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لتنمیة ساللتین من الفطر الغذائيالزرعي وسط الاعدادالسیسبان في نباتاستخدام
Agaricus bisporus

حسام محمود رشید و ادهام علي عبد

جامعة االنبار-كلیة الزراعة 

الخالصة
تنمیة لبنسب معینة في اعداد وسط زرعيالستخدام الجزء الخضري من نبات السیسباننفذت دراسة 

Agaricusالفطر الغذائي  bisporus وقد بینت نتائج صفات االوساط الزرعیة خالل مراحل اعداد الوسط ان ،
درجات حرارة االوساط الزرعیة ارتفعت خالل الستة ایام االولى من عملیة التخمیر وسجلت اعلى درجة حرارة 

نبات% 30خیول،مخلفات% 20الحنطة،قش% B)40مئویة في الوسطدرجة 58.8طیلة مدة التخمیر 
واختفت رائحة .رن بدء عملیة التخمیمیوم5بعد فوسفاتي) صخر% 5الكالسیوم، كبریتات% 5السیسبان،

% 5، خیولمخلفات% 45، الحنطةقش% A)45یوم من بدء عمیلة التخمیر في االوساط 35االمونیا بعد 

نبات%  15، خیولمخلفات% 45، الحنطةقش% 30(Cو Bو )فوسفاتيصخر% 5، مالكالسیو كبریتات
یوم في الوسط 39في حین ازدادت المدة الى )فوسفاتيصخر% 5، الكالسیومكبریتات% 5، السیسبان

E)40 %صخر% 5،الكالسیومكبریتات% 5،السیسباننبات% 30،دواجنمخلفات% 20،الحنطةقش
نسبة كاربون الى نتروجین في االوساط الزرعیة بعد عملیتي التخمیر والبسترة كانت بمعدل . وان اقل فوسفاتي)
% 5،السیسباننبات% 15،دواجنمخلفات% 45،الحنطةقش% F)30تاله الوسط Eمع الوسط 12.6:1

و Bفي االوساط  في حین ارتفعت النسبة معنویا 12.7:1بمعدل )فوسفاتيصخر% 5،الكالسیومكبریتات
D)45 %و )فوسفاتيصخر% 5، الكالسیومكبریتات% 5، الدواجنمخلفات% 45، الحنطةقشC وA بمعدل

وسط1-كغم6غم855.33على التتابع. وبلغ افضل انتاج بمعدل 24.1:1و 16.9:1و  15.9:1و 14.8:1
وسط زرعي مع 1-غمك6غم284.49یوم من الجني في حین كان اقل انتاج بمعدل 21بعد Bزرعي مع الوسط 

C9وسط زرعي مقارنة مع الساللة 1-كغم6غم668.83بمعدل انتاج F599، وقد تفوقت الساللة Eالوسط 

30.33الثمریة بلغ لألجسامعدد اكبرBوسط زرعي. وقد اعطى الوسط 1-كغم6غم536.49بمعدل انتاج 

، وتفوقت Eفي المعاملة 1-صندوقسم ثمريج13.33الثمریة بلغ لألجساموان اقل عدد 1-صندوقجسم ثمري
على 1-صندوقجسم ثمري23.05و 26.21بمعدل F955بعدد االجسام الثمریة على الساللة C9الساللة 
التتابع.
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Utilization of Sesaban for Preparation of Substrate to Develop
two Strains of Agaricus bisporus

I. A. Abed  ,  H. M. Rasheed

Coll. Of Agriculture Anbar UNV

Abstract:

A study has been carried out to use the vegetative part of the sesaban by a
certain rates in preparation the substrate of the mushroom Agaricus bisporus. Through
substrate preparation stages, the results showed an increasing of substrate temperature
through the early six days of the fermentation process. The higher temperature
recorded along fermentation duration was after 5 days from fermentation beginning
for the B medium. (40% wheat straw, 20% horse manure, 30% sesaban, 5% calcium
sulfate, 5% rock phosphate)

Ammonia smell disappeared after 35 days from the fermentation starting date
for the media A(45% wheat straw, 45% horse manure, 5% calcium sulfate, 5% rock
phosphate), B and C(30% wheat straw, 45% horse manure, 15% sesaban, 5% calcium
sulfate, 5% rock phosphate), while the duration increased to 39 days for the E
medium(40% wheat straw, 20% chicken manure, 30% sesaban, 5% calcium sulfate,
5% rock phosphate). The lower average of C:N ratio for the medium after the
fermentation and pasteurization process were 12.6:1 for the E medium then 12.7:1 for
the F medium(30% wheat straw, 45% chicken manure, 15% sesaban, 5% calcium
sulfate, 5% rock phosphate) while the C:N ratios significantly increased for the media
B, D(45% wheat straw, 45% chicken manure, 5% calcium sulfate, 5% rock
phosphate), C and A with the averages reached 14.8:1, 15.9:1, 16.9:1 and 24.1:1
respectively. The medium B reached the highest yield with the average of 855.33 gm6
kg-1 growth medium after 21 days from picking while the lowest yield was with the
average of 284.49 gm 6 kg-1 growth medium for the E medium.

The strain F599 was exceed with average yield 668.88 gm6 kg-1 growth media
as compared with the C9 strain which reached average yield 536.49 gm 6kg-1 growth
media. The medium B reached the highest number of fruit bodies which was 30.33
fruit bodies box-1 while the lowest number of fruit bodies was 13.33 fruit bodies box-1

for the medium E, the strain C9 was exceed as comparing with the strain F955 with
the average of 26.21 and 23.05 fruit bodies box-1 respectively.

:المقدمة
Agaricusیعد الفطر الغذائي  bisporusاحد اهم الفطریات الغذائیة من الناحیة الزراعیة والتجاریة ،

ائیة االخرى   من الفطریات الغذ%80وتشكل زراعته نسبةاذ یزرع ویستهلك بشكل واسع في جمیع انحاء العالم
في مزرعة الحمیدیة 1983الدول العربیة الرئیسیة الرائدة في زراعته، اذ بدأت زراعة الفطر عام العراق احدیعدو 

.Aیمتاز الفطر . )5(1991بمحافظة االنبار، ومن ثم تم انشاء مزرعة ریادیة في منظمة الطاقة الذریة عام 
bisporusمعدنیة من فضال عن محتواه من العناصر المن البروتین یعد محتواه مرتفعة العالیة اذ بقیمته الغذائی

الحدید والفسفور والنحاس والبوتاسیوم والكبریت والكالسیوم واللیثیوم وال یحتوي الفطر على النشاء وان جمیع مواده 
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Dو Cو Bو Aت األساسیة سهلة الهضم وانه من اشد المقویات غیر الضارة، كما یحتوي على الفیتامینا

ون على هضم الدهانیساعداللذانوبعض األحماض األمینیة األساسیة للحیاة وحامض الفولیك والكولین 
. ونظرا لتدني محتوى الفطر من الكاربوهیدرات والدهون فانه یستخدم في )17(تراكمها في جسم اإلنسانانوتمنع

فض نسبة السكر في جسم االنسان، كما وله تأثیرات مضادة عالج امراض القلب والشرایین، ویساعد على خ
.)8(لإلصابة بأنواع مختلفة من السرطانات

.Aینتمي الفطر  bisporus الى الفطریات البازیدیة وهي احیاء متباینة التغذیة غیر قادرة على تصنیع
هز المواد الغذائیة للفطر والذي من الوسط الذي یجمتطلباها التغذویة غذائها ذاتیا فهي تعتمد كلیا على توفیر 

لذلك یلعب الوسط الزرعي دور اساسي ومهم في انتاج الفطر، ،Compostیسمى بالوسط الزرعي او الكمبوست 
والوسط الزرعي هو ناتج عملیات التحلل لمجموعة من المخلفات النباتیة والحیوانیة عن طریق مجموعة من 

لكیمیائیة والحیویة الهامة وبالتالي تجعل هذه المواد انتقائیة وصالحة لتنمیة االحیاء الدقیقة التي تنتج التفاعالت ا
.)11(الفطر

تتألف االوساط الزرعیة بصورة اساسیة من مصدر للكاربون ومصدر للنتروجین، اذ تعتبر مخلفات 
روجین المحاصیل النجیلیة من اكثر مصادر الكاربون شیوعا وخصوصا قش القمح والشعیر، اما مصادر النت

ومصدروالكیمائیة فتعتبر المخلفات الحیوانیة وخصوصا مخلفات الخیول االكثر كفاءة نتیجة لصفاتها الفیزیائیة
وذلك بسبب عدم ، كما وتستخدم مخلفات الدواجن كمصدر للنتروجین على نطاق واسعالدقیقةاألحیاءلنموجید

.)2(مخلفات الخیول بالكمیات المناسبةتوافر
اج الفطر، یجدد الوسط الزرعي بعدمن اجمالي تكلفة انت%40د الوسط الزرعي حوالي یشكل اعدا

من المغذیات في الوسط لم یتم %35دورات حصاد على الرغم من ان المواد الغذائیة لم تستنفد تماما وان 3-4
عامل أساسي لزیادة استخدامها اثناء انتاج الفطر، لذلك فان تحسین الكفاءة في استخدام الوسط الزرعي هو 

.)10(اإلنتاجیة وتخفیض تكلفة اإلنتاج 
من النباتات المهمة في الزراعة المختلطة، وهو من النباتات Sesbania sesbanنبات السیسبان یعد

الذي له قدرة عالیة على تثبیت النتروجین الجوي بالتعاون مع بكتریا الرایزوبیا القرنیةالبقولیاتصنفالبقولیة 
من والظروف البیئیة، یتراوح محتواهایشة في العقد الجذریة، وله القابلیة على النمو في مدى واسع من التربالمتع

الخرىخلطها مع العدید من مخلفات المحاصیل اذلك بو . ویمكن استعمال مخلفاته%4.0-4.8النتروجین بین 
نظرًا لمحدودیة مصادر االوساط و.)14(فیهC:Nین وتحسین نسبة جتساهم في اغناء الكمبوست بالنترو و 

الزرعیة وخصوصا مخلفات الخیول وعدم تجانس مكونات مخلفات الدواجن باختالف الوجبات مع زیادة الطلب 
علیها في االستعماالت االخرى وزیادة اسعارها ولتكون زراعة الفطر مجدیة كانت هناك العدید من المحاوالت في 

د االوساط الزرعیة، ولخصائص مخلفات نبات السیسبان بمحتواها البروتیني كان استعمال مواد خام بدیلة في اعدا
التفكیر بإدخالها ضمن مكونات الوسط الزرعي إلنتاج الفطر الغذائي لتقلیل كمیة مصادر النتروجین المستعملة 

(مخلفات الخیول والدواجن) وبالتالي تقلیل كلف االنتاج.
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:العملالمواد وطرائق 
جامعة االنبار، حضر الوسط الزرعي -في مختبرات كلیة الزراعة 26/9/2012بحث بتاریخ اجري ال

لقحت باللقاح االم ، حضر اللقاح الفطري على بذور حنطة لإلنتاجوزراعة الفطر الغذائي في غرفة تم تهیئتها 
إلنتاجالحمیدیة االیطالیة بواسطة مزرعة ITALSPAWNمن شركة )4(البنیةC9والبیضاء F955للساللتین

الفطر.
)ةمخلفات الخیول) والمخلفات النباتیة (قش الحنطولفات الحیوانیة (مخلفات الدواجن المختهیئ

النتروجین فیها في الجدول الى ها النتروجیني ونسبة الكاربون اوالمبین محتو السیسبانوالجزء الخضري من نبات 
بواسطة ماكنة قص الثیل ) سم10-5(خلفات النباتیة والجبس والصخر الفوسفاتي ، ومن ثم قطعت الم1

.2وفق النسب المبینة في جدول )18(وخلطت مع باقي المكوناتالكهربائیة
) المحتوى النتروجیني ونسبة الكاربون الى النتروجین في المواد المستعملة في اعداد االوساط 1جدول(
الزرعیة

Nالجهة المجهزةاسم المادةت %C :
N

wheatقش الحنظة1 straw0.360:1السوق المحلیة

horseمخلفات خیول2 manure2.325:1السوق المحلیة

chickenفات دواجنمخ3 manure3.215:1السوق المحلیة

4.420:1السوق المحلیةsesabanنبات السیسبان4

بةالتجر فيالمستعملةالزرعیةاالوساطفيالموادنسب) 2(جدول

المعاملة
قش
الحنطة

%

مخلفات
خیول
%

مخلفات
دواجن
%

نبات
السیسبان

%

كبریتات
الكالسیوم

%

صخر
فوسفاتي

%
C : N

A45455542.5:1ــــــــــــ

B4020305538.8:1ــــــ

C3045155535.8:1ــــــ

D455537.5:1ــــــ45ــــــ

E4020305536.6:1ــــــ

F3045155530.8:1ــــــ

مع الترطیب 25و22و19و16و13و10و6رطبت وقلبت في الیوم و الخلطات وشكلت كومت 
اجریتبعدها .)6(وتم قیاس درجة حرارة االوساط الزرعیة یومیًا یومًا 28عند الحاجة، استمرت العملیة لمدة 

درجة مئویة، واجریت عملیة التكییف اذ نقلت األوساط 60رفع درجة حرارة االوساط الزرعیة الى بعملیة البسترة
بعد اختفاء مئویةدرجة 27مئویة، خفضت درجة حرارة الغرفة إلى 40إلى داخل غرفة خاصة بدرجة حرارة 
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سم وشملت 20وارتفاع سم28سم وعرض 48رائحة األمونیا تمامًا ثم نقلت إلى صنادیق البالستیكیة بطول 
أصبحت جاهزة سم داخل الصنادیق والتي 15صنادیق لكل خلطة، وكان الوسط بارتفاع 6صندوق بواقع 36

البیضاء F599للساللتین ) (Spawn. لقحت االوساط الزرعیة في غرفة االنتاج، نثر اللقاح الفطري )12(للتلقیح
من الوزن الجاف وتم خلطه مع الوسط بطریقة%2على سطح االوساط الزرعیة بنسبة البنیة C9و

Ruffling-in Method. شملت عملیة التلقیح ثالث صنادیق لكل ساللة من كل معاملة، غطیت االوساط
ة یمئویة مع المحافظة على الرطوبة النسب25بالبولي اثیلین للمحافظة على الرطوبة وحضنت على درجة حرارة 

ن ظهور نمو المایسیلیوم وتغطیته لسطح الوسط بشكل كامل لیكون جاهزًا لحی%80-90لهواء الغرفة بحدود 
Baltieستعمل بیتموس نوع ایكیال الزراعي. ا)15(إلضافة طبقة التغطیة  Peat-Kekkila بعد %100بنسبة

جیني من لرفع الرقم الهیدر %10كاربونات الكالسیوم (السبیداج او الغبرة) بنسبة بإضافةتعدیل رقمه الهیدروجیني 
طبقة رقیقة تاضیف.ساعات6لمدة درجة مئویة70، وتعقیمه بالبخار على درجة حرارة 7.2-7.5الى 5.4

سم فوق االوساط الزرعیة التي استعمرت بشكل كامل من قبل مایسیلیوم الفطر، مع استمرار الحضن 2.5بسمك 
ل ظهور مایسیلیوم الفطر فوق سطح تربة اكتماعند.%80- 90درجة مئویة ورطوبة نسبیة 25على درجة حرارة 

التغطیة،  اجریت عملیة العزق لتربة التغطیة بواسطة اسطوانة خشبیة ذات مسامیر موزعة بشكل متناوب لتقطیع 
درجة مئویة وزیادة التهویة 16بعد خفض درجة الحرارة الى .)8(المایسیلیوم وحثها على تكوین االجسام الثمریة 

Buttonام الثمریة وتطورها الى مرحلة االزرار (االجسبادءاتوظهور  Stage واخذت) اجریت عملیة الجني
التصمیموفقإحصائیاً ُحللت، البیاناتُجمعت.)7(القیاسات المتعلقة بوزن وعدد االجسام الثمریة لكل صندوق

ذاتبتجربةالحاصلجنتائحللتلصفات االوساط الزرعیة الجاهزة للتلقیح،بالنسبة) C.R.D(الكاملالعشوائي
أقلباعتمادالمعدالتقورنت)،Two-Factor Experiment in a C.R.D(كاملعشوائيتصمیمفيعاملین

.)LSD()3(معنويفرق

:النتائج والمناقشة

التغایر الحراري في األوساط الزرعیة المختلفة ومدة التخمر
الى مستوى الذروة خالل االیام الست االولى ان درجة حرارة االوساط الزرعیة ارتفعت 1یبین الشكل 

درجة 58.8من عملیة التخمیر وكذلك خالل االیام الثالث بعد عملیة التقلیب االولى، وسجلت اعلى درجة حرارة 
اذ سجلت اعلى درجة Eمن بدء عملیة التخمیر تاله الوسط 5في الیوم Bمئویة طیلة مدة التخمیر في الوسط 

و 50.2و 38.1من بدء عملیة التخمیر في حین سجلت اعلى درجة حرارة 6ویة في الیوم درجة مئ55.9حرارة 
ةعلى التتابع من بدء عملی5و 7و 6و 7في الیوم Fو Dو Cو Aدرجة مئویة في االوساط 50.4و 49

هذه االوساط الى طبیعة المواد الداخلة في مكوناتEو Bالتخمیر، ویعزى سبب ارتفاع درجة حرارة الوسط 
من حیث محتواها النتروجیني وكثافة هذه االوساط اذ تشجع المخلفات الحاویة على النتروجین مع تهویة جیدة 
حاصلة من الكثافة المنخفضة لهذه االوساط نتیجة الستخدام مخلفات نبات السیسبان بنسب بدل المخلفات 

.)9(دي الى ارتفاع درجات الحرارةا یؤ الحیوانیة نمو االحیاء الدقیقة وتزید من نشاطها مم
تبین النتائج حدوث انخفاض تدریجي في درجات الحرارة مع تقدم عملیة التخمر ویعزى تفسیر ذلك إلى

قلة تهویة محتویات الوسط بسبب انضغاط و استهالك المركبات البسیطة من السكریات االحادیة والثنائیة 
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اء النافذ للكومة وانخفاض نسبة الرطوبة مع تقدم العملیة الذي سبب محتویات الوسط الزرعي مما یقلل تغلغل الهو 
انخفاض نشاط األحیاء المجهریة لذا تجرى عملیة التقلیب لمكونات األوساط من أجل التهویة وتجانس المواد مع 

ولم تجرى عملیة البسترةFو Eو Dو Cو Bیوم لألوساط 23اكتملت عملیة التخمیر خالل  .)7(بعضها 
نتیجة النخفاض درجة حرارته خالل Aیوم من بدء عملیة التخمیر وذلك لتأخر اكتمال تخمر الوسط 27اال بعد 

.لبطء نمو االحیاء الدقیقة بسبب ارتفاع نسبة الكاربون الى النتروجین في مكونات الوسط مدة التخمیر

مختلفة) درجات حرارة التخمیر لألوساط الزرعیة ال1شكل (

سلوك غاز األمونیا في األوساط الزرعیة المختلفة
یومًا من بدء 35بعد مدة Cو Bو Aأن رائحة األمونیا اختفت أوًال في االوساط 2یظهر الشكل 

37ایام من علمیة البسترة،  في حین ازدادت المدة التي اختفت فیها رائحة األمونیا إلى 7علمیة التخمیر وبعد 

E، واستمر وجود رائحة االمونیا في الوسط Fو Dایام من البسترة في االوساط 9یومًا من بدء التخمر وبعد 

، ویمكن تفسیر تأخر اختفاء رائحة االمونیا في الوسط البسترةیوم من 11من بدء التخمیر اي بعد 39الى الیوم 
Eتمرار نشاط االحیاء الدقیق واستمرار ارتفاع درجة الى زیادة انتاج االمونیا خالل مرحلة التخمیر نتیجة الس

.)5(الحرارة في الوسط
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والبسترةالتخمیربعدالزرعیةاالوساطفياالمونیارائحةالختفاءالزمنیةالمدةمعدل) 2(شكل
الزرعیةاألوساطفيالنتروجینإلىالكاربوننسبة

C:N(روجیننتالىكاربوننسبةاقلان3الشكلیبین Ratio (الوسطفيوصلتEبمعدل
CوDوBاالوسطفي)P> 0.05(معنویاالنسبةارتفعتحینفي12.7:1بمعدلFالوسطتاله12.6:1

الىالكاربوننسبةارتفاعسببویعود، ، التتابععلى24.1:1و16.9:1و15.9:1و14.8:1بمعدلAو
سرعة تحلل فيالمنخفضالنتروجینومحتوىالعاليالكاربونمحتوىمنكلتأثیرالىAالوسطفيالنتروجین

انخفاضمنواضحاً وكانفیهالنامیةالدقیقةاألحیاءوقلةالوسطاعدادفيالداخلةالموادلطبیعةنتیجةالوسط
.1شكلاالوساطببقیةمقارنةالوسطفيالتخمرحرارةدرجة

) في االوساط الزرعیة الجاهزة للتلقیحC:N Ratioكاربون الى النتروجین() نسبة ال3شكل(

كغم وسط زرعي طري6إنتاجیة األجسام الثمریة لكل 
وسط زرعي مع 1-كغم6غم855.33الثمریة تحقق بمعدل لألجسامان افضل انتاج 3یظهر الجدول 

و 746.16و 750.66الى )P> 0.05(یًا یوم من الجني في حین انخفض االنتاج معنو 21بعد Bالمعاملة 
وبنسبة Eو Dو Fو Aو Cوسط زرعي مع االوساط 1-كغم6غم284.49و 463.33و 515.99
كما یظهر الجدول تفوق انتاج الساللة على التتابع.%66.7و 45.8و 39.6و 12.7و 12.2انخفاض 

F599 البیضاء معنویًا)P> 0.05( وسط زرعي مقارنة مع انتاج الساللة 1- كغم6غم668.83بمعدل انتاج
C9 تبین و%.19.7وسط زرعي وبسبة انخفاض 1-كغم6غم536.49البنیة والذي انخفض بمعدل انتاج

في معدل انتاج االجسام الثمریة، )P> 0.05(النتائج ان التداخل بین االوساط والسالالت ادى الى فروق معنویة 
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الملقح بالساللة البیضاء في حین كان Bوسط زرعي مع الوسط 1- كغم6غم932انتاج اذا بلغ اعلى معدل
الملقح بالساللة البنیة.Eوسط زرعي مع الوسط 1-كغم6غم80.66اقل معدل انتاج 

ما.یو 21وسط زرعي طري ولمدة1-كغم6غرامA. bisporusاالنتاجیة للفطر الغذائي) 3(جدول

المعدلالزرعیةاالوساطالسالالت 
ABCDEF

F955765.33932769.33510.66488.33547.33668.83
C9727778.6673241680.66484.66536.49

746.16855.33750.66463.33284.49515.99المعدل

LSD P> 0.05 A=9.9,B=5.72,A*B=14.01 (A= =B,االوساط (السالالت

یة إلنتاج األجسام الثمریةالكفاءة الحیو 
) على الكفاءة الحیویة إلنتاج األجسام P> 0.05أن لنوع الوسط الزرعي تأثیرًا معنویًا (4یبین الجدول 

و 33.35في حین انخفضت بمعدل Bمع الوسط %38.01الثمریة اذ تحققت افضل كفاءة حیویة بمعدل 
كما یظهر على التتابع.Eو Dو Fو Aو Cفي االوساط %12,64و 20.58و 22.92و 33.15

) على الكفاءة الحیویة إلنتاج األجسام الثمریة اذ بلغ معدل P> 0.05الجدول ان لساللة الفطر تأثیرًا معنویًا (
%.23.83البنیة والذي بلغ C9متفوقة على معدل كفاءة الساللة %29.72البیضاء F599كفاءة الساللة 

) وان افضل كفاءة حیویة تحققت بمعدل P> 0.05الوسط والساللة اختالفات معنویة (واظهر التداخل بین نوع
Eمع الوسط %3.58الملقح بالساللة البیضاء في حین بلغت اقل كفاءة حیویة Bمع الوسط 41.42%

الملقح بالساللة البنیة.

.A) النسبة المئویة للكفاءة الحیویة في انتاج الفطر الغذائي 4جدول( bisporus

المعدلالزرعیةاالوساطالسالالت 
ABCDEF

F95534.0141.4234.1822.6921.724.3229.72
C932.334.632.5318.483.5821.53723.83

33.1538.0133.3520.5812.6422.92المعدل

LSD P> 0.05 A=0.44,B=0.25,A*B=0.62 (A= =B,االوساط (السالالت

.Aد األجسام الثمریة للفطر الغذائي عد bisporusلكل صندوق
بأن أفضل معدل لعدد األجسام الثمریة 5اعتمادًا على نوع وسط الزراعة المستعمل یظهر الجدول 

في 1-صندوقجسم ثمري28.33بمعدل Aو Cتاله الوسطین Bمع الوسط 1-صندوقجسم ثمري30.33
جسم ثمري13.33و 23و 24.49بمعدل Eو Dو F) في االوساط P> 0.05حین انخفض عددها معنویًا (

جسم 26.21) بمعدل P> 0.05البنیة قد تفوقت معنویًا (C9كما یظهر الجدول ان الساللة بالتتابع.1-صندوق
. ویظهر 1-صندوقجسم ثمري23.05في حین بلغ معدل عدد االجسام الثمریة للساللة البیضاء 1- صندوقثمري
جسم ثمري33.33ول ان اعلى معدل لعدد االجسام الثمریة نتیجة للتداخل بین االوساط والسالالت بلغ الجد
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Eمع الوسط 1-صندوقجسم ثمري6.33الملقح بالساللة البنیة في حین بلغ اقل معدل Bمع الوسط 1-صندوق

الملقح بالساللة البنیة.

.Aالغذائي ) عدد االجسام الثمریة لكل صندوق للفطر 5جدول bisporus

LSD P > 0.05 A=2.57,B=1.48,A*B=3.64 (A= =B ,االوساط (السالالت

.Aمعدل وزن الجسم الثمري للفطر الغذائي  bisporus
Cتاله الوسط Bغم مع الوسط 28.76ان افضل وزن للجسم الثمري تحقق بمعدل 6یظهر الجدول 

) بنسبة P> 0.05غم منخفض معنویًا (18.4غم في حین بلغ اقل وزن للجسم الثمري بمعدل 27.02بمعدل 
غم 28.69البیضاء تحقق بمعدل F599ن وزن الجسم الثمري للساللة االجدولكما یظهر%.36.02قدرها 

الجدول ویالحظ منغم.19.31بمعدل C9) للساللة P> 0.05في حین انخفض وزن الجسم الثمري معنویًا (
الملقح Bغم مع الوسط 34.13لجسم الثمري نتیجة لتداخل االوساط مع السالالت تحقق بمعدل لان اعلى وزن 

الملقح بالساللة البنیة.Eغم مع الوسط 12.72البیضاء في حین بلغ اقل معدل وزن للجسم الثمري بالساللة

.Aغرام للفطر الغذائي ) معدل وزن الجسم الثمري 6جدول( bisporus

المعدلالزرعیةاالوساطالسالالت 
ABCDEF

F95531.4634.1330.827.1224.0924.5928.69
C922.5623.3923.2415.7212.7218.2519.31

27.0128.7627.0221.4218.4021.42المعدل

LSD P> 0.05 A=2.23,B=1.28,A*B=n.s (A= =B,االوساط (السالالت

كغم وسط زرعي طري ازدادت مع 6الوسط الزرعي فان إنتاجیة األجسام الثمریة لكل نوع اعتمادا على 
الى Bویة وعدد االجسام الثمریة ووزن الجسم الثمري، ویعزى سبب تفوق الوسط زیادة كل من الكفاءة الحی

محتوى الوسط من مخلفات نبات السیسبان والتي ساهمت في زیادة قابلیة الوسط في توفیر وامداد الفطر الغذائي 
توفر تها الفیزیائیة التي نسبة الكاربون الى النتروجین باإلضافة الى صفاالتزانبمتطلباته الغذائیة والبیئیة نتیجة 

الهوائیة، اذ ان مستویات النتروجین العالیة في المواد الخام مهمة جدا تمنع تكون ظروف و ظروف تهویة
وان العالقة بین المحتوى النتروجیني والحاصل عالقة ایجابیة على ان )13(للحصول على انتاج جید من الفطر

نتیجة الرتفاع تركیز Eوهذا ما یفسر انخفاض انتاجیة الوسط )15(ال یكون المحتوى النتروجیني بشكل امونیا
االمونیا خالل عملیة التلقیح وذلك لعدم اتاحة المدة الالزمة لتحول االمونیا من قبل االحیاء الدقیقة خالل مرحلة 

االمونیا فما دون اذ ال یمكن االعتماد على حاسة الشم للكشف عن وجود %0.05التكییف وخفض تركیزها الى 

المعدلالزرعیةاالوساطالسالالت 
ABCDEF

F95524.3327.33251920.3322.3323.05
C932.3333.3331.66276.3326.6626.21

28.3330.3328.332313.3324.49المعدل
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لألحیاءقد اعطى المدة الكافیة Eمونیا في الوسط اختفاء رائحة األتأخروان %0.09الى 0.05ضمن المدى 
هنا انه في ایام، ویرى الباحث4الدقیقة في االوساط االخرى بتحویل االمونیا والتي اختفت فیها الرائحة بفارق 

نیا في االوساط الزرعیة خالل مرحلة التكییف فانه یجب اسة الشم في الكشف عن االمو حالة االعتماد على ح
مونیا لضمان انخفاض تركیز االمونیا الى المستوى المناسب یوم بعد اختفاء رائحة األ3–2تمدید مدة التكییف 

تركیز االمونیا السلبي على الكفاءة الحیویة وعدد تأثراالنتاج  فقد انعكس فضال عنلنمو مایسیلیوم الفطر، 
جسام الثمریة ووزن الجسم الثمري.اال

على الساللة البنیة عن الساللة البیضاء قد یعود Eتركیز االمونیا في الوسط تأثیران اختالف شدة 
الى اختالف حساسیة مایسیلیوم هذه السالالت الى تركیز االمونیا اذ ان الخواص الوراثیة للساللة تلعب دورا هاما 

زى تفوق انتاج الساللة البیضاء على الساللة البنیة رغم انخفاض عدد االجسام الثمریة ویع)16(في نمو المایسیلیوم
الى زیادة معدل وزن الجسم الثمري للساللة البیضاء نتیجة الختالف المواصفات الوراثیة، اذ ان نوعیة وكمیة 
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