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  نشریه مدیریت خاك و تولید پایدار
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  ها بر عملکرد و جذب عناصر غذایی اي و تأثیر آن ارزیابی پسماندهاي آلی مختلف براي کشت قارچ دکمه
  

  1 و حسام آریانپور3، باقر یخچالی2، حسینعلی علیخانی1علی عبادي*
  ،  گروه مهندسی علوم خاك، دانشگاه تهراناستاد2دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان، علوم خاك، گروه  ريدکتدانشجوي 1

    پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوري، تهراناستاد3
  4/3/93:  ؛ تاریخ پذیرش6/2/92: تاریخ دریافت

  
  چکیده

اسـتفاده از پـسماندهاي   . گردد صورت صنعتی کشت می  به قارچ خوراکی است که  ترین  مهم آگاریکوس بیسپاروس 
تـأمین   دفـع ایـن مـواد و    بـراي حل مناسبی  هاي تولید قارچ راه  کاهش هزینه باعنوان بستر کشت قارچ خوراکی       آلی به 

رچ عنوان بستر کشت قا در این پژوهش براي بررسی قابلیت استفاده از پسماندهاي آلی به. باشد میبخشی از نیاز غذایی 
.  استفاده شدکمپوست  و ورمی، کمپوست زباله شهريقارچ، کمپوست مصرفی قارچاي از چهار بستر کمپوست تازه  دکمه

دار   داراي اختالف معنی درصد1بسترهاي مختلف بر عملکرد قارچ در سطح احتمال تأثیر نتایج تجزیه واریانس نشان داد 
 در ضمنترین میزان عملکرد را به خود اختصاص داد،   گرم، بیش5/503 با میانگین کمپوست تازه قارچباشد و تیمار  می

کربن به توان به خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و نسبت  کمپوست قارچ تولید نشد که علت این امر را می در بستر ورمی
نوع تأثیر  حتچ مشاهده شد که این شاخص نیز تچنین در بررسی پروتئین قارهم.  نامناسب این بستر نسبت دادنیتروژن

دلیل وجود مقـدار    بهدست آمد که احتماالً به کمپوست زباله شهريترین درصد پروتئین در تیمار     بستر قرار دارد و بیش    
 دست آمده نیز در محصول به عناصر معدنیجذب که میزان  ضمن این. باشد باالي نیتروژن قابل دسترس در این بستر می

کمپوست زباله شهري ترین مقدار فسفر، پتاسیم، سدیم، آهن و روي در تیمار           بیش متفاوت بود و     ي مختلف  تیمارها از
عنوان بستر  دهد که کمپوست زباله شهري پتانسیل استفاده به دست آمده از این بررسی نشان می     هنتایج ب . مشاهده گردید 

تـري نیـاز     بیشهاي پژوهشه باشد ولی براي تعیین فرموالسیون مناسب ب  را دارا می بیسپاروس آگاریکوسکشت قارچ   
   . در رابطه با موارد آلودگی کمپوست زباله شهري باید جانب احتیاط به عمل آیدباشد، در ضمن می
  

   C/N، ، پروتئین، کمپوست زباله شهريآگاریکوس بیسپاروس : کلیديهاي واژه
  

 1مقدمه
 گونه قارچ در طبیعـت وجـود دارد         2000بیش از   

صـورت گـسترده کـشت      بهها نآ گونه از  22 یباًتقرکه  
در بـسیاري  ). 2001مانزي و همکاران،   (شوند   داده می 

ــشورها ــااز کـ ــارچ،ي دنیـ ــی از    قـ ــاي پرورشـ   هـ
                                                

  aliebadi1365@gmail.com:  مسئول مکاتبه*

ــه   ،Agaricus bisporus، Pleurotus sppجملـ
Lentinus edodes کنندگان زیادي را به خود   مصرف

هـا   قـارچ  .)2001دیـاز و آلـوارز،      (انـد    اختصاص داده 
از انـواع پـروتئین، ویتـامین، چربـی،       عنـوان منبعـی      به

کربوهیدرات، آمینواسید و امـالح معـدنی هـستند کـه           
هـا و مـواد    هاي ضروري، ویتامین    همه اسیدآمینه  یباًتقر
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ترکیـب پروتئینـی   . معدنی ضروري در آن وجود دارند    
ـ به  ها شبیه    قارچ روتئین گوشـت اسـت و بـا داشـتن       پ
کمـل   م ،آمینـه ضـروري مـورد نیـاز انـسان          هاياسید

  ).2005آدجمو و آوسانیا، (باشند  پروتئین گیاهی می
در  Agaricus bisporusتولیـد قـارچ خـوراکی    

کشورهاي مختلف جهان تجـارتی چنـد صـد میلیـون        
). 2008یـو اس دي اي،      ( ایجاد نموده است      را دالري
ها روي مواد کمپوستی شامل کاه و کلـش، کـود            قارچ

. شـوند   مـی مرغی، گچ و سـایر مـواد افزودنـی تولیـد        
 مناسـب بـراي تولیـد قـارچ از          سازي کمپوسـت   آماده
 ).2008رویز و همکاران،    (باشد   هاي پرهزینه می   نهاده

هایی براي کاهش    کنندگان به دنبال روش   بنابراین تولید 
قیمــت محــصوالت خــود از طریــق افــزایش زیــست 

 .باشند تر از کمپوست می    کارایی و تولید محصول بیش    
انرژي سبب شده است تـا بـشر        بحران  از سوي دیگر    

و کـارگیري مجـدد ضـایعات      ه در ب  پژوهشبه اهمیت   
هـا بـه    کـشاورزي و صـنعتی و تبـدیل آن     پسماندهاي  

ــرد   .محــصوالت غنــی و داراي ارزش تجــاري پــی بب
پس از انجام فرایندها و      ضایعات کشاورزي و صنعتی   

 مواد کمپوستی قابل اسـتفاده    توانند به    عملیات الزم می  
ـ         به و هدتبدیل ش  کـار   هعنوان یک منبع غذایی متنـوع ب

افزایش و توسعه ). 2009کربگ و آکیوز، ( گرفته شوند
توانـد   هاي خوراکی در سرتاسر جهان مـی       کشت قارچ 

 مشکل   بخشی از  توجهی بر تولید غذا و حل      قابلثیر  أت
رو کاربرد   از این.خوراکی داشته باشد  ضایعات آلی غیر  

ن بـستر کـشت قـارچ       عنـوا  برخی از ضایعات آلی بـه     
توانـد   غذاي مـردم جهـان مـی   تأمین  بر   خوراکی عالوه 

 .حل مناسبی نیز در جهت دفع ضایعات آلـی باشـد       راه
در کشورهاي مختلف ترکیبـات متفـاوتی بـراي تهیـه           

پـاردو و  عنوان مثـال   به .شود کار گرفته می   هکمپوست ب 
عنـوان   از ضایعات مختلف انگور به    ) 2007(همکاران  
و کلش   و کاه    ه کمپوست قارچ استفاده کرد    ماده اصلی 

  بـا  خوشه انگورووسیله شاخه   هطور کامل ب   هرا ب گندم  

هاي مختلف جـایگزین کردنـد، همچنـین کـود           نسبت
 اضـافه   عنوان منبع نیتـروژن     به طور معمول  همرغی که ب  

در .  کردنـد  وسیله مغز دانه انگور جایگزین     هبگردد   می
ین تعداد قارچ در    تر این آزمایش مشخص شد که بیش     

بـستر  و ) بستر معمول کاه و کـود مرغـی      (بستر شاهد   
 766ترتیب  ، به)1 به 1نسبت با ( خوشه انگور وشاخه 

کالمیس و . شود میمربع تولید  عدد قارچ در متر796و 
 از ضایعات کارخانه روغن زیتون       نیز )2004(سارگین  

کننده بستر دو نوع قارچ صـدفی        عنوان ماده مرطوب   به
Pleurotus sajor-caju و Pleurotus cornucopiae 

 نشان داد که مرحله توسـعه       ها  آن نتایج. استفاده کردند 
 و عملکرد محـصول  اولیه قارچو رشد میسیلیوم، رشد  

 درصد ضایعات 50 و 25در بسترهاي مرطوب شده با  
همچنـین   .اسـت ون در مقایسه با شاهد بهتر روغن زیت 

ز ضایعات جامـد زیتـون      ا) 2009(آلتیري و همکاران    
)OSW(1 عنوان بستري براي کشت تجـاري قـارچ         به 

A. bisporusو مـشاهده نمودنـد کـه قـارچ      استفاده 
ــا     ــده ب ــاده ش ــستر آم ــدي در ب ــر  OSWتولی از نظ

یزان محصول، زیـست کـارایی و       هایی مانند م   شاخص
پسندي نسبت به کمپوست کنترل عملکرد بهتـري     بازار
 خـرد کـردن   ثیر  أتالعه خود   در مط ) 2010(رویز   .دارد

ــارچ   ــصرفی ق ــت م ــردن  )SMC(کمپوس ــافه ک ، اض
 بـر میـزان    آن را   به ي غذایی ها کمپوست تازه و مکمل   

 بررسی و مشاهده نمـود  A. bisporusمحصول قارچ 
که این سه فاکتور سـبب افـزایش میـزان محـصول و              

با توجه   .دگرد  می SMCزیست کارایی قارچ در بستر      
 مواد آلـی مختلـف      توان یان نمود   به این توصیفات می   

عنوان بستر کشت قارچ خـوراکی را      پتانسیل استفاده به  
منظـور   در این زمینه بـه پژوهش باشند، بنابراین  دارا می 

تعیین قابلیت و شرایط بهینه بـراي پـرورش قـارچ در           
تواند از اهمیت باالیی برخـوردار     بسترهاي مختلف می  

 لی مختلـف ماننـد  ات آ نیز ترکیبدر این پژوهش . باشد
                                                
1- Olive Solid Waste 
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ــش،  ــاه و کل ــت ک ــهري،   کمپوس ــه ش ــت زبال کمپوس
بـا  کمپوسـت    کمپوست مصرف شـده قـارچ و ورمـی        

 مـورد  ،هدف ارزیابی قابلیت اسـتفاده در تولیـد قـارچ      
   .بررسی قرار گرفته است

  
  ها مواد و روش

در صنعت کشت قارچ براي تلقیح       :سازي اسپان  آماده
مایشگاه اسـتفاده  قارچ به بستر از بذور تهیه شده در آز        

جهـت   .شود  نامیده می  1 اسپان گردد که در اصطالح     می
  مـدت   گنـدم بـه   بـذر   تهیه اسپان ابتـدا یـک کیلـوگرم         

   و بعــد از آبکــشی ه دقیقــه در آب جوشــانده شــد40
آکیوز و ( گرم گچ به آن اضافه گردید 8 گرم آهک و 2

مـایر    درون ارلـن    بـذر   گرم 100 سپس). 2008یلدیز،  
درجــه  121(درون اتــوکالو  ختــه وریســی  ســی 250

بعـد از خنـک     . اسـتریل شـد   )  دقیقه 15و  گراد    سانتی
 میسلیوم قارچ مایر با محیط کشت شامل  هر ارلن،شدن
و  گـراد  سـانتی درجـه   25 در دماي    سپسو  شده   تلقیح

  .داري شدند  نگهدرون انکوباتورمدت دو هفته  به
 در ایـن پـژوهش    : و تلقـیح اسـپان    سازي بستر    آماده

چهار نوع کمپوست مختلف مورد بررسی قرار گرفتند        
شامل کاه  که   2تازه قارچ که عبارت بودند از کمپوست      

، کمپوسـت زبالـه      بود و کلش گندم، کود مرغی و گچ      
 با پایه ضایعات کشاورزي و      4کمپوست  ورمی ،3شهري

 که حداقل دو   5 کمپوست مصرف شده قارچ    در نهایت 
بعد از تهیـه بـسترها   . بودبار قارچ از آن برداشت شده    

) 1934(  بلـک -والکلیها به روش  میزان کربن آلی آن 
 )1982برمر و مولـوانی،     (و نیتروژن به روش کجلدال      

 اي از سیـستم جعبـه    در این پـژوهش      .گیري شد  اندازه
 براي کشت قارچ استفاده )متر  سانتی40×30×20ابعاد (

                                                
1- Spawn 
2- Fresh Mushroom Compost 
3- Municipal Solid Waste 
4- Vermicompost 
5- Spent Mushroom Compost 

 هـا  تمامی کمپوسـت رطوبت زنی،  قبل از اسپان  . گردید
در مرحله بعد   .  درصد وزنی تنظیم شد    70-75ر حد   د

زنـی شـده و    پاشی سراسري اسپانبسترها با روش بذر   
منظـور حفـظ     کشت قرار گرفتند و به    هاي   جعبهدرون  

ها با استفاده از کاغذ پوشانده       رطوبت بسترها سطح آن   
  .ه و به اتاق کشت انتقال یافتشد

ـ       : شرایط کشت  شی دوره رشد قارچ داراي دو فاز روی
 روز بـه  25، مرحله رویـشی حـدود   باشد و زایشی می 

دماي کمپوسـت در  د که در طی این مدت    یانجامطول  
گراد و رطوبت نسبی اتـاق     درجه سانتی  25-27حدود  

 در مرحلـه    .تنظـیم گردیـد     درصـد  80-85 نزدیک به 
 اتاق کشت   کربناکسید  ديبا دمیدن هوا غلظت      زایشی

اي کمپوسـت   روز دم  2-3کم شده و همچنین در طی       
بعـد از ظهـور     . گـراد رسـید     درجه سانتی  18 به   27از  
 از شدت هوادهی کاسته و آبیاري سبکی ي قارچها پین

هـا   صورت پذیرفت و این شرایط تا رشد کامل قـارچ         
هـا بعـد از برداشـت در ظـروف      قـارچ  و   حفظ گردید 

گیـري صـفات    آوري و بـراي انـدازه   اي جمـع   جداگانه
  .ل شدندمختلف به آزمایشگاه منتق

هـاي رشـد و میـزان جـذب      شـاخص گیـري    اندازه
ها قبـل از بلـوغ    بعد از اتمام دوره کشت قارچ   : عناصر

کامل و بـه اصـطالح رایـج قبـل از پـشت بـاز شـدن           
هـا بـا     برداشت شده و پس از تمیز نمودن، وزن تر آن         

 گـرم تعیـین     01/0استفاده از ترازوي دیجیتال با دقت       
هـا    وزن خشک، قارچ   گیري سپس جهت اندازه  . گردید
درجـه   70هاي نازك بریـده شـده و در دمـاي            به الیه 
 ساعت 48رار گرفتند و پس از   درون آون ق   گراد  سانتی
قطر کالهک و تعداد قارچ در طول       .  وزن شدند  دوباره

گیـري و در   هـا انـدازه   دوره برداشت براي تمامی قارچ   
. هـا محاسـبه شـد    پایان بـراي هـر تیمـار میـانگین آن         

   گـرم   5گیـري درصـد خاکـستر مقـدار          ظور اندازه من به
  اي بــه دقــت تــوزین و  از مــاده خــشک قــارچ دکمــه

هاي چینـی در داخـل کـوره الکتریکـی در            درون بوته 
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پـس از   . قـرار داده شـد     گـراد   درجه سانتی  550دماي  
بـراي  .  ساعت از کوره خارج و وزن شـدند        8گذشت  

ویرا (محاسبه درصد خاکستر از رابطه زیر استفاده شد         
   ):2009و همکاران، 

  

  وزن خاکستر
100×  

  زن ماده خشکو
  درصد خاکستر= 

  

کالبرر، (همچنین براي محاسبه درصد ماده خشک       
کربگ و آکیوز، ) (BE(و درصد کارایی زیستی ) 1991
   : ترتیب از روابط زیر استفاده گردید قارچ به) 2008

  

  نمونه وزن خشک
100×  

  نمونه ترزن و
  ماده خشکدرصد = 

  

  وزن تر کل محصول
100×  

  وزن خشک بستر
  )درصد(زیست کارایی = 

  

گیري درصد پروتئین خـام قـارچ ابتـدا      براي اندازه 
گیري شده و  مقدار نیتروژن کل با روش کجلدال اندازه   

از طریــق رابطــه زیــر درصــد پــروتئین محاســبه شــد 
  ):2010ماسامبا و کازومبو، (
  

   درصد پروتئین خام= درصد نیتروژن کل× 25/6
  

آمونیوم (ه از روش زرد     میزان فسفر قارچ با استفاد    
رایــان و (گیـري گردیـد    انـدازه ) وانـادات  -مولیبـدات 
  سدیم و پتاسیم درغلظت دو عنصر). 2001همکاران،  

اسـتفاده از   با  عصاره تهیه شده از خاکستر ماده خشک        
، سرب  روي،  آهنغلظت عناصر   فتومتر و    دستگاه فلیم 

 مـدل (دمیم با اسـتفاده از دسـتگاه جـذب اتمـی            و کا 
Shimadzu AA-670 (ــد ــت گردی ــت . قرائ در نهای

و  SPSSافـزار    دست آمده بـا اسـتفاده از نـرم         هنتایج ب 
  مورد تحلیل قرار گرفتنـد و      1طرفه تجزیه واریانس یک  

 اي دامنـه ها، بـه روش آزمـون چند     میانگین داده  همقایس
  . شدانجام درصد 5دانکن در سطح 

                                                
1- Anova 

  تایج و بحثن
ن و نیتـروژن در بـسترهاي       گیري میزان کـرب    اندازه

ان داد که کمپوست تازه قارچ و کمپوسـت       مختلف نش 
ترین مقـدار کـربن و       ترتیب داراي بیش   زباله شهري به  

ترین میـزان    کمپوست کم  نیتروژن هستند و بستر ورمی    
همچنین نسبت کربن به نیتروژن در      . کربن آلی را دارد   

ترتیــب  کمپوســت بــه ارچ و ورمــیکمپوســت تــازه قــ
ترین مقدار را داشت که مقدار کم ایـن    ترین و کم   بیش

باشـد   نسبت بـراي رشـد قـارچ بـسیار نامناسـب مـی            
   ).1جدول (

پس از اتمام دوره کشت و برداشت قارچ طـی دو           
هـا و عناصـر    شـاخص ) چین اول و چین دوم   (مرحله  

ي در بین بسترها  . گیري شد   مختلفی در محصول اندازه   
کمپوست محـصول قابـل       بررسی شده، در تیمار ورمی    

ذکري تولید نشد، بنابراین تمامی آنالیزهاي آمـاري بـر      
نتـایج تجزیـه   . حسب سه بـستر دیگـر انجـام گردیـد      

هاي   واریانس نشان داد که بسترهاي کشت بر شاخص       
  اي در سـطح احتمـال     گیـري شـده قـارچ دکمـه         اندازه

  ).2جدول (باشند  داري می  درصد داراي تأثیر معنی1
ترین میزان وزن تر قارچ     در پایان دوره کشت بیش    

ـ       دسـت آمـد و مقـدار        هدر تیمار کمپوست تازه قارچ ب
 کیلوگرم از این بستر تولید 3 گرم قارچ تازه در  5/503

تـرین مقـدار تولیـد هـم در بـستر کمپوسـت              شد، کم 
دست آمده، تعداد قـارچ      هبراساس نتایج ب  . مصرفی بود 
تأثیر نوع بستر قرار گرفـت و        هک نیز تحت  و قطر کال  

ها در بـستر کمپوسـت تـازه قـارچ       ترین مقدار آن   بیش
همچنـین درصـد کـارایی      ). 1شـکل   (مشاهده گردید   

ـ      داري  طـور معنـی   هزیستی در کمپوسـت تـازه قـارچ ب
حـداکثر درصـد مـاده      . تر از سـایر تیمارهـا بـود        بیش

ـ        دسـت   هخشک قارچ در بستر کمپوست زباله شهري ب
کمپوسـت تـازه قـارچ داراي        آمد کـه البتـه بـا تیمـار        

تـرین درصـد      بـیش  در ضمن . داري نبود  اختالف معنی 
خاکـستر و پـروتئین نیـز در کمپوسـت زبالـه شــهري      

  ).2شکل (مشاهده گردید 
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   . درصد کربن و نیتروژن بسترهاي کشت-1جدول 
    قارچکمپوست تازه   کمپوست مصرفی قارچ  کمپوست زباله شهري  کمپوست ورمی
  کربن  7/33  2/27  6/21  3/15
  نیتروژن  63/2  41/2  27/3  8/2
 نیتروژن/ کربن 8/12 2/11 6/6 4/5

  
   .)Agaricus bisporus (اي  قارچ دکمهعملکرد و عناصر غذایینتایج تجزیه واریانس تاثیر بستر کشت بر  -2جدول 

F value  
  وزن تر  تعداد قارچ  قطر کالهک  وزن خشک  زیستیکارایی  خاکستر  پروتئین خام

درجه 
 آزادي

منبع 
  تغییرات

**3/113  **91/18  **13/24  *23/3  **9/335  **37/30  **23/24  

  فسفر  پتاسیم  سدیم  آهن  روي
**72/35  **22/18  **33/42  **93/40  **34/15  

  بستر 2

  .  درصد1داري در سطح احتمال   معنی** درصد و 5داري در سطح احتمال   معنی*
  

  
 .اي دانکن دامنهتوسط آزمون چندقارچ  قطر کالهک و وزن تر، تعدادبستر بر  تأثیر مقایسه میانگین -1شکل 

  

  
   .اي دانکن دامنهتوسط آزمون چندقارچ درصد ماده خشک، زیست کارایی، خاکستر و پروتئین بستر بر  تأثیر مقایسه میانگین -2شکل 
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ــسترهاي قــارچ خــمتفــاوت عملکــرد  وراکی در ب
بـسیاري گـزارش شـده      پژوهـشگران    توسـط    مختلف

 چندین عامل براي عملکـرد متفـاوت قـارچ در         .است
یکـی از ایـن     . بسترهاي مختلف بیـان گردیـده اسـت       

 فاکتور  باشد که   می ساختار فیزیکی بستر کشت    عوامل
رود  شمار مـی   هب بسیار مهمی در رشد و عملکرد قارچ      

ذ بـه  طوري باشد که میسلیوم قارچ قدرت نفو   هو باید ب  
ــد  ــته باش ــاران،   (آن را داش ــاتی و همک  .)2009تریپ

کمپوســت   ورمــیبنــابراین بــسترهاي متراکمــی ماننــد
ساختار مناسبی براي رشد و گسترش میـسلیوم قـارچ          

هاي مهـم در عملکـرد قـارچ         از دیگر شاخص   .ندارند
. باشد  بستر کشت میکربن به نیتروژن  خوراکی، نسبت   

ــد تفــاوت گــزارش کر) 2010(و همکــاران  ونــگ دن
د قارچ در بـسترهاي مختلـف      موجود در میزان عملکر   

 اسـت کـه    نیـز  در بـسترها   C/Nدلیل تفاوت نسبت     به
. باشـد  شاخص مهمی در تعیین کیفیت بستر کشت می       

مقدار مناسب نسبت کربن به نیتروژن در بستر کـشت          
شـود، بنـابراین     در نظر گرفته می    12-15 هعمدطور    به

از ایـن حـد بـراي رشـد قـارچ         تر   تر یا بیش   مقدار کم 
دلیل دیگـري کـه بـراي تفـاوت     . نامناسب خواهد بود  

عملکرد قـارچ خـوراکی در بـسترهاي مختلـف بیـان            
هـاي   شود توانایی قارچ خـوراکی در ترشـح آنـزیم     می

خاص براي تجزیـه و اسـتفاده از مـواد غـذایی بـستر          
گــزارش نمودنــد ) 2007(و همکــاران  فــازوال. اسـت 

هــاي خــوراکی در بــسترهاي  تفــاوت عملکــرد قــارچ
ها در ترشـح     دلیل عدم توانایی قارچ     به مختلف احتماالً 

تواننـد مـواد زایـد را بـه       باشـد کـه مـی      هایی می  آنزیم
آمینواسیدها و ترکیبات قابل استفاده براي قارچ تبـدیل   

جملـه عوامـل   هاي شیمیایی بستر نیـز از      ویژگی. کنند
  بـستر قـارچ    .باشـد  بر میزان عملکرد قـارچ مـی      ثر  ؤم
دلیل وجود مقـدار زیـاد کـود         به )کمپوست تازه قارچ  (

 داراي شـوري بـاالیی اسـت کـه          هعمـد طور    بهمرغی  
در  .تواند بر رشد و تولید قارچ اثر منفی داشته باشد می

 که بستر  کرده است گزارش  ) 2010( رویزهمین راستا   
توانـد   دلیل شوري زیاد مـی      قارچ به  کمپوست مصرفی 

با توجـه بـه    .سبب کاهش رشد و عملکرد قارچ گردد    
تـوان نتیجـه گرفـت کـه تفـاوت           موارد ذکر شده مـی    

حـدود   عملکرد قارچ خوراکی در بسترهاي مختلف تا   
، C/Nزیادي ناشی از ساختار فیزیکـی بـستر، نـسبت          

ها و ویژگی شـیمیایی از       توانایی قارچ در ترشح آنزیم    
در این پژوهش نیز عملکرد     . جمله میزان شوري باشد   

ترین  بیش. قارچ در بین بسترهاي مختلف متفاوت بود      
دسـت   عملکرد قارچ در بستر کمپوست تازه قـارچ بـه        

 C/Nدلیل ساختار فیزیکی و نـسبت        به آمد که احتماالً  
عملکـرد در   مقـدار   کاهش  . باشد مناسب این بستر می   

دلیـل شـوري    بـه توانـد   میکمپوست مصرفی قارچ نیز    
که کمبود عناصر غذایی   ضمن این  .باشدزیاد این بستر    

. نیز ممکـن اسـت منجـر بـه کـاهش عملکـرد گـردد            
 در ایـن بـستر   هـاي غـذایی   بنابراین استفاده از مکمـل   

 همچنـین  .سبب بهبـود عملکـرد شـود   تواند   می کشت
توانـد ناشـی از     کمپوست می  عدم تولید قارچ در ورمی    

 نامناسب ایـن بـستر و عـدم توانـایی           ساختار فیزیکی 
همچنین از . اي در استفاده از این بستر باشد قارچ دکمه

ــارچ دکمــه جــایی آن ــه ق ــروف  ک اي موجــودي هتروت
باشد و براي تغذیه نیاز بـه مـواد آلـی دارد، پـایین               می

کمپوست نسبت به سـه   بودن میزان کربن آلی در ورمی  
دم تولیـد   بـر عـ   تواند دلیلی دیگـر       نیز می  ، دیگر تیمار

  .قارچ در این بستر باشد

  داراي مقادیر بـاالیی از پـروتئین        همچنین ها قارچ
 باشـد  آن مشابه پروتئین گوشت مـی      ترکیب که هستند

تأثیر   میزان آن نیز تحت    و،  )2007سلوي و همکاران،    (
کـالمیس و سـارگین،     (گیـرد    نوع بستر کشت قرار می    

 پژوهشاین  در  در بین بسترهاي بررسی شده      ). 2004
رچ در بـسترهاي مختلـف      نیز مقدار پروتئین خـام قـا      

 در بـستر کمپوسـت   آنترین مقدار  بیشمتفاوت بود و  
 تفاوت  علت این امر احتماالً   . زباله شهري مشاهده شد   
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توانـد   ها است که می در میزان نیتروژن قابل استفاده آن     
قرار دهـد  تأثیر  کمیت و کیفیت قارچ خوراکی را تحت 

 از دسـت آمـده      نتـایج بـه    ).2008 همکـاران،    پاتیل و (
گیري میزان نیتروژن در بسترهاي مختلف نیز نـشان          اندازه

که مقدار نیتـروژن قابـل دسـترس در کمپوسـت           دهد    می
   . استتر  نسبت به بسترهاي دیگر بیشزباله شهري

ــارچ از    ــود در در ق ــدنی موج ــر مع ــدار عناص مق
. باشـد  فاکتورهاي مهم در تعیین کیفیت محـصول مـی        

گیـري عناصـر معـدنی در         از اندازه  دست آمده   بهنتایج  
 دست آمده از بسترهاي مختلف نـشان داد کـه          هقارچ ب 

. ســزایی دارد هثیر بــأ تــهــا آنبـستر کــشت بــر میــزان  

که درصد فـسفر، پتاسـیم و سـدیم در قـارچ             طوري هب
 از بسترهاي مورد بررسی متفاوت بـود و      دست آمده   به

 کمپوسـت   تیمـار عنـصر در    ترین درصد هر سـه       بیش
 دیگـر   تیمار که نسبت به دو    ،زباله شهري مشاهده شد   

میـزان دو عنـصر      ).3 شکل (داشتداري   تفاوت معنی 
 و حـداکثر  بـوده نوع بـستر  تأثیر  آهن و روي نیز تحت  

کمپوسـت    از بـستر   دست آمده   قارچ به ها در    مقدار آن 
 میـزان   در ضـمن .)4 شـکل (دست آمد  هزباله شهري ب 

ــدازهکــادمیو گیــري شــده در تیمارهــاي  م و ســرب ان
بـود و  ) خارج از دقـت دسـتگاه    (مختلف بسیار ناچیز    

   .تفاوتی بین تیمارها وجود نداشت
  

  
   .اي دانکن دامنهتوسط آزمون چندقارچ  سدیم و فسفر، پتاسیم  درصدبستر بر تأثیر مقایسه میانگین -3شکل 

  

  
   .اي دانکن توسط آزمون چنددامنهقارچ  رويو آهن  انمیزبستر بر  تأثیر مقایسه میانگین -4شکل 
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هـا داراي    قـارچ ) 1978( کریسن و سـند   طبق نظر   
باشند که از بستر رشدشان      مقادیر زیاد مواد معدنی می    

بنـابراین اخـتالف در مـواد معـدنی و          . کنند جذب می 
مـصرف بـستگی زیـادي بـه روش          غلظت عناصر کـم   

 کمپوست استفاده کاشت و میزان مواد معدنی موجود در
در این پژوهش  ).2003اسپولدینگ و بیلمن، (شده دارد 

 در تیمار   گیري شده،   اندازه  تمامی عناصر غذایی   تقریباً
ترین مقـدار را داشـتند، از        کمپوست زباله شهري بیش   
 عناصر معدنی در جذب  قابلسوي دیگر باال بودن میزان

 مختلـف   پژوهـشگران کمپوست زباله شـهري توسـط       
، )2003و همکاران،    سومار: ( فسفر ش شده است  گزار
و  ژانـگ : ، روي )2008( و همکـاران     هـارگریوز : آهن

دلیـل  این امـر را     توان   میبنابراین  . ))2006(همکاران  
کمپوست زباله شـهري    تر عناصر در تیمار      جذب بیش 

گیري سرب و کادمیوم نشان  که اندازه  ضمن این.دانست
ر کمپوست زباله شهري ه در بست   شد داد که قارچ تولید   

   .باشد  آلودگی به این فلزات میبدون
  

  گیري نتیجه
در این پژوهش پتانسیل استفاده از کمپوست تـازه،   
  کمپوست مصرف شده قارچ، کمپوست زبالـه شـهري         

اي  عنوان بستر کشت قـارچ دکمـه       کمپوست به  و ورمی 
)A. bisporus (طبق نتـایج  . مورد بررسی قرار گرفت

کــرد قــارچ از بــستر کمپوســت تــازه تــرین عمل بــیش
همچنین مشخص شد کمپوست مـصرفی  . دست آمد  به

عنـوان   قارچ و کمپوست زباله شهري قابلیت استفاده به 
چنـد بـراي    اي را دارنـد، هـر    بستر کشت قارچ دکمـه    

هـا صـورت    بهبود عملکـرد بایـد اصـالحاتی روي آن       
ـ   میزان عناصر معدنی قارچ تحـت      در ضمن . گیرد ثیر أت

ترین مقدار فسفر، پتاسیم،  تر قرار گرفت و بیش  نوع بس 
سدیم، آهن و روي در تیمار کمپوسـت زبالـه شـهري         

 پـژوهش بدین ترتیب نتیجه نهـایی ایـن        . دست آمد  هب
کننده این امر است که کمپوسـت زبالـه شـهري           بازگو

عنوان بستر کشت قارچ را  پتانسیل الزم براي استفاده به  
ـ      دارا می  دسـت آمـده از ایـن        هباشد و حتی محصول ب

 بر محصول سـایر     نیز  خصوصیات کیفیتی  بستر از نظر  
بـا توجـه بـه       بنـابراین  .بسترها برتري محسوسی دارد   

افـزون تقاضـا بـراي    دست آمده و افزایش روز     هنتایج ب 
پسماندهاي آلـی   توان نتیجه گرفت استفاده از       غذا، می 

 عنـوان بـستر کـشت    بهکمپوست زباله شهري از جمله   
توانـد در کـاهش هزینـه        هاي خوراکی مـی    چانواع قار 

ثر بوده و راهکار مناسـبی بـراي        ؤتولید این محصول م   
   .تامین غذاي مردم جهان باشد

  
 سپاسگزاري

وسیله از همکاري شرکت کـشت و صـنعت          بدین
ویژه آقاي مهنـدس داود نـصرالهی و         پارس شهریار به  

خبـر کـه مـا را در انجـام ایـن             آقاي مهنـدس خـوش    
   .نمائیم  نمودند، سپاسگزاري مییاريپژوهش 
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Abstract1 

Agaricus bisporus is the most important industrially cultivated edible mushroom. Using 
organic wastes as substrate for cultivation of edible mushroom can provide a perfect solution for 
disposal of these waste materials and is part of the world's food requirements. In this study to 
investigate the usability of various organic wastes as growing bed for button mushroom, four 
types of substrates were used including Fresh Mushroom Compost (FMC), Spent Mushroom 
Compost (SMC), Municipal Solid Waste compost (MSW) and Vermicompost (VER). The 
results showed the effect of different substrates on mushroom yield is significant at 1%  
and treatment FMC with average 503.5 g, accounted for the highest yield. Furthermore, no 
mushroom was produced in vermicompost substrate, which can be due to inappropriate 
physical, chemical characteristics and C/N ratio in this bed. Mushroom protein was also affected 
by the type of substrate and the highest percentage of protein was found in MSW treatment, 
which can be probably due to the higher content of available nitrogen in this substrate. Also 
there were significant differences between the level of mineral elements in treatments and the 
highest level of phosphorus, potassium, sodium, iron and zinc was observed in the MSW 
treatment. The results of this study indicate that municipal solid waste compost has potential for 
use as a substrate of cultivation of Agaricus bisporus but more research is needed to determine 
the appropriate formulation. Also care should be taken regarding contamination of municipal 
solid waste compost.  
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