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  الخالصة

بـدون او مـع Ceratophylum demeresmنفـذت تجربـة لدراسـة امكانیـة اسـتعمال مخلفـات نبـات الشـمبالن 

,.Azotobacter spp., streptomyces sppالتـدعیم الحیـوي المتمثـل بـالعزالت البكتیریـة Pseudomonas 

spp ًوانتـاج العرهـون المحـاري زراعیا لتنمیةوسطاOyster mushroom  Pleroutus ostreatus jacg.fr) (

  .واثر  المعامالت على كمیة ونوعیة حاصل األجسام الثمریة

حقــــــق افضــــــل ســــــرعة نمــــــو لغــــــزل Azotobacterأظهــــــرت النتــــــائج ان وســــــط تــــــبن الحنطــــــة الملقــــــح بعزلــــــة 

/ غم0.34سم وافضل كتلة خلویة في الوسط السائل بلغت 8.9على الوسط الصلب بمعدل   P.ostreatusالفطر

غم وسط جـاف بكفـاءة 500/غم510.64انعكس هذا األثر باعطاء هذا الوسط افضل كمیة حاصل بلغتمل100

سم بینما 8.7رها سرعة نمو غزل فطري قد.Stوسجل وسط زهرة الشمس الملقح بعزلة %102.12بایولوجیة قدرها 

كتلـة خلویـة .Stوحقـق وسـط تـبن الحنطـة الملقـح بعزلـة .Psتخلف نمو الغزل الفطري على االوسـاط الملقحـة بعزلـة 

واظهرت ,اقل كتلة خلویة .Psمل وسط سائل في حین أعطت األوساط السائلة الملقحة بعزلة 100/غم0.31قدرها 

  .ائج مشجعة كبدیل عن تبن الحنطة او المخلفات النباتیة المستعملةاألوساط التي استعمل فیها نبات الشمبالن نت
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Abstract
This study was conducted to evaluate ceratophlum demeresm wastes usage as a 

substrate with or without  Bio-amendments ( Azotobacter spp,Streptomyces spp. and 
Pesudomonas spp.) to produce Pleurotas ostreatus (jacq)fr. and the effects of this 
substrate on sun fruit bodies quality and quantity properties.
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Results indicated that the best mycelial growth rate. mat dry weight and high fruit 
bodies yield of the P. ostreatus  was obtained from wheat straw substrate inoculated 
with Az. was 8.9 cm, 0.34 g/100 ml and 510.64 g/500g substrate respectivly (biological 
effeciancy 102.12%) while growth rate from sunflower wastes inoculated with St. 7.8cm 
and mat dry weigh from wheat straw inoculated by St. was 0.31 g/100ml where lower 
growth rat and dry mat was obtained from subsrates inoculated with Ps. on other hand 
mixture substrates which content Ce.demeresm wastes can be replaced wheat straw or 
other wastes to produce P.ostreatus.   

  

  المقدمة

هــو احــد اجنــاس الفطریــات الغذائیــة رمیــة ) (Oyster mushroom  Pleurotus sppالعرهــون المحــاري 

وتعتبــــر . ) 1(یتمیــــز بتقنیــــة انتــــاج بســــیطة وغیــــر منافســــة لزراعــــة المحاصــــیل االخــــرى،Saprophyticالتغذیــــة 

مهمــة ألطــالق ،المركبــات العضــویةاجنــاس البكتریــا ذات الكفــاءة العالیــة فــي تحلــلمثــل بعــضالمــدعمات الحیویــة 

مـن مركبـات هاضافة الى دورها في تحسـین  صـفات النمـو واالنتـاج مـن خـالل مـا تفـرز .العناصر الغذائیة الضروریة

عــالوة علــى دور الــبعض مــن هــذه االجنــاس فــي تحســین مكونــات الوســط وزیــادة ،او مــواد انزیمیــة او منظمــات نمــو

وزیادة جاهزیة بعض العناصر الغذائیة ،تثبیت العناصر الضروریة كالنیتروجینمن خالل ،محتویاته  من العناصر

وفي الوقت نفسه  تستطیع الفطریات النامیة  على الوسط الـذي تنمـو فیـه المسـتعمرات  البكتیریـة ان .)2(الضروریة

دورا مهـا فـي Actinomycetesةكمـا ان لمجموعـ) .3(تستخدم تلك البكتیریا مصـدرا وحیـدا للكـاربون والنیتـروجین 

عــالوة علــى امكانیــة اســتخدامها مصــدرا تغــذویا ومحفــزا   ة،الفعــل الحیــوي مــن خــالل دورهــا فــي تحلــل المــواد العضــوی

  ) .   4(للنمو 

  -:ةلتحقیق االهداف االتیة اجریت هذه الدراس

  .تحضیر أوساط من خلطات لمخلفات نباتیة محلیة مختلفة لتنمیة وانتاج العرهون-1

  .اثر التداخل الحیوي البكتیري في فاعلیة الفطر وانعكاس  ذلك على إنتاج العرهون ونوعیة مخلفات الوسط-2

  .حضرةدراسة كمیة ومواصفات الحاصل لألوساط المختلفة والمعامالت الم-3

  

المواد وطرائق العمل                             

    المستعملةالمواد

  :جسام الثمریة للفطر من المواد االتیةاستعملت اوساط انتاج اال

باسـتثناء هـذه المـوادجمعـت ،شـمبالن،)خالیـة مـن البـذور( ، أقـراص زهـرة الشـمس ، كـوالح ذرةتبن الحنطـة

نباتــات أمــا،محافظــة االنبــار-للفالحــین فــي منطقــة القــائم التابعــةمــن الحقــول الزراعیــة،مخلفــات نباتــات الشــمبالن

  .مواصفات المواد الداخلة في تكوین األوساط)1(ویبین الجدول .ةمن نهر الفرات عند مدینة الفلوجتالشمبالن جلب

، Azotobacter spلكـل مـن أجنـاس البكتریـا  ة اسـتخدمت عزلـه بكتیریـة واحـدالمیكروبیـة فقـد اما العـزالت    

Streptomyces spوPseudomonas sp . وبالنسـبة لعزلـة الفطـرP.ostereatusعلیهـا مـن حصـول قـد تـم الف

من عزلة الفطر الغذائي غیر منتجة للسموم  كهدیة من وحدة إنتاج العرهون المحاري التابع للمركز القومي لألبحاث 

  .جمهوریة مصر العربیة–الزراعیة 

  

  Mycelium reproductionإكثار الغزل الفطري 
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فـي غرفـة عـزل ،طبـق/لتـرمل20ریبـابحجـم متسـاوي تقم ملـ9فـي أطبـاق بتـري قطـر PDAوسط حضر

مایســلیوم مـن ثــم لقحـت  ة،سـاع48تركــت األطبـاق لمـدة .Laminar flow cabinetةخاصـة باألحیـاء المجهریـ

،یــوم الكتمــال نموهــا14ْم مــدة 25  ةدرجــة حــرار فــيحضــنت ، ثــم Loopعــروة الــزرع ملــيء عزلــة الفطــر بواســطة 

  ).5(مصدر لقاح لألوساط تواعتمد

  

  مواصفات ومكونات الخالئط  المستعملة)1(دول ج

  األوساط

  ملم/ النسب المئویة لحجوم مكونات الوسط  كغم/مكونات الوسط ملغم  النسب المئویة  لمكونات الوسط

تبن 

  حنطة

كوالح 

  ذرة

زهرة 

  شمس

شمب

  الن
N  C  2- 4  4- 9  9-16  سلیلوز  

اقل من 

2  

  -  10  80  10  410  530  12  -  -  -  100  تبن حنطة

  -  10  25  65  430  549  14  -  -  100  -  الح ذرةكو 

  -  10  30  60  400  510  14  -  100  -  -  زهرة شمس

  -  10  28  62  415  529  14.3  -  50  50  -  1خلیط 

  8  10  25  57  398  513  14.6  10  30  60  -  2خلیط 

  16  11  22  51  377  490  15  20  25  55  -  3خلیط 

  

  تنمیة العزالت البكتیریة

مللیتــر  وعقــم، وبواقــع ثالثــة 250مللیتــر فــي دوارق زجاجییــة ســعة 100بمقــدار حضــر وســط المــرق المغــذي 

Azotobacter sp. ،.Streptomyces spمكــــــررات لكــــــل عزلــــــة بكتیریــــــة ،لقحــــــت بــــــالعزالت البكتیریــــــة 

ســاعة، فحصــت العكــارة  فــي المــزارع وقــدرت 24ْم مــدة 28ثــم حضــنت فــي درجــة حــرارة Pseudomonas sp.و

ْم الســتعمالها 4ثـم حفظـت العــزالت فـي درجـة حـرارة ) 6(دیـة بطریقـة التخـافیف العشــریة وصـب األطبـاق الكثافـة العد

  .في التجارب الالحقة 

  P.ostreatusدراسة تأثیر العزالت البكتیریة واألوساط الصلبة في نمو الفطر

الصـفراء، زهـرة الشـمس مـن المخلفـات تـبن الحنطـة، كـوالح الـذرة Pleurotusحضرت األوساط الزرعیـة للفطـر 

% 10+زهــــرة الشــــمس % 30+كــــوالح الــــذرة % 60(2، خلــــیط) زهــــرة الشــــمس% 50+كــــوالح ذرة % 50(1،خلــــیط

بمفردهــا " ، طحنــت جمیــع المــواد كــال)شــمبالن% 20+زهــرة الشــمس % 25+كــوالح الــذرة % 55(3وخلــیط) شــمبالن

1.0م من كل نموذج في دوارق زجاجیة سـعة غ5بوزن 3و2، 1باستعمال المطحنة المنزلیة، ثم حضرت الخالئط 

دقیقة رشحت بعدها بالعصر مـن خـالل 30ملیلیتر ماء مقطر، ثم سخنت حتى الغلیان لمدة 200لتر ، أضیف لها 

ملیلیتــر بالمــاء المقطــر، ثــم أضــیف إلیهــا االكــر وتمــت اذابــة مكونــات 250قطعــة قمــاش نظیفــة ،أكمــل الحجــم الــى 

دقیقـة، ثـم  حضـنت فـي 20ْم بدون ضـغط  لمـدة 70وتعقیمها باستعمال  الحرارة الرطبة ْم،  70الوسط على حرارة 

وزعـــت , للمقارنـــة PDAكمـــا تـــم تحضـــیر وســـط مـــن .ســـاعة وكـــررت العملیـــة مرتـــان 24ْم لمـــدة 25درجـــة حـــرارة 

نها فـي درجـة ولقحت   من العزالت البكتیریة بأربعة مكررات لكل  عزلة ولكل وسط ، تم حضـ.األوساط على أطباق 

یـوم 14عمـر   P.ostreatusملـم مـن غـزل الفطـر 2.5ساعة، تم تلقیحها بقطعـة دائریـة قطـر 24ْم  وبعد 25حرارة 

4،6بعد   P.ostreatusوأعیدت الى الحاضنة ، ثم سجلت سرعة نموغزل الفطر ) . PDA)5النامي على وسط 

وحللــت البیانــات . )7(اس أقطــار هــذه المســتعمرات یــوم وتــم  تقــدیر ســرعة نمــو مســتعمرات الفطــر مــن خــالل قیــ8و

  .)8(إحصائیا حسب 



160

  P.ostreatusدراسة تأثیر العزالت البكتیریة واألوساط السائلة على نمو الفطر

P.ostreatusمـن الفطـر) وزن جـاف(نفذت التجربة لداسة تأثیر العزالت البكتیریة الثالث  على الكتلة الخلویة 

فــي دوارق زجاجیــة حجــم    PDســائلة ، اذ حضــرت األوســاط  بــدون االكــر، إضــافة الــى وســطباســتعمال االوســاط ال

وحضـنت كمـا ورد سـابقا ، ، وبعد اكتمال تعقیمها، زرعت مـن لقـاح العـزالت البكتیریـة ومایسـلیوم  الفطـر ،مل250

ل قطعة قماش نـاعم ،وغسـل یوم بترشیح محتویات المزرعة خال  8ثم قدرت الكتلة الخلویة المتكونة في الدوارق بعد 

الكتلة الخلویة بالماء المقطر المعقـم ،ثـم نقلـت الـى ورقـة ترشـیح معلومـة الـوزن وجففـت فـي فـرن كهربـائي علـى درجـة 

، "، وحللت البیانات كما ورد سـابقا)5(م حتى ثبات الوزن، قدر وزن العینات لكل معاملة بمیزان حساس65ºحرارة 

،العتمادهــــا فـــي التجــــارب P.ostreatusریـــة  فــــي زیـــادة وزن الكتلـــة الخلویــــة للفطـــروحـــددت أفضـــل العــــزالت البكتی

  . الالحقة

  Spawn productionإنتاج اللقاح 

Pleurotus، لتحضـــیر لقـــاح الفطـــرA.bispsorusاعتمـــدت الطریقـــة المســـتخدمة فـــي تحضـــیر لقـــاح الفطـــر 

  .)9(وحسب ما ذكره  مسلط 

  تحضیر األوساط اإلنتاجیة وتلقیحها

، وعقمـت باسـتخدام الطریقــة 1حضـرت األوسـاط اإلنتاجیـة مـن المخلفـات النباتیـة المبینـة مواصـفاتها فـي الجـدول

18وذلــك بتغطیســها مــدة ) لتــر/ ملغــم75لتــر والبافســتین بتركیــز / ملغــم 500محلــول الفورمــالین بتركیــز (الكیمیائیــة 

غـم وسـط جـاف 500سـم ، ذات سـعة 30× 50عادهـا،ثـم اسـتخدمت أكیـاس بالسـتیكیة أب" ساعة ثم تجفیفها هوائیا

ســم ، 5-3لكــل كــیس، وضــعت األوســاط اإلنتاجیــة بعــد إعــدادها داخــل األكیــاس علــى شــكل طبقــات ســمك الطبقــة 

106بمعــدل    .Streptomyces spو.Azotobacter spوذلـك بتلقیحهــا مــن العــالق البكتیــري لكـل مــن عزلتــي 

، وتركت مغلقةPleurotus، والتي أعطت أفضل سرعة نمو وكتلة خلویة للفطرغم وسط/ وحدة تكوین المستعمرة 

باضـــافة لقـــاح الفطـــر بـــین الطبقـــات  نثـــرا بنســـبة لقـــاح ) Spawning( بعـــدها تمـــت عملیـــة البـــزار. ســـاعة 24مـــدة 

)Spawn (5-6 % من الوزن الجاف للوسط ،  وبشكل متجانس، مع التأكید على الزوایا)10( .  

ْم  مـع تـوفیر تهویـة مناسـبة، وتركـت 2± 25كیـاس بعـد التلقـیح وحضـنت فـي غرفـه درجـة حرارتهـاأغلقـت األ

مـــدة ثالثـــة أســـابیع لحـــین اكتمـــال نمـــو الغـــزل الفطـــري ، وســـجل تـــاثیر المعـــامالت علـــى ســـرعة النمـــو ، نقلـــت بعـــدها 

، )11(ثمریـة، إذ تمـت إزالـة األكیـاساألكیاس الى قاعة اإلنتاج المهیئة بالظروف البیئیة المالئمـة لتكـوین األجسـام ال

بـرش أرضـیة وجـدران غـرف )  Hydrometter(قیسـت باسـتعمال مرطـاب% 90-80بعد ان تم توفیر رطوبة نسـبیه 

م حــرارة  ،واســتخدمت مبــردات الهــواء كمــا تــم تــوفیر إضــاءة 25ºمــرات یومیــا، ودرجــة 3-2اإلنتــاج بالمــاء العــادي 

اســتعمال شــمعات إنــارة بیضــاء اللــون باالضــافة الــى االضــاءة الطبیعیــة مــع ســاعات یومیــا ب10-8اصــطناعیة لمــدة 

تهویــة مناســبة، تضــمن تغیــر هــواء الغرفــة باســتخدام مفرغــة هــواء كبیــرة، وســقي متكــرر لألكیــاس  بواقــع ثــالث مــرات 

مناسـب تـم یومیا، مع مالحظة عدم تجمع الماء حول األكیاس ، وبعد ظهور األجسام الثمریة ووصولها الـى الحجـم ال

  .جنیها 

لكــل كـیس مــن معـامالت األوســاط اإلنتاجیـة كــل ) وزن جـاف(غــم وسـط زرعــي500قـدرت كمیـة الحاصــل لكـل 

  .على انفراد من خالل حساب عدد الجنیات ووزن الحاصل وأعداد األجسام الثمریة لكل جنیة

  النتائج و المناقشة

  .الصلبةاألوساطعلى P.ostreatus   تأثیر العزالت البكتیریة واألوساط الزرعیة في نمو الفطر
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للنمــو علــى جمیــع األوســاط التــي تــم تحضــیرها بمعــدل قطــر نمــو  P.ostreatusأظهــرت النتــائج  قــدرة الفطــر 

و 6.77،اذ بلـغ معـدل النمـو فیهـا 3و2سـم  باسـتثناء الخلیطـین 7.57–7.1تراوح في الیـوم الثـامن للحضـن بـین 

إذ .Stو .Azر مــن الجــدول ان معــدالت النمــو ازدادت مــع اســتعمال عزلتــي ســم علــى التــوالي وكمــا یظهــ6.85

وقـد سـجل .psسـم، فـي حـین انخفـض معـدل النمـو بصـورة معنویـة مـع اسـتعمال العزلـة  8.64–8.1تراوحـت بـین 

مــع أوســاط تــبن الحنطــة و .Azســم عنــد اســتعمال عزلــة 9–8.8أعلــى معــدل للنمــو وبفــارق معنــوي  تــراوح بــین 

PDA تلتها معاملة السیطرة بدون العزالت مع وسط 1وكوالح الذرة وزهرة الشمس و خلیط ،PDA وتبن الحنطـة ثـم

وجد انخفاض في معدل النمـو بینما.مع وسط زهرة الشمس   .St، و كان افضل أداء لعزلة 1زهرة الشمس و خلیط 

، علما بان معدل النمـو قـد PDAى وسط سم عل4.3،وسجل أعلى معدل لقطر نمو الفطر  .Psمع استخدام عزلة

سم 7.57-6.77أیام من الحضن بین 8أیام بمعدل الضعف وتراوحت بعد 8-4ازداد مع تقادم مدة الحضن من 

  .حسب الوسط 

الملقـح بعزلـة PDAعلـى الوسـط الصـلب  Pleurotusویمكن تفسیر تفوق سـرعة نمـو الغـزل الفطـري للفطـر 

Az.  فـي زیـادة سـرعة النمـو الخضـري وزیـادة انقسـام ا الحیوي فـي تثبیـت النیتـروجین الـذي یسـاهمإلى دورهذه البكتری

الخالیا، وأن إمداد وسط النمو بالنواتج االیضیة لهذه األحیاء كاألحماض األمینیة و العضویة الضـروریة لنمـو الغـزل 

محفـزًا لسـرعة نمـو الغـزل الفطـري، عـامًال    PDAالمضـافة الـى الوسـط الصـلب    .Stوتعتبر عزلة ). 12(الفطري 

وتجهیز الوسط بقلیل من مضادات الحیویة التي تحفز إنتاج الهرمونات المنشطة للنمـو وتعتبـر مصـدرًا غـذائیًا للفطـر 

Pleurotus )13 ( أما تأثیر عزلة ،Ps.  فیعتبر مثبطًا لنمو الغزل الفطري، وقد یعزى ذلك إلـى المـواد التـي تفرزهـا

و التــي تحــدد او تمنــع نمــو الغــزل الفطــري لــذا اعتبــرت أحــد المشــكالت التــي تواجــه منتجــي الفطــر هــذه البكتریــا 

Pleurotus   وهذا ما أكدهChadhaوSharma)14( .  

مـع  األوسـاط الزرعیـة  PDAتماثلت نتائج سرعة نمو الغزل الفطري التي تـم الحصـول حصـل علیهـا  للوسـط 

  ).9(تائج مع ما وجده مسلط المحلیة المستعملة وتتفق هذه الن

    P.ostreatusتأثیر العزالت البكتیریة واألوساط السائلة على الكتلة الخلویة للفطر 

النامیـــة مـــع العـــزالت البكتیریـــة فـــي األوســـاط الســـائلة  Pleurotusأظهـــرت نتـــائج قیـــاس الكتلـــة الخلویـــة للفطـــر 

وجود زیادة معنویة في معدل الوزن الجاف للكتلة الخلویة للفطر النامیة في الوسط الملقح  3والموضحة في الجدول  

التي بلغ معدل الوزن    .St. Psمل وسط ، مقارنة بالوسطین الملقحین  بعزلتي 100/ غم 0.286بلغ .Azبعزلة 

ورغــم ان الفــرق لــم یكــن معنویــا بــین إنتــاج المعاملــة . مــل وســط 100/غــم 0.260و   0.146الجــاف للفطــر فیهــا 

ولقــد .إال انــه بطــرح وزن العزلــة النامیــة لوحــدها مــن وزن الفطــر یصــبح الفــرق معنویــا،.Stو .Azالملقحــة بعزلــة

  . مل وسط100/غم 0.164انخفض إنتاج الكتلة الخلویة من الفطر عند معاملة السیطرة لیصل إلى 

بلــغ     PDAج  معــدل الكتلــة الخلویــة للفطــر مــن األوســاط تفوقــا معنویــا لوســط مــن جانــب آخــر أظهــرت نتــائ

مـل وسـط وظهـر اقـل معـدل مـع وسـط خلـیط 100/ غـم 0.257مل وسط ثم وسط الحنطة بمعدل 100/غم0.276

وتبن الحنطة  PDAفي حین أشارت معامالت التداخل  الى تمیز إنتاج األوساط ) .مل وسط100/غم0.149( 3

وقــد حصــل اقــل إنتــاج مــع معاملــة مــل علــى التــوالي،100/غــم 0.340و0.366إذ بلــغ  .Azحــین مــن عزلــةالملق

  .مل وسط100/غم 0.099قدره بمعدل3السیطرة للخلیط 

  

  ) سم(P.ostreatusتأثیر العزالت البكتیریة واألوساط الزرعیة الصلبة  في نمو الفطر  )2(جدول 

بمدة  ك معدل  المستخدمةاطاألوست
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  الحضن

  یوم

  تبن 

  الحنطة

  كوالح 

  ذرة

  زهرة

  شمس

  خلیط

1  

  خلیط

2  

  خلیط

3  
PDA  

LSD, P<.05  

4  

C4.42  3.00  2.10  2.57  3.50  2.42  3.67  3.09  
A4.50  4.42  2.22  2.60  2.82  2.77  4.10  3.49  
S3.95  305  2.02  2.40  3.57  2.70  3.85  3.07  
P1.32  1.87  1.17  1.22  1.17  1.15  2.32  1.46  

  3.48  2.26  3.00  2.19  1.87  3.08  3.54  المعدل
A=0.38,C=0.45,A×C

C=0.49  

6  

C7.75  5.85  7.90  6.87  5.40  5.35  7.90  6.71  
A  7.87  7.75  8.02  7.30  6.45  6.76  7.10  7.32  
S  7.55  6.22  7.75  7.02  6.10  6.66  6.90  6.88  

P  2.57  2.55  2.69  2.62  2.02  2.45  3.67  2.64  

  6.39  5.31  4.99  5.95  6.57  5.59  6.43  المعدل
A=0.59,C=0.71,

A×C=0.76  

8  

C8.80  8.20  8.70  8.60  8.10  8.10  9.00  8.5  
A  8.90  8.80  8.80  8.80  8.10  8.10  9.00  8.64  
S  8.20  7.90  8.70  8.40  7.80  7.80  8.00  8.10  
P  3.70  3.50  3.50  3.40  3.10  3.40  4.30  3.55  

  7.57  6.85  6.77  7.30  7.40  7.10  7.40  المعدل
A=1.21,C=0.75,  

A×C=1.05  

  شمبالن%10+ زهرة الشمس %30+ كوالح ذرة %60= 2خلیطزهرة الشمس%50+ كوالح ذرة %50= 1خلیط

  شمبالن%20+ زهرة الشمس %25+ كوالح ذرة %355=خلیط

A = االوساطC=العزالت البكتیریة .AC=  التداخل(بكتیریة العزالت ال× االوساط(  

  

  P.ostreatusتأثیر العزالت البكتیریة واألوساط السائلة في الكتلة الخلویة للفطر)3(جدول 

  العزلة

  المستخدمةاألوساط
  معدل

LSD P<0.05  
تبن 

  الحنطة
  كوالح ذرة

زهرة 

  شمس
PDA  3خلیط   2خلیط   1خلیط 

C/pl0.215  0.191  0.103  0.146  0.110  0.099  0.290  0.164  

A/pl0.340  0.310  0.253  0.272  0.252  0.210  0.366  0.286  
S/pl  0.310  0.283  0.243  0.264  0.262  0.183  0.275  0.260  
P/pl0.165  0.144  0.105  0.124  0.104  0.104  0.174  0.146  

A=0.041M=0.03  0.276  0.149  0.182  0.201  0.176  0.232  0.257المعدل
2 A×M=0.064

  

  

A0.012  0.008  0.008  0.010  0.010  0.008  0.010  

S0.023  0.021  0.021  0.023  0.033  0.038  0.028  

P  0.013  0.009  0.009  0.011  0.015  0.008  0.014  

Pl/C= معاملة السیطرة مع عزلة الفطرP. ostreatus؛Pl/A = بكتریاAz مع عزلة الفطرP. ostreatus؛Pl/S = بكتریاSt. مع عزلة الفطر

P. osteratus؛Pl/P = بكتریاPs. مع عزلة الفطرP. ostreatus؛) زهرة الشمس%50+ كوالح ذرة%50= (1خلیط؛  

A =  االوساطM =العزالتA×M =العزالت                      × االوساط  

  )شمبالن%20+ رة الشمس زه%25+ %55كوالح ذرة= (3خلیط؛)شمبالن%10+ زهرة الشمس %30+ كوالح ذرة %60= (2خلیط

  

المتمثل بكثافة نمـو الغـزل   Azotobacterاما الحاصل في الكتلة الخلویة للفطر في األوساط المعاملة بعزلة 

الفطري فقد یعود الى دور هذه البكتریـا فـي تـوفیر االحتیاجـات المالئمـة لنمـو الغـزل الفطـري و إنتـاج المـواد المنشـطة 

Indoleللنمو مثـل مركـب  acetic acid  فـي حـین زادت ) . 15(و التـي تسـاهم فـي زیـادة الكتلـة الخلویـة المتكونـة

. قد یعود جزًأ منهـا الـى وزن خالیـا العزلـة البكتیریـة     Streptomycesالكتلة الخلویة في األوساط المعاملة بعزلة 
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بسبب التـأثیر المثـبط لهـذه لعزلـة في زیادة الكتلة الخلویة Pseudomonasفي حین فشلت األوساط المعاملة بعزلة 

  ). Pleurotus  )14على  الفطر

P.ostreatusتأثیر األوساط الزرعیة والعزالت البكتیریة في انتاج الفطر 

سجل  أربع جنیات من األجسام الثمریة مـن وسـط تـبن الحنطـة P.ostreatusان إنتاج الفطر   4یبین جدول 

غـم، اذ كانـت نسـبة الزیـادة 500/ غـم 481.96سط تبن الحنطـة بمعـدل إنتـاج قـدره و كوالح الذرة،  وتفوق معنویا و 

على التوالي   3و خلیط 2، خلیط 1على أوساط كوالح الذرة، خلیط % 20.08، % 19.34، % 14.97،% 5.18

بنســبة . غــم وســط 500/ غــم 431.49بمعــدل إنتــاج قــدره   .Azكمــا تفــوق معنویــا إنتــاج األوســاط الملحقــة بعزلــة 

510.64حصـل أعلـى إنتـاج للفطـر بلـغ .والسـیطرة .Stمقارنًة مع األوسـاط الملحقـة مـن % 4.08و % 6.44زیادة 

، وتفـــوق % 102.12وبكفـــاءة بایولوجیـــة   .Azغـــم وســـط مـــن وســـط تـــبن الحنطـــة الملقـــح مـــن عزلـــة 500/ غـــم 

اعطت ثالث جنیات من االجسام الثمریـة على معدل اإلنتاج لجمیع المعامالت األخرى التي )P>0.05(إحصائیا 

  .3غم وسط من وسط السیطرة للخلیط 500/ غم 350.3وحصل على اقل معدل إنتاج بلغ 

وقــد یعــود اخــتالف إنتــاج الفطــر فــي المعــامالت المســتعملة إلــى اخــتالف قابلیــة األوســاط بتــوفیر وٕامــداد الفطــر 

وز وأشـباه السـلیلوز والمركبـات األخـرى اذ تتحلـل مركبـات أشـباه مـن  السـلیلبمتطلباته الغذائیـة نتیجـةاختالف محتواهـا

، وطبیعتهـا غیـر البلوریـة فـي )تضـاعف المركـب(السلیلوز أسرع من المـواد السـلیلوزیة وذلـك النخفـاض درجـة بلمرتهـا 

حــین تحتــاج عملیــات تحلــل اللكنــین الــى أنزیمــات خارجیــة وغیــر متخصصــة بســبب التركیــب غیــر المنــتظم ، والكتلــة 

وان اغلب المخلفات السلیلوزیة الملكننة تتحلل بكفاءة عالیة بواسطة الفطریات البازیدیـة، ) 16(العالیة لجزیئة اللكنین 

وتعـد أوســاطًا مالئمـة لنموهــا، إذ تمیــل الفطریـات الــى تحلیــل مركبـات اللكنــین فـي نهایــة مرحلــة النمـو األولیــة بواســطة 

  ) .17(ائیة  البسیطة التحلل في الوسط التمثیل الثانوي ، عند نقص العناصر الغذ

تسـاهم فـي تثبیـت النیتـروجین .Azوتلعب األحیـاء البكتیریـة دورا فـي تحسـین صـفات وسـط النمـو، إذ أن بكتریـا 

اإلنتــاج المتحقــق مــن األوســاط الجــوي  فــي الوســط ، وقــد جــاءت الزیــادة فــي إنتــاج األوســاط المعاملــة بهــا متوافقــة مــع

على استهالك Pleurotus، وهذا یعود الى قدرة الفطر)1جدول( النیتروجین بمكونات الوسط ذات الزیادة في نسبة

فــي زیــادة اإلنتــاج مــن خــالل تحســین   .Stكمــا یمكــن أن تســاهم عزلــة ..Azالنیتــروجین المثبــت بواســطة بكتریــا 

مصدرًا غذائیًا ومحفـزًا لنمـودامهاالتي تمتد بین مكونات الوسط، إضافة الى استخهایفاتها خواص الوسط الفیزیائیة  ب

الفطر من خالل احتوائها على مضادات الحیویة واألنزیمات التي تقلل اإلصابات المرضیة ،عالوة على دورها المهم 

فـــي تحلـــل المركبـــات الســـلیلوزیة الملكننـــة وٕاطـــالق العناصـــر الغذائیـــة وتحفیـــز تكـــوین األجســـام الثمریـــة ،بتـــوفر الحیـــز 

التفوق في عدد األجسام الثمریة ووزنها في وسط تبن الحنطة یعود لبعض ممیزاته في محتـواه مـن أن). 18(والغذاء 

الســلیلوز ، أشــباه الســلیلوز واللكنــین ودور هــذه المركبــات فــي عملیــات التحلــل، ،  ویمكــن تفســیر الزیــادة فــي حاصــل 

الغذائیـــة التـــي یتطلبهـــا نمـــو الغـــزل أوســـاط بعـــض المعـــامالت الحیویـــة الـــى قابلیتهـــا فـــي المســـاهمة بتجهیـــز العناصـــر

وأوضــحت النتــائج أهمیــة اســتخدام المــدعمات الحیویــة فــي األوســاط  وانســجمت  مــع النتــائج المتحققــة فــي . الفطــري

  . اختبار سرعة النمو والكتلة الخلویة

  )غم وسط500/غم(P.ostreatusمعدل وزن األجسام الثمریة للفطر )4(جدول 

رقم 

  الجنیة
  العزلة

  المستخدمةوساطاأل 
  معدل

LSD, P<0.05  
تبن 

  الحنطة
  كوالح ذرة

زهرة 

  شمس

  خلیط 

1  

  خلیط

2  

  خلیط

3  

األولى
C196.0  180.6  198.0  198.3  189.5  183.2  190.9  
A212.4  182.7  207.5  206.3  194.0  187.0  198.3  
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S195.2  167.7  200.0  201.9  193.0  186.6  190.6  

  185.4  192.1  202.2  201.8  177.0  201.2  المعدل
A=n.s,M= 24.14,

AxM= 26.45

  الثانیة
C162.0  141.8  126.1  132.8  136.6  125.1  137.4  
A  175.3  156.2  132.2  140.9  141.2  133.0  146.4  
S  165.2  154.7  130.7  137.6  140.5  128.6  142.9  

  128.9  139.4  137.1  129.7  150.9  167.5  المعدل
A=n.s,M= 19.66,

A×M= 21.66  

  الثالثة
C67.2  86.5  56.0  68.0  62.3  42.0  63.6  
A  85.3  93.3  60.3  75.0  68.2  56.6  73.1  
S  75.5  90.5  55.2  68.2  62.0  56.0  67.9  

  51.5  64.1  70.4  57.2  90.1  76.0  المعدل
A=n.s,M= 12.78 ,

A×M= 14.08  

  الرابعة

C36.0  31.5  -  -  -  -  33.7  

A  37.5  43.5  -  -  -  -  40.5  

S  38.0  36.2  -  -  -  -  37.12  

  -  -  -  -  37.0  37.1  المعدل
A=n.s,-M= ns. 

A×M= 8.48   

C =ControlA=Az    =S  St  =A    االوساطM=  العزالت=A×Mالتداخل(العزالت×االوساط                                        (  

+كـوالح ذرة%55=(3خلـیط؛)شـمبالن%10+زهـرة الشـمس%30+كـوالح ذرة%60=(2خلـیط؛) زهـرة الشـمس%50+كوالح ذرة %50=1خلیط

  )شمبالن%20+زهرة الشمس25%
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