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 عنوان البحث 

أثر استخدام الكرتون فً استنبات 

       الفطرٌات المستخدمة فً 

 غذاء اإلنسان

 (فطر المحار  دراسة تطبٌمٌة )    

 



 

يا أثز استخذاو انكزتوٌ يف استُثاخ انفطزياخ 
 ؟املستخذيح يف غذاء اإلَساٌ 

 

َتيجح استخذاو انكزتوٌ كعايم حمفش يع انقش نتحضري يا   -1
 فطز احملار ؟ وسظ غذائي نًُو 

 
 انشزوط انالسو توافزْا  يف يا  -2

 املذرسح نًُو انفطز تشكم صحيح ؟خمترب 
 

 



 
انكشف عٍ   ايكاَيح  ادخال  انكزتوٌ  يف  حتضري   -1

 .احملارانوسظ  انغذائي   إلَتاج  فطز  
 

انكشف  عٍ  استخذاو  تعض  املواد  يثم  انزدج   -2
 .  انشراعيوانشيذ  نتحسني  يواصفاخ  انوسظ  

 



منهج البحث على التجربة العملٌة فً إثبات أو نفً تساؤالت البحث حٌث اعتمد  

تمٌز بتدخل ممصود من لبل الباحث للكرتون كمصدر غذائً للحصول منه على مادة 

لتحضٌر السٌللوز التً ٌتغذى علٌها الفطر مع إدخال المش المخلوط بالردة والشٌد 

مالحظة سرعة ظهور خٌوط ثم غذائً دسم وغنً بجمٌع العناصر الضرورٌة وسط 

 .المٌسلٌوم فً السلة 

 والمنهج التجرٌبً ٌعتمد على وجود 

 
 ( الكرتون)حٌث تم تجرٌب ادخال المتغٌر المستمل وهو 

 (  فطر المحار ) المجموعة التجرٌبٌة على 

 .أثره على الوسط الغذائً المستخدم فً زراعة الفطرلمعرفة 

 



 
 

 

 

 



  
 انثاسيذيحجمتًع انذراسح ْي جمًوعح انفطزياخ 

 .املستخذيح كغذاء نإلَساٌ 
 

 عيُح انذراسح وانذي جزخ عهيّ انتجزتح انعهًيح 
 (.  احملار)فطز عيش انغزاب احملاري ْو 
 



 
اعتمدت الباحثات خالل التجربة العممية التطبيقية لزراعة الفطر عمى المشاهدة والمراقبة 

لدراسة تأثير الكرتون عمى نمو الفطر من لحظة نمو البذرة  إلى تكوين الثمار، مع الدقيقة 
تدوين جميع المتغيرات التي طرأت عمى عممية الزراعة مباشرة وقت حدوثها، وضبط  

وتحديد كل والحموضة العوامل المؤثرة  في سرعة نمو الفطر كدرجة الحرارة ونسبة الرطوبة 
 .عامل حسب احتياج الفطر 

بتاريخ الزراعة وهي عبارة عن حوار قامت به الباحثات خالل زيارة نفذتها المجموعة لوزارة 
 :م حيث قامت الطالبات بمقابمة 3/2/2019

 _يذيز قسى اإلداراخ انعايح يف وسارج انشراعح  _
 فيالوحيدي أثر استخدام رقائق الكرتون الرطب . حيث وضح م

 استخدامتحسين الوسط الغذائي لنمو الفطر وأشار إلى شروط   
 .غذائي مناسب وسط الكرتون لتحضير   
 

 _يذيز قسى سراعح انفطز يف وسارج انشراعح  –
 األغا بشرح مفصل عن خطوات عممية زراعة الفطر . حيث قام م

 



 
سلة 
 غسٌل

غم 2000
 لش

غم 100
 شٌد

غم  100
 ردة

بذور 
 الفطر 

رلائك 
 الكرتون

رذاذ 
 ماء

كٌس 
 أسود



 

  –اضافة الردة  -التصفية   –التعقيم ) التحضير لمزراعة  -  
 (الشيد اضافة                          

 (بذور  –كرتون  –قش ) الزراعة في السمة عمى شكل طبقات  -  
 الرطوبةأيام في بيئة خالية من  10فترة الحضانة واستمرت لمدة   -  

 ودرجة حرارة مرتفعةوالتهوية        
 أيام في بيئة رطبة وجيدة التهوية  10فترة الري واستمرت   -  
 ودرجة حرارة منخفضة  واإلضاءة        

 (متتالية من السمة والواحدة  قطفات 3) قطف الثمار  -  
 



 

 ياْي َتيجح استخذاو انكزتوٌ كعايم حمفش يع انقش نتحضري وسظ غذائي نًُو فطز احملار ؟

احتاج انشراعي إٌ استخذاو رقائق انكزتوٌ يع انقش يف انوسظ -
 فرتج

   أياو فقظ 10حضاَح  
 يف حني أٌ استخذاو انقش وحذِ يف عًهيح انشراعح حيتاج يٍ

 يوو  حضاَح (  20 -14) 
 .حسة احصائياخ وسارج انشراعح 

 

 



 توافزْا  يف خمترب املذرسح نًُو انفطز تشكم صحيح ؟انواجة ياْي انشزوط 
 

درجة الحرارة في فترة الحضانة يجب أن تكون أعمى من حرارة الغرفة -
 . ْم فما فوق  25أي 

 
إن وضع السمة  في فترة الري عند تيار هواء مباشر يزيد من برودة  -

 .الوسط عن الحد المطموب مما يؤدي الى تمف خيوط الميسيميوم 
 
 قطعة قماش مبممة أسفل السمة يزيد من رطوبة الوسط وضع -

 في األوقات التي يصعب فيها  ري السمة بعد خاصة 
 .المدرسة مغادرة   

 



أوساط رقائق الكرتون إلى إجراء دراسات متخصصة باستخدام 1.
 .التغذية بهدف اإلسراع من نمو الفطر وتحسين جودته 

 
نشر الوعي بين الناس عن أهمية استخدام الفطر  الطازج   -2.

كوجبة أساسية في الغذاء لما يحتوي من فوائد صحية جمة حيث 
 .يعتبر بروتين الفقير بدال من استخدام الفطر المعمب 

 
 إنشاء أسواق خاصة في  كل مناطق غزة  -3.
 .لبيع الفطر الطازج            

 


