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المستخمص

Pleurotus اختبرت ثالثة اوساط من المخمفات الزراعية وهي وسط نشارة الخشب ووسط تبن الحنطة ومخمفات النخيل سجل الفطر

. م30  يوم تحت درجة حرارة/  سم0.36  كمس فقد أعطى%2  أعمى معدل لنمو الغزل الفطري في وسط مخمفات النخيل بوجودeryngii
 اما وقت ظهور األجسام الثمرية فقد تطمب الفطر، ً يوما53.3 اقصر فترة قضاها الفطر إلكمال نموه في وسط مخمفات النخيل اذ بمغت
 كيس بكفاءة حيوية/  غم138.3 و أعمى كمية إنتاج في وسط تبن الحنطة

 يوماً في وسط نشارة الخشب وهي اقصر فترة8.7 فترة

 اما تاثير تدعيم اوساط تنمية الفطر فقد سجمت اقصر فترة الكتمال نمو الفطر في وسط نشارة الخشب المدعم بالجت.% 37.7 بمغت

 يوماً في معامالت تبن الحنطة المدعم بالنخالة و تبن الحنطة12  يوماً واقصر فترة لظهور األجسام الثمرية لمفطر بمغت20.6 وكانت
كيس في وسط تبن الحنطة المدعم بالنخالة/ غم246.3 المدعم بقصب السكر ونشارة الخشب المدعم بالنخالة وأعمى كمية إنتاج بمغت

 وظهر ان تدعيم االوساط االساسية بالمخمفات الزراعية اثر في نسب البروتين والدهون والكاربوهيدرات وااللياف%74.5 وبكفاءة حيوية
 حاوية واعمى كفاءة/  غم790  حقق الفطر نمو جيد في أنواع الترب المختبرة المختمفة أعمى إنتاجية بمغت، والرماد في االجسام الثمرية

.  في وسط تبن الحنطة المدعم بالنخالة عند استخدام البتموس بمفرده كتربة لمتغطية%119 حيوية
. المخمفات النباتية، ترب التغطية،  تدعيم اوساط تنمبة الفطر، الفطر المحاري: الكممات المفتاحية
.البحث مستل من اطروحة دكتوراه لمباحث االول
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ABSTRACT
Evaluation the efficiency different agro-waste sawdust (SD) , wheat straw (WS) and palm waste (PW)
substrate on morphological and productivity of the P. eryngii showed that the shortest period for the
full growth was on PWs which reached 53.3 days , the shortest period of pinhead formation was
8.7days on SD , the fungus gave the maximum yield and biological efficiency on WS which reached
138.3 gm/bag and 37.7 % . the shortest period of full growth of P. eryngii in SD supplemented with
alfalfa was 20.6 days , the shortest period of pinhead formation was 12days on treatments WS
enriched with wheat bran , WS amended with sugarcane and SD amended with wheat bran The
fungus gave the highest yield in WS enriched with wheat bran which246.3 gm/bag in the same
substrate with 74.5 % biological efficiency. The general mean growth for P. eryngii was 1cm / day on
different examined soil which achieved the highest general mean growth 3 cm after 3 days of
inoculation on Peatmoss + clay soil (1:1, the highest yield 790 gm / container in WS enriched with
wheat bran with 119% biological efficiency by peatmoss alone.
Key words : Oyster mushroom , Mushroom Supplemented , Casing soil , Plant waste
Part of Ph.D. Dissertation for first author
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المقـــــدمة

ومخمفات نخيل التمر والتي تشمل سعف النخيل

والكرب ( )PWكأوساط أساسية في تنمية الفطر  .اتبعت

انصب االىتمام عمى زراعة أنواع كثيرة من الفطريات الغذائية

الطريقة التالية في تحديد كفاءة المخمفات في نمو الغزل

عمى مستوى العالم لما ليا من قيمة غذائية وطبية لكن

الفطري  Sharmaواخرون (: )28

اإلنتاج التجاري ركزعمى أنواع قميمة منيا ( )33 ، 26فقد

احتمت أنواع الفطر ألمحاري  Pleurotus sppالمرتبة الثالثة

طحٍ  2كغى يٍ كم َىع يٍ انًخهفبد ثشكم يظحىق دلٍك

من حيث اإلنتاج بعد الفطر األبيض Agaricus bisporus

والفطر شيتاك  ) 29( Lentinus edodesويعد الفطر P.

 eryngiiأفضل أنواع الفطر المحاري بسبب طعمو المرغوب
وقيمتو الطبية لذلك سمي الفطر المحاري الممك

()22

رطجذ انخهطبد ثبنًبء ثبنُظت  1 :1.5و  1 : 2.5و 1: 1.5
نزز  /كغى نكم يٍ ( )SDو ( )WSو ( )PWػهى انززبثغ

تمتاز األجسام الثمرية لمفطر  P. eryngiiبقيمتيا الغذائية
العالية إذ تحتوي عمى % 91ماء والمكونات األخرى عمى

اساس الوزن الجاف  %27 ،بروتين
 %58كاربوىيدرات

و %1.6دىون و

ػجئذ األوطبط فً أَبثٍت اخزجبر  75يم ثبررفبع  15طى يٍ
األَجىثخ وأغهمذ فىهبد األَبثٍت ثبنمطٍ انطجً انُظٍف

و  11.5ألياف  ،يعد الفطر من

فطريات التعفن األبيض اذ لو قدرة عالية عمى تحميل المواد
السميموزية والمكنينية

وػمًذ األَبثٍت ثبنًىصذح ثذرجخ ْ 121و و ضغظ 1.5
كغى/طى 2نًذح  30دلٍمخ

بسبب إف ارزه لمعديد من اإلنزيمات

المحممة مثل Laccase ، peroxidase :و Xylanase

نمحذ كم أَجىثخ ثمزص  5يهى اخذ يٍ لزة حىاف يشارع
حذٌثخ نهفطز

وغيرىا الكثير (  )5مما ميزه بالنمو الجيد عمى مختمف
المخمفات والزراعية فقد برعت البمدان المختمفة بتنميتو تجارياً

بحسب المخمفات الزراعية المتوفرة في كل بمد ( )11فالفطر

وقد تضمنت التجربة اثنى عشر معاممة حضنت في درجات

المحاري ينمو عمى مدى واسع من ىذه المخمفات و يكاد

ح اررة  25 ، 20و 303م و بثالثة مكررات لكل معاممة تم

اليوجد وسط زراعي الينمو عميو الفطر ،وعمى الرغم من قدرة
الفطر من النمو

قياس المسافة التي قطعيا الغزل الفطري نزوالً في الوسط

عمى األوساط الزراعية المختمفة اال انو

بشكل يومي لمدة  20يوماً من التمقيح تم حساب معدل النمو

اليمكن الحصول منيا عمى انتاج اقتصادي بدون استعمال

اليومي لمغزل الفطري وكانت معاممة المقارنة عدم احتواء

المدعمات الزراعية او الكيميائية لذلك استخدمت مواد مثل
نخالة الحنطة و نخالة الرز

الوسط عمى مادة كاربونات الكالسيوم .

و مخمفات صناعة الزيتون

تقييم كفاءة بعض المخمفات الزراعية والصناعية في

كمدعمات من شأنيا تعزيز نمو وانتاجية الفطر ()11في

الصفات المظهرية و اإلنتاجية والنوعية لمفطر Pleurotus

العراق تتوافر كميات كبيرة من بعض أنواع المخمفات الزراعية

:eryngii

مثل مخمفات النخيل والخضر والتي تحرق كميات كبيرة منيا

لمحصول عمى األجسام الثمرية لمفطر  P. eryngiiطحن 20

في الوقت الحاضر بسبب انحسار استخداميا صناعياً وزراعياً

كغم لكل من وسط تبن الحنطة ومخمفات النخيل بواسطة

فضالً عن توافر العديد من المدعمات  ،التي من الممكن

مجرشة حقمية ذات غربال قطر فتحاتو

استعماليا لزيادة اإلنتاجية والنمو.

ا سم  ،تنتج قطعاً

بطول  1 - 0.5سم في حين استعمل  20كغم من نشارة

المواد وطرائق العمل

الخشب

تحديد كفاءة المخمفات الزراعية والصناعية في نمو الفطر

بحجميا الطبيعي من دون طحن تم إضافة الكمس

لألوساط بنسبة  %2عمى أساس الوزن الجاف ثم :

 Pleurotus eryngiiتحت الظروف المختبرية :

اختبرت كفاءة ثالثة أنواع من األوساط المتوافرة في العراق

لتنمية الفطرين وىي :نشارة الخشب ( ) SDو وتبن الحنطة
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النسبة المئوية لمبروتين  :اتبعت طريقة )14( Jacson

بأخذ األجسام الثمرية الناتجة من الجنية األولى ،بحجم

رطت انخهٍظ ثىاططخ يبء انحُفٍخ ثحظت انُظت انًذكىرح طبثمبً

متقارب لكل وسط و جففت في فرن كيربائي بدرجة  360م
ولمدة ثالثة أيام مع التقميب بعد ثبات الوزن طحنت بواسطة

ػجئ كم وطظ فً أكٍبص شفبفخ يمبويخ نهحزارح انؼبنٍخ وكبَذ
كًٍخ انىطظ فً األكٍبص  1و  0.50و  0.75كغى نكم يٍ وسط
 WS ، SDو PW

مطحنة كيربائية مختبريو وقدر النيتروجين الكمي عمى وفق
طريقة

 Micro-Kieldahl Methodو حسبت النسبة

المئوية لمبروتين الكمي عمى وفق المعادلة :

ػمًذ األوطبط وثذرجخ حزارح ْ 90-85و ونًذح  5طبػبد
رزكذ ثؼذهب األوطبط نًذح  24طبػخ

النسبة المئوية لمبروتين = النسبة المئوية لمنيتروجين ×6.25

النسبة المئوية لمدهون  :قدر الزيت في مسحوق األجسام

نمحذ األوطبط ثًمذار  10غى يٍ نمبح انفطز نكم كٍض أضٍف
يٍ انفىهبد انؼهىٌخ رحذ ظزوف يؼمًخ

الثمرية بجياز االستخالص المستمر Soxhlet apparatus
اذ وضع األنموذج في جفنة

thimble

االستخالص

السيميموزي واستعمل اليكسان كمذيب لالستخالص

حضُذ األكٍبص فً درجخ حزارح  ، 1±27ورطىثخ َظجٍخ
 %70ثذاخم لبػخ انزًٍُخ نحٍٍ اكزًبل انًُى

وجرى

االستخالص لمدة  6ساعات تمتيا عممية إزالة المذيب بجياز
المبخر الدوار تحت الضغط المخمخل عند درجة ح اررة 3 45م
 ،وبعد الوزن تم حساب النسبة المئوية لمدىون في النماذج

ػُذ اكزًبل انًُى رخفض درجخ انحزارح فً لبػخ انًُى وصىالً
إنى ْ 18و رحذ ظزوف إضبءح ( 12طبػخ إضبءح َهبراً و 12
طبػخ ظالو نٍالً) وثؼذهب رى يزبثؼخ ظهىر رؤوص انذثبثٍض

( . )6
تقدير الرماد  :قدر الرماد في مسحوق االجسام الثمرية لمفطر

بعد ظهور األجسام الثمرية سجمت البيانات اآلتية:

بحرقيا في فرن الترميد نوع  Carboliteصنع انكمت ار نوع

كمية الحاصل :تم قياس كمية الحاصل بوزن األجسام الثمرية

لكل مكرر مكون من ثالثة اكياس وثالثة مكررات لكل

 G.L.Mبدرجة ح اررة 3 550م لحين الوصول إلى رماد لونو
ابيض وبعد الوزن حسبت النسبة المئوية لمرماد (.)6

الكفاءة الحيوية :قدرت عمى وفق المعادلة المذكورة في

تقدير النسبة المئوية لأللياف الخام  :لتقدير األلياف اخذ 2

معاممة.

غم من مسحوق االجسام الثمرية لمفطر بعد إزالة الدىون

 Changواخرون (: )8

الكفاءة الحيوية (= )%

الوزن الطري لالجسام الثمرية) كغم(
الوزن الجاف لموسط) كغم(

بواسطة  n-hexaneوأضيف ليا  200مل من حامض

× 100

الكبريتيك بتركيز 0.2Nووضعت في حمام مائي يغمي لمدة

وجرى تقدير الوزن الجاف لألوساط بفتح ثالثة أكياس من كل

 30دقيقة و غسل األنموذج بالماء الحار ثم أضيف لو 200

تحت درجة ح اررة  360م لحين ثبات الوزن بعدىا حسب معدل

ماء يغمي لمدة  30دقيقة لمرة ثانية وبعدىا غسل االنموذج

وسط قبل عممية التمقيح بالفطر

وجففت بالفرن الكيربائي

مل ىيدروكسيد الصوديوم  ، 0.3Nبعدىا وضع في حمام

وزن الوسط الجاف المعبأ في األكياس وكان  460و 255

بماء مغمي ثم نقل المتبقي إلى جفنة خزفية موزونة مسبقا

و  340غم لكل من  WS ، SDو  PWعمى التتابع .

 W1وجففت لمدة ساعتين في فرن كيربائي بدرجة ح اررة 330

كذلك حسب الوقت الذي يتطمبو الفطر إلكمال النمو عمى كل

م ثم وزنت الجفنة  W2وأخي ار تم حرقو في فرن الحرق لمدة

وسط والوقت الالزم لظيور األجسام الثمرية وقدر من نياية

 30دقيقة بدرجة ح اررة  3600م وبعدىا وزنت الجفنة مرة

اكتمال النمو عمى الوسط.

أخرى  W3وتم حساب النسبة المئوية لأللياف الخام من

الصفات المظهرية  :تم قياس قطر قبعة الجسم الثمري

األنموذج باتباع المعادلة المذكورة في  Haqواخرون (. )13

وطول الساق في جميع مكررات المعامالت التي احتوت عمى

األلياف (= ) %

سبع اجسام ثمرية لكل مكرر ثم حسب المعدل لكل معاممة.

)

( )

وزن االنموذج

(

×011

تقدير الكاربوهدرات  :قدرت النسبة المئوية في األنموذج من
المعادلة :
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الكربوهيدرات  ( – 100 = %البروتين  + %الدهون + %

أزيمت الشوائب من ترب التغطية و رطبت بالماء وصوالً إلى

تأثير تدعيم أوساط التنمية في الصفات المظهرية و

التغطية في الموصدة لمدة  30دقيقة  ،وضع قرص  6ممم

االوساط  WS ، SDو  PWبمخمفات المحاصيل الزراعية

نامية عمى الوسط الزرعي  PDAفي قعر أنبوبة اختبار كالً

نسبة رطوبة  ، %75عقم 100غم من كل نوع من ترب

الرماد  + %األلياف)%

اخذ من قرب حواف مستعمرات حديثة لمفطرP. eryngii

اإلنتاجية والنوعية لمفطر  :Pleurotus eryngiiدعمت

عمى انفراد  ،غطي القرص بترب التغطية و استخدمت ثالثة

وىي مخمفات نبات الحمص ( )bو مخمفات مصانع

مكررات لكل معاممة وكان سمك التغطية فوق القرص  4سم

الدبس( )dقصب السكر ( )sونبات ألجت ( )gونخالة
الحنطة( )w

وضعت األنابيب في الحاضنة بدرجة ح اررة  1±273م عمى

وتم إضافة األوساط الرئيسة بنسبة %78

وفق التصميم تام التعشية تم قياس النموالعمودي الصاعد

والمدعمات بنسبة  %20كما أضيف الكمس لكل معاممة

لمغزل الفطري في تربة التغطية يوميا لمدة خمسة أيام

بنسبة  %2وقد تضمن االختبار المعامالت اآلتية :

تقويم فعالية ثالثة أنواع من ترب التغطية في إنتاجية

-1نشارةالخشب(+)SDمخمفاتالحمص ()b

الفطر:

 + SD - 2بثل التمر (. )d

عقم  20كغم من ترب التغطية  CS2 ، CS1وCS3

 + SD -3نبات الجت (. )g

 + SD -4قصب السكر (. )s

(بناء
باستعمال الفورمالين التجاري  250مل  15/لتر ماء
ً
عمى خبرة سابقة ) وقد استعممت ىذه الكمية لألنواع الثالثة

 -6تبن الحنطة (b + ) WS

من ترب التغطية ( 5لتر لكل وسط ) وبعد الرش غطي كل

 + SD -5نخالة الحنطة (. )w

كدس من التربة بواسطة قطعة بالستيك

d + WS -7

بواسطة التربة

g + WS -8

الفورممدىايد المتبقي .استعممت األوساط التي ذكرت في

. w + WS-10

دراسة تأثير تدعيم أوساط التنمية في الصفات المظيرية و

-11مخمفات النخيل (b + ) PW

اإلنتاجية والنوعية لمفطر Pleurotus eryngii

d + PW -12

الكيس من الوسط بشكل كمي ورتب كل كيسين داخل حاوية

s + PW -14

بالستيكية ذات أبعاد  15 × 30 × 30سم لتشكل وحدة

w + PW -15

تجريبية واحدة واستخدمت األكياس بعد إزالتيا من الوسط

واتبعت الطرق المذكورة في تقييم كفاءة بعض المخمفات

لسد الفراغات بين قوالب الوسط ألجل ثبات تربة التغطية وتم

الزراعية والصناعية في الصفات المظيرية واالنتاجية والنوعية

لمفطر  p. eryngiiفي حساب النتائج

أكساء الطبقة العموية بترب التغطية المعقمة سمفاً بصيغيا
الثالث  CS1و CS2و CS3بسمك 2سم ورتبت الحاويات

تأثير ترب التغطية في نمو الغزل الفطري لمفطر

 : Pleurotus eryngiiحضرت ثالثة أنواع من ترب

في غرفة التحضين .بدرجة ح اررة 273م  1±ورطوبة نسبية
 %90وكانت ترش الحاويات يومياً بواسطة مرشة ظيرية

 Casing soilاستخدم فييا البتموس من انتاج

وبعد  5أيام خفضت درجة الح اررة إلى 183م وتركيز غاز

شركة  / KeKkilaاستونيا وكاربونات الكالسيوم CaCo3

ثاني اوكسيد الكاربون  1000جزء بالمميون داخل القاعة  .تم

بنسبة  %4وكما يأتي :

قياس الوقت الالزم لظيور االجسام الثمرية في كل نوع من

 -1بتموس بنسبة . )CS1( %96
 -3بتموس +%48تربةمزيجيو %48

بطريقة

األكياس وعند اكتمال نمو الغزل الفطري في األوساط أزيل

g + PW -13

 -2بتموس +%48تربة طينية %48

لمنع التسرب السريع لمفورممدىايد استمرت

عممية التعقيم لمدة ثالثة أيام ثم أزيل الغطاء لمسماح بتطاير

s + WS -9

التغطية

وثقمت األطراف

ترب التغطية

(. )CS2

وكمية الحاصل

ونسب اإلنتاج في الجنية

األولى والثانية عمى وفق المعادلة اآلتية -:

(. )CS3
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وربما يعود سبب تفوق نمو ساللة الفطر بدرجة 303م كونيا

نسبة اإلنتاج في الجنية= كمية الحاصل في الجنية/كمية

خضعت الى برامج التربية

الحاصل الكمي × 100

السالالت بشكل مستمر لمالئمة أجواء وظروف اإلنتاج ()17

وحسبت الكفاءة الحيوية لألوساط عند نياية عممية تكوين

اإلجسام الثمرية باتباع المعادلة :
الكفاءة الحيوية (= )%

جدول  . 1تأثير نوع الوسط واضافة الكمس في النمو

الوزن الطري لالجسام الثمرية) كغم(
الوزن الجاف لموسط) كغم(

العمودي لغزل الفطر  Pleurotus eryngiiبدرجات حرارة

×011

مختمفة

النتائج والمناقشة

َىع انىطظ

تحديد كفاءة المخمفات الزراعية والصناعية في نمو الفطر

 Pleurotus eryngiiتحت الظروف المختبرية  :تباين

SD
WS
PW
SD
SD
SD
WS
WS
WS
PW
PW
Pw
انًؼذل

معدل نمو الغزل الفطري لمفطر بتاثير نوع الوسط في درجات

الح اررة المختمفة (جدول  )1وقد أعطت معاممة مخمفات
النخيل %2+كمس اعمى معدل نمو عام

و التحسين التي تجرى عمى

إذ بمغ 0.32

سم/يوم متفوقاً عمى جميع المعامالت في حين كان اقل معدل
عام لمنمو في وسط تبن الحنطة  %4+كمس إذ بمغ 0.21

سم /يوم وربما يعود تفوق نمو الفطر  P. eryngiiفي معاممة

 %2+ PWكمس إلى توافر المغذيات الالزمة لنمو الغزل
الفطري في الوسط فضالً عن طبيعة نسجة الوسط والتي

َظت
انكهض
%
0
0
0
2
3
4
2
3
4
2
3
4

درجخ انحزارح ( ْو)
30
25
20
0.22
0.17
0.25
0.27
0.25
0.24
0.22
0.20
0.16
0.28
0.24
0.22
0.23

0.27
0.22
0.28
0.27
0.27
0.28
0.25
0.23
0.20
0.32
0.28
0.25
0.26

0.27
0.26
0.30
0.28
0.28
0.28
0.32
0.28
0.26
0.36
0.34
0.30
0.29

انًؼذل
0.25
0.22
0.28
0.27
0.27
0.27
0.26
0.24
0.21
0.32
0.29
0.26

 LSDعند مستوى  0.05لتأثير نوع الوسط = ، 0.02

تسمح بتغمغل الغزل الفطري بشكل أكفأ مما عميو الحال في

ولتأثير درجات الح اررة =  ، 0.01تاثير نوع الوسط ودرجة

الوسطين  SDو . WSكما تباينت قدرة الفطر عمى النمو

الح اررة =  0.02وتأثير التداخل = 0.03

تحت درجات الح اررة المختمفة فقد كان اعمى معدل عام لنمو

= SDنشارة الخشب  = WS ،تبن الحنطة = PW ،

الفطر  0.29سم  /يوم في درجة ح اررة 3 30م .وأن ميل ىذه
الساللة إلى تحقيق أعمى معدل نمو بدرجو ح اررة 3 30م

مخمفات النخيل----توافقت نتائج تأثير إضافة الكمس مع
نتائج باحثون اخرون ( )27 ، 15عند استعممت أربع نسب

يجعميا مالئمة لإلكثار المحمي بسبب ارتفاع معدل درجات

من كاربونات الكالسيوم  4 ، 2، 0و  % 6في وسط مخمفات

الح اررة التي تتميز بيا األجواء العراقية وىذه النتيجة التتفق

نبات القطن وتبن الحنطة إذ وجدوا ان أفضل تركيز ىو

لمفطر  P. eryngiiمن المحافظات اإليرانية واختبروا قدرتيا

ارتفاع نسب الكمس لكونو يقمل من امتصاص الفطر لممواد

مع ما ذكره  Alaviو  )3( Goltapeالمذين جمعوا 36عزلة

 %2وقد عزى السبب في تثبيط نمو الفطر المحاري عند

عمى النمو بدرجات ح اررة مختمفة فقد وجدوا إن أفضل معدل

الغذائية من الوسط

نمو تحقق بدرجو ح اررة 3 20م و توافقت مع نتائج Szarvas
و  )31( Palالذي وجد أن سالالت الفطر P. eryngii

وأن ارتفاع النسبة يؤدي إلى زيادة

قيمة  pHخارج الحدود المثالية لنمو الفطر وتبين من النتائج
إن الفطر  P. eryngiiممكن أن ينمو بكفاءة بدون وجود

ممكن أن تتفاوت في استجابتيا لدرجات الح اررة عند اختبار

الكمس اعتماداً عمى نوع الوسط و لكن وجوده ضروري ألنو

بدرجو ح اررة 3 30م .كما اظيرت نتائج التداخل بين نوع
الوسط ودرج ــة الح ـ ـ ـ اررة إن أعمى معدل نمو أعطتو معاممة

يتحول لمحالة الحامضيو عند نمو الغزل الفطري السيما في
المراحل األولى من النمو في الوسط ،بسبب إفراز الغزل

سم /يوم في حين أعطت معاممة  %4 + WSكمس تحت

 Oxalic acidو حامض البايروفك  Pyruvic acidمما

سرعو النمو بدرجات مختمفة ومن الممكن أن تحقق نمو جيد

يعمل كمنظم لتركيز ايون الييدروجين  pHفي الوسط الذي

 %2 + PWكمس تحت درجة ح اررة  330م إذ بمغ 0.36

الفطري لنواتج االيض الثانوية مثل

درجة ح اررة  203م اقل معدل نمو إذ بمغ  0.16سم /يوم .
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يؤدي إلى ىبوط  pHالوسط نحو الحامضية لذلك كان وجود

إلى كسر طور النمو الخضري واالنتقال إلى مرحمة اإلثمار و

الكمس ضرورياً في ىذه المرحمة لمعادلو الوسط (.)21

في ىذه المرحمة يبرز تأثير نوع الوسط في تحديد مدة ظيور
األجسام الثمرية وربما يعود السبب إلى تأخر ظيورىا في

تقويم كفاءة بعض المخمفات الزراعية والصناعية في

الصفات المظهرية و اإلنتاجية لمفطر

Pleurotus

معاممو وسط WS

 :eryngiiاستغرق الفطر  P. eryngiiأطول مدة لمنمو في

بسبب ارتفاع المواد السميموزيو

الييميسميموزيو في ىذا الوسط

و

مما يشجع النمو الخضري

وزيادة كثافة الغزل الفطري في ىذا الوسط دليل عمى مالئمتو

معاممة وسط  SDوكانت  60.3يوم ( جدول  ) 2في حين

لمنمو مما يتطمب وقت أطول لإلثمار فقد ذكرGabriel

كانت اقل مدة الكتمال النمو في معاممة  PWوكانت 53.3

( )10ان نسبو المواد السميموزيو في وسط تبن الحنطة 41.0

أيام و من مالحظة النتائج أن جميع أوقات اكتمال النمو

 %والييميسميموز  % 30.0أما المكنين فيشكل  %15من

كانت طويمة نسبياً وقد يعزى السبب في ذلك إلى انخفاض

الوسط  .تفوقت أقطار قبعات األجسام الثمرية لمفطر P.

المغذيات في األوساط األساسية الثالث WS ، SDوPW

 eryngiiالناتجة من معاممو وسط  ، WSوكانت  6.9سم ،

الالزم لالنتاج االقتصادي  .فقد ذكر  )10( Gabrielإن

لمفطر المحاري القدرة عمى استغالل المواد الزراعية الغنية

ولم يكن ىناك فرقاً معنوياً بين معاممتي

المحممة التي يطرحيا  ،ولكن نمو الغزل الفطري المثالي

التتابع  ،لم تظير النتائج فرقاً معنوياً بأطوال سيقان األجسام

بمغ قطر قبعات األجسام الثمرية فييما  5.5و  6.3سم عمى

بالسميموز ،و الييمسيميموز ،و المكنين نظ اًر لتنوع اإلنزيمات

الثمرية وأقطارىا والتي تعد سمة مميزة ليذا الفطر ،بسبب

يتطمب أيضا وجود مواد إضافية ،مثل :الكاربوىيدرات الذائبة

كبر الجزء المحمي فييا  ،وقد تفوق وزن الجسم الثمري المفرد

والبروتينات  ،لذلك يتم استخدام المواد المدعمة لمتزود بيذه

الناتج من معاممة  WSوكان  40.3غم  ،ولم يكن ىناك

المواد  .أما الوقت الالزم لظيور األجسام الثمرية فقد تطمبت

فرق معنوي بين  SDو  PWوان ازدياد قطر القبعة ووزن

معاممة  14.7 WSيوماً لظيور ثمار الفطر وىي أطول مدة

االجسام الثمرية الناتجة من معاممة وسط  WSداللة عمى

بالمقارنة مع معاممتي  SDو  PWإذ بمغ كل منيا  8.7و

وجود المغذيات المناسبة لمفطرمقارنة بالوسطين االخرين في

 9.7أيام عمى التتابع وبدون فرقاً معنوياً بينيما  .ان صفة

ىذا الوسط .

ظيور األجسام الثمرية تتأثر كثي اًر بالعوامل البيئية مثل :درجو
الح اررة و التيوية و االضاءه والتغير بيذه العوامل يؤدي

جدول  . 2تأثير نوع الوسط في الصفات المظهرية واإلنتاجية لمفطر
وطظ انزًٍُخ
SD
WS
PW
LSD
) (P= 0.05

ولذ اكزًبل
انًُى (ٌىو)

ولذ ظهىر
رؤوص
انذثبثٍض
(ٌىو)
8.7
14.7
9.7

5.5
6.9
6.3

5.65

2.31

0.93

60.3
59.3
53.3

 SDو PWوالتي

pleurotus eryngii
االَزبج
انكهً
(غى/كٍض)

انكفبءح
انحٍىٌخ
()%

لطز
انمجؼخ
(طى)

لطز
انظبق
(طى)

طىل
انظبق
(طى)

1.9
2.2
2.1

3.9
4.3
4.8

وسٌ
انجظى
انثًزي
(غى)
27.3
40.3
34.0

17.3
37.7
17.7

96.7
138.3
90.7

7.91

0.48

1.58

9.13

31.20

= SDنشارة الخشب  = WS ،تبن الحنطة  = PW ،مخمفات النخيل
وان النمو الجيد الذي حققو الفطر في ىذه المعاممة انعكس

كبر حجم االجسام الثمرية الناتجة من ىذا الوسط و ىذا

ايجابياً عمى كميو اإلنتاج الذي بمغ  138.3غم /كيس

يوافق ما حصل عميو ( )25 ، 24الذين قارنوا إنتاجية ثالثة
أنواع من الفطر المحاري احدىا الفطر  P. reyngiiإذ تفوق

وبكفاءة حيوية  %37.7وبفارق معنوي عن المعاممتين SD

و  PWوالتي بمغت إنتاجيتييما  96.7و 90.7غم  /كيس

عمى باقي األنواع نتيجة تميزه بكبر حجم االجسام الثمرية

وبكفاءة  17.3و  % 17.7عمى التتابع ولم يسجل فرقاً

بتأثير نوع وسط التنمية وقمة عددىا مقارنةً باألنواع األخرى
 .اما الصفات انوعية لمفطر فقد اختمفت نسب البروتين في

معنوياً بينيما .وقد تعود زيادة اإلنتاج في وسط  WSإلى
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ثمار الفطر  P. eryngiiباختالف نوع الوسط وقد أعطى

رماد ثمار الفطر P. eryngiiالناتجة من المعامالت، SD

سجل وسط تبن الحنطة اقل نسبو بروتين و كانت %12.1

التتابع .

(جدول )3وربما يعزى السبب في انخفاض نسبو البروتين إلى

تأثير تدعيم أوساط التنمية في الصفات المظهرية و

ليا الدور الفعال في زيادة البروتين في ثمار الفطر .و ىذه

حقق الفطر اقصر مدة الكتمال نموه في معاممة  SDgإذ

 WSو  ، PWوالتي كانت  4.5، 5.1و  % 4.7عمى

الوسط  SDأعمى نسبة بروتين إذ بمغت  %15.3في حين

اإلنتاجية لمفطر Pleurotus eryngii

زيادة كمية اإلنتاج في ىذا الوسط وعدم وجود المدعمات التي
النتيجة توافقت مع نتائج  Akyuzو  )2( Kirbageالمذان

بمغت  20.6يوماً في حين سجمت المعاممة  SDwأطول مدة

 eryngiiبمغت  %12.9عمى وسط تبن الحنطة قياساً بنسبة

المعامالت وان تفوق النمو في المعامالت المدعمة بالجت

النتائج فروقاً معنوية في نسبة الدىون في األجسام الثمرية

فضالً عن غنى الجت بالمواد

وجدا إن نسبة البروتين في االجسام الثمرية لمفطر
أعمى مع الوسط نفسو

P.

لمنمو بمغت  33.6يوماً

والمدعم بمواد أخرى  ،لم تسجل

يعود إلى تعديل نسبة الكاربون إلى النايتروجين C/N Ratio
عند إضافتيا لألوساط

الناتجة من المعاممتين  SDو PWوالتي بمغ ـ ـت  3.2و 3.0
 %عمى التتابع

و بفارق

معنوي عن جميع

البروتينية والتي تشجع النمو وصوالً لمحدود المثالية مما يعزز

في حيـ ـ ـن كان ـ ـت النسـ ـ ـبة اقـ ـل في

قدرة الغزل الفطري عمى النمو في األوساط وبتفوق عمى بقية

االج ـ ـسام الث ـ ـمرية الناتجة من الوسط  WSفقد بمغت .%2.1

المدعمات األخرى  .وان إضافة المدعمات لألوساط تؤدي

Pleurotus eryngii

األوساط من العناصر الغذائية الضرورية لمنمو والتي يتطمبيا

جدول  .3تأثير نوع الوسط في الصفات النوعية لمفطر
انىطظ
SD
WS
PW
LSD

ثزورٍٍ
%
15.3
12.1
14.1
2.98

دهىٌ
%
3.2
2.1
3.0
0.73

كبرثىهٍذراد
%
50.7
57.0
51.7
8.63

انٍبف
%
25.7
24.1
26.5
3.63

إلى زيادة قدرة الفطر عمى النمو نتيجة لتعزيز محتوى
الفطر فضال عن المواد السميموزية و الييميسميموزية و المكنين

ريبد
%
5.1
4.5
4.7
1.54

والمواد الكاربوىيدراتية األخرى الموجودة في األوساط

األساسية كذلك وجد إن إضافة المدعمات لألوساط تزيد من

كفاءة الفطر في تحميل األوساط فقد وجد  Mansoواخرون

= SDنشارة الخشب  = WS ،تبن الحنطة = PW ،

( )20إن إضافة المدعمات الغنية بالنايتروجين العضوي من

مخمفات النخيل

شأنيا أن تزيد من قدرة الفطر Pleurotus ostreatus

كما بينت النتائج إن نسب الكاربوىيدرات في ثمار الفطر في

معامالت األوساط  WS ، SDو

عمى إفراز اإلنزيمات المحممة لمكنين مثل  Laccaseو

 PWكانت 50.7

 Mn.depandent peroxidaseو  Peroxidaseو من

 57.0،و  % 51.7عمى التتابع و رغم إن معاممة WS

ثم زيادة كفاءة تحمل األوساط  .وىذه النتائج توافقت مع نتائج

سجمت مستوى عال من الكاربوىيدرات لكن الفارق غير

باحثون اخرون ( )23 ، 18الذين وجدوا ان تدعيم وسط

معنوي عن بقيو المعامالت كذلك لم يكن ىناك فرق معنوي

مخمفات الذرة والموز بنخالة الرز أدى إلى خفض الوقت

في نسبو األلياف في ثمار الفطر في المعامالت WS ، SD

الالزم الكتمال النمو بالمقارنة مع الوسط منفرداً لمفطر P.
 . sajur cajuسجل اقل فترة لظيور االجسام الثمرية وىي

و ، PWوالتي أعطت  24.1 ، 25.7و  % 26.5عمى
التتابع وتعد األلياف ىي الجزء الكاربوىيدراتي غير القابل

 12يوماً في المعامالت  WSs ، SDwو  WSwوبدون

لميضم ويتميز بفوائد صحية كبيرة و من النتائج تبين إن

فارق معنوي مع  PWb ، WSb ، SDdو PWw

األلياف شكمت نسبو جيدة عمى حساب الكاربوىيدرات الكمية ،

في

حين كانت أعمى مدة لظيور اجسام ثمرية الفطر في معاممة

فقد تفوقت النسبة في ىذا الفطر عمى كثير من الفطريات

 WSgوكانت  17.0يوماً .و يتبين من النتائج إن معامالت

األخرى  ،والتي ذكرىا  )19( Manikandanما عدا

األوساط المدعمة بنبات الجت تطمبت مدة أطول الثمار

 Lentinus edodesو  P. sajur cajuالتي سجل نسب

الفطر عمييا  .عند توافر الظروف البيئية المثالية

أعمى من األلياف .و لم تكن ىناك فروقاً معنوية في نسبة

يعزى

التباين في اوقات ظيور االجسام الثمرية إلى تركيز المغذيات
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في الوسط إذ أن افتقار الوسط إلى التراكيز المثمى أو زيادتيا

مسجالً أعمى إنتاجية في جميع معامالتو بالمقارنة مع وسطي

الثمرية أو انعداميا أحيانا فقد ذكر  Changو )9( Miles

 ، PWبتأثير إضافة المدعمات فيما بينيا إن إنتاجية

بشكل كبير يعطي مردود عكسي مسبباً تأخر ظيور االجسام

 SDو  PWفي حين لم تسجل فروقاً معنوية في وسط

أن وجود عنصر النيتروجين ضروري لمحصول عمى نمو جيد

الفطريات المحمية تعتمد اساساً عمى قدرة الفطر عمى استغالل

الوسط  .وقد توافقت ىذه النتائج مع باحثون اخرون ()16

 ostreatusرغم تحقيقو لنمو سريع عمى وسط معين إال أن

المغذيات الموجودة في الوسط ( )20اذ تبين إن الفطر P.

إال ان زيادتو في الوسط ال يدعم تكون األجسام الثمرية في

عند دارسة التباين في الصفات االنتاجيو لمفطر P. eryngii

إنتاجيتو كانت ضعيفة في الوسط مبينين إن اإلنتاجية ترتبط

المنمى عمى مخمفات زراعية مختمفة فقد وجدوا ان المدة

بقدرة الغزل الفطري عمى استغالل المغذيات في الوسط و

الالزمة لظيور االجسام الثمرية تختمف باختالف نوع الوسط ،

ليس سرعة النمو عميو

وتراوحت بين  33-17يوماً  .تباينت أقطار قبعات األجسام

الثمرية لمفطر  P. eryngiiبتأثير مواد التدعيم (جدول )4
فقد تفوقت األجسام الثمرية الناتجة من المعاممتين  SDbو

 WSbمسجمة  8.6و  8.1سم عمى التتابع في حين أعطت
األجسام الثمرية الناتجة من المعاممة  PWwاقل معدل

القطار القبعات وكان  6.3سم .تفاوتت أقطار سيقان الفطر
بتأثير نوع المدعم وسجمت األجسام الثمرية الناتجة من وسط
نشارة الخشب المدعم بمخمفات مصانع الدبس معدل  3.7سم
وقد تميزت أالجسام ثمرية الناتجة من المعاممة  PWsبقمة

أقطار سيقانيا والتي أعطت  2.3سم  .و تراوحت أطوال
السيقان بين  9.8- 4.8سم فقد

تفوقت اجسام ثمرية

الوسط  SDdفي طول سيقان االجسام الثمرية (شكل  )1و

شكل  .1اجسام ثمرية الفطر Pleurotus eryngii

 )7الذين اختبروا الصفات اإلنتاجية لمفطرين Lentinus

التمر

بدون فرق معنوي عن  ، SDgعزى كل من الباحثين ( ، 4
 edodesو

النامية في وسط نشارة الخشب المدعم بمتبقيات مصانع

 Calocybe indicaعمى أوساط مختمفة

تأثير تدعيم أوساط التنمية بالمخمفات الزراعية في الصفات

لمنايتروجين  C/N Ratioوان ازدياد حجم األجسام الثمرية

نسبة البروتين في االجسام ثمرية كانت األعمى في معاممة

التفاوت في حجم األجسام الثمرية إلى نسبة الكاربون

النوعية لمفطرPleurotus eryngii

يعود لزيادة ىذه النسبة  .تباين تأثير المدعمات في اإلنتاجية

مخمفات النخيل المدعم بقصب السكر  PWsومخمفات

والكفاءة الحيوية لمفطر  P. eryngiiفقد حقق أعمى إنتاجية

التمر  PWdإذ بمغت  %31.5لكل منيما (جدول  )5في

 246.3غم  /كيس في معاممة  WSwوبكفاءة حيوية بمغت

حين سجمت االجسام الثمرية الناتجة من المعاممة  WSgاقل

 %74.5في حين اقل معدل إنتاج كان  92.0غم  /كيس

نسبة بمغت  . %16.0وىذه النتائج تتفق مع ما وجده

كان في معاممة  PWgبكفاءة  %20.0و بينت النتائج

 kirbagو  )1( Akyuzمن أن نسب البروتين ارتفعت في

 SDgو  WSgقياساً بباقي المدعمات في الوسط الواحد

عند تدعيم وسط تبن الحنطة بمخمفات فول الصويا ونخالة

انخفاض معدل اإلنتاج في المعامالت المدعمة بنبات الجت

األجسام الثمرية لمفطر  P. eryngiiوصوالً إلى %29.9

وكانت  113.7و  110.3غم  /كيس وبكفاءة حيوية بمغت

الرز وبتف ـاوت مع المعامالت األخر  .المعاممتيــن WSbو

 22.6و  %33.4عمى التتابع وقد تفاوتت معدالت اإلنتاج

 WSsأعمى نسبة دىون إذ بمغت في كمييما  %4.1في

بشكل واضح في وسط  WSباختالف أنواع المدعمات

حين أعطت المعاممة  PWbاقل نسبة لمدىون بمغ %1.7
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وىذه النتائج مقاربة لنتائج  akyuzو  )2( kirbagالمذان

 48.1، 48.9،و % 47.1عمى التتابع

وجدا أن نسبة الدىون في االجسام الثمرية لمفطر

أوطأ نسبة لمكاربوىيدرات في معاممة PWs

P.

 eryngiiتتفاوت بحسب نوع الوسط وقد تراوحت بين -2.9

في حين كانت
والتي بمغت

 % 27.3وىذه النتائج مقاربة لما وجده  Changو Miles

( )9من أن محتوى اجسام ثمرية الفطر  P.eryngiiالمنمى

 ، %4.1من الجدير بالذكر أن النسبة األكبر من الدىون

الموجودة في أنواع الفطر المحاري ىي من النوع غير المشبع

عمى وسط تبن الحنطة من المواد الكاربوىيدراتية بمغ 39.8

ثالثة أنواع من الفطر ألمحاري ىي  Linoleic acidو

مصانع الدبس (  )SDdأعمى نسبة ألياف إذ بمغت %35

 Oleic acidوىي من األحماض غيرالمشبعة ( . )32نسب

وكانت اقل نسبة في معاممة مخمفات النخيل المدعمة بنبات

الكاربوىيدرات تباينت بتأثير إضافة المدعمات لألوساط فقد

ألجت ( )PWgالتي أعطت  %18.8نسبة ألياف  .تفوقت

الثمرية الناتجة من معاممة تبن الحنطة المدعمة بمخمفات

المدعم بمخمفات نبات الحمص بمحتواىا من الرماد  ،وقد بمغ

معامل الدبس  WSdإذ بمغت  % 51.3ولم يكن ىناك

 %11.3تمتيا المعاممة  PWdبنسبة % 11.2

وبدون

تأثير معنوي مع المعامالت ، WSb ، SDs ، SDb

فارق معنوي في حين سجمت المعاممة  WSbاقل نسبة

 . %وقد أعطت معاممة نشارة الخشب المدعمة بمخمفات

اذ وجد أن النسبة األكبر من األحماض الدىنية الموجودة في

تحققت أعمى نسبة من المواد الكاربوىيدراتية في األجسام

 WSgو PWG

االجسام الثمرية لمفطر المنتجة في وسط مخمفات النخيل

والتي أعطت نسبة 49.0 ، 47.1

رماد في اجساميا الثمرية وقد بمغت .%3.1

لطز انمجؼخ
(طى)
8.6
7.3
7.2
7.0
7.6
8.1
7.6
6.6
6.8
7.0
6.8
6.5
6.6
6.6
6.3
1.597

انكفبءح انحٍىٌخ
()%
41.4
24.6
22.6
23.8
41.7
67.2
54.8
33.4
44.4
74.5
22.0
24.1
20.0
23.3
23.9
5.352

جدول  .4تأثير تدعيم األوساط بالمخمفات الزراعية في الصفات المظهرية واالنتاجية الفطر pleurotus eryngii
انىطظ
SDb
SDd
SDg
SDS
SDw
WSb
WSd
WSg
WSs
WSw
PWb
PWd
PWg
PWs
PWw
LSD
)(P=0.05

ولذ اكزًبل
انًُى (ٌىو)
21.6
27.0
20.6
25.6
33.6
24.6
25.6
23.0
26.3
26.3
23.3
22.3
23.6
27.0
24.6
2.58

ولذ ظهىر
انثًبر (ٌىو)
16.6
13.3
14.0
14.3
12.0
13.0
14.6
17.0
12.0
12.0
12.6
15.6
16.0
16.3
13.0
1.41

لطز انظبق
(طى)
3.1
3.7
3.2
2.7
2.6
2.6
2.8
2.7
2.6
2.4
2.3
2.7
2.6
2.6
2.6
0.619

طىل انظبق
(طى)
7.0
9.8
8.8
5.8
6.5
7.0
8.3
8.0
8.0
5.3
7.1
7.8
7.6
7.6
4.8
1.700

كًٍخ االَزبج
(غى)
207.0
123.3
113.7
119.0
208.7
222.0
180.0
110.3
146.7
246.3
101.7
111.7
92.0
107.7
110.7
22.97

**= SDbنشارة الخشب +مخمفات الحمص  = SDd ،نشارة الخشب  +مخمفات مصانع الدبس  = SDg ،نشارة الخشب +نبات الجت = SDs ،

نشارة الخشب +قصب السكر  = SDw ،نشارة الخشب  +نخالة الحنطة = WSb ،تبن الحنطة +مخمفات الحمص  = WSd ،تبن الحنطة  +مخمفات

مصانع الدبس  = WSg ً،تبن الحنطة +نبات الجت  = WSs ،تبن الحنطة +قصب السكر  = WSw ،تبن الحنطة  +نخالة الحنطة PWb ،

=مخمفات النخيل +مخمفات الحمص  = PWd ،مخمفات النخيل  +مخمفات مصانع الدبس  = PWg ً،مخمفات النخيل +نبات الجت  PWs ،مخمفات

النخيل +قصب السكر  = PWw ،مخمفات النخيل  +نخالة الحنطة

ان ىذه النتائج تتفق مع ما ذكره

تأثير ترب التغطية في نمو الغزل الفطري لمفطر

الى خمسة أيام من التمقيح

ان الفطر  P. eryngiiاظير قدرة عالية عمى النمو في

النمو في ترب التغطية لما لو من القدرة عمى تحميل المادة

 Gregoriواخرون ( )11بان الفطر  P. eryngiiقادر عمى

Pleurotus eryngii

العضوية الموجودة في التربة قياساً بكثير من أنواع الفطريات

انواع ترب التغطية المستخدمة في الدراسة (جدول  )6فقد

المحمية  ،التي تعيش عمى المواد الخشبية.

تراوحت معدالت نموه بين  3.0 -0.4سم /يوم بعد يومين
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في حين شكمت الجنية الثانية  38.9، 38.4و . % 31.8

جدول  . 5تأثير تدعيم األوساط بالمخمفات الزراعية في

وقد حقق الفطر  P. eryngiiأعمى نسبة من اإلنتاج في

الصفات النوعية لمفطر Pleurotus eryngii

انىطظ

ثزورٍٍ
()%

دهىٌ
()%

SDb
SDd
SDg
SDS
SDw
WSb
WSd
WSg
WSs
WSw
PWb
PWd
PWg
PWs
PWw
LSD
)(P=0.05

18.5
24.1
25.2
22.2
24.1
16.6
17.7
16.0
22.8
21.6
24.0
31.5
24.1
31.5
21.9
2.85

2.0
1.9
2.2
2.9
2.2
4.1
3.1
3.5
4.1
3.0
1.7
2.4
1.8
2.8
3.5
0.69

كبرثى
هٍذراد
()%
47.1
33.6
39.1
49.0
33.7
48.9
51.3
48.1
40.5
41.8
35.0
32.7
47.1
27.3
38.1
5.77

انٍبف
()%

ريبد
()%

24.1
35.0
25.3
21.1
32.1
27.2
22.6
25.8
26.7
27.0
28.0
22.1
18.8
27.7
27.5
3.91

8.2
5.2
8.2
4.7
7.8
3.1
5.3
6.5
5.8
6.5
11.3
11.2
8.1
10.6
9.9
1.17

الجنية األولى في وسط  PWwعند استخدام معاممة التغطية

 ، CS1وكانت  % 91.7و نسبة  % 8.0في الجنية
الثانية في حين أعطت األجسام الثمرية لمفطر الناتجة في

المعاممة  WSsعند استخدام معاممة التغطية  CS1اقل نسبة
إنتاج في الجنية األولى وكانت  % 27.3وأعمى نسبة إنتاج
في الجنية الثانية التي بمغت  % 72.7من اإلنتاج الكمي .
وىذه النتائج توافقت مع  Gyorfiو  ) 12( Hajduو المذان

وجدا أن استخدام ترب التغطية في زراعة الفطر P. eryngii

أدى لمحصول عمى أكثر من جنية اعتماداً عمى نوع التغطية

وفي حال عدم استخدام ترب التغطية تم الحصول عمى جنية
واحدة واضحة كذلك توافقت النتائج مع ما ذكره  Stametsو

 )30( Chiltonأن النسبة األكبر والتي تتراوح بين 75-60

 %من اإلنتاجية الكمية لمفطر  Agaricus bisporusتتحقق

جدول  . 6قابمية الفطر  P. eryngiiعمى النمو في ثالثة

في الجنية األولى والثانية وذك ار أن االجسام الثمرية لمجنية

أنواع من ترب التغطية .

انًذح
(ٌىو)
2
3
4
5
LSD
)(P=0.05

CS1
0.5
1.0
1.2
1.7

ًَى انغشل انفطزي
طى ٌ /ىو
CS2
0.6
1.3
2.0
3.0

الثانية تكون بشكل عقد صغيرة ال تتطور إال بعد الجنية
األولى  .وتبين من نتائج تأثير ترب التغطية في كمية اإلنتاج

CS3
0.4
0.8
1.2
1.5

والكفاءة الحيوية إن أعمى معدل كان في المعاممة  CS1فقد
أعطت كمية إنتاج  389غم  /حاوية وبكفاءة حيوية بمغت
 % 48.2وبدون فارق معنوي عن  CS2والتي بمغت كمية
اإلنتاج الكمي فييا  375غم  /حاوية وبكفاءة  % 46.3أما

0.13

 = CS1بتموس  =CS2 ، %100بتموس  +تربة طينية

التداخل بين نوع الوسط والتغطية فقد أعطى وسط تبن

( = CS3 ، )1:1بتموس  +تربة مزيجية ()1:1

الحنطة

وكان اعمى معدل لمنمو في معاممة التغطية  CS2المكونة

المدعم بالنخالة  . WSwأعمى كمية انتاج

بمغت  790غم  /حاوية وبكفاءة حيوية  %119باستخدام

من خميط من مادة البتموس  +التربة الطينية ( )1:1بفارق

 CS1كتربة تغطية أما المعاممة الثانية لمتغطية  CS2فقد

معنوي عن  CS1و  CS3وقد بمغ معدل النمو فييا 3.0

سجمت أعمى إنتاجية لمفطر في وسط  WSbوكانت  596غم

سم بعد  5أيام من النمو تمييا معاممة  CS1ثم  CS3بمعدل

 /حاوية بكفاءة حيوية  % 90.4و كان أعمى متوسط

 1.7و  1.5سم /يوم .

لإلنتاج عند استخدام معاممة التغطية  CS3في وسط SDw

تقويم كفاءة ثالثة أنواع من ترب التغطية في إنتاجية الفطر

وكان  628غم  /حاوية بكفاءة حيوية بمغت  % 62.8قد

 : Pleurotus eryngiiأظير الفطر  P. eryngiiالقدرة

سجل وسط مخمفات النخيل المدعم بالجت أوطأ معدل لإلنتاج

عمى تكوين االجسام الثمرية في ترب التغطية CS2، CS1

في جميع ترب التغطية  CS2 ، CS1و CS3

و  CS3وقد توزع اإلنتاج بجنيتين إذ شكمت الجنية األولى

والذي

أعطى  140 ، 120و  187غم  /حاوية بكفاءة حيوية

في األنواع الثالثة من ترب التغطية النسبة األكبر من اإلنتاج

 15.1 ، 13.0و  % 20.1عمى التتابع .

وبمعدل عام بمغ  61.0، 61.6و  % 68.2لممعامالت

الثالث عمى التتابع وبدون فارق معنوي بينيا (الجدول )7
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Pleurotus eryngii  تأثير ثالث أنواع من ترب التغطية في اإلنتاجية والكفاءة الحيوية لمفطر. 7 جدول
انكفبءح انحٍىٌخ
%
CS3 CS2
33.7
46.7
36.6
31.9
18.5
26.0
38.6
36.2
62.8
30.8
81.6
90.4
46.5
66.2
59.3
74.8
38.1
61.1
52.6
61.4
42.1
47.3
32.2
29.1
20.1
15.1
44.7
47.6
33.4
30.5
42.7
46.3
2.956

CS1
50.3
40.0
32.5
26.3
54.1
74.8
67.3
62.5
48.3
119
45.8
25.7
13.0
38.5
25.3
48.2

ًاإلَزبج انكه
) حبوٌخ/(غى
CS3 CS2 CS1
377 467 503
366 319 400
185 260 325
386 362 263
628 308 541
540 596 494
308 437 445
392 495 413
252 404 320
348 407 790
388 436 424
279 269 237
187 140 120
412 438 355
308 282 245
357 375 389
24.19

َظجخ انمطفخ انثبٍَخ
%
CS3
CS2 CS1
48.0
37.7 51.7
25.0
58.7 21.3
44.7
59.7 41.0
22.3
56.0 27.0
44.0
37.0 59.0
36.7
42.0 66.0
45.3
19.3 29.0
49.7
41.3 63.0
28.0
43.0 72.7
24.0
43.7 27.7
21.3
20.3 11.0
20.3
13.0 20.3
20.7
43.7 32.0
38.0
54.0 36.0
9.3
15.0
8.0
38.96 38.4
31.82
8.98

ferulae Lanzi. Journal of Agricultural Sciences
16 :83-88.
3-Alavi, A. ; M.E. Goltape and A. Kashy.2004
.Investigation on cultivation of wild king
oyster mushroom (Pleurotus eryngii DC: Fr.
Quel) of charmahal va bakhtiary province
(Iran). Proceedings of the Fourth International
Iran & Russia Conference, Shahrekord /Iran.
4-Alma, E. R. E. ; H. Lee ; R. B. Beelman and
D.J. Royes .2009.Enhancement of the
antioxidant ergothionein and selenium in
Pleurotus eryngii .var eryngii basidiomata
through cultural practices . World J. Microbiol
Biotechnol 25:1597- 1607.
5-Altaf, A. S. ; D. M. Umar and M. S.
Mohammed .2010. Production of xylanase
enzyme by Pleurotus eryngii and Flamulina
velutipes grown on different carbon sources
under submerged fermentation. World Applied
Sciences Journal 8:47-49.
6- A.O.A.C. 1980. Official Method of
Analysis
13th ed, Washington DC.
Association of Official Analytical Chemists.
7-Ashrafuzzaman1, M.
A. ; A. K.
Kamruzzaman1 and I. M. Razi .2009.
Substrate affects growth and yield of shiitake
mushroom. African Journal of Biotechnology
8: 2999-3006.
8- Chang, S.T.; O.W. Lau and K.Y. Cho.
1981.The cultivation and nutritional value of

َظجخ انمطفخ األونى
%
CS3
CS2 CS1
52.0
62.3 49.3
75.0
41.3 78.7
55.3
40.3 59.0
77.7
44.0 73.0
66.0
63.0 41.0
63.0
58.0 34.0
54.7
80.7 71.0
50.3
58.7 37.0
72.0
57.0 27.3
76.0
56.3 72.3
78.7
79.3 79.7
79.7
87.0 79.7
79.3
56.3 68.0
62.0
46.0 64.0
90.7
85.0 91.7
68.18 61.04 61.6

وطظ انزًٍُخ

9.00

LSD
(P=0.05)

SDb
SDd
SDg
SDs
SDw
WSb
WSd
WSg
WSs
WSw
PWb
PWd
PWg
PWs
PWw
انًؼذل

ً تأثير تربة التغطية المكونة من البتموس مفردا. 2 شكل
في الصفات المظهرية لالجسام الثمرية لمفطر

 النامي في وسط تبن الحنطةPleurotus eryngii
. المدعم بالنخالة
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