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 باستعمال تقانة الزراعة النسيجيةAgaricus bisporus انتاج العزالت النقية لبعض سالالت الفطر الزراعي
مصطفى رشيد مجيد القيسي

جامعة تكريت/كمية الزراعة/قسـ البستنة وىندسة الحدائؽ

الخالصــــة

 واألوساطAgaricus bisporus ىدؼ ىذا البحث الى اختبار كفاءة بعض سالالت الفطر الزراعي

:الكممات المفتاحية

. الزرعي والتقانات المختبرية في انتاج العزالت النقية مف خالؿ تطبيؽ تقانة الزراعة النسيجية، الفطر الزراعي،العزالت النقية
 مع أربعة اوساط زرعية ذات مصادر كاربوفB62 وX20 وX25 السالالت التي أدخمت ىي
Czapek-Agar%20  وMalt extract وPDA مختمفة ما بيف المعقدة الى البسيطة وىي

.زراعة االنسجة
: لممراسمة

مصطفى رشيد مجيد القيسي

 وكاف معيار الكفاءة لمساللة والوسط نسبة نجاح.Czapek-Agar%20 Glucose وSucrose ، قسـ البستنة وىندسة الحدائؽ
 تكويف الغزؿ الفطري مف قطعة النسيج لمجسـ الثمري وسرعة تكوينو وذلؾ لمحد مف زيادة نسبة التمؼ،  جامعة تكريت، كمية الزراعة
 وقد طبقت إجراءات اضافية لغرض،الناتجة مف اإلصابات الفطرية والبكتيرية والموت الذاتي لمنسيج

. العراق

تقميؿ حدوث اإلصابات مف خالؿ تعقيـ الجسـ الثمري ككؿ بالميب واضافة المضاد البكتيري الى
 اياـ مف بدأ الزراعة في زيادة نسبة10  بعدX20 وX25  وقد وجد تفوؽ الساللة.األوساط الزرعية

 وتفوؽ%33.33 B62  بالتتابع عمى الساللة%45.83 و%75 نجاح الزراعة النسيجية الى
%46.67بنسبة Czapek-Agar%20 Sucrose وCzapek-Agar%20 Glucose الوسطيف
 بالتتابع%5 و%13.33  والتي بمغت نسبتيماPDA وMalt extractالوسيطنلكؿ منيما على
.في مؤشر سرعة تكويف الغزؿ الفطري
Production of Pure Isolates For Some Strains of Cultivated Mushroom Agaricus bisporus by
Using Technology of Tissue Culture
Mustafa Rashid Majeed Alkaisi
Dept. Horticulture & Landscape Design/Agriculture Faculty/Tikrit University
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pure isolates, cultivated
mushroom, tissue culture
Correspondence:
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ABSTRACT
The aim of this research is to test the efficiency of some strains of Agaricus
bisporus, media and laboratory technologies in the production of pure
isolates Through the application of technology of tissue culture. The strains
which enter that’s X25, X20 and B62 with four kind of media have
different carbon sources between complex to simple they PDA, Malt
extract, Czapek-Agar%20 Sucrose, Czapek-Agar%20 Glucose. And it was
the standard of efficiency for strains and media the percent of mycelium
initiation successful from tissue of fruit body and speed of mycelium
initiation For their confine of increase the damage percent which produce
from fungal and bacterial infections death of the self-tissue, It has been
applied additional procedure For the purpose of reduce the occurrence of
infections through sterilization of the fruit body as a whole by a flame and
the addition of anti-bacterial to the media. It has been found Superiority the
X25 and X20 strains after 10 days of culture began to increase the success
rate of tissue culture to 75% and 45.83% sequentially on B62 strain
33.33% and the superiority the two media Czapek-Agar% 20 Glucose and
Czapek-Agar% 20 Sucrose to 46.67% on each Malt extract and PDA,
which rated to 13.33% and 5% sequentially in the indicator of mycelium
initiation speed.

27

مجلة جامعة تكريت للعلوم الزراعية المجلد (  ) 16العدد ( ) 2016 ( – ) 1
ISSN-1813-1646

المقدمة:

صنفت الفطريات التي تكوف االجساـ الثمرية والتي يشار الييا عادة بكممة ( )mushroomالى شعبتيف ( )phylaىما

 Ascomycotaو Basidiomycotaوعميو فاف التصنيؼ العممي الحديث لمفطر Agaricus bisporusيتبع شعبة الفطريات
البازيدية ضمف صؼ  Agaricomycetesورتبة  Agaricalesوعائمة  Kirk( Agaricaceaeواخرون8006 ،؛،Kendrick

8000؛  Binderواخرون 8003؛  Hibbettواخرون )8005 ،وبالرغـ مف انتماء الفطريات الزراعية الى مممكة الفطريات
فيي تتداوؿ بشكؿ شائع كمنتج مف محاصيؿ الخضر في كثير مف أنحاء العالـ حيث يمتمؾ النكية الرائعة والمتميزة (Hegde

واخرون )8008 ،وأصبح الفطر الزراعي مف المحاصيؿ البستانية الميمة وأحد مصادر الدخؿ القومي لبعض الدوؿ وتعد مخمفات
زراعة الفطر الزراعي مادة عضوية عالية الخواص الفيزيائية والكيميائية لذلؾ استعممت كمخصب عضوي ذا قيمة مرتفعة (رضوان،

 8008؛ PAAF؛ .)8002وقد احتؿ ىذا الفطر المرتبة األولى مف اإلنتاج العالمي لشعبيتو االستيالكية العالية والذي تنتجة
المزارع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة عمى مدار السنة مع تطور التكنولوجيا وتوفر المخمفات الزراعية (.)8003،Kariaga

وتتمخص عممية زراعة ىذا الفطر وانتاجة بأربعة مراحؿ لكؿ منيا ظروفيا البيئية والتقنية الخاصة بيا ،وىي مرحمة تحضير الوسط
 Compostingواضافة المقاح الفطري  Spawningواضافة طبقة التغطية  Casing Layerومرحمة اإلنتاج والجني Cropping
 ،and Harvestingلذا تعتبر مرحمة إضافة المقاح الفطري مف محددات اإلنتاج والذي يجب يمتمؾ القاح الفطري  Spawnفييا
المواصفات الجيدة وىي خموه مف المموثات مف باقي الفطريات المنافسة والبكتريا فضال عف تحديد عدد األجياؿ subculture

بمراحؿ محددة التي تجرى لغرض تنمية واكثار المقاح الفطري الف االستمرار بعممية  subcultureيؤدي الى تدىور الساللة والذي
قد يعود الى حدوث تغاير وراثي لػ DNAالمايتوكندريا والذي يستمر الى األجياؿ الجديدة دوف عممية اصالح لو عمى عكس ما
يحدث في  DNAالنواة التي تقاوـ عممية التغاير باجراء اصالح الػ DNAوىذا مايفسر عدـ ثبوت بعض الطفرات الى األجياؿ
األخرى (القيسي8003 ،؛ شريف8008a،؛ 8003،Kariaga؛  Calvo-Badoواخرون .)8000 ،واف انتاج العزلة النقية

والتي تدعى  cloningبالمفيوـ المايكروبايولوجي ىي العزلة النامية بمفردىا في الوسط الزرعي مف دوف وجود نموات ميكروبية
أخرى مموثة وىناؾ العديد مف الطرؽ التي يمكف عزؿ الفطريات مف المصادر ومنيا النقؿ المباشر مثؿ نقؿ االبواغ او قطعة مف

النسيج الثمري كما في الفطريات المحمية(شريف .)8008b،وقد وجد اف لألوساط الزرعية الخاصة بتنمية الفطريات

( )mycological nutrient agarدور في الحصوؿ عمى زراعة نقية ( )pure cultureمف البوغ مفرد ( )single sporeاو
خميط مف االبواغ ( ) multisporeاو انسجة االجساـ الثمرية مف ساؽ او قبعة ،ويفضؿ اف تكوف االنسجة المأخوذة مف االجساـ
الثمري الحديثة مف منطقة القبعة والجزء العموي مف الساؽ بسبب سرعة استطالة الخاليا في ىذه المناطؽ وىي طريقة مالئمة
الكثار الفطريات مف نوع  heterothallicو homothallicوذلؾ النيا التحدث تغايرات وراثية وذلؾ بسبب طبيعة تكوينيا مف
خاليا جسمية والتي التمر بمرحمة االنعزاالت ،لذا فاف تكثير ساللة عف طريؽ الزراعة النسيجية تحمؿ صفات انتاجية عالية
فستبقى ىذه الصفة في العزلة التي تـ انتجاىا بيذه الطريقة ( Changو8002 ، Miles؛ .)8000 ،Stamets

يعتبر ىذا الفطر مف األحياء ذات التغذية المتباينة  Heterotrophic Organismsوذلؾ لعدـ قابميتو عمى تصنيع

المركبات العضوية مف ثنائي أوكسيد الكاربوف الموجود في الجو لذا فاف طبيعة معيشتو رمية  Saprophyticعمى المواد العضوية
الميتة والمتحممة ( Changو8002 ، Miles؛  Thomasواخرون .)0771،والتي يستمد الكاربوف العضوي منيا مف خالؿ
انتشار الغزؿ الفطري واف ارزه لالنزيمات المختمفة خالؿ دورة حياتو التي تعمؿ عمى تجزئة السكريات المعقدة والمتعددة مثؿ السميموز
والمكنيف الى سكريات بسيطة او أحادية ذائبة ،وقد استدؿ عمى ذلؾ انخفاض نسبة السكريات المتعددة في الوسط النامي عمية اثناء
انتشاره ومرحمة تكويف االجساـ الثمرية( Patyshakuliyevaواخرون .)8001 ،وتستطيع الفطريات امتصاص السكريات
البسيطة واالحماض االمينية مباشرة مف الوسط كمصدر لمكاربوف وتكوف الية انتقاليا عف طريؽ االمتصاص ازموزيا

 Osmotrophicلذا يجب اف يكوف مصدر الكاربوف عضويا لكي يستفاد منو الفطر في التغذية (شريف .)2012c ،واف مف
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األوساط الزرعية التي تستعمؿ في عزؿ وتنمية واكثار الكتمة الحيوية ليذا الفطر وباقي الفطريات متعددة مف الطبيعية التي
اليضاؼ الييا أي عناصر او مركبات كيميائية صناعية كأوساط طحيف الحنطة وباقي الحبوب والبقوليات والخضروات كالجزر
واخرى شبو طبيعية يضاؼ الييا مركب كيميائي واحد او اكثر مثؿ  PDAاواوساط تركيبية يدخؿ فييا مركبات كيميائية صناعية
فقط مثؿ وسط  ،Czapekوقد اثبتت الدراسات اف افضؿ مصدر مف مصادر الكاربوف ىي السكريات البسيطة واألحادية مثؿ
الكموكوز والفركتوز( Lishmaو.)8003 ، Das

المواد وطرائق العمل:

اجريت الدراسة في مختبر مزرعة الفطر-كمية الزراعة جامعة تكريت بتاريخ  .2014/4/1تـ فييا اختبار ثالث سالالت

مف الفطر الزراعي  Agaricus bisporusوىي  X25و X20و( B62ىولندية المنشأ) وأربعة أنواع مف األوساط الزرعية ىي
( Potato dextrose agar )PDAو  Malt extract agarو Czapek-Agar%20 Sucroseو Czapek-Agar%20
 Glucoseفي زيادة نسبة نجاح زراعة األجزاء النسيجية المأخوذة مف الجسـ الثمري وبثالثة احجاـ مختمفة.

تحضير الوسط الزرعي:

حضرت األوساط الزرعية الصمبة  PDAو Malt extractحسب ما مذكور مف تعميمات مف قبؿ الشركة المنتجة

( )Himediaاما وسطي  Czapek-Agarلمػسكروز والكموكوز فكانت 200غـ/لتر سكر و15 Agarغـ/لتر االمالح المضافة
حسب الكميات التالية 3.0 NaNO3غـ/لتر1.0 K2HPO4 ،غـ/لتر 0.5 KCl ،غـ/لتر 0.5 MgSO4.7H2O ،غـ/لتر،
 0.01 FeSO4.7H2Oغـ/لتر حسب جاءه في .)8000( Atlas

أدخمت االوساط بعد تحضيرىا في الدوارؽ الحجمية الى جياز  Autoclaveعمى درجة ح اررة  121ـ oوضغط 15

 psiلمدة  30دقيقة .تركت لتبرد تدريجيا وقبؿ اف يتـ صبيا في اطباؽ بتري يتـ إضافة المضاد البكتيري (ampicillin-

 )cloxacillinبمقدار 250ممغراـ/لتر.
تحضير القطعة النسيجية وزراعتها:

اختيرت االجساـ الثمرية السميمة مف رفوؼ قاعات االنتاج ووضعت في عمب ثـ تـ نقميا الى المختبر ازيمت أي اثار

عمييا مف شوائب وقبؿ اف تقطع الى نصفيف حممت بممقط معقـ ورش عمييا كحوؿ اثيمي تركيز  %97ثـ وضعت بالقرب مف

الميب ليشتعؿ ما موجود مف كحوؿ عمى سطح الجسـ الثمري لمدة ثواني ثـ يتـ اطفائيا بحركة سريعة .قطع الجسـ الثمري بشفر
معقمة الى نصفيف ثـ اخذت قطع بواسطة المممقط بعد تعقيمة عمى الميب بأحجاـ مختمفة صنفت الى الى ثالثة انواع صغيرة
ومتوسطة وكبيرة والتي كانت بحدود  0.25و 0.5و  0.75سـ 2بالتتابع مف منطقة اتصاؿ الساؽ بالجسـ الثمري وضعت قطعت
النسيج في وسط طبؽ بتري الحاوي عمى الوسط الزرعي حضت االطباؽ جميعيا في الحاضنة عمى درجة ح اررة  26ـ oفي الظالـ.
جدول  .Bصفات االجسام الثمرية التابعة لكل ساللة
اسم الساللة

حجم الجسم الثمرية

طبيعة انسجة الجسم الثمري

سرعة تفتح الجسم الثمري

X25

كبير

متماسؾ

بطيء

X20

متوسط

اقؿ تماسؾ

متوسط

B62

صغير

ضعيؼ

سريع

مؤشرات الدراسة المقاسة:

 حساب النسبة المئوية لنجاح نمو الزراعة النسيجية النتاج العزالت وتـ حسابيا مف خالؿ تحديد عدد القطع النسيجيةالناجحة التي كونت غزؿ فطري
نسبة نجاح الزراعة النسيجية= عدد القطع النسيجية النامية /عدد القطع النسيجية الكمية× 100
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 حساب سرعة تكويف خيوط الغزؿ الفطري لقطع النسيج المزروعة وقد حسب عند اوؿ ظيور لمغزؿ الفطري حوؿ قطعالنسيج المزروعة خالؿ مدة زمنية محددة
سرعة تكويف خيوط الغزؿ= عدد قطعة النسيج التي كونت غزؿ فطري/عدد األياـ مف بدأ الزراعة×100
 تحديد النسبة المئوية لالصابة البكتيرية والفطرية تـ تشخيصيا مظيريا وقد حددت اإلصابة عند حدوثيا عمى قطعة النسيجالمزروعة في الطبؽ وحسب المعادلة التالية

نسبة اإلصابة الفطرية = عدد القطع النسيجية المصابة بالفطريات /عدد القطع النسيجية الكمية×100

نسبة اإلصابة البكتيرية = عدد القطع النسيجية المصابة بالبكتيريا /عدد القطع النسيجية الكمية×100
-

الموت الذاتي لمقطع النسيجية المزروعة تـ تحديدىا مف خالؿ عالمات ظيرت عمى القطعة النسيجية وىي االسوداد
والذبوؿ دوف وجود او ظيور أي مف المسببات البكتيرية والفطرية

النسبة المئوية لمموت الذاتي لمنسيج = عدد القطع النسيجية الميتة /عدد القطع النسيجية الكمية×100

-

ونسبة التمؼ الكمية والتي تشمؿ جميع ما ذكر مف أنواع التمؼ الثالثة التي ذكرت
نسبة التمؼ الكمية = عدد القطع النسيجية التالفة (اإلصابة الفطرية+اإلصابة البكتيرية+الموت الذاتي) /عدد القطع
النسيجية الكمية ×100

 النسبة المئوية لمعزالت النقية المنتجة مف زراعة القطع النسيجيةنسبة العزالت النقية = عدد العزالت النقية /عدد القطع النسيجية الكمية×100
التحميل االحصائي:

نفذت جميع التجارب المختبرية بإجراء التصييـ العشوائي الكامؿ ( )C.R.Dوتـ اعتماد تحميؿ القيـ في حالة النسب

المئوية وذلؾ بسبب انخفاض معامؿ اختالفيا  C.Vعف معامؿ اختالؼ قيـ التحويؿ الزاوي لمعكوس الجيب  arcsineواجري
مقارنة المتوسطات باختبار اقؿ فرؽ معنوي  L.S.Dتحت مستوى احتماؿ ( 0005الراوي .)1980 ،وحممت البيانات باستخداـ
برنامج .GENESTAT
النتائج والمناقشة :

يتضح مف نتائج الجدوؿ ( )1اف لنوع الساللة تأثير معنوي في تبكير نجاح الزراعة النسيجية وزيادة نسبتيا ،اذا وجد بعد

 10أياـ مف بدأ الزراعة تفوؽ الساللة  X25معنويا عمى كؿ مف الساللتيف  X20و B62اذ سجمت  %75و %45.83و%33.33
بالتتابع .اما بعد  20و 30يوـ مف بدأ الزراعة بمغت نسب النجاح لمزراعة النسيجية  %80.00و %72.50لمسالالتيف  X25و

 X20وبفارؽ معنوي عف الساللة  B62التي بمغت  .%37.50اما تأثير األوساط الزرعية فقد تميز كؿ مف الوسط الزرعي
 Czapek –Agar %20 Glucoseو Czapek-Agar %20 Sucroseمعنويا في زيادة نسبة نجاح الزراعة النسيجية اذ
وصمت بعد  10أياـ مف بدأ الزراعة الى  %88.89و %83.33بالتتابع في حيف بمغت النسبة ضمف نفس المدة الزمنية عند كؿ
مف الوسط  PDAو Malt-extractالى  %33.33و %0.00بالتتابع اما بعد  20و 30زادت النسب لما ذكر مف ىذه األوساط
الى  %94.84و %88.89و %50و %20بالتتابع .وكاف لمتداخؿ بيف الساللة والوسط الزرعي التأثير المعنوي الواضح في تبايف
نسب نجاح الزراعة النسيجية مف حيث التبكير والزيادة ،اذ وجد اف اعمى نسبة بعد  10أياـ مف بدأ الزراعة كانت  %100عند
معاممة التداخؿ بيف الساللة  X25وكؿ مف الوسط  Malt extractو  Czapek-Agar %20 Sucroseو Czapek –Agar
 %20 Glucoseو معاممة التداخؿ بيف الساللة  X20و Czapek –Agar %20 Glucoseفي حيف كانت النسبة %83.33
عند معاممة التداخؿ بيف نفس الساللة والوسط  Czapek-Agar %20 Sucroseوقد تفوقت ىذه المعامالت معنويا عف باقي

معامالت التداخؿ .اما معاممة التداخؿ بيف الساللة  B62وكؿ مف الوسط  Czapek-Agar %20 Sucroseوالوسط – Czapek
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 Agar %20 Glucoseقد سجمت نسبة بمغت  66.67لكؿ منيما بعد  10أياـ مف بدأ الزراعة وىي بذلؾ تتفوؽ معنويا عمى
جميع معامالت التداخؿ التي لـ تسجؿ أي نسبة نجاح (.)%0
جدول  0تأثير الساللة والوسط الزرعي والتداخل بينهما في نجاح نمو الزراعة النسيجية ونسبتها النتاج العزالت النقية لمفطر
الزراعي Agaricus bisporus

نوع الساللة

نسبة نجاح النمو بعد  01أيام من الزراعة%

نوع الوسط

X25

X20

B62

متوسط نوع الوسط

PDA

0.00

0.00

0.00

0.00

Malt extract

100

0.00

0.00

33.33

Czapek Agar-%20Sucrose

100

83.33

66.67

33.33

Czapek Agar-%20Glucose

100

100

66.67

33.38

L.S.D
متوسط الساللة

23.42
45.33

75.00

03.13
33.33

02.01

نسبة النجاح بعد  21أيام من الزراعة%

نوع الساللة
نوع الوسط

X25

X20

B62

متوسط نوع الوسط

PDA

20

40

0.00

20.00

Malt extract

100

50

0.00

50.00

Czapek Agar-%20Sucrose

100

100

66.67

33.338

Czapek Agar-%20Glucose

100

100

83.33

84.44

L.S.D
متوسط الساللة

38.20
72.50

80.00

22.06
37.50

22.06

نسبة النجاح بعد  41يوم من الزراعة%

نوع الساللة
نوع الوسط

X25

X20

B62

متوسط نوع الوسط

PDA

20

40

0.00

20.00

Malt extract

100

50

0.00

50.00

Czapek Agar-%20Sucrose

100

100

66.67

33.38

Czapek Agar-%20Glucose

100

100

83.33

84.44

L.S.D
متوسط الساللة

38.20
80.00

72.50

22.06
37.50

22.06

ويمكف تفسير تفوؽ تأثير الوسط التركيبي  Czapekفي كؿ مف النوعيف مف مصادر الكاربوف (الكموكوز ،السكروز) الى

دور السكريات األحادية في مالئمة الفطريات كمصدر لمغذاء في األوساط الزرعية وال سيما ىذيف المصدريف مف السكريات وىذا
يتفؽ مع الدراسات التي أجريت عمى مصادر الكاربوف المختمفة مف المعقدة الى البسيطة الوساط تنمية لمغزؿ الفطري لمفطريات
الغذائية مثؿ الفطريف  Agaricus bisporusو Lentinus tuberregiumمف اف السكريات األحادية مف الكموكوز والفركتوز

27

مجلة جامعة تكريت للعلوم الزراعية المجلد (  ) 16العدد ( ) 2016 ( – ) 1
ISSN-1813-1646

والدكستروز اعطت اكبر كتمة حيوية مف الغزؿ الفطري ( 1976 ،Dijkstra؛ Manjunathanو2011،Kaviyarasan؛
 Fasidiو )1994 ، Olorunmaiyeواف الكموكوز يعد الوسط المالئـ لعممية تنفس ىذا الفطر( .)1978 ،Hammondوأيضا قد

يعود تفوؽ وسط  Czapekفي زيادة نسبة نجاح الزراعة النسيجية الى اف األوساط التركيبية تحتوي عمى العناصر الغذائية الجاىزة
مباشرة لالمتصاص مقارنة مع باقي األوساط الطبيعية والشبة طبيعية والتي تكوف صعبة في تجييزىا لممغذيات نسبيا او تحتاج الى

انزيمات معينة تفرز مف قبؿ الفطريات لكي تجيز والتي قد التتوفر بكميات في الجزء النسيجي المزروع اي المخزوف االنزيمي ليا
محدود عمما اف تواجد االنزيمات يوجد بوفر في نيايات خيوط الغزؿ الفطري.
تشير نتائج الجدوؿ  2الى اف لحجـ قطعة النسيج المأخوذة مف الجسـ الثمري دور في بعض الصفات المدروسة ،فوجد
اف القطع الصغيرة تبدأ بتكويف الغزؿ الفطري بوقت ابكر عف كؿ مف القطع النسيجية المتوسطة والكبيرة فضال عف مدى انتشار
الغزؿ الفطري خالؿ الوسط الزرعي ولكف مع ىذا لـ يالحظ أي اختالؼ واضح في نسبة نجاح الزراعة النسيجية .وىذا قد يعود
الى اف القطع الصغيرة مف االنسجة تكوف مالمسة لموسط الزرعي الصمب بمساحة اكبر نسبة الى حجميا.

جدول  8تأثير حجم النسيج في نسبة نجاح الزراعة النسيجية وسرعة تكوين الغزل الفطري ومدى انتشاره عمى جميع األوساط
الزرعية والسالالت لمفطر الزراعي Agaricus bisporus
حجم النسيج

سرعة تكوينو*

نسبة نجاحو**

مدى انتشار الغزل***

قطعة صغيرة

+++++

+++++

+++++

المتوسطة

++++

+++++

++++

الكبيرة

++++

+++++

++++

* بطيء+

** منخفضة+

*** قميؿ+

متوسط+++

متوسطة+++

متوسط+++

استدالل الرموز

عالية+++++

سريع+++++

واسع +++++

تبيف نتائج الجدوؿ  3اف لموسط الزرعي دور في سرعة تكويف الغزؿ الفطري اذ وجد اف كؿ مف الوسط Czapek-
 Agar %20 Sucroseو  Czapek–Agar %20 Glucoseقد حفز مف سرعة تكويف الغزؿ معنويا الى  %46.67مقارنة بكؿ
مف الوسط  Malt extractو PDAالتي بمغتالنسبة لكؿ منيما  %13.33و %5بالتتابع .اما نسبة اإلصابة الفطرية فمـ تكف ىناؾ
فروؽ معنوية بيف المعامالت .اما اإلصابة البكتيرية لـ يتـ تسجيؿ أي إصابة في االطباؽ المزروعة وقد يعود ذلؾ الى إضافة

المضاد البكت يري الى األوساط .وجد اف اعمى نسبة معنوية مف الموت الذاتي لمنسيج بعد الزراعة عند الوسط  PDAثـ الوسط
 Malt-extractاذ بمغت النسبة لكؿ منيما  72.20و  %38.90بالتتابع .في حيف لـ يالحظ أي نسبة مف الموت الذاتي لمنسيج
عند كؿ مف الوسط  Czapek-Agar %20 Sucroseو .Czapek–Agar %20 Glucoseوبيذا ارتفعت نسبة التمؼ معنويا
في كؿ مف الوسطيف  PDAو Malt-extractالى  %83.34و %61.11بالتتابع وانخفضت عند كؿ مف الوسطيف Czapek-

 Agar %20 Sucroseو  Czapek–Agar %20 Glucoseالى  %11.11و %22.22بالتتابع .وبذلؾ سجؿ الوسطيف
 Czapek-Agar %20 Sucroseو  Czapek–Agar %20 Glucoseاعمى نسبة معنوية مف العزالت النقية وصمت الى
 %88.89و %77.78بالتتابع مقارنة بكؿ مف الوسطيف  Malt extractو PDAالتي وصمت النسبة فييما الى %38.89

و %16.66بالتتابع .وقد يعزى سبب زيادة نسبة العزالت النقية في وكؿ مف الوسيطف  Czapek-Agar %20 Sucroseو
 Czapek –Agar %20 Glucoseالى دور سكري الكموكوز والسكروز في تحفيز سرعة تكويف الغزؿ الفطري كما موضح في
عالقة االرتباط في الجدوؿ( )4ويتفؽ مع  Satiو )8004( Bishtعندما استعماؿ مجموعة مف مصادر الكربوف في األوساط
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الزرعية في عزؿ أربعة أنواع مف الفطريات  Tetracheatum elegansوTetracladium marchalianum
و submerses Pestalotiopsisو penicillioides Flagellosporaوكانت السكريات  glucoseو fructoseو sucroseو
xyloseو celluloseو dextrinو Lactoseووجد اف اكثر السكريات مالئمة لعزؿ ىذه الفطريات ىي  glucoseو.sucrose
ويتفؽ أيضا مع  Fasidiواخرون ( )0772عند اختبر مجموعة مف مصادر الكاربوف في الوسط الزرعي مف السكربات األحادية
والعديدة والمتعددة والكحولية والتي كانت مف ضميا سكر الكموكوز ضمف مجموعة السكريات األحادية والنشأ وMalt extract

ضمف السكريات المتعددة عمى الفطر الغذائي  Pluerotus tuber-rigemحيث وجد اف الوسط الذي يحتوي عمى كموكوز
وصمت فيو كثافة النمو لمغزؿ الفطري الى 30/110مؿ عمى أساس الوزف الجاؼ في حيف وصمت كثافة النمو ليذا الفطر لكؿ مف

الوسط الذي يحتوي عمى والنشأ و Malt extractالى 30/56.7مؿ عمى أساس الوزف الجاؼ.

جدول  1تقييم كفاءة الوسط الزرعي في انتاج العزالت النقية من الزراعة النسيجية وسرعة تكوين الغزل الفطري والحد من نسبة
اإلصابة الفطرية والبكتيرية والموت الذاتي ونسبة التمف الكمية ومقدار فاعميتها في زيادة نسبة نجاح الزراعة لسالالت الثالثة
مجتمعة لمفطر الزراعي Agaricus bisporus

سرعة
الوسط الزرعي

تكوين
الغزل

نسبة

نسبة

نسبة موت

نسبة

نسبة

اإلصابة

اإلصابة

النسيج

التمف

العزالت

الفطرية%

البكتيرية%

ذاتيا%

PDA

5.00

11.10

0.00

72.22

83.34

Malt extract

13.33

22.20

0.00

38.89

61.11

38. 89

46.67

11.10

0.00

0.00

11.11

88.89

46.67

22.20

0.00

0.00

22.22

77.78

23.54

n.s

*

40.51

38.43

38.43

الفطري%

Czapek Agar%20 Sucrose
Czapek Agar%20 Glucose
L.S.D

الكمية%

النقية%
16.66

تشير نتائج الجدوؿ ( ) 4الى وجود عالقة ارتباط متبايف مف اإليجابية الى السمبية بيف المؤشرات التي تـ قياسيا في ىذه
الدراسة .اذ وجد اف سرعة تكويف الغزؿ الفطري ليا ارتباط سمبي عالي المعنوية مع النسبة المئوية لمموت الذاتي لمنسيج ونسبة

التمؼ الكمية وعالقة ارتباط إيجابي عالي المعنوية مع النسبة المئوية لمعزالت النقية .وىذا دليؿ واضح اف ليذه الصفة دور كبير في
زيادة نسبة انتاج العزالت النقية عف طريؽ استعماؿ الزراعة النسيجية كما يظير مف خالؿ الجدوؿ(.)3
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جدول  2عالقة االرتباط بين صفة سرعة تكوين الغزل الفطري مع الصفات من نسبة اإلصابة البكتيرية والفطرية والموت الذاتي
لمنسيج ونجاح الزراعة
مؤشزات
الدراسة
سزعة تكوين
الغزل الفطزي
اإلصابة
الفطزية
اإلصابة
البكتيزية
الموت الذاتي
للنسيج
نسبة التلف
الكلية
نسبة العزالت
النقية

الموت
الذاتي
للنسيج
-0.93830
<0.0001
-0.28131
0.3758

نسبة التلف
الكلية

نسبة العزالت
النقية

-0.89930
<0.0001
0005844
008568

0.89930
<0.0001
-0005844
008568

0

0

0094154
<0.0001

-0094154
<0.0001

0

-1000000

-1000000
<0.0001

0

سزعة تكوين
الغزل الفطزي

اإلصابة
الفطزية

اإلصابة
البكتيزية

0

0.21879
0.4945

0

0.21879
0.4945

0

0

0

0

0

0

-0.93830
<0.0001
-0.89930
<0.0001
0.89930
<0.0001

-0.28131
0.3758
0005844
008568
-0005844
008568

0

0

0
0

0094154
<0.0001
-0094154
<0.0001
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