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Agaricus bisporus تقدير تأثير اضافة المدعمات الكاربونية عند التغطية في الصفات االنتاجية والنوعية لمعرهون
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الخالصــــة

، من المدعمات الكاربونية كالنشأ%4 و3،1 تضمت الدراسة تجربة كان اليدف منيا تقييم كفاءة اضافة

:كممات مفتاحية

 السكروز والكموكوز الى وسط التنمية خالل مرحمة التغطية لبيان كفاءتيا في الصفات االنتاجية والكفاءةAgaricus العرىون
) في االنتاجp<0.05(  بينت النتائج حصول زيادة معنوية. Agaricus bisporus الحيوية لمعرىون

 مدعمات،bisporus
صفات

،كاربونية

 عمى التوالي%77.12  و1 م/ كغم15.30  من النشأ اذ كانت عند%0  طبقة الكمي والكفاءة الحيوية لمعاممة،انتاجية ونوعية
 كما سجمت ىذه. عمى التوالي%61.15  و1 م/ كغم10.57 مقارنة مع معاممة السيطرة التي كانت
.التغطية
 أما. يوماً في حالة مجموعة السيطرة07  يوماً بعد التغطية مقارنة مع04 المعاممة تبكي اًر باالنتاج كان عند

 من النشأ أعمى محتوى من مضادات األكسدة الكمية التي بمغت%2 الصفات النوعية فقد سجمت معاممة

0461  غم وزن جاف مقارنة مع محتواىا في معاممة السيطرة التي كانت عند/  مايكروغرام0661
%4  في معاممة%22.16  وكان اعمى محتوى بروتيني من المعامالت بمغ، غم وزن جاف/مايكروغرام
. في محتواه في معاممة السيطرة%11.25 من السكروز مقارنة مع

: لممراسمة
جمال جميل احمد
كمية التربية لمعموم
 جامعة/ الصرفة
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ABSTRACT
The study was included the experiment aimed to assay the Biological and
quality characterizes efficacy of Agaricus bisporus when supplementation
with 1, 3 and 5% from each starch, sucrose and glucose, adding at casing
period. The results were indicated for a significant (p<0.05) increased in total
production and biological efficiency for the treatment of 1% from starch, and
became at 26.41 kg / m2 and 88.03% respectively and with 5% of starch at
22.81 kg / m2 and 76.03% respectively, comparison with control treatment,
which at 21.68 kg / m2 and 72.26% respectively. Treatment 1% of starch was
also recorded earliest production reached at 15 days after casing than controls
at 18 days. The qualitative traits of 3% starch has recorded higher of total
antioxidants contents at 1772 µg/ g dry weight comparison with control traits,
which at 1572 µg/ g dry weight, as well as recording the 5% sucrose as a
higher protein contents 33.07% compared to the control treatment at
22.36 %.

 ) مصطمح يطمق في الغالب عمى الفطريات المتقدمة الكبيرة الحجم التي تعود إلى رتبةMushrooms( العراىين

: المقدمة

 التي،)1116،Bodhankar وBadole و1113  وآخرونKalac( Basidiomycota  شعبة الفطريات البازيديةAgaricales
، استخدمت العراىين كمصادر غذائية ميمة لإلنسان منذ أقدم العصور.)2007 وآخرونBadole( تكون ذات أجسام ثمرية لحمية
 البحث مستل من اطروحة دكتوراه للباحث االول1
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اذ تناوليا اإلنسان لطعميا الشيي وقيمتيا الغذائية والطبية .تعد العراىين مصادر غنية بالبروتينات ،إذ تحتوي عمى جميع
األحماض األمينية األساسية ،لذلك فإنيا تعد من ضمن البروتينات الكاممة ( Mattilaوآخرون .)2002إن محتوى العراىين من

الكاربوىيدرات يعد متنوعاً فيي تتضمن األلياف والسكريات المتعددة مثل الگموكونات والكاليكوجين والسكريات األحادية والثنائية

والكحوالت السكرية ( Beelmanوآخرون .)2003كما تحتوي العراىين عمى نسب منخفضة من الدىون ،وان الموجود منيا يكون
عمى شكل ستيروالت وأحماض دىنية غير مشبعة ،فضالً عن إن العراىين تعد خالية تماماً من الكولسترول وبمحتواىا المنخفض

من الطاقة (أحمد والنواوي .)1999،كما انيا تعد مصد اًر غنياً بالفيتامينات السيما مجموعة  ،)B-complex( Bوكذلك االمالح
المعدنية ( .)2007 ،Vetterكما تتميز العراىين بانيا مصد اًر جيداً لمضادات األكسدة الطبيعية مثل فيتامين ( C ،Aو)E

واالرﮔوثايونين  Ergothioneineوالسمينيوم والفينوالت ( Rodriguez Estradaوآخرون  .)1118إن انعدام الكولسترول وتواجد
األلياف والسكريات المتعددة بطيئة التحمل فييا بكميات جيدة دفع األطباء إلى أن ينصحوا بتناوليا من قبل مرضى السكر والقمب
وتصمب الشرايين واألشخاص البدينين (حسن وآخرون  2002و Dehariyaوآخرون .)1102

زرعي لمعرىون لتحسين نمو الغزل الفطري وزيادة االنتاج وتحسين القيمة
تضاف أنواع من المدعمات الى الوسط ال ا

الغذائية لمعرىون .اذ أصبح استخداميا من العمميات الروتينية في البمدان المتقدمة لتشجيع نمو الغزل الفطري والذي يؤدي الى زيادة
االنتاج ( 1115 ،Mamiroو.)1101 ،Loehr
نظ ر اًر لمررا تقرردم واسررتكماالً لمد ارسررات السررابقة حررول تررأثير المرردعمات الغذائيررة فرري نمررو العرىررون Agaricus bisporus

وخصائصررو البايولوجيررة فرري القطررر فقررد ىرردفت ىررذه الد ارسررة الررى اختبررار كفرراءة تراكيررز مختمفررة مررن بعررض المرردعمات الكاربونيررة عنررد

اضافتيا خالل مرحمة التغطية وتأثيرىا في انتاجية الفطر ووقت ظيور أجسامو الثمرية وبعض خصائصو البايولوجية.
المواد وطرائق العمل :

اوال :زراعة العرهون  :Agaricus bisporusتضمنت زراعة العرىون مراحل متعددة ىي:
 -1تحضير الوسط الزراعي :حضر الوسط الزراعي في مزرعة العرىون التابعة لقسم وقاية النبات ،كمية الزراعة ،جامعة
تكريت .الذي تضمن مرحمتين اعتماداً عمى ما ذكره (حسن.)1118،

أ -المرحمة األولى (التخمير) :بدأت ىذه المرحمة بترطيب ومزج المكونات ( 0111كغم قش الحنطة ومخمفات الدواجن

 511كغم ونخالة الحنطة  14كغم وكبريتات الكالسيوم  21كغم) عدا كبريتات الكالسيوم (الجبس) التي جمعت
ونظمت عمى شكل كدس بأبعاد  0.6م ارتفاعاً و 0.4م عرضاً و 7م طوالً عمى ان تكون أطرافيا مضغوطة وكثيفة،
بينما تكون رخوة ومفككة في مركزىا .تستغرق فترة تخمير ىذا الوسط  07 – 05يوماً يجري خالليا عممية تقميب

المكونات ال رطبة بواسطة ماكنة الخمط كل ثالثة أيام وتضاف كبريتات الكالسيوم في اليوم الثاني عشر من التخمير.

ب -المرحمة الثانية (البسترة) :بعد اكتمال عممية التخمير ينقل الوسط الزراعي الى غرفة معزولة ح اررياً تتضمن أرضية

تحتوي عمى فتحات إلمرار البخار ومسيطر عمى تيويتيا تدعى غرفة البسترة ،يتم ضخ بخار الماء من مرجل معد

ليذا الغرض لمدة  6أيام تضمنت ىذه العممية رفع درجة الح اررة الى  47م◦ حتى اليوم الثاني ،ثم خفضت في األيام
األربعة التالية بين  36الى  44م◦ ،وفي اليوم السابع خفضت الى  14م◦ ليكون جاى اًز لزراعة المقاح الفطري
لمعرىون .اذ يجب ان يكون محتوى الوسط الزراعي من النايتروجين بين  ،%1.3–1.1المحتوى الرطوبي %61-57

واألس الييدروجيني .6.4تستغرق مدة البسترة  6 – 4أيام.

 -2المقاح الفطري :استعممت في ىذه الدراسة عزلة نقية جاىزة لمعرىون Agaricus bisporus B62من قسم وقاية النبات،
كمية الزراعة ،جامعة تكريت .حضر المقاح الفطري اعتماداً عمى ما ذكره (حسن وآخرون  )1111مع بعض التحويرات
وذلك بتنمية الغزل ا لفطري عمى حبوب الحنطة المعقمة .اذ سخنت بذور الحنطة بالماء حتى الغميان لمدة ربع ساعة ،ثم
رشح الماء الزائد ووضعت البذور عمى قطعة من البولي أثمين وأضيف الييا كاربونات الكالسيوم  CaCO3بنسبة  %1من
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الوزن الجاف لمبذور وكبريتات الكالسيوم  CaSO4بنسبة  %3من الوزن الجاف ،تم توزيع البذور عمى قناني زجاجية سعة
 0لتر بواقع  111غم بذور /قنينة ثم عقمت باستخدام المؤصدة عند ح اررة  010مئوية وضغط  0.4جو لمدة ساعة
واحدة .بعدىا تركت البذور لتبرد ثم لقحت بقطعة من األﮔار الحاوي عمى الغزل الفطري لممزرعة األم لمساللة B62

 Agaricus bisporusوحضنت في درجة  17 – 14م◦ .بعدىا رجت البذور مع الخيوط الفطرية ( )2مرات كل ثالثة
أيام لمدة ( )03يوماً لتنشيط نمو الغزل الفطري .بذلك يكون الغزل الفطري جاى اًز.

 -2زراعة المقاح الفطري :خمط المقاح الفطري في الوسط الزراعي بنسبة  %2ووضع الخميط في أكياس بالستيكية بأبعاد 51

زرعي ،ثم حضنت بدرجة ح اررة  14م◦ حتى اكتمال نمو الغزل الفطري
سم طوالً و 31سم قط اًر بأوزان عند  4كغم وسط ا
في كافة أجزاء الوسط الزراعي.

 -4إضافة المدعمات :بعد اكتمال نمو الغزل الفطري في كافة أجزاء الوسط الزراعي تم إضافة المدعمات
من النشأ ،السكروز والكموكوز وبنسب  2 ،0و %4عمى أساس الوزن الرطب لموسط الزراعي.

 -3التغطية :بعد إضافة المدعمات تمت إضافة طبقة التغطية المكونة من خميط من البتموس والرمل النيري بنسبة 090
وبعمق  3سم فوق المدعمات والوسط الزرعي المكتمل النمو بالغزل الفطري .مع المحافظة عمى درجة ح اررة  13م◦

ورطوبة نسبية بحدود  % 81عن طريق رش األرضية والجدران لثالث مرات باليوم مع تزويد قاعة التربية باليواء النقي
لمدة خمسة أيام بعد التغطية ،اذ تشكل ىذه الظروف المثمى إلنتاج االجسام الثمرية .بعدىا خفضت درجة الح اررة بمعدل
درجتين يومياً حتى تكون الدبابيس كأشكال لمعرىون.

ثانيا :الصفات المدروسة :

أ -الحاصل الكمي عمى اساس الوزن الرطب :تم جمع حاصل الجنيات المنتجة من كل مكرر وتم التعبير عنو عمى أساس غم4 /

كيمو غرام وسط رطب.

ب -معدل انتاج المربع الواحد :تم ذلك وفق المعادلة االتية  :معدل انتاج المربع الواحد = معدل انتاج 011كغم من الوسط
الزرعي ،الذي يساوي معدل انتاج  11كيس.
ا

جـ -الكفاءة الحيوية ( :)B.Cالكفاءة الحيوية ىي المقياس لكفاءة انتاج الوسط او قابمية الوسط عمى انتاج أكبر كمية من االجسام
الثمرية ويتم التعبير عنيا عمى أساس النسبة المئوية النتاج الوسط وفق المعادلة االتية :الكفاءة الحيوية ( = % )B.Cالوزن
الرطب لالجسام الثمرية (كغم) /الوزن الجاف لموسط (كغم)× .)0885،Royse( 011
د -معدل وزن الجسم الثمري :تم احتسابو كاالتي :معدل وزن الجسم الثمري (غم) = مجموع وزن األجسام الثمرية في كل مكرر /
عددىا.

ھ -متوسط حاصل الجنية الواحدة :تم قياس متوسط حاصل الجنية الواحدة من خالل المعادلة التالية :متوسط حاصل الجنية
الواحدة = الحاصل الكمي لممنتج في جميع الجنيات لكل مكرر /عدد الجنيات.

و -أول عممية جني :ىي عدد األيام من أول يوم أضيفت فيو المدعمات وطبقة التغطية حتى أول جنية لألجسام الثمرية.
ك -دورة االنتاج :ىي عدد االيام من أول جنية حتى اخر جنية لكل مكرر.

ي -التحميل الكيميائي لمعرهون  :Agaricus bisporusتضمن التحميل الكيميائي لمعرىون الخطوات التالية:

 .1التجفيف :اخذت عينات من االجسام الثمرية لكل معاممة ثم قطعت الى قطع صغيرة (0سم )1وجففت في فرن كيربائي بدرجة
ح اررة  51م◦ لحين ثبات الوزن بعدىا طحنت العينات بطاحونة كيربائية مختبرية  Electrical blenderنوع National Isushita

( Co.اليابان) لمحصول عمى مسحوق ناعم .مرر المسحوق من خالل منخل فتحاتو  1.4ممم .بعدىا وضعت في أكياس
بالستيكية محكمة الغمق وحفظت بدرجة  3م◦ لحين االستعمال.
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 .2تقدير الفينوالت :قدرت الفينوالت وفق طريقة Arnows

المذكورة من قبل ( Guptaوآخرون )1103

وذلك بقياس

االمتصاص الضوئي عند طول موجي  404نانوميتر بجياز الطيف الضوئي  Spectrophotometerنوع  APELلممعقد الناتج

من تفاعالت خاصة لكاشف ارنو  Arnows Reagentمع  .Ortho dihydric phenolsوتم تقدير الكاتيكول المكافئ لمفينوالت
من المنحني القياسي  Stander curveوباستخدام معادلة الخط المستقيم
 .3تقدير مضادات األ كسدة :تم تقدير مضادات األكسدة وفق طريقة ( )Phosphomolybdenum methodالمذكورة من قبل

( Prietoوآخرون  )0888مع بعض التحويرات وذلك بقياس االمتصاص الضوئي عند طول موجي  584نانوميتر بجياز الطيف
الضوئي  Spectrophotometerنوع  .APELوتم تقدير فيتامين  Cالمكافئ لمضادات األكسدة ( )antioxidantمن المنحني
القياسي  Stander curveوباستخدام معادلة الخط المستقيم.
 .النسبة المئوية لمبروتين :قدر البروتين بعد تقدير النيتروجين الكمي وفق طريقة مايكروكدال ( )Micro-kjeldal methodبعد

تجفيف العرىون في فرن كيربائي عند درجة ح اررة  51م◦ تم أخذ  1.4غرام من تمك المادة وتم ىضميا باستخدام حامض الكبريتيك
المركز وحامض البركموريك ثم خففت إلى  41مل استناداً إلى ما جاء في ( .)A.O.A.C. 2002وتم حساب نسبة البروتين المئوية

من خالل المعادلة:

النسبة المئوية لمبروتين = النسبة المئوية لمنايتروجين ×.)0871 ،Haynes( 5.14

ثالثاً :التحميل االحصائي

تم تحميل النتائج احصائياً باستعمال برنامج ( )SPSSووفق تحميل التباين باتجاه واحد One- way analysis of

 varianceواختبرت المتوسطات الحسابية لممعامالت باستخدام اختبار دانكن متعدد الحدود  Duncun multiple rangعند
مستوى معنوية  1.14لتحديد االختالفات المعنوية ( )Significantly differentsبين معدالت قيم المعايير المدروسة لكل من
المعامالت في الدراسة وكما في (.)0844 ،Duncan
النتائج والمناقشة :

تأثير إضافة المدعمات عند التغطية في اإلنتاج الكمي والنسبة المئوية لمكفاءة الحيوية لمعرهون .Agaricus bisporus

يوضح الجدول  .0تأثير إضافة المدعمات عند التغطية في اإلنتاج الكمي والنسبة المئوية لمكفاءة الحيوية لمعرىون

 ،Agaricus bisporusاذ حدثت زيادة معنوية عند ( )P<0.05في كمية حاصل الجنيات الثالث األولى والجنيات الرابعة الى
السادسة واالنتاج الكمي لممتر المربع الواحد لممدعم نشأ بنسبة  %0ثم المدعم نشأ بنسبة  %4مقارنة بمعاممة السيطرة ،اذ بمغت
(  4.67 ،11.52و 15.30كغم  /م )1عمى التوالي لمنشأ بنسبة  .%0مقارنة بمعاممة السيطرة التي بمغت (4.00 ،05.46

و 10.57كغم  /م )1عمى التوالي .واعتماداً ايضاً عمى الجدول ( )0فقد حقق المدعم النشأ بنسبة  %0أفضل كفاءة حيوية معنوياً اذ
بمغت  ،%77.12مقارنة بكفاءة معاممة السيطرة التي بمغت .%61.15

ان الزيادة المعنوية في االنتاج قد اتفقت مع الدراسات السابقة في ىذا المجال ،اذ اتفقت مع دراسة (Pardo-
 Gimenezوآخرون  )1101الذين اثبتوا ان بذور العنب تشجع زيادة كبيرة في انتاج العرىون  Agaricus bisporusوان أفضميا
عند معاممة بذور العنب بتركيز  5111جزء بالمميون من الفورمالدييايد بنسبة  01غم  /كغم وسط زراعي ،اذ انتجت  11.52كغم

 011 /كغم وسط وبكفاءة حيوية بمغت  %85.71مقارنة بمعاممة السيطرة التي انتجت  07.81كغم  011 /كغم وسط وبكفاءة
حيوية بمغت .%77.61

ان العرىون Agaricus bisporusمن الفطريات الرمية ،اذ يقوم الغزل الفطري لمعرىون بانتاج وافراز مجموعة من

االنزيمات المحممة خارج خموية التي تشترك فيما بينيا لتحميل المكونات الرئيسية لجدران الخاليا النباتية الموجودة في القش والتي

تشمل كل من المكنين والسميموز واشباه السميموز والبروتين ( Woodو  .)0874 Fermorتميزت المدعمات نشأ  0و %4بزيادة
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معنوية من خالل اعطائيا أعمى حاصل ،ويمكن ان يعود السبب في ذلك الى محتواىا المرتفع من نسبة الكاربون الى النايتروجين
 C:Nوبذلك يسيم في توفير الغذاء المناسب لنموالعرىون (جبير وعبداليادي  .)1102ان ارتفاع نسبة الكاربون الى النايتروجين

 C:Nمطموبة دائماً النتاج األجسام الثمرية ،لكن النسبة األمثل تتراوح بين  Boddy( 0921 – 094وآخرون  .)1117ان النشأ
عبارة عن سكريات متعددة مكونة من سالسل من جزيئات الكموكوز مرتبطة باألصرة  3←0بالموقع ألفا حيث تقوم الفطريات

بتحميميا الى جزيئات من الكموكوز بوساطة االنزيمات المحممة لمنشا والتي تشمل ألفا  -3 ،0د -كموكوسايديز و األنزيم ألفا -أميميز
واألنزيم كموكوألفا أمميز التي بتحميميا الى الكموكوز تسيم بتوفير المصدر الكاربوني سيل االستغالل الذي يستفاد منو العرىون في

تكوين األجسام الثمرية ،اذ يعد الكاربون الييكل الدعامي لبناء المركبات العضوية لمعرىون وكذلك تحرير الطاقة الالزمة نشاطات

الخمية ) Changو De Vries ،1113 ،Milesوآخرون  1100و  Patyshakuliyevaو .)1100 ،De Vriesفضالً عن
تحمل القش الذي يكون النايتروجين المكون االساسي لو ( Woodو .)0874 ،Fermor

جدول  . 1تأثير إضافة المدعمات عند التغطية في اإلنتاج والنسبة المئوية لمكفاءة الحيوية لمعرهون Agaricus bisporus
المعامالت

التركيز

الكفاءة الحيوية

االنتاج كغم  /م

2

%

الجنية3-1

الجنية6-4

االنتاج الكمي

B.E%

1

11.52a

4.67a

15.30a

77.12a

3

07.45b

2.13d

10.51c

61.11c

5

06.67b

4.12b

11.70b

65.12b

1

02.50d

1.11e

02.50e

34.25e

3

7.63f

1.11e

7.63f

18.02f

5

1.44h

1.11e

1.44h

1.07h

1

01.71e

2.35c

05.15d

43.11d

كموكوز

3

3.12g

1.11e

3.12g

02.32g

السيطرة

0

05.46c

4.00b

10.57c

61.15c

نشأ

سكروز

األحرف المتشابهة في العمود الواحد ال تختمف معنويا عند مستوى احتمالية .0,05القيم تمثل معدل ثالث مكررات.

أما االنخفاض المعنوي لبقية المعامالت بنسبيا المختمفة فيمكن ان يعزى الى ان تدعيم الوسط الزراعي بالمواد
العضوية المختمفة الغنية بالكاربوىيدرات والبروتينات والدىون السيما في المراحل المتأخرة من دورة االنتاج كمرحمة التغطية أدى الى

ارتفاع درجة ح اررة الوسط الزرعي عن الدرجة المثالية وبذلك سبب في زيادة نشاط الغزل الفطري واألحياء المجيرية في تحطيم
المواد المضافة لالستفادة منيا ونتيجة ليذا يحدث ضرر لمغزل الفطري أو موتو ومن ثم حدوث فشل لالنتاج بصورة جزئية أو كمية
) .)0856 ،Schislerكما أكد ( Royesو )0876 ،Schislerحدوث ارتفاع في درجة ح اررة الوسط الزراعي من  21الى  36م
بعد اضافة المدعمات الصناعية  Spawn mateالتي لم يتم معاممتيا بالمبيد البينوميل  Benomylوالذي اقترح ان السبب ىو
نمو االحياء المجيرية المنافسة من األعفان وغيرىا وىذا ما حصل في حالة المعاممتين الكموكوز والسكروز بنسبيما المختمفة.

ان الكفاءة الحيوية أو حاصل العرىون الرطب لمنوع ترتبط بشكل مباشر بساللة الفطر والعناصر الغذائية في الوسط
الزراعي وظروف النمو( Upadhyayوآخرون  .)1111وقد يعود السبب في ارتفاع الكفاءة الحيوية في الوسط الزراعي الى زيادة
كمية الحاصل الكمي عمى أساس الوزن الرطب في المعامالت المذكورة أعاله والذي أنعكس ايجاباً عمى الكفاءة الحيوية .كما
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أوضح ( )0871 ،Schislerان الكفاءة الحيوية لمزارع انتاج العرىون عالميا تعد فقيرة بين  %44-21ومتوسطة بين %61-41
وجيدة بين  %81-61وممتازة من  %011فما فوق (جبر وآخرون  .)1117أما سبب انخفاض الكفاءة الحيوية لمعرىون
 Agaricus bisporusفانو يعود الى انخفاض كمية االنتاج لألسباب التي ذكرت أعاله عند مناقشة انخفاض االنتاج.

تأثير اضافة المدعمات عند التغطية في أعداد األجسام الثمرية ،معدل وزن األجسام الثمرية ومتوسط الجنية الواحدة لمعرهون

.Agaricus bisporus

يبين الجدول  .1تأثير اضافة المدعمات عند التغطية في أعداد األجسام الثمرية ،معدل وزن األجسام الثمرية ومتوسط

الجنية الواحدة لمعرىون . Agaricus bisporusاذ زادت معنوياً عند ( )P<0.05أعداد األجسام الثمرية في معاممة المدعم نشأ

بنسبة  %2مقارنة بمعاممة السيطرة ،فبمغت  0411جسماً ثمرياً  /م 1في حالة المدعم نشأ بنسبة  %2مقارنة مع السيطرة التي
أنتجت 0211جسماً ثمرياً  /م .1أما معدل وزن األجسام الثمرية فقد بمغ أعمى معدل ليا في معاممة سكروز بنسبة  ،%2اذ بمغ

(14.60غم) مقارنة بمعاممة السيطرة التي كان معدل أوزان أجساميا الثمرية ( 05.55غم).

اعتماداً عمى النتائج في الجدول  .1فقد بمغ أعمى متوسط لمجنية الواحدة في معاممة سكروز بنسبة  %0التي بمغ متوسط

الجنية فييا ( 3425.51غم) .مقارنة بمعاممة السيطرة التي كانت ( 2500.51غم) لمجنية الواحدة.

جدول  . 2تأثير اضافة المدعمات عند التغطية في أعداد األجسام الثمرية ،معدل أوزان األجسام الثمرية ومتوسط الجنية الواحدة
لمعرهون. Agaricus bisporus

المعامالت

التركيز
%

أعداد األجسام
الثمرية  /م

2

معدل وزن الجسم
الثمري الطازج غم

متوسط الجنية الواحدة
غم  /م

2

1

1300b

11.20b

4401.60b

3

1520a

03.10e

3600.00d

5

1220c

07.58c

3801.60c

1

1300b

01.35f

4536.60a

3

340e

14.60a

2914.60f

5

100g

4.44g

555.40h

1

1000d

05.15e

3252.00e

كموكوز

3

220f

07.25c

2019.60g

السيطرة

0

1300b

05.55d

3611.6d

نشأ

سكروز

األحرف المتشابهة في العمود الواحد ال تختمف معنويا عند مستوى احتمالية .0,05القيم تمثل معدل ثالث مكررات.

ان نتائج ىذه الدراسة لم تتفق مع النتائج المتحصل عمييا بالنسبة ألعداد األجسام الثمرية واتفقت فيما يخص
أوزانيا مع (حسن وآخرون  ،)1111اذ حصموا عمى أكبر عدد من األجسام الثمرية بعدد (  )700جسماً ثمرياً  011 /كغم وسط
زراعي عند اضافة  %1من كسبة فول الصويا الى طبقة التغطية لمعرىون Agaricus bisporusوحصموا عمى أعمى وزن
لالجسام الثمرية بمغ ( 08.51غم) لمجسم الثمري الواحد عند إضافة  %2من كسبة فول الصويا الى طبقة التغطية لمعرىون

 .Agaricus bisporusان ىذا االختالف قد يكون ناتجاً من اختالف نركيبة الوسط الزراعي وطريقة اعداده ونوع الساللة .واتفقت
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النتائج فيما يخص متوسط الجنية مع ما حصل عميو (جبير وعبداليادي ،)1102 ،اذ حصال عمى أعمى معدل لمتوسط جنية بمغ
( 124غم  01 /كغم ) عند استخدام السكر كمدعم في المرحمة الثانية من اعداد الوسط الزراعي والبيتموس كطبقة تغطية.

ان الزيادة المعنوية في أعداد األجسام الثمرية يمكن أن يعود إلى محتوى المدعمات المرتفع من المصدر الكاربوني في النشأ

والذي يؤدي زيادة الطاقة لمعرىون وان النشأ لكونو من المصادر الكاربوىيدراتية المعقدة فأن استغاللو من األحياء المموثة األخرى
يكون أقل مما يحصل في حالة التدعيم بالكموكوز أو السكروز(جبير وعبداليادي De Vries ،1102 ،وآخرون  1100و
 Patyshakuliyevaو ،)1100 ،De Vriesكما ان عدم اجراء عممية العزق في مرحمة اكتمال نمو الغزل الفطري أدى إلى زيادة
األعداد بصورة ممحوظة عمى حساب الوزن.

تأثير اضافة المدعمات عند التغطية في موعد جني األجسام الثمرية ودورة االنتاج لمعرهون. Agaricus bisporus
ان اضافة المدعمات عند التغطية

وتأثيرىا في موعد جني األجسام الثمرية ودورة االنتاج لمعرىون Agaricus

 bisporusتم توضيحيا في الجدول ( .) 2اذ تبين من النتائج ان اضافة المدعمات عند التغطية أدى الى ظيور األجسام الثمرية
بوقت مبكر معنوياً عند ( )P<0.05لمدة ثالثة أيام ويومان عمى التوالي مقارنة بوسط السيطرة .اذ سجمت اضافة المدعم نشأ بنسبة
 %0ظيور األجسام الثمرية بعد  04يوماً من التغطية ،مقارنة بوسط السيطرة التي سجمت ظيور األجسام الثمرية بعد  07يوماً.
أما دورة االنتاج فقد تم توضيح نتائحيا في نفس الجدول ،اذ اختمفت معنوياً بين المعامالت المختمفة وبمغت أطول دورة انتاج 61

يوماً في المعاممة نشأ بنسبة  ،%4مقارنة بمعاممة السيطرة التي كانت  58يوماً.

جدول  .3تأثير اضافة المدعمات عند التغطية في موعد جني األجسام الثمرية ودورة االنتاج لمعرهون. Agaricus bisporus
المعامالت

نشأ

سكروز

كموكوز
السيطرة

التركيز

أول عممية جني (يوم بعد

دورة االنتاج

1

04e

60ab

3

05e

60ab

5

05e

61a

1

05e

28g

3

10c

22h

5

15a

0j

1

08cd

51ef

3

11bc

04i

5

1f

1j

0

07d

58cd

%

التغطية)

(يوم)

األحرف المتشابهة في العمود الواحد ال تختمف معنويا عند مستوى احتمالية .0,05القيم تمثل معدل ثالث مكررات.

ان ىذا التأثير من التبكير باالنتاج عند اضافة المدعمات قد اختمفت مع الدراسات السابقة فقد اختمفت مع

( Pardo-Gime´nezوآخرون  )1101الذين لم تختمف عندىم المدة من التغطية الى ظيور أول حاصل ،اذ كانت  11.0يوماً
عند استخدام كسبة بذور العنب الطازجة ومنزوعة الزيت بنسبة  4و %01والمعاممة بالفورمالين وغير المعاممة مقارنة بمعاممة

السيطرة .وقد يعود السبب الى نوع الساللة وتركيبة الوسط الزراعي فضالً عن التركيب الكيميائي ليذه المدعمات .أما دورة االنتاج
فقد اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع ( )1113 ،Colakاذ بين ان عدد األيام التي تستغرقيا دورة االنتاج في العرىون Agaricus
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 bisporusىي  51يوماً عند أخذ حاصل أربع جنيات .واتفقت مع (جبير وعبد اليادي ،)1102،الذين بمغت أطول دورة انتاج
عندىما  64.11يوماً عند استخدام نخالة الحنطة كمدعم في المرحمة الثانية من اعداد الوسط الزراعي وخميط من البيتموس والرمل
وتربة طينية كطبقة تغطية.

ان اضافة معاممة النشأ بالنسب  2 ،0و %4قد سجمت ظيور حاصل مبكر عند  2-1أيام مقارنة بالمعامالت األخرى وىذه
يمكن ان تعزى الى ما ذكر في حالة استعمال النشأ وتأثيره في نسبة االنتاج وأعداد ووزن األجسام الثمرية فضالً في ان النسبة %0

ظيور مبك اًر لمحاصل مقارنة بالنسب األعمى  2و %4التي ربما تعزى إلى احتياج الغزل الفطري إلى
ألغمب المعامالت قد سجمت
اً

وقت أكثر لتحمل واستيالك النسب المرتفعة في حين ان النسب المنخفضة كانت مالئمة لمغزل الفطري في تحمميا واستيالكيا
ببساطة وبالتالي انعكس عمى سرعة النمو (حسن وآخرون .)1111
تأثير اضافة المدعمات عند التغطية في محتوى األجسام الثمرية لمعرهون Agaricus bisporusمن الفينوالت ،مضادات

األكسدة الكمية والبروتينات.

ان اضافة المدعمات عند التغطية في محتوى األجسام الثمرية لمعرىون Agaricus bisporusمن الفينوالت ،مضادات

األكسدة الكمية والبروتينات قد تم توضيحيا في الجدول ( .)3تبين من النتائج انخفاضاً معنوياً عند ( )P<0.05في محتوى األجسام

الثمرية من الفينوالت ،اذ انخفضت الى (622مايكروغرام /غم وزن جاف من العرىون) في معاممة كموكوزبنسبة  %0مقارنة بمعاممة
السيطرة ،اذ بمغت ( 0118مايكروغرام  /غم وزن جاف).
جدول  .4تأثير اضافة المدعمات عند التغطية في محتوى األجسام الثمرية لمعرهون Agaricus bisporusمن الفينوالت،
مضادات األكسدة الكمية والبروتينات.
المعامالت

نشأ

سكروز
كموكوز
السيطرة

التركيز

الفينوالت

مضادات األكسدة الكمية

البروتينات

مايكروغرام المكافئ لمكاتيكول

مايكروغرام المكافئ لفيتامين C

 /غم وزن جاف

 /غم وزن جاف

غم  100 /غم
وزن جاف

1

611b

0301e

07.47i

3

342f

0661a

12.51cd

5

501cd

0354d

14.72bcd

1

541c

0115g

17.87bc

3

162h

0510b

11.14g

5

326g

0630a

22.16a

1

622b

0243fg

18.81b

3

483e

0510bc

08.42hi

1

0118a

0461c

11.25ef

%

األحرف المتشابهة في العمود الواحد ال تختمف معنويا عند مستوى احتمالية .0,05القيم تمثل معدل ثالث مكررات.

كما تبين من الجدول حصول ارتفاع معنوي في مضادات األكسدة الكمية بين المعامالت المختمفة الموضحة في نفس
الجدول ،اذ بمغ أعمى تركيز ليا (0661مايكروغرام  /غم وزن جاف) في معاممة نشأ بنسبة  ،%2مقارنة بمعاممة السيطرة التي
بمغت ( 0461مايكروغرام  /غم وزن جاف).
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ولم يقتصر االرتفاع في مضادات األكسدة الكمية ،اذ ارتفعت معنوياً نسب البروتينات في أغمب معامالت التجربة مقارنة

بمعاممة السيطرة .فقد بمغ أعمى تركيز من البروتين في معاممة سكروز بنسبة  22،16( %4غم  011 /غم وزن جاف) مقارنة
بمعاممة السيطرة التي بمغت ( 11.25غم  011 /غم وزن جاف).

ان انخفاض الفينوالت عند اضافة المدعمات الى طبقة التغطية قد اختمفت مع الدراسات السابقة في ىذا المجال ،اذ اختمفت
مع ( Mamiوآخرون  ) 1102الذين أثبتوا ان ىناك زيادة في الفينوالت الكمية عند اضافة طحين بذور الذرة وفول الصويا بنسبة 32
و 43غم  06 /كغم وسط زراعي الى طبقة التغطية مقارنة بمعاممة السيطرة.

ان انخفاض الفينوالت في عينات المعامالت المدروسة يعود الى طول فترة الخزن لمسحوق األجسام الثمرية الذي امتد

الى ثالثة أشيربعد التجفيف .واتفقت مع ( Mattilaوآخرون  )1110الذين وجدوا ان األجسام الثمرية لمعرىون Agaricus
 bisporusالساللة البيضاء تحتوي عمى مستويات منخفضة جداً من المركبات الفينولية أو تكون معدومة في العينات المحممة من
العرىون في فنمندا.

اتفقت النتائج مع ( Surekhaوآخرون  )1100فيما يخص مضادات األكسدة الكمية الذين وجدوا ان الفعالية المضادة

لألكسدة لمعرىون  0.6( Agaricus bisporusمايكروغرام  /غم ) .واتفقت مع (جبير وعبداليادي )1102 ،الذين سجموا أعمى
زيادة في البروتين وصمت الى  %32.86عمى اساس الوزن الجاف في حالة التدعيم بنخالة الحنطة في مرحمة البسترة .ان زيادة
حاصل معاممة النشأ بنسبة  %0والمحتوى البروتيني القميل اتفق مع دراسة ( Pardo-Gimenezوآخرون  )1101الذين اثبتوا ان
بذور العنب تشجع زيادة كبيرة في انتاج العرىون  Agaricus bisporusوانخفاض في المحتوى البروتيني لالجسام الثمرية وان
أفضميا عند معاممة بذور العنب بتركيز  5111جزء بالمميون من الفورمالدييايد بنسبة  01غم  /كغم وسط زراعي.

ان مسار حامض الشكمك ىي العممية الرئيسية في الفطريات التي تبنى منيا األحماض األمينية األروماتية (الفنيل أالنين،
التايروسين والتربتوفان) ،والتي تتكون منيا المركبات الفينولية كمواد أيضية ثانوية تضم كل من حامض السيناميك ومشتقاتو ،الفنيل
أسيتك ومشتقاتو وحامض البنزويك ومشتقاتو ( .)1102 ،Ching-yuان انخفاض الفينوالت في عينات المعامالت المدروسة يعود
الى طول فترة الخزن لمسحوق األجسام الثمرية الذي امتد الى ثالثة أشيربعد التجفيف ،كما يعد العرىون Agaricus bisporus

مصد اًر ألنزيمات منيا انزيم  Laccaseالميم في أكسدة الفينوالت ( Houوآخرون  .)1113وربما يعود السبب ليا في تقميل
الفينوالت في المعامالت ،ولمفطريات القابمية عمى تحميل السميموز الممكنن المتالكيا نظاماً أنزيمياً عالي الكفاءة إذ تمتمك الفطريات

نوعين من األنظمة األنزيمية الخارج خموية ،أوليا نظام التحمل المائي ) (Hydrolytic Systemالذي ينتج أنزيم Hydrolase
والذي يحمل السكريات المتعددة وعامالً مؤكسداً ال نظير لو ،أما النظام الثاني فيو) (Ligninolytic Systemالذي يحمل المكنين
وحمقات الفينول المفتوحة (.)1118 ،Sanchez

يعتبر االرﮔوثايونين  Ergothioneineمن مضادات األكسدة المنتجة بشكل مؤكد من قبل الفطريات وبعض البكتريا ،وانو
يتكون من األحماض األمينية (اليستدين ،السستائين والمثيونين) كأحماض بادئة لتكوينو .تتراوح كمية االرﮔوثايونين الموجودة في
العراىين بمعدل ( 1.1-1.3ممغم  /غم وزن جاف) ( Preetiوآخرون  .)1101اذ انو عند تأخير موعد الجني وتعريض الغزل
الفطري الى عوامل اجياد مثل تقميل رطوبة الوسط الزراعي وتجزئتو يؤدي الى زيادة مستويات االرﮔوثايونين ( Beelmanو،Lee

 .) 1117كما ان تعرض التجربة النخفاض درجات الح اررة الى أقل من الصفر المئوي وانقطاع الكيرباء في الجنية الثانية،اذ بمغت
درجة الح اررة ( 7درجة مئوية في غرفة االنتاج) األمر الذي أدى الى حصول اجياد انعكس عمى محتوى األجسام الثمرية من
االرﮔوثايونين ،فضالً عن محتوى األجسام الثمرية من السمينيوم الذي يعتبر من مضادات األكسدة والذي تحتوي فضالت الدواجن

نسب متميزة منو من خالل اس تخدام المربين ليذا العنصر كمدعم مناعي لمدواجن والذي انعكس عمى زيادة مضادات األكسدة
الكمية.
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ان الزيادة المعنوية في محتوى األجسام الثمرية من البروتينات يعود الى محتوى المدعمات المرتفع من نسبة الكاربون الى
النايتروجين  C:Nوالذي يسيم في توفير الغذاء المناسب لنموالعرىون (جبير وعبداليادي  .)1102اذ ان النشأ مكون من
سكريات متعددة من سالسل لجزيئات الكموكوز مرتبطة باألصرة  3←0بالموقع ألفا حيث تقوم الفطريات بتحميميا الى جزيئات من

الكموكوز بوساطة االنزيمات المحممة لمنشا والتي تشمل ألفا  -3 ،0د -كموكوسايديز و األنزيم ألفا -أميميز واألنزيم كموكوألفا أمميز
التي بتحميميا الى الكموكوز تسيم بتوفير المصدر الكاربوني سيل االستغالل الذي يستفاد منو العرىون في تكوين األجسام الثمرية،
اذ يستفاد العرىون منيا لتحرير الطاقة من خالل عممية التحمل السكري ودورة كريبس ،بناء السكريات التركيبية ،غذاء مخزون عمى
شكل سكريات متعددة ،بناء األحماض النووية ،بناء منتجات األيض الثانوي وبناء األحماض األمينية وبالتالي بناء البروتينات

( De Vries ،1115 ،Deaconوآخرون  1100و  Patyshakuliyevaو ،)1100 ،De Vriesكما ان العديد من االحماض
األمينية الموجودة في المدعمات تعمل عمى توفير المغذيات لمعرىون من أجل بناء البروتينات ( Naraianوآخرون .)1103
تستطيع جميع الفطريات استخدام األحماض األمينية كمصدر نايتروجيني عمى الرغم من انيا تحتاج الى التدعيم بنوع واحد فقط من
األحماض األمينية مثل  glutamic acidأو  glutamineومن ىذا الحامض تستطيع انتاج جميع األحماض األمينية األساسية
األخرى من خالل تفاعالت نقل مجموعة األمين وبالتالي زيادة البروتينات في األجسام الثمرية (.)1115 ،Deacon
المصادر :

أحمد ،محمد عمي ومحمد عبد الرزاق النواوي ( .)0888الفطريات الصناعية .الدار العربية لمنشر والتوزيع .القاىرة.

جبررر ،كامررل سررممان ،مصررطفى رشرريد القيسرري ومحمررد قاسررم الجبرروري ( .)1117كفرراءة كسرربة فررول الصررويا وكموريررد الكالسرريوم فرري
اإلنتاجية والقابمية الخزنية لمفطر الزراعي األبيض .مجمة العموم الزراعية العراقية.35-25 :)0(28 .

جبير ،شيماء محمد وعبدااللو مخمف عبداليادي ( .)1102تأثير مصردر التردعيم ونروع طبقرة التغطيرة فري اإلنتراج والكفراءة الحيويرة
لفطر االزرار البيضاء .مجمة الفرات لمعموم الزراعية.061-044 :)2(4 .

حسن ،عبدا هلل عبد الكريم وعادل محسن نذير وعبير رؤوف محمود ( .)1111تحسين الصرفات الزراعيرة توانتاجيرة الفطرر البرعمري
األبرريض  )Imbach) Agaricus bisporus Langeباسررتخدام بعررض المصررادر العضرروية .مجمررة الز ارعررة العراقيررة ،
المجمد  ،6العدد .001 – 013 :2
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