
197

خالل متغایرة مصدر السلیلوزلألوساط الزرعیةیةئوالكیمیایةئالصفات الفیزیابعض دراسة 

  Agaricus bisporusالغذائيفطراللزراعة خمیر تالمدة 
  

  ***الهیتيمصطفى ناظم عویدو **العسافيعبد ادهام علي ،*مسلطمزبانموفق 

  جامعة االنبار/ كلیة الزراعة-قسم البستنة*
  جامعة االنبار/ كلیة الزراعة-تربة والمیاهقسم ال**

  تربیة هیتمدیریة ***
  

  الخالصة

 Agaricusنفذت هذه الدراسة لتحضیر وسط زرعي بالصورة التي یفضلها الفطر الزراعي األبیض 

bisporusاظهرت النتائج . لیعطي أفضل انتاج ولتحدید أهم القیاسات التي یجب مراعاتها عند تحضیر الوسط

Streptomycesببكتریا الملقح) تبن القصب% 50مع تبن القمح% 50(الخلیط أن وسط O3أعلى سجل

كانت العالقة عكسیة بین .ریمئویة في الیوم السابع من بدء التخمدرجة 32درجة حرارة طیلة مدة التخمر بلغت 

یوم من 30تبن القمح بعد وسطاختفت منرائحة األمونیا وٕان , وساطجمیع األفي ومدة التخمر درجات الحرارة 

وسط تبن القمح القیاسي سجل.في وسط الخلیطیوم 41لمدة بینما استمر وجود رائحة األمونیا,ریبدء التخم

, للصفتین على التواليلتر/غم10.76و سم /ملسیمنز21.30بلغتوأمالح كلیة ذائبةأعلى ایصالیة كهربائیة 

  pH7.79-8.14بین راوحین في جمیع األوساط تتركیز أیون الهیدروجمن جهة أخرى فإن

A study of some physical and chemical characteristics for compost of 
heterogeneous of cellulose during the fermentation period

for mushroom cultivation of Agaricus bisporus
  

Moufak M. Muslat* , Iedham A. Al-Assaffii** & Moustafa N. Al-Heeti***
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***Education Heet
  

Abstract
The study was conductedto prepare a compost in a favorable formola for white 

botton fungi to achieve the best results and to identify the most important masurments 
that must be taken into account when preparing the compost.

The results indicated that the highest temperature during fermentation period 
was obtaind in the mixture compost (50% wheat straw with 50% reed straw) 
inoculated with Streptomyces O3 which was reached 32 degree centigrade on the 
seventh day after the fermentation start. Fermentation period and temperatures were 
inversely related for all the treatments, and ammonia smell disappeared from wheat 
straw compost after 30 days after the fermentation start. However ammonia smell 
continued to 41 days in the mixture compost. Wheat straw compost recorded the 
highest electric conductivity and total dissolved salts which were 21.30 Ms / cm ;
10.76 g / liter respectively. On the other hand the concentration of hydrogen ion in all 
composts were between 7.79-8.14 pH.

  

  لباحث الثالثماجستیر لالبحث مستل من رسالة 
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  المقدمة

الفطریات اللحمیة الذي یمتاز بقیمته الغذائیة من Agaricus bisporusیعد الفطر الغذائي األبیض 

لم ُتِشْر الدراسات إلى وجود تأثیر لتركیز األمالح على نمو ). 1(العالیة الحتوائه على نسبة مرتفعة من البروتین 

في حین تؤثر األمالح عند ارتفاع , حاصل األجسام الثمریةأو في الوسط الزرعي) البزار(اللقاح الفطري 

فیما القمحسم على وسط تبن /دیسي سیمنز6.7وقد بلغت اإلیصالیة الكهربائیة , )2(التغطیة ةركیزاتها في طبقت

یعد الوسط الخالي من رائحة ).3(سم على أوساط كوالح الذرة الصفراء /دیسي سیمنز5.1-7.0إلىوصلت 

هیدروجیني له كانت أعلى مما هو علیه األمونیا األفضل لنمو هایفات الفطر على الرغم من أن قیمة الرقم ال

لوسط الزراعة ) CaCO3(ویضاف الكلس , )2(للوسط الحاوي على رائحة األمونیا التي تثبط نمو الهایفات 

في وسط قیمة الـرقم ) البزار(وقد أمكن نمو اللقاح الفطري , )4(7.5-8.0حدود للتعدیل قیمة الرقم الهیدروجیني 

  ).5(7وٕان الدرجة المثلى لقیمة الرقم الهیدروجیني هي , )2(6.5-8.2الهیدروجیني له 

تترمم على المواد العضویة التي )Heterotrophic(تعود الفطریات إلى األحیاء غیر ذاتیة التغذیة 

العالیة A. bisporusولقدرة الفطر الغذائي, في تغذیتهاتعتمد على مصادر خارجیةفهي واألنسجة غیر الحیة

ونشارة الخشب في إنتاج األجسام الثمریة بشكل القمحستعمل تبن أفقد الحیوي للسلیلوز الملكنن على التحویل

  ).6(واسع على مستوى العالم 

  هناك عالقة مباشرة بین محتوى األمونیا ونمو هایفات الفطر والمحصول النهائي 

لذلك یجب أن یقل ) 8(اح الفطري یثبط نمو اللق% 0.07أو لحد ) 7% (0.05وأن تركیز األمونیا أكثر من ) 2(

وٕاذا زادت عن هذه القیمة سوف تمنع نمو الغزل % 0.05عن ) البزار(محتوى األمونیا عند نمو اللقاح الفطري 

كما أن األمونیا تقتل اللقاح الفطري , )2(سوف تقتل الغزل الفطري % 0.2وٕاذا زاد تركیز األمونیا عن , الفطري

لذلك یجب أن تختفي رائحة % 0.1ائحة األمونیا بسهولة إذا كان تركیزها فوق ر تحسسویمكن , )9) (البزار(

  ).8(األمونیا قبل إجراء الزراعة 

ومنها تدعیم األوساط بالمغذیات التي , ق متعددة لزیادة اإلنتاجائیجري البحث في استعمال أسالیب وطر 

واستعمللغزل الفطري لبأفضل صورة كون المغذیاتلتتمتلك قابلیة معینة تساعد في تحسین خصائص الوسط 

على سرعة نمو الغزل من أجل معرفة مدى تأثیره مع األوساط السائلة والصلبةمستخلص عرق السوس المائي 

بعض المكونات من مستخلص عرق السوسلما تحتویه جذوروذلك الفطري ومحتواه البروتیني والوزن الجاف 

مرة فهو أحلى 50وهو مركب أحلى من السكر بنحو Glycyrrhizinو نكاألسبارجیالمكونات الفعالة و الغذائیة 

كما یحتوي على , ویوجد بشكل أمالح الكالسیوم والبوتاسیوم لحامض الكلسرهیزین, )10(مادة طبیعیة معروفة 

  ).11(وكالیكوسیدات وصابونین ) Resins(مواد راتنجیة 

  

  لمواد وطرائق العملا

تم , جامعة األنبار–كلیة العلوم –قسم علوم الحیاة مختبرات في 22/10/2008البحث بتاریخ أجري

) القصب وتبن الحنطة(تمت عملیة تهیئة المخلفات النباتیة إذ Phase1:تحضیر وتخمیر الوسط الزرعي 

والجبس ومن ثم عملیة تقطیع المخلفات النباتیة وتم خلط ) الیوریا(ومخلفات الدواجن واألسمدة النتروجینیة 

بعدها أجریت عملیة ترطیب المخلفات النباتیة بالماء , )12(1كونات على وفق النسب المبینة في جدول الم

كبریتات (وتم التخلص من الماء الزائد ثم أضیفت لها مخلفات الدواجن والیوریا والجبس , ساعة18وتركت لمدة 
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كوام مع إجراء عملیة الخلط والتقلیب في جمعت الخلطات بشكل أ, في الیوم الثاني وتم خلطها جیداً ) الكالسیوم

21استمرت العملیة لمدة , الیوم السادس والسابع والتاسع والثالث عشر والسابع عشر مع الترطیب عند الحاجة

بوضع األوساط الزرعیة داخل أكیاس بولي أثیلین متینة وغلفت بأكیاس یومًا ثم أجریت عملیة البسترة لألوساط

لترًا ماء ثم وضعت على مصدر 30أضیف داخلها , لتر200ضعت في خزان حدیدي سعة مقاومة للحرارة ثم و 

ساعات في الیوم 3ساعات في الیوم الثاني و 6ساعات في الیوم األول و 8حراري واستمرت العملیة لمدة 

وساط الزرعیة تركت األ, درجة مئویة بعد اختفاء رائحة األمونیا تماماً 27تم خفض درجة الحرارة إلى , الثالث

تواجد األمونیا في األوساط الزرعیة من حدد).13(لتبرد ثم نقلت إلى الصنادیق وأصبحت بعدها جاهزة للزراعة 

لذلك یجب % 0.1كان تركیزها فوق ذابسهولة إإذ یمكن تمییزها التي تنبعث من األوساطرائحة األمونیاتحسس

تم قیاس درجة حرارة األوساط الزرعیة یومیًا ). 8و 3(ر الفطرزراعة بذاأن تختفي رائحة األمونیا قبل إجراء 

قیاس وأجري . دقائق3متحسس تم وضعه داخل الوسط لمدة ذوعند عملیة التخمر بوساطة محرار الكتروني 

 Electricalواالیصالیة الكهربائیة (TDS)لألوساط الزرعیة واألمالح الكلیة المذابة ) pH(الرقم الهیدروجیني

Conductivity (EC))3(.  

  

مكونات ونسب المواد لألوساط الزرعیة المستعملة في التجربة) 1(جدول 

  )كغم(الخلطات
A1  

وسط تبن الحنطة القیاسي

A2  

وسط القصب

A3  

  وسط الخلیط

  الوزن الجاف  الوزن الرطب  الوزن الجاف  الوزن الرطب  الوزن الجاف  الوزن الرطب  المواد

6.0005.658  -  -11.316  12.000  تبن الحنطة

11.3766.0005.688  12.000  -  -  قصب

9.3319.6009.331  9.3319.600  9.600  مخلفات دواجن

0.5600.5600.5600.5600.5600.560  یوریا

1.4401.4401.4401.4401.4401.440  جبس

22.70723.60022.677  23.60022.64723.600  المجموع الكلي

C:N Ratio-  9.5:1-21.7:1-20.3:1

  

  النتائج والمناقشة

  التغایر الحراري في األوساط الزرعیة المختلفة خالل مدة التخمر

ویظهر , خالل عملیة التخمیرعلى تباین درجات الحرارةباختالف مصادرهاالمخلفات السلیلوزیة تؤثر

ى درجات حرارة طیلة مدة التخمر سجل أعل) قصب% 50مع القمحتبن % 50(أن وسط الخلیط 1الشكل 

6درجة مئویة في الیوم 26.9إذ ُسجلت أعلى درجة حرارة , )A1) (القمحوسط تبن (مقارنة مع وسط السیطرة 

تاله وسط السیطرة , )A3(في وسط الخلیط 17درجة مئویة في الیوم 19.3من بدء التخمر وانخفضت إلى 

)A1 ( درجة مئویة في الیوم 17.5وانخفضت إلى 6مئویة في الیوم درجة 24.4إذ سجلت أعلى درجة حرارة

6درجة مئویة في الیوم 22.7أعلى درجة حرارة ) A2(في حین سجل وسط القصب , من بدء التخمر16

  .من بدء التخمر16درجة مئویة في الیوم 17.0وانخفضت إلى 

Streptomycesفي تحضیر الوسط ان لبكتریا التدعیم الحیوي توضح عملیة O3 على تباین تأثیرًا

درجة مئویة باستعمال 25.8أن أعلى درجة حرارة سجلت 2الشكل ویبین , درجات الحرارة لألوساط الزرعیة



من 16درجة مئویة في الیوم 18.9وانخفضت إلى 6في الیوم   Streptomycesالتدعیم الحیوي بلقاح بكتریا 

5مئویة في الیوم 23.9املة باللقاح أعلى درجة حرارة بمعدل في حین سجلت األوساط غیر المع, بدء التخمر

  .من بدء التخمر16درجة مئویة في الیوم 17.7وانخفضت إلى 

في وسط الخلیط 7في الیوم درجة مئویة  32.0أن أعلى معدل لدرجة الحرارة سجلت 3ویبین الشكل 

17درجة مئویة في الیوم 20.5حرارة إلى وانخفضت درجة ال) Streptomyces)A3S1باستعمال لقاح بكتریا 

درجة مئویة في A3S0 (26.9(سجلت أعلى درجة حرارة في وسط الخلیط من غیر لقاح فیما , من بدء التخمر

كما سجلت أعلى درجة حرارة في وسط , من بدء التخمر17درجة مئویة في الیوم 18.1وانخفضت إلى 5الیوم 

درجة مئویة 17.2وانخفضت إلى 4درجة مئویة في الیوم 26.9بمعدل ) A2S0(القصب غیر المعامل باللقاح 

الذي سجل أعلى درجة حرارة ) A1S1(المعامل باللقاح القمحتال ذلك وسط تبن , من بدء التخمر16في الیوم 

تاله وسط , من بدء التخمر16درجة مئویة في الیوم 17.8وانخفضت إلى 6مئویة في الیوم 25.3بمعدل 

مئویة 23.5إذ سجلت أعلى درجة الحرارة بمعدل ) A1S0(غیر المعامل باللقاح القمحیطرة وهو وسط تبن الس

في حین كانت أعلى درجة حرارة , من بدء التخمر16درجة مئویة في الیوم 17.2وانخفضت إلى 6في الیوم 

درجة مئویة في الیوم 16.7وانخفضت إلى6في الیوم ) A2S1(مئویة في وسط القصب المعامل باللقاح 23.2

  .درجة مئویة16-19علمًا أن معدل درجة حرارة المحیط كانت بین , من بدء التخمر16

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تأثیر نوع المصدر الكاربوني على تباین درجة الحرارة) 1(شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تأثیر استعمال اللقاح البكتیري على تباین درجة الحرارة) 2(شكل 
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  تأثیر تداخل المعامالت على تباین درجة الحرارة فیما بینها) 3(شكل 

  

وجود عالقة خطیة سالبة بین مدة التخمر ودرجات الحرارة 9و 8و 7و 6و 5و 4األشكال كدتوأ

تاله , )A2S0(استعمال اللقاح دونمع وسط القصب 0.825قیمة لمعامل التحدید إذ كانت اعلى, المسجلة

) A1S0(القیاسي القمحثم وسط تبن 0.805بمعامل تحدید بلغ ) A3S0(استعمال اللقاح دونیط وسط الخل

و A1S1مع وسطي 0.662و 0.761في حین انخفضت قیمة معامل التحدید إلى , 0.778بمعامل تحدید 

A2S1مع وسط 0.519فیما كانت أقل قیمة لمعامل التحدید , على التواليA3S1.  

  

y = -0.5706x + 25.871

R2 = 0.7782
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لعالقة بین درجات الحرارة ومدة التخمر في ا) 4(شكل 

بغیر استعمال لقاح بكتریا القمحوسط تبن 

Streptomyces  

العالقة بین درجات الحرارة ومدة التخمر في ) 5(شكل 

باستعمال لقاح بكتریا القمحوسط تبن 

Streptomyces  

y = -0.5346x + 26.385

R2 = 0.8252
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y = -0.4622x + 24.522

R2 = 0.6629
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العالقة بین درجات الحرارة ومدة التخمر في ) 6(شكل 

یر استعمال لقاح بكتریا وسط القصب بغ

Streptomyces  

العالقة بین درجات الحرارة ومدة التخمر في ) 7(شكل 

Streptomycesوسط القصب باستعمال لقاح بكتریا 
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y = -0.6153x + 27.558

R2 = 0.8056
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y = -0.4491x + 29.904

R2 = 0.5192
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العالقة بین درجات الحرارة ومدة التخمر في ) 8(شكل 

)  قصب% 50+ القمحتبن % 50(وسط الخلیط 

  Streptomycesبغیر استعمال لقاح بكتریا 

  

العالقة بین درجات الحرارة ومدة التخمر في ) 9(شكل 

)  قصب% 50+ القمحتبن % 50(وسط الخلیط 

  Streptomycesباستعمال لقاح بكتریا 

  

وهذا یعني أن لمدة التخمیر تأثیرًا على تغایر درجات الحرارة بإختالف معامالت تحلل مكونات الوسط 

وهنا یعود سببه لمكونات األوساط وتأثیر ظروف A3S1لوسط % 51.9الى A2S0لوسط % 82.5بین 

  .المعامالت

نخفاض درجات الحرارة مع تقدم عملیة إاألوساطوماتیاس الیومي لدرجات الحرارة داخل كلقبین ا

الوسط بسبب انضغاط محتویات الوسط الزرعي مما یقلل مكوناتبب ذلك إلى قلة تهویة ربما یعود س,التخمر

, افذ للكومة وانخفاض نسبة الرطوبة مع تقدم العملیة الذي سبب انخفاض نشاط األحیاء المجهریةتغلغل الهواء الن

وما یؤید ذلك فإن معدالت درجة الحرارة في وسط الخلیط كانت أعلى من الوسطین اآلخرین إذ إن تداخل نوعي 

لوحده أو القصب القمحاء تبن المخلفات یوافر ظروفًا هوائیة أفضل ویقلل انضغاط مكونات الوسط المتشابهة سو 

عملیة التقلیب لمكونات األوساط من أجل التهویة وتجانس المواد مع بعضها أجریتولتالفي هذه الحالة , وحده

15و 14(وهذه النتائج تتفق مع كل من , ورطبت األوساط بالماء من أجل نمو األحیاء المجهریة ومنع الجفاف

  ). 16و 

كانت أقل مما توصل إلیه الباحثون في أعاله المحضرةلحرارة في األوساط على الرغم من أن درجات ا

درجة مئویة 19-16منها صغر حجم الكومات وانخفاض درجة حرارة المحیط , إال أن ذلك یعود ألسباب عدة

استمرت في تحلیل O3Streptomycesومع ذلك فإن بكتریا , مما یقلل من نشاط األحیاء المجهریة المحللة

50و  47و 42و37و 28و 20و17یمكن لهذه العزلة من النمو بدرجات حراریة مختلفة إذ , خلفاتالم

  .)17(مئویة 37نمو بدرجة حرارة أفضلدرجة مئویة معطیة 

  سلوك غاز األمونیا في األوساط الزرعیة

وبدونه) A1S1(باستعمال اللقاح القمحأن رائحة األمونیا اختفت أوًال في وسط تبن 10الشكلأظهر

في حین ازدادت , أیام من عملیة البسترة9یومًا من بدء عملیة التخمر وبعد 30بعد مدة )A1S0()القیاسي(

یومًا من البسترة في وسط القصب 14یومًا من بدء التخمر وبعد 35المدة التي اختفت فیها رائحة األمونیا إلى 

و القمحتبن % 50(الخلیط و ) A2S1(تاله وسطي القصب باستعمال اللقاح , )A2S0(بغیر استعمال اللقاح 

یومًا من بدء التخمر وبعد 36إذ اختفت فیهما رائحة األمونیا بعد ) A3S0(بغیر استعمال اللقاح )قصب% 50

یومًا من 21یومًا من بدء التخمر وبعد 41فیما بلغت أطول مدة الختفاء رائحة األمونیا , یومًا من البسترة15

  ). A3S1(البسترة في وسط الخلیط باستعمال اللقاح 



) قصب% 50و القمحتبن % 50(وقد یرجع تأخر اختفاء رائحة األمونیا في وسطي القصب والخلیط 

مما أخر في اختفاء رائحة األمونیا لعدم تكدس الوسطإلى انخفاض درجة الحرارة بسرعة فیهما بعد البسترة

یومًا من بدء 25-30إذ اختفت رائحة األمونیا بعد ) 3(ویتفق هذا مع ما جاء به , للزراعةوجاهزیة الوسطین 

في حین استمر وجود غاز األمونیا في أوساط كوالح الذرة الصفراء بعد مرور , القمحعملیة التخمر مع وسط تبن 

  .یومًا من بدء التخمر45
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  المختلفةسلوك غاز األمونیا في األوساط الزرعیة ) 10(شكل 

  

  قیم اإلیصالیة الكهربائیة لألوساط الزرعیة

القمحمع وسط تبن سم /سیمنزملي 20.51أعلى ایصالیة كهربائیة تحققت بمعدل أن1یبین الجدول 

في حین , سم/سیمنزملي 20.09بمعدل ) قصب% 50و القمحتبن % 50(تاله وسط الخلیط , القیاسي

  %.50.48سم بنسبة /سیمنزملي 13.35قصب إلى مع وسط ال) P> 0.05(انخفضت معنویًا 

17.90سم مقارنة مع /ملي سیمنز18.07وارتفعت اإلیصالیة الكهربائیة باستعمال اللقاح البكتیري إلى 

  %.0.95وبنسبة انخفاض قدرها ) P> 0.05(سم من غیر استعمال اللقاح وبفرق معنوي /سیمنزملي 

لالقیاسي بغیر استعماالقمحسم مع وسط تبن /سیمنزملي21.30وقد تحققت أعلى ایصالیة بمعدل 

القمحووسط تبن ) A3S1(ومع اللقاح ) A3S0(تاله وسط الخلیط بغیر لقاح , )A1S0(اللقاح البكتیري 

في حین انخفضت , سم على التوالي/سیمنزملي 19.73و 19.78و 20.40بمعدل ) A1S1(باستعمال اللقاح 

وبغیر ) A2S1(سم مع وسط القصب باستعمال اللقاح /سیمنزملي 12.00و 14.70إلى ) P> 0.05(معنویًا 

  %.77.50و % 44.90بنسبة انخفاض بلغت ) A2S0(لقاح 

إن قیم اإلیصالیة الكهربائیة لألوساط المحضرة ترتبط بتحرر األمونیا من الوسط وارتفاع درجة الحرارة 

وسط وهذا یدلل على حدوث عملیة المعدنة لعنصر المسجلة إذ تقل كلما تأخر زمن اختفاء األمونیا من ال

النتروجین العضوي وتحوله إلى أمونیا التي تتطایر اعتمادًا على درجة الحرارة المتحققة في الوسط التي تنعكس 

وترتبط بمعدالت التحلل وتكوین المركبات الوسطیة التي إما أن تكون حامضیة أو قاعدیة أو متعادلة بحسب 

ناتجة وبالتالي تغیر من قیم اإلیصالیة الكهربائیة وأحیانًا تكون المواد الناتجة من التحلل هي طبیعة المواد ال

أحماض عضویة تظهر قراءات عالیة لقیم اإلیصالیة الكهربائیة لكنها ال تؤثر سلبًا على نمو هایفات الفطر 

والخلیط إلى القمحنة بوسطي تبن ویعزى انخفاض قیم اإلیصالیة الكهربائیة في وسط القصب مقار , )18(الغذائي 

صالبة مخلفات نبات القصب وكبر أحجامها مما قلل من احتفاظها بالماء وقلل المواد المتجمعة فیما بینها والمواد 



المتراكمة على خالف بقیة األوساط إذ إن صغر الجزیئات تحجز المواد الذائبة وتقلل انسیاب الماء مما أدى إلى 

الكهربائیة لهذه األوساط في حین أدى رش الماء على وسط القصب إلى زیادة الغسل وفقدان رفع قیمة اإلیصالیة 

إذ أشار إلى عدم وجود تأثیر ) 2(ولم تؤثر هذه القیم على اإلنتاج أو نمو اللقاح الفطري وهذا ما أكده , األمالح

في حین یؤثر ارتفاع , المحصولفي الوسط الزرعي وال حتى ) البزار(لتركیز األمالح على نمو اللقاح الفطري 

دیسي 6.7) 3(وكانت اإلیصالیة الكهربائیة التي حصل علیها , تركیزها في طبقة التغطیة في نمو الغزل الفطري

  .سم على أوساط كوالح الذرة الصفراء/سیمنزدیسي 5.1-7.0فیما وصلت إلى القمحسم على وسط تبن /سیمنز

  

  لألوساط الزرعیة بعد جاهزیة الوسط للزراعةقیم اإلیصالیة الكهربائیة) 1(جدول 

  A1تبن القصب   A1تبن الحنطة المعامالت
تبن الحنطة مع 

  A1القصب

مع أو بدون  معدل

Sالبكتریا

S0  21.30012.00020.40017.900بدون استعمال البكتریا 

S1  19.73014.70019.78018.070باستعمال البكتریا 

-A20.51513.35020.090األوساطمعدل
LSD P> 0.05 A=0.04140 , S=0.03381 , A*S=0.05855  

  

  األمالح الكلیة المذابة في األوساط الزرعیة

, القمحلتر في وسط تبن /غم10.32أعلى محتوى لألمالح الكلیة المذابة بمعدل أن 2یظهر الجدول 

لتر مع وسط القصب بنسبة /غمP> 0.05 (6.85(وانخفض المحتوى معنویًا , لتر/غم10.00تاله وسط الخلیط 

  %.50.66انخفاض 

في حین ارتفعت معنویًا , لتر/غم9.04وأظهر استعمال اللقاح البكتیري أن محتوى األمالح بمعدل 

)P> 0.05 ( وتحقق أفضل معدل لمحتوى األمالح الكلیة المذابة . اللقاحللتر بغیر استعما/غم9.08إلى

تاله وسط الخلیط بدون ومع , )A1S0(القیاسي من غیر استعمال اللقاح لقمحالتر مع وسط تبن /غم10.76

A1S1و A3S1و A3S0(ووسط القصب مع استعمال اللقاح القمحاستعمال اللقاح ثم جاء بعدها وسط تبن 

6.38في حین كان اقل محتوى , لتر على التوالي/غم7.32و 9.88و 9.91و 10.09بمعدل ) A2S1و 

وتنسجم النتائج التي تم الحصول علیها لألمالح الكلیة ). A2S0(وسط القصب بغیر استعمال اللقاح لتر مع /غم

  .المذابة مع قیم اإلیصالیة الكهربائیة ألن زیادة األمالح المذابة تعمل على رفع قیم اإلیصالیة الكهربائیة

  

  الوسط للزراعةقیم األمالح الكلیة المذابة في األوساط الزرعیة بعد جاهزیة) 2(جدول 

  A1تبن القصب   A1تبن الحنطة المعامالت
تبن الحنطة مع 

  A1القصب

مع أو بدون  معدل

Sالبكتریا

S0  10.76006.380010.08679.0756بدون استعمال البكتریا 

S1  9.88007.32009.90679.0356باستعمال البكتریا 

-A10.32006.85009.9967األوساطمعدل
LSD P> 0.05 A=0.01828 , S=0.01492 , A*S=0.02585  

  

  

  



  لألوساط الزرعیةpHالرقم الهیدروجیني 

للرقم الهیدروجیني أهمیة في سیر عملیات التحلل فضًال عن تأثیره على نمو الفطر الغذائي عند 

بمعدل أعلى قیمة للرقم الهیدروجیني تحققت مع وسط القصب أن 3ویظهر الجدول , جاهزیة الوسط للزراعة

7.82و 7.87القیاسي بمعدل القمحووسط تبن ) قصب% 50و القمحتبن % 50(تاله وسط الخلیط , 8.10

اللقاح زیادة طفیفة في قیمة الرقم لوأظهر استعما. على التوالي% 3.58و % 2.94وبنسبة انخفاض 

  . 7.92مقارنة من غیر استعمال اللقاح 7.94الهیدروجیني 

تاله , )A2S0(مع وسط القصب بغیر استعمال اللقاح 8.14م الهیدروجیني وتحقق أعلى معدل للرق

مع وسط الخلیط بغیر استعمال 7.80في حین انخفض إلى , A2S1 (8.06(وسط القصب باستعمال اللقاح 

أن قیم الرقم الهیدروجیني لمستخلص األوساط تتجه نحو 3الجدول إذ بین %.4.40بنسبة ) A3S0(اللقاح 

وهذا ما أكدته قیم , وسط القصب وهذا یدلل على أن المركبات الناتجة من التحلل هي قلویةالقاعدیة مع

كذلك أكدت هذه النتائج استعمال لقاح بكتریا , اإلیصالیة الكهربائیة ومحتوى األمالح الكلیة المذابة

Streptomycesهیدروجیني للوسط مع وسط القصب حیث تمیل هذه البكتریا في نموها إلى زیادة قیم الرقم ال

  ).19(بفعل إنتاجها للمركبات من القلویدات والقواعد في الوسط 

وعلى الرغم من تغایر قیم الرقم الهیدروجیني لألوساط الزرعیة فإن الوسط الخالي من رائحة األمونیا هو 

د األمونیا ألنها من األفضل لنمو هایفات الفطر كونها تثبط نمو الهایفات إذ أن الرقم الهیدروجیني یرتفع مع وجو 

إذ حصل على رقم ) 3(وتتوافق النتائج التي تم الحصول علیها مع ما توصل إلیه , )pH)2القواعد فتزید قیمة 

هذا وتم إضافة الجبس , مع وسط كوالح الذرة الصفراء7.4-8.7و القمحمع وسط تبن 7.4هیدروجیني 

CaSO4التي یفضلها الفطر الغذائي 7.5-8.0یدروجیني إلى القیمة لوسط الزراعة ألثره في تعدیل قیمة الرقم اله

A. bisporus في وسط قیمة الرقم الهیدروجیني له ) البزار(وقد أمكن نمو اللقاح الفطري , )4و 20(في النمو

8.2-6.5)2.(  

  

  قیم الرقم الهیدروجیني لألوساط الزرعیة بعد جاهزیة الوسط للزراعة) 3(جدول 

  A1تبن القصب   A1حنطة تبن الالمعامالت
تبن الحنطة مع 

  A1القصب

مع أو معدل

Sبدون  البكتریا

S0  7.8178.1407.7977.918بدون استعمال البكتریا 

S1  7.8208.0577.9377.938باستعمال البكتریا 

-A7.8188.0987.867األوساطمعدل
LSD P> 0.05 A=0.0559 , S=0.0456 , A*S=0.7478  
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