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تأثير وسط الحلفا ونوع المدعم على الكفاءة الحيوية والقابلية الخزنية للفطر المحاري Pleurotus
ostreatus
خالد إبراھيم مصطاف *

عبد اآلله مخلف عبد الھادي *
* قسم البستنة  -كلية الزراعة  -جامعة بغداد

الخالصة
أجريت ھذه الدراسة في قسم البستنة في كلية الزراعة/جامعة بغداد للموسم  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨لمعرفة
أمك انية استخدام نبات الحلفا كبديل عن تبن الحنطة إلنتاج الفطر المحاري  Oyster mushroomوذلك
لعدم توفر تبن الحنطة على مدار السنة والرتفاع أسعاره نتيجة استھالكه كعلف حيواني .استخدمت الساللة
البيضاء من الفطر المحاري ]) [Pleurotus ostreatus (Jacq.:Fr.بع د استيرادھا من األردن .استعملت
نشارة الخشب ونخالة الحنطة وبذور القطن ال مسحوقة كمدعمات لزيادة كفاءة الوسط وذلك بإضافتھا إلى
الوسط بنسب مختلفة إضافة إلى استعمال تبن الحنطة كوسط للمقارنة .ت مت دراسة القابلية الخزنية للفطر
المنتج باألوساط المذكورة باستعمال حاضنات ذات منظم حراري دقيق وتم الخزن على درجة حرارة ١±٢
أو  ١±٤أو  ١±٨إضافة إلى درجة  ٢±٢٣م . ºأوضحت النتائج أن إضافة نخالة ال حنطة بنسبة  %١٠إلى
وسط الحلفا ساعد على زيادة الحاصل إلى  ٩٢١.٥٠غم/كيلوغرام من الوسط الجاف وزيادة الكفاءة الحيوية
إلى  %٩٢.١٥وبفروق معنوية في حين أن زيادة نسبة النخالة المضافة إلى وسط الحلفا إلى  %٢٠ساعد
على زيادة نسبة البروتين في األجسام الثمرية إلى  %٢٧.٢متفوقة على باقي المعامالت معنوياً .وأعطت
معاملة %٩٠حلفا١٠+نخالة أعلى نسبة مئوية للمادة الجافة بلغت  %١١.٤٨في حين بلغت في معاملة
القياس  .%٨.٧٨وعند دراسة القابلية الخزنية لألجسام الثمرية تبين أن درجة حرارة  ١±٢م ºھي األفضل
وذلك ألنھا قللت الفقد بالوزن إلى الحد األدنى وحافظت على نسبة البروتين والفينول من الفقد أو التحلل أثناء
الخزن مقارنة مع درجات الحرارة األخرى قيد الدراسة .وحافظت معاملة %٨٠حلفا%٢٠+قطن على
ــــــــ ـــــــ
تاريخ استالم البحث . ٢٠١٠ / ٣ / ٣٠
. ٢٠١٠ / ٥ / ٣
تاريخ قبول النشر
* مستل من رسالة ماجستير للباحث الثاني .
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أعلى نسبة من البروتين بعد الخزن  .وأدت معاملة %٩٠حلفا%١٠+قطن إلى تقليل نسبة فقدان الوزن إلى
أدنى مستوياتھا والذي بلغ  %٨.٧٥0بينما سجلت معاملة القياس أعلى نسبة فقد بلغت .%١٠.٧١٢
المقدمة
يعد الفطر من الخضر وقد استخدم في الغذاء منذ قدي م الزمان وھو من أقدم الكائنات التي وجدت على
سطح األرض  .ينمو بريا في الغابات والحقول وتحت األشجار ،وسماه قدماء المصريين غذاء اآللھة  ،أما
اليو نان فقد اعتبروه غذاء النبالء وكانوا يغذونه الجنود قبل المعارك ليعطيھم القوة والصالبة  ،كما استخدمه
الرومان في األعياد والمناسبات الدينية بينما في الشرق أطلق عليه حك ماء الصين القدماء غذاء الصحة
والجمال والحياة )أكسير الحياة( )رضوان ( ٢٠٠٢ ،أما الھنود فقد استعملوه كمادة مھلوسة في المھرجانات
الدينية )الحبيب . ( ١٩٩٥ ،
الفطر المحاري  Pleurotusاحد الفطريات الصالحة لألكل والھامة تجاريا في جميع إنحاء ال عالم ،
ينمو بريا في المناطق الم عتدلة وشبه االستوائية من العالم ) Shahواخرون  . ( ٢٠٠٤،وھو من الفطريات
الرمية اإلجبارية التغذية  Obligate saprophyticينتمي إلى عائلة ( ١٩٩٣،Stamets ) Pleurotaceae
.العائدة إلى رتبة  Agaricalesالتابعة لصنف الفطريات البازيدية  Basidiomycetesمن الفطريات
الحقيقية  Eumycotaالتي تعود إلى مملكة الفطريات  Manolea) Mycetaeواخرون  . ( ٢٠٠٦،ويصنف
على أساس صالحيته لألكل وشكل الجسم الثمري ) Shahواخرون .( ٢٠٠٤،
تعود زراعة الفطر المحاري إلى مطلع القرن التاسع عشر وبدء بشكل تجريبي في ألمانيا عام ١٩١٧
حيث تلقح جذوع سيقان األشجار باللقاح الفطري  ، Spawnوتم اإلنتاج وعلى نطاق واسع في ھنغاريا
)المجر( عام  ١٩٦٩بزراعته على جذوع األشجار  ،وبعدھا انتشرت إلى إنحاء العالم )، Martinez
. ( ١٩٩٨
تشكل زراعة الفطر المحاري بأنواعه المتعددة  Pleurotus spp.حوالي  %٧.٧من اإلنتاج العالمي
من الفطريات الغذائية لعام  ١٩٨٦وقد ارتفعت ھذه النسبة لتصل إلى أكثر من  %١٤وبإنتاج بلغ  ٨٧٦ألف
طن في العام  ١٩٩٧وتضاعف اإلنتاج أكثر من أربع مرات ،أنتجت الصين لوحدھا  %٨٦.٨من ھذا الفطر
للعام نفسه ) . ( ١٩٩٩ ، Changوفي الوقت الحاضر يحتل الفطر المحاري المرتبة الثانية بعد الفطر
الزراعي األبيض  Agaricus bisborusوبنسبة  %٢٥من اإلنتاج العالمي من الفطريات الغذائية
).( ٢٠٠٨ ، OECD
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يمتاز الفطر المحاري عن الفطريات الغذائية األخرى بتقنية اإلنتاج البسيطة والكلفة الواطئة وسرعة
النمو والكفاءة الحيوية العالية وسھولة تحضير الوسط كما أن البراعم األولية لألجسام الثمرية للساللة
البيضاء التي ھي قيد الدراسة تتكون دون الحاجة إلى صدمة باردة  . Cold shockو ينفرد بالطعم والنكھة
الممتازتين والرائحة المقبولة وإمكانية حفظه بعدة طرق أھم ھا التجفيف أو التعليب أو التجميد )Mandeel
واخرون  ( ٢٠٠٥،كما ينفرد بقيمته الغ ذائية العالية لكونه غني بالبروتين الذي يشكل  %٥٣.٥- ١٤.٠٦من
الوزن الجاف ) Wangواخرون ٢٠٠١،؛  Dundarواخرون  ٢٠٠٩،؛  Ahmedواخرون ( ٢٠٠٩،
وتح وي بروتينات الفطر المحاري على  ١٨- ١٧حامض أميني ) Wangواخرون٢٠٠١،؛ Mattila
واخرون  .( ٢٠٠٢ ،كما تعد األجسام الثمرية للفطر المحاري غنية بمعادن البوتاسيوم والمغنسيو م والفسفور
وكميات متوسطة من الحديد والكالسيوم والمنغنيز وكميات منخفضة من الصو ديوم والنحاس والزنك
) .( ٢٠٠٧، Çağlarirmakويوصف الفطر المحاري ب كونه م صدراً مھما من الفيتامينات مثل  B1وB2
و B5و Dundar ) B6واخرون  .( ٢٠٠٨،وفيتامين  Cو Dو Mattila) B12واخرون  .( ٢٠٠١ ،فضال
عن حامض الفوليك الذي تفتقر إليه محاصيل الحبوب ) Furlaniو .( ٢٠٠٨، Godoy
من جھة أخرى ينفرد الفطر المحاري بفوائده الطبية المتعددة فھو يستخدم كمضاد لاللتھابات ومخفض
لضغط الدم ومنع تجمع الص فيحات الدموية ومضاد للسكر ومضاد لسموم الخاليا وخفض الكولس ترول
وتحسين مناعة الجسم ومضاد ميكروبي ومضاد للفايروسات ) Gregoriواخرون  .( ٢٠٠٧ ،تكمن القيمة
الطبية لفطريات الجنس  Pleurotusلكونه يحتوي العديد من المواد التي تمتلك ال قابلة على تثبيط ومنع نمو
األورام الخبيثة  Anti tumorوأنواع السرطان المختلفة  ٢٠٠٢ ،Wasser) Anti cancer؛ Gregori
واخرون .( ٢٠٠٧ ،
ينمو الفطر المحاري على أوساط زراعية ومخلفات نباتية ولكنوسليلوزية مختلفة مثل تبن الرز وتبن
الذرة وكوالح الذرة الصفراء ونشارة الخشب وأوراق نبات الموز ) Obodaiوآخرون  .( ٢٠٠٣،وتبن
الحنطة و ومخلفات قصب السكر ومخلفات نبات القطن وأقراص دوار الشمس وتبن نبات البزاليا )Iqbal
وآخرون  .( ٢٠٠٥،وأن ما يدعو للبحث عن أنواع أخرى من األوساط ھو ذلك التباين الحاصل في إنتاج ھذا
الفطر ومكوناته الغذائية باختالف األوساط  .وسجلت ال دراسات في ھذا المضمار أنوا ع واسعة من المخلفات
الزراعية كوسط غذائي لنمو أنواع ھذا الفطر وما يزال البحث قائما الستزراعه على مخلفات زراعية
ونبا تات برية أخرى متوفرة يمكن استعمالھا كبديل عن تبن الحنطة وذلك ألھمية تبن الحنطة كعلف حيواني
والرتفاع أسعاره ولعدم توفره على مدار السنة .
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يعد نبات الحلفا  Imperata cylindricaمن أشد األدغال وبائية في العراق حيث يسبب أضرار
جسيمة لإلنتاج الزراعي فھي منتشرة في جميع أنحاء القطر من الشمال إلى الجنوب السيما في البساتين
والحقول وعلى ضفاف قنوات الري والبزل وعلى جوانب الطرق )علي ١٩٨٥ ،؛ عبد األمير. ( ٢٠٠٤،
يع د الفطر المحاري سريع التلف مقارنة بأغلب الخضر الجاھزة للتداول بسبب تنفسه العالي وعدم
وجود ما يحميه إلعاقة فقدان الماء أو اإلصابة باألحياء المجھرية ) .( ١٩٧٥، Gormleyلذا فأن خزن
الف طر بدرجات حرارة منخفضة ي قلل فقدان الوزن ) Wozniakو  ( ١٩٩٦ ، Gapiuskiويحافظ على
الطراوة فضالً عن ثبات اللون الطبيعي والقوام اللحمي لجسم الفطر)١٩٨٦، Umiecka؛  Burtonو
١٩٩٣، Noble؛  .( ٢٠٠١، Czapskiلذلك أجريت ھذه الدراسة ل معرفة إمكانية استعمال أدغال الحلفا
كوسط زراعي إلنتاج الفطر المحاري كبديل عن تبن الحنطة وتأثير ھذا الوسط على اإلنتاج والقابلية الخزنية
للفطر المنتج .
المواد وطرائق البحث
تحضير اللقاح األم mother culture
أجريت الدراسة في وحدة المخازن المبردة التابعة لقسم البستنة  -كلية الزراعة/جامعة بغداد للموسم
 ٢٠٠٩- ٢٠٠٨على الفطر المحاري  Oyster mushroomنوع )Pleurotus ostreatus (Jacq.:Fr.
الساللة البيضاء  ،وتم استيراد عزلة نقية من اللقاح الفطري محملة على وسط سائل من شركة األزرار
البيضاء المتخصصة في ھذا المجال في المملكة األر دنية الھاشمية  ،وتم إكثارھا على وسط مستخلص
البطاطا والسكر الصلب وما دة االكر ) Potato Dextrose Agar (PDAفي مختبرات قسم وقاية
النبات_في كلية الزراعة/جامعة بغداد .تم حضن األطباق بعد تلقيحھا بقطرة واحدة من اللقاح األم في وسط
الطبق بدرجة  ٢٥م ºولمدة  ١٤يو م وبعد اكتمال نمو الغزل الفطري على ا ألطباق حفظت في حاضنة بدرجة
 ٤م ºلحين االستعمال )  Dundarواخرون . ( ٢٠٠٨،
إنتاج لقاح الفطر Spawn Production
تم تحضير اللقاح الفطري حسب طريقة مسلط) ( ٢٠٠٢مع بعض التحويرات.استخدمت حبوب حنطة
ذات نوعية جيدة خالية من الحشرات والمسببات المرضية ووضعت في ك مية من الماء المغلي يعادل ضعف
وزن الحبوب واستمر الغليان لمدة  ٢٠دقيقة ثم يبعد مصدر النار وتترك الحبوب في الماء المغلي لمدة ٥
دقائق ثم استخرجت الحبوب من الماء ونشرت في مكان نضيف مع الت قليب للتخلص من الماء الزائد ثم
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أضيف لھا  ٣.٣غرام كاربونات الك السيوم  CaCO3و ١٢.٥غرام كبريتات الكالسيوم  CaSO4لكل كغم
حبوب بالوزن الرطب .خلطت الحبوب مع المواد المضافة وت م مجانستھا وتوزيعھا في قناني المشروبات

نوع الوسط

البروتين
)(%

سكريات
كلية)(%

فينول
ملغم/غم

عنصر N

عنصر
K

عنصر
Mg

عنصر
Na

عنصر
Zn

عنصر
Cu

الغازية المستعملة سعة  ٢.٢٥لتر وبواقع  ٤٠٠- ٣٥٠غرام وزن رطب لكل قنينة  ،غلقت القناني بسداد
قطني وعقمت بجھاز المؤصدة ) ( Autoclaveل مدة ساعة بدرجة حرارة  ١٢١م ºوضغط  ١٥بار/انج، ٢
تركت القناني لتبرد ثم لقحت بقطع من مستعمرات الفطر النامي على أطباق بتري وحضنت بدرجة ١±٢٥
م ºلحين اكتمال نمو النسيج الفطري على بذور الحنطة ) ٤- ٣أسابيع( ثم ترج الحبوب الملقحة  ٤- ٣مرات أو
كل أسبوع مرة على ا ألقل ل منع الحبوب من التكتل وضمان توزيع وانتشار النسيج الفطري على البذور
بشكل جيد ) ( ٢٠٠٥، Oeiوبعد  ٤- ٣أسابيع يصبح اللقاح الفطري جاھزة لالستعمال .
تحضير أوساط الزراعة Substrate
جمعت نباتات الحلفا من حقول كلية الزراعة –جامعة بغداد  ،في منتصف شھر آب وبعد التجفيف
قطعت النباتات إلى قطع بطول  ١٠- ٢سم ثم نقعت في ما ء يحتوي على  ١غرام/لتر نيتروجين مصدره
اليوريا  CO(NH2)2مع  ٠.٣غم/لتر بوتاسيوم مصدره كبريتات البوتاسيوم  ، K2SO4مع إضافة %١
محلول الفورمالين التجاري ) + (%٣٧المبيد الفطري بافستين بتركيز  ٧٥ملغم/لتر ل غرض التعقيم  ،وتركت
لليوم التالي ) ٢٠ساعة( في ماء النقع بعد ذلك تم نشر األوساط على طبقات من الفلين المثقب للتخلص من
الماء الزائد وتقليل نسبة الرطوبة إلى حوالي  % ٦٠- ٥٠بعدھا أصبحت األوساط جاھزة للزراعة .وقد تم
تحليل مكونات الوسط قبل الزراعة لمعرفة مكوناته األساسية بعد التدعيم بالنيتروجين والبوتاسيوم جدول )( ١
.
ج55دول  .١تق55دير الب55روتين) (%والس55كريات الكلي55ة) (%والفين55ول)ملغم/غم وزن ج55اف( والنيت55روجين)(%
وبعض العناصر المعدنية )ملغم ١٠٠/غم وزن جاف( لوسط الحلفا وتبن الحنطة قبل الزراعة* .
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تبن حنطة

5.00

1.454

0.132

0.800

806.0

246.42

41.40

8.11

0.229

وسط حلفا

3.72

1.806

0.385

0.595

284.0

256.92

35.87

6.96

0.334

L.S.D
٠.٠٥

1.06

0.599

0.110

0.167

136.0

3.51

1.59

0.97

0.076

تلقيح األوساط الزراعية )الزراعة( Spawning
تمت الزراعة في أكياس بالستك شفافة بأبعاد  ٦٠×٤٠سم حيث تم و ضع  ١كغم على أساس الوزن
*أجريت التحاليل في المركز الوطني للبحوث والرقابة الدوائية التابع لوزارة الصحة
الجاف من ك ٍل من التبن أو الحلفا أو القصب على انفراد في كل كيس ،أضيف اللقاح ال فطري النامي على
بذور الحنطة  Spawnبنسبة  %٥من وزن الوسط على أساس الوزن الجـاف ) ٥٠غم تقريبا ً لكل كيس(
) Shahواخرون ( ٢٠٠٤،تم وضع اللقاح الفطري بين الوسط داخل الكيس الواحد بثالث طبقات بين طبقة
وأخرى حوالي  ١٠- ٥سم وبعد غلق الكيس بالخيط بشكل جيد تم نقل األكياس الملقحة إلى غرفة الحضن
بدرجة حرارة  ٢±٢٥م ºبعيداً عن الضوء لمدة  ٤- ٣أسابيع أو لحين اكتمال نمو الغزل الفطري على جميع
الوسط داخل الكيس وبعد ذلك يتم نقل األكياس إلى غرفة اإلنتاج .
غرفة اإلنتاج production Room
غرفة بأبعاد  ٤ ×٣متر معزولة الجدران مجھزة بجھاز تكييف من نوع  Splitبقدرة  ١.٥طن.
و ضعت األكياس على الرفوف بعد تثقيبھا بالة حادة ب عدد متساوي من الثقوب من جھة ال ضوء  ،وكانت
حرارة غرفة اإلنتاج  ٢±٢٥م ºونسبة الرطوبة  % ٩٠ - ٨٠واستخدم جھاز المرطاب ) ( Humidifier
لرفع نسبة الرطوبة إضافة إلى رش أرضية وجدران الغرفة بالماء العادي مرة أو مرتين باليوم كما تم تبطين
أرضية الغرفة بالبالستك الزراعي وأضيف الماء داخل الغرفة بعمق  ١٠- ٥سم  .مع توفير تھوية مناسبة
بفتح باب الغرفة قليالً لمدة ساعتين يوميا ً وتوفير إضاءة اصطناعية من شمعات فلورسنت اعتيادية عدد ٣
لت صبح شدة اإلضاءة ) ( ٣٥٠- 400 Luxحول األكياس المزروعة وتم قياس شدة الضوء بوساطة جھاز
. Luxmeter
الجني Harvesting
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تبدأ األجسام الثمرية بالظھور بعد  ٣- ٢أسابيع من النقل إلى غرفة اإلنتاج وتظھر على شكل مجاميع
تدعى بالبراعم األولية  Primorrdiaأو الدبابيس  Pin-headوتصبح صالحة للجني بعد  ٤- ٣أيا م بعد
وصول األجسام الثمرية إلى الحجم المناسب تقطف باستخدام اليد بليھا بلطف مع السحب الخفيف ويراعى
عدم رش الماء على األجسام الثمرية الجاھزة للجني مباشرة ألن ذلك قد يسبب التلف أثناء الخزن والتسويق
نتيجة الرطوبة العالية ). ( ٢٠٠٥، Oei
التجربة األولى :اختبار كفاءة وسط الحلفا بعد تدعيمه ببذور القطن المسحوقة أو نخال5ة الحنط5ة أو نش5ارة
الخشب .
تم سحق بذور القطن باستخدام ماكنة كھربائية يمكن التحكم بفتحة مرور البذور حسب الحاجة ،ثم
نقعت في ماء حاوي على مادة الفورمالين التجاري بنسبة  + %١.٥المبيد الفطري بافستين بتركيز ٧٥
ملغم/اللتر بعد ذلك تم نشر البذور المسحوقة يوم أو يومين لحين زوال رائحة الفورمالين وتخفيض الرطوبة
إلى حوالي  %٥٠بعد ذلك أضيفت إلى الوسط بخلطھا بصورة جيدة قبل وضعھا في أكياس الزراعة .أما
بالنسبة للنخالة فقد أعيد نخلھا للتخلص من الطحين الزائد وتم تعقيمھا واستعمالھا كما في حالة بذور القطن.
أما بالنسبة إلى نشارة الخشب فقد تم تعقيمھا على انفراد كما في حالة تعقيم أوساط الزراعة  ،وشملت ھذه
التجربة المعامالت اآلتية- :
 - ١وسط تبن الحنطة لوحده )معاملة القياس(
 - ٢وسط الحلفا لوحده
 %٩٠ - ٣حلفا  %١٠ +بذور قطن مسحوقة
 %٨٠ - ٤حلفا  %٢٠ +بذور قطن مسحوقة
 %٩٠ - ٥حلفا  %١٠ +نشارة خشب
 %٨٠ - ٦حلفا  %٢٠ +نشارة خشب
 %٩٠ - ٧حلفا  %١٠ +نخالة حنطة
 %٨٠ - ٨حلفا % ٢٠ +نخالة حنطة
التصميم التجريبي
تم تحليل التجربة األولى وفق التصميم العشوائي الكامل Completely Randomized Design
) (CRDوبخمسة م كررات )الراوي وخلف  ( ١٩٨٠ ،iوقورنت المتوسطات حسب اختبار أ قل فرق
معنوي ) ( LSDباستخدام البرنامج اإلحصائي الجاھز . Genstat
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التجربة الثانية :اخت بار القابلية الخزنية والتسويقية للفطر المنتج من التجربة السابقة .
نفذت التجربة في المخازن المبردة التابعة لقسم البستنة في كلية الزراعة -جامعة بغداد و تم الخزن في
عبوات بالستيكية معدة لھذا الغرض بواقع  ١٠٠غم في كل عبوة وتم تغليفھا برقائق من البالستك الشفاف
)  ( Filmsاستخدمت ثالث حاضنات حجم  ٢٠قد م مجھزة بمنضم حراري ) ( Thermostatيمكن التحكم ب ِه
من خارج الحاضنة وتم تثبيت الحاضنات على ثالثة درجات ھي  ١±٢م ١± ٤، ºم ١±٨، ºم ºكذلك
استعملت الغرفة االعتيادية المجھزة بجھاز تبريد ) ( Splitب عد تثبيت حرارتھا على  ٢±٢٣م ºلدراسة
القابلية التسويقية لكون حرارتھا مقاربة لحرارة السوق .
التصميم التجريبي
تم تحليل التجربة الثانية وفق التصميم العشوائي الكامل  CRDوبثالث م كررات كتجربة عاملية
)الراوي وخلف  (١٩٨٠ ،iبعاملين العامل األول ) ( Aھو نوع الوسط أو التدعيم وبثمانية مستويات
وال عامل الثاني ) ( Bھو درجة حرارة الخزن وبأربع مستويات كاألتي- :
 - ١خزن بدرجة حرارة  ١±٢مº
-٢

)خزن لمدة  ٢٥يو م(

خزن بدرجة حرارة  ١± ٤مº

 - ٣خزن بدرجة حرارة  ١±٨مº

)خزن لمدة  ٢٠يو م(
)خزن لمدة  ١٢يو م(

 - ٤خزن بدرجة حرارة الغرفة  ٢±٢٣مº

)خزن لمدة  ٦أيا م(

الصفات المدروسة:
الحاصل الكلي على أساس الوزن الرطب - :
وتم ذلك بجمع حاصل جميع الجنيات المنتجة من كيس بالستك واحد يحتوي كيلو غرام واحد من
الوسط ويتم التعبير عنه على أساس غرام/كغم وسط .
الكفاءة الحيوية )- : Biological Efficiency (B.E
الكفاءة الحيوية ھي المقياس لكفاءة إنتاج األوساط  ،أو قابلية الوسط على إنتاج اكبر كمية من ا ألجسام
الثمرية ويتم التعبير عنھا على أساس النسبة المئوية وتقاس حسب المعادلة اآلتية:
 %للكفاءة الحيوية =

الوزن الرطب لألج سام الثمرية )غم(
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)(١٩٨١،Chang

)  Cangeوآﺨرون(١٩٨١،

تقدير الفينوالت- :
تم تقدير الفينوالت وفق طري قة  Arnow’sوذلك بقياس االمتصاص الضوئي عند طول موجي ٥١٥
نانوميتر بجھاز الطيف الضوئي للمعقد اللوني الناتج من تفاعالت خاصة لكاشف آرنو

Arnow’s

 Reagentمع  . Ortho dihydric phenolsتم استعمال  ١٥مل من الكحول األثيلي تركيز  %٩٦ل كل ١
غم من مسحوق األجسام الثمرية الذي تم تحضيره كما ذكرنا أعاله وسخن الخليط في حمام مائي بدرجة ٩٥
م ºلم دة  ١٠دقائق بعدھا تم سحق الراسب في قعر الوعا ء باستعمال ھاون خزفي وتم الترشيح من خالل
طبقتين من قماش الشاش وأعيد استخالص المتبقي بـ  ٥مل من الكحول األثيلي %٩٦ثم رشح من خالل
قماش الشاش مرة أخرى  ،جمع الراشحين وتم الترشيح ثانية من خالل ورق ترشيح Whatman 40
وأكمل الحجم بالكحول األثيلي إلى  ١٠مل لكل  ١غم من العينة  .استعمل ھذا المستخلص لتقدير الفينوالت ،
كما تم تحضير كاشف آرنو  Arnow’s Reagentبإذابة  ١٠غم من نتريت الصوديوم ) (NaNO2و١٠
غم من مولبيدات الصوديوم ) (Na4MoO2في  ١٠٠مل ماء مقطر وتم حفظه في قنينة زجاجية معتمة لكي
يمكن استعماله عند الحاجة  .أخذ  ١مل من المستخلص الكحولي المذكور أعاله في أنبوبة اختبار وأضيف
لھا  ١مل من حا مض الھيدروكلوريك المخفف  HClعياري  ٠.٥و  ١مل من كاشف آرنو و ١٠مل ماء
مقطر ثم أضيف له  ٢مل ھيدرو كسيد الصوديوم  ١ NaOHعياري فيظھر حاالً لون وردي  .يتم قياس
االمتصاص اللوني بجھاز  Spectrophotometerعلى الطول الموجي  ٥١٥نانوميتر ويتم حساب
الفينوالت  Ortho Dihydric Phenolsمن منحنى قياسي  Standard Curveتم تحضيره من الكاتيكول
) C6H4(OH)2 Catecholأحد الفينو الت المھمة( تم استعمال عدة تراكيز بحيث تكون أعلى من أعلى
قراءة للعينات وأقل من أقل قراءة للعينات لتحضير المنحنى القياسي ) Mahadevanو ( ١٩٨٦ ، Sridhar
.
تقدير العناصر المعدنية
أوالً :طحن العينات- :

216

مجلة ديالى للعلوم الزراعية ٢٠١٠ ، ٢٣٥ – ٢٠٨ : ( ١ ) ٢ ،

عبد الھادي و مصطاف

جففت األجسام الثمرية في فرن كھربائي على درجة  ٦٠م ºلحين ثبات الوزن ثم طحنت بطاحونة
كھربائية ومررت من خالل منخل قطر فتحاته  ٠.٥ملم بعدھا وضعت في عبوات بالستيكية صغيرة محكمة
الغلق وحفظت بدرجة  ٤م ºلحين االستعمال )  Dundarواخرون .( ٢٠٠٨،
ثانياً :ھضم العينات- :
تم أجراء عملية الھضم الرطب بأخذ  ٠.٢غم من عينة الفطر الجافة المطحونة وتم ھ ضمھا باستخدام
حامض الكبريتيك المركز وحامض البيروكلوريك المركز بنسبة  ١:٢وحسب الطريقة المقترحة من قبل
 Cresserو ( ١٩٧٩) Parsonsوبعد إتمام عملية الھضم جھزت مستخلصات النماذج وتم تقدير العناصر
التالية في ھا وكما يأتي:
تقدير عنصر النيتروجين- :
ُقدر النيتروجين الكلي بالتقطير بعد إضافة ھيدروكسيد الصوديوم ) ١٠موالري( بواسطة جھاز
ماي كروكلدال .( ١٩٥٨ , Jackson) Micro Kjeldahl
النسبة المئوية للبروتين- :
قدُرت عن طريق تق دير النسبة المئوية للنتروجين بواسطة الھضم بجھاز ماي كروكلدال Micro
 ( ١٩٥٨ , Jackson) kjeldahlثم استخرجت عن طريق المعادلة:

)(١٩٧٠، A.O.A.C

نسبة البروتين على أساس الوزن الجاف = النسبة المئوية للنتروجين ×٦.٢٥

النسبة المئوية للمادة الجافة- :
يؤخذ  ١٠٠غم من األجسام الثمرية الطازجة لكل معاملة وتقطع إلى قطع صغيرة ثم تجفف في فرن
كھربائي  Ovenعند درجة حرارة  ٦٠م ºلحين ثبات الوزن ) Dundarواخرون ( ٢٠٠٨،
 ،وتستخرج النسبة المئوية من المعادلة اآلتية:
الوزن الجاف لألجسام الثمرية
 %للمادة الجافة = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × ١٠٠
الوزن الرطب لألجسام الثمرية
نسبة تلوث الوسط- :
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وقدُرت عن طريق حساب المساحة السطحية للبقع الملوثة من الوسط إلى المساحة السطحية للكيس وفق
المعادلة:
مجموع المساحة السطحية للبقع الملوثة من الوسط
 %لتلوث الوسط = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × ١٠٠
المساحة السطحية لل كيس الواحد

النسبة المئوية لفقدان الوزن بعد الخزن- :
تم حسابھا وفق المعادلة اآلتية:
 %ﻝﻠﻔﻘدان ﺒﺎﻝوزن =

وزن اﻷﺠﺴﺎم اﻝﺜﻤرﻴﺔ ﻗﺒل اﻝﺨزن  -وزن اﻷﺠﺴﺎم اﻝﺜﻤرﻴﺔ ﺒﻌد اﻝﺨزن

× ١٠٠

وزن اﻷﺠﺴﺎم اﻝﺜﻤرﻴﺔ ﻗﺒل اﻝﺨزن

النتائـج والمناقشـة
التجربة األولى :اختبار كفاءة وسط الحلفا بعد تدعيمه ببذور القطن المسحوقة أو نخال5ة الحنط5ة أو نش5ارة
الخشب .
الحاص5ل الكل5ي عل5ى أس5اس ال5وزن الرط5ب والكف55اءة الحيوي5ة والنس5بة المئوي5ة للمس5احة الس5طحية لتل55وث
الوسط .
ف في الحاصل الكلي لألجسام الثمرية باختالف نوع المدعم ونسبة
يبين جدول  ٢وجود اختال ٍ
اإلضافة ،ف قد أعطت المعاملة %٩٠حلفا %١٠+نخالة أعلى حاصل ) ٩٢١.٥٠غرام/كغم وسط جاف(
وبك فاءة حيوية قدرھا  ، %٩٢.١٥تليھا معاملتي  %٨٠حلفا %٢٠+نخالة و %٩٠حلفا %١٠+قطن
بحاصل بلغ  ٩٠١.٦٠و  ٨٩٩.٧٠غرام /كغم وسط وبكفاءة حيوية  %٩٠.١٦و %٨٩.٩٧على التوالي
ورغم الفروقات بين المعامالت المذكورة أعاله أال أن الفروق بينھما لم تكن معنوية .و تفوقت ال معامالت
المذكورة أعاله معنويا ً عن المعامالت األخرى  ،في حين سجلت معاملة القياس أدنى حاصل بلغ ٦٥٥.٠٠
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غم/كغم وسط وبكفاءة حيوية قدرھا  %٦٥.٥٠ولم تختلف معنويا ً عن م عاملة %٨٠حل فا %٢٠+نشارة التي
أعطت حاصل بلغ  ٦٩١.٥٠غرام/كغم وسط وبكفاءة حيوية قدرھا . %٦٩.١٥

الم عاملة

الحاصل الكلي عل5ى
أس 555555اس ال 555555وزن الكفاءة الحيوية
الرط5555555555ب)غم/كغم )(%
وسط(

النس55 555بة المئوي55555ة
للمس 5احة الس55طحية
لتل 5555555وث الوس 5555555ط
)(%

إن

زيادة الحاصل نتيجة لإلضافات التغذوية إلى الوسط قد يكون نتيجة لتوفر مصادر جاھزة من المواد الغذائية
التي يتطلبھا نمو الغزل الفطري السيما في مراحل نموه األولى بعد تلقيح الوسط فقد أنعكس ذلك على تكوين
كتلة خلوية كبيرة حققت إنتاجية عالية مع استمرار الوسط بتجھيز الغزل الفطري بمتطلباته الغذائية لمدة
أطول من تلك التي يوفرھا الوسط ذاته أو وسط القياس بدون إضافات تغذوية  .كما تبين أن الفطر المحاري
له القابلية على تحليل الزيوت الناتجة من بذور القطن وتحويلھا إلى مركبات يستفيد منھا في الن مو واإلنتاج .
إن إضافة زيت بذور القطن لوحده أعطى نتيجة مماثلة لما أعطته بذور القطن المسحوقة وسبب تحفيز نمو
الغزل الفطري ) Wardleو. ( ١٩٦٩، Schisler
إن النسب المرتفعة من التدعيم )جدول  ( 2كان لھا تأثير سلبي على الحاصل وانخفاض المنتوج ويمكن
أن يعزى ذلك لعدة أسباب أھمھا ھـو انتشار األحياء المجھرية المنافسة للفطر المحاري كاألعفان
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تبن الحنطة )معاملة القياس(

655.00

65.٥٠

0.00

وسط الحلفا لوحده

830.80

83.08

0.00

 %٩٠حلفا  %١٠ +قطن

899.70

89.97

12.20

 %٨٠حلفا  %٢٠ +قطن

694.70

69.47

54.00

 %٩٠حلفا  %١٠ +نشارة

810.50

81.05

1.00

 %٨٠حلفا  %٢٠ +نشارة

691.50

69.15

1.00

 %٩٠حلفا  %١٠ +نخالة

921.50

92.15

0.00

 %٨٠حلفا % ٢٠ +نخالة

901.60

90.16

0.00

L.S.D 0.05

47.70

4.77

١٢. ٩٤

جدول  .٢تأثير وسط الحلفا ونوع المدعم على الحاصل الكلي على أساس الوزن الرط5ب والك ف5اءة الحيوي5ة
والنسبة المئوية لل مساحة السطحية لتلوث الوسط .
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 Mouldsوالتي تنتج مركبات أيضية ثانوية في الوسط يكون قسما منھا مثبطا ً لنمو الفطر المحاري كما
يتط فل النوع األخر مـن ھذه األحياء بشكل مباشر على الغزل الفطري للفطر المحاري مما يؤدي إلى فشل
الغزل الفطري ومن ثم حدوث فشل في اإلنتاج بصورة جزئية أو كلية  .وھذا ما أكده  (١٩٨٣) Randleبأن
إضافة كسبة بذور القطن إلى الوسط تؤدي إلى زيادة نشاط فطر  Trichoderma Spp.كمنافس فعال للفطر
الغذائي مما يؤدي إلى خفض اإلنتاج .كما عزا  Anakaloوآخرون ) ( ٢٠٠٨انخفاض المنتوج إلى توقف
 % ١٠من الوسط عن اإلنتاج بعد الجنية الثالثة وي عود ذلك إلى تلوث الوسط بالكائنات الحية المجھرية.
وكان ھذا واضحا ً بشكلً جلي في معاملة  %٨٠حلفا ٢٠+قطن بسبب النسب المرتفعة من التلوث بفطر
الترايكوديرما ْ Trichoderma Spp.إذ وصلت نسبة التلوث إلى  %٥٤في حالة إضافة بذور القطن بنسبة
 %٢٠إلى الوسط )جدول. ( ٢
أما السبب الرئيسي األخر فھو االرتفاع في درجة حرارة الوسط الزراعي  Substrateعن الدرجة
االعتيادية وذلك بسبب زيادة نشاط األحياء المجھرية األخرى في تحطي م ال مواد المضافة وتكوين حرارة
التخمر ونتيجة لھذا يحصل ضرر لل غزل الفطري أو موته ومن ثم حدوث فشل لإلنتاج بصورة جزئية أو
كلية .فقد وجد  Gunasegaranو  ( ١٩٨٧) Grahamمن أن النسب العالية من ألتدعيم تؤذي الغزل
الفطري .كما أشار  Gurjarو  ( ١٩٩٥) Doshiإلى عدم حدوث أي زيادة في الحاصل عند إضافة كسبة
فول الصويا مع تبن الحنطة بنسب  % ٧.٥ ، ٥وفسر ذلك على أنه قد يكون بسبب االرتفاع في درجة
حرارة الوسط  .كما وجد القيسي ) ( ٢٠٠٦نفس النتيجة بأن ارتفاع نسب تدعيم الفطر الزراعي األبيض
 Agaricus bisborusبالنسب المرتفعة من كسبة فول الصويا أدت إلى انخفاض الحاصل وعزى ذلك ألحد
سببين أما ارتفاع درجة حرارة الوسط الزراعي وتلف جزء من الغزل الفطري  ،أو ارتفاع نسبة التلوث في
الوسط  .وفسر Upadhyayوآخرون ) (٢٠٠٢االنخفاض الحاصل في إنتاج الفطر المحاري P.ostreatus
بأنه ناتج عن ارتفاع درجة حرارة الوسط عند إضافة طحين فول الصويا أو بذور القطن المسحوقة وان ھذا
االرتفاع في درجة الحرارة قد يكون ناتج عن زيادة سرعة التفاعالت الحيوية التي تتحفز عند وجود
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نيتروجين عالي)المدعمات العضوية( وأن إضافة كسبة فول الصويا تسببت في ارتفاع مقداره  ٩- ٣م ºأعلى
من درجة حرارة غرفة اإلنتاج و  ٥- ٣م ºأعلى من درجة حرارة الوسط الزراعي لمعاملة القياس .
تتفق النتيجة اإليجابية لعملية إضافة نخالة الحنطة أو بذور القطن المسحوقة )جدول  ( ٢في تشجيعھا
على زيادة المنتوج من األجسام الثمرية للفطر المحاري  P.ostreatusمع نتائج العديد من الباحثين في
أنحاء مختلفة من العالم .فقد وجد كل من  El-kattanو ( ١٩٨٩) Mahmoudزيادة أنتاج الفطر المحاري
 P.ostreatusعند تدعيمه بنخالة الحنطة مقارنة بالوسط بـدون إضافة .كما وجد  Wangوآخرون
) ( ٢٠٠١أن تدعيم مخلفات مصانع البيرة بنخالة الحنطة أدى إلى رفع الكفاءة الحيوية للفطرP.ostreatus
والحظ زيادة الكفاءة الحيوية بزيادة نسبة التدعيم  .كما تتفق نتائج ھذه الدراسة مع ما توصل إليه Hassan
وآخرون ) ( ٢٠٠٠حيث وجدوا أن تدعيم وسط تبن الرز بستة أنواع مختلفة من المدعمات العضوية ب ضمنھا
كسبة بذور القطن بنسب قليلة أعطى أعلى إنتاج وكفاءة حيوية للفطر P.ostreatusعند إضافة كسبة فول
الصويا أو كسبة بذور القطن حيث كانت الكفاءة  %١٣٣.٥و %١٢١.٨على التوالي مقارنة بتبن الرز
لوحده ) .(%٦٩.٨كما حصل  Rajarathnamوآخرون ) ( ٢٠٠١على زيادة عالية في أنتاج
الفطر P.floridaعلى تبن الرز المدعم ببذور القطن المسحوقة .

محتوى األجسام الثمرية من البروتين والفينول والنسبة المئوية للمادة الجافة
يتبين من النتائج في جدول  ٣تفوق معاملة  %٨٠حلفا %٢٠+نخالة معنويا ً على جميع المعامالت في
إعطائھا أعلى نسبة مئوية للبروتين في األجسام الثمرية ) (%٢٧.٢٠تلتھا معاملتي  %٩٠حلفا ١٠+نخالة و
معاملة القياس بنسبة  %٢٤.٩٢و  %٢٤.٦٦على التوالي ،بين مـا أعطت معاملة %٩٠حلفا%١٠+نشارة
أدنـى نسبة بروتين لألجسام الثمرية بلغـت  .%١٨.٩٦جاءت نتائج ھذه الدراسة منسجمة مع ما توصل إليه
الباحث  Wangواخرون ) ( ٢٠٠١في دراسته إلى أن الكفاءة الحيوية والنسبة المئوية للبروتين زادت في
األجسام الثمرية بعد تدعيم مخلفات مصانع البيرة بنخالة الحنطة عند زراعة الفطر P.ostreatusكما الحظ
زيا دة نسبة البروتين مع زيادة نسبة التدعيم  .كما تتفق ھذه النتائج مع دراسات أخرى في أن محتوى األجسام
الثمرية من البروتين للفطر  P.ostreatusكان بين  %١٧.١٢و  Jwanny) %٢٧.٤٤وآخرون( ١٩٩٥،
و) Dabaوآخرون  ( ٢٠٠٨،و)  Dundarوآخرون.( ٢٠٠٨ ،
أما عن محتوى األجسام الثمرية من الفينول )جدول  ( ٣فقد أعطت معاملة الحلفا لوحدھا أعلى محتوى
فينول لألجسام الثمرية بلغ  ٠.٥٢ملغم/غم وزن جاف وبفروق معنوية تلتھا معاملة %٩٠حلفا%١٠+نخالة
بتركيز  ٠.٤٨ملغم/غم وزن جاف ،بينما أعطت معاملة %٨٠حلفا%٢٠+نشارة أدنى تركيز بلغ ٠.١٨
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ملغم/غم وزن جاف ولم تختلف المعاملة األخيرة معنويا ً عن معاملة %٩٠حلفا %١٠+نشارة )٠.٢٥
ملغم/غم وزن جاف(  .وربما يعود محتوى الفينول المرتفع في معاملة الحلفا لوحدھا إلى ارتفاع محتوى
المعاملة
تبن الحنطة )معاملة القياس(

النســـــــبة المئويـــــــة محتــــــوى الفينـــــــول النسبة المئوية للمادة
الجافة )(%
)ملغم/غم(
للبروتين )(%

24.66

0.34

8.78

الفينول في وسط الحلفا )جدول . ( ١
و فيما يخص المادة الجافة فيبين جدول  ٣أن معاملة %٩٠حلفا١٠+نخالة أعطت أعلى نسبة مئوية
للمادة الجاف ة بلغت  %١١.٤٨تليھ ا معامل ة %٨٠حلفا%٢٠+قطن بنسبة  %١١.٠٥واختلفت ھاتين
المعاملتين معنويا ً عن معاملة القياس التي بلغت فيھا المادة الجافة  . %٨.٧٨وتمثل المادة الجافة جميع
محتويات األجسام الثمرية عـدى المـاء وتكون المادة الجافة عامل مھم فـي حالة تجفيف فائض اإلنتاج
جدول  .٣تأثير وسط الحلفا ونوع المدعم على محتوى األجسام الثمرية من البروتين والفينول على أساس
الوزن الجاف والنسبة المئوية للمادة الجافة .
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وسط الحلفا لوحده

21.29

0.52

10.74

 %٩٠حلفا  %١٠ +قطن

21.58

0.32

10.68

 %٨٠حلفا  %٢٠ +قطن

21.94

0.41

11.05

 %٩٠حلفا  %١٠ +نشارة

18.96

0.25

9.35

 %٨٠حلفا  %٢٠ +نشارة

21.51

0.18

11.03

 %٩٠حل فا  %١٠ +نخالة

24.92

0.48

11.48

 %٨٠حلفا % ٢٠ +نخالة

27.20

0.32

10.28

L.S.D 0.05

1.82

0.11

0.94

وتسويقه على شكل حاصل جاف وتعتبر ھذه الطريقة من التسويق أفضل من التعليب وھي متبعة بكثرة في
أنحاء عديدة من العالم وتتميز ھذه الطريقة بالسرعة والسھولة كما يمكن حفظ الفطر بھذه الطريقة لمدة طويلة
) ٢٠٠٥، Oei؛  Kulshreshthaوآخرون .( ٢٠٠٩،وتتأثر المادة الجافة بعدة عوامل منھا الساللة
والرطوبة النسبية ونوع الري ) Mattilaوآخرون  .( ٢٠٠٢،تتفق نتائج النسبة المئوية للمادة الجافة مع نتائج
آخرين ) Manziوآخرون ٢٠٠١،؛ Watanabeوآخرون ( ١٩٩٤ ،والتي تراوحت بين . %١٤.٢ - %٨.٧

التجربة الثانية :اخت بار القابلية الخزنية والتسويقية للفطر المنتج من التجربة ال سابقة .
التغير في النسبة المئوية للبروتين بعد الخزن:
تبين بيانات جدول  ٤أن معاملة %٨٠حلفا%٢٠+قطن أعطت أدنى انخفاض في نسبة البروتين
لأل جسام الثمرية من البروتين قدره ) %٣.٤٤من  %٢١.٩٤قبل الخزن إلى  %١٨.٥٠بعد الخزن( تلتھا
معاملة %٩٠حلفا%١٠+نشارة بنسبة انخفاض قدره  ) %٣.٧٣من  %١٨.٩٦إلى  ، (%١٥.٢٣بينما
ارتفعت نسبة الفقد في معاملة %٩٠حلفا%١٠+نخالة إلى ) %٦.٣٤من  %٢٤.٩٢إلى .(%١٨.٥٨
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أما عن تأثير درجة حرارة الخزن فقد أعطت درجة  ١±٢م ºأعلى نسبة مئوية للبروتين بلغت ١٩.٤٠
 . %وانخفضت نسبة البروتين بارت فاع درجة حرارة الخزن حيث وصلت أدناھا إلى  % ١٧.١٦بدرجة
حرارة  ٢±٢٣م. º
أما عن تأثير التداخل ف قد أعطى التداخل بين معاملة %٨٠حلفا%٢٠+قطن ودرجة حرارة  ١±٢مº
درجة الحرارة B

النسبة المئوية لل بروتين

) (%

أدنى نسبة ف قد للبروتين قدرھا ) %٢.٣١من  %٢١.٩٤إلى  (%١٩.٦٣في حين ارتفعت ھذه النسبة إلى
 %٧.٨٥في التداخل بين معاملة %٩٠حلفا%١٠+نخالة مع درجة حرارة الغرفة )من  %٢٤.٩٢إلى
. (%١٧.٠٧
ربما يعزى انخفاض محتوى األجسام الثمرية من البروتين بعد الخزن إلى تحول جزء من البروتين إلى
أحماض أمينيه ) Tsengو .( ١٩٩٩، Mauكما وجد  Hammondو ( ١٩٧٥) Nichols
و ( ١٩٧٩) Hammondأن مستوى البروتين الذائب في األجسام الثمرية للفطر الزراعي األبيض أنخفض
بمقدار  %٧٠- ٣٠بعد  ٥أيام من الخزن تحت درجة حرارة  ١٨م . ºكما قد يعزى انخ فاض نسبة الفقد في
البروتين بدرجات الحرارة المنخفضة إلى تثبيط فعالية األنزيمات المسؤولة عن تحلل البروتينات على العكس
من درجات الحرارة المرتفعة التي تؤدي إلى زيادة فعالية األنزيمات وبالتالي زيادة نسبة الفقد في البروتين .
التغير في المحتوى الفينولي بعد الخزن
يبين جدول  ٥أن معاملة %٨٠حلفا%٢٠+نشارة كانت األف ضل في الحفاظ على محتوى األجسام
الثمرية من الفينوالت نھاية مدة الخزن وسجلت أدنى انخفاض قدره  ٠.٠٣٤٢ملغم/غم وزن جاف )من
 ٠.١٨قبل الخزن إلى  ٠.١٤٥٨ملغم/غم مادة جافة بعد الخزن( تليھا معاملة %٩٠حلفا%١٠+نشارة التي
انخفض فيھا المحتوى الفينولي بمقدار ٠.٠٣٨٧ملغم/غم مادة جافة )من  ٠.٢٥إلى  ٠.٢١١٣ملغم/غم مادة
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الوسط A
الحنطة(B
)تبناﻟﺤﺮارة
معاملة القياسدرﺟﺔ

وسط الحلفا

اﻟﻮﺳﻂ

A

عبد الھادي و مصطاف

النسبة
المئوية  ١±٢مº
للبروتين بعد  ٢٥يوماً
قبل الخزن
24.66

20.37
اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ

تركي5555555 55555ز

18.53
الفي نول
21.29قبل  ١±٢مº

الخ 5555 55555555زن
ملغ م/غم

 ١±٤م ١±٨ ºم ٢±٢٣ ºم ºمتوسط
بعد  ٢٠يوماً بعد  ١٢يوماً بعد  ٦أيام الوسط
18.53
19.77
)ﻣﻠﻐﻢ/ﻏﻢ ﺟﺎف(
 18.97اﻟﻔﻴﻨﻮل
ﻣﺤﺘﻮى

17.50
 ١±٤مº

16.93
 ١±٨مº

º16.47
 ٢±٢٣م

بعد  ٢٥يوماً

بعد  ٢٠يوماً

بعد  ١٢يوماً

بعد  ٦أيام

17.36
ط
متوس
الوسط

18.83

18.00

17.73

16.47

17.76

19.20

17.93

17.23

18.50

15.10

14.37

15.23

16.33

17.63
18.58
22.53

 %٩٠ﺣلفا  % ١٠ +قطن

21.58

 %٨٠ﺣلفا  % ٢٠ +قطن

21.94

19.63

 %٩٠ﺣلفا  % ١٠ +نشارة

18.96

15.77

15.70

 %٨٠ﺣلفا  % ٢٠ +نشارة

21.51

18.47

17.93

17.80

 %٩٠ﺣلفا  % ١٠ +نخالة

24.92

19.70

19.10

18.47

17.07

 %٨٠ﺣلفا % ٢٠ +نخالة

27.20

23.93

23.37

22.00

20.83

19.40

18.72

18.22

17.16

متوسط درجة الحرارة
L.S.D 0.05

19.41

قبل الخزن  1.82للحرارة ٠.٥٤

للوسط ٠.٧٧

للتداخل ١.٥٣

جدول  .٤تأثير نوع الوسط و نوع المدعم ودرجة حرارة الخزن والتداخل بينھما على النسبة المئوية للبروتين بعد الخزن
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مجلة ديالى للعلوم الزراعية ٢٠١٠ ، ٢٣٥ – ٢٠٨ : ( ١ ) ٢ ،

معاملة القياس )تبن الحنطة(

0.34

0.2935

0.2602

0.2417

0.2435

0.2597

وسط الحلفا

0.52

0.3898

0.2769

0.2426

0.2380

0.2868

 %٩٠حلفا  %١٠ +قطن

0.32

0.2454

0.2731

0.2269

0.2185

0.2410

 %٨٠حلفا  %٢٠ +قطن

0.41

0.2907

0.2620

0.2556

0.2509

0.2648

 %٩٠حلفا  %١٠ +نشارة

0.25

0.2139

0.2157

0.2111

0.2046

0.2113

 %٨٠حلفا  %٢٠ +نشارة

0.18

0.1472

0.1500

0.1417

0.1444

0.1458

 %٩٠حلفا  %١٠ +نخالة

0.48

0.3324

0.2843

0.3185

0.2287

0.2910

 %٨٠حلفا % ٢٠ +نخالة

0.32

0.2231

0.2213

0.2278

0.1907

0.2157

0.2670

0.2429

0.2332

0.2149

متوسط درجة الحرارة
L.S.D 0.05

قبل الخزن  0.11للحرارة  ٠.٠١٨٣للوسط  ٠.٠٢٥٩للتداخل ٠.٠٥١٩

ج5دول  .٥ت5أثير ن5وع الوس5ط و ن5وع الم5دعم ودرج5ة ح5رارة الخ5زن والت5داخل بينھم5ا عل5ى التغي5ر ف5ي المحت5وى الفين5ولي بع5د
الخزن .

جافة( في حين سجلت معاملة الحلفا لوحدھا أعلى فقدان في محتوى الفينول بلغ  ٠.٢٣٣٢ملغم/غم مادة جافة
)من  ٠.٥٢إلى  ٠.٢٨٦٨ملغم/غم مادة جافة(.
كما كان لدرجة حرارة الخزن التأثير الواضح في ھذه الصفة حيث حافظت درجة حرارة  ١±٢مº
علـى أعلـى محتوى من الفينول بلغ  0.2670ملغم/غم وانخفض محتـوى الفينول بزيادة درجة حرارة
الخزن وبلغت أدناھا بدرجة حرارة  ٢±٢٣م ºوال ذي بلغ  ٠.٢١٤٩ملغم/غم مادة جافة.
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مجلة ديالى للعلوم الزراعية ٢٠١٠ ، ٢٣٥ – ٢٠٨ : ( ١ ) ٢ ،

أما عن تأثير تداخل الوسط مع درجة الحرارة فقد تميزت معاملة %٨٠حلفا%٢٠+نشارة مع درجة
حرارة  ١±٤م ºفي التقليل من التغير في المحتوى الفينولي إلى أدنى مقدار والذي بلغ  ٠.٠٣٠٠ملغم/غم

درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة

B

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻟﻠﻔﻘﺪ ﺑﺎﻟﻮزن%

جاف )من  ٠.١٨إلى  ٠.١٥٠٠ملغم/غم مادة جافة ( يليھا التداخل بين نفس المعاملة مع درجة حرارة ١±٢
م ºبمقدار  ٠.٠٣٢٨ملغم/غم مادة جافة )من  ٠.١٨إلى  ٠.١٤٧٢ملغم/غم مادة جافة(  ،بينما أدى التداخل
بين معاملة الحلفا لوحدھا مع درجة  ٢±٢٣م ºإلى رفع مقدار التغير في محتوى ال فينول إلى ٠.٢٨٢٠
ملغم/غم مادة جافة )من  ٠.٥٢ملغم/غم جاف إلى  ٠.٢٣٨٠ملغم/غم مادة جافة( .
يعزى سبب االنخفاض في محتوى الفينول إلى تأكسد المواد الفينولية وتحولھا إلى صبغة الميالنين
 Melaninesبتجمع مركبات  O-quonineبع د أكسدة مركبات الفينول بوساطة األنزيمات المسؤولة عن
التلون ،كما يالحظ أن ظھور التلون البني في األجسام الثمرية أدى إلى االنخفاض في المحتوى الفينولي وھذا
ما أكدته نتائج تقدير مركبات الفينول) جدول  .( ٥ويتفق ھذا مع ما توصل أليه  Rajarathnamوآخرون
) ( ٢٠٠٣إلى أن ظھور التلون البني في األجسام الثمرية للفطر الزراعي األبيض والفطر المحاري أدى إلى
انخفاض في المحتوى الفينولي.
النسبة المئوية لفقدان الوزن بعد الخزن
تبين نتائج جدول  ٦أن تأثير نوع الوسط في النسبة المئوية لفقدان الوزن كان واضحا ً في الم عامالت
حيث أدت معاملة % ٩٠حل فا % ١٠ +قطن إلى تقليل نسبة فقدان الوزن إلى أدنى مستوياتھا والذي بلغ
 %٨.٧٥0تليھا معاملة % ٨٠حلفا% ٢٠+نشارة بنسبة  %٩.٠١٨بينما سجلت معا ملة القياس أعلى نسبة
فقد بلغت . %١٠.٧١٢

جدول  .٦تأثير ن5وع الوس5ط و ن5وع الم5دعم ودرج5ة ح5رارة الخ5زن والت5داخل بينھم5ا عل5ى النس5بة المئوي5ة
لفقدان الوزن بعد الخزن .
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مجلة ديالى للعلوم الزراعية ٢٠١٠ ، ٢٣٥ – ٢٠٨ : ( ١ ) ٢ ،

 ١±٢مº

 ١±٤مº

 ١±٨مº

 ٢±٢٣مº

بعد  ٢٥يوماً

بعد  ٢٠يوماً

بعد  ١٢يوماً

بعد  ٦أيام

متوسط
الوسط

معاملة القياس )تبن الحنطة(

٨.٩١٣

٩.٤٤٠

١١.٣٦٧

١٣. ١٢٧

١٠. ٧١٢

وسط الحلفا

٩.٧٧٣

٩.٨٥٧

٩.٢١٠

١٠. ٢٨٣

٩.٧٨١

 %٩٠حلفا  %١٠ +قطن

٨.٢٨٧

٩.١٦٠

٨.٢٨٠

٩.٢٧٣

٨.٧٥٠

 %٨٠حلفا  %٢٠ +قطن

٧.٢٥٣

٨.٣٦٣

١٠.٣١٠

١١. ٩٦٣

٩.٤٧٣

 %٩٠حلفا  %١٠ +نشارة

٧.٨٠٧

٨.٧٨٣

١٠.٧٧٣

٩.٢٣٧

٩.١٥٠

 %٨٠حلفا  %٢٠ +نشارة

٧.٨٣٣

٨.٠٢٠

٩.٤٩٧

١٠. ٧٢٣

٩.٠١٨

 %٩٠حلفا  %١٠ +نخالة

٧.٥٣٧

٨.٩٥٠

١٠.٨٠٧

١١. ٢١٧

٩.٦٢٧

 %٨٠حلفا % ٢٠ +نخالة

٨.٣٤٧

٨.١٥٣

٨.٥٠٣

١١. ٩٨٠

٩.٢٤٦

متوسط درجة الحرارة

٨.٢١٩

٨.٨٤١

٩.٨٤٣

١٠. ٩٧٥

اﻟﻮﺳﻂ

A

L.S.D 0.05

للحرارة  ٠.٤٩٦للوسط  ٠.٧٠١للتداخل ١.٤٠٢

أما عن تأثير درجة حرارة الخزن على ھذه الصفة فقد تفوقت درجة حرارة الخزن  ١±٢م ºفي تخفيضھا
نسبة الفقد بالوزن والتي بل غت  %٨.٢١٩في حين ارتفعت ھذه النسبة في درجة حرارة ٢±٢٣م ºإلى
. %١٠.٩٧٥
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أما عن تأثير التداخل فكان ھنالك تباين في نسبة الفقد في الوزن ،وأعطى التداخل بين المعاملة % ٨٠
حلفا% ٢٠+قطن مع درجة حرارة  ١±٢م ºأدنى نسبة لفقدان الوزن بلغت ،%٧.٢٥٣بينما سجلت معاملة
القياس بدرجة حرارة  ٢±٢٣م ºأعلى نسبة بلغت . %١٣.١٢٧
المصادر
الحبيب ،مثنى نوري محي  .١٩٩٥.دراسات بيئية و فسلجية على الفطر الغذائي األبيض

Agaricus

. bisporusرسالة ماجستير  -كلية الزراعة -جامعة بغداد.
الراوي ،خاشع محمود وعبد العزيز خلف  .١٩٨٠ .iتصميم وتحليل التجارب الزراعية .كلية الزراعة
وال غابات .جامعة الموصل.مطبعة التعليم العالي في الموصل .
القيسي،مصطفى رشيد.٢٠٠٦.تقويم كفاءة بعض المواد ال مضافة إلى الوسط الزراعي في إنتاجية وتحسين
القابلية الخزنية للفطر الزراعي األبيض .رسالة ماجستير  -كلية الزراعة  -جامعة بغداد  ٧٩.ص.
رضوان ،جميل.٢٠٠٢ .الفطر البستاني .نشرة وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي  -الجمھورية العربية
السورية.
عبد األمير،أحمد عبد العظيم .٢٠٠٤.استخدام منظمات النمو ومواد مضافة مع مبيد الكالي فوسيت في مكافحة
الحلفا  . Imperata cylindrical(L.) Beauvرسالة ماجستير  -كلية الزراعة -جامعة بغداد .
علي،عبد الكريم غني.١٩٨٥ .تأثير المواد الكيمياوية ومواعيد إضافتھا والتداخل بينھما على مكافحة القصب
البري في المبازل مع بعض الدراسات الفسيولوجية عنه .رسالة ماجستير  -كلية الزراعة  -جامعة
بغداد .
مسلط ،موفق مزبان .٢٠٠٢ .إثر بعض العناصر الغذائية وحامض الجبرليك في الخواص الكمية والنوعية
لحاصل العرھون ال محاري

.(Pleurotus ostreatus.Jaq. :Fr.) Oyster mushroom
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INFLUENCE OF COGON GRASS AND KIND OF SUPPLAMANTION THE
BIOLOGICAL EFFICINCY AND STORAGE OF PLEUROTUS
OSTREATUS
A. M. Abdul-Hadi *

K. I. Mostaf *

* Department of Horticulture Dept. - College of Agriculture - University of Baghdad

ABSTRACT
This study was conducted in the Department of Horticulture, College of
Agriculture /University of Baghdad during 2008-2009 season to find the possibility
of using the weeds of cogon grass (Imperata cylindrica) as a replacement for wheat
straw in the cultivation of oyster mushroom [Pleurotus ostreatus (Jacq.:Fr.)]
because it is hard to find wheat straw around the year and it is high price and it is
using as an animal feed. The white strains of oyster mushroom was imported from
Jordan as a pure culture and used for spawn production. Supplement of wheat bran,
sawdust and crushed cotton seeds was added to the weed substrate to increase the
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biological efficiency and the storage life of the mushroom. The flowing storage
temperatures 2±1, 4±1, 8±1 and 23±2 ºC was conducted using very accurate
incubators.
The results showed that addition of 10 % wheat bran to cogon grass substrate
increased the yield to 921.50 gm/kg of dry substrate and increased the biological
efficiency significantly to 92.15 %. Increasing the percentage of wheat bran to 20%
in cogon grass substrate increased protein content to 27.20 %, and this increase was
also significant compared with other treatments. Addition of 10 % wheat bran to
cogon grass substrate increased oyster mushroom dry matter to 11.48% while the
dry matter was 8.78% in the control
Studying the effect of storage temperature showed that 2±1ºC was the best
degree for postharvest oyster mushroom storage, this temperature reduced the
weight loss and inhibit the degradation of the chemical compounds with high food
value in the fruiting bodies such as protein content and phenolic compounds
Compared with other degrees. Addition of 20% crushed cotton seeds to the
substrate reduced protein loss during storage. Also the addition of 10% crushed
cotton seeds to the substrate reduced weight loss to 8.75% compared with 10.71%
in the control treatment.
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