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  Pleurotus ostreatusتأثير نوع البذور في مدة اكتمال نمو مشيجة الفطر المحاري 
 عمى وسط الزراعة )تبن قمح( وعمى كمية اإلنتاج

  (*(1كاسوحة رزق اهلل لونا 

         .حمب، حمب، سورية، جامعة ةكمية الزراع مركز التقانة الحيوية،(. 1) 
   (.comhotmail@ty99lona.. البريد اإللكتروني: لونا كاسوحة)*لممراسمة: الباحث  

 22/11/2020 تاريخ القبول:  31/08/2020تاريخ االستالم: 

           الممخص
بما فييا حبوب القمح  ًا،حبي وسطاً ي عشر ناث لفطر المحاري باستخداماإلى إنتاج بذار البحث   ىدف
  ،شعيرال مع قمحال% لكل من 50خالئط  بنسبة و  ،بازالءو العدس و الحمص و ال رشعيو ال كشاىد

 ،عدسمع ال شعيروال ،حمصمع ال شعير، والبازالءمع ال قمحوال ،عدسال مع قمحوال ،حمصال مع قمحوال
عرفة تأثير البذار المنتج مو  ر عمييا،في مدة اكتمال نمو مشيجة الفط ىادراسة تأثير ل ،بازالءال مع شعيروال

بعد تمقيحو  قمح(ال)تبن  وسط الزراعةعمى  في مدة اكتمال نمو مشيجة الفطروساط الحبية، من تمك األ
مركز التقانة  -في جامعة حمبنفذ البحث  ودورىا في كفاءة التحول الحيوي. ،كمية اإلنتاجوفي  بيا،

( من الفطر المحاري. لقد نفذت 3015وتمت الدراسة عمى الساللة ) ،2020-2019في الفترة  ،الحيوية
 جميع التجارب وفق التصميم العشوائي الكامل، وقورن بين المتوسطات بحساب أقل فرق معنوي

LSD0.05.  يجة الفطر عمى األوساط الحبية، ور تأثير واضح في نمو مشالبذلنوع أوضحت النتائج أن
يومًا من التمقيح  5.8وعمى وسط الزراعة )تبن قمح(، وعمى كمية اإلنتاج، حيث اكتمل نمو المشيجة بعد 

وكانتا األقصر وبفروق  ،حبوب البازالءو  % لكل منيما50البازالء بنسبة مع  حبوب الشعيرعمى وسطي 
و  9.97طر عمى وسط الزراعة )تبن القمح (، حيث بمغتا ، كذلك كانتا األسرع في نمو مشيجة الفمعنوية
عمى التوالي بفروق  غ/كغ 383 ، و404.61يومًا عمى التوالي، وحققتا أعمى إنتاج وصل إلى  10.27

 .% عمى التوالي95.76% و 101.15معنوية، وبمعامل تحول حيوي بمغ 
نوعين مختمفين من الحبوب يستغرق  كما بينت النتائج أن نمو مشيجة الفطر عمى األوساط المكونة من

وقتًا أقصر من النمو عمى األوساط المكونة من نوع واحد فقط، مما يجعميا تدخل باكرًا في مرحمة 
اإلنتاج. وتعطي زيادة في كمية إنتاج الفطر، وتتوقف الزيادة عمى نوع المادة الحبية الداخمة في تركيب 

 الوسط.
والنسبة  ،من حيث كمية اإلنتاج ،القمح حبوبمعنوي عمى بشكل  وأن جميع األوساط المدروسة تفوقت 

 األوساطوعميو فإن جميع ىذه  ،%80عيا نسبة يالتي تجاوزت في جم ،المئوية لمعامل التحول الحيوي
القمح المستخدم عن وسط بدياًل  المحاري الشتوي إلنتاج الفطر اً تجاري اً الحبية تصمح ألن تكون بذار 

 حاليًا.
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 خالئط، فطر محاري، مشيجة، إنتاجية. ،وسط حبي: الكممات المفتاحية     
  

 :المقدمة
عالمي حيث  انتشارفيي ذات  ،توجد حواجز طبيعية تحول دون توزعيا وال، Ecosystemمن مكونات النظام البيئي  الفطورتعتبر  

 ,Saigo)والكيميائية  ،وخواصيا الفيزيائية، وتحسن قواميا ،تدخل في دورة المواد العضوية، وتساىم بزيادة نسبة النترات في التربة

1983; Moore-Landecker, 1996) الفطر المحاري من قبل العالم النمساوي تسجيل. تم Jacquin (1774) تبنى اكتشافو ، ثم
إلى الجنس  بنقل النموذج المكتشف Kummer (1871)بعد ذلك قام ، Agaricusالذي صنفو ضمن جنس  ،Fries (1821) العالم

Pleurotus، .لقد شيدت زراعة الفطر تطورًا  والذي يتميز بتشابو كبير جدًا من حيث الصفات المورفولوجية بين األنواع التابعة لو
في العالم وذلك دولة  86سريعًا، وحظي إنتاجو باىتمام بالغ عالميًا، فقد وصل عدد الدول التي تزرع الفطر الزراعي بأنواعو كافة 

، 8106في عام مميون طن  6.9ما يقارب العالمي وبمغ إنتاجو  ، (FAO, 2018)ةبحسب إحصائيات منظمة األغذية والزراعة الدولي
والذي يمثل  ،Pleurotus spp. (Martínez, 1998)وتعد الصين وكوريا الجنوبية واليابان وأندونيسيا من كبرى الدول المنتجة لفطر

ويوجد حوالي ألف نوع من الفطور المأكولة و الطبية في العالم، يأتي . (Abdellah et al., 8111) ع اإلنتاج العالمي% من مجمو 82
يعتبر أحد  ، وىو0711منذ عام  وقد نجحت زراعتو، في المرتبة الثانية Pleurotus spp، ويميو ..Agaricus sppفي مقدمتيا الفطر

بعد أن حققت نجاحًا كبيرًا  ،جيدًا عمى المستوى العالمي. وبدأت زراعتو تنتشر في الشرق األوسطيمة التي تحقق دخاًل مالمحاصيل ال
 ,.Khan et al) أنو غذاء ودواء أي ،السعرات الحرارية، عالوًة عن انخفاض محتواه من لما لو من قيمة غذائية عالية ،في دول الغرب

2008; Alice and Kustudia, 2004)،  البروتينات والفيتامينات والمعادنففيوSemota et al., 2015) الفطرىذا  (. كما يحتوي 
كذلك عمى ويحتوي ، D (Aida et al., 2013)وفيتامين   Bعدة أنواع من فيتامينات عمى بعض األحماض الدىنية غير المشبعة، و

 .(Bruhn, 1995) مغنيزيومومعادن البوتاسيوم والفوسفور والكالسيوم وال ،Cكميات كبيرة من فيتامين 
أما في  (.0766بمكرمي وفيرما، لمفطريات من خالل دراساتو الغذائية لمفطر ) صنعيأول مخترع ألول وسط   Raulinعتبر روليني

لمحصول عمى نموات فطرية من نسيج الجسم الثمري لمفطر المحاري فتحًا كبيرًا  Duggar (1905) أمريكا فيعد ما قدمو الباحث
البازيدية األبواغ ن تكوين ع جمالنا ،ذات الصفات عالية الجودة دون أن تتغير باالنعزال الوراثي ،ة عمى السالالت الجديدةلممحافظ
 . (0766بمكرمي وفيرما، ) الجنسية

حبوب المحاصيل الحاممة لمشيجة الفطر دورًا ميمًا في كمية اإلنتاج، فحبوب الذرة الصفراء لأن  Nwanze et al.  (2005)دقد أكل 
اإلنتاج الناجم عن مع  مقارنةً  ،أعطت إنتاجًا وفيرًا وأجسامًا ثمرية متميزة بوزنيا Lentinus squarrosulusالحاممة لمشيجة الفطر 

إضافة لوجود البروتينات  ،(Leucine) ك لغنى حبوب الذرة بالحمض األمينيويعود السبب في ذل ،حبوب القمح الممقحة بنفس المشيجة
المعدة لتكوين البذار لو دور ميم  األوساطأن إضافة كربونات وكبريتات الكالسيوم إلى ت دراسات أخرى كما أوضح .والفيتامينات فييا

 ;Blinohvatov et al., 2004) باإلضافة إلى دورىا في التغذية ،ومنع الحبوب من االلتصاق ،الوسط (pHرقم حموضة )في تعديل 

Feedrochinko, 2004; Nicholas and Ogame, 2006)إنما يشير  ،بعد اكتمال نمو المشيجة عمييا ،، فسيولة انفصال الحبوب
الفطر  مشيجةوكثافة سرعة نمو  ةسادر ب Sagir and Ylldiz (2004)وقام (.Stamets and Chilton, 1983) إلى جودة البذار
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 : وىي spp. Pleurotusأنواع من الفطر المحاري  ربعةوالتي تضمنت حبوب الذرة والقمح وذلك أل ،عمى عدد من األوساط الغذائية

P. ostreatus , var. salingus و P. eryngiiو P .floridaو P. sajorcaju  كانت عالية  المشيجةوتبين أن سرعة نمو وكثافة
 .ون من حبوب الشعير والذرة والقمحعمى وسط مك

 أهمية البحث وأهدافه:
ييا، حيث تعد عممية اختيار البذار البديل لحبوب القمح بالنسبة لمنتجي إلتأتي أىمية البحث من أىمية النتائج التي يمكن الوصول 

في ذلك عمى دراسة بحثية عممية لعدد  معتمدين ،الفطر المحاري والتي تعطييم سرعة في اكتمال نمو مشيجة الفطر عمى وسط الزراعة
يسيم في  ،الرئيسة لمحصول عمى بذار جيد االنطالقيشكل نقطة  ما ابي )تبن قمح( الحبية، ومن ثم تمقيح وسط الزراعة األوساطمن 

تحديد مدة اكتمال نمو مشيجة الفطر المحاري عمى اثني عشر نوعًا من : ىدف البحث إلىتحسين إنتاجية الفطر المحاري كمًا ونوعًا. 
الحبية في مدة اكتمال نمو  األوساطدراسة تأثير ، و ليكون بدياًل لحبوب القمح في انتاج البذار ،الحبية لمعرفة أييا األفضل األوساط

 لتحول الحيوي.كفاءة ا، ودورىا في )تبن قمح( وكمية اإلنتاج مشيجة الفطر عمى وسط الزراعة
 مواد البحث وطرائقه:

بازالء، والعدس، وال حمص،وال، رشعيوال بما فييا حبوب القمح كشاىد، ًا جافاً حبي وسطاً لتحقيق أىداف البحث تم اختيار اثني عشر 
 مع شعيروالحمص،  مع شعيروال ،بازالءمع ال قمحوالعدس، ال مع قمحوال، حمصالمع  قمحوالشعير، المع  قمحالخالئط  لكل من و 
 .ا(% لكل منيم50)، وبنسبة بازالءال مع شعيروال، عدسال

( 3015وتمت الدراسة عمى الساللة ) .2020-2019مركز التقانة الحيوية خالل الفترة  -كمية الزراعة -نفذ البحث في جامعة حمب
 التي تم الحصول عمييا من مركز البحوث العممية الزراعية بحمب. من الفطر المحاري

نقعت جميع األوساط الحبية في الماء لمدة خمت لمتخمص من القشور وما ىو مكسور منيا، ثم ون   ،العمل بتنقية الحبوب بشكل جيد أبد 
ووضعت عمى طاوالت مغطاة  كافية،مقت الحبوب كل عمى حده لمدة س  ساعة. وتم التخمص من الماء الزائد بواسطة مصاف، ثم  24

%. أضيف ليا 50مع المحافظة عمى نسبة رطوبة مقدارىا  ،لتبرد ويتم التخمص من الماء الزائد وتركت ،بالقماش القطني النظيف
من كل  وزن رطب غ300أخذ (، ثم 2011غ/ كغ وزن رطب من كل منيما )كاسوحة، 15كربونات وكبريتات الكالسيوم وفق التركيز 
في  األوساط الحبيةع قمت ي وغطيت بورق األلمنيوم حيث سدت بالقطن الطب بعد ذلك، لتر 1منيا ووضعت في دوارق سعة كل منيا 

ح كل ل قوبعد تبريدىا  .، اتصال شخصي(2009)زيدان،  ضغط جوي 1دقيقة و 20س لمدة  121ºاألوتوكالف عند درجة الحرارة 
 عنددائم و ووضعت في غرفة التحضين بظالم  ،(Wayne, 2001أخذت من أطباق المزرعة األم ) مم 5دورق بخمسة أقراص قطر 

 األوساط مراقبة نمو المشيجة عمىتمت و (، Stamets and Chilton, 1983) تم رج الدوارق كل ثالثة أيام .س 26ºدرجة حرارة 
 يا.وحددت مدة اكتمال ية،الحب
الغميان لقتل ضع عمى النار حتى و   ثم )تبن قمح( بالماء، وسط الزراعة كيموغرام من 30 مرولتحقيق اليدف الثاني من البحث غ   

)  دقيقة 15الجراثيم والتخمص من كل ما ىو ضار قد يعيق نمو مشيجة الفطر بشكل جيد بعد الزراعة. استمرت عممية الغميان قرابة 
من الماء  التبن تم تخميص وفي اليوم التاليلميوم التالي،  تبشكل جيد وترك اعن النار تم تغطيتي توبعد أن أبعد (،1997العودة، 

بعد أن انخفضت درجة حرارتو إلى و  ،بوضعو في أكياس من الكتان المعقم (Mushroom Growers Handbook1, 2004) الزائد
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 والتي اختبرت براحة اليد قبل أن تعبأ في أكياس الزراعة، ثم ،% تقريباً 60 نسبة الرطوبة فيو إلى وصمتوتركو حتى  س 28ºما دون 
الناتج "تبن القمح"  الرطب كغ من وسط الزراعة 2وتقييم أنوع البذار المختمفة، تم وزن  ،تمت الزراعة لمحصول عمى األجسام الثمرية

 بمعدلثم لقحت  سم، 50×  35من البولي إثيمين قياس:  ووضعت في األكياس الشفافة ،المعد بالطريقة السابقةغ تبن جاف 800عن 
، وبثالث المحضرة مسبقًا لمحصول عمى األجسام الثمرية البذاربأنواع ، (Mandeel et al., 2005) % من الوزن الجاف لموسط5

سم ثم  5ارتفاعيا الزراعة بحيث وضعت طبقة من وسط الزراعة )تبن القمح( في أسفل عبوة  مكررات لكل نوع من أنواع البذور،
من أسفميا بواسطة إبرة معقمة ، وأحكم إغالق األكياس، ثم ثقبت من األوساط الحبية المدروسة وسطكل أضيف البذار المخموط مع 

 ،، ووضعت في غرفة التحضين عمى رفوف معقمةضمان رشح الماء الزائدإضافة إلزالة زوايا األكياس بوساطة مقص معقم ل ،بالكحول
لمزروعة وفي اليوم التالي لمزراعة تم فتح ثقوب لمتيوية في األكياس ا وبظالم دائم. س 26ºمع المحافظة عمى حرارة الغرفة عند درجة 
 القراءات توأخذ المزروعة، الفطر أكياستم مراقبة  ،ووضع قطع من القطن الطبي المعقم فييابعد أن عقمت بالكحول أماكن الثقوب، 

الفطر  نقمت األكياس بعد اكتمال نمو مشيجة، ثم تمام انتشارىا وتغطيتيا لموسط بشكل جيد وحتى المتعمقة ببدء نمو مشيجة الفطر
وعممت ثقوب في ىذه األكياس  ،ة الزراعة. بدأت عممية المراقبة جيدًا لتحديد موعد بدء ظيور بداءات األجسام الثمريةإلى غرف يياعم

، مع المحافظة عمى الشروط البيئية تم توسيعيا خروج األجسام الثمرية منياعند مم وبما يسمح ليا بالنمو والتطور و  5-3بقطر 
ضاءة مقدارىا  س 16º%، ودرجة الحرارة 90تتجاوز  المحيطة بيا كنسبة الرطوبة بحيث ال . تمت مراقبة عمى األقل لوكس 150وا 

الحبية المختمفة لتحديد موعد بدء تشكل األجسام الثمرية. وعند قطاف ىذه األجسام تم حساب  األوساطاألجسام الثمرية الناتجة عن 
الذي  Biological efficiency األجسام الثمرية المتشكمة في العبوة غ/كغ تبن رطب ممقح، وحسبت كفاءة التحول الحيوي كمية إنتاج

النسبة المئوية لمعامل التحول الحيوي حسب طريقة  قدرأنواع البذار المستخدمة، حيث تو )تبن قمح(  يقيم العالقة ما بين وسط الزراعة
(Mandeel et al., 2005) عالقة التاليةبال: 

 100× الجاف(  وسط الزراعة/ وزن وزن رطب معامل التحول الحيوي %= )كمية اإلنتاج                    
وجدول تحميل  GENESTATنفذت جميع التجارب وفق التصميم العشوائي الكامل وحممت البيانات باستخدام البرنامج اإلحصائي  

 .%95عند مستوى ثقة  LSD0.05 المتوسطات بحساب أقل فرق معنوي ت، وقورنANOVAالتباين 
 النتائج والمناقشة:

 الحبية: األوساطعمى مشيجة الفطر نمو  مدة اكتمال -1
يومًا من التمقيح  8.5ر تأثيرًا واضحًا في نمو مشيجة الفطر عمى األوساط الحبية، حيث اكتمل نموىا بعد البذالنوع أن نتائج الظيرت أ

باقي أنواع مع وكانتا األقصر وبفروق معنوية مقارنة  ،% لكل منيما85البازالء بنسبة مع  حبوب البازالء وحبوب الشعيرعمى وسطي 
% لكل منيما، 85القمح بنسبة مع  البذار المكون من حبوب البازالء عنديومًا  6..3ت إذ بمغ نوعين من الحبوب،البذار المكونة من 

. وعند المقارنة مع باقي األوساط، تبين أنو غالبًا % لكل منيما85القمح بنسبة مع البذار المكون من حبوب الشعير  يومًا عند 3.86و
مفين من الحبوب يستغرق وقتًا أقصر من النمو عمى األوساط المكونة ما يكون نمو مشيجة الفطر عمى األوساط المكونة من نوعين مخت

، الحمص ، وحبوبالشعير، وحبوب العدس، وحبوب البازالء من نوع واحد فقط، حيث احتاجت مشيجة الفطر إلكمال نموىا عمى حبوب
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 يوماً  3..6إلى  احتاجالذي  حبوب القمح )الشاىد( عمى التوالي، متفوقة بذلك معنويًا عمى يوماً  6..6و 3.66و 3.36و 8.5 إلى
 .(.)جدول 

 

 

 (: مدة اكتمال نمو مشيجة الفطر المحاري عمى األوساط الحبية.) جدولال
 (يوم)متوسط مدة اكتمال النمو  رو نوع البذ (يوم)متوسط مدة اكتمال النمو  رو نوع البذ

 6.57 (شعير مع قمح) 7.26a قمح

 7.13 (حمص مع قمح) 6.73b شعير

 7.03 (عدس مع قمح) 7.17 حمص

 6.23 (بازالء مع قمح) 6.67 عدس

 6.53 (حمصر مع شعي) 5.80 بازالء

 6.33 (عدس مع شعير) - -

 5.80 (بازالء مع شعير) - -

L.S.D 0.05   =0.205 

 %.58عند مستوى ثقة  ال يوجد بينيا فروق معنوية عمى األقلمشترك بحرف واحد المتوسطات المتبوعة 

 مدة اكتمال نمو مشيجة الفطر عمى وسط الزراعة )تبن قمح( وكمية اإلنتاج: -2
تأثير نوع البذار المستخدم  عمى وسط  زراعي واحد وىو تبن القمح، أن والتي زرعت ،لقد تبين من خالل دراسة أنواع البذار المختبرة

 5.56اكتمال نمو مشيجة الفطر عمى وسط الزراعة )تبن قمح( وكمية اإلنتاج، حيث كان أسرع ما يمكن ) كان أكثر وضوحًا في مرحمة
فقط، ىذه المدة حبوب البازالء ، و % لكل منيما85الشعير بنسبة مع حبوب البازالء ( يومًا عمى التوالي عند استخدام 5.06.و 

الشعير بنسبة مع حبوب البازالء في مرحمة اإلنتاج، وقد أعطى نوعا البذار  انعكست إيجابًا عمى األكياس المزروعة حيث دخمت باكراً 
عمى التوالي لكل منيما، بفروق معنوية  غ/كغ656.02 ،.050.3فقط أعمى إنتاج وصل إلى حبوب البازالء ، و % لكل منيما85

في اإلنتاج إلى المحتوى المرتفع لحبوب وربما تعود ىذه الزيادة  .% عمى التوالي58.63% و 8...5.وبمعاممي تحول حيوي بمغا 
البازالء من الكربوىيدرات والبروتين الموجود فييا وفي حبوب الشعير، أدى ذلك إلى حصول مشيجة الفطر عمى القيمة الغذائية الالزمة 

أن لموسط المغذي ونوع حبوب المحاصيل التي حممت عمييا ب Nwanze et al.   (.558)ما ذكره لنموىا وتطورىا. وىذا يتفق مع 
ولوحظ أن المشيجة المحممة عمى حبوب الذرة الصفراء . Lentinus squarrosnlusالمشيجة دورًا إيجابيًا في زيادة إنتاجية نوع الفطر 

لقد أظيرت النتائج بشكل واضح أن  .دخنشجعت نمو األجسام الثمرية وأدت إلى زيادة وزنيا مقارنًة مع تمك المحممة عمى القمح أو ال
اكتمال نمو مشيجة الفطر عمى تبن القمح، باستخدام البذار المكون من أكثر من نوع حبوب، أسرع منو عند استخدام بذار مكون من 

عدس بنسبة نوع واحد فقط، مع تفوق معنوي باإلنتاج ومعامل التحول الحيوي، حيث بمغ في البذار المكون من حبوب الشعير مع ال
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(. وتتوافق ىذه النتيجة مع أبحاث 6، .% عند استخدام حبوب العدس فقط )جدول 58.00%، بينما كان .55.6% لكل منيما 85
سابقة أشارت إلى أن األوساط المركبة المستخدمة كبذار، ووسط لمزراعة قد أعطت زيادة في اإلنتاج، وأن كفاءة التحول الحيوي 

 (. ; Bugarski et al., 2002..5.مى نوعية مكونات ىذه األوساط ونسبتيا )كاسوحة، لألوساط المركبة تتوقف ع

 
 )تبن قمح( (: مدة اكتمال نمو مشيجة الفطر المحاري عمى وسط الزراعة2)الجدول.

 (يوم)متوسط مدة اكتمال النمو  رو نوع البذ (يوم)متوسط مدة اكتمال النمو  رو نوع البذ

 11.57 (شعير مع قمح) 14.33 قمح
 12.63 (حمص مع قمح) 11.63 شعير
 11.30 (عدس مع قمح) 13 حمص
 10.97 (بازالء مع قمح) 11.43 عدس
 11.33 (حمصر مع شعي) 10.47 بازالء
 11.00 (عدس مع شعير) - -
 9.97 (بازالء مع شعير) - -

 L.S.D 0.05   =0.113 
 %.95عند مستوى ثقة  ال يوجد بينيا فروق معنوية األقلعمى مشترك بحرف واحد المتوسطات المتبوعة       

%، وتفوقت 52حققت كل من حبوب العدس وحبوب الحمص وحبوب الشعير كفاءة عالية في معامل التحول الحيوي تجاوزت نسبتيا 
 عمى التوالي، غ/كغ  716385و 787376و  760185بمغت كمية اإلنتاج  جميعيا بداللة معنوية عمى حبوب القمح )الشاىد(، حيث

 Singh وىذه النتائج تتفق مع ما ذكره  % عمى التوالي،58315% و 61376و  %62366 حيويالتحول ال عاملبمغت قيمة مو 
 الفطر. وسط زراعةو  البذار اختيار عمى أىمية ، حيث أكد((1983

 (: كمية اإلنتاج والنسبة المئوية لمعامل التحول الحيوي7جدول )ال

 رو نوع البذ
 اإلنتاجمتوسط 

 /كغ تبن رطبغ

معامل التحول 
 الحيوي %

 رو نوع البذ
/ غ متوسط اإلنتاج
 كغ تبن رطب

معامل التحول 
 الحيوي %

 82.00 785377 (*شعير مع قمح) 72.55 871380 قمح

 81.60 788376 (*حمص مع قمح) 76.07 716385 شعير

 85.58 768378 (*عدس مع قمح) 80.98 787376 حمص

 92.59 751378 (*بازالء مع قمح) 85.44 760358 عدس

 83.55 776307 (*حمصر مع شعي) 95.76 767318 بازالء

 89.71 726367 (*عدس مع شعير) - - -

 101.15 616380 (*بازالء مع شعير) - - -

 L.S.D0.05   =11.74متوسط كمية اإلنتاج     

 L.S.D 0.05   =1.88معامل التحول الحيوي      
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% لكل 21تشير النتائج إلى أن كفاءة التحول الحيوي األعمى لألوساط المدروسة، كانت عند استخدام حبوب البازالء مع الشعير بنسبة 
، أن لمنباتات البقولية دورًا ميما El-Kattan and Salama (1996)%، وىذا يتفق مع ما أكده الباحثان 010302منيما حيث بمغت 

ولوحظت أقل كفاءة تحول حيوي عند  المحاري كمًا ونوعًا، وليا دور كبير برفع كفاءة التحول الحيوي لمفطر،في زيادة إنتاج الفطر 
%. وتتوافق ىذه النتائج بدرجة كبيرة مع نتائج دراسة سابقة، حيث تراوحت قيم معامل 5730الزراعة باستخدام حبوب القمح حيث بمغت 

، (Buah et al., 2010)ند استخدام قوالح الذرة الصفراء في انتاج الفطر المحاري  % ع 70380- 86361التحول الحيوي فييا بين 
. وىذا (Upadhyay et al., 2002) %76.0-112.3إذ تراوحتأيضًا قيم المعامل المذكور بين  وتتوافق كذلك مع نتائج دراسة أخرى

اد المكونة وجعميا أجسامًا ثمرية، ويتوافق ىذا مع ما أشارت إليو كفاءة عالية في التحويل البيولوجي لممو يثبت أن الفطر المحاري يتمتع ب
 . (Ayodele and Okhuoya, 2007; Stamets, 2005)دراسات أحدث، بأن كفاءة التحول العالية لمفطر جعمتو ناجح واقتصادي 

 :والمقترحات االستنتاجات
 من خالل النتائج تم التوصل إلى ما يمي:

تبين أن لنوع البذار تأثير عمى مراحل نمو مشيجة الفطر المحاري، فمدة اكتمال نمو مشيجة الفطر عمى وسط حبوب البازالء مع  -0
% لكل منيما قد تساوت مع مدة اكتماليا عمى البذار المنتج من استخدام حبوب البازالء فقط، حيث كانتا األقصر، 21الشعير بنسبة 

 لمعنوية عمى حبوب القمح )الشاىد(. وتفوقتا بفروق عالية ا
تتأثر كمية اإلنتاج بنوع البذار المستخدم إلنتاج الفطر المحاري، وقد أعطت زراعة الفطر المحاري باستخدام بذار الفطر المكون  -8

وي لو أعمى ما % لكل منيما أعمى كمية إنتاج عمى تبن القمح، وكانت كفاءة التحول الحي21من حبوب البازالء مع الشعير بنسبة 
يمكن، تاله من حيث كمية اإلنتاج وكفاءة التحول الحيوي استخدام بذار حبوب البازالء، بينما أعطت الزراعة عمى تبن القمح، باستخدام 

خدمة بذار حبوب القمح )الشاىد( أقل إنتاجًا، وكانت كفاءة التحول الحيوي لو أقل ما يمكن. وعميو فإن جميع ىذه األوساط الحبية المست
 في ىذا البحث، تصمح ألن تكون بذارًا تجاريًا إلنتاج الفطر المحاري بدياًل لحبوب القمح المستخدمة حاليًا.

تؤدي الزراعة باستخدام بذار مكون من أكثر من نوع حبوب إلى زيادة في إنتاج الفطر، وتتوقف الزيادة عمى نوع المادة الحبية  -7
 الداخمة في تركيب البذار.

% لكل منيما، وحبوب البازالء ىما األنسب لزراعة الفطر المحاري عمى 21أن نوعي البذار حبوب البازالء مع الشعير بنسبة  تبين -6
الكممة الفصل في  االقتصاديةتبن القمح، من حيث مدة اكتمال نمو مشيجة الفطر عمييا، وكمية اإلنتاج، لكن تبقى لدراسة الجدوى 

 ذلك.
 تقانة إنتاج الفطر المحاري نقترح: وبناء عميو وبغية تكامل

االستمرار في اختبار أنواع مختمفة من البذار لتحديد أفضميا من حيث سرعة اكتمال نمو مشيجة الفطر، وكمية اإلنتاج، والتكمفة،  -0
 لما لذلك من تأثير كبير في دورة رأس المال.

يا في إنتاج الفطر المحاري لتقصير فترة نمو مشيجة الفطر، استعمال البذار المكون من أكثر من نوع حبوب بعد معرفة أفضم -8
 والحصول عمى إثمار الفطر بفترة أقصر، بحيث يتحقق الدخل الجديد من خالل تحقيق كفاءة التحول العالية.  

http://scialert.net/fulltext/?doi=biotech.2010.338.342&org=11#129771_ja
http://scialert.net/fulltext/?doi=biotech.2010.338.342&org=11#54707_b
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درة عالية عمى تحسين دراسة تأثير األوساط الحبية المستخدمة عمى تبن القمح بعد نياية دورة إنتاج الفطر المحاري، كونو يتمتع بق -7
 المخمفات الزراعية التي ينمو عمييا، وتحويميا إلى مواد عمفية.
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Abstract 

This research was conducted to produce oyster mushroom spawn using 12 

different grain kinds including wheat grain as control, barley, chickpea, lentil, 

pea, and mixture of wheat +  barley, wheat + chickpea, wheat +  lentil, wheat +  

pea, barley +  chickpea, barley +  lentil, and  barley +  pea in rating 50%, to 

study the effect of these grain spawn on the mycelium growing all over the 

substrate, moreover, to study the effect of spawn produced from those grain on 

the productivity on wheat straw substrate and its biological efficiency. The 

experiments were conducted at Aleppo University - Biotechnology centre, 

during 2019-2020. The strain 3015 was cultivated on 12 grain mixture types. 

The experiment was conducted in a complete randomized blocks design, and 

data were statistically analysed using GENSTAT program and ANOVA tables 

were calculated. LSD0.05 were used to compare among the means based on 

each experiment.  

The results showed that grain kinds had clear effect on spawn on grain 

substrate, wheat substrate, and productivity as spawn completed growth after 

5.8 days on 50 % barley + 50 % pea and pea substrates which was the shortest 

and significantly differences from the other grain kinds. Also they were the 

fastest on spawn growth on wheat substrate as they reach 9.97 and 10.27 days, 

respectively, and they achieved the highest production of 404.61 and 383 g/kg, 

respectively. They also gave biological efficiency of 101.15 % and 95.76 %, 

respectively. Results also showed that spawn growth on substrate with two 

grain types took shorter time in comparison with growing in substrate consist of 

one type of grain, which made the two grain kinds substrate enter production 

stage early and gave higher oyster mushroom production. All these grain 

substrates were significantly superior wheat grain substrate in production 

quantity and biological efficiency (higher than 80%), so all these grain spawns 

were suitable to produce oyster mushroom spawn instead of using wheat grains 

alone.  

Keyword: Grain spawn, Mixtures, Oyster mushroom spawn, Mycelium, and 

Productivity. 



 

Kasoha – Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 7(6): 124-133 December 2020 
 

 2020 ديسمبر /كانون األول 133-124(: 6)7 السورية للبحوث الزراعيةالمجلة  – كاسوحة 134

 


