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 عام االنبار لجامعة الرديف الموقع غريب ابو/  الزراعة كلية في تجربة نفذت 
 بعد يوم 30 مدة التمر نخيل سعف حضن أثر لدراسة 2016/   2015

 االمونيوم هيدروكسيد من% 3.3 بمحلول او يوريا سماد% 5 بمحلول التغطيس
 الفطر غزل نمو سرعة في ذلك وتأثير الزرعي الوسط تحضير في ادخاله قبل

 السائل الوسط في المتكونة الحيوية وكتلته الصلب الوسط على االبيض الغذائي
 االبيض الغذائي الفطر غزل نمو اكتمال مدة دراسة كذلك. البروتيني ومحتواها

 المعامالت بعد التمر نخيل سعف من حضر الذي الزراعي الوسط على
 الفطري  واللقاح األبيض الغذائي الفطر عزلة على الحصول تم. المذكورة

Spawn White button Agaricus bisporus 169 عمشرو  دائرة من 
  نفذت. الزراعة بوزارة الزراعية البحوث دائرة الى التابع العضوية الزراعة

 Completely (CRD) التعشية تام التصميم وفق بسيطة كتجارب
Randomized Design أطباق) تكرارات خمس فيه مكرر كل مكررات بثالث 

 Genstat برنامج وفق النتائج وحللت معاملة، لكل( اكياس أو دوارق  أو
 Least 0.05 احتمال مستوى  عند معنوي  فرق  أقل حسب المعدالت واخُتبرت

Significant Difference (L.S.D). أوساط جميع ان النتائج اظهرت 
 بهيدروكسيد معاملته تمت الذي التمر نخيل سعف فيها استخدم التي المعامالت
 لمعامالت الصلبة االوساط على الفطر غزل نمو سرعة من زادت االمونيوم
+  حنطة تبن% 75 من وسطها تكون  التي المعاملتين وسط وتفوق  الدراسة

 التمر نخيل سعف% 50+  حنطة تبن% 50و التمر نخيل سعف% 25
 الترتيب، حسب للمعاملتين 1-يوم. سم 2.56و  2.6 بلغ نمو أسرع بإعطائهما

 التمر نخيل سعف% 25+  حنطة تبن% 75 من تكونا اللذين الوسطان وحقق
 التمر نخيل سعف معاملة وتمت التمر نخيل سعف% 50+  حنطة تبن% 50و

 حسب للمعاملتين 1-يوم. سم2.53و  2.5 قدرها نمو سرعة باليوريا فيهما
 المتكونة الخلوية الكتلة في البروتين من محتوى  اعلى بإعطاء وتفوقتا، الترتيب

 معاملة أعطت بينما الترتيب حسب للمعاملتين%  26.25و 24.30 بلغ فيهما
 1-يوم. سم 2.0 قدرها بروتيني ومحتوى  حيوية وكتلة نمو سرعة القياس

 حسب للصفات 18.75% و سائل وسط 1-مل50.جاف وزن  غم 0.15و
% 50+  حنطة تبن% 50 من المتكونة المعامالت اوساط حققت. الترتيب
 نخيل سعف% 25+  حنطة تبن% 75و بالماء، المعامل التمر نخيل سعف
 المعامل التمر نخيل سعف% 50+  حنطة تبن% 50و معاملة، بدون  التمر

 المعامل التمر نخيل سعف% 25+  حنطة تبن% 75و االمونيوم، بهيدروكسيد
 الزراعي الوسط على الفطر غزل نمو الكتمال مدة أقصر االمونيوم بهيدروكسيد

 فيما الترتيب، حسب لألوساط يوم 32.00و 31.66 ،31.00 ،30.66 بلغ
 .يوم 47.00 بعد القياس وسط على الفطر غزل نمو أكتمل
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INFLUENCE OF SOME TREATMENTS ON DATE PALM 

FROND AND IT USAGE TO PREPARING COMPOST FOR 

WHITE BUTTON  AGARICUS  BISPORUS GROWTH 
 

M. M. Muslat  and A. Th. Mahmood 
            College of Agriculture – University of  Anbar  

 

Abstract 

This study was conducted on Agriculture college of Abu-Grab/  Baghdad as a 

replacement location of Anbar University during 2015 / 2016 season  to study the 

effects of Date palm frond incubation 30 days after soaking in solution of 5% Urea or 

3.3% Ammonium hydroxide  before using it to preparing a compost, and its effect on 

mycelium growth rate on solid medium, matt on liquid medium and protein content, 

and to study complete over growth time on compost media. Agaricus bisporus 169 

strain and its spawn obtained from Organic Farming Project Belonging to Agriculture 

Researches Office / Agriculture Ministry. Simple experiments according to 

completely Randomized Design (CRD) with 3 replicates and 5 experimental units for 

each treatment .Genstat program was used to analyses all data and means tested by 

Least Significant Difference at 0.05 level. Results showed that, all composts prepared 

by usage partial from  Date palm frond soaked in NH4OH solution increased 

vegetative growth of mycelium . Treatments of 75% wheat straw + 25% date palm 

frond and 50% wheat straw + 50% date palm frond given faster growth rat were 2.6 

and 2.56 cm per day, while  treatments of 75% wheat straw + 25% date palm frond 

and 50% wheat straw + 50% date palm frond soaked in Urea solution increased  2.5 

and 2.53 cm day-1 respectively and increased protein content significantly (P.L. 0.05) 

were 24.30% and 26.25% respectively, when control treatment given 2.0 cm day-1, 

0.15 g dry weight of biomass  and 18.75% protein content respectively. On other hand 

compost from 50% wheat straw + 50% date palm frond soaked in water before 

incubation, 75% wheat straw + 25% date palm frond  without treatment, 50% wheat 

straw + 50% date palm frond and 70% wheat straw + 25% date palm frond soaked in 

NH4OH reduced period of mycelia overgrowth on compost to 30.66 , 31.0 , 31.66 and 

32.0 days  respectively , while the control recorded 47.0 days. 

Keywords: Mushroom, Date Palm Waste, Matt. 
 

مقدمةال  

ي وهر Agaricales للرتبرة Agaricus bisporus الفطرر الغرذائي االبريضومنها الفطريات الغذائية اللحمية  تعود
فقرررد  .(43و 22) (Compostفطريرررات رميرررة التغذيرررة اذ تحصرررل علرررى غرررذائها مرررن المرررواد العضررروية المتحللرررة )

الغذائيررة  انتشررت فرري العقررود االخيرررة زراعررة انررواع عديرردة مررن الفطريرات الغذائيررة وعلررى مسررتوى العررالم وذلررك لقيمتهررا
 A. bisporus . بلغ انتاج الفطر الغذائي االبيض(36)انواع محددة منهااالنتاج التجاري على ركز ما بينوالطبية 
طررن مررن االنترراج العررالمي للفطريررات الغذائيررة اللحميررة والبرراقي يترروزع علررى االجنرراس االخررررى  2450000حرروالي 

 30واكثرر مرن  2020مليون طرن فري العرام  20-25من المتوقع ان يصل االنتاج العالمي الى ما يقارب  (.16)
الفطرررر فرري المرتبرررة الرابعرررة فررري الواليرررات المتحررردة االمريكيرررة بعرررد أنتررراج ( ويرررأتي 24)2025مليررون طرررن فررري العرررام 

نرره مررن كو البطاطررا و الطمرراطم و الخررس اذ يعررد الفطررر مصرردر رئرريس لسررد جررزء مررن احتياجررات االنسرران الغذائيررة 
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 %32الى ان الفطر الغذائي االبيض يمثل ما يقارب  (11)اشار(. 16) المرغوبة والمفضلة لدى االنسان االغذية
 من انتاج العالم .  %14انتاج الفطر المحاري حوالي يشكل بينما  يات الغذائيةمن االنتاج العالمي للفطر 

ة في بعرض الحديثة، وبدأ انتشار هذه الزراع تنياقزاد االهتمام بزراعة وانتاج الفطريات اللحمية وذلك باستعمال الت
 دماقرفتحرت افاقرا جديردة للعمرل واالنتراج والرربت للمنتجرين، والعرراق مرن  ولشرق االوسرط وحققرت نجاحرا كبيررا دول ا

 عردم تروفربعرض الصرعوبات اهمهرا تواجره في العرراق  تهزراعاال ان (. 27)الغذائيلفطر االدول العربية في زراعة 
وترررربن  (wheat straw)المررررادة االسرررراس المسررررتخدمة فرررري تحضررررير الوسررررط الزرعرررري اال وهرررري ترررربن الحنطررررة 

 واقتصراديات مشرروع انتراج الفطرر، وغيرهرا اذ ارتفعرت اسرعار هرذه المرواد بمرا ال يتناسرب (barley straw)الشعير
ومخلفات قص  )الخوص( استخدام سعف النخيلفكان من الضروري ايجاد بدائل لإلنتاج لذلك هدفت الدراسة الى 

ر هرررذين الثيرررل كمكرررون اساسررري او جزئررري فررري وسرررط انتررراج الفطرررر الغرررذائي االبررريض والفطرررر المحررراري بسررربب تررروف
مليررون  16اذ ذكرررت اخررر االحصررائيات ان عرردد اشررجار النخيررل فرري العررراق و ررل الررى المكررونين وبكميررات كبيرررة، 

كررب وازالرة السرعف الجراف مرن اشرجار النخيرل نرزع الي لعمليات الخدمة و ( وبذلك سيكون الناتج العرض15نخلة )
الحنطرررة او ترربن ذ يعرررد سررعف النخيرررل ذو ويمررة تغذويرررة متدنيررة مقارنرررة بإ. (8)الرررف طررن 240سررنويا مررا يزيرررد عررن 

وانخفررام محتررواه مررن البررروتين والررذي  ،مررادة جافررة 1-كغررم .غررم 94.2تقرردر نسرربة اللكنررين فيرره حرروالي  و، الشررعير
مررن هنررا ظهرررت الفكرررة  ،( وا رربت اسررتخدامها محرردودار وتوفرهررا بشرركل دائررم39و 5) % 3.42- 2.0 يتررراوح بررين

ج كوسررط بررديل  نتررا كسرريد االمونيرروم وبتراكيررز معينررة السررتخدامهالختبررار معاملررة سررعف النخيررل باليوريررا أو هيدرو 
 .اللكنين و تلك المواد على تحلل السليلوز  الفطر الغذائي االبيض وتقييم تأثير

 المواد وطرائق العمل
وترم تنفيرذه فري مختبرر ، الجرزء األول فري المختبرر وتضرمن العمرل جرزئين  2015 /10/  8بتاريخ  التجربة نفذت 

لدراسررة سرررعة نمررو غررزل الفطررر علررى جامعررة بغررداد  –الفطريررات اللحميررة والتقانررة االحيائيررة التررابع لكليررة الزراعررة 
، وسرراط الزراعيررة لمعررامالت الدراسررةالمتكونررة فرري الوسررط السررائل لمستخلصررات األ الوسررط الصررلب والكتلررة الحيويررة

نمرو غرزل الفطرر علرى الوسرط الزراعري مدة اكتمال والجزء الثاني زراعة لقاح الفطر على األوساط الزراعية لدراسة 
ألرم ديم تحرت اوتم تنفيرذه فري بنايرة مخرزن قرتمال نمو غزل الفطر على الوسط الزراعي كاالمخمر وحتى مرحلة 

تربن )تهيئرة المخلفرات النباتيرة  بعرد. جامعرة االنبرار -يل لكليرة الزراعرة الموقرع البرد ابرو غريرب -فري كليرة الزراعرة 
-0.2سرم وأقطرار  7-5الحنطة ومخلفات الدواجن من منطقة أبري غريرب ومجرروع سرعف نخيرل التمرر )برأطوال 

. (ا والجررربس وهيدروكسررريد االمونيررروم مرررن السررروق المحليرررة وسرررماد اليوريررر) كرررربالء –سرررم ( مرررن دائررررة الزراعرررة  0.5
الى اربعة اقسام تم وضع كل قسم منها في وعراء مرن  )الخوص(قسمت الكمية المجهزة من مجروع سعف النخيل

)مررراء: مجرررروع  1:1لترررر وتمرررت إضرررافة فقرررط المررراء الرررى القسرررم األول منررره وبنسررربة وزن 120 البالسرررتك سرررعة 
 مراء نقرع القسرم الثراني مرن الوسرط % الى5 % نتروجين( وبنسبة46تركيز) اليوريا ، وتمت إضافة سماد (الخوص

دة % علرى اسراس المرا3.3وبنسربة  (% مرع المراء35تركيرز ) (. في حين تمت إضافة  هيدروكسريد االمونيروم19)
تم غلق فوهات البراميل بشكل محكم لمنع حدوث تسرب لألمونيا، بينمرا ترم (. 20) الجافة للقسم الثالث من الوسط
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يومررا،  30 الخرروص. اسررتغرقت مردة الحضررن لمجرروع دون معاملررةترر  القسررم الرابرع مررن مخلفررات سرعف النخيررل بر
البراميرل وترم نشرره تحرت اشرعة الشرمس لحرين الجفراف الترام،  بعرد ذلرك ترم تركيرب الوسرط  وبعد انتهراء المردة فتحرت
) ترربن حنطررة أو مجررروع سررعف نخيررل التمررر ( بحسررب معررامالت  % مخلفررات نباتيررة55الزراعرري مررن خلررط نسرربة 

. تبردأ بعرد ذلرك عمليرة تحضرير (6)يوريرا %5% كبريترات الكالسريوم و 5% مخلفرات الردواجن مرع 45الدراسرة مرع 
حسرب الطريقرة التري   Aerobic fermentationوهي عملية تخمر هوائي للمرواد  Composting الوسط وتدعى

 :التاليةوشملت المعامالت توليفة من المكونات ( 17و فها)
T0  سط تبن حنطة ) معاملة المقارنة (و ،T1  مجروع سعف نخيل التمر بدون 25% تبن حنطة + 75وسط %

% ترربن 75وسرط  T3، % مجرروع سرعف نخيرل التمررر بردون معاملرة50% تربن حنطررة + 50وسرط  T2 ،معاملرة
ع % مجررو 50% تربن حنطرة + 50وسرط  T4، ع سعف نخيرل التمرر غطرس بالمراء فقرطمجرو % 25حنطة + 

% مجرروع سرعف نخيرل التمرر غطرس 25% تربن حنطرة + 75وسرط  T5، سعف نخيل التمر غطس بالماء فقط
% مجررروع سررعف نخيررل التمررر غطررس بمرراء يحرروي 50% ترربن حنطررة + 50وسررط  T6، يوريررا 5%بمرراء يحرروي 

 3.3%% مجررررروع سررررعف نخيررررل التمررررر غطررررس بمرررراء يحرررروي 25حنطررررة +  % ترررربن75وسررررط  T7، يوريررررا %5
% مجرررروع سرررعف نخيرررل التمرررر غطرررس بمررراء يحررروي 50% تررربن حنطرررة + 50وسرررط  T8، هيدروكسررريد االمونيررروم

اجريررت عمليررة البسررترة لألوسرراط  بعرردها  يومررا 30 اسررتمرت عمليررة التخميررر مرردة هيدروكسرريد االمونيرروم. %3.3
%، ليرتم بعرد ذلرك 50تركت االوساط لتبرد وتنخفض رطوبتهرا لتصرل حروالي . (33الزراعية كما و فت من قبل )

 .يحها بلقاح الفطر الغذائي األبيضتعبئتها في اكياس بولي أثلين وتلق
غررم مررن الوسررط الزراعرري  25أخررذ تنميررة غررزل الفطررر فرري المختبررر وذلررك بل مررل مسررتخلص مررن االوسرراط الزراعيررةعُ 

 ، بعردهاثانيرابرورق ترشريت ثرم  اوال  بقطعرة قمراع نراعم رشرحتدويقرة،  15لتر لمدة 1 بماء مغلي  ونقعتللمعاملة 
) مادة التصلب بإضافة  ر الوسط الصلبضحُ (. 4)مل 1000اكمل الحجم الى  والى دورق زجاجي حجمي  نقل

Agar باونرد.  15م وضرغط ˚121الوسرط فري جهراز المة ردة علرى درجرة حررارة  عقرمثرم  1-لتر .غم 15( بمقدار
بعررد رج  (سرم 9قطررر درجرة حرارتره ُ ررب فري اطبرراق بترري ) لمردة نصررف سراعة، وبعررد أن ترر  لتررنخفض 2-بو رة

. تركرررت األطبررراق لتبررررد فررري كرررل مكررررر خمرررس تكررررارات ولكرررل معاملرررةالمحلرررول جيررردا، وبواقرررع خمرررس مكرررررات فررري 
ملرم وضرعت  5بقطرر  االطباق الخالية من التلوث بقطعة من الغرزل الفطرري  تم، ولقح˚ 25الحاضنة على درجة 

 .م˚25على درجة حرارة  ت، وحضنوسط الطبق
فري قنرراني زجاجيررة ووضررع ، ضررافة مرادة التصررلبعرردم إ ترم اتبرراع الخطروات ذاتهررا عنرردما حضرر الوسررط السررائل مرع

 مرردة نصررف سرراعة  علررى درجررة لبجهرراز المة رردة  تعقمررو ، فرري كررل  منهررا مررل 50حجررم  وضررع مررل  250سررعة 
 المعقمرةفري القنراني   الزراعيرةترم تلقريت  األوسراط  الالحقوفي اليوم  ،2-بو ة .باوند 15وضغط  م ˚121حرارة 

أسرتمرت ( 42) م˚25حضن القناني الملقحة في حاضنة على درجرة حررارة و ملم، 5  بقطعة من غزل الفطر بقطر
الكتلرررررة الحيويرررررة بدرجرررررة حررررررارة  جففرررررت ،االوسررررراط عبرررررر ورق ترشررررريت تحرشررررريررررروم، وبعررررردها  30مررررردة الحضرررررن 

 ، ومن ثم استخدمت لتقدير البروتين. ساعة لحساب الوزن الجاف 24لمدة م ( ˚35)رمختبال
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رع أرضرررية الغرفرررة بررر%  5بمحلرررول الفورمرررالين بنسررربة  الرررزرعغرفرررة  قمرررتعُ بعرررد اكمرررال تحضرررير الوسرررط الزرعررري 
امرررة، إذ تمرررت تعبئرررة تسررراعة ثرررم اجريرررت عمليرررة التهويرررة لحرررين اختفررراء الرائحرررة بصرررورة  48وجررردرانها وتركرررت مررردة 

، وتمرت إضرافة اللقراح الفطرري برين طبقرات الوسرط سرم 100× 50االوساط الزراعية في اكياس بولي أثلرين ويراس 
س، % وبشكل متجرانس، شرملت التجربرة خمرس مكرررات لكرل معاملرة، وشرمل كرل مكررر خمسرة أكيرا2نثرا وبنسبة 

% حترررى اكتمرررال نمرررو الغرررزل الفطرررري وانتشررراره فررري جميرررع 85م ورطوبرررة نسررربية ˚ 25حضرررنت علرررى درجرررة حررررارة 
 (. 1مكونات الوسط )

 ( مرن خرالل ويراس قطرر مسرتعمرة غرزل الفطرر المتكونرة علرى سرطت1-يروم .سم) تم حساب سرعة نمو غزل الفطر
االطبرراق بغررزل الفطررر واسررتخرجت سرررعة النمررو بقسررمة الوسررط الزرعرري يوميررار بمسررطرة ويرراس مدرجررة حتررى امررتالء 

زن و غررام ) المسافة التي قطعها غرزل الفطرر علرى المردة الزمنيرة التري اسرتغرقها لرذلك وترم أخرذ وزن الكتلرة الخلويرة
م مردة ˚60وجففرت الكتلرة الحيويرة علرى درجرة حررارة  ،وسط سرائل( بعرد ترشريت الوسرط السرائل الملقرت 1-مل .جاف
التري  تخدمت لتقدير البروتين. تم تقدير الررقم الهيردروجيني وااليصرالية الكهربائيرة  وجففرت العينراتساعة، واس 24

سرراعة وبعررد أن تررم طحنهررا ُأخررذ منهررا  48م مرردة ˚65تررم أخررذها مررن االوسرراط فرري فرررن كهربررائي وعلررى درجررة حرررارة 
عردها ترشريت العينرة وترم ويراس ووضع في حاضنة هزازة مدة سراعة وترم ب 5: 1وزن معين وأضيف له الماء بنسبة 

مرن  (. قدرت النسبة المئوية للكاربون في االوساط الزرعية حسب الطريقرة المو روفة6الرقم الهيدروجيني للراشت )
 48م مردة  ˚65، أخذت عينات مرن االوسراط الزرعيرة التري جففرت فري فررن كهربرائي علرى درجرة حررارة (31قبل )

مئوية لمردة ثرالث سراعات، وبعرد ان  ˚500فرن كهربائي على درجة حرارة ساعة و تمت عملية حرق للعينات في 
لحررق. تركت العينات تبرد تم وزنها لتقدير الكاربون باالعتمراد علرى كميرة ثراني أوكسريد الكراربون المتطراير خرالل ا

ة تيررة: المرررادوُقرردرت المرررادة العضرروية والكررراربون العضرروي باالعتمررراد علررى نسررربة الرمرراد والمرررادة حسررب المعادلرررة اال
 النسبة المئوية للرماد. –Organic Matter  =1العضوية

حسررررب )وزن جرررراف( قرررردرت المررررادة الجافررررة  (.13و 12)0.58(× O.Mالعضرررروية)الكرررراربون العضرررروي = المررررادة 
دة ويتم وضعها غم( من الما5-1وذلك بأخذ جفنة خزفية معلومة الوزن و اخذ ) (10)الطريقة المو وفة من قبل 

ةخرررذ وزن العينرررة بعرررد التج يرررف وتحسرررب يسررراعة ثرررم  24 -16م لمررردة 105ºعلرررى درجرررة حررررارة  ovenفررري فررررن 
 وزن العينررررة( /زن الجفنررررةو  -وزن الجفنررررة مررررع العينررررة بعررررد التج يررررف)%=D.Mبالمعادلررررة االتيررررة : المررررادة الجافررررة 

 Kjeldahlلكلرري بجهرراز تررم تقرردير البررروتين فرري الكتلررة الخلويررة للفطررر باالعتمرراد علررى تقرردير النتررروجين ا. 100×
 حسربت النسربة المئويرة للبرروتين وفرق المعادلرة التاليرة : % للبرروتين =و ، (31)حسرب الطريقرة المو روفة مرن قبرل

ل (. قدرت النسبة المئوية للنتروجين في االوساط الزرعية باستخدام جهاز مايكروكلدا18) 6.25×  % للنتروجين
Micro Kjeldahl 25) (. قرردر السررليلوز 35) النتررروجين وفررق الطريقررة المو رروفة مررن قبررل(. تررم حسرراب كميررة

 (.45المو وفة من قبل) طريقةالواللكنين حسب 
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 Complete Randomize Design (CRD)الدراسرة كتجرارب بسريطة وفرق التصرميم العشروائي الكامرل  نفرذت
 0.05( عنرد مسرتوى احتمرال LSD(. وتم تحليل البيانات وقورنت المتوسطات حسرب اختبرار أقرل فررق معنروي)7)

 .Genstatباستخدام البرنامج االحصائي الجاهز 
 النتائج والمناقشة

مو  الاواربون والنتورو و  والنسوبة   Agaricus  bisporus محتوو  الوطوط الزر ول لل اور اليواائل ا  وي 
  ونهما والسلولوز واللانو  . 

% سرعف نخيرل التمرر بردون معاملرة ( أبقرت 50تربن حنطرة + %50 )  T2أن المعاملرة  1 جدولفي اظهرت النتائج 
تربن T4 ( %50% تلتهرا المعرامالت 46.2على أعلى محتوى من الكاربون وتفوقت على جميع المعامالت إذ اعطت 

ف نخيرل التمرر معامرل باليوريرا( % سرع50تربن حنطرة + 0 %5)T6% سعف نخيل التمر نقع بالمراء( و50حنطة + 
  45.6 ،  45.7% سعف نخيل التمر معامل بهيدروكسيد االمونيوم( والتي سرجلت  50 تبن حنطة + %50 ) T8و

) تربن حنطرة( مرن الكراربون والرذي  T0واختلفرت احصرائيار عرن محتروى معاملرة  القيراس  حسب الترتيب%  45.00و 
 % . 40.6بلغ 

نخيرررل التمرررر المسرررتخدم فررري تظهرررر بيانرررات الجررردول أن محتررروى االوسررراط مرررن النترررروجين قرررد ترررأثر بالمعرررامالت لسرررعف 
لتمررر معامررل بهيدروكسرريد % سررعف نخيررل ا25ترربن حنطررة + T7 ( %75تحضررير تلررك االوسرراط ، وتفوقررت المعاملررة 

%  2.18بالمرتبرة الثانيررة إذ حققررت  T3، جراءت المعاملررة % 2.20( بإعطائهررا أعلرى ويمررة نترروجين قرردرها االمونيروم
جردول  % كمرا فري 1.96من النتروجين الذي بلغ T0 نتروجين فيها واختلفتا معنويار عن محتوى وسط معاملة القياس 

 ر المسرتخدم فري تحضريركما تشرير النترائج الرى ترأثر نسربة الكراربون الرى النترروجين بالمعرامالت لسرعف نخيرل التمر .1
التري أعطررت نسربة قرردرها  T6والمعاملررة  23.31نسربة قردرها  اعلررىبإعطائهرا  T4، تفوقررت فيهرا المعاملررة تلرك االوسراط

أظهرررت  1جرردول كمررا فرري20.92 واختلفتررا معنويررار عررن مررا حققترره معاملررة القيرراس الترري أعطررت نسرربة قرردرها  20.32
ي النتائج بأن المعامالت المستخدمة في الدراسة لسعف نخيل التمر المستخدم في تحضير اوساط زراعرة الفطرر الغرذائ

تربن T5  (%75، إذ تفوق فيها تأثير المعاملةى محتوى تلك االوساط من السليلوزر واضت عليتأث تذا تكاناالبيض 
 T8و T7% تلتهرررا المعررراملتين  26.50% سرررعف نخيرررل التمرررر معامرررل باليوريرررا( بإعطائهرررا ويمرررة قررردرها 25حنطرررة + 

، وأعطررت معاملررة حسررب الترتيررب% 25.80% و25.90 أعطتررا محترروى مررن السررليلوز قرردره بالمرتبررة الثانيررة والثالثررة إذ
%. بينمرررا أظهررررت المعرررامالت المسرررتخدمة  ترررأثيرار مختلفرررار علرررى تحلرررل 24.30القيررراس أقرررل محتررروى مرررن السرررليلوز بلرررغ 

( بإعطائها أقرل محتروى قردره % سعف نخيل التمر نقع بالماء25تبن حنطة +  %75) T3اللكنين إذ تفوقت المعاملة 
 عطرت نسربة مئويرة مرنالتري ا  T2فري الترأثير المعاملرة  تأثير جميع المعامالت، تلتهرا معنويار عن% واختلفت  20.13

. فيمرا بلرغ محتروى % 28.33 أعلى محتوى من اللكنين بلرغ T6 ، في حين سجلت المعاملة %22.18 اللكنين قدرها
 1 جدولكما في  % 27.14وسط معاملة القياس من اللكنين 

  م   Agaricus  bisporusمحتو  ا وطاط الزراعية المستخدمة فل تنمية ال ار الياائل ا  ي   1 دول 
 .تحضورللانو  بعد انتهاء مرحلة الالااربون والنترو و  ونسبة الااربون الى النترو و  والسلولوز وا
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C المعاملة  %  N  %  C / N % اللكنين % السليلوز 
T0 40.6 1.94 20.92 24.30 27.14 
T1 43.5 2.00 21.75 24.60 25.15 
T2 46.2 2.10 22.00 24.90 22.18 
T3 44.3 2.18 20.32 25.40 20.13 
T4 45.7 1.96 23.31 25.50 26.14 
T5 43.1 2.00 21.55 26.50 026.0  
T6 45.6 2.04 22.35 25.10 28.33 
T7 44.2 2.20 20.09 25.90 28.15 
T8 45.0 2.02 22.27 25.80 27.49 

L.S.D 5% 2.98 0.167 0.394 0.563 1.354 
  

 .(2)الكاربوهيدراتيرة المعقردة االخررى  تمتاز المواد العضوية المتفسخة بكونها غنيرة براللكنين والسرليلوز والمركبرات
(. إذ 30)بطررريء االنزيمررريمقاومرررة اللكنرررين للتحليرررل برررالحوامض المعدنيرررة المركرررزة فرررإن تحليلررره مرررن وعلرررى الررررغم 

 Agaricusوجررد أن الفطرر الغرذائي االبرريض  دفقر ،(23)الغذائيررة اعتمراده كمصردر للكرراربون تسرتطيع الفطريرات 
bisporus  يمتلك قدرة حقيقية في تحليل اللكنين وقدرة عاليرة علرى التحويرل الحيروي للسرليلوز الملكرنن مرن خرالل

لغرذائي ( غيرر أن الفطرر ا44و 40)المسةولة عن تحلرل اللكنرين Laccasesو   Peroxidasesإفرازه انزيمات 
، ية ذات محتوى متوازن من المركباتجب أن تكون األوساط التي ُينمى عليها اختيار وي ار ثانوي االبيض ُيعد محلالر 

ليهرا ولتحقيق ذلك البد من اجراء تحليل أولي للمواد االساسرية المكونرة للوسرط الزرعري والرذي يرتم بعمليرة يطلرق ع
Composting(9 32و ) أو من خالل استخدام بعض المعامالت التي تفضي الى و ول النسبة بين المكونات

. فقررد يعررود عرردم تررأثير االوسرراط اختياريررة لنمررو غررزل الفطررر التركيبيررة لمررواد الوسررط لتلبرري وتحقررق أن تكررون تلررك
في السعف الى ان الخاليا اللي ية والخشبية في  اللكنينو  المعاملة باليوريا أو بهيدروكسيد االمونيوم على السليلوز

( والترري يكرون فيهررا الخضرري )نهايرة مرحلررة النشراط و رلت الررى مراحرل متقدمررة مرن النمو سرعف نخيرل التمررر التري
و ربمرا يعرود السربب االساسري فري أ ،(20)املة مقارنة بالخاليا البرنكيميرةمعظم الخاليا لي ية تكون أقل تأثرار بالمع

تحلرل اللكنرين فري سرعف نخيرل التمرر الرذي تمرت معاملتره باليوريرا وهيدروكسريد االمونيروم الرى زيرادة محترروى  بطر 
 (.29)م التحلل الذي هو في االساس بطيءتلك المخلفات من هذا المكون والذي معه يبقى المحتوى مرتفع رغ

 مو  الموادا الجافوة والعضووقة و وي   Agaricus  bisporusا وة ال اور اليواائل ا  وي  محتوو  اوطواط زر 
 وا يصالية الاهربائية.  الرق  الهودرو ونل

أعطتررا أقررل القرريم للمررادة الجافررة فرري الوسررط بعررد التحلررل والررذي  T8و T5الررى أن المعرراملتين  2تشررير نتررائج جرردول 
دون معاملتره اللتران اسرتخدم فيهمرا سرعف نخيرل التمرر بر T2و T1% وبفروق معنوية عن المعراملتين   96.15بلغ

حسب % للمعاملتين  99.2% و99.1قبل عملية تحضير الوسط،  إذ أعطتا أعلى ويم للمادة الجافة والتي بلغت 
واظهرت  ،%97.19والتي بلغت  T0عن ويمة المادة الجافة لوسط المعاملة  معنوية، فيما لم تكن الفروق الترتيب

، وقررد المسررتخدمة فرري الدراسررة بشرركل كبيررر النتررائج أن محترروى األوسرراط مررن المررادة العضرروية لررم يتررأثر بالمعررامالت
اللترران اسرتخدم فيهمررا سررعف نخيررل التمرر برردون معاملترره قبرل عمليررة تحضررير الوسررط  T1و  T2سرجلت المعرراملتين 

واختلفرررت  حسرررب الترتيرررب% للمعررراملتين 97.12% و 96.25أقرررل وررريم للمرررادة العضررروية فررري الوسرررط والتررري بلغرررت 
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التي  T0% تلتها المعاملة   99.21للمادة العضوية في الوسط والتي بلغت  T8و T4معنويار عن ويم المعامالت 
كمرا أظهررت  2 جدولكما في  ة معنوية عن المعامالت االخرى ، فيما لم تكن الفروق ذات ويم% 99.01اعطت 

لألوسراط  الررقم الهيردروجينيمة معنويا للمعامالت المستخدمة في الدراسة على ويم النتائج عدم وجود تأثير ذات وي
. ومن جهة ثانية أختلف تأثير المعامالت المستخدمة في الدراسة على ويم االيصالية الكهربائية لألوساط المحضرة

)اللتررران اسرررتخدم فيهمرررا سرررعف نخيرررل التمرررر بررردون معاملتررره قبرررل عمليرررة  T2و T1المحضررررة وسرررجلت المعررراملتين 
وبفررروق معنويررة عررن  1-م .ديسرري سرريمنز 1.61و 1.70 ى ورريم االيصررالية الكهربائيررة بلغررتتحضررير الوسررط( أعلرر

فيمرا  ،1-م .ديسري سريمنز 1.25فأعطت ويمة ايصالية كهربائية قدرها  T0اما معاملة القياس   ،جميع المعامالت
 جردولكمرا فري  1-م .ديسري سريمنز 1.20الكهربائيرة فري األوسراط وقردرها  لإليصاليةأقل ويم  T8سجلت المعاملة 

 -6.5ينمررررو غررررزل الفطررررر الغررررذائي بصررررورة افضررررل فرررري االوسرررراط الترررري تتررررراوح ويمررررة الرررررقم الهيرررردروجيني بررررين  2
(. وأن تحلل المخلفرات النباتيرة يعتمرد علرى تركيبهرا 30) 7(. وتعد الدرجة المثلى للرقم الهيدروجيني هي 37)8.2

% و 30 -10% و أشررباه السررليلوز بنسربة تصررل مررا بررين  60 -15مرن مكونررات السررليلوز الرذي يشرركل مررا نسربته 
( الرذي ينرتج عنره أحمرام دباليره وغيرر دباليره 29% من الروزن الجراف للنبرات )30 -5اللكنين بنسبة تتراوح بين 
الهيدروجيني ، فضالر عرن ذلرك أن تحلرل المخلفرات العضروية ينرتج عنره غراز ثراني أوكسريد تةدي الى خفض الرقم 

. كمررا أن (2يررةدي الررى خفررض الرررقم الهيرردروجيني)الكرراربون الررذي يتحررد مررع المرراء مكررون حررامض الكاربونيررك ممررا 
لية فررري انخفرررام االيصرررا بعرررض المخلفرررات مثرررل تررربن الحنطرررة ينرررتج عرررن تحللهرررا أحمرررام عضررروية دباليررره تسررراهم

( علرررى سرررطوح المرررواد ى ذلرررك الرررى امترررزاز بعرررض الكاتيونات)الكالسررريوم والمغنيسررريوم والصررروديوم، ويعرررز الكهربائيرررة
العضرروية مكونررة معقرردات معدنيررة عضرروية وبررذلك يقررل تررأثير هررذه الكاتيونررات فرري المحلررول. بينمررا ال يتسرربب أنررواع 

يقلرل تفاع أيونات الصوديوم في تلرك المخلفرات ممرا أخرى من المواد العضوية بمثل هذا التأثير والذي يرجع الى ار 
 -5.1ن االيصرالية الكهربائيرة فري وسرط كروالت الرذرة تراوحرت برين ( أ6(. فقرد وجرد)2)من تأثير األحمام الدباليرة

 .1-سمديسي سيمنز.  7.0

 .سرعة نمو غزل الفطر وكتلته الحيوية ومحتواها البروتيني ومدة اكتمال نموه على الوسط الزراعي 
أن للمعررامالت المسررتخدمة تررأثير معنرروي فرري سرررعة نمررو غررزل الفطررر الغررذائي  3أظهرررت نتررائج الدراسررة فرري جرردول 

لرى االبيض على االوساط الصرلبة، وتفوقرت المعرامالت التري اسرتخدم فيهرا هيدروكسريد االمونيروم واليوريرا معنويرا ع
سرررم.  2.50و   2.53، 2.56،  2.60ره ترررأثيرار قرررد T5و T7 ،T8 ،T6معاملرررة القيررراس، إذ حققرررت المعرررامالت 

 ، ولم تكن الفرروق ذات ويمرة1-سم. يوم 2.00حسب الترتيب، فيما أعطت معاملة القياس سرعة نمو قدرها  1-يوم
للمعراملتين حسرب الترتيرب  1-سرم. يروم 2.30و 2.46التري سرجلت   T2 و  T1معنوية عن القريم فري المعراملتين 

 .3كما في جدول
ادا م  الم  Agaricus bisporusمحتو  ا وطاط المستخدمة فل تنمية ال ار الياائل ا  ي   2 دول 

 وا يصالية الاهربائية. الهودرو ونل الرق الجافة والعضوقة و ي  
 msEC d-1االيصالية الكهربائية pH الرقم المادة العضوية % المادة الجافة% المعاملة
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T0 97.19 99.01 6.21 1.25 
T1 99.01 97.12 7.31 1.70 
T2 99.20 96.25 7.25 1.61 
T3 98.17 97.14 7.32 1.51 
T4 97.22 99.21 7.39 1.41 
T5 96.15 98.20 6.90 1.33 
T6 98.11 97.81 6.44 1.41 
T7 97.33 98.13 7.21 1.34 
T8 96.15 99.21 7.18 1.20 

L.S.D 5% 1.52 1.23 1.23 0.064 
 

زل غررالحيويررة المتكونررة فرري الوسررط السررائل فلررم يكررن للمعررامالت المسررتخدمة أثررر علررى زيررادة كتلررة أمررا بالنسرربة للكتلررة 
، بررل علررى العكررس ادت معاملررة سررعف نخيررل التمررر بهيدروكسرريد االمونيرروم الررى فطررر المتكونررة فرري األوسرراط السررائلةال

مرل مرن الوسرط  50كرل غرم وزن جراف ل 0.08كتلرة حيويرة قردرها   T8و   T7خفرض النمرو إذ أعطرت المعراملتين 
غرم  0.07الرى خفرض النمرو بإعطائهرا كتلرة حيويرة قردرها  T6، كمرا ادت معاملرة سرعف نخيرل التمرر باليوريرا السائل

غرم وزن  0.15وزن كتلرة حيويرة قردره  T0، فيمرا سرجلت معاملرة القيراس مل مرن الوسرط السرائل  50وزن جاف لكل
 .3 جدولكما في  مل من الوسط السائل 50جاف لكل 

أن معاملة سعف نخيل التمرر المسرتخدم فري تحضرير أوسراط تنميرة الفطرر الغرذائي  3كما تظهر النتائج في جدول 
االبيض باليوريا أو بهيدروكسيد األمونيروم أثرر معنويرار فري محتروى الكتلرة الحيويرة مرن البرروتين وتفوقرت المعرامالت 

T6 وT5   وT8 ة المتكونررررة فرررري الوسررررط السررررائل وبلغررررت  بتحقيررررق اعلررررى محترررروى بروتينرررري فرررري الكتلررررة الحيويرررر
، وسجلت معاملة القياس محتوى بروتيني قدره حسب الترتيب% للمعامالت  22.82%  و 24.30% و 26.25
. وتظهرر %15.59اقل نسبة مئوية في المحتوى البروتيني للكتلة الجافة بلغرت  T7، واعطت المعاملة 18.75%

دمة فرري الدراسررة علررى سرررعة نمررو غررزل الفطررر الغررذائي االبرريض علررى البيانررات اخررتالف تررأثير المعررامالت المسررتخ
، وقرد حققرت المعرامالت  سرتعمار الوسرط واكتمرال النمرو عليرهالوسط الزراعي والمدة التي استغرقها الغزل الفطرري ال

T4 ،T1  ،T8 وT7   حسررررب الترتيرررربيرررروم للمعررررامالت  32.00و 31.66، 31.00، 30.66أقررررل مرررردة بلغررررت 
يرروم  50.00أطررول مرردة بلغررت  T6، بينمررا اسررتغرقت المعاملررة ار عررن جميررع المعررامالت فرري التجربررةواختلفررت معنويرر

يروم علرى  47.33، في حين أسرتغرق اكتمرال نمرو غرزل الفطرر مردة نمو غزل الفطر على الوسط الزراعيالكتمال 
  Agaricus campestris( ان السرالالت المختلفرة للفطرر18اكرد) .3كمرا فري جردول T0 وسرط معاملرة القيراس 

، Mannitolتختلف في استجابتها لمصادر الكاربون وجاء ترتيبها بحسب اعطائها أفضل نمو على النحرو الترالي: 
G-glucose ،D(+)Xylose ،D(+)Fructose ،Maltose ،Lactose ،Glycerol ،L(+)Arabinose ،

Sucrose ،D(-)galactoseالدراسرة فري نمرو غرزل الفطرر  . ويمكن تفسرير أثرر المعرامالت المسرتخدمة فري هرذه
Agaricus bisporus    لربمررا يعررود الررى أن المعررامالت الترري اسررتخدم فيهررا سررعف نخيررل التمررر مررع ترربن الحنطررة

وفرت متطلبات نمو غزل الفطر من الكاربون وبالصور التي يستطيع غزل الفطرر مرن تمثيلهرا واالسرتفادة منهرا فري 
لكاربون الى النتروجين التي و لت عند النسبة التي يفضلها الفطر في نموه، وظهر ذلك جليار من حسابات نسبة ا
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(، وتررةدي النسرربة بررين 38نمرروه. فكررل مررن الكربوهيرردرات والنتررروجين ُتعررد عوامررل محررددة لنمررو غررزل الفطررر وانتاجرره)
 لنمرو غرزل الكاربون الى النتروجين  دورار رئيسار في تحديد نمرو غرزل الفطرر وانتاجره، ولكري يصربت الوسرط اختياريرار 

( وتختلرف تلرك النسربة بحسرب 41) 22 /1الرى  16  /1الفطر الغرذائي االبريض يجرب أن تكرون هرذه النسربة برين 
(. وأن هررذه المخلفررات غنيررة بمحتواهررا مررن 13المكونررات الداخلررة فرري تحضررير الوسررط الزرعرري كمصرردر للكرراربون)
نمرررو عليهرررا كمصرررادر للطاقرررة والمرررتال  هرررذه السرررليلوز واشرررباه السرررليلوز والتررري يمكرررن لغرررزل هرررذه الفطريرررات مرررن ال

 الفطريات لإلنزيمات المسةولة عن تحللها.

 

 
 لى الوطط الصلب والاتلة  Agaricus  bisporus طر ة نمو غزل ال ار الياائل ا  ي   3 دول

 الحووقة ومحتواها البروتونل فل الوطط السائل ومدا اكتمال نمو اليزل  لى الوطط الزرا ل .
سرعة النمو على الوسط  المعاملة

 1-اليوم م.الصلب س
الوزن الجاف للكتلة الحيوية 

 وسط سائل .1-مل 50)غم(
% للبروتين في الكتلة 

 الحيوية
 مدة اكتمال غزل الفطر على

 1-يوم .الوسط الزراعي
T0 2.00 0.15 18.75 47.33 

T1 2.46 0.06 19.78 31.00 

T2 2.30 0.13 16.73 43.00 

T3 2.20 0.14 16.24 40.00 

T4 2.00 0.07 18.50 30.66 

T5 2.50 0.13 24.30 47.66 

T6 2.53 0.07 26.25 50.00 

T7 2.60 0.08 15.59 32.00 

T8 2.56 0.08 22.82 31.66 

L.S.D 5% 0.35 0.018 1.72 3.80 

المرواد المسرتعملة إن تحسن سرعة نمو غزل الفطر على الوسط الصلب نتيجة معاملة سعف نخيل التمرر وبحسرب 
ربما يعود الى أثر المعاملة باليوريرا وهيدروكسريد االمونيروم فري تروفير وسرط يلبري متطلبرات النمرو والنسربة المتوازنرة 

. أمرررا سرربب انخفررام سرررعة نمررو غررزل الفطررر فرري بعرررض لترري يفضررلها  غررزل الفطررر فرري تغذيتررهبررين العنا ررر وا
، فري جين بتركيرز ثربط مرن نمرو غرزل الفطررمعامالت مرن النتررو المعامالت فقد يعزى الى ان محتوى اوساط هذه ال

، السائل وذلرك الخرتالف طبيعرة الوسرطحين زاد مستخلص هذه االوساط من نمو وتكون الكتلة الحيوية في الوسط 
 /1إذ ترروفر وسررطار اختياريررار لنمررو غررزل الفطررر الغررذائي االبرريض و ررلت فيرره نسرربة الكرراربون الررى النتررروجين بررين 

(. وقرد يعرزى التفروق فري 42يتفق ذلرك مرع مرا تو رل اليره ) ، 3هذا ما تظهره النتائج  في جدول، و 22 /1الى 16
الرذي يفضرله   8.2 -6.5ضرمن المردى الهيردروجيني وكونره الررقمسرعة النمو على الوسرط الصرلب بسربب مالئمرة 

المتكونررة فرري الوسررط السررائل الررى كمررا يمكررن ان تعررزى زيررادة الكتلررة الحيويررة  (.37الفطررر الغررذائي االبرريض للنمررو )
المعقررردة والتررري يمكرررن للفطرررر اسرررتهالكها بسرررهولة كمصررردر كربررروني مثرررل  محتررروى الوسرررط مرررن المرررواد المغذيرررة غيرررر

امررا سرربب قلررة الكتلررة الحيويررة المتكونررة فقررد يعررود الررى  .(34السرركريات الثنائيررة) الالكترروز و الزايلرروز و المررالتوز( )
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تتحرر في الوسط والذي قد يصل الى الحرد السرام لغرزل الفطرر ويرةدي الرى تثبريط  محتوى الوسط من االمونيا التي
تظهرر نتررائج هرذه الدراسرة ان معاملرة سرعف نخيرل التمرر باليوريررا  .(21نمرو الغرزل الفطرري وتكرون الكتلرة الحيويرة )
مسرلط ، وهرذه النترائج تتفرق مرع مرا وجرده تلته الحيوية ومحتواها البروتينريحقق أفضل نتائج في نمو غزل الفطر وك

( فضالر عرن أن 14المسةول عن تحلل اليوريا ) Urease( إذ تمتلك الفطريات البازيدية اللحمية أنزيم اليوريز 28)
للوسط والذي يسبب تأثيرات ضاره على نمو غزل الفطرر  الهيدروجيني الرقماستخدام اليوريا ال يسبب تغير في ويم 

نية أظهرت نتائج الدراسة اختالف ترأثير المعرامالت فري المردة التري يسرتغرقها اكتمرال نمرو غرزل . من جهة ثا(23)
الفطر على الوسط الزراعي عن نتائج نمو غزل الفطرر وكتلتره الحيويرة فري االوسراط الصرلبة والسرائلة فري المختبرر 

ار اوكسجين ضروري لنمرو وانتشروقد يعود ذلك الى تركيبة الوسط ومساميته مما يوفر ظروف متوازنة من رطوبة و 
  .غزل الفطر داخل الوسط الزراعي
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