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  الخالصة

فــي بعــض صــفات Pleurotus ostreatusتجربــة لدراســة أثــر اســتعمال نفایــات زراعــة فطــر النفــذت 

لكــم غــرب بغــداد خــال420التربــة المزیجــة الطینیــة الكلســیة والتــي تقــع علــى ضــفة نهــر الفــرات ضــمن قضــاء القــائم 

  . GarlicAllium sativumند زراعة التربة بمحصول الثوم ع2005-2004الموسم 

ســماد الســوبر (ســما كیمیــائي %50نفایــات  مــع % 50أوضــحت النتــائج ان المعاملــة التــي اســتعمل فیهــا 

افضل النتائج في تحسین عدد أوراق النبات  والمسـاحة الورقیـة وقطـر .)N%46و سماد الیوریا P%19.8فوسفات 

و   2سـم   864.8ورقـة و   9.64لرأس ووزن وحجم الرأس ووكمیة الحاصـل ، والتـي سـجلت الساق وعدد فصوص ا

  .للصفات على التتابع   2م / كغم3و 3سم   64.12غم  و 47.1فص و   38.2سم و   2.74

كمــا أعطــت % 96.8أعلــى نســبة انبــات  بلغــت الــى تحقیــقبینمــا أدى  اســتعمال نفایــات زراعــة الفطــر

تقلیـــل الكثافــة الظاهریــة ومقاومـــة االختــراق وزیــادة المــاء الجـــاهز والمحتــوى المیكروبــي اذ حققـــت افضــل النتــائج فــي

غم تربة للصفات على التتابع ، إضـافة لمحتـوى /لوغاریتم وحدة تكوین المستعمرة8.12و% 18.1و  1.34و  1.31

  .د الحصادبع) كغم/ملغم 103.2و18.32(التربة من الفوسفور الجاهز والنیتروجین الكلي

  

Effect of utilization the Oyster mushroom spent (P. ostreatus) on some 
properites of soil,growth and Allium sativum Garlic productivity

A. A. Al-Assaffii* , M. M. Muslat* and H. B. Aswaed**

* College of Agriculture / Al-Anbar University
** Instit. Tech. of Al-Anbar

Abstract
This experiment was carried out in AL- Qaaim 420 km. Baghdad west during 

2004-2005 to evaluate effect of the Oyster mushroom spent utilization in some 
properites of soil and Garlic productivity.

     Result indicat that highest percentage of germinatto  secondly the best result 
in leaves number per plant , leaf area , stem diameter , fregment per head , weight , 
volum , yield weight , which were 9.64 leaves , 864.8 cm 2 , 2.74 cm , 38.2 fragments , 
47.1 g , 64.12 cm 3 and 3.0 kg/m 2 respectivly. Obtaind by treatment which used 50% 
Oyster mushroom spent with 50% chemical fertilizer (supperphosphate and ureia p% 
19.8 , N% 46.).

On other hand the best results obtaind by Oyster mushroom spent treatment 
like bullk density , pentration resistance , water avalibilty percentage and total microbiol 



contents which were 1.31  ,  1.34 18.1% and 8.12 Log.cfu/g recpectivly.Addition soil P 
–available and total N contantes ( 18.32 , 1032.2 mg/ kg ).after harvest.

  المقدمة

او   ةخلـیط مـن المـواد المتبقیـة مـن كائنـات نباتیـة  أو حیوانیـ Organic matterتعد األسـمدة العضـویة 

، وتضـاف ) 1(كلیهما إضـافة الـى بقایـا الكائنـات الدقیقـة  التـي أنتجـت مـن عملیـات التحلـل خـالل مـدة زمنیـة طویلـة 

تحســین خــواص التربــة  الفیزیائیــة ومنهــا خفــض الكثافــة الــى التربــة لزیــادة محتواهــا مــن بعــض المغــذیات  إضــافة الــى 

الظاهریـة ومقاومــة اختــراق التربــة  التــي تـؤثر بوضــوح فــي نمــو وانتشــار المجمـوع الجــذري  وانعكــاس ذلــك األثــر علــى 

إال انه یعاب علیها حاجتها لعملیة التحلل واطالق مكوناتها األساسیة قبل إضـافتها للتربـة والتـي. إنتاجیة المحصول 

وان تفعیـل وتنشـیط هـذه االحیـاء خاصـة متباینـة .اشهر  وتنجز بفعل العدید من األحیاء المجهریـة 6-4تستغرق من 

والتي تلعب دورًا مهمًا ، وتحقق اكثر من مهمة بدًأ من تقلیل المدة الالزمة للتحلل وانتهـاًء   Heterotophicالتغذیة 

ساسا وانما یـتم بنائهـا مـن قبـل تلـك األحیـاء مثـل الفیتامینـات واإلنزیمـات أابإغناء المواد المتحللة  بمكونات ال تحتویه

  ) .1(والهورمونات  

كائنــات دقیقــة متباینــة التغذیــة ذات معیشــة رمیــة Edible mushroomان معظــم الفطریــات الغذائیــة 

Saprophytic  . تنمیتهــا علیهــا مــن تعمــل علــى تحطــیم وتحلیــل المــواد األساســیة الموجــودة فــي أوســاطها التــي یــتم

وتعــد هــذه العملیــة  مــن المعالجــات األساســیة لتقلیــل التلــوث البیئــي النــاتج عــن ) . 2(المخلفــات النباتیــة والعضــویة 

فیما لو تم التخلص من تلك المخلفات عن طریق CO2نراكم المخلفات الزراعیة إضافة الى تقلیل تلوث الهواء بغاز 

الفطري على تلك المخلفـات اثـر واضـح فـي زیـادة محتواهـا مـن البـروتین وخفـض إضافة الى ان لنمو الغزل. الحرق 

عـالوة علـى اغنائهـا بالعدیـد مـن األنزیمـات المحللـة للمـادة العضـویة مثـل   C/N ratioالنیتـروجین \نسـبة الكـاربون 

Laccase,Peroxidase , Lignase ,   إضافة إلنزیمCellulase  )3ذیات بصور وهذا یوفر مغ). 6و5و 4و

  . جاهزة لالمتصاص والتمثیل دون جهد من قبل النبات  مما سیعطي اثرًا واضحًا على نمو وانتاجیة المحصول 

علـى Pleurotus sppان تنمیـة  وزراعـة الفطـر المحـاري  ) 8(و مسـلط ) 7(  وقـد وجـد كـل مـن حسـن

ة مختلفـة  ، قـد زاد  مـن محتواهـا مـن البـروتین العدید من أنواع  نفایات مزارع الفطر المكونة أساسا من خالئـط نباتیـ

 Spent compostإمكانیة استعمال مخلفات الوسط الزرعي ) 10( Gyorfiو ) Abak)9وأنزیم السلیلیز  ووجد 

لزراعة نباتات الخضر في البیوت المحمیة وتسمید الحدائق وبسلتین الفاكهة لما تحتوي مـن نسـب جیـدة مـن األمـالح 

  -:لتحقیق الهداف اآلتیة ةولقلة الدراسات حول هذا الموضوع محلیا لذا أجریت الدراس.م واحماض الصودیو 

  .تقیم استعمال نفایات الفطر المحاري في التسمید وانعكاسیة ذلك في جاهزیة بعض المغذیات -1

.اثر استعمال  نفایات الفطر المحاري في خض الكثافة الظاهریة ومقاومة اختراق التربة -2

.ر التسمید نفایات الفطر المحاري في نمو وحاصل الثومانعكاس اث-3

  

  

  

  

  المواد وطرائق العمل

 Spent compost  السـتعمال نفایـات مزرعـة الفطـر2005-2004نفذت تجربة حقلیة  خـالل الموسـم 

of Oyster mushroom (P.ostreatus)   فـي ) كغـم تربـة \ملغـم كلـس 23.1(لتسمید تربة مزیجـة طینیـة كلسـیة



أهــم   1ویبــین جــدول . كــم غــرب بغــداد420العبیــدي  الواقعــة  علــى ضــفة نهــر الفــرات والتابعــة لقضــاء القــائم قریــة

  .صفاتها المقدرة

  

  بعض صفات التربة المقدرة  )1(جدول 

وزن مفصوالت التربة غم 

pHكغم\

EC

دي 

\سیمنز

  م

الكثافة   كغم\ملغم   كغم\غم 

الظاهریة 

3سم\غم

  مقاومة

  االختراق

2سم\كغم

الماء 

الجاهز 

%

الجبس 

  كغم \غم
طینغرینرمل

TM 
cfu/gOMKPN  

2104103807.764.324107.117212.1601.392.827.212.2
TM = ، العدد المیكروبيOM =المادة العضویة  

  

م تــام م وبعــدها صــممت التجربــة وفــق تصــمی3×3حضــرت التربــة بشــكل جیــد وقســمت الــى الــواح بأبعــاد 

  : وبثالث مكررات و حضرت المعامالت التي شملت CRDالتعشیة 

T1 =معاملة السیطرة.  

T2 =70+160 كغمN+P\ 19.8سماد السوبر فوسفات (هـ%P 46و سماد الیوریا%N.(  

T3 =2200هـ مخلفات غیر مستعملة النتاج الفطر\كغم.  

T4 =2200هـ نفایات مزرعة الفطر وملقحة من بكتریا \كغمAzotobacter.  

T5 =50%T2 +T3  

T6 =50%T2 +T4  

مســحوق نبــات % 10مجــروش كــوالح الــذرة و % 30تــبن حنطــة و % 60وتكونــت النفایــات النباتیــة مــن 

أهــم مكوناتهــا وصــفانها المقــدرة ، بعــدها خلطــت واضــیفت الــى التربــة وتمــت مجانســتها 2الشــمبالن ویوضــح الجــدول 

یوم من الدفعة 30یوم من الزراعة والثانیة بعد 21على دفعتین ، األولى بعد أما السماد النیتروجیني تمت أضافته.

Allium sativum Garlicزرع محصـول الثـوم . األولى  وعلى شكل سماد الیوریا وبطریقة التلقبم بجـوار النبـات

ین نبــات و سـم وبــ15باســتعمال الفصـوص المفــردة والتـي زرعــت علـى خطــوط المسـافة بینهــا 10/10/2004بتـاریخ 

ولجمیـع ) الري ، عـزق وتعشـیب ( أجریت عملیات الخدمة  للمحصول ). 11(2م / فص67سم  وبمعدل 10أخر 

    .المعامالت 

  

  أهم صفات المواد العضویة المستعملة)2(جدول 

بعد االنتهاء من زراعة الفطرقبل االستعمال لزراعة الفطر

البروتین C/Nكغم\ملغم

%

TM 
cfu/gm

  البروتینC/Nكغم\مملغ

%

TM 
cfu/gm

   CN   CN

49011.542.6:17.1831028020.213.8:112.6810
  

  

  

  -:الصفات المدروسة والقیاسات التي تم أخذها

.المساحة الورقیة و قطر الساقوعدد األوراق لالنبات و% شملت : صفات النمو الخضري-1

  100× )عدد الفصوص المزروعة\لنامیة عدد النباتات ا= (لإلنبات %



  .معدل لعشرة نباتات من الوحدة التجریبیة عدد األوراق المتكونة خالل مدة النمو واخذ = عدد األوراق

ومــن  معرفــة الــوزن الجــاف مــن خــالل تقــدیر الــوزن الجــاف لمســاحة معلومــة مــن الورقــةقــدرت : المســاحة الورقیــة 

2ســم10ســم وبمســاحة1×1إذ تــم قطــع مســاحات مــن الورقــة أبعادهــا , احة الورقیــة تــم تقــدیر المســ،للورقــة كاملــة

كمـا قـدر الـوزن الجـاف ،بمیزان حساسالذي قدرْم حتى ثبات الوزن65جففت في فرن كهربائي على درجة حرارة 

  .للورقة كاملة 

  .وزن الحاصل من رؤوس الثوم:  كمیة الحاصل -2

.انة مدرجة لقیاس حجم الماء المزاحقدرت باستعمال اسطو :حجم الرؤوس -3

).11( تقدیر الكثافة المیكروبیة باستخدام طریقة صب األطباق-4

، كمـا قـدرت الكثافـة ) Pentrometer Poket)(تقدیر مقاومة التربة لالختراق باستخدام جهاز االختراق الحبیبي-5

جـــاهز والنیتـــروجین الكلـــي ونســـبة المـــاء الظاهریـــة بطریقـــة االســـطوانة الحجمیـــة ، والمـــادة العضـــویة والفوســـفور ال

). 12(واخرون  Pageالجاهز وحسب الطرائق الواردة في 

  ).L.S.D. P> 0.05   )13جمعت البیانات وحللت واختبرت  حسب اختبار اصغر فرق معنوي 

  

  النتائج والمناقشة

  التأثیر في النمو الخضري والحاصل-اوالً 

زرعة الفطر المحاري في تسـمید التربـة قـد حققـت نتـائج مشـجعة فـي أظهرت النتائج ان استعمال نفایات م

تحســین نســب اإلنبــات وزیــادة عــدد مــن مقاســات النمــو لنبــات الثــوم ، اذ أعطــت المعاملــة التــي اســتعمل فیهــا النفایــات 

بینمــا تفــوق تــأثیر ) .3جــدول ( علــى جمیــع المعــامالت األخــرىاتفوقــت إحصــائی% 96.8أعلــى نســبة إنبــات  بلغــت 

تسـمید كیمیـائي ولكـل مـن صـفات النمـو والحاصـل  التـي %50نفایات مـع % 50لمعاملة التي استعمل فیها التسمید ا

للــرأس و وزن الــرأس وحجمــه ، واختلفــت معنویــًا عــن \شــملت عــدد األوراق و المســاحة الورقیــة  و عــدد الفصــوص 

غــم و 47.1فــص و 38.2و 2ســم 854.8ورقــة و 9.64وحققــت % 5جمیــع المعــامالت األخــرى تحــت  مســتوى 

أمـا قطـر سـاق النبـات  فقـد أعطـت المعـاملتین أعـاله اعـى ).3جـدول ( للصفات المذكورة على التتابع3سم 64.12

ســـم للمعـــاملتین علـــى التتـــابع واختلفتـــا معنویـــًا عـــن معاملـــة المقارنـــة ومعاملـــة التســـمید 2.74ســـم و 2.65قـــیم بلغـــت 

  ).3جدول ( سم على التتابع 1.76سم و1.46بلغ الكیمیائي لوحده والتي أعطت قطر 

  

  

  

  

  

  

  

  



  النمو الخضري وحاصل الثومالمحاري في بعض صفاتمزرعة الفطرعمال نفایاتتأثیر است)3(جدول 

المعامالت
  اإلنبات

%  

عدد 

  األوراق

نبات

المساحة 

  الورقیة

2سم 

قطر 

  الساق

سم

عدد 

  فصوص

الرأس

وزن 

  الرأس

غم

حجم 

  الرأس

3سم 

T178.96.50265.121.4612.317.820.2
T284.27.88375.81.7614.829.728.6
T392.28.22460.62.2316.221.234.5
T496.88.43510.52.6526.126.449.2
T593.68.52530.22.5218.836.252.1
T694.39.64854.82.7438.247.164.12

LSD.p>0.052.3501.02066.5000.1302.2102.6104.51
  

% 50نفایــات مــع % 50أظهــرت نتــائج حاصــل الثــوم الكلــي تفــوق المعاملــة التــي اســتعمل فیهــا التســمید 

مخلفــات نباتیــة غیــر % 50جــاءت بعــدها معاملــة 2م \كغــم 2.980ســماد كیمیــائي اذ أعطــت معــدل حاصــل قــدره 

واعطـت المعـاملتین التـي ) . 1شـكل ( 2م\كغـم 2.272اصل قدره سماد كیمیائي اذ أعطت ح% 50مستعملة مع 

1.725اســـتعمل فیهمـــا التســـمید بالنفایـــات  او التســـمید الكیمیـــائي نتـــائج متقاربـــة فـــي كمیـــة الحاصـــل بمعـــدل تـــراوح 

  ).1شكل ( 2م \كغم 0.941، بینما أعطت معاملة المقارنة اقل كمیة للحاصل بلغت 2م \كغم   1.675و

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ویمكــن تفســیر اثــر المعــامالت المختلفــة فــي زیــادة صــفات النمــو والحاصــل إلــى ان نمــو النبــات وحاصــله 

تتأثر بعوامل عدة  منها درجة خصوبة التربة وتوفر الرطوبة المالئمـة ومـدى جاهزیـة العناصـر الغذائیـة لالمتصـاص 

وراثیة فیمكن القول إلى ان المادة العضویة المتحللة سـاعدت فـي والتمثیل من النبات ، فضال  عن العوامل البیئیة وال
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تلـك النفایـات مـن عناصـر مغذیـة  إضـافة الـى األحیـاء المجهریـة وبقایـا الكتلـة الحیویـة للفطـر ومـا هإطالق مـا تحتویـ

تــه ، قــد ســاعدت النبــات فــي الحصــول علــى احتیاجا) 1(تحتویــه مــن أحمــاض أمینیــة وعضــویة وفیتامینــات وأنزیمــات 

وهذا ما أكده نتائج معاملة النفایات لمزرعة الفطر المتفوقـة علـى .بأقل جهد مبذول مما یوفر ذلك في زیادة الحاصل 

نتــائج معاملــة اســتعمال المخلفــات النباتیــة غیــر المســتعملة لزراعــة الفطــر ، وخاصــة بمــا یتعلــق بنســبة اإلنبــات اذ ان 

مـــن غـــذاء مخـــزون إال ان احتـــواء األولـــى علـــى الهرمونـــات هالفصـــوص تكـــون معتمـــدة فـــي غـــذائها علـــى مـــا تحتویـــ

ومنضــمات النمــو واألنزیمــات والتــي لــم تتــوفر فــي المعــامالت األخــرى ، عــالوة علــى تأثیرهــا الواضــح فــي خفــض قــیم 

نفایـات % 50واكـد ذلـك المعاملـة التـي احتـوت . الكثافة الظاهریة ومقاومـة اختـراق التربـة التـي سـهلة عملیـة اإلنبـات 

ســماد كیمیــائي كانــت بالمرتبــة الثانیــة للمعــامالت بنســبة اإلنبــات ، والتــي كانــت بالمرتبــة األولــى فــي كمیــة % 50مــع 

وقد یعـود انخفـاض اإلنتاجیـة مـع . واستمرار جاهزیتها مع وجود النفایات في التربة ةالحاصل لدور األسمدة الكیمیائی

  ) .1جدول ( رعة تثبیتها تحت ظروف التربة الكلسیة معاملة التسمید الكیمیائي الى ضعف جاهزیة العناصر وس

  التأثیر في بعض صفات التربة     -ثانیاً 

أظهرت نتائج استعمال نفایات مزرعة الفطر المحاري في تسمید التربة اثرًا واضحاً في تحسین بعض 

والماء یة والكثافة المیكروبیةالصفات الطبیعیة ومنها الكثافة الظاهریة ومقاومة االختراق ومحتواها من المادة العضو 

ومقاومة لالختراق فقد أعطت المعاملة التي استعمل فیها نفایات مزرعة الفطر اقل قیمة للكثافة الظاهریة، الجاهز

\غم 8.67وبلغ محتوى التربة من المادة العضویة .على التتابع  2سم \كغم 1.34و 3سم \غم   1.31بلغت 

، % 18.1غم وزیادة الماء الجاهز الى \لوغریتم وحدة تكوین مستعمرة 8.12كروبي كغم عالوة على محتوى می

8.89و 3سم \كغم 1.46و 3سم \غم 1.31بینما أعطت المعاملة التي استعمل فیها المخلفات النباتیة الخام 

فیما . )4جدول (للصفات أعاله بالتتابع % 17.4غم و \لوغاریتم وحدة تكوین مستعمرة 7.50كغم و \غم 

لوغریتم وحدة 5.07كغم و \غم 7.10و3سم \كغم   2.60و3سم \غم 1.39أعطت معاملة المقارنة القیم آالتیة 

  .)4جدول (للصفات أعاله على التتابع% 14.3غم و \تكوین مستعمرة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  د الحصادصفات التربة بعبعضتأثیر استخدام مخلفات مزرعة الفطر على)4(جدول 

المعامالت
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T37.501.311.468.8911.0271.417.4
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T57.641.371.658.2614.2192.416.5
T68.351.361.568.1518.32103.216.8

LSD.p>0.050.250.0180.510.142.616.311.02

  

أما اثر اإلضافة على محتوى التربة من عنصري الفوسفور والنیتروجین ن فقد أظهرت المعاملة التي 

من السماد الكیمیائي افضل محتوى من عنصري % 50من نفایات مزرعة الفطر و% 50ها التسمید استعمل فی

وجاءت المعاملة التي . كغم على التتابع\ملغم 103.2و 18.32الفوسفور الجاهز والنیتروجین الكلي اذ بلغا 

ملغم 92.4و14.2غ محتواها سماد كیمیائي بالمرتبة الثانیة اذ بل% 50مخلفات نباتیة خام و% 50استعمل فیها 

  ). 4جدول (كغم على التتابع \ملغم 52.2و8.2كغم ، بینما أعطت معاملة التسمید الكیمیائي \

ویمكن تفسیر النتائج المتحققة في بعض صفات التربة من خالل استعمال نفایات مزرعة الفطر ان ذلك 

C/N 13.8:1نمو الفطر المحاري  وخاصة بمحتواه من یعود الى ماتحتویة النفایات من مواد مهمة بفعل فعالیات

وما انعكس تاثیرها في زیادة محتوى ).2جدول ( غم \لوغریتم وحدة تكوین المستعمرة 8.0والكثافة المیكروبیة 

  .التربة من هذه المواد 
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