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Pleurotus  وPleurotus ostreatus نفذت ىذه الدراسة الستنباط أوساط زرعية محمية لــتنمية نوعين من الـــفطريات المحارية

 واشتممت االوساط عمى كل من الطحين والشوفان, واتبعت طريقة تجزئة النسيج أو قطع الغزل الفطري في االكثار واالنتاجeryngii
 كما,لتر/غم40- 10 وقشور الموز ونوى التمر والبصل والثوم والجت وعرق السوس والكمون وأزىار طمع النخيل و بتراكيز تراوحت من

 أضيرت النتائج أن الوسطين.درست تأثير بعض العوامل البيئية في معدالت نمو الغزل الفطري من درجة حرارة والرقم الييدروجيني
 إذ بمغ معدل نموىا في,المحضرين من مسحوق الكمون والبصل قد حققا أفضل معدالت لنمو كال الفطرين المستخدمين في الدراسة

 ووجد أن افضل تركيز لتحضير ىذه. تمتيما األوساط االخرىPDA يوم لموسط/ سم0.71 يوم مقابل/سم1.42 وسطي الكمون والبصل

Pleurotu  كما وجد أن أفضل رقم ىيدروجيني يمكن اعتماده عند مرحمة انتاج الغزول الفطري من الفطرين. لتر/غم20االوساط ىي
 وكانت أفضل درجات الحرارة لتنمية ىذه. يوم/سم1.42  إذ حقق أعمى معدالت نمو بمغت6.5 ىوPleurotus eryngii  وsostreatus
.  ْم بغض النظر عن نوع الوسط25 الفطريات عند درجة

 وسط البصل الصمب, وسط الكمون الصمب, الفطر الممك, فطر محاري, غزل فطري:كممات مفتاحية
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ABSTRACT
This study was carried out to devise a local nutrient media for primary mycelium growth of two
species of fungi belonging to the genus oyster mushroom Pleurotu snamed Pleurotus ostreatus and
Pleurotus eryngii using tissue culture or mycelium inoculation for reproduction and production.
Different natural material was used for this purpose involved Cumin, onion, oatmeal, banana peel,
date seeds, garlic, alfalfa, flowers of palm pollenin a concentration ranged from 10 to 40 g/ L. The
study was also focused on the effect of physical factors as temperatures and pH on growth rate of
fungal mycelium. The results shown that the media prepared from cummins and onion powders have
achieved best growth rate for the studied fungi Pleurotus ostreatus and Pleurotus eryngii which was
1.42 cm/ day in comparison with PDA where the growth rate was 0.71 cm/day. The best concentration
of preparation of these medium was 20 g/L. The optimum pH could be adopted in the preparation of
primary mycelium from two fungi was 6.5 which achieved the highest growth rate of 1.42 cm / day.
While The optimum temperature for the development of this fungus was 25 C and a fungal growth
rate 1.42cm/day.
Kay word: Mycelium, Pleurotus ostreatus, Pleurotus eryngii powedre of Cumin, onion.
*Part of M.Sc. Thesis of the Fourth author.
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 Pleurotus eryngiiطبيعياً في المناطق االستوائية وشبو

المقدمة

االستوائية من العالم ( )14وفي درجة ح اررة بين 30-25م⁰

ألكثر من ألفي عام والفطريات الصالحة لألكل تستخدم مادةً
غذائية تقبل الناس عمى استيالكيا لطيب مذاقيا ولقيمتيا

ورطوبة نسبية تتراوح من  %90-80وشدة إضاءة تتراوح بين
 900-400لوكس  Luxلعدد من ساعات اإلضاءة يتراوح

الغذائية العالية ( .)26وتعد األنواع التابعة لمجنس

بين  8-6ساعة  /ال ـ ـ ـ ـ ـيوم ،مع تيوية من

 Pleurotusمن األنواع المرغوبة في ىذا المجال ،فيي تتقدم

 5-4ساعة /

اليوم ( .)30,15يمتاز ىذين النوعين بقابمية عالية عمى النمو

عمى باقي الفطريات المزروعة في كثير من دول العالم،

وتكوين مستعمرات عمى أوساط طبيعية مختمفة ،ضمن

وعادة ما تسمى ىذه الفطريات بالمحارية نظ اًر لشكل رأسو

الشبيو بالمحار( ،)32وقد شجعت الحاجة المتزايدة لمغذاء

ظروف بيئية محددة في مختبرات نظيفة مزودة بالتجييزات

جراء زيادة عدد سكان العالم ،االىتمام بفطريات األكل ،ومنيا

الالزمة تضمن انتاج بذار  Spawnنقي ذات نوعية جيدة

خالية من المموثات وتؤمن الحصول عمى انتاج مرتفع بنوعية

الفطريات المحارية ،كوسيمة لتذليل ىذه المشكمة (.)8ومما زاد

جيدة ) .)25وليس ثمة جية منتجة لبذار ىذه الفطريات في

من أىميتيا ىو قيمتيا الطبية الى جانب قيمتيا الغذائية

العراق عمى نطاق تجاري ،ماعدا مختبر و ازرة الزراعة

العالية ( ،)30باإلضافة الى قصر دورة حياتيا وامكانية
إنتاجيا المتواصل عمى مدار السنة .وتتميز بمحتواىا العالي

ومختبر التقنية الحيوية إلنتاج واكثار المقاح والسالالت

من البروتينات واألحماض األمينية األساسية الضرورية لجسم

لمفطريات المحمية ،التابع لكمية الزراعة جامعة بغداد ،إذ يتم
االنتاج فييا عمى نطاق بحثي ،نظ ار لمكمفة العالية من اسعار

اإلنسان ومجموعة فيتامينات ،Bاألمر الذي رشحيا أن تحتل

اوساط تنمية المزرعة االم الجاىزة ،ومن اجل تقميل الكمفة

موقعا وسطاً بين لحوم األبقار واألغنام والدجاج والسمك من

جية ،وبين الخض اروات من جية أخرى .كما وتحتوي عمى

االنتاجية ليذا النوع من الزراعة ،من ىنا جرى التفكير في

الكربوىيدرات والدىون وااللياف فضال عن احتوائيا عمى

ىذه الدراسة التي استيدفت استنباط أوساط زرعية طبيعية

محمية مناسبة في محتواىا لنمو الغزل الفطري ،ودراسة تأثيرىا

كميات جيدة من البوتاسيوم والمغنسيوم والفسفور وكميات

في نوعية الغزول الفطرية.

متوسطة من الحديد والكالسيوم والمنغنيز ،باإلضافة الى
الصوديوم والنحاس والزنك ولكن بكميات قميمة .وقد وصف

باحثون آخرون ( )3,2الفطريات المحارية بأنيا غذاء صحي

المواد وطرائق العمل:

أجريت الدراسة في موقعين األول في مختبر اإلحياء

متوازن .أما أىميتيا الطبية فتتمثل باحتوائيا عمى العديد من

المجيرية التابع لقسم عموم االغذية والتقانات االحيائية التابع

المركبات واألنزيمات التي صنفت بأنيا نشطة بيولوجيا جعمت

لكمية الزراعة – جامعة بغداد والثاني وحدة إنتاج الفطر

منو مادة مانعة لنمو األورام الخبيثة  Antitumorوالسرطان

ابتداء من2015/7/1
المحاري التابع لعمادة الكمية نفسيا
ً
ولغاية  .2016/12/1شممت الدراسة نوعين من الفطريات

ومقاومة لمشيخوخة  Antiagingوتفيد في عالج مرض

ىما الفطرPleurotus ostreatusوPleurotus eryngii

نقص المناعة اآليدز وضغط الدم المرتفع .ووجد أنو يساىم

.وتم تنميتيا عمى نوعين من االوساط ىي وسط أكار

في معالجة حاالت االكتئاب واالمراض النفسية (.)34,11

دكستروز البطاطا)Potato Dextrose Agar (PDA

 Anticancerومضادة لمحساسية Antihypersensitivity

يتصدر جنس  Pleurotusالمرتبة الثانية من حيث االنتاج

(وحضر بإذابة  39غم في لتر من الماء المقطر) .استعمل

عمى المستوى العالمي بعد الفطر الزراعي االبيض Agricus

ىذا الوسط لتنشيط العزالت وحفظيا ولغرض المقارنة،

 .)4( bisporusإذ يمثل إنتاجو حوالي  %14من اإلنتاج

واألوساط الطبيعية التي اشتممت عمى المواد الطبيعية التي

العالمي لجميع أنواع الفطريات وتعتبر زراعتو قميمة التكمفة،

استعممت كأوساط صمبة لتنمية الفطرين Pleurotus

وذوي اإلمكانيات المحدودة ،والمبتدئين أصحاب الخبرات

وقشور الموز ونوى التمر والبصل والثوم والجت وعرق

 ostreatusو  Pleurotu seryngiiوىي الطحين والشوفان

ويمكن إجراؤىا داخل المنزل ،ويصمح لصغار المزارعين،
القميمة ) .)22ينمو الفطرين  Pleurotus ostreatusو

السوس والكمون وأزىار طمع النخيل وكذلك الباقالء.
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دراسة تأثير اوساط زرعية طبيعية مختمفة في معدل نمو

الح اررة 121م وضغط  15باوند/أنج 2لمدة  15دقيقة .وبردت
وصبت في أطباق بتري قطر 8.5سم .لقحت األطباق بقطعة

الفطريات المحارية

تم تجفيف االوساط الطبيعية في فرن عمى  60مoوطحنيا

من نمو الفطريات بقطر  7ممم وحضنت االطباق بدرجة
ح اررة ْ 25م .وتم مراقبة نمو الغزل الفطري حتى اكتمال نموىا
عمى الطبق ومنيا تم حساب معدل النمو كما في المعادلة

جيدا ووزعت في اكياس نايمون.عقمت االوساط في جياز
المؤصدة لمدة  15دقيقة عمى درجة الح اررة ْ 121م وتحت
ضغط  15باوند/انج .2حضر وسط  PDAواالوساط

السابقة.

الطبيعية المحضرة بتركيز  40غم/لتر من الماء المقطر.

دراسة تأثير الرقم الييدروجيني في معدل نمو الفطريات:

أضيفت

لألوساط

15غم/لتر.أذيبت

الطبيعية
مكونات

مادة

االكار

بتركيز

األوساط

بواسطة

مسخن

درس تأثير األرقام الييدروجينية ( 5.5و 6و 6.5و )7في
معدل نمو الفطريات قيد الدراسة في أوساط الكمون والبصل

وعرق السوس وقشور الموز بتركيز 20غم /لتر ماء مقطر

مغناطيسي في دورق زجاجي .ضبط رقميا الييدروجيني عند

 6.5باستخدام المحمول  KOHأو HClبتركيز 0.1موالري

وأضيف االكار ليا بتركيز بين  15غم/لتر .ضبطت االرقام

عقمت في جياز المؤصدة عند درجة الح اررة 121م لمدة 15

او  HClبتركيز 0.1موالري .عقمت في جياز المؤصدة عند

الييدروجينية لألوساط لمقيم المذكورة باستخدام محمول KOH

وباستعمال جياز قياس الرقم الييدروجيني.pH meter

2

درجة الـح اررة 121م وضغط  15باوند/أنج لمدة  15دقـيقة.

دقيقة .وبردت الى حوالي ْ 55م فوزعت في أطباق بتري ذات
االستخدام لممرة الواحدة بقطر 8.5سم وبواقع  25مل لكل

بـردت الى حـوالي ْ 55م ،وزعت في أطباق ولقحت األطباق
كما وردت في الفقرة السابقة  ،تم متابعة نمو الغزل الفطري

طبق (.)26لقحت األطباق المحضرة بقطعة من نمو

حتى امتالء الطبق وتم احتسب معدل النمو.

الفطريات المذكورة المنشطة عمى وسط  ،PDAتم قطعيا

دراسة تأثير درجات الحرارة الحضن في معدل نمو الفطريات:

بواسطة ثاقب فميني  Cork borerبقطر7ممم ،بوضع تمك

درس تأثير درجات ح اررة ْ 20, 25, 30, 35م في معدل نمو
الفطريات المحارية قيد الدراسة في اوساط الكمون والبصل

القطعة في مركز الطبق .أحكم إغالق االطباق بالبارافمم،

ووضعت كل ثالثة أطباق في كيس نايمون ،عمما أن جميع
تمك الخطوات قد تمت في ظروف معقمة داخل كابينة تمقيح.

وعرق السوس وقشور الموز،مع استخدام وسط  PDAلغرض

حضنت االطباق بدرجة ح اررة ْ 25م .وتم مراقبة نمو الغزل
الفطري حتى اكتمال نموىا في الطبق وتم احتساب معدل

المقارنة .وحضرت االوساط

الطبيعية المذكورة بتركيز

النمو كاالتي:

20غم/لتر وأضيف ليا االكار 15غم/لتر .وضبط الرقم

الييدروجيني لألوساط الطبيعية عمى  .6.5لقحت األطباق

معدل النمو(سم  /يوم)=

حضنت في الحاضنة عند درجات الح اررة المذكورة .تم متابعة
نمو الغزل الفطري حتى امتالء الطبق واحتسب معدل النمو.

إذ أن  : xيمثل قطر الطبق البالغ  8.5سم.

النتائج والمناقشة

 :yالمدة الالزمة لوصول النمو الفطري الى حافة الطبق أو

تأثير نوع الوسط في معدل نمو الفطريات المحارية:

امتالء الطبق بالنمو.

يالحظ من الجدول  1أن الوسطين المحضرين من مسحوق

تركيز مختمفة من االوساط الزرعية الطبيعية
دراسة تأثير ا

الكمون والبصل قد حققا أفضل معدالت لنمو كال الفطرين

في معدل نمو الفطريات المحارية:

المستخدمين في الدراسة وىما Pleurotus ostreatus

بناء عمى
حضرت االوساط الطبيعية التي وقع عمييا االختيار ً
نتائج دراسة نوع الوسط وىي الكمون والبصل وعرق السوس

و ،Pleurotus eryngiiإذ بمغ معدل نمو الفطرين المذكورين
في وسطي الكمون والبصل  1.42سم/يوم مقابل 0.71

وقشور الموز بتراكيز  40و 30و20و 10غم/لتر من الماء

سم/يوم لموسط  PDAتمتيما األوساط االخرى .اال أن

المقطر.وأضيفت ليا مادة االكار بتركيز 15غم/لتر ماء

االوساط المحضرة من الثوم والجت فقد خمت من النمو تمام ًا

وضبط الرقم الييدروجيني 6.5باستخدام المحمول  KOHاو

عميو فإنو تم استخدام االوساط المحضرة من الكمون والبصل

 HCl 0.1موالري .عقمت في جياز المؤصدة عند درجة
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وعرق السوس وقشور الموز في المراحل الالحقة من الدراسة

زيادة سرعة نمو الغزل الفطري لمفطرAgaricus bisporus

مع وسط  PDAلغرض المقارنة .ومن المالحظات الميمة

بمعدل  4.2ممم/يوم مقارنة مع الوسط  PDAوبمعدل 3.5

التي يمكن تسجيميا فيما يتعمق بطبيعة نمو الفطريات

ممم /يوم .كما أكد Dodileva

) (6أن تركيز المركبات

المحارية عمى ىذه االوساط أن النمو كان يظير عمى البعض

العضوية في أوساط النمو الحاوية مسحوق صوف أو جمود

منيا متأخ ار يستغرق  3أيام أحياناً كما ىو الحال مع الطحين

حيوانات تنعكس إيجابياً عمى معدالت نمو الغزل الفطري

الغزول الفطرية  .إن زيادة معدالت النمو عمى وسط الكمون

تنخفض من  5الى 4

ايام مقارنة مع اكتمال النمو مع

يعود الى التأثير المغذي لموسط المحضر منو نظ ار لما

الوسط  .PDAوأشار)Dodileva (7

يحتويو من بروتينات وكاربوىيدرات وعناصر معدنية ضرورية

لممخمفات النباتية والمضاف ليا االكار ومسحوق عظام

واتفقت ىذه الدراسة مع ما توصل اليو باحثون آخرون( )1اذ

حيث مدة اكتمال النمو عمى الطبق ،أذ تبمغ سرعة النمو

عمل ذلك بأن طاقة االمتصاص الفعالة ليذه المواد المغذية

10ممم/يوم مقابل  8.6ممم/يوم لوسط المقارنة .كما أكدت

أكبر من طاقة التخميق الجزيئي ليا عند تغذيتو بمستخمص

الياس ( )8أن مستخمص الشوفان يقمل من متوسط مدة

ومدة الالزمة الكتمال النمو عمى الطبق بقطر  9سم ،أذ

والباقالء وأزىار طمع النخيل .فضالً عن اختالف كثافة

لمنمو باالضافة الى كونيا مواد عضوية سيمة االمتصاص،

أن المركز المغمي

األبقار واألسماك تفوق عمى وسط  PDAوبفارق يومين من

اكتمال نمو الفطر  Agaricus bisporusمن 18.1يوم الى

بذور الكمون بعد اكتمال مرحمة الحضانة وقبل تكوين

 13.5يوم وبالمقارنة مع الوسط  ،PDAمع زيادة سرعة نمو

االجسام الثمرية لمفطر  ،Pleurotus ostreatusمما يمكننو
من استخدام طاقة اكبر في زيادة معدالت النمو ليذه

الفطر نفسو من  5.5ممم/يوم الى 6.7ممم/يوم.أما الباحث

الفطريات .كما وأكد المصدر ذاتو عمى احتواء بذور الكمون

 (13) Hoaفأكد ان وسط  PDAو yam (YDA

عمى الكاالروتين والموتين والزياكسانثينين ،مما جعمو وسطاً

–dextrose agarواليام محصول نباتي يشبو البطاطا) ىما

معدالت النمو بالمقارنة مع االوساط

من االوساط المالئمة لنمو جميع األنواع التابعة لمجنس

حاثا عمى زيادة

الطبيعية االخرى قيد الدراسة والتي خمت من ىذه المواد ()31

 Pleurotusوعمل ذلك أن ىذه األوساط تسد احتياجات

وىذا ما اكدتو الدراسة الحالية .إن ىـذا العـدد الكبيـر مـن

الغزول الفطرية من السكريات المتعددة والبروتينات .كما

الكمون يمكن إن

أوضح أن وسط البطاطا الحموة  -دكستروز ومستخمص

المـواد الكيمياوية والغذائية في مسحوق

تكون غذاء جاىز لمفطر المحـاري ،عممـا إن الكمون يعتبر

الخميرة واليام -دكستروز تعد جميعيا مالئمة لنمو الغزل

نبات طبي وان الفطر المحاري يعتبر من أىم الفطريات

الفطري للفطر .Pleurotus ostoreatus

الطبية وان تغذية فطر طبي عمى مكونات نبات طبي قد يزيد

جدول  .1تأثير اوساط زرعية طبيعية مختمفة بتركيز 40غم  /لتر
في معدل نمو الفطريات المحارية برقم ىيدروجيني  6.5ودرجة

من تركيز المركبات الكيمياويـة ذات األىمية الطبية والعالجية

حرارة ْ 25م.

في الفطـر المحـاري ولـم يسبق دراسة تأثير مسحوق الكمون

في نمـو وانتاج الفطر المحـاري أو أي نـوع مـن الفطريـات

َىع انىسط
PDA
كًىٌ
بصم
شىفاٌ
طحيٍ
باقالء
عرق انسىش
قشىر انًىز
َىي انخًر
أزهار طهع انُخيم
ثىو
جج

األخرى ،ىذا ما يشجع عمى تصور مدى الكم اليائل الممكن
انتاجو من ىذه المعاممة المدروسة.
ويذكر في ىذا الصدد أن  )7) Dodilevaقد درس تأثير

وسط  PDAفي سرعة نمو الغزل الفطري لعدد من سالالت
الفطر Agaricus bisporusفوجد أنو يستغرق  14يوماً من
تاريخ الزراعة ولحين اكتمال النمو عمى الوسط ضمن الطبق.

وأوضح

Poluboyarinov

( )23أن اضافة مركبات

السمينيوم بتركيز 10غم/لتر الى الوسط المغذي أدى الى
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يعذل انًُى(سى /يىو)
Pleurotus eryngii Pleurotus ostreatus
0.71
0.71
1.42
1.42
1.42
1.42
0.85
0.93
0.85
0.93
0.85
0.85
1.06
1.06
1.06
1.06
0.85
0.93
0.61
0.61
ال يىجذ
ال يىجذ
ال يىجذ
ال يىجذ
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إن عدم نمو الفطرين قيد الدراسة عمى وسط الثوم قد يعود

معدل نمو الفطريات المحارية قيد الدراسة .إذ يالحظ أن

الى ان الثوم يتميز بقدرتو في تثبيط بعض األنزيمات المفرزة

معدالت النمو لم تتأثر بخفض تراكيز االوساط االربعة من

من األحياء المجيرية ( )29بواسطة مركب  allicinالذي

 40الى  20غم/لتر ولكال نوعي الفطر ،فقد بقيت محتفظة

ينتج بفعل انزيم  allinaseأثناء عممية سحق او تقطيع فص

بمستوياتيا التي كانت عمييا باستخدام تركيز 40غم/لتر وىي

الثوم كما ان أحتوائو عمى المركبات الطيارة و مركبات

1.42سم/يوم بالنسبة لموسطين الكمون والبصل ولكال

 thiosulfinatesذات تأثير واسع عمى األحياء المجيرية

الفطرين و 1.06سم/يوم بالنسبة لموسطين عرق السوس

( ،)9ومنيا الفطريات التي تتأثر بمركبات أخرى مثل

وقشور الموز ولكال الفطرين أيضاً ،في حين انخفض معدل

 ،ajoenesاذ ذكر ان مستخمص الثوم المجفف يبقى محتفظا

النمو الى 0.77و  0.85سم/يوم بتركيز  10غم/لتر لوسطي

بفعاليتو المضادة لمفطريات بسبب احتفاظ مركب ajoenes

الكمون والبصل بالنسبة لمفطرينPleurotus ostreatus

بنشاطو لمدة طويمة ( )9كذلك يظير الجدول عدم نمو

و Pleurotus eryngiiعمى التوالي والى  0.71سم/يوم

الفطرين قيد الدراسة عمى وسط الجت ربما يعزى السبب الى

عند التركيز نفسو لوسطي عرق السوس وقشور الموز ولكال

احتواء الجت عمى بعض المواد الممحية التي تقمل من

الفطرين أيضاً.عميو فقد اعتمد تركيز 20غم/لتر لتحضير ىذه

االستفادة من العناصر المعدنية ،)12(.كما بين باحثون

االوساط في المراحل التالية من الدراسة .وجدير باإلشارة الى

آخرون ( )21ان وجود المواد االزوتية في الجت يحول دون

ان عدد من الباحثين قد درسوا تأثير تراكيز المواد التي

عامة ،القابمية عمى استغالل المصادر النتروجينية لتحفيز

التغذية في انتاج الغزل الفطري ،منيا الدراسة التي قام بيا

انتاج بعض االنزيمات المستعممة لتحميل المواد المعقدة في

 )17) Msultوالذي وجد أن أفضل تركيز لمسحوق نبات

نمو بعض األنواع

استخدموميا في الوسط لتنمية الفطريات المحارية او فطريات

الفطرية فيو ،إذ ان لمفطريات بصورة

الشمالن ( (Ceratophylum demeresmفي معدل نمو

الوسط الغذائي ،محولة اياه الى مواد بسيطة التركيب يمكن

الفطريات  Pleurotus ostreatusو

استغالليا من قبمو ولكن ضمن مدى معين أذا زادت عنو أدى

Fusarum

الى تثبيط عممية النمو وايقافيا وأحياناً.

و

arizanium

Moniliform

Trichodermah

ىو100غـم/لتر اذا اعطت معدل نمو مماثل لنمو تمك

تـأثير تركيز الوسط في معدل نمو الفطريات المحارية:

الفطريات عمى الوسط الزرعي بطاطا الدكستروز أكار

يوضح الجدول  2تأثير التراكيز المختمفة من االوساط

وىو1.125سم/يوم من بين ثالث تراكيز ىي  50و 100و

الطبيعية المتمثمة بكل من الكمون والبصل وعرق السوس

150غم/لتر.

وقشور الموز والتي تراوحت بين  10الى  40غم /لتر في

جذول . 2حأثير حراكيس يخخهفت يٍ االوساط انسرعيت انطبيعيت في يعذل ًَى انفطرياث انًحاريت برقى هيذروجيُي 6.5ودرجت حرارة  25و
َىع انىسط
PDA
انكًىٌ

بصم

عرق انسىش

قشىر انًىز

يعذل انًُى (سى  /يىو )
Pleurotus ostreats
0.71
1.42
1.42
1.42
0.77
1.42
1.42
1.42
0.77
1.06
1.06
1.06
0.71
1.06
1.06
1.06
0.71

انخركيس (غى/نخر)
40
40
30
20
10
40
30
20
10
40
30
20
10
40
30
20
10
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Pleurotus eryngii
0.71
1.42
1.42
1.42
0.85
1.42
1.42
1.42
0.85
1.06
1.06
1.06
0.71
1.06
1.06
1.06
0.71
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حأثير انرقى انهيذروجيُي في يعذل ًَى انفطرياث انًحاريت:
ثبت من خالل ىذه التجربة أن الفطريات المحارية قيد الدراسة

لكال الفطرين في الرقم الييدروجيني  7والى  0.13سم/يوم
لموسطين عرق السوس وقشور الموز ،مقارنة مع 1.42

تغير الرقم الييدروجيني لألوساط
ذات حساسية عالية تجاه ّ

سم/يوم و 1.06سم/يوم لوسطي الكمون والبصل في الرقم

التي تنمو فييا وانيا تتأثر بدرجة كبيرة بالرقم الييدروجيني في

الييدروجيني  6.5ولوسطي عرق السوس وقشور الموز عمى

مرحمة تكوين الغزل الفطري.وكما يالحظ من الجدول 3والذي

التوالي .وتختمف النتائج الني توصمت الييا الدراسات في

يوضح نتائج دراسة تأثير الرقم الييدروجيني في معدل نمو

تحديد الرقم الييدروجيني االمثل لمفطريات في مرحمة انتاج

الفطريات قيد الدراسة عمى االوساط الطبيعية فضالً

النسيج او الغزل الفطري .إذ يشير  )10) Gabrielأن الرقم

عن PDAلغرض المقارنة ،أن كال الفطرين يتأثران بالدرجة

الييدروجيني األمثل لنمو الغزول الفطرية لألنواع التابعة

نفسيا بالرقم الييدروجيني لموسط ويسمكان السموك نفسو من

لمجنس  Pleurotusىي  6.5يتوقف تماما عندما يبمغ الرقم

حيث االستجابة لمتغير في الرقم الييدروجيني الحاصل في

الييدروجيني لموسط ،4عمى أن ارتفاع الرقم الييدروجيني

الوسط.إذ أن أفضل رقم ىيدروجيني يمكن اعتماده عند مرحمة

عن  6.5قد يساعد عمى سرعة تكون الغزل الفطري لكن

تحضير الغزول من الفطرين  Pleurotus ostreatusو

اإلثمار يكون غير طبيعي أو مشوىاً.إن اختالف معدالت

 Pleurotus eryngiiىو  6.5مع مالحظة انخفاض معدل

النمو باختالف الرقم الييدروجيني عادة ما تعزى الى تأثير

النمو وبشكل حاد عند رفع الرقم الييدروجيني الى 7مقارنة مع

ايونات الييدروجين الحرة عمى عمل االغشية الساتيوبالزمية

خفض الرقم الييدروجيني عن  . 6.5ويالحظ أن معدل النمو

ونشاط االنزيمات وجاىزية العناصر الغذائية في الوسط وآلية

قد انخفض الى  0.14سم/يوم في وسطي الكمون والبصل
انتقاليا الى الخمية.
جذول  .3حأثير انرقى انهيذروجيُي في يعذل ًَى انفطهرياث انًحاريت قيذ انذراست في اوساط زرعيت طبيعيت بخركيس 20غى/نخر
وبذرجت حرارة25و
َىع انىسط

انرقى انهيذروجيُي

PDA

5.5
6
6.5
7
5.5
6
6.5
7
5.5
6
6.5
7
5.5
6
6.5
7
5.5
6
6.5
7

كًىٌ

بصم

عرق انسىش

قشىر انًىز

يعذل انًُى(سى/يىو)
Pleurotuseryngii
Pleurotusostreatus
ضعيف
ضعيف
ضعيف
ضعيف
0.7
0.7
ضعيف
ضعيف
ضعيف
ضعيف
1.06
1.06
1.42
1.42
0.14
0.14
ضعيف
ضعيف
0.94
0.94
1.42
1.42
1.14
1.14
ضعيف
ضعيف
0.77
0.77
1.06
1.06
0.13
0.13
ضعيف
ضعيف
0.77
0.77
1.06
1.06
0.13
0.13

درجات الح اررة المذكورة تبدي نمطاً متشابياً عمى النمو

تأثير درجة الحرارة في معدل نمو الفطريات المحارية

عموما ،وأنيا تتأثر بيا عمى النسق نفسو وان أفضل درجات

يوضح الجدول  4تأثير درجة الح اررة في معدل نمو

الح اررة لتنمية ىذه الفطريات ىي ْ 25م بغض النظر عن نوع
الوسط .إذ بمغ معدل نمو الفطرين قيد الدراسة 1.42سم/يوم

الفطريات المحارية .أستخدم في الدراسة أربع درجات ح اررة

ىي ْ 35, 30, 25, 20,م حيث حضنت االوساط الطبيعية
المختمفة بعد تمقيحيا بالفطر في درجات الح اررة المذكورة.

في وسطي الكمون والبصل و1.06سم/يوم و0.85سم/يوم

ويالحظ من الجدول أن معدل نمو الفطريات المحارية في

عمى وسطي عرق السوس وقشور الموز بالنسبة لمفطرين
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مْ وىي نتيجة مماثمة لما25 ىيPleurotus florida

 عمىPleurotus eryngii  وPleurotus ostreatus

) تأثير درجة33( Zadrazil  وقارن.جاءت بو ىذه الدراسة
الح اررة في نمو الغزل الفطري لثالثة أنواع من الفطريات

 ْم يتسبب في25  وان أي انحراف عن درجة الح اررة.التوالي
 فقد وجد أن معدل،انخفاض معدل النمو عمى نحو واضح

Pleurotus eryngii  فوجد إنPleurotus ostreatusو

 ْم35 يوم عند حضن الفطرين في/سم0.42 النمو اليتجاوز
 تعد درجة الح اررة من العوامل.في جميع االوساط الطبيعية

حين كانت ىذه الدرجة ىي المثمى لمنوعين اآلخرين إذ بمغ

 سواء في مرحمة انتاج الغزل الفطري أو،مراحميا المختمفة

 ايام من10 يوم بعد/ ممم140 –120معدل النمو ليما

. ْم30  الى20  وىي ما بين،مرحمة البذار أو مرحمة االثمار

Pleurotus florida وPleurotus eryngii المحارية ىي

 في،˚م25 يوم في/ ممم60- 40 تنمو بمعدل تتراوح بين

الميمة في انتاج الفطريات المحارية وفي اية مرحمة من

˚م لمدة40  ووجد أن تعريض الغزل الفطري لدرجة.الحضن

Pleurotus) أن درجة الح اررة المثمى لنمو8(Hoa والحظ

 ساعة أدى الى ىالك النوعين اذ انيا تؤثر سرعة48

 واشار. ْم28  ىيPleurotus cystidiosus وostreatus
.(20) التفاعالت الحيوية وثباتية االنزيمات والبروتين
) ان درجة الح اررة المثمى لنمو الفطر19) Neelam
نخر ورقى/غى20 حأثير درجاث انحرارة انًخخهفت في يعذل ًَى انفطرياث انًحاريت في االوساط انسراعيت انطبيعيت بخركيس.4 جذول
. 6.5 هيذروجيُي
 يىو/ يعذل انًُى سى
Pleurotuseryngii
Pleurotusostreatus
0.61
0.71
0.42
0.35
0.71
1.42
0.61
0.42
0.71
1.42
0.85
0.42
0.85
1.06
0.53
0.42
0.60
1.06
0.53
0.42

درجت انحرارة

0.61
0.71
0.42
0.35
0.71
1.42
0.61
0.42
0.71
1.42
0.85
0.42
0.60
1.06
0.53
0.42
0.60
1.06
0.53
0.42

20
25
30
35
20
25
30
35
20
25
30
35
20
25
30
35
20
25
30
35

.
َىع انىسط
PDA

ٌكًى

بصم

عرق انسىش

قشىر انًىز

nutrient analysis. Journal of Chemical and
Pharmaceutical Research.7(4):1095-1098.
4-Adjapong,A.O.;D. A Kwame; A. Faustina,
and O. S Henry. 2015. Maize Residue as a
Viable Substrate for Farm Scale Cultivation of
Oyster Mushroom Pleurotus ostreatus
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