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من ترب  أنواععدة من استعمال  الناتجة Agaricus bisporusمخلفات مزرعة الفطرتقيم 
 التغطية المحضرة محليا  

 (3حسن )عبد هللا عبد الكريم ا.م د.  (2)حسن بردان اسود (1)أ.د. ادهام علي عبد
 الزراعة جامعة تكريت كلية- 3و األنبارجامعة دكتوراه  بلطا- 2الزراعة و كلية- 1

 صةالخال

 تكريت،البحث في الوحدة اإلنتاجية للمشروع الريادي لزراعة الفطر / كلية الزراعة / جامعة  نفذ 
كما هولندية المنشأ  A.bisporus B62ساللة الفطر وهي  A. bisporusاستخدمت عزلة الفطر الغذائي 

معاملة من  ترب التغطية   21لتلقيح طبقة التغطية التي حضر منها   ،P.  putida لعزله البكتيريةا استخدمت
  التغطية  بتموس ألماني المنشأوتربة  (T1)هولندية المنشأ  TOP TERRAشملت تربة التغطية توب تيرا 

SAB Substrate1 (T2) و تربة التغطية محلية )خليط من الرمل مع بتموسSAB Substrate 1   بنسبة
2:2( )T3 )  نسب من  خالئط بنسب مختلفة منها مع استعمالوتسعة(Vermiculite  وHematite). 

معاملة وبثالث  12ليصبح عدد المعامالت  P. putidaاللقاح البكتيري  بدون  أو استخدمت المعامالت أعاله مع
 جاربتنظام ال حسب CRDواستعمل تصميم  تجريبية.وحدة  21مكررات ليصبح عدد الوحدات التجريبية 

 حيوية كأسمدة فطروتقيم مخلفات مزرعة ال .A. bisporus الفطر إنتاج دورها فيودرس  بعاملين.العاملية 
اقل معدل  T2 وسجلت المعاملة 1-م كغم 12.22 إنتاج بلغمعدل  بأعلى T1 ةلتفوقت المعام :النتائج أهموكانت 
معاملة  إنتاج مع أعلى واللقاح البكتيري  تربة التغطية تداخل معامالت وأعطى 1-كغم م 22.12 كلي بلغإنتاج 
مع استعمال  % 22.22أفضل كفاءة بيولوجية تحققت و 1-كغم م 11.22مع اللقاح البكتيري بلغ  1Tالتداخل
 T1مع المعاملة  %25.52المعامالت واللقاح أفضل كفاءة بيولوجية بمعدل تداخل حقق  و البكتيري،اللقاح 

 .لقاح البكتيري باستخدام ال
 %2.22 وبنسبة نتروجين 22.21بلغ  المستنفذ في الوسط C/Nأثر استعمال اللقاح في خفض نسبة 

 معT5المعاملة لتداخل  وجد. و %2.21 نتروجين ونسبة C/N 22.22نسبة  مسجلة  T11ةلالمعام وتفوقت
تأثير معنوي في معدل قيم االيصالية الكهربائية  T11لة أظهرت المعام .22.11بلغت  C/Nأفضل نسبة اللقاح 

واللقاح تأثيرا معنويا إذ بلغ   T8أعطى التداخل بين المعاملة ، و  2-ي سيمنز مديس 12.1للوسط المستنفذ اذ بلغ 
 .2.12معدل في قيم الرقم الهيدروجيني إذ بلغ أعلى  T3لمعاملة لوجود تأثير معنوي  .2-ديسي سيمنز م  2.21

إذ بلغ أعلى معنوي  واللقاح تأثير T3بين المعاملة  وأعطى التداخل، T8مع المعاملة  2.12ليصل وانخفض 
معدل  أعلى T4 وأظهرت المعاملة، %1.25 الوسط ليصلنسبة الفسفور في استعمال اللقاح زاد  .2.11معدل 

 T12معاملة تربة التغطية أعطتكما  .%1.51معنويا  اللقاح تأثيرامع T4ة المعاملووجد لتداخل  ،%1.21
 معنويا ليصل اللقاح تأثيرمع T12تداخل  وأعطى 2.52من البوتاسيوم %معنوي لمحتوى الوسط  تأثير

 T12أظهرت المعاملة  .2-لتر ملغم 1.221معنوي في معدل الحديد  تأثير أعلى6Tالمعاملة سجلت  ،2.22%
أعطى تداخل و  ،2-ملغم لتر 1.52 وسجلت معدلوجود تأثير معنوي في محتوى الوسط المستنفذ من المنغنيز 

تأثير معنوي في معدل الزنك  T6أظهرت المعاملة  .2-ملغم لتر 52.1بلغ تأثيرا معنويا اللقاح و  T12المعاملة 
وجود  .2-ملغم لتر 1.125 بلغتأثير معنوي  له واللقاح T7المعاملة داخل ووجد ان ت ،2-ملغم لتر 1.121بلغ 

ملغم  1.112تأثير معنوي الستعمال اللقاح البكتيري في معدل محتوى الوسط المستنفذ من النحاس الذي بلغ 
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واللقاح تأثير  T8 وأعطى تداخل المعاملة 2-ملغم لتر 1.125بلغ تأثير معنوي  T8المعاملة كما أظهرت  ،2-لتر
  .2-ملغم لتر 1.125 معنوي بلغ
 .، مخلفات مزرعة الفطرفطر غذائي " طبقة تغطية، بكتريا السيدوموناس مفتاحية:كلمات 

 
Evaluate several types of soils casing prepared locally in the 

production of mushroom Agaricusbisporus 

Idham A.A.(1): A , B. Hasan(2): H. A. Abdulkareem,(3):  

1-collage of Agriculture 2-Ph,D Student's -  Anbar UNV. 3- collage of 

Agriculture –Tikrit UNV. 

 

 Abstract 
 

Carried out research in the production unit of the pilot project for the cultivation 

of mushrooms / College of Agriculture / University of Tikrit, used the isolation of A. 

bisporus mushroom food, a strain of fungus A.bisporus B62 Dutch origin were also 

used bacterial isolation P. putida, To inoculated  casing layer  that attended, including 

12 treatment of soils casing included , soil casing Top Terra  Dutch origin (T1) and 

soil casingPettmos German origin type SAB Substrate 1 (T2) and soil casing of local 

(a mixture of sand with Pettmos ratio of 1: 1) (T3) and 9 mixtures of different 

proportions of them with the use of ratios of Vermiculite and Hematite.Used the 

above mixture with or without the inoculate bacterial P. putida to become the number 

of treatment 24 treated with three replications to become the number of units and 72 

experimental pilot unit.And used a design by CRD system two factors.to study its role 

the production  A. bisporus and evolution the spent as biofertilizer.The most important 

results: Treatment T1 increased the highest production rate amounted to 21.48 kg m-2 

and recorded the transaction T2 lower rate of total production amounted to 14.04 kg 

m-2 and gave interaction withcasing soil inoculum and the highest production with T1 

treatment with inoculum amounted to 22.66 kg m-2 better efficiency biological 

achieved 61.68% with the use of a inoculum, and has interaction withinoculum and 

better biological efficiency rate of 75.54% with T1 treatment using inoculum.The 

impact of the use of the inoculum in reducing the percentage of C / N in the middle 

reached 16.89 and nitrogen by 1.61% and outperformed  T11 registered ratio C / N 

16.46 and nitrogen ratio of 1.63%. And found to interaction with the inoculum 

treatment T5 best ratio C / N reached 16.32. Showed treatment T11 significant effect 

on the rate of the values of conductivity electrical amid depleted as it reached 8.22 DS 

m-1, and gave the overlap between the treatment T8 and the inoculumsignificantly 

affected, amounting to 8.69 Dessie Siemens m-1 8 and had no significant effect for 

treatment of T3 in pH values reaching the highest rate of 7.24. And decreased to reach 

6.06 with treatment T8, and gave the interaction between T3 treatment and inoculum 

significant effect reaching the highest rate of 7.90.increased use of the inoculum 

proportion of phosphorus in the middle reaches 0.54%, and T4 treatment showed the 

highest rate of 0.40%, and was found to interaction with the inoculum T4 treatment 

significantly affected 0.52%. It also gave the treated soil coverage T12 significant 

effect to the middle of the potassium content 1.56% and gave the T12 overlap with the 

moral influence of the inoculum to reach 1.61%, the highest recorded transaction T6 

significant effect on the rate of iron 0.442 mg L-1. T12 showed treatment had no 

significant effect in the middle depleted content of manganese and recorded a rate of 
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2.56 mg L-1,And gave interaction treatment T12 and the inoculum significant effect 

was 2.56 mg L-1. Showed treatment T6 significant effect on the rate of zinc amounted 

to 0.083 mg L-1, and found to interaction treatment T7 and inoculum significant effect 

amounted to 0.085 mg L-1 . significant effect of the use of the inoculums in the rate of 

content center depleted of copper, which reached 0.036 mg to Tr-1, T8 treatment also 

showed a significant effect amounted to 0.045 mg l -1 also gave interaction T8 

treatment and inoculum significant effect amounted to 0.045 mg l -1 

 

Keywords: mushroom diet "cover layer, the bacterium Pseudomonas, spent. 

 

 المقدمة 
م نظرا لقيمته الغذائية العالية األكثر إنتاجا واستهالكا في العال Agaricus bisporusيعتبر الفطر            

مكانية إنتاجه على مدار العام فضال عن دورة حياته السريع ن  من اإلنتاج العالمي % 21نسبته  ويشكل ماة وا  وا 
1-غم كغم 21.8خام و بروتين1-غم كغم14.8مادة جافة و1-غم كغم  87.3المحتوى التقريبي للفطر يتكون من 

 (.2(ربوهيدراتك1-غم كغم740.0و رماد1-غم كغم 97.4لبيدات و
الثمرية من خالل تغطية الغزل الفطري بعد اكتمال نموه في وسط اإلنتاج باستعمال  األجسامتكون ت         

ن الفشل سم، 5 – 3طبقة من تربة التغطية وبسمك يتراوح بين   جساماأليؤدي إلى فشل تكون  هافي اختيار  وا 
زيائية وتعد تربة التغطية وسط معقد تعتمد طبيعته على التداخل بين مدى واسع من العوامل الفي الثمرية،

ة يجب إن تكون ذات نسجه ومسامية التغطية إن الصفات الجيدة لترب (3) ذكر .(1)والكيميائية والبيولوجية
ها من العناصر الغذائية وذات قدره عالية على محتوا  وفقيرة فيخفيف  وذات قواممناسبة وجيدة الصرف والتهوية 

 (8 – 6.5( لها يتراوح بين )pHاالحتفاظ بالماء وخالية من المسببات المرضية والحشرات والرقم الهيدروجيني )
  األمالح.وال تحتوي على نسبة عالية من 

وَبين أنَّ  ،A. bisporus أنَّ للبكتريا المتواجدة في تربة التغطية دورًا مهمًا في إنتاج الفطر (2)أكد
 %21.22الى  A. bisporusأدى إلى زيادة الكفاءة البيولوجية للفطر  P.  Putidaتلقيح طبقة التغطية ببكتريا 

 A. bisporus( إن معدل إنتاج الفطر 5)بين اإلنتاج إذمعدل يختلف  كما. %21.21مقارنة بمعاملة السيطرة 
من تهوية في توفير ظروف النمو المالءمة عتماد التقنيات الحديثة عند ا  1-كغم م 22.22و 21.21تراوح بين 

طبقات  (2)استخدم  .المنتخبةالتغطية  والسالالت وتربة األوساط واللقاحة وتبريد ورطوبة نسبية واستخدام وتدفئ
غم  22.5على معدل وزن بلغ  اج وحصلاإلنتتغطية من نوع بتموس والتربة وألياف جوز الهند في تغطية وسط 

 .يوم 12.2بعد 2-ثمرة
لذا أصبح التفكير بإحالل نسبة من مكونات تربة التغطية بمادة تتمتع بصفات مقاومة للتحلل وتحتفظ         

بمسامية عالية وكثافة منخفضة لمحاولة السيطرة على الظروف المالئمة لإلنتاج وخاصة في الوجبات المتأخرة 
وسيليكا وأالمينويم غنيسيوم لم مركب من هيدراتهذه الصفات إذ انه وقد يكون لمعدن الفيرمكيواليت بعض من 

إضافة الحديد إلى تربة التغطية  إن (8)واستنتج  .((Mica ،7 ألخام بشكله ألخارجي ألميكا ويشبه ألفيرميكيواليت
والتي  P. putidaساهم في تشجيع وتحفيز تكوين بادئات األجسام الثمرية من خالل زيادة نشاط وكثافة بكتريا ي

يمكن إن تساهم في تشجيع تكوين بادئات األجسام الثمرية باإلضافة إلى استخدام هذه التجمعات البكتيرية كغذاء 
 .A. bisporusمن قبل الفطر 
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من المشاكل التي واجهت المهتمين في اختيار تربة التغطية في العراق مدى مالئمتها في تحقيق       
فة إلى تكاليف باإلضا المراحل المتأخرة من دورة الفطر ميائية والبيولوجية، خاصة فيالمتطلبات الفيزيائية والكي

ق محدودا لعدم توفر مصادر دائمة وموثقة من إذ ال يزال إنتاج الفطر في العراومدى توفرها، المواد المستوردة 
اج، لذا أصبح من الضروري تربة التغطية و يتم استيرادها بالعملة الصعبة مما يؤدي إلى زيادة تكاليف اإلنت

دراسة إمكانية توفير تربة ألتغطيه محليا وبنوعية جيدة وقليلة التكاليف لذلك يهدف البحث إلى استعمال بكتريا 
P.putida  نتاج الفطر و  .A. bisporusتحضير أنواع متعددة من تربة التغطية ودورها في نمو وا 
ويتكون من المخلفات  A. bisporusلفطر ا جنيت الوسط المستنفذ ناتج عرضي بعد إتمام عمليايعد 

 والجبس،يول والدواجن وكسبة القطن والقش مثل تبن الحنطة والشعير والرز وكوالح الذرة ومخلفات الخ الزراعية
مادة مثالية من محسنات التربة مع خدامه في اإلنتاج الزراعي ويعتبر ويعقم الوسط المستنفذ بالبخار قبل است

إلى قابليته العالية على االحتفاظ بالماء في ظروف الجفاف  باإلضافةلعناصر الغذائية المهمة احتواءه على ا
الوسط المستنفذ وأظهرت النتائج  (21) رسد. و (1) وقدرته على صرف الماء الزائد في ظروف الرطوبة الزائدة

Mg2+ , Ca3+ (P , +2اتيوناتالتي أجريت على الوسط المستنفذ بعد تعريضه للظروف الطبيعية احتواءه على الك
).+,Na+ 4,NH  وقيمة الـpH  بينما كانت قيم التوصيل الكهربائي  8.6-7.4تراوحت بينEC  50-3بين 

زيادة في محتوى التربة من 1-طن هكتار  400-25المستنفذ بمستوى  إضافة الوسطوحققت  .2-ديسي سيمنز م
 . (22) في التربة N – 3NOحتوى النيتروجين بصورة ولكنها لم تؤدي إلى زيادة في م  )P, K )Mg ,عناصر

كما تحتوي مخلفات زراعة الفطر على مجموعة متنوعة من أحياء التربة الدقيقة التي تعزز تسريع عمليات 
وقد تتباين مستويات تركيز المواد والخصائص الكيميائية  التربة،التحلل وجاهزية المغذيات وتشكيل تجمعات 

آنَّ  (21) . وبين(21) ات زراعة الفطر وفقًا لتنوع المواد المستخدمة في إعداد األوساط الزرعيةوالفيزيائية لمخلف
 %11 والكالسيوم بلغتتحتوي على نسبة كبيرة من البروتين والفسفور  A. bisporusمخلفات زراعة الفطر 

بمحتواها  تمتاز فطرمخلفات مزرعة ال إن، كما وجد على أساس الوزن الجاف الترتيب، حسب %5.2و %1.1و
لى استخدامها كمحسن العالي من المادة العضوية وبخصائصها الكيميائية والفيزيائية والحيوية التي ُتعزز القدرة ع

ي مدى توافر نسبة الكربون إلى النيتروجين في مخلفات زراعة الفطر مؤشر مهم ف ومصلح للتربة وتعطي
 . 30:1 وتصل إلىالنتروجين 
ويصل معدل  %34.3-71.1محتوى مخلفات زراعة الفطر من المادة العضوية يتراوح بين أنَّ  (22) َذكر

حسب الترتيب. يتراوح  2-غم كغم 28.7و  8.03 و22 وميمحتواها من عناصر النتروجين والفسفور والبوتاس
تكون  وهو مدى مناسب لنمو أغلب النباتات ، وقد 6-8لمخلفات زراعة الفطر بين   pHالرقم الهيدروجيني 

األمالح القابلة للذوبان في مخلفات زراعة الفطر أعلى من المحسنات العضوية اأُلخرى وتتراوح قيم االيصالية 
، وان هذه 2-ديسي سيمنز م 14.8-7.0على أساس الوزن لمخلفات زراعة الفطر  5:1الكهربائية للمستخلص 

وية ومركبات األيض الثانوي الناتجة و أنَّ قيم القيم غير معبرة عن االيصالية الكهربائية بسبب األحماض العض
لم تكن ضارة على األعشاب عند استعمالها على السطح في فصل  2-ديسي سيمنز م 18.0االيصالية الكهربائية 

الربيع والخريف ويمكن إضافة هذه المخلفات إلى التربة الطينية للحد من تقشر سطح التربة والرص وتعزيز 
 .(25) الميكروبي وتوفير المغذيات الصرف وزيادة النشاط
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 المواد وطرائق العمل
نفـــذت تجربـــة البحـــث فـــي الوحـــدة اإلنتاجيـــة للمشـــروع الريـــادي لزراعـــة الفطـــر / كليـــة الزراعـــة / جامعـــة 

بمكــائن و معــدات تخصصـــية  المشــروع مجهــزإذ إن  ،1121/  1/  25بتــاري  الــدين / محافظــة صــالح تكريــت
مـن الوحـدة اإلنتاجيـة   A. bisporusتم الحصول على عزلـة الفطـر الغـذائي لتشغيل.تعمل وفق نضام السيطرة وا

هولنديـة  A.bisporus B62سـاللة الفطـر وهـي . جامعة تكريت -كلية الزراعة  –للمشروع الريادي لزراعة الفطر
ــة البكتيريــةالمنشــأ . عليهــا مــن حصــل وقــد  المعــامالت،حســب التغطيــة  تربــة لتلقــيح ،P.Putida اســتخدمت العزل
جامعــة تكريــت والمعزولــة مــن الوســط المســتنفذ  –كليــة الزراعــة  –النبــات  وقايــةقســم  األحيــاء المجهريــة فــي مختبــر

 .تلقـيح طبقـة التغطيـة في P.putida البكتيرية العزلةاستخدمت  ،في دراسات سابقة A. bisporusلزراعة الفطر 
لتــر مــن المــاء  2.0كغــم مــن حبــوب القمــح  فــي  1.0 بغلــيإلنتــاج اللقــاح  A. bisporusنميــت ســاللة الفطــر و 

غــم مــن  3.3، أضــيف %50الــى محتــوى رطــوبيع التقليــب المســتمر، نشــفت الحبــوب دقيقــة مــ 15مــدة المقطــر 
علـــى أســـاس  ( / كغـــم حبـــوب4CaSOغـــم مـــن كبريتـــات الكالســـيوم )  12.5( و 3CaCOكربونـــات الكالســـيوم ) 

، عقمـت بالموصـدة   2-غـم قنينـة  50، بمعـدل لتـر 1.0اجيـة حجـم ، مزجت  ثم وزعت في قناني زجالوزن الرطب
  PDAالناميـة علـى وسـط  A.bisporusلفطـر لقحـت الحبـوب بملـيء عـروة الـزرع  مـن مايسـيليوم ا ،لمـدة سـاعة

 .(22) ، مع رج محتويات القناني مرة واحدة كل أسبوعيوم 21مدة  م  25ومزجت وحضنت في  ،يوم 14بعمر 
مـــن العـــالق البكتيـــري لكـــل وحـــدة تجريبيـــة  مـــل 21واســـتخدم(، 22البكتيـــري حســـب)حضـــر العـــالق كمـــا  

جمعـت مـن الحقـول  باسـتعمال مـواد  لزرعياجهز الوسط  .بحسب المعامالت التغطية تربةمزجها بشكل جيد مع ب
مــــن خــــالل خلــــط   لزرعــــيافــــي تحضــــير الوســــط  (22)، واعتمــــدت طريقــــة منطقــــة الدراســــة ومعامــــل فــــي الزراعيــــة
كغم كبريتات الكالسيوم ،   11كغم نخالة حنطة مع  15كغم مخلفات دواجن مع  211م تبن حنطة مع كغ2111

سم تقريبا، رطبت وقلبت مكونات الكـدس 221سم وارتفاع 221مزجت بشكل جيد وشكلت على شكل كدس بطول 
ريتــات الكالســيوم، ، فــي اليــوم الثــاني عشــر مــن التخميــر أضــيفت كب أيــام المســتخدمة فــي تجهيــز الوســط كــل ثالثــة

تـم رفـع درجـة الحـرارة لتصـل إلـى  إذيـوم، نقلـت مكونـات الخلطـة إلـى غرفـة البسـترة   22واستمرت عملية التخميـر 
 (.21أيام ) 2البسترة  عملية واستغرقت م˚ 21 -52

 Spawnم بإضـافة لقـاح الفطـر  1.5×  2.1 نـايلون قيـاسفي أكيـاس  Spawningتمت عملية البزار 
نقلـت األكيـاس إلـى قاعـة اإلنتـاج وحضـنت  متجـانس،بشـكل  % 1 – 2.5لوسـط الزرعـي نثـرا بنسـبة بين طبقات ا

فطـري وانتشـاره فـي مكونـات لحـين اكتمـال نمـو الغـزل ال %5  25م ورطوبة نسـبية ˚ 1 15على درجة حرارة 
 المعامالت:التغطية وحسب  من ترب معاملة 21حضر  الوسط .

 من %11من البتموس االسود مع %21مكونة من  هولندية المنشأ TOP TERRAالتغطية توب تيرا  تربة
 .(T1) %211مت بنسبة استخد 3CaCOالكالسيوم  كربونات

ومعدل محتواه  2-غم لتر 1.1 – 1.2 األمالحمن  محتواها SAB Substrate 1المنشأ نوع التغطية ألمانيتربة 
بإضافة كربونات  2.5إلى  pHعدل رقمه الهيدروجيني  2-لتر ملغم 225و 215و NPK 215من عناصر 

بعد تعقيمه بالبخار من خالل عملية البسترة على درجة %211. واستخدم بنسبة ) 11) %25 الكالسيوم بنسبة
 .(T2)ساعات 2لمدة  م˚21-25حرارة 

استخدمت  ،2:2 بةبنس SAB Substrate 1 تربة التغطية محلية حضرت من خليط من الرمل مع البتموس
 .(T3ساعات ) أربعة لمدة م˚ 21بعد تعقيمها بالبخار على درجة حرارة  %211بنسبة 
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 .(T4)(. T1  +51%T2 %51خليط )
 .(T5)(. T1  +51%1T %51خليط )

 (. T2  +51%T3(.)T6 51خليط )% 
 (. T1 + 21% T2  +11%Vermiculite(.)T7 %21)خليط 
 (. T1 +21%T3 +11 % Vermiculite(.)T8 %21خليط )
 T2 %  +21%T3 +11% Vermiculite (T9 .) 21خليط )

 (. T1  +21% T2 +1% Hematite(.)T10 %21خليط )-21
 (. T1  +21% T3 +1% Hematite(.)T11% 21خليط )-22
 (.  T2  +21% T3 +1% Hematite(.)T12% 21خليط )-21

جارب العاملية بعاملين واستخدمت المعامالت حسب نظام الت CRDاستخدم التصميم العشوائي الكامل      
معاملة وبثالث مكررات ليصبح عدد  12ليصبح عدد المعامالت  وبدونه P.  putidaاعاله مع اللقاح البكتيري 

وقدرت اإلنتاجية  ،الثمريةالتغطية تم قطف األجسام  يوم من 12وحدة تجريبية . بعد  21الوحدات التجريبية 
. كما تم تحليل مكونات مخلفات المزرعة من الكاربون والنتروجين والفوسفور % BE)البيولوجية  والكفاءة

 (.12الطرائق الواردة في ) والمنغنيز حسبوالبوتاسيوم والحديد والزنك والنحاس 
 

 النتائج والمناقشة 
 جية%لو و والكفاءة البي 2-اإلنتاج كغم م-

ح البكتيري في معدل اإلنتاج الكلي لوحدة للقا (P> 0.05معنوي ) تأثير وجود 2يالحظ من الجدول 
استعمال اللقاح وبنسبة زيادة  بدون  1-م كغم 12.22وعند استعمال اللقاح  1-كغم م 22.51المساحة إذ بلغ 

وسجلت  T3و T11و T1تفوقت المعامالت  الكلي فقد. أما بالنسبة لتأثير المعامالت في اإلنتاج % 11.12
 T5تلتها المعامالت  ،الترتيب حسب 1-م كغم 21.11و 21.21و 12.22بلغ  معدل إنتاج كلي لوحدة المساحة

معدل  اقلT 9و T2بينما سجلت المعامالت  1-م كغم 22.12و 22.52و 22.11بمعدل إنتاج بلغ  T4و T8و
حسب الترتيب. إما بالنسبة للتداخل بين المعامالت واللقاح البكتيري  1-م كغم 25.22و 22.12 كلي بلغإنتاج 

في حين كان إنتاج  1-كغم م 11.22مع اللقاح البكتيري أعلى معدل إنتاج بلغ  T1سجلت معاملة التداخل  فقد
بدون  T2وسجلت المعاملة  ،% 21.25وبنسبة زيادة قدرها  1-كغم م 11.111نفس المعاملة بدون لقاح بكتيري 

إن  2يبين الجدول كما  .% 21.21وبنسبة انخفاض بلغت  1-كغم م 21.111 كلي بلغمعدل إنتاج  لقاح اقل
 % 52.12 معنويا إلىمع استعمال اللقاح البكتيري وانخفضت  % 22.22أفضل كفاءة بيولوجية تحققت بمعدل 

. في حين كانت اقل كفاءة بيولوجية بمعدل % 21.11مع عدم استعمال اللقاح البكتيري وبنسبة انخفاض 
 .% 11.11منخفضة معنويا بنسبة  T2مع المعاملة  22.21%

مع  %25.52اظهر التداخل بين المعامالت واستعمال اللقاح تحقق أفضل كفاءة بيولوجية بمعدل 
لقاح بكتيري اقل كفاءة بيولوجية بلغت  بدون  T2باستخدام اللقاح البكتيري في حين سجلت المعاملة  T1المعاملة 
اإلنتاجية والكفاءة الحيوية للفطر،  أوضحت النتائج زيادة اإلنتاج بتأثير تربة التغطية معنويا في .21.12%

إلى دور األحياء الدقيقة المتواجدة في تربة   (T1)زيادة اإلنتاج والكفاءة الحيوية مع توب تيرا  وُيعزى سبب
التغطية المحفز لإلثمار عن طريق امتزاز المواد المثبطة ، إذ إنَّ عملية البسترة التي ُأجريت على تربة التغطية 
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( من المحتمل (T3مع الرمل(   Substrate 1بتموسوتربة التغطية المحلية)خليط  Substrate 1(T2)بتموس
ادت الى قتل عدد من األحياء الدقيقة المفيدة المتواجدة في ترب التغطية وانخفاض اإلنتاج والكفاءة الحيوية 

طالق مواد سامة أو إنَّ عملية البسترة من الممكن أن  ُتحدث تحلل لتربة التغط A. bisporusللفطر  ية نفسها وا 
 (.11لنمو الفطر)

 
 %والكفاءة البيولوجية 1-كغم ماإلنتاج الكلي  (1جدول )

 %BEالكفاءة البيولوجية  2-كغم ماإلنتاج الكلي  معامالت
 معدل بدون لقاح لقاح معدل بدون لقاح لقاح

T1 22.22 29.203 21.12 45.51 21.21 49.90 
T2 15.944 13.993 11.91 59.25 13.31 12.29 
T3 29.533 14.253 10.90 24.21 52.21 23.31 
T4 14.223 12.429 14.91 54.51 25.24 21.41 
T5 29.234 14.433 12.00 24.15 50.11 23.22 
T6 14.159 15.924 12.12 54.12 59.19 53.23 
T7 14.213 15.214 12.13 52.41 59.22 51.44 
T8 10.323 15.224 14.51 21.21 52.92 52.35 
T9 12.114 13.224 15.11 51.22 12.90 59.12 
T10 12.129 15.129 12.02 21.29 51.29 52.29 
T11 29.244 12.139 10.19 22.02 29.33 21.23 
T12 12.429 13.254 15.20 55.41 12.10 59.04 
  51.92 21.22  12.92 12.52 معدل

LSD,0.05 In= 0.986 , T= 2.414   ,InT= ns, In= 3.282  , T= 8.038   ,InT= ns,  
T  المعامالت =IN  اللقاح البكتيري =In x T  اللقاح البكتيري × = المعامالت 

T1 تربة تغطية =TOPTERA  (011 %                           .) T2تربة تغطية= SAB Substrate 1 (011 %.) 

T3 تربة تغطية محلية=Local (011 %                              .)T4( 01=خليط% T1  +01%T2.) 

T7(01=خليط% T1   +01% T2  +01%Vermiculite     .) T8( 01=خليط% T1 +01%T3 +01 % Vermiculite.) 

=T9( 01خليط T2 %  +01%T3 +01% Vermiculite     .)01=T( 04خليط% T1  +04% T2 +0% Hematite.) 

00=T( 04خليط %T1  +04% T3 +0% Hematite        .)00T(  04=خليط %T2  +04% T3 +0% Hematite .) 

 .Pseudomonas putidaواستخدمت المعامالت أعاله مع اللقاح البكتيري 

  C:Nمن النتروجين ونسبة محتوى الوسط المستنفذ 
في الوسط  C/Nاللقاح البكتيري في خفض نسبة  معنوي الستعمالوجود تأثير  1 يبين الجدول 

كما بلغت نسبة النتروجين في  C/N  22.21وعند عدم إضافة اللقاح بلغت نسبة22.21المستنفذ الذي بلغ 
بة بغير استعمال اللقاح وبنس %2.52في حين كانت  %2.22الوسط المستنفذ مع استعمال اللقاح البكتيري 

على بقية المعامالت مسجلة  T3و  T12و  T10و  T1و   T11. وتفوقت المعامالت %2.22انخفاض قدرها 
. وأظهرت النتائج أن %2.515و  2.21ونسبة نتروجين بلغت  22.51و  22.22تراوحت بين  C/Nنسبة 

 في 22.11و 22.11 و 22.12 بلغت C/Nالتداخل بين المعامالت واللقاح البكتيري حقق أفضل نسبة 
 .حسب الترتيب مع اللقاح البكتيري T10و  T3و T5المعامالت 
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للوسط المستنفذ في جميع المعامالت هو نتيجة لزيادة محتواها من  C/Nإن التحسن الحاصل في قيمة 
وربما يعود تحسن المعامالت عند استعمال ، من الكربون خالل مراحل نمو الفطرالنتروجين وانخفاض محتواها 

إضافة إلى  ،وزيادة معدنة النتروجينتحلل المركبات السليلوزية لبكتيري إلى دور الكثافة الميكروبية  في اللقاح ا
التي  ألزرعيفي الوسط باإلضافة إلى نمو الغزل الفطري  ،لة البروتينية المتبقية في الوسطالمحتوى البروتيني للكت

دليل مهم على توفر النتروجين في مخلفات  C/Nتتسبب في زيادة نسبة النتروجين ، ويعتبر انخفاض نسبة 
، كما إن تفاوت مؤشر على درجة التحلل C/N(، وتعد نسبة 14) 22.2 – 22.2مزرعة الفطر التي تتراوح بين 

تربة التغطية في توفير الظروف المالئمة من درجة حرارة ورطوبة وتهوية انعكس على نشاط الفطر ودوره في 
باإلضافة إلى دور اإلضافات المعدنية في تحسين ظروف النمو وتوفير العناصر  تحلل مكونات الوسط ألزرعي
تمام عمليات التحلل.  الغذائية وا 

 
 C:N Ratioمحتوى الوسط المستنفذ من الكربون ونسبة  (2جدول )

 C:N Ratio النتروجين% الكربون % معامالت

بدون  لقاح
 لقاح

بدون  لقاح معدل
 لقاح

بدون  لقاح معدل
 لقاح

 معدل

T1 22.30 22.22 22.31 1.29 1.52 1.50 12.10 12.52 12.53 
T2 20.22 22.22 24.05 1.52 1.52 1.52 10.24 12.03 10.19 
T3 22.11 22.20 22.54 1.22 1.52 1.29 12.32 12.22 12.50 
T4 24.21 24.29 24.21 1.21 1.54 1.50 12.22 14.20 14.92 
T5 25.00 22.45 22.34 1.29 1.55 1.52 12.22 12.02 12.22 
T6 22.05 24.21 24.92 1.52 1.50 1.50 14.92 14.15 14.90 
T7 24.22 24.92 24.34 1.21 1.50 1.22 12.22 14.93 12.05 
T8 22.02 22.02 22.02 1.50 1.55 1.54 12.21 14.39 14.94 
T9 24.10 24.01 24.49 1.52 1.50 1.50 14.30 14.23 14.51 
T10 22.20 22.45 22.22 1.25 1.50 1.22 12.33 12.22 12.52 
T11 24.94 22.14 22.44 1.21 1.21 1.23 12.15 12.12 12.12 
T12 22.22 22.40 22.21 1.25 1.22 1.21 12.50 12.54 12.52 
  14.13 12.20  1.52 1.21  24.92 24.90 معدل

LSD,0.05 In= ns, 0.193, 
T=0.474,InT= ns,0.672 

In=0.0112, T= 0.0274, 
InT= ns, 0.0388 

In= 0.139 , T= 0.341  
 ,InT= ns, 0.483 

 
 المستنفذ الهيدروجيني للوسطقيم االيصالية الكهربائية والرقم 

عدم وجود تأثير معنوي الستعمال اللقاح البكتيري في معدل قيم االيصالية الكهربائية  1يبين الجدول       
بينما أظهرت المعامالت  وبدونه،مع استعمال اللقاح  2-سيمنز م ديسي 2.21و 2.22للوسط المستنفذ الذي بلغ 

مع المعاملتان  2-ديسي سيمنز م 12.1تأثير معنوي في معدل قيم االيصالية الكهربائية للوسط المستنفذ الذي بلغ 
T11 وT21،  المعاملة  معنويا معوانخفضتT1  كما  .%25.11وبنسبة قدرها  2-ديسي سيمنز م 2.12الى

 أعلىإذ بلغ  الكهربائية،االيصالية  أعطى التداخل بين المعامالت واللقاح البكتيري تأثيرا معنويا في معدل قيم
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اللقاح وحسب  مع T2و T21و T8مع المعامالت2-سيمنز م ديسي 2.21و 2.21و 2.21 معدل معنوي 
 .الترتيب
في زيادة الرقم الهيدروجيني للوسط المستنفذ وجود تأثير معنوي الستعمال اللقاح البكتيري  1يبين الجدول  

. وأظهرت المعامالت تأثير معنوي في معدل قيم 2.25وعند عدم استعمال اللقاح البكتيري بلغ  2.15الذي بلغ 
. بينما انخفض ليصل اقل T3للمعاملة  2.12الرقم الهيدروجيني للوسط المستنفذ إذ بلغ أعلى معدل معنوي 

كما أعطى التداخل بين المعامالت واللقاح  .22.11وبنسبة انخفاض قدرها  T8 مع المعاملة 2.12معدل 
مع  2.11البكتيري تأثير معنوي في معدل قيم الرقم الهيدروجيني للوسط المستنفذ إذ بلغ أعلى معدل معنوي 

جيني بلغ اقل معدل لقيم الرقم الهيدرو  T8في حين سجلت المعاملة  البكتيري،باستعمال اللقاح  T3المعاملة 
 البكتيري.بدون استخدام اللقاح  2.11مع اللقاح البكتيري و 2.11

 
 المستنفذ للوسط 1-ديسي سيمنس م  ECوالـ  pH( قيم الـ 3)جدول 

 1-ديسي سيمنز م PH EC معامالت

 معدل بدون لقاح لقاح معدل بدون لقاح لقاح
T1 4.44 2.13 4.19 2.29 4.91 2.01 
T2 2.42 2.52 2.22 2.02 4.32 4.12 
T3 4.09 2.52 4.21 4.12 4.22 4.30 
T4 4.53 2.22 4.12 4.13 2.95 4.50 
T5 2.22 2.42 2.40 4.91 2.32 4.49 
T6 4.99 2.20 2.25 4.52 4.11 4.14 
T7 2.52 2.24 2.19 2.23 4.92 4.22 
T8 2.92 2.90 2.92 2.22 4.21 2.93 
T9 2.15 2.11 2.22 2.11 4.51 4.21 
T10 2.25 2.15 2.25 4.43 4.42 4.43 
T11 2.00 2.10 2.50 2.33 2.19 2.22 
T12 4.91 2.14 2.50 2.20 4.45 2.22 
  4.29 4.41  2.15 2.05 معدل

LSD,0.05 In= 0.123 , T= 0.301, InT=0.426 In= ns, 0.178, T= 0.435, InT=0.616 
 

ليات التحلل وتكوين األحماض العضوية قد يعود سبب ارتفاع قيم االيصالية الكهربائية إلى عم
ومركبات االيض الثانوي التي تحصل بفعل عمليات التخمر والبسترة باإلضافة إلى زيادة تركيز ايون الهيدروجين 

األمالح في تربة إلى انخفاض تركيز  T1وقد يعود سبب انخفاض قيم االيصالية الكهربائية مع المعاملة  (،11)
المعاملة وحصول التداخل بين مكونات تربة التغطية والوسط الزرعي ساهمت في تكوين  التغطية المستخدمة لهذه

عن االيصالية الكهربائية العالية للوسط المستنفذ التعبر  خليط اقل محتوى من األمالح. إن قيم االيصالية الكهربائية
لرقم الهيدروجيني في معامالت إن التباين في قيم ا ومركبات االيض الثانوي الناتجة. بسبب األحماض العضوية

ودور المواد الداعمة من المواد  عضوية،التداخل ربما يعود إلى تباين التحلل الحيوي كمركبات قلوية أو أحماض 
إلى دور كربونات الكالسيوم في التأثير على قيمة الرقم  والفيرمكيواليت باإلضافة المعدنية من الهيماتايت
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وقد تساهم األحماض العضوية الناتجة من تحلل تربة ه إلى تربة التغطية ب نسبة إضافتالهيدروجيني وحس
 .(22) من قبلذه النتائج مع النتائج المتحققة وتتفق ه الهيدروجيني،التغطية والوسط ألزرعي في خفض قيم الرقم 

 
 محتوى الوسط المستنفذ من الفسفور والبوتاسيوم والحديد -

في الوسط المستنفذ بلغ  معنوي للفسفورالبكتيري سجل معدل إن استعمال اللقاح  2الجدول يبين 
. كما أظهرت المعامالت اختالف معنوي في %1.15نويا عند عدم استعمال اللقاح إلىوانخفض مع 1.25%
 T5و T1و T4للمعامالت  %1.15و 1.21الفسفور إذ تراوح أعلى معدل معنوي بين  المحتوى منمعدل 

. واظهر التداخل بين المعامالت T7و T2مع المعاملتان  %1.12ل معدل بلغ وانخفض المعدل معنويا إلى اق
مع  %1.51الفسفور إذ بلغ أعلى معدل معنوي  المحتوى منواستعمال اللقاح البكتيري تأثيرا معنويا في معدل 

لغ باستخدام اللقاح البكتيري وانخفض مع نفس المعاملة بدون لقاح بكتيري إلى اقل معدل ب T4المعاملة 
1.12%. 

 ( %Fe , P ,Kمحتوى الوسط المستنفذ من عنصر ) ( 1جدول)

 %P % K % Fe معامالت
 معدل بدون لقاح لقاح معدل بدون لقاح لقاح لقاح لقاحبدون  لقاح

T1 9.13 9.35 9.30 1.92 1.12 1.90 9.125 9.102 9.102 
T2 9.39 9.25 9.22 1.12 1.11 1.15 9.113 9.129 9.114 
T3 9.32 9.32 9.31 1.12 1.14 1.14 9.131 9.121 9.122 
T4 9.52 9.22 9.1 1.11 1.31 1.23 9.210 9.122 9.291 
T5 9.32 9.31 9.35 1.24 1.22 1.22 9.311 9.311 9.313 
T6 9.39 9.33 9.32 1.95 9.02 9.00 9.131 9.153 9.112 
T7 9.20 9.24 9.22 1.91 1.91 1.91 9.342 9.341 9.341 
T8 9.35 9.39 9.33 1.95 1.94 1.92 9.334 9.339 9.331 
T9 9.31 9.24 9.20 1.90 1.92 1.90 9.314 9.330 9.313 
T10 9.32 9.33 9.33 1.14 1.12 1.12 9.210 9.212 9.210 
T11 9.31 9.39 9.31 1.39 1.31 1.31 9.391 9.204 9.399 
T12 9.31 9.39 9.31 1.59 1.21 1.52 9.212 9.293 9.219 
  9.315 9.310  1.12 1.12  9.35 9.13 معدل

LSD,0.05 In= 0.019, T= 0.046, InT= 0.065 In= ns, T= 0.0821, InT= 0.116 In= ns, T= 0.0167, InT=  0.0237 

 
معدل محتوى الوسط المستنفذ من البوتاسيوم.  لم يؤثر فيإن استخدام اللقاح البكتيري  2الجدول بين 

 2.52%أعلى معدل معنوي لمحتوى الوسط المستنفذ  إذ بلغ معنوي،الت تربة التغطية تأثير معام أعطتبينما 
. كما اظهر تداخل المعامالت مع T6مع المعاملة  %1.11وانخفض المعدل معنويا ليصل  ،T12 لمعاملةمع ا

مع المعاملة  %2.22وم إذ بلغ أعلى معدل معنوي من البوتاسييري تأثير معنويا في معدل محتوى اللقاح البكت
T12  مع المعاملة  %1.11بدون لقاح وانخفض المعدل معنويا ليصلT6  النتائج بدون لقاح بكتيري. أظهرت
عدم وجود تأثير معنوي الستخدام اللقاح البكتيري في محتوى الوسط المستنفذ من الحديد. بينما  2جدول  في

 لةمع المعام 2-لتر ملغم 1.221له غ أعلى معدل الحديد الذي بلالمعامالت اختالف معنوي في معدل سجلت 
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T6 1لةمع المعام 2-غم لتر 1.211. بينما بلغ اقل معدلT.  وأعطى التداخل بين المعامالت واللقاح البكتيري
مع استعمال اللقاح البكتيري  T1للمعاملة  2-ملغم لتر 1.225تأثير معنوي في معدل الحديد الذي تراوح بين 

 بدون لقاح بكتيري. T6للمعاملة  2-لتر ملغم 1.251و
ربما يعود تفوق محتوى الوسط المستنفذ من الفسفور مع استعمال اللقاح البكتيري إلى دور هذه اإلحياء 

وقد يعود التباين  الفسفور،في تكوين األحماض العضوية الذي انعكس على زيادة محتوى الوسط المستنفذ من 
ودور المستنفذ من الفسفور إلى اختالف الصفات الفيزيائية لتربة التغطية بين المعامالت في معدل محتوى الوسط 

طالق محتوياتها من العناصر المعدنية.  اإلضافات المعدنية في زيادة نشاط الفطر وتحلل المركبات السليلوزية وا 
 1.1111 ر)التي يبلغ محتواها من الفسفو  وخليطها مع التربة المحلية TOP TERRAإذ حققت تربة التغطية 

وربما يعود ذلك إلى دور تربة  الفسفور،تفوق في محتوى الوسط المستنفذ من  بحسب الترتيب( %1.1121و
من جهة أخرى فأن انخفاض نسبة الفسفور في  التحلل.عمليات  المالئمة إلتمامالتغطية في تهيئة الظروف 
يات التحلل بسبب عدم وعدم اكتمال عملربما يعود إلى انحسار نشاط الفطر  T2الوسط المستنفذ مع المعاملة 

الى  االختالفات الحاصلة بمحتوى الوسط المستنفذ من البوتاسيوم والحديد قد يرجع إن المالئمة كماتوفر الظرف 
 . (11)وطبيعة النشاط الميكروبي وبقايا مخلفات الفطر في الوسططبيعة مكونات تربة التغطية 

 
 ز والزنك والنحاسمحتوى الوسط المستنفذ من المنغني -

عدم وجود تأثير معنوي الستعمال اللقاح البكتيري في معدل محتوى الوسط  5تظهر النتائج في جدول
المستنفذ من المنغنيز. في حين أظهرت المعامالت وجود تأثير معنوي في محتوى الوسط المستنفذ من المنغنيز 

 1.52معنويا إلى اقل معدل بلغ  فض المحتوى وانخ 2-ملغم لتر 1.52معدل بلغ  أعلى 12T لةوسجلت المعام
أعطى التداخل بين المعامالت واستعمال اللقاح البكتيري تأثيرا معنويا في معدل  . كما1Tمع المعاملة  2-ملغم لتر

مع اللقاح البكتيري. وانخفض إلى أدنى معدل  T12مع المعاملة  2-ملغم لتر1.52المنغنيز إذ بلغ أعلى معدل 
 البكتيري.باستخدام اللقاح  T1المعاملة  مع 2-لتر ملغم 1.55بلغ 

عدم وجود تأثير معنوي الستعمال اللقاح البكتيري في معدل محتوى الوسط  5أظهرت النتائج جدول
الزنك. بينما أظهرت المعامالت تأثير معنوي في معدل الزنك الذي بلغ أعلى معدل تراوح بين  المستنفذ من

مع المعاملة  2-ملغم لتر 1.112بينما بلغ اقل معدل  ،8TوT 7و T6 معامالتلل 2-لتر ملغم 1.125و 1.121
T1  ووجد للتداخل بين المعامالت واستخدام اللقاح البكتيري تأثير معنوي في معدل  .%52.22بنسبة انخفاض

 2-ملغم لتر 1.112مع اللقاح البكتيري و T8و T7 للمعاملتين 2-ملغم لتر 1.125الزنك والذي تراوح بين 

 البكتيري.بدون استعمال اللقاح  T1 للمعاملة
وجود تأثير معنوي الستعمال اللقاح البكتيري في معدل محتوى الوسط المستنفذ من  5يبين الجدول        

عند استعمال اللقاح البكتيري وانخفض عند عدم استعمال اللقاح البكتيري  2-لترملغم  1.112النحاس الذي بلغ 
كما أظهرت المعامالت تأثير معنوي في معدل النحاس الذي بلغ اعلي معدل تراوح بين  .%22.22قدرها  وبنسبة
واللقاح البكتيري تأثير  تداخل المعامالت. كما أعطى T8و T6و 5Tللمعامالت  2-لتر ملغم 1.125و 1.122

 وبدونه فيلقاح مع ال T8المعاملة  مع 2-ملغم لتر 1.125إذ بلغ اعلي معدل معنوي  النحاس،معنوي في معدل 
يمكن تفسير النتائج المتحققة في بعض  .2-ملغم لتر 1.122معدل بلغ  لقاح اقلبدون  T1حين سجلت المعاملة 

صفات الوسط المستنفذ من خالل استعمال اللقاح البكتيري ومعامالت تربة التغطية إلى دور اإلحياء المجهرية 
من خالل توفير الظروف الفيزيائية المالئمة والمساهمة في  A. bisporusفي التأثير على فعاليات ونمو الفطر 



 ISSN:1992-7479                          1122(،1العدد ) 21مجلة األنبار للعلوم الزراعية، المجلد: 

33 
 

عمليات التحلل الحيوي لمكونات الوسط باإلضافة إلى دور معامالت تربة التغطية في توفير ظروف النمو 
المالئمة عالوة على أهمية اإلضافات المعدنية من معدني الهيماتايت والفيرمكيواليت في تحسين ظروف نمو 

ة محتوى الوسط من العناصر المعدنية التي تنعكس باإليجاب على محتوى الوسط المستنفذ من الفطر و زياد
 (.11المعادن وتحسين خواصه وجاءت نتائج تحليل الوسط المستنفذ متوافقة مع النتائج التي حققها )

 
 1-ملغم  لتر ( Mn  , Zn  , Cu )محتوى الوسط المستنفذ من  (5)جدول 

 1-ملغم  لترCu 1-ملغم  لترZn 1-رملغم  لت Mn معامالت
بدون  لقاح

 لقاح
بدون  لقاح معدل

 لقاح
بدون  لقاح معدل

 لقاح
 معدل

T1 9.52 9.55 9.52 9.934 9.932 9.934 9.939 9.911 9.921 
T2 9.29 9.29 9.29 9.953 9.953 9.953 9.925 9.922 9.921 
T3 9.22 9.21 9.22 9.952 9.955 9.952 9.925 9.922 9.922 
T4 9.25 9.21 9.25 9.921 9.929 9.921 9.939 9.931 9.931 
T5 9.41 9.41 9.41 9.922 9.925 9.924 9.913 9.915 9.911 
T6 9.09 9.20 9.09 9.920 9.902 9.923 9.911 9.913 9.911 
T7 9.01 9.03 9.01 9.925 9.922 9.921 9.911 9.930 9.919 
T8 1.24 1.24 1.24 9.925 9.921 9.925 9.915 9.915 9.915 
T9 1.49 1.20 1.49 9.952 9.914 9.959 9.911 9.931 9.932 
T10 1.03 1.02 1.03 9.951 9.959 9.951 9.915 9.931 9.919 
T11 2.29 2.12 2.10 9.923 9.929 9.922 9.931 9.939 9.931 
T12 2.52 2.55 2.52 9.943 9.949 9.942 9.931 9.931 9.931 
  9.932 9.932  9.921 9.923  1.25 1.25 معدل

LSD,0.05 In= ns., T= 0.02  ,InT= 
0.028 

In=ns., T=  0,0023, 
InT= 0.0033 

In= 0.0007, T=0.0017, 
InT=0.0025 
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