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 اإلهداء:
 

طالب و  باحث ه ومد لنا يد العون وهم كثر. إلى كلكل من ساهم بإنجاز  إلىنهدي هذا العمل 
 لهذا بلٍد.على امتداد جغرافيا هذا البلد يحلم بإنجازات جديدة تضيف المزيد من البناء 

 
 إلى سورية التي نحلم بها
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 كلمة شكر:
كل الشكر يتقدم فريق العمل في مشروع الفطر الزراعي في مركز البحوث العلمية الزراعية بحلب ب

 والعرفان بالجميل لكل من:
للبحث قدمه من دعم مادي ومعنوي يوزير الزراعة واالصالح الزراعي لما  أحمد القادري مهندسالسيد ال

 .العلمي والباحثين
للهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية الذي يبذل كل ما  المدير العامحسين الزعبي السيد الدكتور 

 قى بالبحث العلمي والباحثين في الهيئة.يستطيع من الجهد لير 
 .علميا   مدير إدارة وقاية النبات لتكرمه بمراجعة هذا العمل وتصحيحه السيد الدكتور نبيل األحمد بك
سبق لمركز البحوث العلمية الزراعية بحلب، الذي احتضن هذا الرئيس األ الدكتور عبد الرحمن كلحوت

 ، ولم يدخر جهدا  يقدمه.العمل منذ البدايات احتضانا  كامال  
 الخبير العراقي في زراعة الفطر لما قدمه من مساعدات جمة. خليل كاظم الحسن لدكتورالروح 

حص لما تنمية المجتمع الريفي في جبل ال سبق لمشروعالمدير األ السيد المهندس عبد الرزاق الدقسي
الذي أضاف الكثير من  العبدو عبد الرحمن لمهندسلقدمه من دعم ال محدود إلنجاح هذا العمل، و

 .للعمل عابداإلو قة الخبرة واألفكار الخال
ولم يبخل بتقديم العديد من  ،لما قدمه من دعم كبير إلنجاح هذا العمل المهندس محمود تامروالسيد 

 السالالت والمراجع القيمة ومساعدات أخرى كثيرة للمشروع.
في و  مركز البحوث العلمية الزراعية بحلب عامة   في نكما يتقدم الفريق بخالص االمتنان إلى العاملي

السيدتين لينا ، والسيدين أحمد خرفان وعبدو ابراهيم خاصة  وباألخص كل من:مختبر أمراض النبات 
 .شيخو وزينب قاسم

والشكر الجزيل للمؤسسة العامة إلكثار البذار على التعاون والجهود الكبيرة التي بذلت إلنجاح عملية نقل 
بذار الفطر الزراعي من مركز البحوث العلمية الزراعية بحلب إلى المؤسسة ل التجاري نتا اإلنة تقا

م. عماد و م. شادي سنكريوالسادة  بالسيد المدير العام د.عبد المحسن السيد عمرالمذكورة ممثلة 
بذار الفطر  العاملين في المشروع الوطني إلنتا وكل  وم. سمر المفتي م. منال شعبانيو سالدين سوا
 .الزراعي
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 فهرس المحتويات
 

  األولاألولالفصل الفصل  

 11 ـــــــــــــــ   Agaricus bisporus  زراعي. األهمية الغذائية والطبية للفطر ال1 

 1 . 12 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عامةمقدمة 

 2 .13 ــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ور للبشريةلفطأهمية ا 

 3 .14 ــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ور في استمرار النظام البيئي وتجديدهلفطا دور 

 4 .15 ـــــــ  دور الفطور في حماية البيئة من العناصر المعدنية الثقيلة والعناصر ذات النشاط اإلشعاعي 

 5 19 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . األهمية االقتصادية للفطور المزروعة 

 6 20 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . األهمية الطبية للفطور 

 6-121 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ زراعيال . القيمة الطبية للفطر 

 722 ــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رو. القيمة الغذائية للفط 

 7-1 زراعيال للفطر الغذائية. القيمة Agaricus bisporus 23 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  

  نينيالثاالثاالفصل الفصل  

 26 ــــــــــــــــــــــــ  ةرييف سو  Agaricus bisporus زراعي. واقع زراعة الفطر ال2 

 1.  زراعيالالفطر  زراعةواقع Agaricus bisporus ــــــــــــــــــــــــــــــــ        في سورية

 ـــ
27 

 2 .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ةفي سوري زراعيال زراعة الفطرلهمية االقتصادية األ

 ــ
27 

 3 .29 ـــــــ حصجبل ال تنمية المجتمع الريفي في راسة االقتصادية إلنتاج الفطر في مشروعلدا 

 4. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اآلنفي سورية  زراعيال لدراسة االقتصادية إلنتاج الفطرا

 ـــ
30 

 

  ثالثثالثالالالفصل الفصل  

 34 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حمليا   زراعي. إنتاج بذار الفطر ال3 

 1. 35 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رولفطل المورفولوجي وصفال 

 2 .زراعياللفطر ل العلمي تصنيفال Agaricus bisporus 35 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 3زراعيالفطر ال . دورة حياة Agaricus bisporus ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــ
35 

 4 38 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ زراعيال. طرق إكثار الفطر 

 4-1. 38 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اإلكثار الجنسي 

 4-2. 40 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اإلكثار الخضري 

 4-2-1 .لحصول على المزرعة األما Mother culture 40 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 4-2-1-1 .40 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ زراعة األنسجة 



 ةر يف سوريولي لزراعة الفطعمال الدليلـ  اهليئة العامة للبحوث العلمية الزراعية                

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــGCSARـــــــــــــــــــــ

5 

 

 4-2-1-2ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خابر أخرى. الحصول على مزرعة نقية من م
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 4-2-1-343 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . الحصول على المزرعة األم من البذار الجاهز 

 4-2-243 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  . تجزئة مشيجة المزرعة األم للحصول على البذار األم 

 4-2-345 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . تجزئة مشيجة البذار األم للحصول على البذار التجاري 

 4-2-3-1 .اللقاح السائل  Liquid spawn ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ
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 4-2-3-2 .46 ـــــــــــــــــ المؤسسة العامة إلكثار البذارفي  الوطني للفطر الزراعي المشروع 

 548 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . الشروط الواجب توفرها في البذار الجيد 

 6( حفظ وتخزين البذار .Spawn )48 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مشيجة المزرعة األم و 

 6-1. 49 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اآلجار المائل 

 6-2. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الحفظ تحت الزيت المعدني  49 

 7-3. 50 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الحفظ باآلزوت السائل 

 7-4. 50 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الحفظ بالدبال 

  

  الرابعالرابعالفصل الفصل  

 51 ــــــــــــــــــــــــ Agaricus bisporus زراعي. حتضري وسط زراعة الفطر ال4 

 1. 52 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقدمة 

 252 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الدبال . أنواع 

 2-152 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . الدبال الطبيعي 

 2-252 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . الدبال الصناعي 

 3ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ةالصناعي المستخدم في سوري . مكونات الدبال
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 4ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في العالم حضير الدبال. الطرق المتبعة لت
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 4-1 . الطريقة الطويلةLong Composting Method ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  55 

 4-2 الطريقة القصيرة .Short Composting Method ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  55 

 4-3 . 5  أيام 5الطريقة السريعة خالل-Day Express Composting Method  56 ـــــــ 

 5 .56 ــــــــــ  حسب الطريقة الطويلة الدبال الصناعي في سورياتحضير  لعملية اإلدارة الناجحة 

 5-1 .التخمر األول  طور(Phase I) 56 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 5-1-1 .56 ـــــــــــــــــــــــ يةالنظام التقليدي ذو األرضية اإلسمنتية المصمتة المتبع في سور 

 5-1-2 .ــــــــــــــــــــــــــ يةاإلدارة الناجحة لطور التخمر األول بالنظام التقليدي في سور
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 5-1-3. 62 ـــــــــــــــ  النظام الحديث للتخمر باعتماد األرضية المهّواة المتبع في أوربا وأمريكا 

 5-2 .التخمر الثاني  طور(Phase II) 63 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 5-2-1 .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أهداف الطور الثاني للتخمر  63 



 ةر يف سوريولي لزراعة الفطعمال الدليلـ  اهليئة العامة للبحوث العلمية الزراعية                

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــGCSARـــــــــــــــــــــ

6 

 

 5-2-264 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ية. اإلدارة الناجحة لطور التخمر الثاني في سور 

 5-2-2-1 .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ماغنظام الدو  64 

 5-2-2-2 . 67 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أو الصوانينظام الصناديق 

 6 67 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بعد إنتهاء عمليات التحضير الدبال. مواصفات 

 7 . 68 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ للدبالالمضافة  المكملةالمواد 

  

  الخامسالخامسالفصل الفصل  

 69 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ واملعامالت بعد الزراعة زراعي. زراعة الفطر ال5 

 1 .الزراعة (Spawning) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  70 

 2. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التحضين
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 3 .)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التغطية )التتريب  74 

 3-1 .74 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وظيفة تربة التغطية 

 3-2. 75 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مواصفات تربة التغطية 

 3-3. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مكونات تربة التغطية

 ــ
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 3-4. 77 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التغطية تلقيح تربة 

 4 .)78 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العزيق )الخربشة 

 579 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . الري 

 680 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . اإلثمار 

 6-1.  80 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ األجسام الثمرية تشكل 

 782 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قطاف. ال 

 8 .84 ـــــــــــ بسترة ُرمَّة الفطر )الدبال المستعمل( بعد انتهاء الدورة اإلنتاجية واستخداماتها 

 9.  85 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بالتخليل األجسام الثمرية تخليلطريقة 

  السادسالسادسالفصل الفصل  

 87 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ومكافحتها زراعيالأمراض الفطر . 6 

 1 88 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . مرض التبقع البكتيري 

 289 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . مرض المومياء 

 389 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . األعفان التي تظهر على الدبال 

 3-1 89 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . العفن األخضر الزيتوني 

 3-2 89 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . العفن الحبري 

 3-3.  90 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العفن األصفر 

 491 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . األعفان التي تظهر على الدبال وتربة التغطية 



 ةر يف سوريولي لزراعة الفطعمال الدليلـ  اهليئة العامة للبحوث العلمية الزراعية                

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــGCSARـــــــــــــــــــــ
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 4-1 )91 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . العفن البني الالصق )المسحوقي 

 4-2 )91 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . العفن األبيض الالصق )المسحوقي 

 4-3 91 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . الكمأة الكاذبة 

 4-4 )91 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . العفن األحمر )عفن أحمر الشفاه 

 4-5 92 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . األعفان الخضراء 

 592 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في تربة التغطيةأو  . األعفان التي تظهر على 

 5-1 92 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . العفن البني 

 5-2 93 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . عفن نسيج العنكبوت 

 5-3 93 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . مرض الفقاعة الرطبة 

 5-4 94 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . مرض الفقاعة الجافة 

 5-5 95 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . مرض الموت المتأخر 

 

 

  السابعالسابعالفصل الفصل  

 97 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   غري احلشريةاحليوانية احلشرية و زراعيآفات الفطر ال. 7 

 198 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . مقدمة 

 2 .98 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ والحلم العناكب 

 3 .99 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ النيماتودا 

 499 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . الحشرات 

 4-1 . الفوريد   ذبابةPhorid 99 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 4-2 . السياريد ذبابةSciarids 100 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 4-3 .102 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بعض أساليب مكافحة الحشرات المتبعة في المفاطر 

 

 

  الثامنالثامنالفصل الفصل  

 103 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .Pleurotus spp. زراعة الفطر احملاري 8 

 1. 104 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مقدمة 

 2 .المحاريالفطر  ميزات زراعة Pleurotus spp.  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــ
106 

 3   إنتاج بذار الفطر المحاري .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 106 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3-1108 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . األوساط المناسبة إلكثار بذار الفطر المحاري 

 4 .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المحاري الفطر عةرالز الالزمة واألدوات المنشآت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 5. 110 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الزراعة 

 5-1. 110 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ األوساط المناسبة لزراعة الفطر المحاري 



 ةر يف سوريولي لزراعة الفطعمال الدليلـ  اهليئة العامة للبحوث العلمية الزراعية                

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــGCSARـــــــــــــــــــــ

8 

 

 5-2 .110 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الزراعية األدوات الالزمة لعملية 

 5-3. 111 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   وسط الزراعة بسترة 

 5-4. 111 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   تلقيح وسط الزراعة 

 6 113 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . التحضين 

 7. 115 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جني المحصول 

 8. 117 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ طرق استهالك وحفظ الفطر المحاري 

 8-1. 117 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ االستهالك الطازج 

 8-2. 118 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الهوائي التجفيف 

 8-3 . 118 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بالفرنالتجفيف 

 8-4. 118 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التعليب 

 9. ــــ  سورية في المحلية السالالت وتطوير لمحاري الفطر زارعة لنشر الوطني المشروع 

9 
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 9-1119 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المحلية المحاري الفطر سالالت . تطوير 

 9-2 .121 ـــــــ بحلب الزارعية العلمية البحوث زمرك زرعتها نشر التي المحارية الفطور عأنوا 

 9-2-1 الفطر المحاري الشتوي .P. ostreatus ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــ
121 

 9-2-2. الصيفي المحاري الفطر P. pulmonarius 122 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 9-2-3 .الملك المحاري الفطر   P. eryngii ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــ
123 

 9-2-4 .الوردي المحاري الفطر  P. djamor 123 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 9-2-5 .الدردار  محاري فطر Hypsizygus ulmarius 124 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 10 .125 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المشاكل والصعوبات التي تعترض زارعة الفطر المحاري 

 

  الملحقالملحق 
 

 127 ــــــــــــــــــــ املصطلحات اإلنكليزية املتعلقة بإنتاج الفطر والدبال والبذار. 1 

 

 2134 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . تحضير اللبيئة المغذية 

 3 . 134 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفطر الزراعيمستلزمات مختبر إنتاج بذار 

 3-1 .134 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لمبنىا 

 3-2. 134 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التجهيزاتاألجهزة و 

 
 136 ــــــــــــــــــــــ زراعيتعريف أهم املشاكل التي تعرتض زراعة الفطر ال دليل. 4 

 4-1ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . تقنية التعقيم

 ــ
136 

 4-2 .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تحضير الدبال

 ــ
140 

 4-3 .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ استعمار المشيجة للدبال

 ــ
143 



 ةر يف سوريولي لزراعة الفطعمال الدليلـ  اهليئة العامة للبحوث العلمية الزراعية                

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــGCSARـــــــــــــــــــــ
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 4-4 .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ةاستعمار المشيجة لطبقة التغطي

 ــ
145 

 4-5ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . تشكل األجسام الثمرية وتطورها

 ــ
147 
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 :عامةمقدمة  .1
عرف اإلنسان الفطر منذ القدم، كدواء وكمادة غذائية طيبة المذاق، ولم يكن الحصول عليه ممكنا  

، وكانت الشعوب بيع قرب الجداول واألنهار حيث نسبة الرطوبة مرتفعة بعض الشيءإال في الخريف والر 
 . القديمة تجل الفطر لدرجة أن بعض الشعوب سموه غذاء اآللهة

َََ وكَََانوا يجمعونَََه مَََن  والصَََينيين واليابَََانيين واليونَََانيين دماء المصَََريينق َََ الفطَََر مَََن قبَََل ِرفع 
الصينيون  وي ْعت بر   قبل الميالد، 400كتب عن فوائده الطبية عام  فقد ذكره أبقراط ألول مرة عندما ،الطبيعة

م، ثَ م زرعَت بعَض األنَواع  600عَام   Auriculariaالنَوع من خَالل زراعَةأول من بدأ بزراعة الفطر، 
، وكانت هذه Lentinula edodes، وفطرالشيتاكي Flammulina velutipesاألخرى مثل فطر الشتاء 

عََام منََذ ، Agaricus bisporus زراعََيالفطََر ال. ثََم تََبعهم األوروبيََون بزراعََة الزراعََة بطََرق بدائيََة
أحََد لسََوء الحََك. وكتََب  لََيس للكََلو  علََى شََكل ضََمادات كعََال  ممتََاز للخراجََات ف  ِصََو  و م  1652

، الَذي يكهَر فَي حكَائر الخيَل، وقَد ذهَب إلَى أكثَر زراعيالم عن الفطر  1707ين عام فرنسيالعلماء ال
، والَذي بَدوره يَزرع علَى روث الخيَل، ومَن أبَيض تطور األبواغ بعد إنتاشَها إلَى زغَب من ذلك، ليالحك

 وذلََك إلنتاجَه التجَاريودعَت هَذه المالحكَات األوليَة . زراعََيالى بَالتراب، ليكهَر بعَدها الفطَر ط َغ  ثَم ي  
بَاريس.  المزارعَون الفرنسَيون بزراعتَه فَي مقَالع الحجَارة تحَت األرض قَرب أم عندما بد 1870عام الفي 

وكََان اإلنجََاز الكبيََر للفرنسََيين فََي  .أوربََا الغربيََة وأمريكََا الشََماليةوأدخلََوه بعََد الحََرب األهليََة إلََى دول 
فَي إنتَا  المشَيجة مخبريَا ، بتنبَات  م، إذ استعملوا طرقا  خاصَة   1894عام ال في  تطوير إنتا  هذا الفطر

عَام فَي الكشف عنَه حتَى بَدايات القَرن العشَرين لم ي  ، مقدسا   ذلك سرا   ر  بِ األبواغ على أوساط مغذية، واعت  
كافََة  ، فقََد قََام بعََض البََاحثين فََي أمريكََا، باكتشََاف طريقََة إنتََا  المشََيجة مََن األبََواغ، ونشََروا1902

كثَََار المشَََيجة خضَََريا  مَََن أنسَََجة  فيمَََا بعَََدأ مكَََن التوصَََل و ، المعلومَََات عَََن ذلَََك إلَََى طريقَََة إنتَََا  واش
فَي العَام  Pleurotus ostreatusاعَة الفطَر المحَاري أو الصَدفي نجحَت زر كَذلك  واألجسَام الثمريَة. 

اسَََتئناس الفطَََور البريَََة الصَََالحة للكَََل،  عمليَََات شَََهد القَََرن العشَََرين نجَََاح الكثيَََر مَََنثَََم . م 1900
تتَداول رؤوس  ،مسَتقلةصناعة و  إلى علم قائم بذاته،وزراعتها على نطاق تجاري، وتحولت زراعة الفطور 

عالم االقتصاد، وطورت الجامعات ومراكز البحوث والشركات سَالالت جديَدة عاليَة في  بشكل كبيرأموال 
  واإلصابات الطفيلية المختلفة. ، وجيدة التحمل للكروف البيئيةاإلنتا 

التحَوير الَوراثي للكائنَات الحيَة ومنهَا تَتلخص فقد شهد ثورة مثيرة للجَدل،  اليأما بداية القرن الح
ة مََن الفيتامينََات، أو المضََادات الحيويََة، أو سََكريات معينََة، أو بروتينََات الفطََور، إلنتََا  كميََات كبيََر 

 مناعية، والعديد من المواد الغذائية، والدوائية، والصناعية التي ال حصر لها.
في العالم، ي ستخدم منها حوالي  عالية القابلية للكل نوع من الفطور 2000يعرف حاليا  أكثر من 

ويعتبر أكثرها أهمية  وانتشارا  . حول العالم نوعا ، على نطاق تجاري 30ر ع  منها نوع في الغذاء، وي زْ  200
 الفطور التالية:(، منها Chang, 2008أنواع ) 6
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من اإلنتا  % 32 ينتشر في جميع دول العالم، ويمثل :.Agaricus spp زراعيالفطر ال -
إلى منشآت خاصة، ومكلفة،  من الفطور المزروعة على نطاق تجاري. ويحتا  إنتاجه العالمي

 مفاطر توكيف استثماراتالتضبط فيها الحرارة، والرطوبة، والتهوية بشكل دقيق، ويتطلب إنشاء 
في الواليات المتحدة األمريكية  وتعتبر زراعته األكثر شيوعا   .(Chang, 1999) عالية مالية
(Burden, 2006.) 
من اإلنتا  العالمي من الفطور % 25 يمثل حوالي :Lentinula edodesالشيتاكي  -

تقنية عالية، فضال  عن إلى  المزروعة. ويعتبر النوع األكثر زراعة  في الصين، إال أن إنتاجه يحتا 
 .(Chang, 1999) يوم 100فترة التخمير والتحضين الطويلة نسبيا ، والتي تقارب الَ 

من اإلنتا  العالمي من % 3يمثل حوالي  :Volvariella volvaceaالصيني أو فطر القش  -
الفطور المزروعة، وتعتبر زراعته قليلة التكلفة، ولكنها تحتا  إلى مراحل عديدة إلعداد وتخمير 

 . (Chang, 1999) الخلطة الزراعية، ولبيئة شبه استوائية
% من اإلنتا  العالمي 14يمثل إنتاجه حوالي  :.Pleurotus sppالفطر المحاري أو الصدفي  -

مزرعة، وتعتبر زراعته قليلة التكلفة، ويمكن إجراؤها داخل كل بيت، ويصلح لصغار للفطور ال
 .(Chang, 1999) لمزارعين، وذوي اإلمكانات المحدودة، والمبتدئين ذوي الخبرات القليلةا
 

 :للبشرية. أهمية الفطور 2
 وسنذكر منها مايلي:تستخدم الفطور في مجال الصناعات الغذائية والدوائية والتحريج والطب وغيرها، 

المضََادات الحيويََة، و  لتحضََير العديََد مََن العقََاقيرالصََناعات الدوائيََة  فََيالفطََور اسََتخدام  -
مأكولََة أو غيََر مأكولََة وحتََى  فطريََة   تسََتخلص مََن أنََواع   حيََث دوائيََة،المََواد الوغيرهََا مََن 

 ;Fungus Among Us, 2005)وذلك ألن هَذه الفطَور تمتلَك نكمَا  مناعيَة متميَزة سامة 

Stamets, 2005). بعَض أنَواع الفطَور السَتخالص المَواد المخَدرة، المسَتخدمة  كمَا تَزرع
ََََََر مشََََََروعة. ََََََة، أو ألغََََََراض غي ََََََات الجراحي ََََََي  فََََََي العملي ََََََا ذكََََََر الفطََََََر الطب ويجََََََد بن

Ganoderma lucidum ،والمتداولَة عالميَا   غراض طبيَةألمنتجات الفطور  حيث بلغت قيمة 
مليََار دوالر أمريكََي عََام  3.6وارتفََع هََذا الََرقم إلََى  ،1991مليََار دوالر أمريكََي عََام  1.2

، وكانََت قيمََة المنتجََات الطبيََة 1999مليََار دوالر أمريكََي عََام  6 إلََى ، ووصََل إلََى1994
 1995دوالر أمريكََََي عََََام  مليََََار 1.6فقََََط  Ganoderma الجََََنسالمعتمََََدة علََََى زراعََََة 

(Chang, 2008). 
 علََى اليََوملعديََد مََن الصََناعات الغذائيََة ا : تعتمََدالصََناعات الغذائيََةاسََتخدام الفطََور فََي  -

األسَاس يلعَب الَدور  الذي، Aspergillusالفطر  :مثل محددةألغراض وذلك  الفطور بعض
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هَذه المَادة الغذائيَة واسَعة االنتشَار واالسَتخدام  حمَض الليمَون )حمَض السَتريك(، إنتا في 
مََد فََي تخمرهََا علََى وكمََا أن صََناعة العديََد مََن أصََناف األجبََان، تعت فََي حياتنََا اليوميََة.

العديد من أنَواع الفطَور، التَي تعطيهَا النكهَة والطعَم المميَزين، مثَل صَناعة جبنَة الروكفلَر 
كمَا تعتمَد العديَد  .Penicillium roquefortiiالمشَهورة عالميَا ، والتَي تعتمَد علَى الفطَر 

والكشَك،  من المنتجات الغذائية المحلية على فطور مماثلة مثل: صناعة الشنكليش والسوركي
إال أن هذا صناعات مازالت تعتمد األساليب التقليدية، ولم تلق االهتمَام المطلَوب حتَى ترقَى 

 لدرجة الصناعات الغذائية اآللية المتطورة، التي تعتمد أساليب علمية وتقنية عصرية.
كمبيَدات حشَرية  Entomopathogenic Fungiالفطَور المتطفلَة علَى الحشَرات  اسَتخدام -

وخاصَة   Metarhiziumآالف األنَواع الحشَرية، كَأنواع الجَنس  هَذه الفطَور جمحيوية، تهَا
 Beauveriaوخاصَة  النَوع  Beauveria، والجَنس Metarhizium anisopliaeالنَوع 

bassiana وبعََََََََض أنََََََََواع الجََََََََنس ،Paecilomyces  والجََََََََنسHirsutella والجََََََََنس 
Cordyceps  بعَََََض أنَََََواع الجَََََنس وVerticillium كَََََالنوع lecanii  ،؛ 2008)دواليبَََََي

Stamets, 2005.) 

 

 دور الفطور في استمرار النظام البيئي وتجديده:. 3
 تلعب الفطور العديد من األدوار في النكام البيئي العالمي وحياة الغابات ونذكر منها:

حيََث  حيََاة الغابََات والحََرا  للفطََور دور أساسََي فََيتحليََل البقايََا الخشََبية ألشََجار الغابََة:  -
ى الغابة األصلية وتحلل البقايا الخشبية الساقطة على األرض وتحسن إعادة تجديد تحافك عل

األشََجار وتعَََزز اسَََتمرار النكَََام البيئَََي وتغنَََي التنَََوع الحيَََوي. أكهَََرت التجَََارب أن البقايَََا 
سَنة مكدسَة دون أن تتحلَل بالشَكل المطلَوب، ولكَن  20الخشَبية للغابَة قَد تبقَى ألكثَر مَن 

ا أو برشَها وتلقيحهَا بمشَيجة الفطَور المناسَبة ثَم توزيعهَا علَى أرض عملية طحن هذه البقايَ
سَنوات، فتعَود وتَدخل مَن جديَد ضَمن  3-2الغابة يختصر زمن تحللها من عدة أشهر إلَى 

 . (Stamets, 2005)دورة العناصر في الغابة 
ة مََن إعََادة إحيََاء أجََزاء الغابََة المتعرضََة للحرائََق، وقََد أجريََت تجربََة بتضََافة كميََة مناسََب -

 Morchella esculentaمثل النوع  Morel Mushroomsبذار أحد أنواع فطور المورل 
)أو أي نوع محلي آخر من فطور المورل( المحمل على نشارة الخشَب فَوق الموقَع المحتَرق 
بعََد إطفائََه وذلََك فََي أواخََر الشََتاء وبدايََة الربيََع وقََت سََقوط األمطََار باعتََدال، إن عمليََة 

لى حد كبيَر ممَا يسَاعد علَى انتشَار مشَيجة هَذا الفطَر بسَرعة وعنَدما الحرق تعقم الموقع إ
تكهر األجسام الثمرية تنثر أبواغها وتطلق روائحها التَي تجَذب الحشَرات والحيوانَات الثدييَة 
التَََي تبحَََث عَََن الغَََذاء وتنقَََل هََََذه الحيوانَََات معهَََا بَََذور األشَََجار واألعشَََاب، وتسََََاعد 
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 ,Stamets) مَن جديَدللموقع المَزروع تعود الحياة فضالتها على تحسين التربة وسرعان ما 

2005.) 
تثبيت تربَة الطَرق التَي تشَق فَي الغابَة بغَرض إطفَاء الحرائَق وخدمَة الغابَة، حيَث أن هَذه  -

َََال شَََديدة االنحَََدار ممَََا يجعلهَََا عرضَََة   َََى سَََفوح الجب َََا  مَََا تكَََون مشَََقوقة عل الطَََرق غالب
لك بفرشها بطبقَة مَن نشَارة الخشَب فَي لالنجراف والحت، فقد نجحت التجارب في تثبيتها وذ

سم ونثر عليها كمية مناسبة من بذار أنواع محلية من الفطر  25بداية الربيع بسماكة حوالي 
ثََم تغطيتهََا بََالقش للحفََاك علََى الرطوبََة ونثََر بََذار  Pleurotus ostereatusالمحََاري 

ءا  نباتيَا  يسَاعد حشيشة القمح فوقها، وبعد هطول األمطار تنبَت حشيشَة القمَح وتشَكل غطَا
علََى االحتفَََاك بالرطوبَََة، فتنمََو مشَََيجة الفطَََر المحََاري لتشَََكل شَََبكة متصََلة تجمَََع كافَََة 
أجَََزاء نشَََارة الخشَََب وتثبتهَََا، وتحجَََز هَََذه الشَََبكة حبيبَََات التربَََة المجروفَََة مَََع األمطَََار 
فتحسن بناء هذه الطبقة، وعندما تكهر األجسام الثمرية تطلق األبواغ التي تساعد علَى نشَر 

لمشََيجة أكثََر، وتجََذب برائحتهََا الحشََرات والحيوانََات الثدييََة التََي تبحََث عََن الغََذاء وتنقََل ا
-3هذه الحيوانات بذور األشجار واألعشاب معها وتساعد فضالتها على تحسين التربة وبعد 

 (.Stamets, 2005سنوات يكتسي الطريق بالخضرة وتثبت تربته وتتحسن كثيرا  ) 5
 في دعم نمو معكم األنواع النباتية. Mycorrhzaeدور فطور الجذور  -
  

 من العناصر المعدنية الثقيلة وذات النشاط اإلشعاعي:  هاتنظيفو البيئة  حماية  دور الفطور في. 4
 تستخدم الفطور في مجاالت عديدة لتنكيف البيئة نذكر منها:    

مشَََيجة الفطريَََة وهَََي عبَََارة عَََن اسَََتخدام ال Mycofiltrationتسَََتخدم فَََي الفلتَََرة الفطريَََة  -
كغشاء لفلترة الكائنات الحية الدقيقة والملوثات ووحبيبات التربة كالسَلت والممرضَات كالبكتريَا 
والبروتوزوا والفيروسات والسموم الكيميائية. وتستخدم في هذه العمليات العديد من الفطور مثل 

ع النََََو و  Psilocybeوبعََََض أنََََواع الجََََنس  Stropharia rugoso annulataالنََََوع 
Polyporus umbellatus  ومََن أهَََم أنَََواع التصَََفية المَََذكورة سَََابقا  تصَََفية الميكروبَََات

الممرضة حيث تزرع مشيجة فطر مناسب على وسط زراعة كالقش وبعَد اكتمَال النمَو يجمَع 
القَََََش علَََََى شَََََكل بَََََاالت توضَََََع كالمصَََََفاة فَََََي ممَََََرات إجباريَََََة لجريَََََان الميَََََاه الملوثَََََة 

ل شَََبكة المشَََيجة إمَََا أن يهضَََم باإلنزيمَََات التَََي بالميكروبَََات وكَََل ممَََرض يمَََر مَََن خَََال
( 1بمضاداتها الحيوية أو يثبط ويحد نموه وتكاثره ويبَين الجَدول )تفرزها المشيجة أو أن يقتل 

 (.Stamets, 2005بعض أنواع الفطور وتأثيرها على بعض أنواع الممرضات )
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 ( تأثير بعض أنواع الفطور على بعض الممرضات.1الجدول )
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Agaricus brasiliensis    X         
Armillaria mellea  X        X   
Chlorophyllum rachodes          X   
Coprinus comatus X X X X    X  X   
Flammulina velutipes          X   
Fomes fomentarius    X    X     
Fomitopsis officinalis      X  X X    
Ganoderma applanatum  X  X      X   
Ganoderma lucidum X X X X         

Grifola frondosa   X          
Hericium erinaceus X X X          
Hypsizygus ulmarius          X   
Laetiporus sulphureus  X  X      X   
Lentinula edodes   X  X X    X X X 

Lepista nuda   X       X   

Macrolepiota procera          X   
Merulius incarnates          X   
Piptoporus betulinus  X      X X    
Pleurotus ostreatus X X  X   X X X    
Polyporus umbellatus    X   X   X   
Psilocybe semilanceata          X   
Schizophyllum commune   X X      X   
Sparassis crispa  X           
Stropharia rugoso annulata    X         
Trametes versicolor X  X X       X  

 
قَََدرة رمَََة الفطَََر المحَََاري   ,.Chiu et al( 1998تحليَََل المبيَََدات والسَََموم: بَََين ) -

Pleurotus ostereatus تحليَل المبيَد  علَىPentachlorophenol (PCP) َي ثالثَة ف
قََدرة رمََة هََذا الفطََر أيضََا  علََى خفََض  Eggen and Sasek( 2002أيََام فقََط. وبََين )
إلَََى  87)وهَََي مَََادة هيدروكربونيَََة فَََي قطَََران الفحَََم( مَََن  Anthraceneمسَََتويات مَََادة 

أسبوع من المعاملة، والكثير من  15% بعد 87إلى  99%، وخفض مستويات الفلور من 50
 (.2جدول )السموم 
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 أثير بعض أنواع الفطور على بعض السموم.( ت2جدول )
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Antrodia radiculosa   X       X  
Armillaria ostoyae     X       

Bjerkandara adusta  X      X    

Gloeophyllum trabeum   X   X      

Grifola frondosa         X   
Irpex lacteus        X    
Lentinula edodes        X X X  
Meruliporia incrassate   X       X  
Mycena alcalina    X        
Naematoloma frowardii        X   X 

Phanerochaete chrysosporium  X        X X 

Pleurotus eryngii      X      
Pleurotus ostreatus  X   X X  X X  X 
Pleurotus pulmonarius      X     X 
Psilocybe spp.     X  X     

Serpula lacrymans   X     X    

Trametes hirsute          X  
Trametes versicolor X  X  X X X   X X 

 
استخدام الفطَور فَي تنكيَف البيئَة مَن التلَوث بالمعَادن الثقيلَة والعناصَر المشَعة: تنَتج هَذه  -

أو حتى عن استخدام األسلحة النووية  الملوثات عن الصناعات التقليدية أو المفاعالت النووية
المشعة. لقد أشارت الكثير من الدراسات إلى أن الفطور تعتبر ذات قدرة عالية وأحيانا  مفرطَة 
عنََد بعََض األنََواع المتصََاص ومراكمََة المعََادن الثقيلََة أو المشََعة، مثََل الََزرني  والكََادميوم 

 و 134شَََعاعيا  مثَََل السَََيزيوم والسَََيزيوم والرصَََاص والزئبَََق والنحَََاس، والعناصَََر النشَََطة إ
، حيَث تََراكم الفطَور هَذه العناصََر فَي أجسَامها بمعََدالت تفَوق أحيانَا  تركيََز 137السَيزيوم 

ضعف، لذا يجَب تَوخي الحَذر فَي أكَل  10000هذه العناصر في البيئة المحيطة بأكثر من 
لعناصر المعدنية الفطور أو الكمأة المجموعة من الطبيعة عندما تكون البيئية المحلية ملوثة با

الثقيلَََة نتيجََََة وجَََود معامََََل تطَََرح هكََََذا فضَََالت، أو عنََََدما تكَََون ملوثََََة نتيجَََة اسََََتخدام 
األسََلحة المشََعة، أو عنََدما تسََتورد هََذه الفطََور مََن منََاطق مشََابهة، فيجََب علََى المسََتهلك 
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السَوري الحََذر مََن اسََتهالك الفطَور أو الكمََأة المسََتوردة مََن العَراق أو المنََاطق القريبََة منََه 
 الجَدوللتي كانَت مسَرحا  لمعَارك اسَتخدمت فيهَا أسَلحة تحَوي اليورانيَوم المنضَب، ويبَين وا
 ;Gadd, 1993علََى امتصَاص العديَد مَن هََذه العناصَر )قَدرة بعَض أنَواع الفطَور  (3)

Garaudee et al., 2002; Wasser et al., 2003; Sasek, 2003; Stijve et al., 

2001; Stamets, 2005.) 

 بة امتصاص بعض أنواع الفطور للعناصر المعدنية الثقيلة والمشعة.( نس3جدول )
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Agaricus arvensis  X   150X  
Agaricus bisporus  X   X  
Agaricus bitorquis  X  23X 165X  
Agaricus brasiliensis  X   X  
Agaricus brunnescens X X   X  
Agaricus campestris  X  10X 10X  
Amanita muscaria  X   X  
Amanita rubescens  X     

Boletus badius   X    

Boletus edulis  10X X X 250X X 
Cantharellus cibarius   2X    

Cantharellus tubaeformis   X    

Chlorophyllum rachodes X   X X X 
Clitocybe inversa X X     

Coprinus comatus 21X 8X   27X  

Coprinus spp.  X     

Flammulina velutipes X      

Gomphidius glutinosus   10000X    
Laccaria amethystina X  X    
Lactarius helvus   X    
Lactarius turpis   X    
Leccinum scabrum   X  X  
Lepista nebularis X      
Lepista nuda     100+X X 
Lycoperdon perlatum   X 2X 100X X 
Marasmium oreades     X  
Macrolepiota procera     230X  
Morchella spp.    70-100X   
Morchella atretomentosa    X X  
Paxillus  atretomentosus   1180X    
Pleurotus ostreatus  X   65-140X  

Pleurotus pulmonarius  X   X X 
Rozites caperata   X    

Suillus tomentosus    67X 6X  

Trametes  versicolor     X  
Tricholoma magnivelare 22X      
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 األهمية االقتصادية للفطور المزروعة:. 5
عمليَََََة زراعَََََة الفطَََََر عبَََََارة عَََََن إعَََََادة اسَََََتخدام المخلفَََََات الزراعيَََََة النباتيَََََة والحيوانيَََََة، إن 

البيئَة، باسَتهالكها للعديَد هَذه الزراعَة  والصناعية، وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة مضافة عالية، فتخَدم
ق الََدواجن، وقََش النجيليََات مثََل قََش األرز، والقمََح، ل، وذر و مََن أطنََان فرشََات ومخلفََات حكََائر الخيََ

أوراق المََوز، و ، وأحطََاب القطََن، ءوالشََعير، والشََوفان، والشََيلم، وبقايََا أكََواز وسََوق وأوراق الََذرة الصََفرا
ب س َونشارة األخشاب، وبقايا األحطاب، والعديَد مَن الكِ  وأوراق الشاي المستعملة، وألياف ثمار جوز الهند،

ة عَن صَناعة عصَر الحبَوب الزيتيَة والشَوندر السَكري وصَناعة الخمَور، وغيرهَا، فقََد ال ل الناتجَاتفَواأل
 .(Chang, 2008) زراعيالفطر التجد هذه المخلفات الزراعية مكانا  لها، ما لم تستخدم في إنتا  

دولة في العالم، وتتركز بشكل أساسي في دول  150وتنتشر زراعة الفطور حاليا  في أكثر من 
وخاصة  الصين التي تعتبر المنتج والمستهلك األول في  أمريكا الشمالية، ودول جنوب شرق أسيا،أوربا، و 

مليون طن  1.06من أصل  1978عام  ألف طن من الفطور المأكولة 60نتجت حوالي العالم، حيث أ
مليون طن  12.25مليون طن من أصل  8.65أنتجت في العالم في نفس العام، وارتفع إنتاجها إلى 

% من 70وهذا يمثل أكثر من  2006مليون طن عام  14، بينما ناهز الَ 2002نتجت في العالم عام أ
مليار  1.1مليار دوالر أميركي وقيمة التصدير منها  6اإلنتا  العالمي، وقدرت قيمة هذا اإلنتا  بحوالي 

 30وغير مباشر حوالي دوالر أميركي. وبلغ عدد العاملين في زراعة وتجارة وتسويق الفطور بشكل مباشر 
(. ويأتي بعد الصين في إنتا  الفطور بالترتيب Chang, 2008( )4مليون شخص في الصين )جدول 

يطاليا، وكندا سبانيا، وفرنسا، وبولندا، واش يرلندا،  ،الواليات المتحدة األمريكية، تليها هولندا، واش وبريطانيا، واش
أما من الدول العربية فتعتبر األردن، والجزائر، وتونس،  .اوألمانيا، واليابان، والهند، وأستراليا، وبلجيك

العراق، ومصر، والجزائر، وتونس، والمغرب،  وقد بدأت زراعة الفطر فياألكثر تقدما  في إنتا  الفطر. 
 .(FAO, 2004) بعد أن حققت زراعته نجاحا  وأرباحا  كبيرة في الدول الغربية سوريةوالسعودية، ولبنان، و 

نتا  الصين من الفطور المزروعة. (:4جدول )  اإلنتا  العالمي واش

اإلنتاج العالمي  السنة
 )مليون طن(

إنتاج الصين 
 )مليون طن(

حصة الصين من اإلنتاج 
 العالمي )%(

1978 1.0600 0.060 05.7 
1983 1.4530 0.175 12.0 
1990 3.7630 1.083 28.8 
1994 4.9093 2.640 53.8 
1997 6.1584 3.918 63.6 
2002 12.2500 8.650 70.6 
2006  14.000  

هما حاليا ،  سوريةن في رينتشمزراعة نوعين من الفطور بشيء من التفصيل  ليلالد اتناول هذيوس
ت تكتسب ذحيث أخ، Pleurotus ostreatus المحاري الفطرو  Agaricus bisporus زراعيالفطر ال

 .األخيرة في السنوات باطراد متزايدة   زراعتهما أهمية  
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 . األهمية الطبية للفطور:6
 Health Benefits of) عديَدةتسَتخدم الفطَور ألغَراض طبيَة فَي اليابَان والصَين منَذ قَرون 

Mushrooms, 2003-2004 ،)لتََدني محتََواه مََن  الفطََر لمرضََى القلََب والشََرايين نكََرا  بتنََاول  ينصََح
 ى تخفَيض نسَبة السَكر فَي جسَم اإلنسَانالكربوهيدرات والدهون، كما يفيد مرضى السكر، ألنه يساعد عل

(، كمَا أن للعديَد Hartman et al., 2000; Werner and Beelman, 2001; 2002)( 5)جَدول 
 .(Stamets, 2005) (6من الفطور تأثيرات مضادة لإلصابة بأنواع مختلفة من السرطانات )جدول 

 
 ( بعض الخصائص الطبية لبعض أنواع الفطور.5جدول )
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Agaricus brasiliensis     X X  X  X X       
Cordyceps sinensis X   X X X X X X X X X X X X X X 
Flammulina velutipes     X      X       
Fomes fomentarius X     X            
Ganoderma applanatum X  X  X         X    
Ganoderma lucidum X X X X X X X X X X X X X X X  X 
Ganoderma oregonense X    X    X  X   X X   
Grifola frondosa X X   X X X X   X   X   X 
Hericium erinaceus X X X  X          X   
Inonotus obliquus X  X  X X  X   X  X     
Lentinula edodes X X   X X X X  X X X X   X X 

Phellinus linteus X  X   X            
Piptoporus betulinus X  X   X     X       
Pleurotus ostreatus X     X X  X X     X   
Polyporus sulphureus X                 
Polyporus umbellatus X  X  X X     X  X X    
Schizophyllum commune  X   X X            
Trametes versicolor X   X X X     X X X     
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 ( تأثير بعض أنواع الفطور ضد مرض السرطان خالل العقود الثالثة األخيرة.6جدول )
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Agaricus brasiliensis  X X          X 
 Clitocybe illudens* X      X   X X  X 

Cordyceps sinensis     X  X X      
Flammulina velutipes        X    X  
Ganoderma lucidum     X X X     X X 

Grifola frondosa X  X  X X X     X  
Hericium erinaceus    X  X        
Inonotus obliquus  X            
Lentinula edodes X     X   X   X  

Phellinus linteus  X X X  X   X     
Piptoporus betulinus         X     
Pleurotus ostreatus             X 
Polyporus umbellatus     X X X       

Schizophyllum commune  X  X          
Trametes versicolor X X  X X X X     X  

 هذا النوع سام وغير مأكول. *  
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إلى أهمية العناصر المعدنية الموجودة في الفطر الزراعي وبشكل خَاص Duyff (2006 ) أشار 

يحمَََي خاليَََا الجسَََم مَََن أمَََراض القلَََب والسَََرطان  عنصَََر السَََيلنيوم الَََذي يعتبَََر معَََدنا  مانعَََا  للتأكسَََد
 .والشيخوخة

يمكََن أن يقلََل  زراعََيوأشََارت نتََائج دراسََة أجريََت فََي منكمََة أبحََاث السََرطان إلََى أن الفطََر ال
قدرته على وقَف و  هفي Conjugated linoleic acidمن خطر اإلصابة بالسرطان، وذلك بسبب وجود الَ 

وأشَارت دراسَات أخَرى إلَى الفطََر  (.Chen et al., 2006)هََا اثر نمَو الخاليَا السَرطانية بالحَد مَن تك
مَن كسَبة الصَويا إذا كانَت داخلَة فَي تركيَب وسَط الزراعَة، وهَذه المَادة  Isoflavonesيمتص مَادة الََ 

لها دور هام في التقليل من مخاطر أمراض القلب وتقي من تضحم البروستاتا وتحسن من صَحة العكَام، 
 (.Hall et al., 2007; Isoflavones, 2006) بالسرطانوتقلل من خطر اإلصابة 

وأشَََارت نتَََائج رسَََالة الَََدكتوراه لمَََارك كَََرن التَََي أجريَََت فَََي جامعَََة سَََان دييجَََو فَََي الواليَََات المتحَََدة 
َََة غذائيَََة غنيَََة بَََالفطور َََة إلَََى أن األشَََخاص الَََذين يعتمَََدون علَََى حمي  والخضَََروات األخَََرى األمريكي

محتَََََوى مَََََن ال ةنخفضَََََات أخَََََرى مذين يعتمَََََدون علَََََى حميَََََأكثَََََر مَََََن األشَََََخاص الَََََ ا  يخسَََََرون أوزانَََََ
ي، وأكهََرت الفحََوص الطبيََة للشََخاص المتطََوعين فََي البروتينََعاليََة المحتََوى الكربوهيََدرات والََدهون و 
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هََذه الدراسَََة انخفََاض مسَََتويات اللبيََدات قليلَََة الكثافََة عنَََدهم بََدون انخفَََاض مسََتويات اللبيَََدات عاليَََة 
دين علَى الحميَات األخَرى منخفضَة الَدهون، كمَا بينَت النتَائج أن الكثافة على خالف األشَخاص المعتمَ

الضَََغط الشَََرياني لهَََؤالء األشَََخاص كَََان أقَََل منَََه عنَََد األشَََخاص المعتمَََدين علَََى الحميَََات األخَََرى 
 (.Kern, 2007) منخفضة الدهون وأقل عرضة للشعور للجوع

 
 في أمراض الدم: -

، وال سيما تخفيض ضغط الدم المرتفَع، تستخدم بعض أنواع الفطور في عال  بعض أمراض الدم
ومسَََتوى الكولسَََترول، وفَََي حَََاالت لزوجَََة صَََفائح الَََدم، لتحسَََين سَََيولته. كمَََا أنهَََا تحتَََوي علَََى مَََادة 

 الكولين، التي تتحد مع الدهون، وتذيبها مانعة إياها من التراكم في الجسم.
 
 في أمراض الجهاز الهضمي: -

مسَََاك، وفَََي عَََال  قرحَََة اإلثنَََي عشَََر، وااللتهَََاب يسَََتخدم فَََي عَََال  آالم المعَََدة، وحَََاالت اإل
 الكبدي المزمن.

 
 المضادات الحيوية: -

لمسََََببة لََََبعض أنََََواع الفطََََور تََََأثيرات مضََََادة لََََبعض أنََََواع البكتريََََا، والفطََََور، والفيروسََََات ا
 لإلنفلونزا وشلل األطفال.
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ة القيمََة، والتََي تعطََي فعاليََة حيويََة أكثََر مََن تتميََز الفطََور بأنهََا مصََدر جيََد للبروتينََات عاليََ
البروتينات الحيوانية. وهَي غنيَة باألليَاف والعناصَر المعدنيَة والفيتامينَات، وتتميَز بمحتَوى مَنخفض مَن 

% مَن األحمَاض الدهنيَة 85-72الدهون الضارة، ونسبة عالية من األحماض الدهنية غير المشبعة تبلَغ 
% عنَدما 13-10، وطازجَة% عنَدما تكَون 95-70المأكولَة بَين  للفطَوريتراوح المحتوى المائي الكلية. 

% مََن الََوزن الرطََب، وبالمتوسََط 5.9إلََى  1.75تكََون مجففََة. وتتََراوح نسََبة محتواهََا مََن البََروتين مََن 
%، أربعة أضَعاف البرتقَال 1.4%، وتمثل هذه النسبة ضعف ما هو موجود في البصل والملفوف 3.5-4
ثني عشر ضعفا  ب1.0 %، ولحَم الَدجا  16-9%. بينمَا يحَوي لحَم العجَل 0.3المقارنة مَع التفَاح %، واش
% بروتين، 35-19%. وتحوي الفطور المجففة 3.3-2.9%، والحليب 20-18%، ولحم السمك 12-20

%. لَذلك تَأتي الفطَور 9.4%، الَذرة الصَفراء 38.1%، والصَويا 12.7%، والقمَح 7.3بينمَا يحَوي الَرز 
أغلََب المنتجََات النباتيََة األخََرى والحليََب. إضََافة  لكونهََا مصََدرا  جيََدا  للبََروتين،  بعََد اللحََم مباشََرة  وقبََل

فتنهَََا تعتبَََر مصَََدرا  جيَََدا  نسَََبيا  لكَََل مَََن: الَََدهون، الفوسَََفور، الحديَََد، والفيتامينَََات بمَََا فيهَََا الثيَََامين 
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الكربوهيَدرات والريبوفالفين حمض األسكوربيك واإلرغوسترين والنياسين. وهي منخفضة السعرات الحراريَة و 
  ;Stamets and Chilton, 1983)نسََبة عاليََة مََن الََدهون غيََر المشََبعة والكالسََيوم. وتحََوي 

Stamets, 2000; Oie, 2003; Roys and Schisler, 1980; Beyer,  2003; Chang, 2008; 

Chang, 1996; Borchers, 2004). 
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علَََى المكونَََات  Agaricus bisporus زراعَََيغ وزن جَََاف مَََن الفطَََر ال 100كَََل تحتَََوي 
غ  21.90غ كربوهيََََدرات معقَََََدة و 24.27منهَََََا  غ كربوهيََََدرات 46.17غ بروتينَََََات،  33.84التاليََََة: 

غ  0.26غ غيََََر مشََََبعة كليََََة و 0.44غ غيََََر مشََََبعة عديََََدة و 0.41منهََََا  غ دهََََون 2.39سََََكاكر، و
ََََغ  20.8ملََََغ كالسََََيوم، و 9سََََعرة حراريََََة، و 340غ كوليسََََتورول، و 0و غ أليََََاف، 19.1، ومشََََبعة مل

 ملَغ 0.23ملَغ سَيلنيوم، و 0.066ملَغ حديَد، و 4.8ملَغ بوتاسَيوم، و 4800ملغ صوديوم، و 3نحاس، و
ََََامين  ََََامين  3.49(، وB1ثيََََامين )فيت ََََوفالفين )فيت ََََامين  38.5و ،(B2ملََََغ رايب  ،(B3ملََََغ نياسََََين )فيت

 0، وCملََغ فيتََامين  0، وDوحََدة دوليََة فيتََامين  26، و(B5فيتََامين ) وثينيََكبانتحمََض ال ملََغ 21.7و
يتميََز عَن كثيََر مََن المنتجَات النباتيََة المختلفََة باحتوائََه و  A (Stamets, 2005.)وحَدة دوليََة فيتََامين 

وعناصر أخرى  B ات% من البروتين الكلي( إضافة لمجموعة فيتامين83-72على بروتين سهل الهضم )
 غ من الفطر الطاز :100 ( التركيب الكيميائي ل7َويبين الجدول ) .(Mattila et al., 2002) كثيرة

 
 .الطاز  زراعيال غ من الفطر100 ( التركيب الكيميائي ل7َجدول )

 النسبة % المكونات
 90-88 ماء
 4-2.7 بروتين
 5-0.3 دهون
 5-3.5 نشويات

 1.1-0.9 عناصر معدنية )رماد(
 

 البروتين: -
مََن حيََث القيمََة الغذائيََة، فََي موقََع متوسََط بََين بََروتين اللحََم،  زراعََيال بََر بََروتين الفطََريعت

حمضََا  أمينيََا  يحتاجهََا جسََم اإلنسََان، مََن  18-17، وتََأتي أهميتََه مََن احتوائََه علََى بََروتين الخضََارو 
أحمَاض أمينيَة  يَل أالنَين، وهَيفينثيونين، واإليزوليوسين، والليوسين، والييسين، والثريونين، والمبينها: الال
مََادة غ 100( مقارنََة بََين الفطََر، وبعََض الخضََراوات، والمََواد األساسََية فََي 8يبََين الجََدول ) . وأساسََية
 :طازجة
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 غ مادة طازجة(.100وبعض الخضروات األخرى )غ/ زراعيالمكونات األساسية للفطر ال( 8جدول )
 راتالحري الكربوهيدرات الدهون البروتين نسبة الماء المادة الغذائية

 25 4.5 0.3 3.5 92 الفطر
 15 1 0.3 2.2 93 السبان 
 85 21 0.1 2 75 البطاطا
 62 4.8 3.7 3.5 87 الحليب
 189 0.5 13.3 18.5 68 اللحم

 
 الدهون: -

يشََكل الفطََر مََادة مفضََلة فََي النكََام الغََذائي اليََومي لإلنسََان، بسََبب االتجََاه العََام بََين النََاس 
حمضََا   14دسََمة والََدهون، فكميََة الََدهون فََي الفطََر قليلََة جََدا ، وتتكََون مََن حََديثا  للتقليََل مََن المََواد ال

% من مجملها، وهو أساسي في احتياجات جسم اإلنسان الغذائية، 74-63يك يلينولالدهنيا ، يشكل حمض 
 البالميتيك والستياريك. يإضافة لحمض

 
 والطاقة: الكربوهيدرات -

ة  فَََي الفطَََر، حيَََث يشَََكل الغليكَََوجين والهيميسَََيليلوز منخفضَََ المَََواد الكربوهيدراتيَََةت عتبَََر نسَََبة 
الجزء األكبر منها، إضافة  إلى الفركتوز، والمانيتول، والسكروز، وسكريات أخرى. وتعتبر الطاقة منخفضَة 

حاجَة كيلَو جَول فَي جسَم اإلنسَان، وتقَدر  125-85غ فطَر طَاز  تعطَي  100أيضا في الفطَر، فكَل 
 و جول/اليوم.كيل 10000لرجل البالغ بحوالي ا

 
 :واألحماض األمينية الفيتامينات -

يعتبر الفطر مصدرا  ممتازا  لفيتامين الريبوفالفين، وحمض النيكوتينيك. كمَا يحَوي كميَة جيَدة مَن 
، والنياسَََين، والبيَََوتين، K(، وفيتَََامين Cحمَََض البانتوتينيَََك، والثيَََامين، وحمَََض األسَََكوربيك )فيتَََامين 

)نقصَََه يسَََبب مَََرض األنيميَََا وهَََو شَََائع لَََدى النبَََاتيين، بسَََبب فقَََر  B12وحمَََض الفوليَََك، وفيتَََامين 
غ يوميََا  مََن الفطََر لسََد حاجََة اإلنسََان منََه(. كمََا يحتََوي الفطََر علََى  3الخضََر بََه، حيََث تكفََي كميََة 

( مقَادير الفيتامينَات فَي 9ويبَين الجَدول )ذوابة في الدهن، ولكن بكميات أقَل. ال E، وD، وAفيتامينات 
 .(Stamets, 2005) غ فطر طاز 100
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 الطاز . زراعيال محتوى الفيتامينات في الفطر (9جدول )
 غ 100ملغ/ الفيتامين

Thiamine                 B1 0.23 
Rhiboflavine           B2 3.49 
Pantotenik Acid      B3 38.5 
Nicotinik Acid        B5 21.7 
Biothin                    B7 0.006 
Ascorbic Acid         C 8.60 
Vitamin                   D 26 

 
 العناصر المعدنية: -

عنصرا  معدنيا ، بنسب مختلفة، ويعتبر أعالها عنصر اآلزوت، يليَه البوتاسَيوم،  20يحوي الفطر 
مَََن  الفوسَََفور، الكبريَََت، المغنزيَََوم، النحَََاس، الحديَََد. ويمكَََن للفطَََر أن يلبَََي الحاجَََة اليوميَََة لإلنسَََان

الفوسَََفور والحديَََد، كمَََا أن وجَََود هَََذا العَََدد الكبيَََر مَََن العناصَََر المعدنيَََة، يَََوفر مرافقَََات األنزيمَََات، 
ويبََين الجََدول  ويحسََن عملهََا فََي تنكََيم وكََائف الجسََم الحيويََة، مثََل الموليبيََديوم، والزنََك، والمنغنيََز.

 من العناصر المعدنية:غ فطر طاز  100 محتوى( 10)
 

 طاز .ال زراعيال فطرالدن في ( محتوى المعا10جدول )
 غ 100ملغ/ العنصر

 aC 25م         الكالسيو 
 P 130 الفوسفور          

لبوتاسيو   K 400م         ا
 eF 1الحديد            

نحا ل  uC 0.65س          ا
ور            ل ك ل  lC 80ا
وم        ي لصود  aN 20ا
وم        زي ن مغ ل  gM 0.28ا

ز      ي ن غ ن م ل  nM 0.60   ا
بروم            ل  rB 0.20ا
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 :سوريةفي  Agaricus bisporus زراعيال واقع زراعة الفطر .1
فََي  المأكولََة المزروعََة الفطََورأحََد أهََم أنََواع  Agaricus bisporus زراعََيالر يعتبََر الفطََ

ولكَن علَى جَامعي الفطَر أن  قَدم وكَان يجمَع فَي الغابَات مَن تحَت األشَجار،المنَذ  ف  رِ حيث ع َ ،العالم
 :واتباع مايلي والسامة في مناطق الجمع للكل يكونوا على دراية جيدة بأنواع الفطور الصالحة

 والذي له رائحة كريهة. ،ر الجذاب والجميلتجنب الفط -
 تجنب جمع وأكل الفطور البرية ذات القبعات الشبيه باألزرار. -

 .هاقطعبعد بيا  ير التي تعطي عصيرا  أبيضا  حلو تجنب أنواع الفط -
َ تإذ كانَ ا،لَق نجاحَا  كبيَرا  فَي بَداياتهتولَم  ،جَدا   ة  بطيئ تكان الفطر هذا ةن تطور زراعإ ارع ز  الم 

 انخفَاضممَا كَان يَؤدي إلَى  ،وسَط جديَد ا علَىوزراعتهَ ة،القديمَ المشيجةمد في زراعته على تجزئة عتت
نتاجَََه فَََي العَََالمثَََم  اإلنتَََا  وانتشَََار األمَََراض والحشَََرات. بعَََد كهَََور  ،ازداد االهتمَََام بزراعَََة الفطَََر واش
علَى  معتمَدة   ،ةواألجسَام الثمريَ (،compostوالدبال ) ،(spawnالشركات المتخصصة في إنتا  البذار )

 التقنيات الحديثة في اإلنتا .
يصََبو إليهََا الكثيََر مََن التََي  ،مََن األمنيََات القديمََة سََوريةفََي  زراعََيال لقََد كانََت زراعََة الفطََر

بعض المفاطر التابعة لمؤسسة االتحاد  من خالل ،1980 في عام حيث كانت البدايات األولى المزارعين،
البَََذار مََََن شَََركات أجنيََََة  والتَََي مازالََََت حتَََى اآلن تسََََتورد ،وة(العربَََي للتنميَََة الزراعيََََة )مفطَََرة الكسََََ

فكانَت فكََرة  ،العاليََة لقيمتََه الغذائيَة نكَرا  و  ،ثَم ازداد االهتمََام بَه أكثََر نتيجَة الََوعي الصَحي متخصصَة.
ذلََك و  ،نشََر تقنيََة زراعََة الفطََر بََين األسََر الريفيََة ذات الََدخل المحََدود )تجربََة جبََل الحََص، السََلمية(

 مساهمة في األمن الغذائي. الد إضافي للدخل األسري و بهدف إيجاد مور 
 

 في سورية: Agaricus bisporus زراعيال زراعة الفطرلهمية االقتصادية األ .2
 من خالل ما يلي: زراعيالتبرز األهمية االقتصادية لزراعة الفطر 

 ،الواحدة كل ثالثة أشَهر اإلنتا  في دورة 2/مكغ 30-14نتا  اإلمتوسط إذ يبلغ  :المزارعينزيادة دخل  -
 .سنويا   2/مكغ 120-56 أي ما يعادل

 .فرص عمل للشباب والحد من البطالةإيجاد  -

 .والفيتامينات ،واألمالح المعدنية ،وخاصة البروتين ،مصدر غذائي عالي القيمة الغذائية -

، علَََى مَََدار العَََام رةمتَََوف عبَََارة عَََن مخلفَََات زراعيَََة وصَََناعية، المَََواد األوليَََة الالزمَََة إلنتاجَََهإن  -
 .منخفضةبأسعار و 

نَََه ال كمَََا أ زراعَََات األخَََرى،غيَََر معقَََدة مقارنَََة بال زراعَََيالالعمليَََات الزراعيَََة التَََي يحتاجهَََا الفطَََر  -
 ، وال ينافس أي محصول آخر على األرض.يحتا  إلى مساحات واسعة
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 .اإلنتا  )الرُّم ة (، بعد انتهاء دورة كسماد عضوي للنباتات الزراعيةاالستفادة من الخلطة يمكن  -

المنََاطق التََي تعََاني مََن شََح ميََزة فََي  إنتاجََهوهََذا يجعََل  ،ال يتطلََب إنتاجََه كميََات كبيََرة مََن المََاء -
إلنتَا  كميات ميَاه الَري الالزمَة باحتياجات الفطر المائية مقارنة  (11)تبين معطيات الجدول و  .المياه

 .بعض المحاصيل الهامة في سورية

 
 الرقة وحلب. فيالمروية مقارنة ببعض المحاصيل  زراعياللفطر اإلنتاجية لمياه الري ل( الكفاءة 11جدول )

كمية املياه  احملافظة احملصول
 كغ /هـ املردود /هـ3م املستعملة

 الكفاءة االنتاجية

 لرت/كغ للري

 القطن
 الرقة

16700 3348 4988 

 1186 4221 5006 القمح

 البندورة

 حلب

11210 18039 621 

 495 25798 12784 الربيعي ندر السكريالشو

 465 24067 11210 الباذنجان

 441 23504 10370 البطاطا الربيعية

 280 26470 7425 البطاطا الخريفية

 170 55027 9372 الشوندر السكري الخريفي

 25 ــ ــ ــ زراعيالالفطر 

 (.2000السورية،  )المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية
 

، حيث تحول المخلفات الزراعية، والصناعية، إلى منَتج عَالي في المحافكة على البيئةزراعته تساهم  -
 .القيمة المضافة، وسماد عضوي مفيد

فَالفطر يمكَن أن يَزرع  ،تعتبر من الزراعات عالية الكثافة التي تستغل المساحات فيها إلى أقصى حد -
 . ، أو في أكياس نايلونفوق بعضها البعض أو في صناديق ،رفوف 4على رفوف قد تصل إلى 

 على مدار العام. تهإمكانية زراع -

 .عليهفال يضيع من المحصول شيء في حال تدني الطلب  ا ،أو معلب ا ،يمكن أن يستهلك طازج -
والقََرى  التََي تنتشََر فََي قََرى جبََل الحََص وال سََيما تلََك ،القبََب الطينيََةو  زراعتََه فََي األقبيََة، إمكانيََة -

 .المشابهة
 
 
 



 ةر يف سوريولي لزراعة الفطعمال الدليلـ  اهليئة العامة للبحوث العلمية الزراعية                

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــGCSARـــــــــــــــــــــ

29 

 

تنميةةة المجتمةةع  فةةي مشةةرو  Agaricus bisporus زراعةةيال لدراسةةة االقتصةةادية إلنتةةاج الفطةةر. ا3
 جبل الحص: الريفي في

تنميَة المجتمَع الريفَي فَي فَي مشَروع  ه،وأرباحَ زراعَيال( تكَاليف إنتَا  الفطَر 12يبين الجدول )
 جبل الحص.
 

 جبل الحص.مية المجتمع الريفي في تنفي مشروع  زراعيال( تكاليف إنتا  الفطر 12جدول )  
 السعر اإلمجايل ل.س السعر اإلفرادي ل.س 2م 35الكمية الالزمة لزراعة  املادة

 2500 2500 طن1 قش القمح

 1000 1000 طن1 ذرق دواجن

 50 0.5 كغ 85 كبريتات كالسيوم

 2400 200 يوم عمل فعلي 12 يد عاملة

 4000 200 لتر( 20كغ ) 12 بذار مستورد

 3500 3.5 لتر 1000 تورب( تتريب )

 750 150 أيام عمل 5 أجور قطاف وتعبئة وتغليف

 600 1.5 علبة 400 عبوات ومواد تغليف

 1000  ـــ محروقات ومياه ومبيدات

 1000  ـــ متفرقات

 16800   المجموع

م 35 2تكلفة الـ م
2

 480 16800 

 
تنميَة  مشَروع ينتج المتر المربع الواحد في كروف .2م 35إن كمية الدبال المحضرة تكفي لزراعة 

 ل.س. 100ويباع الكيلو غرام الواحد بالجملة بمبلغ  .كغ 12 حوالي جبل الحصالمجتمع الريفي في 
 كغ  420كغ =  12 × 2م 35 :اإلنتا  المتوقع

 ل.س  42000ل.س  =  100 ×كغ  420وثمنها 
 ل.س  25200=  16800 - 42000 :الربح المتوقع

 كغ   900ضاف إلى المبلغ ثمن الرمة الناتجة بعد انتهاء الدورة المزرعية والمقدرة بَ وي
 ل.س 1800 =ل.س  2 × 900 

 بالفطر خالل ثالثة أشهر هو:  2م 35أي أن الدخل الكلي من زراعة 
 .(2005، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي) ل.س 27000=  1800+  25200

 
نت باحثين ال ىعل، يفرض ما  قائما  بذاتهلالوقت الحاضر ع ا  بذاره، فيلقد غدت زراعة الفطر، واش

توفر  ،بالطرق التي تضمن إنشاء مشاريع استثمارية ناجحة ة الفطر،ونشر تقنية زراع ،استثمار هذا العلم
 .، فضال  عن التصديرسوق المحلية من هذا المنتج الهاموتسد حاجة ال ،العملة الصعبة للبلد



 ةر يف سوريولي لزراعة الفطعمال الدليلـ  اهليئة العامة للبحوث العلمية الزراعية                
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 :سورية اآلنفي  Agaricus bisporus زراعيال قتصادية إلنتاج الفطرلدراسة اال. ا4
وخاصة  بعد أزمة الغذاء العالمية  زراعيانطالقا  من الواقع الحالي ألسعار مدخالت انتا  الفطر ال

الناتجة عن التطور الهائل في إنتا  الوقود الحيوي، باإلضافة إلى األزمة االقتصادية العالمية الحالية 
 .في المنطقة الشمالية من سورية زراعيال( تكاليف إنتا  الفطر 13الجدول ) يلخص

 
 .في المنطقة الشمالية من سورية زراعيال( تكاليف إنتا  الفطر 13جدول )

 ل.س السعر اإلمجايل السعر اإلفرادي ل.س الكمية املادة
 8000 8000 طن1 قش القمح

 1500 1500 طن1 ذرق دواجن

 240 3 كغ 80 كبريتات كالسيوم

 4200 350 يوم عمل فعلي 12 يد عاملة

 4375 175 لتر 25 )مؤسسة إكثار البذار(بذار 

 15750 15 لتر 1050 تربة التغطية

 2500 500 أيام عمل 5 أجور قطاف وتعبئة وتغليف

 1000 2.5 علبة 400 عبوات ومواد تغليف

 2000  ـــ محروقات ومياه ومبيدات

 2000  ـــ متفرقات

 41565   المجموع

م 30 2تكلفة الـ م
2

 1385.5 41565 

 
ينتج المتر  .كغ 90-80 عيحوي المتر المرب 2م 30 حوالي إن كمية الدبال المحضرة تكفي لزراعة

ويبَاع الكيلَو غَرام الواحَد بالجملَة  .كَغ 25 المنطقَة الشَمالية مَن سَورية حَوالي المربع الواحَد فَي كَروف
 ل.س. 275و 175ح بين يتراو  بمبلغفي سوق الهال 

 2م 30إنتا  كغ  750كغ =  25 × 2م 30 :اإلنتا  المتوقع
 ل.س  131250ل.س =  175 ×كغ  750 عند الحد األدنى لسعر الكيلوغرام وثمنها

 ل.س  89685 =41565 - 131250 :الربح المتوقع
 × 1000 كَغ 1000بََ والمقَدرة  نتاجيةويضاف إلى المبلغ ثمن الرمة الناتجة بعد انتهاء الدورة اإل

 ل.س 10000 =ل.س  10
 هو:  (ثالثة أشهردورة اإلنتا  )بالفطر خالل  2م 30أي أن الدخل الكلي من زراعة 

 .ل.س 99685 = 10000+  91985
دورات إنتَََا  فَََي نفَََس غرفَََة الزراعَََة أثنَََاء السَََنة الواحَََدة، فَََتن  4وبَََالنكر إلَََى إمكانيَََة إجَََراء 

 تقدر بَ: 2م 30من مساحة زراعة  األرباح السنوية التي يمكن جنيها



 ةر يف سوريولي لزراعة الفطعمال الدليلـ  اهليئة العامة للبحوث العلمية الزراعية                
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ََََََر  398740=  4×  99685 ََََََب، معلومََََََات غي ََََََة بحل ل.س )مركََََََز البحََََََوث العلميََََََة الزراعي
 .منشورة(

ولكن ال يمكن للمزارعين المبتدئين ذوي الخبرات القليلة أن يقوموا بعملية اإلنتا  كاملة ، من بداية 
عتبر صناعة على درجة ال يستهان بها من تحضير الدبال وحتى القطاف، ألن عملية تحضير الدبال ت

التعقيد، وخاصة عملية بسترة الدبال التي تحتا  إلى تجهيزات خاصة ومكلفة، وبغض النكر عن 
التجهيزات والتكاليف، فتن إدارة العملية بحد ذاتها تحتا  لخبرة ومهارة عالية. لذلك يلجأ المزارعون 

ر الكبيرة والحديثة المجهزة جيدا  لشراء حاجتهم من الدبال المبتدؤون، والمزارعون الصغار، إلى المفاط
الجاهز. حيث تبيع هذه المفاطر الدبال جاهزا  )متخمر ومبستر وملقح ومغطى(، ويبقى على المزارع فقط 
أن يهيء غرف التحضين، ويضبط شروطها لتناسب مرحلة نمو الفطر، ثم يجني المحصول ويسوقه. وقد 

بار في سورية إلى أبعد من ذلك، حيث يتعاقدون مع المزارعين الصغار، بحيث ذهب بعض المزارعين الك
شرافهم في تهيئة كروف ومواصفات غرف التحضين، ويلتزموا بتعليماتهم، وهم  يخضعوا لشروطهم واش

، 2كغ/م 22بدورهم يبيعوهم الدبال الجاهز بسعر محدد، ويضمنون لهم حد أدنى من اإلنتا  بحدود 
 مل اإلنتا ، وفق شروط محددة للتعليب والتغليف، وبسعر محدد سلفا .ويشترون منهم كا
المزارعون الكبار المتر المربع الواحد من الَدبال المتخمَر والمبسَتر والملقَح مَع تربَة التغطيَة يبيع 

ل.س، علََى أال يقََل وزن المتََر المربََع الواحََد عََن  2700-2500ذو المواصََفات الجيََدة، بسََعر حََوالي 
تكَاليف إنتََا  الفطََر ( 14جََدول )يبَين ال كََغ. 30-20ويعطََي المتَر المربََع الواحَد  ز.كَغ دبََال جَاه 85
عنََد شََراء الََدبال المََزروع الجََاهز مََن أحََد المََزارعين الكبََار فََي المنطقََة الشََمالية مََن سََورية  زراعََيال

 .)مركز البحوث العلمية الزراعية بحلب، معلومات غير منشورة(
 

 .في المنطقة الشمالية، سورية بدءا  من الدبال الجاهز( تكاليف إنتا  الفطر 14جدول )  
 السعر اإلمجايل ل.س ل.س السعر اإلفرادي الكمية املادة

م 30 جاهزالتكلفة الدبال 
2

 2600 78000 

 2500 500 أيام عمل 5 أجور قطاف وتعبئة وتغليف

 1000 2.5 علبة 400 عبوات ومواد تغليف

 2000  ـــ محروقات ومياه ومبيدات

 2000  ـــ متفرقات

 85500  ـــ المجموع

م 30 2تكلفة الـ م
2 

2850 85500 

 
 2م 30كغ إنتا   750=  30× كغ  25

 ل.س 131250=  175×  750وثمنها 
 :الربح المتوقع
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 .2م 30ل.س الربح من  45750=  85500 – 131250
 كغ   1000لمقدرة بَ ويضاف إلى المبلغ ثمن الرمة الناتجة بعد انتهاء الدورة المزرعية وا

 ل.س 10000 =ل.س  10 × 1000 
 هو:  دورة اإلنتا  )حوالي شهرين(بالفطر خالل  2م 30أي أن الدخل الكلي من زراعة 

 .ل.س 55750=  10000+  45750
دورات إنتََا  فََي نفََس غرفََة الزراعََة أثنََاء السََنة الواحََدة، فََتن  6-5وبََالنكر إلََى إمكانيََة إجََراء 

 تقدر بَ: 2م 30تي يمكن جنيها من مساحة زراعة األرباح السنوية ال
ل.س )مركََََز البحََََوث العلميََََة الزراعيَََََة بحلََََب، معلومََََات غيَََََر  306625=  5.5×  55750
 .منشورة(

 
إن لهذا النكام في اإلنتا  ميزات ومساوئ، وأهم ميزاته أنه يبسط عملية الزراعة بالنسبة للمزارع 

ل الجاهز، ونقله، وتحضينه، وضبط الشروط البيئية الالزمة، العادي، فكل ما عليه فعله هو شراء الدبا
واتباع التعليمات، وجني المحصول. فال يتحمل أعباء تحضير الدبال، ومشاكله، وتعقيدات الطور الثاني 
للتخمر، وال يتكلف شراء آالت تحضير الدبال، أو إنشاء نفق البسترة المكلف بأصغر المقاييس. ولكن أهم 

% أو أكثر من األرباح 50كام أنه يحرم المزارع من حصة كبيرة من األرباح قد تصل حتى مساوئ هذا الن
الكلية لهذه الزراعة، هذه الحصة التي تذهب للمزارعين الكبار، القادرين على توكيف رؤوس أموال 

نشاء أنفاق البسترة.  ضخمة، في بناء منشآت التخمير، وشراء آالت تحضير الدبال، واش
في النهاية، أن األسعار التي وردت في هذه الدراسة، هي متوسط األسعار في يجب أن نذكر 
، ويجب أال ننسى أن أغلب المواد األولية 2009، وحتى صيف عام 2008الفترة الممتدة من صيف 

الداخلة في هذه الصناعة، هي مخلفات زراعية، وحيوانية، وصناعية، تتميز بأن إنتاجها موسمي، وبالتالي 
بشدة، وال سيما الهطول المطري، وال يوجد دليل على هذا أكثر وضوحا  من  عارها بكروف الموسمتتأثر أس

القحط الذي أصاب سورية في الموسمين السابقين، والذي أثر على إنتا  القمح الذي انخفض إلى أقل من 
ضعفين. هذا % بالمقارنة مع السنوات السابقة، وأثر على أسعار القمح والقش فرفعها أكثر من ال50

وتلعب شروط العرض والطلب وحالة االستيراد والتصدير دورا  مهما  أيضا  في أسعار هذه المنتجات 
في هذه الفترة: فبعد أن كان يباع الطن  الزراعية. وعلى سبيل المثال نستعرض تغيرات أسعار قش القمح

مستودع تاجر القش  عند باب 2003الواحد من باالت القش في مناطق إدلب وحلب في صيف عام 
ل.س عند باب  6000بحوالي  2008ل.س، أصبح يباع في صيف عام  2000بمبلغ ال يتجاوز 

ل.س مع  11000مستودع تاجر القش دون أجور النقل، ثم أخذ هذا السعر باالرتفاع حتى تجاوز حد الَ 
السقيلبية في شهر  دون أجور النقل، فقد دفعت إحدى المفاطر في 2009أواخر شتاء وبداية ربيع عام 

ل.س ثمنا  لطن القش الواحد مع أجور نقله، ثم عادت أسعار القش لالنخفاض  13000مبلغ  2009آذار 



 ةر يف سوريولي لزراعة الفطعمال الدليلـ  اهليئة العامة للبحوث العلمية الزراعية                
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ل.س للطن الواحد، بينما بقيت أسعار القمح مرتفعة نسبيا . وتراوح سعر  2500إلى  2009في صيف 
ل.س في نفس الفترة، حيث  275 إلى 75الكيلو غرام الواحد من الفطر الطاز  في سوق الهال بحلب من 

، ووصل 2009ل.س في شتاء وربيع  250-225، وارتفع إلى 2008ل.س في صيف  150كان حوالي 
 .2009ل.س في بداية صيف  75ل.س، ثم انخفض إلى ما دون  275أحيانا  حتى 

دة وال ننسَََى أهميَََة الخبَََرة فَََي هَََذه الزراعَََة، والتَََي لهَََا دور حاسَََم فَََي تحديَََد كميَََة اإلنتَََا  لوحَََ
المساحة، حيَث تلعَب إدارة المَزارع لكَروف التحضَين مَن حَرارة، ورطوبَة، وتهويَة، وري، ومكافحَة آفَات 
الََدور األسََاس فََي تحديََد كميََة اإلنتََا . فلََيس مسََتغربا  أبََدا أن يتفََاوت إنتََا  المتََر المربََع الواحََد، بََين 

كغ عند  3فس الدفعة من مزارعين قد حصال على الدبال الجاهز من نفس المصدر، وبنفس الوقت، ومن ن
)مركََز البحََوث العلميََة الزراعيََة كََغ عنََد المََزارع المتمََرس الخبيََر  30عََديم الخبََرة، و المبتََدىء المََزارع

 .بحلب، معلومات غير منشورة(
ضمن دورة إنتا   زراعيومما سبق نجد أن المزارع المبتدئ قليل الخبرة ال يستطيع إنتا  الفطر ال

ن األحوال فتن ذلك سيكون بالنسبة له تدريبا  صعبا  عالي التكاليف وقليل كاملة المراحل، أو في أحس
المردود، فهنالك الكثير ليتعلمه قبل أن يكتسب خبرة كافية تمكنه من القيام باإلنتا  التجاري المربح. لذلك 
ذو يجب عليه أن يعمل في مفطرة قائمة ليكتسب الخبرة المطلوبة، أو أن يعمل تحت إشراف مشرف فني 

خبرة عالية، ثم يبدأ بالزراعة على نطاق صغير، مبتدأ  بشراء الدبال الجاهز من مزارعين موثوقين، حيث 
 10يجهز غرفة تحضين صغيرة، وبتكاليف منخفضة قدر المستطاع، وينصح بأن تكون مساحتها حوالي 

ثماره، فالحرارة يم2م كن أن تضبط بمكيف هواء ، وتؤمن حدا  مقبوال  من الشروط المطلوبة لنمو الفطر واش
طن(، والرطوبة بمضخة صغيرة وعدة فاالت ري ضبابي، والتهوية بواسطة شفاط هواء صغير  1صغير )

، وينتج عدة دورات ضمن هذه الكروف، وهكذا يكون 2م 4-2أو اثنين. ثم يشتري الدبال الجاهز، وبحدود 
التسويق، يسعى لزيادة أرباحه، فيزيد حجم ربحه محدودا ، وعندما يكتسب الخبرة والمهارة في الزراعة، و 

غرفة التحضين تدريجيا ، ثم ينتقل من شراء الدبال الجاهز إلى تجهيز هذا الدبال وزراعته، ويتوسع حتى 
 ينتج ضمن دورة إنتا  كاملة المراحل، وبذلك يجني أرباح هذه الزراعة كاملة .

وكَل دول الجَوار تركيَا ولبنَان  سَوريةين ب ،وبرغم كل ما سبق، عندما نقارن مقومات هذه الزراعة
واألردن والعراق، من حيث توفر الخامات األولية لهذه الزراعة، وأسَعارها، والكَروف المناخيَة، وسَعر اليَد 
العاملة، وسعر المنتج، نجَد أن الكَروف فَي سَورية تسَمح للمنَتج السَوري، أو المسَتثمر األجنبَي، بتنتَا  

ميَزة نسَبية تنافسَية تحفَز  سَورية. ممَا يعطَي لفي جميع دول الجواركلفته بتكلفة أقل من ت زراعيالفطر ال
، وتزايَََدها زراعََيهََذه الزراعََة، وتعَََد بمسََتقبل مزدهََر لهَََا، بََدأت تكهََر تباشَََيره بانتشََار مََزارع الفطَََر ال

)مركَََز البحَََوث العلميَََة الزراعيَََة بحلَََب، معلومَََات غيَََر  سَََوريةبسَََرعة قياسَََية، فَََي منَََاطق كثيَََرة مَََن 
 .منشورة(
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 :رو لفطل المورفولوجي وصفال. 1
، وهي تتضمن الفطور المأكولة macrofungiهي األجسام الثمرية ألنواع الفطور الكبيرة  رو الفط

تتمي ز الفطور بأنها كائنات حية خالية من الكوروفيل، ال تستطيع تصنيع غذائها ة وكذلك السامة. والطبي
تحليل الترمم بمن ضوء الشمس مباشرة  كالنباتات، بل تستمده من التطفل على كائنات حية أخرى، أو من 

، تحمل القبعة أبواغا  المادة العضوية الميتة لكائنات أخرى. ويتكون جسم الفطر من قبعة وساق ومشيجة
يحمل والذي ، بينما يقابل ساق الفطر الساق عند النباتات، صغيرة الحجم، تقابل البذور عند النباتات

تنمو خيوط المشيجة في التربة، أو في جسم العائل،  القبعة من األعلى، ويتصل بالمشيجة من األسفل.
أبيض اللون ناصع البياض، أو ملونا  بألوان زاهية، وتقابل الجذور عند النباتات. وقد يكون الجسم الثمري 

، ويكون له شكل المكلة، أو الصدفة، أو أشكال في نفس الوقت شاحبة، أو داكنة، أو بأكثر من لون أو
 .(Chang, 2008) يصعب حصرهاأخرى عديدة 
 

 :Agaricus bisporus زراعيللفطر ال العلمي تصنيفال .2
 هَََاأن تمملكَََة النباتَََات، ولكَََن بعَََض المالحكَََات العلميَََة بينَََ كانََت الفطَََور تصَََنف تقليَََديا  فَََي
وهَي المَادة  ،Chitinتحتوي علَى الكيتَين  هاالكثير من خاليا تمتلك صفات تميزها عن النباتات، حيث أن

العديََََد  الغليكََََوجين تخََََزن السََََكر كمََََا أنهََََا ،التََََي تعطََََي التركيََََب القاسََََي لهياكََََل الحشََََرات الخارجيََََة
Glycogen، حيَََث تخََزن خاليَََا بَََل فََي خاليَََا الحيوانََات موجَََود فََي خاليَََا النباتََات وهََو سَََكر غيََر ،

، وهََذه مََن وسََوطية ،متحركََة ا  تشََكل بعََض الفطََور أبواغََو كسََكر عديََد.  Starchالنباتََات سََكر النشََاء 
. ولَذلك قَام (1شَكل ال) رو وبالنتيجة تتحول إلى أجسام ثمرية كصفة مميَزة لجميَع الفطَ صفات الحيوانات،
Alexopolous وMims  ََََدة م 1979عََََام ََََين تبتصََََنيف الفطََََور فََََي مجموعََََة جدي ميََََزة عََََن المملكت

 .The Kingdom of Myceteae (Mycota) هي مملكة الفطورأال و  ،والحيوانية ،النباتية
 البوتَون، أو أو فطر الشامبنيو، أو، البستاني الفطر أو ،الفطر الزراعيأو ، زراعيالالفطر  ينتمي

وصَََف الفطَََور  ،Mycotaإلَََى مملكَََة الفطَََور  Agaricus bisporusالمشَََروم، أو عَََيش الغَََراب، 
 Agaricacea الغارقونيََََة ، والفصََََيلةAgaricales الغارقونيََََات ، ورتبََََةBasidiomycetesالدعاميََََة 

(Chang, 1999). 
 

 :Agaricus bisporus زراعيال . دورة حياة الفطر3
النكََام الحيََوي العََالمي، وتقََدر  تمثََل الفطََور ثََاني أكبََر مجموعََة كائنََات حيََة بعََد الحشََرات فََي

نَوع  70000% فقط من أنواع الفطور الموجودة فَي العَالم، ومَن حَوالي 5أنواع الفطور المعروفة بحوالي 
نوعا  تشكل أجساما  ثمرية، ذات حجم وقوام كَافيين العتبارهَا  15000-14000فطري مسجل، هناك فقط 
نَوع منهَا تعتبَر  2000متفاوتَة مَن القابليَة للكَل. و نَوع تمتلَك درجَات 5000فطورا  كبيَرة، منهَا حَوالي 
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نوعََا  منهََا مجََز   50نََوع علََى نطََاق تجريبََي، يعتبََر إنتََا   100عاليََة القابليََة للكََل، يََزرع منهََا فقََط 
أنَََواع منهََا فقَََط قََد وصَََل إلََى مرحلَََة  6نوعََا  بشَََكل تجََاري، ويعتبَََر إنتََا   30إقتصََاديا ، ويََزرع منهَََا 

نََوع منهََا طبيََة. ويبقََى عََدد األنََواع السََامة قليََل نسََبيا   1800تبََر حََوالي الصََناعة. عََالوة  عََن ذلََك يع
 (.Chang, 2008نوعا  منها هي قاتلة ) 30% فقط، 10ويقدر بحدود 
نَوع، أغلبهَا فطَور  30000حيث تشمل حَوالي  ،الفطور الدعامية أكبر المجموعات الفطريةتمثل 

بواغ الدعاميَة، وال تحمَل فيهَا األبَواغ الجنسَية داخَل تتكاثر جنسيا  باألو قبعية، وهي ذات مشيجة مقسمة، 
، وتسََيطر المرحلََة (Stamets and Chilton, 1983) الخليََة األم، بََل تحمََل علََى الحامََل الََدعامي

( على حلقة تطور الفطور الدعامية. ويعتبر وجود نواتين متجَاورتين فَي n+n) binucleateثنائية النوى 
. أما في (Esser, 1979; Flegg, 1989) لصف الفطور الدعامية مميزةال الخلية من الصفات التصنيفية

، ه نوعَا  شَاذا  بَين الفطَور الدعاميَةممَا يجعلَ ،ين فقَطتفتحمل الدعامَة بَوغ Agaricus bisporusالنوع 
 Agaricusكمََا فََي النََوع  2 بََينعََددا  مََن األبََواغ يتََراوح  هََاتحمََل الََدعامات فََي معكََم أنواع والتََي

bisporus  كما في النوع  أبواغ 8وحتىCommon Chantarelle، تحمل دعامَات  وعلى سبيل المثال
 .(Stamets and Chilton, 1983) أبواغ Agaricus bitorquis  4النوع 

َََد تَََدعى  َََى زوائ َََات عل َََات أو رباعي َََة فَََي ثنائي َََواغ الدعامي َََة أو  Sterigmaوتتوضَََع األب جانبي
بَََوغ الَََدعامي، وهَََو أحَََادي الصَََيغة الصَََبغية لَََدى أكثَََر وتحمَََل كَََل زائَََدة بوغَََا  واحَََدا ، ينبَََت ال رأسَََية،

تتَألف مَن خاليَا عديَدة مقسَمة بجَدر و (، 1nالدعاميات، ويعطي مشيجة أولية وحيَدة الصَيغة الصَبغية )
وغيَر قَادرة علَى  عَادة . هَذه المشَيجة األوليَة غيَر خصَبة، Uninucleateعرضية بسيطة وحيَدة النَواة 

يل المشيجة شكلتندمجان معا ، يو  متوافقتين،  أوليتين تينمشيجيطان من خ تالقىي تشكيل األجسام الثمرية،
 ;Esser, 1979) (n+nالتَي تحتَوي خالياهَا علَى نَواتين متجَاورتين غيَر متحَدتين ) الثانويَة الخصَبة،

Flegg, 1989). 
ل تتشَكو  ،ةيَأجسَام الثمر  إلَىتنمو المشيجة الثانوية وتعطي بداءات األجسام الثمرية، التَي تتطَور 

صَغيرة  Lamelleaالتي هي عبَارة عَن صَفائح  ،في الطبقة المخصبة من القبعة Basidiumالدعامات 
القبعة، حيث يحدث االندما  النووي لنوى الدعامة لمدة قصيرة ال تتجاوز عدة دقائق تصبح  أسفلعمودية 

يلي ذلك انقسَام و (، 2nتنتهي مراحل التكاثر الجنسي باالندما  النووي )و (، 2nخاللها صيغتها الصبغية )
فتتكََون أربَََع نََوى أحاديََة الصََيغة الصَََبغية  ،النََواة المضََاعف، حيََث يحََدث انقسَََامان أحََدهما اختزالََي

(1n)، صََغيرة  ةتهََاجر كََل منهََا إلََى زائََدSterigma  األبََواغ الدعاميََة. هََذه الزوائََد تتكََون علََى قمََم و
 Agaricus bisporusعند الفطر  Binucleateحيث تعطي الهجرة العشوائية للنوى أبواغا  ثنائية النوى 

(Flegg et at., 1985).   اثنَين عنَد الفطَر  الَدعامات بَوغينمن %  95 حملتAgaricus bisporus 
% أبَََََََََََواغ متباينَََََََََََة النَََََََََََوى  70، وHomokaryon% منهَََََََََََا هَََََََََََي أبَََََََََََواغ متماثلَََََََََََة النَََََََََََوى  25. 

Heterokaryon ، نسََبة إن أربعََة أبََواغ. تحمََل  % 0.5 ثالثََة أبََواغ، و اتالََدعاممََن %  4.5تحمََل و
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 40سََم ينََتج حََوالي  8بطََول كمََا أن جسََما  ثمريََا  %.  3.8 – 1.3إنبََات األبََواغ ضََعيفة وتتََراوح مََن 
 .(2(، وذلك لفترة قصيرة )الشكل Elliott, 1979) مليون بوغ بالساعة

 
 

 ( أجزاء الفطر.1الشكل )
 

        Cap (Pileus) 
 
 
 

                                     
                                 Ring (Annulus) 

 
 

(Stipe)          Gills (Lamella) Stalk 

                           
 
 
 

Roots (Rhizomorph) 
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 ( دورة حياة الفطور الدعامية.2الشكل )

 
 

 :زراعيالفطر الطرق إكثار  .4
اإلكثََار الجنسََي واإلكثََار  :بطََريقتينمثََل أغلََب الفطََور  Agaricus bisporusكََاثر الفطََر تي
 الخضري.

 
 :اإلكثار الجنسي .4-1

سََتخدم فََي بََرامج ييعطََي سََالالت مختلفََة وراثيََا  عََن اآلبََاء، ولََذلك  بأنََه اإلكثََار الجنسََييتميََز 
، وهََي والكميََة ،وتحسََن مواصََفات الفطََر النوعيََة ،تلبََي حاجََات السََوق ،إلنتََا  سََالالت جديََدة ،التربيََة

تم يَ. و الطريقة المعتمدة في برامج التربية لدى الجامعات ومراكز البحَوث والشَركات إلنتَا  سَالالت جديَدة
 :بعدة طرق أهمها

 .Multispore cultureزراعة مجموعة أبواغ  -
 . Singlespore cultureزراعة بوغ وحيد -

مَن سَاللتين مختلفتَين ويمكن التهجين بين مشيجتين  مشيجة،الوفيها تزرع األبواغ للحصول على 
ويقََارن  ،ثََم تََزرع مشََيجة هََذه الهجََن، حيََث تكََاثر أو أكثََر للحصََول علََى هجََن وتراكيََب وراثيََة جديََدة،
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أخََرى أنتجََت بََنفس أو مََع سََالالت  إنتََا  ومواصََفات السََالالت األم،مََع ومواصََفاتها األخََرى إنتاجهََا 
 هََا فََيمنة  وراثيََال كثََر تنوعََا  مََن الناحيََةوأالطريقََة. ولكََن السََالالت الناتجََة مََن هََذه الطريقََة أقََل تمََاثال  

 طريقة اإلكثار الخضري.
 ،وذو صَفات جيَدة ،جسم ثمري سليم من األمراض انتخابب ،ويكون التطبيق العملي لهذه الطريقة

ويترك عدة  ،. يعقم سطحيا  بهيبوكلوريد الصوديومساعة 48-24، وبعمر وغير متفتح القبعة ،ولون طبيعي
  س ْ 20  درجَة حَرارة عنَدقة نشاف ضمن غرفَة العَزل، ثَم يوضَع فَي حجَرة التبَوغ دقائق ليجف على ور 

وتسََقط األبََواغ علََى ورقََة معقمََة خاصََة فََي أسََفل حجََرة التبََوغ. توضََع هََذه  ،فتتفََتح القبعََة ،لعََدة أيََام
 الورقة في طبق بتري معقم وتحفك في البراد.
ي أطباق بتري. ينقل عَدد مَن وتعقم وتصب ف، )الملحق( PDAتحضر بيئة مغذية مناسبة كبيئة 

األبواغ من الورقة إلى طبق بتري يحَوي البيئَة المغذيَة، بواسَطة إبَرة الَزرع، ثَم يحضَن الطبَق عنَد درجَة  
س في الكالم. حيث يبدأ إنبات األبواغ بعد أسَبوع تقريبَا ، وتنمَو المشَيجة لتغطَي الطبَق. وبَذلك يَتم  25ْ

يجة مَن سَاللة أخَرى فَي طبَق واحَد، ويحَدث اإلنَدما  الحصول علَى عزلَة مَن المشَيجة، تقابَل مَع مشَ
عند خط التالقي، فنحصل على الهجين بين هاتين السَاللتين مَن مشَيجة  Anastomosisبين الساللتين 

لفتَرة زمنيَة كافيَة، ومقارنتهَا مَع السَالالت  خط التالقي، هذه المشيجة يجب اختبَار إنتاجيتهَا ومواصَفاتها
 . (Dodileva, 1985األم )

 ، وتبيع بذارها التجاريالتجارية زراعيال فطرالالعديد من سالالت وفر الشركات المختلفة ت
فيما بينها من  هذه السالالت تختلفلمخابر إنتا  البذار إلكثارها، و  تبيع مزارع أم منها أو ،للمزارعين
 لمراض المختلفة،، والحجم، واللون، والمقاومة لالقوامشكل ومواصفات األجسام الثمرية، من حيث حيث 

 السالالت:هذه من و  ،سالالت فطر قابلة للكل ولكنها جميعا   ،ومتطلبات اإلنتا 
ناولة، وتناسب بعض سالالته لم، مقاوم للنقل واإنتا  عالي، األبيض: ذو قبعة ناعمة الهجين -

 .االستهالك الطاز  وأخرى تناسب صناعة التخليل
 مناسب لالستهالك الطاز .و  ،ذات حراشف قليلةقبعة لونه كريمي، : الكريميهجين ال -
 ,Stamets and Chilton) (1الصَورة ) الهجَين البنَي: لونَه بنَي، ومناسَب لإلسَتهالك الطَاز  -

1983.) 
 (1الصورة )

 
 .2006الهجين األبيض على اليمين واليسار والبني في الوسط، إيطاليا، 
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عََدة منََاطق مَََن الشََمال السَََوري  فَََي بشََكل بََري  Agaricusعََدة أنَََواع مََن الجََنس نتشََروت
 (.3، 2الصور ) A. bisporusوخاصة النوع 

 
 (3الصورة )         (2الصورة )  

          

 .2009المنتشر بريًا في إدلب،  .Agaricus spفطر ال
 

 :اإلكثار الخضري .4-2
 اعة البذارعملية صن تعتمد عملية اإلكثار التجاري لبذار الفطر على اإلكثار الخضري، وتعتمد

على  وهي من والية بنسلفانيا في ثالثينيات القرن الماضي نيطورها األستاذ الدكتور سيند التي الطريقة
ثم تعقم  ،تخلط مع القليل من كربونات الكالسيومثم  ويستبعد ماء السلق، الحبوب الشكل التالي: تسلق

ل على كميات و حصالر هذه العملية حتى وتستم، قطع من المزرعة الفطرية النقيةب ، وتلقح الحبوبوتبرد
ر  العبوات من  يجبخالل عملية نمو الفطر على الحبوب  تجارية معبأة في أكياس بالستيكية مفلترة.

لعملية يجب أن وخالل هذه ا ح الحبوب في العبوة.و أجل توزيع نمو الفطر بشكل متجانس على كامل سط
 ك على تجانس توزيع الهواء بين العبوات أثناء التحضينيعتبر الحفا س. و  ْ 24-23تكون الحرارة حوالي 

يعتبر الفطر حساس للحرارة  للحفاك على تجانس درجات الحرارة ضمن المجال المطلوب. ضروريا   أمرا  
 بتأثير ارتفاع الحرارة. ويمكن أن تتأثر قدرته على تكوين األجسام الثمرية سلبا  
للسَالالت األم، وأكثَر تمَاثال  مَن الناحيَة الوراثيَة ا  يعطي اإلكثار الخضري سَالالت مشَابهة وراثيَ

 زراعَََيمَََن طريقَََة اإلكثَََار الجنسَََي، وهَََي الطريقَََة المتبعَََة لَََدى شَََركات إنتَََا  البَََذار التجَََاري للفطَََر ال
 ويتم وفق المراحل التالية: وأغلب الفطور األخرى.

 :Mother cultureلحصول على المزرعة األم ا .4-2-1
 عة األم بتحدى الطرق التالية:يتم الحصول على المزر 

 :زراعة األنسجة. 4-2-1-1
انتخََاب أفضََل رؤوس الفطََر خََالل عمليََة اإلنتََا ، ويراعََى أن تكََون سََليمة مََن األمََراض وذات  -

ويجََب أن يكََون هََذا بََآخر طََور الََزر أو فََي طََور  صََفات جيََدة ولََون طبيعََي وغيََر متفتحََة القبعََة
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 ,Chang؛ 2008؛ اليَََاس، 2007ان وآخَََرون، ( )زيَََد4)الصَََورة  سَََاعة 48-24وبعمَََر  البيضَََة،

2008). 
 (4الصورة )         

 
 .2008، السقيلبية، حماه، A512جسم ثمري مثالي للساللة الفرنسية 

ينكَف ق أو ائدقَ 5-2 % لمَدة 1 – 0.5 بتركيَز يعقم الجسم الثمري سطحيا  بهيبوكلوريد الصَوديوم -
 فة العزل.. ثم يجفف على ورقة نشاف ضمن غر %75 بالكحول

، وفَي حَال أخَذها مَن القبعَة يجَب أن تكَون مَن 3ملَم 4-3حجم بتؤخذ خزعة من القبعة أو الساق  -
منطقَََة بعيَََدة عَََن الصَََفائح )أنسَََجة التكَََاثر الجنسَََي(. علمَََا  أن القبعَََة هَََي أنسَََب جَََزء لهَََذه الغايَََة 

 .)أعلى الساق( والذي يمثل نقطة اتصال القبعة بالساق ،وخاصة الجزء السفلي منها
 .PDAمثل بيئة  تنقل القطع إلى أطباق بتري تحوي بيئة مغذية مناسبة -
وكالم دائم. بعد عدة أيَام تبَدأ المشَيجة بَالنمو مَن هَذه   س ْ 24حرارة   درجة عندتحضن األطباق  -

ل علَََى مَََا يسَََمى و حصَََوبَََذلك يَََتم ال ،أسَََابيع 3-2القطَََع حتَََى تغطَََي سَََطح الطبَََق خَََالل حَََوالي 
وتسََتبعد كََل األطبََاق التََي يكهََر عليهََا  (،8، 7، 6، 5)الصََور  Mother cultureبالمزرعََة األم 

فََي  التنشََيطها قبََل اسََتخدامه ،يََوم 14لمََدة   س ْ 4-2درجََة حََرارة  عنََدتحفََك المزرعََة األم  ،التلََوث
  تلقيح البذار األم

 ,.Eind, 1987; Siden, 1990; Wozniak et al؛ 2008؛ اليَاس، 2007زيَدان وآخَرون، )

2001; Niir, 2004; Stamets, 2000; Oie, 2003 ) . 
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 (6الصورة )                 (5الصورة ) 

         
 .2005حلب،  بحوث وضع الخزعة على البيئة المغذية، مركز      .2005حلب،  بحوث أخذ خزعة من نسيج الجسم الثمري، مركز

 
 (8الصورة )                   (7الصورة ) 

           
 . 2005اكتمال نمو المشية، مركز بحوث حلب،      .2005و المشيجة من الخزعة، مركز بحوث حلب، نم
 
 . الحصول على مزرعة نقية من مخابر أخرى:4-2-1-2

من المخابر المتخصصة أو من الجامعات أو  يعتبر الحصول على مزرعة نقية من المزرعة األم
، وهذه المزرعة تمتاز بأنها بدائل الجيدة لزراعة النسجأحد ال مراكز البحوث أو الشركات المتخصصة،

 (.Chang, 2008مختبرة من أجل اإلنتاجية، ومضمون نقاؤها )
مََن عََدة شََركات  ،مائََلالجََار اآلفََي أنبََوب علََى  ،هََذه المرحلََة جََاهزةالحصََول علََى ويمكََن 
كات علََى شََبكة ، وفيمََا يلََي بعََض مواقََع هََذه الشََر وبمواصََفات عاليََة (،9)الصََورة  أوربيََة وأمريكيََة

 :اإلنترنيت
 البلجيكية: Myceliaموقع شركة  -

WWW.Mycelia.be 
 
 
 
 

http://www.mycelia.be/
http://www.mycelia.be/
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 (9الصورة )      

 
 .البلجيكية Myceliaمرحلة المزرعة األم كما تسوقها شركة 

 
 :(سابقا   Somycel)الفرنسية  Sylvanموقع شركة  -

WWW.Sylvanbio.com 
 اإليطالية: Italspawnموقع شركة  -

WWW.Italspawn.com  

 
 . الحصول على المزرعة األم من البذار الجاهز:4-2-1-3

ينقل  ثم وتنجز هذه العملية بالحصول على بذار جاهز جيد التخزين والنقل ذو مصدر موثوق،
جزء منه إلى بيئة مناسبة تحت كروف التعقيم، ولهذه الطريقة عدة مساوىء منها االحتمال العالي للتلوث 

 (.Chang, 2008، واحتمال حدوث التدهور الوراثي عالي أيضا  إذا تكررت عمليات النقل )
 

 :Mother spawn . تجزئة مشيجة المزرعة األم للحصول على البذار األم4-2-2

تلقح بها مشيجة المزرعة األم عدة مرات، حيث تقسم بأخذ أقراص من أطباق هذه المزرعة و  تكاثر
بعد الحصول على ف ،، وهو األسلوب المتبع لدى منتجي بذار الفطر للحصول على البذار األميةالحبالبيئة 

 ،نجيليََةمََن حبَوب أحَد المحاصَيل ال( Spawn)تحضَر البيئَة الحبيَة  ،عَدة أطبَاق مشَيجة مكتملَة النمََو
ويستبعد ماء الغسل، ثم تنقَع بالمَاء حتَى اليَوم التَالي، حيَث  ،مثل القمح وفق التالي: تغسل الحبوب جيدا  

دقيقََة علََى  15-10تََزال جميََع الحبََوب الطافيََة علََى السََطح، تغسََل الحبََوب مََرة ثانيََة، ثََم تسََلق لمََدة 
 ويمكَن إجَراء%، ) 55-48ل نسَبة الرطوبَة فيهَا ضَمن المجَا وتكَون ،األقل حتى تنَتف  دون أن تنهَرس

تصََفى الحبََوب، ويسََتبعد مََاء ثََم  ،(لتتفََتح الحبََوب مََدة أطََولإال أنََه يتطلََب السََلق مباشََرة  بعََد الغسََيل 
السلق. تنشر الحبوب على بنش للتخلص من الماء الزائد، وتضاف كربونات الكالسيوم وكبريتات الكالسيوم 

لَََوزن الرطَََب، وتخلَََط جيَََدا  مَََع الحبَََوب، تعبَََأ % لكَََل منهمَََا علَََى أسَََاس ا1المائيَََة )الجَََبس(، بمعَََدل 
الحبوب بأوعية مناسبة ويراعى ملء نصفها إلى ثلثيها فقط وتغلق بَالقطن الطبَي. تعقَم بَاألوتوكالف عنَد 

س لمدة حَوالي سَاعة ونصَف )تعتمَد مَدة التعقَيم علَى حجَم األوعيَة(. ثَم تتَرك حتَى  121ْدرجة حرارة  
وفََي الكََالم،   س، ْ 24درجََة  نََدع. تحضََن (10)الصََورة  عََة األمتبََرد، وتلقََح بََأقراص مََن مشََيجة المزر 

 20-12المشَيجة بعَد حَوالي نمَو يكتمَل نمَو المشَيجة علَى الحبَوب،  وتهز كل أسبوع مرة. حتى اكتمَال

http://www.sylvanbio.com/
http://www.sylvanbio.com/
http://www.italspawn.com/
http://www.italspawn.com/
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علَى مَا يسَمى بالبَذار األم  نحصل النمو وتستبعد كل العبوات التي يكهر عليها التلوث. بعد اكتمال ،يوم
Mother spawn  لتنشََيطه  ،يََوم 14لمَدة   س ْ 4-2 درجَة حََرارة عنََدالبَذار  هََذا يحفَك (،11رة )الصََو

 ;Stoller, 1962؛2008؛ اليََاس، 2007)زيََدان وآخََرون،  قبََل اسََتخدامه فََي تلقََيح البََذار التجََاري

Leatham and Stahlman, 1989; Safrag, 2000; Stamets, 2000; Nicholas and 

Ogame, 2006). 
 

 (11الصورة )                  (10الصورة ) 

           
 .2005مركز بحوث حلب، ، لبذار األماكتمال مرحلة ا             .2005مركز بحوث حلب، تجزئة المزرعة األم، 

 
هََذه المرحلَََة للمََزارعين ومخََابر إنتََا  البََذار ضََمن عبَََوات  عََدة شََركات أوربيََة وأمريكيََةتََوفر 
 (.12البلجيكية )الصورة  Myceliaشركة إلكثار. وأهمها ، ومعدة لبمواصفات عالية زجاجية، وهي

 
 (12الصورة )   

 
 .البجيكية Myceliaمرحلة البذار األم كما تسوقه شركة 
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 :Final spawnتجزئة مشيجة البذار األم للحصول على البذار التجاري  .4-2-3
 ماأحج 10-5/حجم بذار أم 1 :وبمعدلوتلقح بالبذار األم  آنفا  تحضر الحبوب بنفس الطريقة المذكورة 

 نمو في الكالم، وتهز مرة كل أسبوع. حيث يكتمل  س ْ 24تحضن األوعية عند درجة  .بذار تجاري
، 13)الصور  Final spawnبالبذار التجاري  وتسمى هذه المرحلةيوم.  15-12المشيجة بعد حوالي 

  ْ 4-2درجة حرارة  عندلبذار التجاري وتستبعد كل العبوات التي يكهر عليها التلوث. يحفك ا (،15، 14
يبقى صالحا   البذار إال أن حيوية بعدها باالنخفاض تدريجيا ،وتبدأ هذه ال ،بحيوية عالية ينشهر  2لمدة  س

 ;Stamets and Chilton, 1983؛ 2008؛ الياس، 2007أشهر )زيدان وآخرون،  4حتى  للزراعة

Stamets, 2000; Oie, 2003). ( 2003وأشار )Oie,  إلى أن نمو المشيجة يتطلب درجات حرارة
بعد  مشيجةتلف التإذ  ،مع ضرورة تجديد الهواء باستمرار في غرف النمو  م ْ 25-18تتراوح ما بين 
م 25لدرجة حرارة أعلى من  اتعرضه منعلى الحبوب بعد يوم واحد  ااكتمال نموه ْْ. 

 
 (13الصورة )

 
 .2006، ث العلمية الزراعية بحلبمرحلة البذار التجاري الخاص بمركز البحو 
 

 (15الصورة )         ( 14الصورة )  

    
 .2005المشيجة محملة على الذرة البيضاء، مركز بحوث حلب،           .   2005المشيجة محملة على القمح، مركز بحوث حلب، 
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اعتمادهََا  وأ ،إكثََار المشََيجة واعتمادهََا فََي الزراعََة علََى نطََاق تجََاري وبشََكل عََام يجََب عََدم
وتََوفر هََذه المرحلََة  .األم ةسََاللإنتاجيََة المََع  ، إال بعََد اختبارهََا ومقارنََة إنتاجيتهََاكمصََدر إلنتََا  البََذار

عدة شركات محلية وعالمية، ضمن أكياس بالستيكية ذات فالتَر تسَمح بَالتنفس، وهَي بعَدة أحجَام، وأهَم 
(، سََََََابقا   Somycel)فرنسََََََية ال Sylvanشََََََركة ، و البلجيكيََََََة Myceliaشََََََركة  هََََََذه الشََََََركات هََََََي: 

 والمشروع الوطني إلنتا  بذار الفطر في المؤسسة العامة إلكثار البذار.
 

 :Liquid spawnاللقاح السائل . 4-2-3-1
البذار األم باستخدام تقنية اللقاح السائل، حيث تختصر هذه الطريقة مرحلة يمكن اختصار مرحلة 

 100يكفي طبق واحد مكتمل من المزرعة األم لتلقيح حوالي من العمل عدا عن الوقت والجهد والعمل. ف
ضافته إلى  وعاء بذار باستخدام هذه الطريقة. ويمكن تطبيقها بأخذ كمية من الماء المقطر المعقم واش
المشيجة النامية على أحد أطباق المزرعة األم النقية والخالية من الملوثات، ثم تكشط المشيجة من على 

إلى خالط مخبري خاص يحوي حجم أكبر من الماء المقطر المعقم، وت ق ط ْع هذه سطح الطبق، وتنقل 
ثواني فقط، قيصبح اللقاح السائل جاهزا  لالستخدام،  5المشيجة في الخالط عند سرعة منخفضة ولمدة 

يؤخذ حجم مناسب من هذا اللقاح بواسطة محقن طبي معقم ويلقح به البذار المجهز ضمن أوعية البذار 
 جاري، تهز األوعية جيدا  لتوزيع اللقاح، وتحضن كما في الفقرة السابقة.الت
 
 . المشرو  الوطني إلنتاج بذار الفطر في المؤسسة العامة إلكثار البذار:4-2-3-2

فريق العمل في مشروع الفطر الزراعي في مركز البحوث العلمية الزراعية بحلب من لقد تمكن 
 بعد عمل متواصلوذلك  تا  التجاري لبذار الفطر الزراعي بكافة المراحلوضع تقنية فاعلة ومتكاملة لإلن

. قام هزراعة الفطر حتى تعليبمن إنتا  البذار و وضع برنامج متكامل حيث ، وجهد كبير دام ألشهر عدة
فريق العمل بموجب  أةبلفتة كريمة منه بتكريم ومكاف السيد د. عادل سفر وزير الزراعة واإلصالح الزراعي

، ثم قام السيد الوزير والسيد د. تامر الحجة محافك حلب 25/5/2005/ تاري  479قرار الوزاري رقم /ال
للهيئة  األسبق رئيس فرع نقابة المهندسين الزراعيين ود.مجد جمال المدير العام سليمان طحان والسيد م.

عن مراحل دورة  27/9/2006 العامة للبحوث العلمية الزراعية بزيارة المعرض الذي أقامه المركز بتاري 
ثم وجه السيد الوزير كل من الهيئة العامة  الكاملة من البذار وحتى اإلثمار والتعليب، زراعيإنتا  الفطر ال

بينهما بنقل تقنية  المشترك للبحوث العلمية الزراعية والمؤسسة العامة إلكثار البذار وضمن برنامج التعاون
زراعي إلى المؤسسة ليصار إلى إنتاجه محليا  وبيعه للخوة المزارعين اإلنتا  التجاري لبذار الفطر ال

بأسعار تشجيعية. فقام السيد د. عبد المحسن السيد عمر المدير العام للمؤسسة العامة إلكثار البذار 
ضمن مديرية زراعة األنسجة وشكل فريق عمل لهذا  الزراعي بتحداث المشروع الوطني إلنتا  بذار الفطر

 - 4حيث خضع هذا الفريق لدورة تدريبية في مركز البحوث العلمية الزراعية بحلب من تاري   ع،المشرو 
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، نقلت تقنية إنتا  البذار بموجبها إلى المؤسسة، ثم قام السيد المدير العام للمؤسسة 29/11/2007
  18/11/2007/ تاري  2148بتشكيل فريق عمل مشترك من المؤسسة والهيئة بموجب القرار رقم /

الفطر الزراعي من الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية إلى المؤسسة  مشيجةتقنية إنتا   لمهمتها نق
العامة إلكثار البذار واإلشراف الكامل على عملية اإلنتا ، عقد الفريق المشترك اجتماعات درست فيها 

رها، واتخذت كل اإلجراءات الالزمة اإلمكانيات المتوفرة لدى المؤسسة وحددت اإلمكانيات التي يجب توفي
 Agaricus bisporus زراعيالفطر اللإلقالع بالمشروع الوطني، زود المركز المشروع بسالالت نوعي 

التي اختبرها المركز من حيث اإلنتاجية ومالءمتها لكروف الزراعة  Pleurotus ostreatusوالمحاري 
ووضعت الخطوط العامة لخطة إنتا  تغطي حاجة  ولذوق المستهلك وشروط السوق المحلية. سوريةفي 

السوق المحلية يتم بلوغها تدريجيا  وفق برنامج زمني مدروس كخطوة أولى، وبدأ العمل في المشروع حتى 
تمكن من توزيع كميات تجريبية من البذار على بعض المزارعين النشيطين الذين رشحهم المركز من 

، ثم قام المشروع الوطني بتسعير 2008ي النصف الثاني من العام الموثوقين، وذلك فو المتعاونين معه 
وفر . ي2009لجميع المزارعين مع بداية العام  ا  ل.س. وأصبح هذا البذار متوفر  175لتر البذار بَ 

، (18ة الصور )لتر  5سعة  المشروع البذار ضمن أكياس بالستيكية خاصة ذات فالتر تسمح بالتنفس
لمية الزراعية األخوة المزارعين باعتماد بذار المشروع الوطني ألنه ذو ويوصي مركز البحوث الع

يبيعونه بسعر  المستورد ، حيث أن موزعي البذارمن حيث السعر المستوردالبذار  وينافسمواصفات جيدة 
 (.19، 17، 16 )الصور ل.س للتر الواحد 600 - 450

 كة اإلنترنيت:لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة الرابط التالي على شب
 

WWW.GOSM.GOV.SY   
 
 
 (17الصورة )                 (16الصورة )  

      
 .2009تلقيح الحبوب في مؤسسة اكثار البذار، حلب،    .2009تعقيم الحبوب في مؤسسة اكثار البذار، حلب، 
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 (19) الصورة              (18) الصورة

      
 .2009ثمرة التعاون المشترك بين هيئة البحوث ومؤسسة االكثار، حلب،             .2009لتر الخاص بمؤسسة االكثار، حلب،  5البذار التجاري في أكياس 

 
 ط الواجب توفرها في البذار الجيد:الشرو  .5
 أن تغطي المشيجة جميع سطوح الحبوب المحمل عليها. -
 زكية )رائحة الفطر(.رائحة المشيجة  -
 أبيض ناصع.البذار لون  -
 زهري....( ،بني ،أزرق ،أسود ،من أي ألوان غريبة )أخضر، أصفر خال   -
 (.Stamets and Chilton, 1983; Oie, 2003) حيوية عالية ذو -
 
 :Mother cultureمشيجة المزرعة األم و  التجاري( Spawn) البذار حفظ وتخزين .6

أشََهر  4-2ار فََي جََو الغرفََة أكثََر مََن أسََبوع، ويمكََن حفكََه فََي البََراد لمََدة ال يمكََن حفََك البََذ
 محتفكا  بحيوية عالية.   س ْ 4-2درجة حرارة  ندع

 لفطر يجب أن تكون خالية من أي نوع من الملوثات أو أي قطاع شاذل األم المثاليةمزرعة الإن 
والتي يمكن أن توجد في  والعناكب، تتضمن الملوثات الفطور األخرى والبكتريا والحشرات في النمو.

عندما يتم الحصول على مزرعة الفطر ألول مرة يجب أن تنقل عدة مرات إلى ، ولذلك المزرعة الفطرية
هو أي نموذ  من نمو فالقطاع الشاذ  أما بيئة حديثة التحضير من أجل التأكد من خلوها من أي ملوثات.

عن المكهر أخرى اللون أو بأي طريقة  وأنمو الأو نمط والذي يختلف من حيث سرعة  المشيجة
ما تالحك قطاعات بشكل منطقة ذات نمو أكثر سرعة قرب حافة  عادة   النموذجي للساللة الموجودة.

عادية التي يمكن أن المن المكاهر غير و  هذا النمو المختلف من حافة المزرعة. حصلييمكن أن و  ،النمو
مثل  هاتغيرات في لونوحتى  ة،أو سميك ةمطاطي وأ ةهوائي ةزغبي مشيجةتالحك في المزرعة هي نمو 

إن هذه االنحرافات سوف تؤثر في إنتاجية المزرعة لذلك فتن عملية التعرف عليها  د.األسو بني أو اللون ال
ال يوجد فحص مخبري من أجل و  في غاية األهمية. واستبعادها من عملية اإلكثار إلنتا  البذار يعتبر أمرا  

أداء المزرعة األم لذلك البد من إجراء تجارب عملية من أجل معرفة إنتاجية المزرعة من حيث  التأكد من
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ثم تقارن مع  ،عوامل نمو منتخبة أي أووشكل القبعة وأي مواصفات أخرى مرغوبة،  واللونالحجم و الغلة 
 مزارع أخرى.
 

 تحفظ عزالت سالالت الفطر بعدة طرق من أهمها:
 :Slant agarاآلجار المائل  .6-1

تحضَََََر البيئَََََة المغذيَََََة وتصَََََب فَََََي أنابيَََََب اختبَََََار وتسَََََد هَََََذه األنابيَََََب بَََََالقطن وتعقَََََم فَََََي 
هَذه  حْ ق َل  المائَل. ت   بشَكل مائَل وتتَرك لتبَرد وتتصَلب بالوضَع األوتوكالف، ثم تخر  وهي سَاخنة وتوضَع

  ْ 2 درجَة حَرارة دن، ثم تحفك في البراد ع(20)الصورة  األنابيب بالمشيجة، وتحضن حتى تنمو بشكل جيد
 ,Stamets and Chliton) أشهر لكافة أنَواع الفطَر 4-2. يمكن بهذه الطريقة حفك السالالت لمدة س

1983; Oie, 2003). 
 

 (20) الصورة                            

 .2006، مركز بحوث حلب، اآلجار المائلحفظ المزرعة األم على 
 

 الحفظ تحت الزيت المعدني: .6-2
َََد يضَََاف تحضَََ َََة السَََابقة، وبعَََد نمَََو المشَََيجة بشَََكل جي الزيَََت  إليهَََار األنابيَََب بَََنفس الطريق

. لكَن األنابيَب يجَب أن تكَون  س ْ 2درجَة حَرارة  نَد، ثَم تحفَك فَي البَراد عهَاسَم فوق 1 بارتفَاعالمعَدني 
لمدة و   س ْ 121عند الدرجة  ذات غطاء محكم القفل. والزيت المعدني يجب أن يكون قد عقم باألوتوكالف

وتسََتخدم هََذه الطريقََة  ،سََنوات 3-1العََزالت بهََذه الطريقََة لمََدة ويمكََن حفََك  .ال تقََل عََن سََاعة واحََدة
 (.Stamets and Chliton, 1983; Oie, 2003) لحفك الفطور المحللة للخشاب
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 الحفظ باآلزوت السائل: .6-3
اآلزوت  ائهَََا فَََيضَََمن عبَََوة مناسَََبة، ثَََم تتجمَََد بالصَََعق بتلقتوضَََع المشَََيجة بأوعيَََة مناسَََبة 

بهََذه الطريقََة لعََدة يمكََن حفََك المشََيجة و   س، ْ 80-ثََم تحفََك بالتجميََد العميََق عنََد درجََة حَرارة  السَائل،
 خبََرة فنيََة عاليََة إال أنهََا تتطلََب. ا لكافََة أنََواع الفطََورامهدتمكانيََة اسََتخب وتتميََز هََذه الطريقََة سََنوات،

 ;Sanantonio, 1979كات الكبَرى )وتجهيَزات خاصَة، وهَي تناسَب الجامعَات ومراكَز البحَوث والشَر 

Smith, 1982.) 
 

 الحفظ بالدبال: .6-4
يحتوي علَى جميَع العناصَر الغذائيَة ألنه  ،زراعياليعتبر الدبال أفضل وسط لنمو مشيجة الفطر 

التََام،  هوتعقيمََ تهوذلََك بعََد عمليََة بسََتر  ،وبالتََالي فهََو وسََط مناسََب لحفََك المشََيجة عليََه الضََرورية لََه،
يَََتم تخفَََف مَََن خطَََورة تَََدهور السَََاللة. و  اهَََبهَََذه الطريقَََة، باإلضَََافة إلَََى أن ة سَََنتينويمكَََن حفكَََه لمَََد

 تحضيره بالطريقة التالية:
مَرات بالمَاء الحَار  3غسَل الَدبال ي ثَ م  ليتر ماء صَنبور،  1َ غ من الدبال المبستر ب 300ترطب 

درجَة  عنَدم ق َع  ي  و األنبَوب، ¼ للتخلص من الغازات التي يمكن أن تتكَون فَي األنابيَب أثنَاء التعقَيم. يعبَأ 
يلقََح  ث ََم   مََرة أخََرى فََي اليََوم التََالي، التعقََيم بََار لمََدة سََاعتين، تكََرر عمليََة 1وضََغط  س 121ْ  حََرارة

  س ْ 4-2عنَد الدرجََة  فَي البَرادثَم تخََزن وتحضََن حتَى اكتمَال النمَو،  ،بالمشَيجة بعَد أن تبَرد األنابيَب
 (.Oie, 2003لحين استخدامها )
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 Agaricus bisporus زراعيزراعة الفطر المهد حتضري . 4
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 مقدمة: .1
منجم  أو ةمغار  نمو في أية حجرة، أو بناء مكلم أواليستطيع  زراعيال أن الفطر الرغم منعلى 

تطلب إنشاء أبنية  وأماكن ي لكن نجاح زراعته تجاريا ،ية المنازل واألبنية، أقب أو قديممقلع  أو مهجور
فصحيح أن هذا الفطر يستطيع النمو في األماكن  لهذا الغرض. مخصصا   خاصة، مجهزة تجهيزا  جيدا  

سابقة الذكر وفي الطبيعة ببساطة، ولكن إنتاجه ال يرقى كما  ونوعا  في هذه األماكن إلى ما هو عليه 
عالية التجهيز، والتي يصل فيها إنتا  المتر المربع الواحد من سطح الدبال  حال في المزارع المتخصصةال

 أو أكثر. 2كغ/م 45بالمتوسط، ويصل في بعض المفاطر في الدول المتقدمة إلى  2كغ/م 30إلى 
لدبال بالمراحل التالية: إنتا  البذار وتخزينه، تخمير ا زراعيتتلخص عملية زراعة الفطر ال

 المشيجة على كامل الدبال، التغطية، انتشار للتخمير(، الزراعة، الثانيطور الو  للتخمير، ر األولطو ال)
 .القطافنمو األجسام الثمرية،  ،كهور بداءات األجسام الثمرية تربة التغطية، انتشار المشيجة على

ويجب في كل مرحلة منها  .راعيز الحلقة إنتا  الفطر السابقة المراحل األساسية في المراحل وتعتبر 
، حسب ورطوبة الهواء النسبية ،وتركيز غاز ثاني أكسيد الكربون ،درجة الحرارة كل من ضبطإعادة 

المرحلة، حيث أن لكل مرحلة ما يناسبها، من الشروط الثالثة السابقة، والتي تختلف عنها في المراحل 
 األخرى.

 ،لدبالافتن عملية تحضير وبسترة  ،قد يبدو بسيطا   لزراعة الفطر السابقوبالرغم من أن الوصف 
ن يلمزارعل فضلفي ، وقد ترقى ألن تكون صناعة قائمة بذاتها.ديعقتعتبر عملية على درجة عالية من الت

قبل المضي  ،قائمة   مفطرة  من  ،زراعيال زراعة الفطرالالزمة لخبرة العلى  والوالمبتدئين أن يحصالهواة 
 .(Beyer,  2003)الخاصة  اطرهممفقدما  نحو إنشاء 

 

 أنوا  الدبال: .2
 :الدبال الطبيعي .2-1

ل( فََي تصََنيع وتجهيََز و الخيََوبََول روث % 10، قََش% 90سََتعمل فرشََة إسََطبالت الخيََول )ت
الحتوائه على جميع االحتياجات الغذائية  ،، ويعتبر هذا الدبال نموذجيا  زراعيالالزم لزراعة الفطر ال الدبال

ثمَارهزراعَيال مشَيجة الفطَرالالزمة لنمَو  هَذا النَوع  باالعتمَاد علَى . ولكَن هنَاك صَعوبة فَي منطقتنَا، واش
 .(Beyer,  2003) وبكميات تجارية ،بصورة مستمرة ،لو نكرا  لعدم توفر روث الخي الدبال،من 

 
 :الدبال الصناعي .2-2

إلى  فهو بحاجة ،اءكما في النباتات الخضر  ،على الكلوروفيل زراعياللعدم احتواء الفطر  ا  نكر 
به عن طريق  المحيطةمن البيئة مدها يستوالتي  ،الكربوهيدرات والبروتينأهمها  ،مواد غذائية جاهزة

الدبال  مالئم لنموه، يسمى هذا الوسطانتخابي من الضروري تحضير وسط غذائي فلذلك  ،التحليل



 ةر يف سوريولي لزراعة الفطعمال الدليلـ  اهليئة العامة للبحوث العلمية الزراعية                

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــGCSARـــــــــــــــــــــ

53 

 

(Compost) ( أو المهدSubstrate).  بشكل ا  يكون الغذاء متاح ،جيدبشكل  الدبالوعندما يتم تحضير
مزارع عملية التحلل في مرحلة معينة اليوقف حيث  .سواهنوع آخر ي وليس أل، زراعيللفطر الانتخابي 

الذي  ،هو الكائن السائد أن يصبح زراعيال لفطرمتيحا  بذلك ل ،ويزرع بذار الفطر خمير،من مراحل الت
 ;Stamets and Chilton, 1983ألخرى من النمو )، ويمنع الكائنات اهذا الوسطعلى  سيطرينمو وي

Beyer,  2003). 
فرشة إسطبالت من خلطات مناسبة من المخلفات النباتية والحيوانية، غير الدبال الصناعي يتألف 

، ويتوقف ذلك على تحضيرهفي  ، والصناعيةالمخلفات الزراعية الكثير منيمكن استخدام  حيث الخيول.
 رها.اسعأو  ،فر هذه المخلفاتتو 

مََع ضََرورة  وتتََألف الخلطََة مََن مكََونين رئيسََين همََا مصََدر للكربوهيََدرات، ومصََدر لََ زوت،
، فيجَََب كانَََت مكونَََات الخلطَََة تحَََوي نسَََبة عاليَََة مَََن النتَََروجين. فَََتذا وجَََبس سَََمادي،إضَََافة مكمَََل 

، وتضاف المكمالت السمادية حسب عوز الخلطَة وي نسبة عالية من الكربوهدراتتيح ،مكون آخرإضافة 
عطَاء مكونَات  لتَأمين حاجَة الفطَر مَن عنصَر الكالسَيوم، الناتجة لعناصر معينة، أما الجبس فيضَاف واش

 فََي حََال حدوثَََه. يثََبط عمليََة التهويََةالخلطََة القََوام المفكََك لمنََع التصََاق بعضََها بَََبعض، فااللتصََاق 
ل ، وينصََح بتضََافة المعََدالجََاف للمكونََاتعلََى أسََاس الََوزن /طن كََغ 85-50ضََاف الجََبس بمعََدل وي

 .بحده األعلى عند استخدام ذرق الدواجن كمصدر لل زوت في الخلطة
 الََدولفََي كثيََر مََن مََن أكثََر مصََادر الكربوهيََدرات شََيوعا   تعتبََر مخلفََات المحاصََيل النجيليََةو 

القمحََََيلم  قََََش ،قََََش الشََََيلم قََََش الشََََوفان، قََََش الشََََعير، مثََََل: قََََش القمََََح، زراعََََيالالمنتجََََة للفطََََر 
 المطحونة، وأكثرها توفرا  في سورية هو قش القمح. عرانيس الذرة )التريتيكالي(،

أكثر ويعتبر من  رق الدواجنذمخلفات الحيوانات مثل: بعض  أما مصدر اآلزوت فهو عبارة عن
، روث األبقار واألغنام والماعز، واألسمدة المعدنية اآلزوتية المختلفة ورخصا  مصادر النتروجين شيوعا  

 ، سلفات األمونيوم.مثل: اليوريا، نترات األمونيوم
، والزيتيََََة، واآلزوتيَََة ،البروتينيَََة أمَََا المَََواد التَََي تسَََتخدم كمكمَََالت للنمََََو، فهَََي بعَََض المَََواد

وهَََذه المكمَََالت هَََي عبَََارة عَََن منتجَََات ثانويَََة  والسَََكرية، ولكَََل مَََن هَََذه المَََواد دور واسَََتخدام محَََدد.
قشَور بَذور  ،ة بذور القطنكسبلصناعات عصر الحبوب، والصناعات الغذائية، وصناعات الخمور مثل: 

، كسبة السمسم، كسبة بذور دوار الشمس، كسبة فستق العبيد، كسَبة الَذرة كسبة بذور فول الصويا، القطن
النََاتج عََن صََناعة البيََرة، تفََل التفََاح النََاتج عََن  تفََل الشََعير والمََوالس، السََكري الشََوندر تفََل الصََفراء،

، نخالََة نخالََة الََذرة الصََفراء ،نخالََة القمََح لخمََور،صََناعة الخََل، تفََل العنََب النََاتج عََن صََناعة الخََل وا
 (.Beyer,  2003األرز )

، ويعتبَر المعيَار األساسَي زراعَيتستخدم الكثيَر مَن الخلطَات فَي تحضَير دبَال زراعَة الفطَر ال
في توليف مكونات الخلطة، هو وجود مصدر للكربوهيدرات، ومصدر ل زوت بشكل متوازن، بحيث يكَون 
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% على أساس الوزن 1.7-1.5عند البداية ضمن المجال  Nطة من عنصر اآلزوت محتوى مكونات الخل
عنََد نهايََة طََور التخمََر  20/1فََي مكونََات الخلطََة الجافََة، و 30/1تسََاوي  N/Cالجََاف، وتكََون نسََبة 

عنَََد الزراعَََة )نهايَََة طَََور التخمَََر الثَََاني(، ومحتَََوى الَََدبال المَََائي عنَََد الزراعَََة ضَََمن  1/17األول، و
 ,pH  =6.8 – 7.5 (Stamets and Chiltonورقم حموضتها حول المتعادل أي %، 73-71المجال 

1983.) 
إلنتا  وسط زراعة انتخابي  تستخدم عادة  في عملية تحضير الدبال سلسلة  من عمليات التحلل،

وتقسم هذه العملية إلى  ، تحت شروط منكمة ومتحكم بها، من الحرارة والرطوبة والتهوية.زراعيللفطر ال
بحيث يزود الدبال  ،(Phase II) الثاني طور التخمرو  (،Phase I) األول التخمر طور ن هما:طوري

، ويؤمن الكروف البيئية المناسبة للتحوالت الكيميائية والحيوية. زراعيلنمو الفطر ال بالعناصر الضرورية
، وهذه هي مسؤولية زراعيالدبال من األمور األساسية لنجاح زراعة الفطر العملية تحضير  نجاح عتبريو 

 .(Stamets and Chilton, 1983; Beyer,  2003) المزارع
 

 الصناعي المستخدم في سورية: مكونات الدبال .3
تكَون مَن المكونَات تعتبر الخلطة التالية من الخلطات العملية الناجحة قليلة التكلفة في سورية، وت

 التالية:
 .(21)الصورة  صدر للكربوهيدرات()مسم  10 - 5بطول من  كغ قش قمح مقطع 1000 -
 .(22)الصورة  )مصدر ل زوت( رق دواجنذكغ  1000 – 800 -
 .، أو كسبة فول الصوياالقطن بذور كغ كسبة 40 -
 .)كبريتات الكاليسيوم المائية( كغ جبس زراعي 80 -
 ;Stamets and Chilton, 1983;  Stamets, 2000) ماء )صالح للزراعة( 3م 4-4.5  -

Oie, 2003; Beyer,  2003). 
 

 (22صورة )ال       (21صورة )ال  

                  
 .2005جن، حيان، حلب، او الدذرق    .2005ت قش القمح، حيان، حلب، باال 
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ترتبط طن دبال متخمر ومبستر وجاهز للزراعة.  2.4-2.0ينتج عن الكميات السابقة حوالي 
ولذلك فتنه لتأمين  ة للدبال المستخدم في الزراعة،الجافالمادة ن بوز  ،كمية اإلنتا  المتوقعة من الفطر

 ،جب أن تكون الخلطة ثقيلةو يوهذا  ،الحصول على إنتا  عالي دبال، أهمية عالية فيلل المثاليةالكثافة 
 ;Stamets and Chilton, 1983;  Stamets, 2000) من أجل تأمين نسبة عالية من الوزن الجاف

Oie, 2003). 
 

 في العالم: الطرق المتبعة لتحضير الدبال. 4
 :Long Composting Methodالطريقة الطويلة . 4-1

ومََن عيوبهََا الفقََد الكبيََر فََي المََادة الجافََة  وهََي الطريقََة األكثََر شََيوعا  فََي سََورية حتََى اليََوم
% فََي كََال طََوري التحضََير األول والثََاني، ومََن محاسََنها سََهولة 40لمكونََات الََدبال والََذي يصََل حتََى 

تطبيقهََا دون الحاجََة آلالت التحضََير وسََنتعرض لهََا بشََيء مََن التفصََيل بسََبب أهميتهََا فََي سََورية فََي 
 .5الفقرة 

 
 :Sort Composting Method. الطريقة القصيرة 4-2

وهََي الطريقََة المعتمََدة لََدى معكََم مزارعََي  ،الََدكتور جََيمس سََندن مََن قبََل هََذه الطريقََة تطََور 
ي مناسَبة للمَزارع التَي تملَك آالت تحضَير الَدبال، وخطَوات إجَراء في الدول المتقدمَة وهَ زراعيالفطر ال

 هذه الطريقة هي باختصار:
يفك قش القمح من الباالت، ويرطب بالماء جيدا ، ثم يكَوم أو يوضَع علَى شَكل كومَة طويلَة  :0اليوم  -

 سم، ويرطب يوميا . 90-60قليلة االرتفاع 
لََط بََالقش بشََكل متجََانس، ويرطََب كََل منهمََا جيََدا  رق الََدواجن كاملََة، وتخذتضََاف كميََة  :3اليةةوم  -

 ويجب تفادي الوصول لدرجة جريان الماء، ثم تكوم المكونات من جديد. 
 يعاد خلط المكونات ويضاف الماء حسب الحاجة، ثم تكوم المكونات من جديد. :7اليوم  -
األجزاء الداخلية إلى تقلب الكومة، بحيث تدخل األجزاء الخارجية إلى الداخل، وتخر   :10اليوم  -

مع الحرص  الخار ، وترفع األجزاء السفلية إلى األعلى وتوضع األجزاء العلوية في األسفل.
على إضافة أكبر كمية من الماء دون جريانه، ثم تسوى المكونات على شكل مسطبة 

الطول حسب الكمية، ويجب أن تكون  ×عرض  سم 180 ×ارتفاع  سم 150باألبعاد: 
 .شاقولية ويجب ضغطها للسفل حتى تصبح المسطبة مرصوصةالجوانب ال

يضاف الجبس، وتقلب المسطبة بالطريقة السابقة، ويضاف الماء حسب  التقليب األول: 13اليوم  -
حرص على لالحاجة. وتجرى عملية التسطيب من جديد، مع الحفاك على األبعاد السابقة، وا

 المسطبة مضغوطة.
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تقلب المسطبة ويضاف الماء حسب الحاجة، ويعاد تسطيبها مع المحافكة  ي:التقليب الثان 16اليوم  -
 على األبعاد السابقة.

تقلب المسطبة تخلط المكونات جيدا  ويضاف الماء حسب الحاجة، ويعاد  التقليب الثالث: 19اليوم  -
 سم. ويمكن نقله للبسترة إذا كان جاهزا . 150التسطيب مع إنقاص العرض إلى 

ينقل للبسترة إذا كان جاهزا ، أو تستمر عملية التقليب والتسطيب بفاصل يومين حتى يصبح  :22اليوم  -
 (.Stamets and Chilton, 1983جاهزا  )

 
 :Day Express Composting Method-5 أيام 5السريعة خالل  طريقةال. 4-3

والتقليَل مَن الهَدر يهدف تقصير مدة طور التخمَر األول إلَى الحفَاك علَى المَادة الجافَة للخلطَة 
ة المختلفَة، وتقلَل هَذه الطريقَة الفقَد فَي ل َلِ ح  فيها عن طريق اسَتهالكها مَن قبَل الكائنَات الحيَة الدقيقَة الم  

أيَام مَدة الطَور  5أيَام ) 10-8تصَر مَدة التخمَر إلَى خ% وت25-20المادة الجافة لمكونات الخلطة إلى 
طوات تنفيذها باختصار ولكن يجب االنتباه إلى أن هذه أيام مدة الطور الثاني(، وفيما يلي خ 5-3األول و

 الطريقة خاصة بالدبال الطبيعي:
% 1.1-1.0% ونسَبة اآلزوت فيَه 50أخذ طن واحد مَن فرشَة اسَطبالت الخيَول، رطوبتَه ي   :0اليوم  -

 )قش قمح + روث الخيول + بول الخيول(، يخلط جيدا  ثم يسطب باألبعد القياسية.
رطَب كَل وت  . 2SO4(NH4)كَغ مَن سَماد كبريتَات األمونيَوم  11.25ضَاف ي   األول: التقليةب 2اليوم  -

 لتر ماء، ثم يعاد التسطيب من جديد. 450المكونات بحوالي 
 180ضَاف ، ي  )سبيدا ( CaCO3كغ من كربونات الكالسيوم  33.75ضاف ي   التقليب الثاني: 4اليوم  -

 جديد.ب من ط  س  خلط المكونات جيدا  ثم ت  لتر ماء ت  
َََم ت   جيَََدا   خلَََط المكونَََاتت  :  5اليةةةوم  -  سَََتر حسَََب الطريقَََة العاديَََةب  نقَََل للبسَََترة فَََي نفَََق البسَََترة وت  ث

(Stamets and Chilton, 1983.)   
 

 الصناعي في سورية حسب الطريقة الطويلة: عملية تحضير الدبالاإلدارة الناجحة ل .5
تمَََام يهَََدف طَََور التخمَََر األول  معكَََم عمليَََات التخمَََر الهوائيَََة، إلنتَََا  إلَََى إعَََداد الخلطَََة، واش

جَراء عمليَة  الدبال. أما طور التخمر الثاني فيهدف إلى بسترة الدبال واستكمال عمليات التخمر الهوائية، واش
 (.Stamets and Chilton, 1983; Beyer,  2003التكييف )
 

 :(Phase I). طور التخمر األول 5-1
 المتبع في سورية: طةم  س  الم  سمنتية . النظام التقليدي ذو األرضية اإل5-1-1
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 وبوك عتبر األرضيات اإلسمنتية ضرورية في عملية إعداد الدبال، وتخميره، وكذلك آلة التقليبت  
المفاطر الكبيرة، وتتم عملية التخمير تحت مكلة ذات أرضية  لتلقيمها في حالة م زود بسطل جرار وأ

 (.23إسمنتية )الصورة 
كومة  على شكلحيث أن مكونات الخلطة تكوم  ،ريقبل التخم النقعمرحلة ن ييطبق معكم المزارع

 ،يوما   15-3ر يقبل التخم النقع مدة وتكون . ويزداد محتواها من الماءلكي تلين  ،لعدة أيام ، وترطبكبيرة
مير ويمكن إعادة استعمال الماء خالل عملية تحضير وتخ ب الكومة خاللها يوميا  أو كل بضعة أيام.ل  ق  ت  

عادة استعماله  الدبال، على شكل دورة مغلقة للماء، حيث يجمع الماء في خزانات إسمنتية، وتتم تهويته، واش
 ،بخلط وترطيب المكونات التخمر األول، رطو  بعد هذه المرحلةيبدأ  .التالية لنقع مكونات الخلطة

 180-150الية: العرض وباألبعاد الت على شكل مسطبة طويلة بجوانب مضغوطة ومركز مفكك وتجمعها
 الطول حسب الكمية.× سم  180-150االرتفاع × سم 

تقوم هذه اآللة بتقليب مكونات الخلطة حيث  ،وتقليبها ةلتشكيل المسطب التسطيبتستخدم آلة 
ضافةو الماء ب وتزويدها وخلطها، وتعيد تشكيل المكونات على شكل مسطبة المكمالت اآلزوتية والجبس  اش
 .من جديد

 
 (23لصورة )ا     

 
 .2005مظلة التخمير ذات األرضية اإلسمنتية، حيان، حلب،      
 

الناتجة عن نشاط الميكروبات  ،تبدأ عملية التخمر الهوائي ،الخلطة وتسطيبها خلط مكوناتبعد 
طالق  ،لحرارةلالموجودة في مكونات الخلطة. ينشأ من هذه العملية نشر  ، CO2األمونيا و يغاز لواش

 وتبدأ التفاعالت الكيميائية ، س ْ 70 عند ارتفاع درجة الحرارة إلى الكائنات الحية الدقيقة طنشايتوقف و 
ر األول من تحضير الدبال هو تجميع وحفك المركبات الكربوهيدراتية. طو أحد أهداف الإن . البحتة
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ات الحية الدقيقة الكائن اصورة جديدة تستفيد منهل كمية ونوعية النيتروجن الموجود في الخلطة إلى يتحو و 
 .زراعيال فطرلل إلى غذاء مناسبفي النهاية حيث يتحول النيتروجين  الثاني، رطو في ال

 ،يجب تأمين كميات كافية من الرطوبة واألوكسجين واآلزوت والكربوهيدرات خالل عملية التخمر
ال سوف تتوقف  حين واآلخر إلى ن اليب كملةوالمواد الم ،وهذا هو سبب إضافة الماء ،عمليةهذه الواش

تجري عملية التهوية بصورة طبيعية  .وتعويض الرطوبة وتقليبها من أجل تحسين عملية التهوية ،الخلطة
تدفع الحرارة العالية للخلطة أثناء التخمر حيث  لمسطبة عن طريق التبادل الحراري في الهواء الطلق.ل

يندفع باتجاه  في المركز هواءهذا السخن ي ماوحال المسطبة نحو المركز،للتغلغل من جوانب  الهواء المحيط
يجب أن تكون ، لذلك المدفأة( ويشار عادة إلى هذه العملية )بتأثير ومنه إلى الخار ، المسطبةأعلى 
ر طو يجب أن يكون رخوا  ومفككا  خالل الالمسطبة في حين أن مركز  ،وكثيفة مضغوطةالمسطبة أطراف 

 .(3) الشكل األول من عملية التخمر
إلى درجة  يصبح القش أكثر ليونة  حيث  الالهوائي. التخمرالتحول إلى  إلى نقص الهواء يؤدي

تتزايد كثافة الخلطة، وبذلك تقل كمية الهواء نفس الوقت في و  ،وتصبح المكونات أقل صالبة الرخاوة،
بيرة من يمكن أن يحدث نقص األوكسجين عند إضافة كميات كو  سفل.من األالمسطبة الواصل إلى مركز 
تتشكل و  .إلى األعلى داخل المسطبةقبل أن تتولد حرارة كافية لدفع الهواء  ،الخلطة المياه إلى مكونات

 الدبالتحت الكروف الالهوائية، لذلك فتن تحضير  واألحماض العضوية ،المركبات الكيميائية الضارة
 الفطر. ةزارعلالنسبة فضل باألهو و  ،توليد الروائح الكريهة من للتحت الكروف الهوائية يق

 
 ( انتقال الهواء بتأثير المدفأة في المسطبة3الشكل )
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 . اإلدارة الناجحة لطور التخمر األول بالنظام التقليدي في سورية:5-1-2
 الجدول الزمني للعمال المنفذة خالل الطور األول:

وضَع القَش تحَت جيَدا ، حيَث ي   اءكافة أجَزاء الكميَة بالمَ رطبمن الباالت وت  لقمح ك قش اف  ي   :0اليوم  -
َََدة جمَََع ميَََاه الترطيَََبت   ،رذاذ مَََائي مسَََتمر ضَََمن دورة مغلقَََة للمَََاء فَََي أحَََواض  الزائ

 .(25، 24ا بشكل مستمر )الصور خاصة ليعاد استخدامه
ضافة المزيَد مَن المَاء، ثَم ي   :5اليوم  - ع فَوق بعضَه الَبعض علَى شَكل كومَة طويلَة م َج  تقليب القش واش

 (.26م طول( )الصورة  3طن قش حوالي  1يلزم عادة  لكل )حسب الكمية، 
طََب المكونََات أثنََاء ر  خلََط بََالقش بشََكل متجََانس، وت  ، وت  رق الََدواجن كاملََةذضََاف كميََة ت   :7اليةةوم  -

 كوم من جديد. ذلك، ثم ت  
 (25الصورة )          (24الصورة ) 

           
 .2005نقع القش، حيان، حلب،  عملية       .2005حمام نقع القش، حيان، حلب،  

 
 (26الصورة ) 

 
 .2005تكويم مكونات الخلطة، حيان، حلب،  
 

زع على كافة أجزاء الخلطة بشكل متجانس، مع تقليب و  ، وت  ضاف كمية الكسبة كاملة  ت   :10اليوم  -
بحيث تدخل األجزاء الخارجية إلى الداخل، وتخر  األجزاء الداخلية إلى الخار ،  الكومة،

مع الحرص على  .وترفع األجزاء السفلية إلى األعلى وتوضع األجزاء العلوية في األسفل
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 سم 120 كافة أجزاء الخلطة، ثم تسوى المكونات على شكل مسطبة ذات األبعاد: ترطيب
، ويجب أن تكون الجوانب الشاقولية الطول حسب الكمية ×عرض  سم 180 ×ارتفاع 

، 27ويتم ذلك إما باستخدام قالب خشبي بسيط )الصور . مرصوصة والمركز )النواة( مفكك
راعى أن (. وي  29ة )الصورة ن  ن  كْ م  (، أو باستخدام آلة التسطيب في المفاطر الكبيرة الم  28

 تكون جوانب المسطبة شاقولية ومضغوطة، أما مركزها فيجب أن يبقى مفككا .
 

و الفطََور الشََعاعية المحبََة هََو تهيََظ الكََروف ضََمن المسََطبة لتناسََب نمََالتسََطيب الهََدف مََن 
س، والتََي تحلََل مكونََات الخلطََة وتحََول النشََادر  55ْ - 45للحََرارة التََي تعََيش ضََمن المجََال الحََراري 

واألمونيا إلى بروتين ضمن أجسامها، وتشكل هذه الفطور غذاء الفطر الزراعي عندما تموت الحقا . ويبين 
 .دبالة الالمناطق الحرارية على مقطع عرضي في مسطب (4الشكل )

 
 Phase Iفي الطور األول للتخمر  دبال( مقطع عرضي ضمن مسطبة ال4شكل )

 
 

وتكون س  35ْحوالي وهي درجة الحرارة فيها منخفضة  ، وتكونوهي منطقة القشرة الخارجية :1المنطقة 
 يهاف نمو الفطور الشعاعية حيث تتعرض هذه المنطقة للجفاف، ويكون التهوية جيدة والرطوبة منخفضة

 التخمر ضعيف.بالتالي ضعيف و 
تكون مثالي لنمو الفطور الشعاعية، و ال و المجالس وه 60ْ-55درجة الحرارة ضمن المجال  :2المنطقة 

 التخمر الهوائي، حيث يكون التهوية ممتازة والرطوبة ممتازة، وهذه المنطقة مثالية لنمو الفطور الشعاعية
 سب لزراعة الفطر الزراعي.منا دبال في هذه المنطقة نتجيو  ممتاز،

س وهي مرتفعة جدا ، حيث يتوقف نشاط الكائنات الحية  80ْ-70درجة الحرارة ضمن المجال  :3المنطقة 
، حيث يتوقف التخمر الحيوي وتبدأ عمليات جدا   التهوية محدودة والرطوبة مرتفعةتكون عند هذه الحرارة، و 

 في المادة الجافة دون جدوى. الحرق الكيميائي للمادة الجافة، مما يسبب هدر
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مما يسمح بتشكل س وهي منخفضة والتهوية تكاد تكون معدومة  35ْ حوالي درجة الحرارة :4المنطقة 
وتقوم بعمليات التخمر الالهوائي،  ،ضمن هذه المنطقة، حيث تنشط البكتريا الالهوائيةالهوائية كروف 

 ي مكونات الخلطة.وتسبب الليونة والرخاوة ف ،فتطلق الروائح الكريهة
المناسب لزراعة  دبالنالحك مما سبق أن الكروف المثالية للتخمر الهوائي المرغوب إلنتا  ال

وللحد من سيء،  دبالمن المسطبة، والمناطق األخرى تنتج  2الفطر الزراعي محدودة في المنطقة 
تقليب المتكرر للمسطبة، إجراء ال وتحسين كروف التخمر فيها ال بد من 4و 3و 1الخسارة في المناطق 

فالتقليب  ،حيث ت ْخل ط مكونات المناطق األربعة لتوحيد كروف التخمر فيها وزيادة تجانس مكونات الخلطة
على باقي المناطق مما ينشر  2، ويوزع مكونات المنطقة 1يرفع الرطوبة والحرارة في مكونات المنطقة 

 والرطوبة ويرفع التهوية ، ويخفض الحرارةة التخمر الهوائيالمرغوبة لزيادة فعالي العدوى بالفطور الشعاعية
 الالهوائية. 4في مكونات المنطقة  ويخفض الرطوبة ، ويزيد التهوية والحرارة3في مكونات المنطقة 

 
 (28الصورة )         (27الصورة )    

     
 .2007حماه،  ، سلمية،المسطبة    .2004حلب،  الحص، جبل تسطيب الخلطة باستخدام قالب خشبي،   

 
 (29الصورة )  

 
 .2005آلة التقليب والتسطيب، حيان، حلب، 
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 .وترطَََب أجَََزاء الخلطَََة حسَََب الحاجَََة بالطريقَََة السَََابقة، تقلَََب المسَََطبة التقليةةةب األول: 16اليةةةوم  -
نقَاص العَرض  تسطيبوتجرى عملية ال من جديد، مَع الحفَاك علَى االرتفَاع والطَول، واش

 مكونات نتيجة التخمر.حسب انخفاض حجم ال
قبَل التقليََب علَى السََطح العلََوي  كميَة الجََبس الزراعَي كاملََة  تضََاف  لتقليةةب الثةةاني:ا 22-20اليةوم  -

ب أجزاؤهََا حسََب الحاجََة، ترطََثََم تقلََب المسََطبة كمََا فََي التقليََب السََابق، و ، للمسََطبة
ر مََََع المحافكََََة علََََى األبعََََاد السََََابقة، ويراعََََى توزيََََع نمََََوات الفطََََو  ويعََََاد تسََََطيبها

 الشعاعية قدر المستطاع.
المسطبة بالطريقة السابقة، مع الحرص على توزيع نموات الفطور تقلب  لتقليب الثالث:ا 25-23اليوم  -

الشعاعية على كامل أجزاء الخلطَة، ويتطلَب نمَو هَذه الفطَور المزيَد مَن المَاء، فيجَب 
ئحَََة األمونيَََا االنتبَََاه للترطيَََب جيَََدا  وحسَََب حاجَََة أجَََزاء الخلطَََة، يالحَََك انطَََالق را

 سم. 150-120سم، وعرض  60القوية، ثم يعاد بناء المسطبة بارتفاع 
داكَََن ، فيكهَََر بلََون بنَََي مرحلَََة النضََج إلََى يكَََون الََدبال قَََد وصَََل الرابةةةع: لتقليةةةبا 27-25اليةةوم  -

الفطَور الشَعاعية بشَكل جيَد، وتكهَر عليَه نمَوات ويكون القَش فيَه لَين، ، )شوكوالتي(
%، ورقََم 74-68، ومحتََواه مََن المََاء ضََمن المجََال بقََوةونيََا رائحََة األموتنبعََث منََه 
. فََتذا لََم تتحقََق هََذه الشََروط يجََب االسََتمرار فََي عمليََة pH  =7.0-7.5حموضََته 

التقليََب والتسََطيب بفاصََل يََومين بََين التقليََب واآلخََر، حتََى تتحقََق الشََروط السََابقة. 
واحََد هََو  سََم، وهََو مصََمم لغََرض 60-40وارتفََاع المسََطبة قََد يتََراوح ضََمن المجََال 

بعََد أن س( لتنشََيط نمََو الفطََور الشََعاعية. و  57ْ-48تََأمين الشََروط المثاليََة )الحََرارة 
ََدبال الشََروط السََابقة يجََب أن ينقََل فََورا  إلََى نفََق البسََترة ليبََدأ طََور التخمََر  يحقََق ال

 .(Stamets and Chilton, 1983)الثاني، دون أي تأخير 
 التَََي تثَََبط نمَََو ،تَََؤدي لزيَََادة تلوثَََه بالكائنَََات الضَََارة إن تقليَََل المَََدة الالزمَََة لنضَََج الَََدبال مالحظةةةة:

إلَى فقَد جَزء كبيَر مَن العناصَر الغذائيَة الهامَة  ،ترك الدبال لفترة أطَول مَن الَالزم يؤدي المشيجة. بينما
، وفقََد الحََرارة الذاتيََة للخلطََة، ممََا يسََبب رفََع تكلفََة البسََترة، بسََبب زيََادة كميََة الالزمََة لنمََو المشََيجةو 

الزمة لرفع حرارة الخلطَة، باإلضَافة إلَى الفقَد فَي كميَة المَادة الجافَة للخلطَة مَع زيَادة فتَرة المحروقات ال
 وتدني نوعيته. ،. وفي كلتا الحالتين يالحك انخفاض كمية المحصولالتخمر

 
 المتبع في أوربا وأمريكا: المهّواةالنظام الحديث للتخمر باعتماد األرضية  .5-1-3

الدبال في أوربا، وأمريكا الناتجة عن عملية تحضير  ،بالروائح الكريهة ازدادت الشكاوى المتعلقة
، أثناء عملية تحضير للتحكم بانبعاث الروائحطريقة جديدة، يجاد إلازدياد الحاجة إلى ، مما أدى الشمالية

الكروف  ، يؤدي إلى تهيئةلعملية التخمر الهوائي ةنقص كمية األوكسجين الالزمإن  .الدبال المتخمر
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 ،االزديادبالروائح الواخزة  وتبدأ ،(4من الشكل  4)المنطقة  المسطبةأسفل  منتصف في ،الالهوائية
لذلك تستخدم طرق للتهوية اإلضافية في النكام الحديث لتحضير الدبال، للحفاك على  .االنتشارو 

ل فتحات الهواء من خال من عن طريق مراوح تدفع تيار الدبال، وذلك مسطبةالكروف الهوائية ضمن 
نكام األرضية المهّواة. وهناك بعض وهذا ما يسمى ب ،موزعة على األرضية اإلسمنتية بشكل متجانس

من أجل ، ضافة إلى األرضية المهّواةباإل ية،أو الخشب يةالجدران الجانبية اإلسمنت األنكمة التي تستخدم
ة ْسم طم   التقليدية عن األنكمة يثويختلف هذا النكام الحد. الدبال لكومةارتفاع وسماكة متجانسة  ضبط
 .الدبال في سوريةرضية المستخدمة حاليا  لتحضير األ

أمريكا و  ،بتلغاء األنكمة التقليدية في أوربا الدبال،لتحضير  األرضية بدأت األنكمة مهّواة
ئل في التحكم عملية. ويعتبر األوربيين هم األواال هذه وذلك من أجل التحكم بالروائح المنبعثة من ،الشمالية

 .الناتجة عن العمليات الزراعيةالروائح في انبعاثات 
على وقادرا   ،عندما يصبح القش لينا   ا ،منتهي الدبالعملية تحضير  من ر األولطو يمكن اعتبار ال

الخلطة في بداية  تكونفي حين واخزة ولون القش بني داكن،  مونيااالحتفاك بالرطوبة، كما تكون رائحة األ
ذات قوام و األول جافة وذات لون أصفر فاتح، وتصبح في نهايتها بلون بني شوكوالتي رطبة الطور 
 .(Beyer,  2003) بشدة مونيانبعث منها رائحة األتكثيف، و 

 
 :(Phase II)التخمر الثاني . طور 5-2

 التخمر رفورا  طو  نقل إلى نفق البسترة، ليبدأالدبال، وي   أعبي   للتخمر، ر األولطو فور انتهاء ال
في سورية وفق  ينفذو  ،البسترة والتكييفيتضمن هذا الطور عمليتين هما عمليتي ، ني دون أي تأخيرالثا
 نكام الصناديق أو الصواني، ونكام الدوغما )الفلت(. نكامين التاليينحد الأ

 
 أهداف الطور الثاني للتخمر:. 5-2-1

 تخمر:دبال الم  البسترة 
الضارة،  رو والفط ،مثل الحشرات الموجودة فيه الضارةاآلفات  للقتخّمر تالم الدبالستر ب  ي  

التي  ،للكائنات الحية نتخابيولكنها قتل ا ،هذه ليست عملية تعقيم كاملةو  البكتريا، والنيماتودا، والعناكب.و 
تقلل هذه العملية بنفس الوقت من فقدان و  .مباشرة   هأو التي تهاجم ،على الغذاء زراعيال الفطر تنافس

استكمال عملية طور التخمر الثاني إلى كذلك . ويهدف وتشجع نموها بشكل كبير المفيدة لكائنات الحيةا
التخلص من ، و زراعي، وتشجيع نمو الفطور الشعاعية المحبة للحرارة والداعمة لنمو الفطر الرالتخم

 .تحويلها إلى مادة مغذية للفطرب التي تشكلت أثناء طور التخمر األولاألمونيا 
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 إتمام عملية التخمر بشكل كامل:
خالل  ةجالنات ةالمنحل واألمونيا ،التخمر التخلص من كل السكريات البسيطة الذوابة إتماميعني 
 فتنه الثاني طورنهاية ال% حتى  0.07على من تركيز أب ةالمتطاير  مونيااأل تفتذا بقي األول، طور التخمر

%  0.10من  علىاأل األمونياتركيز  كشفي  بشكل عام و  .، ويسبب التسمم لهاالفطر مشيجةثبط نمو ي
 وتقوم .إلى غذاء لهاالفطر  لمشيجة ةسامال مونيااأل ول هذهح  ت  يجب أن  .اإلنسان أنف بلقبسهولة من 
والمواد األمينية في المحلول إلى  األمونيا ، حيث تحولالفطور الشعاعية المحبة للحرارة بهذا التحويل

بواسطة  ،والكربوهدرات مونيال لليمعكم هذا التحو ز ج  نْ ي   لفطر.ل ا  متخصص غذاء  ر والذي يعتب ،بروتين
ر فعالة جدا  في الطو  فطورتلك التعتبر ، حيث التخمر عملية أثناء الفطور الشعاعية المحبة للحرارةنمو 

ي فوتين بر  تحول إلىت، حيث من مصادر تغذيتها الرئيسة ة  واحد ثل األمونيامت  ، و األول من التخمر
تلك الكميات من المواد  الزراعي الفطر   ستخدم  ي   الفطور الشعاعية وبعد أن تموت أجسامها أو خالياها.

 .له غذاءفي جثثها كالغذائية 
 اإلجراء األكثر صعوبة في زراعة الفطر التخمرمن  ر الثانيطو أهداف الويمكن أن يكون تحقيق 

ر طو تحتم على المزارع تعديل برنامج ال ،لة زراعية أخرىأو أي مشك ،التخمر أي خلل في ألن ،زراعيال
على كيفية إدارة  معتمدة   ا ،يوم 18-7بكل األحوال من  عمليات هذا الطورتأخذ و  .للتخمر بالكامل الثاني

 اتنمو  ربعد هذا الطو كهر تيجب أن  للتحكم بنشاط الميكروبات. ،والهواء ،وضع درجات حرارة التخمر
 اءبيض اتعلى شكل نمو  تكونوالتي  ،بشكل معتدل على الدبال المتخمر لمحبة للحرارةا الشعاعية الفطور

 على أجزاء الدبال.صدفية لماعة 
 أهداف الطور الثاني للتخمر على الشكل التالي:مما سبق نستطيع أن نلخص 

 ر.استكمال عملية التخم -
 .زراعيلفطر التشجيع نمو الفطور الشعاعية المحبة للحرارة، والداعمة لنمو ا -
 ,Stamets and Chilton) ، وتحويلها إلى مادة مغذية للفطرالتخلص من األمونيا المتبقية -

1983). 
 والديدان ية وغير الحشريةالحشر اآلفات و  والممرضات الضارة تل األحياء الدقيقةوق الدبالبسترة  -

 .وخاصة الثعبانية )نيماتودا(
 

 مر الثاني في سورية:. اإلدارة الناجحة لطور التخ5-2-2
 ما:غنظام الدو . 5-2-2-1

تكََون فيََه أرضََية النفََق مثقبََة، لتسََمح بمََرور تيََار الهََواء مََن األسََفل إلََى األعلََى، يمََل النفََق 
يجَب أن تَتم عمليَة البسَترة  .(5) شَكل سَم 150لى ارتفاع إبالدبال حيث يغطي كافة أرضية نفق البسترة 

، وبيوضَها الة عندما تقضي علَى البكتريَا، والنيمَاتودا، والحشَراتفي بداية طور التخمر الثاني، وتكون فع
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وضَََع فَََوق ، وي  (31، 30)الصَََور  البسَََترة نقَََل الَََدبال إلَََى نفَََقي   ، والفطَََور الضَََارة.وبيوضَََها والعناكَََب
  ْ 60فَي العمَوم يجَب أن ترفَع درجَات حَرارة الهَواء والَدبال معَا ، إلَى سَم، و  150بعضه البعض بارتفَاع 

علَى األقَل، عَن طريَق ضَ  البخَار  سَاعات 6 لمَدةس  56ْ  درجةعلى األقل، أو إلى لمدة ساعتين  س
، ومدة البسترة ضمن س 60ْ-56قات من درجات الحرارة ضمن المجال افويتبع المزارعون عدة تو الساخن، 
  س. ْ 63مََدتها، شََرط أال تتجََاوز الدرجََة  تكلمََا ارتفعََت درجََة حََرارة البسََترة قلََو  .سََاعات 6-2المجََال 

 ع نهاية المدة سابقة الذكر تكون عملية البسترة قد انتهت، ويجب أن تبدأ عملية التكييف.وم
فَي الَدبال، والتَي  نمَو الميكروبَات المفيَدةعملية التكييف هي عبارة عَن تهيئَة الكَروف المثاليَة ل

 ة للحََرارةتنمََو الفطََور الشََعاعية المحبََ حيََث ،زراعََيوالمََواد األخََرى إلََى غََذاء للفطََر ال األمونيََاسََتحول 
بشََكل أفضََل  هََازاد نمو  ةمتاحََال األمونيََا توكلمََا زاد ،س 54ْ-51 يالحََرار ضََمن المجََال  مثََاليبشََكل 
بشََكل أسََرع.  األمونيََا تحولََت   خّمََر لمََدة أطََولتالم الََدبالكلمََا بقيََت فََي ي، و مجََال الحََرار هََذا ال ضََمن

الفطَور دما نفهَم كيَف تنمَو تلَك عنَ .زراعَيغذاء للفطَر الوال ،نتج معكم البروتينياستمرار هذه العملية سو 
 أسهل.للتخمر ر الثاني ، ستكون عملية إدارة الطو خّمرتالم الدبالفي  تعملكيف و  المحبة للحرارة،

 
 ( مخطط لنفق البسترة5شكل )

 
حساس حرارة الهواء الداخل إلى  6. دبالحساس حرارة الهواء الخارج من ال 5. دبالحساسات حرارة ال 4، 3، 2، 1
 10. التحكم بتوربين تدوير الهواء 9. النفق دامبر إدخال الهواء من خارج 8دامبر تدوير الهواء داخل النفق.  7 .دبالال

فلتر الهواء الداخل من  14وحدة التحكم.  13مروحة العادم.  12دامبر تعديل الضغط.  11توربين تدوير الهواء. 
 حساس األوكسجين واألمونيا. 15الخارج. 
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 (31الصورة )       (30لصورة )ا       

       
 .2008السقيلبية، حماه،  نفق البسترة من الداخل،       .2005ق البسترة، حيان، حلب، نف              
 

 فََي اليََوم، درجََة 2خّمََر أكثََر مََن متال الََدبالخفََض درجََة حََرارة يجََب أال ت  أثنََاء عمليََة التكييََف 
فَي كَل األحَوال ة  بَاألنف، و عادالدبال في  مونيا، يتفقد المزارعون األالثاني رطو عند االقتراب من إتمام الو 

مَن  مونيَاعنَدما تنتهَي رائحَة األ بواسَطة األجهَزة مكمَال  للفحَص بَاألنف. مونيايمكن أن يكون اختبار األ
إلَى  الَدبال، يجَب تبريَده بالسَرعة الممكنَة بتدخَال أكبَر كميَة مَن الهَواء النقَي، حتَى تصَل درجَة حرارتَه

نجَزت، وهكذا يكون الطور الثَاني للتخمَر قَد انتهَى، وبالتَالي عمليَة تحضَير الَدبال قَد أ  ،  س ْ 26 - 23
مخطط درجات الحرارة ضَمن نفَق البسَترة أثنَاء طَور التخمَر  (6شكل )ويوضح ال، ويصبح جاهزا  للزراعة

 Phase II (Stamets and Chilton, 1983.)الثاني 
 

 البسترة لتخمر الثاني ضمن نفقالحرارة في طور ا( مخطط 6شكل )
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 :أو الصوانينظام الصناديق . 5-2-2-2
، أو صَواني، وينقََل (32)الصَورة  فَي صَناديق خشََبية، أو بالسَتيكيةفَي هََذا النكَام يعبَأ الَدبال 

البسترة بهذا النكام مثيلتها في عملية توضع الصناديق فوق بعضها البعض. تشابه  إلى نفق البسترة، حيث
سابق بشكل عام من حيث األهداف ومواصفات الدبال الناتج، وتختلف عنها في بعض التفاصيل. النكام ال

حيََث يعبََأ الََدبال بعََد إنتهََاء طََور التخمََر األول بصََناديق، أو صََواني، وتنقََل هََذه الصََناديق إلََى نفََق 
البسََترة، وتََرص فََوق بعضََها الََبعض، توضََع حساسََات للحََرارة ضََمن الََدبال فََي عََدة صََناديق متوزعََة 

اخََل النفََق، وتوضََع حساسََات أخََرى فََي الهََواء أيضََا ، ثََم يغلََق النفََق، وتجََرى عمليََة البسََترة كمََا فََي د
  ْ 10النكام السَابق، إال أنَه يسَمح فَي هَذا النكَام بفروقَات بَين درجَة حَرارة الَدبال والهَواء قَد تصَل إلَى 

منََََه، وال ينصََََح  ، ويعتبَََر هََََذا النكََََام أقََََل كفََََاءة مََََن نكََََام الََََدوغما ويعطََََي دبََََال ذو إنتاجيََََة أقََََلس
 .(Stamets and Chilton, 1983) باستخدامه إال في حال ضعف اإلمكانيات وانخفاض التقانة

 
 (32الصورة )   

 
 .2005، جبل الحص، حلب، البسترة وفق نظام الصناديق البالستيكية

 
 :بعد إنتهاء عمليات التحضير الدبالمواصفات  .6

 السابقين بالمواصفات التالية: ننكامياليجب أن يتمتع الدبال الناتج من كال 
 األمونيا، ورائحة الدبال لطيفة وغير مزعجة إطالقا . رائحةال يوجد أي أثر ل -
 .، منقط بنموات الفطور الشعاعية البيضاءلونه بني شوكالتي -
وعنََدما نأخََذ كميََة منََه ونضََغط عليهََا بقبضََة اليََد ال يسََيل منََه  ،%72 - 68 بحََدودالمََائي  اهمحتََو  -
 .لماء، بل يترك رطوبة على اليد دون أن يلتصق بهاا
 .، وغير ملتصق، وينفصل عن بعضه بسهولةلز  وغير دهني، قوامه مفكك -
 والحشرات واإلصابات المرضية. الثعبانية )نيماتودا( خالي من الديدان -
 .7.5 والمثلى هي، pH  =7 – 7.8درجة حموضته  -
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 ;Stamets and Chilton, 1983) 1:17هَي  C/Nسَبة %، ون N 2.0-2.4محتَواه مَن اآلزوت  -

Beyer,  2003). 
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فقط اللغنين والسللوز  اتمعقد تليسو  ،المثالية ائيةغذواد اليجب أن يزود الدبال مشيجة الفطر بالم
 زراعيالين بالنسبة للفطر ه البروتيشبتيمكن و  .أيضا الزيوت مهمة، والدهون، و بل البروتينذات أهمية، 

ر بشكل ويجب أن يتغذى الفط بالزبدة. والدهون ،الكربوهيدرات بالبطاطاو  ،بشريحة اللحم بالنسبة لإلنسان
من الميكروبات في  البروتين والدهونللفطر من  المصدر الرئيسيأتي ، و متوازن من كل هذه األغذية

  .اهي التي تمد الفطر به ،ر المحبة للحرارةو لفطواريا لبكتلالخاليا الميتة حيث أن  ،التخمر الثاني طور
يمكن إضافة المواد المكملة للنمو إما في طور التخمر األول أو قبل البسترة أو أثناء التغطية 
)وفي هذه الحالة يجب أن يكون كل من الدبال المستعمر بالمشيجة والمواد المضافة نكيفة تماما  من 

ال فتن هذه األ خيرة ستنتشر في الدبال بشكل وبائي وتدمر زراعة الفطر بالكامل(، ويفضل الملوثات واش
وتوفير هذه المواد البروتين والدهون  الدبال من ن محتوىيتحسما أمكن ل إلضافاتا بعض هذه رتأخي

العديد وتتألف  جزء منها. بالكامل دون أن تستهلك الكائنات األخرى الموجودة في الدبال زراعيللفطر ال
 تين والزيت، مثل كسبة فول الصويا، أو كسبة بذور القطن،لبرو افة من مواد غنية باه المواد المضمن هذ
ة، المغذيالمواد  تحللقد عولجت لتأخير تكون والتي  ،بْ س  من الكِ  ىوأنواع أخر  ،كسبة الذرة الصفراءأو 

ذا أضيفت مواد غير معالجة للدبال في هذا الوقتو  .زراعياللفطر ا لصالح  سهلة   هدية   بح غالبا  تص ،اش
تنمو هذه الفطور بسرعة أكبر من سرعة ، حيث أو الفطور المنافسة ،أو األعشاب ،للميكروبات األخرى
 على المواد الغذائية. زراعيالفطر ال منافسة   ،وتستطيع أن تغزو الدبال ،زراعيالنمو مشيجة الفطر 

بنمو  ،وزيادة الغلة لديه، ز آلية اإلثماريلتحف ،في هذه اإلضافات والدهونالزيوت  زراعيالالفطر  دمخستي
من سطح  ،2/مكغ 7.5-1.25 بهذه الطريقة بحدوديمكن زيادة الغلة و  ،المزيد من بداءات األجسام الثمرية

 .(Stamets and Chilton, 1983; Beyer,  2003باإلضافة لزيادة حجم األجسام الثمرية ) ،النمو
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 (:Spawning) الزراعة .1
هََي عبََارة عََن عمليََة خلََط البََذار بالََدبال المتخمََر المبسََتر، وتََتم عنََدما تنتهََي عمليََة التكييََف، 

متخمََر مبسََتر  دبََال طََن 1 وفََق المعََدل التََالي: كََل،  س ْ 26 – 24إلََى  ض درجََة حََرارة الََدبالفخوتََن
بذار، وتجدر اإلشارة إلَى أن الغلَة ال تتَأثر بشَكل مباشَر بمعَدل البَذار، وكلمَا زاد  لتر 10-7 يحتا  إلى

معدل البذار زادت سرعة استعمار المشيجة للدبال، حيث تضَمن عَدم نمَو المنافسَات األخَرى، ويمكَن أن 
أكياس خيش بالسَتيكية أو أكيَاس بَولي إتيلَين مختلفَة أو فَي سَالل بالسَتيكية أو علَى  تكون الزراعة في

 .(Stamets and Chilton, 1983; Beyer,  2003) (38، 37، 36، 35، 34، 33الصور رفوف )
 
 (34الصورة )        (33صورة )ال 

        
 .2007، سلمية، حماه، عة في سالل بالستيكيةالزرا    .2007الزراعة في أكياس خيش بالستيكية، حيان، حلب، 

 
 (36الصورة )             (35الصورة )   

          
 .2008الزراعة في أكياس بولي إتيلين شفافة، حريتان، حلب،           .  2008الزراعة في أكياس بولي إتيلين سوداء، السقيلبية، حماه،  
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 (38الصورة )         (37الصورة ) 

               
 .2008الزراعة على رفوف، السقيلبية، حماه،        .        2007الزراعة في أكياس خيش بالستيكية على رفوف، حيان، حلب، 

 
لذلك يجب تنكيف، وتعقيم غرفة  المفاطر،عملية الزراعة في تعتبر النكافة العامل الرئيس في 

 .ثياب العمال وأحذيتهم كما هو متبع في المداجن، و والسالل ،واألجهزة ،األدواتالزراعة، و 
ينثر بذار في المفاطر التي تعتمد الزراعة على رفوف، يوضع الدبال المبستر على الرفوف، ثم 

يعتبر التجانس في توزيع و  ه، ثم يخلط البذار مع كامل أجزاء الدبال بشكل متجانس.على سطح الفطر
لكامل أجزاء الدبال. ومن الممكن  البذار استعمارفي  ينحاسم ينر أم ،درجة الحرارةباإلضافة إلى  ،البذار

في غرفة خاصة للزراعة، أو في نفق البسترة بعد إنتهاء عملية التكييف  أن تجري عملية زراعة الدبال
 وقبل نقل الدبال إلى الرفوف.

يفة أما في المفاطر التي تعتمد نكام الصناديق، فتجري عملية الزراعة في غرفة خاصة نك
ومعقمة، حيث تفرغ محتويات عدة صناديق على طاولة الزراعة، وينثر عليها كمية البذار المناسبة، ثم 

 تخلط بشكل متجانس، وتعبأ الصناديق من جديد، وتنقل إلى غرف التحضين.
رطوبة وب من جهة، معدل البذار وتوزيعه للدبال باختالف استعمار المشيجةمدة  وكذلك تختلف

 21-14 عادة  استعمار المشيجة للدبال  يستغرقو  .من جهة ثانية ة وجودة الدبالكافة ونوحرارة وطبيع
تبدأ و  كافة أجزاء الدبال، المشيجةعندما تغزو  تملتكالمشيجة للدبال قد ا استعمار عمليةتعتبر و  ا ،يوم

  ,Stamets and Chilton, 1983; Beyerعملية توليد المشيجة لحرارة االستقالب بالهبوط تدريجيا  )

2003.) 
يلعب معدل البذار دورا  هاما  في مدة استعمار المشيجة للدبال، وال تؤدي زيادته إلى زيادة اإلنتا ، 

ضمان هذا في  يساعدو  .الدبالوفعالية أكبر في االستفادة من المواد المغذية في  ،أسرع نمو بل إلى
إال أن زيادة معدل  فسات الفطرية األخرى.بشكل أسرع من المنا للدبال زراعياستعمار مشيجة الفطر ال
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األمر الذي يمكن أن يكون مفيدا  في المناطق  المشيجة،ثناء فترة نمو على أد حرارة أيولالبذار تؤدي إلى ت
يجب ضبط  في المناطق الحارة أو في الصيف، إذ يتطلب حمل تبريد إضافيالباردة أو في الشتاء، و 

 (.Stamets and Chilton, 1983 س ) ْ 25 عند الدبالدرجة حرارة 
في كامل أجزاء  المشيجة،من خيوط متصلة ينمو البذار في الكروف المناسبة ليشكل شبكة 

 المشيجة الناميةفتن  النهايةوفي من حبات البذار،  في كل االتجاهات بدء   المشيجةحيث تنمو  الدبال،
بعد اكتمال  الدبال سطح علىكهر وت تندمج مع بعضها البعض. سوف من حبوب البذار المختلفة

 .شبكة جذور بيضاءك استعمارها له
 س  ْ 29تنحل كامل أجزاء المشيجة عندما تصل درجة الحرارة المولدة جراء نموها فوق الدرجة 

 .(Beyer,  2003اإلنتا  )الصنف(، وتنقص بذلك كمية أو نوعية  حسب)
 

 يجب أن تراعى في مرحلة الزراعة الشروط التالية:
مَََن السَََطح  2م1وبحيَََث يحَََوي كَََل  ،سَََم 20بالَََدبال الملقَََح حتَََى ارتفَََاع  أو الرفَََوف ة السَََاللتعبئَََ -

 كغ دبال ملقح. 100المزروع حوالي 
 .مع حبات البذار أجزائه كبس الدبال بلطف لزيادة تالمس -
 نثر كمية قليلة من البذار على السطح. -
 لتفادي جفاف السطح. لون،أو رقائق من الناي ،وترطيبه ورق الجرائدتغطية السطح ب -

تتكون دورة حياة الفطور المأكولة من طورين طور النمو الخضري وطور اإلثمار، وهناك قانون عام يحكم 
(، حيَث يمكَن تلخَيص هَذه الكَروف 7)الشروط البيئية المناسبة لهذين الطورين للفطور المزروعة الشَكل 

 البيئية بما يلي:
 

واإلضَاءة  O2ودرجَة الحَرارة مَرتفعين، وتركيَز غَاز  CO2 في طور النمو الخضري: تركيز غَاز -
 منخفضين.

واإلضََََاءة  O2ودرجََََة الحَََرارة منخفضََََين، وتركيَََز غََََاز  CO2فَََي طََََور اإلثمَََار: تركيََََز غَََاز  -
 (.Chang, 2008مرتفعين )

 
 
 
 
 
 



 ةر يف سوريولي لزراعة الفطعمال الدليلـ  اهليئة العامة للبحوث العلمية الزراعية                

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــGCSARـــــــــــــــــــــ

73 

 

 طور اإلثمار         النمو الخضري طور  
 

O2 CO2                
               الحَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََرارة                      اإلضاءة

 
 
 

 CO2اإلضََََََََََََََََََََََََََََََاءة      
O2                                      الحرارة 
 

 ( الظروف البيئية المناسبة لطوري نمو الفطور المزروعة.7الشكل )
 

لهَذا القَانون بكَل شَيء مَا عَدا اإلضَاءة فهَي حياديَة فَي حياتَه ولَيس لهَا تَأثير  زراعيويخضع الفطر ال
وه. وعند حذف اإلضاءة من القانون السابق نحصل على القَانون الخَاص الَذي يحكَم حيَاة على طوري نم

 وهو كالتالي: زراعيالفطر ال
 منخفض. O2ودرجة الحرارة مرتفعين، وتركيز غاز  CO2في طور النمو الخضري: تركيز غاز  -

 مرتفةةةع O2ودرجةةةة الحةةةرارة منخفضةةةين، وتركيةةةز غةةةاز  CO2فةةةي طةةةور اإلثمةةةار: تركيةةةز غةةةاز  -
(Chang, 2008.) 

 

 :التحضين .2
شََبك دقيََق علََى ومََزودة ب ونكيفََة معقمََة مكلمََة فََي غََرف تحضََينبعََد الزراعََة توضََع السََالل 

ويجَب ،  س ْ 25–24تضبط درجة حرارة هواء الغرفة عند الدرجَة و النوافذ والفتحات لمنع دخول الحشرات. 
الرطوبَة النسَبية للهَواء داخَل  شيجة.موت الم إلى يؤديألن ذلك  س  ْ 28 ع درجة الحرارة عنارتفا تجنب

طََول  دون تهويََة التحضََين داخََل غََرف الََدبال المََزروعتََرك ي %.85غرفََة التحضََين يجََب أال تقََل عََن 
والذي يشجع النمو الخضَري  CO2يوما (، وذلك لرفع نسبة غاز  15حوالي فترة استعمار المشيجة للدبال )

 علََى  المشََيجة اسََتعماريكتمََل وعنََدما م، و لََز نََد الع لسََطح الََدبالمََع الترطيََب الخفيََف لمشََيجة الفطََر، 
صَور )ال لعمليَة التغطيَة ا  جَاهز  الَدبال كَونالمعروفَة، وي لدبال تصدر منه رائحَة الفطَر% من ا90 – 60
39 ،40.) 
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 (40الصورة )           (39صورة )ال  

         
 .2005، مركز بحوث حلب، ظهور المشيجة على سطح الدبال   .        2007حيان، حلب، استعمار المشيجة لكامل أجزاء الدبال، 

 
 التغطية )التتريب(: .3
 وظيفة تربة التغطية:. 3-1

 ،الخضري( النمو )مرحلة المشيجة الطريقة الوحيدة إلجبار الفطر على االنتقال من مرحلة نموإن 
بعد  الدبالفوق سطح  ،طيةعن طريق وضع طبقة التغ يه ،(مرحلة التكاثر الجنسي)اإلثمار  مرجلة إلى

  الفطر فيه. مشيجةتغلغل وانتشار 
 ،المرتبطة بهاألجسام الثمرية والرايزومات لتكوين االالزم  الماءتقوم طبقة التغطية بوكيفة تأمين 

 الناتج عن التبخر والنتح.في الماء بالمواد المغذية. وتعويض الفقد  هاتعمل طبقة التغطية على تزويدو 
ضمن تربة  ،الفطر )الخيوط الرفيعة( مشيجةمات كخيوط ثخينة تتشكل نتيجة نمو تبدو الرايزو 

يعتقد بأن رايزومات الفطر هي المسؤولة عن نقل الماء والغذاء  واندماجها مع بعضها البعض. ،التغطية
، دعلى شكل عق حيث تتكون بداءات األجسام الثمرية فوق هذه الرايزومات ،إلى األجسام الثمرية المتكونة

 أي أنه بدون الرايزومات ال يكون هناك أجسام ثمرية.
 

 :إلى هدف عملية التغطيةت
 .سطح الدبال حفك رطوبة -
 حث المشيجة على تكوين األجسام الثمرية للحفاك على النوع ألنها طبقة فقيرة بالمواد المغذية.    -
 .  تعزل السطح عن الوسط الخارجي لتقليل العدوى بالطفيليا -
 ل عملية القطاف.يتسه -
 Flegg andاالحتفاك بكميات احتياطية من الماء تستخدمها المشيجة لتشكيل األجسام الثمرية ) -

Smith, 1982; Flegg et al., 1985; Stamets and Chilton, 1983). 
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 :مواصفات تربة التغطية .3-2
 :الشروط التاليةتربة التغطية تحقق يجب أن 

 ئية.المادة الغذابفقيرة  -
 .ومفكك ذات قوام خفيف -
 قدرة عالية على االحتفاك بالماء.ذات  -
 .والتهوية ذات قدرة جيدة على الصرف -
 .pH  =7.0 – 7.5 (Stamets and Chilton, 1983; Beyer,  2003)رقم حموضتها  -
 
 :مكونات تربة التغطية .3-3

والتَََي تَََؤمن كروفَََا   ،التغطيَََةهنَََاك العديَََد مَََن المَََواد والخلطَََات المسَََتخدمة فَََي تحضَََير تربَََة 
ويعتبَر البيتمَوس  )التَورب(، البيتمَوس حاليا   معكم مزارعي الفطر يستخدم لتكون األجسام الثمرية. مناسبة  

رمة الفطر )الدبال بعد إن  أمريكا الشمالية.و  الفطرفي أوربا مادة رخيصة نسبيا  ومتوفرة بشكل دائم لمزارعي
 كتربََة للتغطيََة ا  صََالحة لالسََتخدامتعتبََر مََواد ،بقايََا قشََور جََوز الهنََدباإلضََافة إلََى أليََاف و  ،الزراعََة(
 وذلك بعد بسترتها. أيضا ،

كربونات يضاف و  ،pH = 3.5-4.5 معكم أنواع البيتموس ما بينلحموضة رقم التراوح ي
دهان الكالسيوم )المادة التجارية المتوفرة في السوق المحلية هي السبيدا  المستخدم على نطاق واسع في 

يرتفع بحيث  ،دلة للحموضةاإلى البيتموس كمادة معالمنازل ومتوفر لدى المتاجر التي تبيع لوازم الدهان( 
أو مخلفات نواتج الشوندر  ،الكلس القابل للذوبان ويمكن استخدام .7.5 إلى رقم حموضتها ليصل

يجب أن  هاماستخدولكن ا ،لذوبانل العالية وقابليتها ،الكبيرة على تعديل الحموضة تهانكرا  لقدر  ،السكري
ال يحتا  البيتموس المعد للتغطية إلى عملية بسترة ألنه في األصل خالي من و  بكميات قليلة.يكون 

بشكل متجانس  الدبالإن توزيع تربة التغطية فوق سطح  .زراعيالاألمراض واآلفات التي تصيب الفطر 
 :التجانس ألن هذا ،من حيث السماكة والرطوبة يعتبر ضروريا  

وبالنتيجة فتن تشكل األجسام  ة،تربة التغطية بنسب متساويفي الفطر بالتوغل  لمشيجةيسمح  -
 الثمرية يكون في وقت واحد.

الرطوبة عامل أساسي للحصول على  كون ،تكون تربة التغطية قادرة على االحتفاك بالرطوبة -
 .(Stamets and Chilton, 1983) )غير طرية( قاسيةأجسام ثمرية 

 وتعتبر الخلطة التالية من أنجح الخلطات المستخدمة في سورية، وهي تتألف من المواد التالية:
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 الخلطة األولى:
 % بيتموس.80 -
 .نهري ناعم % رمل10-15 -
 .، كاربوناتا، سبيدا (ربواككربونات الكالسيوم )% 5-10 -
 .(ية الزراعية بحلب معلومات غير منشورةمركز البحوث العلم) % من التربة النهائية70ماء بنسبة  -

 وتعتبر الخلطتان التاليتان من أنجح الخلطات المستخدمة في العالم:
 الخلطة الثانية:

 .pH  =3.5–4.5ويكون رقم حموضته  ،موس خشن )تورب(تيبجزئين  2 -
 .، كاربوناتا، سبيدا (ربواك)جزء كربونات الكالسيوم  1 -
 .(Stamets and Chilton, 1983) ماء جزء 1.25 -1 -

 ة:لثالخلطة الثا
 .pH  =3.5–4.5 ويكون رقم حموضته  خشن )تورب(، تموسيبأجزاء  4 -
لتعَََديل حموضَََة  ، كاربوناتَََا، سَََبيدا (ربواكَََ)جَََزء بَََودرة ناعمَََة مَََن كربونَََات الكالسَََيوم التجاريَََة  1 -

 .البيتموس
 الناعمة(.جزء حبيبات كربونات الكالسيوم )نحاتة البناء البيضاء  0.5 -
 .(Stamets and Chilton, 1983)جزء ماء  2-2.25 -

تحسب جميع المكونات السابقة علَى أسَاس الحجَم، وتمَز  جيَدا ، يمكَن اسَتخدام جبالَة اإلسَمنت 
فيبستر  (، قد ال تحتا  كل مكونات الخلطات السابقة للبسترة41لذلك الغرض في المفاطر الكبيرة )الصورة 

الحََراري ثََم يخلََط مََع بََاقي المكونََات، فََالبيتموس ال يحتََا  غالبََا  للبسََترة عنََدما الرمََل لوحََده بََالتحميص 
)هذه الحموضة تمنع أغلب الملوثات من  pH  =3.5–4.5يكون رقم حموضته نكامي أي ضمن المجال 

فيجب  7وال تحوي باقي مكونات الخلطة الملوثات عادة ، أما إذا كان رقم حموضة البيتموس بحدود  النمو(
ضَََافة المَََاء ألن البيتمَََوس يكَََون عرضَََة لنمَََو العديَََد مَََن بسَََت رة الخلطَََة كاملَََة  بعَََد حلَََط المكونَََات واش

. وتجَرى البسَترة إذا كانَت ضَرورية أو إذا كَان البيتمَوس (Stamets and Chilton, 1983)الملوثَات 
 س  ْ 62طيَة إلَى والتقليَل مَن أعَدادها، وذلَك عنَد برفَع درجَة حَرارة تربَة التغ لقتل الكائنات الضَارة ملوثا  

لمََدة سََاعتين، ثََم تتََرك لليََوم التََالي حتََى تبََرد، ولكََن قبََل إجََراء عمليََة التغطيََة، يجََب أن يقََاس محتََوى 
غ مََن تربََة التغطيََة ثََم توضََع فََي فََرن عنََد  100تربََة التغطيََة مََن المََاء، وذلََك بالطريقََة التاليََة: يََوزن 

توزن من جديد، ويكون الفرق بالوزن هَو  س لمدة أربع ساعات، أو حتى تجف تماما ، ثم  ْ 95درجة حرارة 
، فَتذا % 75-70 ضَمن المجَال تربَة التغطيَة مَن المَاء ىمحتو  كوني نويجب أالنسبة المئوية للرطوبة، 

ذا كََان أقََل فيجََب زيََادة رطوبتهََا، لتقََع ضََمن المجََال  كََان أعلََى فيجََب تجفيََف تربََة التغطيََة قلََيال ، واش
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ة بالطريقة السَابقة للَدبال أو تربَة التغطيَة فَي أي وقَت وأي ويمكن أن تجرى عملية تقدير الرطوب .السابق
 .(Stamets and Chilton, 1983)مرحلة من مراحل اإلنتا  

 ،بشَكل متجَانس الَدبال لتغطيَة  س، تسَتخدم ْ 25  لدرجةتربة التغطية حتى تصل إلى ا بعد تبريد
 .(42)الصورة  ضغط ودون أي سم 5-3وبسماكة 
 

 تعقيب هام:
هلََة األولََى للشََخص الََذي يراجََع كميََات مكونََات الخلطتََين السََابقتين أن كميََة المََاء قََد يبََدو للو 

% مََن مكونََات كََل مََن الخلطتََين السََابقتين إال أن الحقيقََة أن كميََة المََاء 70المََذكورة سََابقا  ال تشََكل 
 تشََكل هََذه النسََبة تقريبََا  ولكََن علََى أسََاس الََوزن ولََيس الحجََم، فقََد قََدرت مكونََات الخلطتََين السََابقتين
َََزم المَََزارع أن  َََى أسَََاس الحجَََم يل َََط المكونَََات عل َََى المَََزارع، فلخل بَََالحجم لتسَََهيل عمليَََة التحضَََير عل
يسََتعمل فقََط وعََاء مناسََب )مثََل: تنكََة، سََطل، برميََل...(، أمََا خلطهََا علََى أسََاس الََوزن فيلزمََه تََأمين 

)مركز البحوث العلميَة قبان مما يزيد من تعقيد العملية ويكلف المزارع أمواال  وجهودا  هو أحو  ألن يوفرها 
 الزراعية بحلب معلومات غير منشورة(.

يجب الحرص على عدم إدخال الهواء إلى غرف الزراعة أثناء القيام بالتغطة أو أثناء أي عملية  تحذير:
 من عمليات الخدمة.

 (42الصورة )                  (41الصورة )  

           
 .2005عملية التغطية، مركز بحوث حلب،          .    2007حيان، حلب،  تربة التغطية، استخدام جبالة اإلسمنت لخلط مكونات

 
 ح تربة التغطية:تلقي. 3-4

 مشيجة الفطر كمادةالدبال المستعمر جيدا  بم استخدا زراعيكان شائعا  جدا  بين مزارعي الفطر ال
 ،ه العملية من أجل تحسين اإلنتا هذ جرىتو . الدبال وضعها علىقبل لتلقيحها  تربة التغطيةتخلط مع 

إلى  يرمزمن كامل السطح، و  وتجانس اإلنتا  ،وتحسين نوعية األجسام الثمرية ،وتقليل مدة دورة اإلنتا 
ثم اتبعت طريقة أفضل لتلقيح تربة التغطية بكمية  .CACأو  Compost at Casing بَهذه العملية 
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 Casingلقيح تربة التغطية بتتدعى هذه العملية و مناسبة من نفس البذار الذي يلقح به الدبال، 

Inoculums أو ،CI (Beyer,  2003). 
وبذلك ، أيام 7-5الفترة الممتدة بين التغطية وقطاف األجسام الثمرية بمعدل تقصر هذه العملية 

وبالتالي نحصل على عدد قطفات  في السنة الواحدة، يمكن تطبيق دورات إنتا  أكثر ضمن غرف اإلنتا 
 .(Beyer,  2003) مقارنة مع الطريقة التقليدية ،أكثر خالل نفس الفترة الزمنية

تتطلب إدارة المحصول بعد إضافة تربة التغطية الحفاك على درجة حرارة الدبال مناسبة لنمو 
 الدبال،بعد ذلك يتم خفض درجة حرارة األولى،  حتى كهور القطفة ،مشيجة الفطر ضمن تربة التغطية

تربة بصورة متواترة إلى  يجب إضافة الماءو الهواء نقطة أساسية. ية التحكم بدرجة حرارة وتصبح عمل
ت ءاقبل تشكل بدا ،لرفع الرطوبة إلى حد السعة الحقلية ،خالل الفترة التي تلي عملية التغطية التغطية

 األجسام الثمرية.
 15-10لمَدة  ودون تهويَة س وكَالم دائَم  ْ 24يستمر التحضين بعد التغطية عند درجة الحَرارة  

 ويجَب أن يكَون الترطيَب باسَتخدام الَرذاذ النَاعم، بشَكل دائَم، الخفيَف للسَطح ترطيباليوما ، مع مراعاة 
لتبدأ مرحلة تشكيل  (،43)الصورة  المشيجة فوق سطح تربة التغطية حتى يكتمل كهور التحضينستمر يو 

لنجَاح المعيَار األساسَي ة أجزاء تربَة التغطيَة هَو نمو المشيجة على كافعتبر وي بداءات األجسام الثمرية.
عمليََة التغطيََة. وفََي األيََام الخمسََة األخيََرة مََن هََذه المرحلََة يجََب زيََادة التهويََة بالتََدريج لتََأمين كميََة 

 Stamets andاألجسََام الثمريََة )زيََادة األكسََجين تشََجع اإلثمََار( ) تاألكسََجين الالزمََة لتشََكل بََداءا

Chilton, 1983; Oie, 2003.) 
 

 (43صورة )ال   

 
 .2009، السقيلبيةتربة التغطية،  فينمو المشيجة 

 
 العزيق )الخربشة(:. 4
لحصَول ل وذلَكبشَكل متجَانس تربَة التغطيَة ع المشَيجة الناميَة علَى سَطح يتوز  إلى هدف عملية العزيقت

تقطيََع  ألن ،تحََث المشََيجة علََى تكََوين األجسََام الثمريََة . وكََذلكل السََطحامََمََن كمتجََانس علََى إثمََار 
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فَََي نهايَََة التحضَََين وذلَََك بخربشَََة الطبقَََة العمليَََة  هَََذه تَََتمتشَََكيل األجسَََام الثمريَََة. و  المشَََيجة يشَََجع
سََم دون الوصََول إلََى طبقََة الََدبال باسََتخدام أداة معدنيََة  3-2السََطحية مََن تربََة التغطيََة بعمََق حََوالي 

 معقمة.
 
 :الري. 5

اع الجو بالرطوبة ولو بالرذاذ، يعتمد الري في مرحلة التحضين األول قبل التغطية على إشب
وتفشل الزراعة في حال جفاف الجو، وال يوجد حاجة في هذه المرحلة للري المباشر للخلطة. وال بد من 
تعويض الفقد بالماء بعد القطاف بالري الرذاذي، حيث يجب إضافة كمية من الماء تعادل وزن الفطر 

 المقطوف تقريبا .
رغم أنه لكل مزارع أسلوبه  خالل مراحل زراعة الفطر. أهميةالري هو العملية األكثر  يعدو 

وكذلك األمر  ،وجد مادة متفق عليها عالميا  لالستخدام كتربة تغطيةتأنه ال  وكما، بالري وطريقته المفضلة
. إال أن أهم ما يمكن التأكيد عليه هو إجراء عملية الري برش سطح بالنسبة ألسلوب إدارة تربة التغطية

تغطية برذاذ ناعم، وبشكل متجانس، وعلى دفعات، وبتيار ناعم وغير مباشر، بحيث يسقط الرذاذ تربة ال
 على السطح بلطف دون أن يخرب بناء طبقة التغطية.

حيث أن  ،إن محتوى تربة التغطية من الرطوبة يحدد تجانس هذه الطبقة من حيث السماكة
يمكن أكثر صعوبة عندما تزداد رطوبتها، وبالتالي صبح إضافة تربة التغطية سواء  بشكل آلي أو يدوي ي

أن يعلق البيتموس على مختلف أجزاء األدوات أو اآلالت المستخدمة في إضافة تربة التغطية مما يجعل 
تتعلق معرفة كمية وأسلوب وتوقيت إضافة الماء إلى تربة التغطية  تدفق البيتموس عبر اآللة غير منتكم.

 ر.يالمزارع المبتدئ عن المزارع الخب تميز بتطبيق عملية الريوالنجاح  ،بخبرة المزارع
 -بتأثير عملية التبخر ه، ويتم فقدعن طريق الري اإلنتا  صورة متعاقبة خالل فترةالماء ب يضاف

نتح لدى الفطر أعلى بكثير منه عند النبات، حيث يعتمد الفطر في نقل  -إذ أن معدل التبخر نتح،
األسفل إلى األجسام الثمرية في األعلى على حركة الماء باتجاه األعلى بتأثير العناصر من المشيجة في 

نتح، بما يشبه حركة النسغ الناقص عند النبات، مع غياب حركة للماء باتجاه األسفل عند  -عملية التبخر
بقى الفطر كما هي حركة النسغ الكامل عند النبات، فهو يعتمد على نقل العناصر للعلى مع الماء، فت

هذه العناصر في األجسام الثمرية ويتبخر الماء من سطح هذه األجسام، وال يعود أي جزء منه باتجاه 
كما أن األجسام الثمرية تمتص األسفل، مما يضاعف كمية التبخر نتح عما هو عليه الحال لدى النبات. 

يتعلق ازدياد وزن  التغطية.تربة  ريالماء من خالل  هذا عوضيو  لزيادة حجمها، الماء إلى داخل أنسجتها
 وتربة التغطية. الدبالبسرعة امتصاص الماء من  ،وحتى النضج ،ا  من بداية التشكلاعتبار الجسم الثمري 

وتربة  الزراعة وسطلدا  أكبر اجهايتضاعف حجم الجسم الثمري خالل يومين قبل موعد القطاف مما يشكل 
 .(Stamets and Chilton, 1983; Oie, 2003; Beyer,  2003) التغطية
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 . اإلثمار:6
أفضََل المََزارع وتحََت أفضََل الشََروط مََن المكننََة بلغََت  فََي سََوريةن عََدد دورات اإلنتََا  فََي إ
السَنة دورة إنتا / 12-10هَذا الَرقم إلَى بينمَا وصَل غرفَة زراعَة، السَنة فَي كَل  إنتَا / اتدور  4حَوالي 
راعة إلى صناعة عالية التقنية، حيث أن الدبال نكرا  لتحول هذه الز  .غرفة زراعة في العالم الغربيفي كل 

األمَر الَذي يختصَر الكثيَر مَن  أو مغطى وجَاهزا  لإلثمَار، للتغطية، ا  وجاهز  ا  ملقحو  ا  مبستر و  ا  يسوق مخمر 
زمَََن دورة اإلنتَََا ، ويعطَََي هَََذا األمَََر الفرصَََة للمَََزارع للقيَََام بعَََدد أكبَََر مَََن دورات اإلنتَََا  فَََي السَََنة 

 Phase بنهاية عملية التخمر الخارجي للَدبال، أمَا الطَور الثَاني  Phase Iألول ينتهي الطور االواحدة. 

II الَََداخلي للَََدبال )البسَََترة والتكييَََف(، ويعتبَََر الَََدبال فَََي الطَََور الثالَََث  فينتهَََي بنهايَََة عمليَََة التخمَََر
Phase III بََع عنََدما يكََون ملقحََا  ومسََتعمرا  مََن قبََل مشََيجة الفطََر وجََاهزا  للتغطيََة، وفََي الطََور الرا
Phase IV .عندما يكون مغطى وتربة التغطية مستعمرة من قبل مشيجة الفطر وجاهزا  للبدء باإلثمار 

دورة إنتا /السََنة  4.1بواقََع  زراعََيكََان المزارعََون فََي الََدول الغربيََة المتقدمََة يزرعََون الفطََر ال
يزرعونَه  بَدأوا 1999 ، واعتبَارا  مَن عَامPhase IIباالعتماد على شراء الدبال الجَاهز فَي الطَور الثَاني 

، وفََي Phase IIIدورة إنتا /السََنة باالعتمََاد علََى شََراء الََدبال الجََاهز فََي الطََور الثالََث  7.1بواقََع 
دورة إنتا /السََنة باالعتمََاد علََى شََراء الََدبال الجََاهز فََي الطََور  12-10السََنوات األخيََرة أمكََنهم زراعََة 

 .Phase IV (Stamets and Chilton, 1983; Oie, 2003)الرابع 
 على اإلثمار هي: ض  ر  ح  إن العوامل التي ت  

 تربة التغطية الفقيرة بالمواد الغذائية. -
 .خفض تركيزه(و  CO2)بالتهوية الكافية لطرد غاز  زيادة األكسجين -
 .)عزق تربة التغطية( تقطيع المشيجة بالعزيق -
 .س( 18ْثم رفعها إلى ساعة  12س لمدة  12ْ)صدمة برد إلى    س ْ 16تخفيض الحرارة إلى   -

 ،، وتهَََوى الغرفَََة بشَََكل جيَََد س ْ 16  بحيَََث تخفَََض درجَََة الحَََرارة إلَََىتعَََدل الحَََرارة والتهويَََة، 
 الهََواء المحافكََة علََى درجََة رطوبََة ويجََباألجسََام الثمريََة.  األوكسََجين الضََروري لتشََكيللزيََادة نسََبة 

لتعفنََََات واإلصََََابات لمنعََََا  واالبتعََََاد عََََن رش المَََاء المباشََََر فََََي هََََذه المرحلَََة  %، 80وفََََوق  مرتفعَََة
 المرضية. 
 

 :يةلثمر اتشكل األجسام  .6-1
الفطر ضمن تربة التغطية، وتكون هذه  ات األجسام الثمرية بعد تشكل رايزوماتتتشكل بداء

، المشيجةإال أنه من الممكن رؤيتها على شكل كتل فوق  ،غاية في الصغر على شكل عقد البداءات
مرورا   هاد حجمازدويمر في النمو ت، وتس(Pins) تل تسمى بداءات أو دبابيسوعندما تنمو وتتطور هذه الك

حتى تصل في النهاية إلى األجسام الثمرية ثم مرحلة البيضة،  ، (Pro- buttonبمرحلة األزرار )
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التي تتم  ،يوم من عملية التغطية 21-15يبدأ قطاف األجسام الثمرية بعد  .(45، 44)الصور  الناضجة
الدبال أسابيع من بداية تحضير  8-7وهذه األخيرة تتم بعد  زراعة الدبال،يومأ من  15-10بعد 
(Stamets and Chilton, 1983; Oie, 2003; Beyer,  2003). 
 
 (45صورة )ال                   (44صورة )ال  

        
 .2005مركز بحوث حلب، تضاعف حجم األجسام الثمرية،        .      2005مركز بحوث حلب، تشكل بداءات األجسام الثمرية ومرحلة األزرار، 

 
تتأثر أعداد ومواصفات األجسام الثمرية التي يجنيها المزارع من سطح وحدة مساحة الزراعة 

 ،العمليات الزراعية المطبقة خالل مراحل تشكل وتطور ونضج األجسام الثمريةبساللة الفطر المعتمدة، و 
في  والرطوبة النسبية CO2غاز  والري، وتركيز الدبال،والتحكم بدرجة حرارة  ،من التهوية هبما تتضمن

 غرف الزراعة.
باإلضافة إلى  ،تعمل أنكمة التهوية على تنكيم كمية الهواء النقي الداخل إلى غرف الزراعة

حرارة وكذلك بال روع،تتعلق احتياجات التهوية بكمية الفطر المز و تنكيم درجات الحرارة ضمن هذه الغرف، 
والذي يزداد بارتفاع درجة الحرارة، لذلك فتن تبديل الهواء  ،الناتج ضمن غرف الزراعة CO2وغاز 

منع الهواء الحاوي على نسبة عالية من غاز  من أجل، ضروريا   أمرا  يعتبر  وتحريكه ضمن غرف الزراعة
CO2 تهاا  في نوعيوالذي يسبب خفض ،من التجمع حول الوسط الذي تنمو فيه األجسام الثمرية. 

ي ف CO2غاز   س، ويضبط تركيز ْ 17-15لحرارة ضمن غرف الزراعة ما بين تضبط درجة ا
وذلك خالل مراحل تطور ونضج األجسام  ،%PPM (0.1-0.25 ) 2500-1000الغرف ما بين 

 أثناء فترةال :هي (من حيث الكم والنوع) تشكل األجسام الثمريةفي  حساسية  المراحل  من أكثر إن .الثمرية
ساعة، وتعتمد  24كل  األجسام الثمرية حيث يتضاعف حجم ،السريع لحجم األجسام الثمرية التزايد

تحدد الكروف الجوية حيث  وتربة التغطية أيضا . الدبالهذه المرحلة على درجة حرارة ورطوبة حساسية 
والماء داخل األجسام الثمرية  ،والتي تؤثر بدورها في حركة المواد الغذائية ،داخل غرف الزراعة نسبة النتح

 للفطر، كما أن حجم األجسام الثمرية يرتبط باألمور التالية:
 .( المتكونة دفعة  واحدة  Pinsعدد بداءات األجسام الثمرية )أزرار  -

 .، كمية البذار...(الدبال العمليات الزراعية المختلفة )تحضير -
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 أسلوب إدارة المحصول خالل مرحلة اإلنتا . -

نه يترتب على المزارع أن يتعلم الطريقة الصحيحة إلدارة المحصول خالل مرحلة تشكل لذلك فت
وبالتالي الحصول  ،( من أجل الحصول على عدد كاف من هذه البداءاتPinsبداءات األجسام الثمرية )

 .(Stamets and Chilton, 1983) على إنتا  جيد
 

 . القطاف:7
أيام بين القطفة  10-7 حوالي وعلى فترات تمتدأيام  4-2تقطف األجسام الثمرية خالل 

نكون قد أزلنا مثبطا  لتطور دفعة أحدث  ،مكتملة النموواألخرى، وعندما تقطف دفعة من األجسام الثمرية 
توقيت القطاف من خالل التحكم  يضبط .النمووبالتالي تندفع هذه األخيرة نحو  ،من األجسام الثمرية

تتميز القطفة األولى بانخفاض نسبي في  ة الحرارة في غرف اإلنتا .ودرج ،CO2ونسبة غاز  ،بالري
األولى هي المسؤولة عن إعطاء الكمية األكبر  الثالث تاالقطفوتعتبر  كميتها ولكن نوعيتها جيدة جدا ،

في حين تعطي القطفات التالية المتالحقة  % من اإلنتا ، 70 حوالي تشكل ، حيثمن اإلنتا  المتوقع
 حوالي قطفات، ويكون العمر اإلنتاجي 5-4االقتصادية القطفات وعدد من اإلنتا .  قل نسبيا  أمستويات 

 .يوما   60وقد يستمر حتى  ،يوما   35-45
لكي ال تتدنى قيمتها و  س وكهور الصفائحؤو بل تفتح الر ق يجب أن تقطف األجسام الثمرية

ويا  وقبل أن تصبح قبعة الجسم يديجري القطاف  (.51، 50، 49، 48، 47، 46)الصور  ةتسويقيال
الذي يعطي داللة بأن الجسم الثمري قد تعدى مرحلة الجسم الثمري الطاز  حديث ،  األمر الثمري طرية

أساسي على كمية تعتمد معدالت القطاف بشكل  .، وبدأ يدخل في مرحلة تشكيل األبواغ والتفتحالتشّكل
-14يتراوح معدل القطاف بين حيث  .جسام الثمريةوعلى حجم األ الزراعة،اإلنتا  الموجودة في غرف 

 .(Stamets and Chilton, 1983) /ساعةكغ 36
في حين أن البعض اآلخر يفضل  ،يفضل بعض المستهلكين األجسام الثمرية الحديثة )القاسية(

رة أو صغي ،إن األجسام الثمرية الناضجة قد تكون كبيرة األجسام ذات المذاق األقوى واألكثر نضجا .
 يفضلون األجسام الثمرية المتوسطة إلى كبيرة الحجم. ،والمستهلكين ،ورغم ذلك فتن المزارعين ،الحجم

 ويأتي لون األجسام الثمرية األبيض الناصع في الدرجة األولى عند المستهلك السوري.
ر يوم ومدة اإلثما 65-60، مدة النمو حوالي أيام 110 -100 حوالي تتراوح مدة دورة اإلنتا 

يوم. ولكل ساللة حجم مناسب للقطاف، وتتراوح ألوان األجسام الثمرية حسب السالالت  45-40حوالي 
 من األبيض الناصع إلى السكري إلى الكريمي إلى البني )البورتوبيللو(.
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 (47الصورة )               (46الصورة )   

     
 .2009السقيلبية، حماه، ثمار على الرفوف، اإل   .2008السقيلبية، حماه، اإلثمار على الرفوف،  
 
 (49الصورة )                  ( 48الصورة )  

    
 .2005.           اإلثمار في سالل البالستيكية، مركز بحوث حلب، 2007حيان، حلب، اإلثمار في أكياس الخيش البالستيكية، 

 
 (51الصورة )             (50الصورة )  

   
 .2007سلمية، حماه، اإلثمار سالل بالستيكية، .       2008السقيلبية، حماه، في أكياس بولي إتيلين سوداء،  اإلثمار 
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 (52الصورة )

 
 .2009 لبنان، ،الصنف البني )بورتوبيللو(

كما أن تقليل الفترة  ،مرات خالل الدورة اإلنتاجية الواحدة 4-3القطاف عملية الفطر ب ويقوم مزارع
وانتشار  ،ويساعد في منع حدوث األمراض ،لقطفة واألخرى يزيد من كمية اإلنتا  خالل العامبين ا

قيمة ذات  ،نتيجة اإلصابة بالذباب ،والمتضررة ،والمشوهة ،تعتبر األجسام الثمرية المريضة الحشرات.
حين أن  في ،أن األجسام الثمرية المريضة يجب عدم لمسهاكما  تسويقية أدنى، ويجب التخلص منها،

أو المواد المعقمة  ،أو المبيدات البيولوجية ،أنسجة الفطر المريضة يجب أن تعامل بالمبيدات المتخصصة
 كالملح والكحول.

المتر المربع الواحد )والذي إنتا  حيث يتراوح  من دولة ألخرى، زراعيالفطر الغلة  معدل تفاوتي
، كَغ 35-11 اإلنتَا  الواحَدة فَي سَورية مَن دورةخَالل دبَال بشَكل نمَوذجي(  2كغ/م 100يحوي حوالي 

وصَل بينمَا  .حسب خبرة المزارع، والتقنيات المستخدمة، وجودة كَل مَن البَذار والَدبال وكَروف التحضَين
، ووصََل فََي بعَََض 2كَََغ/م 45أكثََر مََن  اإلنتََا  فََي بعَََض الََدول العريقََة فَََي هََذه الزراعََة إلَََىمعََدل 

 28حَََوالي  2001فَََي الواليَََات المتحَََدة لعَََام  الغلَََةمعَََدل  فقَََد كَََان .وأكثَََر 2كَََغ/م 50المفَََاطر لحَََدود 
، وبمسََاعدة تقََدم التكنولوجيََا كأنكمََة الََتحكم بالتهويََة، والََوزن الجََاف األعلََى للََدبال، والمكمََالت 2كََغ/م

، إال أنَه ال يمكَن تحقيَق 2كَغ/م 38.75الغذائية، والسالالت المحسنة، فقد حقق المزارعون غلة أعلَى مَن 
فقََََط  ذوي خبََََرة عاليََََةالمََََزارع المجهََََزة بشََََكل جيََََد، وتحََََت إشََََراف مََََزارعين هكََََذا غلََََة عاليََََة إال فََََي 

(Stamets and Chilton, 1983; Oie, 2003). 
 

 :بسترة ر مَّة الفطر )الدبال المستعمل( بعد انتهاء الدورة اإلنتاجية واستخداماتها. 8
القطفة الواحدة غير  كمية اإلنتا  فيصبح إلنتاجية في غرفة الزراعة عندما تيتم إنهاء الدورة ا

يقوم المنتجون بتجراء البسترة  منه،التخلص و  ،المستعمل من الغرف اخرا  الدبالاقتصاديا ، وقبل مبررة 
وأي نشاط حيوي يمكن أن ينتقل إلى غرف اإلنتا   ،واآلفات ،وذلك للتخلص من األمراض ،بالبخار
ة البسترة عن طريق المحافكة على درجة الحرارة تجري عمليو  ة.لياالتأو إلى الدورات اإلنتاجية  ،المجاورة
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من أجل  ،المستعمل إلى خار  المزرعة الدبالساعة، كما أنه يجب نقل  24-8لمدة  س  ْ 70-60بين 
 الحقة.لوث الحاصل للدورات اإلنتاجية التقليل فرص الت
نتهاء عملية قطاف والتي تبقى بعد ا ،تلك المادة الشبيهة بالتربة (المستعمل بالرمة )الدباليقصد 
مما يجعلها مادة مناسبة لالستخدام في تحسين خواص  ،وهي غنية بالمواد العضوية ،األجسام الثمرية

 الدبالإال أن تبديل  ،زراعيالحوي على قدر من المواد الغذائية المناسبة لنمو الفطر ت الرمةإن  التربة.
 دورة إنتاجية جديدة. المستعمل بآخر جديد يعد عملية أكثر اقتصادية  عند بدء

يتم نشر  أن هذه المادة خالية من بذور األعشاب والحشرات.ب الرمة الوثوقيمكن لمستخدمي 
، ومن األفضل أن تقلب عدة ترك تحت الكروف الجوية خالل فصل الشتاءتو  عراء،في ال ةالحديثالرمة 
ة النشاط الميكروبي في نتيج ،مميزات مختلفة إلى حد ما اسوق بعد ذلك حيث يكون لهتثم  مرات،

من  عالوة  عن االنخفاض السريع لمحتواها، هاوقوام هاوالتي تحدث تغيرا  في تركيب المناخية،الكروف 
 .جراء التعرض لكروف المناخاألمالح ينخفض سريعا  

، حيث تعتبر هذه المادة جيدة عندما تفرش كطبقة للرمةيوجد العديد من االستخدامات المناسبة 
حيث تساعد طبقة التغطية على منع  ،بهدف تجهيز المر  األخضر ،ق البذور المزروعة حديثا  حماية فو 

يجب تجنب استخدام و  هذه البذور. إلنباتوتأمين الرطوبة الكافية  ،األخضر المر الطيور من أكل بذور 
عالي من التي تكون حساسة للتربة ذات المحتوى الو  ،كتربة محيطة لنباتات الحدائق والخضارالرمة 

يجعل  ،من خالل المعاملة المناخية اوتجهيزه ،خالل الخريف أو الشتاءالرمة إن الحصول على  األمالح.
المادة المختارة من قبل الشركات التي تبيع أوساط  الرمةعتبر تو  ،لالستخدام في الربيع المقبل ة  جاهز  امنه

 Stamets and) وقوام تربة الزراعة ،ن خواصنكرا  لما لهذه المادة من فوائد في تحسي ،الزراعة الجاهزة

Chilton, 1983; Beyer,  2003). 
 

 :طريقة حفظ األجسام الثمرية .9
 يحضر محلول الحفك من المواد التالية:لحفك األجسام الثمرية بالتعليب 

 % 4  ملح الطعام
 % 1   سكر

 % 0.33  حمض الليمون
 ون األصفر، ويكمل الحجم بالماء.ويمكن إضافة العصفر كملون طبيعي إلعطائها الل

 طريقة الحفك:
 دقائق. 10غسل رؤوس الفطر جيدا  ثم تنقع بالماء العادي لمدة ت -
 دقيقة ويستبعد ماء السلق.  3 - 2تسلق رؤوس الفطر بماء يغلي لمدة  -
 رؤوس الفطر في عبوات زجاجية قابلة للتعقيم والضغط. تعبأ -

 ى العبوات الزجاجية الحاوية على رؤوس الفطر.إل وهو يغلييضاف محلول الحفك  -

 تغلق العبوات باألغطية المناسبة مباشرة . -
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 دقيقة. 40لمدة العبوات األوتوكالف )أو طنجرة ضغط( وتعقم توضع  -

 .سريعا  بوضعها في البراد بعد إخراجها من األوتوكالف تبرد العبوات -
( )مركَََز البحَََوث العلميَََة الزراعيَََة 54، 53الصَََور سَََنة )يمكَََن حفَََك رؤوس الفطَََر بهَََذه الطريقَََة لمَََدة 

 .بحلب، معلومات غير منشورة(
 
 (54الصورة )                  (53الصورة )  

           
 .2005مركز بحوث حلب، عبوات مختلفة للتخليل،      .2005مركز بحوث حلب، حفظ الفطر بالتخليل، 
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 ومكافحتها زراعيأمراض الفطر ال. 6
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 زراعيالفطر ال مشيجة ورؤوسممرضات تهاجم إلى:  زراعيالتي تصيب الفطر ال ممرضاتتقسَم ال
 على الغذاء خارجيًا.  زراعيمشيجة الفطر الوممرضات تنافس  ،اموتتطفل عليه

 

 :Bacterial blotchرض التبقع البكتيري م .1
 Pseudomonas tolaasiiالمسبب هو البكتريا 

يتميز هذا المرض بكهور بقع صغيرة صفراء اللون على قبعة الفطر، وأحيانا  على الساق، يتحول 
ملم. تكمن خطورة هذا المرض  1لونها إلى البني، وعادة ال يزيد عمق هذه البقع في النسيج المصاب عن 

صابته لكثير من األجسام الثمرية وخاصة  إذا كانت الرطوبة  في سرعة انتشاره في صاالت اإلنتا ، واش
النسبية عالية. إن مصدر العدوى بهذا المرض هو تربة التغطية غير المبسترة جيدا ، والحشرات والعمال 

مسبب من جسم ثمري الذين يقومون بجني المحصول وال يلتزمون بالتعليمات الصحية، وينتقل كذلك ال
 آلخر مع رذاذ ماء الري. 

%، والتهوية 30يمكن تجنب اإلصابة بهذا المرض بتعقيم تربة التغطية قبل استعمالها بالفورمالين بمعدل 
ساعة ورفع درجة  3-2الجيدة لها، ومراعاة تجفيف األجسام الثمرية بعد الري عن طريق التهوية لمدة 

%. أما بعد اإلصابة  فيمكن رش  85الرطوبة النسبية دائما  دون  حرارة الجو المحيط قليال  وضبط
 Stamets and، وتكرر عملية الرش كلما دعت الحاجة )ppm  150المحصول بماء الكلور بتركيز

Chilton, 1983; Coles et al., 2002.) 
 (56(                                          الصورة )55الصورة )

        
 .على مواصفات األجسام الثمرية مرض التبقع البكتيريأثر ض التبقع البكتيري في بداية اإلصابة.                      ر م                
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 :Mummy diseaseمرض المومياء  .2
 .Pseudomonas spالمسبب البكتريا 

مميزاته األخرى هو  من أهم أعراض هذا المرض هو تلون األجسام الثمرية باللون البني، ومن
كهارها لبعض المقاومة عند قطفها مقارنة باألجسام الثمرية السليمة.  تطبق بطء نمو األجسام الثمرية واش

 ;Stamets and Chilton, 1983نفس إجراءات الوقاية الخاصة بمرض التبقع البكتيري السابق )

Coles et al., 2002.) 
 (57الصورة )

 
 مومياء.ض الر األعراض الظاهرية لم

 
 األعفان التي تظهر على الدبال: .3
 :Chaetomium globosumالعفن األخضر الزيتوني  .3-1

إلى  اوبعد أيام قليلة يتحول لونه ،في البداية على الدبال بشكل بقع بيضاءاإلصابة كهر ت
الفطر من هذه البقع رائحة متعفنة، ونتيجة  لذلك تضعف أو تنعدم مشيجة  األخضر الزيتوني وتنبعث

في هذه البقع. إن الكروف المشجعة لنمو هذا العفن هي وجود نسبة عالية من غاز األمونيا  زراعيال
NH3  في الدبال، كما تشجع الرطوبة النسبية العالية وارتفاع تركيزCO2  في صاالت اإلنتا  إنبات أبواغ

بال جيدا ، والتخلص كليا  من غاز هذا الفطر، وبالتالي انتشاره. يمكن الحد من انتشار الفطر ببسترة الد
 ,Stamets and Chilton)األمونيا، وكذلك التهوية الجيدة لتخفيض نسبة الرطوبة المالئمة النتشاره 

1983; Coles et al., 2002). 
 :.Coprinus spالعفن الحبري . 3-2

ير جيدة ينتشر يدخل هذا الفطر مع الدبال أثناء إجراء عملية التخمير، وفي حال كانت البسترة غ
ن هذا  عليه بسرعة عند إدخاله إلى أماكن اإلنتا ، خاصة  عندما تكون الرطوبة والحرارة عاليتين. يكوِّ

، ومن صفاته أن أجسامه الثمرية تعاني زراعيالفطر أجساما  ثمرية تشبه لحد ما األجسام الثمرية للفطر ال
ئل أسود اللون يحتوي على أعداد هائلة من األبواغ الهضم الذاتي عند اكتمال النضج، وتتحول كليا  إلى سا

السوداء، التي تسقط على تربة التغطية، وتعطيها لونا  أسودا ، ال يؤثر هذا الفطر كثيرا  على كمية اإلنتا ، 
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، زراعي، مما يخفض المواصفات النوعية للفطر الزراعيولكنه يعطي مكهرا  أسودا  غير مرغوب للفطر ال
 (.Stamets and Chilton, 1983; Coles et al., 2002يه )ويؤثر على تسويق

 
 (58الصورة )

 
 الفطر الحبري.

 :.Chrysosporium spالعفن األصفر  .3-3
يدخل هذا الفطر أماكن اإلنتا  مع الدبال، ويبدأ بالنمو عليه مكونا  بقعا  ذات لون بني إلى 

ديق اإلنتا ، وفي منطقة اتصال الدبال األصفر، وذات حواف زغبية، يمكن مالحكتها عند حواف صنا
(، بعد أيام قليلة من تكوينها Pinheadsبتربة التغطية. يسبب هذا الفطر موت بداءات األجسام الثمرية )

، مما يؤدي إلى إعاقة نموها، وبالتالي يقل عدد األجسام الثمرية زراعينتيجة تطفله على مشيجة الفطر ال
ابة الشديدة رائحة كاربيد الكالسيوم من المناطق المصابة، داللة  على المتكونة، وتنبعث في حالة اإلص

بهذا العفن، ويمكن السيطرة على المرض ببسترة الدبال جيدا ، وعدم اإلفراط  زراعيإصابة مشيجة الفطر ال
 (.Stamets and Chilton, 1983; Coles et al., 2002بالري )

 (60الصورة )                  (                            59الصورة )

     
 ض العفن األصفر.ر م
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 األعفان التي تظهر على الدبال وتربة التغطية: .4
 :Brown plaster mouldالعفن البني الالصق )المسحوقي(  .4-1

 Papulaspora byssinaالفطر المسبب 
ابليته العالية لالنتشار لق ،يعتبر هذا العفن من أكثر األعفان انتشارا  في أماكن إنتا  الفطر

تتحول إلى بقع بيضاء  ،على سطح الدبال ،المميزة كهور بقع جيالتينية القوام هومن أهم أعراض ،والتكاثر
أو إلى  ،المصفر مرويتحول لونها تدريجيا  إلى األس ،تتسع هذه البقع بعد فترة وجيزة من الزمنو كثيفة، 

كأن يكون  ،ن إلى حدوث بعض األخطاء عند تحضير الدبالفاتح. تعزى أسباب انتشار هذا العفالبني ال
 ,.Stamets and Chilton, 1983; Coles et al) قليلة إليه أو كمية الجبس المضافة ،رطبا  جدا  

2002). 
 

 : Wight plaster mouldالعفن األبيض الالصق )المسحوقي(  .4-2
 :Scopulariopsis fimicola الفطر المسبب

المرض األعراض التي يكونها العفن البني الالصق، إال أن لون البقع تشبه أعراض هذا 
الجيالتينية على الدبال، أو على تربة التغطية، يكون أبيض بدال  من اللون األسمر المصفر، يمكن 

 Stamets and) 7 – 6.5للدبال وضبطه في المجال  pHالسيطرة على هذا العفن من خالل تنكيم الَ 

Chilton, 1983; Coles et al., 2002.) 
 

 :False Truffleالكمأة الكاذبة . 4-3
 :Diehliomyces microsporus الفطر المسبب

يمكن التعرف على هذا الفطر من خالل مالحكة أجسامه الثمرية، وهي عبارة عن كتل كثيفة من 
رة الجوز مشيجة الفطر، ذات لون أبيض مصفر، يزداد حجمها تدريجيا ، وتصبح مجعدة، وتشبه لب ثم

وتتحلل عند اكتمال نضجها، ، Calves brainsالمقشرة، أو دماغ العجل، لذا تسمى باألجسام الدماغية 
وتتحول إلى كتل مسحوقية سوداء، تنبعث منها رائحة غاز الكلور، ومن النادر تواجد فطر الكمأة الكاذبة 

يادية خالل فصل الصيف، ألن هذا في أماكن إنتا  الفطر خالل فصل الشتاء، ولكنها تتواجد بصورة اعت
 (.Stamets and Chilton, 1983; Coles et al., 2002الفطر يفضل درجات الحرارة العالية )

 
 
 
 



 ةر يف سوريولي لزراعة الفطعمال الدليلـ  اهليئة العامة للبحوث العلمية الزراعية                

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــGCSARـــــــــــــــــــــ

92 

 

 :Lipstick mouldالعفن األحمر )عفن أحمر الشفاه( . 4-4
 :Sporendonema purpusascens الفطر المسبب

ض، الذي يتواجد حول وبين تشققات يمكن تشخيص هذا العفن من مالحكة نموه الزغبي األبي
تربة التغطية، والذي يتحول فيما بعد إلى اللون األحمر. إن أهم العوامل التي تشجع هذا العفن على النمو 
ضافة مصادر نتروجينية غير عضوية للدبال، كاليوريا وكبريتات األمونيوم. يمكن  هو التهوية السيئة واش

يدة، وتقليل المصادر النتروجينية غير العضوية في الدبال السيطرة على هذا العفن بالبسترة الج
(Stamets and Chilton, 1983; Coles et al., 2002.) 

 
 :Green mould اءن الخضر اعفاأل. 4-5

يدخل كثير من األعفان الخضراء إلى صاالت إنتا  الفطر، أثناء عمليات الخدمة، فتنمو على 
 Aspergillusو Penicilliumها الفطور التالية: الدبال وترب التغطية، ومن أهم مسببات

. تكون هذه األعفان أعدادا  هائلة من األبواغ، تنتشر في Trichderma virideو Cladosporiumو
، ويقتلها زراعياألجسام الثمرية للفطر ال Trichderma virideأماكن اإلنتا ، وتلوثها وقد يهاجم الفطر 

تحت التربة أيضا . إن أهم مصادر التلوث بهذه الفطور  زراعيلفطر الثم يتغذى عليها، ويهاجم مشيجة ا
هم األشخاص الذين يعملون في أماكن اإلنتا ، أو األدوات المستخدمة، ويكمن السيطرة على هذه األعفان  

تباع األساليب الصحية في العمل )  ;Stamets and Chilton, 1983من خالل تعقيم األدوات، واش

Coles et al., 2002.) 
 (62(                                                  الصورة )61الصورة )

   
 ض العفن األخضر.ر م

 في تربة التغطية:. األعفان التي تظهر على أو 5
 :Brown mouldالعفن البني . 5-1

 Chromelosporium fulvum الفطر المسبب
اللون خاصة  عندما تكون التربة ذات رطوبة يكون هذا الفطر على تربة التغطية نموا  أبيض 

عالية، وفي البداية ال يكون هذا الفطر غشاء على التربة، بل يبقى على شكل نمو زغبي، يتحول لونه بعد 
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فترة من الزمن إلى البني، نتيجة لتشكل أبواغ كثيرة، تنطلق عندما يرش الماء على تربة التغطية على 
للقائمين بعملية الرش، يمكن السيطرة على هذا العفن من خالل االعتدال شكل رذاذ كثيف، يسبب الغثيان 

 ,.Stamets and Chilton, 1983; Coles et alبالري، وخفض درجة الحرارة في أماكن اإلنتا  )

2002.) 
 

 (63الصورة )

 
 ض العفن البني.ر م

 :Colweb mouldعفن نسيج العنكبوت . 5-2
 Cladobotryum dendroidesالفطر المسبب 

يكهر هذا الفطر عادة  على شكل نمو زغبي على حوامل األجسام الثمرية الميتة واألجسام الثمرية 
نصف الميتة، ومنها يهاجم األجسام الثمرية السليمة ويقتلها، وعند مهاجمة األجسام الثمرية الصغيرة 

، وبعد أيام يتغير Soft decayتصبح رخوة ومشوهة الشكل، لذا يسمى هذا المرض بمرض التفس  الرخو 
لون مشيجة العفن، ويصبح مائال  للون األحمر ثم األصفر. يمكن السيطرة على هذا العفن بالبسترة الجيدة 

 (.Stamets and Chilton, 1983; Coles et al., 2002للدبال )
 

 :Wet bubbleمرض الفقاعة الرطبة . 5-3
 Mycogone perniciosa الفطر المسبب

رض بأن األجسام الثمرية المصابة تتحول إلى أشكال مشوهة يكسوها نمو زغبي يتميز هذا الم
أبيض مجعد، وبعد أيام قليلة يصبح لون المناطق المصابة كريمي إلى بني، مع كهور قطرات بنية اللون، 
بشكل فقاعات ناتجة عن التعفن البكتيري. ويعتبر هذا المرض من األمراض الخطرة على زراعة الفطر 

، وتكمن خطورته بسرعة انتشاره وتغلغل مشيجته داخل تربة التغطية. يمكن السيطرة على هذا عيزراال
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 2العفن بالبسترة الجيدة للدبال، ورش تربة التغطية عند كهوره بالزينيب والمانكوزيب بين القطفات بمعدل 
 (.Stamets and Chilton, 1983; Coles et al., 2002غ/ل ماء )

 :Dry bubbleالجافة  مرض الفقاعة. 6-4
  Verticillium fungicolaالفطر المسبب 

يكهر هذا الفطر في البداية على تربة التغطية على شكل مشيجة زغبية بيضاء اللون، وبعد 
والتغذي عليها، بواسطة ممصات يرسلها داخل  زراعيتمركزه في التربة يبدأ بمهاجمة مشيجة الفطر ال

وامل األجسام الثمرية المصابة شكال  بصيليا  مع كهور بعض التشققات على الخاليا، ونتيجة  لذلك تأخذ ح
أطرافها العليا، ويتغير لونها األبيض إلى البني، كما تصبح القبعة التي تحملها صغيرة وجافة ومشوهة، مع 

. ومن مميزات هذا المرض أن Hare lipكهور بعض التشققات عليها، لذا يعرف بمرض شفة األرنب 
م الثمرية المصابة ال تذبل وال تتعفن، بل تصبح جلدية وجافة وال يخر  منها سوائل. يمكن السيطرة األجسا

على هذا العفن بالبسترة الجيدة للدبال، ورش تربة التغطية عند كهوره بالزينيب والمانكوزيب بين القطفات 
 غ/ل ماء. 2بمعدل 

 (65الصورة )      (                                       64الصورة )

     
 ض الفقاعة الجافة.ر ظاهرة شفة األرنب.                                               أعراض م                        

 
، حتى إصابة زراعيلإلصابة أشكال وأعراض متنوعة، من بقعة صغيرة على سطح قبعة الفطر ال

على  زراعي. ويعتمد مكهر الفطر الزراعيغير قابل للتمييز كفطر  األجسام الثمرية بالكامل، وتأخذ شكال  
 وقت اإلصابة وعدد األبواغ.

تتلخص مجموعة األعراض األولى بالتبقع، أو إصابة سطحية تسبب بقع منكرزة على القبعة، 
رتيسيليوم . وي عتبر التبقع نتيجة لإلصابة المتأخرة بالفزراعيتتسع هذه البقع، وتندمل كلما كبر الفطر ال

 يكون قد اكتمل، ويتلخص ضرر الممرض بتحداث إصابة سطحية.  زراعيال حيث أن نمو الفطر
أو مع اإلصابة  ،Pseudomonasهذه األعراض يمكن أن تتشابه مع أعراض اإلصابة بالبكتريا 

 ، ويمكن أن نميز هذه اإلصابات بطريقة سهلة كما يلي:Trichodermaبالفطر 
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لثمرية المصابة في علبة بالستيكية مغطاة، مع أوراق ترشيح مرطبة، توضع بعض األجسام ا
لتحفيز نمو العامل الممرض الموجود في أنسجة الفطر، فتذا كان اإلصابة بكتيرية فتن لون التبقعات لن 

ذا أخذ سطح Trichodermaيتغير، أما إذا تحول لونها إلى اللون األخضر فالممرض هو الفطر  ، واش
. هذه اإلصابة يشار إليها أحيانا  Verticilliumونا  رماديا ، وكان مجعدا  فالممرض هو الجسم الثمري ل

بتسمية شفة األرنب، حيث أن المنطقة المصابة يتوقف النمو فيها، بينما ينمو باقي نسيج الجسم الثمري، 
تن الخاليا فتصبح منطقة اإلصابة ضيقة ورمادية وجلدية وميتة. أما إذا حدثت اإلصابة على الساق ف

الخارجة لنسيج الساق ستموت، بينما الخاليا الداخلية غير المصابة ستستمر بالنمو، ونتيجة  لذلك ينحني 
الجسم الثمري باتجاه المنطقة المصابة وينكسر. تسبب اإلصابة تشوه األجسام الثمرية التي تكهر كبيرة 

المزارعون لهذا المرض باسم الفقاعة الجافة،  وعديمة الشكل، والقبعة غير قابلة للتمييز عن الساق. ويشير
تغطى هذه الفقاعات بطبقة غبار مجعدة رمادية. أبواغ الفطر لزجة وتعلق بأي ناقل، فمن الممكن أن 
ينقلها ذباب الفطر أو العناكب أو القوارض أو العمال أو األدوات أو الهواء أو الري. إن القدرة التكاثرية 

مليون بوغة كل ساعة. لذا يجب مكافحة النواقل، ويمكن  30حيث أنه ينتج  لهذا الممرض عالية جدا ،
مكافحة الفقاعات بالملح، حيث ت وضع كمية مناسبة منه في كأس بالستيكي، ويقلب الكأس فوق الفقاعة، 
حيث يقتل الملح المشيجة ويمنعها من النمو، ويمنع الكأس األبواغ من االنتشار. أو يمكن جمع الفقاعات 

 قلها إلى الخار ، ولكن في محلول كحولي، وهذا األمر فيه مخاطرة ويجب أن يقوم به شخص خبير.ون
أيام ليعطي أعراضا  مرئية . وي ستنتج من كهور التبقعات السطحية، أو  7يستغرق المرض حوالي 

ر قبل كهو  زراعيال انكسار الساق، أو التشوهات السطحية األخرى، أن أبواغ الممرض أصاب الفطر
يوم. لذلك إذا كانت  14–10األعراض بسبعة أيام. تحتا  اإلصابة لكهور فقاعة لفترة حضانة حوالي 

األجسام الثمرية قد تشكلت مسبقا  في نفس وقت حدوث اإلصابة، فتنه سوف يكهر فقط عالمات سطحية 
سوف تكهر. إن  . أما إذا بدأت اإلصابة حاال  بعد التغطية فتن الفقاعات الجافةزراعيال على الفطر

تطوير الممرض لحوامل األبواغ سوف يعطي أعراض كاهرية. كما أن المشيجة الناشئة من أبواغ 
 ، متطفلة  عليها ومشوهة  لها، علما  أن مشيجة الفطرزراعيال الفيرتيسليوم سوف تنمو في أنسجة الفطر

نما تكهر  زراعيال األعراض على األجسام الثمرية لوحدها ال تكهر أي أعراض لإلصابة بالفرتيسيليوم واش
 (.Stamets and Chilton, 1983; Coles et al., 2002نتيجة انتقال أبواغ الفطر ومشيجته إليها )

 
 :Die backمرض الموت المتأخر . 6-5

، ومن أعراضه أن األجسام الثمرية المصابة زراعيوهو من أهم األمراض الفيروسية على الفطر ال
رهيفة، وتتكون عليها قبعات صغيرة الحجم، تتفتح بصورة مبكرة، وتطلق أعداد تكون ذات سوق طويلة و 

هائلة من األبوغ الحاملة للعدوى، وبذلك يكون المرض أكثر خطورة خالل هذه الفترة، خاصة  وأن هذه 
األبواغ تنبت بصورة أسرع من األبواغ السليمة، وتعم بذلك اإلصابة. ومن أعراض المرض األخرى، بطء 
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، وكهور بعض التجعدات عليه، وتلونه باللون الرمادي. يكافح هذا المرض زراعيال مشيجة الفطرنمو 
 Stamets andبتتالف السالل المصابة بحرقها مع التأكيد على بسترة الدبال بشكل جيد عند تحضيره )

Chilton, 1983; Coles et al., 2002.) 
 (66الصورة )
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 مقدمة: .1
نتاجه بطريقة مشاب ،في اإلنتا  النباتي زراعياليعد إدخال زراعة الفطر  هة للطريقة التي يتم واش

من األمنيات القديمة التي طالما حلم المنتجون بتحقيقها، أما في  ،فيها إنتا  المحاصيل النباتية األخرى
بعد  خاصة   ،وأحرزت تقدما  كبيرا   ،علما  من العلوم الحقيقية زراعيالوقتنا الحاضر فقد غدت زراعة الفطر 

القادر على النمو والتطور باالعتماد على مواد تعد من  ،لنوعأن أخذ الكثير من الباحثين يهتمون بهذا ا
 زراعيال... ال  (. ومما زاد االهتمام بالفطر  روث -خشب  -نبات والحيوان ) قش فضالت ومخلفات ال

، وتقترب من القيمة الغذائية للحم ،تفوق القيمة الغذائية لمعكم الخضار والفواكه ،تمتعه بقيمة غذائية عالية
ين إلى اعتباره بمثابة الغذاء الكثير الفارق في نسبة الرطوبة، األمر الذي دعا  خذ بعين االعتباراأل مع

 البديل للحم.
التي تسبب تدهورا  في و  كغيرها من الزراعات، للكثير من اآلفات زراعيالتتعرض زراعة الفطر 

 ومنها: تهورداءة في نوعي هإنتاج
  األمراض البكتيريةBacterial diseases: 
 األمراض الفطريةFungal diseases : 
  الفيروسات:Viruses 
  اآلفات الحيوانية غير الحشرية :العناكب والحلم 
 :)الديدان الثعبانية )النيماتودا 
  الحشراتInsects : 

 

 :والحلم العناكب .2
أو تربة  الدبالخالل نموه في  ،زراعيالالفطر  مشيجة تتغذى عدة أنواع من العناكب على

خر فترة أواعندما يكهر في المزرعة في  ،ضرر بسيطا  ال يكون عادة  و  .جسمية   ا  وتسبب له أضرار  ،ةالتغطي
القضاء  إلىمما يؤدي  جدا ، ولكن عند كهورها مبكرا  فتن احتمال انتشارها بصورة وبائية كبير الجني،

بصورة  الدبالبسترة  نمفي المحصول لذا يجب التأكد  كبيرة   وبالتالي خسارة   ،الفطر مشيجةعلى معكم 
 للقضاء على هذه األحياء. ،جيدة أثناء تحضيره

  :والحلم األضرار التي تسببها العناكبوأهم 
 تأخر تشكل رؤوس الفطر.  -
 .، وبالتالي تدني نوعية الفطرحفر غير منتكمة في السوق وفي القبعاتحدوث  -
 تقلل اإلنتا  وتضعف فعاليته. -
 ;Stamets and Chilton, 1983) عالية )حك شديد( لهم حساسية ةسببمعة في المزر  العاملينتزعج  -

Coles et al., 2002). 



 ةر يف سوريولي لزراعة الفطعمال الدليلـ  اهليئة العامة للبحوث العلمية الزراعية                

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــGCSARـــــــــــــــــــــ

99 

 

 :النيماتودا .3
التي تفقس خالل فترة  ،تتكاثر بواسطة البيوض ، مجهريةسطوانية الشكلأوهي ديدان صغيرة 

حتى تصبح دودة تمر بعدة انسالخات خالل دورة حياتها  ،وتخر  منها يرقات صغيرة ،وجيزة من الزمن
 كاملة.

 من الديدان الثعبانية في الطبيعة وهي: تمجموعا 3توجد 
 .للنبات أضرارا   سببت وال ،مواد العضوية المتحللةالديدان رمية تتغذى على ( 1)
تغرسها في خاليا  ،في مقدمة رأسها (stylet) أو رمح تتميز بوجود حربة مجوفة ،ديدان متطفلة( و 2)

  .اد الغذائية منهاوتمتص المو  ،العائل
 :ماوه زراعيالفطر ال مشيجةوهناك نوعان من الديدان الثعبانية التي تتغذى على 

Ditylenchus myceliophagus  وAphelenchoides composticolaوعانان النذاجم ه، ي ه 
، فارغة على شكل خيوط اوتتركه اوتمتص محتوياته ،تربة التغطية ال أوبأثناء نموه في الد الفطر مشيجة
وتكون  والفيروسات. لإلصابة بالبكتريا عرضة   وتتركه ،الفطر جسمذلك فتنها تحدث ثقوبا  في  إلىإضافة 

 ,.Coles et al) ل ماء 10/ل 3 بمعدل رش أرضية المفاطر وترب التغطية بالفورمالينبالمكافحة 

2002). 
تتغذى على يرقات ذبابة  ،(Steinerema feltiaeماتودا مفيدة جدا  هي نيماتودا حيوانية )يهناك ن( 3)

Scarid، ويمكن استخدام هذا النوع في برامج المكافحة الحيوية لمكافحة يرقات ذبابة الفطر. 
 

 الحشرات: .4

من الذباب  هامان وجد جنسانيحيث  ،زراعياليعتبر الذباب من أهم الحشرات التي تصيب الفطر 
 .Sciarid السياريدذباب و  Phorid  يدر و ذباب الف :عالميا   زراعيالتصيب الفطر 

 :Phorid (Megaselia sp.)  الفوريدذبابة  .4-1
 ،مم 3-2طول الذبابة . Phoridaeوفصيلة  Dipteraرتبة ثنائية األجنحة  يتبع هذا الجنس إلى

 هما: ن وربما أكثريمنها نوع لها قرون استشعار غير واضحة، ،لونها بني مسود حدباء الشكل
Megaselia halterata، M. nigra.   متعرجة  ،تنشط في البقع المضاءة ولها مشية خاصة جدا

وخالل فترة  ،عند الزراعة عليهاوتحدث اإلصابة  ،المشيجةتجذبها رائحة  مع توقفات سريعة، ،متناوبة
 البكترياوتنقل بامتياز  ،مشيجة الفطربتغذيها على ضررها  تلخص، يهوما بعدوحتى التتريب  ،التحضين

 غ دبال. 125يرقة في  58لهذه الذبابة هي  االقتصاديةالعتبة  مراض الفطرية والعناكب والفيروسات.األو 
وتكون شفافة ثم يصبح لونها  ،مم 5-3طول اليرقة  بيضة(. 50الفطر ) مشيجةتضع بيضها على أطراف 

 أيام. 10ويعيش الذكر  يوم، 16 األنثىتعيش  مم. 2 أصفر باهت، لون العذراء أبيض مصفر طولها
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عند الدرجة يوم  25-20و   س ْ 24 عند الدرجةيوم  15الحرارة حيث تبلغ درجات ب تهاتتعلق دورة حيا
 .(Stamets and Chilton, 1983; Coles et al., 2002؛ 2008 س )دواليبي،  ْ 15

 
 Sciarids: السياريدذبابة  .4-2

 5-2طول الحشرة ، Sciaridaeو فصيلة  Dipteraيتبع هذا الجنس إلى رتبة ثنائية األجنحة 
 بةبيضة في الدبال أو في تر  170حتى  األنثىتبيض  سوداء ذات قرون استشعار سوداء منتصبة، ،مم

درجة  عندأيام  6يفقس البيض بعد  مجموعة./بيضة 15زيد عن ت في مجموعات ال ، تتوزعالتغطية
أيام حتى طور  6ة طور العذراء مد العذراء. يوم حتى طور 18مدة الطور اليرقي  . س ْ 18حرارة ال

 سابقتها وذلك خطرا  منذبابة أشد هذه ال . س ْ 24حرارة ال عند درجةأسابيع  4-3مدة دورة الحياة  الذبابة.
 :بسبب

 . Phoridذبابة  ه لدىمن أطولطور اليرقة  مدة -
 .Phoridمنه لدى ذبابة  ضعف 70 بَقطر فم اليرقة أكبر  -
لدى ذبابة  غ دبال 125يرقة في  58 بينما هي غ دبال 125يرقة في  1 لها االقتصاديةالعتبة  -

Phorid  ،دواليبي(؛ 2008Stamets and Chilton, 1983; Coles et al., 2002). 
( ألول مرة في سورية جنسين ونوعين من ذباب الفطر المنتشرة 2007) وآخرون وسجل دواليبي

 ف البريطاني للعلوم وهي كما يلي:في المفاطر السورية حيث تم تصنيفها في المتح
Bradysia ocellaris Coms.  -1   فصيلةيتبعSciaridae  ، تحت رتبةNematocera رتبة  

Diptera (67)الصورة حلب ومدينة سجلت هذه الحشرة بمحافكة حلب في موقع عندان. 
-2 Meig Coboldia fuscipes  فصيلةيتبعScatopsidae ،  تحت رتبةNematocera 
حلب، وفي منطقة الكسوة، وسجلت أيضا في موقعين في مدينة هذه الحشرة في  سجلت ، Dipteraةرتب

 .(68)الصورة ريف منطقة جبلة بمحافكة الالذقية 
3- .sp Pullimosin  فصيلةيتبع Sphaeroceridae،  تحت رتبةCyclorrhapha رتبة Diptera 

 .(69)الصورة حافكة حماة، وفي منطقة الكسوة م –سجلت هذه الحشرة في عدة مواقع من منطقة السلمية
Megaselia sp. -4 يتبع فصيلة Phoridae ، تحت رتبة Cyclorrhaphaرتبة Diptera  سجلت هذه

  .(70)الصورة الحشرة في عدة مواقع في منطقة السلمية بمحافكة حماة، وفي موقعين بمحافكة الالذقية 
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 (67الصورة )

 

 .2007، مركز بحوث حلب، Bradysia ocellaris Comsالحشرة الكاملة وتعريق األجنحة للذبابة 
 

 (68الصورة )

 
 .2007مركز بحوث حلب، ، .Megaselia sppالحشرة الكاملة وتعريق األجنحة لجنس 

 
 (69الصورة )

 
 .2007، مركز بحوث حلب، Coboldia fuscipes Meig للذبابةالكاملة وتعريق األجنحة  الحشرة

 
 (70الصورة )

 
 .2007مركز بحوث حلب،  ،spp. Pullimosin  الحشرة الكاملة وتعريق األجنحة لجنس



 ةر يف سوريولي لزراعة الفطعمال الدليلـ  اهليئة العامة للبحوث العلمية الزراعية                

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــGCSARـــــــــــــــــــــ

102 

 

 :ة في المفاطربعتالم الحشرات بعض أساليب مكافحة. 4-3

اسب على فتحات دخول وخرو  الهواء في غرف الزراعة لمنع دخول الحشرات شبك منوضع  -
 وخاصة  الذباب.

 )الصفراء( الالصقة. ةاللونياستخدام المصائد  -

 استخدام الصاعق الكهربائي. -
 استخدام المصائد الفرمونية أو الغذائية الجاذبة. -
 تحضين وبعده.التعقيم غرف النمو وحولها قبل  -
 .في تربة التغطية (Dimilinمانعات االنسالخ )استخدام  -
 .(diazinonو dichlorvos و malathion) استخدام المبيدات الكيمائية -
 Stamets and Chilton, 1983; Coles et) الطرق الحيوية في المكافحة ضاستخدام بع -

al., 2002 وأشار ،)Dawalibi et. al., (2008) إلى أن رش الفطر Beauveria bassiana 
% 85أدى إلى موتها بنسبة وصلت إلى  Bradysia ocellarisكمبيد حيوي على يرقات الذبابة 

 .(71صورة )ال
 

 (71الصورة )             

 
 

 .2007لب، مركز بحوث ح ،Beauveria bassiana المصابة بالفطر الممرض للحشرات  sBradysia ocellariيرقات ذبابة الفطر 
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 .Pleurotus spp احملاريالفطر زراعة . 8
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 :مقدمة .1
يعتبر هو ، و 1900في سنة  Pleurotus ostreatusالصدفي أو  ،نجحت زراعة الفطر المحاري

بأنواعه  تهزراع شكلتهامة التي تحقق دخال  جيدا  على المستوى العالمي. أحد المحاصيل ال
إال أن  ،1986في العام  % من اإلنتا  العالمي للفطور المزروعة7.7حوالي   .Pleurotus sppالمتعددة

% 86.8ما نسبته أنتجت الصين لوحدها  ،1997% في العام 14هذه النسبة ارتفعت لتصل إلى أكثر من 
إن إنتا  الفطر  (.Chang, 1999; Royse, 2003) 1997في العام ا  العالمي من هذا الفطر من اإلنت

في الواليات المتحدة األمريكية، وزادت  2006حتى  1986% في الفترة من 338المحاري تزايد بنسبة 
ليف وذلك بسبب خفض تكا خالل ذات الفترةبقيت أسعار الفطر المحاري ثابتة أرباح المزارعين بينما 

(، ولكن هذه النسبة USDA, Economic Research Service yearbook tables, 2006اإلنتا  )
مكانية إجرائها داخل كل بي ، وضمن تفي تزايد مستمر بسبب تدني تكلفة زراعة هذا النوع من الفطر، واش

ار وذوي يصلح للمزارعين الصغخاصة  أنه و  مجال مرن من الكروف البيئية من الحرارة، والرطوبة،
ويضم  ،حيث أن لهذا الفطر تنوع وراثي عالي .المبتدئين منهم قليلي الخبرة ال سيما، و اإلمكانات المحدودة

وتنتشر في بيئات عديدة حول  ،(73، 72)الصور  العديد من األنواع ذات األلوان واألشكال المختلفة
(، وزرع Burden, 2006لية التجهيز )العالم، ويمكن زراعته دون الحاجة للتقنيات العالية والمخابر عا

ومن الجدير بالذكر أن هذا الفطر  في مركز البحوث العلمية الزراعية بحلب. العديد من أنواع المحاري
 منتشر في سورية بريا  بشكل كبير جدا .

 
 (73) الصورة          (72) الصورة

             
 .2006مركز بحوث حلب،   P. pulmonarius      . 2006يطاليا، إ، P. djamor، يسار P. citrinopileatusيمين   
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محتواه من  وارتفاعبسبب قيمته الغذائية العالية،  المحاري حاليا ، ازدادت أهمية زراعة الفطر لقد
 ،الضرورية لجسم اإلنسان (، والحتوائه أيضا  على جميع األحماض األمينية األساسية15جدول )البروتين 
الموقع الوسط بين لحوم البقر  المحاري يحتل الفطر حيث. Bمرتفع من مجموعة فيتامينات ال ومحتواه

. ويعتبر لمحتواه البروتينيوبين الخضار من جهة أخرى، وذلك بالنسبة  ،نم والدجا  والسمك من جهةغوال
ددة، مع والفاتحة للشهية. ويمكن استخدامه بأشكال متع ،ولذيذة الطعم ،الفطر من األطعمة الفاخرة

أو التعليب  التجميدأو . كما يمكن تخزينه بعدة طرق منها التجفيف ا  خو طبم أو ا  شويأو م ا  قليأو مالسلطات 
 .أو التخليل

 (.Stamets, 2005( مكونات عدة أنواع من الفطر المحاري )15جدول )
 نو  الفطر المحاري            

 المؤثر المدروس

Pink oyster 
Pleurotus 

djamor 

Pearl oyster 
Pleurotus 

ostreatus 

Blue oyster 
Pleurotus 

ostreatus var. 

columbines 

Phoenix oyster 
Pleurotus 

pulmonarius 

King tuber 
Pleurotus tuber-

regium 

 329 355 355 360 356 السعرات الحرارية كالوري

 14.97 19.23 24.64 27.25 30.20 البروتين غ

 0.31 2.70 2.89 2.75 2.86 الدهون الكلية غ

 0.04 0.53 1.05 1.16 0.91 الدهون غير المشبعة العديدة غ

 0.05 0.62 1.18 1.32 0.97 الدهون غير المشبعة الكلية غ

 0.02 0.11 0.16 020 0.16 الدهون المشبعة غ

 66.68 63.40 57.61 56.53 52.76 الكربوهيدرات الكلية غ

 66.68 51.60 35.31 38.43 29.66 الكربوهيدرات المعقدة غ

 0.00 11.80 22.30 18.10 23.10 السكاكر غ

 65.50 48.60 34.10 33.40 43.80 األلياف غ

 0 0 0 0 0 الكوليسيرول غ

 0 0 0 0 0 وحدة دولية Aفيتامين 

 0.07 0.10 0.16 0.16 0.26 ملغ (B1ثيامين )فيتامين 

 0.65 1.68 2.14 2.04 2.45 ملغ (B2)فيتامين رايبوفالفين 

 7.30 23.80 48.30 54.30 65.80 ملغ (B3نياسين )فيتامين 

 3.20 8.80 13.70 12.30 33.20 ملغ (B5)فيتامين حمض البانتوثينيك 

 0 0 0 0 0 ملغ Cفيتامين 

 65 178 214 116 136 ملغ Dفيتامين 

 12 9 3 20 5 كالسيوم ملغ

 0.13 1.03 1.19 1.69 1.61 ملغنحاس 

 3.5 6.5 5.2 9.1 11.0 لغمحديد 

 500 2600 4400 2700 4600 ملغبوتاسيوم 

 0.092 0.09 0.083 0.035 0.175 ملغسيلينيوم 

 2 16 31 48 13 ملغصوديوم 
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 غرام الوزن الطازج(. 100) مقارنة بين القيمة الغذائية لمختلف المأكوالت والفطر (16)جدول

 االسم
سعرات 

 حرارية

ماء 

(g) 

بروتين 

(g) 

دهون 

(g) 

كربوهيدرات 

(g) 

كالسيوم 

(mg) 

نحاس 

(mg) 

فوسفور 

(mg) 

حديد 

(mg) 

بوتاسيوم 

(mg) 

 5 1 115 1.79 9 4 0.4 3.5 90.1 16 زراعيالفطر ال

 - 1.5 100 - 10 5.1 0.7 3.8 88.6 42 الفطر الصيني

 2 1 162 2 4 0.285 0.2 4.7 88 - الفطر المحاري

 - 0.3 10 0.12 6 14.9 0.4 0.3 84.1 58 التفاح

 1 0.4 23 0.08 33 11.2 0.2 0.9 87.2 45 الليمون

 4 0.8 37 0.08 39 9.3 0.3 1.2 88.2 42 الجزر

 1 0.1 93 - 118 4.9 3.9 3.5 87 69 حليب البقر

 3 1.5 206 0.1 15 3-2 2.4-1 19-14 73.8 76.11 السمك

 - 15-1.6 505 4.41 8.31 - 3.6 21.4 74.2 118 اللحم

 - 2.52 224 0.23 6 - 13.3 13.3 73.3 173 بيضال

 

 :.Pleurotus spp المحاريالفطر  ميزات زراعة .2

 :وهي من أفضل األنواع للزراعة الفطراعتبارات كثيرة تجعل هذا هناك 
 أو ،أو الحمص ،الشعير أو ،الخلطة الزراعية تتكون فقط من مادة سيليلوزية مثل تبن القمح -

 ،ورق الموز ،أحطاب القطن ،جافةالر اشجاألأوراق  ،نشارة الخشب أو ،الذرةمخلفات أو  العدس،
 إل .... ، ألياف جوز الهندورق الشاي بعد الغلي

، عالوة  على زراعيسهولة تحضير الخلطة الزراعية، حيث ال تحتا  إلى تخمير مثل الفطر ال -
 سهولة بسترتها.

مثل: الكرا ، غرفة في المنزل، قبو، مغارة، دة  تحتا  زراعة هذا الفطر إلى أماكن متوفرة عا -
 .الدخان ...إل غرفة تخمير 

 15متطلباته من الحرارة مرنة نسبيا ، حيث يمكن زراعته في مجال من درجات الحرارة ما بين  -
  س. ْ 30و
 سهولة الزراعة وعدم الحاجة إلى تجهيزات إضافية، حيث يمكن زراعته في أكياس غير مكلفة. -
 

 تاج بذار الفطر المحاري:. إن3
من حيث المراحل  زراعيإنتا  بذار الفطر العملية  الفطر المحاري تشابه عملية إنتا  بذار

، 78، 77، 76، 75، 74البذار التجاري )الصور ، ثم البذار األمثم  ،الحصول على المزرعة األم :العامة
جة عليه ومن حيث سرعة نمو (، وتختلف عنها من حيث الوسط المستخدم لتحميل المشي80، 79

المشيجة، فالفطر المحاري يتميز بسرعة عالية لنمو المشيجة، األمر الذي يقلل حساسيته للملوثات 
 (.Growing mushrooms, 2003. )زراعيبالمقارنة مع الفطر ال
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 (75) الصورة                (74) الصورة

       
 .2007مركز بحوث حلب، ، أخذ خزعة نسيج من الجسم الثمري       . 2007كحولي، مركز بحوث حلب، التعقيم السطحي للجسم الثمري بالتلهيب ال

 
 (77) الصورة                 (76) الصورة

    
 .2007وضع الخزعة على البيئة المغذية، مركز بحوث حلب،                .2007، مركز بحوث حلب، النسيجخزعة  تقطيع 

   
 (79) الصورة       (78) الصورة

                
 .2007البذار التجاري الخاص بمركز بحوث حلب في عبوات زجاجية،  .                   2007مركز بحوث حلب،  المزرعة األم،
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 (80) الصورة

 
 .2007البذار التجاري للفطر المحاري الخاص بمركز بحوث حلب في عبوات بالستيكية، 

 

 :الفطر المحاري بذار إلكثار ةالمناسب طاوساأل . 3-1
 يمكن تحميل مشيجة الفطر المحاري على أحد األوساط التالية:

 % جبس أو كربوناتا على أساس الوزن الرطب.1.5حبوب قمح +  -
 % جبس أو كربوناتا على أساس الوزن الرطب.1.5حبوب الذرة البيضاء +  -
 أساس الوزن الرطب.% جبس أو كربوناتا على 1.5حبوب الشعير +  -
 %.1% + جبس 1% + سكر 10% + نخالة قمح 88قشور بذور القطن  -
 %.1% + جبس 1% + سكر 20% + نخالة قمح 78نشارة خشب  -
% 1% + سكر 20% + قش أي محصول نجيلي 20% + أوراق الشاي المستعملة 58نشارة خشب  -

 %.1+ جبس 
 % قش قمح.20% من نشارة الخشب + 80 -
غرام  1.5غرام + كربونات الكالسيوم  6غرام + كبريتات الكالسيوم  40غرام+ بيرليت  50القمح نخالة  -

 .مل 120+ ماء 
ساعة ثم يصفى من الماء ويمز  بمحلول  12-4سم ينقع بالماء لمدة  3-2قش األرز مقطع بطول  -

لمائي لرطوبة % نخالة األرز أو القمح، ويجب ضبط المحتوى ا2% كربوناتا 1.5% سكروز + 1من 
 %.60المزيج النهائية عند 

المذكورة سابقا  وبنفس المراحل تقريبا ، إال أن  زراعيينتج البذار بنفس طريقة إنتا  بذار الفطر ال
بأنها أسهل وأسرع وأقل حساسية للتلوث،  زراعيعملية إنتا  بذار الفطر المحاري تمتاز عنها في الفطر ال
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س، إال إلى أن فترة التحضين لكل  24ْ زراعيتحضين بذار الفطر الفالتحضين يتم عند درجة حرارة 
أيام الكتمال نمو المشيجة على  7-5، فتكفي مدة زراعيمراحل إنتا  البذار أقصر منها عند الفطر ال

 ,Stamets and Chilton)األطباق بعد زراعة خزعة النسيج، وكذلك األمر بعد تلقيح وسط إكثار البذار 

1983;  Chang, 2008). 
 

 :لزراعة الفطر المحاري المنشآت واألدوات الالزمة .4
ونافذة واحدة، أو يفضل في  ،ذات باب واحد ، ضمن غرفةإلنتا التحضين و الزراعة و ا تتم عملية

على  أو بأسالك تثبت جيدا   ،حالة عدم وجود نافذة تركيب شفاط هواء للتهوية. تجهز الغرفة بمنشر حديد
 إذا كانت متوفرة. ا  أو رفوف ،ولفترات طويلة ،كبيرة ا  ا سوف تحمل أوزانوذلك ألنه الجدران،

 أما األدوات فهي:
 .وحامل للبرميل ،موقدمع هز بلولب ماء في أسفله ج  م   ،(81)الصورة  ليتر 220برميل سعة  -
ف الغرفة كل فترة وملء تنكيل ،سم، ويجب أن يكون مصدر المياه قريب 120×  80طاولة بقياس  -
 وخرطوم.  جديدة، لتجهيز خلطة زراعية ةحاجالميل الغلي عند بر 
 مصدر إضاءة داخل الغرفة لتسهيل العمل في جميع األوقات. -
 عدد من أكياس الخيش.و  ،ليتر 20غالونات سعة  4-2و أقفاص بالستيك لتجفيف الخلطة "التبن"، -

 
 (81) الصورة

 
 .2009، بسترة التبن في البرميل باستخدام الحطب، حلب
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 الزراعة: .5
دورة حيََاة الفطََور المأكولََة مََن طََورين طََور النمََو الخضََري  ألفتتََ زراعََيكمََا مََر فََي زراعََة الفطََر ال

وطََور اإلثمََار، وهنََاك قََانون عََام يحكََم الشََروط البيئيََة المناسََبة لهََذين الطََورين للفطََور المزروعََة كلهََا 
 بشكل عام، حيث يمكن تلخيص هذه الكروف البيئية بما يلي: 

واإلضةاءة O2 ودرجة الحرارة مرتفعين، وتركيةز غةاز  CO2ي طور النمو الخضري: تركيز غاز ف -
 منخفضين.

واإلضةةاءة  O2ودرجةةة الحةةرارة منخفضةةين، وتركيةةز غةةاز  CO2فةةي طةةور اإلثمةةار: تركيةةز غةةاز  -
 .(7الشكل ) مرتفعين

 .(Chang, 2008) وهذا القانون ينطبق تماما  على حالة الفطر المحاري
 
 :لزراعة الفطر المحاري ةط المناسباوساأل . 5-1

يستطيع الفطر المحاري النمو على أي وسط زراعة يحوي نسبة عالية من السيللوز مثل نشارة 
التي  C:Nالخشب أو بقايا تقليم األشجار أو قش المحاصيل النجيلية أو أحطاب القطن. حيث أن نسبة 

 وساط التالية:ويمكن زراعته على أحد األ، 1: 60-30 تناسبه تساوي
 %.2% + سوبرفوسفات الكالسيوم 1% + كربوناتا 2% + جبس 95قشور بذور القطن  -
% )نشارة ألياف القطن القصيرة الناتجة عن عملية حلج القطن 18% + عادم القطن 80قش األرز  -

 %.1% + كربوناتا 1المحبوب( + جبس 
 %.1% + كربوناتا 2+ جبس % 10فراء % + نخالة القمح أو الذرة الص87القمح  تبن -
% كربوناتا، يضبط المحتوى المائي ضمن المجال 1% قش القمح + 24قشور بذور القطن +  75 -

 ,Stamets and Chilton)س لمدة ساعة واحدة  65ْ% ثم يبستر بالبخار عند درجة الحرارة  67-69

1983; Chang, 2008; Royse, 2003). 
ى وسط بسيط جدا  يتألف من أحد المكونات التالية: تبن كما تنجح زراعة الفطر المحاري عل

 القمح، تبن الشعير، تبن الحمص، تبن العدس وجميعها متوفر في سورية.
 :ةعازر اللعملية  الالزمةاألدوات . 5-2

)أو  سم 40×30 أكياس نايلون شفافة –محارم أو مناشف  –كمامة  – كحول –قطن  –سكين 
ي لربط الكيس خيط بالستيك – سم عند الزراعة( 35قطر الكيس  بأي قياس آخر شرط أال يتجاوز

 .وتعليقه
 مراحل: أربعةإلى  المحاري تقسم زراعة الفطر

 والجني. ،"، التحضينر "التلقيحالزراعة، زراعة البذا وسط بسترة
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 الزراعة: وسط بسترة .5-3
)تبن، نشارة خشب،  لوزيمكن االستفادة من المخلفات الزراعية الرخيصة التي تحتوي على السيلي

دد كمية التبن الالزمة  سم. 5-3، على أن تكون جافة ونكيفة ومقطعة بطول بقايا أكواز الذرة...( ت ح 
توضع الكمية المطلوبة داخل البرميل. سم.  40×  30كغ تبن جاف لكل كيس زراعة 1للزراعة بمعدل 

)يفضل غلي الماء قبل إضافة  يل حتى الغليانث م  يسخن البرمسم،  15بَ  بنثم يضاف الماء حتى يعلو الت
 30غلي لمدة ي، يترك (82درجة الغليان، )الصورة إلى  الماءصل يعندما . التبن لتوفير الوقت والوقود(

إلى أقفاص للتخلص من  بعد أن يبرد التبن ي نق ل يترك حتى يبرد.و  ،ثم توقف عملية التسخين دقيقة،
 فتذا لمبقبضة اليد كمية منه ط غ  ضْ ت  أصبح جاهزا  للزراعة، أنه ن مللتأكد و  (،83)الصورة  الرطوبة الزائدة
أما إذا سال الماء من بين األصابع، فتكون  يكون جاهزا  للزراعة، ،رطوبة على اليدت رك و  يعصر ماء  

 ، والتأكد من انخفاض حرارةبعد التأكد من التخلص من الماء الزائد رطوبته زائدة ويجب التخلص منها،
 تنقل( عند خلطه مع التبن س تسبب موت البذار 30ْ)إذا كانت الحرارة أعلى من  س 25ْالتبن دون 

 األقفاص للغرفة المخصصة للزراعة.
 

 (83) الصورة      (82) الصورة

      
 .2007مركز بحوث حلب، من الماء الزائد،  التبنتصفية          .2007مركز بحوث حلب، التبن،  بسترة

 
 :تلقيح وسط الزراعة .5-4

 طولال ، أماسم 35 الكيس قطر شرط أال يتجاوز يمكن الزراعة في الكثير من األوعية واألكياس
 من أهم شروط نجاح زراعة الفطر:متر. و  2يصل حتى  غير محدود فقد

 .أو الكلوركس التجاري بالكحول الطبيتنكيف الطاولة  -
 .بالكحول الطبي هاتعقيمو  فيفهاغسل األيدي بالصابون، ثم تج -
 لتالفي تلوث الكيس خالل عملية الزراعة.توضع كمامات قطنية على الفم  -



 ةر يف سوريولي لزراعة الفطعمال الدليلـ  اهليئة العامة للبحوث العلمية الزراعية                

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــGCSARـــــــــــــــــــــ

112 

 

حتى ال يحدث تيار هوائي يحمل معه التلقيح، ، خالل عملية غرفة الزراعة ق بابغالاش يمنع فتح و  -
 .، وأبواغ الفطور الملوثةجراثيمال
 ثم تبدأ عملية الزراعة بالمراحل التالية: 
  .عن بعضها البعض بمشيجة الفطرالملتصقة  الحبوب، وذلك لفصل ر المخصص للزراعةاذالب يهز -
 سم. 10 - 5 بارتفاع حواليطبقة من التبن  رشة بذار أسفل الكيس ثم فتح الكيس بشكل جيد، ووضع -

ط غ  ضْ ثم ت   ، توزع بشكل متجانس على سطح التبن،ر )ما يقارب ملعقة طعام(اوضع القليل من البذ -
 .فقبر 

 يليها طبقة تبن بنفس السماكة األولى. -

 سم. 15قبل عنق الكيس بَ  ما ل إلىو صالو وهكذا حتى  ،، ثم تبناربذ ملعقة يليها -
 .(87، 86 ،85، 84 )الصورعليه تاري  الزراعة  ب  ت  كْ ي  ث م   اط  به،ح  بالخيط بشكل جيد وي  الكيس ط ب  رْ ي   -
 ل، لصرف الماء الزائد.وتقص نهايتا زاويتي الكيس من األسف -

بذار من وزن الرطب لوسط الزراعة، وتجد اإلشارة إلى أن زيادة معدل  % 3-2معدل البذار  متوسط -
%، وذلك بسبب 50% من الوزن الرطب لوسط الزراعة زادت الغلة حتى 5حتى  1.25البذار من 

الزراعة مما يزيد سرعة استعمار  زيادة المواد المغذية بزيادة معدل البذار، وزيادة نقاط التلقيح لوسط
المشيجة لوسط الزراعة، وبذلك تقل فرصة نمو أية منافسات أخرى، وهناك عالقة ارتباط عكسية بين 
زيادة معدل البذار ومدة اإلنتا ، فكلما زاد معدل البذار يقل عدد أيام دورة اإلنتا ، فعند معدل البذار 

أيام، مما يسمح بتجراء دورات إنتا  أكثر في  7اإلنتا   % من الوزن الرطب لوسط الزراعة تقل دورة5
 .(Royse, 2003)نفس العام 

كما ذ ِكر  سابقا  أو باستخدام تبن م ل ق ح بالبذار، ويمكن أن يكون التلقيح إما بالبذار بشكل مباشر 
أساس الوزن  % على5حيث ن بستر كمية مناسبة من التبن ونلقحها بكمية كبيرة من البذار )بمعدل حوالي 

ن ه ا حتى يكتمل استعمار المشيجة لها، ثم نستخدم هذا التبن الملقح بتلقيح باقي التبن  الرطب( ون ح ضِّ
 المزروع، وتؤدي هذه الطريقة إلى تسريع اإلنتا  )د. نبيل األحمد بك، اتصال شخصي(.

 (85) الصورة         (84) الصورة

        
 .2007مركز بحوث حلب، كمية صغيرة من البذار،    .    2007مركز بحوث حلب،  سم، 5طبقة من التبن بسماكة حوالي 
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 (87) الصورة          (86) الصورة

                    
 .2007مركز بحوث حلب، الكيس ممتلىء،               .2007مركز بحوث حلب،  طبقة تبن أخرى ثم بذار،

 
 التحضين:. 6

 طور النمو الخضري:
 CO2غاز من أجل زيادة تركيز  ، وتغلق األبواب والشبابيكلق األكياس في غرفة الزراعةتع

س اكيبعد ثالثة أيام من تعليق األ ،األمر الذي يشجع النمو الخضري للمشيجة O2تركيز غاز خفض و 
 وتسد سم، 1، على أال يتجاوز قطر الثقب الواحد الكيس محيط ثقوب في الكيس موزعة على 6 -4تفتح 
حتى تنمو  س  ْ 30-15حراري ضمن مجال  ت ح ض ن األكياس .(88)الصورة  الطبي الثقوب بالقطن هذه

وتنمو مشيجة الفطر المحاري ضمن المجال الحراري السابق، أما الحرارة  على وسط الزراعةالمشيجة 
اري المطلوب، في هذا الطور إال لتأمين المجال الحر ال يحتا  الفطر  س. 25ْ-23المثلى للتحضين فهي 

ينتهي هذا الطور باكتمال نمو المشيجة على وسط  .أو الترطيب وال حاجة إلى التهوية أو اإلضاءة
يستغرق هذا األمر مدة من وقد  وانتشار رائحة الفطر بغرف الزراعة، الزراعة وتحوله إلى اللون األبيض

 يوم حسب درجة الحرارة وسرعة نمو الساللة المزروعة. 30حتى  15
 تحريض على تشكل اإلثمار:ال

لتحريض الفطر على اإلثمار وتحويله من طور النمو الخضري إلى طور اإلثمار يجب أن نأمن 
)تكفي اإلضاءة التي تسمح بالقراءة من  لوكس حسب الساللة المزروعة 2000 – 350اإلضاءة بشدة من 

 10-5، ونخفض الحرارة O2 تركيز غاززيادة و  CO2غاز ، ونأمن التهوية من أجل خفض تركيز كتاب(
 أيام. 7درجات )صدمة برد(، وقد يستغرق التحريض على اإلثمار حوالي 

 طور اإلثمار:
نمو تشكل بداءات اإلثمار على شكل بقع كثيفة للمشيجة، هنا يجب أن نشق الكيس لنسمح ب نالحك

%، وتهوية  95-80رطوبة نسبية ما بين يجب تأمين  في هذا الوقت  (،89)الصورة خرو  اإلثمار و 
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كافية، ويجب أال تجف بداءات اإلثمار بعد شق الكيس حتى لو تطلب األمر رشها برذاذ  ةءاضاش و جيدة، 
 ( التي تنمو91، 90رؤوس الدبابيس )الصور  تشكيلبداءات اإلثمار بالنمو و تبدأ الماء عدة مرات باليوم. 

لتصل إلى  نمو بسرعة كبيرةوالتي ت (92)الصورة  على شكل عناقيد صغيرة أجسام ثمرية لتعطي وتتطاول
(، ويجري كل ذلك من 93)الصورة  .ةحاضو  األجسام الثمرية تكون الصفائح أسفلبحيث  الحجم التسويقي

. تقطف عناقيد األجسام الثمرية بمسكها أيام 5- 3خالل رؤوس الدبابيس حتى الحجم التسويقي كهور 
 ،. بعد قطف العناقيد تربى عناقيد جديدة على كل كيسكامال   ولفه لفة كاملة وسحبه دمن عنق العنقو 

أيام  8-7قطفات بفاصل حوالي  6-4بحيث نأخذ من كل كيس عدة عناقيد على عدة قطفات تصل إلى 
، غ فطر طاز  250- 200كغ من الوزن الرطب للخلطة حوالي  1بحيث يعطي كل بين القطفات. 
 طر طاز  عند توفر الشروط المناسبة لنجاح زراعتهكغ ف 1ي نتج كغ تبن جاف،  1كل وبكلمات أخرى 

(Stamets and Chilton, 1983; Royse, 2003).  غ/كغ  132إن إضافة كسبة بذور القطن بمعدل
 Stamets and% )85تبن جاف إلى التبن المستعمر بالمشيجة بشكل كامل يزيد الغلة بحدود 

Chilton, 1983.) 
 

 (89) الصورة          (88) الصورة

                
 .2007مركز بحوث حلب، ثقب الكيس فوق كتل المشيجة،         .2007مركز بحوث حلب، سد الثقوب بالقطن الطبي، 

 
 (91) الصورة       (90) الصورة

            
 .2007وث حلب، مركز بحتطاول العناقيد الثمرية،            .2007مركز بحوث حلب، بداية تشكل العناقيد الثمرية، 
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 (93) الصورة            (92) الصورة  

            
 .2007مركز بحوث حلب، العناقيد جاهزة للقطاف،                 .2007مركز بحوث حلب، تشكل األجسام الثمرية، 

 
 جني المحصول:. 7

ان، أو تصف على واألكياس، فتما أن تعلق األوعية على الجدر  يمكن اإلنتا  بالعديد من األوعية
عند قطف الفطر الناضج (، 101، 100، 99، 98، 97، 96، 95، 94)الصور  األرض، أو على رفوف
وال  ،ويجب عدم استعمال السكين أثناء الجني بلطف ويسحب، فويل العنقود(عنق )يمسك من الحوامل 

النايلون ة إزالة جزء من ضرور وذلك ل ،أجسام ثمرية مهما كان حجمها ومرحلة نموها ةأي عند القطاف يترك
لتحفيز النموات الالحقة.  هاعقم إلزالة طبقة رقيقة منمكتلة التبن المتماسكة بمشرط مع كشط  بعد كل قطفة

بعد ذلك ترش كتلة التبن المتماسكة بالماء حتى درجة التشبع. بعد أسبوع تعود نموات المشيجة لتشكيل 
ذات إنتاجية تجارية، بعد ذلك تستبدل األكياس بأكياس يعطي الكيس أربع قطفات  ،جديدةأجسام ثمرية 

المستهلكة كعلف غني بالبروتينات للغنم والماعز واألبقار إذا كان ال يحتوي  التبن جديدة، وتستخدم كتل
 .فطور ملوثة )سوداء أو خضراء أو زرقاء أو صفراء...( على نموات

 
 (95) الصورة         (94) الصورة

       
 .2009حلب، باب الحديد، اإلنتاج في أكياس بولي إتيلين شفافة،                  .2006إيطاليا، في أكياس بولي إتيلين سوداء، اإلنتاج 
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 (97) الصورة         (96) الصورة

        
 .2006إيطاليا،  ،بيضاءاإلنتاج في أكياس                          .على األرض، شفافةاإلنتاج في أكياس بولي إتيلين 

 
 (99) الصورة         (98) الصورة

          
 .2009، حلب، نظام الرفوف عالية الكثافةاإلنتاج في أكياس ب                           .على األرضاإلنتاج في أكياس بولي إتيلين 

 
 (101) الصورة               (100) الصورة

      
 .2007مركز بحوث حلب، اإلنتاج في أكياس شبك بالستيكية،              .2007مركز بحوث حلب، ة، اإلنتاج في سالل بالستيكي
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 :المحاري حفظ الفطراستهالك و  طرق .8
 . االستهالك الطازج:8-1

األجسام  ف  ك  ن  ت  (، 104، 103، 102ي سو ق الفطر المحاري بتعبئته بالعديد من العبوات )الصورة 
االحتفاك بقمة الرأس ألنها أكثر أجزاء الفطر رائحة  ويمكن تزال األجزاء شديدة الرخاوة. م  الثمرية بالماء ث  

عند طب  الفطر يجب عدم و الفطر لمدة وجيزة ثم يستبعد ماء السلق،  ق  ل  سْ ا  وقيمة  غذائية. ي  ذيلذومذاقا  
حسن ماء السلق ة، و مميز ال في البداية ثم تغطى بعد ذلك للمحافكة على الطعم والرائحة الوعاءتغطية 

والتخلص منه إذا  أوال   هالمذاق ويمكن استخدامه كصلصة جيدة. ولكن في بعض أنواع الفطر، يجب تذوق
أو يقلى أو يضاف ألي نوع من أنواع البيتزا  الفطر طب ، وحسب ذوق المستهلك، ي  لم يكن مستساغا  

 إل ...
 

 (102) الصورة

 
 .2006 إيطاليا،ق خشبية وبالستيكية، تسويق الفطر المحاري في صناد 

 
 (104) الصورة        (103) الصورة

       
 سورية. ،صحون فلينتسويق الفطر المحاري في 
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 :الهوائيالتجفيف  .8-2
معدنية مغطاة فوق وعاء  ويتم بعد تعريض الفطر لبخار الماء لمدة دقيقتين بوضعه في مصفاة

فيه ماء يغلي ثم نشره على قطعة قماش نكيفة في الكل حتى جفافه تماما ، ثم ي خزن ضمن أكياس ورقية 
 محكمة االغالق في مكان جاف.

 
 :بالفرن التجفيف .8-3

ساعة حتى  24مدة ل  س ْ 60-50يوضع الفطر في الفرن بعد تنكيفه من الشوائب على حرارة 
 ويخزن. غلق بتحكامفي كيس نايلون وي   التبريد ي عبأ بعدو %، 5 إلى تهرطوب تنخفض

 
 التعليب: .8-4

وتسمى هذه العملية بالتبييض  ،غطس بالماء المغلي لمدة دقيقتين، ثم ي  ينكف الفطر بالماء
Bleaching  2 بتركيزمالح  ويضاف إليه ماءطربانات قطع الفطر حسب الرغبة ثم يوضع في م، ي% 

ويختم، بعد ذلك توضع  غطاءوضع اليثم   س ْ 85في ماء بدرجة حرارة  طرباناتالموتوضع  يغلي،
ثم ت ب رد سريعا  وت خ زن )الصورة   س ْ 121 دقيقة على درجة حرارة 40في أوتوكالف لمدة  طرباناتالم

105). 
 
 (105) الصورة

 
 .2007مركز بحوث حلب، بالتخليل،  المحاري حفظ الفطر
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 في سورية:تطوير السالالت المحلية و  لفطر المحارية انشر زراعلي المشرو  الوطن. 9
 . تطوير سالالت الفطر المحاري المحلية:9-1

تقانة اإلنتا  توطين بفريق الفطر الزراعي في مركز البحوث العلمية الزراعية بحلب  أن قامبعد 
ين المزارعين عن طريق إقامة كان البد من نشر زراعة الفطور ب الكمي لبذار الفطر الزراعي في سورية،

دلب والسويداء وحماه وأثناء القيام بعدة ، والقنيطرة العديد من الدورات التدريبية في محافكات: حلب واش
، فقام الفريق انتشار الكثير من أنواع وسالالت الفطور المحارية في البيئات السورية المختلفة جوالت لوحك

راعتها محليا ، فأحضرت مستعمرة جيدة المواصفات من بجمع بعض هذه السالالت بغرض تجريب ز 
 (.107، 106منطقة م ن غ شمالي حلب إلى مختبر أمراض النبات في المركز )الصور 

 
 (107) الصورة                                         (106) الصورة

      
 .2008، حلب ،غنَّ م   ،P. pulmonariusللفطر  برية محلية ساللة

 
 .Pع رِّفت هذه الساللة مورفولوجيا  على أنها ساللة محلية للفطر المحاري الصيفي 

pulmonarius ر  بذار منها بكميات تجريبية، ثم زرعت في المركز وروقبت لدراسة صفاتها ، ح ضِّ
ج الشكلية واإلنتاجية، ثم انتخبت الضروب مبكرة اإلثمار وعالية اإلنتا  منها، كوثرت هذه الضروب وأنت

البذار منها بكميات كبيرة، وتم التعاون مع المزارع الذي أخذت من عنده الساللة البرية لزراعتها على 
نطاق موسع، وحسبت كمية اإلنتا  واإلنتاجية عند المزارع، فكانت مبشرة جدا ، األمر الذي شجع المركز 

بذار الفطر المحاري، والتي العتمادها كسالاللة محلية مبشرة، حيث استخدمت إلنتا  كميات أكبر من 
وزعت على األخوة المزارعين مجانا  في مدرسة المزارعين إلنتا  الفطر المحاري في محافكة القنيطرة 

بالتعاون مع مركز البحوث العلمية الزراعية بالقنيطرة. ومن الجدير بالذكر  1/7/2009والتي بدأت بتاري  
جية مبشرة وأهم هذه المواصفات إنتاجها الجيد في فصل أن هذه الساللة المحلية تمتلك مواصفات إنتا

ثمارها عند درجة حرارة بلغت  س وهذا أمر غير مسبوق، لذلك يوصي فريق المشروع  32ْالصيف واش
الوطني بتسجيل هذه الساللة عالميا  ودراستها وتطويرها في المستقبل، وهي اآلن قيد الدراسة والتحسين 
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، 111، 110، 109، 108)الصور  1راعية بحلب، وقد سميناها حلبلدى مركز البحوث العلمية الز 
112 ،113 ،114 ،115.) 

 
 (109) الصورة                (108) الصورة

           
 .2009مركز بحوث القنيطرة،  .                بسترة التبن بالغلي،2009القنيطرة،  افتتاح مدرسة المزارعين،

 
 (111) الصورة                              (110) الصورة

                        
 .2009القنيطرة،  .                    البذار المحلي للفطر المحاري،2009القنيطرة،  تحضير التبن للزراعة،

 
 (113) الصورة                              (112) الصورة

                       
 .2009القنيطرة،  .                                        تلقيح التبن،2009قنيطرة، ال تلقيح التبن،
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 (115) الصورة                  (114) الصورة

             
 .2009المزارعين ونتيجة عملهم، مركز بحوث القنيطرة،       .        2009القنيطرة،  تدريب المزارعين عمليًا،

 

 مركز البحوث العلمية الزراعية بحلب: هازرعت نشر الفطور المحارية التيأنوا  .9-2
 :P. ostreatus . الفطر المحاري الشتوي9-2-1

يناسب هذا النوع من الفطر المحاري الزراعة في المناطق الباردة أو في أشهر السنة الباردة لذلك 
مرحلة  فييحتا   .(117، 116الصور ) Winter oyster mushroomيسمى بالفطر المحاري الشتوي 

%، كما أن تعرض المشيجة 100-90رطوبة نسبية و   س ْ 29-25إلى درجة حرارة  النمو الخضري 
يوم، يتم  14 -10 النمو الخضريساعة يؤدي إلى موتها، وتستمر فترة  48لمدة  س 39.5ْلدرجة حرارة 

 .(Stamets and Chilton, 1983) لمشيجةل الخضري نموالالتحضين في غرف مكلمة تماما  أثناء 
% مع مراعاة زيادة 95ورطوبة الهواء  س  16ْ -12مرحلة تشكل بداءات األجسام الثمرية: الحرارة مابين 

 700أقل من  CO2لوكس، وتركيز لغاز  300ساعات في اليوم بشدة حوالي  4إضاءة  التهوية والري،
ppm ، يوما . 14-7وتستمر هذه الفترة حوالي 

أسابيع،  7-5، وتستمر فترة اإلثمار س 18ْ -15.5%، حرارة الهواء 92-85مار: الرطوبة مرحلة اإلث
 مرة/الساعة. 6-4ويجب تبديل الهواء 

الري: رش ضبابي بشكل منتكم لمنع تشقق األجسام الثمرية ولضمان سالمة بداءات األجسام الثمرية 
 .(Stamets and Chilton, 1983; Royse, 2003) الكامنة
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 (117) الصورة                (116) الصورة  

           
 .2006مركز بحوث حلب،   ،P. ostreatus لفطرل ساللة رمادية                .2006حلب،   ،P. ostreatus لفطرل ساللة بيضاء

 

 :P. pulmonarius . الفطر المحاري الصيفي9-2-2
عة في المناطق الحارة أو في أشهر السنة الحارة لذلك يناسب هذا النوع من الفطر المحاري الزرا

. حيث أن (119، 118الصور ) Summer oyster mushroomيسمى بالفطر المحاري الصيفي 
يسمى بالفطر المحاري الشتوي  الذي P. ostreatusمتطلباته الحرارية أعلى منها عند الفطر المحاري 

Winter oyster mushroom ،س ْ 35-10أن تنمو ضمن المجال الحراري  يمكن للمشيجة حيث  
،  س ْ 24-18، والمجال الحراري المثالي لإلثمار هو  س ْ 28-23ويكون نموها المثالي ضمن المجال 

، ونسبة المحتوى C:N = 30-60 :1، ونسبة pH = 6.8-8ورقم حموضة وسط الزراعة المثالي هو 
ل كبير للهواء وكمية كافية من األكسجين %، وتبدي60المائي لوسط الزراعة يجب أن يكون حوالي 

 (.Chang, 2008واإلضاءة عند اإلثمار )
 (119) الصورة     (118) الصورة

       
 .2007مركز بحوث حلب، ، 1المحلية حلب  يسار الساللة ،3015يمين الساللة العالمية  ،P. pulmonariusالفطر المحاري الصيفي 
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 :P. eryngiiالفطر المحاري الملك . 9-2-3
جيدا  بين المزارعين، على  معروف غير هذا النوع ال يزالو  king oyster mushroomواسمه 

(، وامتالكه 120زراعته البسيطة نسبيا ، وشكله الجميل المميز )الصورة وتقنية الرغم من طعمه الرائع، 
أولية كثيرة تصلح لزراعة هذا الفطر معكمها من منشأ هناك مواد فرصا  واعدة للزراعة واالستهالك، 

زراعي أو حراجي، مثل قش العديد من المحاصيل الحبية ونشارة الخشب وأحطاب القطن وسوق فول 
(. وأفضل خلطة Ohga, 2000; Györfi and Hajdú 2007الصويا وسوق الذرة وقشور الرز وغيرها )

% 5% حبوب نجيلية و10% نخالة قمح و10ارة خشب و% نش75لزراعته تتكون من المواد التالية: 
 حبوب زيتية.

يوم، ثم  15-10س في طور النمو الخضري الذي يستمر لمدة  25ْ-23يفضل أن تكون الحرارة 
لوكس والرطوبة النسبية  1000س لتحريض اإلثمار مع تأمن التهوية الجيدة واإلضاءة  18ْتخفض إلى 
غ فطر قابل  180-150كاملة حوالي الشهرين، وتبلغ اإلنتاجية  %. تستمر دورة اإلنتا 95أعلى من 

 كغ من الوزن الرطب للخلطة. 1للتسويق لكل 
 
 (120) الصورة

 
 .2006مركز بحوث حلب،  M2600 البلجيكية الساللة  P. eryngiiفطر ملك المحاري 

 
 :P. djamor الفطر المحاري الوردي. 9-2-4

دهر هذا النوع في درجات الحرارة المرتفعة نسبيا  ويعطي يز  ،Pink oyster mushroom واسمه
س، وبالرغم من أنه نوع مأكول وليس له  19ْعدد كبير من العناقيد الجيدة عند درجات الحرارة األعلى من 

، وتموت مشيجة هذا (121)الصورة طعم خاص غير طعم المحاري إال أنه يستخدم ألغراض تزينيه 
يفضل أن تكون الحرارة س. يزرع على تبن القمح أو نشارة الخشب،  10ْ-8ون الفطر عند درجة الحرارة د

 28-18يوم، ثم تخفض إلى المجال  16-13س في طور النمو الخضري الذي يستمر لمدة  25-30ْ
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لوكس والرطوبة النسبية أعلى من  1000س لتحريض اإلثمار مع تأمن التهوية الجيدة واإلضاءة حوالي 
غ فطر قابل  200-150إلنتا  كاملة حوالي الشهرين ونصف، وتبلغ اإلنتاجية %. تستمر دورة ا90

 كغ من الوزن الرطب للخلطة. 1للتسويق لكل 
 

 (121) الصورة

 
 .2006مركز بحوث حلب،  M2700 البلجيكية الساللة  P. djamorالفطر المحاري الوردي 

 :Hypsizygus ulmarius. فطر محاري الدردار 9-2-5
تشابه أجسامه الثمرية أجسام الفطر المحاري العادي إال أن  ،Elm oyster mushroomاسمه 

، وتعتبر زراعته األبسط بين أنواع (122)الصورة القبعة على شكل نصف كرة بيضاء رمادية إلى بنية 
س(،  18ْ-10الفطور المحارية وهي األنسب للمزارعين المبتدئين، يتطلب حرارة منخفضة للنمو واإلثمار )

ويمكن زراعته على مهد مبستر مؤلف من خلطة من تبن أحد المحاصيل النجيلية وبعض المخلفات 
 الزراعية.

 (122) الصورة

 
 .2006مركز بحوث حلب،  ، H. ulmarius محاري الدردار فطر
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 . المشاكل والصعوبات التي تعترض زارعة الفطر المحاري:10
وهَي  Pseudomonas tolaasiiمحاري هي البكتريَا أهم البكتريا التي تصيب الفطر ال :البكتريا -

 .A زراعََيللفطََر ال Bacterial Blotch  وتشََويه الثمََار التََي تسََبب مََرض الََتلط  البكتيََري

bisporus،  وتتضمن األعراض إنقاص الغلة والبقَع البرتقاليَة وتقصَف وهشاشَة األجسَام الثمريَة
اإلصَََابة بهَََذه البكتريَََا األمَََور وتقصَََير عمَََر تحَََزين الفطَََر علَََى الَََرف بعَََد الحصَََاد. وتشَََجع 

التاليَة: الرطوبََة النسََبية والمرتفعََة لفتََرة طويلََة، وحركَة الهََواء غيََر الكافيََة، وحََرارة وسََط الزراعََة 
 س(، والمحتَوى المَائي المرتفَع لوسَط الزراعَة، ووجَود المَاء الحَر علَى  ْ 35 أعلَى مَنالمفرطَة )

%، ورش 85-80الرطوبة النسبية إلى  سطح األجسام الثمرية. ويمكن الحد من اإلصابة بتخفيض
 % في الفترات بين كهور أفوا  اإلثمار.2سطح أكياس الزراعة بمحلول الكلوركس 

تنمو معكم الفطور الملوثة التي تصادف أثناء زراعة الفطر المحاري على وسط الزراعَة  الفطور: -
اشَََرة . وتتضَََمن هَََذه منافسَََة  الفطَََر المحَََاري علَََى غذائَََه، ومَََن النَََادر جَََدا  أن تتطفَََل عليَََه مب

 ،Aspergillus، Botrytis، Coprinus، Fusarium، Moniliaالفطََََور األجنََََاس التاليََََة: 
Mucor، Penicillium، Trichoderma، Trichoderma.  تثبط درجة حرارة وسَط الزراعَة

عرضَََََة لإلصَََََابة بَََََالفطر الحبَََََري  هس نمَََََو المشَََََيجة، وتجعلَََََ 35ْعنَََََدما ترتفَََََع أعلَََََى مَََََن 
Coprinus spp.  العفََن األخضََروTrichoderma spp..   صََاب الفطََر المحََاري نََادرا  مََا ي

ََََالفطور مََََن الجنسََََين   .A زراعََََيالممرضََََة للفطََََر ال Verticilliumو Cladobotryumب

bisporus.وعندما تصيبه فتنها توجد بشكل أساسي على األجسام الثمرية القديمة وبقايا الساق ، 
الفطََر المحََاري أكبََر الخسََائر لمزارعََي الفطََر تسََبب الحشََرات التََي تصََيب أنسََجة  الحشةةرات: -

 ي:هََ المحََاري وخاصََة  فََي أشََهر الصََيف. وأهََم فصََائل الحشََرات التََي تصََيب الفطََر المحََاري
Cecidomyiidae   (Mycophila speyeri ،)  Scatopsidae،   Sciaridae 

(Lycoriella solani،) Phoridae (Megaselia halterata، M. nigra)ت . تعتبَر بَداءا
العناقيَََد األجسََََام الثمريَََة للفطََََر المحَََاري حساسََََة جَََدا  للبخََََرة المَََواد الكيميائيََََة، لَََذلك يعتبََََر 
اسََتخدام المبيََدات الكيميائيََة فََي مكافحََة الحشََرات أمََرا  صََعبا  جََدا  وذو مخََاطر كبيََرة فََي هََذه 
ة الحالََة. حيََث لََوحك تشََكل قطاعََات كبيََرة مََن أنسََجة الفطََر المحََاري المشََوه والتََي تكهََر بهيئََ

تشبه القرنبيط بعد رش المبيدات الحشرية فَي طَور تشَكل عناقيَد بَداءات األجسَام الثمريَة. ولَذلك 
يفضل استخدام مصائد الحشرات الالصقة في مكافحة الحشرات وخاصة أثناء التلقيح وطور النمَو 
الخضََري، حيَََث تسَََاعد هَََذه الطريقَََة فَََي الحفََاك علَََى أعَََداد الحشَََرات دون العتبَََة االقتصَََادية 

كافحة الكيميائية، ويمكن استخدام المكافحة الحيوية بفعالية جيَدة حيَث أشَارت دراسَات أجريَت للم
 .Bacillus thuringiensis varالبكتريََا إضَََافة فََي الواليَََات المتحَََدة األمريكيََة إلَََى أن 

israeliensis ( إلى وسط الزراعة أثناء التلقيح يحد من انتشار ذباب السياريدRoyse, 2003.) 
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تؤدي العديد من األسباب إلى تشكل عناقيد أجسَام ثمريَة مشَوهة،  عناقيد األجسام الثمرية:تشوه  -
وال يزال العديد من هذه األسباب مجهوال  حتى اليوم. وأهم أسباب التشوه المعروفة هي: النقص في 

خلي التهويََة، وجََود الََدخان وغََازات العََادم )الناتجََة عََن أجهََزة التدفئََة أو محركََات االحتََراق الََدا
مثل محركات توليَد الكهربَاء( فَي هَواء غَرف الزراعَة، أبخَرة الكيماويَات، االرتفَاع المفَرط لحَرارة 
وسََط الزراعَََة أثنَََاء طََور النمَََو الخضَََري، االنخفََاض المفَََرط للحَََرارة أثنََاء طَََور اإلثمَََار )دون 

 .(Royse, 2003)س(، اإلضاءة غير الكافية  10ْالدرجة 
 

يمكَن أن ينَتج جسَم ثمَري واحَد عَددا  مَن األبَواغ  غرف الزراعةة:ارتفا  تركيز األبواغ في هواء  -
مليََون بََوغ / السََاعة. إن تعََرض العمََال الستنشََاق أبََواغ الفطََر المحََاري أمََرا   4قََد يصََل إلََى 

يحكى باهتمام معكم مزارع الفطر المحاري، ألنها قد تسبب التحسس عند بعض العمال، وينصَح 
سَاعة مَن دخَول  2-1واء أثناء التنفس، أو زيادة التهوية قبل عندها باستخدام الكمامات لتنقية اله

 .(Royse, 2003)العمال إلى غرف الزراعة 
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 . املصطلحات اإلنكليزية املتعلقة بإنتاج الفطر والدبال والبذار1
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 English term العربي املصطلح 
  مأكولفطر  Mushroom  

 

  عيش زراعي، الفطر الفطر البوتون األبيض ،
 Agaricus bisporus ، األزرار البيضاءالغراب

White button mushroom 

Cultivated mushroom 

 أو الصدفي الفطر المحاري Oyster mushroom 

  شيتاكيالفطر Shiitake  (Lentinula edodes) 

 فطر مأكول Edible fungi 

 فطر عديم القيمة الغذائية Non-Edible fungi 

 فطر سام Poisonous fungi 

 فطر قاتل Lethal fungi 

 الجسم الثمري Fruit body 

 القبعة Cap (Pileus) 

 الساق Stalk (Stipe) 

 الحلقة Ring (Annulus) 

 خياشم أسفل القبعة( الصفائح( Gills (Lamella) 

 لمشيجةا Mycelium 

 المشيجة األولية Primary mycelium 

 المشيجة الثانوية Secondary mycelium 

 المشيجة ثنائية النوى Dicaryotic mycelium 

 المشيجة متماثلة النوى Homocaryotic mycelium 
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 English term العربي املصطلح 
 المشيجة متخالفة النوى Heterocaryotic mycelium 

 فطر متماثل المشرات Homothallic fungi 

 فطر متخالف المشرات Heterothallic fungi 

 التخمر Composting 

 المتخمر وسط الزراعة Composted substrate 

 الدبال Compost 

 زراعة الفطر وسط Mushroom substrate 

 الدبال الصناعي Synthetic compost 

 بيعيالدبال الط Natural  compost 

 لتحضير الدبال التخمر األول طور Phase I composting 

 لتحضير الدبال التخمر الثاني طور Phase II composting 

 

  غزو المشيجة للدبالالطور الثالث للدبال. Phase III Spawn colonization of 

compost 

  لتغطية.طبقة االمشيجة لغزو الطور الرابع للدبال Phase IV: colonization of Casing soil  

 أو الخلط بالبذار التلقيح أو الزراعة Spawning  

 التغطية Casing 

 تربة التغطية Casing soil 

 الخث النباتي( بيتموسال( Beat moss 

 المشيجة على تربة التغطية نمو Case run 

  بداءات األجسام الثمريةتشكل Pinning 
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 English term العربي املصطلح 
 )رؤوس الدبابيس )بداءات األجسام الثمرية Sporophores 

 )رؤوس الدبابيس )بداءات األجسام الثمرية Pin heads 

 بداءات األجسام الثمرية Primordia or pins 

 طور األزرار Pre-button stage 

 طور التضخم السريع Rapidly expanding stage (RES) 

 ظهور القطفة Flushing 

 قطفات أو دفعات Flushes or breaks 

 القطاف Harvesting 

 البسترة Pasteurization 

 نفق البسترة Pasteurization tunnel  

  زراعة الفطر Mushroom growing 

   الفطر    ر  ا  ز  م Mushroom grower 

 غني بالمواد الغذائية وسط Nutrient-rich substrate 

 انتخابي وسط Specific substrate 

  المتخمر وسط الزراعةتحضير Making composted substrate 

 منتج ثانوي By-product 

 وات )دوكما(شحنة بدون عب Bulk 

 

 القوالح( بقايا عرانيس الذرة الصفراء بعد فرطها( 
 

Corncobs 

 قشور بذور القطن Cottonseed hulls 
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 English term العربي املصطلح 
 كسبةال Meal 

 كسبة بذور القطن Cotton seed meal 

  فول الصويابذور كسبة Soybean meal 

 قشور بذور الكاكاو Cocoa bean hulls 

 الجبصين( الجبس( Gypsum 

 تفل الشعير المتبقي عن صناعة البيرة Brewer’s grain 

 حنخالة القم Wheat bran 

 نخالة الذرة الصفراء Maize bran 

   ز  Rice bran نخالة األ ر 

 آلة تقليب وتصيطب  الدبال Compost turner 

 نقع شحنة المواد دوكما Soak bulk 

 (كومة طويلة) مسطبة Pile 

 األكداس في العراء Outdoor ricks 

 ال هوائي Airless 

 و التهوية اإلضافيةذالتخمر األول  طور Aerated phase I composting 

  اإلضافيةالتهوية Supplemental aeration 

 النظام متعدد المناطق Multizone system 

 النظام وحيد المنطقة Singlezone system 

 الفطور المحبة للحرارة Firefang 



 ةر يف سوريولي لزراعة الفطعمال الدليلـ  اهليئة العامة للبحوث العلمية الزراعية                

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــGCSARـــــــــــــــــــــ

132 

 

 English term العربي املصطلح 
 

 قيقة المحبة للحرارةالكائنات الحية الد 
 

Thermophilic microorganism 

 الرطوبة النسبية Relative humidity 

 التهوية Ventilation 

 النسج( على وسط الزراعة نمو المشيجة( Colonization 

 

  المشيجة لتربة التغطيةب المستعمرإضافة الدبال Compost at casing (CAC) 

 التغطيةتربة ح يلقت Casing inoculum (CI) 

 السقاية( الري( Watering or irrigation 

 الفطور المشوهة Malformed mushroom 

 الفطور المريضة Diseased mushroom 

  بعد نهاية الموسمما البسترة Post-crop paseutrization 

 

   بقايا الدبال بعد الزراعة( ةمَّ الر( Spent mushroom substrate (SMS) 

 وسط مغذي Nutrient Medium 

 وسط حبي Nutrient Grain 

 الدبال Compost 

 بذار الفطر الزراعي Spawn 

 وسط الزراعة ببذار الفطر  الزراعة أو تلقيح Spawning 

 إنتاج بذار الفطر الزراعي Spawn production 

 حفظ بذار الفطر Spawn maintenance 

 تر للتنفس فال  طةشر بأ ةمزود األكياس bags with breathable filter patches 
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 English term العربي املصطلح 
 في طبق بتري أو أنبوب اختبار( المزرعة األم( Mother Culture 

 مشيجة الفطر محملة على حبوب( البذار األم( Mother Spawn 

 أو النهائي البذار التجاري Final Spawn 

 ر التجاريالبذا Commercial spawn 

 فرشة التبن Mulch hay 

 
)قش مع روث وبول  فرشة اسطبالت الخيول

 Straw bedded horse manure الخيول(

 فرشة الدواجن( ذرق الدواجن( Poultry manure 

 تشبه النسيج  النسيج الضام )بقع من المشيجة
 Stroma الضام وهي عقيمة(

  ظاهرة النمو الكثيف للمشيجة هي الطبقة الجلدية و
حيث تشكل طبقة جلدية  على سطح طبقة التغطية

 وتكون عقيمة. سميكة
Overlay 

 ة وهي مرحلة متقدمة لظاهرة حصيرة المشيج
 Mycelium Mat .الطبقة الجلدية
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 تحضير البيئة المغذية:. 2
 مَن المكونَات وتحضَر ،PDAز آجَار غذية شيوعا  هَي بيئَة بطاطَا دكسَترو ممن أكثر البيئات ال

 :ةالتالي
 غ 200    بطاطا مقشرة ومقطعة  -
 غ  20     سكر عادي(أو دكستروز ) -
 غ  15      آجار  -
   لتر  1                 ماء مقطر -

وتضَاف المَواد السَابقة، حتَى تصَبح طريَة، ثَم تَزال  دقيقة 15 لمدةلتر ماء  1 تغلى البطاطا في
لتر من جديد. تذاب مكونات المحلول السابق، ثم يوزع على زجاجَات مناسَبة وتغلَق  1إلى ويكمل الحجم 

دقيقََة.  20لمََدة   س ْ 121  بََالقطن وتغطََى بََورق األلمنيََوم، ثََم تعقََم فََي األوتََوكالف علََى درجََة حََرارة
متَوفرة  ، وهَيجَاهزةعلَى شَكل بَودرة  MEAأو بيئة مسَتخلص المالَت  PDAبيئة  الحصول علىيمكن 
 ال تحتا  إال إلضافة الماء والتعقيم.ألسواق المحلية، و في ا

 
 الفطر الزراعي:مستلزمات مختبر إنتاج بذار  .3
 :المبنى .3-1

 يجب أن يقام المختبر في مبنى مؤلف من عدة غرف بمساحات كافية هذه الغرف هي:
حيَث يكَون هنَاك وتفصلها غرفة عَن المختبَر ب ،وهي غرفة معزولة عن الوسط الخارجيغرفة العزل:  -

مفتوحَا   همايكَون أحَدفعنَدما وال يفتحان معا  فَي نفَس الوقَت،  ،من النوع الجرار وهما ،بابين للدخول إليها
. وتكََون هََذه الغرفََة مََزودة بلمبََة أشََعة فََوق البنفسََجية قاتلََة للكائنََات الحيََة ا  مغلقََيجََب أن يكََون اآلخََر 

 .Flow cabinetوبنش عزل  ،الدقيقة
وهََي غرفََة معزولََة حراريََا  ومََتحكم بحرارتهََا صََناعيا  بواسََطة أجهََزة تكييََف لضََبط  غرفةةة التحضةةين: -

ا  قويَََة ، وتحَََوي رفوفَََ%70-60، ورطوبَََة الهَََواء النسَََبية فيهَََا طَََوال السَََنة  س ْ 25عنَََد درجَََة الحَََرارة 
يتعلَق حجَم و ومزودة بنكام تهوية مناسب يسمح بالتهويَة الجيَدة وتجديَد الهَواء بنسَبة مدروسَة.  ومناسبة،

 ذه الغرفة بحجم االنتا .ه

 تحوي أجهزة التعقيم الحرارية المختلفة. غرفة تعقيم: -

 وباقي المستلزمات. ،وزجاجيات مختلفة ،ومواد كيميائية ،تحوي مواقد غرفة تحضير: -

 يتعلق حجم هذه الغرفة بحجم االنتا .و   س طوال السنة، ْ 4-2درجة حرارتها  بارد:التخزين الغرفة  -

 

 :التجهيزاتزة و األجه .3-2
 واحد أو أكثر حسب حجم االنتا . ،Autoclaveجهاز التعقيم بالحرارة الرطبة  -



 ةر يف سوريولي لزراعة الفطعمال الدليلـ  اهليئة العامة للبحوث العلمية الزراعية                

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــGCSARـــــــــــــــــــــ

135 

 

 .Oven الجافةجهاز التعقيم بالحرارة  -
 أو أكثر حسب حجم اإلنتا . ،Flow cabinetجهاز عزل  -

 أو غازي. ،موقد كهربائي -

 .pH meterالحموضة درجة جهاز لقياس  -

 موازين حرارة. -

 كؤوس...(. ،دوارق ،أنابيب اختبار) جيات مختلفةزجا -

 طناجر وقدور لتجهيز الحبوب. -

، شَََرائح ألمنيَََوم، أطبَََاق بتَََري زجاجيَََة أو قَََط، مصَََباح بنَََزن، قطَََن طبَََي، أقَََالممشَََارط طبيَََة، مال -
 بالستيكية، شاش طبي، ورق ترشيح.

تََََات الكالسََََيوم المائيََََة كحََََول إتيلََََي، كلََََوركس، كربونََََات الكالسََََيوم، كبري ،دكسََََتروز، آجََََار، مالََََت -
 )الجبس(.
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 دليل تعريف أهم املشاكل التي تعرتض زراعة الفطر الزراعي. 4
تواجه العديد من المشاكل كل من يحاول الشروع في زراعة الفطر الزراعي، وي ع ر ْف هذا الدليل 

لمشاكل تبعا  لتكرار حدوثها إلى أغلب هذه المشاكل ويذكر أسبابها وويقترح حلول لها، وقد صنفت هذه ا
 خمسة فئات وهي:

 تقنية التعقيم: تحضير البيئة )آجار وحبوب(، إنتاش األبواغ، زراعة النسج، وتحضير البذار. .1

 تحضير الدبال: المكونات الخام، مواصفات الدبال في طوري التحضير: الطور األول والثاني. .2

 استعمار المشيجة للدبال. .3

بقة التغطية: عملية التغطية، استعمار المشيجة لطبقة التغطية، تحفيز ت ش كُّْل استعمار المشيجة لط .4
 بداءات األجسام الثمرية.

 األجسام الثمرية وقطافها. تشكل األجسام الثمرية وتطورها: تحفيز ت ش كُّْل رؤوس الدبابيس، نضج .5

قائمة، ثم قراءة األسباب يجب على مستخدمي هذا الدليل تعريف المشكلة أوال ، ثم البحث عنها في ال
 (.20، 19، 18، 17، 16المحتملة، ثم قراءة الحلول الممكنة لها مع التركيز على التفاصيل الجداول )

 :تقنية التعقيم .4-1
 لمشاكل التي تعترض تقنية التعقيم:أهم ا

 بيئة اآلجار
 الحلول األسباب المشكلة

أو كمية اآلجار غير كافية  البيئة طرية وال تتصلب.
تجانس توزيعه في البيئة غير 

 جيد. 

زيادة كمية اآلجار أو خلط 
مكونات البيئة جيدا  بتحريكها 

 قبل صبها.
البيئة تفور وتخر  خار  الوعاء 

 الذي يحويها.
التفريغ السريع والمفرط للضغط 
لجهاز التعقيم بالحرارة الرطبة 

 )األوتوكالف(.

ال تنفس جهاز التعقيم قبل 
 .psi 1 هبوط الضغط حتى

 ب دِّل جوانة باب جهاز التعقيم.
ال تنفس أجهزة التعقيم ذات 

 لتر أبدا . 30السعة أكبر من 
تتلوث األطباق بعد صب البيئة 

 فيها وقبل التلقيح.
تعقيم المختبر والعمل ضمن  جو المخبر ملوث بشكل كبير.

 غرفة عزل.
عملية تحضير البيئة غير 

 صحيحة.
تصحيح إجراءات تحضير 

 بيئة.ال
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-24عقم جهاز التعقيم لمدة  جهاز التعقيم ملوث )بالبكتريا(.
 15ساعة عند الضغط  48
psi. 

ز ْع النسيج.  استخدم البيئة المناسبة. البيئة غير مناسبة. ال يوجد نمو من خ 
غير  pHرقم الحموضة 

 مناسب.
 pHاضبط رقم الحموضة 

 البيئة.
في الماء المعقم  نقع األبواغ األبواغ قديمة أو جافة.

 ساعة. 24-12لمدة 
ْد إبرة الزرع قبل نقل األبواغ. أبرة الزرع حارة جدا .  ب رِّ

خفض ضغط وحرارة تعقيم  السكر في البيئة متكرمل.
 البيئة إلى الحدود القياسية.

التلوث يحدث حول خزعة 
 النسيج أو األبواغ على البيئة.

ألبواغ أو خزع النسيج من أخذ ا األبواغ أو خزعة النسيج ملوثة.
أجسام ثمرية حديثة، أو تلقيح 
عدد أكبر من األطباق، وحفك 

 األطباق غير الملوثة فقط.
تعقيم األدوات بغمسها بالكحول  أدوات العمل غير معقمة.

 وحرقها قبل استخدامها.

رايزومات المشيجة تصبح 
 قطنية وبطيئة النمو.
 وينخفض اإلثمار.
 ورة.وتبدو الساللة متده

كاهرة الشيخوخة، الساللة 
 قديمة.

تجديد الساللة أو استبدالها 
 بأخرى نشيطة. أوتغيير البيئة.
عدم استخدام الساللة أكثر من 

 مرات. 7
 تكرمل السكر في البيئة.

حرارة التحضين عالية أكثر من 
 س. 29ْ

تخفيض درجة حرارة وضغط 
 التعقيم.

 25ْخفض حرارة التحضين إلى 
 س

في البيئة غير كاف  اآلجار 
فتنمو المشيجة تحت السطح 

 وتكهر قطنية.

 زيادة اآلغار في البيئة.

 بيئة الحبوب
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أوعية البذار الزجاجية تنكسر 
 عندما يفتح جهاز التعقيم.

تبريد جهاز التعقيم بسرعة 
 كبيرة.

اترك جهاز التعقيم يبرد 
 تدريجيا .

األوعية الزجاجية غير صالحة 
 أو متشققة.

مسافات بين األوعية  اترك
 للسماح لها بالتممد.

 استبدل األوعية الزجاجية. األوعية الزجاجية غير مناسبة.

 كمية البذار في األوعية كثيرة. صعوبة هز أوعية البذار.
 نسبة رطوبة البذار عالية.

 تقليل كمية البذار في األوعية.
 تخفيض نسبة رطوبة البذار.

دخول أبواغ ملوثة أثناء التبريد  البذار يتلوث قبل تلقيحه.
 بعد التعقيم.

تبريد األوعية ضمن غرفة 
 العزل.

بقاء البكتريا المشكلة للبواغ 
 الداخلية رغم التعقيم.

استبدال الحبوب المستخدمة أو 
ساعة قبل  24نقعها لمدة 
 التعقيم.

قطع اآلغار تلتصق بالزجا  
 عندما تهز األوعية.

ر أو البيئة رقيقة بسبب التبخ
 كمية البيئة قليلة في الطبق.

استخدام البيئة المغطاة 
بالمشيجة قبل تبخر الماء من 
البيئة، زيادة كمية البيئة في 

 األطباق.
نمو قليل أو عدم وجود أي نمو 
من قطع المشيجة على البيئة 

 بعد تلقيح البذار.

تبريد الحبوب لتصل إلى درجة  الحبوب حارة عند تلقيحها.
 فة قبل تلقيحها.حرارة الغر 

اتبع الطريقة الصحيحة  الحبوب جافة جدا .
 بالتحضير.

هز األوعية بعد تلقيحها  اللقاح غير موزع بشكل جيد.
أيام من  5-3مباشرة ، وبعد 

 التلقيح.
غير  pHرقم الحموضة 

 مناسب.
أضف كربونات الكالسيوم 

 بالمعدل المناسب.
تحضين الحبوب عند درجة 

 اسبة.حرارة غير من
اضبط الحرارة عند الدرجة 

 المناسبة.
 استخدم الحبوب المناسبة. نوع الحبوب غير مناسب.
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ال يوجد نمو على الحبوب بعد 
 استخدام اللقاح السائل.

تقطيع المشيجة بشكل جائر 
 أدى لطحن خاليا المشيجة.

تقصير مدة التقطيع بالخالط 
ثواني فقط، أو التقطيع  5حتى 

 على سرعة أقل.
استخدام مشيجة غير ملوثة  التلوث بالبكتريا.

 بالبكتريا.
استبعاد النمو القطني للمشيجة  الساللة ضعيفة.

بطظ النمو، واالعتماد على 
 النمو الرايزومورفي سريع النمو.

اتباع الخطوات والمقادير  غير مثالي. pHرقم الحموضة 
الصحيحة لتحضير البذار 

 الفصل الثالث.
تبريد الماء المعقم قبل  بشكل زائد.الماء حار 

 استخدامه.
جو المختبر ملوث بعدد كبير  التلوث يحدث بعد التلقيح.

 من أبواغ الملوثات.
عقم المختبر واحرص على 
 تطبيق إجراءات النكافة.

عقم األدوات، غمسها بالكحول  األدوات غير معقمة.
 وحرقها قبل استخدامها.

 غير ملوثا . انقل لقاحا   اللقاح ملوث.

المشيجة تعجز عن استعمار 
 كل وعاء البذار.

هز األوعية بعد تلقيحها غير 
 كافي.

هز األوعية بعد التلقيح مباشرة  
أيام من  4وأعد الهز بعد 

 التلقيح.
المشيجة ملوثة )عادة  

 بالبكتريا(.
 استخدام مشيجة غير ملوثة.

أطراف الحبوب في البذار غير 
 مستعمرة.

حبوب جافة بسبب أطراف ال
 التبخر العالي.

استخدم فلتر ال يسمح بالكثير 
 من التبخر.

يوجد قطرات صفراء لزجة في 
 وعاء البذار.

تحضين البذار لفترة أطول من 
الالزم، أو حرارة التحضين 

أعلى من الحرارة المثالية، أو 
كال األمرين معا ، وهذا يسبب 

لية التحضين عند الحرارة المثا
 ولفترة مناسبة للنوع الفطري.
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 تحلل المشيجة.
النمو يتراجع أو ال يحدث 
إطالقا  والمكهر دهني أو 

 مخاطي.

البيئة غير معقمة بشكل جيد 
وتحوي بكتريا ال هوائية وتطلق 

 رائحة الزيتون المخلل.

 121ْتعقيم البيئة عند الدرجة 
س، استخدام مضاد حيوي في 
البيئة، استخدام فلتر للتهوية، 

م البيئة في عبوة تقليل حج
 البذار.

(Stamets and Chilton, 1983) 
 
 :حضير الدبال. ت4-2

 :أهم المشاكل التي تعترض تحضير الدبال
 الطور األول

 الحلول األسباب المشكلة
ال ترتفع درجة حرارة الدبال 

 س. 60ْوتبقى دون 
كمية بعض المكونات غير 

 كافية.
 راجع كميات مكونات الخلطة.

ى المكونات الخام راجع محتو 
 من اآلزوت.

المسطبة مفككة أكثر من اللزوم 
 أو أبعادها غير صحيحة.

اضغط جوانب المسطبة أكثر، 
احمي المسطبة من تيارات 

 الهواء القوية.
رطوبة مكونات الخلطة عالية 

 أو منخفضة الرطوبة.
وازن الرطوبة لتصل إلى 

70.% 
 كتلة الخلطة.زيادة حجم  حجم كتلة الكومة غير كافي.

الفرشة المستخدمة تحوي 
مضادات حيوية تقتل الكائنات 
الحية الدقيقة )بسبب إصابة 

 الفرو  بمرض ما(.

ال تستخدم هكذا فرشة في 
 تحضير الدبال.

التعقيم الكامل للحكيرة 
باستخدام مطهرات عامة 
)كبريتات النحاس أو 

 فورمالين(.

ال تستخدم هكذا فرشة في 
 تحضير الدبال.
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كمية بعض المكونات غير  الدبال ال يطلق األمونيا.
 كافية )نقص اآلزوت(.

 راجع كميات مكونات الخلطة.
راجع محتوى المكونات الخام 
 من اآلزوت، أو تضاف اليوريا.

رطوبة الخلطة أعلى من  تخمر الدبال ال هوائي.
اللزوم، قش القمح أقصر من 

 اللزوم.

وازن الرطوبة لتصل إلى 
 عند اللزوم فقط.  %، رطب70

 
 اضبط أبعاد المسطبة. المسطبة كثيفة جدا .

الفترة بين التقليبات أطول من 
 اللزوم.

 زيادة عدد التقليبات.

مكونات الدبال ال تتخمر 
 بانتكام.

أخر  المكونات داخل المسطبة  نكام التقليب خاطىء.
 للخار  والعكس بالعكس.

درجة تخمر مكونات الخلطة 
 عند البداية. متفاوتة

ذرق الدواجن وقش القمح يجب 
أن يكونا بنفس درجة التخمر 
 عند بداية خلط المكونات.

 ارفع كمية الجبس. كمية الجبس منخفضة. الدبال دهني.
مكونات الخلطة قديمة وليست 

 طازجة.
استخدم المواد الطازجة 

 والحديثة فقط.
الدبال ذو رطوبة مرتفعة أو 

لطور منخفضة عند نهاية ا
 األول.

عملية ترطيب الخلطة غير 
 صحيحة.

افحص رطوبة الخلطة قبل كل 
 تقليب.

القش مازال أصفر عند نهاية 
 الطور األول.

مدة الطور األول أقصر من 
 اللزوم.

 تابع عملية التخمر.
 زيادة مدة النقع والترطيب.

أجزاء الدبال قصيرة وسوداء 
 عند نهاية الطور األول. 

ل أطول من مدة الطور األو 
 اللزوم.

 قصر فترة الطور األول.

 الطور الثاني
 الحلول األسباب المشكلة

كمية بعض المكونات غير  ال ترتفع درجة حرارة الدبال.
 كافية )نقص عنصر الكربون(.

 راجع كميات مكونات الخلطة.
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تأخير إدخال الدبال إلى نفق 
 البسترة.

ْر فترة الطور األول.  ق صِّ

ال الهواء إلى دورة زيادة إدخ
 نفق البسترة.

تقليل إدخال الهواء إلى دورة 
 نفق البسترة.

نسبة حجم الهواء إلى حجم 
الدبال في نفق البسترة أكبر من 

 الالزم.

تقليل نسبة حجم الهواء إلى 
 حجم الدبال في نفق البسترة.

ضبط رطوبة الدبال عند نسبة  رطوبة الدبال مرتفعة.
ى نفق % عند إدحاله إل70

 البسترة.
إدخال كميات غير منكمة من  عدم انتكام درجة حرارة الدبال.

 الهواء إلى إلى نفق البسترة.
إدخال الهواء إلى إلى نفق 
البسترة يجب أن يكون ثابتا ، 
وتغيير كمية اإلدخال بالتدريج 
 وفقا  لدرجة الحرارة المطلوبة.

حرارة ورطوبة نفق البسترة غير 
 مراقبة.

رارة ورطوبة نفق البسترة راقب ح
 ساعات. 6-4كل 

يوجد تفاوت في درجات حرارة 
 أجزاء الدبال.

ارتفاع الدبال ضمن نفق 
 البسترة غير موحد.

توحيد ارتفاع الدبال ضمن نفق 
 البسترة.

توزيع مكونات الخلطة في 
 الطور األول غير متجانس.

التأكد من توزيع مكونات 
الخلطة في الطور األول بشكل 

 تجانس.م
تصميم نكام التهوية في نفق 

 البسترة غير صحيح.
تالفي عيوب تصميم نكام 
 التهوية في نفق البسترة.

درجة حرارة الدبال مرتفعة بعد 
 البسترة.

كمية الهواء المدخلة إلى نفق 
 البسترة غير كافية.

زيادة كمية الهواء المدخلة إلى 
 البسترة. نفق
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 60ْإجراء البسترة عند الدرجة   .مدة البسترة أقصر من اللزوم
 س لمدة ساعتين.

درجة حرارة الدبال منخفضة 
 بعد البسترة.

كمية الهواء المدخلة إلى نفق 
 .زائدةالبسترة 

تخفيض درجة  بيقسيجب ت
ل كمية يقلتحرارة الدبال، و 

 الهواء المدخلة إلى نفق البسترة.
إجراء البسترة عند درجة حرارة 

 لة.منخفضة ولفترة طوي
درجة الحرارة األقل تحمي 

الكائنات المحبة للحرارة أكثر 
والتي تمنع الهبوط السريع 

 لدرجة الحرارة.
كمية مصدر اآلزوت في  إطالق األمونيا لفترة طويلة.

 الخلطة زائدة.
 54ْالمدة طويلة فوق الدرجة 

 س.

 قلل كمية مصدر اآلزوت.
حافك على الحرارة دون الدرجة 

 ة.س بعد البستر  54ْ
استخدم مجال حراري منخفض 

 أثناء التكييف.
(Stamets and Chilton, 1983) 
 
 للدبال: المشيجة. استعمار 4-3

 تي تعترض استعمار المشيجة للدبال:أهم المشاكل ال
 الحلول األسباب المشكلة

تنمو المشيجة ببطىء أو ال 
 تنمو مطلقا .

 راجع إجراءات تحضير البذار. البذار غير جيد.

لساللة متدهورة أو غير ا
 نشطة.

راجع طريقة تخزين الساللة. 
افحص نقاوة الساللة بتلقيح 
أطباق جديدة. يجب تجريب 
سالالت جديدة دائما  وذلك 
بزراعتها على نطاق صغير 
قبل زراعتها على نطاق 

تجاري، ثم تعتمد إذا كانت 
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جيدة ونشيطة ونستغني عن 
 الساللة القديمة.

للمونيا في يوجد آثار متبقية 
 الدبال.

إطالة مدة التكييف في الطور 
الثاني حتى ينتهي إطالق 

 األمونيا من الدبال.
تحضير الطور األول أو الثاني 

 غير صحيح.
راجع طريقة تحضير الدبال 

 الرابع. الفصلراجع 

رطوبة الدبال يجب أن تكون  رطوبة الدبال أعلى من اللزوم.
% عند 75-70ضمن المجال 

 عة.الزرا
اإلصابة بالذباب أو النيماتودا 

 أو العناكب.
 تأكد من حرارة ومدة البسترة.

تأكد من تزويد غرف النمو  المشيجة يعوزها األوكسجين.
 بحاجتها من تبديل الهواء.

وجود األعفان أثناء انتشار 
 المشيجة.

تحضير الطور األول أو الثاني 
 غير صحيح.

راجع الفصل الرابع، ثم راجع 
فصل السادس لتحديد نوع ال

العفن ومعرفة العوامل التي 
 تشجع نموه.

وجود العفن الحبري 
(Coprinus sp. أثناء )

 انتشار المشيجة.

يوجد آثار متبقية للمونيا في 
 الدبال.

إطالة مدة التكييف في الطور 
الثاني حتى ينتهي إطالق 

 األمونيا من الدبال.
وجود الحلم أو العناكب أو 

 دا.النيماتو 
 60ْإجراء البسترة عند الدرجة   البسترة غير كافية.

 س لمدة ساعتين.
يحتوي الدبال على أجزاء كثيفة 

 وعالية الرطوبة.
راجع إجراءات تحضير الدبال 

 وتعبئة وتفريغ نفق البسترة.
األوعية أو األدوات المستخدمة 

 في الزراعة غير نكيفة.
غرف الزراعة غير معقمة بعد 

يجب تطهير األوعية أو 
األدوات المستخدمة قبل 

 الزراعة.
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تعقيم غرف النمو بالبخار أو  تا  السابقةدورة اإلن
 بالكيماويات المناسبة

(Stamets and Chilton, 1983) 
 
 :استعمار المشيجة لطبقة التغطية. 4-4

 :أهم المشاكل التي تعترض استعمار المشيجة لطبقة التغطية
 الحلول األسباب المشكلة

تعجز المشيجة عن االنتشار 
 في طبقة التغطية.

الحرارة عالية أو منخفضة أكثر 
 من اللزوم.

التحضين عند درجة الحرارة 
 المثالية لنمو المشيجة.

 pHرقم حموضة تربة التغطية 
 غير مناسب.

 pHيجب قياس رقم حموضة 
تربة التغطية قبل استخدامها 

التغطية راجع الفصل في 
بونات )إضافة كر  الخامس

 .الكالسيوم(
رطوبة تربة التغطية أعلى أو 

 أقل من اللزوم.
يجب قياس نسبة رطوبة تربة 

-70التغطية قبل استخدامها )
75.)% 

مكونات تربة التغطية غير 
 مناسبة.

راجع مكونات وطريقة تحضير 
الفصل تربة التغطية في 

 الخامس.
ضعف في نمو المشيجة على 

 الدبال.
ر الدبال في راجع عملية تحضي

 الفصل الرابع.
تأكد من عدم وجود األعفان  الدبال ملوث.

والنيماتودا في تربة التغطية قبل 
 استخدامها.

جفاف تربة التغطية بعد عملية 
 التغطية.

رطوبة هواء غرفة الزراعة 
 منخفضة.

ارفع رطوبة هواء غرفة 
الزراعة، زيادة عدد مرات ري 
ق تربة التغطية أو تغطيتها برقائ

 النايلون.
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سرعة مروحة تدوير الهواء 
عالية أكثر من اللزوم مما 

 يسبب تيارا  قويا .

خفض سرعة المروحة لتعطي 
 تيار هواء ضعيف وبطظ.

ال تنمو المشيجة في كامل 
 طبقة التغطية.

خلط مكونات تربة التغطية 
 غير متجانس.

خلط مكونات تربة التغطية 
 بشكل جيد التجانس.

التغطية غير سماكة تربة 
 متجانسة.

إعادة توزيع تربة التغطية 
لنحصل على طبقة التغطية 

 بسماكة واحدة.
نمو المشيجة في الدبال تحت 
 طبقة التغطية غير متجانس.

خلط البذار مع الدبال بشكل 
 متجانس أثناء الزراعة.

المشيجة تغطي طبقة التغطية 
ولكنها تشكل القليل من بداءات 

 األجسام الثمرية.

تسمى هذه الكاهرة طالء أو 
دهان طبقة التغطية 

(Overlay وهي تنتج عن )
إطالة فترة نمو المشيجة في 

 طبقة التغطية.

 ترقيع طبقة التغطية.

تشكل طالء طبقة التغطية ثم 
( ثم Matتحوله إلى حصيرة )

يصبح مسطحا  وكتيما  للماء، 
وال يشكل أي بداءات األجسام 

 الثمرية.

ئة و/أو الري بطريقة خاط
رطوبة هواء غرفة الزراعة 

منخفضة جدا . أو ارتفاع معدل 
 التبخر.

عزيق و/أو إعادة التغطية. 
حافك على رطوبة هواء غرفة 

% عند تشكل 95التغطية عند 
بداءات األجسام الثمرية. قلل 
معدل التبخر. الري يجب أن 
يكون على شكل رذاذ خفيف 

فائق النعومة وعلى كامل سطح 
 ية.طبقة التغط

المشيجة تنمو في طبقة 
 التغطية ثم تختفي.

اإلصابة بمرض الموت 
 المتأخر الفيروسي.

 الرطوبة زائدة.
 الحموضة مرتفعة.

يجب عزل السالل أو األكياس 
خراجها وحرقها،  المصابة فورا  واش

وقد تضطر إلعدام كامل 
الدفعة والبدء من جديد بعد 
تغيير ساللة البذار واعتماد 

 .بذار غير مصاب
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تشكل بقع حصيرية بيضاء 
 كثيفة على طبقة التغطية.

تسمى هذه الكاهرة 
(Stroma.) 

يِّْر الساللة بأخرى أقل ميال   غ 
)استبعاد  Stromaلتشكيل الَ 

القطاعات الزغبية من المزرعة 
 األم(.

 .CO2تخفيض تركيز غاز 
مرتفع.  pHرقم الحموضة 

 الدبال محضر بطريقة خاطئة.
التلوث بالملوث 

(Scopulariopsis.) 
 راجع الفصل السادس.

(Stamets and Chilton, 1983) 
 
 :تشكل األجسام الثمرية وتطورها .4-5

 :أهم المشاكل التي تعترض تشكل األجسام الثمرية وتطورها
 ت ش ك ل  رؤوس الدبابيس

 الحلول األسباب المشكلة
المشيجة تعجز عن تشكيل 
 بداءات األجسام الثمرية.

هواء غرفة الزراعة رطوبة 
 منخفضة جدا .

حافك على رطوبة هواء غرفة 
% عند تشكل 95التغطية عند 

 رؤوس الدبابيس.
بزيادة  CO2خفض تركيز غاز  .CO2ارتفاع تركيز غاز 

كمية الهواء المدخلة إلى غرفة 
 .الزراعة

تخفيض درجة حرارة هواء  ارتفاع درجة الحرارة.
 الغرفة.

ألجسام الثمرية ت ت ش ّكْل بداءات ا
 بشكل مبكر.

ْد سماكة طبقة التغطية ور قِّْع  تفاوت سماكة طبقة التغطية. و حِّ
البقع التي يكهر فيها نضج 

 مبكر للمشيجة.
درجة الحرارة منخفضة أكثر 

 من اللزوم.
ن عند درجة الحرارة  ح ضِّ
المناسبة لنمو المشيجة ثم 
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فِّضها إلى درجة اإلثمار.  خ 

أقل  CO2غاز انخفاض تركيز 
 من اللزوم.

حافك على غرفة الزراعة 
محكمة اإلغالق ودورة الهواء 
داخلية دون إدخال الهواء من 
الوسط الخارجي حتى تصبح 

 المشيجة جاهزة لإلثمار.
تتش كُّْل بداءات األجسام الثمرية 

 بشكل متفاوت.
قِّْع المناطق قليلة السماكة من  تفاوت سماكة طبقة التغطية. ر 

التغطية كلما كهرت طبقة 
المشيجة عليها حتى تجانس 

 النمو.
تنفيذ عملية الري بحذر وبشكل  تفاوت رطوبة طبقة التغطية.

 متجانس.
تخريب سطح طبقة التغطية 
جزئيا  بسبب تنفيذ عملية الري 

 بطريقة خاطئة.

حافك على سطح طبقة التغطية 
خشنا  ونفوذا  بتنفيذ عملية الري 

 بالطريقة الصحيحة.
تفاوت الكروف البيئية ضمن 

 غرفة الزراعة.
تالفى عيوب تصميم نكام 
 التهوية في غرفة النمو.

تعجز المشيجة عن تشكيل 
 بغزارة. Pinsرؤوس الدبابيس 

رطوبة تربة التغطية أعلى أو 
 أقل من اللزوم.

ضبط رطوبة تربة التغطية 
%( عند تشكيل 70-75)

 رؤوس الدبابيس.
 pHغطية رقم حموضة تربة الت

 غير متوازن.
الضبط الصحيح لرقم حموضة 

 راجع  pHتربة التغطية 
 الفصل الخامس.

تركيز عنصر المغنزيوم في 
مادة كربونات الكالسيوم 
تربة  pHالمستخدمة في تعديل 

التغطية أعلى من اللزوم )أكثر 
 %(.2من 

استخدم كربونات كالسيوم 
% من 2تحوي تركيز أقل من 
 عنصر المغنزيوم.
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 CO2خفض تركيز غاز  .CO2ارتفاع تركيز غاز 
 .للمستوى المطلوب

اإلدارة السيئة لتحفيز تشكل 
 بداءات األجسام الثمرية.

تنفيذ عملية الري بحذر 
 بالطريقة الصحيحة.

 استبدل الساللة. الساللة سيئة.

 الفصل السابع.راجع  اإلصابة بالنيماتودا.

 Pinsتتشكل رؤوس الدبابيس 
 رة ولكنها ال تنضج.بغزا

الدبال فقير أساسا  بالمواد 
 الغذائية الالزمة.

 راجع تركيبة خلطة الدبال.

فِّْض تركيز غاز  .CO2ارتفاع تركيز غاز   .CO2خ 

فِّْض رطوبة هواء الغرفة إلى  ارتفاع رطوبة هواء الغرفة. خ 
85-92.% 

كمية الهواء المدخل إلى غرفة 
 الزراعة غير كافية.

كمية الهواء المدخل إلى  زيادة
غرفة الزراعة بحيث يتغير 

مرات  4-2الهواء داخل الغرفة 
 في الساعة.

استبدل الساللة بأخرى ذات  صفة من صفات الساللة.
 قدرة أعلى على اإلثمار.

اإلصابة بالذباب أو النيماتودا 
أو الملوثات األخرى التي تثبط 

 اإلثمار.

 الفصل السادس والسابع.راجع 

فقدان طبقة التغطية المفرط 
لرطوبتها بسبب نقص الرطوبة 

 الجوية.

حافك على رطوبة كافية لتربة 
%( بالري 75-70التغطية )

 اليومي إذا تطلب األمر.
نقص سماكة الفرشة أو نقص  

وزن الدبال في المتر المربع 
 50من سطح الزراعة )أقل من 

 (.2كغ/م 60 –

زيادة سماكة الفرشة للحدود 
 -80اسية بحيث نضع القي

كغ دبال في المتر  140
 المربع.
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 القطاف
 الحلول األسباب المشكلة

الغلة منخفضة في القطفة 
 األولى.

ضعف في تشكل رؤوس 
 الدبابيس.

راجع إدارة تحفيز تشكل رؤوس 
 الدبابيس.

 راجع تركيبة خلطة الدبال. الدبال فقير بالمواد المغذية.
ينجح القليل من األجسام 

الثمرية بالوصول إلى النضج 
الكامل بينما تفشل األغلبية 

 الباقية في ذلك.

تفاوت في في تشكل رؤوس 
 الدبابيس.

تخلص من رؤوس الدبابيس 
 مبكرة التشكل.

 راجع تركيبة خلطة الدبال. النقص في المواد المغذية.
حافك على درجة الحرارة عند  ارتفاع درجة الحرارة.

 س. 16ْ
 الفصل السادس والسابع.راجع  الطفيليات.اإلصابة ب

األجسام الثمرية لها سوق 
طويلة ورؤوس غير مكتملة 

 التشكل.

زيادة كمية الهواء المدخل إلى  .CO2ارتفاع تركيز غاز 
غرفة الزراعة من الوسط 

 الخارجي.
تشكل األجسام الثمرية بطريقة 

 غير طبيعية.
 تخلص من جيوب الهواء اإلصابة بالطفيليات.

 الراكدة في غرفة الزراعة.

زيادة كمية الهواء المدخل إلى  .CO2ارتفاع تركيز غاز 
غرفة الزراعة من الوسط 

 الخارجي.

تفاوت الكروف البيئية وعدم 
 توازنها في غرفة الزراعة.

تالفي عيوب تصميم نكام 
 التهوية في غرفة الزراعة.

التعرض للمواد الم ط فِّر ة 
ات، )المبيدات، المطهر 

 الكلوراكس، ال ...(.

الحد من التعرض للمواد 
 الم ط فِّر ة.

استبدل الساللة بأخرى ذات  صفة من صفات الساللة.
 قدرة أعلى على اإلثمار.

استخدام دبال عالي المواصفات نوعية الدبال سيئة، نقص ت ف تُّح القبعات بسرعة بالرغم من 
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ِصغ ر حجم األجسام الثمرية، 
 أو نقص وزن الثمار.

ال، المواد المغذية في الدب
الجفاف، ارتفاع الحرارة في 

 غرف الزراعة.

من مصادر موثوقة، تأمين 
الرطوبة والري، ضبط الحرارة 
للحدود القياسية في غرف 

 الزراعة.
سوق األجسام الثمرية سميكة 
أكثر من الحد المعدل الطبيعي 

 للساللة.

في  CO2زيادة تركيز غاز 
 غرف الزراعة.

في  CO2تركيز غاز  خفض
غرف الزراعة دون الحد 

 القياسي بالتهوية.
(Stamets and Chilton, 1983) 
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 :مفتاح تعريف امللوثات التي تصيب الفطر الزراعي.5

تصيب عديد من الملوثات الفطر الزراعي، يصيبه بعضها مباشرة  فيتطفل على األجسام الثمرية 
صيبه بعضها اآلخر بشكل غير مباشر فينافسه على الغذاء. وفيما يلي مفتاح لتعريف و/أو المشيجة، وي

 وتحديد الملوثات التي تصيب الفطر الزراعي.
، Alternaria ،Aspergillus ،Bacillus، Botrytisالملوثات التي يعرفها هذا المفتاح هي: 

Chaetomium ،Chrysosporium  ،Cladosporium، Coprinus ،Dactylium  ،
Epicoccum  ،Fusarium  ،Geotrichum  ،Monilia،  Mucor ،Mycelia sterilia ،
Mycogone ،Neurospora ،Papulospora ،Penicillium، Pseudomonas ،Rhizopus ،

Scopulariopsis ،Sepedonium، Trichoderma، Trichothecium ،Verticillium، 
Yeasts . 

 ب الفطر الزراعي:لملوثات التي تصيمفتاح تعريف ا
1 
    

A .)2                                                الملوث يتطفل على األجسام الثمرية للفطر )ممرض 
B  الملوث ال يتطفل على األجسام الثمرية للفطر

 )منافس(.
7 

2  
    

A  يجعل الملوث الفطر مائي أو لزج أو يحوي على بقع
طاة بالبودرة أو بالمشيجة ترشح سائاًل وليست مغ

 الزغبية.

3 

B  الملوث ليس كما سبق ويغطي الفطر بالبودرة أو بما
 يشبه مشيجة العفن.

4 

3  
    

A  .تتشكل قطيرات من القبعة والساق وال يوجد بقع غائرة
وفي النهاية ينكمش الفطر ليصبح على هيئة كتلة 

 رغوية بيضاء.

 الممرض المسبب غير معروف.

B لقبعة ليست كما سبق ولكن تظهر عليها بقع بنية ا
والتي تمتد ويزداد عمقها، ويتشكل عليها مادة لزجة 
رمادية بنية. في النهاية يتحلل الفطر ويتحول إلى كتلة 

 وحل لزجة داكنة.

Pseudomonas tolassii (Bacterial Blotch, 

Bacterial Pit) 

4  
    

A  على الفطر مثل العفن يعطي الملوث أبواغًا في النهاية
يسبقه عادًة انتشار العفن األخضر على و  ،األخضر

 طبقة التغطية.

Trichoderma viride, Trichoderma koningii 
(Trichoderma Blotch) 

B .5 ليس كما سبق 

5  
    

A  ينتشر الملوث على تربة التغطية بسرعة على شكل
التي  مشيجة رمادية كشبكة العنكبوت، وتغطر الفطور

Dactylium dendroides (Cobweb Mold) 
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تكون في طريقها. )يحوي البوغ على ثالثة خاليا أو 
ذا كان يحوي خليتين فقط µ 20×5أكثر وحجمها  . وا 

 شكل الجوزة. ال يكون شكله يشبه
B  الملوث يهاجم الفطر ولكنه ال يظهر عادًة على طبقة

ذا كانت ثنائية  التغطية. )األبواغ وحيدة الخلية، وا 
 الخلية تشبه الجوزة الخشنة وحجمها أقل من السابق(

6 

6  
    

A  يحول الملوث الفطور الحديثة إلى كتلة متعفنة تشبه
الكرة، وعند قطعها يسيل منها سائل لزج كهرماني مكان 
القطع. والساق عادة ال ينفصل وال يتقشر.)األبواغ 

ة داكنة وحيدة وثنائية الخاليا، تتلون فيما بعد بصبغ
 وتشبه الجوزة بالشكل.

Mycogone pernciosa (Wet Bubble) 

B  يهاجم الملوث الفطور الحديثة كما ذكر سابقًا ولكن
عند قطع الفطر ال يسيل منه سائل لزج كهرماني مكان 
القطع. والساق في الفطور األكثر نضجًا ينفصل 
ويتقشر غالبًا، مسببًا إنحناء الفطر. )األبواغ وحيدة 

 لخلية(.ا

Verticillium malthousei (Dry Bubble) 

7  
    

A تتحلل قبعاتها إلى سائل  ثمريةً  اً يشكل الملوث أجسام
 أسود عند نضجها.

Coprinus spp. (Inky Cap) 

B .8 الملوث ليس كما سبق 
8  
    

A  يصبح لون الملوث زهري إلى محمر إلى أرجواني مع
 التقدم بالعمر.

9 

B 14 ليس كما سبق. الملوث 
9  
    

A .10 يحدث على الدبال أو على طبقة التغطية 
B .11 يحدث على بيئة اآلجار أو على البيئة الحبية 

10  

     
A  ،ليس لها بنية و هوائية وهي تنمو المشيجة بسرعة

صقيعية. زهرية عند نضوج األبواغ. )األبواغ أحادية 
ضال  تشبه الخلية على شكل مجسم ناقص ولها أ

 العروق مرتبة طوليًا والبوغة(.
 

Neurospora sp. (Pink Mold) 

B ،وهي الطئة وليست هوائية ولها  تنمو المشيجة ببطء
بنية صقيعية. وغالبًا تصبح حمراء كرزية. )األبواغ 

 أسطوانية ليس لها أضال  تشبه العروق(.

Geotrichum (Lipstick Mold) 

11  
      

A ة مشيجة الملوث بشكل جيد، وليست ال تتطور شبك
 مرئية بشكل واضح للعين المجردة، وغالبًا تشبه الوحل.

12 
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B تمييزها  نشبكة مشيجة الملوث واضحة بشكل جيد ويمك
 بالعين المجردة بسهولة وال تشبه الوحل.

13 

12  
      

A  يتكرر رؤيتها على بيئة اآلجار. )تنتج األبواغ بالتبرعم
 وية، أحادية الخلية(.البسيط، بيض

The Yeasts Cryptococcus 

B  يتكرر رؤيتها على بيئة الحبوب. )تنتج األبواغ على
 حوامل كونيدية قصيرة، منجلية الشكل، عديدة الخاليا(.

Fusarium (Yellow Rain Mold) 

13  
      

A  تنمو المشيجة ببطئ وهي هوائية. )األبواغ على شكل
 تشبه العروق(. مجسم ناقص ولها أضال 

Neurospora sp. (Pink Mold) 

B عادًة، وهي الطئة وليست هوائية.  ءتنمو المشيجة ببط
)األبواغ إجاصية الشكل ثنائية الخاليا ليس لها 

 أضال (.

Trichothecium sp. (Pink Mold) 

14  
      

A .15 يشبه الملوث الوحل بالشكل 
B 17 لشكل.يشبه الملوث المشيجة أو العفن با 

15  
      

A  غير متحرك )ال يتحرك من تلقاء نفسه( األبواغ كبيرة
، ال يتأثر بالمضادات الحيوية µ 20-4نسبيًا، قطرها 

 البكتيرية مثل سلفات الجنتاميسين.

The Yeasts (Cryptococcus, Rhodotorula) 

B  ،متحرك )يتحرك من تلقاء نفسه( األبواغ صغيرة نسبيًا
، يمنع نموه بالمضادات µ 2رًا ما يصل لة قطرها ناد

 الحيوية البكتيرية مثل سلفات الجنتاميسين.

16 

16  
      

A  الخاليا عصوية الشكل، موجبة لغرام )تتلون باللون
 البنفسجي في اختبار غرام(.

Bacillus (Wet Blotch) 

B  الخاليا متعددة األشكال، سالبة لغرام )تتلون باللون
 اختبار غرام(.األحمر في 

Pseudomonas (Bacterial Blotch) 

17  
      
      
      
      

A .18 الملوث عفن أخضر عند نضج األبواغ 

B .20 الملوث عفن أسود عند نضج األبواغ 
C .24 الملوث عفن بني عند نضج األبواغ 
D .25 الملوث عفن أصفر عند نضج األبواغ 
E 28 ند نضج األبواغ.الملوث عفن أبيض ع 

18  
      

A صغيرة ولونه أخضر زيتوني عادًة. )األبواغ  اً يشكل عقد
 ليمونية الشكل، مغلفة بكيس على حامل أسكي(.

Chaetomium olivaceum (Olive Green 
Mold) 

B .19 ليست كالسابق 
19  
      
      

A ية لون العفن أزرق مخضر عادًة. )الحوامل الكونيد
تتفر  عند القمة إلى سالسل عديدة من األبواغ خفيفة 

 التلون أحادية الخاليا(.

Penicillium spp. (Blue Green Mold) 
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      B  لون العفن أخضر إلى أصفر عادًة. )الحوامل الكونيدية
تنتفخ عند القمة على شكل البصلة، محاطة بسالسل 

 عديدة من األبواغ خفيفة التلون أحادية الخاليا(.

Aspergillus spp. (Green Mold) 

C  لون العفن أخضر. )الحوامل الكونيدية تنفصل بسهولة
على شكل كتل رطبة وصعبة التمييز تحت المجهر. 

 األبواغ أحادية الخلية خفيفة التلون(.

Trichoderma spp. (Forest Green Mold). 

D  لون العفن أخضر مسود. )الحوامل الكونيدية تتفر  إلى
عب قليلة على نهاياتها تتشكل أبواغ داكنة، غالبًا ش

 ثنائية الخاليا(.

Cladosporium spp. (Blackish Green Mold) 

20  
      

A  ،مستعمرة العفن الطئة، تشبه عفن البنيسيليوم األسود
 ولكنها ليست هوائية.

21 

B .22 مستعمرة العفن هوائية، وال تشبه عفن البنيسيليوم 
21  
      

A  األبواغ متطاولة ومزخرفة بأضال ، بشكل عام يصل(
 (.5µوقطرها إلى  20µطولها إلى 

Alternaria spp. (Black Mold) 

B  األبواغ كروية وغير مزخرفة بأضال ، بشكل عام(
 (.5µقطرها أقل من 

Aspergillus spp. (Black Mold) 

22  
      

A مل كونيدية يظهر بتردد أعلى على الدبال. )يشكل حوا
توجد على نهاياتها سالسل  ،تتشعب إلى عدة سويقات

 من األبواغ القاتمة(.

Doratomyces stemonitis (Black Whisker 
Mold) 

B  يظهر بتردد أعلى على بيئتي اآلجار والحبوب. يشبه
غابة من رؤوس الدبابيس القاتمة. )يشكل حافظة 

يتها بوغية تتألف من سويقة وحيدة تلتصق على نها
 بنية بوغية تشبه الكرة(.

23 

23  
      

A عند القمة مغطى جزئيًا  اً يظهر الحامل الكونيدي منتفخ
 بغشاء بوغي.

Rhizopus (Black Bread Mold, Black Bread 
Mold) 

B  الحامل الكونيدي غير منتفخ كالسابق، والقمة مغطاة
 كليًا بغشاء بوغي.

Mucor (Black Bread Mold) 

24  
      

A ال و اليا تشبه الخرز. حيعطي العفن كتل صغيرة من ال
تعطي أبدًا أجسام ثمرية فنجانية الشكل. )عناقيد من 
الخاليا داكنة اللون تتوضع على حصيرة المشيجة، 

 وليس لها أبواغ(.

Papulospora byssina (Brown Plaster 
Mold) 

B ال يشكل العفن عناقيد من الخاليا كما في السابق .
ويعطي أحيانًا أجسامًا ثمريًة فنجانية الشكل. )تنتج 

 األبواغ في تفرعات كالعنب(.

Botrytis (Brown Mold) 



 ةر يف سوريولي لزراعة الفطعمال الدليلـ  اهليئة العامة للبحوث العلمية الزراعية                

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــGCSARـــــــــــــــــــــ

156 

 

25  
      

A  ،يشكل العفن طبقة فلينية بين الدبال وطبقة التغطية
شكل األبواغ على أوتاد على شكل وتشبه الحصيرة. )تت

 (.مزهرية

Chrysosporium luteum (Yellow Mat 
Disease, Confetti) 

B  .ال يشكل العفن طبقة فلينية وتبدو تشبه الحصيرة
 )واألبواغ ال تتشكل كما في السابق(.

26 

26  
      

A  ال يحدث على الدبال. )الحوامل الكونيدية قصيرة، وتنشأ
من خاليا تشبه الوسادة. تبدو األبواغ إذا تشابكت 

 ككتلة من الخاليا المضغوطة(.

Epicoccum (Yellow Mold) 

B  .يشاهد بتردد أعلى على الدبال ولكن ليس دائمًا
)الحوامل الكونيدية ليست كالسابق، واألبواغ وحيدة 

 الخلية(.

27 

27  
    

   

A  5األبواغ كبيرة يصل قطرها إلىµ .ولها نمطين ،
بعضها كروي وذو اشواك وتتشكل فرادى على نهايات 

 الزهريةعلى شكل تفرعات الهيفا المفردة، وبعضها 
تظهر فرادى أو في قطاعات من حوامل كونيدية غير 

 متميزة شبيه بالهيفا.

Sepedonium (Yellow Mold) 

B  5األبواغ صغيرة قطرها أقل منµ بيضوية، تتشكل ،
على سالسل تنشأ من مواقع على شكل الرؤوس على 

 قمة سويقة طويلة.

Aspergillus spp. (Yellow Mold) 

28  
      

A  تظهر على شكل مشيجة كثيفة كالبالستر )الحوامل
 الكونيدية على شكل الفرشاة(.

Scopulariopsis spp. (White Plaster Mold) 

B  ال تشبه المشيجة البالستر. )الحوامل الكونيدية ليست
 على شكل الفرشاة(.

29 

29  
      

A .تتشكل األبواغ من الهيفا في سالسل Monilia (White Flour Mold) 

B .األبواغ غائبة وال تتشكل من الهيفا Mycelia sterilia 

(Stamets and Chilton, 1983) 
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