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 Pleurotusتأثیر التغذیة بمستخلص عرق السوس على اإلنتاج والقابلیة الخزنیة للفطر ألمحاري

ostreatus ( Jaq: Fr)  
  

  عبد اإلله مخلف عبد الهادي

  جامعة بغداد/ كلیة الزراعة- سم البستنةق

  

  الخالصة

 / 2009جامعة بغداد بتاریخ أجریت هذه الدراسة في وحدة المخازن المبردة في قسم البستنة ـ كلیة الزراعة ـ 

pleurotus ostreatus( oyster mushroom )تم استیراد اللقاح الفطري للفطر ألمحاري .  20 / 1 ( Jaq : 

Fr ) الجیل األول للساللة البیضاء من المملكة األردنیة الهاشمیة وتم تكثیر اللقاح الفطري على بذور الحنطة .

من المبید الفطري لتر / ملغم 100من مادة الفلورملدهاید و2%بعد تعقیمه بـ استعمل تبن الحنطة كوسط زراعي 

وجهاز إضافة 3م كغرفة حضن ثم أضیفت لها شمعات إضاءة عدد x 3 4غرفة مبردة بأبعاد تاستعمل. بافستین

– 90 %ْ◌ م ورطوبة 25 ± 2الرطوبة لتحویلها إلى غرفة إنتاج بدرجة  تم . Lux 400وشدة إضاءة قدرها 80

وتمت  20 %و15 %و  10 %و5 %و % 0تحضیر المستخلص المائي من جذور السوس المطحونة وبتراكیز 

وفي ثالثة مراحل نمو هي ملم50سعة حقنةمن أحد التراكیز في أكیاس الزراعة باستعمال ملم30التغذیة بحقن 

أوضحت النتائج أن . ة تكوین األجسام الثمریةمنتصف مرحلة الحضانة وبدایة مرحلة تكوین الدبابیس وبدایة مرحل

التغذیة بمستخلص عرق السوس ساعدت على حدوث زیادة معنویة في وزن األجسام الثمریة والحاصل الرطب 

والحاصل الجاف والكفاءة الحیویة في جمیع مراحل النمو ، إضافة إلى ذلك فقد ساعدت التغذیة بمستخلص عرق 

تاج وزیادة نسبة المادة الجافة وزیادة نسبة البروتین في األجسام الثمریة معنویا وفي جمیع السوس على تقلیل دوره اإلن

ساعدت التغذیة بمستخلص عرق السوس في جمیع مراحل النمو على تقلیل نسبة الفقد بالبروتین . مراحل النمو 

ألنها تكوین األجسام الثمریة أن أفضل مرحلة للتغذیة بمستخلص عرق السوس هي بدایة مرحلة. معنویا بعد الخزن 

كغم من الوسط / غم 852.8غم وزیادة الحاصل الرطب إلى 15.98على زیادة وزن األجسام الثمریة إلى تساعد

أن هذه النتائج تؤكد % . 85.3كغم من الوسط وزیادة الكفاءة الحیویة إلى / غم 115.42وزیادة الحاصل الجاف إلى 

وان أفضل مرحلة لتغذیة الفطر ألمحاري هي بدایة 20%خلص عرق السوس هو أن أفضل تركیز للتغذیة بمست

.تكوین األجسام الثمریة 
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Effect of Liquorice Extract on yield and Storage life of Oyster 
Mushroom Pleurotus ostreatus (Jaq: Fr.)
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Horticulture Dept.– College of Agriculture/ University of Baghdad

  

Abstract
This study was conducted in the cold storage unite in the Dept. of Hort., College 

of Agric., University of Baghdad starting in 20/ 1/ 2009. The white strain of oyster 
mushroom was imported from Jordan. The spawn was grown on wheat seeds. Wheat 
straw was used as substrate. Commercial formaldehyde 2% was used for sterilization of 
the straw. Plastic bags  (30 X 51 cm) was used and 1 kg of moist substrate in each bag 

used for spawning. The bags were transfered to the incubation room at 25 ± 2 ْ◌ c for one 

month then to the growth room. Humidifier was used to raise the humidity to 80-90% and 
fluorescence lamps were used to raise light to 400 Lux. Water extract of liquorice roots 
(Glycyrrhiza glabra) was used with the following concentration: 0% , 5% , 10% , 15% 
and 20%. The extract was injected (30ml.) inside the plastic bags using 50 ml. syringe. 
Injection was done during three stages of growth. The first injection was in the middle of 
the incubation stage and the second injection was in the begning of the Pinhead stage and 
the third injection was in the begning of the fruiting body stage. The results showed that 
treatments with Liquorice root extract during the three stages significantly increased 
fruiting body weight and total yield and dry yield and the biological efficiency of oyster 
mushroom. Treatments also reduced the production cycle and increased the percentage of 
dry matter, and increased the percentage of protein content of the fruiting body. Storage 
life of the oyster mushroom was improved because of the reduction of weight loss and 

dry matter loss and protein loss during 15 days of storage at   2 ±1 ْ◌ c. Treatments with 
liquoric extract in the begging of the fruiting body stage reduced the percentage of decay 
during cold storage. The results of this study showed that the best growing stage for 
liquorice extract treatment was the beging of fruiting body stage and the best 
concentration was 20%. Treating oyster mushroom with 20% Liquorice extract in the 
begging of the fruiting body stage increased fruiting body weight to 15.98 g and 
increased total yield to 852.8 g/kg of substrate and increased the dry yield to 115.42 g/kg 
of substrate and increased the biological efficiency to 85.3%. 

  

  المقدمة

من الفطریات الزراعیة المهمة ویعود إلى الفطریات ( Oyster Mushroom )یعتبر الفطر ألمحاري 

                            وأسمه العلميAgraicalesالعائدة إلى رتبة ) Pleurotaceae(ضمن عائلة ) Basidiomycetes(البازیدیة

(1) Pleurouts ostreatus ( Jaq : Fr )بر محلل أولي إذ انه یستطیع تحلیل مادة السیلوز بصورة مباشرة ویعت

 )دون مساعدة األحیاء المجهریة األخرى إضافة إلى تغذیته على المواد البكتینیة والنشا والسكریات والبروتین والزیوت

ن البروتین تصل ویعتبر هذا النوع من الفطریات ذو قیمة غذائیة عالیة وذلك ألنه یحتوي على نسبة عالیة م   ( 2

كما یحتوي على الكاربوهدرات والفیتامینات والمعادن والقلیل من الدهون وال .  ( 3 , 4 )من الوزن الجاف 40%إلى 
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، كما یعتبر الفطر ألمحاري ذو أهمیة طیبة ( 5 , 6 , 7 )یحتوي على الكولسترول المسبب الرتفاع ضغط الدم

إضافة إلى احتوائه على مواد مضادة لألورام السرطانیة مثل  ( 8 )لخثرة الدم الحتوائه على إنزیم البروتییز المحلل

ولقد تضاعف إنتاج الفطر ألمحاري في العالم عدة مرات في نهایة القرن الماضي على حساب  Lectin( 9 )مادة 

د على إنتاج إن إنتاج الفطر ألمحاري یعتم.  ( 10 )الفطریات األخرى خاصة في الصین وبلدان شرقي آسیا

لقد تبین إن استخدام مستخلص عرق السوس له . ( 2 )المحاصیل األخرى مثل تبن الحنطة وتبن الرز وكوالح الذرة 

 )اسمه العلميLiquoiceنبات السوس . ( 11 , 12 , 13 )تأثیرات مختلفة على نمو وٕانتاج العدید من النباتات 

Glycyrrhiza glabra ( Lnn ) حوض البحر المتوسط وقارة آسیا وینتج النبات بصورة عامة في موطنه األصلي

یعتبر نبات السوس في العراق من األدغال التي تنمو . ( 14 )اسبانیا وایطالیا والیونان وٕایران والعراق وسوریا وتركیا 

  -:ومنها اف األنهار  ، ویحتوي عرق السوس على عدد كبیر من المركبات الكیماویةففي الحقول والبساتین وض

 ( 16 , 17 , 18 , 19 )ومنها مادة الكلسرایزین Terpenoidsالمركبات التي تعود إلى مجموعة الـ .1

Glycyrrhizin.

. ( 19 , 20 )وهي من المركبات الفینولیة Flavonoidsمركبات الـ .2

. ( 20 )وتعتبر من المركبات الفینولیة أیضا  Coumarinsمركبات الـ .3

. ( 17 , 19 )ویوجد العدید منها في عرق السوس( Volatiles )رة الزیوت الطیا.4

 21 )الفیتامینات والعناصر المعدنیة ومركبات أخرى مثل البروتینات والسكریات المختزلة وغیر المختزلة والمانتول.5
, 19 , 18 , 17 , 16 , 14 )

من حالوة سكر القصب ویحتوي مسحوق مرة أكثر50إن مادة الكلسرایزین مادة حلوة المذاق تبلغ حالوتها 

وقد تصل النسبة  ( 18 )على أساس الوزن الجاف Glycyrrhizic acidمن الـ % 19.08جذور السوس على 

وتزداد النسبة في الجذور كلما تقدم النبات بالعمر .  ( 22 )حسب عمر النبات وحسب موسم النمو 24%إلى 

إن تأثیر حامض الكسرایزین یعود إلى أن تركیبه یشبه تركیب .  ( 14 )وتكون في الحد األقصى في الخریف 

0.62%كذلك تبین أن مسحوق جذور السوس یحتوي على هرمون الجبرلین بنسبة . ( 23 )الهرمونات الستیرویدیة 

من السكروز والكلوكوز 5.4 %كما یحتوي مسحوق جذور السوس على , مما یؤكد أن له تأثیر هورموني ( 16 )

( 21.26والفسفور ) غم/ ملغم ( 20.23عشرة أحماض أمینیه رئیسیة وثمانیة عناصر معدنیة أهمها النیتروجین و 

إضافة إلى الزنك والحدید والنحاس ) . غم / ملغم (2.16والمغنیسیوم ) غم / ملغم ( 47.2والبوتاسیوم ) غم / ملغم 

الغذائیة الموجودة في مسحوق جذور السوس تعتبر مواد جاهزة إن المركبات الكیماویة والمواد.  ( 16 )والسلینیوم

أن تدعیم الوسط الزراعي المستعمل لزراعة الفطر . لتغذیة الفطر ألمحاري مما قد یؤثر على اإلنتاج والقابلیة الخزنیة 

ة مادة الدبس ألمحاري مثل تبن الحنطة بإضافة مواد مغذیة یزید من نمو إنتاج الفطر ومن بین هذه المواد المضاف

ال توجد أي دراسة أو محاولة . ( 24 , 29 . 30)وكسبة قصب السكر وكسبة فول الصویا وكبسة بذور القطن 

لذلك أجریت هذه الدراسة لمعرفة .الستخدام مستخلص جذور السوس أو مخلفاته على نمو وٕانتاج الفطر ألمحاري 

  .ن النمو على األنتاج والقابلیة الخزنیة للفطر المحاري تأثیر التغذیة بمستخلص عرق السوس في مراحل مختلفة م

  المواد وطرائق العمل
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 / 1 / 2009جامعة بغداد في / كلیة الزراعة / جریت الدراسة في وحدة المخازن المبردة في قسم البستنة أ

الجیل األول  )Pleurous ostreatus ( Jaq. Fr(للفطر ألمحاري ( spawn )تم استیراد اللقاح الفطري . 20

تم تكثیر اللقاح الفطري على بذور . للساللة البیضاء من شركة األزرار البیضاء في المملكة األردنیة الهاشمیة 

لتر نیتروجین / غم 1لتر لنقع تبن الحنطة بالماء الحاوي على 220استخدمت برامیل كبیرة سعة .  ( 2 )الحنطة 

فورملدهاید 2%وتم التعقیم بإضافة . مصدره كبریتات البوتاسیوم كمغذیات بوتاسیوم لتر / غم0.3مصدره الیوریا و

وفي الیوم التالي یتم . ( 24 )جزء بالملیون من بافستین إلى ماء النقع 100إضافة إلى ) 37%تركیز ( تجاري 

  .50-60 %نشر التبن لغرض تخفیض الرطوبة إلى 

  - :تلقیح الوسط الزراعي 

سم بحیث یحتوي الكیس x 51 30أعاله في أكیاس بالستیكیة بأبعاد المحضرتمت تعبئة تبن الحنطة

أجریت عملیة التلقیح بإضافة اللقاح الفطري إلى األكیاس ) .  50-60 %رطوبة( كغم من التبن الرطب 1على  

في غرفة وضعت األكیاس الملقحة بعد غلق فوهتها. 2009/1/20وذلك بتاریخ ( 2 )من الوزن الرطب 5%بنسبة 

نقلت األكیاس بعد . م لحین اكتمال نمو النسیج الفطري على جمیع الوسط في الكیس  ْ 25 ± 2الحضن بدرجة حرارة 

طن تبرید 1.5بقدرة splitم وهي غرفة معزولة الجدران مزودة بجهاز تكییف نوع 4x3ذلك إلى غرفة اإلنتاج بأبعاد 

حرارة . ة حادة وبعدد متساوي من الثقوب في الجهة المقابلة للضوء وضعت األكیاس على الرفوف بعد تثقیبها بآل. 

لرفع نسبة الرطوبة ( Humidifier )واستخدم جهاز المرطاب 80-90%م ونسبة الرطوبة  ْ 25±2غرفة اإلنتاج 

ك الزراعي إضافة إلى رش األرضیة والجدران بالماء العادي مرة أو مرتین یومیا كما تم تبطین أرضیة الغرفة بالبالستی

ساعة 2-4تم توفیر التهویة بفتح باب الغرفة قلیال لمدة . سم 5وأضیف الماء إلى أرضیة الغرفة بعمق ال یزید عن 

حول األكیاس Lux 400في الغرفة لتوفیر إضاءة اصطناعیة بشدة 3وضعت شمعات اعتیادیة عدد . یومیا 

  ) .Luxmeter )2المزروعة وتم قیاس شدة الضوء بجهاز 

  -:تحضیر مستخلص عرق السوس

كغم من مسحوق جذور السوس الجاف في كیس من قماش الململ وبعد غلق الكیس جیدا 1تم وضع 

. دقیقة 15لتر من الماء وتم التسخین حتى الغلیان مع التقلیب لمدة 4م ثم أضیف إلیه جوضع في قدر متوسط الح

دقائق 5خارج الكیس بصورة كاملة ثم أعید غلیان المحلول بعد التبرید أجریت عملیة العصر الستخراج المحلول 

وعلى هذا 20%ان المحلول المحضر بهذه الطریقة یسمى مستخلص عرق السوس ویكون تركیزه . لغرض التعقیم 

  :اآلتیةاألساس تم حساب التراكیز في التجارب 

: حضانة تأثیر التغذیة بمستخلص عرق السوس في منتصف فترة ال: التجربة األولى 

األكیاس الملقحة بعد مرور أسبوعین في الحاضنة وبعد نمو الغزل الفطري داخل الكیس لیغطي تأخذ

حاقنة تم حقن كل كیس بأحد تراكیز مستخلص عرق السوس وذلك باستعمال . من مساحة الكیس 50%حوالي 

مواقع على حواف 6في طولهاكیس إلى منتصفتمت عملیة الحقن بإدخال اإلبرة داخل ال. مل50بیطریة سعة 

لكل لم30من المستخلص في كل موقع لیكون المجموع لم5انتشار الغزل الفطري داخل الكیس وذلك بإضافة 

. كیس ثم أعیدت األكیاس إلى الحاضنة لحین اكتمال نمو النسیج الفطري ثم نقلت األكیاس إلى غرفة اإلنتاج 

  - :وتم الحقن بأحد التراكیز اآلتیة . ر كل كیس مكرر واحد استعملت خمسة أكیاس في كل تركیز ویعتب
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الحقن -3. من مستخلص عرق السوس 5%الحقن بتركیز - 2) . معاملة القیاس ( ماء مغلي ومبرد - 1

الحقن بتركیز -5. من مستخلص عرق السوس 15%الحقن بتركیز - 4. من مستخلص عرق السوس 10%بتركیز

  .من مستخلص عرق السوس %20

:تأثیر التغذیة بمستخلص عرق السوس في بدایة مرحلة تكوین الدبابیس - :التجربة الثانیة 

داخل الكیس وبعد نقل وسط تمت عملیة التغذیة في هذه المرحلة بعد نمو الغزل الفطري وتغطیته جمیع ال

لم5الكیس وذلك بإضافة مواقع موزعة على الجهة المقابلة للضوء من6تم الحقن في . األكیاس إلى غرفة اإلنتاج 

في هذه التجربة تمت التغذیة بمستخلص عرق . لكل كیس لم30من المستخلص في كل موقع لیكون المجموع 

استخدمت خمسة أكیاس في كل تركیز لیمثل كل . السوس ألكیاس جدیدة لم تتم تغذیتها سابقا في التجربة األولى 

  -:كیس مكرر واحد وكما یلي 

. مستخلص عرق السوس10%-3. مستخلص عرق السوس 5%-2) . معاملة القیاس ( ماء مغلي ومبرد- 1

.مستخلص عرق السوس  20%-5. مستخلص عرق السوس %15- 4

:تأثیر التغذیة بمستخلص عرق السوس في بدایة مرحلة تكوین األجسام الثمریة- :التجربة الثالثة 

كیاس للضوء والرطوبة في غرفة اإلنتاج وبعد تكوین تمت التغذیة في هذه المرحلة بعد أن تعرضت األ

تكتالت تشبه رؤوس الدبابیس ، استعملنا في هذه التجربة أكیاس جدیدة لم تستعمل في التجربة األولى أو الثانیة ثم 

  .حقن نفس العدد من األكیاس بنفس تراكیز مستخلص عرق السوس المذكورة في التجربة الثانیة وبنفس طریقة الحقن 

تأثیر التغذیة بمستخلص عرق السوس على القابلیة الخزنیة لألجسام الثمریة الناتجة من - :لتجربة الرابعة ا

:التجارب الثالثة السابقة 

قدم مجهزة بمنظم حراري 20األجسام الثمریة المنتجة من التجارب الثالثة السابقة في حاضنات حجم تخزن

( Thermostat )وتم الخزن ) . 29( م  ْ 2 ±1الحاضنة وتم تثبیت درجة الحرارة علىیمكن التحكم به من خارج

غم من األجسام الثمریة في كل عبوة وأغلقت برقائق من 100في عبوات بالستیكیة معدة لهذا الغرض ، تم وضع 

ة القابلیة استمرت عملیة الخزن لمدة ثالثة أسابیع لمعرف. الذي له قابلیة االلتصاق ( Films )البالستك الشفاف 

تم التحلیل . في نهایة فترة الخزن تم تقییم األجسام الثمریة ثم جففت ألخذ القیاسات التي سیتم ذكرها الحقا . الخزنیة 

قورنت المتوسطات ) . 27( وتم تحلیل كل تجربة لوحدها (.C.R.D )اإلحصائي للتجارب األربعة حسب تصمیم 

باستخدام البرنامج اإلحصائي الجاهز 5%لى مستوى احتمال ع(.L.S.D )حسب اختبار أقل فرق معنوي  

Genstat.  

  الصفات المدروسة

وتم ذلك بجمع جمیع الجنیات المنتجة من كیس : الحاصل الكلي لألجسام الثمریة على أساس الوزن الرطب .1

/ اس غم وتم التعبیر عنه على أس) كغم رطب 1( بالستیك واحد یحتوي نصف كیلو غرام من التبن الجاف 

.كغم وسط 

غم من األجسام الثمریة الطازجة من كل مكرر قبل وبعد الخزن 100تم تجفیف : النسبة المئویة للمادة الجافة .2

) . 4( م لحین ثبات الوزن  ْ 60وذلك بعد تقطیعها إلى قطع صغیرة ثم جففت في فرن كهربائي بدرجة 

-:استخرجت نسبة المادة الجافة من المعادلة اآلتیة 
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  .X100الوزن الرطب لألجسام الثمریة / الوزن الجاف لألجسام الثمریة = المادة الجافة % 

- :وتم حسابه من المعادلة اآلتیة : الحاصل الكلي على أساس الوزن الجاف .3

  .100/ النسبة المؤویة للمادة الجافة Xالحاصل الرطب = الحاصل الكلي على أساس الوزن الجاف 

وهي قابلیة وسط التبن على أنتاج أكبر كمیة من األجسام : ) Biological Efficiency )الكفاءة الحیویة.4

- :وتقاس حسب المعادلة اآلتیة ) . 29( الثمریة 

  .X100) غم ( الوزن الجاف للوسط ) / غم ( الوزن الرطب لألجسام الثمریة = الكفاءة الحیویة 

:اآلتیة ویحسب من المعدلة: متوسط وزن الجسم الثمري .5

.عدد األجسام الثمریة / الوزن الكلي لألجسام الثمریة ) = غم ( متوسط وزن الجسم الثمري 

:متوسط طول ساق الجسم الثمري وحسب من المعادلة اآلتیة .6

عدد األجسام الثمریة/ مجموع أطوال سیقان األجسام الثمریة ) = سم ( متوسط طول ساق الجسم الثمري 

.ساوي عدد األیام من أول جنیة حتى آخر جنیة لكل كیس وت: دورة اإلنتاج .7

قدرت النسبة المؤویة للبروتین قبل وبعد الخزن بعد تقدیر النسبة المؤویة للنیتروجین - :النسبة المؤویة للبروتین .8

.)31( ثم استخرجت نسبة البروتین من المعادلة األتیة ) 30( بعد الهضم بجهاز مایكرو كلدال 

  .X6.25النسبة المؤویة للنیتروجین = تین على أساس الوزن الجاف نسبة البرو 

:وحسبت وفق المعادلة اآلتیة : النسبة المؤویة للفقد بالوزن بعد الخزن .9

وزن األجسام الثمریة بعد الخزن / وزن األجسام الثمریة بعد الخزن –وزن األجسام الثمریة قبل الخزن = الفقد بالوزن 

X100  

وتشمل التلف الفسلجي . ة الغیر صالحة للتسویق یوهي نسبة األجسام الثمر -:ویة للتلف بعد الخزن النسبة المؤ .10

-:والتلوین غیر المرغوب واالنهیار المائي وحسبت وفق المعادلة اآلتیة . مثل التشقق والنموات الثانویة 

. X100م الثمریة الوزن الكلي لألجسا/ وزن األجسام الثمریة التالفة = للتلف بعد الخزن % 

  .نسبة المادة الجافة بعد الخزن –وتساوي نسبة المادة الجافة قبل الخزن : نسبة الفقد بالمادة الجافة .11

  

  النتائج والمناقشة

- :تأثیر التغذیة بمستخلص عرق السوس في منتصف فترة الحضانة .1

ة طردیة بزیادة تركیز ان الحاصل الكلي على أساس الوزن الرطب ازداد بصور  ( 1 )یوضح جدول

كغم وسط ولم تصل الزیادة إلى حد اإلشباع وذلك ألن / غم 317مستخلص عرق السوس وان هذه الزیادة وصل إلى 

كما أنه من الصعب استخالص مسحوق الجذور إذا زاد .المستخلص هو مكونات طبیعیة لجذور نبات السوس 

لجاف والكفاءة الحیویة فأن الزیادة استمرت بصورة طردیة كما أما بالنسبة للحاصل ا) . 1جدول( 20%التركیز عن 

أن الكفاءة الحیویة هي تعبیر عن كفاءة تبن الحنطة أو قدرة تبن ) . 1جدول ( في حالة الزیادة في الوزن الرطب 

ادت من ان كفاءة تبن الحنطة قد ازد1كما یوضح جدول ( 29 )الحنطة على إنتاج أكبر كمیة من األجسام الثمریة 

.عند التغذیة بمستخلص عرق السوس في منتصف فترة الحضانة 77.76 %إلى 46.04 %
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تأثیر التغذیة بمستخلص عرق السوس في منتصف فترة الحضانة على الحاصل الكلي على أساس )1(جدول

  إلنتاجالوزن الرطب والجاف والكفاءة الحیویة ومتوسط وزن الجسم الثمري ومتوسط طول الساق ودوره ا

تركیز ستخلص

  عرق السوس

الحاصل الكلي

أساسعلى

الرطبالوزن

  )كغم وسط/غم(

الحاصل الكلي

على أساس

الوزن الجاف

  )كغم وسط/غم(

الكفاءة 

الحیویة

( % )  

متوسط وزن

الجسم الثمري

  )غم ( 

متوسط طول

ساق الجسم

  )سم(الثمري 

دورة اإلنتاج

  )یوما ( 

%0460.4  46.96  46.04  10.4  4.8  97.8  
%5543.259.3054.3211.94.393.4

%10585.666.8258.5613.34.189.9
%15700.482.8870.0414.03.885.0
%20777.694.8277.7613.93.979.0

LSD 0.0534.613.113.463.2N.S.10.2
  

أي مخلفات لجذور السوس ولكن عرق السوس أوال توجد دراسات عن تغذیة الفطر ألمحاري بمستخلص

هناك دراسات توضح أن اإلضافات الغذائیة مثل مادة الدبس أو كسبة قصب السكر أو كسبة فول الصویا أو كسبة 

 )بذرة القطن أو غیرها من اإلضافات ساعدت على زیادة الحاصل الطري والجاف والكفاءة الحیویة للفطر ألمحاري 

في حالة متوسط وزن الجسم الثمري الذي یعتبر أحد مكونات الحاصل فأن الزیادة أما . ( . 24 . 25 . 26 . 32

أن المكونات الغذائیة في مستخلص عرق السوس ) . 1جدول ( كانت معنویة بزیادة تركیز مستخلص عرق السوس 

ك تأثیر معنوي لم یكن هنا. التأثیرات الهرمونیة بعض كان لها دور مهم في زیادة وزن الجسم الثمري إضافة إلى 

وذلك ألن ساق الجسم الثمري یتأثر بظروف النمو مثل شدة الضوء ) 1جدول( على طول ساق الجسم الثمري

أما بالنسبة لدورة اإلنتاج فقد انخفضت بزیادة تركیز مستخلص عرق . ( 2 , 26 )وتركیز ثاني أوكسید الكاربون 

ألیام من الجنیة األولى اأن دورة اإلنتاج هي عدد ) . 2جدول( 20 %السوس وكان االنخفاض معنوي عند تركیز 

وان التغذیة بمستخلص عرق السوس ساعد على زیادة سرعة تحلل وسط تبن الحنطة واستنفذت . حتى الجنیة األخیرة 

وأن هذه النتیجة ال تتفق مع . محتویاته بفترة قصیرة مقارنة مع الوسط الذي لم یضاف له مستخلص عرق السوس 

ج العدید من الباحثین اللذین وجدوا أن إضافة المدعمات الغذائیة مثل كسبة القطن وكسبة فول الصویا وغیرها نتائ

أن المدعمات المضافة بحاجة إلى وقت إضافي للتحلل من قبل الغزل . ( 26 , 32 , 33 )سببت زیادة دورة اإلنتاج 

ر ألمحاري بزیادة تركیز مستخلص عرق السوس وكانت ازدادت المادة الجافة في األجسام الثمریة للفط. الفطري 

أن هذه النتیجة تدل على أن الزیادة في الوزن لم تكن نتیجة امتصاص الماء فقط ولكن ) . 2جدول ( الزیادة معنویة 

ج لقد أثبت العدید من الباحثین إن استعمال أنواع مختلفة من الدعمات عند إنتا. نتیجة تراكم المادة الجافة أیضا 

زیادة المادة لأن .  ( 25 . 26 . 32 . 33 )الفطر ألمحاري یساعد على زیادة المادة الجافة وزیادة الحاصل الجاف 

جاف أهمیة في سد حاجة السوق بعد تجفیف اإلنتاج وبیعه كحاصل الجافة والحاصل الجاف في الفطر ألمحاري 

أن مقدار الفقد بالمادة . ( 2 , 28 , 32 )ن حاجة السوق وهذا ما یفعله العدید من المزارعین عند زیادة اإلنتاج ع

ان فقدان المادة الجافة أثناء الخزن یكون ) .  2جدول ( الجافة بعد الخزن یقل بزیادة تركیز مستخلص عرق السوس 

فس في سرعة التنإذ تصل .  ( 35 )من المحاصیل سریعة التنفس تعد األجسام الثمریة للفطر  ( 34 )نتیجة التنفس

Agaricus spp )الفطر الزراعي األبیض  ملغرام ثاني أوكسید الكاربون لكل كیلو غرام في الساعة عند 22إلى(
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158درجة مئویة فأن سرعة التنفس تزداد إلى 20أما عند رفع درجة الحرارة إلى . الخزن بدرجة الصفر المئوي 

كذلك نجد أن الفقد بالوزن بعد الخزن یقل بزیادة ) . 35( ملغرام ثاني أوكسید الكاربون لكل كیلو غرام في الساعة 

2جدول % ( 20والتركیز % 15تركیز مستخلص عرق السوس ویصبح هذا االنخفاض معنویا عند التغذیة بالتركیز 

یعود قد ) . 34( ء إضافة إلى استهالك المادة الجافة بالتنفس یكون الفقد بالوزن بعد الخزن نتیجة تبخر الما) . 

( Chitin )سبب تقلیل الفقد بالوزن الى ان األجسام الثمریة تكون سمیكة وذات قوام صلب نتیجة زیادة مادة الكایتین 

لخزن لم تتأثر أن نسبة التلف بعد ا) . 36(    التي تعتبر المكون الرئیسي لجدران الخالیا في الفطر ألمحاري

وقد یعود السبب في ) . 2جدول ( بصورة معنویة عند التغذیة بمستخلص عرق السوس في منتصف فترة الحضانة 

مما أدى إلى زوال تأثیر التغذیة بمستخلص عرق السوس على ) ثالثة أسابیع ( ذلك إلى أن فترة الخزن كانت طویلة 

1یوما بدرجة حرارة 15لقد أمكن خزن الفطر ألمحاري . نسبة التلف  ± 2º لذا فأن ثالثة أسابیع تعتبر ) 28( م

أن التغذیة في فترة الحضانة كانت قبل تكوین الجسام الثمریة بفترة طویلة مما سبب تحلل مكونات . طویلة نسبیا 

تراكیز أن التغذیة بجمیع. مستخلص عرق السوس خاصة المكونات الهورمونیة قبل انتقالها إلى األجسام الثمریة 

مستخلص عرق السوس سببت زیادة معنویة في نسبة البروتین في األجسام الثمریة قبل الخزن مما یؤكد مرة أخرى أن 

  ) . 2جدول ( الزیادة في الحاصل لم تكن نتیجة امتصاص الماء فقط   

  

جافة قبل الخزن تأثیر التغذیة بمستخلص عرق السوس في منتصف فترة الحضانة على نسبة المادة ال)2(جدول 

ونسبة الفقد بالمادة الجافة ونسبة الفقد بالوزن ونسبة التلف بعد الخزن ونسبة البروتین قبل وبعد الخزن لمدة 

  م2º±1ثالثة أسابیع بدرجة 

تركیز 

ستخلص

  عرق السوس

نسبة المادة 

الجافة قبل 

  الخزن

نسبة الفقد 

بالمادة الجافة

  بعد الخزن

نسبة الفقد 

بالوزن بعد 

  نالخز

نسبة التلف 

  بعد الخزن

نسبة البروتین 

  قبل الخزن

البروتین نسبة

  بعد الخزن

  21.1  22.2  32.0  11.2  4.3  10.18)ماء ( %0

%510.924.111.129.924.022.3
%1011.423.610.727.825.823.1
%1511.783.69.621.528.123.9
%2012.223.38.121.328.625.4

LSD 0.052.040.81.114.81.41.1
  

للفطر لقد وجد أن إضافة المواد المغذیة مثل نخالة الحنطة أو مخلفات مصانع البیرة إلى األوساط الزراعیة 

انخفضت نسبة البروتین بعد خزن األجسام الثمریة . ) 37( قد زادت من نسبة البروتین في األجسام الثمریة ألمحاري

ولجمیع المعامالت وذلك الستهالك البروتین في عملیة التنفس بعد تحلله إلى م 2º ± 1درجة لمدة ثالثة أسابیع ب

  ) .34( أحماض أمینیه ثم إلى أحماض عضویة بعد إزالة مجموعة األمین منها 

:تأثیر التغذیة بمستخلص عرق السوس في بدایة مرحلة تكوین الدبابیس.2

وزن الرطب  والجاف والكفاءة الحیویة ومتوسط وزن أن الحاصل الكلي على أساس ال3یوضح جدول 

الجسم الثمري ازدادت بزیادة تركیز مستخلص عرق السوس وأن هذه الزیادة مستمرة لجمیع التراكیز ولم تصل إلى حد 
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وهذا یتفق مع نتائج العدید من الباحثین التي تدل على إن إضافة بعض . اإلشباع لألسباب التي ذكرناها سابقا 

ات إلى تبن الحنطة مثل الدبس وكبسة قصب السكر وكبسة فول الصویا وكبسة بذور القطن ساعدت على المدعم

) .32و 26و 24( زیادة الحاصل الرطب والجاف ومتوسط وزن الجسم الثمري والكفاءة الحیویة للفطر ألمحاري 

أن الفقد بالمادة الجافة أثناء ) . 4ل جدو ( انخفضت نسبة الفقد بالمادة الجافة بزیادة تركیز مستخلص عرق السوس 

أما نسبة الفقد بالوزن أثناء الخزن فقد انخفضت ) . 35( الخزن قد یكون نتیجة زیادة سرعة التنفس كما ذكرنا سابقا 

یكون الفقد بالوزن نتیجة تبخر الماء واستهالك المادة الجافة ) 4جدول ( أیضا بزیادة تركیز مستخلص عرق السوس 

  ).34( التنفس بعملیة

  

تأثیر التغذیة بمستخلص عرق السوس في بدایة مرحلة تكوین الدبابیس على الحاصل الكلي على )3(جدول 

  أساس الوزن الرطب والجاف والكفاءة الحیویة ومتوسط وزن الجسم الثمري ومتوسط طول الساق ودورة اإلنتاج

تركیز ستخلص

  عرق السوس

الحاصل الكلي

على أساس

لرطبالوزن ا

  )كغم وسط/غم(

الحاصل الكلي

أساسعلى 

الوزن الجاف

  )كغم وسط/غم(

الكفاءة 

الحیویة

( % )  

متوسط وزن

الجسم 

الثمري

  )غم ( 

متوسط طول

ساق الجسم

  )سم(الثمري 

دورة اإلنتاج

  )یوما ( 

  98.8  3.7  9.8  49.44  46.46  494.4)ماء ( %0

%5558.055.0855.8011.43.792.9
%10640.464.9864.0412.83.889.4
%15737.285.6873.7213.94.284.6
%20782.095.5678.2015.14.287.4

LSD 0.0542.27.144.222.6N.S.11.2
  

إن تقلیل تبخر الماء من األجسام الثمریة بعد المعاملة بمستخلص عرق السوس یعود لألسباب التي ذكرناها 

) 4جدول ( إن االنخفاض في نسبة التلف بعد الخزن لم یكن معنویا لألسباب التي ذكرناها سابقا . ) 36( سابقا 

وهذا یتفق ) 4جدول ( ازدادت نسبة البروتین في األجسام الثمریة قبل الخزن بزیادة تركیز مستخلص عرق السوس 

لة الحنطة ومخلفات مصنع البیرة وكسبة مع ما وجده عدد من الباحثین من إن إضافة بعض المواد المغذیة مثل نخا

بذور القطن إلى الوسط الزراعي المستعمل في أنتاج الفطر ألمحاري ساعد على زیادة نسبة البروتین في األجسام 

ْ◌م سبب  2 ± 1أن خزن األجسام الثمریة لمدة ثالثة أسابیع بدرجة ) . 37و 33و 26( الثمریة للفطر ألمحاري 

وذلك الستهالك قسم من البروتین في عملیة التنفس أثناء الخزن ) 4جدول ( ها من البروتین فقدان قسم من محتوا

  .)34( عد تحلله كما ذكرنا سابقا ب

  

تأثیر التغذیة بمستخلص عرق السوس في بدایة مرحلة تكوین الدبابیس على نسبة المادة الجافة قبل )4(جدول 

الفقد بالوزن ونسبة التلف بعد الخزن ونسبة البروتین قبل وبعد الخزن الخزن ونسبة الفقد بالمادة الجافة ونسبة 

  ْ◌م2 ± 1لمدة ثالثة أسابیع بدرجة حرارة 

تركیز ستخلص

  عرق السوس

نسبة المادة 

الجافة قبل 

نسبة الفقد 

الجافة بالمادة 

نسبة الفقد 

بالوزن بعد

نسبة التلف 

  بعد الخزن

نسبة البروتین 

  ل الخزنقب

نسبة 

البروتین بعد 
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  الخزن  الخزن  عد الخزنب  الخزن

  21.46  22.74  34.52  11.78  5.00  9.38)ماء ( %0

%59.844.2611.1631.1424.1821.60
%1010.164.2010.3826.3425.0422.10
%1511.643.5010.1223.9627.6623.74
%2012.162.969.0418.4829.2826.94

LSD 0.051.010.641.2616.641.621.30

: تأثیر التغذیة بمستخلص عرق السوس في بدایة مرحلة تكوین األجسام الثمریة .3

إن التغذیة بمستخلص عرق السوس في بدیة مرحلة تكوین األجسام الثمریة سبب حدوث 5یوضح جدول 

إن الزیادة في . ءة الحیویة زیادة طردیة ومعنویة في الحاصل الرطب والجاف ومتوسط وزن األجسام الثمریة والكفا

الصفات األربعة المذكورة أعاله كانت أفضل أو أكثر عند التغذیة بمستخلص عرق السوس في هذه المرحلة عما هو 

من مستخلص عرق السوس في منتصف % 20أن التغذیة بتركیز ) . 5و 3و 1الجداول ( في المراحل السابقة 

/ غم 94.82كغم وسط والحاصل الجاف إلى / غم  777.6الرطب إلى فترة الحضانة ساعد على زیادة الحاصل

أما عند التغذیة بنفس التركیز ) 1جدول ( غم 13.9والجسم الثمري إلى % 77.76كغم وسط  والكفاءة الحیویة إلى 

ل كغم وسط والحاص/ غم 782.0في بدایة مرحلة تكوین الدبابیس فسببت حصول زیادة في الحاصل الرطب إلى 

( غم 15.1ومتوسط وزن الجسم الثمري إلى % 78.2والكفاءة الحیویة إلى ,كغم وسط / غم 95.06الجاف إلى 

أما عند التغذیة بنفس التركیز في بدایة مرحلة تكوین األجسام الثمریة فقد ساعد على زیادة الحاصل ) . 3جدول 

% 85.3كغم وسط والكفاءة الحیویة إلى / م غ115.42كغم وسط والحاصل الجاف إلى / غم 852.8الرطب إلى 

إن هذه النتائج تؤكد أن أفضل مرحلة  للتغذیة بمستخلص عرق ) . 5جدول ( غم 15.98ووزن الجسم الثمري إلى 

إن الغزل الفطري في هذه المرحلة قد استهلك معظم المواد الغذائیة . السوس هي مرحلة تكوین األجسام الثمریة 

أما . في الوسط الزراعي بعد تحلیله وأصبح بحاجة إلى إضافات تغذویة أو مواد مغذیة أضافیة األساسیة الموجودة

عند التغذیة في منتصف فترة الحضانة أو بدایة تكوین الدبابیس فأن الغزل الفطري یتحول في تغذیته إلى مكونات 

ث الزیادة في الحاصل ومكوناته وقد یعود السبب في حدو . مستخلص عرق السوس فتقل كفائتة على تحلیل الوسط 

الذي Glycyrrhizic acidعند التغذیة بمستخلص عرق السوس إلى التأثیر التغذوي الذي سببه حامض الكلسرایزین 

) .22% ( 24یصل تركیزه في مسحوق جذور السوس إلى 

على الحاصل الكلي تأثیر التغذیة بمستخلص عرق السوس في بدایة مرحلة تكوین األجسام الثمریة )5(جدول 

على أساس الوزن الرطب والجاف والكفاءة الحیویة ومتوسط وزن الجسم الثمري ومتوسط طول الساق ودورة 

  اإلنتاج

تركیز 

ستخلص

  عرق السوس

الحاصل الكلي

على أساس

الوزن الرطب

  )كغم وسط/غم(

الحاصل الكلي

على أساس

الوزن الجاف

  )كغم وسط/غم(

الكفاءة

  الحیویة

( % )  

متوسط وزن

( الجسم الثمري

  )غم 

متوسط طول

ساق الجسم

  )سم(الثمري 

دورة األنتاج

  )یوما ( 

  108.2  3.78  9.76  51.32  53.14  513.2)ماء ( %0

%5584.467.0458.4411.224.04102.4
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%10636.073.4063.6011.963.9499.4
%15755.289.4675.5214.903.9087.8

%20852.8115.4285.2815.984.3277.8

LSD 0.0562.811.106.281.98N.S.14.4
  

من الكلوكوز والسكروز إضافة إلى % 5.4كما یحتوي المسحوق الجاف لجذور نبات السوس على 

كما یكون لمسحوق جذور السوس دور منشط لوجود ) . 16( األحماض األمینیة والعناصر المعدنیة الضروریة للنمو 

أن التأثیر المغذي والمنشط لمستخلص عرق السوس قد یكون السبب ) . 16% ( 0.62الجبرلین بتركیز یصل إلى 

قلت دورة اإلنتاج بزیادة تركیز مستخلص عرق السوس وقد یكون السبب هو ) 5جدول ( دة الحاصل ومكوناته في زیا

ازدادت المادة الجافة في األجسام الثمریة . ترة قصیرة زیادة نشاط الغزل الفطري في النمو وٕاكمال دورة الحیاة خالل ف

من % 20أن التغذیة بتركیز ) . 6جدول ( بزیادة تركیز مستخلص عرق السوس لألسباب التي تم ترشیحها سابقا 

مستخلص عرق السوس في بدایة تكوین األجسام الثمریة ساعدت على زیادة المادة الجافة في األجسام الثمریة إلى 

و 2الجداول ( عند التغذیة في بدایة مرحلة الحضانة أو في بدایة مرحله تكوین الدبابیس  12.2مقارنه مع 13.5%

وهذا یؤكد مره أخرى أن التغذیة في مرحلة تكوین األجسام الثمریة أفضل من التغذیة في باقي المراحل ). 6و4

لألسباب ) 6جدول ( ادة تركیز مستخلص عرق السوس أنخفض الفقد بالمادة الجافة بعد الخزن معنویا بزی. األخرى 

أما بالنسبة للفقد بالوزن بعد الخزن فقد أنخفض بزیادة تركیز مستخلص عرق السوس وكان . التي تم شرحها سابقا 

  ) . 6جدول ( هذا االنخفاض معنویا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

جسام الثمریة على نسبة المادة تأثیر التغذیة بمستخلص عرق السوس في بدایة مرحلة تكوین األ)6(جدول 

الجافة قبل الخزن ونسبة الفقد بالمادة الجافة ونسبة الفقد بالوزن ونسبة التلف بعد الخزن ونسبة البروتین قبل 

  م2º ± 1وبعد الخزن لمدة ثالثة أسابیع بدرجة حرارة 

تركیز ستخلص

  عرق السوس

نسبة المادة 

الجافة قبل 

  الخزن

نسبة الفقد 

الجافة بالمادة 

  بعد الخزن

نسبة الفقد 

بالوزن بعد 

  الخزن

نسبة التلف 

  بعد الخزن

نسبة البروتین 

  قبل الخزن

نسبة البروتین 

  بعد الخزن

  22.26  23.72  34.42  11.48  5.12  10.38)ماء ( %0

%511.524.4010.6626.9626.2223.90
%1011.523.9610.3823.6627.0423.90
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%1511.863.909.2820.4829.2226.84
%2013.502.507.6816.8230.2027.96

LSD 0.051.211.340.8711.951.210.89
  

انخفضت نسبة التلف بعد . ویعود هذا األنخفاض لألسباب التي تم شرحها عند الكالم عن المراحل السابقة 

. )6جدول ( ي بدایة مرحلة تكوین األجسام الثمریة الخزن معنویا بزیادة تركیز مستخلص عرق السوس عند التغذیة ف

( لم یكن االنخفاض في نسبة التلف معنویا عند التغذیة بمستخلص عرق السوس في المراحل السابقة لهذه المرحلة 

أن طول المدة بین التغذیة والجني قد یسبب تحلل أو تلف كل أو بعض محتوى عرق السوس من ) . 4و 2جداول 

في بدایة مرحلة تكوین األجسام الثمریة % 20أن التغذیة بمستخلص عرق السوس بتركیز . المنشطة الهرمونات 

) 2جدول % ( 28.6مقارنة مع ) 6جدول % ( 30.2ساعد على زیادة نسبة البروتین في األجسام الثمریة إلى 

) 4جدول ( یة تكوین الدبابیس حالة التغذیة في بدا% 29.28في حالة المعاملة في منتصف مرحلة الحضانة ومع 

وذلك ) 6جدول ( م 2º ± 1بعد ثالثة أسابیع من الخزن بدرجة كذلك انخفضت نسبة البروتین في األجسام الثمریة 

  .          لتحلل البروتین واستعماله في التنفس كما أوضحنا سابقا 
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