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 تأثير مصدر التدعيم ونوع طبقة التغطية في االنتاج والكفاءة الحيوية لفطر االزرار البيضاء

 

 عبد اآلله مخلف عبد الهادي  شيماء محمد جبير 

 كلية الزراعة / جامعة بغداد

 

 :الخالصة 

 – 1717بغداد للموسم  هذه الدراسة في مشروع أنتاج الفطريات الغذائية / قسم البستنة / كلية الزراعة / جامعة نفذت

لمعرفة تأثير مصدر التدعيم ونوع طبقة التغطية في اإلنتاج والكفاءة الحيوية لفطر األزرار البيضاء وقد  1711

استخدمت ثالثة مصادر للتدعيم وهي : النخالة ، والدبس ، والسكروز كما أستخدم أربعة أنواع من طبقات التغطية 

 45% + بيتموس  45( ، تربة طينية + بيتموس )تربة طينية CaCO3%  10% +  90وهي : بيتموس ) بيتموس 

+ %10 %CaCO3 10% +  45% + بيتموس  45( ، تربة رملية + بيتموس )رمل  %CaCO3 خليط من ، )

( . وقد تم تحضير الوسط CaCO3%  10% + 30% + تربة طينية  30% + رمل  30الثالث ) بيتموس  اتالطبق

كغم  17مر الخارجي الطويلة بعدها تمت تعبأة الوسط الزراعي بأكياس بالستيكية سوداء بواقع الزراعي بطريقة التخ

% على أساس الوزن 1وزن رطب لكل كيس واستخدمت خمسة تكرارات لكل معاملة ، أضيف اللقاح الفطري بنسبة 

% من  05 -07رطوبة ْم بظالم تام و 1±  15الرطب ثم وضعت األكياس على رفوف في غرفة الحضانة على درجة 

سم وخفضت الحرارة  5دون تهوية وبعد نمو النسيج الفطري على الوسط الزراعي أضيفت طبقة التغطية بأرتفاع 

جزء بالمليون.عند وصول االجسام الثمرية الى الحجم المناسب تم جنيها  177 الى CO2 ْم ، و  11تدريجياً الى 

خدام)النخالة( أعطى أعلى حاصل كلي على أساس الوزن الرطب بلغ وأخذت القياسات الضرورية. وقد تبين أن أست

كغم /م 12.97غم /كيس وكذلك أعلى أنتاج في المتر المربع الواحد بلغ  1297.6
1 

%  51.90، وأعلى كفاءة حيوية  

 17.05% ، وأقل سرعة تنفس  73.00% ، وأعلى نسبة مئوية للبروتين  8.69، وأعلى نسبة مئوية للمادة الجافة 

/كغم/ساعة بالمقارنة مع مصادر التدعيم االخرى ، أدى أستخدام السكروز الى زيادة في متوسط وزن  CO2ملغم 

غم بالمقارنة مع)النخالة والدبس(، بينما  37.10غم وبلغ أعلى معدل لوزن الجسم الثمري  197.89الجنية الواحدة الى 

 ملغم /غم .  2.35ى محتوى للفينول يوماً وأعل 53.90أعطى الدبس أقصر دورة أنتاج بلغت 

أمتازت الت
1

ربة الرملية + بيتموس بإعطائها أعلى متوسط لوزن الجنية الواحدة ، وأعلى حاصل على أساس الوزن 

الرطب ، وأعلى معدل ألنتاج المتر المربع الواحد ، وأعلى معدل لوزن الجسم الثمري ، وزيادة الكفاءة الحيوية ، 

 .روتين بالمقارنة مع طبقات التغطية األخرىوالنسبة المئوية للب

  

Effect of supplement source and caseing layer on yield and biological 

efficiency of White buttons mushroom (Agaricus bisporus( 

 

Sh.M.Juber                          A.M.Abdul-Hadi      

 

Abstract : 

 This study was conducted in the mushroom production project / Department of 

Horticulture / College of Agriculture / University of Baghdad for 2010 - 2011 season . 

This study to determine the effect of supplement source in the production and biological 

efficiency of white button mushroom using three sources of supplement a wheat bran , 

                                                 

 البحث مستل من رسالة ماجستير للباحث االول 
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dates juice (Dibis) and sucrose, and study four types of casing layers , Peat moss (peat 

moss 90% + 10% CaCO3) , clay soil and peat moss (clay soil 45% + peat moss 45% +10% 

CaCO3) , sandy soil and peat moss (sand 45% + peat moss 45% + 10% CaCO3) and 

mixture of three soils (peat moss 30% + Sand soil 30% + clay soil 30% +10% CaCO3)  

The Compost was prepared using the long method and filled in 10 kg plastic bags and the 

spawn was added to each bag (1%) and the bags were moved to the incubation room at 

25 ± 2 
o
C with 90 – 95 % relative humidity .Casing soil (5cm) was added after the 

complete growing of the mycelium  on the compost in the bags. Incubation room was 

changed to growing room by reducing room temperature to 16 
o
C and the reduction of  

CO2  concentration to 600 ppm by ventilation . Fruiting bodies were harvested. The 

results showed that wheat bran raised the yield to 1297.69 g/ bag ad 12.97 kg/m
2  

and 

increased the biological efficiency to 51.9 % and increased the percentage of dry matter 

to 8.69 % and the protein to 43.97 % and reduced the respiration rate to 20.95 mg CO2 

/kg /hr compared with   using sucrose and date juice which gave less than the above 

results. Phenolic compound were higher in the fruiting  bodies due to the use of dates 

juice .  Casing with sand and pet moos, increased the number of  flashes , the average 

flash weight , the total fresh yield and fruiting body weight, the biological efficiency and 

the protein content .  

 

 : المقـدمــة

ذات أهمية  فطرياتإن هللا سبحانه وتعالى حبا األنسان بنعم كثيرة ظاهرة وباطنة وسخر له الكون فكثيراً ما نجد  

 bisporusغذائية عالية فضالً عن أهميتها الكبيرة في عالج الكثير من االمراض، ومنها فطر االزرار البيضاء 

Agaricus   بروتين على أساس الوزن الجاف  77 – 17العالية إذ يحتوي على الذي يمتاز بقيمته الغذائية %

  ,ويحتوي على االحماض االمينية الضرورية )الياسكما  B3و B2و B1و Dو  Aويحتوي أيضاً على فيتامين

ويعد الفطر ذا أهمية طبية عالية لذلك ينصح األطباء بأعطائه غذاًء للمرضى المصابين بأمراض القلب ،  (.2008

،   ,Chihara 1992ب الشرايين فضالً عن أحتوائه على بعض المواد المانعة لنمو االورام السرطانية )وتصل

Mizuno  1996 ,وآخرون.) 

عرفت الفطريات اللحمية كغذاء في العديد من األكالت الشعبية للصينين وأطلق حكمائهم عليها أسم )أكسير الحياة( لما 

(. يحتل فطر االزرار البيضاء المرتبة االولى من ,Aaronson 2000) ن واحدتحتويه من فوائد غذائية وصحية في آ

(. يحتاج أنتاج الفطر الى السيطرة على العوامل البيئية مثل  ,OECD 2008االنتاج العالمي من الفطريات الغذائية )

ية التي تصيب فضالً عن توفر بيئة معقمة خالية من االمراض البكتيرية والفطر CO2الحرارة ، والرطوبة و

ال يعد فطر االزرار البيضاء من الفطريات ذاتية التغذية وذلك النه يحتاج  (.1001,المحصول)البهادلي والزهرون 

الى الكاربون العضوي في تغذيته ، وهناك العديد من مصادر الكاربون العضوي منها النشويات والسكريات بأنواعها 

دبس التمر فيعد  أما للنشأ ويعد السكروز أهم مصدر للسكريات الثنائية.المختلفة و تعد نخالة الطحين أهم مصدر 

إن طبقة التغطية هي  (.Zubair  ،1973و  Benjaminمصدراً مهماً للسكريات االحادية )فركتوز وكلوكوز( )

ثمرية ، العامل المحفز لتكوين االجسام الثمرية لفطر االزرار البيضاء من دون طبقة تغطية ال تتكون االجسام ال

ويحتاج الفطر الى متطلبين أساسيين مختلفين لتكوين االجسام الثمرية هما الوسط الزراعي وهو مصدر النمو، وطبقة 

يعتمد والتغطية التي تجهزهُ بعوامل فيزيائية وكيميائية وبايولوجية مالئمة والتي تحثه على تكوين االجسام الثمرية 

ل منها : الكلفة االقتصادية ، والتطبيقات الزراعية المتبعة لدى المزارعين او أختيار نوع طبقة التغطية على عدة عوام

 ( . 2008 ,، الياس  Shally , 2002،   ,1991شركات االنتاج )البهادلي والزهرون 
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 : المواد وطرائق العمل

 1717جامعة بغداد للموسم  /أجريت الدراسة في مشروع انتاج الفطريات الغذائية التابع لقسم البستنة ــ كلية الزراعة 

المستحصل  Ag609( الساللة Agaricus bisporus، أذ تم أستخدام أجسام ثمرية لفطر االزرار البيضاء ) 1711-

عليها من المركز الوطني للزراعة العضوية وأنتاج الفطر/ وزارة الزراعة لغرض االكثار بطريقة الزراعة النسيجية 

. 

  mother cultureأنتاج المزرعة األم  

تم أنتاج المزرعة األم بطريقة الزراعة النسيجية وذلك بأنتخاب أجسام ثمرية صغيرة من هذه الساللة قبل تفتح الغشاء 

الفاصل مابين القبعة والساق ثم قطعت طولياً وأخذت منها قطع صغيرة مكعبة الشكل من منطقة أتصال الساق بالقبعة 

( Stametsو ,Chilton1093وضعت في أ )( طباق بتري الحاوية على االكـر نوعPDA )Potato Dextrose 

Agar ( وأحـكم غلق االطباق لتقليل فرص التلوث والتقـليـل من التبخر,Oei1773 نقلت االطباق الى حاضنة )

 .  ْم لمدة ثالثة أسابيع مع المراقبة المستمرة لنمو الغزل الفطري1±  25بدرجة 

 

  Spawnأنتاج اللقاح الفطري 

تم ذلك بنقل قطع من االكر الحاوي على النسيج الفطري الى القناني المعبأة بحبوب الحنطة والتي تم تحضيرها وفقاً و

دقيقة  وبعدها  رفعت من  15( مع بعض التحويرات إذ تم سلق حبوب الحنطة بالماء المغلي لمدة 1775) Oeiلطريقة 

دقيقة بعدها نشرت الحبوب للتخلص من الماء الزائد ولتصل  17النار وتركت  الحبوب في الماء الحار نفسه لمدة 

غم / كغم من الحبوب .  15( بمقدار CaSO4.2H2Oو )CaCO3 % ثم أضيف إليها كل من57الرطوبة الى حوالي 

غم في كل قنينة وسدت فوهة  250خلطت الحبوب مع المواد المضافة وتم مجانستها وتوزيعها في قناني معقمة بمقدار 

كغم /سم  1.5ْم وضغط 121بدرجة    Autoclaveبالقطن الطبي وأغلقت بأحكام وعقمت بجهاز الموصدة  القناني
1

 

 لمدة ساعة ونصف . 

ْم ومن ثم  لقحت بقطعع معن االكعر الحاويعة علعى النسعيج الفطعري وبععدها نقلعت  25تركت القناني حتى تبرد الى حوالي 

 .أسابيع(3-4 لغزل الفطري على بذور الحنطه ) ْم  لحين اكتمال نمو ا1± 25الى الحاضنة بدرجة 

 

 تأثير مصدر التدعيم في األنتاج والكفاءة الحيوية لفطر االزرار البيضاء :

%( 1%( والسعكروز)7تم أستخدام ثالثة مصادر مختلفة للتدعيم أضعيفت العى الوسعط الزراععي وهعي نخالعة الطحعين ) 

( علععى أسعاس العوزن الجععاف .تعم تحضععير Compostلزراععي )%( أضععيفت هعذه المعواد الععى الوسعط ا1ودبعس التمعر )

كغعم جعاف بحيعح يحتعوي كعل  177ثالثة أكداس من الوسط الزراعي بطريقة التخمر الخارجي الطويلة وزن كل كدس 

كغم دمعن دجعاج اللحعم وتعم تحضعير كعل كعدس علعى حعدة .أضعيف العى الكعدس  177كغم تبن الحنطة و 177كدس على 

ين فععي اليععوم الرابععع عشععر مععن عمليععة التخمععر وأسععتمر التقليععب والترطيععب حتععى اليععوم الثععامن % نخالععة الطحعع 7االول 

سعاعات .  1ْم لمعدة  15والعشرين أذ تم أدخال الوسط الى نفق التعقيم و تعم التعقعيم بواسعطة البخعار علعى درجعة حعرارة 

االول ومن دون أضافة النخالة حتعى اليعوم  أما الكدس الثاني والثالح فقد أستمرت عملية التخمر بالطريقة  نفسها للكدس

% . أذيعب كعل 1% والكدس الثالح معادة العدبس بنسعبة 1الثامن والعشرين إذ أضيفت الى الكدس الثاني السكروز بنسبة 

لتعر معاء وأضعيف رشعاً علعى الوسعط الزراععي المخمعر معع التقليعب الجيعد وتمعت عمليعة  17من العدبس والسعكروز فعي 

كغعم  17فسها لتعقيم الكدس االول وبعد التعقيم تمت تعبعأة الوسعط فعي أكيعاس بالسعتيكية سعوداء بواقعع التعقيم بالطريقة ن

غعم / كعيس( تعم خلعط  177% لكل كعيس ونقلعت العى غرفعة الحضعانة وتعم تلقيحهعا باللقعاح الفطعري )05رطب رطوبته 

% ودرجعة  05-07ة ورطوبتهعا سم وسدت فوهة االكياس و كانت غرفة الحضانة مظلمع 17اللقاح الفطري على عمق 

 ْم ومن دون تهوية وبعد أكتمال نموالنسيج الفطري على الوسط الزراعي تمت عملية التغطية . 1± 25حرارتها 
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 تأثير نوع طبقة التغطية في االنتاج والكفاءة الحيوية لفطر االزرار البيضاء:

 -تم تحضير أربعة أنواع من طبقات التغطية وهي : 

: تم غسل البتمعوس المسعتورد بمعاء الحنفيعة جيعداً ثعم نشعر فعي غرفعة خاصعة  CaCO3% 10+ %  90بيتموس  -أ 

% علععى أسععاس الععوزن الجععاف  10بنسععبة  CaCO3فععوق قمععاس السععاران للععتخلص مععن الرطوبععة الزائععدة و أضععيف اليععه

(Vijay  كما أجريت عملية التعقعيم بأسعتخدام الفورملدهايعد التجعاري بنسعبة  2002 ,وآخرون .)والمبيعد الفطعري  % 2

لتعر معاء وأضعيفت فعوق البيتمعوس معع التقليعب الجيعد  15جزء بالمليون وتم خلط مواد التعقيم فعي  100بافستين بتركيز 

ساعة أزيعل البالسعتك  48بعد ذلك تمت تغطية البتموس بصورة جيدة بالبالستك الزراعي لمنع تبخر الفورملدهايد وبعد 

ب لمدة يوم كامل لحين زوال رائحة الفورملدهايد بصعورة كاملعة معن البيتمعوس بععد عن البيتموس وأجريت عملية التقلي

 (.2007 ,وآخرون  Ali،  2002 ,وآخرون  Vijayذلك أصبح البيتموس جاهز لألستخدام بعملية التغطية )

 

تم ذلك بأخعذ الرمعل النهعري وغسعله بصعورة :  CaCO3%  10% +  45% + بيتموس  45تربة رملية   -ب 

ث مرات بماء الحنفية الزالة الطين واالمالح ان وجدت وتم نشر الرمعل بالشعمس لغعرض التجفيعف ثعم أضعيف جيدة ثال

على أساس الوزن الجاف وبعدها أجريت عملية تعقيم الرمل كما في حالة تعقيم البيتموس، تم خلعط  CaCO3%  10له 

 .لالستخداماهزة الرمل مع البيتموس والكاربونات حسب النسب المذكورة آنفاً وأصبحت ج

 

حضرت التربعة الطينيعة بأخعذ تربعة الحقعل معن عمعق : CaCO3%  10% + 45% + بيتموس  45تربة طينية  -ج

سم وغسلها جيداً كما في حالة غسل الرمل ثم تركعت لتجعف وطحنعت ثعم نخلعت الزالعة الكتعل وأضعيف لهعا  20 - 5بين 

10  %CaCO3 تعقعيم البيتمعوس وبععدها خلطعت التربعة الطينيعة معع  على أساس الوزن الجاف ثم عقمت كما فعي حالعة

 البتموس والكاربونات حسب النسب المذكورة أعاله على أساس الوزن الجاف .

 

: وتعععم تحضعععيرها بخلعععط المكونعععات CaCO3%  10% + 30% + تربوووة طينيوووة  30% + رمووول  30بيتمووووس -د

 ت جاهزة لألستخدام .المعقمة حسب النسب المذكورة أعاله على أساس الوزن الجاف وأصبح

،  1991 ,سععم تقريبععاً )البهععادلي والزهععرون  5أجريععت عمليععة التغطيععة بأضععافة طبقععة التغطيععة الععى كععل كععيس بأرتفععاع 

Gulser وPeksen , 2003  وذلععك عععن طريععق أضععافة كميععات متسععاوية حجمععاً مععن كععل نععوع مععن 2008 ,، اليععاس. )

س ، ثععم أجريعت عمليععة الععري وذلعك بترطيععب طبقعة التغطيععة مععع الطبقعات المسععتخدمة معع تسععوية سعطح الطبقععة فععي الكعي

محاولة عدم وصول الماء الى الوسط الزراعي تحت طبقة التغطية ثم تكررت عملية الري مرة واحدة كعل يعومين وبععد 

ة ْم تعدريجياً معع ضعمان تهويعة الغرفع 16ْم العى  15مرور أربعة أيام على عملية التغطية تم تخفيض درجة الحرارة من 

 977جزء بالمليون في غرفة الحضعانة العى  5777من CO2 الزائد و يتم تخفيض غاز CO2بصورة جيدة الزالة غاز 

 Meter CO2يوميعاً بأسعتخدام جهعاز  CO2( تعم قيعاس Bechara 2007,جزء بالمليون داخعل غرفعة االنتعاج ) 500 -

الرطوبعععععة بواسعععععطة جهعععععاز كمعععععا تمعععععت مراقبعععععة درجعععععات الحعععععرارة و  Extech Instrumentsأنتعععععاج شعععععركة 

Thrmohygrograph  بعععد أن وصععل نمععو الغععزل الفطععري فععي هععذه المرحلععة الععى سععطح طبقععة التغطيععة بععدأ ظهععور .

 وبعد وصول االجسام الثمرية الى الحجم المناسب تمت عملية الجني وأخذت القياسات المطلوبة . Pinningالدبابيس 

 

 Completely Randomized Design( CRDيم العشعوائي الكامعل )تم التحليل وفعق التصعم التصميم التجريبي :  

( وقورنععت المتوسععطات للتجععارب جميعهععا حسععب أختبععار أقععل فععرق 1990وبخمسععة تكععرارات )السععاهوكي ووهيععب ،

 SAS (Statistical Analysis% بأسعتخدام البرنعامج االحصعائي الجعاهز 5( علعى مسعتوى أحتمعال LSDمعنعوي)

System( ),SAS 2001  .) 

 

 

 



  جبير وعبد الهادي                                                           (1713) , 107-155(: 3) 5 - مجلة الفرات للعلوم الزراعية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

150 
ISSN 2072-3875 

 : مدروسةالصفات ال

 ويقاس وفق المعادلة اآلتية :متوسط حاصل الجنية الواحدة :   

  

 متوسط حاصل الجنية الواحدة =                       

 

تم جمع حاصل الجنيات جميعها المنتجة من كل مكرر ، وتم التعبير عنـه الحاصل الكلي على أساس الوزن الرطب: 

 غرام وسط  كيلو 17على أسـاس غم /

  

 ويتم ذلك وفق المعادلة االتية : معدل أنتاج المتر المربع الواحد : 

 كغم  17كغم من الوسط الزراعي ، بما أن الكيس الواحد يحوي  177معدل أنتاج المتر المربع الواحد = معدل أنتاج   

 أكياس  17أذن معدل أنتاج المتر المربع الواحد = معدل أنتاج  

 

 ويتم ذلك وفق المعادلة االتية : سم الثمري :معدل وزن الج

 

 مجموع وزن االجسام الثمرية في كل مكرر                                        

 معدل وزن الجسم الثمري = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عددها                                                         

  

الكفاءة الحيوية هي المقياس لكفاءة أنتاج الوسط أو قابلية :   Biological Efficiency( B.Eالكفاءة الحيوية )

الوسط على أنتاج أكبر كمية من االجسام الثمرية ويتم التعبير عنها على اساس النسبة المئوية النتاج الوسط وفق 

                        -المعادلة اآلتية :

 الثمرية )كغم ( لألجسامالوزن الرطب                                             

                                                                                        100 × = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( B.E% الكفاءة الحيوية )

 (.                 Royse 1985,)                   الوزن الجاف للوسط ) كغم(                                                             

  

 : هي عدد األيام من أول جنية حتى أخر جنية لكل مكرر . دورة اإلنتاج 

غم  من االجسام الثمريعة الطازجعة وقطععت العى قطعع صعغيرة ثعم جففعت  100تم أخذ  ية للمادة الجافة :النسبة المئو  

(.  وتم حساب النسبة المئويعة للمعادة  2008 ,واخرون Dundarْم لحين ثبات الوزن ) 60في فرن كهربائي عند درجة 

   الجافة من المعادلة األتية:

 لجاف لألجسام الثمريةالوزن ا                              

 .  100× =    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  % للمادة الجافة 

 الوزن الرطب لألجسام الثمرية                                                

        

ن ثم قطعت الى قطع صغيرة وجففت فعي فعرن تم أخذ عينات من  االجسام الثمرية قبل الخزالنسبة المئوية للبروتين : 

م لحين ثبات الوزن ، وطحنت العينات بطاحونة كهربائية ووضعت في عبوات بالسعتيكية º 60كهربائي بدرجة حرارة 

صعععغيرة محكمعععة الغلعععق وحفظعععت لحعععين االسعععتعمال . قعععدر البعععروتين بععععد تقعععدير النيتعععروجين الكلعععي وفعععق طريقعععة 

( تم بععد ذلعك حسعاب النسعبة المئويعة  للبعروتين الكلعي  Jackson 1958,)   Micro-Kjeldal methodمايكروكلدال

 (.  Haynes , 1980)  6.25×النسبة المئوية للبروتين = النسبة المئوية للنيتروجين وفق المعادلة اآلتية: 

  

 

الحاصل الكلي المنتج من جميع الجنيات لكل مكرر                                                    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عدد الجنيات                          
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 قياس سرعة التنفس :

ْم  2±  20( بدرجة حرارة الغرفة Closed systemتم قياس معدل سرعة التنفس لألجسام الثمرية في حيز مغلق ) 

محكم الغلق ، وضعت العينات  (Dissiccaterغم من االجسام الثمرية في وعاء زجاجي ) 177إذ تم وضع حوالي 

( NaOHمل ) 17على قرص مشبك مثبت في منتصف الوعاء وتم وضع وعاء زجاجي تحت المشبك يحتوي على

م بأستخدام الشحم الصناعي لمنع تسرب الهواء من والى الوعاء وغلق غطاء الوعاء الزجاجي بأحكا 7.1عيارية 

 3-1( وإضيف له NaOHساعة وبعدها أخرج الوعاء المحتوي على ) 17الزجاجي . تركت االجسام الثمرية لمدة 

لحين الوصول الى نقطة التعادل التي أختفى  7.1(عيارية HClقطرات من صبغة الفينونفثالين ثم جرى التسحيح مع )

دها لون الدليل االرجواني وتم تثبيت حجم حامض الهيدروكلوريك الذي تعادل مع هيدروكسيد الصوديوم وتم عن

 حساب سرعة التنفس وفق المعادلة االتية :

mgCO2/kg/hr  =   

 

 : النتائج والمناقشة

 : تأثير مصدر التدعيم في الصفات االنتاجية لفطر االزرار البيضاء

 197.89معنوياً بأعطائهما أعلى متوسط في وزن الجنية الواحدة بلغ  Nو  Sتفوق مصدري التدعيم  1يوضح جدول 

غم . وقد يعود  159.12أقل متوسط في وزن الجنية الواحدة بلغ  Dغم بالتتابع بينما أعطى مصدر التدعيم  107.17و 

في مصدر التدعيم )النخالة( إذ يعمل الفطر على   N/Cن السبب في ذلك الى أرتفاع نسبة الكاربون الى النتروجي

أستخدام الكاربون كمصدر للطاقة ، أما النتروجين فيستخدمه الفطر في أنتاج البروتين وقد وجد أن هنالك عالقة 

(. وذكرالبهادلي والزهرون Royse,1779طردية بين محتوى الوسط الزراعي من النتروجين وكمية الحاصل )

لفطر يعتمد على المحتوى النيتروجيني للوسط الزراعي وأن أنسب محتوى نيتروجيني محسوب على ( أن ا1001)

( الى أن حاصل الجنية االولى يشكل Bechara)1770,% .كما توصل  1.0 – 1.5أساس الوزن الجاف هو من 

 % من الحاصل الكلي للفطر . 57 - 77حوالي 

در التدعيم بأعطائه أعلى حاصل أذ بلغ متوسط الحاصل الكلي فيه معنوياً عن باقي مصا Nأمتاز مصدر التدعيم  

إذ بلغ متوسط الحاصل الكلي  Dمعنوياً عن مصدر التدعيم  Sغم / كيس في حين لم يختلف مصدر التدعيم  1297.6

(. وقد يعود السبب في ذلك الى محتوى مادة النخالة 1غم / كيس بالتتابع )جدول 974.7و 1036.6في كل منهما 

( وبذلك يسهم في توفير غذاء مناسب لنمو الفطر ، وتمكن N/Cالمرتفع من النسبة بين الكاربون الى النتروجين )

Colak (1777 من أنتاج )نخالة الحنطة كما تمكن كغم وسط رطب عند  أستخدام تبن الحنطة مع  17كغم / 1.151

 17كغم/ 1.922مع مخلفات الدواجن بينما أنتج  كغم وسط رطب عند أستخدام تبن الحنطة 17كغم / 2.388من أنتاج  

( تبن 1779وآخرون ) Simsekكغم وسط رطب عند أستخدام تبن الحنطة مع سيقان الذرة المثرومة. أستخدام 

كغم وسط رطب في حين أعطى أستخدام مخلفات  7كغم /  1.611الحنطة مع مخلفات الحمام ووصل االنتاج الى  

أظهرت مصادر التدعيم أختالفات معنوية في معدل  كغم وسط رطب. 0كغم/  1.659طة أوراق الشاي مع نخالة الحن

كغم /م 12.97بلغ أعلى معدل ألنتاج المتر المربع الواحد  Nأنتاج المتر المربع الواحد فعند أستخدام مصدر التدعيم 
1 

معنوياً عن بعضهما إذ بلغ أنتاج واللذين لم يختلفا   D، ومصدر التدعيم Sوبذلك تفوق معنوياً على مصدر التدعيم 

كغم / م 9.74و  10.36المتر المربع الواحد في كل منهما 
1 

بالتتابع . أن زيادة الحاصل الكلي على أساس الوزن 

قد سبب زيادة أنتاج المتر المربع الواحد معنوياً . وتتفق النتائج التي تم  Nالرطب عند المعاملة بمصدر التدعيم 

كغم  13( إذ بلغ أنتاجه 1771وأخرون )Sassine مع ما توصل اليه  Nأستخدام مصدر التدعيم الحصول عليها عند 

/م
1 

كغم / م 17.9عند أستخدامه لوسط تبن الحنطة . بينما بلغ معدل أنتاج المتر المربع الواحد 
1 

(, Shally1771) 

 Sبع الوحد عند أستخدام مصدر التدعيم عند أستخدام تبن الحنطة مع مخلفات الدواجن وهو يتفق مع أنتاج المتر المر

 (.1في هذه الدراسة )جدول 
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. تأثير مصدر التدعيم في متوسط وزن الجنية الواحدة والحاصل الكلي على أساس الوزن الرطب  ومعدل 1جدول 

 لفطر االزرار البيضاء أنتاج المتر المربع الواحد

 

 مصدر التدعيم
متوسط وزن الجنية 

 الواحدة )غم(

صل الكلي على أساس الحا

 الوزن الرطب)غم/كيس(

معدل أنتاج المتر المربع 

الواحد   )كغم /م
2

) 

 194.64 1297.6 12.97 (Nالنخالة  )

 197.89 1036.6 10.36 (Sالسكروز )

 159.12 974.7 9.74 (Dالدبس )

L .S .D  0.05 15.50 147.83 1.47 

 

توسط وزن الجنية الواحدة والحاصل الكلي على أساس الوزن تأثير نوع طبقة التغطية في الصفات االنتاجية م

 الرطب  ومعدل أنتاج المتر المربع الواحد لفطر االزرار البيضاء

الى أعطاء أعلى متوسط لوزن الجنية  PS أن أستخدام طبقة التغطية من نوع 2أوضحت النتائج في جدول  

والتي بلغ P معنوياً عن المعاملة بطبقة تغطية من نوع غم وهذه المعاملة لم تختلف  200.16الواحدة والذي بلغ 

غم وأن كال هاتين المعاملتين تفوقتا معنوياً على معاملتي طبقات التغطية 194.18متوسط وزن الجنية الواحدة فيها الى 

تابع غم بالت 165.69و  175.50أذ أعطت هاتان المعاملتان أقل متوسط لوزن الجنية الواحدة بلغ M و  PCمن نوع 

 وهما لم يختلفا معنوياً فيما بينهما .

 

. تأثير نوع طبقة التغطية في متوسط وزن الجنية الواحدة والحاصل الكلي على أساس الوزن الرطب   2 جدول

 ومعدل أنتاج المتر المربع الواحد لفطر االزرار البيضاء

 

 طبقات التغطية
متوسط وزن الجنية 

 الواحدة )غم(

اس الحاصل الكلي على أس

 الوزن الرطب)غم/كيس(

معدل أنتاج المتر المربع 

)كغم /م الواحد 
2

) 

 194.18 1109.07 11.09 (Pبيتموس )

 200.16 1214.60 12.14 (PSبيتموس + رمل )

 175.50 1029.73 10.29 (PCبتموس +تربة طينية )

 165.69 1058.53 10.58 (Mخليط من الترب الثالث )

L .S .D  0.05 17.90 170.7 1.70 

أزداد معنوياً عند أستخدام طبقات  أن الحاصل الكلي على أساس الوزن الرطب )غم/كيس( 2يوضح جدول  

غم/كيس  1170.70و   1214.60إذ بلغ متوسط الحاصل الكلي على أساس الوزن الرطبP و PSتغطية من نوع 

 Mو PCأستخدام طبقة تغطية من نوع بالتتابع ، بينما أنخفض متوسط الحاصل الكلي على أساس الوزن الرطب عند 

غم/كيس بالتتابع .وقد يكون السبب في أنخفاض الحاصل الى نسجة طبقة التغطية من نوع 1058.53و 1029.73الى

PC .أزداد معدل أنتاج المتر المربع الواحد معنوياً عند  المتماسكة وقلة المسامات فيها مما يقلل من التبادل الغازي

كغم/م11.09و  12.14أذ بلغ معدل أنتاج المتر المربع الواحد فيهماP  و PSة من نوع أستخدام طبقات تغطي
1 

بالتتابع 

حيح بلغ معدل  Mو   PCفي حين أنخفض معدل أنتاج المتر المربع الواحد معنوياً عند أستخدام طبقة تغطية من نوع 

كغم/م 10.58و   10.29أنتاج المتر المربع الواحد فيها 
1 

(. إن أسباب أنخفاض معدل أنتاج المتر 1ول بالتتابع )جد

المربع الواحد قد تكون نفسها التي أدت الى أنخفاض الحاصل الكلي على أساس الوزن الرطب والتي أنعكست على 

 أنتاج المتر المربع الواحد بشكل سلبي.
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الجنية الواحدة والحاصل  تأثير التداخل بين مصدر التدعيم ونوع طبقة التغطية في الصفات االنتاجية متوسط وزن

 الكلي على أساس الوزن الرطب  ومعدل أنتاج المتر المربع الواحد لفطر االزرار البيضاء

أذ حقق أعلى متوسط  Pوطبقة التغطية من نوع  Sوجود تأثير معنوي للتداخل بين مصدر التدعيم  3يوضح جدول  

غم/ كيس في 126.06سط وزن الجنية الواحدة معنوياً الى غم بينما أنخفض متو 235لوزن الجنية الواحدة والذي بلغ 

 .  Mوطبقة التغطية   Dمعاملة التداخل بين مصدر التدعيم

إذ أعطى M وطبقة التغطية   Nأزداد الحاصل الكلي على أساس الوزن الرطب في عند التداخل بين مصدر التدعيم

 لحاصل الكلي معنوياً عند التداخل بين غم/ كيس . بينما أنخفض ا 1406.2هذا التداخل حاصالً قدره 

 

. تأثير التداخل بين مصدر التدعيم ونوع طبقة التغطية في متوسط وزن الجنية الواحدة والحاصل الكلي 3جدول 

 . على أساس الوزن الرطب  ومعدل أنتاج المتر المربع الواحد لفطر االزرار البيضاء

 

 طبقة التغطية× مصدر التدعيم 

متوسط وزن 

 نية الواحدةالج

 )غم( 

الحاصل الكلي على 

 أساس الوزن الرطب 

 )غم/ كيس(

معدل أنتاج المتر 

 المربع الواحد 

)كغم / م
2

) 

 166.82 1153.4 11.534 (N×Pبيتموس )× نخالة 

 196.44 1252.8 12.528 (N×PS)بيتموس +رمل( )× نخالة 

 194.40 1378.0 13.780 (N×PCطينية( ) )بيتموس + تربة× نخالة 

 220.90 1406.2 14.062 (N×M)خليط من الترب الثالث( )× نخالة 

 235.00 1173.0 11.730 (S×Pبيتموس )× سكر 

 221.00 1105.0 11.050 (S×PS)بيتموس +رمل( )× سكر 

 185.46 927.0 9.270 (S×PC)بيتموس +تربة طينية( )× سكر 

 150.12 941.6 9.416 (S×M)خليط من الترب الثالث( )× سكر 

 180.72 1000.8 10.008 (D×Pبيتموس )× الدبس 

 183.06 1286.0 12.860 (D×PS)بيتموس + رمل( )× دبس 

 146.66 784.2 7.842 (D×PC)بيتموس+تربة طينية( )× دبس 

 126.06 827.8 8.278 (D×Mخليط من الترب الثالث( )×)دبس 

L .S .D  0.05 31.01 295.6 2.956 

( . تفوقت 3غم / كيس )جدول  784.2والذي أعطى حاصالً قدره    PCنوع طبقة التغطية، و Dمصدر التدعيم

على باقي المعامالت بأعطائها أعلى متوسط لمعدل أنتاج  Mوطبقة التغطية  Nمعاملة التداخل بين مصدر التدعيم 

كغم /م 14.06المتر المربع الواحد والذي بلغ 
1

 PCونوع طبقة التغطية   Dمقارنة مع التداخل بين مصدر التدعيم 

كغم / م 7.84الذي أعطى أدنى معدل ألنتاج المتر المربع الواحد والذي بلغ 
1 

. وقد يعود  السبب في ذلك الى أرتفاع 

ربع الواحد.  وكذلك ( في النخالة والتي تفيد في زيادة أنتاج الحاصل في المتر المN/Cنسبة الكاربون الى النتروجين )

والذي أنعكس   Nيعود السبب أيضاً لزيادة الحاصل الكلي على أساس الوزن الرطب عند المعاملة بمصدر التدعيم

 بشكل أيجابي على معدل أنتاج المتر المربع الواحد .

 

وى االجسام الثمرية تأثير مصدر التدعيم في كل من النسبة المئوية للمادة الجافة ، النسبة المئوية للبروتين ، محت

 من الفينول ، سرعة تنفس االجسام الثمرية لفطر االزرار البيضاء  

معنوياً على باقي المعامالت بأعطائه أعلى نسبة مئوية للمادة   Nتفوق مصدر التدعيم  7تشير النتائج في جدول  

%. توصل عبد  8.02 افة والذي بلغ أدنى نسبة مئوية للمادة الج D% بينما أعطى مصدر التدعيم  8.69الجافة بلغت 

% الى وسط الحلفة أعطى أعلى نسبة مئوية للمادة الجافة  17( إلى أن أضافة النخالة بنسبة 1717الهادي ومصطاف)

الى  Dفي الفطر المحاري . وقد يعزى السبب في أنخفاض النسبة المئوية للمادة الجافة في معاملة مصدر التدعيم 

  10.17سام الثمرية الناتجة من هذه المعاملة والتي بلغت سرعة تنفسها زيادة سرعة تنفس االج
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. تأثير مصدر التدعيم في كل من النسبة المئوية للمادة الجافة ، النسبة المئوية للبروتين ، محتوى االجسام 4جدول 

 الثمرية من الفينول ، سرعة تنفس االجسام الثمرية لفطر االزرار البيضاء

 

 مصدر التدعيم
النسبة المئوية 

 للمادة الجافة )%(

النسبة المئوية 

 للبروتين )%(

محتوى االجسام الثمرية 

 من الفينول 

 )ملغم /غم مادة جافة(

سرعة تنفس االجسام 

 الثمرية 

(mgCO2/kg/hr ) 

 8.69 43.34     2.28 29.32 (Nنخالة الطحين )

 8.15 33.34 2.02 24.74 (Sالسكروز )

 8.02 33.24     2.35 23.14 (Dالدبس )

L .S .D  0.05 0.64 3.22        9.22 2.49 

( أن عملية التنفس أحد أهم 1095)  Randyو Hepler(. إذ بين 7)جدول  ملغم ثاني أوكسيد الكاربون/كغم/ ساعة

مادة الجافة مصادر أستهالك المادة الجافة. تمثل المادة الجافة جميع محتويات الجسم الثمري عدا الماء كماتتأثر ال

( . وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج 1771 ,وآخرون  Mattilaبعوامل عدة أهمها مكونات الوسط الزراعي )

(Colak أذ قدرت النسية المئوية للمادة الجافة بحوالي 2007 ,وآخرون  )أما سبب أرتفاع النسبة 8.40 -10.12 . %

في مادة  N/Cفقد يعود الى أرتفاع نسبة الكاربون الى النتروجين N دعيم المئوية للمادة الجافة عند المعاملة بمصدر الت

 النخالة والذي أنعكس أيجابياً على النسبة المئوية للمادة الجافة .

% على  73.00معنوياً في زيادة النسبة المئوية للبروتين والتي وصلت الى  Nتفوق مصدر التدعيم 7يوضح جدول 

% بالتتابع . أستطاع عبد الهادي  31.37% و  39.17وصلت نسبة البروتين فيها الى والتي  Sو  Dمصدري التدعيم 

( من الحصول على أعلى نسبة مئوية من البروتين في الفطر المحاري عند أضافة النخالة بنسبة 1717ومصطاف )

إذ يشكل  ( Hayes 1091  ،  ,Stamets1775,% الى وسط الحلفة . تتفق هذه النتائج مع نتائج كل من )17

 % من الوزن الجاف للفطر .  75البروتين نسبة تصل الى حوالي 

أعلى محتوى من   Dلقد أثر مصدر التدعيم معنوياً في محتوى االجسام الثمرية من الفينول أذ أعطى مصدر التدعيم

غم /غم من المادة مل 2.28بمقدار Nملغم /غم مادة جافة تاله مصدر التدعيم  2.35الفينول في االجسام الثمرية بلغ 

أدت المعاملة بمصدر ملغم /غم مادة جافة.  2.02أقل محتوى من الفينول بلغ    Sجافة في حين أعطى مصدر التدعيم 

ملغم ثاني أوكسيد الكاربون/ كغم / ساعة ، في حين  10.17والتي وصلت الى في زيادة سرعة تنفس الثمار  Dالتدعيم 

ملغم ثاني أوكسيد الكاربون / كغم / ساعة )جدول   17.05قل سرعة تنفس بلغت أ  Nأعطت المعاملة بمصدر التدعيم 

 3ويؤكد ذلك النتائج التي تم التوصل اليها في جدول (، تعد عملية التنفس أحد أسباب أستهالك المادة الجافة 7

 بخصوص المادة الجافة.

 

، النسبة المئوية للبروتين ، محتوى االجسام تأثير نوع طبقة التغطية في كل من النسبة المئوية للمادة الجافة  

 الثمرية من الفينول ، سرعة تنفس االجسام الثمرية لفطر االزرار البيضاء  

معنوياً بأعطائها أعلى نسبة للمادة الجافة   PCتفوق المعاملة بطبقة التغطية من نوع  5أظهرت النتائج في جدول 

وجود  5% . يوضح جدول 7.93أقل نسبة للمادة الجافة بلغت   M% ، في حين أعطت طبقة التغطية8.77بلغت 

% بينما أنخفضت  77.03معنوياً بأعطائها أعلى نسبة بروتين وصلت الى  PSتأثير معنوي لطبقة تغطية من نوع 

 %. 30.10والتي وصلت الى  PCنسبة البروتين معنوياً عند أستخدام طبقة تغطية من نوع 
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التغطية في كل من النسبة المئوية للمادة الجافة ،النسبة المئوية للبروتين ، محتوى  . تأثير نوع طبقة2جدول 

 االجسام الثمرية من الفينول ، سرعة تنفس االجسام الثمرية قبل الخزن

 

 طبقات التغطية

النسبة المئوية 

 للمادة الجافة 

)%( 

النسبة المئوية 

 للبروتين 

)%( 

محتوى االجسام 

الثمرية من الفينول 

 )ملغم /غم(

سرعة تنفس االجسام 

الثمرية 

(mgCO2/kg/hr) 

 7.96 49.33 1.70 24.32 (Pبيتموس )

 8.50 49.33 2.38 24.29 (PSبيتموس + رمل )

 8.77 34.34 2.19 24.39 (PCبتموس + تربة طينية )

 7.93 33.23 2.59 23.93 (Mالترب الثالث ) خليط من

L .S .D  0.05 0.73 1.32 9.22 N.S 

 2.59في زيادة المواد الفينولية في االجسام الثمرية الى  Mوجود تأثير معنوي لطبقة التغطية من نوع  5يبين جدول 

فقد سبب أنخفاض المحتوى الفينولي في االجسام  Pملغم /غم مادة جافة ، أما عند أستخدام طبقة تغطية من نوع 

دول عدم وجود فروق معنوي عند أستخدام أنواع مختلفة من ملغم /غم مادة جافة . يبين نفس الج 1.70الثمرية الى

 ترب التغطية على سرعة تنفس االجسام الثمرية قبل الخزن .

 

تأثير التداخل بين مصدر التدعيم ونوع طبقة التغطية في كل من النسبة المئوية للمادة الجافة ، النسبة المئوية 

 لفطر األزرار البيضاء    سرعة تنفس االجسام الثمرية للبروتين ، محتوى االجسام الثمرية من الفينول ،

بأعطائه أعلى نسبة مئوية للمادة الجافة  PCوطبقة التغطية  Nتفوق التداخل بين مصدر التدعيم  1يوضح جدول        

أقل نسبة للمادة الجافة بلغت  Mو طبقة التغطية  D% . بينما أعطى التداخل بين مصدر التدعيم  9.10بلغت 

%. ربما يعود سبب أنخفاض النسبة المئوية للمادة الجافة الى أنخفاض الكاربوهيدرات في وسط الزراعة . كما 7.42

 71.75بأعطائه أعلى نسبة للبروتين بلغت   Pوطبقة التغطية  Nتفوق التداخل بين مصدر التدعيم يبين نفس الجدول

%.  33.17أقل محتوى بروتيني بلغ   PCمن نوع وطبقة التغطية S% في حين سجل التداخل بين مصدر التدعيم 

الى أحتواء مادة  Nوربما يعود السبب في زيادة المحتوى البروتيني لألجسام الثمرية عند أضافة مصدر التدعيم 

 ( .1001% نتروجين حسب ما ذكره البهادلي والزهرون ) 7النخالة على 

بزيادة تركيز الفينول في االجسام  Mوطبقة التغطية من نوع  Sيم المواد الفينولية ، فقد تفوق التداخل بين مصدر التدع

   Pونوع طبقة التغطية S ملغم/غم مادة جافة في حين سجل التداخل بين مصدر التدعيم 2.79الثمرية والذي بلغ 

 ملغم /غم مادة جافة. 0.96أنخفاضاً معنوياً في المحتوى الفينولي لألجسام الثمرية إذ بلغ 

ملغم ثاني  30.35أعلى سرعة تنفس لالجسام الثمرية بلغت  Pطبقة التغطية   Dل بين مصدر التدعيمأعطى التداخ

معنوياً في تقليل سرعة  Pونوع طبقة التغطية  Nأوكسيد الكاربون / كغم /ساعة. بينما أثر التداخل بين مصدر التدعيم 

/ كغم / ساعة . وقد يعود السبب في أرتفاع سرعة ملغم ثاني أوكسيد الكاربون  17.18تنفس األجسام الثمرية إذ بلغ 

الى أن السكريات الموجودة في الدبس هي سكريات أحادية وتعد جاهز  Dالتنفس عند أستخدام مصدر التدعيم 

 لألستهالك في عملية التنفس
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مادة الجافة النسبة . تأثير التداخل بين مصدر التدعيم ونوع طبقة التغطية في كل من النسبة المئوية لل3جدول 

 المئوية للبروتين ، محتوى االجسام الثمرية من الفينول ، سرعة تنفس االجسام الثمرية لفطر االزرار البيضاء

 

 طبقة التغطية× مصدر التدعيم 

النسبة المئوية 

للمادة الجافة 

)%( 

النسبة المئوية 

 للبروتين 

)%( 

محتوى االجسام 

الثمرية من 

 الفينول

 ) ملغم /غم(

سرعة تنفس 

االجسام الثمرية 

(mgCO2/kg/hr) 

 8.31 43.42 2.16 17.18 (N×Pبيتموس )× نخالة 

 9.00 42.33 2.74 23.34 (N×PS)بيتموس +تربة رملية( )× نخالة 

 9.10 44.32 2.02 22.47 (N×PCنخالة )بيتموس + تربة طينية( )

 8.36 42.33 2.20 29.23 (N×M)خليط من الطبقات الثالث( )× نخالة 

 7.77 33.22 0.96 20.33 (S×Pبيتموس )× سكر 

 8.08 42.94 1.98 23.43 (S×PS)بيتموس + تربة رملية( )× سكر 

 8.77 33.14 2.39 18.70 (S×PCسكر )بيتموس + تربة طينية( )

 8.00 33.33 2.79 33.44 (S×Mخليط من الطبقات الثالث( )×)سكر 

 7.79 33.31 1.98 34.32 (D×Pبيتموس )× دبس 

 8.42 33.93 2.48 23.13 (D×PSبيتموس + تربة رملية( )×)دبس 

 8.43 32.22 2.19 31.42 (D×PCبيتموس+ تربة طينية( )×)دبس

 7.42 33.44 2.59 24.34 (D×Mخليط من الطبقات الثالث( )×) دبس

L .S .D  0.05 1.28 3.21 0.44 19.32 

 مصدر التدعيم ونوع طبقة التغطية في محتوى االجسام الثمرية من  وجود تأثير معنوي للتداخل بين 1يوضح جدول 

 تأثير مصدر التدعيم في معدل وزن الجسم الثمري ، الكفاءة الحيوية ، دورة االنتاج لفطر االزرار البيضاء

دري أن لمصدر التدعيم تأثيراً معنوياً في معدل وزن الجسم الثمري فقد أدت أضافة مص 0بينت النتائج في جدول 

غم بالتتابع  32.19و  37.10للوسط الزراعي الى زيادة معنوية في معدل وزن الجسم الثمري الى   Nو Sالتدعيم 

غم . وقد يعود السبب في ذلك الى  25.63أقل معدل في وزن الجسم الثمري والذي بلغ    Dبينما أعطى مصدر التدعيم

، فقد وجد أن هنالك عالقة طردية  Sدر التدعيم من نوع أرتفاع مستوى الكاربون في الوسط الزراعي المدعم بمص

( .وقد يكون سبب االختالف في معدل Wood ,1976بين محتوى الوسط الزراعي من الكاربون وكمية الحاصل )

وزن الجسم الثمري الى االختالف في عدد االجسام الثمرية للكيس الواحد فكلما زاد عدد االجسام الثمرية قل معدل 

( إذ بلغ لديه 1770) Becharaوتتفق نتائج هذه الدراسة مع ما توصل اليه   .م الثمري والعكس صحيح وزن الجس

( الذي حصل على 1771) Shallyغم ، والتتفق مع ماتوصل اليه  37.1أعلى متوسط لمعدل وزن الجسم الثمري 

 غم .  11.9أعلى معدل لوزن الجسم الثمري بلغ 

معنوياً عن المعامالت االخرى بأعطائه أفضل كفاءة حيوية   Nفقد أمتاز مصدر التدعيمأما بالنسبة للكفاءة الحيوية 

%  37.49% و  40.25أقل كفاءة حيوية بلغت   DوS % بينما أعطت المعاملة بمصدر التدعيم  51.90بلغت 

ط الزراعي ( من الحصول على أعلى كفاءة حيوية عند تدعيم الوس1717بالتتابع . تمكن عبد الهادي ومصطاف )

 % لزراعة الفطر المحاري. 17بنخالة الحنطة بنسبة 

 

 

 

 

 

 

 



  جبير وعبد الهادي                                                           (1713) , 107-155(: 3) 5 - مجلة الفرات للعلوم الزراعية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

111 
ISSN 2072-3875 

 . تأثير مصدر التدعيم في معدل وزن الجسم الثمري، الكفاءة الحيوية ، دورة االنتاج لفطر االزرار البيضاء4جدول 

 

 دورة االنتاج  )يوم( الكفاءة الحيوية )%( معدل وزن الجسم الثمري)غم( مصدر التدعيم

 32.19 51.90 61.90 (Nالطحين )نخالة 

 34.14 40.25 61.25 (Sالسكروز )

 25.63 37.49 53.90 (Dالدبس )

L .S .D  0.05 4.94 5.36 3.22 

 

أن الكفاءة الحيوية ترتبط بشكل مباشر بنوع ساللة الفطر والعناصر الغذائية في الوسط الزراعي وظروف النمو  كما

(Upadhyay  وقد ي1773,وآخرون . ) عود السبب في أرتفاع الكفاءة الحيوية في الوسط الزراعي الى زيادة كمية

 الحاصل الكلي على أساس الوزن الرطب في هذه المعاملة والذي أنعكس أيجابياً على الكفاءة الحيوية 

تخدام مصدر أن مصادر التدعيم جميعها لم تختلف معنوياً فيما بينها في دورة االنتاج فعند أس 7يوضح جدول         

يوم ، تتفق  53.07دورة أنتاج بلغت  Dيوم بينما حقق أستخدام مصدر التدعيم  11.07بلغت دورة أنتاج  Nالتدعيم 

( إذ بين أن عدد االيام التي 1770,وأخرون  Nuri؛  Colak , 1777نتائج هذه الدراسة مع ما توصل اليه كل من )

 .  يوماً تقريباً  17بيض هي تستغرقها دورة االنتاج في الفطر الزراعي اال

 تأثير نوع طبقة التغطية في معدل وزن الجسم الثمري، الكفاءة الحيوية ، دورة االنتاج  لفطر االزرار البيضاء 

أعلى معدل لوزن الجسم  PSطبقات التغطية أذ أعطت طبقة التغطية من نوع لوجود تأثير معنوية  9يبين جدول 

غم  33.37التي بلغ معدل وزن الجسم الثمري فيها  Pتلته طبقة تغطية من نوع غم ، ثم  34.58بلغ  ذالثمري أ

والتي بلغ معدل وزن الجسم الثمري فيهما  PCو  Mوتفوقت هاتان المعاملتان معنوياً على طبقات التغطية من نوع 

بالمقارنة مع  PSو  Pغم بالتتابع وربما يعود السبب في ذلك الى نسجة ومسامية طبقة التغطية  24.93و  29.84

على باقي أنواع طبقات التغطية   PS. أما بالنسبة للكفاءة الحيوية فقد تفوقت طبقة التغطية من نوع الطبقات االخرى 

أقل كفاءة حيوية  M% ، في حين أعطت طبقة التغطية من نوع  48.58معنوياً بأعطائها أعلى كفاءة حيوية بلغت 

أرتفاع النسبة المئوية للكفاءة الحيوية الى زيادة معدل أنتاج الكيس الواحد عند % . وقد يعود السبب في  39.40بلغت 

  . PCو   Mوأنخفاض الحاصل عند أستخدام طبقات تغطية من نوع  Pو   SPالمعاملة بطبقات التغطية من نوع

 

 لفطر االزرار البيضاء .تأثير نوع طبقة التغطية في معدل وزن الجسم الثمري،الكفاءة الحيوية ،دورة االنتاج3جدول 

 

 طبقات التغطية
معدل وزن الجسم 

 الثمري )غم(

 الكفاءة الحيوية

)%( 

 دورة االنتاج  

 )يوم(

 33.39 43.755 59.00 (Pبيتموس )

 34.58 48.58 59.00 (PSبيتموس + تربة رملية )

 24.93 41.13 66.53 (PCبتموس + تربة طينية )

 29.84 39.40 51.53 (Mخليط من الطبقات الثالث )

L .S .D  0.05 4.34 6.2 10.68 

أعطت أطول دورة أنتاج بلغت   PCأن طبقة التغطية من نوع 9أما بالنسبة لدورة االنتاج فقد بينت النتائج في جدول 

واخرون  Ziedيوماً. كما بين  51.53أقصر دورة أنتاج بلغت    Mيوماً بينما أعطت طبقة التغطية من نوع  66.53

 Agaricus blazeiيوم في الفطر  177( أن دورة االنتاج بلغت 1717)
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تأثير التداخل بين مصدر التدعيم ونوع طبقة التغطية في معدل وزن الجسم الثمري ،الكفاءة الحيوية ، دورة االنتاج 

 لفطر االزرار البيضاء

أعلى معدل  بإعطائه  PSمن نوع وطبقة التغطية  Sوجود تأثير معنوي للتداخل بين مصدر التدعيم  9يوضح جدول 

وطبقة التغطية من نوع   Dغم . في حين سجلت معاملة التداخل بين مصدر التدعيم 38.24لوزن الجسم الثمري بلغ 

PC   غم .  21.72أقل معدل لوزن الجسم الثمري بلغ 

 

ري والكفاءة الحيوية و . تأثير التداخل بين مصدر التدعيم ونوع طبقة التغطية في معدل وزن الجسم الثم9جدول 

 دورة االنتاج لفطر االزرار البيضاء

 

 طبقة التغطية× مصدر التدعيم 
معدل وزن الجسم 

 )غم( الثمري

 الكفاءة الحيوية

)%( 

 دورة االنتاج

 )يوم(

 37.46 46.13 52.60 (N×Pبيتموس )× نخالة 

 37.92 50.11 51.00 (N×PS) بيتموس + رمل(×)نخالة 

 27.10 55.12 68.80 (N×PCتربة طينية( ) بيتموس +×)نخالة 

 26.30 56.24 75.20 (N×Mخليط من الترب الثالث( )×)نخالة 

 34.33 46.18 67.60 (S×Pبيتموس )× سكر 

 38.24 44.20 68.20 (S×PS)بيتموس + رمل( )× سكر 

 25.98 36.92 66.80 (S×PCبيتموس + تربة طينية( )×)سكر 

 37.60 33.73 42.40 (S×Mالث( ))خليط من الترب الث× سكر 

 27.60 38.94 56.80 (D×Pبيتموس )× دبس 

 27.58 51.44 57.80 (D×PS)بيتموس + رمل( )× دبس 

 21.72 31.36 64.00 (D×PC)بيتموس + تربة طينية( )× دبس 

 25.62 28.22 37.00 (D×Mخليط من الترب الثالث()×)دبس 

L .S .D  0.05 3.93 10.73 18.51 

إذ وصلت الكفاءة   Mوطبقة التغطية من نوع  N ادت الكفاءة الحيوية معنوياً عند التداخل بين مصدر التدعيم أزد

الى أنخفاض الكفاءة   Mونوع طبقة التغطية D%  في حين أدى التداخل بين مصدر التدعيم  56.24الحيوية الى  

وآخرون  Bhattiالف المواد المضافة للوسط )( . تختلف الكفاءة الحيوية بأخت0% )جدول  28.22الحيوية الى 

( الذي أستنتج من خالل 2008) Manonmaniو  Pushpaوتتفق نتائج هذه الدراسة مع ما توصل اليه  ( . 1770,

 التجارب أن أضافة المغذيات العضوية المتمثلة بنخالة الحنطة الى وسط تبن الرز أعطت كفاءة حيوية عالية .

 05.17التدعيم ونوع طبقة التغطية تأثيرمعنوي في دورة االنتاج إذ بلغت أطول دورة أنتاج  كان للتداخل بين مصدر

يوماً  30في حين أقصر دروة أنتاج بلغت  Mوطبقة التغطية من نوع  Nيوماً في معاملة التداخل بين مصدر التدعيم 

. وتتفق نتائج هذه الدراسة مع ما ( 9)جدول  Mوطبقة التغطية من نوع  Dفي معاملة التداخل بين مصدر التدعيم 

( إذ بين أن عدد االيام التي تستغرقها دورة االنتاج في 1770,وأخرون  Colak , 1777  ،Nuriتوصل اليه كل من )

 يوماً . 17الفطر الزراعي االبيض هي 

 

 ادر:ـــــــالمص

وقاية  النبات .كلية الزراعة . جامعة  . أساسيات انتاج الفطر . قسم1001البهادلي ، علي حسين وهناء حمد الزهرون .

 .  91بغداد . وزارة التعليم العالي والبحح العلمي .ع ص . 

رسالة ماجستير .   Agaricus bisporus. تأثير أوساط التغذية في أنتاج بذار الفطر الزراعي  1779الياس ، أنعام . 

 . 91. قسم البساتين . كلية الهندسة الزراعية . جامعة تشرين . ع ص 
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. تطبيقات في تصميم وتحليل التجارب. وزارة التعليم العالي 1007الساهوكي ، مدحت مجيد وكريمة محمد وهيب . 

 . 790والبحح العلمي . مديرية دار الكتب للطباعة والنشر . جامعة الموصل . العراق . ع ص

الحلفا ونوع المدعم على الكفاءة الحيوية تأثير وسط . 1717عبد الهادي ، عبد االله مخلف و خالد أبراهيم مصطاف .
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