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تأثير اضافة المدعمات النيتروجينية عند التغطية في انتاجية ونوعية العرهون الفطري
Agaricus bisporus
عبدهللا عبدالكريم حسن ، 1كركز محمد ثلج ، 1جمال جليل أحمد

2

 1كلية الزراعة  ،جامعة تكريت  ،تكريت  ،العراق

 2كلية التربية للعلوم الصرفة  ،جامعة تكريت  ،تكريت  ،العراق

الملخص

هدففت هده الف ارسدة لتقيديم تدثيير اضدافة  3،1و %5مد المدفعمات اليايتروجيييدة ) ،WAFI HOLAND ،Erbil Feedاليسدي  ،مييدويي  ،كلوريدف
األموييوم ويترات الكالسيوم) بصورة مفرفة الى وسط التيميدة الد م مرةلدة التةطيدة فدف الصدفات االيتاجيدة واليوعيدة للعرهدو .Agaricus bisporus
بييت اليتائج ةصوم زيافة معيوية ( )p<0.05فف االيتاج الكلف والكفاءة الةيوية لمعاملة  %1م  Erbil Feedاه زاف االيتداج مد  21.68كةدم م

2

فددف معاملددة السدديطرة الددى  23.20كةددم م 2لهددها الم دفعم بييمددا زافت الكفدداءة الةيويددة م د  %72.26الددى  %77.33لدديفا الم دفعم .كمددا سددجلت هدده
المعاملة تبكي اًر بااليتاج كا عيف  16يوماً بعدف التةطيدة مقاريدة مد  18يومداً فدف ةالدة معاملدة السديطرة .ممدا الصدفات اليوعيدة فقدف سدجلت معاملدة %3
م المييويي معلى مةتوى م مضافات األكسفة الكلية التف بلةت  1975مايكروغرام غم وز جدا

مقاريدة مد مةتواهدا فدف معاملدة السديطرة التدف

كايت عيف  1572مايكروغرام غم وز جا  ،وكا اعلى مةتوى بروتييف م المعام ت بلغ  %36.85فف معاملدة  %3مد  Erbil Feedمقاريدة
م  %22.36فف مةتوا فف معاملة السيطرة.
كلمات مفتاحية :العرهو  ،Agaricus bisporusمفعمات يايتروجييية ،صفات ايتاجية ويوعية ،طبقة التةطية.

المقدمة

العدراهي ( )Mushroomsمصددطلي يطلددق فددف الةالددف علددى الفطريددات

مصددبي اسددتالفامها م د العمليددات الروتيييددة فددف البلددفا المتقفمددة لتشددجي

المتقفمد ددة الكبيد د درة الةجد ددم الت د ددف تع د ددوف لد ددى رتب د ددة  Agaricalesش د ددعبة

يمو الةزم الفطري والهي يؤفي الى زيافة االيتاج (.)12 ،11

الفطري د د ددات البازيفيد د د ددة  ،)2 ،1( Basidiomycotaالتد د د ددف تكد د د ددو هات
مجسددام يمريددة لةميددة ( .)3اسددتالفمت الع دراهي كمصددافر غهائيددة مهمددة

يظ د د اًر لمد ددا تقد ددفم واسد ددتكماالً للف ارسد ددات السد ددابقة ةد ددوم تد ددثيير المد ددفعمات
الةهائي د ددة ف د ددف يم د ددو العره د ددو bisporus

لإليسدا ميدده م دفم العصددور ،اه تياولهدا اطيسددا لطعمهدا الشددهف و يمتهددا

البايولوجية فدف القطدر فقدف هدففت هده الف ارسدة الدى االتبدار كفداءة تراكيدز

الةهائي ددة والطبي ددة .تع ددف العد دراهي مص ددافر غيي ددة بالبروتيي ددات ،ه تةتد دوي

مالتلفددة م د بعددن المددفعمات اليايتروجييددة عيددف اضددافتها ال د م مرةلددة

علددى جمي د األةمددان األميييددة األساسددية ،لددهلم فضيهددا تعددف م د ضددم

التةطيد ددة وتثييرهد ددا فد ددف ايتاجيد ددة الفطد ددر وو د ددت ظهد ددور مجسد ددام اليمريد ددة

البروتيي ددات الكامل ددة (.)4
متيوعد داً فه ددف تتض ددم األلي ددا

مةت ددوى العد دراهي مد د الكاربوهي ددفرات يع ددف

 Agaricusوالصائصد د د

وبعن الصائص البايولوجية.

المواد وطرائق العمل

والس ددكريات المتع ددففة مي ددم ال لوكوي ددات

والك يك ددوجي والس ددكريات األةافي ددة والييائي ددة والكةد دوالت الس ددكرية (.)5

اوال :زراعة العرهون :Agaricus bisporus

كمددا تةت دوي الع دراهي علددى يسددف ميالفضددة م د الددفهو  ،وا الموجددوف

تضميت زراعة العرهو مراةم متعففة هف:

ميهددا يكددو علددى شددكم سددتيروالت ومةمددان فهييددة غيددر مشددبعة ،فضد ً

 -1تحضييييير الوسييييط الزراعييييي :ةضد ددر الوسد ددط الز ارعد ددف فد ددف مزرعد ددة

مد د د الطا د ددة ( .)6كم د ددا ايه د ددا تع د ددف مص د ددف اًر غييد د داً بالفيتاميي د ددات الس د دديما

تضم مرةلتي اعتمافاً على ما جاء فف (.)13

ع

العراهي تعدف الاليدة تمامداً مد الكولسدتروم وبمةتواهدا المديالفن

العرهو التابعة لقسم و ايدة اليبدات ،كليدة الز ارعدة ،جامعدة تكريدت .الدهي

مجموع د ددة  ،)B-complex( Bوكد د دهلم االمد د د د المعفيي د ددة ( .)7كم د ددا

م -المرحلييية اىوليييخ يالتخميييير  :ب ددفمت ه دده المرةل ددة بترطي ددف وم ددزج

تتمي ددز العد دراهي بايه ددا مص ددف اًر جي ددفاً لمض ددافات األكس ددفة الطبيعي ددة مي ددم

المكويد ددات ( 1000كةد ددم د ددم الةيطد ددة وماللفد ددات الد ددفواج  600كةد ددم

فيت د د ددامي ( C ،Aو )Eواالرﮔوي د د ددايويي  Ergothioneineوالس د د ددليييوم
والفيي د دوالت (.)8

ايعد ددفام الكولسد ددتروم ووج د دوف األليد ددا

ويالالددة الةيطددة  25كةددم وكبريتددات الكالسدديوم  30كةددم) عددفا كبريت ددات

والسد ددكريات

الكالسيوم (الجبا) التف جمعدت ويظمدت علدى شدكم كدفا بثبعداف 1.7م

المتعددففة بطيئددة التةلددم فيهددا بكميددات جيددفة فف د األطبدداء لددى التوصددية

ارتفاع داً و 1.5م عرض داً و 8م ط دوالً علددى ا تكددو مطرافهددا مض دةوطة

البفييي (.)10 ،9

الوسددط  18 – 16يوم داً يجددري ال لهددا عمليددة تقليددف المكويددات الرطبددة

بتياولهددا م د
تضا

بددم مرضددى السددكر والقلددف وتصددلف الش درايي واألشددالا

وكييفة ،بييما تكو رالوة ومفككدة فدف مركزهدا .تسدتةرق فتدرة تالميدر هدها

ميواع مد المدفعمات الدى الوسدط الز ارعدف للعرهدو لتةسدي يمدو

بواسددطة ماكيددة الاللددط كددم ي يددة ميددام وتضددا

الةد ددزم الفطد ددري وزيد ددافة االيتد دداج وتةسد ددي القيمد ددة الةهائيد ددة للعرهد ددو  .اه

اليوم اليايف عشر م التالمير.
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التربي ددة ب ددالهواء اليقد ددف لم ددفة المسد ددة مي ددام بع ددف التةطيد ددة ،اه تش ددكم هد دده

ف -المرحليييية الثانييييية يالبسييييتر  :بع ددف اكتم ددام عملي ددة التالمي ددر ييق ددم

الظددرو

الوسددط الز ارعددف الددى غرفددة معزولددة ة ارريداً تتضددم مرضددية تةتددوي علددى

الميلددى طيتدداج االجسددام اليمريددة .بعددفها الفضددت فرجددة الة د اررة

فتةددات طمدرار البالددار ومسدديطر علددى تهويتهددا تددفعى غرفددة البسددترة ،يددتم

بمعد ددفم فرجتد ددي يومي د داً وص د دوالً الد ددى  16م◦ ،اه تةفد ددز تكد ددو الد ددفبابيا

العملية رف فرجة الة اررة الى  58م◦ ةتى اليوم اليايف ،يدم الفضدت فدف

ثانيا :الصفات المدروسة

األيددام األربعددة التاليددة بددي  47الددى  55م◦ ،وفددف اليددوم السدداب الفضددت

أ -الحاصييييل الكلييييي علييييخ اسييييا

كثشكام للعرهو .

ضخ بالار الماء م مرجم معف لهها الةرن لمدفة  7ميدام تضدميت هده

الددى  25م◦ ليكددو جدداه اًز لز ارعددة اللقدداد الفطددري للعرهددو  .اه يجددف ا

الييييوزن الرطيييي  :ت ددم جمد د ةاص ددم

الجييددات الميتجددة م د كددم مكددرر وتددم التعبيددر عي د علددى مسدداا غددم 5

يك د ددو مةت د ددوى الوس د ددط الز ارع د ددف مد د د الي د ددايتروجي ب د ددي ،%2.4–2.0

كيلو غرام وسط رطف.

المةتددوى الرطددوبف  %72-68واألا الهيددفروجييف  ،7.5تسددتةرق مددفة

 -معييدل انتييام المربييح الواحييد :تددم هلددم وفددق المعافلددة االتيددة  :معددفم

البسترة  7 – 5ميام.

الزرعدف ،الدهي
ايتاج المرب الواةف = معفم ايتداج 100كةدم مد الوسدط ا

 -2اللقيييياف الفطييييري :اسد ددتعملت فد ددف هد دده الف ارسد ددة عزلد ددة يقيد ددة جد دداهزة

يساوي معفم ايتاج  20كيا.

سددم و ايددة اليبددات ،كليددة

جيييي -الكفييياا الحيويييية ي : B.Cالكف دداءة الةيويددة ه ددف المقي دداا لكف دداءة

Agaricus bisporus B62مد

للعرهدو

( )9مد د بع ددن التة ددويرات وهل ددم بتيمي ددة الة ددزم الفط ددري عل ددى ةب ددوف

اليمرية ويتم التعبير عيها على مساا اليسبة المئوية اليتاج الوسدط وفدق

الةيطة المعقمة .اه ساليت بدهور الةيطدة بالمداء ةتدى الةليدا لمدفة ربد

المعافلددة االتيددة :الكفدداءة الةيويددة ( = % )B.Cالددوز الرطددف ل جسددام

الز ارعددة ،جامعددة تكريددت .ةضددر اللقدداد الفطددري اعتمددافاً علددى مددا هكددر

ايت دداج الوس ددط او ابلي ددة الوس ددط عل ددى ايت دداج مكب ددر كمي ددة مد د االجس ددام

سدداعة ،يددم رشددي المدداء ال ازئددف ووضددعت البددهور علددى طعددة م د البددولف
ميلي ومضي
الجد ددا

اليمرية (كةم) الوز الجا

اليها كاربويات الكالسيوم  CaCO3بيسبة  %2مد الدوز

د -معدل وزن الجسيم الثميري :تدم اةتسداب كداالتف :معدفم وز الجسدم

للبد ددهور وكبريتد ددات الكالسد دديوم  CaSO4بيسد ددبة  %4م د د الد ددوز

اليمري (غم) = مجموع وز األجسام اليمرية فف كم مكرر عففها.

الجددا  ،تددم توزي د البددهور علددى يددايف زجاجيددة سددعة  1لتددر بوا د 200

ھ -متوسييط حاصييل الجنييية الواحييد  :تددم يدداا متوسددط ةاصددم الجييددة

غددم بددهور يييددة يددم عقمددت باسددتالفام المؤصددفة عيددف ة د اررة  121مئويددة

الواةددفة م د ال د م المعافلددة التاليددة :متوسددط ةاصددم الجييددة الواةددفة =

وضةط  1.5جو لمفة ساعة واةفة .بعفها تركت البدهور لتبدرف يدم لقةدت

الةاصم الكلف للميتج فف جمي الجييات لكم مكرر عفف الجييات.

بقطع ددة مد د األﮔار الة دداوي عل ددى الة ددزم الفط ددري للمزرع ددة األم للسد د لة

و -أول عملييييية جنييييي :هد ددف عد ددفف األيد ددام م د د موم يد ددوم مض د ديفت في د د

 Agaricus bisporus B62وةض دديت ف ددف فرج ددة  28 – 25م◦.

المفعمات وطبقة التةطية ةتى موم جيية لألجسام اليمرية.

بعدفها رجددت البدهور مد الاليدوط الفطريددة ( )3مدرات كددم ي يدة ميددام لمددفة

ك -دور االنتييام :هددف عددفف االيددام مد موم جييددة ةتددى االددر جييددة لكددم

( )14يومد داً لتيش دديط يم ددو الة ددزم الفط ددري .ب ددهلم يك ددو اللق دداد الفط ددري

مكرر.

جاه اًز.

ي -التحلييييل الكيمييييائي للعرهيييون  :Agaricus bisporusتض ددم

 -3زراعييية اللقييياف الفطيييري :اللددط اللقدداد الفطددري فددف الوسددط الز ارعددف

التةليم الكيميائف للعرهو الالطوات التالية:

بيسددبة  %3ووض د الاللدديط فددف مكيدداا ب سددتيكية بثبعدداف  60سددم ط دوالً

 .1التجفيف :االهت عييات م االجسام اليمرية لكم معاملدة يدم طعدت

زرع ددف ،ي ددم ةض دديت بفرج ددة
و 40س ددم طد د اًر ب ددثو از عي ددف  5كة ددم وس ددط ا

الددى طد صددةيرة (1سددم ) وجففددت فددف فددر كهربددائف بفرجددة ةد اررة 60
2

ة د اررة  25م◦ ةتددى اكتمددام يمددو الةددزم الفطددري فددف كافددة مج دزاء الوسددط

م◦ لة د ددي يب د ددات ال د ددوز بع د ددفها طةي د ددت العيي د ددات بطاةوي د ددة كهربائيد د ددة

الزراعف.

مالتبريددة  Electrical blenderيددوعNational Isushita Co.

 -4إضييافة المييدعمات :بعددف اكتمددام يمددو الةدزم الفطددري لمددفة  21يوم داً

(الياب ددا ) للةص ددوم عل ددى مس ددةوق ي دداعم .م ددرر المس ددةوق مد د الد د م

فف كافدة مجدزاء الوسدط الز ارعدف تدم ضدافة المدفعمات بصدورة مفدرفة مد
Feed

HOLAND ،Erbil

للوسط (كةم)×  100وكما فف (.)14

ميالددم فتةات د  0.5ملددم .بعددفها وضددعت فددف مكيدداا ب سددتيكية مةكمددة

( WAFIمكوياتهم ددا ةس ددف ال ددفليم

الةلق وةفظت بفرجة  4م◦ لةي االستعمام.

التعريفد ددف للشد ددركتي الميتجتد ددي ) ،اليسد ددي  ،مييد ددويي  ،كلوريد ددف األموييد ددوم

 .2تقييدير الفين يوالت :ددفرت الفيي دوالت وفددق طريقددة  Arnowsالمددهكورة

ويترات الكالسيوم وبيسف  3 ،1و %5على مساا الوز الرطدف للوسدط

مد د

الزراعف.

ب ددم ( )15وهل ددم بقي دداا االمتص ددا

 515ي ددايوميتر بجهد دداز الطيد د

 -5التغطية :بعف ضافة المفعمات تمت ضافة طبقدة التةطيدة المكويدة

الاصدة لكاشد

م د اللدديط م د البتمددوا والرمددم اليهددري بيسددبة  1:1وبعمددق  4سددم فددوق

الض ددوئف عي ددف ط ددوم م ددوجف

الضد ددوئف للمعقد ددف الي دداتج م د د تفد دداع ت

اريددو  Arnows Reagentمد

Ortho dihydric

 .phenolsوت د ددم تق د ددفير الك د دداتيكوم المك د ددافئ للفييد د دوالت مد د د الميةي د ددف

الم د ددفعمات والوسد د ددط الزرعد د ددف المكتمد د ددم اليمد د ددو بد د ددالةزم الفطد د ددري .م د د د

القياسد ددف

المةافظددة علددى فرجددة ة د اررة  24م◦ ورطوبددة يسددبية بةددفوف  %90ع د
طري ددق رم األرضد ددية والجد ددف ار ل ددي ا م د درات بد دداليوم مد د تزويد ددف اعد ددة
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curve

 Standerوباسد ددتالفام معافلد ددة الالد ددط المسد ددتقيم.
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شكل ي : 1المنحني القياسي لتقدير الفينوالت
 .3تقدير مضيادات اى كسيد  :تدم تقدفير مضدافات األكسدفة وفدق طريقدة
( )Phosphomolybdenum methodالمددهكورة م د

( )antioxidantمد الميةيدف القياسدف  Stander curveوباسدتالفام
معافلة الالط المستقيم.

بددم ( )16م د

بعددن التة ددويرات .وت ددم تق ددفير فيت ددامي  Cالمك ددافئ لمض ددافات األكس ددفة

شكل ي : 2المنحني القياسي لتقدير الفعالية المضاد لألكسد
ةفيت زيافة معيوية عيف ( )P<0.05فدف كميدة ةاصدم الجييدات الدي ا

 .4النسبة المئوية للبروتين :فر البروتي بعف تقفير الييتدروجي الكلدف

األول ددى والجيي ددات الرابع ددة ال ددى السافس ددة وااليت دداج الكل ددف للمت ددر المربد د

وفددق طريقددة مايكروكددفام ( )Micro-kjeldal methodبعددف تجفي د

الواةددف للمددفعم  Erbil Feedبيسددبة  %1مقاريددة بمعاملددة السدديطرة ،اه

العرهددو فددف فددر كهربددائف عيددف فرجددة ة د اررة  60م◦ ت دم مالدده  0.5غ درام

بلةد د ددت ( 4.22 ،18.98و 23.20كةد د ددم م ) عل د د ددى الت د د دوالف للم د د ددفعم

م د د تلد ددم المد ددافة وتد ددم هضد ددمها باسد ددتالفام ةد ددامن الكبريتيد ددم المركد ددز

2

وة ددامن البركلوري ددم ي ددم الفف ددت ل ددى  50م ددم اس ددتيافاً ل ددى ( .)17وت ددم

Feed

ةساف يسبة البروتي المئوية م ال م المعافلة:

 Erbilبيسد ددبة  .%1مقاريد ددة بمعاملد ددة السد دديطرة التد ددف بلةد ددت

( 5.11 ،16.57و 21.68كةددم م ) علددى الت دوالف .بييمددا كايددت مفياهددا
2

اليسبة المئوية للبروتي = اليسبة المئوية لليايتروجي ×.)18( 6.25

فددف المعاملددة  WAFI HOLANDبيسددبة  %3التددف بلةددت (،1.24

ثالثاً :التحليل االحصائي

 0.00و 1.24كةددم م ) علددى التدوالف .فددف ةددي لددم تعطددف ايتاج داً م د
2

العرهددو عيددف اضددافة كددم مد المددفعم  WAFI HOLANDواليسددي

ت ددم تةلي ددم اليت ددائج اةص ددائياً وباس ددتالفام بري ددامج ( )SPSSووف ددق تةلي ددم

بيسددبة  %5والمددفعم يت درات الكالسدديوم باليسددف  3و %5والمددفعم كلوريددف

التبداي باتجدا واةدف One- way analysis of varianceواالتبدرت
المتوس د ددطات الةس د ددابية للمع د ددام ت باس د ددتالفام االتب د ددار فايكد د د

األموييددوم باليسددف  3 ،1و .%5واعتمددافاً ايض داً علددى الجددفوم ( )1فقددف

متع د ددفف

ةقدق المددفعم  Erbil Feedبيسددبة  %1مفضددم كفدداءة ةيويددة معيويداً اه

الةدفوف  Duncun multiple rangبمسدتوى معيويدة ( )0.05لتةفيدف
االالت ف ددات المعيوي ددة ( )Significantly differentsالالاص ددة ب ددي

بلةددت  ،77.33مقاريددة بكفدداءة معاملددة السدديطرة التددف بلةددت .%72.26

المجامي (. )19

بييم ددا ايالفض ددت معيويد داً بقي ددة المع ددام ت بيس ددبها المالتلف ددة عد د معامل ددة
السديطرة وكايدت مفياهددا فدف ةالددة المدفعم  WAFI HOLANDبيسددبة

النتائج والمناقشة

 %3الت ددف بلة ددت ( )%4.13ف ددف ة ددي ل ددم يعط ددف الم ددفعم

تيييأثير إضيييافة الميييدعمات عنيييد التغطيييية فيييي اةنتيييام الكليييي والنسيييبة

WAFI

 HOLANDواليسددي بيسددبة  %5والمددفعم يتدرات الكالسدديوم باليسددف 3

المئوييية للكفيياا الحيوييية للعرهييون  .Agaricus bisporusيوضددي

و %5والمددفعم كلوريددف األموييددوم باليسددف  3 ،1و %5مي ةاصددم لددهلم

الج ددفوم  .1ت ددثيير ض ددافة الم ددفعمات عي ددف التةطي ددة ف ددف اطيت دداج الكل ددف

لم تك لها كفاءة ةيوية.

واليسددبة المئويددة للكفدداءة الةيويددة للعرهددو  ،Agaricus bisporusاه
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المييددويي وال يسددي عيددف تددفعيم الجييددة الياييددة بعددف ا ازلددة طبقددة التةطيددة

ا الزيافة المعيويدة فدف االيتداج دف اتفقدت مد الف ارسدات السدابقة فدف هدها
المجددام ،اه اتفقددت م د ( )20الددهي وجددفوا ا هيددام زيددافة معيويددة فددف

بيسددبة  36غددم كةددم وسددط جددا

االيت د دداج عيد د ددف اض د ددافة كسد د ددبة فد د ددوم الص د ددويا المعاملد د ددة بالفورمالفيهايد د ددف

 .bisporusاه بلد ددغ االيتد دداج  1.85و 22.69كةد ددم م علد ددى الت د دوالف

بتركيددز 6000جددزء بددالمليو فددف مرةلددة ز ارعددة اللقدداد الفطددري للعرهددو

مقاريد د ددة بمجموعد د ددة الس د د دديطرة التد د ددف ايتج د د ددت  18.32كةد د ددم م وه د د ددها

2

2

 ، Agaricus bisporusاه زاف الةاص ددم ال ددى  21.00كة ددم 100

االال ددت

كةم وسط زراعف مقارية بوسط السيطرة الهي ايدتج  13.00كةدم 100

االت

كةد ددم وسد ددط ز ارعد ددف .واالتلفد ددت اليتد ددائج م د د ( )21فيمد ددا يال د د

عيددف ز ارعددة العرهددو

Agaricus

ددف يك ددو ياتجد داً مد د االال ددت

الس لة واالالت

بطريق ددة وو ددت التد ددفعيم مو

بتركيز المافة المفعمة.

اضد ددافة

جدول  . 1تأثير إضافة المدعمات عند التغطية في اةنتام والنسبة المئوية للكفاا الحيوية للعرهون . Agaricus bisporus
2
الكفاءة
االنتاج كغم  /م
التركيز
الحيوية
المعامالت
B.E%
الجنية 3-1الجنية 6-4االنتاج الكلي
%
a77.33
a23.20
b4.22
a18.98
1
c54.70
c16.41
c3.66
c12.75
3
Erbil Feed
d45.03
d13.51
de1.54
d11.97
5
e41.86
f12.56
d2.00
e10.56
1
WAFI
j4.13
k1.24
g0.00
l1.24
3
HOLAND
0k
0l
0h
0m
5
h24.20
i7.26
e1.48
i5.78
1
j4.30
k1.29
g0.00
k1.29
3
اليسين
0k
0l
0h
0m
5
d45.00
d13.50
c3.26
f10.24
1
مثيونين
i21.70
j6.51
f0.87
j5.64
3
f27.16
g8.15
f0.93
h7.22
5
0k
0l
0h
0m
1
0k
0l
0h
0m
3
كلوريد األمونيوم
0k
0l
0h
0m
5
g25.03
h7.51
g0.00
g7.51
1
0k
0l
0h
0m
3
نترات الكالسيوم
0k
0l
0h
0m
5
b72.26
b21.68
a5.11
b16.57
0
السيطرة
األةر المتشابهة فف العموف الواةف ال تالتل معيويا عيف مستوى اةتمالية .0,05القيم تميم معفم ي ا مكررات.
الفطددري عيددف التددفعيم بمصددفر يددايتروجييف .فضد ً عد تةلددم القددم فددا

كددهلم اتفقددت يتددائج الكفدداءة الةيويددة م د الف ارسددات الةفييددة فددف البلددفا
المتقفمددة ،اه اتفقددت م د ( )22اللددهي ةققددا مفضددم كفدداءة ةيويددة بلةددت

الة د ددزم الفط د ددري للعره د ددو يةل د ددم األةي د دداء المجهري د ددة الميت د ددة والمع د دداف

 %87.6عيددف تددفعيم الجييددة الياييددة بعددف ا ازلددة طبقددة التةطيددة بيسددبة 36

الموجوفة فيها التف تميم المصفر اليدايتروجييف األساسدف للةدزم الفطدري

بالة ددامن األميي ددف األيزوليوس ددي عي ددف

الي ددامف ( .)23كمد ددا ا العفيد ددف م د د االةم ددان األميييد ددة الموجد ددوفة فد ددف

 Agaricus bisporusمقارية بمعاملدة السديطرة التدف

الم د ددفعمات تعم د ددم عل د ددى ت د ددوفير المة د ددهيات للعره د ددو مد د د مج د ددم بي د دداء

غ ددم كة ددم وس ددط ز ارع ددف ج ددا
زراعة العرهو

البروتييد ددات ،البيورييد ددات ،البريميد ددفييات ،الكد ددايتي والسد ددكريات المتعد ددففة

بلةت كفائتها الةيوية .%68.3

ا العره ددو  Agaricus bisporusمد د الفطري ددات الرمي ددة ،اه يق ددوم
الةددزم الفطددري للعرهددو بايتدداج وافدراز مجموعددة مد

الموج ددوفة ف ددف ج ددفار الاللي ددة ،اه ي ددفالم الي ددايتروجي ف ددف تركيبه ددا (،24
 .)25وتعمددم الم دواف الفهييددة الموجددوفة فددف المددفعم %1 Erbil Feed

االيزيمددات المةللددة

الددارج اللويددة التددف تشددترم فيمددا بييهددا لتةليددم المكويددات الرئيسددية لجددف ار

علددى زيددافة ايتاجيددة العرهددو  ،وهددها يتفددق م د مددا جدداء ب د ( )26م د ا

الال يد ددا اليباتيد ددة الموجد ددوفة فد ددف القد ددم والتد ددف تشد ددمم كد ددم م د د اللكيد ددي

اضدافة زيدوت البدهور الالدام الدى الوسدط الز ارعدف للعرهدو Agaricus

والس ددليلوز ومش ددبا السد ددليلوز والب ددروتي ( .)23كمد ددا ا اض ددافة مصد ددافر

 bisporusفف مرةلة التةطيدة وعيدف ز ارعدة اللقداد الفطدري دف مفت الدى

هات مةتدوى يتروجييدف اضدافف فدف ةالدة اضدافة المدفعم Erbil Feed

زيافة االيتاج.

 %1يسدداعف فددف تةلددم مكيددر للسددليلوز ومشددبا السددليلوز واللكيددي وبالتددالف

مم ددا االيالف ددان المعي ددوي لبقي ددة المع ددام ت بيس ددبها المالتلف ددة ف دديمك ا

يزيف م ايتاجية العرهو ( .)9اه تيتج االيزيمات المةللدة بكميدات كبيدرة

يعددزى الددى ا تددفعيم الوسددط الز ارعددف بددالمواف العضددوية المالتلفددة الةييددة

كمددا تظهددر االت فددات فددف فعاليتهددا م د عمليددة تكددوي االجسددام اليمريددة.

بالكاربوهيددفرات والبروتييددات والددفهو السدديما فددف الم ارةددم المتددثالرة م د

وم د هدده االيزيمددات  Laccaseالددهي يعدداف اسددتالفام م د

فورة االيتد دداج كمرةلد ددة التةطيد ددة مفى الد ددى ارتفد دداع فرجد ددة ة د د اررة الوسد ددط

بددم الةددزم
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عيف ميا شدة ايالفدان

الزراعف عد الفرجدة االعتيافيدة وهلدم بسدبف زيدافة يشداط الةدزم الفطدري

ايالفان كمية االيتاج لألسباف التف هكرت مع

واألةيدداء المجهريددة فددف تةطدديم الم دواف المضددافة ل سددتفافة ميهددا ويتيجددة

االيتاج.

لهها يةفا ضرر للةدزم الفطدري مو موتد ومد يدم ةدفوا فشدم ل يتداج

تييأثير اضييافة المييدعمات عنييد التغطييية فييي أعييداد اىجسييام الثمرييية،

بص ددورة جزئي ددة مو كلي ددة ( .)26وفس ددر ( )20ا االيالف ددان ف ددف ايت دداج

معيييدل وزن اىجسيييام الثمريييية ومتوسيييط الجنيييية الواحيييد للعرهيييون

 %1المعاملة بالفورمالفيهايف بتراكيز واطئة مو غير المعاملدة فدف مرةلدة

يبد ددي الجد ددفوم  .2تد ددثيير اضد ددافة المد ددفعمات عيد ددف التةطيد ددة فد ددف معد ددفاف

العرهو  Agaricus bisporusعيف اضدافة كسدبة فدوم الصدويا بيسدبة

.Agaricus bisporus

ز ارعد ددة اللقد دداد الفطد ددري ،ايهد ددا الجد ددزء الرئيسد ددف والمباشد ددر لتشد ددجي يمد ددو

األجسددام اليمريددة ،معددفم وز األجسددام اليمريددة ومتوسددط الجييددة الواةددفة

الفطريات الميافسدة وعدفم ةصدوم مسدخ جزئدف للبروتييدات الموجدوفة فدف

للعره د ددو bisporus

ه دده المد دواف ب ددم المعامل ددة .كم ددا ا االيالف ددان ف ددف االيت دداج للمع ددام ت

Agaricus

 .اه ايالفض د ددت معيويد د داً عي د ددف

( )P<0.05معددفاف األجسددام اليمريددة فددف معاملددة المددفعم Erbil Feed

اليسي بيسبة  1و  ،%3مييويي بيسبة  3 ،1و %5يعدوف الدى التراكيدز

بيسددبة  %1مقاريددة بمعاملددة السدديطرة ،فبلةددت  1200جسددماً يمري داً م

اليمريد ددة ةتد ددى بوجد ددوف األةيد دداء المجهريد ددة التد ددف تةفد ددز تكد ددوي األجسد ددام

ميتجددت 1300جسددماً يمريداً م  .وكايددت مفياهددا فددف المعاملددة WAFI

العالي ددة مد د األةم ددان األمييي ددة الت ددف تعي ددق وتض ددع
اليمري ددة عي ددف ت ددوفر الظ ددرو

2

تك ددوي األجس ددام

ف دف ةالددة المددفعم  Erbil Feedبيسددبة  %1مقاريددة م د السدديطرة التددف
2

الميل ددى مد د التراكي ددز الواطئ ددة لألةم ددان

 HOLANDواليس د ددي بيس د ددبة  ،%3اه بلة د ددت  60جس د ددماً يمريد د داً م

2

األمييي ددة ،اه ت ددؤفي ه دده التراكي ددز العالي ددة ال ددى ايت دداج كمي ددات كبيد درة مد د

مقاريددة بمعاملددة السدديطرة ،بييمددا لددم تيددتج المعددام ت المددفعم

األموييددوم الددى الوسددط األمددر الددهي يعيددق تكددوي األجسددام اليمريددة (.)27

 HOLANDواليسددي بيسددبة  %5والمددفعم يتدرات الكالسدديوم باليسددف 3

كمددا ا الزيددافة المفرطددة فددف اليددايتروجي تددؤير فددف تةلددم اللكيددي األمددر

و %5والمددفعم كلوريددف األموييددوم باليسددف  3 ،1و .%5ممددا معددفم وز

الهي يؤفي الى عدفم تكدوي األجسدام اليمريدة مد الةدزم الفطدري ،فضد ً

األجسددام اليمريددة فقددف بلددغ معلددى معددفم لهددا فددف معاملددة مييددويي بيس ددبة

ع ا ايالفان اليايتروجي يؤفي الى يفا اليتائج (.)28

ا ع ددفم اعط دداء معامل ددة الم ددفعم HOLAND

WAFI

 ،%1اه بل ددغ (37.52غ ددم) يليد د معامل ددة ميي ددويي واليس ددي بيس ددبة %3

 WAFIبيس ددبة %5

التددف بلةددت عيددف ( 21.70و 21.53غددم) علددى الت دوالف مقاريددة بمعاملددة

ومعاملة المفعم اليسي بيسبة  %5والمفعم يتدرات الكالسديوم باليسدف 3

السدديطرة التددف كددا معددفم مو از مجسددامها اليمريددة ( 16.66غددم) ،بييمددا

و %5والمددفعم كلوريددف األموييددوم باليسددف  3 ،1و %5مي ةاصددم ه ددو

ايالفضت معيوياً فف معاملة يترات الكالسيوم بيسدبة  %1التدف بلدغ مفيدى

ي ددايتروجي المد دواف البروتييي ددة المض ددافة تتة ددوم ال ددى ممويي ددا والت ددف تك ددو

اعتم ددافاً عل ددى اليت ددائج ف ددف الجد ددفوم  .2فق ددف بل ددغ معل ددى متوس ددط للجييد ددة

بسد ددبف تكد ددو األموييد ددا بسد ددرعة بعد ددف التد ددفعيم ،اه ا يلد ددا الد ددى يص د د

معفم مو از مجسامها اليمرية (15.66غم).

س ددامة للة ددزم الفط ددري للعره ددو وبالت ددالف موتد د ( ،)27 ،11فايد د بزي ددافة

الواةدفة فدف معاملدة  Erbil Feedبيسدبة  %1التدف بلدغ متوسدط الجييدة

كمي ددات الي ددايتروجي المض ددافة ت ددزفاف مس ددتويات الي ددايتروجي الهائب ددة ف ددف

فيها ( 4640.00غم) ،مقارية بمعاملة السديطرة التدف كايدت (3611.60

الوسط والسيما األموييا والتف يرافق تكويها ايالفدان  pHالوسدط الدى 4

غم) .بييما بلةدت مفياهدا فدف معاملدة  WAFI HOLANDبيسدبة %3

مو م ددم األمددر الددهي يددؤفي الددى تيبدديط يمددو الةددزم الفطددري وبالتددالف موتد

اه بلددغ متوسددط الجييددة فيهددا ( 1244.60غددم) مقاريددة بمعاملددة السدديطرة

وعفم تكوي األجسام اليمرية (.)11 ،30 ،29

الت ددف كاي ددت ( 3611.60غ ددم) للجيي ددة الواة ددفة .بييم ددا ل ددم تي ددتج معامل ددة

ا الكفد دداءة الةيويد ددة مو ةاصد ددم العرهد ددو الرطد ددف لليد ددوع ت د درتبط بشد ددكم

الم ددفعم  WAFI HOLANDواليس ددي بيس ددبة  %5والم ددفعم يتد درات

مباشددر بس د لة الفطددر والعياصددر الةهائيددة فددف الوسددط الز ارعددف وظددرو

الكالسد دديوم باليسد ددف  3و %5والمد ددفعم كلوريد ددف األموييد ددوم باليسد ددف 3 ،1

اليمددو( .)31و ددف يع ددوف الس ددبف ف ددف ارتفدداع الكف دداءة الةيوي ددة ف ددف الوس ددط

و %5مي ةاصم لهلم لم يك لها متوسط جيية.

الز ارعدف الدى زيدافة كميدة الةاصدم الكلدف علدى مسداا الدوز الرطدف فددف
المعاملة المهكورة مع

لد ددم تتفد ددق اليتد ددائج المتةصد ددم عليهد ددا باليسد ددبة ألعد ددفاف األجس د دام اليمريد ددة

والهي ميعكا ايجابداً علدى الكفداءة الةيويدة .كمدا

وموزايهدا مد ( ،)9اه ةصدلوا علددى مكبددر عدفف مد األجسدام اليمريددة بعددفف

موضددي ( )32ا الكفدداءة الةيويددة لم دزارع ايتدداج العرهددو فددف العددالم تعددف

( )811جس ددماً يمريد داً  100كة ددم وس ددط ز ارع ددف عي ددف اض ددافة  %2مد د

كسبة فوم الصويا الى طبقة التةطية للعرهدو ، Agaricus bisporus

فقي درة اها كايددت بددي  %55-30ومتوسددطة بددي  %70-50وجيددفة بددي
 %90-70وممت ددازة مد د  %100فم ددا ف ددوق ( .)33مم ددا س ددبف ايالف ددان
الكفدداءة الةيويددة للعرهددو

Agaricus bisporus

ممددا موزايهددا فبلددغ معلددى معددفم ألو از األجسددام اليمريددة ( 19.70غددم) فددف

فاي د يعددوف الددى

معاملة  %3مد كسدبة فدوم الصدويا .ويعدوف السدبف فدف هدها االالدت
الى االت
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جدول  . 2تأثير اضافة المدعمات عند التغطية في أعداد اىجسام الثمرية ،معدل أوزان اىجسام الثمرية ومتوسط الجنية الواحد
للعرهون Agaricus bisporus
2
متوسط الجنية الواحدة
معدل وزن الجسم
التركيز أعداد األجسام الثمرية  /م
المعامالت
2
غم  /م
الثمري الطازج (غم)
%
4640.00a
g19.33
1200b
1
3282.20c
h18.23
900c
3
Erbil Feed
2702.00e
i17.32
780d
5
3141.20d
k15.70
800d
1
WAFI
1244.60l
e20.74
60i
3
HOLAND
0m
0l
0k
5
1452.80i
d21.36
340g
1
1292.00k
c21.53
60i
3
اليسين
0m
0l
0k
5
2251.00g
a37.52
360g
1
1302.20j
b21.70
300h
3
مثيونين
2038.00h
f20.38
400f
5
0m
0l
0k
1
0m
0l
0k
3
كلوريد األمونيوم
0m
0l
0
5
2506.40f
k15.66
480e
1
0m
0l
0k
3
نترات الكالسيوم
0m
0l
0k
5
3611.60b
j16.66
1300a
0
السيطرة
األةر المتشابهة فف العموف الواةف ال تالتل معيويا عيف مستوى اةتمالية .0,05القيم تميم معفم ي ا مكررات.

ا الزيد ددافة المعيويد ددة فد ددف معد ددفاف األجسد ددام اليمريد ددة يعد ددوف الد ددى مةت د ددوى

فف الجفوم ( .)3اه تبي م اليتائج ا اضافة المدفعمات عيدف التةطيدة

المددفعمات المرتف د م د يسددبة الكدداربو الددى اليددايتروجي  C:Nوبددهلم

مفى الددى ظهددور األجسددام اليمريددة بو ددت مبكددر معيوي داً عيددف ()P<0.05

االةمان األمييية الموجوفة فف المفعمات تعمدم علدى تدوفير المةدهيات

 Feedبيسد ددبة  %1وHOLAND

بيسد ددبة  %3ظهد ددور

للعرهددو م د مجددم بيدداء البروتييددات ،البيورييددات ،البريميددفييات ،الكددايتي

األجسدام اليمريددة بعددف 16يومداً مد التةطيدة ،مقاريددة بوسددط السدديطرة التددف

فددف تركيبهددا وبالتددالف زيددافة معددفافها وموزايهددا ( .)25 ،24وتعمددم الم دواف
الفهييددة الموجددوفة فددف المددفعم  %1 Erbil Feedعلددى زيددافة ايتاجيددة

معيويداً فدف موم عمليدة جيدف فدف ةالدة التدفعيم  Erbil Feedبيسدبة 3

و ،%5و WAFI HOLANDبيسدبة  %1ويتدرات الكالسديوم بيسدبة

العرهو  ،وهدها يتفدق مد مدا جداء بد ( )26مد ا اضدافة زيدوت البدهور

 %1مقاريد ددة بمعاملد ددة السد دديطرة ،بييمد ددا تد ددثالر معيوي د داً ظهد ددور األجسد ددام

التةطيددة وعيددف ز ارعددة اللقدداد الفطددري ددف مفت الددى زيددافة االيتدداج وبالتددالف

اليمرية معاملة مييويي بيسبة  3و ،%5اه تثالرت معيوياً الدى  23يومداً

لمددفة يومددا مقاريددة بوسددط السدديطرة .اه سددجلت اضددافة المددفعم Erbil

يسهم فف توفير الةدهاء المياسدف ليموالعرهدو ( .)34كمدا ا العفيدف مد

والسددكريات المتعددففة الموجددوفة فددف جددفار الالليددة ،اه يددفالم اليددايتروجي

WAFI

س ددجلت ظه ددور األجس ددام اليمري ددة بع ددف  18يومد داً .ول ددم يةص ددم االت ف د داً

الالدام الدى الوسدط الز ارعدف للعرهدو  Agaricus bisporusفدف مرةلدة

اليمري ددة ف ددف مع ددام ت مال ددرى وكاي ددت مكيره ددا ت ددثال اًر ف ددف ظهوراألجس ددام

زيدافة معددفاف األجسددام اليمريدة .كمددا ايد لدم تددتم عمليددة العدزق عيددف اكتمددام

م مضافة طبقة التةطية والمفعمات.

يمو الةزم الفطدري األمدر الدهي مفى الدى زيدافة األعدفاف بصدورة ملةوظدة

ممددا فورة االيتدداج فقددف تددم توضدديي يتائةهددا فددف يفددا الجددفوم ،اه االتلفددت

على ةساف الوز .

معيويداً بددي المعددام ت المالتلفددة وبلةددت مطددوم فورة ايتدداج  72يومداً فددف

المعاملة  Erbil Feedبيسبة  ،%1مقارية بمعاملة السيطرة التدف كايدت

تأثير اضافة المدعمات عند التغطية فيي موعيد جنيي اىجسيام الثمريية

ودور االنتام للعرهون. Agaricus bisporus
ا

 69يوماً .ولم يةصم االت فاً معيوياً فدف فورة االيتداج فدف ةالدة التدفعيم
 Erbil Feedبيسددبة  .%3بييمددا ايالفضددت معيوي داً الددى يددوم واةددف فددف

اضددافة المددفعمات عيددف التةطيددة وتثييرهددا فددف موعددف جيددف األجسددام

المعاملة اليسي بيسبة .%3

اليمريددة وفورة االيتدداج للعرهددو  Agaricus bisporusتددم توضدديةها
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جدول  . 3تأثير اضافة المدعمات عند التغطية في موعد جني اىجسام الثمرية ودور االنتام للعرهون. Agaricus bisporus
التركيز أول عملية جني (يوم بعد التغطية) دورة االنتاج
المعامالت
(يوم)
%
a72
e16
1
c67
d18
3
Erbil Feed
b70
d18
5
d60
d18
1
WAFI
h33
e16
3
HOLAND
0j
0f
5
f51
bc20
1
i1
b21
3
اليسين
0j
0f
5
b69
cd19
1
48g
23a
3
مثيونين
g48
a23
5
0j
0f
1
0j
0f
3
كلوريد األمونيوم
0j
0f
5
e53
d18
1
0j
0f
3
نترات الكالسيوم
0j
0f
5
b69
d18
0
السيطرة
األةر المتشابهة فف العموف الواةف ال تالتل معيويا عيف مستوى اةتمالية .0,05القيم تميم معفم ي ا مكررات.
ا هددها التددثيير م د التبكيددر بااليتدداج عيددف اضددافة المددفعمات اتفددق م د

تييأثير اضييافة المييدعمات عنييد التغطييية فييي محتييوي اىجسييام الثمرييية

الف ارسددات السددابقة فقددف اتفقددت م د ( )9بددث اضددافة  %1م د كسددبة فددوم

للعرهييون Agaricus bisporusميين الفينيوالت ،مضييادات اىكسييد

سدجلت ظهدور األجسددام اليمريدة بو ددت مبكدر ولمدفة يومددا و 4ميدام علددى

ا اضافة المفعمات عيف التةطية فف مةتوى األجسام اليمرية للعرهو

الكلية والبروتينات.

الصد ددويا وكسد ددبة بد ددهور القط د د واضد ددافة يسد ددبة  %2لجمي د د المد ددفعمات
الت د دوالف بعد ددف ز ارعد ددة اللقد دداد الفطد ددري مقاريد ددة بوسد ددط السد دديطرة .ممد ددا فورة

bisporus

االيتاج فقف اتفقت يتائج الفراسة الةالية مد ( )35اه بدي ا عدفف األيدام

والبروتيي د ددات د ددف ت د ددم توض د دديةها ف د ددف الج د ددفوم ( .)4تب د ددي مد د د اليت د ددائج

التددف تسددتةر ها فورة االيتدداج فددف العرهددو  Agaricus bisporusهددف

 Agaricusم د د الفيي د دوالت ،مضد ددافات األكسد ددفة الكليد ددة

ايالفاضد داً معيوي د داً عيد ددف ( )P<0.05فد ددف مةتد ددوى األجسد ددام اليمريد ددة م د د

 60يوماً عيف ماله ةاصم مرب جييات.

الفييوالت مقارية بمعاملة السيطرة ،اه ايالفضدت الدى ( 749مدايكروغرام

ا اضافة معاملة  Erbil Feedبيسبة  %1دف سدجلت ظهدور ةاصدم

غدم وز جدا

مبكد ددر بيد ددومي مقاريد ددة بمعاملد ددة السد دديطرة وهد دده تعد ددزى الد ددى ا اضد ددافة

مد العرهدو ) فدف معاملدة  WAFI HOLANDبيسدبة

 %1وايالفض ددت ف ددف المعامل ددة  Erbil Feedبيس ددبة  %1ال ددى (645

مصافر هات مةتوى يتروجييف اضافف فف ةالة اضافة المفعم Erbil

م د ددايكروغرام غ د ددم وز ج د ددا ) مقاري د ددة بمعامل د ددة الس د دديطرة ،اه بلة د ددت

 %1 Feedيسدداعف فددف تةلددم مكيددر للسددليلوز ومشددبا السددليلوز واللكيددي

( 1029مددايكروغرام غددم وز جددا ) .كمددا تبددي م د الجددفوم ةصددوم

وبالتالف يزيف م ايتاجيدة العرهدو ( .)9وتعمدم المدواف الفهييدة الموجدوفة

ارتفدداع معيددوي فددف مضددافات األكسددفة الكليددة بددي المعددام ت المالتلفددة

فف المفعم  %1 Erbil Feedعلى زيافة ايتاجية العرهو  ،وهها يتفدق

الموضةة فف يفا الجفوم ،اه بلدغ معلدى تركيدز لهدا (1975مدايكروغرام

م د مددا جدداء ب د ( )26م د ا اضددافة زيددوت البددهور الالددام الددى الوسددط

غم وز جا ) فف معاملة مييويي بيسبة  ،%3كما زافت معيويداً فدف

الز ارعددف للعرهددو  Agaricus bisporusفددف مرةلددة التةطيددة وعيددف

كم م المعام ت  Erbil Feedبيسبة  %5و اليسي بيسدبة  3و%1

ز ارعددة اللقدداد الفطددري ددف مفت الددى زيددافة االيتدداج .كمددا بييددت اليتددائج ا

اه كاي ددت يمه ددا ( 1625و 1591م ددايكروغرام غ ددم وز ج ددا ) عل ددى

اليسددبة  %1ألغل ددف المعددام ت س ددجلت ظه ددور مبك د اًر للةاص ددم مقاري ددة

الت د دوالف .بييمد ددا كايد ددت مفياهد ددا فد ددف معاملد ددة Feed

باليسددف األعلددى  3و %5وهدده ربمددا تعددزى الددى اةتيدداج الةددزم الفطددري

 Erbilبيسد ددبة%1

( 1039م ددايكروغرام غ ددم وز ج ددا ) مقاري ددة بمعامل ددة الس دديطرة الت ددف

الى و ت مكير لتةلم واسدته م اليسدف األكيدر  %5 ،3فدف ةدي كايدت

بلةت ( 1572مايكروغرام غم وز جا ).

اليسف الميالفضة م ئمة للةزم الفطري فف تةللهدا واسدته كها وبالتدالف

ولددم يقتصددر االرتفدداع فددف مضددافات األكسددفة الكليددة ،اه ارتفعددت معيوي داً

ايعكا على سرعة اليمو (.)9

يسددف البروتيي ددات فددف جميد د معددام ت التجرب ددة باليس ددف  3 ،1و،%5
مقاريددة بمعاملددة السدديطرة .فقددف بلةددت فددف معاملددة  Erbil Feedبيسددبة

 ،%3اليس د ددي بيس د ددبة  %3وFeed
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واتفق ددت مد د ( )9ال ددهي س ددجلوا معل ددى زي ددافة ف ددف الب ددروتي وص ددلت ال ددى

 34.65و 33.39غد ددم  100غد ددم وز جد ددا ) علد ددى الت د دوالف ،مقاريد ددة
بمعاملة السيطرة التف بلةت ( 22.36غم  100غم وز جا ).

 %32.6علددى اسدداا الددوز الجددا

ا ايالف ددان الفييد دوالت عي ددف اض ددافة الم ددفعمات ال ددى طبق ددة التةطي ددة ددف

كسبة فوم الصويا فف مرةلة التةطية.

االتلفددت م د الف ارسددات السددابقة فددف هددها المجددام ،اه االتلفددت م د ()36

ا مس ددار ة ددامن الش ددكمم ه ددف العملي ددة الرئيس ددية ف ددف الفطري ددات الت ددف

الهي ميبتوا ا هيام زيافة فف الفييوالت الكلية عيدف اضدافة طةدي بدهور

تبي ددى ميه ددا األةم ددان األمييي ددة األروماتي ددة (الفيي ددم مالي ددي  ،التايروس ددي

الددهرة وفددوم الصددويا بيسددبة  43و 54غددم  17كةددم وسددط ز ارعددف الددى

والتربتوفدا ) ،والتدف تتكدو ميهدا المركبددات الفييوليدة كمدواف ميضدية يايويددة

طبقد ددة التةطيد ددة مقاريد ددة بمعاملد ددة السد دديطرة .ا ايالفد ددان الفيي د دوالت فد ددف

تض ددم ك ددم مد د ة ددامن الس دديياميم ومش ددتقات  ،الفيي ددم مس دديتم ومش ددتقات

عيي ددات المع ددام ت المفروس ددة يع ددوف ال ددى ط ددوم فتد درة الال ددز لمس ددةوق

وةددامن البيزويددم ومشددتقات ( .)39ا ايالفددان الفيي دوالت فددف عييددات

األجسددام اليمريددة الددهي امتددف الددى ي يددة مشددهربعف التجفي د  .واتفقددت م د

المع ددام ت المفروس ددة يع ددوف ال ددى ط ددوم فتد درة الال ددز لمس ددةوق األجس ددام

( )37ال د ددهي وجد د ددفوا ا األجسد د ددام اليمريد د ددة للعرهد د ددو

اليمري ددة ال ددهي امت ددف ال ددى ي ي ددة مش ددهربعف التجفيد د  ،كم ددا يع ددف العره ددو

Agaricus

 bisporusالس لة البيضاء تةتوي علدى مسدتويات ميالفضدة جدفاً مد

 Agaricus bisporusمصف اًر أليزيمات ميها ايدزيم  Laccaseالمهدم

المركبددات الفييوليددة مو تكددو معفومددة فددف العييددات المةللددة م د العرهددو

ف ددف فيلي ددفا .واتفق ددت اليت ددائج مد د ( )38فيم ددا يالد د

فددف ةالددة التددفعيم بيسددبة  %4م د

فددف مكسددفة الفييدوالت ( .)40وربمددا يعددوف السددبف لهددا فددف تقليددم الفيي دوالت

مض ددافات األكس ددفة

فددف المعددام ت ،وللفطريددات القابليددة علددى تةليددم السددليلوز الملكددي

الكليدة الدهي وجدفوا ا الفعاليدة المضدافة لألكسدفة للعرهدو Agaricus
 1.7(bisporusمددايكروغرام غددم) .واتفقددت اليتددائج للبروتييددات م د

المت كهدا يظامداً ميزيميداً عدالف الكفداءة ه تمتلدم الفطريدات يدوعي مد

األيظمددة األيزيميددة الالددارج اللويددة ،مولهددا يظددام التةلددم المددائف

( )9الهي سجلوا ارتفاعاً معيوياً فف المةتوى البروتييف ل جسدام اليمريدة

) (Hydrolytic Systemالدهي ييدتج ميدزيم  Hydrolaseوالدهي يةلدم
السدكريات المتعدففة وعدام ً مؤكسدفاً ال يظيدر لد  ،ممدا اليظدام اليدايف فهدو

لجمي ايواع ويسف المدواف المضدافة مقاريدة بوسدط السديطرة وكدا مع هدا

 (Ligninolyticالد ددهي يةلد ددم اللكيد ددي وةلقد ددات الفييد ددوم

عيد ددف اضد ددافة  %4م د د كسد ددبة فد ددوم الصد ددويا اه بلةد ددت  %32.6مقاريد ددة

)System

بوسط السيطرة التف كايت .%24.3

المفتوةة (.)41

جدول  .4تأثير اضافة المدعمات عند التغطية في محتوي اىجسام الثمرية للعرهون Agaricus bisporusمن الفينوالت ،مضادات اىكسد

الكلية والبروتينات
البروتينات
مضادات األكسدة الكلية
الفينوالت
التركيز
المعامالت
مايكروغرام المكافئ للكاتيكول  /غم مايكروغرام المكافئ لفيتامين  / Cغم وزن جاف غم  100 /غم وزن جاف
وزن جاف
%
c33.39
i1335
c645
1
a36.85
l1039
e592
3
Erbil Feed
e27.09
b1678
h482
5
f26.77
k1053
b749
1
WAFI
i24.57
g1431
d608
3
HOLAND
e27.09
d1591
j250
1
اليسين
b34.65
c1625
k244
3
j23.31
j1291
i466
1
h24.88
a1975
f573
3
مثيونين
d28.66
f1451
g202
5
g25.51
h1390
l536
1
نترات الكالسيوم
k22.36
e1572
a1029
0
السيطرة
األةر المتشابهة فف العموف الواةف ال تالتل معيويا عيف مستوى اةتمالية .0,05القيم تميم معفم ي ا مكررات.
يعتبر االرﮔويدايويي  Ergothioneineمد مضدافات األكسدفة الميتجدة
بشد ددكم مؤكد ددف م د د

واليسددي بيسددبة  ،%3فايد يعددوف الددى زيددافة مةتددوى األجسددام اليمريددة مد
االرﮔويددايويي والددهي ايعكددا علددى زيددافة مضددافات األكسددفة الكليددة فيهددا

بد ددم الفطريد ددات وبعد ددن البكتريد ددا ،واي د د يتكد ددو م د د

األةمددان األميييددة (الهسددتفي  ،السسددتائي والمييددويي ) كثةمددان بافئددة

وه د د د ددها م د د د ددا اتف د د د ددق مد د د د د ( )44ب د د د ددا اض د د د ددافة  2مل د د د ددف م د د د ددوم مد د د د د

لتكويي د د  .تت د دراود كميد ددة االرﮔويد ددايويي الموجد ددوفة فد ددف الع د دراهي بمعد ددفم

المييددويي

 Methionineالددى وسددط ز ارعددة الةددزم الفطددري لعددفف م د

( 2.0-0.4ملة ددم غ ددم وز ج ددا ) ( .)42اه ايد د عي ددف ت ددثالير موع ددف

العدراهي المفروسددة مفت الددى زيددافة مسددتويات االرﮔويددايويي فيهددا األمددر

الجي دف وتع درين الةددزم الفطددري الددى عوامددم اجهدداف ميددم تقليددم رطوبددة

ال ددهي ي ددؤفي ال ددى زي ددافة مس ددتويات مض ددافات األكسد دفة الكلي ددة .كم ددا ا

الوسد ددط الز ارعد ددف وتجزئت د د يد ددؤفي الد ددى زيد ددافة مسد ددتويات االرﮔويد ددايويي

تعددرن التجربددة اليالفددان فرجددات الةد اررة الددى م ددم مد الصددفر المئددوي

( .)43مما الزيافة المعيويدة لمضدافات األكسدفة الكليدة لمعداملتف مييدويي

وايقطدداع الكهربدداء فددف الجييددة الياييددة ،اه بلةددت فرجددة الة د اررة ( 8فرجددة
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ا العفيددف م د االةمددان األميييددة الموجددوفة فددف المددفعمات تعمددم علددى

مئويددة فددف غرفددة االيتدداج) األمددر الددهي مفى الددى ةصددوم اجهدداف ايعكددا

 تسد ددتطي.)25( ت ددوفير المة ددهيات للعره ددو م د د مج ددم بي دداء البروتيي ددات

 فض د ً ع د مةتددوى، علددى مةتددوى األجسددام اليمريددة م د االرﮔويددايويي

جمي الفطريدات اسدتالفام األةمدان األميييدة كمصدفر يدايتروجييف علدى

األجسام اليمرية م السليييوم الدهي يعتبدر مد مضدافات األكسدفة والدهي

ال ددرغم مد د ايه ددا تةت دداج ال ددى الت ددفعيم بي ددوع واة ددف فق ددط مد د األةم ددان

تةتددوي فضد ت الددفواج يسددف متميدزة ميد مد الد م اسددتالفام المدربي

 ومد هددها الةددامنglutamine  موglutamic acid األميييدة ميددم

له د ددها العيص د ددر كم د ددفعم مي د دداعف لل د ددفواج وال د ددهي ايعك د ددا عل د ددى زي د ددافة

تسددتطي ايتدداج جمي د األةمددان األميييددة األساسددية األالددرى م د ال د م

.مضافات األكسفة الكلية

تفدداع ت يقددم مجموعددة األمددي وبالتددالف زيددافة البروتييددات فددف األجسددام

ا الزيددافة المعيويددة فددف مةتددوى األجسددام اليمريددة م د البروتييددات يعددوف

.)30( اليمرية

الددى مةتددوى المددفعمات المرتف د م د يسددبة الكدداربو الددى اليددايتروجي
 كمدا.)34(  والهي يسدهم فدف تدوفير الةدهاء المياسدف ليموالعرهدوC:N
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Effect of Nitrogen Supplementation additives at Casing on the Productivity
and Quality of the mushroom Agaricus bisporus
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Abstract
This study aims to assay the effect of the separate supplementation with 1, 3 and 5% of (Erbil Feed, WAFI
HOLAND, Lysine, Methionine, Ammonium Chloride and Calcium Nitrate) at casing on the productivity and
quality of the mushroom Agaricus bisporus. Results indicated a significant increase in total production and
biological efficiency. with treatment of 1% Erbil Feed. When total production increased from 21.68 kg / m2 in
the control to 23.20 kg / m2 with this supplement. While the biological efficiency was increased from 72.26% to
77.33% with the same supplement. Treatment 1% of Erbil Feed was also recorded earliest production reached at
16 days after casing than controls at 18 days. The qualitative traits of 3% Methionine has recorded higher of total
antioxidants contents at 1975 µg/ g dry weight comparison with control, which was 1572 µg/ g dry weight, as
well as recording the 3% of Erbil Feed gave a higher protein contents 36.85% compared to the control treatment
22.36 %.
Key words: Agaricus bisporus mushroom, Nitrogen supplementations, Productivity and Quality Characterizes,
Casing layer.
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