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  الخالصة

Azotobacterنفذت دراسة لتقدیر دور استعمال بعض االنواع من العزالت البكتیریة  p,Streptomyces sp 

and Pseudomonas sp   مــدعمات حیویــة علــى نوعیــة مخلفــات المزرعــة لفطــر العرهــون المحــاريOyster 

mushroom (Pleurotus ostreatus(Jacq.)Fr.) وتقیم استعمالها اسمدة  او مصادر علفیة.  

واظهــرت النتــائج تفــوق معنــوي لمحتــوى االوســاط الزرعیــة مــن البــروتین بعــد اخــر جنیــة لألجســام الثمریــة مقارنــة 

.Azبمحتواهـا منـه قبـل االسـتعمال ، فقـد حقـق التـداخل بـین عزلـة  sp  وزهـرة 3وخلـیط 2لـیط مـع الوسـط الزرعـي خ

C/Nادى ذلـك الـى تحسـین نسـبة . ، علـى التـوالي% 9.2،% 9.9، %9.9الشمس اعلـى محتـوى مـن البـروتین بلـغ

نتیجة لزیادة محتوى االوساط من النیتروجین من جهة واستهالك كمیـة مـن الكربـون مـن االحیـاء المسـتعملة مـن جهـة 

.Azرة الشـمس المـدعم بلقـاح فـي مخلفـات الوسـط مـن زهـC/Nاخرى ، وبلغت نسبة  sp  13/144/1مقارنـة بنسـبة  

الملقحـــة بالعزلـــة 3، خلـــیط 2، خلـــیط 1قبـــل الزراعـــة ،كمـــا ســـجلت اوســـاط تـــبن الحنطـــة ، كـــوالح الـــذرة ، خلـــیط 

،1/39مقارتـة بـالمحتوى قبـل االسـتعمال   C/N1/14.8،1/14.6،1/15.1 ،1/13.1  ،1/15.1نفسهانسـبا مـن 

  . مما یشجع استعمالها اعالفُا .  على التوالي 1/32.5، 1/35، 1/36،1/37

فـــي % 0.119ادى اســـتعمال المـــدعمات الحیویـــةالى خفـــض نســـب المـــاد الفینولیـــة فـــي المخلفـــات ، فقـــد بلغـــت 

.Azمعاملة تبن الحنطة المدعم من  sp اوSt.sp  المـدعم 3بینما احتوت مخلفات الوسط خلـیطAz. spاوSt.sp

علــى التــوالي ، وتحســن المحتــوى المیكروبــي للمخلفــات الــذي % 0.131و% 0.135لمــادة  الفینولیــة علــى نســبة مــن ا

.یشجع استعمالها اسمدة عضویة
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Abstract
This study was condacted to evaluate the influence of some bacrial inoculated usage 

as( Azotobacter spp,Streptomyces spp and Pseudomonas spp) on the remining substrate 
of Oyster mushroom ( Pleurotus  ostreatus (jacq).fr.) after crop cycle completed and 
determining usage it in animal feeding or as an organic fertilizer .
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The results indicated that the best protein contents after crop cycle completed was in 
mixture 2,mixture3and sunflower substrates inoculated by Az. 9.9%,9.9%and 9.2% 
respectively , this increased in protein contents  causes an enhensment C/N ratio in all 
substrates ,the best one was sunflower waste substracte inoculated by Az. 1:13 while in 
wheat straw , corn cobs , mixture 1,2 and 3 substreates were 1:14.8, 1:14.6, 1:15.1,
1:13.1 and 1:15.1 respectivly when were befor P.ostreatus cultivated. 1:44, 1:39, 1:36,
1:37, 1:35 and 1:32.5 respectivly.                   

On other hand bacterial  amendements usage causes to reduced phenolic substances 
percentage on spent wastes which was 0.119% on wheat straw  inoculated by Az. or St. , 
where highly phenolic substances percentage 0.135% and 0.131%  obtaind on mixture 
inoculated by Az.  and St.  , Microbiol densty was enhancement in all substrates which 
were used in this study ,this characetr led to used it agood organic fertilizer .

  المقدمة

لـذلك .مشـكلة یترتـب علیهـا سلسـلة مـن االثـار السـلبیة زراعیـا وبیئیـا،یعتبر وجود المخلفـات النباتیـة فـي الحقـول

یعتبــر محــورا أساســیا فــي ،ةاقتصــادیةوتحویلهــا الــى مــواد ذات قیمــ،فــأن أیجــاد قنــوات ألســتثمار مثــل تلــك المخلفــات

بضـــمنها معظـــم البكتریـــا والكیمیائیـــةالتغذیــةمتباینـــةالمجهریـــةاالحیـــاءان كمــا.Pleurotusتقنیــة انتـــاج الفطـــر 

وقـد .ةالتـي تـؤدي الـى تحلـل المـواد االولیـة ،المسـؤول الرئیسـي عـن العملیـات الحیویـة والكیموحیویـتعتبـروالفطریات

دة جاهزیـة مـن خـالل دورهـا فـي تثبیـت عنصـر معـین او زیـا،بعـض انـواع البكتریـاهیكون للفعل التأزري الذي تقـوم بـ

  )1(دورا فاعال في تحسین او زیادة القابلیة الحیویة للفطریات في تحلیل المخلفات الزراعیة،عنصر اخر

مــن ذلــك یظهــر الــدور المهــم الشــتراك عــدد كبیــر مــن االحیــاء الدقیقــة فــي تــوازن العناصــر واكمــال دورتهــا فــي 

فـي ات الحیوانات التي تنمو علیها بعـض تلـك االحیـاءمن خالل تحلیلها للمخلفات الزراعیة والغابات ومخلف،الطبیعة

نجـاح زراعـة وانتـاج الفطریــات فبعـد.)2(او التـي تسـتعمل اوسـاطا لتنمیـة بعـض انـواع الفطریـات الغذائیـة،الطبیعـة

التــي شــملت ،باســتخدام مخلفــات المحاصــیل الزراعیــةP.ostreatusومنهــا الفطــر ،علــى المســتوى التجــاريةالغذائیــ

فـي للفطـر امـا بحرقهـا او بأسـتخدامهاةبعد جني االجسـام الثمریـ،غلب المحاصیل التي غالبا یتم التخلص منهاتبن ا

وزیـادة ة،اتجهت االنظار الى استغالل هذه المخلفات في تغذیة الحیوانات نتیجة تحسـن قیمتهـا التغذویـة،تسمید الترب

اضــافة الــى تحســن قابلیــة هضــمها فــي معــدة الحیــوان نتیجــة   ،محتواهــا البروتینــي بفعــل غــزو وانتشــار الغــزل الفطــري

  ةالهمیــ0)3( مــع اللكنــینةالفعــل االنزیمــي للفطــر الــذي یــؤدي الــى تكســیر االواصــر التــي تــربط العناصــر الســلیلوزی

  -:ةاالهداف االتیاالستفادة من المخلفات النباتیة المختلفة اعدت  الدراسة لتحقیق 

  .نوعیة مخلفات الوسطعلىPleurotus ostreatusتیري في فاعلیة الفطراثر التداخل الحیوي البك-1

  .علفیة اوسمادیةمصادر ةتقییم مخلفات االوساط والمزارع الفطری-2
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  المواد وطرائق العمل

تـبن الحنطـة، : مـن المخلفـات النباتیـة االتیـةPleurotus ostreatusاالوسـاط الزرعیـة النتـاج الفطـر حضرت

باســـتثناء مخلفـــات نباتـــات هـــذه المـــوادجمعـــت ،شـــمبالن،)خالیـــة مـــن البـــذور( لح ذرة، أقـــراص زهـــرة الشـــمس كـــوا

من تنباتات الشمبالن جلبأما،محافظة االنبار-للفالحین في منطقة القائم التابعةالزراعیةمن الحقول ،الشمبالن

  .1مبین مواصفاتها في جدول.ةنهر الفرات عند مدینة الفلوج

  

مواصفات ومكونات الخالئط  المستعملة)1(جدول 

  األوساط

  ملم/ النسب المئویة لحجوم مكونات الوسط  كغم/مكونات الوسط ملغم  النسب المئویة  لمكونات الوسط

تبن 
  حنطة

كوالح 
  ذرة

زھرة 
  شمس

  2- 4  4- 9  9-16  سلیلوز  N  C  شمبالن
اقل من 

2  

  -  10  80  10  410  530  12  -  -  -  100  تبن الحنطة

  -  10  25  65  430  549  14  -    100  -  كوالح الذرة

  -  10  30  60  400  510  14  -  100  -  -  زهرة شمس

  -  10  28  62  415  529  14.3  -  50  50  -  1خلیط 

  8  10  25  57  398  513  14.6  10  30  60  -  2خلیط 

  16  11  22  51  377  490  15  20  25  55  -  3خلیط 

  

  المستحدمةالعزالت

Azotobacter sp،Streptomyces sp  البكتریــــاأجنــــاسلكــــل مــــن ة واحــــدبكتیریــــةاســــتخدمت عزلــــه 

عزلـة الفطــر االنبـار، واسـتعملت –حصـل علیهـا مـن مختبـر االحیـاء المجهریـة كلیـة العلـوم   Pseudomonas spو

P.ostereatus وهــي جـزء مـن عزلــة ،جامعـة بغـداد-الزراعـةكلیــة –علیهـا مـن مختبــرات السـموم الفطریـة حصـل

  .الغذائي غیر منتجة للسمومالفطر

  وتلقیحهااإلنتاجیةاألوساطتحضیر 

، وعقمـت باسـتخدام 1حضرت األوساط اإلنتاجیة مـن المخلفـات النباتیـة وحسـب المواصـفات المبینـة فـي الجـدول

18ة بتغطیسـها مـد) لتـر/ ملغـم75لبافسـتین بتركیـز التر و / ملغم 500محلول الفورمالین بتركیز (الطریقة الكیمیائیة 

غم وسط جـاف 500ذات سعة ،سم 30× 50أبعادهابالستیكیةأكیاستاستخدمثم،" ساعة ثم تجفیفها هوائیا

، ســم   5-3الطبقــةعلــى شــكل طبقــات ســمك األكیــاسداخــل بعــد إعــدادها اإلنتاجیــةاألوســاطتوضــع، لكــل كــیس

غـم / وحـدة تكـوین المسـتعمرة 610بمعـدل .St spو.Az spالعـالق البكتیـري لكـل مـن عزلتـي وذلـك بتلقیحهـا مـن 

-Spawn(5(نسـبة لقـاح بنثـرا الطبقـات لقـاح الفطـر بـینةضـافبا)Spawning(تمت عملیة البـزار وسط ، بعدها 

بعـــد التلقـــیح األكیـــاستـــم غلـــق.)4(،الزوایـــا،  وبشـــكل متجـــانس، مـــع التأكیـــد علـــىمـــن الـــوزن الجـــاف للوســـط% 6

لحـین اكتمـال نمـو أسـابیعوتركـت مـدة ثالثـة ،مناسـبةةْم  مع تـوفیر تهویـ2± 25هادرجة حرارتوحضنت في غرفه

ةالمهیئـــاإلنتـــاجالـــى قاعـــة األكیـــاسنقلـــت بعـــدها المعـــامالت علـــى ســـرعة النمـــو ،وســـجلت تـــاثیرالفطـــريالغـــزل

  .)5(،ةالثمریاألجساملتكوین المالئمةالبیئیةبالظروف 

ثــــم حســــبت النســــبة المئویــــة ). Page)6دال وفقــــا للطریقــــة الــــواردة فــــي باســــتعمال جهــــاز كلــــالبــــروتینقــــدر

  :وفق المعادلة االتیه(% )لبروتینل

  .N(%×6.25(النسبة المئویة للنیتروجین=النسبة المئویة للبروتین
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ْم  مــدة ثــالث ســاعات 500حــرارةقــدرت نســبة الكــاربون عــن طریــق فــرق الــوزن بعــد حــرق النمــاذج علــى درجــة 

  .)6()صبح لون الرماد ابیضی(

من Ortho dihydric  phenolsالفینوالت توحسب    Arnow,s  methodالفینوالت حسب طریقةقدرت

  .)CatecholC6H4(OH)2()7منحنى قیاسي حضر من الكاتیكول 

  .)8% (5تحت مستوى جمعت البیانات وحللت احصائیا واختبرت حسب اختبار اصغر فرق معنوي

  

  

  

  ج و المناقشةالنتائ

  P.ostreatusنسبة البروتین في مخلفات مزرعة الفطر 

و خلـیط 3خلـیط ،إذ وجـد إن أوسـاطP.ostreatusالمحتوى البروتیني لمخلفات مزرعة الفطر 1یبین الشكل 

وتـبن الحنطـة 1من البروتین ، بینما احتـوت أوسـاط كـوالح الـذرة وخلـیط % 8.40بوزهرة الشمس تحتوي ما یقار   2

من البروتین ، وأدى استعمال العزالت البكتیریة دورا في الزیادة المعنویة للبروتین فـي الوسـط بلغـت % 7.5بما یقار 

، وحصــل علــى أعلــى محتــوى % 7.33مقارنــة بمحتــوى معاملــة الســیطرة % St  7.81ومــع% Az8.83مــع عزلــة

.Azوزهــرة الشــمس مــع 3، خلــیط 2یط مــن المعــامالت المؤلفــة مــن التــداخل بــین خلــ% 9.2و9.9و9.9بروتینــي 

، كـوالح الـذرة 2على معدالت معاملة السیطرة لألوساط زهـرة الشـمس ، خلـیط ) (P<0.05على التوالي، وتفوق معنویا

وتـــراوح أعلـــى محتـــوى بروتینـــي % . 6.9الـــى % 7.6وتـــبن الحنطـــة ، التـــي تـــراوح معـــدل محتواهـــا بـــین 1، خلـــیط 

بینمــا احتــل وســط الســیطرة لتــبن الحنطــة اقــل محتــوى بروتینــي %.  7.9و% 8.1بــینStبعزلــةلألوســاط الملقحــة 

انعكــس محتــوى األوســاط مــن النیتــروجین والكــاربون علــى محتواهــا مــن البــروتین الــذي زاد بفعــل زیــادة  نســبة %.6.9

  . النیتروجین في الوسط 

الفطــر  تكــون بــروتین أحــادى یمكــن ان یكــون احــد اســباب زیــادة المحتــوى البروتینــي لألوســاط بعــد جنــي ثمــار

الخلیة من خویطات الغزل الفطري وبقایـا األجسـام الثمریـة الصـغیرة المتروكـة فـي الوسـط ، إضـافة الـى وجـود أنسـجة 

التـــي ســـاهمت فــي رفـــع محتــوى البـــروتین ، فضـــال عــن المحتـــوى البروتینـــي )الحشـــیة الثمریــة(  Stromaالســتروما  

فـوق األوسـاط الملقحـة بـالعزالت البكتیریـة فـي المحتـوى البروتینـي ، الـى دورهـا وقـد یرجـع ت.الموجود أصال فـي الوسـط

فــــي تثبیــــت .Azفــــي زیــــادة تحلــــل المركبــــات الســــلیلوزیة الملكننــــة وزیــــادة عملیــــة المعدنــــة للنیتــــروجین وكفــــاءة عزلــــة 

). 9(مسـلط هتفق مع مـا وجـدالنیتروجین ،اضافة الى المحتوى البروتیني للكتلة المیكروبیة المتبقیة في الوسط وهذا م

، عـالوة ) 1جـدول ( مـن البـروتین الـى محتواهـا األول مـن البـروتین 2وخلـیط 3ویعزى تفوق محتوى أوسـاط خلـیط 

على زیادة المسـاحة السـطحیة لهـذه األوسـاط لزیـادة نسـبة مكوناتهـا ذات القیاسـات الصـغیرة ، والتـي تزیـد كمیـة الغـزل 

  0لوسط، مما یساهم في زیادة البروتینالفطري وانتشاره في مكونات ا
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  N ratio/Cنسبة الكاربون الى النیتروجین 

  14.7:1بلغـــت C/Nأن مخلفـــات مزرعـــة الفطـــر لوســـط زهـــرة الشـــمس احتـــوت افضـــل نســـبة 2یبـــین الجـــدول 

، وأدى اســتعمال 15.2:1الــى 16.4:1بــین  C/Nتمیــزت معنویــا علــى بــاقي األوســاط ، التــي تراوحــت فیهــا نســبة

بلغـــت C/Nنســـبة مـــن .Azلمخلفـــات مـــزارع الفطـــر، اذ حققـــت بكتریـــا C/Nالعـــزالت البكتیریـــة الـــى تحســـین نســـبة

واظهــرت النتــائج ان التــداخل بــین األوســاط .Stتفوقــت معنویــا علــى بكتریــا% 1.413ونســبةنیتروجین 14.3:1

.Azالملقحـة بعزلـة 2في الوسطین زهرة الشمس وخلـیط 13.3:1و13.1:1بلغت C/Nوالعزالت حقق افضل نسبة 

ــــى نســــبة نیتــــروجین بلغــــت  علــــى ) P<0.05(علــــى التــــوالي ، إذ تفوقــــت معنویــــا % 1.584و% 1.472وكــــذلك أعل

ه  بسـن.Stبینما حقق التداخل بین وسطي تبن الحنطة وزهـرة الشـمس مـع عزلـة . معامالت السیطرة لألوساط األخرى 

C/N على التوالي ، وتفوقت معنویا أیضا على معامالت السیطرة ألوساط تبن الحنطة ، 15.4:1و 15.9:1بلغت

هي وسط السـیطرة  مـن تـبن الحنطـة   C/Nبینما كان اقل األوساط تحسنًا في نسبة. 3وخلیط 2، خلیط 1خلیط 

  .17.6:1فیه C/Nبلغت 

  

  C/Nمن نسب P.ostreatusرمحتوى مخلفات مزارع الفط)2(جدول 

  معدل  االوساط المستخدمة  العزلة

  تبن الحنطة  
  كوالح

  ذرة
  زهرة شمس

  خلیط

1  

  خلیط

2  

  خلیط

3  
  

Control17.6:1  16.9:1  15.8:1  17.1:1  16.4:1  17.0:1  16.8:1  
Azotobacter  14.8:1  14.6:1  13.1:1  15.1:1  13.3:1  15.1:1  14.3:1  

Streptomyces15.9:1  16.0:1  15.4:1  16.4:1  15.7:1  17.1:1  16.1:1  

    16.4:1  15.2:1  16.2:1  14.7:1  15.8:1  16.1:1المعدل

  )شمبالن%10+زهرة الشمس%30+كوالح ذرة%60=(2خلیط)  زهرة الشمس%50+كوالح ذرة %50=1خلیط

  )شمبالن%20+زهرة الشمس%25+كوالح ذرة%55=(3خلیط      

         

فــي كافــة األوســاط بعــد أخــر جنیــة لثمــار الفطــر هــو نتیجــة زیــادة محتواهــا النیتروجینــي، C/Nان تحســن نســبة 

  Azفي األوساط المعاملة بعزلة  C/Nویعود تحسن نسبة . وانخفاض محتواها من الكاربون خالل مراحل نمو الفطر

 C/Nكروبیــة ذات محتــوى مــن إلــى قــدرتها فــي تثبیــت النیتــروجین وزیــادة الكثافــة المیكروبیــة التــي تضــیف كتلــة می

.1/10بنسـبة  C/Nكتلـة خلویـة عالیـة الـى الوسـط ، ذات محتـوى مـن .Stكذلك تضیف عزلـة ،)10(1/5بنسبة

  . لزیادة نمو الغزل الفطري في الوسط والذي یسبب  زیادة في كمیة النیتروجین للوسطنكذلك فأ

  :المیكروبیة في مخلفات مزارع الفطرالكثافة العددیة 

،3جـدولكان الستعمال العـزالت البكتیریـة دور واضـح فـي زیـادة الكثافـة المیكروبیـة فـي مخلفـات مزرعـة الفطـر

غـاریتملو 9.33و 9.46العددیـةةمعدل للكثافـأعلىاذ تحقق.Stأو.Azوبرز ذلك مع  معدل األوساط الملقحة من

5.25الســیطرة التــى بلــغ فیهــاتمعــامالمعــدلىعلــ) P<0.05(معنویــا ، وتفوقــاغــم وســط /وحــدة تكــوین مســتعمرة 

وحـدة تكـوین مسـتعمرة لوغاریتم9.53و9.73كثافة مكروبیة وبلغت أعلى.غم وسط/مستعمرة وحدة تكوینغاریتملو 

4.85اقـل معـدل للكثافـة المیكروبیـةبینمـا حصـل.علـى التـوالي .Azالملقحین بعزلة 2خلیط و   1خلیطلغم وسط  /

األوسـاطوتعـزى زیـادة الكثافـة المیكروبیـة فـي . حغیـر الملقـوسـط تـبن الحنطـة منغم /ة تكوین مستعمرةوحدغاریتملو 
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الـى تـوفیر ظـروف بیئیـة مالئمـة إضـافة،لنموهـامكونات األوساطمة ءالى مالStو Azالملقحة  بالعزالت البكتیریة

  ).11(رطوبة وتهویةلنموها  من درجة حرارة ،

  )غم وسط/ لوغاریتم وحدة تكوین المستعمرة( المیكروبیة في مخلفات الكثافة )3(جدول 

  العزلة

  االوساط المستخدمة

تبن   معدل

  الحنطة

كوالح 

  ذرة

زهرة 

  شمس

  خلیط

1  

  خلیط

2  

  خلیط

3  

Control4.85  5.85  5.13  5.40  5.23  5.05  5.25  
Azotobacter  9.40  9.38  9.34  9.73  9.53  9.38  9.46  

Streptomyces9.13  9.34  9.41  9.58  9.21  9.35  9.33  

    7.92  7.99  8.23  7.96  8.19  7.79المعدل

LSD, P< 0.05, A=1.22 ,M = n.s. A×M =0.32  

=AاالوساطM=العزالت  =A×Mزهرة الشمس%50+كوالح ذرة %50=1خلیط)التداخل(العزالت×االوساط(  

  )شمبالن%20+ زهرة الشمس%25+كوالح ذرة%55=(3طخلی)شمبالن%10+زهرة الشمس %30+كوالح ذرة%60=(2خلیط

  

  في مخالفات مزرعة الفطرةلمواد الفینولیالنسبة المئویة ل

احتـوى وسـط تـبن ، إذP.ostreatusمزرعـة الفطـرأوسـاطلمواد الفینولیة فـي مخلفـات انسبة ) 4(یبین جدول 

2زهـرة الشـمس ، خلـیط أوسـاطنـة بمحتـوىمقار ) p<0.05(رق معنـوي  افـبو %1193تبلغـهـا مننسـبةالحنطة اقل 

البكتیریـة حقـق اقـل نسـبة للمـواد تالعـزالاسـتخدام ورغـم ان .% 0.133-0.126محتواهـا تـراوح التـي 3وخلـیط

معاملة السـیطرةمحتوىتختلف معنویا عنكنها ال لو %  0.126بنسبة .Stتلتها .Azمع%0.123الفینولیة بلغت

مـن ) P<0.05(معنـويمحتـوىاقـل.St  أو.Azوتبن الحنطةتي وسطمعاملق التداخل بینوحق. %0.125البالغ

.Stأو .Azمـنالملقحـة ،3خلـیطأوسـاطمخلفـات احتـوت بینمـا %.0.119بلغـت هـا،مخلفاتفـي لمـواد االفینولیـة ا

  .%0.131و%0.135تراوحت بینالمواد الفینولیة نسبة من على أوالسیطرة

لمــواد الفینولیــة الــى عــدم اكتمــال مـن انســبة أعلــى3وســط خلــیط احتــواء مخلفــات الفطـر فــيد ســبب یعــو ربمـا و 

وأشـــباهمحتواهـــا مـــن الســـلیلوز األخـــرى او الخـــتالفباألوســـاطعملیـــات تحلـــل المركبـــات الســـلیلوزیة الملكننـــة مقارنـــة 

اض المركبات الفینولیة مع وجود العزالت انخفإن. على مركبات فینولیةأصالالسلیلوز واللكنین عالوة على احتوائها

مركبـات تحلـل او تتحـد إنتاجهـااو ،العزالت فـي تحلـل المركبـات الصـعبة مـن جانـبهالبكتیریة یعود الى مساهمة هذ

  ).12( األوساطمما یقلل زیادة نسبتها في ،مع المركبات الفینولیة

  

  )( %مركبات الفینولیة من الP.ostreatusمحتوى مخلفات مزارع الفطر)4(جدول 

  العزلة

  االوساط المستخدمة

تبن   معدل

  الحنطة
  زهرة شمس  كوالح ذرة

  خلیط 

1  

  خلیط

2  

  خلیط

3  

Control0.120  0.123  0.126  0.122  0.124  0.135  0.125  
Azotobacter  0.119  0.121  0.124  0.124  0.124  0.131  0.123  

Streptomyces0.119  0.125  0.128  0.126  0.127  0.133  0.126  

    0.133  0.126  0.124  0.126  0.123  0.119المعدل

LSD, P< 0.05, A= n.s ,M =0.0053. A×M =0.0057  

=Aاالوساط،M=العزالت،=A×Mزهرة الشمس%50+كوالح ذرة %50=1،خلیط)التداخل(العزالت×االوساط (  

  )شمبالن%20+زهرة الشمس%25+ح ذرةكوال%55=(3،خلیط)شمبالن%10+زهرة الشمس%30+كوالح ذرة%60=(2خلیط

  المصادر
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