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Pleurotus)للفطرالمحاريبعض المعاییر الحیویة في بعض أنواع الخمائرأثیر مستخلص ت
ostreatus )
موفق مزبان مسلط

جامعة األنبار–كلیة الزراعة –أستاذ مساعد / قسم البستنة وهندسة الحدائق 
.comgmailmwafaqmezban@
لخالصةا

م قییوهندسة الحدائق في كلیة الزراعة بجامعة األنبار لتنفذت هذه التجربة في مختبر تابع لقسم البستنه 
عزلتین للخمیرة كندیدة من أو Saccharomyces  cerevisiaeمستخلص من خمیرة الخبزعمالإست

Candida  utilis and C. tropicalisمن خلیطأو مستخلص1-رلت.غم50و 25، 12.5، 0.0لتراكیزبا
في تحضیر وسط لنمو غزل الفطر المحاري وكتلته الحیویة 1-غم.لتر12.5بالتراكیز تین من الخمیر جنس كل 

ومحتواها البروتیني .
أظهرت النتائجتفوقًا أحصائیًا لمعدل نمو الغزل الفطري على الوسط الصلب المحضر بأستخدام 

منمستخلص خلیط ، وكذلك على الوسط المحضر 1-غم.لتر50مستخلص من عزاتي الخمیرة كندیدة بالتركیز 
یوم من 7سم بعد 8.98والذي بلغ 1-غم.لتر12.5بالتركیز CandidaوSaccharomycesلجنسي الخمیرة 

سم بعد نفس المدة .أعطى الوسط 4.50تلقیح الوسط مقارنة مع معدل النمو الذي حققه وسط المقارنة والذي بلغ
تفوقًا 1-غم.لتر12.5بالتركیز C. tropicalisوC. utilisالمحضر بأستخدام مستخلص عزلتي الخمیرة كندیدة 

یوم 24وسط سائل بعد 1-مل50غم.0.0912معنویًا في معدل الوزن الجاف لكتلة غزل الفطر الذي بلغ 
الذي 1-غم.لتر12.5حضن، وجاء بالمرتبة الثانیة الوسط المحضر بأستخدام مستخلص خمیرة الخبز بالتركیز 

وسط سائل مقارنة مع ما تحقق في وسط المقارنة 1-مل50غم.0.0803ره حقق معدل وزن  كتلة حیویة قد
وسط سائل بعد نفس المدة من الحضن . من جهة ثانیة أعطى الوسط الذي 1-مل50غم.0.0037والذي بلغ 

أفضل نتیجة في محتوى الكتلة 1-غم.لتر12.5تم تحضیره بأستخدام مستخلص عزلتي الخمیرة كندیدة بالتركیز 
% وتفوقت معنویًا جمیع المعامالت بالمحتوى البروتیني  عن ما سجله 21.11الحیویة من البروتین والذي بلغ 

% .17.91وسط المقارنة والذي بلغ 
كلمات مفتاحیة : مستخلصات حیویة ، خمائر ، فطر محاري .
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ABSTRACT

This study was conducted to evaluate the effect of useSaccharomyces cerevisiae
ortow Candida isolates (Candida  utilis and C. tropicalis ) extract at 0.0 , 12.5 ,
25 and 50 g.l.-1 and the extract ofSaccharomyces cerevisiae andtow  Candida
isolates at 12.5 g.l.-1fromeachgenus onmycellium growthof oyster mushroom (
Pleurotus ostreatus), mat and protein content.
The results revealed that the best mycelial growth rate ofP. ostreatus ( 8.98 cm
after 7 days ) was obtained with use media prepared from extract of 50 g.l.-1 of tow
candida isolates and on media prepared from extract of 12.5 g.l.-1from S.
cerevisiaeand 12.5 g.l.-1from C. utilis and C. tropicaliscompared to control
treatment which given 4.50 cm . Where the best mat weight ( 0.0912 g.50ml-1of
broth media ) was obtained after 24 days with the use of media prepared from
extract of 12.5 g.l.-1 of S. cerevisiaeand 12.5 g.l.-1from C. utilis and C.
tropicalis , whileusing media prepared from extract of 12.5 g.l.-1 of S. cerevisiae
compared with the control which given 0.0037 g.50 ml-1 broth mediaafter 24 days
from the inoculation.On the other hand the use of media prepare with extract of
12.5 g.l.-1from C.utilis andC. tropicalis given best result of protein content 21.11%
compared with controlwhichgiven17.91% .
.
Key wards : Bio-extract , Yeasts , Oyster mushroom .

المقدمة
ثاني أكبر إنتاج في العالم بعد الفطر الغذائي األبیض Pleurotus  ostreatusیحتل الفطر المحاري 

Agaricus  bisporus23(% من األنتاج العالمي من الفطریات الغذائیة25ةأذ بلغ أنتاجه ما شكل نسب (
)( 2010ملیون طن متري في عام 6الذي قارب . تمتاز زراعة وأنتاج األجسام الثمریة للفطر المحاري . 18
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ناس األخرى من سام الثمریة لألجاألجأنتاج نتاج مقارنة ببعدم الحاجة الى خبرات متطورة ،فضًال عن قلة كلفة األ
لفطراأنواع لعدد من الفطریات الغذائیة ومنها الكتلة الحیویةنتج تیمكن أن اكم. 12)الفطریات الغذائیة (

دیًال عن أنتاج األجسام الثمریة للفطر وذلكبكمیات كبیرة بأستخدام األوساط السائلة ب.Pleurotussppالمحاري
على مواد النكهه ( الطعم ) ومسحوق تحضیر المرق والسالطة للحصول . أو13)ألغراض التقانات الحیاتیة (

ألنتاج ویة للفطر المحاري مصدرًا حییمكن أن تكون الكتلة الما ك). 21و 19ومطیبات األطباق الغذائیة (
التي تستخدم في تطبیقات التقانات الحیاتیة Exopolysaccharidesالسكریات المتعددة الخارجیة  

ت الصیدالنیة كمضادات األورام ومضادات الفایرس والفطریات والطفیلیات وتنشیط مضادات ألستعماالوا
منها ما ، بعدد من العوامل أو األجسام الثمریة للفطر المحاري ویة حیالكتلة ال. یتأثر أنتاج 22)الحساسیة (

العوامل التغذویة لمكونات الوسط الزرعي فضًال عن الظروف ومنها ما یرتبط بیرتبط بالخصائص الوراثیة للساللة
ضافة صور مختلفة أمن خاللالمحاري للفطر والكفاءة الحیویةنتاجالنمو واألأمكن زیادة فقد. الفیزیائیة للزراعة 

حقق ی) أن إستخدام سكر الدكستروز 7وأخرون ( Adejoyeوجد أذ الى الوسط الزرعي بعض المغذیات ل
حدیثًا تستخدم و . سوربتول المانوز والالزایلوز والمالتوز  و الكلوكوز والفركتوزوالكالكتوز و سكریات مقارنًة بأفضل نمو 

مستخلص الخمیرة ضاف یحیث) . 8حیوي (-الخمیرة الجافة كمصدر لمركبات النموفي نظام التسمید العضوي
نشاط مستعمرة الفطر ةدازیلالى مادة  تصلب الوسط الزرعي المخصص ألكثار العزالت النقیة للفطریات الغذائیة 

) 6تعد الخمیرة مصدر طبیعي  للعدید من الهرمونات ( األوكسینات والجبرلینات والسایتوكاینینات ) (أذ.) 27(
وسط زرعي سائل لغزل في غم مستخلص خمیرة لكل لتر 2) أن أستخدام 17وأخرون ( Jonathanوجد فقد. 

الببتون معنویًا على جمیع المعامالت التي أستخدم فیها اً تفوقأعطى Pleurotus  floridaالفطر المحاري 
من 10%حقق أستخداموالیوریا ونترات األمونیوم أو الكالسیوم أو البوتاسیوم أو الصودیوم أو سلفات األمونیوم .

تحقیق زیادة زیادة الحاصل الرطب والجاف والكفاءة الحیویة الى الضعف فضًال عن مستخلص خمیرة  الخبز 
ذا فائدة في كتلة حیویة كبیرة خالل مدة قصیرة تكون یعدأذ ) .3(في نسبة المادة الجافة ونسبة البروتینمعنویة 

عنها سرعة في ظهور األجسام الثمریة التي یعتمد تكونها على كمیة ینتج حیثعملیة أنتاج األجسام الثمریة ، 
تأثیر . لذا هدفت هذه الدراسة الى أختبار 4)(الغزل الفطري المتكون على الوسط الزرعي مما یقصر دورة األنتاج

لخمیرة كندیدة في سرعة نمو غزل الفطر عزلتین لمستخلصبعض تراكیز مستخلص خمیرة الخبز أو أستخدام 
والتي یمكن أن المحاري على الوسط الصلب والكتلة الحیویة التي تتكون في الوسط السائل ومحتواها البروتیني 

مستخلصات أحیائیة أستخدام مثل هكذا معامالت في زیادة أنتاج الفطر المحاري بادمتعتعطي مؤشر ألمكانیة أ
.الكیمیائیة من أستخدام المغذیات واألضافاتتقلیل الو 

المواد وطرائق العمل 
في كلیة الزراعة / جامعة األنبار خالل العامین CRDي الكامل وائتصمیم العشالوفق ةبسیطةنفذت تجرب

Pleurotus. تم الحصول على العزلة النقیة للفطر المحاري 2013و 2012 ostreatus الساللةBX22
وعندما PDAجامعة بغداد. تم أكثار العزلة على وسط -من وحدة أنتاج الفطر بقسم البستنة في كلیة الزراعة  

التي تم أعتمادها في هذه لتلقیح األوساط الزرعیة للمعامالتتأیام أستخدم8ستعمرة الجدیدة بلغ عمر الم
وبعد تعقیمها تم صبها 1-لتر.غم8بمعدل Agarمادة التصلب ةفاأضبصلبة الالدراسة . تم تحضیر األوساط 

سائلة الوساط واأل.مكررات )6( أطباق لكل معاملة 6وأستخدمت 3سم20سم بمعدل9في أطباق بتري قطر 
مل حسب المعامالت ثم 50مل بمعدل 250دوارق مخروطیة حجم أستعملت مادة التصلب و ةضافبدون إ
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. عقمت األوساط مكررات )6( دوارق لكل معاملة6غلقت فوهاتها بقطع من رقائق الورق المعدني وأستخدمت 
دقیقة بعدها تركت 20لمدة 3كغم/سم1.5درجة مئویة وضغط بخار 121ؤصدة عند درجة حرارة بجهاز الم

0.5بقطعة قطرها تساعة بعدها لقح72م لمدة  255األوساط لتبرد ووضعت في الحاضنة على درجة حرارة  
للساللة  P. ostreatusلألوساط السائلة من العزلة النقیة للفطر المحاري سم 0.5ملم لألوساط الصلبة و 

BX22.حیويالمضاد الیفضوأ. م 25+25في حاضنة على درجة حرارة تحضنsulphate
Streptomycin 7(غم / لتر في هذه الدراسةمل50الى أوساط النمو بمقدار(.

األوساط والمستخلصاتكیفیة تحضیر 
غم10لتر ) مذاب فیه 1وسط المقارنة : تم أعتماد وسط أساس للمقارنة یتكون من ماء مقطر (حجم 1-
ملغم 0.5وMgSO4.7H2Oغم 0.5وKH2PO4غم 0.5وDextroseوز دكستر سكر 

Thiaminehydrochloride .
PDAPotato( وز أكردكستر وسط بطاطا - 2 Dextrose Agar غم من 200تم تحضیره بأستخالص )

غم /لتر مادة التصلب 8و غم سكر دكستروز 10درنات البطاطا صنف دیزري في لتر ماء مقطر أضیف له 
. في حالة الوسط السائل  إضافتهاوبدون،أكر للوسط الصلب

خمیرة الخبز الجافة التجاریة مستحضرغرام من50تحضیر مستخلص خمیرة الخبز  : تم أخذ وزن - 3
Saccharomyces  cerevisiae  خمیرة فوریةinstant yeast المنتجة من شركةS.I.Lesaffre . التركیة

24لتر وترك مدة 1وز بعدها أكمل الحجم الى دكستر سكر غم 10وأضیف لها مل ماء مقطر100فيُاذیبت 
رشحثم دقیقة لغرض قتل خالیا الخمیرة 15تم غلي المعلق لمدة هابعدساعة مع تحریك مرة كل ساعتین 

أساس لتحضیر التراكیز المطلوبة لمعامالت التجربة التي راشحوتم أعتماد البأستخدام قماش ناعم المعلق
لحصول على التراكیز المطلوبة من مستخلص الخمیرة تم التخفیف بأستخدام ولعمل فیها مستخلص الخمیرة ، أستُ 

غم 0.5وKH2PO4غم 0.5ودكستروز غم سكر10محلول یتكون من ماء مقطر مذاب فیة 
MgSO4.7H2O.20() بعض نتائج التحلیل الكیمیائي لخمیرة الخبز1یبین جدول(لكل لتر. (

.Cو Candida  utilisتحضیر مستخلص الخمیرة كندیدة : تم الحصول على عزلتین للخمیرة كندیدة هما - 4
tropicalis  كعلیقة بروتین أحادي الخلیةsingle cell protein لتغذیة أسماك الكارب تم أنتاجها في مختبر كلیة

% مادة 50% خالیا الخمیرة للعزلتین و 50غم من العلیقة التي تتكون من50العلوم بجامعة األنبار . تم أخذ 
ول ( د. تمت عملیة األستخالصوتحضیر التراكیز لمعامالت التجربة كما جرى في حالة خمیرة الخبز . یبین جحاملة 

شملت معامالت التجربة : ) .5لتحلیل تلك العزالت () بعض الصفات الكمیة والوصفیة1
T0غم 0.5وستروز كدغم 10يو حي یزرعمعاملة المقارنة (الوسط الKH2PO4 غم 0.5وMgSO4 .

7H2Oملغم  0.5وThiamine  hydrochloride . ( لكل لتر ماء مقطر
T1 روز ستكدبطاطا المعاملة وسطPDA .
T2 1-لتر.غم12.5معاملة وسط مستخلص خمیرة الخبز بتركیز.
T3  1-لتر.غم12.5معاملة وسط مستخلص الخمیرة كندیدة بتركیز.
T4 1-لتر.غم 25معاملة وسط مستخلص خمیرة الخبز بتركیز.
T5  1-لتر.غم25معاملة وسط مستخلص الخمیرة كندیدة بتركیز.
T6 1-لتر.غم50معاملة وسط مستخلص خمیرة الخبز بتركیز.
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T7 1-لتر.غم50معاملة وسط مستخلص الخمیرة كندیدة بتركیز .
T8لكل منهما 1-لتر.غم 12.5كندیدة بتركیز الخمیرة الخبز و ةخمیر من خلیطمعاملة وسط مستخلص.

وتم أخذ القیاسات األتیة :
مستعمرات غزل الفطر للمعامالت متعامدةلمعدل نمو غزل الفطر على الوسط الصلب : تم قیاس أقطار - 1

أطباق المعاملة األفضل بالغزل الفطري .بأستخدام مسطرة القیاس یومیًا حتى أمتالءالمختلفة 
ملم ثم 0.3قطرها وزن الكتلة الخلویة : بعد تلقیح األوساط السائلة لمعامالت التجربة بقطعة من الغزل الفطری2-

معلومة الوزن وتم غسل كتلة الغزل ب منالململیومًا بعدها رشحت بأستخدام قطعة قماش24حضنت لمدة 
) .24م حتى ثبات الوزن ( 655ففت في فرن كهربائي على درجة حرارة مل ماء مقطر ثم ج50
وضربت النتیجة Microkijldhalالمحتوى البروتیني في الكتلة الخلویة : تم تحلیل النتروجین بأستخدام جهاز 3-

) .16للحصول على المحتوى البروتیني (6.25في معامل 
عند مستوى .L.S.Dقورنت المعدالت حسب أختبار أصغر فرق معنوي ثم جمعت البیانات وحللت أحصائیًا 

.)2(0.05معنویة 
CوC . utilis. التحلیل  الكیمیائي لخمیرة الخبز وعزلتي الخمیرة كندیدة  1جدول  .

tropicalsالوصفي من األحماض األمینیةا(%) ومحتواه.

أحماض رماددهونكربوهیدراتبروتینالعزالت
نوویة 

كلیة

األحماض األمینیة

S.cerevisiae

C. utilis

C. tropicalis

10.1010.51 ---- 8.61
10.16

54.9725.322.74 11.383.59

Alanine،Glycine،
Leucine  and

Isolucine،Aspartic
acid،Glutamic
acid،Serine،

Threonine،
Tyrosine،Phenyl
alanine،Proline،

Arginine،Lysine
Cystine،

Methionine،
Tryptophan.

Proline ،Glycine
،Glutamine،

Asparagine
،Homocystine،
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Argenosuccinate،
Methioninesulfoxide

.

النتائج والمناقشة  
سرعة لصفة نتائجالقد بینت ، فأظهرت النتائج وجود تأثیر لمعامالت التجربة على الصفات التي تمت دراستها 

من عزلتي الخمیرة كندیدة ) 1-لتر.غم50مستخلص( التي أستخدم فیها T7تفوق معاملة  ) 2( جدول النمو
من 1-لتر.مغ12.5مستخلصمن خمیرة الخبز مع1-لتر.غم12.5مستخلص( التي أستخدم فیهاT8والمعاملة  

أیام منتلقیح الوسط والحضن على 7سم بعد 8.98نمو بلغت عزلتي الخمیرة كندیدة بأعطائهما أفضل سرعة 
من عزلتي الخمیرة 1-لتر.غم12.5مستخلص( التي أستخدم فیها T3وجاءت المعاملة  ،م255درجة حرارة 

( T1المعاملة  جاءتها. بعدسم خالل نفس المدة 8.86كندیدة ) بالمرتبة الثانیة أذ أعطت سرعة نمو قدرها  
كان تأثیر تلك المعامالت مختلف و سم8.70وسط البطاطا دكستروز أكر  ) عندما حققت سرعة نمو قدرها  

( T0ومعاملة المقارنة  T6و T4و T2مستخلص خمیرة الخبزفیهاأحصائیًا عن تأثیر المعامالت التي أستخدم 
و 7.15و8.15و7.80التي لم یستخدم فیها مستخلص أي من الخمائر) التي أعطت سرعة نمو قدرها 

من الخمیرة 1-لتر.غم25مستخلصالتي أستخدم فیها( T5ما أعطت معاملة  ،بینبیرتالتحسب سم 4.50
أما تأثیر معامالت التجربة على الوزن الجاف للكتلة الخلویة لنفس المدة .و سم 8.31) سرعة نمو قدرها  كندیدة

.غم0.0912حققت أكبر كتلة خلویة عندما أعطت وزن جاف بلغ  T3فقد أظهرت النتائج أن المعاملة 
( التي T2المعاملة بالمرتبة الثانیة م وجاءت 255یوم حضن على درجة حرارة 24وسط سائل بعد 1-مل50

0.0803عندما أعطت وزن كتلة خلویة قدره  من خمیرة الخبز ) 1-لتر.غم12.5مستخلصأستخدم فیها
0.0724بأعطائها وزن كتلة قدره  T8وسط سائل بینما أحتلت المرتبة الثالثة المعاملة 1-مل50.غم
0.0037عما حققته معاملة المقارنة من وزن كتلة خلویة وسط سائل أختلفت أحصائیاً 1-مل50.غم
فقد أعطت وزن كتلة قدره T2أما المعاملةوسط سائل لنفس المدة وتحت نفس الظروف .1-مل50.غم

) .2وسط سائل (جدول 1-مل50.غم0.0474
تأثیر المعامالت على المحتوى البروتیني للكتلة الخلویة فقد بینت 2من جهة ثانیة أظهرت النتائج  في جدول 

( التي أستخدم T6وحققت المعاملة .%21.11بأعطائها أعلى محتوى من البروتین بلغ T3تفوق المعاملة 
20.84المرتبة الثانیة عندما أعطت محتوى بروتیني قدرها  من خمیرة الخبز )1-لتر.غم50فیها مستخلص 

. بینما 17.91 %% واللتان أختلفتا أحصائیًا عن المحتوى البروتیني للكتلة الخلویة لمعاملة المقارنة الذي بلغ 
% .20.81محتوى بروتیني قدره T2أعطت المعاملة 
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معدل تأثیر تراكیز مختلفة من مستخلصي خمیرة الخبز وعزلتین للخمیرة كندیدة على 2جدول 
سم) ومعدل وزن الكتلة الحیویة (غم ) والنسبة المئویة لمحتواها البروتیني (  المحاري لفطرقطریللانمو ال
.

قطر مستعمرة الفطر المعامالت
(سم) على الوسط 

یوم 7الصلب بعد
منتلقیحه

الوزن الجاف للكتلة 
مل 50الحیویة(غم)في 
یوم 24دوسط سائل بع

حضن

% للبروتین في الكتلة 
المحاريالحیویة للفطر 

T0 وسط مقارنة ( بدون
مستخلص خمیرة )

T1 وسط مستخلص
بطاطا دكستروزأكر

T2 1-ترل.غم12.5وسط

خمیرة خبز
T3 1-ترل.غم12.5وسط

ندیدةكخمیرة 
T4 1-ترل.غم25وسط

خمیرة خبز
T5 1-ترل.غم25وسط

خمیرة كندیدة
T6 1-ترل.غم50وسط

خمیرة خبز
T7 1-ترل.غم50وسط

خمیرة كندیدة
T8 1-ترل.غم12.5وسط

من كل جنس من الخمیرة 

4.50

8.70

7.80

8.86

8.15

8.31

7.15

8.98

8.98

0.0037

0.0474

0.0803

0.0912

0.0069

0.0032

0.0226

0.0170

0.0724

17.91

20.81

21.11

20.84

20.52

20.31

20.61

20.24

20.27

قیمة أصغر فرق عند 
L.S.D. 0.05

0.490.03830.91

أذ یعد الكاربون من العناصر الغذائیة تعتمد سرعة نموالغزل الفطري على وفرة مصادر الطاقة في وسط النمو 
تعد . % من الوزن الجاف للغزل الفطري 50تصل نسبته الى حوالي وقداألساسیة ومكون أساس للخالیا 

،الكلوكوز، الدكستروزفي األفضلیة ها یأتي تسلسلاالحادیة أفضل تلك المصادر لنمو الفطر المحاري و السكریات 
وعند مالحظة مكونات أوساط .)15و14و11(المالتوزوأخیرًا المانوزوالسوربتول، الزایلوز ،الكالكتوز،الفركتوز
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الجزء األصغر من أوساطها یتكون  أننجدفي سرعة النمو التي حققت أفضل النتائج هذه التجربة و معامالت
) 1-لتر.MgSO4.7H2Oغم 0.5وKH2PO4غم 0.5وغم دكستروز10من مصدر الطاقة (المحلول السكري 

قد و (كمصدر للبروتینات واألحماض األمینیة ).مستخلص الخمائر النسبة األكبر من الوسط منتكونیبینما 
النمو یتسبب في وسط فيالمحلول السكري قلیلة منكمیاتأستخدامزیادة سرعة نمو غزل الفطر الى أنعودت

فخالیا الكائن الحي الدقیق . غزل الفطر یبحث عن مصدر الطاقة الذي یحتاجه بكمیة أكبر لبناء خالیاه جعل 
وحدات من الكاربون 4أذ تستخدم  ، وحدات كاربون لكل وحدة واحدة من النتروجین 8تحتاج ما نسبته 

على الطاقة الالزمة التي یحتاجها الكائن لبناء المكونات الخلویة من أستخدام وحدات  الكاربون األربع للحصول
مقارنة معT6و T9و T8المعامالت وهذا ما ظهر في أستجابة ) .1األخرى الباقیة مع وحدة النتروجین  (

ما یستخدم من مستخلص الخمائرتقلیللسكري مع امن المحلول كبركمیات أفي تركیبها أستخدم األوساط التي 
األستجابةعن أختالفأما.T2و T3كما في المعامالت كنها حققت كتلة خلویة أكبرلوالتیأعطت نموًا أبطأ  

أو المعاملتین T3و T2(المعاملتین عند نفس التركیزقید الدراسة الخمیرة أستخدام مستخلص كل من جنسي
T4 وT5 أو المعاملتینT6 و(T7 هما من المواد البروتینیة یالى أختالف محتوى مستخلصفقد یعود

. حیث یحتوي مستخلص الخمیرة على عوامل النمو وجزء كبیر نسبیًا من األحماض األمینیة والكاربوهیدرات 
( جدول ).10أحماض أمینیة نتیجة التحلل المائي للسلسلة البروتینیة الطویلة (3- 2وببتیدات قصیرة تحوي من 

في الوسط أستخدام مستخلص الخمیرةفقد یعود السبب الى أنT8عاملة لألستجابة لوسط المأما بالنسبة .) 1
للنتروجین تأثیرًا أساسیًا في عملیات النمو واألنتاج وأن إن أذكتلة خلویة أكبر.تكونبكمیات متوازنة یشجع

فهناك عالقة طردیة بین .)16(المحتوى البروتیني  ألختیار مصدر النتروجین في أوساط النمو تأثیرًا مباشرًافي
أن نمو و ).26ضافة وسرعة نمو الغزل الفطري ضمن حدود الكمیات المستعملة (مكمیة النتروجین العضوي ال

خالیا الفطر یزداد عندما تتوفر المغذیات في الوسط بالنسب التي یفضلها من الكاربون والنتروجین والتي هي 
30بحدود   – BX22الساللة الى أن ستجابة األوربما تعود .)25جزء كاربون لكل جزء  واحد نتروجین (20

تتفق على إستخدام الوسط الذي یحوي مصادر الكاربون والنتروجین بنسب معتدلة ،ةقابلیهاللفطر المحري ال
وزن للكتلة الحیویة للفطر التي وجدوا فیها أن أكبرمعدل)7(وأخرون Adejoyeنتائج هذه الدراسة مع نتائج 

P. florida حصلت في الوسط السائل عندما كانت نسبة الكاربون الى النتروجین في الوسط الغذائي المستخدم
.)9(ي ار حمالفطرأذ تعد نسبة الكاربون الى النتروجین من أهم العوامل المؤثرة في نمو ال.5 : 3
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