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 المستخمص
إن أعمى معدل نمو كان في   F. velutipesأظيرت نتائج تأثير األوساط نشارة الخشب وتبن الحنطة ومخمفات النخيل في معدل نمو الفطر 

، اقصر وقت استغرقو الفطر م   52سم/ يوم تحت درجة حرارة  2574% من الكمس إذ بمغ 6و 5، 4سط نشارة الخشب بوجود التراكيز و 
 يومًا لظيور أجسامو الثمرية في وسط 58:، وقد تطمب الفطر يوماً  6258ط نشارة الخشب اذ بمغ إلكمال نموه في الوسط  كان في وس

بنوع الوسط بينما تميزت األجسام الثمرية الناتجة من وسط  صفة قطر قبعة الجسم الثمري لمفطر، لم تتأثر الخشب وىي اقصر فترةنشارة 
غم/ كيس وبكفاءة  37455ي وسط تبن الحنطة وكانت سم  وحقق الفطر أعمى كمية إنتاج ف ;75مخمفات النخيل بقصر السيقان اذ بمغت 

 :65، :5;3وسط مخمفات النخيل اذ بمغت  تفوقت نسب البروتين والدىون والكاربوىيدرات في الثمار الناتجة في 5%8353حيوية بمغت 
اقصر  حقق الفطر 5عمى التوالي 3354و ;575د في ثمار وسط تبن الحنطة لرمالي فيما سجمت اعمى نسبة لالياف و % عمى التوا6256و

سط تبن الحنطة المدعم واقصر فترة لظيور األجسام الثمرية كانت في و  المدعم بنخالة الحنطة،ل فترة إلكمال نموه في وسط مخمفات النخي
في وسط تبن  الحنطة المدعم بقصب السكر وأعطى أعمى كمية إنتاج سجل اكبر قطر لقبعة الجسم الثمري لمفطر في وسط تبنبالنخالة و 
الثمرية من البروتينات  األجسام%5 كذلك تباين محتوى 55;34حيوية بمغت وبكفاءة / كيس غم 52859مدعم بالنخالة  إذ بمغت الحنطة ال

 أللياف والرماد بتاثير نوع الوسط5والدىون والكاربوىيدرات وا
 الكممات المفتاحية> فطر الشتاء، تدعيم اوساط تنمبة الفطر، زراعة الفطر، المخمفات النباتية5

 البحث مستل من اطروحة دكتوراه لمباحث االول*
 

The Iraqi Journal of Agricultural Sciences –0077-0011: (4) 48/ 7107                        Abdulrazzaq & et al. 

EVALUATION THE EFFICINCY OF SUBSTRATE IN YIELD CHARACTERISTICS  

AND QUALITIES OF Flammulina velutipes 
A . K . Abdulrazzaq                          K . S .  Juber                                    H . A . Hadwan 

         Researcher                                     Prof.                                            Senior Researcher 

          Minis. Of Agric. Iraq         Coll. Of Aric . – Univ. of Baghdad      Minis. Of Agric. Iraq 

a_ka333@yahoo.com             kamil_s_juber@yahoo.com           amara_1013@yahoo.com 

ABSTRACT 

This study was conducted to evaluate the efficiency of the substrate on the productivity and quality for 

Flammulina velutipes. Results of the effect of different agro-waste sawdust (SD), wheat straw (WS) and 

palm waste (PW). on the mean fungal mycelium growth shows that Flammulina velutipes gave the 

highest mean fungal mycelium growth on SD culture media amended with 2, 3, 4% lime at 30c. 

evaluation the efficiency of the above  agro-waste  substrate morphological and productivity showed 

that, the shortest period for the full growth of F. velutipes mycelium was on SD substrate, the shortest 

period for the pinhead formation 8.6days on  the fungus gave highest yield on WS which was 152.3 gm/ 

bag with 61.1% biological efficiency. The shortest time for full growth of F. velutipes was achieved in 

PW amended with wheat bran, the highest yield was in WS enriched with wheat bran which 306.7 gm/ 

bag with 129.3% biological efficiency. Results showed differences in quality characteristics in fruit 

bodies  of fungi by effect of substrate.   
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 المقدمة
انتشرت زراعة العراىين الصالحة لالكل في كل ارجاء العالم 
في العقود الثالثة األخيرة واحتمت الصين الصدارة بمعدل 

% من اإلنتاج العالمي لمختمف انواع العراىين المزروعة 07
 flammulinaتجاريًا ومن اقدم االنواع المعروفة فطر الشتاء 

velutipes ياتي بالمرتبة ، فلميزاتو الغذائية والعالجية
الثانية في كمية االنتاج في اليابان بعد فطر الخامسة عالميًا و 

% 8.98جسامو الثمرية تحتوي أ lentius spp (8)الشيتاك 
% كاربوىيدرات 0.96% دىون .69% بروتين و6091ماء و

من   F. velutipes الفطر9 يعد (1) % ألياف90.و
ميل المواد فطريات التعفن األبيض ولو قدرة عالية عمى تح

بسبب إفرازه لمعديد من اإلنزيمات المحممة  السميموزية والكنينية
وغيرىا  Xylanaseو peroxidase ،Laccaseمثل: 
وقد تميزت مختمف البمدان بتنمية ىذا النوع من ( .الكثير )

التنمية المكونة من العراىين عمى مختمف أنواع اوساط 
المخمفات الزراعية والمدعمات العضوية وحسب ماىو متوافر 

الرئيس  ذ يشكل نوع الوسط المستعمل الدورفي تمك البمدان ا
مصدر  لفطر كونيالثمار ا في تحديد الصفات الكمية والنوعية

مما ينعكس  الفطري الغزل الذي يعتمد عميوالمواد الغذائية 
، وقد عبر عن كفاءة اميا الثمريةتكوين وتطور اجسعمى 

اجسام ثمرية  تحويل المواد الصمبة في وسط تنمية الفطر الى
وقد تتفاوت  (Biological Efficiencyبالكفاءة الحيوية )

قدرة الفطر عمى استغالل العناصر الغذائية اعتمادًا عمى نوع 
فيو والظروف البيئية المحيطة  الوسط والعناصر الجاىزه

الي تاثيرىا عمى انتاجية ومدى مالئمتيا لنمو الفطر وبالت
9 ىدفت الدراسة الى إدخال أنواع جديدة من (4الفطر )

اءتيا في الفطريات الغذائية ودعم القطاع الزراعي واختبار كف
 9النمو واالنتاج عمى بغض األوساط المحمية

 المواد وطرائق العمل
فاءة المخمفات الزراعية والصناعية في نمو الفطر تحديد ك

Flammulina velutipes  تحت الظروف
اختبرت كفاءة ثالثة أنواع من األوساط ===:المختبرية

( SDالمتوافرة في العراق لتنمية الفطر وىي: نشارة الخشب )
ومخمفات نخيل التمر والتي تشمل سعف النخيل والكرب 

(PW( وتبن الحنطة )WSكأوس ) اتبعت الطريقة اط أساسية و
ءة المخمفات في نمو ( في تحديد كفا15الموصوفة من قبل )

 كغم من كل نوع من المخمفات 8طحن ، الغزل الفطري
إضافة 9 تم م مطحنة مختبريو بشكل مسحوق دقيقباستخدا

إلى المخمفات بنسبة  CaCO3 كاربونات الكالسيوم )الكمس(
ز األربعة من التراكي 9 تم مزج المخمفات مع%4و  .، 8، 7

طة عمى ورطبت كل خم مادة الكمس جيدًا وكل عمى انفراد
الماء المضافة لكل كانت كمية حده بواسطة ماء الحنفية و 

لتر/ كغم لكل من  6: 691و  6: 891و  6: 691وسط 
9 نشارة الخشب  وتبن الحنطة  ومخمفات النخيل عمى التتابع

والكمس في أنابيب  عبئت األوساط بعد مجانستيا مع الماء
لكمية المعبأة من كل وسط مل وكانت ا 01اختبار بحجم 

غم لكل من نشارة الخشب  وتبن  8191و  .879و  8897
سم من  61تابع  بارتفاع مخمفات النخيل عمى التالحنطة و 

 ات األنابيب بالقطن الطبي النظيفوأغمقت فوى األنبوبة
 8كغم/سم 691ضغط ْم و  686األنابيب بالموصدة )وعقمت 

ا رطب سطح الوسط في األنابيب بعد تبريدى دقيقة( 7.لمدة 
 1 بقطرات من الماء المقطر المعقم ولقحت كل أنبوبة بقرص

  F. velutipes ذ من قرب حواف مزارع حديثة لمفطرممم  اخ
والبطاطا تم قياس  عمى الوسط الزرعي اكر الديكستروز نامية

المسافة التي قطعيا الغزل الفطري نزواًل في الوسط بشكل 
يومًا من التمقيح  تم حساب معدل النمو  87يومي لمدة 

اليومي لمغزل الفطري  وكانت معاممة المقارنة عدم احتواء 
 مْ 9 81الوسط عمى مادة كاربونات الكالسيوم في درجة حرارة 

والصناعية في  الزراعيةتقويم كفاءة بعض المخمفات 
اإلنتاجية والنوعية لمفطر الصفات المظيرية و 

Flammulina  velutipes< لتقويم كفاءة المخمفات 
مخمفات النخيل و  تبن الحنطةالزراعية الثالث نشارة الخشب و 

 والنوعية لألجسام الثمرية لمفطر في تحسين الصفات اإلنتاجية
F. velutipes  الحنطة كغم من وسط تبن 87طحن 

مية ذات غربال قطر ومخمفات النخيل  بواسطة مجرشة حق
ين سم في ح  6 - 791، تنتج قطعًا بطول فتحاتو ا سم

كغم من نشارة الخشب بحجميا الطبيعي من دون  87استعمل 
% عمى أساس الوزن 8ط بنسبة ، أضيف الكمس لألوساطحن

الحنفية بحسب النسب  اذ رطب الخميط بواسطة ماء الجاف
خميط المواد جيدًا  لضمان مزج  وقمب المذكورة سابقاً 

، عبئ كل وسط في ونات وتوزيع الرطوبة بشكل متجانسالمك
قاومة لمحرارة العالية ذات شفافة م Polypropylineأكياس 
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9 لتر مزودة  بحمقة بالستيكية 8عة سم  وس  61×  47 أبعاد
ف  لغرض طن طبي نظيبواسطة ق كياساغمقت فوىات األ

  6كانت كمية الوسط في االكياس 9 و ضمان التبادل الغازي
عمى  PWو SD  ،WSكغم لكل من وسط  7901و 0791و

 7.-81ز التعقيم بدرجة حرارة وعقمت األوساط بجيا التتابع
ساعة حتى  84ساعات تركت بعدىا األوساط لمدة  1لمدة ْم 

غم من  67 مقدارب تبرد قبل تمقيحيا بالفطر9 لقحت األوساط
/ دائرة وقاية ومصدره مختبر إنتاج الفطر Spawnلقاح الفطر
الفوىات لكل كيس أضيف من   / وزارة الزراعةالمزروعات

األكياس الممقحة في ، وضعت تحت ظروف معقمة العموية
تحت  سيطر عمى الظروف البيئية بداخمياالم غرفة التحضين

مى وفق التصميم % ع07، ورطوبة نسبية 6±80درجة حرارة 
تم  استخدمت ثالثة مكررات لكل معاممةتام التعشية  وقد 

ضبط الرطوبة داخل غرفة التحضين باستعمال جياز الرطوبة 
حاجة ليا خالل نمو الغزل  أما اإلضاءة فمم تكن ىناك

وكذلك التيوية كما لم يتم تشغيل دافعات ومفرغات  الفطري
اليواء في القاعة في ىذه المدة وتم االكتفاء بفتح األبواب 
بشكل يومي في عممية متابعة النمو لمدة ساعة يوميًا9 بعد 
اكتمال نمو الغزل الفطري عمى جميع األوساط نقمت األكياس 

-68ى إلى غرفة اإلثمار وخفضت درجة الحرارة وصواًل إل
وفي ىذه  يور األجسام الثمرية تحت األكياسْم لغاية ظ61

األثناء فتحت األكياس من الفوىات برفع الغطاء القطني 
والبالستيكي وكذلك قص الجزء العموي من الكيس في حال 

كبيرة من األجسام الثمرية تحتيا وفي ىذه  ظيور كمية
ة ءة في القاعة وضبطت نسبفتحت اإلضا المرحمة من النمو

% أما التيوية فقد تم ضبط الوقت الالزم 7.بمستوى  الرطوبة
اعتمادًا عمى جياز قياس تركيز غاز ثاني  اتلتشغيل الدافع

/ تايوان عند (Flirشركة ) Extechاوكسيد الكاربون نوع 
جزء بالمميون وتطمب ذلك تشغيل  6777الوصول إلى تركيز 

لتجربة سجمت دقائق بالتعاقب9 بعد اكتمال ا 67الدافعات كل 
 البيانات اآلتية:
تم قياس كمية الحاصل بوزن األجسام الثمرية  :كمية الحاصل

اكياس وثالثة مكررات لكل  لكل مكرر مكون من ثالثة
 معاممة9

قدرت النسبة المئوية لمكفاءة الحيوية عمى  :الكفاءة الحيوية
  وفق المعادلة

الكفاءة الحيىيت % =
 الوزن الطري لالجسام الثمرية( كغن)

 الوزن الجاف للوسط( كغن)
  ×011 

وجرى تقدير الوزن الجاف لألوساط بفتح ثالثة أكياس ( 1)
وجففت بالفرن  كل وسط قبل عممية التمقيح بالفطرمن 

م لحين ثبات الوزن بعدىا  ْ 17الكيربائي تحت درجة حرارة 
ن لجاف المعبأ في األكياس وكاحسب معدل وزن الوسط ا

عمى  PWو SD ،WSغم لكل من  47.و 811و 417
كذلك حسب الوقت الذي يتطمبو الفطر إلكمال النمو  9التتابع

وقدر  ت الالزم لتكوين األجسام الثمريةعمى كل وسط والوق
ناقيد االجسام وعدد ع من نياية اكتمال النمو عمى الوسط

 9الثمرية في كل وسط
وطول  الجسم الثمريتم قياس قطر قبعة  :الصفات المظيرية

الساق في جميع مكررات المعامالت التي احتوت عمى سبع 
 .اجسام ثمرية لكل مكرر ثم حسب المعدل لكل معاممة

 حسبت نسبة البروتين  بأخذ :النسبة المئوية لمبروتين
بحجم متقارب لكل  ،لثمرية الناتجة من الجنية األولىا األجسام

م ولمدة ثالثة أيام  ْ 17وسط وجففت في فرن كيربائي بدرجة 
بعد ثبات الوزن طحنت بواسطة مطحنة كيربائية  مع التقميب

-Microالنيتروجين الكمي عمى وفق طريقة مختبريو وقدر

Kieldahl Method  (66 ) لمبروتين حسبت النسبة المئوية و
 :الكمي عمى وفق المعادلة

  8547×لنسبة المئوية لمنيتروجين البروتين% = ا
قدر الزيت في مسحوق االجسام الثمرية بجياز  :لدىونا تقدير

اذ وضع  Soxhlet apparatusاالستخالص المستمر 
االستخالص السيميموزي  thimble االنموذج في جفنة

واستعمل اليكسان كمذيب لالستخالص  وجرى االستخالص 
ساعات تمتيا عممية إزالة المذيب بجياز المبخر  1لمدة 

، وبعد مْ  41عند درجة حرارة غط المخمخل الدوار تحت الض
 9(8) الوزن تم حساب النسبة المئوية لمدىون في النماذج

لمفطر قدر الرماد في مسحوق االجسام الثمرية  تقدير الرماد>
صنع انكمترا نوع   Carboliteنوعبحرقيا في فرن الترميد 

G.L.M   ْم لحين الوصول إلى رماد لونو  117بدرجة حرارة
 9 (8) ابيض وبعد الوزن حسبت النسبة المئوية لمرماد

غم من مسحوق  8 : لتقدير األلياف اخذ تقدير األلياف الخام
بعد إزالة الدىون  F. velutipes للفطر االجسام الثمرية 

مل من حامض  877 وأضيف ليا   n-hexaneبواسطة 
حمام مائي يغمي لمدة ووضعت في  N798الكبريتيك بتركيز
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 877غسل األنموذج بالماء الحار ثم أضيف لو دقيقة  و  7.
، بعدىا وضع في حمام ماء  0.3Nمل ىيدروكسيد الصوديوم

دقيقة لمرة ثانية وبعدىا غسل االنموذج بماء  7.يغمي لمدة 
 W1ة موزونة مسبقا مغمي ثم نقل المتبقي إلى جفنة خزفي

 م ْْ  7.في فرن كيربائي بدرجة حرارة وجففت لمدة ساعتين 
 7.مدة وأخيرا تم حرقو في فرن الحرق ل W2ثم وزنت الجفنة 

وبعدىا وزنت الجفنة مرة أخرى  م ْ 177دقيقة بدرجة حرارة 
W3  وتم حساب النسبة المئوية لأللياف الخام من األنموذج

 .( .) واخرون Haq وفق المعادلة
االلياف  % =

(     ) (     )

وزن االنموذج
×011 

قدرت النسبة المئوية في األنموذج من  الكاربوىدرات:
 المعادلة:

)البروتين% + الدىون % +  – 322الكربوىيدرات% = 
 % + األلياف%(الرماد

تأثير تدعيم أوساط التنمية في الصفات المظيرية و  
 >Flammulina velutipesاإلنتاجية والنوعية لمفطرين 

مت االوساط الثالث نشارة الخشب وتبن الحنطة ومخمفات دع
بخمسة انواع من المخمفات الزراعية وىي مخمفات  النخيل

قصب  (dمخمفات مصانع الدبس)( و bنبات الحمص )
وتم إضافة  (w( ونخالة الحنطة )g( ونبات ألجت )sالسكر)

% كما 87% والمدعمات بنسبة 08األوساط الرئيسة بنسبة 
تضمن االختبار  % وقد8أضيف الكمس لكل معاممة بنسبة 

 :المعامالت اآلتية
 ( bالحمص ) مخمفات (+SD) نشارةالخشب -6
8- SD  (      بثل التمر +d)9 
.- SD  (    نبات الجت +g)9 
4- SD + ( قصب السكرs)9 
1- SD  ( نخالة الحنطة +w)9 
 b9+  ( WS) تبن الحنطة -1
0- WS   +d9 
8- WS  +g 9 
.-WS   +s9 

67- WS   +w9 
 b9( +  PWمخمفات النخيل ) -66
68- PW  +d9 
6.- PW  +g9 

64- PW  +s9 
61- PW  +w9 

تقويم كفاءة بعض المخمفات في  الموصوفة اتبعت الطريقة
اإلنتاجية والنوعية والصناعية في الصفات المظيرية و  الزراعية
إلنتاج األجسام الثمرية  Flammulina  velutipesلمفطر 

لمفطر باستخدام المعامالت اعاله والطرائق المتبعة لقياس 
 تأثير إضافة المدعمات في الصفات اإلنتاجية والنوعية9

 النتائج والمناقشة
  والصناعية في نمو الفطرتحديد كفاءة المخمفات الزراعية 

Flammulia velutipes تحت الظروف المختبرية< 
، SDعمى األوساط  F. velutipesتباين معدل نمو الفطر 

WS وPW  تحت درجات حرارة الحضن المختمفة  وتركيز
(  فقد كان 6المختمفة )جدول  CaCO3كاربونات الكالسيوم 

بوجود تراكيز شب أعمى معدل نمو لمفطر في وسط نشارة الخ
سم / يوم في حين كان اقل  7918إذ بمغ  مختمفة من الكمس

 7981والذي أعطى  دل نمو في وسط تبن الحنطة بمفردهمع
ن في وسط نشارة سم/ يوم وظير ان اسرع معدل نمو كا

يوم / سم 7917% كمس إذ أعطى 4% و.الخشب بوجود 
وكان اقل معدل عام لمنمو في وسط تبن  معدل نمو عام

9 كما تبين أن سم/ يوم .798حنطة بمفرده والذي أعطى لا
غ معدل إذ بم م ْ 7.رجة حرارة لنمو الفطر كانت أفضل د

/ يوم واقل معدل لمنمو سجل سم 7941النمو العام فييا 
، و في حالة ارتفاع سم/يوم 79.8م وكان 87ْجة حرارة بدر 

و ْم فان درجو حرارة الوسط النامي في7.درجو حرارة الجو إلى 
ْم نتيجة نشاط الغزل الفطري وىذه  .-8الفطر ترتفع بمقدار 

الدرجة العالية تحفز الفطر إلفراز اإلنزيمات المحممة لمكنين 
مما يوفر لو مدى غذائي أوسع يساعده في زيادة سرعة النمو 
 مما يفسر تفوق نموه في ىذه الدرجة و ىـذا يوافـق ما وجــده

Shikha  (68)  م تحفز الفطر  7.ان درجو حرارة ْْ
إلفراز إنزيم الالكيز   .Peniophora spالبازيدي 
Laccase المحمل  لمكنين  وكذلك  يتفق مع  ماوجده 

عاليو الذين ذكروا أن الحرارة ال (87و 67) باحثون اخرون
 Phanerochaete  م حفزت الفطر  ْ 88و ..

chrysosporium  ىو من فطريات التعفن األبيض عمىو 
  Manganese Peroxidaseإفراز اإلنزيمين المحممة لمكنين

 Lignin peroxidas9و



 آخروىو  عبد الرزاق                                                                  7102/ 48 (4) 1130 :-1122 –هجلت العلىم السراعيت العراقيت 

0071 

5 تأثير نوع الوسط ودرجة الحرارة في النمو العمودي  3جدول 
 بدرجات حرارة مختمفة Flammulina velutipesلغزل الفطر 

 ًطب ًىع الىضط

 الكلص

% 

 الوعدل هعدل الٌوى )ضن(

 م 11ْ م 71ْ م 71ْ

SD 1 1441 1441 1410 1441 

WS 1 1471 1472 1411 1474 

PS 1 1441 1441 1411 1444 

SD 7 1441 1443 1417 1444 

SD 1 1443 1444 1417 1411 

SD 4 1443 1444 1417 1411 

WS 7 1472 1417 1413 1417 

WS 1 1472 1414 1414 1411 

WS 4 1474 1411 1441 1411 

PS 7 1440 1441 1443 1444 

PS 1 1447 1447 1443 1444 

PS 4 1441 1441 1442 1441 

  1441 1441 1413  الوعدل

LSD ولتأثير درجات 2524لتأثير نوع الوسط =  2527وى عند مست  ،
 2525= وتأثير  التداخل 2523الحرارة= 

الصناعية في الزراعية و  تقويم كفاءة بعض المخمفات
 Flammulinaالصفات المظيرية واإلنتاجية لمفطر 

velutipes:  تباين الوقت الالزم الكتمال نمو الغزل الفطري
د تطمب (  فق8لمفطر عمى األوساط الزرعية المختمفة )جدول 

، 4791الفترات  PWو  SD ،WSاكتمال النمو في األوساط
 في يومًا عمى التتابع  وقد استغرق أطول مدة 4191و .149

الكتمال نموه في حين تحققت اقصر مدة لمنمو  WSمعاممة 
9 أما المدة الالزمة لظيور االجسام الثمرية، SDفي معاممة 

يومًا  في حين  68أطول مدة إذ بمغت   PWفقد تطمب وسط
ايام في وسطي  91.و 891استغرق ظيور االجسام الثمرية 

SD وWS  معنوية فيما بينيمابدون فروق ، 

 Flammulina velutipe صفات المظيرية واالنتاجية لمفطر5 تأثير نوع الوسط في ال 4جدول 
 
 
 
 
SD،وسط نشارة الخشب =WS  وسط تبن الحنطة = ،PW  وسط =

 مخمفات النخيل
أظيرت النتائج إن صفة قطر قبعة الجسم الثمري لمفطر لم 

ىناك فروق معنوية بين  تتأثر بنوع الوسط فمم تكن
 896، 897فقد بمغ كل منيا   PWو  SD ،WSالمعامالت

في حين قصرت سيقان األجسام  سم عمى التتابع 898و
 سم  ولم يكن .19إذ بمغت  PWالثمرية الناتجة من معاممة 

 .19إذ بمغ  كل منيما  WS و  SDناك فرق معنوي بينى
فقد   clustersيعة ثمار الفطر تكون بشكل عناقيدسم9 إن طب

في تكوين اكبر عدد من العناقيد اذ بمغت   WSتفوقت معاممة
عنقود  في حين لم يكن ىناك فارق معنوي بين معاممتي  197
 SDوWSتاج الكمي لمفطر الناتجة من ، كانت كمية اإلن

يس  وبفارق / كغم .6189كبيرة إذ بمغت  WSالمعاممة 
 فقد سجل كل منيم  PWو SD معنوي عن  المعاممتين

وبدون  فارق  معنوي   غم/كيس عمى التتابع .89.و .889
مى وسط تبن ع وحقق  الفطر أعمى  كفاءة  حيوية عند نموه

تبين إن نمو الفطر ومن النتائج  %1696الحنطة  فقد بمغت
يو أعمى تطمب أطول وقت نمو عمى ىذا الوسط إال انو حقق ف

9 قد يعزى السبب في انخفاض كمية كمية إنتاج وكفاءة حيوية
 F. velutipesإلى نمو غزل الفطر  SDاإلنتاج في معاممة 

ولم يتغمغل إلى أعماق  سطحيًا  عمى وسط نشارة الخشب
وىذا ربما يعود إلى  سم .-8لوسط سوى بمقدار ضئيل بمغ ا

الطبيعة الفيزيائية لوسط نشارة الخشب كونو مضغوطًا فتقل 
ثل لممواد المغذية  وتقل النفاذية فال يحصل استغالل ام

أو يحصل تراكم واحتجاز لمغازات الناتجة من عمميات  التيوية
االيض مثل االمونيا داخل الوسط فتعيق النمو لذلك ظاىريا 

في  ر بصورة أسرع في ىذه المعاممةتشإن الغزل الفطري ين
حين يستغرق وسط تبن الحنطة وقت أطول لتغمغل الغزل 

، ولكن الوسط مما يتطمب وقت أطول لمنمو الفطري في جميع
، واستغالل تبعًا لزيادة كثافة الغزل الفطريكمية اإلنتاج تزداد 

اما بداية تكون  9المغذية في الوسط بالشكل األمثل المواد
محتوى الوسط من  الثمرية فإنيا تتأثر كثيرًا بنوعية األجسام

( إن ايون .6)  Tonomura، فقد ذكرالعناصر المغذية
Po-3) الفوسفات

 .Fال غنى عنو في تكوين ثمار الفطر (4
velutipes:فضاًل عن العناصر النادرة مثل ،Fe،Zn ،Mn 

 ،Cu، Co وMo  التي ليا دور أساسي في تكوين األجسام
 الثمرية9

 تقويم كفاءة المخمفات في الصفات النوعية لمفطر
Flammulina velutipes:  تباينت نسب البروتين في

الناتجة من معامالت F. velutipes األجسام الثمرية لمفطر

 وضط الخٌويت

 وقج اكخوال

 الٌوى )يىم(

 وقج ظهىر

 رؤوش الدبابيص

 )يىم(

 قطر

 القبعت

 )ضن(

 طىل

 الطاق

 )ضن(

 عدد

 العٌاقيد

 االًخاج الكلي

 )غن / كيص(

 الكفاءة

 الحيىيت

)%( 

SD 4141 341 741 141 141 3741 0242 

WS 1441 441 740 141 141 01741 1040 

PW 4141 0741 747 144 441 4741 7241 

LSD 

(P= 0.05 ) 

 

4421 

 

0411 

 

1401 

 

1414 

 

0471 

 

17474 

 

3410 
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(  إذ تفوقت .)جدول  PWو SD ،WSاألوساط الثالث 
% ولم 6.98عمى الوسطين اآلخرين بمغت  PW معاممة 
، ان القيمة WSو  SDبين المعاممتين  ك فرًقا معنوياً يكن ىنا

الغذائية لالجسام الثمرية لمفطر تتأثر كثيرًا بعوامل عدة أىميا 
( إن .و 6)  باحثون اخرون مكونات وسط التنمية  فقد وجد

نسبة  محتوى االجسام الثمرية  من البروتين يرتفع بزيادة
9 كما يؤثر نوع الفطر وعمر النيتروجين في وسط التنمية

االجسام الثمرية والظروف البيئية في القيمة الغذائية لثمار 
 9 (.6الفطر )

5 تأثير نوع الوسط في الصفات النوعية لمفطر 5جدول 
Flammulina velutipes 

SD وسط نشارة الخشب = ،WS  وسط تبن الحنطة = ،PW  وسط =
  مخمفات النخيل

ولم يكن ىناك تأثيرًا معنويًا  لنوع الوسط في نسبة الدىون  
 ،PW  .96و SD ،WSفقد بمغت في االوساط الثالثة 

اقل محتوى  9WS سجمت معاممة % عمى التتابع498 ،94.
% ولكن بدون فارق معنوي 34.3من المواد الكاربوىيدراتية 

وقد يعود السبب في انخفاض   PWو SDعن المعاممتين 
ة األلياف إلى ارتفاع نسب WSنسبة الكاربوىدرات في معاممة 

بنسبة  SD%  وتمتيا معاممة .19.فييا  والتي بمغت 
 PW% والتي لم تسجل فارق معنوي عن المعاممة 8891
%9 ولم تسجل 8197سجمت اقل محتوى لأللياف بمغ والتي 

النتائج فارقًا معنويًا في محتوى االجسام الثمرية من الرماد فقد 
 6698 ،98.النسب  PWوSD ، WSسجمت المعامالت 

 9% عمى التتابع6797و
تنمية في ط التأثير  إضافة  بعض  المدعمات  إلى أوسا

 Flammulinaاإلنتاجية لمفطر الصفات  المظيرية و 
velutipes: تباين الوقت الالزم الكتمال نمو الفطر F. 
velutipes  ( فقد 4في معامالت التدعيم المختمفة )جدول

ظير إن اقصر مدة تطمبيا الفطر الكتمال نموه في األكياس 
الحاوية عمى وسط مخمفات النخيل المدعم بنخالة الحنطة 

(PWw وكانت )ولم يكن ىناك فرق معنوي بينيا  يوماً  .619
في حين تطمب اكتمال نمو  PWbو SDgبين المعاممتين و 

وىي اطول مدة نمو ولم  PWdيومًا في معاممة  .889الفطر 
بن تسجل فروقات معنوية بتأثير نوع المدعم في وسط ت

تحققت اقصر مدة لظيور 9 الحنطة في المعامالت المختمفة
االجسام الثمرية لمفطر بتأثير تدعيم االوساط  في وسط تبن 

ولم يكن ىناك  يوماً  91.الحنطة المدعم بالنخالة اذ بمغت 
في  WSbو WSb ،SDbبين المعامالت نوي بينيا و فرق مع

حين سجمت أطول مدة لظيور االجسام ثمرية في وسط 
 9يوماً  .619بمغت مخمفات النخيل المدعم بالجت والتي 

 Flammulina velutipeتأثير تدعيم األوساط بالمخمفات الزراعية في الصفات المظيرية واالنتاجية لمفطر5 6جدول 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SDb مخمفات الحمص=نشارة الخشب+ ،SDd شارة الخشب + مخمفات مصانع الدبس= ن ،SDg نشارة الخشب +نبات الجت = ،SDs  نشارة الخشب +قصب =
= تبن الحنطة  WSg، ً تبن الحنطة + مخمفات مصانع الدبس=  WSd، الحمص=تبن الحنطة +مخمفات  WSb، = نشارة الخشب + نخالة الحنطة SDw، السكر

فات النخيل + = مخم PWd، =مخمفات النخيل +مخمفات الحمص PWb، = تبن الحنطة + نخالة الحنطة WSw، بن الحنطة +قصب السكر= ت WSs، +نبات الجت
 = مخمفات النخيل + نخالة الحنطة PWw، مخمفات النخيل +قصب السكر PWs، = مخمفات النخيل +نبات الجت PWg، ً مخمفات مصانع الدبس

 البروحيي الىضط

% 

 دهىى

% 

 كاربىهيدراث

% 

 الياف

% 

 رهاد

% 

SD 0140 140 4141 7341 447 

WS 0147 144 1441 1144 0047 

PW 0443 443 4144 7141 0141 

LSD 1471 7414 01414 1424 1407 

 وقج اكخوال الىضط

 الٌوى )يىم(

 وقج ظهىر

 الثوار )يىم(

 قطر القبعت

 )ضن(

 طىل الطاق

 )ضن(

 كويت االًخاج

 )غن /كيص(

 الكفاءة الحيىيت

)%( 

SDb 0441 0141 043 147 01241 1741 

SDd 7141 0441 041 141 3141 0441 

SDg 0141 0441 747 141 4141 441 

SDS 7041 0141 741 147 4142 0141 

SDw 7141 0041 740 241 01242 1741 

WSb 7141 0141 744 140 01241 2141 

WSd 7041 0141 740 341 00442 1141 

WSg 0441 0441 044 141 1341 7243 

WSs 0441 0141 741 144 70142 3442 

WSs 7141 441 740 143 11142 07441 

PWb 0242 0741 747 442 02442 1142 

PWd 7741 0441 741 143 2241 7441 

PWg 7141 0141 747 141 1342 0347 

PWs 0441 0141 744 141 1342 7041 

PWw 0141 0141 744 147 01141 4341 

LSD  

(P=0.05) 

7441 0472 1414 0410 71404 44170 
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بتأثير األنواع  تباينت أقطار قبعة الجسم الثمري لمفطر
، فقد سجمت االجسام الثمرية الناتجة المدعماتالمختمفة من 

في وسط تبن الحنطة المدعم بقصب السكر اكبر قطر لقبعة 
سم في حين سجمت االجسام الثمرية  891الجسم الثمري 

المدعمة بمخمفات معامل الدبس اقل  لمعاممة نشارة الخشب
قطر لمقبعة  كما تباينت أطوال سيقان األجسام الثمرية بتأثير 

اقصر سيقان  PWbنوع تدعيم الوسط  فقد سجمت المعاممة 
لألجسام الثمرية بينما تميزت السيقان الناتجة من معاممة 

WSd  9 سم 897بالطول وقد بمغت 

 
 5Flammulina velutipes اجسام ثمرية الفطر  3شكل 

 النامية في وسط تبن الحنطة المدعم بالنخالة
بصغر حجم األجسام الثمرية   F. velutipesيتميز الفطر 

السيما عند ( و 6 شكلوىي صفة معروفة عن ىذا الفطر )
تنميتو صناعيا عمى خالف وجوده في الطبيعة  فقد تصل 

نتاج ر بالمقارنة مع اإلاألجسام الثمرية إلى حجم اكب
 Sharma 9 وىذه النتائج تتوافق مع ما ذكرهالصناعي

 F. velutipes( بان قطر القبعو لمفطر61) Kumarو
سم في الزراعة  .-8سم  وطول الساق  .-8تتراوح بين 

طبيعة اذ يتميز بحجم الصناعية بخالف وجود الفطر في ال
بتأثير  F. velutipes  الفطرتباينت كمية إنتاج 9 اكبر لمقبعة

المدعمات المضافة لألوساط  وكانت أعمى كمية إنتاج في 
 7190.خالة الحنطة والتي بمغت وسط تبن الحنطة المدعم بن

% في حين حقق الفطر اقل .68.9/ كيس بكفاءة حيوية غم
يالحظ إن % و 97.بكفاءة حيوية  SDgإنتاجية عمى الوسط 

تدعيم األوساط بنبات ألجت رغم غزارة وسرعة نمو 

الغزالفطري فيو إال إن استجابة الفطر لتكوين االجسام الثمرية 
محققا  في ىذا الوسط  كانت ضعيفة قياسًا ببقية المدعمات

فقد   PWgو  SDg  ،WSgاقل إنتاجية في المعامالت
غم/ كيس وبكفاءة حيوية  1890و .189، .479أعطت  

 9% عمى التتابع6898و 8098، 97.
ة بالمخمفات الزراعية في الصفات تأثير تدعيم أوساط التنمي

أعطت معاممة  >Flammulina velutipes النوعية لمفطر
( أعمى  WSdتبن الحنطة المدعم بمخمفات مصانع الدبس )

وكان اقل محتوى بروتين في  %.8.9نسبة بروتين، إذ بمغت 
والتي  (SDbمعاممة نشارة الخشب المدعم بمخمفات الحمص )

النشارة  نسبة بروتين9 وقد حقق تدعيم وسط %6.98أعطت 
أعمى نسبة بروتين  فقد بمغت ( SDwبنخالة الحنطة )

ي والت ببقية أنواع المدعمات لموسط نفسو% قياسًا 8694
%  وربما  يعود السبب 6494 – 6.98تراوحت النسب فييا 

في انخفاض نسبة البروتين في ىذه المعامالت إلى قمة كثافة 
مما يؤدي إلى قمة  في وسط نشارة الخشبالغزل الفطري 

المواد المغذية الممتصة من ىذا الوسط  وأن النتائج التي 
تحققت في رفع نسبة البروتين بتأثير إضافة المدعمات توافقت 

( الذين وجدوا أن تدعيم 60وآخرون ) Shashirekhaمع 
غذائية في االجسام الثمرية األوساط أدى إلى زيادة القيمة ال

سجل الفطر أعمى مستوى من 9 ومنيا نسبة البروتين لمفطر
خشب المدعمة بمخمفات مصانع نشارة ال الدىون في معاممة

% دىون  في حين سجمت 191والتي أعطت  (SDdالدبس )
( أوطأ SDgمعاممة نشارة الخشب المدعمة بنبات الحمص )

%9 وان القيمة الغذائية لمفطر 897نسبة  لمدىون  بمغت 
( 61غير تبعًا لنوع الوسط المستخدم )لدىون تتومنيا نسبة ا

%  198بمغت   F. velutipesأن نسبة الدىون في الفطر 
ىون  ( أن نسبة الد1) Dongmeiو Zhanxi في حين ذكر

وذلك حسب نوع  %698 –690في ىذا الفطر تتراوح بين
الوسط المستخدم في تنمية الفطر وأن النسبة األكبر من 

 .Fالفطريات الغذائية ومنيا الفطرن الموجودة في الدىو 
velutipes   ىي من النوع غير المشبع وىذا النوع من

الدىون اليؤدي إلى رفع نسبة الكولسترول فضاًل عن سرعة 
Akata (0 )و Ergonul (  وقد وجد.6تحممو في الجسم )

أن النسبة  األكبر من األحماض الدىنية التي تشكل الدىون 
-csiىي من نوع   F. velutipesالموجودة في الفطر 
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Linoleic acid   وغيرىا من األحماض غير 47بنسبة %
نشارة  9 سجمت أعمى نسبة كاربوىيدرات في معاممةالمشبعة

في حين % 4.98الخشب المدعمة بنبات الجت والتي بمغت 
ى أوطأ محتو  SDdسجمت االجسام الثمرية لممعاممة 

أعمى نسبة 9 وظيرت %798.لمكاربوىيدرات  فقد أعطت 
مة بنبات الحمص  ألياف في معاممة نشارة الخشب المدع

واقل نسبة ألياف ظيرت في معاممة  %.479والتي أعطت 
( والتي PWwمخمفات النخيل المدعمة بنخالة الحنطة )

في  فاع نسبة األلياف، يالحظ ارت% نسبة ألياف8198أعطت 
وقد معامالت وسط نشارة الخشب بأنواع المدعمات المختمفة 

 يعزى ذلك إلى طبيعة المغذيات الموجودة في الوسط فقد ذكر
Khan وTania (68 أن التركيب الكيميائي لالجسام )
9 يعد الفطر من لمفطر مرتبط بطبيعة مكونات الوسطالثمرية 

األطعمة الصحية بسبب محتواه العالي من األلياف ففي 
عشرين نوعًا من Park  (64 )و Nileلمباحثين  دراسة

وجدوا أن محتوى االجسام الثمرية من و  فطريات المحميةال
وىي نسبة عالية  %0. – 84لياف الكمية يتراوح بين األ

وتبين أن أعمى تجعمو من األغذية الصحية الموصى بيا9 
الناتجة  من معاممة  الثمرية لمرماد سجمت في االجسام نسبة

( والتي WSb) بن الحنطة المدعمة بمخمفات الحمصت
وبدون فارق معنوي بين  % نسبة رماد6691أعطت 

 PWsو SDd ،WSs ،WSw ،PWb ،PWdالمعامالت 
، 6791 ،6791، 6698قد بمغت النسب المئوية فييا و 

% عمى التتابع  في حين سجمت 6791و 6791، .669
 9%097اقل نسبة مئوية بمغت  SDgالمعاممة 

SDbنشارة الخشب +مخمفات الحمص= ،SDd  نشارة =
 += نشارة الخشب SDg، الدبسمفات مصانع + مخالخشب

 SDw، قصب السكر += نشارة الخشب SDs، نبات الجت
=تبن الحنطة  WSb، = نشارة الخشب + نخالة الحنطة

تبن الحنطة + مخمفات مصانع =  WSd، +مخمفات الحمص
= تبن  WSs، = تبن الحنطة +نبات الجت WSg، ً الدبس

نخالة  ة += تبن الحنط WSw، قصب السكر +الحنطة
، مخمفات الحمص مخمفات النخيل + = PWb، الحنطة
PWd فات النخيل + مخمفات مصانع الدبس= مخم ً ،PWg 

 مخمفات النخيل + PWs، = مخمفات النخيل +نبات الجت
 = مخمفات النخيل + نخالة الحنطة PWw، قصب السكر
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