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 املستخلص
 2009-2008 كليتة الرراةةججمعةتة باتداد للع ستم ة فتيالبستن  قسمفي  هذه الدراسة أجريت         

 طتتتتتتة ا نتتتتتتم  الاطتتتتتتر لعةرفتتتتتتة ةعكم يتتتتتتة استتتتتتنودام أدكتتتتتتمن النلاتتتتتتم  ال  تتتتتت  كبتتتتتتدا ن ةتتتتتت  نتتتتتتب  الن
 ذلت  لةتدم نت افر نتب  الن طتة ةلت  عتدار الست ة  سرناتم  أستةمره   Oyster mushroomالعنتمر 

 Pleurotus] نيجتتتة استتتنلفكً ةلاتتتًم ني ا يتتتًمس استتتنودعت الستتتفلة البيرتتتم  عتتت  الاطتتتر العنتتتمر 

ostreatus (Jacq.:Fr.)]  الن طتتة بةتتد استتنيرادهم عتت  اارد س استتنةعلت  شتتمرخ الوشتت    وملتتة
 بذ ر ال ط  العسن قة كعدةعمت لريمدخ كام خ اا سمط  ذل  بإرتمفنلم ةلت  ال ستط ب ست  عونلاتة 

 لألجستتمم الرعريتتة ةرتتمفة ةلتت  استتنةعمن نتتب  الن طتتة ك ستتط للع مر تتةس نعتتت دراستتة ال مبليتتة الور يتتة
الوتتر   للاطتتر الع تتنأل بما ستتمط العتتذك رخ بمستتنةعمن نمرتت مت  تتايرخ ذات عتت مم نتترار  دقيتت   نتتم

لعةرفتة ال مبليتة النست ي ية  ºم 2±23ةرمفة ةل  درجتة  ºم 1±8أ   1±4أ   1±2ةل  درجة نرارخ 
 للاطرس 
أ رنت ال نم أل أ  استنةعمن  ستط ال  ت  بتد   عتدةعمت ستمةد ةلت  ن ليتن فنترخ النرتم ة       
ةرتمفة ةلت   كمجكيلت كرام عت  ال ستط الجتم  876.40ي عًم  ريمدخ اا نم  الطتمر  ةلت   28.00ةل  

ريتتتمدخ ةتتتدد ااجستتتمم الرعريتتتة ع مر تتتة عتتتا  ستتتط النلاتتتم  نتتتب  الن طتتتةس بي عتتتم كم تتتت ال ستتتبة الع  يتتتة 
للبر ني  في ااجسمم الرعرية الع نجة ةل   سط ال  ت  أ   ستط النلاتم أقتن ععتم هت  فتي ااجستمم 

ستط ال  ت  ل نتده الرعرية الع نجة ةل  نب  الن طةس بي عم نا قت ااجسمم الرعريتة الع نجتة ةلت    
  ستتبة العتتمدخ الجمفتتة ع مر تتة عتتا  فتتي عنن اهتتم عتت  الكمرب هيتتدرات الكليتتة  ال ستتبة الع  يتتة للستتكريمت

ااجسمم الرعرية الع نجة ةل   سط النلام أ  نب  الن طة فتي نتي  كم تت  ستبة العت اد الاي  ليتة فتي 
  ت  أ  نتب  الن طتةس ستمةد ااجسمم الرعرية الع نجة ةل   سط النلام أةلت  ععتم هت  فتي نملتة ال
ي عتًمس ة  ةرتمفة  وملتة  25.00اسنةعمن العدةعمت العونلاة ةلت  ن ليتن فنترخ النرتم ة ةلت  نت الي 

كمجكيلت كرام عت   %921.5ةلت   ستط النلاتم ستمةد ةلت  ريتمدخ النم تن ةلت   %10الن طة ب سبة 
عةتمعفت عة  يتًم فتي نتي  عنا قتًم ةلت  ب يتة ال %92.15ال سط الجم   ريمدخ الكاتم خ الني يتة ةلت  

ستتمةد ةلتت  ريتتمدخ  ستتبة البتتر ني  فتتي  %20أ  ريتتمدخ  ستتبة ال وملتتة العرتتمفة ةلتت   ستتط النلاتتم ةلتت  
عنا قتًم ةلت  بتمقي العةتمعفت عة  يتًمس ستمةدت ةرتمفة بتذ ر ال طت   %027.2ااجسمم الرعرية ةل  

فتتي ااجستتمم الرعريتتة ةلتت  فتتي ريتتمدخ  ستتبة الكمرب هيتتدرات  %10العستتن قة ةلتت   ستتط النلاتتم ب ستتبة 
عتتت  ال وملتتتة ةلتتت   ستتتط ال  تتت  ف تتتد ستتتمةد ةلتتت  رفتتتا  ستتتبة  %10أعتتتم فتتتي نملتتتة ةرتتتمفة  49.1%



عنا قتتة ةلتت  جعيتتا العةتتمعفت عة  يتتًمس أعتتم فتتي  %67.7الكمرب هيتتدرات فتتي ااجستتمم الرعريتتة ةلتت  
النلاتم أ   وملتة ةلت   ستط  %10نملة السكريمت الكلية ف د   تلت ةلت  أةلت  عستن د ة تد ةرتمفة 

  شمرخ ةل   سط ال     كم ت عنا قة عة  يًم ةل  بمقي العةمعفتس %10ةرمفة 
هتي اافرتن  ذلت   ºم 1±2 ة د دراسة ال مبلية الور ية لألجسمم الرعرية نبي  أ  درجة نترارخ      

الا د  ا لم قللت الا د بمل ر  ةل  الند ااد    نمفمت ةل  جعيا العك  مت الاذا ية العدر سة ع 
أ  الننلن أر م  الور  في نملة جعيا أ سمط الرراةة العسنةعلة ع مر ة عتا درجتمت النترارخ ااوترد 

ةلت  عننت د  %10ةرتمفة بتذ ر ال طت  العستن قة ةلت   ستط ال  ت  ب ستبة  تقيد الدراستةس نمفمت
  جعيتتا ااجستتمم الرعريتتة عتت  البتتر ني  بةتتد الوتتر   كم تتت  ستتبة الا تتد بتتملبر ني  بةتتد الوتتر  أقتتن عتت

 ستتبة الا تتد  ارناةتتتةلتت   ستتط النلاتتم نيتت   %10( نلنلتتم ةرتتمفة ال وملتتة ب ستتبة %2.9العةتتمعفت  
رتم جتم ت بةتدهم عةمعلتة النلاتم ل نتدهم نيت  أ تبف الا تد فتي  %3.3في البر ني  بةتد الوتر  ةلت  

 ة تتد   كم تت الاتر   بتتي  العةتمعفت الترف  عة  يتةس %3.93ال ستبة الع  يتة للبتر ني  بةتتد الوتر  
دراستتة الا تتد فتتي  ر  ااجستتتمم الرعريتتة بةتتد الوتتتر  نبتتي  أ  ةرتتمفة بتتتذ ر ال طتت  العستتن قة ب ستتتبة 

ةلتتت   ستتتط النلاتتتم ستتتمةد ةلتتت  ن ليتتتن الا تتتد فتتتي  ر  ااجستتتمم الرعريتتتة بةتتتد الوتتتر  ةلتتت  أد تتت   10%
بذ ر قط  عستن قة  %20نلنلم في ااهعية ةرمفة  %8.75عسن د ني  بلات  سبة الا د بمل ر  

لت   ستتط ال  تت  نيت  ستتمةدت ةلتت  ن ليتتن  ستبة الا تتد فتتي  ر  ااجستتمم الرعريتة بةتتد الوتتر  ةلتت  ة
(س أعتتم ة تتد دراستتة الا تتد فتتي الستتكريمت  العتت اد %9.46 عتت  رتتم عةمعلتتة النلاتتم ل نتتدهم   9.179%

ةل  جعيا درجمت النترارخ ااوترد  فتي نملتة جعيتا اا ستمط  ºم 1±2الاي  لية نا قت درجة نرارخ 
ةعلة فتي ن ليتن الا تد فتي الستكريمت الكليتة  العت اد الاي  ليتة بةتد الوتر س بي عتم لتم نتنعك  جعيتا العستن

 اا سمط العسنةعلة  بمونف  العدةعمت ع  ن ليتن الا تد فتي الستكريمت الكليتة  العت اد الاي  ليتة بةتد
د فتتتتي الوتتتتر س بي عتتتتم لتتتتم نتتتتنعك  جعيتتتتا اا ستتتتمط العستتتتنةعلة  بتتتتمونف  العتتتتدةعمت عتتتت  ن ليتتتتن الا تتتت

 السكريمت الكلية  الع اد الاي  لية بةد الور  ةعم ه  في نملة  سط نب  الن طة س  
 

 

 



 املقدمة.1

يةتتد الاطتتر عتت  الورتتر  قتتد استتنودم فتتي الاتتذا  ع تتذ قتتديم الرعتتم   هتت  عتت  أقتتدم الكم  تتمت        
دعم  الني  جدت ةل  سطف اارض س ي ع  بريم في الامبمت  الن ت ن  ننتت ااشتجمرس  ستعمه قت

ياذ  ً الج  د قبن العةتمر   االع ريي  كذا  اآلللة س أعم الي  م  ف د اةنبر ه كذا  ال بف   كم   
ليةطيلم ال  خ  ال فبة س كعم اسنودعً الر عم  في ااةيمد  الع مسبمت الدي يتة بي عتم فتي الشتر  

مخ( س  ررتت ا س أطلتت  ةليتتً نكعتتم  ال تتي  ال تتدعم  كتتذا  ال تتنة  الجعتتمن  النيتتمخ  أكستتير النيتت
 ( س1995( أعم الل  د ف د اسنةعل ه كعمدخ علل سة في العلرجم مت الدي ية  النبي  س 2002

انتتد الاطريتتتمت ال تتملنة لألكتتتن  اللمعتتة نجمريتتتم فتتي جعيتتتا  Pleurotusالاطتتر العنتتتمر          
 اوتتر    Shahالعةندلتتة  شتتبً اسستتن ا ية عتت  الةتتملم   ة نتتم  الةتتملم س ي عتت  بريتتم فتتي الع تتمط 

ي نعتي ةلت   Obligate saprophytic( س  هت  عت  الاطريتمت الرعيتة ااجبمريتة الناذيتة 2004س
  النمبةتتة ل تتAgaricales  ( سالةم تتدخ ةلتت  رنبتتة1993س Pleurotaceae  Stametsةم لتتة 

النتتي نةتت د ةلتت    Eumycotaعتت  الاطريتتمت الن ي يتتة Basidiomycetesالاطريتتمت البمريديتتة 
 اوتتتتتتتتتتتتر    Manolea(   1997س Mycetae  Agarwal   Sinclair ععلكتتتتتتتتتتتتة الاطريتتتتتتتتتتتتمت

 اوتتتتر    Shahس  ي تتتت   ةلتتتت  أستتتتمل  تتتتفنينً لألكتتتتن  شتتتتكن الجستتتتم الرعتتتتر    (2006س
 (س2004س

ةل  عطلا ال ر  النمسا ةشر  بد  بشكن نجريبي في ألعم يم   نة د رراةة الاطر العنمر         
ةل   طتم   استا فتي  نأل أ س   Spawnالاطر   ني  نل ف سي م  ااشجمر بملل مح 1917ةمم 

برراةنً ةل  جذ   ااشجمر س  بةتدهم ا نشترت ةلت  ة نتم  الةتملم س  1969ه امريم  العجر( ةمم 
 Martinez  س  1998س ) 

عليتت   طتت   5.8عتتم ي تتمر   1996بلتتإ ة نتتم  الةتتملم الكلتتي عتت  الاطريتتمت الاذا يتتة لةتتمم         
( س  هت  فتي ريتمدخ 2001س Moore   Chiuعلي   ط    3.5ر  أ نجت ال ي  ل ندهم عم ي م

 2015علي   ط  في ةمم  20س  يم  ع  العن قا أ  ي ن اا نم  ةل   %7عسنعرخ بعم ي مر  
س  ي تتن  2025عليتت   طتت  فتتي ةتتمم  30 التت  أكرتتر عتت   2020عليتت   طتت  فتتي ةتتمم 25 التت  

( س 2007س ICARا نتتم  الةتتملعي عتت  ا %96ة نتتم  أ ربتتم  أعريكتتم  شتتر  أستتيم عجنعةتتة نتت الي 



عتت   %7.7 عتتم ي تتر  عتت   .Pleurotus sppنشتتكن رراةتتة الاطتتر العنتتمر  بل  اةتتً العنةتتددخ
ةلت  أ  هتذه ال ستبة ارناةتت لن تن ةلت  أكرتر  1986اا نم  الةملعي ع  الاطريمت الاذا ية لةتمم 

س   أربتا عترات نرمة  اا نم  أكرتر عت 1997أل  ط  في الةمم  876 بإ نم  بلإ  %14ع  
( س  فتتتي ال قتتتت 1999سChangعتتت  هتتتذا الاطتتتر للةتتتمم  استتتً   %86.8أ نجتتتت ال تتتي  ل نتتتدهم 

 Agaricusالنمرتتتر يننتتتن الاطتتتر العنتتتمر  العرنبتتتة الرم يتتتة بةتتتد الاطتتتر الرراةتتتي اابتتتيض 

bisborus  ع  اا نتم  الةتملعي عت  الاطريتمت الاذا يتة   %25 ب سبةOECD  س   2008س )
الانترخ  نرتمة  أكرتر عت  رتف  عترات عت  ننتدخ ااعريكيتة نرايتد الاطتر العنتمر  في ال سيمت الع

 رادت أربمح العرارةي   بي عم ب يت أسةمر الاطر العنمر  رمبنتة وتفن ذات  2006نن   1986
عكم ية رراةة أ  ا  هذا الج ل ع  الاطريمتالانرخس  ذل  بسب  واض نكملي  اا نم   رتع    ا 

 البي ية كعم ي لف للعرارةي  ال امر  ذ   ااعكم يمت العند دخ سعجمن عر  ع  المر   
 ةكلاتتتالالبستتتيطة    اا نتتتم يعنتتتمر الاطتتتر العنتتتمر  ةتتت  الاطريتتتمت الاذا يتتتة ااوتتترد بن  يتتتة        

 ستتل لة ننرتتير ال ستتط  ةتتدم نمجنتتً ةلتت   ستتط الكاتتم خ الني يتتة الةمليتتة ال اط تتة  ستترةة ال عتت    
للستفلة  أ  عت اد الناطيتة كعتم أ  البتراةم اا ليتة لألجستمم الرعريتةعننلن  س ةرمفة نجر الكلل 

  ي اتترد بتتملطةم  س Cold shockةلتت   تتدعة بتتمردخ البيرتتم  قيتتد الدراستتة ننكتت   د   النمجتتة 
عكم يتتتة نامتتتً بةتتتدخ طتتتر   ني  ال كلتتتة الععنتتتمر  أهعلتتتم النجايتتت   بيةتتتً كتتتذاً   الرا نتتتة الع ب لتتتة  ا 

كعتتتم ي اتتترد ب يعنتتتً الاذا يتتتة الةمليتتتة اننتتت ا ه ةلتتت  عك  تتتمت  (2005 اوتتتر   س Mandeel جمفتتتمً 
البتر ني  فرتًف ةلت  ( 2007س Çağlarirmak الاذا  العنت ار  كتماعفح العةد يتة  الاينمعي تمت 

 قلتتة ةلتت  أستتمل التت ر  الجتتم   % 53.3-14.6 ننتترا ح  ستتبة البتتر ني  فيتتً عتت  ستتلن اللرتتم 
 Wang   (2000س   اوتتتتتتتتتتر   Mattila(    2004  1999 اوتتتتتتتتتتر   س Manziالتتتتتتتتتتده    
 Gregori  ف ا ده الطبية العنةددخ  (2009   2008 اور   س Dundar  ( 2001 اور   س 
 س (2007 اور   س

عتت  ااطةعتتة الاتتمورخ  لذيتتذخ الطةتتم  الامننتتة  يةتتد الاتتذا  العنرتتر عتت  الاطتتر العنتتمر         
 هتتذا عتتم  مً أ  عطب وتت مً أ  عشتت ي مً ع ليتت للشتتلية  يعكتت  استتنوداعً بإشتتكمن عنةتتددخ عتتا الستتلطمت أ 

جةلً يدون في ننرير الةديد ع  ااكفت الشةبية  كإرمفمت ةلت  الع نجتمت الاذا يتة  ستمجت 
 يعك   ( س2007سRegula   Siwulski(    2007 اور   س Asghar(   2000 اور   س 
ن  تتتتي الع معتتتتمت ع لتتتتم النجايتتتت  أ  النجعيتتتتد أ  النةليتتتت  أ  النوليتتتتنس    بطرا تتتت  ةتتتتدخنامتتتتً 



الا يتترخ ع لتتم  اةنعتتمده كع تتدر  سستتيعمفتتي كمفتتة التتد ن  ب شتتر رراةتتة الاطتتراا ستتم ية  الاذا يتتة 
 سجيد بر ني ي 

ع مر ة بلكل  الورر الجمهرخ للندا ن  ااجسمم الرعرية للاطر العنمر  سريةة النل  دةن        
م  أ  اا تتمبة بمانيتتم  العجلريتتة بستتب  ن استتً الةتتملي  ةتتدم  جتت د عتتم ينعيتتً اةمقتتة ف تتدا  العتت

 Gormley وتتتتر  الاطتتتتر بتتتتدرجمت نتتتترارخ ع وارتتتتة ينتتتتدد ف تتتتدا  التتتت ر    إلتتتتذا فتتتت( س 1975س
 Wozniak   Gapiuski  س a1996 )ةل  الطترا خ فرتًف ةت  ربتمت اللت   الطبيةتي   ينمفم

( 1993س Burton   Noble(   1986س Umiecka ال تتتتتتتتتتتتتت ام اللنعتتتتتتتتتتتتتتي لجستتتتتتتتتتتتتتم الاطتتتتتتتتتتتتتتر 
  Czapski س( 2001س 

ي ع  الاطتر العنتمر  ةلت  أ ستمط رراةيتة  عولاتمت  بمنيتة عونلاتة  أ  عتم يتدة  للبنت          
ة  أ  ا  أوترد عت  اا ستمط هت  ذلت  النبتمي  النم تن فتي ة نتم  هتذا الاطتر  عك  منتً الاذا يتة 

  استتةة عتت  العولاتتمت الرراةيتتة  بتتمونف  اا ستتمط س  ستتجلت البنتت   فتتي هتتذا العرتتعمر أ تت ا
ك ستتط كتتذا ي ل عتت  أ تت ا  هتتذا الاطتتر  عتتم يتتران البنتت  قم عتتم سستتنرراةً ةلتت  عولاتتمت رراةيتتة 

ةتت  نتتب  الن طتتة اهعيتتة نتتب  الن طتتة كةلتت   فرخ يعكتت  استتنةعمللم بتتديفا  بمنتتمت بريتتة أوتترد عنتت  
 فره ةل  عدار الس ة ساني ا ي  سرنام  أسةمره  لةدم ن  

 Imperata  بتتتتتمت النلاتتتتتم   Phragmites communisيةتتتتتد  بتتتتتمت ال  تتتتت          

cylindrica  جسيعة لإل نتم  الرراةتي س  اً أررار  ع  أشد اادكمن  بم ية في الةرا  ني  يسببم
 في اسه ار  ق  ات الر   البرن  يةنبر دكتفً  سسيعم  ي جد ال    البر  في كن ع مط  الةرا 

ة  ينكتمرر بتملطر  الورترية بمارتمفة للعل نت مً  ع م عت اً جدًا لك  ً عةعر  اً  ة  العكمفنة   وطر 
( س كعم نةد النلام ع  اادكمن العةعرخ العلعة في الةرا  فلي ع نشرخ 1985ةل  البذ ر  ةلي س 

فتتي البستتمني   الن تت ن  ةلتت  رتتام    سستتيعمفتتي جعيتتا أ نتتم  ال طتتر عتت  الشتتعمن ةلتت  الج تت   
لذل  أُجريت هذه الدراستة لعةرفتة س  (2004ق  ات الر   البرن  ةل  ج ا   الطر   ةبد ااعيرس

لاطتتر ااجستتمم الرعريتتة ل نتتم  ا ك ستتط ررةتتيال  تت   النلاتتم  عولاتتمت  بمنتتمتأعكم يتتة استتنةعمن 
 -:اآلنيةالعنمر   لنن ي  ااهدا  

ال  ت   النلاتم كل ستمط ا نتم  الاطتر الاتذا ي   بمنتمتدراسة ةعكم يتة اسستنامدخ عت   -1
 ريمدخ نل   الل ا  بدوم لم سع  ال    العنمر  بدًس ع  نرقلم   



دراسة ةعكم ية ريمدخ الكام خ الني ية للذه اا سمط بندةيعلم ببةض الع اد عرن  شمرخ  -2
 الوش    وملة الن طة  بذ ر ال ط  العسن قة س

ع تتتنأل ةلتتت  اا ستتتمط العتتتذك رخ دراستتتة ال مبليتتتة الور يتتتة  النستتت ي ية للاطتتتر العنتتتمر  ال -3
 أةفه  بدرجمت نرارخ عونلاة س

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مراجعة املصادر .2
 نبذة تاريخية عن الفطريات اللحمية .1.2

ريخ ف تتتتد دلتتتتت اآلرتتتتمر ةلتتتت  اهنعمعتتتتً مةتتتر  اا ستتتتم  الاطتتتتر ع تتتتذ ة تتتت ر عتتتتم قبتتتن النتتتت       
 Moore   Chiuبملاطريتتمت اللنعيتتة ةذ  جتتدت   تت ل  نعمريتتن ع ن نتتة نمكتتد هتتذا اسهنعتتمم  

ست ة  5000نة في الكل   في شتعمن شتر  الجرا تر نةت د لتت ( س ف د  جدت    ل ع ن  2001س
 5300 جتدت ع عيتم  لرجتن عتمت قبتن أكرتر عت    قبن العيفد ندن ةل  اهنعمعلم بملاطريتمت س 

س  Stametلاطريتتتمت الجمفتتتة  عتتت  انعتتتن ةتتتدخ طبيتتتة  هتتت  يستتت ة فتتتي جبتتتمن االتتت  فتتتي ةيطمليتتتم 
 ( س1993

د قبتتتن العةتتتمر  ليةطتتتيلم ال تتت خ  ال تتتفبة أعتتتم استتتنودم الر عتتتم  الاطتتتر فتتتي ناذيتتتة الج تتت         
س           (     ررتت ا 2008 اوتتر   س  Dabaالاراة تتة ف تتد اةنبتتر ه عتت  ااكذيتتة الشتتلية  

( س بي عتم فتي الشتر  أطلت  ةليتً نكعتتم  ال تي  ال تداع  كتذا  ال تنة  الجعتمن  النيتتمخ 2002
لطتتت  الشتتتةبي ال تتتي ي   ( س فرتتتًف ةتتت  استتتنوداعً فتتتي ا2002 أكستتتير النيتتتمخ(  ررتتت ا  س 

اليمبم ي لةف  الكرير عت  ااعتراض ننت  أ  ه ملت  أستط رخ نتدةي أ  لتبةض أ ت ا  الاطريتمت 
 ( س2001س  Moore   Chiuق خ ةجيبة اةمدخ الع ن  ةل  النيمخ  

 200فتتي الةتتملم ع لتتم نتت الي  اللنعيتتة  تت   عتت  الاطريتتمت 2000يةتتر  نمليتتًم أكرتتر عتت         
يستتنودم ةلتت   طتتم  نجتتمر  ةلتت  عستتن د الةتتملم  ررتت ا  س  مً   ةتت 25  س ا  تت   يستتنودم للاتتذ

 الاطتتتتر اابتتتتيض(    Agaricus bisporus( س  أكررهتتتتم شتتتتةبية نتتتت ن الةتتتتملم هتتتتي 2002
Pleurotus Spp.    ) الاطتر العنتمر Volvariella volvacea  الاطتر ال تي ي أ  فطتر 

 فطتر الاتترا  ااستت د(  Auricus laria فطتر الشتتينمكي(    Lentinus edodesال تل(   
 Bhatti س2007  اور   س ) 

 Pleurotus جنسالغذائي  الفطر .2.2

 Shahالاطتتتر العنتتتمر  عتتت  الاطريتتتمت ال تتتملنة كاتتتذا  س يعنلتتت  طةتتتم   كلتتتة ععنتتتمرخ         
 الةرتتت   ( ي عتتت  بريتتتًم فتتتي ع تتتمط  الامبتتتمت  التتتنفن  الن تتت ن  أكتتت ام الستتتعمد2004 اوتتتر   س

 Bhatti  نملر ااجسمم الرعرية للاطر بةد هط ن ااعطمر  فتي ااعتمك  2007   س  اور  )



( 2008 اور   س  Dabaااعمك  الني ننن   عمدخ ةر ية عناسوة   سسيعمالرطبة العرللة 
يرر  في هذه الع مط  س    ي ع  بشكن طبيةي في الع مط  العةندلة  شبً اسسن ا ية ع  الةملم 

 Ibekwe(    2007 اوتتر   س  Rashid(    2004وتتر   س ا Shah ةلتت   طتتم   استتا  
 ( س2008 اور   س 

 Oyster mushroom   Oyster shelfيطل  ةل  الاطر العنمر  أسعم  ةدخ ع لم        
  Tree Oyster   Straw mushroom  Stamet  ااجستتتمم الرعريتتتة لنعيتتتة 1993س )

ألتت ا  عنةتتتددخ ع لتتم اابتتتيض  الكريعتتتي  أ  س عركتتتر   ال بةتتتمت ذاتس ال تت ام ذات ستتتم  جتتم بي 
(  يةنعتد لت   ال بةتمت ةلت  الستفلة 1998س  Martinez اا ار  ال ر التي  الرعتمد  التداك  

 اارتتم خ  درجتتة النتترارخ س  ااجستتمم الرعريتتة ذات قبةتتة عندبتتة رتتم ننستتا لن تتبف ع بستتطة  فتتي 
س  Stametسم   20-5طمرهم ع  ننرا ح أق  ن ن ي أطرافلم  ننجةد  ال ع العرانن العن دعة ع  

 ( س1993
               P. ostreatus   P. sajor-cajuأ تت ا  ةديتتدخ ع لتتم  Pleurotusيرتتم الجتت ل        

P. cystidiosus   P. cornucopiae   P. pulmonarius   P. tuber-regium    
P. citrinopileatus   P. flabellatus  OECD هذه اا ت ا   لكن  اند ع   ( س2008س

عرايتتتم  ةيتتت   كعتتتم نونلتتت  فتتتي عنطلبتتتمت ال عتتت   كعيتتتة اا نتتتم   أل ا لتتتم  أشتتتكمللم ةرتتتمفة ةلتتت  
 أ  ال دعة البمردخ س  cold shockاسونف  في نمجنلم ةل  

نةتت د رراةتتة الاطتتر العنتتمر  ةلتت  عطلتتا ال تتتر  النمستتا ةشتتر  بتتد  بشتتكن نجريبتتي فتتتي        
ةلتت   طتتم    أ تنأل س  Spawn  ااشتتجمر بملل تمح الاطتتر  نيت  نل تتف ستي م 1917ألعم يتم ةتتمم 

برراةنً ةل  جذ   ااشجمر  بةدهم ا نشرت ةل  ة نتم   1969 اسا في ه امريم  العجر( ةمم 
 ( س 1998س  Martinezالةملم  
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ت الاذا يتة العلعتة النتي جةلنتً ي  ت  الةديد عت  العك  تم ينن   الاطر العنمر  ةل         
ةتتملي ال  ةيتتة الةلتت  البتتر ني   سنن ا تتًةتتمدخ بملاتتذا  ال تتني العنتت ار  س ف يعنتتً الاذا يتتة نةتت د 

 Kurtzman   Jr عتتتت  التتتت ر   % 53.3-14.6 ستتتتبة البتتتتر ني  فيتتتتً عتتتت   س نكتتتت  ( 2005س
اةتتتة   تتت   ال ستتتط  نونلتتت   ستتت  البتتتر ني  بتتتمونف  اا تتت ا   الستتتفست  طري تتتة الرر  الجتتتم 



  (Hassan(   2000 ستتتتمجت  اوتتتتر   س  عك  منتتتً  المتتتتر   البي يتتتتة النتتتتي ي عتتتت  فيلتتتتم الاطر
(   2007سRegula   Siwulski(    2001 اوتتتتتتتتتتتتتتتتتر   س  Wang(    2000 اوتتتتتتتتتتتتتتتتتر  

 Dundar 2009   2008 اور   س   )Ahmed نتلني أهعيتة بتر ني   ( س2009 اوتر   س 
عةمتم اانعتمض اسعي يتة ااسمستية ة تد ع مر نلتم عتا بةتض  ةلت الاطر العنمر  ع  اننت ا ه 

 18-17ننتتت   ةلتتت   نيتتت  أ تت ا  الورتتتر بمارتتتمفة ةلتتت  اانعتتتمض اسعي يتتة كيتتتر ااسمستتتية
 Chirinang   (2002 اوتتتتتتر   س  Mattila(   2001 اوتتتتتتر  س Wang  مً أعي يتتتتتت مً نمعرتتتتتت

 Intarapichet 85عريتة الطمرجتة بتتي  ينترا ح العننت د الرطت بي فتي ااجستمم الر(س 2009س-
( 2004  1999 اوتر   س  Manzi  %15-5 ي ن عنن اه ع  العتمدخ الجمفتة عت  س  95%
  Mattila  بعجع ةتتتة عتتت   لألجستتتمم الرعريتتتة ينتتتلرر العننتتت د الرطتتت بي  (2000 اوتتتر   س

 عرنلة ال ع   المر   البي يتة   متمم التر   طري تة الج تي  الوتر   السفلة الة اعن ع لم ال    
 Bano   Rajarthnamس1982س ) 

 3.45-2.3عت   كت  في ااجسمم الرعرية للاطتر العنتمر   ن قليلةن جد الده   بكعيمت        
عتت  التتده    الةمعتت عشتتبةة ال ستتبة العتت  التت ر  الجتتم  س  نشتتكن اانعتتمض الده يتتة كيتتر  %

ًم ده يتتًم نمعرتت 14 ننكتت   عت  ( 1990س  Breeneبملع مر تة عتتا اانعتتمض الده يتة العشتتبةة  
س  هتت  أسمستتي فتتي اننيمجتتمت  %74-63ع لتتم نتتمعض لي  ليتت    ستتبنً ةلتت  بتتمقي اانعتتمض 

نشتكن ( س   2002اا سم  الاذا ية بمارمفة ةل  نمعض بملعنيت   ستينمري   كيرهتم  ررت ا  س
 Mandeelعتتتت  التتتت ر  الجتتتتم  لألجستتتتمم الرعريتتتتة   % 69.93 -23.50الكمرب هيتتتتدرات  ستتتتبة 

 Ahmed(   2009 اور   س  Dundar(    2007  اور  س  Shin    (2005 اور   س
نيت  أ  الكمرب هيتدرات فتي ااجستمم الرعريتة ن جتد بشتكن ر يستي ةلت  شتتكن ( 2009 اوتر   س

 ا  الاملبيتتة الةمعتت  ن جتتد ةلتت   Glycoproteinsأ   Polysaccharidesستتكريمت عنةتتددخ 
 Chitin   α-Glucans            β-Glucans  mannansشتتتتكن ستتتتكريمت عنةتتتتددخ عرتتتتن 

 xylans   galactans  Wasser يشتتكن الكفيكتتت جي  2002س واخرررو   )Glycogen 
جتتر  علتتتم عتتت  العتت اد الكمرب هيدرانيتتتة س ةذ يةن تتتد أ تتتً ي تت م بتتتد ر البتتتدين ةتت  ال شتتتل العا تتت د فتتتي 

(  يشتتتكن العتتتم ين ن عةمتتتم الستتتكريمت فتتتي جستتتم الاطتتتر بمارتتتمفة ةلتتت  1967س Banoالاطتتتر 
 Wannet(   1999س Tseng  Mau ر  الكتتتتملكن ر  النريلتتتتمل ر  العتتتتم  ر  الاركنتتتت ر الكل كتتتت

 ( س2000 اور   س



 254 -242ننعيتتتر ااجستتتمم الرعريتتتة للاطتتتر العنتتتمر  بستتتةرات نراريتتتة ع وارتتتة نبلتتتإ        
Kcal  كتتتتتترام عتتتتتتمدخ جتتتتتم    100لكتتتتتنShin  2007  اوتتتتتتر   س    )Dundar  اوتتتتتتر   س 
ارية الع وارتة   ستبة التده  ال ليلتة جةلنتً كتذاً  ع مستبًم لألشتوم  (  أ  السةرات النر 2009

التتذي  يةتتم    عتت  الستتع ة العارطتتة كتتذل  ةتتدم انن ا تتً ةلتت  ال شتتم  قلتتة الستتكريمت جةلتتت عتت  
(س نننتت   ااجستتمم الرعريتتة b 2008 اوتتر   س  Badoleعف عتتًم لعررتت  الستتكر  كتتذا ً  الاطتتر

 هت  العكت   التر يل لجتدرا  الوفيتم  جستم الاطتر  Chitinللاطر العنمر  ةل  عمدخ الكتميني  
س  Vetter(    2005س Kurtzman   Jr  لألليم  في الاذا  اً  ننرف أهعية الكميني  ع در 

 استًس الستمب   للاترضالنتي ن جتد فتي ااجستمم الرعريتة  β-Glucansعمدخ  س  نسنودم( 2007
  عتتتتت  ن اجتتتتتدهم فتتتتتي ال بةتتتتتمت  ن جتتتتتد هتتتتتذه العتتتتت اد فتتتتتي ستتتتتي م  الجستتتتتم الرعتتتتتر  بكعيتتتتتمت أةلتتتتت

 Synytsya  8.2 -7.4 نبلتإ  ستتبة االيتم  الكليتة فتتي الاطتر العنتتمر  س ( 2008 اوتر   س 
 ( س2009 اور   س Ahmed(    2008 اور  سAnakalo ع  العمدخ الجم    %

  B1   B2   B5ي  تت  الاطتتر العنتتتمر  بك  تتً ع تتتدرًا علعتتًم عتتت  الاينمعي تتمت عرتتتن        
B6  Dundar  2009 اوتتتتتر   س )  B7 Peter 12(  1991سB  D   C  Mattila 

 A   E  Kumari كعيمت قليلة ع  الاينمعي مت الذا بة في الده   عرن  س ( 2001 اور   س 
  Achal نان تتتر ةليتتتً عنم تتتين النبتتت   نيتتت   التتتذ  ض الا ليتتت عنتتتم ةرتتتمفة ةلتتت ( 2008س

  هتتتي P.ostreatusمم الاطتتترعتتت  هتتتذا النتتتمعض فتتتي أجستتت ة جتتتدت ااشتتتكمن الوعستتتة الر يستتت
tetrahydrofolic acid   10 س-methyl folic acid5  س-methyl tetrahydrofolic 

acid  10س-formyl folic acid  5-formy tetrahydrofolic acid  Furlani   
Godoy ااجستتمم الرعريتتة ةلتت  عركتت   س  نننتت  ( 2008سErgosterol  التتذ  يشتتمبً  ميايتتًم
 ( س 2005س D  Kurtzman   Jrفينمعي 
ك يتتة بعةتتمد  الب نمستتي م  العا ستتي م   الكملستتي م للاطتتر العنتتمر  نةتتد ااجستتمم الرعريتتة        

  (2001 اوتتتتتتتر   س  Mattila   (1994سVetter النديتتتتتتتد  كعيتتتتتتتمت عتتتتتتت  ال نتتتتتتتمل  الر تتتتتتت  
  Çağlarirmak 2007س   )Shin  2007  اوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر   س    )Regula   Siwulski 
      (  الاسا ر2007  اور   س  Shin الع ا ير   (2008 اور  سAnakalo (   2007س

Anakaloس (2008 اور  س 



عرتتن كستتبة فتت ن P.ostreatus أ  ةرتتمفة بةتتض العاتتذيمت ةلتت   ستتط رراةتتة الاطتتر        
ال تتت يم  كستتتبة بتتتذ ر ال طتتت  أ  كستتتبة رهتتترخ الشتتتعل  كيرهتتتم نرفتتتا عتتت  ال يعتتتة الاذا يتتتة للاطتتتر 

يمرر ال سط بشتكن عبمشتر  فةتمن فتي النركيت  س   ( 2000 اور    (Hassanالبر ني   سسيعم
 Eichorniaن الكيعيتتم ي للاطتتر ف تتد  جتتد أ  ااجستتمم الرعريتتة ال معيتتة ةلتت   ستتط ةشتتبة ال يتت

crassipes  كم تتت أةلتت  عننتت د عتت  الة م تتر العةد يتتة بملع مر تتة عتتا ااجستتمم الرعريتتة ال معيتتة
     ة  تتتتتتر الب نمستتتتتتي مسستتتتتتيعم رخ ال تتتتتتارا  ةلتتتتتت   ستتتتتتطي نتتتتتتب  الن طتتتتتتة  كتتتتتت الف التتتتتتذ

Anakaloجد في دراسة أورد أ  ااجسمم الرعرية للاطر العنمر  ال معيتة س   (2008 اور  س 
ةل  سي م  ف ن ال  يم قد نا قت في عنن اهم ع  عةمم اانعمض اسعي ية بملع مر ة عا ةدد 

ةل   سط سي م  ال ط  في  ال  ع  اا سمط ااورد في ني  نا قت ااجسمم الرعرية ال معية
 اوتتتتتر   س  B1   B2   B5  B6 Dundarالدراستتتتتة فتتتتتي عنن اهتتتتتم عتتتتت  الاينمعي تتتتتمت عرتتتتتن 

 ( س2009
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مت عت  ال تتر  العمرتتي دولتت الستت   كريتتر عت  ااد يتتة الع نجتتة عتت  يع تذ  لميتتة الستتبةي        
ني نسنودم في ةف  أعراض السرطم  عرن سرطم  الجلتمر اللرتعي الاطريمت  وم ة نل  ال

 أد ية عوارتة لرتاط التدم  أد يتة نريتد عت  ةفترارات ال تارا   أوترد نواتض س  سرطم  الر ة 
 Pleurotusالج ل  أ  ا أ   لنديرة(  نبي  اابنم  ا1990 اور   س  Paiالسكر في الدم  

لفلنلمبتتمت  عواتتض لرتتاط التتدم  اً نودم عرتتمدنعنلتت  الةديتتد عتت  الو تتم   الطبيتتة س فلتت  يستت
(  عواتتتتتتض 2007 اوتتتتتر   س Gregori ع تتتتتا نجعتتتتتا ال تتتتتاينمت الدع يتتتتتتة  عرتتتتتمد للستتتتتكر 

(  ننستتتتي  ع مةتتتتة 2007 اوتتتتر   س Gregori(   1999سGundecimermanللك لستتتتنر ن  
يستتتتتتتنودم عرتتتتتتتمد أكستتتتتتتدخ س   ( 2007 اوتتتتتتتر   س Gregori(    2006س  Sarangiالجستتتتتتتم  

 Badole(   2007 اوتتر   س Iwalokanب  انن ا تتً ةلتت  العتت اد الاي  ليتتة  طبيةتتي قتت   بستت
(  عرتتتتمد 2002 اوتتتتر   س Cohen(  عرتتتتمد نيتتتت    عرتتتتمد للجتتتتراريم  a 2008 اوتتتتر   س 

 اوتر    Selegean  ( 2007 اور   س Gregori(   2000س Wang   Ngللامير سمت  
ستع ة العارطتة لك  تً عت واض التده   يةد كذاً  ع مسبًم لألشوم  الذي  يةتم    ال  س (2009س

ةلتتت  ال شتتتم  قلتتتة الستتتكريمت   تتتً الستتتةرات النراريتتتة كتتتذل  ع مستتتبًم لعررتتت  الستتتكر لةتتتدم انن ا



 Badole اوتتتتر  س  b 2008 ةلتتتت  عتتتتمدخ عرتتتتمدخ لرتتتتع ر العا تتتتن ةرتتتتمفة ةلتتتت  انن ا تتتتً(س 
 Kurtzman   Jr س(2005س 

لك  لم ننن   الةديد ع  الع اد الني Pleurotus نكع  ال يعة الطبية لاطريمت الج ل         
 اسنول تت عت اد ةديتدخ عت    Anti tumorنعنل  ال مبلة ةل  نربيط  ع ا  عت  اا رام الوبيرتة

 اونبتترت هتتذه  Polysaccharides الستتكريمت العنةتتددخ ااجستتمم الرعريتتة للاطتتر العنتتمر  عرتتن
ليتتة رتتد اا رام الوبيرتتة الجستتم النتتي  أربنتتت فةم In vitro  وتتمر   In vivoالعتت اد داوتتن 

 Gregori ف د أونبر ال    2007 اور   س )P.ostreatus  ةل  ةتدد عت  الا ترا  العونبريتة
 14  7 قتتد أ رتتنت الدراستتة أ  لتتً فةمليتتة رتتد التت رم  أ واتتض  ر  التت رم بشتتكن  ارتتف بةتتد 

 Wang( كعتم  جتد 2004س  Sousaي عًم ةل  الن الي  راد ا واتمض الت ر  عتا عتر ر الترع   
قتد  P.ostreatus الني ةرلتت عت  ااجستمم الرعريتة للاطتر Lectin( أ  عمدخ 2000 اور    

رد اا رام السرطم ية في الا را  العونبريةس  أربنت دراسمت أورد أجريت ةل   مً أملرت  شمط
قتتتتد أملتتتتر قتتتتدرخ دفمةيتتتتة رتتتتد الوفيتتتتم  P.ostreatusاا ستتتتم  أ  العستتتتنول  العتتتتم ي للاطتتتتر

أ  العركبتمت الاةملتة فتي    مر تة عتا ةتدد عت  الاطريتمت ااوتردس  اقنترح البتمنرالسرطم ية بملع 
( بمارتمفة ةلت  2006سGu  Sivanالعسنول  الاطر  هت  البتر ني  أ  الببنيتدات العنةتددخ  

رتد اا رام الوبيرتة  أورد أربنت فةمليتة الةديتد عت  العت اد الع نجتة عت  الاطتر العنتمر دراسمت 
 Jose  Janardhanan(    1999س Gundecimerman  عونلاتتتتتتتتة أ تتتتتتتت ا  الستتتتتتتترطم مت ال

 2001 اوتتتتتتتتتتتتتر     Zhang(   2002س Wasser(   2002 اوتتتتتتتتتتتتتر  س Jose(    2000س
 2004  2007   )Ngai  Ng 2004س   )Sarangi    2006س  اوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر )
  Shlyakhovenko   2006س  اور   )Gregori س  2007 اور   س ) 

 خدمة في أنتاج األجسام الثمرية األوساط الزراعية المست .5.2

 Lignocellulosic  ستتتتليل رية علك  تتتتةي عتتتت  الاطتتتتر العنتتتتمر  ةلتتتت  عولاتتتتمت رراةيتتتتة        
عونلاة ف د أعك  أ نمجً ةل   شتمرخ بةتض أ ت ا  ااوشتم   نتب  العنم تين ال جيليتة عرتن نتب  

ق ت   ة   كستببةض عولامت   مةة ال ر   عولامت ال ط  الن طة  الشةير  الرر  كيرهم س 
السكر  كيرهمس  سجلت البن   في هذا العرتعمر أ ت ا   استةة عت  العولاتمت الرراةيتة ك ستط 

 عتتتم يتتتران البنتتت  قم عتتتم سستتتنررا  هتتتذا الاطتتتر ةلتتت  عولاتتتمت  س كتتتذا ي ل عتتت  أ تتت ا  هتتتذا الاطتتتر



ة أهعيتتة اقن تتمدي لك لتتم ربعتتم نملتترفرخ قتتد نكتت   ةديعتتة الام تتدخ ارراةيتتة   بمنتتمت بريتتة أوتترد عنتت  
ة  اا سمط الن ليدية عرن نب  الن طة  نب  الرر   شمرخ الوش   بديفبرراةنلم بلذا الاطر أ  

فر فتتي جعيتتا البلتتدا  كعتتم أ لتتم عرناةتتة اارعتتم   بةرتتلم يستتنةعن ةلتت  للني ا تتمت االنتتي س ننتت  
  فرًف ة  ةدم ن فرهم ةل  عدار الس ةس

مط هت  ذلت  النبتمي  النم تن فتي أ نتم    عتم يتدة  للبنت  ةت  أ ت ا  أوترد عت  اا ستة       
ةل   P.ostreatusرراةة ال     اونبرتهذا الاطر  عك  منً الاذا ية بمونف  اا سمط س ف د 

 Triplochiton sclaroxylon شمرخ وشت  ل بتمت هيرعم ية أ سمط لعولامت رراةية عونلاة 
التترر س  شتتمرخ الوشتت   ةشتت  س نتتب  التترر س أ را  العتت رس ستتي م  التتذرخ س كتت الف التتذرخ س قشتت ر 

Elephant grass  س  111.5س  151.8س  183.1 كتتتم  النم تتتن ةلتتت  اا ستتتمط العونلاتتتة
ةلتتتتتتت  النتتتتتتت الي فتتتتتتتي نتتتتتتتي  نولتتتتتتت   ستتتتتتتط ةشتتتتتتت   كمجكاتتتتتتتم 13.0   23.3س  49.5س  87.8

Elephant grass    ل شمرخ الوش   %61.0الكام خ الني ية ع   كم تفي أةطم  أ  نم ن
س كعتتتم  جتتتد أ  ه ملتتت  ةفقتتتة ارنبتتتمط ع جبتتتة بتتتي   Elephant grassلةشتتت   %0.0ةلتتت  

2rالنم تتتتتن  عننتتتتت د اا ستتتتتمط عتتتتت  الستتتتتليل ر  
2r(  الليتتتتت  الوتتتتتمم 0.6= 

 =0.7  )Obodai 
ال لت خ  عولاتمت ةل  عولامت رراةية عونلاتة عرتن P. florida رر  الاطر   ( 2003 اور   س

م  ن طيةلتتم  نة يعلتتم س  نبتتي  عتت   قشتت ر  بتتمت الكمكتتم   قشتت ر جتت ر الل تتد  ذلتت  بةتتد نجايالتت
 عولاتمتال نم أل الن  ن ةل  كام خ ني ية ةملية ةل  اا ستمط العتذك رخ  كم تت أةفهتم ةلت  

(  رر  2001 اوتتر  س Bermudez أد مهتتم ةلتت  قشتت ر الكمكتتم    Coffea arabicaال لتت خ 
 Cattails  (Typhaةل    ةي  ع  اا سمط س  شتمرخ الوشت     بتمت P.ostreatus الاطر

latifolia)   ج يتتمت عتت   6 -3كتتن ةلتت  نتتدخ أ  ععر جتتة عةتتًم س ن تتن وتتفن الدراستتة ةلتت
فتي نك ي لتم قتد أ واتض  Cattailsالعةمعفت العونلاتة  نبتي  أ  العةتمعفت النتي يتدون  بتمت 

كمجكاتتتم  ستتتتط  بكاتتتتم خ ني يتتتتة  289.63 -112.10بتتتتي   كم تتتتتفيلتتتم النم تتتتن بشتتتتكن ةتتتمم   
نا قت عةمعلتة الع مر تة النتي ننكت   عت   شتمرخ الوشت  ف تط فتي  في ني  % 57.02 -44.67

 أشتمر البمنت  ةلت   % 95.02كتم  بكاتم خ ني يتة قتدرهم  536.85أةطم لم أةلت  نم تن بلتإ 
ةرتتمفة ةلتت  أ لتتم استتنارقت كتت   النم تتن قليتتن  الكاتتم خ الني يتتة ع وارتتة  ةلتت  التتركم عتت أ تتً 

كعمن د رخ اا نم  ة  قت ط ين ه  ةبمرخ ة  دكتن كيتر  Cattailsل  أ   بمت لةعلية ال ع   ا 
عركتتت   فيتتتً  أ  ولطتتتً عتتتا أ ستتتمط أوتتترد ك شتتتمرخ الوشتتت  أ  ل نتتتده يعكتتت  أ  يكتتت    ستتتطًم 



عتتتتت  هتتتتتذا   نن يتتتتت  قيعتتتتتة اقن تتتتتمدية P.ostreatusكعتتتتتمدخ أسمستتتتتية لرراةتتتتتة الاطتتتتتر  عنتتتتتنعًف 
نلاتتة ( ستتبةة أ ستتمط عو2005   اوتتر   Iqbal( س  أونبتترa2007س Vetayasuporn التتدكن
نب  الررس نب  الن طة س عولاتمت ق ت  الستكرس كت الف التذرخ ال تارا  س عولاتمت ال طت  س  هي

 .P.ostreatus   Pأقرا  رهرخ الشعل  نب   بمت البراليم لرراةة   ةي  ع  الاطر العنمر  

sajor-caju عت   قتت اكنعتمن ال عت  ةلت   نس  قد نا قت عةمعلة عولامت ق   السكر في ك
أعم بمقي اا ستمط فلتم س  س يليً عوملامت ال ط  فنرخ اارعمرمل ر البراةم اا لية  ال سط   قت

( أعكم يتتتة أ نتتتم  b 2006  اوتتتر    Vetayasupornنكتتت  بي لتتتم فتتتر   عة  يتتتة س كعتتتم  جتتتد 
P.ostreatus   ةلت  نتدخ أ  ةعتن وف تط بي لتم  ةل  عولام ق ت  الستكر   شتمرخ الوشت  كتن

ج يتتمت وتتفن د رخ اا نتتم  س  نبتتي  عتت  وتتفن ال نتتم أل أ   9-6 ستتجلت العةتتمعفت العونلاتتة 
أنيتتم  عجلريتتً لكتتن العةتتمعفت عمةتتدا  ستتط الع مر تتة  %15للتتم  مً عرتتمف %100 شتتمرخ الوشتت  

كمجكاتتم  ستط  أةطتت عةمعلتتة الع مر تة نم تن بلتتإ  536.85نيت  أةطتت أةلتت  نم تن بلتإ 
كمجكاتم  524.28 -494.05  كمجكام  سط  نرا نت كعية اا نم  في الوف ط بتي 508.98
لنن يتتتتن ال اميتتتتمت  مً ع مستتتتب مً ( ب شتتتتمرخ الوشتتتت   ستتتتط2004 اوتتتتر     Shahأ  تتتت     ستتتتط س 

بتملبر ني  فتي دراستنً النتي نات   فيلتم  مً ك يت P.ostreatusالرراةية ةلت  الاطتر ال تملف لألكتن 
جستتم  22.11  ةتتدد ااجستتمم الرعريتتة  (%46.45 عتت  الكاتتم خ الني يتتة   ستتط ال شتتمرخ فتتي كتتن  

 ةتدد  21.03  %44.72ع مر ة بنب  الن طة  اا را  الني سجلت كام خ ني ية قتدرهم  (رعر 
 Ahmedجستتم رعتتر  ةلتت  النتت اليس  فتتي دراستتة أجراهتتم  7.22   14.55أجستتمم رعريتتة بلاتتت 

ةلت  نتب  فت ن ال ت يم س نتب  الترر  نتب  الن طتة P. florida ( لرراةتة الاطتر2009 اوتر    
فيعتتم بي لتتم  نتتلرير العةتتمعفت ةلتت  ال يعتتة الاذا يتتة  لألجستتمم  1:1يط ب ستتبة بمارتتمفة ةلتت  ولتت

 أةطتتت  أةلتتت   ستتتبة  %87.56الرعريتتتة س نيتتت  ناتتت    ستتتط نتتتب  فتتت ن ال تتت يم بكاتتتم خ ني يتتتة 
فتتي نتتي   س كتتم عتتمدخ جمفتتة 100علاتتمج 920 أةلتت  نركيتتر لة  تتر الاستتا ر  %23.5بتتر ني  

 310 الكملستي م  %2.6عننت اه الةتملي عت  التده  نا   وليط نب  فت ن ال ت يم عتا نتب  الترر ب
ةلت  نتب  P.ostreatus رر  الاطر  جم  س   ر كم 100علامج 13.06كم  النديد 100علامج
قتتر  الك ستتة   جتتد البتتمنر   أ  اا ستتمط العدر ستتة لتتم يكتت  للتتم نتتلرير ةلتت    ب ميتتم  بتتمتالتتذرخ 

عننتت د ااجستتمم الرعريتتة عتتت  س   عننتت د ال نتتر جي   اانعتتمض اسعي يتتة فتتي ااجستتتمم الرعريتتة 
ًِ ع معة الرراةة  ااكذية لألعم العننتدخ   FAOاانعمض اسعي ية كمفيًم  عطمب ًم لعم أ  ت ب



( س  أُجريتتت 2005 اوتتر   س Mendez  كعننتت د كتتذا ي WHO  ع معتتة ال تتنة الد ليتتة 
ال ين س ك الف ةشبة   هي P. ostreatusأ سمط عونلاة لرراةة الاطر  10دراسة لن  يم كام خ 

ليم   وين ج ر الل د س نب  الدو  س عولامت  بمت الع ر س  شمرخ الوش  س نب  الرر االذرخ س 
ق   س  نب  الام  ليم س نب  الن طة  عولامت ق   السكر عةمعلة الع مر ة( أةطت عةمعلة 

لتتذرخ   بي عتتم فتتي عةتتمعفت كتت الف ا (ي عتتمً  28 أطتت ن عتتدخ ننتت  ملتت ر البتتراةم اا ليتتة  الستتكر
فتتتي نتتتي   الننتتتمباي عتتتًم ةلتتت   23س  22س  19ليتتتم   ويتتتن جتتت ر الل تتتد كم تتتت ا شتتتمرخ الوشتتت    

نا قت عةمعفت نب  الام  ليم  نب  الترر  نتب  التدو   نتب  الن طتة فتي الكاتم خ الني يتة النتي 
س  في نجربة قمم (2009 اور  س  Kimenjuلننمبا  ةل  ا % 77س  85س  92س  106بلات 
ةليتتً عتت   ستتط نتتم الن تت ن ( أملتترت ال نتتم أل أ  أةلتت  أ نتتم  1998 اوتتر     Yildizبلتتم 

التذرخ البيرتم   ال ستبة ااةلت  عت  البتر ني   أقتن أ نتم  عت  عولاتمت  الس دا ي عولامت الاسن 
  سبة السي م جال بةمت  الكنلتة الني يتة  العتمدخ الجمفتة  ال ينتر جي   الكتمرب   ن تن ةليلتم عت  

معية ةل  عولامت الاسن  في ني  ن ن ةل  أد    سبة بتر ني   عننت د ااجسمم الرعرية ال 
 ينتتر جي   كنلتتة ني يتتة  عتتمدخ جمفتتة   ستتبة الستتي م جال بةمت عتت  ااجستتمم الرعريتتة ال معيتتة ةلتت  

 التذرخ البيرتم  الست دا ي ةلت  عولاتمت الاستن   P.ostreatusنب  الن طة ة تد رراةتة الاطتر 
( بتتلجرا  دراستتة لعةرفتتة نتتلرير Kumari   Achal  2008م   نتتب  الن طتتة س كعتتم قتتمم البمنرتت

بمارتمفة   ريتن النتدا  نتب  الترر  نتب  الن طتة  أ را  ةشت  البتمعب   هي أربا أ سمط عونلاة
عت  نتب  الترر  نتب  الن طتة  ستجن نتب   عت  كتن   1:1ةل  ةعتن ولتيط عت  هتذه اا ستمط ب ست 

 نتب  الترر: نتب  الن طتة(  1:1ولتيط كمجكاتم  ستط رتم يليتً  29.27الن طة أةل  نم ن بلتإ 
كمجكاتتتم  ستتتط  ةلتتتن البمنتتت   27.96فتتتي نتتتي  كتتتم  أد مهتتتم ةلتتت  نشتتتم ل الندي تتتة بنم تتتن 

 P. pulmonariusال ت    رر اونيمره للذه اا سمط لن فرهم عنليًم  سل لة الن ت ن ةليلتم س   
ت ال طت   كم ت أةل  كام خ ني ية عتا عولاتم peel  Cassavaةل  عولامت ال ط   عولامت

عتتتتتا عولاتتتتتمت  peel  Cassavaبي عتتتتتم كتتتتتم  أد مهتتتتتم ةلتتتتت  الولتتتتتيط بتتتتتي  عولاتتتتتمت 79.4%
ل نتتتتدهم فتتتتي أةطتتتتم  أ  نم تتتتن  peel Cassavaفتتتتي نتتتتي  فشتتتتلت عولاتتتتمت %24.8ال طتتتت 

 Adebayo    س  اونبرت رفرة أ  ا  ع  الاطر العنمر  2009 اور ) P. eryngii س P. 

sajor-caju    P.ostreatusن ةل  أةل  أ نم  ع  ال      ن نم ال طة   ةل  نب  النP. 

sajor-caju  20.2رتتم ال ت    (كتتم  ستتط100كتمجP.ostreatus  كتترام 100كتتمج 17.9بعةتتدن



كتترام  ستتط  ستتجلت اا تت ا  العدر ستتة د رخ  100كتتمج P. eryngii 4.5 ستتط  أد مهتتم لل تت   
 .P س P.ostreatusس P. sajor-cajuي عتتًم لأل تت ا    85.27س  82.64س  67.4أ نتتم  

eryngii  ةل  الن اليDundar س  رر  ال ت   2008 اوتر   س )  P. pulmonarius   ةلت
 وليط بي   شمرخ الوش   أليم   peel  Cassava شمرخ الوش   أليم   وين الريت  عولامت

عت  عةتدن ةتدد  ( ني  نا قت  شمرخ الوش  في كن  2009 اور   س  Onuoha وين الريت  
 عةتتدن  ر  الجستتم الرعتتر  س فتتي نتتي  فشتتلت أليتتم   ويتتن الريتتت فتتي أةطتتم  ااجستتمم الرعريتتة 

س  ال لت خ( عولامت   مةة الب  العونلاة  قشرخ بتذ ر 2000 اور     Fanنم ن س  اسنودم 
 P.ostreatusخ( لرراةتتتتة رعتتتتم ي ستتتتفست عتتتت  ال تتتت   دأ را  ال بتتتتمت س كستتتتبة البتتتتذ ر العستتتتن ا

ي عتًم عت  نل تيف  20م  أ ن ملت ر للبتراةم اا ليتة بةتد  ك P. sajor-caju سفلني  ع  ال    
 23ي عتتًم  بةتتد  60 د رخ أ نتتم   %97بكاتتم خ  ل لتت خاا ستتمط بملل تتمح الاطتتر  ةلتت  قشتترخ بتتذ ر ا

ي عتتتًم  أ  تتتت الدراستتتة بمستتتنودام هتتتذه  50بتتتد رخ أ نتتتم   %90ي عتتتًم ةلتتت  كستتتبة ال لتتت خ بكاتتتم خ 
فتتي  لتم اقن تتمديًم بتتدًس عت  نركلتتم د   استتنودام ع اافتتمدخ    العولاتمت فتتي رراةتتة فطتر العنتتمر 
 س ةليلم الاطر عطل ًم في الدراسة  اسلم ني  أ  أ را   بمت ال ل خ لم ي م

 دأبتتت بنتت   أوتترد ةلتت  استتنودام وف تتط بتتي  اا ستتمط فتتي عنم لتتة لريتتمدخ اا نتتم  أ         
درات  اانعتمض اسعي يتة سسسالتخ رفا ال يعة الاذا ية بريمدخ عك  مت الاطر كملبر ني   الكمرب هيت

ةلت  عولاتمت  P.ostreatus( لرراةة الاطرVetayasuporn b 2007  س فاي دراسة أجراهم
 %25ج ر الل د  عولامت ق   السكر فرًف ة  ولطمت ب س  عونلاة ف د  جد أ  الوليط 

كتترامجكام  ستتتط رطتتت    559.67 شتتمرخ وشتتت  أةطتتت  أةلتت  نم تتتن بلتتتإ  %75جتت ر الل تتتد  
عولاتمت ق ت  الستكر  %25عولامت ج ر الل تد   %75يليلم الوليط  109.8م خ ني ية  بكا

فتي نتي  كتم   %107.53كرامجكام  سط رطت    بكاتم خ ني يتة قتدرهم  443.94بنم ن بلإ 
كرامجكام  سط رطت   كاتم خ  278.78أد   نم ن ةل  عولامت ج ر الل د ل ندهم بنم ن 

العتتتم ج  عولاتتتمت أنتتتد أ تتت ا  ال ويتتتن  أشتتتجمر  ةلتتت  P.ostreatusس  ة تتتد رراةتتتة  56.76%
Mango  عتتتتتا ةعتتتتتن ولطتتتتتمت عتتتتتا نتتتتتب  التتتتتررس ن تتتتتن ةلتتتتت  أةلتتتتت  كاتتتتتم خ ني يتتتتتة للولتتتتتيط

 عولاتتمت  ويتتن: نتتب  التترر(  أد مهتتم 1:3 عولاتتمت ال ويتتن: نتتب  التترر(  يتتلني بةتتده ولتتيط 1:1
لاتتتمت  عو1:1 جتتتد بمارتتتمفة ةلتتت  ناتتت   ولتتتيط    عولاتتتمت ال ويتتتن: نتتتب  التتترر(  1:2للولتتتيط 

 %67 شتت ية الال ويتتن: نتتب  التترر( فتتي الكاتتم خ الني يتتة فلتت  ع تتدرًا جيتتدًا للكمرب هيتتدرات كيتتر 



 Lysine  Jwanny سستتتيعماانعتتتمض اسعي يتتتة  ةرتتتمفة ةلتتت  قليتتتن عتتت  %27.44 البتتتر ني  
ةلت   P.ostreatus( س  ة د رراةتة رفرتة أ ت ا  عت  الاطتر العنتمر  برتع لم 1995 اور  س
 أشتتجمر الناتتمح:  شتتتمرخ  1:1ت أشتتجمر الناتتمح   شتتمرخ الوشتت  س كتتم  ولتتيط عتت  عولاتتم مً وليطتت

الوش ( أفرن ع  اا سمط كن ةل  ندخ كعم أ  ت الدراسة بندةيم اا سمط ب وملة الن طة 
( عولاتتتتمت ال طتتتت  2001 اوتتتتر     Khan(س  استتتتنودم 1992س Worrall  Yang التتتتدو   

عولاتمت  ر   عولاتمت  ر  ل نتدهمس %50نتب  ن طتة %50ينكت   عت   مً  نب  الن طة  وليطت
نيتت  أةطتتت عررةتتة عولاتتمت ال طتت  أةلتت  نم تتن رتتم نتتب  الن طتتة  بةتتدهم الولتتيط بنم تتن 

كمجكاتتتم  ستتتط ةلتتت  النتتت الي س فتتتي نتتتي  فشتتتلت عولاتتتمت  58.95س 129.506س  198.67بلتتتإ
 P.ostreatus ( الاطترa  2006س Vetayasuporn    ال ر  في أةطم لم نم نس  استنرر 

ةل  ندخ بمارمفة ةلت  ةعتن ولطتمت عرتمً   شمرخ الوش   عولامت ق   السكر كنةل   
 6-3لكتتن العةتتمعفت عمةتتدا  ستتط الع مر تتة  ستتجلت عررةتتة الاطتتر  ةأنيتتم  عجلريتت %15للتتم 

 107.61 شتتمرخ أةلتت  كاتتم خ ني يتتة بلاتتت %25ق تت  ستتكر  %75ج يتتمت  أةطتتت عةمعلتتة 
 شتمرخ وشت  عةمعلة الع مر تة(  %100 شتمرخ وشت     %50ق   سكر  %50 منليلم عةمعلن

ق تتت   %25ةلتتت  النتتت الي فتتتي نتتتي  أةطتتت  الولتتتيط  % 106.37   106.89بكاتتتم خ قتتتدرهم 
 س   جنتتتت رراةتتتة الاطتتتر %88.10 شتتتمرخ وشتتت  أد تتت  كاتتتم خ ني يتتتة بلاتتتت %75ستتتكر 

P.ostreatus  ةلتت  العولاتتمت الرراةيتتة العنليتتة عرتتن كتت الف التتذرخ ال تتارا   رهتترخ الشتتعل  نتتب
الشتتتعبف  أدكتتتمن  الع مر تتتة(  ةعتتتن ولطتتتمت ع لتتتم بمارتتتمفة ةلتتت  نتتتدةيعلم بعولاتتتمت  الن طتتتة

Ceratophylum demeresm  أملرت ولطتمت العولاتمت  ه      ع  أش مت العيمه الةذبة 
ةمليتة ذات ني يتة ال بمنية الني أدون فيلم  بمت الشعبف   نتم أل عشتجةة ا نتم  الاطتر  بكاتم خ 

 ( س 2005سعرد د اقن مد  علم  نعد
ةلتتت  العولاتتتمت ال تتت مةية العونلاتتتة  Pleurotus  جنتتتت رراةتتتة أ تتت ا  الاطتتتر جتتت ل        

لرراةنلتتم ةلتت   P. columbinus   P. sajor-caju   P.ostreatus اونبتترت اا تت ا   
 شمرخ وشت   أ رتنت الدراستة أعكم يتة أ نتم  اا ت ا  العتذك رخ     ر  ع  د   ن  العكن س 

 %134.35 -%47 بنتتتتتتتد دالكاتتتتتتتم خ الني يتتتتتتتة  كم تتتتتتتتت العدر ستتتتتتتة   ةلتتتتتتت  جعيتتتتتتتا العولاتتتتتتتم
 Mandeel عتتتتت  فطتتتتتر العنتتتتتمر  رر    ةتتتتتم (س 2005 اوتتتتتر   سP.ostreatus   P.eous 

 الرم يتة بةتد نجايالتم اللجي  ةل  عولامت   ةي  ع  ااستعم  اا لت  عولاتمت أستعم  طمرجتة 



  استنةعلتعتا  شتمرخ الوشت   س ولطت عولاتمت ااستعم  بةد نجايالم عولامت أسعم  عطب وة
نبتتي  عتت  الدراستتة أ   عتت  الاتترن الاطتتر  كتتم  أستتر  عتتا عولاتتمت    وملتتة التترر ك ستتط ع مر تتة 

ااجستمم الرعريتة ال منجتة عت  س  كم ت ااسعم  الطمرجة  العطب وة بملع مر ة عا  سط الع مر ة 
ستتط لرراةتتة الاطتتر نستتنودم ك   أ  يعكتت لتتذل  عولاتتمت ااستتعم  كم تتت أكبتتر نجعتتًم  أقتت د  عتت ًا 

دف لتتم فتتتي ع اقتتا الطعتتتر   أبتتدًس عتت  نرقلتتتم عولاتتمت ااستتتعم  فتتي الع تتمط  النتتتي ينتت فر فيلتتتم 
 ( س 2008 اور  س Atikpoفي البنر   رعيلمال ني أ  

 انجلتتت الةديتتد عتت  الدراستتمت  نتت  استتنودام ال بمنتتمت البريتتة  اادكتتمن لفستتنامدخ ع لتتم         
اذا يتتتتة  الن تتتت ن ةلتتتت  كتتتتذا  ةتتتتملي البتتتتر ني  ك تتتتي بملعةتتتتمد  كل ستتتتمط لرراةتتتتة الاطريتتتتمت ال

ستتتتنرر  ا العك  تتتتمت ااوتتتترد عتتتت  جلتتتتة  التتتتنول  عتتتت  هتتتتذه اادكتتتتمن عتتتت  جلتتتتة أوتتتترد س ف تتتتد 
Anakalo    الاطتر 2008 اوتر )P. sajor-caju  ةلت  ةشتبة ال يتن  نتب  الن طتة  كت الف

هتي اافرتن فتي عنن اهتم عت   الذرخ ال ارا   كم ت ااجستمم الرعريتة ال معيتة ةلت  نتب  الن طتة
البر ني   الده  بي عم نا قت ااجسمم  الرعرية  ال معية ةل  ةشبً ال ين في عنن اهم ع  عةمم 

( 2003 اوتتتتر     Nageswaran الب نمستتتتي م  ال تتتت دي م س  قتتتتمم سستتتتيعمالةم تتتتر العةد يتتتتة 
ن الوطترخ بةتد ةل   سط ةشتبة ال يتن  الع ت   ةملعيتًم كلنتد اادكتم P. sajor-cajuبرراةة 

بي عتم  أةلت  نم تن ةشتبً ال يتن %25نتب  الترر  %75الولتيط   قد أةط ندةيعً بنب  الرر 
ةشبة ال ين في أةطم لتم أةلت  عستمنة للجستم الرعتر   %50نب  الرر    %50عةمعلة  نا قت
 Mukherjee  Nandiس  ن  تتن  (كتتم 5.5  عةتتدن  ر  الجستتم الرعتتر   (2ستتم 38 ال انتتد 

بمستنودام ةشتبة  P. citrinopileatus  الاطتر  P. florida راةتة فطتر( ةلت  أ  ر 2004 
 .P عتتتتت (   P. florida  86%   ال يتتتتتن ك ستتتتتط كم تتتتتت الكاتتتتتم خ الني يتتتتتة أةلتتتتت  عتتتتتا 

citrinopileatus  79%)  س  ة تتد رراةتتة الاطتترP.ostreatus  عتتريأل    بتتمت البتترد   ةلتت
  نتتب  التترر عتتا البتترد    نتتب  التترر عتتا عتتريأل ريتتن ولتتيط عتت  نتتب  التترر   عتت  ريتتن النتتدا   

الندا    اونبرت قتدرخ الاطتر ةلت  ال عت  ةلت  هتذه اا ستمط س نبتي  عت  الدراستة أ  عتريأل ريتن 
النتتدا   كتتم  اافرتتن فتتتي أ نتتم  ااجستتمم الرعريتتتة  ااق تتر  قنتتًم يليتتً الولتتتيط بتتي  نتتب  التتترر 

 Das  Mukherjeeعتتتتتم أستتتتتنودم ك س (2008س Olfati   Peyvast عتتتتتريأل ريتتتتتن النتتتتتدا    
 Pertheniumس  Sida acutaس  .Leonotis sp( سبةة أ  ا  ع  اادكمن ال بمنية 2007 

argentatum  سAgeratum conyzoides  سCassia sophera  سTephrosia 



purpurea س Lantana camara  كل ستتتتمط لرراةتتتتةP.ostreatus  ال نتتتتم أل أ   بي تتتتتس
Leonotis sp.    عا نب  الرر كم ت أفرن العةمعفت في سرةة  ع  الاترن الاطتر  ععر جة

  عتةأقللتم عف Tephrosia purpurea عتة للرراةتة فتي نتي  كتم   ةلت  ال ستط  أكررهتم عف
 Cassia sophera  بي  الننلين الكيعيم ي لألجسمم الرعرية أ  ااجسمم ال معيتة ةلت  أ ستمط  
  Perthenium  argentatum   Leonotis sp  ك يتة بتملبر ني  ع مر تة عتا ب يتة اا ستمط

ل نتتتتدهم أ  عدةعتتتتة بنتتتتب  التتتترر  أ  عتتتت  العشتتتتمكن النتتتتي  اجلتتتتت هتتتتذه الدراستتتتة هتتتت  النم تتتتن 
 الع واض بةد الج ية اا ل   قد أعك  النال  ةل  هذه الممهرخ بعر  اادكمن عا نب  الرر س 

يعكتتت  أ  نستتتتنةعن  Lignocellulosicبشتتتكن ةتتتمم عةمتتتتم العتتت اد الستتتليل رية العلك  تتتتة        
ال ستتط التتر يل عتت  بلتتد اوتتر  عتت  ع ط تتة  يونلتت    Pleurotusلرراةتتة أ تت ا  الجتت ل  مً  ستتط

 Labuschagne(   1999س Croan(   1995س Balazsفر  الكلاتتتتتة  ااوتتتتترد نستتتتت  النتتتتت  
يةد ال سط ااكرر اسنةعمن لرراةة الاطر العنتمر   فتي أستيم هت  نتب  الترر س (2000 اور   س

 اوتر    Thomas ةنبر أفرن  سط أيرًم ع   منية العن  ن  عننت اه عت  البتر ني   ه  ي
( س بي عم في ج    شر  أسيم فنسنودم  شمرخ الوش    في أ ربم يسنةعن نب  الن طتة 1998س

    ( س 2005 اور   س Mandeelللذا الارض  
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بريًم في الع مط  العةندلة  شبً اسسن ا ية ع  الةملم كعم يترر   Pleurotusي ع  الاطر       
  الاطر ي ع  بعدد  استا إ(  لذا ف2004 اور   س Shah  ةل   طم   اسا في هذه الع مط 

 ºم 30-15نجمريتتة بتتي  عتت  درجتتمت النتترارخ س  ننتترا ح درجتتة النتترارخ العف عتتة اكلتت  اا تت ا  ال
 Martinez  ن جد دراسمت ةديدخ في هذا العجمن ا ت ا  الاطتر العنتمر  العونلاتة 1998س  )

 اوتتتتر    Dabaلننديتتتتد أعرتتتتن درجتتتتة نتتتترارخ لل عتتتت    درجتتتتمت النتتتترارخ كيتتتتر العف عتتتتة س  درل 
 P.ostreatus( عتتتدد  استتتا عتتت  درجتتتمت النتتترارخ  نلريرهتتتم ةلتتت  عرانتتتن  عتتت  الاطتتتر 2008 

 سنتتم أ  عةتتدن ال عتت  يتت واض بم واتتمض  ºم 25نلاتتة   جتتد أ  أ ستت  درجتتة نتترارخ هتتي العو
 ºم 40في ني  أةل  درجة نرارخ ننعللم الاطتر ة تد  ºم 10درجة النرارخ  ين ق  ال ع  بدرجة 

 س 



بدرجمت نرارخ  Pleurotus( سنة أ  ا  للج ل Mehta   Bhandal  1988 درل         
 جد أ  درجمت النترارخ العف عتة  ال قتت    ºم 40س  35س  30س  25س  20س  15س  10عونلاة 

 نست   ºم 30س  25س 20س  15كم  بتدرجمت  لجعيا اا  ا  العدر سة ااق ر سكنعمن ال ع 
 س ºم 40س  35س  10درجمت في ني  لم يفنم أ   ع  ة د ال    

ةلتتت  ال عتتت   P. florida الاطتتتر  خ( ع تتتدر 2006 اوتتتر     Gbolagade اونبتتتر         
 -25 ن  تتلت الدراستتة ةلتت  أ  ال عتت  العرتتملي ن تتن بدرجتتة  ºم 50 -10بتتدرجمت نتترارخ عتت  

في ني  فشن ال ع  بدرجني  ºم 45 عنةرقًف بدرجة  ºم 40 15 كم  ال ع  رةياًم ة د  ºم 30
 س ºم 50  10

 .P  نونلتتتتت  درجتتتتتمت النتتتتترارخ بتتتتتمونف  ال تتتتت   فتتتتتدرجمت النتتتتترارخ العف عتتتتتة لل تتتتت          

pulmonarius م 30-26 هتتيº  Adebayo    لل تت  2009 اوتتر  )    P. sajor-caju 
( كعتتتم نونلتتت  2008س  اوتتتر   Anakalo(    2007 اوتتتر   س º  Maneم 28-23 هتتتي

درجتمت النتترارخ بتتمونف  عرانتتن  عت  الاطتتر  نجعتتا الةديتتد عت  الدراستتمت ةلتت  أ  درجتتة نتترارخ 
 نكت ي  ااجستمم الرعريتةالعرل  في عرنلتة ال عت  الورتر  س أعتم فتي عرنلتة  هي الدرجة  ºم 25

 P. sajor-caju   لل ت   ºم 1±17هتي P. eryngii  اا نتم  فتدرجمت النترارخ العرلت  للاطتر
( س في نتي  2008 اور   س º  Dundarم 1±23هي  P. ostreatus لل     ºم 1±27هي 

نكتتت ي  لننايتتتر   ºم 10-5بدرجتتتة  ld shockCoنننتتم  بةتتتض الستتتفست ةلتتت   تتتدعة بتتتمردخ 
 P. ostreatus ( فملستفلة الستعرا  للاطتر2005س  primordia  Oeiعبمدئ البتراةم اا ليتة 

في ني  ننطل   تدعة بتمردخ بواتض درجتة  النرم ةفي عرنلة   ºم 30-25ن ع  جيدًا بدرجة 
ة رتتم نرفتتا درجتتة النتترارخ ةلتت  ستتمةة لننايتتر نكتت ي  البتتراةم اا ليتت 24لعتتدخ   ºم 5النتترارخ بنتتد د 

 س(1987س  Wood   Smithا نم  ااجسمم الرعرية   ºم 10-12

         Relative humidityالرطوبة النسبية . 2.6.2

  نتتت فر رط بتتتة  ستتتبية بنتتتد د عةي تتتة رتتتر ريًم لعرانتتتن اا نتتتم  العونلاتتتة  وم تتتة فتتتي ة       
رعريتتة س  نجعتتا الةديتتد عتت  الدراستتمت ةلتت  أ  عرنلتتة نكتت ي  البتتراةم اا ليتتة  نكتت ي  ااجستتمم ال

( 2003 اوتتتتر  س  Hernándezعف عتتتتة ا نتتتتم  أ تتتت ا  الاطتتتتر العنتتتتمر    %95-85رط بتتتتة 
  Mandeel 2005 اوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر   س   )Oei  2005س   )Fan  2006 اوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر   س )



  Labuschagne 2000 اور   س   ) Anakalo2008 اوتر  س    )Gregori  اوتر  س 
2008   )Olfati   Peyvast 1996ع  الد ر   ( س في ني  أشمر كن  2008س    )Iqbal 
عت  الرط بتة ال ستبية فتي  %85-70( ةلت  أ  2008 اوتر   س Dundar   (2005س  اوتر  

 عررةة الاطر نك   عرملية ا نم  ااجسمم الرعريةس
رط بتة   أ  النرت أ  ن فير الرط بة ال سبية فتي  ستط الرراةتة رتر ريًم وتفن عرنلتة        
 Oei(    1989س Pleurotus  Iqbal   Shahكمفيتتتة ا نتتتم  فطريتتتمت الجتتت ل  60-65%
( كعتتم  جتتد أ  الرط بتتة نتت واض فتتي ال ستتط الرراةتتي عتتا عتتر ر التترع  نيتت  ا وارتتت 2005س

ستتمةة عتت  نل تتيف ال ستتط بملل تتمح  120بةتتد عتتر ر  % 61-58ةلتت   %70الرط بتتة ال ستتبية عتت  
 Hernández ال ستتتط الرراةتتتيستتتمةة عتتت  نل تتتيف  24أق تتت  ا واتتتمض بةتتتد  ن تتتنالاطتتتر    
 (س 2003 اور  س 

 Aerationالتهوية  .3.6.2

  نتتت فير النل يتتتة  الناتتتمم ةلتتت  عستتتن يمت ع وارتتتة عتتت  كتتتمر رتتتم ي أ كستتتيد الكتتتمرب   ة   
 Dundar(   2008س Akyuz   Yildizرتتتتتتر ريًم فتتتتتتي عرنلتتتتتتة نكتتتتتت ي  ااجستتتتتتمم الرعريتتتتتتة  

كيتتر العرناةتتة عتت  كتتمر رتتم ي االنر  نستتب    (2008س Olfati   Peyvast(   2008 اوتتر   س
س  Wood   Smith  أ كسيد الكمرب   نش ه ااجسمم الرعرية  نجةتد ال بةتمت  استنطملة الستم 

1987)    Kivaisi ع  جلة أوترد ننطلت  عررةتة الاطتر نراكيتر عرناةتة عت  كتمر 2007س )
كيتتتر العف عتتتة داوتتتن االنر   نكتتت  (   2005س Oei النرتتت  رتتتم ي أ كستتتيد الكتتتمرب   فتتتي عرنلتتتة 

( 2003 اوتتتر  س  Hernández جتتتر  بتتتملعلي   1300-800بتتتي   الععلتتت  خ بمل ستتتطااكيتتتمل 
فتتتي رتتتم ي أ كستتيد الكتتمرب    %20( أ  نركيتتر Zadrazil   Dube 1992فتتي نتتي  أ رتتف 

رتتر رية لرتتعم  المتتر   الع مستتبة ل عتت  الاتترن الاطتتر  ب تت رخ ستتليعة فرتتًف  النرتت عرنلتتة 
يع تتا  عتت   2CO؛ ا  العستتن د العرناتتا عتت  العل رتتمت بمانيتتم  العجلريتتة الع مفستتةةتت  ةرالتتة 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          عةمم اانيم  العجلرية العسببة للنل   س                                                                                       
بلتتم الستتيطرخ ةلتت  نركيتتر الاتتمرات فتتي  يعكتت الكيايتتة النتتي  ةلتت ةديتتدخ   أشتتمرت دراستتمت    

( بملستتتتتيطرخ ةلتتتتت  نراكيتتتتتر 2006 اوتتتتتر  س Fazaeliف تتتتتد قتتتتتمم   أر تتتتتم  اا نتتتتتم  عررةتتتتتة الاطتتتتتر
السيطرخ ةليلم آليم س  أ رف  الليني  عك اا كسجي   رم ي أ كسيد الكمرب   بمسنودام أجلرخ ي



بشتتتتكن  كرفتتتتة اا نتتتم ( رتتتر رخ نبتتتتدين هتتت ا  2005 اوتتتتر   س Mandel(   2004 اوتتتر   س
ذات طتتترد عركتتتر  قليتتتن لع تتتا جاتتتم  البتتتراةم الرعريتتتة  نيجتتتة عاركتتتمت هتتت ا   بمستتتنودامعستتتنعر 

ستمةمت ي عيتًم  5-4الارفتة نل ية ( ةل  2008 اور     Dundar ةعن ا وامض الرط بة س 
  ع تتا نتتراكم كتتمر رتتم ي أ كستتيد الكتتمرب   أ رتتنت الدراستتة أ  هتتذه العتتدخ كمفيتتة لننستتي  ال عتت  

 س أر م  فنرخ اا نم 

         Lightاإلضاءة  . 4.6.2

لك تتً  Pleurotusا تت ا  الجتت ل  عرنلتتة النرتتم ةيكتت   الرتت   كيتتر رتتر ر  وتتفن        
س بتن ةلت  الةكتل عت  ذلت  قتد يكت   للرت   نتلرير ستلبي فتي primordiaرر ر  في عرنلتة 

( أ  الرت   يرتبط  عت  Okwujiako  2001ف د  جد  P. ostreatus للاطر النرم ةعرنلة 
  وفن فنرخ اا نم  س ااجسمم الرعرية لنك ي لك ً رر ر   الارن الاطر 

نونلتتت  شتتتدخ اارتتتم خ  عتتتدخ النةتتتريض للتتتم بتتتمونف  أ تتت ا   ستتتفست الاطتتتر العنتتتمر        
-P.sajor ة ال ت       فتي نملت( نمجتة ااجستمم الرعريتة 2005  اوتر    Mandeel أ رف 

caju  سمةةجي عًم  نم ن فيرهم بمسنودام شعةمت فل رست ت  12ل كل لعدخ  50-20ةل  ةرم خ
لتتم نتتمرر فتتي  عتت  الاتترن  لتت كل 100أ  شتتدخ ةرتتم خ بنتتد د ( Van  2006  جتتد   ساةنيمديتتة

لننايتتر  لتت كل 800 -500الاطتتر  فتتي عرنلتتة النرتت  فتتي نتتي  ننطلتت  شتتدخ ةرتتم خ بنتتد د 
 وفن عرنلة اا نم  سجسمم الرعرية نك ي  اا

يعك  أ  يك     P.ostreatus( أ  الاطر Olfati   Peyvast  2008 كن ع   أ رف    
  أكتتتتتتتتد سلتتتتتتتت كل 2000-1500أجستتتتتتتتمعًم رعريتتتتتتتتًة ننتتتتتتتت  لتتتتتتتت  ارناةتتتتتتتتت شتتتتتتتتدخ اارتتتتتتتتم خ ةلتتتتتتتت  

Labuschagne     ستتتتمةمت ي عيتتتتًم  8أ  نتتتت فير ةرتتتتم خ ا تتتتط مةية بعةتتتتدن  (2000 اوتتتتر
للاطتتتتر   نكتتتت ي  ااجستتتتمم الرعريتتتتة س primordiaلتتتت كل كم تتتتت عرمليتتتتة لننايتتتتر  400 بشتتتتدخ 

    س P.ostreatusالعنمر      

            (pH)األس الهيدروجيني للوسط . 5.6.2

 عتت  الاطتتر  نأ  اال الليتتدر جي ي لل ستتط عتت  الة اعتتن ذات النتتلرير العبمشتتر فتتي عةتتد       
  مياتة اال الليتتدر جي ي س الاذا يتة الرتر رية ااوترد فرت العنطلبتمت االعنتمر  ننت  لت  نت  



ال شتتمط اا ريعتتي  فتتي ن متتيم اعن تتم  ااي  تتمت ةلتت  الوليتتة فرتتًف ةتت  نتتلريره يااسمستتية هتت
 Shieh ال ستتط بتتي   فتتي ( س أجريتتت دراستتة لعةرفتتة نتتلرير اال الليتتدر جي ي1979 اوتتر   س
 كتتم   7-6بتتي   كتتم  اتترن الاطتتر أ  أفرتتن عةتتدن ل عتت  ال فنبتتي  P. floridaللاطتتر  4-9

س  8.5س  5س  4أعم ة د ال يم  8  5.5في ني  كم  ال ع  رةياًم ة د  6.5ال ع  العرملي ة د 
 س (2006 اور   س Gbolagaduف د فشن الارن الاطر  في ال ع    9

جعيةلتتتم  9-5أ  قتتتيم اال الليتتتدر جي ي بتتتي  التتت  ( 2008 اوتتتر     Ibekweأشتتتمر         
 أ  أةل  قيعة لعةدن ال ع  كم ت ة د  P. ostreatusسبة ل ع  الارن الاطر  للاطركم ت ع م

 س 5س6اال الليدر جي ي 
جرا  نجربة لعةرفة نلرير عتدد  استا عت  قتيم اال الليتدر جي  إ( ب1996 قمم الد ر          

ااكتر الني ررةت ةلت  P. ostreatus  سفلني  للاطر P. sajor-cajuللاطر  خلسفلة  اند
 .P عتتت  الستتتفلة الستتتعرا  للاطتتتر فكتتتم  عةتتتدن عستتتمنة العستتتنةعرات لكتتتن   فتتتي أطبتتتم  بنتتتر 

ostreatus    ال تت caju-P. sajor  5فتتي اال الليتتدر جي ي  2ستتم 51.53   52.81هتتي 
 P. ostreatusةلت  النت الي س  عةتدن عستمنة العستنةعرات للستفلة البيرتم  للاطتر        6 

ةل  الن الي س  أشمرت الدراسة ةل   6  5في اال الليدر جي ي  2سم 50.76   52.81بلات 
يك    ال ع   لك  8س  7س  4 ج د  ع  في الارن الاطر  في قيم اال الليدر جي ي العنطرفة 

 عتم  4ةمدخ بطي  س فتي نتي  لتم يتنم الن ت ن ةلت  أ   عت  فتي قتيم اال الليتدر جي ي د   
 س  9ف   
 جتد أ   P. ostreatus ( ةلت  الاطتر2003 اوتر    Hernández في دراسة أجراهم       

فتتتتي بدايتتتتة نل تتتتيف اا ستتتتمط  8.7ن تتتتن ة تتتتد اال الليتتتتدر جي ي  أق تتتت   عتتتت  للاتتتترن الاطتتتتر 
وتتفن  عتت   فتتي ال ستتط الرراةتتيكعتتم أربنتتت الدراستتة أ  اال الليتتدر جي ي لتتيل رمبنتتًم الرراةيتتة 

ستمةة ف تط  24بةتد  8.2ةلت   8.7  الارن الاطر  بن يناير عا عر ر ال قت ني  أ واض عت
 يسنعر اال الليدر جي ي سمةة بةد نل يف اا سمط  120-24وفن عدخ  8.3-8.2 ةل س رم 

بمس وامض كلعتم رادت رط بتة ال ستط  رادت ةعليتمت الننلتن ننت  ي تن ةلت  النةتمدن أ  الترقم 
رمفة الل مح الاطر  لً ينراكم داون ال سط بةد ة 2COالع مس  لنك ي  البراةم الرعرية كعم أ  

(  ة تد ريتمدخ الرط بتة فتي نملتة التر  1992س  Zadrazil   Dube  %20لي تن ةلت  نت الي 



 pHالتتذ  يةعتتن ةلتت  واتتض  3CO2Hبملعتتم  ليكتت   نتتمعض رتتةي  هتت   2COعتترًف يتتذ   
  لل سط نن  ي ن ةل  الرقم الع مس  لنك ي  البراةم اا لية س

ع مس  لاطريمت  6.5 -5.5 ل سط الرراةة الليدر جي ي نشير أكل  الدراسمت أ  اال      
 O2CaSO4.2Hكراعتًم  CaCO3  35كراعتًم  35 ينن   ذل  بإرمفة  Pleurotusالج ل 
   Yildiz(    1998 اوتتتتتتتتتتتتر  س Yildiz(    1978س Zadrazilكاتتتتتتتتتتتتم  ستتتتتتتتتتتتط  1لكتتتتتتتتتتتتن 

Karakaplam  2003س   )Dundar 2002( س  استتتتتتتتتتتتتنودم عستتتتتتتتتتتتتلط  2008 اوتتتتتتتتتتتتتر   س )
للستتتتتيطرخ ةلتتتتت  اال  O2CaSO4.2H لكملستتتتتي م كبرينتتتتتمت ا CaCO3مت الكملستتتتتي م كمرب  تتتتت

 س في ال سط الفرم لننرير الل مح الاطر الليدر جي ي 

تأثير اإلضافات العضوية والمغذيةة واألحيةاء المجهريةة فةي زيةادة أنتةاج . 7.2

  Pleurotusالفطر 
  اإلضافات العضوية. 1.7.2

ةلت  نتب  الترر  P. florida( أ  رارةتة الاطتر 2005 اوتر     Shashirekhaأ رتف      
العرتتم  لتتً عستتن   بتتذ ر ال طتت  نستت  عتت  النم تتن  راد عتت  البتتر ني   اانعتتمض اسعي يتتة 

 ااسمسية  عنن د الده   الكلية س 
أدد الت   Lolium perenneكعم أ  رراةة الاطر ةلت  نتب  الن طتة العدةعتة بملةشت        
  ةكل ةل  ال ع   ا  نتم  ااجستمم الرعريتة  عت  رتم النم تن للاطتر  أدا  ال سط  الذ  أينسن

P. pulmonarius  Domondon س2004 اور   س ) 
ةرتتمفة نراكيتتر عونلاتتة عتت  ال تتمينر جي  الةرتت    أوتترد ةلتت  ة   (Van  2006 أشتتمر        

كيتتر لل تتمينر جي  كيتتر الةرتت   العرتتم  ةلتت  انر الةرتت    جتتد أ  أفرتتن اللل تتمينر جي  كيتتر 
 Urea   %5كم تتتتتتتتتت  4SO4NH   %5كم تتتتتتتتتت  KNO3   %6كم تتتتتتتتتت  NaNO3شتتتتتتتتتكن 
 سرةة العرم  ال مينر جي  الةر    كعيةفي ني  كم ت ه مل  ةفقة طردية بي   %1كم ت

أ  أ  ال ع  يرداد بريمدخ كسبة ف ن ال  يم  نب   الذرخ ال ارا  في ند د  ع  الارن الاطر  
 س الكعيمت العسنةعلة في الدراسة



 وملة ن طة ةل   سط قش ر الترر قبتن نل ينتً  %10( أ  ةرمفة 1996 جد الد ر            
ل ستتتط د   ل بملكاتتتم خ الني يتتتة ع مر تتتة %76.42بتتتملاطر أدت ةلتتت  ريتتتمدخ الكاتتتم خ الني يتتتة ةلتتت  

 س (%66.42 ةرمفة 
 (  جتتتتد أ  اارتتتتمفمت الةرتتتت ية العونلاتتتتة2007 اوتتتتر     Mane فتتتي دراستتتتة أجراهتتتتم       

ريتتمدخ   ال عتت   فتتيعرتتن ريتتت بتتذ ر الاتت ن الستت دا ي   وملتتة التترر كتتم  للتتم نتتلرير  ارتتف  اا تت ا 
 العرر   ةل  عولامت رراةية عونلاة س P. sajor-caju النم ن للاطر

 P. ostreatus ( عتت  رفتتا الكاتتم خ الني يتتة للاطتتر2008 اوتتر     Marinoنعكتت           
أ   وملتتة الن طتتة س بنتتدةيعلم ب وملتتة التترر العتترر   ةلتت   شتتمرخ الوشتت   عولاتتمت جتت ر الل تتد 

 س %40  %30  %20   %5ب س  عونلاة 
عتتت  عولاتتتمت ال لتتت خ  لإلفتتتمدخجرا  دراستتتة إ( بتتتPushpa  Manonmani  2008 قتتتمم        

س عتتا ةرتتمفة بةتتض العتتدةعمت الةرتت ية العنعرلتتة   البتتذ ر العستتن ادخ بةتتد اسستتنةعمنكمل شتت ر 
 ستتط نتتب  التترر أةطتت  كاتتم خ ني يتتة ةمليتتة  لكتت  ااجستتمم النتتي نرتتم  ةلتت  ب وملتتة الن طتتة 

ع مر تة الاذا ية كملبر ني   الده    السكريمت  االيم  الومم  الرعرية ال منجة كم ت ف يرخ بملع اد
 بمل سط العسنةعن بد   ةرمفة س

ةلت  عولاتمت ع تم ا P. ostreatus ( أ  رراةة الاطر2001 اور     Wang بي         
ستتط أسمستتي للرراةتتة كم تتت  مجنتتة  لكتت  الكاتتم خ الني يتتة ع وارتتة بشتتكن ةتتمم  أعكتت  البيتترخ ك  

رفتتا الكاتتتم خ الني يتتتة بنتتتدةيم العولاتتتمت ب وملتتتة الن طتتتة أ   وملتتتة التتترر أ   وملتتتة التتتذرخ  راف تتتت 
 الريمدخ في الكام خ الني ية ريمدخ  سبة البر ني  س

بةتتد أ نتتم  فطتتر  درراةتتي العستتن اةلتت  ال ستتط الP. sajor-caju أعكتت  أ نتتم  الاطتتر         
 Royseدو    %10 وملة الن طة عا  %10بةد ةرمفة     Lentinulla edodesالشينمكي 

 (س 1992س
 %10   %5( نتلرير ستت ةرتمفمت ةرت ية ب ستبة 2000 اوتر      Hassanدرل          

 بإرتتمفةالعتترر   ةلتت  نتتب  التترر نيتت  كتتم  أةلتت  نم تتن  P. ostreatusةلتت  أ نتتم  الاطتتر
كتتًف ةلتت  ا اتتراد كستتبة رهتترخ الشتتعل   أكستتبة بتتذ ر ال طتت    أعتت  كستتبة فتت ن ال تت يم  10%
بملكاتتتتم خ الني يتتتتة ةلتتتت  النتتتت الي ع مر تتتتة  % 111.3   121.8  133.5كاتتتتم خ ني يتتتتة بلاتتتتت ب



هتذا عت  جلتة  عت  جلتة أوترد راد عننت د البتر ني   (%69 عر د بل  ةرمفمت الل سط كير ل
كستتبة  %10ل ستتط نتتب  التترر العرتتم  لتتً  %38   %38.07لتتإ ب نيتت فتتي ااجستتمم الرعريتتة 

 س (%25.3 ف ن ال  يم  كسبة بذ ر ال ط  ةل  الن الي ع مر ة ب سط نب  الرر بد   ةرمفة 

 مغذيةاإلضافات ال.  2.7.2

العرر ةتتتة ةلتتت  عولاتتتمت  P.ostreatusأجريتتتت دراستتتة ةلتتت  ستتتفست عونلاتتتة للاطتتتر        
نيتت  نستت ت العتت اد العاذيتتة عتت  عةتتدن  عتت   4NH   Mnأقتترا  رهتترخ الشتتعل العرتتم  للتتم 

اةنعتتتمدًا ةلتتت  الستتتفلة   تتت   العاتتتذ   %112-60الاتتترن الاطتتتر  رادت الكاتتتم خ الني يتتتة عتتت  
 Curvetto س   2002 اور   س ) 

العستتتنةعلة ك ستتتط ( عتتت  رفتتتا الكاتتتم خ الني يتتتة لكتتت الف التتتذرخ 2002كعتتتم نعكتتت  عستتتلط         
 (%93.9 عدةعتتة الع مر تتة بكتت الف التتذرخ كيتتر  %107.4  ةلتت P. ostreatusالاطتتر لرراةتتة 

ع اد  %3.5 اشنعلت عةمعلة الع مر ة( بإرمفة بةض العدةعمت الني  (%96.9  نب  الن طة 
ةلتتت  شتتتكن ي ريتتتم  مً علامجاللنتتتر  نتتتر جي  عرتتتمف 1000 تتتلبة ذا بتتتة ةلتتت  شتتتكن ةستتتن النعتتتر  

علامجاللنتتر نتتمعض  100نمستتي م  ةلتت  شتتكن كبرينتتمت الب   مً علامجاللنتتر ب نمستتي م عرتتمف 300 
 الجبرلي  ةل  عم  الناطيل قبن نل يف أ سمط الرراةة س

( نتتلرير ة  تتر النديتتد العرتتم  ةلتت  شتتكن كبرينتتمت Yildiz   Yesil  2006 درل       
 200  100نراكير  ة برفر  P. ostreatusةل  ال ع    سبة البر ني  للاطر 4SO2Feالنديد 

أدت اارتتمفة بتتملنراكير الرفرتتة ةلتت  النبكيتتر فتتي اكنعتتمن ال عتت  ةلتت  س نيتت  علامجاللنتتر 300 
علاتم جاللنتر ةلت  ريتمدخ النم تن ع مر تة بعةمعلتة ال يتمل بي عتم أدت  100ال سط  أدت اارمفة 

 عةمعفت اارمفة بجعيا نراكيرهم ةل  واض  سبة البر ني  ع مر ة بعةمعلة ال يمل س

م تتتر العةد يتتتة يتتتمرر كريتتترًا فتتتي ريتتتمدخ الكنلتتتة الني يتتتة ( أ  ةرتتتمفة الة Van  2006  جتتد     
 5O2P %0.5 الاستتتتتتا ر  3CO2K ةلتتتتتت  شتتتتتتكن %6للاطتتتتتتر  أ  أ ستتتتتت  ةرتتتتتتمفة للب نمستتتتتتي م 

 س  MgSO4 %2-1.5 العا سي م 
 50 ( ةلتتتت  أ  ةرتتتتمفة ة  تتتتر الع ا يتتتتر بنركيتتتتر Estrada  Royse  2007  ن  تتتتن      

العترر   ةلتت   P. eryngii م الرعريتة للاطتر فت ن ال ت يم راد عت  نم تتن ااجستم علامجكاتم(
 شمرخ الوش  س  سط عك   ع  كسبة بذ ر ال ط    



عبمشرخ  مل ر ااجسمم الرعريةي ريم قبن  %0.1بعنل ن  رل( أ  ال1996بي  الد ر           
 قد ال معية ةل   سط قش ر الرر P. ostreatus كم ت اافرن في رفا الكام خ الني ية للاطر

بةد اارمفة في  %80.2قبن اارمفة ةل   %66.42 ةمعلة رفا الكام خ الني ية ع سببت الع
 س ي ريم عربطًم لل ع  %1 ريمدخ النركير ةل  ني 
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النتي  سستيعمي ع  الاطر العنمر  ةل  عولامت رراةية  ب ميم ااشجمر  ال بمنمت البريتة          
السليل ر   اللك ي  س  نسنطيا أج تمل الاطتر العنتمر  بشتكن ةتمم  ننن   ةل  السليل ر  أشبمه

ع لتمس  لكت   جتتد أ  اارتمفمت الني يتة عرتن بةتض أج تمل البكنريتتم  اافتمدخننليتن هتذه العت اد   
طتتف  الة م تر الاذا يتة الرتتر رية س  نكت   ذات كاتم خ ةمليتة فتتي ننليتن العركبتمت الةرت ية  ا 

أ  عت اد س  ع   اا نتم  عت  وتفن عتم ناترره عت  عركبتمت فرًف ة  د رهم في ننسي   امت ال
  ( س1968س Brown  Burlingham  نسمةد ةل  ننلين ال سط أ ريعية أ  ع معمت  ع 

(  جتتد أ  عةمعلتتة  ستتط قشتت ر التترر العستتنودعة فتتي 1996 فتتي دراستتة أجراهتتم التتد ر         
ةتتترست للبكنريتتتم العربنتتتة  ستتتااشتتتنعلت ةلتتت  نرراةتتتة الاطتتتر العنتتتمر  بملعتتتدةعمت الني يتتتة النتتتي 

نيتتت   Azotobactar chroococcum   leguminosarum Rhizobiumلل تتتمينر جي  
سجلت هتذه الةترست س   ةرست ع لم  نم أل عشجةة في ريمدخ اا نم   الكام خ الني ية  6أةطت 
 ي عًم ع مر ة بمل سط كير العةمعن بملبكنريم س  4-2عبكرًا بن الي  نم فً 

( دراستتتة استتتنودام العتتتدةعمت الني يتتتة  العنعرلتتتة بتتتملةرست البكنيريتتتة        2005د نعتتتد   أجتتتر       
spp. Azotobactar  spp. Streptomycetes  spp. Pseudomonas  ةلتتتتتتتت  أ ستتتتتتتتمط

عنليتتتة عونلاتتتة  نلريرهتتتم ةلتتت  كعيتتتة   ع ا تتتامت النم تتتن س نيتتت   جتتتد البمنتتت  أ  اا ستتتمط 
أدت ةلتت  ننستي  اا نتم   ع ا تتامت  Azotobactar   Streptomycetesالعل نتة بةرلنتي  

ااجستتتتتتمم الرعريتتتتتتة  رفتتتتتتا الكاتتتتتتم خ الني يتتتتتتة س فتتتتتتي نتتتتتتي  نولاتتتتتتت اا ستتتتتتمط العل نتتتتتتة بملةرلتتتتتتة 
Pseudomonas  س  اا نم  في ال ع 
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ر   الامبتمت ع تدرًا العولامت  ال اميمت الني يشتكن ال ستم ااكبتر ع لتم عولاتمت العترا دنة      
ة تتتتد استتتتنودام الطتتتتر  الن ليديتتتتة انففلتتتتم كتتتتملنر  أ  استتتتنةعمن العتتتت اد  سستتتتيعملنلتتتت   البي تتتتة س 



الكيعيم يتة النتتي عتت  شتتل لم ريتمدخ نلتت   اللتت ا  أ  ةرتتمفة عركبتتمت رتمرخ ععتتم أرتتمر جتتدًس سيمستتيًم 
عتر التذ  شتجا ةتددًا ةل  العسن د الةملعي ن ن اآلرتمر الستلبية النتي نت ةكل ةلت  البي تة س اا

عتت  البتتمنري  ةلتت  دراستتة قتتدرخ اانيتتم  الدقي تتة فتتي ننليتتن نلتت  العولاتتمت  ع تتا نراكعلتتم  ن ليتتن 
اطريمت ب جمح في العةملجة الني ية فتي ال( س  قد اسنةعلت 2001س Hatakka  النل   البي ي

 فطريتتتتتتمت الجتتتتتت ل  عتتتتتت  رتتتتتتع لمالع اقتتتتتتا العل رتتتتتتة س نيتتتتتت  نستتتتتتنودم لعكمفنتتتتتتة نلتتتتتت   النربتتتتتتة 
Pleurotus     س  قد أسنودم الP. tuber-regium   للذا الارض   جد أ  لديلم ال درخ ةل

 راد عنن د  الاطر عا النربةبةد سنة أشلر ع  عجم سة  متعنركالالنر  بريت  نل  نوايض 
الكتتتتتمرب   الجتتتتتمهر  الب نمستتتتتي م    عرتتتتتن العتتتتتمدخ الةرتتتتت ية العتتتتت اد العاذيتتتتتة فتتتتتي هتتتتتذه النتتتتتر  

 Adenipekun س 2008س ) 
لعةملجتة نتر   P. pulmonarius ل د  جد أ  اسنةعمن ال سط العنب ي بةد أ نم  الاطر      

ستتمةد ةلتت  ريتتمدخ قتتدرخ  بتتمت الل بيتتم  ةلتت  ب تتري  ستتيمرات   أريتتت عنتتر    أعل رتتة بتت اط وتتمم 
ال عتتتتتتتتت  فتتتتتتتتتي هتتتتتتتتتذه النتتتتتتتتتر  بةتتتتتتتتتد شتتتتتتتتتلر  انتتتتتتتتتد عتتتتتتتتت  عتتتتتتتتتر  عولاتتتتتتتتتمت الاطتتتتتتتتتر عتتتتتتتتتا النربتتتتتتتتتة          

 Adedokun   Ataga 2007س ) 
ب جمح في عةملجة النر  العل رة بعمدخ الت اط الوتمم س  P. tuber-regiumأسنودم ال           

عة  يتتتة فتتتي ال ستتتبة الع  يتتتة لإل بتتتمت   ارناتتتم  ال بتتتمت  استتتنطملة  ريتتتمدخنيتتت  أملتتترت ال نتتتم أل 
 اوتر    Isikhuemhenالنربة العةملجة   العرر   في Vigna unguiculata ل بمتالجذ ر 

 ( س2003س
 أجريتتتت نجربتتتة ةلتتت  نتتتر  عل رتتتة بعركبتتتمت هميدر كمرب  يتتتة أر عمنيتتتة عنةتتتددخ النل تتتمت        

PAHS  الاطتر العنتمر   استنودم فيلتمبنراكير عونلاة في ع ط تة  ت مةية فتي كتر  فرجي يتم 

ةلت   %100 انرف ة  أن عية الارن الاطر  في النر  العل رة قلن  سبة النل   في النربة عت  
 س(2002 اور   س Lamar ي عًم ع  العةمعلة  276ةد ب 6%
( ةلتتتتتتتت  نتتتتتتتتر  عل رتتتتتتتتة Eggen   Sasek  2003 فتتتتتتتتي دراستتتتتتتتة أجراهتتتتتتتتم كتتتتتتتتن عتتتتتتتت         

أرتتتتي  ةليلتتتتم ال ستتتتط العنب تتتتي بةتتتتد أ نتتتتم  الاطتتتتر  بليتتتتدر كمرب  مت أر عمنيتتتتة عنةتتتتددخ النل تتتتمت
 كمعلة ن ريبًم سني  سمةد ةل  ةرالة النل   ع  النر  ب  رخ  .Pleurotus sppالعنمر  
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عتت  العشتتمكن  نةتتدأ  نتتد ي النم تتن  ا واتتمض ة نمجيتتة النتتر  ةلتت  عستتن يمت ع وارتتة       
فتتي البيتت ت العنعيتتة  ستتب  هتتذا اس واتتمض فتتي أكلتت   سستتيعمالنتتي ن اجتتً العتترارةي   ةالر يستت

انيم  يةت د سستنةعمن العو تبمت الكيعيم يتة  عبيتدات النشترات بشتكن كريت  أكرتر ععتم يلترم ا
 ريتتمدخ عل نتتة النتتر  نتتدريجيًم عتتا عتتر ر س ةلتت  نتتده ر النتتر      تتم  العتتمدخ الةرتت ية  ةرتتمفة
نجتً الةتملم ةلت  الرراةتة الةرت ية لننستي  نركيت  النتر  ة( لتذا 2009س  اور   Polatالرع   

عتتتداد النتتتر    بملعتتتمدخ الةرتتت ية  الة م تتتر الرتتتر رية ا نتتتم  العنم تتتين س  عتتت  هتتتذه النلتتت ن  ا 
 Spent Mushroom Compostعررةتة الاطتر العستنللكة لعولاتمت الالع نرنتة هتي ةرتمفة 

(SMC)   كإرتتتمفمت ةرتتت ية  رتتترًا لعتتتم ننن يتتتً عتتت  عتتتمدخ ةرتتت ية  ة م تتتر عةد يتتتتةpH 
 Özgüvenفتتتتي البيتتتت ت العنعيتتتتة   يعمسستتتتعنةتتتتمدن كتتتتذل  ننستتتتي  العستتتتمعية للنتتتتر  الرراةيتتتتة 

 Salvia( ةل   بمت السملايم  العريعيتة( 2008 اور    Castro( فاي دراسة أجراهم 1998س

officinalis  عررةة الاطتر ل العسنللكة عولامتالبمسنودامSMC  نيت  نتم رراةتة ال بتمت فتي
م قشتت ر رهتترخ عولاتتمت عررةتتة الاطتتر العنك  تتة عتت  ب ميتتبستت مدي  ننتتت متتر   العشتتنن  عل تتت 

الشتتعل العستتنللكة ل نتتدهم أ  ةعتتن ولطتتمت عتتا نربتتة العشتتنن بمارتتمفة ةلتت  عولاتتمت الاطتتر 
 أ رتنت الدراستة النتي   س ال عت   ارناتم  ال بتمتريتمدخ فتي العوعرخ  بي تت  نتم أل الدراستة ه تم  

العتترر   فتتي  .Cucumis sativus L( ةلتت   بتتمت الويتتمر 2009 اوتتر     Polat مأجراهتت
عة  يتتة فتتي عننتت د العتت اد ال تتلبة الذا بتتة  طتت ن  مً  جتتد أ  ه تتم  فر قتت ف تتدلبفستتنيكية البيتت ت ا

عرتم  للتم الالرعرخ للعةمعفت  الني أري  للم العولامت الاطرية ع مر ة عا العةتمعفت كيتر 
س كعتتم  جتتد ط تتًم عولاتتمت لكتتن هكنتتمر عتت  النربتتة  40ة تتد ةرتتمفة  ن تتن ةلتت  أةلتت  نم تتن 

Wisniewska  Pankiewicz  1989 أ  ةرتمفة )SMC   ةلتت  النربتة راد عتت  عنن اهتم عتت
( أ  عننتتتتتت د ال نتتتتتترات Dallon  1988أربتتتتتتت البمنتتتتتت  كعتتتتتتم س  Mgس Caس Kس Pة م تتتتتتر 

 النتر  العةمعلتة بتت  ال مينر جي   ااعفح الذا بة   ة  ر الب نمسي م  الكملسي م  العا ستي م فتي
SMC  س كعتم أشتمر  ةمعلةة كير العنربالكم  أةل  بكرير ع  عنن اه فيAbak  1996 ًأ ت )

ك ستتط لرراةتتة  بمنتتمت الورتتر عرتتن الطعمطتتم  البمذ جتتم   الالاتتن فتتي  SMCبماعكتتم  استتنودام 
( س 2001سGyorfi  بستتمني  الامكلتتتة فتتي النتتتدا    SMCس كتتذل  يستتتنةعن  البيتت ت العنعيتتتة



   ( عتتت  استتتنودام عولاتتتمت عررةتتتة الاطتتتر كستتتعمد ةرتتتSiddhant  Singh  2009 نعكتتت  
سنيتتت  بي تتتت ال نتتتم أل أ  اارتتتمفة أدت ةلتتت   Spinacea oleracea الستتتبم إ لرراةتتتة  بتتتمت

فتتتي رراةتتتة الشتتتلي   أربنتتتت  SMCس كعتتتم استتتنودم  النبكيتتتر فتتتي أ بتتتمت البتتتذ ر  ريتتتمدخ النم تتتن
 سنتم البمنت  ة  ه تم   الةرت يةالدراسة أعكم ية استنودام هتذه العولاتمت كبتدين ةت  ااستعدخ 

( 2009 اوتتتر     Dar( س  قتتتمم 1998س Özgüven  ننستتتي  ال  ةيتتتةالنم تتتن   نبكيتتتر فتتتي 
الاطتتتتتر الرراةتتتتتي  هتتتتتي بمستتتتتنودام عولاتتتتتمت عررةتتتتتة الاطتتتتتر ل تتتتت ةي  عتتتتت  الاطريتتتتتمت الاذا يتتتتتة

لرراةة  بمت الترر   Pleurotus ostreatus الاطر العنمر   Agaricus bisporusاابيض
 س الجمفة النم ن  العمدخفي  ني   جد ريمدخعا أ  بد   ةرمفة ة  ر ال مينر جي  

الةرتت ية فتي ننليتتن ااستعدخ Pleurotus عت  جلتة أوتترد يعكت  اسستتنامدخ عت  الاطتر        
واتض ال قتت العطلت   لننلتن  P. sajor-cajuنيت  بي تت ال نتم أل ال لم يتة للننليتن أ  الاطتر

 ( س2002س  Mikeالسعمد أر م  ف ن الشنم   
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نعنتتتتمر بعنن اهتتتتم الةتتتتملي عتتتت  الة م تتتتر  العنتتتتمر  رًا لكتتتت   عولاتتتتمت عررةتتتتة الاطتتتترمتتتت       
 مً عت  هتذه العولاتمت ةلات اافتمدخ ا وامض عنن اهم ع  السليل ر  اللعسليل ر  اللك ي  ف د أعكت  

 Fazaeli(   2002 اوتتتتتتتر  س Cohen(   1997 اوتتتتتتتر   س Bisariaللني ا تتتتتتتمت العجنتتتتتتترخ  
 ( س 2006 اور   س Fazaeli(     2002 اور  س

ةلت  ةلاتًم ب ميم عررةتة الاطتر العنتمر   سنودام( بمKakkar  Dhanda  1998ف د قمم       
 الجمع ل ال ايرخ في الةعر ععم راد  ر لم سعجع ةة ع  ةج ن 

 .P عكم يتتة استتنودام عولاتتمت عررةتتة الاطتترة( ةلتت  Adamovic  2006 قتتد أشتتمر        

ostreatus س ك ي بملة م ر العةد ية  البر ني للعجنرات ني  كم  ال سط العنب ي  ةل ك 
ب ميتتم عررةتتة الاطتتر العنتتمر  ( أعكم يتتة استتنودام 2002  اوتتر    Sánchezكعتتم  جتتد         

 ال معي ةل  عولامت بسنم  الة   بةد الن ليم كةل  للعمشية س
للعجنترات بةتد  مً ك  أ  نسنودم ةلا( أ  كسبة بذ ر ال ط  يع2001 اور     Li  جد        

فتي ال ستط نيت  ةعتن الاطتر ةلت  واتض عننت د العت اد  ها نشتمر    P. ostreatus عت  الاطتر 
 ة  راد البر ني  في ال سط سالسليل رية العلك  



البتتر ني  الكلتتي  قمبليتتة  للةجتت ن ععتتم راد مً أستتنودم النتتب  العةتتملأل بتتملاطر العنتتمر  ةلاتت         
 ( س2004 اور  س Fazaeliم الني  اللرم داون الجس

الجتتتتتتت ل  عررةتتتتتتتة( أ تتتتتتً بماعكتتتتتتتم  استتتتتتتنودام ب ميتتتتتتم 2006 اوتتتتتتتر     Fazaeli جتتتتتتد          
Pleurotus س كةل  لألك مم 

( عتت  وتفن دراستة أجراهتتم بمستنودام العولاتمت العنب يتتة بةتد أ نتتم  1996 جتد التد ر            
 س  ةملي ال يعة الاذا يةلك  ً لني ا مت العجنرخ لالاطر العنمر  كةل  

عتت  الاطتتر العنتتمر  ةلتت  الةلي تتة  %1أ  ةرتتمفة  ستتبة ةلتت  ( 2004أشتتمر العشتتلدا ي           
عتت  عولاتتمت  %4كم تتت اافرتتن لننستتي  اادا  اا نتتمجي لتتذك ر فتتر   اللنتتم كعتتم أ  ةرتتمفة 

  اا نتمجي في الةلي ة كم ت اافرن لننسي  اادا بةد نجايالم  طن لمعررةة الاطر العنمر  
 لذك ر فر   اللنم س 
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Agaricus bisporus 

نتتمد  رراةتتة الاطتتر العنتتمر  ةلتت  العولاتتمت الرراةيتتة العونلاتتة ةلتت  استتن را  العتت اد         
رراةتتة الاطتتر س يتت فر الاذا يتتة بشتتكن نتتدريجي أر تتم   عتت  الاطتتر ةليلتتم  أ  ال ستتط العنب تتي عتت  

  نتدةيم هتذه إالعنطلبمت الاذا ية الرر رية ة د أ نم  أ  ا  أورد ع  الاطريمت الاذا يتة لتذا فت
العولاتتتمت بملعاتتتذيمت  العتتت اد اارتتتمفية كمل شتتتم   وملتتتة الن طتتتة نجةللتتتم  ستتتطًم عف عتتتًم ا نتتتم  

الاترن  عت  ( كعتم أ  1985س Agaricus bisporus   Sharma  Jandaikاابتيض  الاطر
يةنعتد بشتكن أسمستي ةلت   ستبة  الستليل ر  اللك تي ةل  اا سمط الرراةية ذات عنن د  الاطر 
Ratio C/N   ةلتتت  بلشتتتكملً الةرتتت ية  كيتتتر الةرتتت ية فتتتي ال ستتتط لتتتذا فتتتل  أرتتتمفً ال نتتتر جي

 Aziziيعكتتت  أ  ننستتت  أدا  ال ستتتط  نريتتتد اا نتتتم   الكاتتتم خ الني يتتتة للاطتتتر  دال ستتتط العستتتن ا
اطتر الأعكت  استنودام عولاتمت عررةتة   قدس  (1991س Gupta  Vijay(    1990س  اور  
بةتتد أوتتر ج يتتة لألجستتمم الرعريتتة بإدومللتتم فتتي ننرتتير  ستتط رراةتتة الاطتتر الرراةتتي   العنتتمر 

ة  الاطتتر العنتتمر  يةنبتتر  ( س1993 اوتتر   س Agaricus bisporus  Natarjanاابتتيض 
ر  اللك تتتي  الع جتتت د فتتتي ال ستتتط العنعرتتتن فتتتي النتتتب  أ  عنلتتتن أ لتتتي ا تتتً ي تتت م بننليتتتن الستتتليل  

العولاتتمت الرراةيتتة ععتتم يستتلن  عتت  الاطتتر اابتتيض ا  ااويتتر يةتتد عنلتتن رتتم    س يستتنطيا 



 Volkال عتت  ةلتتت  النتتتب  أ  العولاتتتمت الرراةيتتتة ةس بةتتتد ننلللتتتم جر يتتتًم ب ستتتمطة أنيتتتم  أوتتترد  
 Ivors 2001س)     

 فطرإطالة العمر الخزني لل .10.2

ع مر ة بلكل  الورر ااورد س  س يننعن درجمت النرارخ الةملية  الن ال ةملي اطرالأ       
س لذل  فةعره الور ي أق ر ع  بتمقي الورتر الجتمهرخ للنتدا ن بستب  ن استً الةتملي  الج يبةد 

 Gormleyأ  اا تتتتمبة بمانيتتتتم  العجلريتتتتة  س  ةتتتتدم  جتتتت د عتتتتم ينعيتتتتً اةمقتتتتة ف تتتتدا  العتتتتم  
 Wozniakبدرجمت نرارخ ع وارة ينتدد ف تدا  الت ر    ااجسمم الرعرية  ور   ا  ( س 1975س
  Gapiuski  a1996 )ةل  الطرا خ فرًف ة  ربمت اللت   الطبيةتي  ال ت ام اللنعتي   ينمفم

( 2001س Czapski(   1993س Burton   Noble(   1986س Umiecka للجستتتم الرعتتتر 
 رط بتة  ºم 2-0يوتر  بدرجتة نترارخ بتي     الجيتدخ يتة س  يور  الاطتر ةتمدخ ننتت متر   النل

 Umiecka(   1975س Murr  Morris(   1973 اوتتتتتتتتر   س Beelman  %90 ستتتتتتتتبية 
أعتتم الاطتتر الرراةتتي  ( س1999 اوتتر   س Minato(   1992 اوتتر   س Lopez(    1986س

  أيتتتتمم 9-7لعتتتتدخ   Agaricus bispourisلل تتتت    ºم 1-0نتتتترارخ  اابتتتتيض فيوتتتتر  بدرجتتتتة
 Gormley 1975س   )Umiecka م 16-15أيتتتتتتتتتتتتتتتتمم بدرجتتتتتتتتتتتتتتتتة  3-2(  لعتتتتتتتتتتتتتتتتدخ 1986سº 
 Gormleyستمةة بدرجتة نترارخ الارفتة   18(  لعتدخ 2002(   عسلط س1981سWozniak   

Gapiuski  b1996س ) 
 .P      عكم ية نام ااجسمم الرعرية للاطرة( ةل  Metha  Jandaik  1989 أشمر        

sapidus 30-20سمةة ةلت  درجتة نترارخ  72ي أريلي  كير عر بة لعدخ أكرر ع  بلكيمل ب ل 
 س  ºم 5-0ي عًم ةل  درجة نرارخ  15 لعدخ أكرر ع   ºم
الل    ف تدا  الت ر   يعكت  في أر م  الور  ةل  بةض النايرات  ااجسمم الرعرية ننةرض      

( أ  1989س Rai  Saxenaر  بدرجمت النرارخ العف عة س  ذك لمالن لين ع  هذا الا دا  بور 
أر تم  الوتر  هت  ا واتمض  P. flabellatusللاطتر  لألجسمم الرعريتة ع  النايرات الني نن ن

 Polyphenol oxidaseعةتدن النت ال  عننت د الكمرب هيتدرات  العتم   نترداد فةمليتة أ ريعتمت 
 protease النترخ س  يبتد   ع مبن ا واتمض عننت د الاي ت ست الكليتة  ريتمدخ اانعتمض ااعي يتة



 ذلت  لتد ره فتي  هت  العست  ن ةت  اللت   الب تي أر تم  الوتر  Polyphenol oxidaseأ  أ تريم 
 سأكسدخ الع اد الاي  لية  نن للم ع  الل   اابيض أ  ةديعة الل   ةل  الل      الب ي 

بدرجتة نترارخ   Agaricus bisporusأ  ور  الاطر (Tseng  Mau  1999سنم          
    تتم  فتتي  %36ي عتتًم ستتب  ا واتتمض فتتي عننتت د الستتكريمت الكليتتة ب ستتبة  12لعتتدخ  هم 12

 رافت  ذلت  ريتمدخ عننت د ااجستمم  %42 ستكر العتم ين ن ب ستبة س  %89سكر الاركن ر ب سبة 
 س  ال منجة ة  ننلن البر ني  الرعرية ع  اانعمض اسعي ية النرخ 

بملستيطرخ ةلت    Agaricus bisporusيتة للاطترااجستمم الرعر  يعك  أطملة فنترخ وتر          
عتتت  وتتفن التتتننكم بنراكيتتر اا كستتتجي  ذلتت  يتتتنم   ( 1992 اوتتر   س Lopezالجتت  العنتتتيط  

 رفتا نركيتر رتم ي أ كستيد الكتمرب   س  ذل  بواض نركيتر اا كستجي     رم ي أ كسيد الكمرب  
 Czapski  Radziejewska(   1995 اوتتتر   س Royبملع مر تتتة عتتتا المتتتر   الطبيةيتتتة  

ةرتتتمفة ةلتتت  ةرالتتتة كتتتمر اسرلتتتي  التتتذ  يريتتتد عتتت  ستتترةة النتتت ال  ريتتتمدخ النلتتت   ذلتتت   ( س2001س
 بمسنةعمن عرشنمت أ  ففنر وم ة سعن م  كمر اارلي  ع  ه ا  العور  س

 Controledةتتدن ( أ  استتنودام الجتتت  اللتت ا ي الع2005 اوتتر      Simón ذكتتر        

Atmosphere Storage (CA)   10رتتم ي أ كستتيد الكتتمرب     %2.5التتذ  يننتت   ةلتت% 
عتتت  النلتتت   قلتتتن  اابتتتيض للاطتتتر لألجستتتمم الرعريتتتة أ كستتتجي  س نستتت  عتتت  النملتتتة العملريتتتة

  س العيكر بي
( أ  ور  ااجسمم الرعرية للاطر بدرجتة Suslow  Cantwell 2004  أ رف كًن ع       

ي أ كستتيد الكتتمرب   يعكتت  أ  يطيتتن عتتدخ رتتم  %10أ كستتجي    %3نتترارخ  تتار ع تت     ستتبة 
 ي عًم س 15ةل  الور  
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 mother culture  تحضير اللقاح األم .3.1

كليتتة الرراةةججمعةتتة  -أجريتتت الدراستتة فتتي  نتتدخ العوتتمر  العبتتردخ النمبةتتة ل ستتم البستتن ة         
 Pleurotus ت    Oyster mushroomةلتت  الاطتر العنتتمر  2009-2008للع ستم  باتداد

ostreatus (Jacq.:Fr.)    نتم استنيراد ةرلتة   يتة عت  الل تمح الاطتر  عنعلتة الستفلة البيرتم  س
شتركة ااررار البيرتتم  العنو  تتة فتتي هتذا العجتتمن فتتي الععلكتتة اارد يتتة عتت   ةلت   ستتط ستتم ن
 Potato البطمطتتم  الستتكر ال تتل   اآلكتتمر  ةلتت   ستتط عستتنول  ةكرمرهتتماللمشتتعية س  نتتم 

Dextrose Agar  (PDA)  فتي عونبترات قستتم  قميتة ال بتتمت فتي كليتتة الرراةةججمعةتة باتتدادس
 لعتدخ  ºم 25نر ت ااطبم  بةد نل ينلم ب طرخ  انتدخ عت  الل تمح اام فتي  ستط الطبت  بدرجتة 

لنتي   ºم 4ي عًم س  بةد اكنعمن  ع  الارن الاطر  ةل  ااطبم  نامت في نمر ة بدرجتة  14
 ( س2008 اور   س Dundar ةعمن اسسن

 Spawn Production. إنتاج لقاح الفطر 3.2

( عا بةض النن يراتس استنودعت 2002نم ننرير الل مح الاطر  نس  طري ة عسلط         
نب   ن طة ذات   ةية جيدخ ومليتة عت  النشترات  العستببمت العررتية   رتةت فتي كعيتة عت  

دقي تتة رتتم يبةتتد ع تتدر ال تتمر  20 استتنعر الاليتتم  لعتتدخ  العتتم  العالتتي يةتتمدن رتتة   ر  النبتت  
دقتم   رتم نستنور  النبت   عت  العتم   ن شتر فتي عكتم   5 ننر  النبت   فتي العتم  العالتي لعتدخ 

كرام كمرب  مت الكملستي م  كلتل(  3.3 مي  عا الن لي  للنول  ع  العم  الرا د رم يرم  للم 
CaCO3  12.5 )كتترام كبرينتتمت الكملستتي م  جتتبل CaSO4  لكتتن كاتتم نبتت   بتتمل ر  الرطتت س

ولطتتتت النبتتت   عتتتا العتتت اد العرتتتمفة  نتتتم عجم ستتتنلم  ن ريةلتتتم فتتتي ق تتتم ي العشتتتر بمت الامريتتتتة 
كرام  ر  رط  لكن ق ي تة س كل تت ال  تم ي بستداد  400-350لنر  ب اقا  2.25العسنةعلة سةة 

 رتاط  ºم 121رخ ( لعدخ سمةة بدرجتة نتراAutoclaveقط ي عنكم  ة عت بجلمر العم دخ  
س نركتتت ال  تتم ي لنبتترد رتتم ل نتتت ب طتتا عتت  عستتنةعرات الاطتتر ال تتمعي ةلتت  أطبتتم   2بتتمرجا أل 15

 4-3لنتتي  اكنعتتمن  عتت  ال ستتيأل الاطتتر  ةلتت  بتتذ ر الن طتتة   ºم 1±25بنتتر   نرتت ت بدرجتتة 
عتترات أ  كتتن أستتب   عتترخ ةلتت  ااقتتن لع تتا النبتت   عتت   4-3أستتمبيا( رتتم نتتر  النبتت   العل نتتة 



-3(  بةتد 2005س Oeiنن  رعم  ن ريا  ا نشمر ال سيأل الاطر  ةلت  البتذ ر بشتكن جيتد  النك
 أسمبيا ن بف النب   جمهرخ لفسنةعمن س  4

  Substrateتحضير أوساط الزراعة .  3.3

 Phragmites ال  تتتت  البتتتتر  Imperata cylindricaجعةتتتتت  بمنتتتتمت النلاتتتتم        

communis  جمعةتتتة باتتتداد س فتتتي ع ن تتت  شتتتلر آ   نتتتم –عتتت  ن تتت ن  عبتتتمرن كليتتتة الرراةتتتة
اسنةعمن الربا الةل   ع  ستي م   أ را   بتمت ال  ت   بةتد النجايت  قطةتت ال بمنتمت ةلت  قطتا 

 كرامجلنتتتتر  ينتتتتر جي  ع تتتتدره الي ريتتتتم1ستتتتم رتتتتم   ةتتتتت فتتتتي عتتتتم  يننتتتت   ةلتتتت   10-2بطتتتت ن 

 2)2CO(NH  كمجلنتتر ب نمستتي م ع تتدره كبرينتتمت الب نمستتي م  0.3عتتاSO42K ةرتتمفة  س عتتا
علامجلنتر  75  العبيد الاطر  بمفسني  بنركير  %1(  بنركير %37عنل ن الا رعملي  النجمر   
ستمةة( فتي عتم   20(  ننتر  لليت م النتملي  1987س Vijay  Sohi لاترض النة تيم  عنت ر ةت 

ال  ا بةد ذل  نم  شر اا سمط ةل  طب تمت عت  الالتي  العر ت  للتنول  عت  العتم  الرا تد  ن ليتن 
بةتدهم أ تتبنت اا ستمط جتمهرخ للرراةتتةس نللتت عك  تتمت  % 60-50ستبة الرط بتة ةلتت  نت الي  

 ال سط قبن الرراةة لعةرفة عك  منً ااسمسية بةد الندةيم بمل ينر جي   الب نمسي مس

تقةةةةدير البةةةةروتينكري والسةةةةكريات الكليةةةةةكري والفينةةةةولكملغم  م وزن جةةةةا ي   1 جةةةةدول

 *  م وزن جا ي لألوساط الزراعية100المعدنية كملغم والنيتروجينكري وبع  العناصر 

 

 نوع الوسط
البروتين

 كري

 سكريات

 كليةكري

 فينول

 ملغم  م

 عنصر

N 

 عنصر

K 

عنصر

Mg 

عنصر

Na 

عنصر

Zn 

عنصر

Cu 

 0.23 8.11 41.40 246.42 806.00 0.80 0.132 1.45 5.00 تبن حنطة

 0.33 6.96 35.87 256.92 284.00 0.60 0.385 1.81 3.72 وسط حلفا

 0.22 7.84 32.17 216.53 178.00 0.77 0.301 5.11 4.79 وسط قصب

L.S.D 1.06 0.60 0.110 0.17 136.00 3.51 1.59 0.97 0.07 

  رارخ ال نة -*أجريت الننملين في العركر ال ط ي للبن    الرقمبة الد ا ية 
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كاتتم  ستتط  1ستتم نيتت  ي رتتا  60×40نعتتت الرراةتتة فتتي أكيتتمل بفستتن  شتتامفة بلبةتتمد        
مل التتت ر  جتتتم  عتتت  كتتتن  عتتت  النتتتب  أ  النلاتتتم أ  ال  تتت  ةلتتت  ا اتتتراد فتتتي كتتتن كتتتيلس ةلتتت  أستتت

عتت   ر  ال ستتط ةلتت   %5ب ستتبة  Spawnأرتتي  الل تتمح الاطتتر  ال تتمعي ةلتت  بتتذ ر الن طتتة 
( نتتتم  رتتتا الل تتتمح 2004 اوتتتر  س Shahكتتتم ن ريبتتتًم لكتتتن كتتتيل(   50أستتتمل التتت ر  الجتتتتم   

ستم  بةتد  10-5ف  طب مت بي  طب ة  أورد نت الي الاطر  بي  ال سط داون الكيل ال اند بر
 2±25كلت  الكتيل بتتملويط بشتكن جيتتد   لتت ااكيتتمل العل نتة ةلتت  كرفتة النرتت  بدرجتة نتترارخ 

أسمبيا أ  لني  اكنعمن  ع  الارن الاطر  ةل  جعيا ال سط داون  4-3بةيدًا ة  الر   لعدخ 
 الكيل  بةد ذل    لت ااكيمل ةل  كرفة اا نم  س 

 production Room.  رفة اإلنتاج  5.3

 1.5ب تدرخ  Splitعنر عةر لة الجتدرا  عجلترخ بجلتمر نكييت  عت   ت    4 ×3كرفة بلبةمد        
الرفتت   بةتتد نر يبلتتم بملتتة نتتمدخ بةتتدد عنستتم   عتت  الر تت   عتت  جلتتة األكيرراع علرر   طتت س  رتتةت

 استتتنودم جلتتتمر  % 90 -80  ستتتبة الرط بتتتة  ºم 2±25الرتتت   س  كم تتتت نتتترارخ كرفتتتة اا نتتتم  
( لرفتتا  ستتبة الرط بتتتة ةرتتمفة ةلتت  رل أررتتتية  جتتدرا  الارفتتة بملعتتتم  Humidifierالعرطتتم   

الةمد  عرخ أ  عرني  بملي م كعم نم نبطي  أررية الارفة بملبفسن  الرراةي  أري  العم  داون 
سمةة ي عيتًم  4-2 سم س عا ن فير نل ية ع مسبة بانف بم  الارفة قليًف لعدخ 10-5الارفة بةع  

 Luxلن تبف شتدخ اارتم خ   3اةنيمديتة ةتدد  ت ن فير ةرتم خ ا تط مةية عت  شتعةمت فل رست 
 س Luxmeter( ن ن ااكيمل العرر ةة  نم قيمل شدخ الر   ب سمطة جلمر 400-350
 Harvesting. الجني  6.3

فة اا نم   نملر ةل  أسمبيا ع  ال  ن ةل  كر  3-2نبدأ ااجسمم الرعرية بململ ر بةد         
 ن تتبف  تتملنة  Pin-headس أ  التتدبمبيل  primordiaشتتكن عجتتمعيا نتتدة  بتتملبراةم اا ليتتة 

أيتمم س بةتد   تت ن ااجستمم الرعريتة ةلت  النجتتم الع مست  ن طت  بمستنودام اليتتد  4-3للج تي بةتد 
للج تتي  خبليلتتم بلطتت  عتتا الستتن  الوايتت   يراةتت  ةتتدم رل العتتم  ةلتت  ااجستتمم الرعريتتة الجتتمهر 

 ( س2005س Oeiا  ذل  قد يسب  النل  أر م  الور   النس ي   نيجة الرط بة الةملية   خعبمشر 



 التجارب التي تم تنفيذها. 7.3
 التجربة األولى: اختبار كفاءة األوساط منفردة .1.7.3

  سط نب  الن طة ل نده  عةمعلة الع مر ة( -1

  سط النلام ل نده -2

  سط ال    ل نده -3

ربة الثانيةة: اختبةار كفةاءة وسةط الحلفةا بعةد تدعيمة  ببةذور القطةن التج .2.7.3

 المسحوقة و نخالة الحنطة أو نشارة الخشب .

ستتن ت بتتذ ر ال طتت  بمستتنودام عمك تتة كلربم يتتة يعكتت  التتننكم باننتتة عتتر ر البتتذ ر نستت          
يتد الاطتر    العب %1.5النمجةس رتم   ةتت فتي عتم  نتم   ةلت  عتمدخ الا رعتملي  النجتمر  ب ستبة 

علامجلنر بةد ذلت   شترت البتذ ر العستن قة يت م أ  يت عي  لنتي  ر ان را نتة  75بمفسني  بنركير 
بةتتد ذلتت  أرتتيات ةلتت  ال ستتط بولطلتتم ب تت رخ  %50الا رعتتملي   نواتتيض الرط بتتة ةلتت  نتت الي 

  جيدخ قبن  رةلم في أكيمل الرراةة س أعم بمل سبة لل وملة ف د أةيد  وللم للتنول  عت  الطنتي
الرا د  نم نة يعلم  اسنةعمللم كعم في نملتة بتذ ر ال طت  س أعتم بمل ستبة ةلت   شتمرخ الوشت  ف تد نتم 
نة يعلم ةل  ا اراد كعم في نملة نة يم أ ستمط الرراةتة س  اشتنعلت هتذه النجربتة ةلت  العةتمعفت 

 -اآلنية:

  سط نب  الن طة ل نده  عةمعلة الع مر ة( -1

  سط النلام ل نده -2

 عسن قة  بذ ر قط %10   نلام 90%  -3

 عسن قة  بذ ر قط %20نلام    80% -4

  شمرخ وش  %10نلام    90% -5

  شمرخ وش  %20نلام    80% -6

  وملة ن طة %10نلام    90% -7

  وملة ن طة% 20نلام    80% -8

 



. التجربة الثالثةة:اختبار كفةاءة وسةط القصةب بعةد تدعيمة  ببةذور القطةن 3.7.3

 الخشب .المسحوقة أو نخالة الحنطة أو نشارة 

نتتم ننرتتير بتتذ ر ال طتت   ستتن لم  نة يعلتتم  نة تتيم ال وملتتة  ال شتتمرخ كعتتم ذكر تتم ستتمب ًم فتتي        
 -النجربة السمب ة س  اشنعلت هذه النجربة ةل  العةمعفت اآلنية:

  سط نب  الن طة ل نده  عةمعلة الع مر ة( -1

  سط ال    ل نده -2

 عسن قة   بذ ر قط %10  ال     90%  -3

 بذ ر قط  عسن قة %20 ال      80% -4

  شمرخ وش  %10ال       90% -5

  شمرخ وش  %20ال       80% -6

  وملة ن طة %10ال       90% -7

  وملة ن طة% 20ال       80% -8

 

  التصميم التجريبي .4.7.3

 فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  الن تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعيم الةشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ا ي الكمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن                  3  2  1نللتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت النجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمر            
Completely Randomized Design (CRD)  س ولتت  اه التترا    بوعستتة عكتتررات 

( بمستتتتنودام البر تتتتمعأل LSD ق ر تتتتت العن ستتتتطمت نستتتت  اونبتتتتمر أقتتتتن فتتتتر  عة تتتت     (1980
 س Genstatاان م ي الجمهر 

جسةام الثمريةة التجربة الرابعة: اختبار القابلية الخزنيةة والتسةويقية لأل .5.7.3

 السابقة . التجارب المنتج من للفطر

جمعةتة باتداد   -اذت النجربة في العومر  العبردخ النمبةة ل سم البسن ة في كليتة الرراةتة         
كم في كن ةبت خ س  كلاتت برقتم    100نم الور  في ةب ات بفسنيكية عةدخ للذا الارض ب اقا 

قدم عجلرخ بع رم نترار   20(س اسنودعت رف  نمر مت نجم Filmsع  البفسن  الشام   
 Thermostatع  ومر  النمر ة  نم نربيتت النمرت مت ةلت  رفرتة درجتمت ( ي ًِ عك  الننكم ب

س  استتتتنةعلت كرفتتتتة عةر لتتتتة الجتتتتدرا  عجلتتتترخ بجلتتتتمر نبريتتتتد  ºم 1±8س ºم 1± 4س ºم 1±2هتتتتي 
 Split  م 2±23( بةد نربيت نرارنلم ةلº نرارخ الارفة(س  



 التصميم التجريبي .6.7.3

 برفرتتتة عكتتتررات كنجربتتتة   CRDالةشتتت ا ي الكمعتتتن نللتتتت نجربتتتة الوتتتر   فتتت  الن تتتعيم        
( ه      ال سط أ  الندةيم  ينتدد Aبةمعلي  الةمعن اا ن   (1980 س ول  اه الرا   ةمعلية 

( ه  درجة نرارخ الور   بلربا عسن يمت Bنس  كن نجربة(  الةمعن الرم ي   Aةدد عسن يمت 
   -كمآلني:

 ي عًم( 25 ور  لعدخ             ºم 1±2ور  بدرجة نرارخ  -1
 ي عًم( 20 ور  لعدخ             ºم 1± 4ور  بدرجة نرارخ  -2
 ي عًم( 12 ور  لعدخ             ºم 1±8ور  بدرجة نرارخ  -3
 أيمم( 6 ور  لعدخ     ºم 2±23ور  بدرجة نرارخ الارفة  -4

 :المدروسة . الصفات8.3
 -. الحاصل الكلي على أساس الوزن الرطب :1.8.3
ذلتت  بجعتتا نم تتن جعيتتا الج يتتمت الع نجتتة عتت  كتتيل بفستتن   انتتد يننتت   كيلتت  كتترام          

  اند ع  ال سط الجم   ينم النةبير ة ً ةل  أسمل كرامجكام  سط س

  -:النسبة المئوية للمادة الجافة. 2.8.3

جا  في  ن طا ةل  قطا  ايرخ رم نلكن عةمعلة كم ع  ااجسمم الرعرية الطمرجة  100يموذ        
س ( 2008 اور   س Dundar  لني  ربمت ال ر  ºم 60ة د درجة نرارخ  Ovenكلربم ي فر  

 سنور  ال سبة الع  ية ع  العةمدلة اآلنية:ن  

 لألجسام الثمريةالوزن الجاف                                                        
 100×   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــللمادة الجافة =   ــــــــــــــــــ %                  

 جسام الثمريةالوزن الرطب لأل                                                      

 -. الحاصل الكلي على أساس الوزن الجاف :3.8.3

 نس  اا نم  ةل  أسمل ال ر  الجم  ع  العةمدلة اآلنية:         
 

 النسبة المئوية للمادة الجافة  ×الوزن الرطب                                    
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=    اإلنتاج على أساس الوزن الجاف

                                                                           100 
 



 -: Biological Efficiency (B.E)   الكفاءة الحيوية 4.8.3
الكاتتم خ الني يتتة هتتي الع يتتمل لكاتتم خ ة نتتم  اا ستتمط س أ  قمبليتتة ال ستتط ةلتت  ة نتتم  اكبتتر        

كعية ع  ااجستمم الرعريتة  يتنم النةبيتر ة لتم ةلت  أستمل ال ستبة الع  يتة  ن تمل نست  العةمدلتة 
 اآلنية:

                                    Chang) 1981 اور  س) 
 

 -. نسبة تلوث الوسط:5.8.3

 قُدرت ة  طري  نسم  العستمنة الستطنية للب تا العل رتة عت  ال ستط ةلت  العستمنة الستطنية        
 اآلنية: للكيل  ف  العةمدلة

 

 -:Spawn run. الفترة الالزمة الكتمال النمو 6.8.3

نن  اكنعمن  ع  ال سيأل الاطر  ةل  جعيا ال سط  Spawningةدد اايمم ع  نل يف ال سط        
 .(2004 اور   س  Shah  في الكيل

 -:primordia  لتكوين البراعم األولية ة. الفترة الالزم7.8.3
ننت  بتد  ملت ر  Spawn runةدد اايمم ع  اكنعتمن  عت  الاترن الاطتر  ةلت  ال ستط  

 (س2004 اور   س  Shahالبراةم اا لية ومر  الكيل  
 -:Fruiting Timeلتكوين األجسام الثمرية   ة. الفترة الالزم8.8.3
ننتت  ن تتبف ااجستتمم الرعريتتة جتتمهرخ  primordiaةتتدد اايتتمم عتت  ملتت ر البتتراةم اا ليتتة        
 (س2004 اور   س  Shahللج ي  

 =  للكام خ الني ية %
 ال ر  الرط  لألجسمم الرعرية  كم(

 ×100 
 ال ر  الجم  لل سط  كم(

 
 = لنل   ال سط %

  عجع   العسمنة السطنية للب ا العل رة ع  ال سط 
 العسمنة السطنية للكيل ال اند 100× 



 -. دورة اإلنتاج:9.8.3
ةدد اايمم عت  أ ن ج يتة ننت  آوتر ج يتة لكتن كتيل أ  عكترر يننت   كيلت كرام  انتد عت  

 سالجم  ال سط
 

 الجنيات( . عدد مرات الجني )عدد10.8.3
نج تت  ااجستتمم الرعريتتة كلعتتم أ تتبنت جتتمهرخ للج تتي  يةبتتر ة لتتم بةتتدد عتترات الج تتي لكتتن 

 عكررس
 -. طول ساق الجسم الثمري:11.8.3

 ي مل ط ن سم  كن جسم رعر   سم( بمسنودام عسطرخ عدرجة س 

 -. قطر ساق الجسم الثمري:12.8.3

 س Vernierال دعة  ي مل قطر سم  كن جسم رعر   سم( بمسنودام           

 -. قطر قبعة الجسم الثمري:13.8.3

 س ي مل قطر قبةة كن جسم رعر  ب ندخ  سم( بمسنودام عسطرخ عدرجة 

  -. متوسط وزن الجسم الثمري:14.8.3

  ي مل ب ندخ كمججسم رعر  نس  العةمدلة اآلنية:    
 كلي لألجسام الثمرية الناتجة من كيس واحدالوزن ال                                                      

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ متوسط وزن الجسم الثمري                
 واحد عدد األجسام الثمرية الناتجة من كيس                                                          

 

 -. متوسط حاصل الجنية الواحدة:15.8.3

  ي مل نس  العةمدلة اآلنية:            

 الحاصل الكلي المنتج من كغم وسط                                 
   ـــــــــــــــــــــــــــــــ=   ـــــــــــــــــــــــــــــــ متوسط حاصل الجنية الواحدة                 
 عدد الجنيات                                                                   

 -:لبروتينالمئوية ل نسبة. ال16.8.3

 عميكر كلتدان  قتُدرت ةت  طريت  ن تدير ال ستبة الع  يتة لل نتر جي  ب استطة اللرتم بجلتمر      

Micro kjeldahl  , Jackson 1958) ة:رم اسنورجت ة  طري  العةمدل 



 6.25× سبة البر ني  ةل  أسمل ال ر  الجم  = ال سبة الع  ية لل نر جي           

 
17.8.3

( فتتي ن تتدير كعيتتة الكمرب هيتتدرات الكليتتة فتتي ااجستتمم Joslyn  1970 استتنودعت طري تتة       
عن عنل ن نمعض  10  للم كم ع  عسن   ااجسمم الرعرية الجمفة  أري 0.2الرعرية ةذ أوذ 
دقي ة رم أجتر   60لعدخ  ºم 60ع سر (   رةت الةي ة في نعمم عم ي بدرجة  1البير كل ري   

د رخجدقي ة رم جعا العنل ن الرا   في د ر  نجعتي  3000دقي ة بسرةة  15طرد العركر  لعدخ 
لعترات الرفرتة ةلت  عن  نكررت هذه الةعليتة رتف  عترات رتم أكعتن العنلت ن الرا ت  عت  ا 50سةة 
عتتن عتت  عنلتت ن 1عتتن عتت  العنلتت ن العواتت   أرتتي  لتتً 1عتتن بإرتتمفة العتتم  الع طتتر  أوتتذ  50

 4SO2Hعتن عت  نتمعض الكبرينيت  العركتر  5عتا ةرتمفة ( Phenol OH5H6C  %5الاي ت ن 
  تتتم  عينر 490 ةلتتت  طتتت ن عتتت جي  Spectrophotometerرتتتم قتتترا خ اسعن تتتم  بملعطيتتتم  

  ن   قيمسي عنرر ع  الكل ك ر  نم النةبير ة لم ك سبة ع  ية س نسبت النراكير ع  ع
 . تقدير العناصر المعدنية18.8.3

 -أواًل: طحن العينات:
طن تتت رتتم التت ر  لنتتي  ربتتمت  ºم 60جااتتت ااجستتمم الرعريتتة فتتي فتتر  كلربتتم ي ةلتت  درجتتة      

فتتي ةبتتت ات علتتتم بةتتدهم  رتتةت  0.5بطمن  تتة كلربم يتتة  عتتررت عتت  وتتتفن ع وتتن قطتتر فننمنتتً
 اوتتتر    Dundar لنتتتي  اسستتتنةعمن  ºم 4بفستتتنيكية  تتتايرخ عنكعتتتة الالتتت   نامتتتت بدرجتتتة 

 س(2008س
 -ثانيًا: هضم العينات:

كتتتم عتتت  الةي تتتة الجمفتتتة العطن  تتتة  هرتتتعت  0.2بلوتتتذ  أجريتتتت ةعليتتتة اللرتتتم الرطتتت        
 نستت  الطري تتة  1:2بمستتنودام نتتمعض الكبرينيتت  العركتتر  نتتمعض البير كل ريتت  العركتتر ب ستتبة 

 بةتتتد ةنعتتتمم ةعليتتتة اللرتتتم جلتتترت عسنول تتتمت ( Cresser  Parsons  1979النتتتي اقنرنلتتتم 
 فيلم  كعم يلني: اآلنيةال عمذ   نم ن دير الة م ر 

 -:تقدير عنصر النيتروجين -أ

 A.O.A.C 1970س) 



 ستمطةعت سر ( ب   10قدر ال ينر جي  الكلي بملن طير بةد ةرمفة هيدر كسيد ال  دي م    ُ       
  س(Micro Kjeldahl  , Jackson 1958كر كلدان جلمر عمي

 -: البوتاسيومتقدير عنصر  -ب

 Flame-Photometer بجلمر العطيم  الللبيالةي مت العلر عة قدر الب نمسي م في  ُ        

  . 

 -:تقدير عناصر المغنسيوم والصوديوم والزنك والنحاس  -ج
  Atomicجلتمر اسعن تم  التذر  طةستمب   نم ن دير الة م ر في الةي تمت العلرت عة        

absorption spectrometry            . 

 -. تقدير الفينوالت:19.8.3
طت ن      ذل  ب يتمل اسعن تم  الرت  ي ة تد   Arnow’sالاي  ست  ف  طري ة قدرت

 م  عينر بجلمر الطي  الر  ي للعة د الل  ي ال تمنأل عت  ناتمةفت وم تة لكمشت   515ع جي 
عتن عت  الكنت ن  15 س استنةعن Ortho dihydric phenols عتا Arnow’s Reagentآر ت  

عتت  عستتن   ااجستتمم الرعريتتة التتذ  نرتتر كعتتم ذكر تتم أةتتفه كتتم  1لكتتن  %96 نركيتتر ااريلتتي
الراستتت  فتتتي قةتتتر دقتتتم   بةتتتدهم ستتتن   10لعتتتدخ  ºم 95فتتتي نعتتتمم عتتتم ي بدرجتتتة  الولتتتيط ستتتو   

ي  عتت  قعتتمل الشتتمل  أةيتتد استتنوف  بمستتنةعمن هتتم   ورفتتي  رشتتف عتت  وتتفن طب نتت ال ةتتم 
جعتا عترخ أوترد س رتم رشتف عت  وتفن قعتمل الشتمل  %96عتن عت  الكنت ن ااريلتي 5 العنب ي بت

 أكعتتن النجتتم بتتملكن ن   Whatman 40الراشتتني   نتتم النرشتتيف رم يتتة عتت  وتتفن  ر  نرشتتيف
  نرتر ست س س اسنةعن هذا العستنول  لن تدير الاي تع  الةي ة كم  1عن لكن  10ااريلي ةل  
كتم  NaNO  10)2(ال ت دي م  تيتكتم عت   نر  10بمذابتة  Arnow’s Reagentكمشت  آر ت  

في ق ي ة رجمجية عةنعة   نامعن عم  ع طر  100في  MoO2)4(Naع  ع لبيدات ال  دي م 
فتتتي  العتتذك ر أةتتتفهعتتتن عتت  العستتتنول  الكنتتت لي  1أوتتذ  سة تتتد النمجتتتة يعكتتت  استتنةعملً  لكتتي
 1   0.5ةيتتمر   HClعتتن عتت  نتتمعض الليتتدر كل ري  العواتت   1  للتتم اونبتتمر  أرتتي أ ب بتتة

 NaOH 1عن هيدر كستيد ال ت دي م  2عن عم  ع طر رم أري  لً  10عن ع  كمش  آر    
 Spectrophotometerس ينم قيتمل اسعن تم  اللت  ي بجلتمر  ةيمر  فيملر نمًس ل    رد 



عت   Ortho Dihydric Phenolsست  تم  عينر  يتنم نستم  الاي ت   515ةلت  الطت ن العت جي 
 أنتد  Catechol 2(OH)4H6Cنم ننرتيره عت  الكتمنيك ن  Standard Curveع ن   قيمسي 

الاي  ست العلعة( نم اسنةعمن ةدخ نراكير بني  نك   أةل  ع  أةل  قرا خ للةي تمت س  أقتن عت  
  س (1986س  Mahadevan)  Sridharأقن قرا خ للةي مت لننرير الع ن   ال يمسي 

 . تقدير السكريات الكلية الذائبة 20.8.3
-Phenolنتتمعض الكبرينيتت               -قتدرت الستتكريمت الكليتتة بع جتت  طري تتة الاي تت ن     

sulphuric acid  تم  عينر فتي جلتمر  490 نم قيمل اسعن تم  الرت  ي ةلت  طت ن عت جي 
ن عت  العستنول  الكنت لي  كعتم عت1الطي  الر  ي للعة د الل  ي لعريأل النامةن  العنك   ع  

عتتن عتت  1(  أرتتي  لتتً  20.8.3فتتي ننرتتير العستتنول  الكنتت لي لن تتدير الاي تت ست فتتي ف تترخ 
 10عرتتمً  لتتً  4SO2Hعتتن عتت  نتتمعض الكبرينيتت  العركتتر  5عتتا ةرتتمفة  %5عنلتت ن الاي تت ن 

عن عم  ع طر  قدرت السكريمت الكلية ع  وفن ع ن   قيمسي عنرر عت  نراكيتر عةل عتة عت  
 س(1986س  Mahadevan)  Sridharسكر الكل ك ر  نم النةبير ة لم ك سبة ع  ية 

 . الصفات التي تمت دراستها بعد الخزن: 9.3

1.9.3

20.8.3

 -:لبروتينل ةالمئوي نسبة. ال2.9.3

 س 8.3س17نم ن ديرهم كعم في الا رخ         

3.9.3 .:- 
 :العةمدلة اآلنية نسبت ةل   ف            

 للا دا  بمل ر  = %
 ااجسمم الرعرية بةد الور  ر   - ااجسمم الرعرية قبن الور  ر  

 ×100 
 ااجسمم الرعرية قبن الور  ر  

 
 



4.9.3.
نستتتبت  ستتتبة النلتتت  الاستتتلجي عتتت   ر  ااجستتتمم الرعريتتتة النتتتي نملتتتر ةليلتتتم اارتتترار         

هتتذه   نستتبت الاستتلجية عرتتن النشتت    ال عتت ات الرم  يتتة  النلتت ي  كيتتر العركتت    اا ليتتمر العتتم ي
 :اآلنية ةل   ف  العةمدلةال اة 

 
 يا  وزن األجسام الثمرية التالفة فسلج                 

 100×   ـــــــــــــــــ=   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ للتلف الفسلجي %                  
 الوزن الكلي لألجسام الثمرية                                                 

 
 

5.9.3 .
ت الركبيتتة ممهريتتًم بمستتنودام الةتتي  العجتتردخ ك ستتبة ع  يتتة نيتت  نتتم ن تتدير قتتدرت الشتتةيرا

 سبة العسمنة السطنية لألجسمم الرعرية العاطمخ بملشةيرات الركبية ةل  العجع   الكلي لألجسمم 
 الرعرية الني لم نملر ةليلم  نس  العةمدلة اآلنية : 

 
 كبية لألجسمم الرعريةالعسمنة العاطمخ بملشةيرات الر                     

 100×   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=   ــــ للشعيرات الزغبية  %  
 المساحة الكلية لألجسام الثمرية                                                 

 
 س %25يًم أذا كم ت  سبة الشةيرات الركبية أكرر ع   ةدت ااجسمم الرعرية نملاة فسلج

 
6.9.3

قتتدر النايتتر فتتي لتت   ااجستتمم الرعريتتة ممهريتتًم بمستتنودام الةتتي  العجتتردخ ب تت رخ ن ريبيتتة 
    - قسعت اال ا  ةل  ست درجمت كمآلني:

 اسعر كمع  6اسعر س  5كريعي عسعر س  4ا ار كريعي س  3ابيض ع ارس  2ابيض س  1

نن   5 ةدت ااجسمم الرعرية نملاة فسلجيًم بنلرير النل   كير العرك بة أذا كم ت درجنً أكرر ع  
 س 6درجة 

 



 النتائـج واملناقشـة .4
 التجربة األوىل : اختبار كفاءة األوساط منفردة . 1.4

غةزل الفطةري علةى الوسةط وعةدد عدد األيام من الزراعة حتى اكتمال نمةو ال .1.1.4

األيةةام حتةةى  هةةور البةةراعم األوليةةة وعةةدد األيةةام حتةةى الجنيةةة األولةةى وعةةدد 

 .الجنيات ودورة اإلنتاج 

أ  الانتترخ النتتي يستتنارقلم الاطتتر العنتتمر  سستتنةعمر ال ستتط  فنتترخ نكتت ي  البتتراةم اا ليتتة        
عرارةتت  الاطتر العنتتمر  فتتي الةتتملم  ا    الانترخ ننتت  أ ن ج يتتة عت  ااعتت ر العلعتتة النتتي يلتنم بلتتم

الن تتت ن ةلتتت   قتتتت ق تتتير اكعتتتمن عرانتتتن ال عتتت  العونلاتتتة علعتتتة  سستتتيعم فتتتي نملتتتة اا نتتتم  
(  هتتتذه العرانتتتن التتترف  هتتتي عتتت  أهتتتم العرانتتتن النتتتي يعتتتر بلتتتم 2009 اوتتتر  س Islamالنجتتتمر  

 (س2004 اور   س  Shahالاطر العنمر  وفن د رخ نيمنً  
أ  عةمعلة ال    ل نده نا قت عة  يًم ةل  عةمعلنم النلام  2ع  ال نم أل في جد ن ينبي         

ل ندهم  عةمعلة الع مر ة  كم ت أسر  العةمعفت في اسنةعمر ال سط  اكنعمن  ع  الارن الاطر  
ي عتًم( بي عتم نتلورت عةمعلتة  031.0ي عًم نلنلم عةمعلة النلام ل ندهم   28.00ةل  ال سط وفن 

ي عًمس  نا قتت عةمعلتة ال  ت  ل نتده فتي ةةطم لتم أقتن  033.0 ة في اسنةعمر ال سط ةل  الع مر 
ي عتتًم(  النلاتتم  014.0ي عتتًم( نلنلتتم عةتتمعلني الع مر تتة   011.2ةتتدد أيتتمم لملتت ر البتتراةم اا ليتتة  

ي عتتًم(  اللنتتم  لتتم نونلاتتم  عة  يتتًم ةتت  بةرتتلعمس أعتتم بمل ستتبة ل تتاة ةتتدد اايتتمم  015.4ل نتتدهم  
ي عتًم(  لتم يكت   05.6ن  أ ن ج ية ف تد أةطتت عةمعلتة النلاتم ل نتدهم نم تن بلقتن ةتدد أيتمم  ن

ي عتًم س  نا قتت  6.80بي لم  بي  عةمعلة ال  ت  ل نتده فتر   عة  يتة النتي أةطتت نم تن بةتد 
ي عتتًم س أعتتم  07.8عةمعلتتة النلاتتم ل نتتدهم عة  يتتًم ةلتت  عةمعلتتة الع مر تتة النتتي أةطتتت نم تتن بةتتد 

لةتدد عترات الج تي  د رخ اا نتم  ف تد ستجلت عةمعلتة الع مر تة أقتن ةتدد عترات ج تي نيت  بمل سبة 
ي عتتتًم نليلتتتم عةمعلتتتة النلاتتتم ل نتتتدهم بةتتتدد  77.80ج يتتتمت وتتتفن د رخ ة نمجيتتتة قتتتدرهم  6.00بلاتتتت 

ي عتتًم فتتي نتتي  أةطتتت  108.40ج يتتمت  بتتد رخ ة نمجيتتة قتتدرهم  7.00عتترات الج تتي نيتت  بلاتتت 
 ي عًم س 103.40ج يمت  بد رخ ة نمجية قدرهم  9.00عةمعلة ال    ل نده 



. ترثير األوساط الثالثة منفردة على عأدد األيأام مأن الزراعأة حتأى اكتمأال نمأو الغأزل 2جدول 
الفطأأري علأأى الوسأأط وعأأدد األيأأام حتأأى ظهأأور البأأراعم األوليأأة وعأأدد األيأأام حتأأى الجنيأأة 

 األولى وعدد الجنيات ودورة اإلنتاج .

 
ربعم يةرد اسونف  النم تن فتي عرانتن ال عت  العونلاتة فتي الدراستة النمليتة ةلت  اوتنف       

 Bhatti  1987  )Nageswaranره كتن عت  اا سمط  عك  منلمس  هذا ال نم أل ننا  عتا عتم ذكت
( فتتتي أ  اوتتتنف  فنتتترخ 2005 اوتتتر     Iqbal(  2004 اوتتتر     Shah(  2003 اوتتتر    

اكنعمن ال ع   الانرخ نن  مل ر البراةم اا لية  الانرخ نن  الج ية اا ل  للاطتر العنتمر  نةنعتد 
انتترخ النتتي يستتنارقلم الاطتتر ( أ  ال2009 اوتتر     Kimenjuةلتت  اا ستتمط  عك  منلتتمس  سنتتم 

العنتتمر  سستتنةعمر ال ستتط  فنتترخ نكتت ي  البتتراةم اا ليتتة  الانتترخ ننتت  الج تتي يةنعتتد ةلتت  عننتت د 
ال سط ع  السليل ر  اللك ي   قمبلينً ةل  ن فير العاذيمت الفرعتة لعرانتن  عت  الاطتر العونلاتةس 

نجتم ال ستط داوتن ااكيتمل كذل  نةنعد سرةة اكنعمن ال عت  ةلت  اا ستمط بشتكن أسمستي ةلت  
 Belewu  س2006 اور  س ) 

( ة تتد رراةنتتً رفرتتة أ تت ا  عونلاتتة عتت  الاطتتر العنتتمر  ةلتت  2005 اوتتر     Iqbal جتتد       
ةلت   16أ  ةدد أيمم اكنعمن  عت  الاترن الاطتر  ةلت  ال ستط كم تت بتي   عولامت رراةية عونلاة

 املعاملة

األيام من تلقيح  عدد

الوسةط حتةى اكتمةةال 

نمةةو الغةةزل الفطةةري 

 على الوسط

عةةةةدد األيةةةةام مةةةةن 

اكتمال النمةو حتةى 

 هةةةةةور البةةةةةراعم 

 األولية

عةةةةدد األيةةةةام مةةةةن 

 هةةةةةور البةةةةةراعم 

األوليةةةة حتةةةى أول    

 جنية

 دورة اإلنتاج  عدد الجنيات

تنب احلنطة )معاملة 

 املقارنة(
33.00 14.00 7.80 6.00 77.80 

 108.40 7.00 5.60 15.40 31.00 لفا لوحدهوسط احل

وسط القصب 

 لوحده

28.00 11.20 6.80 9.00 103.40 

L.S.D 0.05 1.26 1.59 2.14 11.88 ـــــ 



ال عت   نسكنعتم ةأ  ةدد اايمم الفرع (a2006  اور     Vetayasupornي عًمس كعم  جد  46
 Vetayasuporn  aي عتتتًمس  ن تتتن 34-22كم تتتت بتتتي  P.ostreatus للاطتتتر ةلتتت  ال ستتتط

ي عتتتًم لملتتت ر البتتتراةم  26-8.3ي عتتتًم فنتتترخ اكنعتتتمن ال عتتت  ةلتتت  ال ستتتط    41-34(ةلتتت  2007
( أ  فنترخ 2007 اوتر    Rashidي عًم نن  ج ي ااجستمم الرعريتة س  ذكتر  9.6-3.4اا لية  

 ي عتتتًم للاطتتتر 10.4-8.8ي عتتتًم  ملتتت ر البتتتراةم اا ليتتتة  44.4-30اكنعتتتمن ال عتتت  كم تتتت بتتتي  

P.ostreatus  س 

. الحاصةةل الكلةةي علةةى أسةةاس الةةوزن الرطةةب والجةةا  والكفةةاءة الحيويةةة 2.1.4

 .ومتوسط حاصل الجنية الواحدة 

قيد نس  نملة  ش   البراةم اا لية نك   ااجسمم الرعرية ال منجة ةعم عاردخ أ  بشكن ة م       
 س ننط ر كن البراةم ةل  أجسمم رعرية ةذ قد ياشن بةرلم بمل ع س  نن  في الة   د ال اند  جد 
أ  ه م  نبمي ًم في أنجمم هذه ااجسمم الرعرية  ةتمدخ ننوتذ هتذه ااجستمم ع قةتًم عرتمدًا للجمذبيتة 

 ااررية  بمنجمه الر   ال مدم ع  ااةل  س  
ينبي  أ  ال    ل نده أةط  أةل   3ع  وفن البيم مت العسنن ن ةليلم في جد ن         

كتتتترامجكام  ستتتتط(  بكاتتتتم خ ني يتتتتة قتتتتدرهم  876.40عن ستتتتط ا نتتتتم  ااجستتتتمم الرعريتتتتة الطمرجتتتتة  
كتتترامجكام  ستتتط(  بكاتتتم خ  830.80يليتتتً  بتتتد   فر قتتتًم عة  يتتتًة  ستتتط النلاتتتم ل نتتتده   87.64%

س  نا قت العةمعلنم  السمب نم  عة  يًم ة   سط نب  الن طة الذ  أةط  %08س83ني ية قدرهم 
س أعم بمل سبة للنم ن  %65.50كرامجكام  سط  كام خ ني ية قدرهم 655.00عن سط ة نم  بلإ 

ةل  أسمل ال ر  الجم  ف تد أةطتت عةمعلتة ال  ت  ل نتده أةلت  نم تن لألجستمم الرعريتة بلتإ 
عة  يتًم ةت  عةمعلتة النلاتم ل نتدهم النتي أةطتت نم تن جتم   كمجكام  سط  لم نونل  97.00
كمجكاتم  ستط  قتد اونلاتت همنتم  العةمعلنتم  عة  يتًم ةت  عةمعلتة الع مر تة النتي بلتإ  89.20قدره 

كمجكاتتم  ستتط س  يةتتد نم تتن التت ر  الجتتم   تتاة علعتتة بمل ستتبة  57.50النم تتن الجتتم  فيلتتم 
د العترارةي  يجات   يست   جمفتًم ؛ ليستنةعن فتتي للتذا ال ت   عت  الاطريتمت س  فتم ض اا نتم  ة ت

ننرتتير نستتم  الاطتتر العشتتل ر ةملعيتتًمس  أةطتتت عةمعلتتة النلاتتم ل نتتدهم أةلتت  عن ستتط لنم تتن 
كم  لم نونل  هذه العةمعلة عة  يًم ة  عةمعلة الع مر ة الني أةطت 118.70الج ية ال اندخ بلإ 



 نتده أد ت  عن ستط لنم تن الج يتة كمس في نتي  ستجلت عةمعلتة ال  ت  ل109.20عن سطًم بلإ 
 كمس 97.40ال اندخ بلإ 

الحاصل الكلي على أساس الوزن الرطب والجاف ة على ترثير األوساط الثالثة منفرد. 3جدول 

والكفاءة الحيوية ومتوسط حاصل الجنية الواحدة والنسبة المئويأة للمسأاحة السأطحية لتلأوث 
 الوسط .

 
ربعتتتم يةتتت د اسوتتتنف  فتتتي ة نتتتم  الاطتتتر فتتتي العةتتتمعفت قيتتتد الدراستتتة ةلتتت  اوتتتنف  قمبليتتتة       

عداد كرن الاطر  بعنطلبمنً الاذا ية  سونف  عنن د اا سمط ع  السليل ر اا سمط ةل  ن فير  ا 
 أشتتبمه الستتليل ر  بشتتكن ةتتمم نننلتتن عركبتتمت أشتتبمه الستتليل ر أستتر  عتت  عركبتتمت الستتليل ر بستتب  

( بي عتتتم نننتتتم  ةعليتتتة 1997 اوتتتر  س Kuhadا واتتمض درجتتتة بلعرنلتتتم  طبيةنلتتتم كيتتتر البل ريتتتة  
و  تة بستب  النركيت  كيتر الع تنمم  الكنلتة الةمليتة ننلين اللك ي  ةلت  أ ريعتمت ومرجيتة كيتر عن

(س  هتذه العركبتمت الستليل رية العلك  تة نةتد  ستطًم عف عتًم 1987سKrik   Farrelلجري تة اللك تي   
 Hatakka  ل ع  هذه الاطريمت ةذ نعين ةل  ننلين عركبمت اللك ي  في  لمية عرنلة ال ع  اا لية

بننليللتم ا ت ا  عونلاتة لعولاتمت ذات عننت د  Pleurotus ( س  نونل  فطريمت الج ل2001س 
ننلين هتذه العت اد  العركبتمت الةرت ية   سليل ر  علك   ةملي ك  لم نعنل   ممعًم أ ريعيًم قمدرًا ةل

 املعاملة

الحاصةةةةل الكلةةةةي 

علةةةةةةةى أسةةةةةةةاس 

الةةةةوزن الرطةةةةب 

 ي م كغم وسطك

الحاصةةةةل الكلةةةةي 

علةةةةةةةى أسةةةةةةةاس 

الةةةةةوزن الجةةةةةا  

 ي م كغم وسطك

 الكفاءة الحيوية

 يرك

متوسةةةط حاصةةةل 

                 الجنيةةةة الواحةةةدة 

 ي مك       

النسةةةبة المئويةةةة 

للمسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاحة 

 حية لتلةةو السةةط

 يرك الوسط 

تنب احلنطة )معاملة 

 املقارنة(
655.00 57.50 65.50 109.20 0.00 

 0.00 118.70 83.08 89.20 830.80 وسط احللفا لوحده

وسط القصب 

 لوحده

876.40 97.00 87.64 97.40 0.00 

L.S.D 0.05 101.20 10.96 10.12 12.92 0.00 



( س  يونلتتتتتت  2007 اوتتتتتتر  س Mane(   2006 اوتتتتتتر  س Tisdaleفتتتتتتي العولاتتتتتتمت الرراةيتتتتتتة  
  بتمونف  المتر   البي يتة كدرجتة النترارخ  الرط بتة النم ن الكلتي  الكاتم خ الني يتة  د رخ اا نتم

(  عك  تتتمت ال ستتتط 2007 اوتتتر  س Bhatti اارتتتم خ  النل يتتتة  التتتر   العتتت اد العرتتتمفة لل ستتتط  
لل سط  ق خ الل مح الاطر   الجين  (PH) اسً  السليل ر  أشبمه السليل ر سالخ(  اال الليدر جي ي

 اوتتتر  س  Diana(  طري تتتة النة تتتيم  1996ة  التتتد ر  سالعستتتنةعن عتتت  الل تتتمح  الستتتفلة العستتتنةعل
(  هتذه كللتم ة اعتن نتمرر فتي 2007 اوتر   س Spawn   Bhatti(   سبة الل تمح الاطتر  2006

ة نتتم  الاطتتر العنتتمر  س  يعكتت  أ  يةتترد ناتت    ستتط ال  تت  فتتي النم تتن  الكاتتم خ الني يتتة ةلتت  
ر  اللك تتتي  نيتتت  أ   جتتت د هتتتذه العركبتتتمت عننتتت اه العرناتتتا عتتت  عركبتتتمت الستتتليل ر  أشتتتبمه الستتتليل  

السليل رية العلك  ة العرناةة في العولامت الرراةية نجةن ع لم  سطًم عف عًم لعرن هتذه اا ت ا  عت  
الاطريمت الني نعنل   ممعًم أ ريعيًم قتمدرًا ةلت  ننليتن عرتن هتذه العركبتمت  نن يللتم ةلت  ولتيط عت  

 تتمت الرتتر رية النتتي يستتنامد ع لتتم الاطتتر فتتي عرانتتن  عتت ه الستتكريمت الذا بتتة  النتتي نةتتد عتت  العك  
(س ةرمفة ةل  عنن د ال سط ع  السكريمت الكلية الع ج دخ 2008 اور  س  Anakaloالعونلاة  

عتتداده بملعنطلبتتمت الاذا يتتة  أ تتًف فتتي  ستتط ال  تت   جتتمهرخ لفستتنةعمن عتت  قبتتن الاطتتر عبمشتترًخ  ا 
 ة(س  يةد الكمرب   عت  الة م تر الاذا يتة ااسمستي1 الرر رية أكرر ع  ال سطي  اآلوري   جد ن

عتتتتتتتت  التتتتتتتت ر  الجتتتتتتتتم  للاتتتتتتتترن  %50 عكتتتتتتتت   أستتتتتتتتمل للوفيتتتتتتتتم ةذ ن تتتتتتتتن  ستتتتتتتتبنً ةلتتتتتتتت  نتتتتتتتت الي 
(س  يعنمر  سط ال    بملنل ية الجيدخ داون الكيل ا تً 1981س Bilgrami  Vermaالاطر  

ا ريعتتتمت العونلاتتتتة لةعتتتن ا مكيتتتر قمبتتتن للرتتتتاط أ  الكتتتبل ععتتتم يستتتتلن عتتتر ر اا كستتتجي  التتتتفر 
العستتم لة ةتت  ال عتت   اا نتتم  ةلتت  الةكتتل عتت  اا ستتمط ااوتترد النتتي نكتت   ةلتت  شتتكن عرتتا ط 
داون الكيل ععم يجةن النل ية أكرر  ة بة ععم ه  في نملة ال    س أر  ةلت  ذلت  عننت د 

طًم بتي   سط ال    العةندن ع  الرط بة ع مر ة بنب  الن طة بي عتم يننتن  ستط النلاتم ع قةتًم  ست
ال     نب  الن طة ع   منية انناممً بملرط بة  أ  ارنام  عسن د الرط بة داوتن ااكيتمل فتي 
عرانن ال ع  اا ل  بةد نل يف ال سط يك   ذا نتلرير ستلبي فتي  عت  الاترن الاطتر س  عتم يميتد هتذه 

( نيتت  سنمتتم أ  ا واتتمض نم تتن Veena  Savalgi  1991 المتتمهرخ هتت  عتتم  جتتده كتتن عتت 
طر العنمر  ال تمعي ةلت  عولاتمت الات ن الست دا ي يةت د ةلت  ريتمدخ رط بتة ال ستط  قلتة النل يتة الا

داوتتتتن ااكيتتتتمل  نيجتتتتة لرتتتتاط عك  تتتتمت ال ستتتتط ع مر تتتتة عتتتتا بةتتتتض اا ستتتتمط الرراةيتتتتة ااوتتتترد 
 العرر ةة ب ال الاطر س



 س نناتت   ينرتتف عتت  وتتفن ال نتتم أل  جتت د اوتتنف  فتتي ة نتتم  الاطتتر ةلتت  اا ستتمط الرفرتتة      
البنتت   ةلتت  نستتجين كاتتم خ ني يتتة قيمستتية ل تت   عتت  الاطريتتمت أ   ستتط عتتمس فة تتد رراةتتة الاطتتر 

P.ostreatus  ةلتت  ستتي م  ال طتت  أ  ستتي م  الن طتتة أ  ستتي م  التتدو  أ  ستتي م  فتت ن ال تت يم
 Dundarةلت  النت الي   %31.5  22.7  %17.9  %14.3سجن الاطر كام خ ني يتة بلاتت 

ةلت  وعستتة أ ستتمط عونلاتة عتت  بي لتتم  P. sajur- cajuس  أ  رراةتتة الاطتر (2009 اوتر   س
   %25.77نب  الن طة عا ةعن ولطتمت فيعتم بي لتم ب ست  عونلاتة كم تت الكاتم خ الني يتة بتي  

 اور    Shah(س  قمم 2007 اور   س Mane  %44.71 كم ت ةل  نب  الن طة  79.61%
ل  رفرة أ سمط رراةيتة هتي نتب  الن طتة   شتمرخ ة P.ostreatus( دراسة رراةة الاطر 2004 

الوشتت    اميتتمت اا را  عتتا ةعتتن ولطتتمت فيعتتم بي لتتم كم تتت الكاتتم خ الني يتتة للاطتتر ةلتت   شتتمرخ 
س  قتتتتتتمم %21.05 ةلتتتتتت   اميتتتتتتمت اا را   %44.72 ةلتتتتتت  نتتتتتتب  الن طتتتتتتة  %64.69الوشتتتتتت  
Ahmed     برراةة الاطر 2009 اور )P. florida م  نتب  الترر  نتب  ةل  نب  فت ن ال ت ي

 ةلت  نتب   %75.06كم ت الكاتم خ الني يتة ةلت  نتب  الن طتة  1:1الن طة  وليط بي لعم ب سبة 
بي عتم كم تت الكاتم خ الني يتة فتي الوف تط بتي   %87.56 ةل  نب  ف ن ال  يم  %83.43الرر 

( عتتتت  الن تتتت ن ةلتتتت  كاتتتتم خ ني يتتتتة بلاتتتتت 2002س  نعكتتتت  عستتتتلط   %87.56ةلتتت   72.36%
 س  %93.9ل  نب  الن طة ع مر ة بك الف الذرخ ال ارا  الني سجلت كام خ قدرهم ة 96.9%

. طةةول السةةاط وقطةةر  وقطةةر القبعةةة وعةةدد األجسةةام الثمريةةة ومتوسةةط 3.1.4

 وزنها .

نتتلني الريتتتمدخ ال لم يتتتة فتتتي اا نتتم  عتتت  وتتتفن الريتتتمدخ النم تتلة فتتتي عستتتمنة  ستتتع  ال بةتتتة       
  هذه بد رهم ننلرر باةن ة اعن ال ع       ال سط س    بمارمفة ةل  ط ن  قطر السم  

ط ن سم  الجسم الرعر  ال منأل ةل  اا سمط قيد الدراستة لتم  ةل  أ  4نشير  نم أل جد ن       
يكت  بي لتتم أ  فتر  س أعتتم ل تاة قطتتر الستم  لألجستتمم الرعريتة ف تتد كتم  نتتلرير ال ستط عة  يتتًم فتتي 

ستتم نلنلتتم عةمعلتتة  1.28 تتة  النتتي بلتتإ فيلتتم قطتتر الستتم  هتتذه ال تتاة نيتت  نا قتتت عةمعلتتة الع مر 
جتد ن  سم س  يبيتت  1.10سم فتي ني  أةطت عةمعلة ال    أقن قطر للسم  بلتإ  1.18النلام 

ستتتم(  لتتتم نونلتتت  عة  يتتتًم ةتتتت  عةمعلتتتة  7.15أةلتتت  قطتتتر قبةتتتة   ستتتجلتالع مر تتتة  أ  عةمعلتتتة 4
 نا قتتت همنتتم  العةمعلنتتم  عة  يتتًم ةتت  عةمعلتتة ستتم  6.84النلاتتم ل نتتدهم النتتي أةطتتت قطتتر قبةتتة 
 سم 6.24إ ال    ل نده الذ  أةط  قطر قبةة بل



 

 

  
. ترثير األوساط الثالثة منفردة على طأول السأاق وقطأره وقطأر القبعأة وعأدد األجسأام 4جدول 

 الثمرية ومتوسط وزنها .
أ  عةمعلتة ال  ت  ل نتده نا قتت عة  يتًم فتي أةطم لتم أةلت  عن ستط  4نبي   نم أل جد ن        

جستم رعتر جكام  ستط وتفن د رخ اا نتم  نلنلتم عةمعلتة النلاتم  81.80لةدد ااجسمم الرعريتة بلتإ 
 جستتم رعتتر جكام  ستتط س فتتي نتتي  أةطتتت عةمعلتتة الع مر تتة أقتتن عن ستتط لةتتدد 58.40بعن ستتط 

جستتمجكام  ستتط س  ا ةكستتت هتتذه ال تتاة ةلتت  عن ستتط  ر  الجستتم  42.00ااجستتمم الرعريتتة بلتتإ 
كمججستتم  15.70الرعتتر  نيتت  أةطتتت عةمعلتتة الع مر تتة أةلتت  عن ستتط لتت ر  الجستتم الرعتتر  بلتتإ 

 كمججسم رعر ( س 14.23رعر   لم نونل  عة  يًم ة  عةمعلة النلام  
م الرعتر  فتي عةمعلتة ال  ت  ل نتده ةلت  ريتمدخ ةتدد ربعم يةرد ا وامض عن سط  ر  الجست      

البراةم في الة مقيد ععم سب  ننديدا ل ع هم  ا وامرًم في عن ستط  ر لتم فتي نتي  ا واتمض ةتدد 
ااجسمم الرعرية في الة مقيد العنك  تة فتي عةمعلتة الع مر تة  عةمعلتة النلاتم ل نتدهم يةطيلتم فر تة 

(   1977سSingh  Rajarathnamده كتتتتتن عتتتتت   اكبتتتتتر ل ع هتتتتتم  ريتتتتتمدخ  ر لتتتتتمس  هتتتتتذا عتتتتتم أكتتتتت

 املعاملة

طةةةةةةول سةةةةةةاط 

الثمةري الجسم 

 كسمي

قطةةةةةةةر سةةةةةةةاط 

الجسم الثمةري 

 كسمي

قطةةةةةةةر قبعةةةةةةةة 

الجسم الثمةري 

 كسمي

متوسةةةةط عةةةةدد 

األجسةةةةةةةةةةةةةةةةةام 

 الثمرية الكلية

متوسةةةةةةط وزن 

الجسم الثمةري 

 ك مي

تنب احلنطة )معاملة 

 املقارنة(
4.66 1.28 7.15 42.00 15.70 

 14.23 58.40 6.84 1.18 4.86 وسط احللفا لوحده

 10.84 81.80 6.24 1.10 4.56 وسط القصب لوحده

L.S.D 0.05 N.S. 0.08 0.47 12.00 1.87 



( س كعتتم أ  ل تت   ال ستتط نتتلرير عبمشتتر  فةتتمن فتتي  تتامت ااجستتمم الرعريتتة عرتتن 1996 التتد ر س
 ( س2007 اور   Maneط ن السم   قطر ال بةمت  العسمنة السطنية للم  

 

 

جستمم أ  قطتر ال بةتمت لأل P.ostreatus( في دراسة أجراهم ةلت  الاطتر2005 جد نعد       
ة تتتد ن عيتتتة الاطتتتر ةلتتت   2ستتتم 42.52 -35.76ستتتم  بعستتتمنة  7.36 -6.75الرعريتتتة كتتتم  بتتتي  

 Maneأ ستتتتمط  وف تتتتط عونلاتتتتة عدةعتتتتة ني يتتتتًم بةتتتترست بكنيريتتتتة أ  كيتتتتر عدةعتتتتة س   ن تتتتن 
ةل  عولامت رراةية عونلاة ةل  عستمنة  P. sajur- caju( ة د رراةة الاطر 2007 اور   

 اوتر    Islamسمس أجرد  3.63 -2.24 ط ن سي م  بي   2سم 28.88 -20.83قبةمت بي  
بمونبمره ةلت   شمرخ الوش  لسبةة أ ت ا  عت   P. flabellatus( دراسة ةلت  الاطر     2009 

 سم س 0.99 -0.64ااشجمر  ن ن ةل  أقطمر سم  نرا نت بي  

. محتةةةوأل األجسةةةام الثمريةةةة مةةةن البةةةروتين والكاربوهيةةةدرات والفينةةةول 4.1.4

 السكريات الكلية  والنسبة المئوية للمادة الجافة .و

ة  ال سبة الع  ية للبر ني  في ااجسمم الرعرية نا قت في عةمعلة نب   5نبي   نم أل جد ن       
بي عتتتتم  %21.29نلنلتتتم عةمعلتتتة النلاتتتم ب ستتتبة  %24.66الن طتتتة ةلتتتت  ب يتتتتة العةتتتمعفت  بلاتتتت 

س  ركتتتم الاتتتر   بتتتي  عةتتتمعلني  %19.44بلاتتتت  أةطتتتت عةمعلتتتة ال  تتت  أد تتت   ستتتبة للبتتتر ني 
 ال     النلام ةس أ لم لم نك  عة  ية س

ربعتتم يةتت د ستتب  ارناتتم   ستتبة البتتر ني  فتتي ااجستتمم الرعريتتة ال معيتتة ةلتت  نتتب  الن طتتة ةلتت       
قمبليتة النتتب  ةلت  اعن تتم  ة  تر ال ينتتر جي  عت  عتتم  ال  تا ة تتد ةرتمفة الي ريتتم ةلت  الةكتتل 

النلاتتم فرتتًف ةتت  العننتت د اا تتلي عتت  ة  تتر ال ينتتر جي  الع جتت د فتتي نتتب   عتت  ال  تت  أ 
 ( ععتم راد عننت د ال ستط عت 1الن طة  هذا عم أكدنً  نم أل ننلين اا سمط قبن الرراةة  جد ن 

 ذلتت  ا   ال ينتتر جي  الرتتر ر  للاطتتر فتتي اسستتنامدخ ع تتً فتتي نستتريا ب تتم  البتتر ني  فتتي وفيتتمه
 ااستتتمل فتتتي نكتتت ي  اانعتتمض اسعي يتتتة  البتتتر ني س  هتتتذا عتتتم أكتتتده ة  تتر ال ينتتتر جي  يةنبتتتر

Marha    يناتتت  عةتتتً 2000 اوتتتر  )Chang     فتتتي دراستتتة أملتتترت ارناتتتم  1981 اوتتتر )
ال معيتة ةلت   ستط عولاتمت ال طت   P. sajor-caju ستبة البتر ني  فتي ااجستمم الرعريتة للاطتر 

 Wangعت  ال ينتر جي  ةلت  الرتم يس   جتد ع مر ة ب سط نب  الن طة ةذ نا   اا ن في عنن اه 



ةلت  أ ستمط رراةيتة ك يتة بتملبر ني  أ نجتت   P.ostreatus( أ  رراةة الاطتر 2001 اور    
( فتتي أ  رراةتتة 2008 اوتتر    Anakaloأجستتمم رعريتتة ك يتتة بتتملبر ني س كعتتم نناتت  ال نتتم أل عتتا 

للبتتر ني  عتت  أكلتتت  يةطتتي ع تتدرًا أفرتتتن  ةةلتت  نتتتب  الن طتت  P.ostreatusالاطتتر العنتتمر  

 العولامت الرراةية ااورد س

 

محتأأأوا األجسأأأأام الثمريأأأة مأأأن البأأأأروتين . تأأأرثير األوسأأأاط الثالثأأأأة منفأأأردة علأأأى 5جأأأدول 
لأوزن الجأاف والنسأبة المئويأة للمأادة والكاربوهيدرات والفينول والسكريات الكليأة علأى أسأاس ا

 . الجافة

 املعاملة

النسبة المئوية 

 للبروتين كري

كاربوهيدرات ال

 الكلية كري

محتوأل الفينول 

كملغم  م وزن 

 جا ي

السكريات الكلية  

 كري

النسبة المئوية 

ادة الجافة للم

 يرك

تنب احلنطة )معاملة 

 املقارنة(
24.66 30.30 0.34 4.47 8.78 

 10.74 5.38     0.52 42.50 21.29 لفا لوحدهوسط احل

 11.07 6.27 0.45 50.10 19.44 وسط القصب لوحده



 

(  بتتر ني  2006 اوتتر   س Bernásيةتتد البتتر ني  أهتتم عك  تتمت ااجستتمم الرعريتتة للاطتتر       
 Chirinang  Intarapichetالاطتر ذ    ةيتة جيتدخ لك  تً يننت   عةمتم اانعتمض ااعي يتة  

أسمسي ةل      ال سط  نجتم ال بةتة  (  نةنعد كعية البر ني  في ااجسمم الرعرية بشكن2009س
 (س1995س Zrodlowski     الاطر   قت الج ي  

ةلتت  رفرتتة أ ستتمط  P.ostreatus( فتتي دراستتة لن عيتتة الاطتتر2009 اوتتر    Dundar جتتد     
ةلتت  ستتي م  %14.97ةلتت  ستتي م  التتدو    %14.06رراةيتتة عونلاتتة أ   ستتبة البتتر ني  كم تتت 

ةلتتتتت  ستتتتتي م  فتتتتت ن ال تتتتت يمس كعتتتتتم ن تتتتتن  %22.15  ةلتتتتت  نتتتتتب  الن طتتتتتة %17.10ال طتتتتت   
Ahmed     ة تتتد ن عيتتتة  %23.50ةلتتت   %20.25(  ستتتبة بتتتر ني  نرا نتتتت عتتت  2009 اوتتتر
ةل  نب  ف ن ال  يم  نب  الرر  نب  الن طتة بمارتمفة ةلت  ةعتن ولطتمت  P. floridaالاطر 

لل ت    % 24.5( ةل   سبة بر ني  بلات 2008 اور     Daba( س  ن ن 1:1بي لم ب سبة  
P.ostreatus     أ  عننتتتت د ااجستتتتمم الرعريتتتتة عتتتت  2000س فتتتتي نتتتتي   جتتتتد ستتتتمجت  اوتتتتر )
 س  % 25.5كم   P.ostreatusالبر ني  للاطر 

ناتت   عةمعلتتة ال  تت  ل نتتده  5 فيعتتم يوتت  ال ستتبة الع  يتتة للكمرب هيتتدرات فيبتتي  جتتد ن        
نلنلتتتم عةمعلتتتة النلاتتتم  % 50.10بلاتتتت  عة  يتتتًم فتتتي أةطم لتتتم أةلتتت   ستتتبة ع  يتتتة للكمرب هيتتتدرات

فتتتي نتتتي  أةطتتتت عةمعلتتتة الع مر تتتة أد تتت   ستتتبة ع  يتتتة للكمرب هيتتتدرات  % 42.50ل نتتتدهم ب ستتتبة 
 س  % 30.20الكلية في ااجسمم الرعرية بلات 

ن جتتتتد الكمرب هيتتتتدرات فتتتتي ااجستتتتمم الرعريتتتتة بشتتتتكن ر تتتتيل ةلتتتت  شتتتتكن ستتتتكريمت عنةتتتتددخ       
Polysaccharides عرنبطة عتا البتر ني   أ  سكريمتGlycoproteins   ا  الاملبيتة الةمعت 

  أشتبمه الستليل ر Chitin   α-Glucans   β-Glucansن جد ةل  شكن سكريمت عنةددخ عرتن 

hemicelluloses عرتنmannans  xylans   galactans  Wasser كعتم يشتكن 2002س )
س ةذ يةن تتد أ تتً ي تت م بتتد ر البتتدين  جتتر  علتتم عتت  العتت اد الكمرب هيدرانيتتة Glycogenالكفيكتت جي  

(س  ع  الجدير بملذكر أ  الكفيكت جي  س ي جتد فتي 1967س Banoة  ال شل العا  د في الاطر 
ال بتتمت بتتن ي جتتد فتتي النيتت ا   هتت  بتتدين ةتت  ال شتتم فتتي النيتت ا   اا ستتم   يوتتر  فتتي الكبتتدس أ  

L.S.D 0.05 2.44 6.49 0.18  0.33 1.02 



للاطر العنمر  علعتة جتدًا فتي جةلت ااجسمم الرعرية  Glucansعنن د الكمرب هيدرات ع  عمدخ 
(  ن جد هتذه 2006 اور   س Bernásالعجمن ال ني  ةف  كرير ع  ااعراض في اا سم   

العمدخ في ااجسمم الرعرية للاطر العنمر  أرةم  ن اجدهم في ااجستمم الرعريتة للاطتر الرراةتي 
 ( س2001 اور   س Agaricus bisporus  Manziاابيض
الرعريتتتتتة للاطتتتتتر العنتتتتتمر  ك يتتتتتة بملكمرب هيتتتتتدرات كيتتتتتر ال شتتتتت ية س  نشتتتتتكن  أ  ااجستتتتتمم       

 Zaki(   1997س Kurtzman  Jrالكمرب هيتتتتدرات أكبتتتتر عك  تتتتمت العتتتتمدخ الجمفتتتتة فتتتتي للاطتتتتر 
(س  يونلتتتتتتت  عننتتتتتتت د ااجستتتتتتتمم الرعريتتتتتتتة عتتتتتتت  1997 اوتتتتتتتر   س Shah(    1993 اوتتتتتتتر    

( أ  فطتتتر 2009 اوتتتر     Dundar الكمرب هيتتتدرات بتتتمونف  اا ستتتمط الرراةيتتتة س نيتتت   جتتتد
P.ostreatus  ال تمعي ةلت  أربةتة أ ستتمط عونلاتةس أ   ستبة الكمرب هيتتدرات ةلت  اا ستمط كم تتت

(  ةلتت  ستتي م  التتدو  %37.87(   ةلتت  ستتي م  الن طتتة  %36.07ةلتت  ستتي م  فتت ن ال تت يم  
( أ  2000(س   جتتتتتتتد ستتتتتتتمجت  اوتتتتتتتر    %39.94(  ةلتتتتتتت  ستتتتتتتي م  ال طتتتتتتت  كم تتتتتتتت  39.40 

 Mattilaس   جتتد  %39.5كم تتت  P.ostreatusمرب هيتتدرات الكليتتة فتتي الاطتتر العنتتمر   تت   الك
 Dabaس  ن تتن  P.ostreatusلل تت    %40( أ   ستتبة الكمرب هيتتدرات كم تتت 2002 اوتتر    
 Ahmedكعتم  جتد لت ال ال ت   الستمب س  %50( ةل   سبة كمرب هيدرات بلات 2008 اور    
ال معي ةل  ف ن ال ت يم  نتب  الترر  نتب  الن طتة عتا  P. florida( أ  الاطر 2009 اور    

س أ  اسوتنف   % 57.80ةلت   % 53.87نرا نتت ال ستبة عت   1:1ةعن ولطتمت ع لتم ب ستبة 
البن   في عنن د ااجسمم الرعرية ع  العك  مت الاذا ية  ع لم الكمرب هيدرات  الكبير بي   نم أل

فلة  ال ستتط  عرنلتتة ج تتي الاطتتر  اوتتنف  طري تتة يةتت د ةلتت  ةتتدخ أستتبم   أهعلتتم اوتتنف  الستت
 س( 1997س Miles    Chang   (1991سLaborde  Delpech   الرراةة  الر  

أعتتم ةتت  عننتت د ااجستتمم الرعريتتتة عتت  الاي تت ن ف تتد أةطتتتت عةمعلتتة النلاتتم ل نتتدهم أةلتتت         
نونلت  عة  يتًم ةت  علامجكتم  ر  جتم   لتم  0.52عنن د لألجسمم الرعريتة عت  الاي ت ست بلاتت 

علامجكم جم  ع  جلة أورد نا قت همنم  العةمعلنم  عة  يتًم ةت   0.45عةمعلة ال    ل نده 
 علامجكم جم  س 0.34عةمعلة الع مر ة الني أةطت عنن د في  لي بلإ 

س  (1985العركبمت الكيعيم يتة نة يتدًا فتي الرعمر الةتم ي س  أكررنةد العركبمت الاي  لية ع        
أنتتتد عجتتتمعيا الكفك ستتتيدات س فة تتتد ارنبتتتمط الستتتكر عتتتا عجع ةتتتة كيتتتر كرب هيدرانيتتتة فتتتم    هتتتي



س  نشتتكن الكفيك ستتيدات  جتتر ًا علعتتًم عتت  العتت اد Glycosideالعركتت  ال تتمنأل يستتع  كفيك ستتيد 
 ة ريعتتتمتالطبيتتتة س  هتتتي عركبتتتمت ةرتتت ية نننلتتتن ب ستتتمطة اانعتتتمض  باةتتتن  لألكتتتراضالاةملتتتة 

 ت   أ  أكرتر عت  الستكريمت انتدهعم ةلت  ااقتن ستكر عونترن  عتمدخ أ   وم ة  ي نأل ة  ننلللم
 نةد الع اد الاي  لية أند العك  مت العلعة فتي  (س1989أكرر ع  الع اد كير السكرية  الشعم  س 

الاطتتتر  اليلتتتم نةتتترد بةتتتض الا ا تتتد الطبيتتتة كعرتتتمدات أكستتتدخ  عرتتتمدات عيكر بيتتتة  عرتتتمدات 
 اور    Valentao(   2002 اور   س Mau(   2000س  اور  Miller فمير سية  كيرهم  

 ( س2008 اور  س  Jagadish(   2007 اور   س Iwalokun(   2005س

ناتت   عةمعلتتة  5أعتتم بمل ستتبة لعننتت د ااجستتمم الرعريتتة عتت  الستتكريمت الكليتتة فيبتتي  جتتد ن       
نلنلتتم عةمعلتتة  %6.265ال  تت  ل نتتده فتتي أةطم لتتم أةلتت   ستتبة ع  يتتة للستتكريمت الكليتتة بلاتتت 

 س   %4.467في ني  أةطت عةمعلة الع مر ة أد    سبة بلات  %5.380النلام ل ندهم ب سبة 
ربعم يةرد نا   ااجسمم الرعريتة ال معيتة ةلت   ستط ال  ت  فتي عننت د الستكريمت الكليتة       

عت  (س   1ةل  عنن د  سط ال    الذ  ينن   ةل   سبة عرناةة ع  السكريمت الكليتة  جتد ن 
الجدير بملذكر أ  السكر الكن لي العم ين ن يشكن ال سبة ااةمم ع  السكريمت في جستم الاطتر 

( 1999س Tseng  Mauبمارتتتمفة ةلتتت  الكل كتتت ر  الكتتتملكن ر  النريلتتتمل ر  العتتتم  ر  الاركنتتت ر 
  Wannet س  جتتد فتتي دراستتة أجراهتتم 2000 اوتتر   س )Pushpa  Manonmani  2008 )

الرعريتتة عتت  الستتكريمت الكليتتة للاطتتر ال تتمعي ةلتت  عولاتتمت  بتتمت ال لتت خ بلتتإ  أ  عننتت د ااجستتمم
 ع  العمدخ الجمفة لألجسمم الرعرية س % 4.1

أ  عةمعلتتة ال  تت  ل نتتده أةطتتت أةلتت   ستتبة  5أعتتم بمل ستتبة للعتتمدخ الجمفتتة فيبتتي  جتتد ن        
ةتتت  عةمعلتتتة النلاتتتم   لتتتم نونلتتت  عة  يتتتمً  %11.07ع  يتتتة للعتتتمدخ الجمفتتتة لألجستتتمم الرعريتتتة بلاتتتت 

بي عتتم أةطتتت عةمعلتتة الع مر تتة أد تت   ستتبة ع  يتتة للعتتمدخ الجمفتتة بلاتتت  %10.74ل نتتدهم ب ستتبة 
 س  8.78%
ة تتتد ن يتتتيم قيعتتتة الاطتتتر الاذا يتتتة عتتت  أ ن ااعتتت ر النتتتي يجتتت  عراةمنلتتتم هتتت  العتتتمدخ الجمفتتتة       

ة بةتد طري تة الوتتر   سستيعم ة تد نست ي  الاطتتر ةلت  شتكن عجات   هتتي عت  أكرتر الطتر  العنبةتت
 Mattilaالعبتترد  ننتتلرر العتتمدخ الجمفتتة بةتتدخ ة اعتتن أهعلتتم الستتفلة  الرط بتتة ال ستتبية   تت   التتر   



( س  ننعير هذه الطري ة بملسترةة  الستل لة كعتم يعكت  ناتم الاطتر بلتذه الطري تة 2002 اور   س
 س (2009 اور  س  Kulshreshtha(   2005س Oeiلعدخ ط يلة  

 نتتم أل هتتذه الدراستتة عتتا دراستتمت أوتترد فتتي أ  عننتت د ااجستتمم الرعريتتة عتت  العتتمدخ  نناتت        
 %14.2 -%8.7الجمفتتتتتتة للاطتتتتتتر العنتتتتتتمر  ال معيتتتتتتة ةلتتتتتت  اا ستتتتتتمط العونلاتتتتتتة نرا نتتتتتتت عتتتتتت  

 Watanabe 1994 اور  س   )Manzi س 2001 اور  س ) 

 . ةمحتوأل األجسام الثمرية من النيتروجين وبع  العناصر المعدني .5.1.4

ناتتت   عةمعلتتتة الع مر تتتة عة  يتتتًم فتتتي عننتتت د ااجستتتمم الرعريتتتة عتتت  ة  تتتر  6يبتتتي  جتتتد ن        
فتتي نتتي  لتتم يكتت  بتتي  عةمعلتتة النلاتتم ل نتتدهم  عةمعلتتة ال  تت   %3.95ال ينتتر جي   التتذ  بلتتإ 

ةلتتت  النتتت اليس  %3.11  %3.41فتتتر   ةن تتتم ية علعتتتة النتتتي بلتتتإ فيلعتتتم ة  تتتر ال ينتتتر جي  
ع مر تتتتتة فتتتتتي عنن اهتتتتتم عتتتتت  عةمتتتتتم الة م تتتتتر العةد يتتتتتة ف تتتتتد أةطتتتتتت عةمعلتتتتتة  نا قتتتتتت عةمعلتتتتتة ال

 11.533 الر تتتتت   233.92 العا ستتتتتي م  2101.13أةل  نركيتتتتتر لة م تتتتتر الب نمستتتتتي م الع مر تتتتتة
كتتتم  ر  جتتتم ( س  لتتتم يكتتت  ه تتتم  فتتتر  عة تتت   بتتتي  عةمعلتتتة ال  تتت   الع مر تتتة فتتتي 100 علاتتتمج

كتم  ر  100علاتمج  23.57  24.07  كم  عنن د ااجسمم الرعرية ع  ة  ر ال  دي م  الذ
جم  ةل  الن اليس أعم ة  نركير ة  ر ال نمل فكم  النا   عة  يًم في عةمعلة النلاتم بنركيتر 

 1.38 أد مهتتم فتتي عةمعلتتة الع مر تتة بنركيتتر  1.41كتتم  ر  جتتم  يليتتً ال  تت  100علاتتمج 1.88
 كم  ر  جم  س100علامج

 

محتوا األجسام الثمرية مأن النيتأروجين )%( ة على . ترثير األوساط الثالثة منفرد6جدول 
 غم وزن جاف( .100وبع  العناصر المعدنية )ملغم/

 المعاملة
كري عنصر 

 النيتروجين

عنصر 

 البوتاسيوم

عنصر 

 المغنسيوم

عنصر 

 الصوديوم

 عنصر 

 الزنك

عنصر 

 النحاس



 

 معيتتتتتة ةلتتتتت  نتتتتتب  الن طتتتتتة عتتتتت  ة م تتتتتر ال ينتتتتتر جي  أ  ناتتتتت   عننتتتتت د ااجستتتتتمم الرعريتتتتتة ال   
(س كعتم 1 الب نمسي م  الر   ربعم ية د ةل  عنن د نب  الن طة العرناا ع  هذه الة م ر  جد ن 

أ  عنن د ال سط العرناا ع  الب نمسي م  نيجة ارمفتة ب نمسي م ةرتمفي ةلتت  عتتم  ال  تا بنركيتر 
م   كعم ع رف في طري ة الةعن(  يك   النب  أكرتر كمجاللنر ةلت  شكن كبرينمت الب نمسي   0.3

قمبليتتة ةلتت  اعن تتم  عنن يتتمت عتتم  ال  تتا عتت  اا ستتمط ااوتترد اننتت ا ه ةلتت  أ را   ستتي م  
عطن  ة  نيجة ةعلية ن مد عن  ن الن طة ععم ي فر ة  ر الب نمستي م بشتكن جتمهر للاطتر 

 ال معي ةل  هذا ال سط أكرر ع  بمقي اا سمط س 

  ن فر كعيتمت كبيترخ عت  الة م تر العةد يتة فتي ااجستمم الرعريتة للاطتر رادت عت  أهعيتة أ      
الاطر لك  لم ن فر عراف مت اا ريعمت  ننس  ةعللم في ن ميم  متم   الجستم الني يتة العونلاتة 

 (س2002 رر ا س 
عتتتتت   P.ostreatus( أ  عننتتتتت د الاطتتتتترRegula   Siwulski 2007 جتتتتتد كتتتتتن عتتتتت        

 ال نتتتتمل  109.6 الر تتتت   133.7 ال تتت دي م  1289 العا ستتتتي م  33120ب نمستتتتي م ة م تتتر ال
كتتتم  ر  جتتتم  س  أكتتتدت دراستتتمت ةديتتتدخ أ  الاطتتتر العنتتتمر  يعنلتتت  عننتتت د 1000علاتتتمج 12.9

(  2007سRegula   Siwulskiعرناةتتتتتًم عتتتتتت  الب نمستتتتتي م  عننتتتتت د ع وارتتتتتًم عتتتتتت  ال تتتتت دي م  
  Mane 2007 اوتتتتتر  س     )Anakalo س  هتتتتتذا عتتتتتم راد أهعينتتتتتً كاتتتتتذا  2008 اوتتتتتر  س )

( س كعم ننا  ال نم أل عا 2008 اور  س Anakaloناا   ني ع مس  لعرر  راط الدم العر 

تنب احلنطة )معاملة 

 املقارنة(
3.95 2101.13 233.92 23.57 11.53 1.38 

 1.88 10.14 17.16 203.53 1597.97 3.41 وسط احللفا لوحده

وسط القصب 

 لوحده

3.11 1660.63 208.45 24.07 10.95 1.41 

L.S.D 0.05 0.39 150.30 5.02 1.12 0.36 0.33 



( فتتتي ة   ستتتط اا نتتتم  يتتتمرر بشتتتكن عبمشتتتر  فةتتتمن ةلتتت  2009 اوتتتر     Dundarعتتتم  جتتتده  
 س P.ostreatusال يعة الاذا ية للاطر 

. التجربة الثانية : اختبار كفاءة وسط احللفا بعد تدعيمه ببذور القطن  اسحنقة ة  و   2.4

 الة احلنطة .نشارة اخلشب  و خن

عدد األيةام مةن الزراعةة حتةى اكتمةال نمةو الغةزل الفطةري علةى الوسةط . 1.2.4

وعدد األيام حتى  هور البةراعم األوليةة وعةدد األيةام حتةى الجنيةة األولةى 

 .وعدد الجنيات ودورة اإلنتاج 

ي ةلتت  ناتت   عةتتمعفت النلاتتم عتتا ال ستت  العرناةتتة عتت  العتتدةعمت فتت 7نشتتير  نتتم أل جتتد ن       
ستترةة  عتت  الاتترن الاطتتر  ةلتت  ال ستتط  اكنعتتمن ال عتت  فتتتي أقتتن ةتتدد أيتتممس ف تتد أكعلتتت عةمعلتتتة 

 وملتة بانترخ 20نلاتم %80ي عتًم  عةمعلتة  25.20قط   ع هم ةل  ال سط بانرخ %20نلام 80%
ي عتًم بي عتم استنارقت عةمعلتة الع مر تة  25.80 شمرخ بانرخ %20نلام %80 عةمعلة ي عًم  25.40
ي عتتًم لنتتي  اكنعتتمن  عتت  الاتترن الاطتتر  ةلتت  ال ستتط  لتتم نونلتت  عة  يتتم ةتت  عةتتمعلني  33.00

ي عتتتًم(س كعتتتم أةطتتتت عةمعلتتتة  29.40 وملتتتة  %10نلاتتتم %90ي عتتتًم(    31.00النلاتتتم ل نتتتدهم  
ي عًم(  نا قتت عة  يتًم ةت  ب يتة  5.40مم لمل ر البراةم اا لية   وملة اقن ةدد أي20نلام 80%

ي عتتًم فتتي عةمعلتتة  ستتط النلاتتم ل نتتده  لتتم  15.40العةتتمعفتس بي عتتم ملتترت البتتراةم اا ليتتة بةتتد 
ي عًم ع  اكنعمن  14.00نونل  عة  يًم ة  عةمعلة الع مر ة الني ملرت البراةم اا لية فيلم بةد 

جعيتتا ال ستتط س أعتتم ةتت  ةتتدد اايتتمم الفرعتتة ننتت  الج يتتة اا لتت  ف تتد   عتت  الاتترن الاطتتر  ةلتت 
ي عًم  لتم نونلت  عة  يتًم ةت  عةمعلتة  4.40 شمرخ اقن ةدد أيمم بلات 10نلام 90سجلت عةمعلة 

 نا قتت همنتم  العةمعلنتم  عة  يتًم ةت  ب يتة العةتمعفتس بي عتم  ي عتًم( 4.60قطت   10نلاتم 90%
ملتتة  عةمعلتتة الع مر تتة أطتت ن عتتدخ ننتت  الج يتتة اا لتت  نيتت   و%20نلاتتم %80ستتجلت عةمعلنتتم 

 وملتتتة النتتتي 10نلاتتتم %90ي عتتتًم لكتتتف العةتتتمعلني   لتتتم نونلاتتتم  عة  يتتتًم ةتتت  عةمعلتتتة  7.8بلاتتتت 
 ي عًم ع  مل ر البراةم اا لية س  7.40أ بنت ااجسمم الرعرية جمهرخ للج ي بةد 

عةدد األيةام مةن الزراعةة حتةى اكتمةال نمةو الغةزل دعم علةى تأثير وسط الحلفةا ونةوع المة. 7جدول 

الفطري على الوسط وعدد األيام حتى  هور البراعم األولية وعدد األيةام حتةى الجنيةة األولةى 

 . وعدد الجنيات ودورة اإلنتاج



 

ف د سجلت عةمعلة الع مر تة أقتن ةتدد عترات  في عم يو  ةدد عرات الج ي  د رخ اا نم        

ي عتتتًم نليلتتتم عةمعلتتتة النلاتتتم ل نتتتدهم بةتتتدد  77.80ج يتتتمت  بتتتد رخ ة نتتتم  قتتتدرهم  6.00ج تتتي بلاتتتت 
ي عتًم فتتي نتي    تلت ةتدد الج يتمت  108.40ج يمت  بد رخ ة نمجيتة قتدرهم  7.00ج يمت بلات 

 المعاملة

عةةةةدد األيةةةةام مةةةةن 

تلقيح الوسط حتى 

اكتمال نمةو الغةزل 

الفطةةةةةةةري علةةةةةةةى    

 الوسط

عةةةةدد األيةةةةام مةةةةن 

اكتمال النمو حتةى 

 هةةةةةور البةةةةةراعم 

 األولية

عةةةةدد األيةةةةام مةةةةن 

 هةةةةةور البةةةةةراعم 

األوليةةة حتةةى أول 

 جنية

 دورة اإلنتاج  عدد الجنيات

تبن الحنطة )معاملة 
 المقارنة(

33.00 14.00 7.80 6.00 77.80 

 108.40 7.00 5.60 15.40 31.00 وسط الحلفا لوحده

 122.00 9.00 4.60 12.40 27.00 قطن ر10+  حلفا ر90

 109.20 9.00 4.80 12.40 25.20 قطن ر20حلفا +  ر80

 116.00 8.00 4.40 13.00 26.00 نشارة ر10حلفا +  ر90

 118.00 8.00 5.00 8.80 25.80 نشارة ر20حلفا +  ر80

 114.00 10.00 7.40 13.20 29.40 نخالة ر10حلفا +  ر90

 115.80 10.00 7.80 5.40 25.40 نخالةر 20 حلفا + ر80

L.S.D 0.05 1.578 1.45 0.10 8.31 ــــــ 



 114.00ج يتمت وتفن  00س10 وملة ةل  %20نلام %80 وملة   10نلام %90فتي عةمعلنم 
 ي عًم ةل  الن الي س 115.80 

يةتترد اسوتتنف  النم تتن فتتي عرانتتن ال عتت  العونلاتتة فتتي الدراستتة النمليتتة ةلتت  اوتتنف         
 Bhattiاا سمط  عك  منلم كذل  اونف  العدةعمت الةر ية   س  اارمفةس  هتذا عتم أكتده 

البتراةم اا ليتة  الانترخ ننت  الج يتة اا لت  ( في أ  اونف  فنرخ اكنعمن ال عت   ملت ر 1987 
أ   (2007 اوتتتر     Maneللاطتتتر العنتتتمر  نةنعتتتد ةلتتت  اا ستتتمط  عك  منلتتتمس كعتتتم ذكتتتر

اارمفمت الةر ية عرن ريت الا ن الس دا ي   وملة الرر قد أررت فتي عرانتن ال عت  العونلاتة 
 ( 2009 اور     Kimenjuكعم أشمر  س P. sajor-cajuللاطر العنمر  

ة  الانتتترخ النتتتي يستتتنارقلم الاطتتتر العنتتتمر  سستتتنةعمر ال ستتتط  فنتتترخ نكتتت ي  البتتتراةم اا ليتتتة       
 الانرخ نن  الج ي يةنعد ةل  عك  مت ال سط  قمبلينً ةل  ن فير العاذيمت الفرعة لعرانن  عت  

النتتي يتتنم الاطتتر العونلاتتةس  بمارتتمفة ةلتت   تت   ال ستتط  عك  منتتً فلتتي ننتتلرر أيرتتًم ب تت   البتتذ ر 
( 1996سFasidi ننعيتتتن الل تتتمح الاطتتتر  ةليلتتتم  عستتتن د اارتتتمفة  متتتر   كرفتتتة اا نتتتم   

  Obodai   Vowotor2002س   )Royse 2004 اوتتر   س   )Shah 2004 اوتتر   س )
  Mamiro   Royseس (2008س 

( فتي أ  ةتدد a2006  اوتر      Vetayasupornننا  هذه ال نم أل عتا عتم ن  تن ةليتً       
 P.ostreatusي عتتتًم لل تتتت    34-22اايتتتمم الفرعتتتة سكنعتتتتمن ال عتتت  ةلتتتت  ال ستتتط نرا نتتتت بتتتتي  

( في ة  ةدد Vetayasuporn a) 2007العرر   ةل  أ سمط عونلاة س كعم ننا  عا عم  جده 
 العرر   ةل  أ سمط عونلاة س P.ostreatusج يمت لل     9-6الج يمت كم ت بي  

سةةاس الةةوزن الرطةةب والجةةا  والكفةةاءة الحيويةةة الحاصةةل الكلةةي علةةى أ .2.2.4

ومتوسةةط حاصةةل الجنيةةة الواحةةدة والنسةةبة المئويةةة للمسةةاحة السةةطحية 

 .لتلو  الوسط 

 جتت د اوتتنف   فتتي النم تتن الكلتتي لألجستتمم الرعريتتة بتتمونف   تت   العتتدةم  8يبتتي  جتتد ن        
 921.50   وملتتتتتة أةلتتتتت  نم تتتتتن %10نلاتتتتتم %90  ستتتتتبة اارتتتتتمفةس ف تتتتتد أةطتتتتتت العةمعلتتتتتة 

 %20+نلاتتتم %80س نليلتتتم عةتتتمعلني  %92.15كتتترامجكام  ستتتط جتتتم (  بكاتتتم خ ني يتتتة قتتتدرهم 
كتتترامجكام  ستتتط  بكاتتتم خ  899.70   901.60قطتتت  بنم تتتن بلتتتإ  %10نلاتتتم  %90 وملتتتة  



ةل  الن الي  ركم الار قمت بي  العةمعفت العتذك رخ أةتفه أس أ   %89.97  %90.16ني ية 
 %20+نلاتم%80 وملتة    %10نلاتم %90  عة  يةس   نا قت عةمعفت الار   بي لعم لم نك

قطتتت  عة  يتتتم ةتتت  العةتتتمعفت ااوتتترد س فتتتي نتتتي  ستتتجلت عةمعلتتتة  %10نلاتتتم  %90 وملتتتة  
 لتتم نونلتت   %65.50كمجكاتتم  ستتط  بكاتتم خ ني يتتة قتتدرهم  655.00الع مر تتة أد تت  نم تتن بلتتإ 

كترامجكام  ستط  691.50 تن بلتإ  شتمرخ النتي أةطتت نم %20نلاتم %80عة  يًم ةت  عةمعلتة 
 س %69.15 بكام خ ني ية قدرهم 

أ  عةمعلتتتتتتة  8أعتتتتتتم ةتتتتتت  النم تتتتتتن الكلتتتتتتي ةلتتتتتت  أستتتتتتمل التتتتتت ر  الجتتتتتتم  فيبتتتتتتي  جتتتتتتد ن       
 كمجكاتم 105.79ل الت ر  الجتم  بلتإ  وملة أةطت أةلت  نم تن ةلت  أستم%10نلام 90%

كمجكاتم  ستط  92.68 وملة بنم ن جتم  %20نلام %80 سط  بار   عة  ية نليلم عةمعلة 
كمجكاتتم  ستتط س أعتتم بمل ستتبة  57.50فتتي نتتي  أةطتتت عةمعلتتة الع مر تتة أد تت  نم تتن جتتم  بلتتإ 

هم أةل  عن سط لنم ن الج ية ال اندخ ةل  أسمل ال ر  الرط  ف د أةطت عةمعلة النلام ل ند
كتم  باتر   عة  يتة نلنلتتم عةمعلتة الع مر تة بعن ستط نم تتن  118.68لنم تن الج يتة ال انتدخ بلتتإ

قط  أد   عن سط لنم ن الج يتة %20نلام %80كم س في ني  أةطت عةمعلة  109.16بلإ 
 كم س 77.19ال اندخ بلإ 

مت الناذ ية ةل  ال سط قتد ة  ناسير  نم أل هذه الدراسة في ريمدخ النم ن  نيجة لإلرمف        
يك    نيجة لن فر ع مدر جمهرخ ع  الع اد الاذا ية الني ينطلبلم  ع  الارن الاطتر  سستيعم فتي 
عرانن  عت ه اا لت  بةتد نل تيف ال ستط أ ةكتل ذلت  ةلت  نكت ي  كنلتة ول يتة كبيترخ ن  تت ة نمجيتة 

يتتة لعتتدخ أطتت ن عتت  نلتت  النتتي ةمليتتة عتتا استتنعرار ال ستتط بنجليتتر الاتترن الاطتتر  بعنطلبمنتتً الاذا 
ي فرهتتم ال ستتط ذانتتً أ   ستتط الع مر تتة بتتد   ةرتتمفمت ناذ يتتة س كعتتم نبتتي  أ  الاطتتر العنتتمر  لتتً 
ال مبلية ةل  ننلين الري ت ال منجة ع  بذ ر ال ط   نن يللم ةل  عركبمت يسنايد ع لتم فتي ال عت  

يجتة ععمرلتة لعتم أةطنتً بتذ ر  اا نم  س كذل  نبي  ة  ةرمفة ريتت بتذ ر ال طت  ل نتده أةطت   ن
 (1969س Wardle  Schislerال ط  العسن قة  ن ن ةل  نناير ةمن  ل ع  الارن الاطر   

أسأأاس الأأوزن الرطأأب  الحاصأأل الكلأأي علأأىعلأأى وسأأط الحلفأأا ونأأوع المأأدعم  تأأرثيرس 8جأأدول  
والجأأأاف والكفأأأاءة الحيويأأأة ومتوسأأأط حاصأأأل الجنيأأأة الواحأأأدة والنسأأأبة المئويأأأة للمسأأأاحة 

 س السطحية لتلوث الوسط



( كتتم  للتتم نتتلرير ستتلبي ةلتت  النم تتن 8يفنتتم ة  ال ستت  العرناةتتة عتت  النتتدةيم  جتتد ن        
العجلرية الع مفسة  ا وامض الع ن    يعك  أ  يةرد ذل  لةدخ أسبم  أهعلم ه  ا نشمر اانيم  

 الني ن نأل عركبمت أيرية رم  يتة فتي ال ستط التذ  يكت   قستعم ع لتم عربطتًم  Mouldsكماةام  

ل عتت   نطتت ر هتتذا الاطتترس فتتي نتتي  ينطاتتن ااوتتر عتت  هتتذه اانيتتم  بشتتكن عبمشتتر ةلتت  الاتترن 

 المعاملة

الحاصةةةل الكلةةةي 

علةةةةةةى أسةةةةةةاس 

الةةةوزن الرطةةةب 

 ك م كغم وسطي

الحاصةةةل الكلةةةي 

علةةةةةةى أسةةةةةةاس 

الةةةةوزن الجةةةةا  

 ي م كغم وسطك

 الكفاءة الحيوية

 يرك

متوسةةط حاصةةل 

                   الواحةةدةالجنيةةة 

 ي مك      

النسةةبة المئويةةة 

للمسةةةةةةةةةةةةةةةةةةاحة 

 السطحية لتلو 

 يرك الوسط 

تبن الحنطة )معاملة 
 المقارنة(

655.00 57.50 65.50 109.16 0.00 

 0.00 118.68 83.08 89.23 830.80 وسط الحلفا لوحده

 12.20 99.97 89.97 96.09 899.70 قطن ر10+  حلفا ر90

 54.00 77.19 69.47 76.77 694.70 قطن ر20+ حلفا  ر80

 1.00 101.31 81.05 75.78 810.50 نشارة ر10حلفا +  ر90

 1.00 86.44 69.15 76.27 691.50 نشارة ر20حلفا +  ر80

 0.00 92.15 92.15 105.79 921.50 نخالة ر10حلفا +  ر90

 0.00 90.16 90.16 92.68 901.60 نخالةر 20 حلفا + ر80

L.S.D 0.05 47.70 5.07 4.77 6.38 12.94 



الاطتتر  للاطتتر العنتتمر  ععتتم يتتمد  ةلتت  فشتتن الاتترن الاطتتر   عتت  رتتم نتتد   فشتتن فتتي اا نتتم  
( بتتل  ةرتتمفة كستتبة بتتذ ر ال طتت  ةلتت  Randle  1983ب تت رخ جر يتتة أ  كليتتة س  هتتذا عتتم أكتتده 

كع تمفل فةتتمن للاطتر الاتتذا ي ععتتم  .Trichoderma Sppال ستط نتتمد  ةلت  ريتتمدخ  شتمط فطتتر 
( ا واتتمض الع نتت   ةلتت  ن قتت  2008 اوتتر     Anakaloيتتمد  ةلتت  واتتض اا نتتم س كعتتم ةتترا 

بةتد الج يتة الرملرتة  يةت د ذلت  ةلت  نلت   ال ستط بملكم  تمت النيتة  ع  ال سط ة  اا نم  % 10
قطتتت  بستتتب  ال ستتت   20نلاتتتم  %80العجلريتتتة س  كتتتم  هتتتذا  ارتتتنًم بشتتتكًن جلتتتي فتتتي عةمعلتتتة 

ةْذ   تتلت  ستتبة النلتت   ةلتت  .Trichoderma Spp العرناةتتة عتت  النلتت   باطتتر النرايك ديرعتتم 
 ( س8  ال سط  جد نةل %20في نملة ةرمفة بذ ر ال ط  ب سبة  54%

 Substrateأعتتم الستتب  التتر يل ااوتتر فلتت  اسرناتتم  فتتي درجتتة نتترارخ ال ستتط الرراةتتي          
ةتت  الدرجتتة اسةنيمديتتة  ذلتت  بستتب  ريتتمدخ  شتتمط اانيتتم  العجلريتتة ااوتترد فتتي ننطتتيم العتت اد 

رم ند    العرمفة  نك ي  نرارخ النوعر   نيجة للذا ين ن ررر للارن الاطر  أ  ع نً  ع 
( أ  Gunasegaran   Graham  1987فشتتتتن لإل نتتتتم  ب تتتت رخ جر يتتتتة أ  كليتتتتةس ف تتتتد  جتتتتد 

( ةلتت  Gurjar   Doshi  1995ال ستت  الةمليتتة عتت  النتتدةيم نتتمذ  الاتترن الاطتتر س كعتتم أشتتمر 
س  5ةتدم نتتد   أ  ريتتمدخ فتتي النم تتن ة تتد ةرتتمفة كستبة فتت ن ال تت يم عتتا نتتب  الن طتتة ب ستت  

أ تتً قتتد يكتت   بستتب  اسرناتتم  فتتي درجتتة نتترارخ ال ستتط س   جتتد ال يستتي  فستتر ذلتت  ةلتت   % 7.5
 Agaricus( ال نيجتتتة  استتتلم فتتتي أ  ارناتتتم   ستتت  نتتتدةيم الاطتتتر الرراةتتتي اابتتتيض 2006 

bisborus   بمل ستت  العرناةتتة عتت  كستتبة فتت ن ال تت يم أدت ةلتت  ا واتتمض النم تتن  ةتترد ذلتت
 نلتت  جتتر  عتت  الاتترن الاطتتر  س أ  ارناتتم  انتتد ستتببي  أعتتم ارناتتم  درجتتة نتترارخ ال ستتط الرراةتتي 

( اس واتتمض النم تن فتتي ة نتتم  2002 اوتر     Upadhyay ستبة النلتت   فتي ال ستتط س  فستتر
بل ً  منأل ة  ارنام  درجة نرارخ ال سط ة د ةرتمفة طنتي  فت ن  P.ostreatusالاطر العنمر  

خ قتد يكت    تمنأل ةت  ريتمدخ ال  يم أ  بذ ر ال طت  العستن قة   ا  هتذا اسرناتم  فتي درجتة النترار 
ستتترةة الناتتتمةفت الني يتتتة النتتتي ننناتتتر ة تتتد  جتتت د  ينتتتر جي  ةملي العتتتدةعمت الةرتتت ية(  أ  

أةل  ع  درجتة نترارخ كرفتة اا نتم   ºم 9-3ةرمفة كسبة ف ن ال  يم نسببت في ارنام  ع داره 
 أةل  ع  درجة نرارخ ال سط الرراةي لعةمعلة الع مر ة س ºم 3-5  



ا  ال نيجة اايجمبية لةعلية ةرمفة  وملة الن طة أ  بذ ر ال ط  العسن قة في نشجيةلم نن      
عا  نم أل الةديد ع  البمنري   Pleurotusةل  ريمدخ الع ن   ع  ااجسمم الرعرية ا  ا  الج ل 

( ريتمدخ أ نتم  El-kattan   Mahmud 1989فتي أ نتم  عونلاتة عت  الةتملمس ف تد  جتد كتن عت  
ة تتد ندةيعتتً ب وملتتة الن طتتة ع مر تتة بمل ستتط بتتتد   ةرتتمفةس كعتتم  P.ostreatusنتتمر  الاطتتر الع

( أ  نتتدةيم عولاتتمت ع تتم ا البيتترخ ب وملتتة الن طتتة أدد ةلتت  رفتتا 2001 اوتتر     Wang جتتد 
 سنتتم ريتتمدخ الكاتتم خ الني يتتة بريتتمدخ  ستتبة النتتدةيم بنتتد د  P.ostreatusالكاتتم خ الني يتتة للاطتتر
في الدراسة س كعم ننا  ال نيجة اسيجمبيتة لةعليتة نتدةيم ال ستط ببتذ ر ال طت  الكعيمت العسنودعة 

( ني   جد ا أ  نتدةيم  ستط نتب  الترر 2000 اور     Hassanالعسن قة عا عم ن  ن ةليً 
بستتتنة أ تتت ا  عونلاتتتة عتتت  العتتتدةعمت الةرتتت ية برتتتع لم كستتتبة بتتتذ ر ال طتتت  أةطتتت  أةلتتت  ة نتتتم  

كستبة فت ن ال ت يم أ  كستبة بتذ ر ال طت  نيتت   ة تد ةرتمفة P.ostreatus كاتم خ ني يتة للاطتر
(س  ن تتن %69.8ةلتت  النت الي ع مر تة بنتتب  الترر ل نتده   %121.8  %133.5كم تت الكاتم خ 

Rajarathnam    ةل  ريمدخ ةملية في أ نم  الاطر 2001 اور ) P. florida ةل  نب  الرر
 العدةم ببذ ر ال ط  العسن قة س

ر  وقطةةر القبعةةة وعةةدد األجسةةام الثمريةةة ومتوسةةط طةةول السةةاط وقطةة .3.2.4

 . وزنها

اوتتتتتتتنف  أطتتتتتتت ان الستتتتتتتي م  بتتتتتتتمونف  العةتتتتتتتمعفت  ستتتتتتتجلت عةمعلتتتتتتتة  9يبتتتتتتتي  جتتتتتتتد ن         
نلاتتم  %90ستتم  لتتم نونلتت  عة  يتتًم ةتت  عةمعلتتة 5.55 شتتمرخ طتت ن ستتم  بلتتإ %20نلاتتم 80%
عة  يتتتًم ةتتت  ب يتتتة  ستتتم فتتتي نتتتي  نا قتتتت  هتتتمني  العةتتتمعلني  5.20 شتتتمرخ بطتتت ن ستتتم  بلتتتإ 10%

قطت  أد ت  عن ستط %10نلاتم %90قطت   %20نلاتم %80العةمعفت س بي عم سجلت عةمعلنتم 
ستتتم( ةلتتت  النتتت الي س أعتتتم ل تتتاة قطتتتر الستتتم  ف تتتد نا قتتتت عة  يتتتًم  4.16   4.04لطتتت ن الستتتم   

ستم ةلت  النت الي فتي نتي   1.26  1.28 شتمرخ ب طتر %20نلام %80عةمعلة الع مر ة  عةمعلة 
ستتتم  لتتتم نونلتتت   1.01قطتتت  أد تتت  عن ستتتط ل طتتتر الستتتم  بلتتتإ %20نلاتتتم %80علتتتة أةطتتتت عةم

  يشير  ال الجد ن  سم س 1.06قط  ب طر سم  بلإ %10نلام %90عة  يًم ة  عةمعلة 

فأأا أو المأأدعم علأأى طأأول السأأاق وقطأأره وقطأأر القبعأأة وعأأدد . يبأأين تأأرثير وسأأط الحل9جأأدول 
 س األجسام الثمرية ومتوسط وزنها



 

 شتتتمرخ بإةطم لتتتم أةلتتت  عن ستتتط ل طتتتر %20نلاتتتم %80الستتتمب  ناتتت   عةمعلتتتة الع مر تتتة  عةمعلتتتة 

قطت  أد تت  %20نلاتم %80أةطتت عةمعلتة  ستم( ةلت  النت اليس فتي نتي  7.05  7.15ال بةتة  

 المعاملة

طةةةةةةول سةةةةةةاط 

الجسم الثمةري 

 كسمي

قطةةةةةةةر سةةةةةةةاط 

الجسم الثمةري 

 كسمي

قطةةةةةةةر قبعةةةةةةةة 

الجسم الثمةري 

 كسمي

دد متوسةةةةط عةةةة

األجسةةةةةةةةةةةةةةةةةام 

 الثمرية الكلية

متوسةةةةةط وزن 

الجسم الثمةري 

 ك مي

 15.70 42.00 7.15 1.28 4.65 تبن الحنطة )معاملة المقارنة(

 14.23 58.40 6.84 1.18 4.86 وسط الحلفا لوحده

 10.77 83.60 6.10 1.06 4.16 قطن ر10+  حلفا ر90

 10.03 69.60 5.81 1.01 4.04 قطن ر20حلفا +  ر80

 12.80 63.60 6.64 1.17 5.20 نشارة ر10لفا + ح ر90

 15.26 45.60 7.05  1.26 5.55 نشارة ر20حلفا +  ر80

 10.99 83.40 6.73 1.16 4.75 نخالة ر10حلفا +  ر90

 10.83 81.40 6.67 1.16 4.89 نخالةر 20 حلفا + ر80

L.S.D 0.05 0.50 0.09 0.46 6.17 1.26 



قطتت  ب طتتر %10نلاتتم %90عة  يتتًم ةتت  عةمعلتتة  ستتم(  لتتم نونلتت  5.81عن ستتط ل طتتر ال بةتتة  
 سمس 6.10

أ  العةمعلتتتتتتتتتتتة  9أعتتتتتتتتتتتم ل تتتتتتتتتتتاة عن ستتتتتتتتتتتط ةتتتتتتتتتتتدد ااجستتتتتتتتتتتمم الرعريتتتتتتتتتتتة فيبتتتتتتتتتتتي  جتتتتتتتتتتتد ن        
كام جستم رعتر ج 83.60قط  أةطت أةل  عن ستط لةتدد ااجستمم الرعريتة بلتإ %10نلام 90%

جستم رعتر جكام  ستط  لتم نونلت   83.40 وملتة نيت  بلتإ %10نلاتم %90 سط نلنلم عةمعلة 
  وملة النتي بلإ عن سط ةدد ااجسمم %20نلام %80همنم  العةمعلنم  عة  يًم ةت  عةمعلة 

جستتم رعتتر جكام  ستتطس  نا قتتت العةتتمعفت ستتمب ة التتذكر عة  يتتًم ةتت  ب يتتة  81.40الرعريتتة فيلتتم 
العةتتمعفت ااوتترد وتتفن د رخ اا نتتم  س  ستتجلت عةمعلتتة الع مر تتة أد تت  عن ستتط لةتتدد ااجستتمم 

 شتتمرخ %20نلاتتم %80جستتم رعتتر جكام  ستتط  لتتم نونلتت  عة  يتتًم ةتت  عةمعلتتة  42.00الرعريتتة 
جستمجكام  ستط س عت  جلتة أوترد أةطتت عةمعلتة الع مر تة أةلت  عن ستط لت ر   45.60بعن سط 

 شتتمرخ %20نلاتتم %80كمججستتم رعتتر   لتتم نونلتت  عة  يتتًم ةتت  عةمعلتتة  15.70الجستتم الرعتتر  
قطتتتتتتت    %20نلاتتتتتتتم %80عةتتتتتتتمعلني  كتتتتتتتمج جستتتتتتتم رعتتتتتتتر  س بي عتتتتتتتم أةطتتتتتتتت 15.26بعن ستتتتتتتط 

كمججستتم رعتتر   10.77  10.03قطتت  أد تت  عن ستتط لتت ر  الجستتم الرعتتر  بلتتإ %10نلاتتم 90%
 وملتتة %10نلاتتم %90 وملتتة  %20نلاتتم %80ةلتت  النتت الي  لتتم نونلاتتم عة  يتتًم ةتت  عةمعلنتتم 

 كمج جسم رعر  ةل  الن الي س 10.99  10.83بعن سط 
(   Singh    Rajarathnam 1977دراستتتمت أوتتترد نناتت   نتتتم أل هتتذه الدراستتتة عتتا        

( فتتتي أ  ريتتتمدخ ةتتتدد البتتتراةم فتتتي الة مقيتتتد نستتتب  ننديتتتدًا ل ع هتتتم  ا وامرتتتًم فتتتي 1996 التتتد ر س 
عن ستتط  ر لتتم فتتي نتتي  أ  ا واتتمض ةتتدد ااجستتمم الرعريتتة فتتي الة مقيتتد العنك  تتة يةطيلتتم فر تتة 

ستمت ااجستمم الرعريتة فتي عةمعلنتم الع مر تة نات   قيمقد يةرد أكبر ل ع هم  ريمدخ عن سط  ر لمس   
 شمرخ ةل  ا وامض ةدد ااجسمم الرعريتة العنك  تة ععتم أةطت  فر تة لريتمدخ %20نلام 80%  

قطتتر الستتم   قطتتر ال بةتتة  العستتمنة الستتطنية للتتم ع مر تتة بملعةتتمعفت ااوتترد النتتي ارناتتا فيلتتم 
 ( س9 جد ن  قيمسمنلم ةدد ااجسمم الرعرية  بملنملي ا وامض

 عن ستتط   يعكتت  ناستتير ا واتتمض قيمستتمت قطتتر الستتم   قطتتر ال بةتتة  العستتمنة الستتطنية      
قطتت  ةلتت  التتركم عتت  ا واتتمض ةتتدد ااجستتمم %20نلاتتم %80فتتي عةمعلتتة   ر  الجستتم الرعتتر 

( س 8 جتتد ن %54.00الرعريتة ةلتت  ارناتتم   ستبة نلتت   ال ستتط باطتتر النرايك ديرعتم ةْذ   تتن ةلتت  



لية ع  الندةيم نمد  في الامل  ةل  ا نشمر اانيم  العجلرية الع مفستة ععتم ني  أ  ال س  الةم
يمد  ةل  فشن  ع  الارن الاطر  ب  رخ جر ية  ع  رم  ار نجم ااجستمم الرعريتة  ا واتمض 

( أ  ةرمفة كسبة بذ ر ال طت  ةلت  ال ستط نتمد  ةلت  Randle  1983قيمسمنلم س  هذا عم أكده 
 ديرعتتم كع تتمفل فةتتمن للاطتتر الرراةتتي اابتتيض ععتتم يتتمد  ةلتت  واتتض ريتتمدخ  شتتمط فطتتر النرايك

 اا نم   ع ا امت ااجسمم الرعرية س 
 يعك  ناسير اسنطملة سي م  عةمعفت النلام العدةعة ب شمرخ الوش  ةل  عنن د ال شمرخ        

عتتم لتت نم أ  العرناتتا عتت  الستتليل ر أشتتبمه الستتليل ر   اللك تتي  بملع مر تتة عتتا العتتدةعمت ااوتتردس ك
ااجسمم الرعرية ال منجة ع   سط النلام عا ال طت   ال وملتة كم تت ذات قت ام طتر   ذلت  لستل لة 
كستتر الستتي م   ن طيتتا ال بةتتمت ةلتت  الةكتتل عتت  ااجستتمم الرعريتتة ال منجتتة عتت  عةتتمعفت النلاتتم 

( 2006 اوتر     Nguyeuالعدةعة ب شمرخ الوش  الني كم ت ذات ق ام  ل  س  هذا عم أكتده 
نيتت   جتتد أ  ااجستتمم الرعريتتة ال معيتتة ةلتت   شتتمرخ الوشتت  كم تتت ذات قتت ام  تتل   سنتتم ريتتمدخ 
طرا خ ااجسمم الرعرية بريمدخ الندةيم ببةض العدةعمت عرن عولاتمت ق ت  الستكر أ  ولتط نتب  

فتتي جتتدرا   Chitinالتترر عتتا ال شتتمرخ س  ةتترد البتتمنر   هتتذه المتتمهرخ ةلتت  ريتتمدخ عتتمدخ الكتتميني  
يتتم   هتتي العتتمدخ ااسمستتية لجستتم الاطتتر( س  ننتتلرر ااجستتمم الرعريتتة عتت  نيتت  نجتتم ال بةتتة الوف

 طتت ن الستتم  بتتملمر   البي يتتةس فتتإذا كم تتت النل يتتة ردي تتة  اارتتم خ قليلتتة  نتتد   اوتتنف  فتتي 
 Rajarathnam  Bano درجتتتمت النتتترارخ ي تتتنأل ة لتتتم أجستتتمم ط يلتتتة الستتتم  عونرلتتتة ال بةتتتة   

 ( س  2006 اور   س Nguyeu(    1988س
( أ  قطتتتر ال بةتتتمت لألجستتتمم الرعريتتتة نتتترا ح بتتتي  2005 جتتتد فتتتي دراستتتة قتتتمم بلتتتم نعتتتد         
سم  1.54-1.32سم  قطر السم  بي   4.23-3.75سم  ط ن السم  نرا ح بي   7.36 -6.75

ةلت  أ ستمط  وف تط عونلاتة ست ا  كم تت عدةعتة ني يتًم بةترست  P.ostreatusة د ن عية الاطر
-P.sajur( ة تتتد رراةتتتة الاطتتتر 2007 اوتتتر    Maneكنيريتتتة أ  كيتتتر عدةعتتتةس كعتتتم ن تتتن ب

caju   3.53 -3.17ةلتت  عولاتتمت رراةيتتة عونلاتتة عدةعتتة ب وملتتة التترر ةلتت  طتت ن ستتي م  بتتي  
 سم س

محتةةةوأل األجسةةةام الثمريةةةة مةةةن البةةةروتين والكاربوهيةةةدرات والفينةةةول  .4.2.4

 . دة الجافةوالسكريات الكلية والنسبة المئوية للما



 وملتتتة عة  يتتتًم ةلتتت  جعيتتتا  %20نلاتتتم  %80ناتتت   عةمعلتتتة  10ينبتتتي  عتتت   نتتتم أل جتتتد ن       
( نلنلتتتم %27.20العةتتتمعفت فتتتي ةةطم لتتتم أةلتتت   ستتتبة ع  يتتتة للبتتتر ني  فتتتي ااجستتتمم الرعريتتتة  

ةلت  النت اليس  %24.66   %24.92 وملتة   عةمعلتة الع مر تة ب ستبة  10نلام  %90عةمعلني 
  شمرخ أد ت   سبة بر ني  لألجسمم الرعترية بلاتت%10نلام %90ةطت عةمعلة بي عتم أ
 اوتتتر    Wangس جتتتم ت  نتتتم أل هتتتذه الدراستتتة ع ستتتجعة عتتتا عتتتم ن  تتتن ةليتتتً البمنتتت  18.96%

( في دراسنً ةل  أ  الكام خ الني يتة  ال ستبة الع  يتة للبتر ني  رادت فتي ااجستمم الرعريتة 2001 
  سنتم ريتمدخ P.ostreatus خ ب وملة الن طة ة تد رراةتة الاطتربةد ندةيم عولامت ع م ا البير 

 ستتبة البتتر ني  عتتا ريتتمدخ  ستتبة النتتدةيم س كعتتم نناتت  هتتذه ال نتتم أل عتتا دراستتمت ستتمب ة فتتي عننتت د 
 %27.44ةلتتتت   %17.12 نكتتتت   عتتتت   P.ostreatusعتتتت  البتتتتر ني  للاطتتتتر   ااجستتتتمم الرعريتتتتة

 Jwanny 1995 اور  س)   Daba 2008 اور   س )  Dundar  س( 2008 اور  س 
قط  أةطت 10نلام %90أ  عةمعلة  10أعم بمل سبة لعنن د الكمرب هيدرات فيب  جد ن        

نليلتتتم عةمعلتتتة النلاتتتم  % 49.10أةلتتت   ستتتبة ع  يتتتة للكمرب هيتتتدرات فتتتي ااجستتتمم الرعريتتتة بلاتتتت 
 مر تتة النتتي أةطتتت  اونلاتتت همنتتم  العةمعلنتتم  عة  يتتًم ةتت  عةمعلتتة الع % 42.50ل نتتدهم ب ستتبة 

ننا   نم أل هذه الدراسة عا دراسمت أوترد فتي ة  عننت د  س % 30.20 سبة كمرب هيدرات بلات 
 (   2005 اور   س Mandeel  %50 -23.5ااجسمم الرعرية ع  الكمرب هيدرات ننرا ح بي  

Dundar 2008 اور   س   ) Daba س2008 اور   س) 
( ف د أةطت عةمعلة النلام ل ندهم 10الرعرية ع  الاي  ن  جد ن  أعم ة  عنن د ااجسمم      

علامجكتتم  ر  جتتتم  عة  يتتة نلنلتتم عةمعلتتتة  0.52أةلتت  عننتت د في تت ن لألجستتتمم الرعريتتة بلتتإ 
علامجكتتتتتتتتم  ر  جتتتتتتتتم س بي عتتتتتتتتم أةطتتتتتتتتت عةمعلتتتتتتتتة  0.48 وملتتتتتتتتة بنركيتتتتتتتتر %10نلاتتتتتتتتم 90%
لتتتم نونلتتت  العةمعلتتتة علامجكتتتم  ر  جتتتم     0.18 شتتتمرخ أد تتت  نركيتتتر بلتتتإ %20نلاتتتم 80%

علامجكتتم  ر  جتتم ( س  ربعتتم  0.247 شتتمرخ   %10نلاتتم %90ااويتترخ عة  يتتًم ةتت  عةمعلتتة 
ية د عنن د الاي  ن العرناتا فتي عةمعلتة النلاتم ل نتدهم ةلت  ارناتم  عننت د الاي ت ن فتي  ستط 

 ( س 1النلام  جد ن 



. تأأرثير وسأأط الحلفأأا ونأأوع المأأدعم علأأى محتأأوا األجسأأام الثمريأأة مأأن البأأروتين 10جأأدول  
كريات الكليأأة علأأى أسأأاس الأأوزن الجأأاف والنسأأبة المئويأأة والكاربوهيأأدرات والفينأأول والسأأ

 س للمادة الجافة

 المعاملة
النسبة المئويةة 

 للبروتين كري

كاربوهيةةدرات ال

 الكلية كري

محتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوأل 

الفينةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةول 

 كملغم  مي

السةةةةةةةةةةةةةةكريات 

الكليةةةةةةةةةةةةةة  

 كري

النسبة المئويةة 

ادة الجافةةةة             للمةةة

 يرك      

تبن الحنطة )معاملة 
 المقارنة(

24.66 30.30 0.34 4.47 8.78 

 10.74 5.38 0.52 42.50 21.29 وسط الحلفا لوحده

 10.68 6.81 0.32 49.10 21.58 قطن ر10+  حلفا ر90

 11.05 7.30 0.41 35.20 21.94 قطن ر20حلفا +  ر80

 9.35 5.35 0.25 39.00 18.96 نشارة ر10حلفا +  ر90

 11.03 5.10 0.18 37.10 21.51 نشارة ر20حلفا +  ر80

 11.48 7.46 0.48 41.30 24.92 نخالة ر10حلفا +  ر90

 10.28 6.91 0.32 32.10 27.20 نخالةر 20 حلفا + ر80

L.S.D 0.05 1.82 13.45 0.11 0.30 0.94 



أ   10فنبي   نم أل جد ن   ا بةأعم ل اة عنن د ااجسمم الرعرية ع  السكريمت الكلية الذ       
 لتم نونلت   %7.46 وملتة أةطتت أةلت   ستبة للستكريمت الكليتة بلاتت %10نلاتم %90عةمعلة 

 اونلات همني  العةمعلني  عة  يتًم ةت   %7.30قط  ب سبة %20نلام %80عة  يًم ة  عةمعلة 
  س % 4.47عةمعلة الع مر ة الني أةطت أد    سبة ع  ية للسكريمت الكلية بلات 

 وملتتة أةطتتت أةلتت  10نلاتتم %90عةمعلتتة  أ  10 فيعتتم يوتت  العتتمدخ الجمفتتة فيبتتي  جتتد ن       
 %11.05قطت  ب ستبة %20نلاتم %80نليلم عةمعلتة  %11.48 سبة ع  ية للعمدخ الجمفة بلات 

 اونلاتتتتتت هتتتتتمني  العةتتتتتمعلني  عة  يتتتتتًم ةتتتتت  عةمعلتتتتتة الع مر تتتتتة النتتتتتي بلاتتتتتت فيلتتتتتم العتتتتتمدخ الجمفتتتتتة      
نعرن العمدخ الجمفة جعيا عنن يمت ااجسمم الرعرية ةدد العم   نك   العمدخ الجمفتة س    8.78%

ةمعن علم في نملة نجاي  فم ض اا نم   نس ي ً ةلت  شتكن نم تن جتم   نةتد هتذه الطري تة 
 ننعير هذه الطري ة  ع  النس ي  أفرن ع  النةلي   هي عنبةة بكررخ في أ نم  ةديدخ ع  الةملم

( 2005س Oei لةس  يعكتتتتت  ناتتتتتم الاطتتتتتر جمفتتتتتًم بلتتتتتذه الطري تتتتتة لعتتتتتدخ ط يلتتتتتة  بملستتتتترةة  الستتتتتل
  Kulshreshtha ننتتلرر العتتمدخ الجمفتتة بةتتدخ ة اعتتن ع لتتم الستتفلة  الرط بتتة  س(2009 اوتتر  س 

نناتت   نتتم أل ال ستتبة الع  يتتة للعتتمدخ الجمفتتة عتتا  (س2002 اوتتر   س Mattilaال ستتبية   تت   التتر   
(  النتتتي نرا نتتتت بتتتي  2001 اوتتتر  س Manzi(   1994  س  اوتتتر Watanabe نتتتم أل آوتتتري   

 س 14.2% -8.7%

 . محتوأل األجسام الثمرية من النيتروجين وبع  العناصر المعدنية .5.2.4

نا   عةمعلة الع مر ة عة  يًم في عنن د ااجسمم الرعرية ع  ة  ر  11نبي   نم أل جد ن       
علة النلام ل ندهم  عةتمعلة ال  ت  فر   عة  ية ( في ني  لم يك  بي  عةم%3.95ال ينر جي   

ةلتتتتت  النتتتتت الي س  أةطتتتتتت عةمعلتتتتتة  %3.11  %3.41علعتتتتتة  بلتتتتتإ فيلتتتتتم ة  تتتتتر ال ينتتتتتر جي  
 223.10 العا ستتتي م  2259.97 وملتتتة أةلتتت  نركيتتتر عتتت  ة  تتتر الب نمستتتي م %20نلاتتتم 80%

ةتتت  عةمعلتتتة كتتتم  ر  جتتتم   لتتتم نونلتتت  عة  يتتتًم 100علاتتتمج 12.48 الر تتت   28.43 ال تتت دي م 
كتتم 100علاتتمج 23.57 الر تت   233.90 العا ستتي م  2101.13الع مر تتة فتتي كتتن  عتت  الب نمستتي م 

 شتتمرخ أد تت  نركيتتر لة  تتر %10نلاتتم %90 ر  جتتم  س عتت  جلتتة أوتترد ف تتد أةطتتت عةمعلتتة 
كتتتتتتتتتتم  ر  جتتتتتتتتتتم  س  أةطتتتتتتتتتتت عةمعلتتتتتتتتتتة  100علاتتتتتتتتتتمج 9.94 الر تتتتتتتتتت   1540.83الب نمستتتتتتتتتتي م 

 أةطتتت عةمعلتتة النلاتتم ل نتتدهم  193.5  تتر العا ستتي م قطتت  أد تت  نركيتتر لة%20نلاتتم 80%



س أعتتتم ةتتت  عننتتت د ااجستتتمم الرعريتتتة عتتت  ة  تتتر  17.16أد تتت  نركيتتتر لة  تتتر ال تتت دي م بلتتتإ 
كتتم  ر  100علاتتمج 3.31قطتت  أةلتت  نركيتتر بلتتإ %20نلاتتم %80ال نتتمل ف تتد أةطتتت عةمعلتتة 

كتتم  ر  100لاتتمجع 2.79 وملتتة بنركيتتر%10نلاتتم %90جتتم   لتتم نونلتت  عة  يتتًم ةتت  عةمعلتتة 
 جم  س 

عت   P.ostreatusجد في دراسمت ةديدخ أ  عنن د ااجسمم الرعريتة للاطتر العنتمر   ت         
( 1994س Vetterكتتتتم  ر  جتتتتم   100علاتتتتمج 3312-2722ة  تتتتر الب نمستتتتي م ينتتتترا ح بتتتتي  

  Regula   Siwulskiكترام 100علاتمج 190-128(  العا سي م بيت  2007س 
كتتتتتتتتتتترام  ر  جتتتتتتتتتتتم   100لاتتتتتتتتتتتمجع 12-3(  الر تتتتتتتتتتت  بتتتتتتتتتتتي  2001س Demirbas ر  جتتتتتتتتتتتم   

 Watanabe كتتتترام  ر   100علاتتتتمج 13.37 ال تتتت دي م  1.29(  ال نتتتتمل 1994 اوتتتتر   س
هذا  نةنعتد عستن يمت الة م تر فتي ااجستمم الرعريتة  س (2007سRegula   Siwulskiجم  

ةلتتتت  ةتتتتدخ ة اعتتتتن أهعلتتتتم  تتتت   الاطتتتتر  ةعتتتتر ااجستتتتمم الرعريتتتتة  قطتتتتر ال بةتتتتة   تتتت   ال ستتتتط 
 Demirbasاال الليدر جي ي لل سط  (   2001سRegula   Siwulskiس2007س ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



. تأأرثير وسأأط الحلفأأا ونأأوع المأأدعم علأأى محتأأوا األجسأأام الثمريأأة مأأن النيتأأروجين 11جأأدول  
 س غرام وزن جاف( 100)%( وبع  العناصر المعدنية )ملغم/

 المعاملة
عنصر ر

 النيتروجين

عنصر 

 البوتاسيوم

عنصر 

 المغنسيوم

عنصر 

 الصوديوم

 عنصر 

 الزنك

عنصر 

 النحاس

تبن الحنطة )معاملة 
 المقارنة(

3.95 2101.13 233.92 23.57 11.53 1.38 

 1.88 10.14 17.16 203.53 1597.97 3.41 وسط الحلفا لوحده

 2.41 10.33 23.12 203.20 1812.47 3.45 نقط ر10+  حلفا ر90

 3.31 10.02 19.46 193.50 1880.03 3.51 قطن ر20حلفا +  ر80

 1.67 9.94 22.58 205.00 1540.83 3.03 نشارة ر10حلفا +  ر90

 1.69 10.85 22.60 219.40 1702.77 3.44 نشارة ر20حلفا +  ر80

 2.79 11.51 26.17 218.40 2044.47 3.99 نخالة ر10حلفا +  ر90

 2.56 12.48 28.43 223.10 2259.97 4.35 نخالةر 20 حلفا + ر80

L.S.D 0.05 0.29 181.50 10.11 0.90 1.03 0.66 



التجربة الثالثة : اختبار كفاءة وسط القصب بعد تدعيمه ببذور القطن  اسحنقة ة  و   . 3.4

 . نشارة اخلشب  و خنالة احلنطة

عدد األيةام مةن الزراعةة حتةى اكتمةال نمةو الغةزل الفطةري علةى الوسةط  .1.3.4

راعم األوليةة وعةدد األيةام حتةى الجنيةة األولةى وعدد األيةام حتةى  هةور البة

 . وعدد الجنيات ودورة اإلنتاج

 وملة كم ت ااكرر نبكيرًا في اكنعمن %10ق   %90أ  عةمعلة  12نبي   نم أل جد ن        
 لتم نونلت   Spawningي عتًم عت  نل تيف اا ستمط  027.4 عت  الاترن الاطتر  ةلت  ال ستط بةتد 

 شتمرخ النتي %20ق   %80 شمرخ  %10ق   %90  ل نده   عة  يًم ة  عةمعفت ال  
ي عتتًم س فتتي نتتي  ستتجلت عةمعلتتة الع مر تتة أطتت ن عتتدخ  28.00أكعلتتت فنتترخ ال عتت  ةلتت  ال ستتط بةتتد 

قطتت  النتتي بلاتتت فيلتتم %20ق تت  %80ي عتتًم  لتتم نونلتت  عة  يتتًم ةتت  عةمعلتتة  33.00بلاتتت 
معلتة  ستط ال  ت  ااكرتر نبكيترًا  بلاتت ي عًمس أعم لانرخ مل ر البتراةم اا ليتة فكم تت عة 31.80

 وملتتة النتتي %10ق تت   %90ي عتتًم  لتتم نونلتت  عة  يتتًم ةتت  عةمعلتتة  011.2فتتي هتتذه العةمعلتتة 
ي عتتتتتتًم فتتتتتتي عةمعلتتتتتتة  17.00ي عتتتتتتًمس بي عتتتتتتم ملتتتتتترت البتتتتتتراةم اا ليتتتتتتة بةتتتتتتد  12.80بلاتتتتتتت فيلتتتتتتم 

ستمم الرعريتة قط س  ل اة ةتدد اايتمم ننت  الج يتة اا لت  ف تد استنارقت ااج%10ق   90%
  3.40 شمرخ أقتن فنرخ بلات%20ق   %80لعةمعلة 

قطتت  النتتي %20ق تت  %80 وملتتة  %10ق تت  %90ي عتتًم  لتتم نونلتت  عة  يتتًم ةتت  عةمعلنتتم 
 ي عًم لكف العةمعلنم  س       4.60اسنارقت فيلعم 

 في عم يو  ةدد عرات الج ي  د رخ اا نم  ف د سجلت عةمعلة الع مر تة أقتن ةتدد عترات       
ي عتتتتتتتتتتًم نليلتتتتتتتتتتم عةمعلتتتتتتتتتتتة  77.80ج يتتتتتتتتتتمت  بتتتتتتتتتتد رخ ة نتتتتتتتتتتم  قتتتتتتتتتتدرهم  6.00ج تتتتتتتتتتي بلاتتتتتتتتتتت 

 60.40ج يتمت  بتد رخ ة نتم  قتتدرهم  7.00قطت  بةتدد عترات ج تتي بلاتت %20ق ت  80%
 10.00 وملتتتة ةلتتت  %20ق تتت  %80ي عتتتًم فتتتي نتتتي    تتتلت ةتتتدد الج يتتتمت فتتتي عةمعلتتتة 

 ي عمً  109.00ج يمت  بد رخ ة نم  قدرهم 

 



عأأدد األيأأام مأأن الزراعأأة حتأأى اكتمأأال نمأأو تأأرثير وسأأط القصأأب ونأأوع المأأدعم علأأى . 12جأأدول  
الغأأزل الفطأأري علأأى الوسأأط وعأأدد األيأأام حتأأى ظهأأور البأأراعم األوليأأة وعأأدد األيأأام حتأأى 

 سالجنية األولى وعدد الجنيات ودورة اإلنتاج 

 عاملةالم

عةةةدد األيةةةام مةةةن 

تلقةةةةةيح الوسةةةةةةط 

حتى اكتمةال نمةو 

الغةةةةزل الفطةةةةري 

 على الوسط

عةةةدد األيةةةام مةةةن 

اكتمةةةةةةال النمةةةةةةو 

حتةةةةةةةى  هةةةةةةةور 

 البراعم األولية

عةةةدد األيةةةام مةةةن 

 هةةةةور البةةةةراعم 

األولية حتةى أول 

 جنية

 عدد الجنيات
دورة اإلنتةةةةةةةةاج   

 كيوماًي

تبن الحنطة )معاملة 
 المقارنة(

33.00 14.00 7.80 6.00 77.80 

 103.40 9.00 6.80 11.20 28.00 وسط القصب لوحده

 96.60 8.00 6.00 15.40 31.00 قطن %10+  قصب 90%

 60.40 7.00 4.60 17.20 31.80 قطن %20قصب +  80%

 108.40 10.00 7.40 13.00 28.00 نشارة %10قصب +  90%

 91.80 9.00 3.40 14.60 28.00 نشارة %20قصب +  80%

 75.40 8.00 4.60 12.80 27.40 نخالة %10+ قصب  90%

 109.00 10.00 6.40 14.60 30.20 نخالة% 20قصب +  80%

L.S.D 0.05 1.69 1.73 1.36 7.57 ـــــ 



ة  الانتترخ النتتي يستتنارقلم الاطتتر العنتتمر  سستتنةعمر ال ستتط  فنتترخ نكتت ي  البتتراةم اا ليتتة        
 الانترخ ننت  أ ن ج يتة عتت  ااعت ر العلعتة النتي يلتنم بلتم عرارةت  الاطتر العنتمر  فتي الةتتملم  ا  

ير اكعتتتمن عرانتتتن ال عتتت  العونلاتتتة علعتتتة  سستتتيعم فتتتي نملتتتة اا نتتتم  الن تتت ن ةلتتت   قتتتت ق تتت
(س  ه تتم  ةتتدخ أستتبم  نتتمرر ةلتت  هتتذه العرانتتن أهعلتتم عتتم ذكتتره 2009 اوتتر  س Islamالنجتتمر  
Bhatti  1987  فتتتي أ  اسوتتتنف  النم تتتن فتتتي عرانتتتن ال عتتت  العونلاتتتة يةتتت د ةلتتت  اوتتتنف )

( أ  اارمفمت الةر ية عرن ريت الات ن 2007 اور     Maneاا سمط  عك  منلمس  عم ذكره 
 اوتتر    Dianaالست دا ي   وملتة الترر نتتمرر فتي عرانتن ال عت  العونلاتتة للاطتر العنتمر س   جتد 

( ة  طري ة النة يم نمرر ةلت  العرانتن ستملاة التذكرس كتذل   تت   الاطتر العنتمر   طري تة 2006 
 اوتتتتر    Mandeelنيكيةس  كيرهتتتتم(  الرراةتتتتة  أكيتتتتمل بفستتتتن س أ ا تتتتي فومريتتتتةس أ ا تتتتي بفستتتت

 ( س2005س
نبلتتإ ةتتدد عتترات الج تتي فتتي النتتمست الطبيةيتتة رتتف  ج يتتمت  نتترداد ة تتد نطتت ير اارتتمفمت      

ةلتت  ال ستتط الرراةتتي النتتي ن تتن ةلتت  ستتبةة ج يتتمتس ةلعتتًم أ  الج يتتمت العنتتلورخ عتت  اا نتتم  قتتد 
رراةتتتي أ  لةتتتدم نتتت افره سستتتنعرار نكتتت   عنتتتد دخ بستتتب  استتتنلف  الوتتتري  الاتتتذا ي عتتت  ال ستتتط ال

 Beyer  Muthersbaughةعلية اا نم   الني يعكت  ننستي لم بإرتمفة العتدةعمت الةرت ية  
 Mandeel( س كعتتتم ننتتتلرر ةتتتدد عتتترت الج تتتي ب تتت   ال ستتتط  عك  منتتتً  طري تتتة الرراةتتتة  1996س

 (Rashid(  نجتم أكيتمل الرراةتة 2006 اوتر  س   (Diana (  طري تة النة تيم2005 اور   س
 ( س 2007 اور   س

( فتتتي ة  ةتتتدد اايتتتمم Vetayasuporn  a 2007نناتتت   نتتتم أل هتتتذه الدراستتتة عتتتا عتتتم  جتتتده        
 9.6-3.4ي عتًم  ننت  ج تي ااجستمم الرعريتة كم تت  26-8.3نن  لمل ر البراةم اا ليتة كم تت 

لج تي نرا نتت ( فتي ة  ةتدد عترات اCroan  2000ي عًمس كعم ننا  ال نم أل عا عم ن  تن ةليلتم 
ج يمت ة د رراةتة أنتد أ ت ا  الاطتر العنتمر  ةلت   شتمرخ وشت  ا ت ا  عونلاتة عت   10-5بي  

 أشجمر الامبةس 

الحاصةةل الكلةةي علةةى أسةةاس الةةوزن الرطةةب والجةةا  والكفةةاءة الحيويةةة  .2.3.4

ومتوسةةط حاصةةل الجنيةةة الواحةةدة والنسةةبة المئويةةة للمسةةاحة السةةطحية 

 .لتلو  الوسط 



 876.40أ  عةمعلتتتة ال  تتت  ل نتتتده أةطتتتت أةلتتت  نم تتتن بلتتتإ  13 نتتتم أل جتتتد ن  نبتتتي        
 شتتتتمرخ بنم تتتتن بلتتتتإ 10ق تتتت  %90نلنلتتتتم عةمعلتتتتة  %87.64 بكاتتتتم خ ني يتتتتة  كمجكاتتتتم  ستتتتط

  نا قت همنم  العةمعلنم  عة  يًم ةت   %82.04كرامجكام  سط  بكام خ ني ية قدرهم  820.40
كتتن عتت  النم تتن  الكاتتم خ الني يتتةس بي عتتم أةطتتت  ب يتتة العةتتمعفت برتتع لم عةمعلتتة الع مر تتة فتتي

 592.70قطتتتتتتتتتت   عةمعلتتتتتتتتتتة الع مر تتتتتتتتتتة أد تتتتتتتتتت  نم تتتتتتتتتتن بلتتتتتتتتتتإ %20ق تتتتتتتتتت  %80العةمعلتتتتتتتتتتة 
ةلتتتت  النتتتت اليس بي عتتتتم  %65.50   %59.27كمجكاتتتتم  ستتتتط  بكاتتتتم خ ني يتتتتة قتتتتدرهم 655.00 

كتترامجكام  ستتط جتتم   كاتتم خ  789.70 -676.10أةطتتت بتتمقي العةتتمعفت نم تتًن نتترا ح عتت  
 س %78.97-%67.61نرا نت بي   ني ية
ناتت   عةمعلتتة  13أعتتم ةتت  النم تتن الكلتتي ةلتت  أستتمل التت ر  الجتتم  فنبتتي   نتتم أل جتتد ن        

كمجكاتتتم  ستتتط نلنلتتتم  108.13 شتتتمرخ فتتتي أةطم لتتتم أةلتتت  نم تتتن جتتتم  بلتتتإ %10ق تتت  90%
كمجكاتتم  ستتط فتتي نتتتي  أةطتتت عةمعلتتة الع مر تتة أد تتت   97.02عةمعلتتة ال  تت  ل نتتده بنم تتتن 

كمجكاتتتم  ستتتط س  ل تتتاة نم تتتن الج يتتتة ال انتتتدخ ف تتتد نا قتتتت عةمعلتتتة  57.50جتتتم  بلتتتإ  نم تتتن
كتم نلنلتم عةمعلتة  109.16الع مر ة عة  يًم في أةطم لم أةل  عن سط لنم ن الج يتة ال انتدخ بلتإ 

 وملتتتة أد تتت  %20ق تتت  %80كتتتم فتتتي نتتتي  أةطتتتت عةمعلتتتة  97.38ال  تتت  ل نتتتده بعن ستتتط 
 كم س  71.96عن سط بلإ 

( أ   س  الندةيم العونلاة عتا  ستط ال  ت  لتم نتمد  13نم ع  وفن ال نم أل  جد ن يف     
 ةل  أ   نم أل ايجمبية في ريمدخ النم ن بن ةلت  الةكل كم  لً نلرير سلبي فتي هذه ال اة 

بشتتكن  ارتتف ةتت  عةمعلتتة ال  تت  بتتد   ةرتتمفمت ركتتم ناتت   عةمعلتتم ةلتت   ا واتتمض النم تتن 
 هتتتذا عتتم أشتتمرت ةليتتً دراستتة ستتمب ة فتتي كتت   اارتتمفمت الةرتتت ية فتتي بةتتتض  .عةمعلتتة الع مر تتة

اانيتتم  عتتا بةتتض اا ستتمط نتتمد  ةلتت  نتتده ر النم تتنس  لك لتتم ربعتتم نكتت   أكرتتر فم تتدخ عتت  
 (س 2008،2009 اور  س Dundar منية ال يعة الاذا ية  

 

 

 



الحاصأل الكلأي علأى أسأاس الأوزن الرطأب على وسط القصب ونوع المدعم  . ترثير13جدول  
ومتوسأأأط حاصأأأل الجنيأأأة الواحأأأدة والنسأأأبة المئويأأأة للمسأأأاحة  والجأأأاف والكفأأأاءة الحيويأأأة

 سالسطحية لتلوث الوسط 

 المعاملة

الحاصةةةل الكلةةةي 

علةةةةةةى أسةةةةةةاس 

الةةةوزن الرطةةةب 

 ك م كغم وسطي

الحاصةةةل الكلةةةي 

علةةةةةةى أسةةةةةةاس 

الةةةةوزن الجةةةةا  

 ي م كغم وسطك

 الكفاءة الحيوية

 يرك

متوسةةط حاصةةل 

                   الجنيةةة الواحةةدة

 ي مك      

بة المئويةةة النسةة

للمسةةةةةةةةةةةةةةةةةةاحة 

 السطحية لتلو 

 يرك الوسط 

.65 57.50 655.00 تبن الحنطة )معاملة المقارنة( 05  109.16 0.00 

 0.00 97.38 87.64 97.02 876.40 وسط القصب لوحده

 11.00 89.16 71.33 91.09 713.30 قطن %10+  قصب 90%

 37.00 84.67 59.27 73.02 592.70 قطن %20قصب +  80%

 0.00 82.04 82.04 108.13 820.40 نشارة %10قصب +  90%

 0.00 87.75 78.97 93.42 789.70 نشارة %20قصب +  80%

 0.00 84.52 67.61 87.90 676.10 نخالة %10قصب +  90%

 0.00 71.96 71.96 93.26 719.60 نخالة% 20قصب +  80%

L.S.D 0.05 62.99 7.42 6.30 7.11 13.76 



قتتد يةتت د ناستتير  نتتم أل هتتذه النجربتتة انتتد ستتببي  اا ن هتت  ة تتمبة  ستتط الرراةتتة بمانيتتم        
العجلريتتة الع مفستتة كعتتم ملتتر فتتي بةتتض العةتتمعفت النتتي أ تتيبت باطتتر النرايك ديرعتتم نيتتت  

(س كعتم جتم  13قط  جتد ن %20ق ت  %80في عةمعلة  %37.00  لت  سبة النل   ال 
(س  الرم ي ه  ارنام  درجة نرارخ ال سط ععم أدد ةل  عت ت جتر  1983س Randleفي دراسة  

 اوتتتر    Upadhyayعتتت  الاتتترن الاطتتتر   عتتت  رتتتم ا واتتتمض النم تتتن كعتتتم أ رتتتن م ستتتمب م  
 ( س2002س

طةةول السةةاط وقطةةر  وقطةةر القبعةةة وعةةدد األجسةةام الثمريةةة ومتوسةةط   .3.3.4

 . وزنها

 شتمرخ أةطتت أةلت  عن ستط لطت ن الستم  %10ق ت  %90أ  عةمعلتة  14يبي  جد ن        
 شتتمرخ النتتي أةطتتت عن ستتط %20ق تت  %80ستتم  لتتم نونلتت  عة  يتتًم ةتت  عةمعلتتة  5.03بلتتإ 

 وملتة أد ت  عن ستط لطت ن %10ق   %90سم في ني  أةطت عةمعلة  4.98ط ن سم  بلإ 
 سمس  3.10سم  الجسم الرعر  بلإ 

 مر تتة أةلتت  عن ستتط ل طتتر الستتم  بلتتإ أعتتم ةتت   تتاة قطتتر الستتم  ف تتد أةطتتت عةمعلتتة الع      
ستتم س  1.24 شتتمرخ بعن ستتط قطتتر%20ق تت  %80ستتم  لتتم نونلتت  عة  يتتًم ةتت  عةمعلتتة  1.28

 نا قتتتتتتتتتتتت هتتتتتتتتتتتمني  العةتتتتتتتتتتتمعلني  عة  يتتتتتتتتتتتًم ةتتتتتتتتتتت  العةتتتتتتتتتتتمعفت ااوتتتتتتتتتتترد س  أةطتتتتتتتتتتتت عةمعلتتتتتتتتتتتة 
ستم  لتم نونلت  العةمعلتة ااويترخ  0.98 وملة أد   عن سط ل طتر الستم  بلتإ %10ق   90%

ستتتم س  نا قتتتت عةمعلتتتة  1.0 وملتتتة النتتتي بلتتتإ قطتتتر الستتتم  فيلتتتم %20ق تتت  %80ة ةتتت  عةمعلتتت
ق تتتت  %80ستتتتم( نليلتتتتم عةمعلتتتتة  7.15الع مر تتتتة فتتتتي  ةةطم لتتتتم أةلتتتت  عن ستتتتط ل طتتتتر ال بةتتتتة  

 وملتة أد تت  عن ستط %10ق ت  %90سم س في ني  أةطتت عةمعلتة  6.54 شمرخ ب طر20% 
ويتتتتتتتتترخ عة  يتتتتتتتتتًم ةتتتتتتتتت  عةمعلتتتتتتتتتة ستتتتتتتتتم  لتتتتتتتتتم نونلتتتتتتتتت  العةمعلتتتتتتتتتة اا 5.89ل طتتتتتتتتتر ال بةتتتتتتتتتة بلتتتتتتتتتإ 

 سم س 5.95 وملة ب طر %20ق   80%
أ  عةمعلة ال    ل نتده أةطتت  14فيبي  جد ن  أعم ل اة عن سط ةدد ااجسمم الرعرية      

 جسم رعر جكام  سط  لم نونل  عة  يًم ة   81.80أةل  عن سط لةدد ااجسمم الرعرية بلإ 
جسم رعر جكام  سط  أةطت عةمعلة الع مر ة  77.00 وملة بعن سط %20ق   %80عةمعلة 

 س سط .جسم رعر جكام 42.00أد   عن سط لةدد ااجسمم الرعرية بلإ 



طأأول السأأاق وقطأأره وقطأأر القبعأأة وعأأدد . تأأرثير وسأأط القصأأب ونأأوع المأأدعم علأأى 14جأأدول  
 .متوسط وزنهااألجسام الثمرية و 

 المعاملة

طةةةةةةول سةةةةةةاط 

الجسم الثمةري 

 كسمي

قطةةةةةةةر سةةةةةةةاط 

الجسم الثمةري 

 كسمي

قطةةةةةةةر قبعةةةةةةةة 

الجسم الثمةري 

 كسمي

متوسةةةةط عةةةةدد 

األجسةةةةةةةةةةةةةةةةةام 

 الثمرية الكلية

متوسةةةةةط وزن 

الجسم الثمةري 

 ك مي

 15.70 42.00 7.15 1.28 4.65 تبن الحنطة )معاملة المقارنة(

 10.84 81.80 6.24 1.10 4.56 وسط القصب لوحده

 10.11 70.60 6.38 1.05 4.30 قطن %10+  قصب 90%

 10.92 54.40 6.17 1.09 3.89 قطن %20قصب +  80%

 12.89 63.80 6.47 1.19 5.03 نشارة %10قصب +  90%

 12.68 62.40 6.54 1.24 4.98 نشارة %20قصب +  80%

 9.57 70.80 5.89 0.98 3.10 نخالة %10قصب +  90%

 9.36 77.00 5.95 1.00 3.86 نخالة% 20قصب +  80%

L.S.D 0.05 0.53 0.08 0.42 8.16 1.18 



من جهة أخرر  انفرردم معاملرة المنارنرة فري إعطاعهرا أعلر  متنسرل لرنا  الي رم ال مرري بلر   

غم/ج ررررم ثمررررري وبفررررروب مع نلررررة عررررن بنيررررة المعررررام م بي مررررا أعطرررر  معاملررررة  15.70

غم/ج ررم ثمررري ولررـم  9.36نخالررة أدنرر  متنسررل لررنا  الي ررم ال مررري بلررـ  %20قصرر  80%

نخالرة التري سريل  متنسرل وا  %10قصر  %90عاملة تختلف المعاملة األخيرة مع نلاً عن م

 غم/ج م ثمري . 9.57بل  

( و الردوري 1977)Rajarathnam و  Singhتتفر  نتراعه هرال الدراسرة مرئ نتراعه كرًل مرن     

( في أ  الادة عدد البراعم في الع اقيد ت ب  تحدلداً ل منها وانخفاضاً في متنسل وانهرا 1996)

ل منهررا ج رراا ال مرلررة فرري الع اقيررد المتيننررة لعطيهررا فر ررة أكبررر فرري نررين أ  انخفرراا عرردد األ

 والادة متنسل وانها . ولعز  تفنب قياسام األج اا ال مرلة )طرن  قطرر .. الرف( فري معرام م

نشررارة إلرر  انخفرراا عرردد األج رراا %10قصرر  %90نشررارة و%20قصرر  %80المنارنررة و

تها منارنرة بالمعرام م األخرر  التري ال مرلة المتيننرة ممرا أعطر  فر رة لزلرادة وانهرا وم ران

(. كمررا تنجررد ع قررة 14ارتفررئ فيهررا عرردد األج رراا ال مرلررة وبالتررالي انخفرراا قياسرراتها )جرردو  

مشررتركة بررين نررنط النسررل أو المرردعم وقياسررام األج رراا ال مرلررة كطررن  ال رراب وقطررر النبعررة 

د علر  نرنط النسرل (. أضف إل  ذلك أ  م انة النبعة تعتم2007واخرو ،  Maneوم انتها )

 Royseونررنط المرردعم وم ررتن  اوضررافة ونررنط الفطررر أو ال رر لة ) Spawnو اللنرراا الفطررري 

 ( .Royse،2008 و Mamiro)و (2004واخرو  ،

محتةةةوأل األجسةةةام الثمريةةةة مةةةن البةةةروتين والكاربوهيةةةدرات والفينةةةول  .4.3.4

 . والسكريات الكلية والنسبة المئوية للمادة الجافة

أ  معاملررة المنارنررة تفنقرر  مع نلرراً فرري محتررن  األج رراا ال مرلررة مررن  15ين نترراعه  جرردو  تبرر       

بي ما أعطر   %21.14نخالة ب  بة %20قص  %80تليها معاملة  %24.66البروتين التي بلغ  

مع نلرراً عررن ولررـم تختلررف  %17.14قطررن أدنرر  ن رربة بررروتين بلغرر  %10قصرر  %90معاملررة 

 .  % 17.94قطن    %20قص  %80و  %17.50نشارة %20قص  %80معاملتي 

جاءم نتاعه هال الدراسة متنافنة مئ دراسرام عدلردة فري إنحراء مختلفرة مرن العرالم فري إ  ن ربة      

المزروط عل  أوساط اراعية  .Pleurotus sppللفطر  % 25.5-%14.06البروتين تتراوا بين 

( 2009واخرررو  ، Ahmed( و)2008رو  ،واخرر Daba( و)2000مختلفررة )سرراج  واخرررو ، 

( فري أ  اراعرة 2008واخررو ) Anakalo(. كما تتف  مئ ما وجدل 2009واخرو ، Dundarو)

لعطرري مصرردراً أفنررل مررن البررروتين مررن أغلرر   ةعلرر  ترربن الح طرر  P.ostreatusفطررر المحررار 

 المخلفام الزراعية األخر  .

 

 



. تأأرثير وسأأط القصأأأب ونأأوع المأأدعم علأأى محتأأأوا األجسأأام الثمريأأة مأأن البأأأروتين 15جأأدول  
والكاربوهيأأدرات والفينأأول والسأأكريات الكليأأة علأأى أسأأاس الأأوزن الجأأاف والنسأأبة المئويأأة للمأأادة 

 الجافة .

 المعاملة
النسةةبة المئويةةة 

 للبروتين كري

كاربوهيةةةةدرات ال

 الكلية كري

محتوأل الفينةول 

 كملغم  م جا ي

السكريات الكلية 

 كري

النسةةبة المئويةةة 

ادة الجافةةةةة             للمةةةة

 يرك      

تبن الحنطة )معاملة 
 المقارنة(

24.66 30.30 0.34 4.47 8.78 

 11.07 6.27 0.45 50.10     19.44 وسط القصب لوحده

 12.77 6.23 0.29 52.30     17.14 قطن %10+  قصب 90%

 12.32 5.30 0.45 65.50     17.94 قطن %20قصب +  80%

 13.18 3.93 0.24 37.60     18.08 نشارة %10قصب +  90%

 11.83 7.49 0.23 52.70     17.50 نشارة %20قصب +  80%

 13.00 5.30 0.22 67.70 19.40 نخالة %10قصب +  90%

 12.96 4.42 0.27 57.00 21.14 نخالة% 20قصب +  80%

L.S.D 0.05 1.70 11.71 0.07 2.45 0.79 



 وملتة  %10ق   %90أ   عةمعلة  15جد ن  أعم بمل سبة لعنن د الكمرب هيدرات فيبي       
 لتتتتم نونلتتتت  عة  يتتتتًم ةتتتت  عةمعلتتتتة  %67.70أةطتتتتت أةلتتتت   ستتتتبة ع  يتتتتة للكمرب هيتتتتدرات بلاتتتتت 

 نا قت همنم  العةمعلنم  عة  يتًم ةت  ب يتة العةتمعفت  %65.50قط  ب سبة %20ق   80%
 س  %30.30في ني  أةطت عةمعلة الع مر ة أد    سبة ع  ية للكمرب هيدرات بلات 

أشمرت الةديد ع  الدراسمت ةل  أ  ااجسمم الرعرية للاطر العنمر  ك يتة بملكمرب هيتدرات        
 اوتتتر    Zakiكيتتتر ال شتتت ية س  نشتتتكن الكمرب هيتتتدرات أكبتتتر عك  تتتمت العتتتمدخ الجمفتتتة فتتتي الاطتتتر 

 (س1997 اور   س Shah(    1997سKurtzman  Jr(   1993س
عتت  الدراستتمت فتتي أ  عننتت د ااجستتمم الرعريتتة عتت  الكمرب هيتتدرات نناتت  ال نتتم أل عتتا الةديتتد       

 أجعةت الدراسمت في ة  السب  الر يسي في اسونف  ه       %69.93 -23.50ننرا ح بي  
ال سط بمارمفة ةل  ة اعن ةديدخ أورد عرن     الاطر  السفلة  مر   اا نم    ت   العدةم 

 Reguła   (  2007 اوتتتتتتتتر   س Shin  ( 2005 اوتتتتتتتتر   س  (Mandeel  كيرهتتتتتتتتم
 Siwulski2007س)   Daba 2008 اوتتتتتتر   س   )Dundar 2009 اوتتتتتتر   س   )Ahmed 

 (س2009سChirinang  Intarapichet (   2009 اور   س

أ  الكمرب هيتتدرات الع جتت دخ فتتي ااجستتمم الرعريتتة ن جتتد بشتتكن ر تتيل ةلتت  شتتكن ستتكريمت       
 Chitin   Glucans  hemicelluloses عرتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن Polysaccharidesعنةتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتددخ 

( س كعتتتتتتم يشتتتتتتكن 2002 اوتتتتتتر   سmannans  xylans   galactans  )Wasserعرتتتتتتن 
جر ًا علعًم ع  العت اد الكمرب هيدرانيتة س ةذ يةن تد أ تً ي ت م بتد ر البتدين  Glycogenالكفيك جي  

 ( كعم ذكر م سمب ًمس1967س Banoة  ال شل العا  د في الاطر 

أ  عةمعلتتة ال  تت  ل نتتده  15ةتت  عننتت د ااجستتمم الرعريتتة عتت  الاي تت ن فيبتتي  جتتد ن أعتتم       
علامجكتتتتتم جتتتتتم   لتتتتتم نونلتتتتت  عة  يتتتتتًم ةتتتتت  عةمعلتتتتتة  0.45أةطتتتتتت أةلتتتتت  نركيتتتتتر للاي تتتتت ن بلتتتتتإ 

علامجكم جم  س  اونلات همنم  العةمعلنم  عة  يًم ة  ب ية  0.45قط  بنركير 20ق   80%
علامجكتم  0.22 وملتة أد ت  نركيتر بلتإ %10ق   %90العةمعفت س في ني  أةطت عةمعلة 

 جم  س



نشتتكن العتت اد الاي  ليتتة جتتر ًا علعتتًم عتت  عك  تتمت الاطتتر  اليلتتم نةتترد بةتتض الا ا تتد الطبيتتة       
( 2000 اوتر   سMiller كعرمدات أكسدخ  عرتمدات عيكر بيتة  عرتمدات فمير ستية  كيرهتم  

  Mau 2002 اوتتتر   س   )Valentao 2005 اوتتتر   س   )Iwalokun 2007 اوتتتر   س )
  Jagadish  س2008 اور  س ) 

 شتتتمرخ %20ق تتت  %80أ  عةمعلتتتة  15أعتتتم بمل ستتتبة لعننتتت د الستتتكريمت الكليتتتة فيبتتتي  جتتتد ن 
 لتتتم نونلتتت  عة  يتتتًم ةتتت  عةمعلتتتة ال  تتت  ل نتتتده  %7.49أةطتتتت أةلتتت   ستتتبة ستتتكريمت بلاتتتت 

 %3.93ة بلات  شمرخ أد    سب% 10ق   %90(  في ني  أةطت عةمعلة 6.27% 

 شتمرخ أةلت   ستبة ع  يتة %10ق ت  %90 فيعم يو  العمدخ الجمفة ف د أةطت عةمعلتة       
 لتم نونلت  عة  يتًم ةت  عةتمعلني ال  ت  عتا  %13.18للعمدخ الجمفة في ااجسمم الرعرية بلات 

 % 12.77  12.96  13.00قطتتت  ب ستتتبة %10ق تتت  %90 وملتتتة  عةمعلتتتة  20%  10%
نلاتتت هتتذه العةتتمعفت عة  يتتًم ةتت  عةمعلتتة الع مر تتة النتتي ستتجلت أد تت   ستتبة ةلتت  النتت الي س  او

س  نعرن العمدخ الجمفة جعيا عنن يمت ااجستمم الرعريتة ةتدد  %8.77ع  ية للعمدخ الجمفة بلات 
العتتتم   نكتتت   العتتتمدخ الجمفتتتة ةمعتتتن علتتتم فتتتي نملتتتة نجايتتت  فتتتم ض اا نتتتم   نستتت ي ً ةلتتت  شتتتكن 

ة عت  النست ي  أفرتن عت  النةليت   هتي عنبةتة بكرترخ فتي أ نتم  نم ن جم   نةنبر هذه الطري ت
 ننعير هتذه الطري تة بملسترةة  الستل لة كعتم يعكت  ناتم ااجستمم الرعريتة للاطتر  ةديدخ ع  الةملم

 ننتلرر العتتمدخ  س (2009 اوتر  س Kulshreshtha(   2005س Oeiبلتذه الطري تة لعتدخ ط يلتتة  
 ( س2002 اوتتر   س Mattilaط بتتة ال ستتبية   تت   التتر   الجمفتتة بةتتدخ ة اعتتن ع لتتم الستتفلة  الر 

 Manzi(   1994 اوتتتتتتر  س Watanabeنناتتتتتت   نتتتتتتم أل العتتتتتتمدخ الجمفتتتتتتة عتتتتتتا  نتتتتتتم أل آوتتتتتتري   
 س %14.2 -%8.7(  الني نرا نت بي  2001 اور  س

 . محتوأل األجسام الثمرية من النيتروجين وبع  العناصر المعدنية .5.3.4

أ  عةمعلة الع مر ة أةطت أةل  نركير لعننت د ااجستمم الرعريتة  16نبي   نم أل جد ن          
 233.92   2101.13عتتتتتتتتتتتتتتتت  ة م تتتتتتتتتتتتتتتتر الب نمستتتتتتتتتتتتتتتتي م  العا ستتتتتتتتتتتتتتتتي م   الر تتتتتتتتتتتتتتتت  بنركيتتتتتتتتتتتتتتتتر 

كتتتم عتتمدخ جمفتتتة ةلتت  النتتت اليس  أةطتتتت عةمعلتتة ال  تتت  ل نتتده أةلتتت  نركيتتتر 100علاتتمج11.53 
عةمعلتتتتتتتتتة كتتتتتتتتتم  ر  جتتتتتتتتتم س بي عتتتتتتتتتم أةطتتتتتتتتتت  100علاتتتتتتتتتمج 24.07لة  تتتتتتتتتر ال تتتتتتتتت دي م بلتتتتتتتتتإ 



كتم  ر  جتم  100علاتمج 2.58قط  أةل  نركير لة  ر ال نمل ني  بلإ %20ق   80%
 شتتمرخ أد تت  نركيتتر لة  تتر الب نمستتي م %20ق تت  %80س عتت  جلتتة أوتترد ف تتد أةطتتت عةمعلتتة 

 168.08 وملتتتتتتة أد تتتتتت  نركيتتتتتتر لة  تتتتتتر العا ستتتتتتي م %10ق تتتتتت  %90 عةمعلتتتتتتة  1230.57
 شتتتتتتتتتتتتتتمرخ %20ق تتتتتتتتتتتتتت  %80كتتتتتتتتتتتتتتم  ر  جتتتتتتتتتتتتتتم س كعتتتتتتتتتتتتتتم أةطتتتتتتتتتتتتتتت عةمعلنتتتتتتتتتتتتتتم 100علاتتتتتتتتتتتتتتمج

كتتتم 100علاتتمج 16.08  15.74قطتت  أد تتت  نركيتتر لة  تتتر ال تت دي م بلتتتإ%10ق تت  90% 
 ر  جم  ةل  الن الي س أعتم عننت د ااجستمم الرعريتة عت  ة  تر الر ت  ف تد أةطتت العةتمعلني  

 10.13   10.10 وملتتتتتتة أد تتتتتت  نركيتتتتتتر بلتتتتتتإ%10ق تتتتتت  %90قطتتتتتت    %10ق تتتتتت  90%
فتتي نتتي  أةطتتت عةمعلتتة الع مر تتة أد تت  نركيتتر لة  تتر  كتتم  ر  جتتم  ةلتت  النتت الي س100علاتتمج

   كم  ر  جم  س100علامج 1.38ال نمل بلإ 
ة  ناتتت   عننتتت د ااجستتتمم الرعريتتتة ال معيتتتة ةلتتت  نتتتب  الن طتتتة عتتت  ة م تتتر ال ينتتتر جي         

(س كعتم أ   1 الب نمسي م  الر   ية د ةل  عنن د نب  الن طة العرناا ع  هذه الة م تر  جتد ن 
ال سط العرناا ع  الب نمسي م هت   نيجتة ةرتمفة ب نمستي م ةرتمفي ةلتت  عتم  ال  تا بنركيتر  عنن د
كمجاللنتر ةلتت  شتتكن كبرينتتمت الب نمستتي م  طري تتة الةعتن(  ا   النتتب  يكتت   أكرتتر قمبليتتة ةلتت   0.3

اعن تم  عنن يتتمت عتتم  ال  تا عتت  اا ستتمط ااوترد ععتتم يتت فر ة  تر الب نمستتي م بشتتكن جتتمهر 
       ةل  هذا ال سط أكرر ع  بمقي اا سمط س كعم ذكر م سمب ًم س  للاطر ال معي

نناتتت  هتتتذه ال نتتتم أل عتتتا دراستتتمت ةديتتتدخ فتتتي أ  الاطتتتر العنتتتمر  يعنلتتت  عننتتت د عرناتتتا عتتت      
 Mane(    2007سRegula   Siwulskiالب نمستتتتتتي م  عننتتتتتت د عتتتتتت واض عتتتتتت  ال تتتتتت دي م  

 م راد أهعينتً كاتذا   تني ع مست (س  هتذا عت2008 اوتر  س Anakalo(     2007 اوتر  س

(س ة  نت افر كعيتمت كبيترخ عت  الة م تر 2008 اور  س Anakaloط الدم العرناا  لعرر  را
العةد يتتتة فتتتي ااجستتتمم الرعريتتتة للاطتتتر رادت عتتت  أهعيتتتة الاطتتتر لك  لتتتم نتتت فر عراف تتتمت اا ريعتتتمت 

 (س2002 ننس  ةعللم في ن ميم  مم   الجسم الني ية العونلاة  رر ا س 

 

 

 

 



. ترثير وسط القصب ونأوع التأدعيم علأى محتأوا األجسأام الثمريأة مأن النيتأروجين 16جدول  
 غم وزن جاف( . 100)%( وبع  العناصر المعدنية )ملغم/

 المعاملة
عنصر ر

 النيتروجين

عنصر 

 البوتاسيوم

عنصر 

 المغنسيوم

عنصر 

 الصوديوم

 عنصر 

 الزنك

عنصر 

 النحاس

الحنطة )معاملة  تبن
 المقارنة(

3.95 2101.13 233.92 23.57 11.53 1.38 

510.9 24.07 208.45 1660.63 3.11 وسط القصب لوحده  1.41 

 2.57 10.10 16.08 172.90 1435.63 2.74 قطن %10+  قصب 90%

 2.58 10.66 23.99 188.84 1720.33 2.87 قطن %20قصب +  80%

 1.72 10.40 20.53 185.83 1367.33 2.89 نشارة %10قصب +  90%

84.1 9.54 15.74 174.83 1230.57 2.80 نشارة %20قصب +  80%  

 2.23 10.13 20.20 168.08 1305.80 3.10 نخالة %10قصب +  90%

 2.50 10.57 20.53 186.33 1511.00 3.38 نخالة% 20قصب +  80%

L.S.D 0.05 0.27 97.50 6.49 3.31 0.25 0.62 



 .نزيية  للطرر برراا  ررار  تختلطةالتجربة الرابعة: اختبار القابلية اخل.  4.4
 .كفاءة األوساط م فردة  ر. اختبا1.4.4

 . بعد الخزنالتغير في النسبة المئوية للبروتين  .1.1.4.4

ل نتتده كم تتت اافرتتن فتتي ن ليتتن  ستتبة الا تتد فتتي  ال  تت أ  عةمعلتتة  17جتتد ننبتتي   نتتم أل       
 أةطتتت بي عتتمبةتتد الوتتر (  %22س15قبتتن الوتتر  ةلتت   %35س18 عتت  %13س3 بع تتدارالبتتر ني  

 %24.66عتت    %5.25بع تتدار  عةمعلتتة الع مر تتة أةلتت   ستتبة ف تتد للبتتر ني  فتتي ااجستتمم الرعريتتة
 ( س %19.41 ةل 
فتتتي  ºم 1±2درجتتتة نتتترارخ   نعيتتترتفتتتي هتتتذه ال تتتاة عة تتت   لدرجتتتة نتتترارخ الوتتتر  نتتتلرير          

البتتر ني   ستبة  وتر   ا وارتتبةتد ال %18.37 بلاتت لبتتر ني ل ع  يتة  ستبةأةلت   الناتمم ةلت 
  سبدرجة نرارخ الارفة  %16.49ةل   أد مهمبمرنام  درجة نرارخ الور     لت 

ال  ت  فكتم  النتداون بتي   ستط  الوتر  أعم ة  نتلرير النتداون بتي  ال ستط  درجتة نترارخ       
ةلت    ني ه  اافرن في ن لين الا د في عننت د ااجستمم الرعريتة عت  البتر  ºم 1±2 درجة نرارخ 

( س بي عم أدد النداون بي  عةمعلة الع مر ة  درجة نرارخ %20س16ةل   %18.35 ع   %15س2
  ( س%18.53ةل   %24.66 ع   %6.13 بع دارا د ال سبة  رفاالارفة ةل  

ربعتم يةترد ا واتمض عننت د ااجستمم الرعريتة عت  البتر ني  بةتد الوتر  ةلت  ننت ن جتر  عت       
( أ  عننت د ااجستتمم الرعريتتة Tseng  Mau  1999أعي يتتة نيت  ذكتتر البتر ني  ةلتت  أنعتمض 

 12ع  اانعتمض ااعي يتة النترخ راد بع تدار الرتة  بةتد وتر  الاطتر الرراةتي اابتيض بدرجتة 
( أ  Hammond  Nichols 1975  )Hammond  1979ي عتتتتتتتتتًم س   جتتتتتتتتتد  12لعتتتتتتتتتدخ  ºم

 %70-30بع تدار  راةي اابيض أ واضعسن د البر ني  الذا   فتي ااجسمم الرعرية للاطر الر 
س  يعكتتت  أ  يةتترد ا واتتتمض  ستتبة الا تتتد فتتتي  ºم 18أيتتتمم عتت  الوتتتر  ننتتت درجتتتة نتترارخ  5بةتتد 

البتتر ني  بتتدرجمت النتترارخ الع وارتتة ةلتت  نربتتيط فةملتتة أا ريعتتمت العستتم لة ةتت  ننطتتيم البتتر ني  
 الرعرية فرًف ة  نربيط الاةمليمت الني ية العونلاةسفي ااجسمم 

 

 

 



. ترثير نوع الوسط ودرجة حرارة الخزن والتداخل بينهما في النسبة المئوية للبأروتين 17 جدول
 بعد الخزن .

 B  الحرارة درجة  % للبروتين المئوية النسبة

  
A    الوسط    

 متوسط
 الوسط

 ºم 23±2
 أيام 6بعد 

 ºم 8±1
 يوماً  12بعد 

 ºم 4±1
 يوماً  20بعد 

 ºم 2±1

 يوماً  25بعد 

للبروتين  ر

 قبل الخزن

19.41 18.53 19.77 18.97 20.37 24.66 
 تبن) المقارنة معاملة

 (الحنطة

 الحلفا وسط 21.29 18.53 17.50 16.93 16.47 17.36

 القصب وسط 18.35 16.20 14.93 15.27 14.47 15.22

 الحرارة درجة متوسط  18.37 17.13 17.32 16.49 

 L.S.D 0.05 1.74 للتداخل      0.87 للوسط     1.00 للحرارة       2.46 قبل الخزن

 
 . التغير في المحتوأل الفينولي بعد الخزن .2.1.4.4

ينبي  أ  عةمعلة الع مر ة كم ت اافرن  18ع  وفن البيم مت العسنن ن ةليلم في جد ن     
 0.34ة  عتت  علامجكتتم عتتمدخ جمفتت 0.0803فتتي ن ليتتن الا تتد فتتتي عننتت د الاي تت ن  بلتتإ ع تتدار الا تتد 

علامجكتتم  0.1810بةتتد الوتتر ( نلنلتتم عةمعلتتة ال  تت  ل نتتده بع تتدار  0.2597قبتتن الوتتر  ةلتت  
( فتي نتي  أةطتت عةمعلتة النلاتم ل نتدهم أةلت  ع تدار للا تد 0.2690ةلت   0.45عمدخ جمفة  ع  

 علامجكم عمدخ جمفة س 0.2332في عنن د الاي  ن بلإ 
 ارتتف فتتي عننتت د ااجستتمم الرعريتتة عتت  العتت اد الاي  ليتتة  كتتم  لدرجتتة نتترارخ الوتتر  اارتتر ال      

 0.3488بمافرتتلية فتتي الناتتمم ةلتت  أةلتت  عننتت د في تت لي بلتتإ  ºم 1±2 نعيتترت درجتتة نتترارخ 
درجتتة نتترارخ الوتتر   كتتم  أد تت  عننتت د  علامجكتتم عتتمدخ جمفتتة  ا واتتض العننتت د الاي تت لي بريتتمدخ

 علامجكم عمدخ جمفةس 0.2315ني    لت ةل  ºم 2±23للاي  ن بدرجة نرارخ 
 



. ترثير نوع الوسط ودرجة حرارة الخزن والتداخل بينهما في تغير محتوا الفينأول بعأد 18جدول
 س الخزن

 B  رارةالح درجة  تركيز الفينوالت ملغم/غم وزن جاف

  
A    الوسط    

 متوسط
 الوسط

 ºم 23±2
 أيام 6بعد 

 ºم 8±1
 يوماً  12بعد 

 ºم 4±1
 يوماً  20بعد 

 ºم 2±1

 يوماً  25بعد 

تركيزززززززززززززززززز  
الفينزز ق ل ززق 
الخزززززززززززززززز   

 ملغم/غم

0.2597 0.2435 0.2417 0.2602 0.2935 0.34 
 تبن) المقارنة معاملة

 (الحنطة

 الحلفا وسط     0.52 0.3898 0.2769 0.2426 0.2380 0.2868

 القصب وسط 0.45 0.3630 0.2611 0.2389 0.2130 0.2690

 الحرارة درجة متوسط  0.3488 0.2660 0.2410 0.2315 

0.18000 02850 02470 0493 L.S.D 0.05 

 
أعتتم ةتت  نتتلرير النتتداون بتتي  ال ستتط  درجتتة نتترارخ الوتتر  ف تتد أةطتت  النتتداون بتتي  عةمعلتتة        

ة بي عتتتم أدد علامجكتتتم عتتتمدخ جمفتتت 0.0465أد تتتت  ع تتدار ف تتتد بلتتإ  ºم 1±2الع مر تتة  درجتتتة نتترارخ 
علامجكم  0.282النداون بي  عةمعلة النلام ل ندهم  درجة نرارخ الارفة ةل  رفا ع دار الا د ةل  

 عمدخ جمفة س
يةرد سب  اس وامض في عنن د الاي  ن ةل  نلكسد الع اد الاي  لية  نن للتم ةلت   تباة        

 ركبتمت الاي  ن بةد أكسدخ ع O-quinonesبنجعتا عركبمت  Melaninesالعيف ي  

 

 

OH
O

Oxidation 

Phenol 
Quinone 



ب ستتتمطة اا ريعتتتمت  العستتتم لة ةتتت  النلتتت  س كعتتتم يفنتتتم أ  ملتتت ر النلتتت   الب تتتي  فتتتي ااجستتتمم 
الرعريتتة أدت ةلتت  ا واتتمض فتتي العننتت د الاي تت لي  هتتذا عتتم أكدنتتً  نتتم أل ن تتدير عركبتتمت الاي تت نس 

الب ي في ( ةل  أ  مل ر النل   2003 اور     Rajarathnam ينا  هذا عا عم ن  ن أليً 
ااجستتتمم الرعريتتتة للاطتتتتر الرراةتتتي اابتتتتيض  الاطتتتر العنتتتتمر  أدد ةلتتت  ا واتتتتمض فتتتي العننتتتت د 

هتت  العستتم ن ةتت  ملتت ر اللتت   الب تتي بةتتد  Polyphenol oxidaseس  يةن تتد أ  أ تتريم يالاي تت ل
(س بي عتم نشتير دراستمت أوترد 2000 اور   س Marshall(   1989س Rai  Saxenaالور   

هتتت  العستتت  ن ةتتت  اللتتت   الب تتتي فتتتي ااجستتتمم الرعريتتتة بةتتتد الوتتتر   Tyrosinaseةلتتت  أ  أ تتتريم 
 Soler س1999 اور   س ) 

 . التغير في النسبة المئوية للسكريات الكلية بعد الخزن .3.1.4.4

ينبتي  ة  عةمعلتة الع مر تة كم تت اافرتن فتي الن ليتن عت  الا تد فتي  19ع  بيم مت جتد ن        
بةتد الوتر (  2.435قبتن الوتر  ةلتت   %4.47 عتت   % 2.035بع تدار  عنن د السكريمت الكلية

( فتتي نتتي  كم تتت أةلتت  %2.677التت  %5.38  %2.703نلنلتتم عةمعلتتة النلاتتم ل نتتدهم بع تتدار 
 (س%2.156ةل   %6.27 ع   % 4.114 سبة ف د في عةمعلة ال    ل نده ب سبة 

فتي الناتمم ةلت   ºم 1±2جتة نترارخ  كم  لدرجة النترارخ نتلرير فتي هتذه ال تاة  نعيترت در       
ب ستتتبة  ºم 1±8ي عتتتًم عتتت  الوتتتر  نلنلتتتم درجتتتة  25بةتتتد  %2.607أةلتتت   ستتتبة ستتتكريمت بلاتتتت 

فتتتتتتتتتي واتتتتتتتتتض  ستتتتتتتتتبة الستتتتتتتتتكريمت ةلتتتتتتتتت  أد تتتتتتتتت   ºم 1±4بي عتتتتتتتتتم أدت درجتتتتتتتتتة نتتتتتتتتترارخ  2.530%
ي عتًم فتي  20( ع مر ة عا ب ية درجمت النرارخ  ذلت  ا  عتدخ الوتر  كم تت % 2.227عسن يمنلم 

أ  أ  طت ن فنترخ الوتر   º م 1±8يت م بدرجتة  12ع مر تة عتا  ºم 1±4لة الور  بدرجة نترارخ نم
 سب  ريمدخ الا د في السكريمت ةل  الركم ع  أ  درجة النرارخ كم ت أقنس

أعتتتم ةتتت  نتتتلرير النتتتداون بتتتي  ال ستتتط  درجتتتة نتتترارخ الوتتتر  ف تتتد نعيتتتر النتتتداون بتتتي  عةمعلتتتة       
 عت   %1.615في واتض  ستبة الا تد فتي عننت د الستكريمت ةلت   ºم 1±2الع مر ة  درجة نرارخ 

بع تتتدار  ºم 1±4( يليتتتً النتتتداون بتتتي   اتتتل العةمعلتتتة عتتتا درجتتتة نتتترارخ %2.852ةلتتت   4.467%
( فتتي نتتي  أدد النتتداون بتتي  عةمعلتتة ال  تت  ل نتتده  درجتتة %2.669ةلتت   %4.47 عتت  1.801%
(س  ذلتت  للستتب  %1.650ةلتت    %27س6 عتت   %4.620ةلتت  رفتتا ع تتدار الا تتد ةلتت   ºم 1±4نتترارخ 

  اسً الذ  ذكر مه أةفه ن ن الةفقة بي  ط ن فنرخ الور   ع دار الا د في السكريمتس



. تأأأرثير نأأأوع الوسأأأط ودرجأأأة حأأأرارة الخأأأزن والتأأأداخل بينهمأأأا فأأأي النسأأأبة المئويأأأة 19جأأأدول 
 للسكريات الكلية بعد الخزن .

 B  ارةالحر  درجة  سكريات الكليةالنسبة المئوية لل

  
A    الوسط    

 متوسط
 الوسط

 ºم 23±2
 أيام 6بعد 

 ºم 8±1
 يوماً  12بعد 

 ºم 4±1
 يوماً  20بعد 

 ºم 2±1

 يوماً  25بعد 

نسةةةةةةةةةةةةةةةةةةبة 

السةةةةةةةكريات 

الكليةةةةة قبةةةةل 

 الخزن كري

2.435 2.046 2.172 2.669 2.852 4.47 
 تبن) المقارنة معاملة

 (الحنطة
 لحلفاا وسط 5.38 2.571 2.361 3.027 2.749 2.677

 القصب وسط 6.27 2.399 1.650 2.391 2.183 2.156
 الحرارة درجة متوسط  2.607 2.227 2.530 2.326 

 L.S.D 0.05    0.768 للتداخل     0.384 للوسط  0.443 للحرارة   0.333 قبل الخزن

 
( فتتي أ  عننتت د ااجستتمم Tseng  Mau  1999نناتت   نتتم أل هتتذه الدراستتة عتتا عتتم  جتتده      

لرعريتتتة عتتت  الستتتكريمت الكليتتتة نتتت واض أر تتتم  وتتتر  الاطتتتر نيتتت   جتتتد أ  وتتتر  الاطتتتر الرراةتتتي ا
 %36ي عتتًم ستب  ا واتمًض قتتدره  12لعتدخ  ºم 12بدرجتة نترارخ   Agaricus bisporusاابيض 

في عسن د السكريمت الكلية  كم  أكرر السكريمت نلررًا بملور  هت  ستكر الاركنت ر التذ  ا واتض 
س ة  ا واتتمض عننتت د الستتكريمت فتتي %42ً الستتكر الكنتت لي العتتم ين ن ب ستتبة يليتت %89ب ستتبة 

ااجسمم الرعرية العور  ة في ةب ات يلني ع  وفن اسنلفكلم في ةعلية الن ال ةلعًم أ  سكر 
 20أيتمم بدرجتة  3الكل ك ر أسر  السكريمت اسنلفكًم في ني  يبدأ اسنلف  سكر العم ين ن بةتد 

    ( س1999س اور    º  Varoquauxم 10جة أيمم بدر  8 بةد  ºم

 . النسبة المئوية لفقدان الوزن بعد الخزن .4.1.4.4

أ  ال ستتط الرراةتتي كتتم  لتتً اارتتر فتتي ال ستتبة الع  يتتة لا تتدا   20يفنتتم عتت   نتتم أل جتتد ن      
 ال ر  بشكن علن م س ني  أدت عةمعلة النلام ل ندهم  ال    ل نتده بملن لين عت  ف دا  



. ترثير نأوع الوسأط ودرجأة حأرارة الخأزن والتأداخل بينهمأا فأي النسأبة المئويأة للفقأد 20ل جدو
 بعد الخزن  بالوزن

 B  درجة الحرارة  للفقد بالوزن%النسبة المئوية 

  
A    وسطال    

متوسط 
 الوسط

 ºم 23±2
 أيام 6بعد 

 ºم 8±1
 يوماً  12بعد 

 ºم 4±1
 يوماً  20بعد 

 ºم 2±1

 يوماً  25بعد 

 )تبن الحنطة( معاملة المقارنة 8.913 9.440 11.367 13.127 10.712

 وسط الحلفا 9.773 9.857 9.210 10.283 9.781

 وسط القصب 8.673 8.763 9.330 11.087 9.463

 

 

 متوسط درجة الحرارة 9.119 9.353 9.969 11.500

 L.S.D 0.05 1.083للتداخل     0.541للوسط   0.625للحرارة 

 
للعةتتمعلني  ةلتت  النتت اليس فتتي  %19.78   %39.46ر   أةطتتت العةمعلنتتم   ستتبة بلاتتت التت    

 س   %10.712ني  ارناةت  سبة ف دا  ال ر  في عةمعلة الع مر ة ةل  
 º    4±1م 1±2هذه ال اة  نا قتت درجنتم نترارخ   كعم أ  لدرجة نرارخ الور  نلرير ةل      

ةلتت  النتت الي ع مر تتة بدرجتتة  % 9.353   % 9.119  فتتي ن ليتتن  ستتبة الا تتدا  فتتي التت ر  ةلتت ºم
 ية د الستب  سرناتم  سترةة النت ال  % 011.50الني ارناةت فيلم ال سبة ةل   ºم 2±23نرارخ 

   ريمدخ نبور العم  بدرجة النرارخ العرناةة س
 تدا  أعم لنداون     ال سط  درجة نترارخ الوتر  س فكم تت ااكرتر نتلريرًا  كم تت أقتن  ستبة ف      

بي عتتتم  %8.673النتتتي أةطتتتت اد تتتي  ستتتبة بلاتتتت  ºم 1±2بتتتمل ر  لعةمعلتتتة ال  تتت  بدرجتتتة نتتترارخ
أةلت   ستبة ف تدا  بتمل ر   باتمر  عة ت   ةت   ºم 2±23أةطت عةمعلة الع مر ة عتا درجة نترارخ 

 ºم 2±23يليلم النداون بي   سط ال     درجة نرارخ  %13.127ب ية العةمعفت ني  بلات 
 س %11.087 ب سبة بلات



نتتدريجيًم عتتا ريتتمدخ عتتدخ   يتترداد ية تتي ف تتدا  التت ر  ف تتدا  ال يعتتة ال  ةيتتة  الكعيتتة للعن تت ن      
ة  يشكن الور س  يرجا سب  ذل  ةل  الا د النم ن في كن ع  العنن د الرط بي  العمدخ الجمف

خ الجمفتة  نيجتتة عتت  ف تد التت ر  أعتم العنب تتي فلت  الا تتدا  فتي العتتمد %90الا تد الرطت بي عتتم ي تمر  
 الن الس

ربعم يةرد ا واتمض الا تد فتي الت ر  لعةمعلتة ال  ت  ل نتده ةلت  ا واتمض العننت د الرطت بي    
لألجسمم الرعرية ال منجة ع   سط ال    ع مر ة بماجسمم الرعرية ال منجة ةل  نب  الن طتةس أ  

نتتتب  الن طتتتة ع مر تتتة  يةتتترا ةلتتت  ناتتت   العستتتمنة الستتتطنية ل بةتتتمت ااجستتتمم الرعريتتتة ال منجتتتة عتتت 
 ( ععم يريد العسمنة العةررة لل نف  بملنملي ريمدخ ف دا  ال ر س4بمل    أ  النلام  جد ن 

( ةلتت  20 يةتترد ا واتتمض  ستتبة الا تتد فتتي التت ر  فتتي درجتتمت النتترارخ الع وارتتة  جتتد ن        
 النرارخ س واض كًن ع  ةعلية ال نف  الاةمليمت الني ية  الاسلجية كملن ال س وامض درجة

 . النسبة المئوية للتلف الفسلجي بعد الخزن .5.1.4.4

ناتتت   عةمعلتتتة الع مر تتتة فتتتي الن ليتتتن عتتت   ستتتبة النلتتت  الاستتتلجي لألجستتتمم  21يبتتتي  جتتتد ن        
س فتي نتي  ارناةتت ال ستبة فتي عةمعلتة النلاتم ل نتدهم %01.1الرعرية ةل  أد ت  عستن يمنلم بلاتت 

 س %25ةل  
 ºم 1±2نتترارخ الوتتر  ةلتت   ستتبة النلتت  الاستتلجي  نعيتترت درجتتمت نتترارخ  أرتترت درجتتة         

الني ا ةدعت فيلم هذه ال اة  لم نفنم أية  سبة نل  س بي عم بلات  سبة  ºم º  8±1م 4±1 
 س ºم 2±23في درجة نرارخ  %048.9النل  الاسلجي 

جعيتا العةتمعفت عتا أعم ة  نتلرير النتداون بتي  ال ستط  درجتة نترارخ الوتر  ف تد نعيترت        
النتتي لتم نملتتر فيلتم أ   ستبة نلتت  فستلجي  أةطتت   ºم º  8±1م º  4±1م 1±2درجتمت نترارخ 

( ع مر تتتتة عتتتتا ب يتتتتة %4.5نتتتتداون عةمعلتتتتة الع مر تتتتة عتتتتا درجتتتتة نتتتترارخ الارفتتتتة أد تتتت   ستتتتبة نلتتتت   
م النلاتتللنتتداون بتتي  عةمعلتتة  %100العةتتمعفت  درجتتة نتترارخ الارفتتة س بي عتتم كم تتت  ستتبة النلتت  

 س ºم 2±23 درجة نرارخ 

 



 ترثير نوع الوسط ودرجة حرارة الخأزن والتأداخل بينهمأا فأي النسأبة المئويأة للتلأف .21جدول 

 الفسلجي بعد الخزن .

 B  درجة الحرارة  %للتلف الفسلجي  المئوية النسبة

  
A    وسطال    

متوسط 
 الوسط

 ºم 23±2
 أيام 6بعد 

 ºم 8±1
 يوماً  12بعد 

 ºم 4±1
 يوماً  20بعد 

 ºم 2±1

 يوماً  25بعد 

 )تبن الحنطة( معاملة المقارنة 0.00 0.00 0.00 4.50 1.10

 وسط الحلفا 0.00 0.00 0.00 100.00 25.00

 وسط القصب 0.00 0.00 0.00 42.30 10.60

 

 متوسط درجة الحرارة 0.00 0.00 0.00 48.90

 L.S.D 0.05 14.30للتداخل     12.38للوسط   24.76للحرارة 

 
يشتتنعن النلتت  الاستتلجي ةلتت  النشتت    ال عتت ات الرم  يتتة  النلتت ي  كيتتر العركتت    اا ليتتمر       

ةلتتتتت  ريتتتتمدخ  ºم 2±23العتتتتم يس  ربعتتتتم يةتتتت د ستتتتب  ارناتتتتم   ستتتتبة النلتتتت  الاستتتتلجي بدرجتتتتة نتتتترارخ 
عتتا  الةعليتتمت الني يتتة  ةعليتتة النتت ال  النبوتتر  ا ليتتمر جتتدرا  الوفيتتم  اعنتترا  عنن يتتمت الوفيتتم

 بةرلم س   

 . التغير في لون األجسام الثمرية بعد الخزن .6.1.4.4

ة  ل   ااجسمم الرعرية الطمرجة ه  اابيض في الامل   ه  دسلة ةل  اننامم ااجسمم        
الرعريتتة بما ستتجة الرعريتتة ااكرتتر اسنستتمكة س  لكتت  بملع مبتتن هتتذه ااجستتمم الرعريتتة نننتت   ةلتت  

 ريعتتمت أذا عتتم اعنرجتتت عتتا عنن يتتمت الوليتتة الع جتت دخ فتتتي الاجتت ات  نيجتتة اا ريعتتمت  هتتذه اا
الرتترر التتذ  ينتتد  لألكشتتية الول يتتة بةتتد فنتترخ ط يلتتة عتت  الوتتر  بدرجتتة النتترارخ الع وارتتة أ  
النةتترض لدرجتتة نتترارخ الارفتتة  لتت  لانتترخ ق تتيرخ ععتتم يستتب  دوتت ن اا كستتجي  ةلتت  داوتتن الوليتتة 

 الةديد ع  العت اد سسيعم العت اد  فيةعن اا كسجي  ةل  أكسدخ



. تأأرثير نأأوع الوسأأط ودرجأأة حأأرارة الخأأزن والتأأداخل بينهمأأا فأأي تغيأأر لأأون األجسأأام 22جأأدول 
 الثمرية بعد الخزن .

 B  درجة الحرارة  التغير في لون األجسام الثمرية

  
A    وسطال    

متوسط 
 الوسط

 ºم 23±2
 أيام 6بعد 

 ºم 8±1
 يوماً  12بعد 

 ºم 4±1
 يوماً  20بعد 

 ºم 2±1

 يوماً  25بعد 

 )تبن الحنطة( معاملة المقارنة *2.33 2.33 3.00 4.33 3.00

 وسط الحلفا 2.00 4.00 5.00 5.00 4.00

 وسط القصب 1.33 2.33 3.67 4.33 2.92

 
 متوسط درجة الحرارة 1.89 2.89 3.89 4.56

 L.S.D 0.05 1.71للتداخل      0.85للوسط   0.99للحرارة 

 

(  يتتتمرر هتتتذا 1985الاي  ليتتة ععتتتم يستتتب  نايتتر ل  لتتتم ةلتتت  اللتت   الب تتتي أ  الرعتتتمد   الةتتم ي س   
 الناير في الل   ةل  ال يعة النس ي ية للاطرس 

أ  عةمعلة ال    ل نتده وارتت بشتكن  ارتف عت  النايتر فتي لت    22نبي   نم أل جد ن      
( س فتي 2.92ابتيض ةلت  اللت   اا تار الكريعتي  ااجسمم الرعرية  لمية عدخ الوتر  عت  اللت   ا

ني  أدت عةمعلة النلام ل ندهم ةل  رفا  سبة الناير في ل   ااجسمم الرعرية ةل  كريعي عسعر 
 ( س4.00 

ةلتت  ن ليتتن النلتت   ةلتت   ºم 1±2أعتتم ةتت  نتتلرير درجتتة نتترارخ الوتتر  ف تتد نعيتترت درجتتة نتترارخ      
( س بي عتتم ارناةتتت هتتذه ال ستتبة فتتي 1.89بتتيض الع تتار  ( ةلتت  اا1أد تت  عستتن يمنً عتت  اابتتيض 

 ( س4.56( ةل  الل   ااسعر 1ع  الل   اابيض  ºم 2±23درجة نرارخ 
أعم ة  نتلرير النتداون بتي  ال ستط  درجتة نترارخ الوتر  ف تد نعيتر  ستط ال  ت  عتا درجتة       
 25.00( بةتتد 1.33  فتتي الناتتمم ةلتت  اللتت   اابتتيض الطبيةتتي لألجستتمم الرعريتتة ºم 1±2نتترارخ 

 اسعر كمع  6اسعر س  5كريعي عسعر س  4ا ار كريعي س  3ابيض ع ارس  2ابيض س  1 *

 



ي عتتًم عتت  الوتتر  س  بملع مبتتن ف تتد أرتتر نتتداون  ستتط النلاتتم عتتا درجتتة نتترارخ الارفتتة ستتلبًم فتتي لتت   
أيتمم ف تط عت   6.00( بةتد 5( ةلت  اللت   ااستعر 1ااجسمم الرعريتة  النايتر عت  اللت   اابتيض  

 سºم 2±23الور  بدرجة 
لاي  ليتتتتة  نن للتتتتم ةلتتتت   تتتتباة العيف تتتتي  يةتتتترد ستتتتب  الناتتتتمير بتتتتملل   ةلتتتت  نلكستتتتد العتتتت اد ا    

Melanines  بنجعتتتا عركبتتتمتO-quinones  بةتتتد أكستتتدخ عركبتتتمت الاي تتت ن ب استتتطة اا ريعتتتمت
العسم لة ة  النل  س كعم يفنم أ  مل ر النل   الب ي  في ااجسمم الرعرية أدت ةل  ا وامض 

(س  ينات  هتذا عتا عتم 18 ن جتد ن في العنن د الاي  لي  هذا عم أكدنً  نم أل ن دير عركبتمت الاي 
( ةل  أ  ملت ر النلت   الب تي فتي ااجستمم الرعريتة 2003 اور     Rajarathnamن  ن أليً 

س هتتتذا  أ  يللاطتتتر الرراةتتتي اابتتتيض  الاطتتتر العنتتتمر  أدد ةلتتت  ا واتتتمض فتتتي العننتتت د الاي تتت ل
نتت د الاي تت لي  العن Polyphenol oxidaseعةتتدن اسستتعرار اا ريعتتي يتتننكم بتتً  شتتمط أ تتريم 

 اوتتر    Marshall قيعتتة اال الليتتدر جي ي  درجتتة النتترارخ  نتت فر اا كستتجي  أر تتم  الوتتر   
 ( س 2000س

 . النسبة المئوية للشعيرات الز بية بعد الخزن .7.1.4.4

الشتتةيرات الركبيتتة هتتي ةبتتمرخ ةتت   عتت ات رم  يتتة للاتترن الاطتتر  نكتت   عةد عتتة فتتي عرنلتتة       
 ليتتتة  نكتتت   فتتتي ااجستتتمم الرعريتتتة البملاتتتة  تتتايرخ النجتتتم نكتتتمد س نتتترد بتتتملةي  نكتتت ي  البتتتراةم اا

العجردخ ذات ل   أبتيض ع جت دخ ةلت  ستم  ااجستمم الرعريتة س  بةتد ج تي ااجستمم الرعريتة نبتدأ 
هذه الشةيرات بمل ع   اسستنطملة ععتم يةطتي شتكًن كيتر عرك بتًم ععتم يتمرر ةلت  ال يعتة النست ي ية 

  س  ننلرر هذه ال ع ات بمر   اا نم   الور  س لألجسمم الرعرية

ركم الار قمت بي  العةتمعفت ةس أ  ال ستط لتم يكت  لتً نتلرير عة ت    23نبي   نم أل جد ن      
 ةل   اة الشةيرات الركبية س

أعتتم ةتت  نتتلرير درجتتة نتترارخ الوتتر  فتتيفنم  جتت د فتتر   عة  يتتة بتتي  العةتتمعفت  نعيتترت       
فتتي وارتتلم ال ستبة الع  يتتة للشتتةيرات الركبيتتة ةلت  أد تت  عستتن يمنلم  النتتي  ºم 2±23درجتة نتترارخ 

 رادت هذه ال سبة عا ا وامض درجة نرارخ الور  ني    لت أق مهم بدرجة  %12.89بلات 
 س %21.22ةل   ºم 1±2نرارخ 



ة . ترثير نوع الوسط ودرجة حرارة الخزن والتداخل بينهما على نسبة الشعيرات الزغبي23جدول 
 بعد الخزن

 B  درجة الحرارة  %المئوية للشعيرات الزغبية النسبة 

  
A    وسطال    

متوسط 
 الوسط

 ºم 23±2
 أيام 6بعد 

 ºم 8±1
 يوماً  12بعد 

 ºم 4±1
 يوماً  20بعد 

 ºم 2±1

 يوماً  25بعد 

 )تبن الحنطة( معاملة المقارنة 19.67 17.00 15.00 14.67 16.58

 وسط الحلفا 22.33 20.67 16.33 14.00 18.33

 وسط القصب 21.67 19.00 14.00 10.00 16.17

 
 متوسط درجة الحرارة 21.22 18.89 15.11 12.89

 L.S.D 0.05 7.78للتداخل     .N.Sللوسط   4.49للحرارة 

 
كعتتتم كتتتم  لنتتتداون  تتت   ال ستتتط  درجتتتة نتتترارخ الوتتتر  نتتتلرير عة تتت   فتتتي هتتتذه ال تتتاة  أدد       

فتتتي  %10.00ةلتت  ن ليتتن  ستتبة الركتت  ةلتت   ºم 2±23ل  تت   درجتتة نتترارخ النتتداون بتتي   ستتط ا
أةلت   ستبة للشتةيرات الركبيتة  ºم 1±2ني  أةط  النداون بي   سط النلام ل نده  درجة نرارخ 

 س    %22.33بلات 
يتتمد   (ºم 2±23ربعتتم يةتترد ناستتير  نتتم أل هتتذه النجربتتة ةلتت  أ  ارناتتم  درجتتة نتترارخ الوتتر       

الاةمليمت الني يتة  سترةة النت ال  استنلف  جتر  كبيتر عت  العك  تمت الاذا يتة الجتمهرخ ةل  ريمدخ 
 الني أهعلم السكريمت الني نةد ع تدرًا للطمقتة النتي يستنامد ع لتم فتي  عت  الشتةيرات الركبيتة فتف 
يب تتت  كتتذا  كتتمفي ل عتت  هتتذه الشتتةيرات فتتي درجتتة نتترارخ الارفتتةس أعتتم فتتتي نملتتتة النتترارخ الع وارتتة 

ي عتًم فتي نملتة  25ن فر الاذا  الكمفي ل عت  هتذه الشتةيرات ةرتمفة ةلت  ة  الانترخ الرع يتة كم تت في
أيتتمم ف تتط فتتي  6النتترارخ الع وارتتة  هتتذا يكاتتي ل عتت  الشتتةيرات الركبيتتة بكعيتتة كبيتترخ ع مر تتة بانتترخ 

   ل نم وفن الدراسة أ   ع  الشةيرات الركبية يكت   بشتكن ر يستي ةلت سºم 2±23نملة نرارخ 
سم  الجسم الرعر    سبة قليلة جدًا ةل  ال بةة  الاف م  ربعتم للتذا ةفقتة بعننت د الستتكريمت 



ني  أربت اابنتم  أ  نركير السكتريمت يكت   بشتكن ر يستي فتي ستم  ااجستمم الرعريتة  سستيعم 
رخ الكل كتتت ر   ستتتبة قليلتتتة ننتتت ر  ةلتتت  بتتتمقي أجتتترا  الجستتتم الرعتتتر  عرتتتن الويمشتتتيم  ال بةتتتة  ال شتتت

 Beecher س  أربنت اابنم  أ  نركة العمدخ الجمفة بعم فيلتم الستكريمت ست   2001 اور  س)
نستنعر بمس ن تمن عت  أستان ستتم  الجستم الرعتر  ةلت  الجتر  الةلتت   عت  ال بةتة بةتد ج تي ااجستتمم 

(  أ  هتتتتذه النركتتتتة بشتتتتكن ةتتتتمم نتتتترداد بمرناتتتتم  درجتتتتة Eastwood  Burton 2002الرعريتتتتة  
نن افر كعية كمفي ل ع  الشةيرات الركبيةس  عت  الجتدير بملتذكر أ  هتذه ال تاة نتدرل النرارخ فف 

ا ن عتتترخ  لتتتتم يتتتنم الةرتتت ر ةلتتت  دراستتتة عشتتتمبلة فتتتي هتتتذا العجتتتمن ستتت د أشتتتمرخ عتتت  قبتتتن التتتد ر  
( ةلتت   جتت د هتتذه المتتمهرخ  رجتتف البمنتت  أ  نكتت   هتتذه المتتمهرخ  تتاة  راريتتة لاطريتتمت 1996 

 . هعية هذه ال اة  نلريرهم ةل  ال يعة النس ي ية نعت دراسنلمس  ا Pleurotusالج ل 

اختبار كفاءة وسط احللفا بعد تدعيمه ببذور القط  اسحنقة ة  و نشنارة اخلشنب     .2.4.4

  و خنالة احلنطة .

 .التغير في النسبة المئوية للبروتين بعد الخزن  .1.2.4.4

قطتت  أةطتتت أد تت   ستتبة نايتتر فتتي %20نلاتتم %80أ  عةمعلتتة  24نبتتي  بيم تتمت جتتد ن       
 %18.50قبتتن الوتتر  ةلتت   %21.94 عتت   %3.44عننتت د ااجستتمم الرعريتتة عتت  البتتر ني  قتتدره 

  عتتتت       %3.73 شتتتتمرخ ب ستتتتبة ا واتتتتمض قتتتتدره %10نلاتتتتم %90بةتتتتد الوتتتتر ( نلنلتتتتم عةمعلتتتتة 
 وملتتة ةلتت  %10نلاتتم %90( س بي عتتم ارناةتتت  ستتبة الا تتد فتتي عةمعلتتة %15.23ةلتت   18.96%
 (س %18.58ةل   %24.92 ع   6.34%
ةل  أةل   سبة ع  ية للبر ني   ºم 1±2أعم ة  نلرير درجة نرارخ الور  ف د نمفمت درجة     

س  ا وارتتت  ستتبة البتتر ني  بمرناتتم  درجتتة نتترارخ الوتتر  نيتت    تتلت أد مهتتم  % 19.40بلاتتت 
 س ºم 2±23بدرجة نرارخ  % 17.16ةل  
قطت   درجتة نترارخ %20نلاتم %80د أةط  النتداون بتي  عةمعلتة أعم ة  نلرير النداون ف      
 ( فتي %19.63ةل   %21.94 ع   %2.31أد    سبة ف د للبر ني  قدرهم  ºم 2±1
 



. ترثير نوع الوسط و نوع المأدعم ودرجأة حأرارة الخأزن والتأداخل بينهمأا فأي النسأبة 24جدول 
 المئوية للبروتين بعد الخزن .

 B  درجة الحرارة  (%) تينالنسبة المئوية للبرو 

  

A    الوسط متوسط    
 الوسط

 ºم 23±2
 أيام 6بعد 

 ºم 8±1
 يوماً  12بعد 

 ºم 4±1
 يوماً  20بعد 

 ºم 2±1

 يوماً  25بعد 

النسزززززززززززززز   
المئ يزززززززززززز  
لل زززززززززر تي  
 ل ق الخ  

 معاملة المقارنة )تبن الحنطة( 24.66 20.37 18.97 19.77 18.53 19.41

 وسط الحلفا 21.29 18.53 17.50 16.93 16.47 17.36

 قطن %10+  حلفا 90% 21.58 18.83 18.00 17.73 16.47 17.76

 قطن %20+  حلفا 80% 21.94 19.63 19.20 17.93 17.23 18.50

 نشارة %10+  حلفا 90% 18.96 15.77 15.70 15.10 14.37 15.23

 نشارة %20+  حلفا 80% 21.51 18.47 17.93 17.80 16.33 17.63

 نخالة %10+  حلفا 90% 24.92 19.70 19.10 18.47 17.07 18.58

 نخالة% 20 + حلفا 80% 27.20 23.93 23.37 22.00 20.83 22.53

 

 
17.16 18.22 18.72 19.40 

 
 متوسط درجة الحرارة

 L.S.D 0.05 1.53للتداخل     0.77للوسط     0.54للحرارة       1.82 قبل الخزن



 وملة عتا درجتة %10نلام %90في النداون بي  عةمعلة  %7.85ة ةل  ني  ارناةت هذه ال سب
 ( س%17.07ةل   %24.92نرارخ الارفة  ع  

ربعتم يةترد ا واتمض عننت د ااجستمم الرعريتة عت  البتر ني  بةتد الوتر  ةلت  ننت ن جتر  عت       
 Hammond(س كعتتتتتتتتتتتم  جتتتتتتتتتتتد 1999س Tseng  Mauالبتتتتتتتتتتتر ني  ةلتتتتتتتتتتت  أنعتتتتتتتتتتتمض أعي يتتتتتتتتتتتة  

 Nichols 1975 ) Hammond 1979 أ  عستتتن د البتتتر ني  التتتذا   فتتتي ااجستتتمم الرعريتتتة )
 18أيمم ع  الور  ننت درجة نترارخ  5بةد  %70-30للاطر الرراةي اابيض أ واض بع دار 

س  قتتد يةتترد ا واتتمض  ستتبة الا تتد فتتي البتتر ني  بتتدرجمت النتترارخ الع وارتتة ةلتت  نربتتيط فةمليتتة  ºم
ةل  الةكل ع  درجتمت النترارخ العرناةتة النتي نتمد   تني مالعسم لة ة  ننطيم البر   اا ريعمت

 ةل  ريمدخ  فةملية اا ريعمت  بملنملي ريمدخ  سبة الا د في البر ني  س

 .التغير في المحتوأل الفينولي بعد الخزن  .2.2.4.4

 شمرخ كم ت اافرن فتي الناتمم ةلت  عننت د %20نلام %80أ  عةمعلة  25جد ن يبي        
 0.0342رعريتتتة عتتت  الاي تتت ست ننتت   لميتتتة عتتتدخ الوتتتر   ستتجلت أد تتت  ا واتتتمض قتتتدره ااجستتمم ال

علامجكم عمدخ جمفة بةد الور (  نليلتم  0.1458قبن الور  ةل   0.18علامجكم عمدخ جم   ع  
علامجكتتم  0.0387 شتتمرخ النتتي ا واتتض فيلتتم العننتت د الاي تت لي بع تتدار%10نلاتتم %90عةمعلتتة 

علامجكم عمدخ جمفة( في ني  سجلت عةمعلة النلاتم ل نتدهم  0.2113ةل   0.25عمدخ جمفة  ع  
 0.2868ةلتت   0.52علامجكتتم عتتمدخ جمفتتة  عتت   0.2332أةلتت  ف تتدا  فتتي عننتت د الاي تت ن بلتتإ 

 علامجكم عمدخ جمفة( س
 1±2 كم  لدرجة نرارخ الور  النلرير ال ارف في هذه ال تاة نيت  نمفمتت درجتة نترارخ       

علامجكتم  ا واتض عننت د الاي ت ن بريتمدخ درجتة  0.2670الاي ت ن بلتإ  ةل  أةل  عنن د ع  ºم
 علامجكم عمدخ جمفة س 0.2149 الذ  بلإ  ºم 2±23نرارخ الور   بلات أد مهم بدرجة نرارخ 

 شتمرخ عتا %20نلاتم %80أعم ة  نلرير نداون ال سط عا درجة النرارخ ف د نعيترت عةمعلتة     
النايتتر فتتي العننتت د الاي تت لي ةلتت  أد تت  ع تتدار  التتذ  بلتتإ  فتتي الن ليتتن عتت  ºم 1±4درجتتة نتترارخ 
علامجكم عمدخ جمفة( يليلم النتداون بتي   اتل  0.1500ةل   0.18علامجكم جم   ع   0.0300

 ةل   0.18علامجكم عمدخ جمفة  ع    0.0328بع دار  ºم 1±2العةمعلة عا درجة نرارخ 



تغيأر  حأرارة الخأزن والتأداخل بينهمأا فأي. ترثير نوع الوسأط أو نأوع المأدعم ودرجأة 25جدول  
 س محتوا الفينول بعد الخزن

 B  درجة الحرارة  )ملغم/غم وزن جاف(التغير في محتوى الفينول

  

A    الوسط متوسط    
 الوسط

 ºم 23±2
 أيام 6بعد 

 ºم 8±1
 يوماً  12بعد 

 ºم 4±1
 يوماً  20بعد 

 ºم 2±1

 يوماً  25بعد 

تركيززززززززززززززز  
الفين ق ل زق 
الخزززززززززززززز   

 /غمملغم

 معاملة المقارنة )تبن الحنطة( 0.34 0.2935 0.2602 0.2417 0.2435 0.2597

 وسط الحلفا 0.52 0.3898 0.2769 0.2426 0.2380 0.2868

 قطن %10+  حلفا 90% 0.32 0.2454 0.2731 0.2269 0.2185 0.2410

 قطن %20+  حلفا 80% 0.41 0.2907 0.2620 0.2556 0.2509 0.2648

 نشارة %10+  حلفا 90% 0.25 0.2139 0.2157 0.2111 0.2046 0.2113

 نشارة %20+  حلفا 80% 0.18 0.1472 0.1500 0.1417 0.1444 0.1458

 نخالة %10+  حلفا 90% 0.48 0.3324 0.2843 0.3185 0.2287 0.2910

 نخالة% 20 + حلفا 80% 0.32 0.2231 0.2213 0.2278 0.1907 0.2157

 0.2149 0.2332 0.2429 0.2670 
 

 متوسط درجة الحرارة

 L.S.D 0.05  0.0519للتداخل  0.0259للوسط   0.0183للحرارة      0.106 قبل الخزن



 2±23علامجكم عمدخ جمفة( س بي عم أدد النداون بي  عةمعلتة النلاتم ل نتدهم عتا درجتة  0.1472
 0.52مدخ جمفتتتة  عتتت  علامجكتتتم عتتت 0.2820ةلتتت  رفتتتا ع تتتدار النايتتتر فتتتي عننتتت د الاي تتت ن ةلتتت   ºم

 علامجكم عمدخ جمفة( س 0.2380علامجكم جم  ةل  
يةتترد ستتب  اس واتتمض فتتي عننتت د الاي تت ن ةلتت  نلكستتد العتت اد الاي  ليتتة  نن للتتم ةلتت   تتباة    

بةتتتتد أكستتتتدخ عركبتتتتمت الاي تتتت ن ب ستتتتمطة  O-quonineبنجعتتتتا عركبتتتتمت  Melaninesالعيف تتتتي  
أ  مل ر النل   الب تي  فتي ااجستمم الرعريتة أدد ةلت   اا ريعمت  العسم لة ة  النل  س  يفنم

(س  ينات  25اس وامض في العنن د الاي  لي  هذا عم أكدنً  نم أل ن دير عركبمت الاي  ن  جتد ن 
( ةلتتت  أ  ملتتت ر النلتتت   الب تتتي فتتتي 2003 اوتتتر     Rajarathnamهتتتذا عتتتا عتتتم ن  تتتن أليتتتً 

لعنتتتتمر  أدد ةلتتت  ا واتتتتمض فتتتي العننتتتت د ااجستتتمم الرعريتتتة للاطتتتتر الرراةتتتي اابتتتتيض  الاطتتتر ا
 س يالاي  ل

 . النسبة المئوية للسكريات الكلية بعد الخزن .3.2.4.4

أ  عةمعلتة الع مر تة كم تت اافرتن فتي الن ليتن عت  ع تدار الا تد فتي  26نبي   نم أل جد ن        
لتتت  قبتتتن الوتتتر  ة %4.47 عتتت  % 2.035الستتتكريمت الكليتتتة نيتتت  بلتتتإ الا تتتد فتتتي هتتتذه العةمعلتتتة 

 عتتتت   %2.487 شتتتتمرخ ب ستتتتبة ف تتتتد بلاتتتتت 20نلاتتتتم %80بةتتتتد الوتتتتر ( نلنلتتتتم عةمعلتتتتة  2.435%
 وملتتة ةلتت  رفتتا  ستتبة الا تتد ةلتت  10نلاتتم %90( فتتي نتتي  أدت عةمعلتتة %2.613ةلتت   5.10%
 ( س%2.628ةل   %7.46 ع   % 4.832
نتترارخ  كعتتم كتتم  لدرجتتة نتترارخ الوتتر  نتتلرير  ارتتف فتتي عننتت د الستتكريمت  نعيتترت درجتتة       

فتتي الناتتمم ةلتتت  أةلتت   ستتبة للستتكريمت الكليتتة فتتي ااجستتمم الرعريتتة  لميتتة عتتدخ الوتتر   ºم 2±1
فتتي نتتي  ا وارتتت  ستتبة  % 2.585ب ستتبة قتتدرهم  ºم 1±8نلنلتتم درجتتة نتترارخ  %3.228بلاتتت 

 س  ºم 2±23بدرجة نرارخ  %2.286السكريمت الكلية ةل  
رخ   تتتتتتت   ال ستتتتتتتط ف تتتتتتتد نعيتتتتتتترت عةمعلتتتتتتتة أعتتتتتتتم ةتتتتتتت  نتتتتتتتلرير النتتتتتتتداون بتتتتتتتي  درجتتتتتتتة النتتتتتتترا      
فتتتي ن ليتتتن ع تتتدار الا تتتد فتتتي الستتتكريمت ةلتتت   ºم 1±2 شتتتمرخ عتتتا درجتتتة نتتترارخ %10نلاتتتم 90%

 1±2( يليلتم النتداون بتي  عةمعلتة الع مر تة  درجتة نترارخ %3.795ةل   %5.35 ع   1.555%
 ( بي عم أدد النداون بي  عةمعلة %2.852ةل   %4.47 ع   % 1.618ب سبة  ºم



. ترثير نوع الوسط أو نوع المدعم ودرجة حرارة الخزن والتداخل بينهما علأى النسأبة 26ول جد
 المئوية للسكريات الكلية بعد الخزن

 B  درجة الحرارة  النسبة المئوية للسكريات الكلية%

  

A    الوسط متوسط    
 الوسط

 ºم 23±2
 أيام 6بعد 

 ºم 8±1
 يوماً  12بعد 

 ºم 4±1
 يوماً  20بعد 

 ºم 2±1

 يوماً  25بعد 

السززززززززكري   
الكليزززز  ل ززززق 
 الخ   )%( 

 معاملة المقارنة )تبن الحنطة( 4.47 2.852 2.669 2.172 2.046 2.435

 وسط الحلفا 5.38 2.571 2.361 3.027 2.749 2.677

 قطن %10+  حلفا 90% 6.81 2.448 2.598 2.721 2.784 2.638

 قطن %20+  حلفا 80% 7.30 3.388 2.708 2.413 1.885 2.598

 نشارة %10+  حلفا 90% 5.35 3.795 3.232 2.402 1.801 2.807

 نشارة %20+  حلفا 80% 5.10 3.016 2.281 2.459 2.697 2.613

 نخالة %10+  حلفا 90% 7.46 3.929 2.396 2.336 1.852 2.628

 نخالة% 20 + حلفا 80% 6.97 3.828 2.434 2.563 2.470 2.824

 2.286 2.512 2.585 3.228 
 

 متوسط درجة الحرارة

 L.S.D 0.05   0.773للتداخل   0.386للوسط    0.273للحرارة       0.30 قبل الخزن



ةل  أةل   سبة ف د في السكريمت الكلية بلات  ºم 2±23 وملة عا درجة نرارخ %10نلام 90%
 ( س%1.852ةل   %7.46 ع   5.608%
( فتي أ  عننت د ااجستمم Tseng  Mau  1999عتم  جتده ننا   نتم أل هتذه الدراستة عتا        

الرعريتتتة عتتت  الستتتكريمت الكليتتتة نتتت واض أر تتتم  وتتتر  الاطتتتر نيتتت   جتتتد أ  وتتتر  الاطتتتر الرراةتتتتي 
 %36ي عتًم ستب  ا وامرتًم قتدره  12لعتدخ  ºم 12بدرجتة نترارخ   Agaricus bisporusاابتيض 

بملور  ه  سكر الاركن ر الذ   أ واتض في عسن د السكريمت الكلية  كم  أكرر السكريمت نلررًا 
س أ  ا واتتمض عننتت د الستتكريمت فتتي %42يليتتً الستتكر الكنتت لي العتتم ين ن ب ستتبة  %89ب ستتبة 

ااجسمم الرعرية العور  ة في ةب ات يلني ع  وفن اسنلفكلم في ةعلية الن ال ةلعًم أ  سكر 
 20أيتمم بدرجتة  3العم ين ن بةتد الكل ك ر أسر  السكريمت اسنلفكًم في ني  يبدأ اسنلف  سكر 

    ( س1999س اور    º  Varoquauxم 10أيمم بدرجة  8 بةد  ºم

 . النسبة المئوية لفقدان الوزن بعد الخزن .4.2.4.4

أ  نلرير في ال سبة الع  ية لا دا  ال ر  كم   ارنًم في العةمعفت  27نبي   نم أل جد ن       
طت  ةلت  ن ليتن  ستبة ف تدا  الت ر  ةلت  أد ت  عستن يمنلم ق% 10نلاتم   % 90ني  أدت عةمعلة 

 نا قتتتت هتتتمني   %9.018 شتتتمرخ ب ستتتبة % 20نلاتتتم % 80نليلتتتم عةمعلتتتة  %08.75 التتتذ  بلتتتإ 
العةتمعلني  عة  يتتًم ةت  العةتتمعفت ااوتردس بي عتتم ستجلت عةمعلتتة الع مر تة أةلتت   ستبة ف تتد بلاتتت 

 س 10.712%
 ºم 1±2لت  هتذه ال تاة ف تد نا قتت درجتة نترارخ الوتر  أعم ة  نلرير درجة نترارخ الوتر  ة     

فتي نتي  ارناةتت هتذه ال ستبة فتي درجتة   %8.219في نوايرلم  سبة الا د بمل ر   النتي بلاتت 
 س   %10.975ةل   ºم 2±23نرارخ
أعم ة  نتلرير النتداون فكتم  ه ملت  نبتمي  فتي  ستبة الا تد فتي الت ر س  أةطت  النتداون بتي            

أد تتتتتت   ستتتتتتبة لا تتتتتتدا  التتتتتت ر    ºم 1±2قطتتتتتت  عتتتتتتا درجتتتتتتة نتتتتتترارخ % 20نلاتتتتتتم  % 80العةمعلتتتتتتة 
أةلتتتت   ستتتتبة بلاتتتتت  ºم 2±23س بي عتتتتم ستتتتجلت عةمعلتتتتة الع مر تتتتة بدرجتتتتة نتتتترارخ %7.253بلاتتتتت

 س 13.127%



. ترثير نوع الوسط و نوع المأدعم ودرجأة حأرارة الخأزن والتأداخل بينهمأا فأي النسأبة 27جدول 
 س خزنالمئوية لفقدان الوزن بعد ال

 النسبة المئوية للفقد بالوزن%
 B  درجة الحرارة 

  
 

A    الوسط متوسط    
 الوسط

 ºم 23±2
 أيام 6بعد 

 ºم 8±1
 يوماً  12بعد 

 ºم 4±1
 يوماً  20بعد 

 ºم 2±1

 يوماً  25بعد 

 معاملة المقارنة )تبن الحنطة( 8.913 9.440 11.367 13.127 10.712

 وسط الحلفا 9.773 9.857 9.210 10.283 9.781

 قطن %10+  حلفا 90% 8.287 9.160 8.280 9.273 8.750

 قطن %20+  حلفا 80% 7.253 8.363 10.310 11.963 9.473

 نشارة %10+  حلفا 90% 7.807 8.783 10.773 9.237 9.150

 نشارة %20+  حلفا 80% 7.833 8.020 9.497 10.723 9.018

 نخالة %10+  حلفا 90% 7.537 8.950 10.807 11.217 9.627

 نخالة% 20 + حلفا 80% 8.347 8.153 8.503 11.980 9.246

  

 

 

 متوسط درجة الحرارة 8.219 8.841 9.843 10.975

 L.S.D 0.05 1.402للتداخل  0.701للوسط   0.496للحرارة 



 . النسبة المئوية للتلف الفسلجي بعد الخزن .5.2.4.4 

 وملتتتة لتتتم %10نلاتتتم %90 شتتتمرخ   %20نلاتتتم %80معلتتتة أ  عة 28نبتتتي   نتتتم أل جتتتد ن       
نسجن أ   سبة نل   نا قت عة  يًم ة  ب ية العةمعفت فتي نتي  ة  عةتمعلني النلاتم ل نتدهم    

 لكف العةمعلنم  س %25 شمرخ ارناةت فيلم  سبة النل  ةل  %10ق   90%
 ستتبة نلتت   نا قتتت ك  لتتم لتتم نستتجن أ   ºم º  8±1م º  4±1م 1±2 نعيتترت درجتتة نتترارخ     

 س %44.2الني ارناةت فيلم ال سبة ةل   ºم 2±23عة  يًم ة  درجة نرارخ 
 º  8±1م º  4±1م 1±2أعم ة  نلرير النداون فلم نستجن أ  عةمعلتة عتا درجتمت نترارخ       

 شتتتتتتتتتتمرخ   %20نلاتتتتتتتتتتم %80أ   ستتتتتتتتتتبة نلتتتتتتتتتت   لتتتتتتتتتتم نونلتتتتتتتتتت  عة  يتتتتتتتتتتًم ةتتتتتتتتتت  عةتتتتتتتتتتمعلني   ºم
س عت  جلتة أوترد أدد النتداون بتي  عةتمعلني  ºم 2±23خ  وملة عا درجتة نترار %10نلام 90%

 س %100 شمرخ ةل  نل  النم ن بملكمعن %10نلام %90النلام ل ندهم  

 . التغير في لون األجسام الثمرية بعد الخزن .6.2.4.4

 وملة نعيرت في النامم ةل  أقن ناير %10نلام %90أ  عةمعلة  29نبي   نم أل جد ن       
قطت  ةلت  %20نلاتم %80( س بي عتم أدت عةمعلتة 2.75الرعرية أ ار كريعي   في ل   ااجسمم

 ( س4.58( ةل  أسعر  1أةل  ناير في الل    نن لً ع  أبيض  
ةل  الن لين  ºم 1±2 كم  لدرجة النرارخ نلرير  ارف في هذه ال اة  أدت درجة نرارخ          

( س  يفنتم ريتمدخ النلت   بريتمدخ 2.71ي  ع  نل   ااجسمم الرعرية  الذ  نن ن ةل  ا ار كريع
نيت  نن لتت ااجستمم الرعريتة ةلت  لت    ºم 2±23درجة نرارخ الور   كم  أةفهم بدرجة نترارخ 

 ( س4.62اسعر  
 وملتتة عتتا درجتتة %10نلاتتم %90أعتتم ةتت  نتتلرير النتتداون ف تتد نعيتتر النتتداون بتتي  عةمعلتتة       
( س فتتتي نتتتي  1.33طبيةتتتي لألجستتتمم الرعريتتتة  فتتتي الناتتتمم ةلتتت  اللتتت   اابتتتيض ال ºم1±2نتتترارخ 

 شمرخ   %10نلام %90قط    %10نلام %90أةط  النداون بي  عةمعفت النلام ل ندهم  
 شتتتمرخ عتتتا درجتتتة نتتترارخ الارفتتتة أةلتتت   ستتتبة نايتتتر فتتتي اللتتت    ننتتت ن ااجستتتتمم %20نلاتتتم 80%

داون عةتتمعلني النلاتتم (  لتتم نونلتت  هتتذه النتتداوفت عة  يتتًم ةتت  نتت5الرعريتتة ةلتت  اللتت   ااستتعر  
 س ºم 1±8قط  عا درجة نرارخ %10نلام %90ل ندهم   



. ترثير نوع الوسط و نوع المدعم ودرجة حرارة الخزن والتداخل بينهمأا فأي النسأبة المئويأة 28جدول 
 للتلف الفسلجي بعد الخزن .

 B  درجة الحرارة  النسبة المئوية للتلف الفسلجي%

  

A    الوسط متوسط    
 سطالو 

 ºم 23±2
 أيام 6بعد 

 ºم 8±1
 يوماً  12بعد 

 ºم 4±1
 يوماً  20بعد 

 ºم 2±1

 يوماً  25بعد 

 معاملة المقارنة )تبن الحنطة( 0.00 0.00 0.00 4.50 1.10

 وسط الحلفا 0.00 0.00 0.00 100.00 25.0

 قطن %10+  حلفا 90% 0.00 0.00 0.00 66.00 16.5

 قطن %20+  لفاح 80% 0.00 0.00 0.00 42.60 10.70

 نشارة %10+  حلفا 90% 0.00 0.00 0.00 100.00 25.00

 نشارة %20+  حلفا 80% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 نخالة %10+  حلفا 90% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 نخالة% 20 + حلفا 80% 0.00 0.00 0.00 40.20 10.10

  

 

 

 متوسط درجة الحرارة 0.00 0.00 0.00 44.20

 L.S.D 0.05 19.55للتداخل    9.77للوسط   6.91حرارة لل



. ترثير نوع الوسط و نوع المدعم ودرجة حرارة الخزن والتداخل بينهما في التغير في 29جدول 
 لون األجسام الثمرية بعد الخزن .

 B  الحرارة درجة  التغير في لون األجسام الثمرية

  

A    الوسط  متوسط   
 الوسط

 ºم 23±2
 أيام 6 بعد

 ºم 8±1
 يوماً  12بعد 

 ºم 4±1
 يوماً  20بعد 

 ºم 2±1

 يوماً  25بعد 

 معاملة المقارنة )تبن الحنطة( 2.33* 2.33 3.00 4.33 3.00

 وسط الحلفا 2.00 4.00 5.00 5.00 4.00

 قطن %10+  حلفا 90% 2.67 3.33 5.00 5.00 4.00

 قطن %20+  حلفا 80% 4.33 4.67 4.67 4.67 4.58

 نشارة %10+  حلفا 90% 3.67 3.67 4.00 5.00 4.08

 نشارة %20+  حلفا 80% 3.00 3.33 3.67 5.00 3.75

 نخالة %10+  حلفا 90% 1.33 2.67 2.67 4.33 2.75

 نخالة% 20 + حلفا 80% 2.33 3.00 3.00 3.67 3.00

  

 

 

 متوسط درجة الحرارة 2.71 3.38 3.88 4.62

 1.854 للتداخل   0.927 للوسط   60.6 للحرارة
L.S.D 0.05 

 اسعر كمع  6اسعر س  5كريعي عسعر س  4ا ار كريعي س  3ابيض ع ارس  2ابيض س  1 *

 



يةتتترد ستتتب  الناتتتمير بتتتملل   ةلتتت  نلكستتتد العتتت اد الاي  ليتتتة  نن للتتتم ةلتتت   تتتباة العيف تتتي        
Melanines  بنجعتتتا عركبتتتمتO-quinones   بةتتتد أكستتتدخ عركبتتتمت الاي تتت ن ب استتتطة اا ريعتتتمت

عرية أدت ةل  ا وامض العسم لة ة  النل  س كعم يفنم أ  مل ر النل   الب ي  في ااجسمم الر
في العنن د الاي ت لي  هتذا عتم أكدنتً  نتم أل ن تدير عركبتمت الاي ت نس كعتم ذكر تم ستمب ًمس  ينات  هتذا 

( ةلت  أ  ملت ر النلت   الب تي فتي ااجستمم 2003 اوتر     Rajarathnamعتا عم ن  ن أليتً 
 س ي د الاي  لالرعرية للاطر الرراةي اابيض  الاطر العنمر  أدد ةل  ا وامض في العنن

 . النسبة المئوية للشعيرات الز بية بعد الخزن .7.2.4.4

 جتتتتت د فتتتتتر   عة  يتتتتتة بتتتتتي  العةتتتتتمعفت للتتتتتذه ال تتتتتاة  ستتتتتجلت عةمعلتتتتتة  30يبتتتتتي  جتتتتتد ن      
 لتتم نونلتت  عة  يتتًم ةتت   %13.67قطتت  أد تت   ستتبة للشتتةيرات الركبيتتة بلاتتت %20نلاتتم 80%

ي  ستتجلت عةمعلتتة النلاتتم ل نتتدهم أةلتت  فتتي نتت %13.75 شتتمرخ ب ستتبة %10نلاتتم %90عةمعلتتة 
 لتم نونلت  العةمعلتة ااويترخ عة  يتًم ةت  عةمعلتة  %18.33 سبة ع  يتة للشتةيرات الركبيتة بلاتت 

 س %17.33قط  الني سجلت  سبة بلات %10نلام 90%
 ºم 2±23كعم كم  لدرجة نرارخ الور  نلرير  ارف في هتذه ال تاة ف تد نعيترت درجتة نترارخ     

فتتي نتتي   %12.92ب ستتبة  ºم 1±4نليلتتم درجتتة نتترارخ  %10.83أد تت   ستتبة بلاتتت فتتي أةطم لتتم
 س ºم 1±2بدرجة نرارخ  %20.08ارناةت هذه ال سبة ةل  

أعتتتم ةتتت  نتتتلرير نتتتداون  تتت   ال ستتتط  درجتتتة نتتترارخ الوتتتر  فتتتيفنم أ  النتتتداون بتتتي  عةمعلتتتة      
رات الركبيتتة بلاتتت أةطتت  أد تت   ستتبة للشتتةي ºم 2±23 وملتتة عتتا درجتتة نتترارخ %20نلاتتم 80%

 ºم 2±23 شتمرخ  درجتة نترارخ %10نلاتم %90 لم نونل  عة  يتًم ةت  نتداون عةمعلتة  8.00%
س فتتتتتتتتي نتتتتتتتتي  ستتتتتتتتجن النتتتتتتتتداون بتتتتتتتتي  عةمعلتتتتتتتتة %8.33النتتتتتتتتي أةطتتتتتتتتت  ستتتتتتتتبة ركتتتتتتتت  بلاتتتتتتتتت 

 لتتم نونلتت  عة  يتتًم  %23.33أةلتت   ستتبة بلاتتت  ºم 1±2 وملتتة  درجتتة نتترارخ %10نلاتتم 90%
 س %23.00ب سبة  ºم 1±2قط   درجة نرارخ %10نلام %90ة  نداون عةمعلة 

 

 



النسأبة  . ترثير نوع الوسط و نأوع المأدعم ودرجأة حأرارة الخأزن والتأداخل بينهمأا فأي30جدول 
 المئوية للشعيرات الزغب بعد الخزن .

 B  درجة الحرارة  النسبة المئوية للزغب%

  

A    الوسط متوسط    
 الوسط

 ºم 23±2
 أيام 6بعد 

 ºم 8±1
 يوماً  12 بعد

 ºم 4±1
 يوماً  20بعد 

 ºم 2±1

 يوماً  25بعد 

 معاملة المقارنة )تبن الحنطة( 19.67 17.00 15.00 14.67 16.58

 وسط الحلفا 22.33 20.67 16.33 14.00 18.33

 قطن %10+  حلفا 90% 23.00 17.67 17.00 11.67 17.33

 قطن %20+  حلفا 80% 18.67 13.00 12.33 10.67 13.67

 نشارة %10+  حلفا 90% 19.67 17.00 10.00 8.33 13.75

 نشارة %20ا + حلف 80% 20.00 16.00 14.00 9.00 14.75

 نخالة %10ا + حلف 90% 23.33 14.67 9.33 10.33 14.42

 نخالة% 20+  حلفا 80% 14.00 13.00 9.33 8.00 11.08

 

 

 متوسط درجة الحرارة 20.08 16.12 12.92 10.83

 L.S.D 0.05 8.49للتداخل     4.25للوسط   3.00للحرارة 



اختبار كفاءة وسط القصب بعد تدعيمه ببذور القط  اسحقة ة  و نشارة اخلشنب   .3.4.4

  و خنالة احلنطة .

  . التغير في النسبة المئوية للبروتين بعد الخزن .1.3.4.4

ن في النامم ةل  قط  كم ت اافر%10ق   %90أ  عةمعلة  31نبي   نم أل جد ن        
ةلتتت   %17.14 عتتت   %1.81عننتتت د ااجستتتمم الرعريتتتة عتتت  البتتتر ني   ن ليتتتن  ستتتبة الا تتتد ةلتتت  

 وملتتتتتتة ب ستتتتتتبة  %20ق تتتتتت  %80 وملتتتتتتتة   %10ق تتتتتت  %90( نليلتتتتتتم عةمعلنتتتتتتتي 15.33%
 %18.117  %16.425ةلتت   %21.14  %19.40ةلت  النت الي  عت  3.023%   2.975%

ة الع مر تتة أكرتر العةتتمعفت ف تتدًا لعننت د ااجستتمم الرعريتتة عتت  ةلت  النتت الي( س بي عتتم كم تت عةمعلتت
 ( س%19.408ةل   %24.66  %25.25البر ني  ب سبة بلات 

كعتتتم كتتتم  لدرجتتتة النتتترارخ اارتتتر ال ارتتتف فتتتي عننتتت د البتتتر ني   يفنتتتم عتتت  وتتتفن الجتتتد ن      
لوتتر   النتتتي كم تتت الستتمب  ا واتتمض عننتت د ااجستتمم الرعريتتة عتت  البتتر ني  بمرناتتم  درجتتة نتترارخ ا

 س ºم 2±23بدرجة نرارخ  %14.708 ا وارت هذه ال سبة ةل   ºم 1±2بدرجة  16.867%
أعتتتتم ةتتتت  نتتتتلرير النتتتتداون بتتتتي  ال ستتتتط  درجتتتتة نتتتترارخ الوتتتتر  فكتتتتم  النتتتتداون بتتتتي  عةمعلتتتتة        
اافرلية فتي ن ليتن  ستبة الا تد فتي عننت د البتر ني   ºم 1±2قط  عا درجة %10ق   90%
( في ني  كم  لنداون عةمعلة الع مر ة عا درجة %14.208ةل   %17.14 ع   %1.807ةل  

نترارخ الارفتة اارتر الستلبي فتي عننت د البتر ني   ا وارتت هتذه ال ستبة فتي ااجستمم الرعريتة عت   
 ( س%6.127بةد الور    سبة ف د قدرهم  %19.408قبن الور  ةل  24.66%
لرعريتة عت  البتر ني  بةتد الوتر  ةلت  ننت ن جتر  عت  ربعم يةرد ا وامض عنن د ااجسمم ا      

( أ  عننت د ااجستتمم الرعريتتة Tseng  Mau  1999البتر ني  ةلتت  أنعتمض أعي يتتة نيت  ذكتتر 
 12ع  اانعتمض ااعي يتة النترخ راد بع تدار الرتة  بةتد وتر  الاطتر الرراةتي اابتيض بدرجتة 

( أ  Hammond  Nichols 1975  )Hammond  1979ي عتتتتتتتتتًم س   جتتتتتتتتتد  12لعتتتتتتتتتدخ  ºم
 %70-30عسن د البر ني  الذا   في ااجسمم الرعرية للاطر الرراةي اابيض أ واض بع تدار 

 س ºم 18أيمم ع  الور  ننت درجة نرارخ  5بةد 

 



. ترثير نوع الوسط أو نوع المدعم ودرجأة حأرارة الخأزن والتأداخل بينهمأا فأي النسأبة 31جدول 
 س المئوية للبروتين بعد الخزن

 B  درجة الحرارة  (%) ة المئوية للبروتينالنسب

  
A    الوسط متوسط    

 الوسط
 ºم 23±2
 أيام 6بعد 

 ºم 8±1
 يوماً  12بعد 

 ºم 4±1
 يوماً  20بعد 

 ºم 2±1

 يوماً  25بعد 

النسزززززززززززززز   
المئ يزززززززززززز  
لل زززززززززر تي  
 ل ق الخ  

 معاملة المقارنة )تبن الحنطة( 24.66 20.367 18.967 19.767 18.533 19.408

 القصب لوحدهوسط      19.44 16.200 14.933 15.267 14.467 15.217

 قطن% 10قصب +  90%     17.14 15.333 14.800 14.000 12.700 14.208

 قطن% 20+  قصب 80%     17.94 15.767 14.967 13.833 12.867 14.358

 نشارة%10+ قصب  90%     18.08 15.833 15.400 14.000 13.000 14.558

 نشارة %20قصب +  80%     17.50 15.100 14.167 13.500 13.267 14.008

 نخالة %10قصب +  90% 19.40 17.500 16.567 16.000 15.633 16.425

 نخالة %20قصب +  80% 21.14 18.833 18.400 18.033 17.200 18.117

  14.708 15.550 16.025 16.867 
 

 متوسط درجة الحرارة

 L.S.D 0.05  8.49للتداخل       4.25للوسط     3.00للحرارة        1.70 قبل الخزن



 .التغير في محتوأل الفينول بعد الخزن  .2.3.4.4

 شتمرخ كم تت اافرتن فتي الناتمم ةلت  %20ق ت  %80أ  عةمعلتة  32جتد ن نبي   نتم أل      
 0.0332عننتت د ااجستتمم الرعريتتة عتت  الاي تت ست  لميتتة عتتدخ الوتتر   ستتجلت أد تت  ا واتتمض قتتدره 

علامجكتم عتمدخ جمفتة بةتد الوتر ( نلنلتم عةمعلتة  0.1968ةلت   0.2287علامجكم عمدخ جمفتة  عت  
علامجكتتتتتم  0.0421 شتتتتتمرخ النتتتتتي ا واتتتتتض فيلتتتتتم العننتتتتت د الاي تتتتت لي بع تتتتتدار%10ق تتتتت  90%
علامجكتتم عتتمدخ جمفتتة( فتتتي نتتي  ستتجلت عةمعلتتة ال  تت  ل نتتده أةلتتت   0.1979ةلتت   0.24 عتت 

علامجكتم  0.2690ةلت   0.45علامجكتم عتمدخ جمفتة  عت   0.1810بلتإ ف دا  في عنن د الاي  ن 
 عمدخ جمفة( س

 1±2كعم كم  لدرجة نرارخ الور  النلرير ال ارف في هذه ال تاة نيت  نمفمتت درجتة نترارخ    
علامجكتتم عتتمدخ جمفتتة  راد ع تتدار اس واتتمض بريتتمدخ  0.2575ةلتتت  أةلتت  عننتت د للاي تت ن بلتتإ  ºم

 علامجكم عمدخ جمفة( س º  0.2093م 2±23  عنن د في  ن بدرجة نرارخ درجة النرارخ  بلإ أد 
 وملتة %20ق ت  %80أعم ة  نلرير نداون ال سط عتا درجتة النترارخ ف تد نعيترت عةمعلتة      

في الن لين ع  الناير في العنن د الاي  لي ةلت  أد ت  ع تدار  التذ  بلتإ  ºم 1±2عا درجة نرارخ 
علامجكتتتم( س بي عتتتم أةطتتت  النتتتداون بتتتي  عةمعلتتتة  0.2519 ةلتتت  0.27علامجكتتتم  عتتت   0.0181

علامجكتم  0.237ال    ل نده عا درجتة نترارخ الارفتة ةلت  أةلت  نايتر فتي عننت د الاي ت ن بلتإ 
 علامجكم عمدخ جمفة  بةد الور ( س 0.2130ةل   0.45عمدخ جمفة  ع  

لاي  ليتتة  نن للتتم ةلتت  يةتترد ستتب  اس واتتمض فتتي عننتت د الاي تت ن ةلتت  نلكستتد العتت اد ا          
بةتتتتد أكستتتتدخ عركبتتتتمت الاي تتتت ن  O-quonineبنجعتتتتا عركبتتتتمت  Melanines تتتتباة العيف تتتتي  

ب سمطة اا ريعمت  العسم لة ة  النلت  س  يفنتم أ  ملت ر النلت   الب تي  فتي ااجستمم الرعريتة 
ن  جتتد ن أدد ةلتت  اس واتتمض فتتي العننتت د الاي تت لي  هتتذا عتتم أكدنتتً  نتتم أل ن تتدير عركبتتمت الاي تت  

( ةلتت  أ  ملتت ر النلتت   2003 اوتتر     Rajarathnam(س  يناتت  هتتذا عتتا عتتم ن  تتن أليتتً 25
الب تتتي فتتتي ااجستتتمم الرعريتتتة للاطتتتر الرراةتتتي اابتتتيض  الاطتتتر العنتتتمر  أدد ةلتتت  ا واتتتمض فتتتي 

 سيالعنن د الاي  ل

 



تغيأر  . ترثير نوع الوسط أو نوع المدعم ودرجة حرارة الخزن والتداخل بينهمأا فأي32جدول 
 محتو الفينول بعد الخزن .

 B  درجة الحرارة  محتوى الفينول ملغم/غم  وزن جاف

  

A    الوسط متوسط    
 الوسط

 ºم 23±2
 أيام 6بعد 

 ºم 8±1
 يوماً  12بعد 

 ºم 4±1
 يوماً  20بعد 

 ºم 2±1

 يوماً  25بعد 

تركيززززززززززززززززززز  
الفينززز ق ل زززق 
الخززززززززززززززززز   

 ملغم/غم

 معاملة المقارنة )تبن الحنطة( 0.34 0.2935 0.2602 0.2417 0.2435 0.2597

 وسط القصب لوحده 0.45 0.3630 0.2611 0.2389 0.2130 0.2690

 قطن% 10قصب +  90% 0.29 0.2241 0.2093 0.2250 0.2157 0.2185

 قطن% 20+  قصب 80% 0.45 0.3333 0.3009 0.2787 0.2528 0.2914

 نشارة%10+ ب قص 90% 0.24 0.2139 0.1926 0.1972 0.1880 0.1979

 نشارة %20قصب +  80% 0.23 0.1981 0.1944 0.1889 0.2056 0.1968

 نخالة %10قصب +  90% 0.22 0.1824 0.1704 0.1602 0.1546 0.1669

 نخالة %20قصب +  80% 0.27 0.2519 0.2269 0.2157 0.2009 0.2238

  

 
0.2093 0.2183 0.2270 0.2575 

 
 متوسط درجة الحرارة

 L.S.D 0.05   0.0471للتداخل   0.0236للوسط    0.0167للحرارة     0.07 زنقبل الخ



 . النسبة المئوية للسكريات الكلية .3.3.4.4 

 شتتمرخ كم تتت اافرتتن فتتي الن ليتتن عتت   ستتبة %10عةمعلة%ق تت  90أ   33يبتتي  جتتد ن       
قبتن  %3.93 عت   % 1.692الا د في  سبة السكريمت الكليتة نيت  بلتإ الا تد فتي هتذه العةمعلتة 

 %4.47 عتت   %2.032بةتتد الوتتر ( نلنلتتم عةمعلتتة الع مر تتة ب ستتبة بلاتتت  %2.238الوتتر  ةلتت  
 4.519 شتمرخ ةلت  رفتا  ستبة الا تد ةلت   20ق ت  %80( فتي نتي  أدت عةمعلتة %2.435ةل  
 ( س%2.921ةل   %7.49 ع   %

 1±2كعم كم  لدرجة نرارخ الور  نلرير  ارف فتي عننت د الستكريمت  نعيترت درجتة نترارخ      
نلنلتم درجتة  % 3.160في النامم ةل  أةل   سبة للسكريمت الكلية  لمية عتدخ الوتر  ب ستبة  ºم

ااكرتتتر نتتتلريرًاً  فتتتتي عننتتت د  ºم 1±8فتتتتي نتتتي  كم تتتت درجتتتة  % 495س2ب ستتتبة  ºم 1±4نتتتترارخ 
 ستتتبة الستتتكريمت فتتتي هتتتذه الدرجتتتة ةلتتت   تااجستتتمم الرعريتتتة عتتت  الستتتكريمت الكليتتتة نيتتت  ا وارتتت

 س 2.096%
أعتتتتتتتتم ةتتتتتتتت  نتتتتتتتتلرير النتتتتتتتتداون بتتتتتتتتي  درجتتتتتتتتة النتتتتتتتترارخ   تتتتتتتت   ال ستتتتتتتتط ف تتتتتتتتد نعيتتتتتتتترت عةمعلتتتتتتتتة      
 عت   %0.416ستبة ف تد الستكريمت ةلت  فتي ن ليتن   ºم 1±2 شتمرخ عتا درجتة %10ق   90%

 1±2قطت  عتا درجتة نترارخ %20ق ت  %80( يليلم النداون بي  عةمعلة %3.514ةل   3.93
( عتتتت  جلتتتتة أوتتتترد ف تتتتد أدد النتتتتداون بتتتتي  %3.945ةلتتتت   %5.30 عتتتت   % 1.355ب ستتتتبة  ºم

ة  شمرخ عا درجة نرارخ الارفة ةل  أةل   سبة ف د فتي الستكريمت الكليت%20ق   %80عةمعلة 
 ( س%2.079ةل   %7.49 ع   %5.411الذا بة بلات 

يةتترد ا واتتمض عننتت د ااجستتمم الرعريتتة العور  تتة عتت  الستتكريمت  نيجتتة سستتنلفكلم فتتي       
( كعتتم يةتتد الاركنتت ر عتت  1999 اوتتر   س Varoquauxةعليتتة النتت ال  سستتيعم ستتكر الكل كتت ر 

ي عتًم عت   12بةتد  %89فيً ن ن ةلت  السكريمت سريةة النلرر بملور  ني   جد أ   سبة الا د 
 فتتي Agaricus bisporusللاطتتر الرراةتتي اابتتيض  فتتي ااجستتمم الرعريتتة ºم 12الوتتر  بدرجتتة 
(س  يبدأ استنلف  1999س Tseng  Mau  %42السكر الكن لي العم ين ن ب سبة  ني  أ واض

( 1999 اور   س º  Varoquauxم 20أيمم بدرجة  3 بةد º م 10أيمم بدرجة  8العم ين ن بةد 
  س



. تأرثير نأوع الوسأط ونأوع المأدعم ودرجأة حأرارة الخأزن والتأداخل بينهمأا فأي النسأبة 33جدول 
 س المئوية للسكريات الكلية بعد الخزن

 

 B  درجة الحرارة  النسبة المئوية للسكريات الكلية

  

A    الوسط معدل    
 الوسط

 ºم 23±2
 أيام 6بعد 

 ºم 8±1
 يوماً  12بعد 

 ºم 4±1
 يوماً  20بعد 

 ºم 2±1

 يوماً  25بعد 

نسزززززززززززززززززز   
السزززززززكري   
الكليزززز  ل ززززق 

الخ  
 

 معاملة المقارنة )تبن الحنطة( 4.47 2.852 2.669 2.172 2.046 2.435

 وسط القصب لوحده 6.27 2.399 1.650 2.391 2.183 2.156

 قطن% 10قصب +  90% 6.23 4.336 4.098 2.691 2.374 3.375

 قطن% 20+  قصب 80% 5.30 3.945 2.683 2.486 2.486 2.900

 نشارة%10+ قصب  90% 3.93 3.514 1.577 1.612 2.249 2.238

 نشارة %20قصب +  80% 7.49 3.918 3.459 2.227 2.079 2.921

 نخالة %10قصب +  90% 5.30 2.445 2.199 1.850 1.902 2.099

 ةنخال %20قصب +  80% 4.42 1.869 1.620 1.342 1.806 1.659

2.446 2.141 2.096 2.495 3.160 
 

 معدل درجة الحرارة

 L.S.D 0.05  0.698للتداخل     0.349للوسط    0.247للحرارة      2.45 قبل الخزن



  . النسبة المئوية لفقدان الوزن .4.3.4.4

ة  ال ستتتتتتط ارتتتتتتر فتتتتتتي ال ستتتتتتبة الع  يتتتتتتة لا تتتتتتدا  التتتتتت ر   34ينرتتتتتتف عتتتتتت   نتتتتتتم أل جتتتتتتد ن        
 %9.197قطتتتتتتت  ةلتتتتتتت  واتتتتتتتض  ستتتتتتتبة الا تتتتتتتد ةلتتتتتتت   %20ق تتتتتتت   %80لتتتتتتتة  ةعلتتتتتتتت العةمع

 وملتتتتتتتة النتتتتتتتي ارناةتتتتتتتت فيلتتتتتتتم  ستتتتتتتبة الا تتتتتتتد ةلتتتتتتت  %10ق تتتتتتت  %90عنا قتتتتتتتة ةلتتتتتتت  عةمعلتتتتتتتة 
 س 11.149%

كعتتم أرتترت درجتتة نتترارخ الوتتر  ةلتت   ستتبة الا تتد بتتمل ر   يفنتتم  جتت د ةفقتتة طرديتتة بتتي        
أد تت   ستتبة ف تتد فتتي التت ر  بلاتتتت   ºم 1±2درجتتة النتترارخ   ستتبة الا تتد فتتي التت ر   ستتتجلت درجتتة 

 س %11.879أةل  ف دا  بمل ر  بلات  ºم 2±23سبي عم سجلت درجة8.539%
أعتتم ةتت  نتتلرير النتتداون بتتي  ال ستتط  درجتتة نتترارخ الوتتر  ف تتد أةطتت  النتتداون بتتي  العةمعلتتة        

 باتتتمر   %7.997أد تتت   ستتتبة ف تتتد بتتتمل ر  بلاتتتت ºم 1±2 وملتتتة عتتتا درجتتتة%10ق تتت    90%
 2±23  ة  النداوفت ااوتردس فتي نتي  أةطتت  اتل العةمعلتة الستمب ة عتا درجتة نترارخ عة   
س  لم يك  بي  النتداون ااويتر  النتداون بتي  عةمعلتة %14.317أةل   سبة ف د بمل ر  بلات  ºم

 أ  فر  عة    س  ºم 2±23 وملة  درجة نرارخ %20ق   80%

 خزن .بعد ال النسبة المئوية للتلف الفسلجي .5.3.4.4

 شمرخ لتم %20ق   %80قط    %20ق   %80أ  عةمعلني  35نبي   نم أل جد ن       
فتتتي نتتي  أدت عةمعلتتة  %1.13نستتجن أ   ستتبة نلتت  نلنلعتتم عةمعلتتة الع مر تتة ب ستتبة نلتت  بلاتتت 

 س %16.58 شمرخ ةل  رفا  سبة النل  الاسلجي ةل  %10ق   90%
ك  لم لم نسجن أ   ستبة نلت   نا قتت  ºم º  8±1م º  4±1م 1±2 نعيرت درجة نرارخ       

 س %24.10عة  يًم ة  درجة نرارخ الارفة الني ارناةت فيلم ال سبة ةل  
 º  8±1م º  4±1م 1±2أعم ة  نلرير النداون فلم نستجن أ  عةمعلتة عتا درجتمت نترارخ       

 شتتمرخ %20ق تت  %80قطتت    %20ق تت  %80أ   ستتبة نلتت   لتتم نونلتت  عة  يتتًم ةتت   ºم
 شتمرخ %10ق   %90(س في ني  أدد النداون بي  عةمعلة ºم 2±23رجة نرارخ الارفة  عا د

 س %66.30ةل  رفا  سبة النل  الاسلجي ةل   ºم 2±23  درجة نرارخ 



 . ترثير نوع الوسأط ونأوع المأدعم ودرجأة حأرارة الخأزن والتأداخل بينهمأا فأي النسأبة34جدول 

 س المئوية للفقد بالوزن بعد الخزن

 B  درجة الحرارة  المئوية للفقد بالوزن%النسبة 

  

A    متوسط    الوسط
 الوسط

 ºم 23±2
 أيام 6بعد 

 ºم 8±1
 يوماً  12بعد 

 ºم 4±1
 يوماً  20بعد 

 ºم 2±1

 يوماً  25بعد 

 معاملة المقارنة )تبن الحنطة( 8.913 9.440 11.367 13.127 10.712

 دهوسط القصب لوح 8.673 8.763 9.330 11.087 9.463

 قطن% 10قصب +  90% 8.977 8.687 10.737 10.370 9.693

 قطن% 20+  قصب 80% 8.470 8.847 9.177 10.293 9.197

 نشارة%10+ قصب  90% 8.057 8.847 9.593 11.113 9.402

 نشارة %20قصب +  80% 8.600 9.777 10.120 11.410 9.977

 نخالة %10قصب +  90% 7.997 10.710 11.573 14.317 11.149

 نخالة %20قصب +  80% 8.627 9.617 11.690 13.317 10.812

  

 

 متوسط درجة الحرارة 8.539 9.336 10.448 11.879

 L.S.D 0.05 1.255للتداخل   0.628للوسط    0.444للحرارة 



 . ترثير نوع الوسط ونوع اإلضافة ودرجأة حأرارة الخأزن والتأداخل بينهمأا فأي النسأبة35جدول 

 س للتلف الفسلجي بعد الخزن المئوية

 B  درجة الحرارة  النسبة المئوية للتلف الفسلجي%

  

A    متوسط    الوسط
 الوسط

 ºم 23±2
 أيام 6بعد 

 ºم 8±1
 يوماً  12بعد 

 ºم 4±1
 يوماً  20بعد 

 ºم 2±1

 يوماً  25بعد 

 معاملة المقارنة )تبن الحنطة( 0.00 0.00 0.00 4.50 1.13

 وسط القصب لوحده 0.00 0.00 0.00 42.30 10.58

 قطن% 10قصب +  90% 0.00 0.00 0.00 33.30 8.33

 قطن% 20+  قصب 80% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 نشارة%10+ قصب  90% 0.00 0.00 0.00 66.30 16.58

 نشارة %20قصب +  80% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 نخالة %10قصب +  90% 0.00 0.00 0.00 10.80 2.70

 نخالة %20قصب +  80% 0.00 0.00 0.00 35.50 8.88

 

 متوسط درجة الحرارة 0.00 0.00 0.00 24.10

 L.S.D 0.05 29.12للتداخل   14.56للوسط    10.29للحرارة 



 . التغير في لون األجسام الثمرية .6.3.4.4

ر   بي لتتم عتت  ةلتت  ا تتً س ي جتتد فتت 36ركتتم الاتتر   العة  يتتة بتتي  العةتتمعفت العبي تتة فتتي جتتد ن 
  منية الن سيم الل  ي  ا  جعيا العةمعفت كم ت ذات ل   أ ار كريعي س

ةلتت  الن ليتتن  ºم 1±2 كتتم  لدرجتتة النتترارخ نتتلرير  ارتتف فتتي هتتذه ال تتاة  أدت درجتتة نتترارخ       
( س  يفنتم ريتمدخ النلت   بريتمدخ درجتة 2.000النل    نن ن ااجسمم الرعريتة ةلت  أبتيض ع تار 

ر   كتتم  أةفهتتم بدرجتتة نتترارخ الارفتتة نيتت  نن لتتت ااجستتمم الرعريتتة ةلتت  لتت   كريعتتي نتترارخ الوتت
 ( س3.917عسعر 
 ºم1±2أعم ة  نلرير النداون ف د نعير النداون بي  عةمعلتة ال  ت  ل نتده عتا درجتة نترارخ     

( س فتتي نتتي  ستتجن النتتداون 1.333فتتي الناتتمم ةلتت  اللتت   اابتتيض الطبيةتتي لألجستتمم الرعريتتة  
اكل  العةمعفت عا درجة نرارخ الارفة أةل   سبة ناير في اللت    ننت ن ااجستمم الرعريتة  بي 

 ةل  ل   كريعي عسعرس 
يةتتتترد ستتتتب  الناتتتتمير بتتتتملل   ةلتتتت  نلكستتتتد العتتتت اد الاي  ليتتتتة  نن للتتتتم ةلتتتت   تتتتباة العيف تتتتي      

Melanines  بنجعتتا عركبتتمتO-quinones  ريعتتمت  بةتتد أكستتدخ عركبتتمت الاي تت ن ب ستتمطة اا
العستتتتم لة ةتتتت  النلتتتت  س كعتتتتم يفنتتتتم أ  ملتتتت ر النلتتتت   الب تتتتي  فتتتتي ااجستتتتمم الرعريتتتتة أدت ةلتتتت  

(س كعتتم 36ا واتتمض فتتي العننتت د الاي تت لي  هتتذا عتتم أكدنتتً  نتتم أل ن تتدير عركبتتمت الاي  ن جتتد ن 
 ذكر م سمب ًمس 

 . النسبة المئوية للشعيرات الز بية بعد الخزن .7.3.4.4

قطتت  أد تت   ستتبة للشتتةيرات الركبيتتة بلاتتت %20ق تت  %80عةمعلتتة  أ  37يبتتي  جتتد ن      
فتتي نتتي   %12.17 شتتمرخ ب ستتبة %20ق تت  %80 لتتم نونلتت  عة  يتتًم ةتت  عةمعلتتة  10.08%

 وملتتتة أةلتتت   ستتتبة ع  يتتتة للشتتتةيرات الركبيتتتة بلاتتتت 10ق تتت  %90ستتتجلت عةتتتمعلني الع مر تتتة  
 لكف العةمعلني  س 16.58%
 ºم 2±23نلرير  ارف في هذه ال اة ف د نعيرت درجة نترارخ  كعم كم  لدرجة نرارخ الور      

ب ستتتبة  ºم 1±8 لتتتم نونلتتت  عة  يتتتًم ةتتت  درجتتتة نتتترارخ  %10.04فتتي أةطم لتتتم أد تتت   ستتتبة بلاتتتت
 س 12.29%



التغير في  . ترثير نوع الوسط و نوع المدعم ودرجة حرارة الخزن والتداخل بينهما في36جدول 
 .لون األجسام الثمرية بعد الخزن 

 

 B  درجة الحرارة  التغير في لون األجسام الثمرية

  

 A   الوسط  
متوسط 
 الوسط

 ºم 23±2
 أيام ً 6بعد 

 ºم 8±1
 يوماً  12بعد 

 ºم 4±1
 يوماً  20بعد 

 ºم 2±1

 يوماً  25بعد 

 معاملة المقارنة )تبن الحنطة( *2.333 2.333 3.000 4.333 3.000

 لقصب لوحدهوسط ا 1.333 2.333 3.667 4.333 2.917

 قطن% 10قصب +  90% 1.667 2.333 3.000 4.000 2.750

 قطن% 20+  قصب 80% 2.333 2.667 3.667 4.000 3.167

 نشارة%10+ قصب  90% 2.333 3.333 3.667 4.333 3.417

 نشارة %20قصب +  80% 2.000 2.333 3.667 2.333 2.583

 خالةن %10قصب +  90% 1.667 2.333 3.333 3.667 2.750

 نخالة %20قصب +  80% 2.333 3.000 3.667 4.333 3.333

 

 

 متوسط درجة الحرارة 2.000 2.583 3.458 3.917

 L.S.D 0.05 1.461للتداخل    0.730للوسط     0.517للحرارة 

 اسعر كمع  6اسعر س  5كريعي عسعر س  4ا ار كريعي س  3ابيض ع ارس  2ابيض س  1 *

 



النسأبة  . ترثير نوع الوسط أو نوع المدعم ودرجأة حأرارة الخأزن والتأداخل بينهمأا فأي37جدول 
 س غب بعد الخزنالمئوية للز 

 B   درجة الحرارة  النسبة المئوية للشعيرات الزغبية %

  
 A   الوسط    

متوسط 
 الوسط

 ºم 23±2
 أيام 6بعد 

 ºم 8±1
 يوماً  12بعد 

 ºم 4±1
 يوماً  20بعد 

 ºم 2±1

 يوماً  25بعد 

 معاملة المقارنة )تبن الحنطة( 19.67 17.00 15.00 14.67 16.58

 وسط القصب لوحده 21.67 19.00 14.00 10.00 16.17

 قطن% 10قصب +  90% 21.33 18.00 15.67 10.67 16.42

 قطن% 20+  قصب 80% 16.33 9.00 9.33 5.67 10.08

 نشارة%10+ قصب  90% 21.33 17.33 10.33 9.00 14.50

 نشارة %20قصب +  80% 17.00 11.00 11.33 9.33 12.17

 نخالة %10قصب +  90% 22.67 20.67 12.33 10.67 16.58

 نخالة %20قصب +  80% 19.67 18.33 10.33 10.33 14.67

 

 متوسط درجة الحرارة 19.96 16.29 12.29 10.04

 7.59للتداخل      3.80للوسط    2.69للحرارة 
L.S.D 0.05 



أعتتتم ةتتت  نتتتلرير نتتتداون  تتت   ال ستتتط  درجتتتة نتتترارخ الوتتتر  ف تتتد نعيتتتر النتتتداون بتتتي  عةمعلتتتة      
فتتي نستتجيلً أد تت   ستتبة للشتتةيرات الركبيتتة  ºم 2±23قطتت  عتتا درجتتة نتترارخ %20 ق تت 80%

ق ت   %90للنتداون بتي  عةمعلتة  %22.67فتي نتي  ارناةتت هتذه ال ستبة ةلت   %5.67بلات 
 لتم نونلت  عة  يتًم ةت  نتداون عةمعلتة ال  ت  ل نتده  درجتة  ºم 1±2 وملة  درجة نترارخ 10%

 س %21.67الني بلات  ºم 1±2نرارخ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 .االستنتاجات5

  جتمح رراةنتً فتي الةترا  ةلت   P.ostreatusأ بف ع  الععك  ة نم  الاطر العنتمر   -1
أ ستتمط عنليتتة عتت  كيتتر نتتب  الن طتتة  هتتي أدكتتمن ال  تت  البتتر   النلاتتم  بكاتتم خ ني يتتة 

ملية في البلتد ةملية ذات عرد د اقن مد  علم ةرمفة ةل  ن فير ة نم  ذ  قيعة كذا ية ة
 عا اسسنامدخ ع  هذه اادكمن الرمرخ س

بماعكتتم  رفتتا الكاتتم خ الني يتتة لأل ستتمط العك  تتة عتت  أدكتتمن ال  تت   النلاتتم  رفتتا ال يعتتة  -2
الاذا يتتتتة لألجستتتتمم الرعريتتتتة بمستتتتنودام عتتتتدةعمت ةرتتتت ية عنليتتتتة عرتتتتن  وملتتتتة الن طتتتتة أ  

 عسن   بذ ر ال ط  أ   شمرخ الوش  س

(  نيجتتتة %20ةرتتتمفة بتتتذ ر ال طتتت  العستتتن قة ب ستتت  عرناةتتتة  ا واتتتمض النم تتتن ة تتتد  -3
 نل   ال سط بمانيم  العجلرية س

ي عتًم هتي  25أنرف ع  هذه الدراسة أ  أفرتن درجتة نترارخ لوتر  الاطتر العنتمر  لعتدخ  -4
 ذلتت  للعنمفمتتة ةلتت  ال يعتتة الاذا يتتة  ال  ةيتتة  ن ليتتن ف تتدا  التت ر   ºم 1±2درجتتة نتترارخ 

كريمت  ع ا نايير ل   ااجسمم الرعريتة  ع تا النلت  الاستلجي أر تم   ف دا  البر ني   الس
 الور  س

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 .التوصيات6

استتنودام ال  تت  البتتر   النلاتتم ا نتتم  الاطتتر الاتتذا ي عتت  ال تت   العنتتمر   ةلتت   طتتم   -1
  اسا  ذل  لن افرهم بكعيمت كبيرخ  ا وامض كلاة ننريرهم  الكام خ الني ية   العرناةة س 

نبمر أ  ا  عونلاتة عت  العتدةعمت الةرت ية لنتدةيم أ ستمط أ نتم  الاطتر العنتمر  عرتن او -2
كسبة ف ن ال  يم أ   وملة الرر أ  ريتمدخ  ستبة  وملتة الن طتة  ن ليتن  ستبة بتذ ر ال طت  
 العسن قة لعم للم ع   نم أل عشجةة في اا نم   رفا ال يعة الاذا ية لألجسمم الرعرية س 

نامدخ عتت  عولاتمت عررةتتة الاطتتر كبتتدين جر تي ةتت  ااةتتف  العركتترخ دراستة أعكم يتتة اسستت -3
في ناذية الني ا مت العجنرخ  الد اج  أ  اسنودام العولامت فتي النستعيد الةرت    ا  نتم  

 الشنفت س

أ شم  عونبرات ا نم  الل مح الاطر  للاطر ا ً ع  أكرتر الة اعتن العنتددخ ل شتر رراةتة  -4
 عرارةي  بلسةمر ع مسبة سالاطر  ن ريا الل مح ةل  ال

دراسة النركي  الكيعيم ي للاطر العنمر  ب  رخ دقي ة لعم فيً ع  عركبمت كيعيم يتة ذات  -5
 أهعية لألكراض الطبية سسيعم الع اد العم ةة؛ لنك ي  اا رام السرطم ية س

 
 

 

 

 

 

 

 



 . املصادر7
 املصادر العربية 1.7

 Agaricusس دراستمت بي يتة   فستلجية ةلت  الاطتر الاتذا ي اابتيض 1995النبيت س عر ت   ت ر  عنتي س

bisporus   سجمعةة باداد-كلية الرراةة -سرسملة عمجسنير 

ةلت   لألستنلف  البشتر   .Pleurutus Sppسة نتم  الاطتر1996ةبتد الكتريم نست س التد ر س ةبتد اه
 -الةلت م كليتة -العولاتمت الرراةيتة  استنةعمن   انجتً لفستنلف  النيت ا يس رستملة عمجستنير

 س جمعةة باداد

س ن تعيم  ننليتن النجتمر  الرراةيتةس كليتة الرراةتة 1980الرا  س ومشا عنع د  ةبد الةرير ولت  اهس 
 س  الامبمتس جمعةة الع  نسعطبةة النةليم الةملي في الع  ن

س دراستة 2000 سة د رشتيد الةتم ي  ةبتد اه ةبتد الكتريم نست س للي  ردام نس س سمجتسأنعد  ملفس
العنليتةس عجلتة  العجا  فتي بةتض ااكذيتة Oyster mushroomاسنةعمن الاطر العنمر  

 س 136 -131(:6 5الرراةة الةراقية س

س الة تتمقير  كيعيتتم  ال بمنتتمت الطبيتتة سكليتتة ال تتيدلةس جمعةتتة باتتدادس 1989الشتتعم س ةلتتي ةبتتد النستتي س 
 س   379

س فسلجة النم فت البسنم ية بةد الن تمدس عطتمبا جمعةتة الع  تنس 1985الةم يس ةبد اسلً عول س 
 س1118 س  عديرية عطبةة الجمعةةس  رارخ النةليم الةملي  البن  الةلعيس جمعةة بادادس 

سن تتت يم كاتتتم خ بةتتتض العتتت اد العرتتتمفة ةلتتت  ال ستتتط الرراةتتتي فتتتي ة نمجيتتتة 2006ال يسيسع تتتطا  رشتتتيدس
جمعةتتة  -كليتتة الرراةتتة -  ال مبليتتة الور يتتة للاطتتر الرراةتتي اابتتيضس رستتملة عمجستتنير ننستتي
   س 79س باداد

 عولاتتمت  Pleurotus ostreatusس نتتلرير الاطتتر العنتتمر  2004العشتتلدا يس عنعتتد انعتتد شتت ينس 
رراةنتتتتً ةلتتتت  الةلي تتتتة فتتتتي بةتتتتض ال تتتتامت اا نمجيتتتتة  الاستتتتلجية لتتتتذك ر فتتتتر   اللنتتتتمس رستتتتملة 

 جمعةة باداد س -كلية الرراةة عمجسنيرس



سأرر اارمفمت 2004اللينيس أيمد ةبد ال اند عنعد  جبمر ةبمل نس  الدجيلي  ع ف  عربم  عسلطس 
 Oyster mushroomالناذ يتتتتتة  نتتتتتمعض الجبرليتتتتتت  فتتتتتي نم تتتتتن الةرهتتتتتت   العنتتتتتمر  

(Pleurotus ostreatus. Jaq.:Fr.) لت م عجلتة الة  العننت د البر ني تي لعولاتمت ال ستط س
 س 96-91(: 2 35الرراةية الةراقيةس 

نتتتلرير الن  يتتتة الني يتتتة البكنيريتتتة  وف تتتط اا ستتتمط فتتتي أ نتتتم  الاطتتتر س2005نعتتتدس نستتت  بتتتردا  أستتت دس 
س رستتملة عمجستتنيرس كليتتة Oyster mushroom   (Pleurotus ostreatus)العنتتمر 
 س   78جمعةة اس بمرس -الرراةة

الجعل ريتتة الةربيتتة  -البستتنم يس  شتترخ  رارخ الرراةتتة  اا تتفح الرراةتتيسالاطتتر 2002ررتت ا  سجعيتتنس 
 الس ريةس

الكفيا ستيت فتي  ساسنودام ع معمت ال ع   ع اد عرمفة عتا عبيتد2004ةبد ااعيرسأنعد ةبد الةميم س
-كليتة الرراةتة -عمجستنير س رستملة Imperata cylindrical(L.) Beauvعكمفنتة النلاتم 
 س جمعةة باداد

عكمفنتة  سنتلرير العت اد الكيعيم يتة  ع اةيتد ةرتمفنلم  النتداون بي لعتم ةلت 1985 ةبتد الكتريم ك تيسةليس
كليتتة  -عمجستتنير ال  تت  البتتر  فتتي العبتتمرن عتتا بةتتض الدراستتمت الاستتي ل جية ة تتًس رستتملة

 س جمعةة باداد -الرراةة

 الو ا  الكعيةس ةرر بةض الة م ر الاذا ية  نمعض الجبرلي  في 2002 ع ف  عربم س عسلطس
 Oyster mushroom   (Pleurotus ال  ةية لنم ن الةره   العنمر  

ostreatus.Jaq. :Fr.)س   75جمعةة بادادس -كلية الرراةة -س أطر نة دكن راه 

 

 

 نجبييةاملصادر األ 2.7

A.O.A.C. 1970. Official Methods of Analysis 11th ed. Washington, D.C. 

Asso-ciation of Official Analytical Chemists. P.1015. 



Abak, K. 1996.The use of spent mushroom compost for soilless culture of 

vegetable in greenhouses. Cukurova Univ. Faculty of Agriculture, 

Andana. Turkey. P.10. 

Adamovic, M. 2006.Investigation of the potential use of spent Pleurotus 

ostreatus substrate in ruminant feed, Belgrade, Serbia. Pp.6. 

Adebayo, G.J., B.N. Omolara and A.E. Toyin. 2009.Evaluation of yield of 

oyster mushroom (Pleurotus pulmonarius) grown on cotton waste and 

cassava peel . Afr. J. Biotechnol. 8 (2): 215-218. 

Adedokun, O.M, A.E. Ataga. 2007.Effects of amendments and 

bioaugmentation of soil polluted with crude oil, automotive gasoline 

oil, and spent engine oil on the growth of cowpea (Vigna unguiculata 

L.). Sci. Res. Essay, 2(5):147-149. 

Adenipekun, C.O. 2008.Bioremediation of engine-oil polluted soil by 

Pleurotus tuber-regium Singer, a Nigerian white-rot fungus. Afr. J. 

Biotechnolo. 7 (1): 55-58. 

Agarwal, V.K. and J.D.Sinclair.1997.Principle of seed pathology.2nd.ed. 

LEWIS Publishers press Inc.pp.539. 

Ahmed, S.A., J.A. Kadam, V.P. Mane, S.S. Patil and M.M.V. Baig .2009. 

Biological efficiency and nutritional contents of Pleurotus florida 

cultivated on Different agro-waste. Nature. Sci. 7(1): 44-48. 

Akyuz, M. and A.Yildiz. 2008.Evaluation of cellulosic wastes of the 

cultivation of  Pleurotus eryngii. Afri. J. Biotechnolo. 7(10): 1494-

1499.  

Anakalo, K.G., A.A. Shitandi, M.S. Mahungu, K.B. Khare and K.S.Harish. 

2008. Nutritional composition of Pleurotus sajor-caju grown on water 

hyac-inth, wheat straw and corncob substrates. Res. J. Agri. Bio. Sci. 

4(4): 321-326. 

Asghar, R., M. Tariq and T. Rehman. 2007.Propagation of  Pleurotus sajur- 

caju (Oystre mushroom) Through tissue culture. Pak. J. Bot. 39(4): 

1383-1386. 



Atikpo, M., O. Onokpise, M. Abazinge, C. Louime, M. Dzomeku, L. Boateng, 

B. Awumbilla. 2008.Sustainable mushroom production in Africa: A 

case study in Ghana. Afr. J. Biotechnol. 7(3): 249-253 . 

Azizi, K.A., T.R. Shamla and K.R. Sreekantiah. 1990.Cultivation of Pleurotus 

sajor-caju on certain agro-wastes and utilization of the residues for 

cellulose and D-xylanase production. Mush. J. Trop. 10: 21-26. 

Badole, S.L., P.A. Thakurdesai and S.L. Bodhankar.2008 a. Antioxidant 

activity of aqueous extract of Pleurotus pulmonarius (Fries) Quel-

champ, Pharmacologyonline 2: 27-41 . 

Badole, S.L., N.M. Patel, P.A. Thakurdesai, S.L. Bodhankar.2008 b. 

Interaction of aqueous extract of Pleurotus Pulmonarius (Fr.) With 

glyburide in alloxan induced diabetic mice. Evidence-based Comple. 

Alterna. Medic. (eCAM). 5(2):159-164 . 

Balazs, S. 1995.Mushroom Cultivation: The past and present of oyster 

mushroom. Kert Szo leísz, 34: 8-17. 

Bano, Z.1967.Studies on mushroom with particular references to cultivation 

and submerged propagation of Pleurotus flabellatus. PhD. Thesis, The 

University of Mysore. India . 

Beecher, T.M., N. Magan and K.S. Burton. 2001.Water potentials and soluble 

carbohydrate concentrations in tissues of freshly harvested and stored 

mushroom (Agaricus bisporus). Post-har. Biolo. Technolo. 22(2): 121-

131. 

Beelman, R.B., G.D. Kuhn and F.J. McArdle. 1973.Influence of post-harvest 

storage and soaking on the yield and quality of canned mushrooms. J. 

Food Sci. 38(6): 951-953.  

Belewu, M.A., Z.A. Aderolu, N.O. Banjo, A.K. Musa, A.A. Oyerinde and 

O.S. Abdusalami. 2006.Potential application of fungal biotechnology 

on the nutritional evaluation of sawdust-gliricide mixture by rat. Res. 

J. Biotechnol. 1(2): 36-39. 

Bermudez, R.C., N. Garcia, P. Gross and M. Serrano. 2001.Cultivation of 

Pleurotus on agricultural substrates in Cuba. Micolog. Apli. Int. 13(1): 

25-29. 

file:///E:/
file:///E:/


Bernás, E., G. Jaworska, Z. Lisiewka .2006.Edible mushrooms as a source of 

valuable nutritive constituents. Acta Sci. Pol. Technol. Aliment. 5(1): 

5-20. 

Beyer, D.M and H. Muthersbaugh. 1996.Nutrient supplement that influence 

later break yield of Agaricus bisporus. Can. J. Plant Sci. 76: 835-840.  

Bhatti, M.A. 1987.Effect of different bedding materials on relative yield of 

Oyster Mushroom in the successive flushes. Pak. J. Agric. Res. 8(3): 

256-259 . 

Bhatti, M.I., M.M. Jiskani, K.H. Wagan, M.A. pathan  and  M.R. Magsi. 

2007. Growth, development and yield of Oyster mushroom, Pleurotus  

ostreatus (Jacq. ex. fr.) Kummer as affected by different  spawn rates. 

Pak. J. Bot., 39(7): 2685-2692.  

Bilgrami, K.S. and R.N. Verma. 1981.Physiology of  fungi. Second ed. Vikas 

Publish. House PVT  L.T.D .   

Bisaria, R., M. Madan and P. Vasudevan. 1997.Utilisation of agro-residues as 

animal feed through bioconversion. Bioresour. Technolo. 59(1): 5-8. 

Breene,W.M.1990.Nutritional and medicinal value of specialty mushrooms. J. 

Food Protect. 53(10): 883-894. 

Burton, K.S. and R. Noble. 1993.The influence of flush number, bruising and 

storage temperature on mushroom quality. Post. Biol. Technol. 3(1): 

39-47.  

Çağlarirmak, N. 2007.The nutrients of exotic mushrooms (Lentinula edodes 

and Pleurotus spp.) and an estimated approach to the volatile 

compounds. Food Chemis. 105(3):1188-1194 . 

Castro, R.I.L., S. Delmastro, and N.R. Curvetto. 2008.Spent oyster mushroom 

substrate in a mix with organic soil for plant pot cultivation. Mycolo. 

Appli. Int. 20(1): 17-26. 

Chang, S.T., O.W. Lau, and K.Y. Cho. 1981.The cultivation and nutritional 

value of Pleurotus Sajor-caju. Eur. J. Appl. Microbiol. Biotechnol. 12: 

58-62. 



Chang, S.T.1999. World production of cultivated and medicinal mushrooms 

in 1997 with emphasis on Lentinus edodes (Berk) Sing, China, Int. J. 

Med. Mush. 1: 291-300.  

Chirinang, P. and K.O. Intarapichet. 2009.Amino acids and antioxidant prope-

rties of the oyster mushrooms, Pleurotus ostreatus and Pleurotus 

sajor-caju. Sci. Asia 35: 326-331. 

Cohen, R., L. Persky and Y. Hadar. 2002.Biotechnological applications and  

potential of wood-degrading mushrooms of the genus Pleurotus. Appl. 

Microbiol. Biotechnol. 58(5): 582-594. 

Cresser, M.S. and J.W. Parsons. 1979.Sulphuric, perchloric and digestion of 

plant material for magnesium, Analytic. Chemic. Acta. 109:431-

436. 

Croan, S.C.1999. Bioconversion of wood wastes into gourment and medicinal 

mushrooms. The Int. Rese. Group on Wood Preservation 30th Annual 

meeting. Pp13 . 

Croan, S.C. 2000.Conversion of Wood Waste into Value-Added Products by 

Edible and Medicinal Pleurotus spp. (Agaricales s.l., Basidiomycetes). 

Int. J. Medic. Mush. 2: 73-80 . 

Curvetto, N.R., D. Figlas, R. Devalis and S. Delmastro. 2002.Growth and 

prod-uctivity of different Pleurotus ostreatus strains on sunflower seed 

hulls supplemented with N-NH4+ and/or Mn(II). Bioresour. Technolo. 

84(2): 171-176 . 

Czapski, J. and E. Radziejewska. 2001.Methods to improving the storage 

stabil-ity of minimally processed vegetables and fruits. Przem. Spo. 

55(1):16-19 .  

Czapski, J. 2001.The effect of methyl jasmonate and ethyl alcohol vapours on 

storage of mushrooms. Veg. Crops Res. Bull. 54: 219-222.  

Daba, A. S., S.S. Kabeil, W.A. Botros and M.A. El-Saadani .2008.Production 

of mushroom (Pleurotus ostreatus) in Egypt as a source of nutritional 

and medicinal food . World, J. Agric. Sci. 4 (5): 630-634. 

Dallon, J. 1988.Effects of spent mushroom compost on the production of 

greenhouse-grown crops. Int. Plant Propagators Soc. 37: 323-329 . 



Dar, S.R., T. Thomas, I. M. Khan, J. C. Dagar, A.Qadar and M. Rashid. 2009. 

Effect of nitrogen fertilizer with mushroom compost of varied C:N 

ratio on nitrogen use efficiency, carbon sequestration and rice yield. 

Int. J. Facul. Agr. Bio. 4( 1): 31–39 . 

Das, N.and M. Mukherjee.2007. Cultivation of Pleurotus ostreatus on weed 

plants, Bioresour. Technol. 98 : 2723–2726. 

Demirbas, A. 2001.Concentration of 21 metals in 18 species of mushroom 

growing in the East Black Sea region. Food Chem. 75:453-457. 

Diana, F., D. Indrea, Al. S. Apahidean, M. Apahidean, R. Pop, Z. Moldovan, 

D. MăniuŃiu, Rodica Ganea and I. Paven. 2006.Importance of 

substrate dizinfection on oyster mushroom (Pleurotus spp.) culture. 

Not. Bot. Hort. Agrobot. Cluj, XXXIV: 48-53 . 

Domondon, D.L.,W. He, N.D. Kimpe, M. Höfte and J. Poppe.2004.β-Adeno-

sine, a bioactive compound in grass chaff stimulating mushroom 

produ-ction. Phytochemistry, 65 : 181–187. 

Dundar, A.,H. Acay and A.Yildiz. 2008.Yield performances and nutritional 

contents of three oyster mushroom species cultivated on wheat stalk, 

Afric. J. of Biotec.,7 (19): 3497-3501. 

Dundar, A.,H. Acay and A.Yildiz. 2009.Effect of using different 

lignocellulosic wastes for cultivation of Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. 

Kumm. on mush-room yield, chemical composition and  nutritional 

value, Afric. J. of Biotec., 8 (4):662-666.   

Eastwood, D. and K. Burton. 2002.Mushroom a matter of choice and spoiling 

oneself. Microbio. Today. 29:18-19. 

Eggen, T. and V. Sasek. 2002.Use of edible and medicinal oyster mushroom 

Pleurotus ostreatus spent compost in remediation of chemically 

polluted soils. Int. J. Medicin. Mush. .4(3): Pp.94.  

EL-kattan, M.H. and B.H. Mahmud. 1989.Edible oyster mushroom cultivation 

on rice straw. Los Banos Laoguna ,IRRI.  pp363. ma 

Estrada, A.E.R. and D.J. Royse. 2007.Yield size and bacterial blotch 

resistance of Pleurotus eryngii grown on cottonseed hulls/oak sawdust 



supplem-ented with manganese, copper and whole ground soybean, 

Bioresour. Technol. 1898-1906. 

Fan, L., A. Pandey, R. Mohan and C. R. Soccol.2000.Use of various coffee 

industry residues for the cultivation of Pleurotus ostreatus in solid 

state fermentation. Acta Biotech. 20 (1): 41-52 . 

Fan, L., A.T. Soccol, A. Pandey, L.P.S. Vandenberghe and C.R. Soccol. 2006 

. Effect of caffeine and tannins on cultivation and fructification of 

Pleurotus coffee husk. Brazilian J. Microbiolo. 37:420-424 . 

Fasidi, I.O. 1996.Studies on Volvariella esculenta: cultivation on agricultural 

wastes and proximate composition of stored mushrooms. Food Chem. 

55: 161-163. 

Fazaeli, H. Z. A. Jelan, H. Mahmodzadeh, J.B. Liang, A. Azizi and A. Osman. 

2002.Effect of fungal treated wheat straw on the diet of lactating cows. 

Asian-Austral. J. Anim. Sci. 15 (11):1573-1578. 

Fazaeli, H., H. Mahmodzadeh, A. Azizi, Z. A.  Jelan , J. B. Liang, Y. Rouzbe-

han and A. Osman. 2004.Nutritive value of wheat straw treated with 

Pleurotus fungi. Asian-Austral. J. Anim. Sci. 17 (12):1681-1688. 

Fazaeli, H., A.A zizi and M.Amile. 2006.Nutritive value index of treated 

Wheat straw with Pleurotus ostreatus fungi fed to sheep. Pak. J. Bio. 

Sci. 9 (13): 2444-2449. 

Furlani, R.P.Z. and H.T. Godoy. 2008.Contents of folates in edible 

mushrooms commercialised in the city of Campinas, São Paulo,  

Brazil, Ciênc. Tecnol. Aliment., Campinas, 27(2): 278-280. 

Gbolagade, J., A.Sobowale and D. Adejoye. 2006.Optimization of sub-

merged culture conditions for biomass production in Pleurotus florida, 

a Niger-ian edible fungus. Afri. J. Biotech. 5 (16):1464-1469. 

Gormley, R. 1975.Chill storage of mushrooms. J. Sci. Food Agric. 26(4): 401-

411.  

Gormley, T.R. 1981.Aroma in fruit and vegetables. Quality in stored and 

proce-ssed vegetables and fruit. Eds P.W. Goodenough and R.K. 

Atkin. Academic Press New York, 47-48. 



Gregori, A., M. Svagelj and J.Pohleven. 2007.Cultivation techniques and  

medicinal Properties of Pleurotus spp., Food Technol. Biotechnol. 

45(3) :236–247 . 

Gregori, A., M. Svagelj, B. Pahor, M.Berovic, and F. Pohleven. 2008.The use 

of spent brewery grains for Pleurotus ostreatus cultivation and 

enzyme production, New Biotec. 00(00):1-5. 

Gu, Y.H. and G. Sivam. 2006.Cytotoxic effect of oyster mushroom Pleurotus 

ostreatus on human androgen-independent prostate cancer PC-3 cells. 

J. Med. Food. 9: 196-204. 

Gunasegaran, K. and K.M.Graham.1987.Effect of organic additives on yield 

of the phoenix mushroom grown on cellulose waste. Mush. J. Tropics 

(7): 101-106 . 

Gundecimerman, N. 1999.Medicinal value of the genus Pleurotus. Int. J. Med. 

Mush. 1:69-80 . 

Gupta, Y. and B. Vijay. 1991.Post composting supplementation in Agaricus 

bisporus under seasonal growing conditions. 13th International 

Congress of ISMS held at Dublin, Ireland. 

Gurjar, K.L. and A. Doshi. 1995.Effect of substrate supplements on fruit 

bodies production of Pleurotus cornucopiae. Mushroom Information. 

10(12): 12-23. 

Gyorfi, T.2001.Utilization of spent mushroom compost. Kertgazdasag-

Hungary. 33(4): 98-100 . 

Hammond, J.B.W. and R. Nichols. 1975.Changes in respiration and soluble 

carbohydrates during the postharvest storage of mushroom (Agaricus 

bisporus). J. Sci. Food Agri. 26: 835-842.   

Hammond, J.B.W. 1979.Changes in composition of the harvested mushroom 

(Agaricus bisporus). Phytochemist. 18: 415-418 . 

Hassan, A.A. ,A.M. Natheer and A.R. Mahmood. 2000.Effects of   application 

of some organic sources on the Oyster mushroom  (Pleurotus 

ostreatus. Jaq.: Fr.)Yield. Iraqi J. Agric.(special issue) 5(4): 185-190 . 



Hatakka, A. 2001.Biodegredation of lignin in Steinbuehel A.(ed.) 

Biopolymers Vol 1 :Hofrichter M.Steinbuehl A.(eds.) Lignin. humic 

substances and coal . Wiley-VCH Germany .pp 129-180. 

Hernández, D., J.E. Sánchez and K. Yamasaki. 2003.A simple procedure for 

preparing substrate for Pleurotus ostreatus cultivation, Bioresour. 

Technol. 90: 145–150. 

Ibekwe, V.I., P.I. Azubuike, E.U. Ezeji and E.C. Chinakwe. 2008.Effects of 

nutrient sources and environmental factors on the cultivation and yield 

of oyster mushroom (Pleurotus ostreatus). Pak. J. Nutri. 7 (2): 349-

351. 

Indian Council of Agricultural Research. 2007.NRCM-Perspective Plan   

Vision-2025 .Chambaghat, Solan - 173 213 (Himachal Pradesh), India 

Iqbal, M. and A. Shah, 1989. Effect of CaCO3 on substrate of Pleurotus 

sajor-caju. Sarhad J. Agric., 5: 359-361. 

Iqbal, S.M., C.A. Rauf and M.I. Sheikh. 2005.Yield Performance of  oyster 

mushroom on different substrates. Int. J. Agri. bio. 7(6): 900–903 . 

Isikhuemhen, O.S., Anoliefo, G.O. and O.I. Oghale. 2003.Bioremediation of 

crude oil polluted soil by the white rot fungus, Pleurotus tuberregium. 

Environm. Sci. Pollution Resear.,10 (2): 108-112 . 

Islam, M. Z., M. H. Rahman and F. Hafiz.2009. Cultivation of oyster 

mushroom (Pleurotus flabellatus) on different substrates . Int. J. 

Sustain. Crop Prod. 4(1): 45-48 . 

Iwalokun, B.A., U.A. Usen, A.A.Otunba and D.K.Olukoya. 2007.Compa-

rative phytochemical evaluation, antimicrobial and antioxidant 

properties of Pleurotus ostreatus. Afr. J. Biotechnolo. 6 (15): 1732-

1739 . 

Jackson, M. L, 1958. Soil Chemical Analysis. Prentice Hall Inc Englewood, 

Cliffs, N. J.USA .  

Jagadish, L.K,  R. Shenbhagaraman, V. Venkatakrishnan and V. Kaviyarasan 

.2008. Studies on the phytochemical, antioxidant and antimicrobial 

properties of three indigenous Pleurotus Spp. J. Molecu. Biolog. 

Biotechno. 1:20-29 . 



Jose, N., K.K. Janardhanan. 2000.Antioxidant and antitumour activity of 

Pleurotus florida, Curr. Sci. 79: 941-943. 

Jose, N., T.A. Ajith, K.K. Jananrdhanan. 2002. Antioxidant, antiinflammatory, 

and antitumor activities of culinary-medicinal mushroom Pleurotus 

pulmonarius (Fr.) Quel. (Agaricomycetideae), Int. J. Med. Mush. 4: 

59-66. 

Joslyn, M. A. 1970. Methods in Food Analysis, Physical, Chemical and 

Instrumental Methods of Analysis, 2nd ed, Academic Press. New York 

and London.  

Jwanny, E.W., M.M. Rashad and H.M. Abdu.1995. Solid-state fermentation 

of agricultural wastes into food through Pleurotus cultivation. Appl. 

Biochem. Biotechnol. 50(1): 71-78. 

Kakkar, V .K. and S. Dhanda.1998. Comparative evaluation of wheat and 

paddy straws for mushroom production and feeding residual straws to 

ruminants. Bioresour. Technolo. 66(2):175-177 . 

Khan, A.M., S.M. Khan and S.M. Khan.2001.Studies on the cultivation of 

oyster mushroom Pleurotus ostreatus on different substrates. Pak. J. 

Phytopathol. 13(2): 140-143 . 

Kimenju, J. W., G. O. M. Odero, E. W. Mutitu, P. M. Wachira, R. D. Narla 

and W. M. Muiru. 2009. Suitability of  locally available substrate for 

oyster mushroom (Pleurotus ostreatus) cultivation in Kenya. Asian J. 

Plant Sci. P 1-5. 

Kirk, T.K., R.L.,Farrell.1987.Enzymatic combustion. The microbial 

degradation of lignin. Ann. Rev. Microbiol. 41: 465-505 . 

Kivaisi, A.K. 2007. Mushroom cultivation in Tanzania. Univ. Dar es Salaam, 

Tanzania. Pp. 43 . 

Kuhad, R.C., A.Singh and K.-E.L. Eriksoon .1997.Microorgansims and 

enzymes involved in the degradation of plant fiber cel walls. In:   

Eriksoon K.-E.L. (ed.) Advanced in Biochemical Engineering   

Biotechn-ology Springer-Verlag.Germany.pp46-125. 



Kulshreshtha, M., A. Singh, Deepti and vipul. 2009.Effect of drying 

conditions on mushroom quality. J. Engine. Sci. Technolo. 4(1): 90-

98. 

Kumari, D., V. Achal.2008. Effect of different substrates on the production 

and non-enzymatic antioxidant activity of Pleurotus ostreatus (Oyster 

mushroom), Life Sci. J. 5( 3): 73-76 . 

Kurtzman, R. H., J.R.2005. Mushroom: Sources for modern western 

medicine. Micolo. Apli. Inter., 17(2): 21-33 .  

Kurzman, R.H., Jr. 1997. Nutrition from mushrooms, understanding and 

reconciling available data. Mycoscience, 38: 247-253. 

Labuschagne, P.M., A. Eiker, T.A.S. Aveling, S. D. Meillon and M.F. Smith. 

2000. Influence of wheat cultivars on straw quality and Pleurotus 

ostreatus cultivation. Bioresource Technol. 71(1): 71-75. 

Lamar ,R.T., R. B. White , K. C. Ashley.2002. Evaluation of white-rot fungi 

for the remediation of creosote-contaminated soil, Remediation J.12 

(4): 97-106 . 

Li, X., Y. Pang and R. Zhang.2001. Compositional changes of cottonseed hull 

substrate during P. ostreatus growth and the effects on the feeding 

value of the spent substrate. Bioresour. Technolo. 80(2): 157-161. 

Lopez, G., P. Varoquaux, Y. Chambroy, J. Bouquant, G. Bureau and B. 

Pascat.1992. Storage of common mushroom under controlled 

atmosph-eres. Inter. J. Food Sci. Technol. 27 (5): 493-505.  

Mahadevan, A. and R. Sridhar. 1986. Methodes in Physiological Plant Pathol-

ogy. 3rd ed. Sivakami Publications Indira Nagar, Madra. India .Pp. 328  

Mamiro, D.P. and D.J. Royse .2008. The influence of spawn type and strain 

on yield, size and mushrooms solid content of Agaricus bisporus 

produced on non-composted and spent mushroom compost. Bioresour. 

Technol. 99: 3205-3212. 

Mandeel, Q.A., A.A. Al-Laith and S.A. Mohamed.2005.Cultivation of oyster 

mushrooms (Pleurotus spp.) on various lignocellulosic wastes, World 

J. Microbiol. Biotechnol., 21: 601–607.  

file:///E:/journal/60500173/home
file:///E:/journal/60500173/home
file:///E:/journal/99016217/issue


Mane, V.J., S.S. Patil, A.A.Syed, M.M.V. Baig .2007. Bioconversion of  low 

quality lignocellulosic agricultural wastes into edible protein Pleurotus 

sajor-caju (Fr.) Singer J. Zhejiang. Univ. Sci. B 8(10): 745 -751. 

Manolea, G., M. Popescu, C. Nedelcut and L. Alboteanu.2006. The numerical 

simulation of the culture medium for the Pleurotus genus mushrooms, 

Ann. Uni. Craiova, Elect. Engin. Seri. 30: 318-325 . 

Manzi, P., A. Aguzzi, , and L. Pizzoferrato.2001. Nutritional value of 

mushrooms widely consumed in Italy. Food Chemist, 71:321–325. 

Manzi, P., L. Gambelli, S. Marconi, V. Vivanti and L. Pizzoferrato.1999. 

Nutrients in edible mushrooms: an interspecies comparative study. 

Food Chemistry, 65, 477–482. 

Manzi, P., S. Marconi, A.guzzi and L. Pizzoferrato. 2004. Commercial 

mushrooms: nutritional quality and effects of cooking. Food Chemist. 

84: 201–206. 

Marha , G., V. Sandra,  B. Jaime and M. Patricia. 2000.Isolation of enterobac-

teria  Azotobacter and Pleurotus spp.  Producers of IAA and Siderop-

hores from Colombia nrico Rhizosphere. Rev. Amer. Microbio. 42: 

171-176 . 

Marino,R.H., L.D.D. Abreu, J.B. Mesquita and G.T. Ribeiro.2008. Growth 

and cultivation of different Pleurotus ostreatus strains on coconut-

husk sawdust. Arq. Inst. Biol., São Paulo. 75(1) 29-36 . 

Marshall, M.R., J. Kim and C.I.Wei.2000.Enzymatic browning in fruits, 

vegetable and sea foods. FAO.  

Martínez, D. 1998. Oyster mushroom. McGraw-Hill Yearbook of  Science & 

Technology 1999 . Ed.: M. D. Licker. McGraw-Hill, Inc.,  New York. 

pp.447 . 

Mattila, P., P. Salo-Vaananen, H. Kanko Aro, T. Jalava (2002). Composi-tion 

and amino acid contents of Mushrooms cultivated in  Basic Finland. J. 

Agric. Food. Chem. 50(22): 6419-6422. 

Mattila, P., K. Konko, M. Eurola, J.M. Pihlava, J. Astola, L. Vahteristo,V. 

Hietaniemi, J. Kumpulainen, M. Valtonen, V. Piironen 2001.Contents 



of vitamins, mineral elements, and some phenolic  compounds in 

cultivated mushrooms. J. Agric. Food Chem. 49: 2343-2348 . 

Mattila, P., K., Suonpää V., Piironen. 2000. Functional properties of edible 

mushrooms. Nutrition, 16: 694–696. 

Mau, J.L., H.C. Lin, C.C. Chen .2002. Antioxidant properties of several 

medicinal mushrooms. J. Agric. Food Chem., 50: 6072-6077. 

Mehta, K.B. and M.S. Bhandal. 1988. Mycelial growth variation of six 

Pleurotus species at different temperatures. Indian J. Mush., 14: 64-65. 

Metha, K.B. and C.L. Jandaik. 1989. Storage and dehydration studies of fresh 

fruit bodies of dhingri mushroom,  Pleurotus sapidus. Indian, J. Mush. 

15:17-22.  

Mendez, L.A., C.A.S. Castro, R.B. Casso and C.M.C. Leal.2005. Effect of 

substrate and harvest on the amino acid profile of Oyster mushroom 

(Pleurotus ostreatus), J. Food Compos. Anal. 18(5) : 447–450. 

Miles, P.G. and S.T. Chang.1997. Mushroom Biology, Concise Basics and 

Current Developments; World Scientific: Singapore, 1997. 

Miller, H.E., R. Rigelhorf, L. Marquart, A. Prakash and M.  Kanter .2000. 

Antioxidant of whole grain breakfast cereals, fruits and vegetables. J. 

Am. Col. Nutr. 19: 312-319 . 

Minato, K., M. Mizuno, H. Terai and H. Tsuchida. 1999. Autolysis of 

lentinan an antitumor polysaccharide, during storage of Lentinus 

edodes, shiitake mushroom. J. Agric. Food Chem. 47 (4): 1530-1532. 

Moda, E.M., H.J orge and M.H.F.Spoto.2005. Edible mushroom Pleurotus  

sajor-caju Production on washed an supplemented sugarcane  

bagasse.Sci. Agric.(Piracicaba, Braz.),62(2):127-13. 

Moore, D. and S. W. Chiu.2001. Fungal products as food. Chapter 10 in Bio-

Exploitation of Filamentous Fungi (ed. S. B. Pointing and K. D.  

Hyde) , pp. 223-251. Press, Hong Kong . 



Mukherjee, R. and B. Nandi.2004. Improvement of in vitro digestibility 

through biological treatment of water hyacinth biomass by two 

Pleurotus spp. Int. Biodeter. Biodegr. 53: 7–12. 

Murr, D.P. and L.L. Morris .1975. Effect of storage temperature on 

postharvest  changes in mushrooms. J. Amer. Soc. Hortic. Sci. 

100(1):16-19.  

Nageswaran, M., A.Gopalakrishnan, M. Ganesan A. Vedhamurthy and E. 

Selvaganapathy. 2003. Evaluation of Waterhyacinth and Paddy Straw 

Waste for Culture of Oyster Mushrooms. J. Aquat. Plant Manage. 41: 

122-123. 

Natarjan, K., V.Kaviyarasan and R. Kadirvel.1993.In sacco digestibility of 

paddy straw used for the cultivation of Pleurotus citrinopileatus. 

Mush. Res. 2:65-68 . 

Ngai, P.H., T.B. Ng.2004. A ribonuclease with antimicrobial, antimitogenic 

and antiproliferative activities from the edible mushroom Pleurotus 

sajor-caju, Peptides, 25:11–17. 

Nguyeu, T.B., L.X. Tham, M. Nakaya and A.Suzuki.2006.Changes of textural 

structure of abalones mushroom fruit-bodies cultivation on artificial 

substrates. Nong Lam University Ho Chi Minh city, Pp.166-169 . 

Obodai, M. and K.A. Vowotor .2002. Performance of different strains of 

Pleurotus spp. under Ghananian conditions. J. Food. Technol. Afr. 7: 

98-100. 

Obodai, M., J. Cleland-Okine, K.A.Vowotor .2003. Comparative study  on the 

growth and yield of Pleurotus ostreatus mushroom on different 

lignoc-ellulosic by-products. J. Ind. Microbiol. Biotechnol. 30: 146-

149 . 

OECD-Organisatio for Economic Co-operation and Development.2008. 

Oyster mushroom Pleurotus Spp., Source OECD Agri. and food. 2006 

(21) :319 -338 . 

Oei, P.2005. Small-scale mushroom cultivation (oyster, shiitake and wood ear 

mushrooms). Digigrafi,no40 Wageningen, The Netherlands  pp.86 .  



Olfati, J.A., G.H. Peyvast .2008. Lawn clippings for cultivation of  oyster 

mushroom. Int. J. Veg. Sci. 14(2): 98-103 . 

Onuoha, C.I., U. Uchechi and B.C. Onuoha.2009. Cultivation of Pleurotus 

pulmonarius mushroom using some agrowaste materials. Agri. J. 4(2): 

109-112 .   

Özgüven, A.I.1998. The opportunities of using mushroom compost waste in 

strawberry growing. Turk. J. Agric. For. 22: 601-607. 

Pai, S.H., S.C. Jong and D.W. Low. 1990.Usages of mushroom. Bioindust. 

1:126-131. 

Peter, O. 1991. Nutritional aspects and medical use. Manual on Mushroom 

cultivation. Published by Tool Foundation, Amsterdam, 1: 23-24. 

Polat, E., H.b. Uzun, B. Topçuoglu, K. Önal, A.N. Onus and M. Karaca. 2009. 
Effects of spent mushroom compost on quality and productivity of 

cucumber (Cucumis sativus L.) grown in greenhouses , Afric. J. 

Biotechnol. 8 (2): 176-180 . 

Pushpa, S.M. and H.K. Manonmani. 2008.Bioconversion of coffee industry 

wastes with white Rot fungi Pleurotus florida. Res. Environment. Sci. 

2(2):145-150 .   

Rai, R.D. and S. Saxena. 1989.Biochemical changes during postharvest 

storage of button mushroom Agaricus bisporus. Curr. Sci. 59: 508-

510. 

Rajarathnam, S. and Z. Bano. 1988. Pleurotus mushrooms, Part IB. Pathology 

in vitro and in vivo growth requirement and  world status. Critical 

Reviews in Food Science and Nutrition, 269(3), 243-311 . 

Rajarathnam, S., M.N.Shashirekha. and S.Rashmi. 2003.Biochemical changes 

associated with mushroom browning in Agaricus bisporus (Lang) 

Imbach and Pleurotus florida : Commercial implications. J. Sci. Food. 

Agri. 83(14): 1531-1537. 

Rajarathnam, S., M.N. Shashirekha and Z. Bano .2001. Biodegradation of 

gossypol by the white oyster mushroom, Pleurotus florida, during 



culturing on rice straw growth substrate, supplemented with 

cottonseed powder, World J. Microbiol. Biotechnol. 17(3) : 221-227. 

Randle, P.E.1983.Mushroom compost supplementation. Trials With 

proprietary and other materials. Mush. J. 130: 345-349. 

Rashid, S., M.A.Ali, M.I.Mehmood,M.A.Hanif and R. Waseem.2007. 

Correla-tion between the size of polypropylene bags and the yield of 

Pleurotus ostreatus. Pak. J. Sci.44(2): 317-320 .  

Regula, J. and M. Siwulski .2007. Dried Shiitake (Lentinulla edodes) and 

Oyster Mushrooms (Pleurotus ostreatus) as a good source of  nutrient. 

Acta Sci. Pol., Technol. Aliment. 6(4):135-142. 

Roy, S., R.C. Anantheswaran and R.B. Beelman.1995.Fresh mushroom 

quality as affected by modified atmosphere packing. J. Food Sci. 60 

(2):334-340 . 

Royse, D.J.1992. Recycling of spent shiitake substrate for production of the 

oyster mushroom, Pleurotus sajor-caju Appl. Microbial. Biotechnolo.  

 38(2): 179-182 .  

Royse, D.J., T.W. Rhodes, S. Ohga and J.E. Sanchez. 2004.Yield, mushroom 

size and time to production of Pleurotus cornucopiae (oyster 

mushroom) grown on switch grass substrate spawned and 

supplemented at various rates. Bioresour. Technol. 91: 85-91. 

Sánchez, A., F. Ysunza, M.J. Beltran-Garcia, M. Esqueda.2002. 

Biodegradation of viticulture wastes by Pleurotus: A source of 

microbial and human food and its potential use in animal feeding, J. 

Agric. Food Chem. 50 (9) : 2537–2542. 

Sarangi, I., D. Ghosh, S. K. Bhutia, S. K. Mallick and T. K. Maiti.2006. Anti-

tumor and immunomodulating effects of Pleurotus ostreatus mycelia-

derived proteoglycans, Int. Immunopharmacol. 6:1287-1297. 

Selegean, M., M. V. Putz and T. Rugea . 2009. Effect of the polysaccharide 

extract from the edible mushroom Pleurotus ostreatus against 

Infectious bursal disease virus. Int. J. Mol. Sci., 10: 3616-3634. 

Shah, H., I. Khali , S. Jabeen.1997. Nutritional composition and protein 

quality of Pleurotus mushroom. Sarhad. J. Agric. 1997, 13, 621-626. 



Shah, Z.A., M. Ashraf and.C.H.M. Ishtiaq.2004. Comparative study on 

cultivation and yield performance of oyster mushroom  saw dust) . 

Pak. J. Nutr. 3 (3): 158-160 . 

Sharma, A.D. and C.L. Jandaik .1985. Studies on recycling of Pleurotus 

waste. Mush. Newsle. Trop. 6(2): 13-15. 

Shashirekha, M.N., S. Rajarathnam and Z. Bano.2005. Effects of 

supplementing rice straw growth substrate with cotton seeds on the 

analytical characteristics of the mushroom, (Pleurotus florida). Food 

Chem. 255–259. 

Shieh, C.H., S.M. Brnett and A. U. Hira. 1979.Production of enzymes and 

single cell protein from rice hulls. In "Enzume engineering in food 

processing". P. Linko and J. Larinkari. Appl. Sci. Publish. U.S.A.   

Shin, C.K., C.F.Yee, L.J. Shya and M. Atong.2007.Nutritional properties of 

some edible wild mushroom in sabah. J. Appl. Sci. 7(15): 2216-2221 . 

Shlyakhovenko, V., V. Kosak and S. Olishevsky.2006. Application of DNA 

from mushroom Pleurotus ostreatus for cancer biotherapy: A pilot 

study, Experim. Oncol. 28 :132–135. 

Siddhant and C.S. Singh .2009. Recycling of spent oyster mushroom substrate 

to recover additional value. Kathmandu Univ. J. Sci., Engine. 

Technolo. 5 (II). 66-71. 

Simón, A., E. González-Fandos and V. Tobar.2005. The sensory and 

microbiological quality of fresh sliced mushroom (Agaricus bisporus  

L.) packaged  in modified atmospheres. Inter. J. Food Sci. Technol. 

40 (9): 943-952. 

Singh, N.S. and S. Rajarathnam.1977.Pleurotus eous: Anew cultivated mushr-

oom. Current Sci. 46(17):617-618 .  

Soler, C., N. Arpin, M. Olivier and H.J. Wichers. 1999.The effect of talaasin, 

the toxin produced by Pseudomonas tolasii on tyrosinase activities and 

the induction of browning in Agaricus bisporus fruiting bodies. 

Physio. Molecu. Plant Path. 55(1) 21-28. 



Sousa, M. R. Q. D. 2004. Evaluation of Antitumoral Activity of a Fraction of 

Water-Soluble Components of the Edible Mushroom Pleurotus 

ostreato-roseus. Acta Farm. Bonaerense 23 (2): 165-168 . 

Stamets, P. 1993. Growing gourmet and medicinal mushrooms. Berkeley  , 

Califonia. Pp.554. 

Suslow, T. and M. Cantwell. 2004. Mushroom. Fresh produce facts at 

http://www.Postharvest.ucdavis.edu.   

Synytsya, A., K. Míčková, I. Jablonský, M. Sluková and J. Čopíková .2008. 

Mushrooms of genus Pleurotus as a source of dietary fibres and 

glucans for food supplements. Czech J. Food Sci. 26(6): 441–446. 

Thomas, G.V., S. R. Prabhu, M.Z. Reeny and B.M. Bopaiah.1998. Evaluation 

of lignocellulosic biomass from coconut palm as substrate for 

cultivation of Pleurotus sajor-caju . World J. Microbiolo. Biotechnolo. 

14:879–882. 

Tisdale,T.E., C. Susan, Miyasaka, D.E. Hemmes.2006. Cultivation of the 

oyster mushroom (Pleurotus ostreatus) on wood substrates in Hawaii. 

World. J. Microbiol.  Biotechnol. 22: 201-206 . 

Tseng, Y.H. and J.L. Mau.1999. Contents of sugars, free amino acids and free  

5’-nucleotides in mushrooms, Agaricus bisporus, during post-harvest 

storage. J. Sci. Food Agric. 79(11): 1519-1523.  

Umiecka, L.1986. Effect of the material quality, treatment, package methods,  

and storage conditions on export quality of several mushroom races. 

Biul. Warz. 29: 271-292 . 

Upadhyay, R.C., R.N.Verma, S.K.Singh and M.C.Yadav.2002.Effect  of 

organic nitrogen supplementation Pleurotus spp .The 4th ICMBP. 

Solan-India. MushWorld.com . 

Valentao, P, P,B, Andrade, J. Rangel, B. Ribeiro, B.M. Silva, P. Baptista and 

R.M. Seabra .2005. Effect of the conservation procedure on the 

contents of phenolic compounds and organic acids in chanterelle 

(Cantharellus cibarius) mushroom. J. Agric. Food Chem. 53: 4925-

4931. 

http://www.postharvest.ucdavis.edu/


Van ,D. T. 2006. The successful cultivation of a new luminous mushroom. 

Univ. Natu. Sci. Ho Chi Minh City, VietNam. Pp 13 . 

Varoquaux, P., B. Gouble, C.Barron and F. Yildiz. 1999.Respiratory 

parameter and sugar catabolism of mushroom (Agaricus bisporus 

Lange). Postharv. Biolo. Technolo. 16(1): 51-61. 

Veena, S.V. and V.P. Savalgi. 1991. Studies on cultivation of oyster 

mushroom on different farm substrates in Konkan. Proc. Nat. Mush. 

Symp. Thiruanantapuram, Kerala, p.109-112. 

Vetayasuporn, S. 2006 a. Oyster mushroom cultivation on different cellulosic 

substrates. Res. J. Agric. Biol. Sci. 6: 548-551. 

Vetayasuporn, S., P. Chutichudet and K. cho. 2006 b. Bagasse as a possible 

substrate for Pleurotus ostreatus (Fr.)Kummer cultiv-ation  for the 

local Mushroom farms the northeast of Thailand. Pak. J Bio. Sci. 9 

(13):2512-2515 . 

Vetayasuporn, S. 2007 a. Using cattails (Typha latifolia) as substrate for 

Pleurotus ostreatus (Fr.) Kummer cultivation. J. Biol. Sci. 7: 218-221. 

Vetayasuporn, S. 2007 b. The feasibility of using coconut residue as a 

substrate for oyster mushroom cultivation. Biotechnolo. 6 (4): 578-

582. 

 

Vetter, J. 1994 Mineral elements in the important cultivated mushrooms 

Agaricus bisporus and Pleurotus ostreatus. Food Chem. 50: 277-279. 

Vetter, J. 2007. Chitin content of cultivated mushrooms Agaricus bisporus, 

Pleurotus ostreatus and Lentinula edodes. Food Chemistry, 102: 6–9. 

Volk, T. and K. Ivors . 2001. Agaricus bisporus. http://Tom Volk Fungi.net. 

Wang, D., A. Sakoda and M. Suzuki.2001.Biological efficiency and 

nutritional value of Pleurotus ostreatus cultivated on spent beer grain, 

Bioresour. Technol. 78:293-300 . 



Wang, H., J. Gao and T.B. Ng.2000. A new lectin with highly potent 

antihepatoma and antisarcoma activities from the oyster mushroom 

Pleurotus ostreatus. Biochem. Biophys. Res. Commun. 275: 810–816. 

Wang, H.X. and T.B. Ng.2000. Isolation of a novel ubiquitin-like protein from 

Pleurotus ostreatus mushroom with anti-human immunodeficiency 

virus, translation-inhibitory, and ribonuclease activities. Biochem. 

Biophys. Res. Commun. 276: 587–593 . 

Wannet, W.J.B., J.H.M. Hermans, C. Drift, H.J.M. Camp. 2000.HPLC 

Detection of soluble carbohydrates involved in mannitol and trehalose 

metabolism in the edible mushroom Agaricus bisporus. J. Agric. Food 

Chem. 48(2): 287-291 . 

Wardle, K.S. and L.C. Schisler. 1969.The effect of various lipids on growth of 

mycelium of Agaricus bisporus. Mycolo. 61: 305-314. 

Wasser, S.P. 2002. Medicinal mushrooms as a source of antitumor and 

immunomodulating polysaccharides. Appl. Microbiol. Biotechnol., 60: 

258–274 . 

Watanabe, T., N. Tsuchihasi, Y. Takai, K. Tanaka and A. Suzuki. 1994.Effect 

of ozone exposure during cultivation of oyster mushroom (Pleurotus 

ostreatus) on chemical components of the fruit bodies. J. Jpn. Soc. 

Food Sci. Technol. 41(10): 705-708. 

Wisniewska, G.H and T. Pankiewicz.1989.Evaluation of the suitability of 

spent mushroom substrate for tulip cultivation. Prace Instytutu 

Sadownictura kwiaciarstwa w skerniewicack. 14: 7-13. 

Wood, D.A. and J.F. Smith.1987.The Cultivation of Mushroom.(Part 

III),Mush. J.189:688-691 .  

Worrall, J.J. and C.S  Yang. 1992. Shiitake and oyster mushroom production 

on apple pomace and sawdust. Hortsci. 27(10): 1131-1133 .  

Wozniak, W. and M. Gapinski.1996 a. The influence of fresh mushroom 

Somycel 516 storing temperature on weight changes. Prob. Hig. 53: 

152-156.  

Wozniak, W.and M. Gapinski.1996 b. The choice of scalding parameters for 

some mushroom varieties. Prob. Hig. 53:157-161. 



Yildiz, A., M. Karakaplan, F. Aydin.1998. Studies on Pleurotus ostreatus  

cultivation, proximate composition, organic and mineral composition 

of carpophores, Food Chem. 61: 127–130. 

Yildiz, A. and M. Karakaplan .2003. Evalulation of some agricultural wastes 

for the cultivation of edible mushrooms (P. ostreatus). J. Food Sci. 

Technol. 40: 290-292. 

Yildiz , A. and O. F. Yesil. 2006. The effect of ferrum (Fe2SO4) on culture 

mus-hroom: Pleurotus ostreatus (Jacq.) Kumm. Turk. J. Biol. 30: 227-

230. 

Zadrazil, F. and H.C., Dube. 1992.The oyster mushroom importance and 

prospect. Mush. Res. 1(1): 25-32.  

Zadrazil, F.1978.Cultivation of Pleurotus. In The Biology and Cultivation of 

Edible Mushrooms. (Eds by Chang,S.T. and W.A.Hayes), Academic 

Press, New York. pp. 521-558 .  

Zaki, S.A., El-Kattan, M. H., Hussein and W. A., Khaled, A. M.1993. 

Chemical composition and processing potential of oyster mushroom, 

Pleurotus ostreatus. Egypt J. Agric. Res. 71, 621-631. 

Zhang, M.,L. Zhang, P.C.K. Cheung  and V.E.C. Ooi. 2004. Molecular weight 

and anti-tumor activity of the water-soluble polysaccharides isolated 

by hot water and ultrasonic treatment from the sclerotia and mycelia of 

Pleurotus tuber-regium, Carbohydr Polym. 56:123–128 . 

Zhang, M.,S.W. Cui, P.C.K. Cheung and Q. Wang.2007. Antitumor 

polysaccharides from mushrooms: a review on their isolation, process, 

structural characteristics and antitumor activity Trends  Food Sci. 

Technol. 18 : 4–19 . 

Zhang,M.,P.C. Cheung and L. Zhang.2001. Evaluation of mushroom dietary 

fiber (nonstarch polysaccharides) from sclerotia of Pleurotus tuber-

regium (Fries) singer as a potential antitumor agent, J. Agric. Food 

Chem. 49:5059–5062 . 



Zródlowski, Z. 1995.The influence of washing and peeling of mushrooms 

Agaricus bisporus on the level of heavy metal contaminations. Pol. J. 

Food Nutr. Sci. 4/45 (1): 26-33. 

Brown, M.F. and S.K. Burlingham. 1968. Production of plant growth substrate 

by Azotobacter chroococcum. J. Gen. Microbiol. 53: 135-114. 

 

Chang, S.T., O.W. Lau, and K.Y. Cho. 1981. The cultivation and nutritive 

value of Pleurotus sojar – caju. European J. Appl. Microbiol. 

Biotechnol. 1981; 12:58 – 62. 

Laborde, J. and P. Delpech. 1991. Dry matter content of fruitbodies of 

Agaricus bisporus (Lange Sing.): Evaluation during cropping. In 

Science and Cultivation of Edible Fungi, Maher, Ed.; Balkema: 

Rotterdam . 

Vijay, B. and H.S. Sohi. 1987. Cultivation of oyster mushroom Pleurotus 

sajor-caju(Fr.) Singer on chemically sterilized wheat straw. Mush. J. 

Tropics 7:67-75. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract  

     This study conducted in the Department of Horticulture, College of 

Agriculture /University of Baghdad during 2008-2009 season to find the 

possibility of using the weeds of cogon grass (Imperata cylindrica) and 

common reed (Phragmites communis) as a replacement for wheat straw in 

cultivation oyster mushroom [ Pleurotus ostreatus (Jacq.:Fr.)]because it is 

hard to find wheat straw around the year and it is high price and it is using 

as an animal feed. The white strains of oyster mushroom was imported for 

Jordan as a pure culture and used for spawn production. Supplement of 

wheat bran, sawdust and crushed cotton seeds was added to the weed 

substrate to increase the biological efficiency. Storage ability of the 

cultivation mushroom was also studied using small incubator at the 

flowing storage temperatures 2±1, 4±1, 8±1 ºC and 23±2 ºC as a marke-

ting temperature. 

      The results showed that common reed substrate reduced incubation 

time to 28.00 days and increased fresh weight to 876.40 gm/kg of dry 

substrate  with  wheat straw and cogon grass. While protein content of the 

fruiting bodies produced from common reed and cogon grass substrate. 

Carbohydrate content percentage and sugar content percentage and dry 

mater percentage in the fruiting bodies produced from common reed was 

higher than those produced from wheat straw and cogon grass substrate. 

Phenolic content percentage in the fruiting bodies produced from cogon 

grass substrates was higher than those produced from common reed and 

wheat straw substrate.  

      Using different supplement reduced incubation time to 25.00 days. 

Addition of 10 % wheat bran to cogon grass substrate increased yield to 

921.50 gm/kg of dry substrate and increased the biological efficiency to 

92.15 % and this increase was significantly compared with other substrate, 

or supplement. Increasing the percentage of wheat bran to 20% in cogon 

grass substrate increased protein content to 27.20 %, and this increase was 

also significantly compared with other treatments. Addition of crushed 

cotton seed (10 %) to cogon grass substrate increased carbohydrate content 



to 49.10 % while addition of 10% wheat bran to common reed substrate 

increased carbohydrate content in the fruiting bodies to 67.7 %, and this 

increase was significantly compared with other treatment. The highest 

sugar content percentage in the fruiting bodies was reached when 10% 

wheat bran was added to cogon grass substrate and 10% sawdust added to 

common reed substrate. 

      Studying storage temperature showed that 2±1ºC was the best degree 

for postharvest oyster mushroom storage. This temperature reduced the 

weight loss and inhibit the degradation of the chemical compounds with 

high food value in the fruiting bodies such as protein content and phenolic 

compounds. Addition of 10 % crushed cotton seed to common reed 

substrate reduced protein loss in the fruiting bodies to the less in the 

fruiting bodies (2.93 %) , compared with other treatment during storage, 

while adding 10 % wheat bran to cogon grass reduced protein loss during 

storage to 3.337 %. Weight loss in oyster mushroom during storage was 

the less at 2±1 ºC with all kinds of substrates and supplements used. 

Addition of crushed cotton seed (10 %) to cogon grass substrate reduced 

weight loss to 8.75 % which is the lowest compared with other treatment. 

Losses in sugar content and phenolic compounds content was the less 

during storage at 2±1ºC. Compared with other degrees at all kinds of 

substrate, wheat straw was the best substrate that reduces the loss in sugar 

content and phenolic compounds compared with other substrate during 

storage of oyster mushroom.       
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