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  چکیده

ورش یاري از نقاط جهان پرهاي قارچ صدفی است که در بس ترین گونه یکی از متداول  Pleurotus floridaنام علمیبا قارچ صدفی گونه فلوریدا 
به منظـور بررسـی    .شود محسوب می قارچ و تشکیل اندام بارده ترین فاکتورهاي تعیین کننده رشد کشت یکی از مهم ترکیب غذایی بستر. شود داده می

ر پایه طرح در قالب طرح آماري فاکتوریل بهاي رشدي قارچ فلوریدا آزمایشی  با هم و نیز تاثیر بستر کشت بر شاخص ها هاي غذایی و ترکیب آن مکمل
پودر پنبه (هاي غنی از نیتروژن  کلش گندم و باگاس نیشکر به عنوان دو نوع بستر کشت با مکمل. تکرار صورت گرفت 3در تیمار  16با کامالً تصادفی 

، درصـد رطوبـت و   لکردعم ،کارایی بیولوژیکینتایج نشان دادند . تغذیه شدند )درصد وزن خشک بستر کشت 5/0 ، اورهدرصد 2، آرد سویا درصد 2دانه 
بسترهاي (هاي غذایی در مقایسه با شاهد  کاربرد مکمل .از بستر باگاس نیشکر بود ترداري بیش طور معنی هقارچ در بستر کلش گندم ب تعداد اندام میوه اي

هاي نیتروژنه با  اي شد اما ترکیب کردن مکمل ان بیولوژیکی و تعداد اندام میوهداري موجب افزایش رطوبت، عملکرد، راندم طور معنی هب) فاقد تیمار غذایی
) 4/921(اي قارچ به ترتیب  ، رطوبت و تعداد اندام میوهکارایی بیولوژیکیبیشترین میزان عملکرد،  .هاي رشدي ذکر شده اثر منفی داشت هم بر شاخص

از بستر کلش گندم ) درصد 2آرد سویا +  درصد 2پنبه دانه  پودر(عدد از ترکیب کردن دو مکمل نیتروژنه ) 418(درصد و ) 26/92(درصد، ) 03/23(گرم، 
  .به دست آمد

  
  باگاس نیشکر، تعداد اندام میوه اي، عملکرد، کارایی بیولوژیکی، کلش گندم :واژه هاي کلیدي

 
  1مقدمه

پرورش آسان، ارزان، دوره رشد کوتاه، عدم نیاز به خاك پوششی 
صـدفی در  رچ هـاي  و کنترل کم براي تامین نیازهـاي محیطـی قـا   

ها در دنیا شده  اي باعث گسترش کشت آن مقایسه با قارچ هاي دکمه
) سـاپروفیت ( هاي چوب اولیـه  از تجزیه کننده صدفیهاي  قارچ .است

هـاي آنزیمـی گسـترده جهـت تجزیـه       داراي سیسـتم هـا   آن .هستند
گیاهـان کـه    هایی از باشند و در طبیعت روي قسمت می لیگنوسلولزها

. کنند ها تغذیه می اد غذایی و پروتئین هستند زندگی و از آنغنی از مو
سلولزي هستند آلی لیگنوکه داراي مواد  کشاورزي و صنعتی مواد زائد

پوسـت درخـت و    ضـایعات مرغـداري،   ، خاك اره،غالت کلش: مانند
ي هـا  توانند به عنوان بستري مناسب جهت پـرورش قـارچ   ها می برگ

هـاي غـذایی موجـب     سـت مکمـل  مشخص شده ا .بکار روند صدفی
 اسـت  آردي سویا پودر. )1( شود هاي رشدي قارچ می افزایش شاخص

                                                        
باغبـانی،  به ترتیب دانش آموخته کارشناسی ارشـد و اسـتادیاران گـروه     -3و  2، 1

  مهرشهر ،دانشکده کشاورزي ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج
  )Email: fereshte.makenali@gmail.com: نویسنده مسئول -(* 

دانـه   پنبه پودر .آید که از آسیاب کردن دانه خشک سویا به دست می
ـ  نوعی فرآورده خوراکی است که از پنبـه   ك شـده از الیـاف و   ادانـه پ

بستر کلش گندم  با بررسی )25(زادرازیل ). 14( آید میپوست به دست 
نیترات آمونیوم، آرد یونجـه و   نیتروژنه شامل هاي غنی شده با مکمل

کـاربرد نیتـرات   صدفی ساجر مشاهده کـرد کـه   قارچ  آرد سویا براي
ي قارچ ا هاي میوه کاهش تعداد اندامهاي باال باعث  غلظت آمونیوم در

اي قـارچ از   ندمان، رطوبت و تعداد اندام میـوه عملکرد، را کمترین .شد
هاي رشد قارچ  باالترین میزان راندمان و شاخص .شاهد به دست آمد

اثـر   بـا بررسـی  ) 16(همکـاران  نـانس و  . از آرد یونجه به دست آمـد 
هاي نیتروژنه شامل اوره و سبوس برنج بر بسـترهاي مختلـف    مکمل

ره اکالیپتوس، باگاس نیشکر، پوسته قهوه، بـالل ذرت و  شامل خاك ا
پوست اکالیپتوس بیشترین راندمان را به ترتیب از بسـترهاي باگـاس   
نیشکر و پوست اکالیپتوس و بیشترین عملکرد قارچ صدفی استراتوس 
را به ترتیب از بسترهاي باگاس نیشکر، بالل ذرت و پوسته قهوه که با 

) 6(ابوحسین و همکاران . به دست آوردند برنج غنی شده بودندسبوس 
بسترهاي کلش سویا، کلش برنج، خاك اره و باگاس نیشکر  با بررسی

) درصـد  30و  25، 20، 15، 10، 5(سـطح   5که با سـبوس گنـدم در   
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تغذیه شده بود به ترتیب بیشترین و کمترین میزان کارایی بیولوژیکی 
درصد سـبوس گنـدم و    25که با از بستر خاك اره را  شاه صدفقارچ 

درصد سبوس گنـدم تغذیـه شـده بـود      30بستر باگاس نیشکر که با 
از بسـتر   با استفاده) 20( ترینگ و همکاران جین پنگ. بدست آوردند

خاك اره غنی شده با مکملهاي غذایی سبوس گندم، سبوس برنج، آرد 
شـاه صـدف، بیشـترین    سویا، آرد ذرت، آرد نخود گاوي بـراي قـارچ   

رطوبت را به ترتیب با کاربرد آرد سویا، آرد ذرت و آرد گندم  کارایی و
ها به این نتیجه رسیدند که نوع محـیط کشـت بـر     آن .گزارش دادند

 همکـاران  و سـالمونز . میزان رطوبت و کارایی بیولوژیکی موثر است
روي دو بستر کلش گندم و تفاله قهوه استراتوس  کشت قارچ با )21(

. تولیـد میکنـد   با رطوبـت بـاال   یمحصول مکلش گندنشان دادند که 
با استفاده از بسترهاي کلش شلتوك و خاك ) 12(همکاران  و کیواسی

اي  د مرغی بیشترین تعداد اندام میوهبا مقادیر مختلف کواره غنی شده 
 .بـه دسـت آوردنـد    را در قارچ اودمانزیال تانزانیکا در مقایسه با شاهد

هـاي   ازي کلـش ذرت بـا مکمـل   با غنـی سـ  ) 14( ناراین و همکاران
نیتروژنه به این نتیجه رسیدند که افزودن پودر پنبه دانـه و آرد سـویا   

 موجب افزایش راندمان بیولوژیکی، رطوبت و عملکرد قـارچ فلوریـدا  
قارچ فلوریدا بر بسـترهاي   با کشت) 1(جعفر پور و همکاران . شود می

نگی، چغندر قند شکشت مختلف مانند تراشه چوب، غوزه پنبه، تفاله ف
هاي غذایی ماننـد سـبوس    سازي بسترها با مکمل و لیف نخل و غنی

 عملکرد بیشترین گندم، سبوس برنج، پودر کنجاله سویا و تفاله هویچ،
 شده غنی چغندرقند فشنگی تفاله بستر بر قارچ را بیولوژیکی کارایی و
   .به دست آوردند برنج سبوس با

به عنوان بستر پایه با  س نیشکردر این تحقیق کلش گندم و باگا
سازي شدند  هاي مختلفی از اوره، آرد سویا و پودر پنبه دانه غنی نسبت

ـ  تا اثر بستر کشت و مقدار مکمل وژیکی، هاي نیتروژنه بر راندمان بیول
   .اي و درصد رطوبت قارچ فلوریدا بررسی شود عملکرد، تعداد اندام میوه

  
  ها مواد و روش

 تهیه بذر
ها فقط نرم و  و جوشانده تاحدي که دانه ذور گندم را شستشوابتدا ب

اضافه آهک درصد  2ها  هاي توري پهن و به آن ها روي پارچه بعد دانه
به  پروپیلنی هاي پالستیکی پلی دانه هاي گندم داخل کیسه شد سپس

متر ریخته و سـر آن بـا    میلی 1/0ضخامت  متر و سانتی 22×12ابعاد 
 05/1ها در اتوکالو با فشار  د شد در ادامه کیسهاي مسدو سرپوش پنبه

 30گراد به مدت  درجه سانتی 121حرارت  ومتر مربع  کیلوگرم بر سانتی
ها به محفظه سربسته  پس از سرد شدن، کیسه .ضدعفونی شدند دقیقه

، اندام باردهی )استوك(براي تهیه کشت خالص . انتقال داده شد) هود(
درصد فرمالین ضدعفونی کرده  5با محلول  قارچ فلوریدا را انتخاب و

در شرایط سترون یک تکه از کالهک را جدا و روي محیط کشت آگار 
گـرم سـیب زمینـی را شسـته، بـه       250 بعد .تا رشد نمود انتقال داده

لیتر آب مقطـر   1آنها را در و  بریده سانتیمتر 2/1صورت مکعب هاي 
ر به این عصاره اضافه گرم آگا 15سپس جوشانیده، دقیقه  15به مدت 

گرم عصاره  5گرم گلوکز و  20. جوشاندیمدقیقه  15تا  10و به مدت 
لیتر  میلی 60تا  50 سپس. دمحلول سرد ش تا نمودهآن حل  درمخمر 

از آن را در یک بطري مسطح ریخته و دهانه آن را با پنبه مسدود و با 
کیلـوگرم   18 تا 15ها را در یک زودپز در فشار  آنکرده پارچه محکم 

ها را  بطري بعد ضدعفونی کردهدقیقه  30به مدت  متر مریع بر سانتی
سپس در کنار شعله، در داخل هود، عمل تلقـیح  . کج تا آگار جامد شد

بعد از تلقیح به منظـور رشـد   . ها با کشت خالص صورت گرفت کیسه
گراد انتقال  درجه سانتی 25±1ها به اتاق رشد با دماي  رویشی، کیسه

هـاي مختلـف    هفته میسلیوم قـارچ در قسـمت   2پس از حدود . افتی
 .ها نمایان شد کیسه
 

  آماده کردن بستر کشت
متري تقسیم و  سانتی 3-5کلش گندم و باگاس نیشکر به قطعات 

هـاي   فزایش میزان رطوبت بستر کشت، کلـش پس از شستشو جهت ا
منظور بعد به  .درون آب تمیزي قرار داده شدساعت  48فوق به مدت 

دقیقه در آب جوش قـرار   45ها به مدت زمان  پاستوریزه کردن، کلش
گندم و باگـاس   کلش .)3( ها استفاده شد داده بعد از سرد شدن از آن

نیشکر از ضایعات کشاورزي ارزان قیمت بوده که در صـنایع تبـدیلی   
جهت پرورش قارچ صدفی استفاده  کشاورزي به عنوان بستري مناسب

یک راهکار مناسب براي استفاده مجدد ایـن ضـایعات    شوند و این می
 اگـاس ب. ها به یک ماده غذایی بـا ارزش اسـت   کم ارزش و تبدیل آن

گیـري از شـکر    فیبري به جاي مانده بعـد از عصـاره  باقیماندة  نیشکر
باشد که به صورت قطعات ریز تراشۀ چوب و به رنـگ زرد کـاهی    می
این پژوهش در سال  .ین استباگاس داراي قابلیت هضم پای. باشد می

در آزمایشگاه دانشکده کشاورزي مهرشهر دانشـگاه آزاد کـرج    1390
  .انجام گرفت

  
   شرایط کشت

هاي پلی اتیلینـی   ها داخل کیسه ، کمپوستاز ضدعفونی شدن بعد
کیلـوگرم   4هاي کاه و کلش مرطوب در حدود  شد، وزن کیسه ریخته
در ایـن   .بستر انجام گرفـت درصد وزن تر  5بر اساس  بذر زنیبود و 

در نظر گرفته  )B( و مکمل غذایی) A(تحقیق دو فاکتور محیط کشت 
هاي غـذایی بـر    مکملبود و  گرم1334وزن خشک بستر پایه  .شدند

هاي بسـتر  در زمان بذر زنـی بـه   1 اساس وزن خشک مطابق جدول
  .اضافه شدند کشت
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  خصوصیات شیمیایی بسترهاي کشت - 1جدول 
Table1- chemical properties of substrates  

  ماده اولیه                            )0/0 (لیگنین           )0/0 (همی سلولز       ) 0/0 (سلولز      ) 0/0 (خاکستر     ) 0/0 (پروتئین       )0/0 (نیتروژن         )0/0 (رطوبت
(0/0) Moistur    (0/0)   Nitrogen(0/0) Protein    Ash(0/0)     Cellulose(0/0)     Hemicellulose(0/0)      Primary  Substance               Lignin(0/0)       

   (wheat straw)کلش گندم                     0 .0 18                  0 .0 76             0 .0 51 - 39      0.0 10 – 6. 39           21. 87              3. 5               0 .0 15 -10 
 ) (sugarcane bagassباگاس نیشکر               0 .0 23-32        0 .0  19-24         0 .0  32-48         0 .0 7-11. 5            55.  31               8. 85                  0 .0 9 

 

 .باشند نمی )P<0.05( دار اعداد با حروف مشترك در هر ستون داراي اختالف معنی
Numbers followed by the same letter are not significantly differentns (P<0.05)        N*6.22  

  
  مورد استفاده در تحقیق غذایی و مقدار مکمل هاي تیمارهاي -2 جدول

Table 2- Food treatments and amounts supplements used in research   

 
         تیمار هاي غذایی                                                                                                               کمل هامقدار  م 

   Food treatments                                                                                                                          amounts supplements 
        Sugercun bagas substrate(control) )شاهد(بستر باگاس نیشکر   ) A1)                                                                                                فاقد مکمل غذایی                             

 
cottonseed powder+ Sugarcane bagasse  باگاس نیشکر  + پودر پنبه دانه  (A1 B1)                                                                                     2%                          

 
 soya flour + Sugarcane bagasse باگاس نیشکر + رد سویا آ  (A1 B2)                                                                                                         2%   

 
urea+ Sugarcane bagasse باگاس نیشکر + اوره   (A1 B3)                                                                                                                    5 .0 %   

 
 soya flour + urea+ Sugarcane bagasse   باگاس نیشکر + اوره + آرد سویا  (A1 B4)                                                                                 2 +%5 .0 %  

 
 cottonseed powder + urea+ Sugarcane bagasse باگاس نیشکر + اوره + پودرپنبه دانه   (A1 B5)                                                                 2 +%5 .0 %       

 
cottonseed powder + soya flour + Sugarcane bagasse باگاس نیشکر + آرد سویا + پودر پنبه دانه   (A1 B6)                                                   2   + %2 %  

 
 

cottonseed powder + soya flour+ urea  + Sugarcane bagasse باگاس نیشکر + اوره + آرد سویا + در پنبه دانه پو  (A1 B7)                              2%  2 +%5  .0+%     wheat 

straw substrate (  ر کلش گندمبست)شاهد( A2)                                                                                             فاقد مکمل غذایی  
 wheat straw substrate+ cottonseed powder گندم  کلش+ پودر پنبه دانه   (A2 B1)                                                                                          2%    
 wheat straw substrate+ soya flour گندم کلش+آرد سویا   (A2 B2)                                                                                                                 2%  
wheat straw substrate+ urea ش گندم  کل+ آوره  (A2 B3)                                                                                                                           5 .0 %   
 wheat straw substrate+ soya flour+ urea    گندم کلش+ اوره +آرد سویا (A2 B4)                                                                                    2 +%5 .0 %   

 wheat straw substrate cottonseed powder + urea کلش گندم  + اوره + پودرپنبه دانه   (A2 B5)                                                                    2 +%5 .0 %   
 wheat straw substrate cottonseed powder + soya flour کلش گندم   + آرد سویا + پودر پنبه دانه  (A2 B6)                                                    2   + %2 %   
 wheat straw substrate cottonseed powder + soya flour+ urea کلش گندم+ اوره + آرد سویا + در پنبه دانه پو  (A2 B7)                              2 +%5 .0 + %2 %   

  
 

شرایط محیطی براي کامل شدن رشد رویشی و تشکیل اندام 
 میوه  

درجـه   23دمـاي حـدود   در  روز 22الـی   20کشت ها بـه مـدت   
به دلیل اهمیت رطوبت در  .گراد و محیط تاریک نگهداري شدند سانتی

ن استفاده از دسـتگاه  چنی این دوره با آب پاشی مداوم کف سالن و هم
  . درصد نگهداري شد 90تا  85رطوبت محیط در محدوده  ،رطوبت ساز

  
  اي وزن تر و خشک اندام میوه

ها پس از برداشت  نمونهکشت آغاز،  روز بعد از 20اولین برداشت 
ها بـا تـرازوي دیجیتـالی     به آزمایشگاه منتقل و وزن تر و خشک آن

ها داخل پاکت قرار گرفته و  نمونه کردن، براي خشک .گیري شد اندازه

گـراد در آون   درجه سانتی 70-60ساعت در دماي  72تا  24به مدت 
  ).3 و 1( قرار گرفتند

  
  هاي تولیدي کارایی بیولوژیکی قارچ

هـاي   در قـارچ  توانایی تولید و تبدیل مواد بسـتري بـه محصـول   
از  یراندمان بیولـوژیک  خوراکی گوناگون متفاوت بوده و براي محاسبه

ضـرب  محصول تولیدي بر وزن بستر مصرف شده  روش تقسیم وزن
   ).3 و 1( استفاده شد 100 در

  
  تجزیه آماري

 فاکتوریـل بـر پایـه طـرح کـامالً      این طرح در قالب طرح آماري
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بـراي تجزیـه آمـاري    . جام گرفـت تکرار ان 3تیمار در  16تصادفی با 
هـا از   نگین دادهي مقایسـه میـا  و بـرا  MSTATCافزار ها از نرم  داده

در خاتمـه بـراي   . درصد استفاده شـد  5آزمون دانکن با سطح احتمال 
  .فاده گردیداست Excelنامه رسم نمودارها از بر

  
  نتایج و بحث 

  راندمان بیولوژیکی
نتایج حاصل از تجزیه واریانس و مقایسه میانگین اثر بستر کشت 

درصـد   یـک و مکمل غذایی بر رانـدمان و عملکـرد قـارچ در سـطح     
بر  اثر متقابل بستر کشت و مکمل غذایی ).3و  2جدول( دار بود معنی

 ).4 جـدول ( دار شـد  درصد معنـی  5راندمان و عملکرد قارچ در سطح 
هاي تولیـد شـده روي کلـش گنـدم داراي رانـدمان و عملکـرد        قارچ

کلی طـور  هب). 1و 2شکل (بیشتري در مقایسه با باگاس نیشکر بودند 
تخمیر داشـته و داراي مـواد   ه یک دوره کوتاه براي کلش گندم نیاز ب

تر از باگاس نیشکر تجزیه و مواد غذایی را  غذایی بیشتري بوده و سریع
کـه باگـاس داراي قـدرت     در اختیار میسیلیوم قارچ گذاشته در صورتی

هایی با راندمان و عملکرد بـاال در   نتیجه قارچدر تخمیر کمتري بوده
با افزودن . باگاس نیشکر تولید شدبستر ه با در مقایسکلش گندم بستر 
هاي غذایی میزان راندمان بیولوژیکی در مقایسه با شاهد بیشتر  مکمل

هاي غذایی با هم موجـب کـاهش رانـدمان     ولی ترکیب کردن مکمل
هاي نیتروژنه اوره، پودر پنبـه دانـه و آرد    با ترکیب کردن مکمل. شد

ط کشت شـده و دمـا در بسـتر    سویا، میزان زیادي نیتروژن وارد محی
کشت باال رفته در نتیجه گسـترش میسـیلیوم کمتـر شـده و میـزان      

در این . محصول کاهش یافته و قارچ با مقدار راندمان کمتر تولید شد
) 921(درصد و بـاالترین عملکـرد   ) 03/23(تحقیق بیشترین کارایی 

و  )6B2A( آرد سویا+ گرم از کلش گندم که با ترکیب پودر پنبه دانه 
گـرم از  ) 419(درصد و نیز کمترین عملکرد ) 48/10(کمترین کارایی 

افزایش عملکرد قارچ را  )8(همکاران و  بانو. به دست آمد (A1)شاهد 
پـروتئین در   اسید آمینه و پیش به توانایی و قابلیت استفاده از چندین

در دسـترس   هاي انتقالی در پودر پنبه دانـه نشـان دادنـد کـه     فعالیت
 .قارچ قرار گرفته و باعث افرایش عملکرد قـارچ مـی شـود   یسیلیوم م

ـ  )22( یسلرشسیندن و  وسـیله اسـیدهاي   ه افزایش عملکرد قارچ را ب
آمینه موجود در پودر سویا که به عنوان آغاز کننده هاي رشد بر روي 

) 15( نـوردن و همکـاران  . میسیلیوم قارچ عمل مـی کننـد پنداشـتند   
لکرد قارچ ساجورکاجو را از بستر خاك اره غنی بیشترین راندمان و عم

ان جی اتیک . شده با سبوس گندم، پودر آهک و شکر به دست آوردند
با کشت قارچ فلوریدا روي بسترهاي مختلف شـامل  ) 17(و همکاران 

علف فیل، بالل ذرت، کلش لوبیا، کنجاله پوست پنبه دانه و باگـاس  
کنجاله پوست پنبـه دانـه بـه     نیشکر بیشترین عملکرد و راندمان را از

هاي نیتروژنـه   با کاربرد مکمل) 5(تیکدري و همکاران . دست آوردند

و  5، 5/2(کنجاله سویا، پودر یونجه و ورمی کمپوست در سه سـطح  
گندم به ترتیب بیشترین و  روي کلش) درصد وزن تر بستر کشت 5/7

درصد  5/2ا و عملکرد قارچ فلوریدا را از کنجاله سویراندمان کمترین 
ابوذر قوهستانی و همکاران . درصد به دست آوردند 5/7سویا و کنجاله 

با کشت قارچ صدفی فلوریدا بر دو بستر کلـش گنـدم و باگـاس    ) 2(
نیشکر و غنی سازي بسترها با سولفات آمونیوم و کربنات کلسیم، بـه  
این نتیجه رسیدند که قارچ هاي تولید شده از بستر کلش گندم داراي 

 .لکرد و راندمان باالتري در مقایسه با بستر باگاس نیشکر هسـتند عم
با بررسی اثر کود گاوي، کود مرغی، خاکستر چـوب و  ) 7(فکادو آلمو 

سبوس گندم در غلظت هاي مختلف روي بسـتر بـرگ هـاي بلـوط     
ابریشمی باالترین عملکرد و رانـدمان قـارچ صـدفی اسـتراتوس را از     

 +درصد کود گاوي  18 +ابریشمی  درصد برگ هاي بلوط 80ترکیب 
بر اساس پژوهشی کـه توسـط   . درصد خاکستر چوب به دست آورد 2

روي قارچ صدفی فلوریدا صورت گرفت راندمان ) 19(پانت و همکاران 
قارچ در بستر کلش گندم بطور قابل مالحظه اي بیشتر از بستر باگاس 

استراتوس بر با غنی سازي قارچ ) 18(اوسنتی و همکاران . نیشکر بود
) درصـد  20و 15، 10، 5، 0(بستر خاك اره با سبوس برنج در سطوح 

درصد مشاهده کردند  15بیشترین عملکرد و راندمان قارچ را در سطح 
درصد موجب کاهش عملکـرد و کـارایی    20افزایش سطح مکمل به 

ترین عوامل افزایش عمکرد و راندمان فراوان بـودن   یکی از مهم. شد
 .ژن در پودر پنبه دانه نسبت به دو مکمل دیگر می باشدمیزان نیترو

مـورد   C/Nدومین عاملی که شاید تاثیر بیشتري داشته باشـد مقـدار   
زیرا یکی از فاکتورهاي مورد نیاز  استفاده در کشت قارچ صدفی است

هـا   براي فعالیت آنزیم لیگنینولتیک تولید شـده توسـط بازیدومیسـت   
مـواد لیگنوسـلولزي موجـود در بسـتر     نیتروژن است که براي تجزیه 

بیشتر مطالعات گذشته ثابت کرده که هم نوع و هم . کشت نیاز است
تـرین عوامـل در تنظـیم فعالیـت آنـزیم       غلظت منابع نیتـروژن مهـم  

این بیـانگر آن  . ها هستند لیگنینولتیک تولید شده توسط بازیدومیست
تر کشـت بـا   است که افزایش مناسب میزان نیتروژن مواد آلی در بسـ 

   ).3( داردافزایش عملکرد و راندمان بیولوژیکی ارتباط 
  

  رطوبت 
نتایج حاصل از تجزیه واریانس و مقایسه میانگین اثر بستر کشت 

 شـد دار  یـک درصـد معنـی   و مکمل غذایی بر رطوبت قارچ در سطح 
بر رطوبت قارچ  اثر متقابل بستر کشت و مکمل غذایی ).3و  2جدول(

هـاي پـرورش یافتـه     قارچ). 4 جدول( دار شد معنیدرصد  5در سطح 
هـاي   گندم از محتوي رطوبتی بیشتري نسـبت بـه قـارچ   روي کلش 

 15تـا   10بودند زیـرا کلـش گنـدم    برخوردار نیشکر حاصل از باگاس 
چنین  هم ).11(درصد رطوبت دارد  9 و باگاس نیشکر) 25( آب درصد

ر بسـتر کلـش گنـدم    اي د رحله از برداشت رطوبت اندام میوهدر هر م
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بیشترین میـزان رطوبـت    .)3شکل (بود  بیشتر از بستر باگاس نیشکر
آرد + که با ترکیب پودر پنبه دانه  درصد از بستر کلش گندم) 26/92(

درصـد از  ) 68/85( تغذیه شده بود و کمتـرین رطوبـت   (A2B6)سویا 
و در هـاي غـذایی    مکمـل  ترکیب کردنبا بدست آمد اما  (A1)شاهد 

. )3جـدول  ( شـد کمتـر   قـارچ  رطوبـت ه افزایش مقدار نیتروژن، نتیج
تر کلش با کشت قارچ صدفی فلوریدا بر دو بس) 3(رمضان و همکاران 

سازي بسترهاي کشت با سطوح مختلفی  گندم و باگاس نیشکر و غنی
هاي پرورش یافته بر بستر  از بذر قارچ، میزان رطوبت بیشتري از قارچ

تورو و . بستر باگاس نیشکر به دست آوردندکلش گندم در مقایسه با 
 136IL  ،POROشامل  پلوروتوس با پرورش سه نژاد )23( همکاران

اي را بـه   بر روي بستر کلش گندم مقادیر رطوبت اندام میوه 18INو 
نوردن و همکاران . درصد گزارش نمودند 8/92و  2/92، 3/93ترتیب 

را  درصد40/78زان رطوبتبا بررسی قارچ ساجرکاجو، باالترین می) 16(
شکر و کمترین میـزان  + از بستر خاك اره غنی شده با سبوس گندم 

پـودر  + را از بستر خاك اره غنی شده با سبوس گندم  51/72رطوبت 
با بررسی اثرات کود گاوي، کود ) 7(فکادو آلمو . آهک به دست آوردند

هـاي مختلـف روي    خاکستر چوب و سبوس گنـدم در غلظـت   مرغی،
هاي بلوط ابریشمی مشاهده کـرد کـه بـاالترین محتـوي      بستر برگ

هـاي بلـوط    درصد برگ 80رطوبت قارچ صدفی استراتوس از ترکیب 
درصد خاکستر چوب به دسـت   2 +درصد کود مرغی  18 +ابریشمی 

با کشت قارچ برنجی در بسترهاي کشـت   )10(فازلو و همکاران . آمد
نشـان دادنـد کـه میـزان     ) کلش ذرت، خاك اره، کلش برنج( مختلف

   . ها با توجه به نوع بستر کشت متفاوت است رطوبت قارچ
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با بررسی بسترهاي کلش سـویا، کلـش   ) 6(ابوحسین و همکاران 

سـطح   5اره و باگاس نیشـکر کـه بـا سـبوس گنـدم در       برنج، خاك
تغذیه شده بود به ترتیب بیشـترین و  ) درصد 30و 25، 20، 15،10،5(

 25از بستر کلش سویا که با  کمترین میزان رطوبت قارچ شاه صدف را
درصـد سـبوس    30درصد سبوس گندم و بستر باگاس نیشکر که بـا  

پژوهشی که توسط مانزي در . گندم غنی سازي شده بود بدست آوردند
هاي قارچ صدفی صورت گرفت  روي تعدادي از گونه )14( و همکاران

 15 بستر کلش گندم که بـا ر هاي پرورش یافته ب میزان رطوبت قارچ

درصـد   7/94تـا   2/85سازي شده بود، از  غنی چغندر قنددرصد تفاله 
عـرق  تبخیر و ت ،هاي اول به علت تراکم زیاد در برداشت. متفاوت بود

کمتري از سطح کالهک قارچ صورت گرفته و از این رو رطوبت قارچ 
با توجه به نتایج چنین استنباط  .بودهاي دوم و سوم  بیشتر از برداشت

اي در  هاي غـذایی تـراکم انـدام میـوه     مکملاضافه نمودن که با  شد
افزایش پیدا کرده و تراکم قارچ  نسبت به شاهدغنی شده سطح بستر 
ها کمتر در معرض جریـان هـوا    لذا قارچ یافتح افزایش در واحد سط

  ).3(دادند قرار گرفته و آب کمتري را از دست 
 

  قارچ صذفی فلوریدا           تجزیه واریانس-3جدول 
Table 3-Analysis  of variance Florida oyster mushroom   

 درجه آزادي                     )روز(تعداد اندام میوه اي      )  درصد(رطوبت     ) کیلوگرم(عملکرد               ) درصد(راندمان بیولوژیکی  

Degree 0f freedom    Number of body fruits(number)   Moisture (0/0)      Yield(kg)      Biological performance(0/0)  

      ns ٠.٧۵٠۶                         ns ١.٠١۴٧             ns ٠.٢۵٩٣                                            0 ns  2                 تکرار                      (Repeat) 
    (Treated substrate) یمار بستر کشتت                ١                    **17214.187                    ٧۴.۶٢۵ **             ١٨۶.٣٩٧۵٢۶ **                           **185.339

 Dietary)  تیمار مکمل غذایی            ٧                     **28472.425                     ١٧.٧۵۶ **                ٩١٢٢٩.٨٣۵ **                 ٩۴۵.۵۶ **

supplement)    * ١٧ *                    ٨.٨٠٣۴۵٣.٣٧*                      ٧.٣٢٩            15                      14548.676**                       اثر متقابل بستر کشت و
 عذایی  مکمل

(The interaction between substrate and nutritional supplemet) 

                   (Pilot error) خطاي آزمایشی                      65.395                                            ٠.٠٠٣                  ۶١٧.٢١٨۶۵٠                         0.103
  (Coefficient of variation)ضریب تغییرات                               2.669                                            0.01                        ٣.٠٨                              ٠.٣۵    

 .اثر معنی داري ندارد nsو  معنی دار است% 5در سطح * ، معنی دار% 1در سطح ** 
**- Significant is at the 0.01 level, *- Significant is at the 0.05 level and ns: No signifiant effect  

 

 فلوریداصدفی قارچ تعداد اندام میوه اي قارچ، راندمان بیولوژیکی و عملکرد  ،رطوبتبر غذایی مکمل مقایسه میانگین اثر  -4جدول 
Table 4-Mean compare effect of dietary supplement on moisture, number of body fruits, biological performance and yield 

Florida oyster mushroom.  
        تیمار مکمل غذایی       )                     کیلوگرم(عملکرد             )     درصد(راندمان بیولوژیکی      )    عدد(عداد اندام میوه اي  قارچ ت             )درصد(رطوبت     

Food supplement treatment                 Yield (kg)      Biological performance(0/0)      Number of body fruits(number)       Moistur(0/0) 

b  ٨۶.٣٨                                    h 190                               e١١.٠٠۵                                e٣۶٠.٠۶                                  فاقد مکمل - ١Control)(             
a  ٩١.٢١                               b     369                                  a ١٩.۴٠                                  a٧٧۶.۴                            پودر پنبه دانه - ٢ Cottonseed powder  
 a ٩١.٠٩                                    c 347                           a    ١٩.٣٨٠                                  a٧٧۵.آرد سویا- ٣                                ٣ Soya flour                       

ab  ٨٩.٧ d                              754.4a                                   ١٨.٨۵                                                             322 b    ۴- اوره  Urea                               
  7ab.88                                     269f                                 22c.16                                  576c                              ۵- اوره+آرد سویا  + urea Soya flour  

ab ٨٩.١٧                           e      300                                  b١٨.١٨                                 b۶۵٧.٣                       ۶- اوره+پودرپنبه دانه + Ure Cottonseed Powder  
  a  ٩١.٣٢                                a 390                                a١٩.۶۵٠                                aپنبه دانه+ آردسویا- ٧                  ٧٨٩Soya + Cottonseed Powder  
 ab  flour  ٨٨.٢٨                              g 232                                   d١۴.۴٠۵                              d۴۴٠.۴                               اوره+ پودرپنبه دانه+ آردسویا -٨ 

                                                                                                                                                                             +UreaSoya flour+ Cottonseed powder       
 .باشند نمی )P<0.05(دار  اعداد با حروف مشترك در هر ستون داراي اختالف معنی

Numbers followed by the same letter are not significantly differentns (P<0.05) 
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  فلوریدا صدفی قارچولوژیکی و عملکرد تعداد اندام میوه اي قارچ، راندمان بی ،رطوبتبر  و بستر کشت غذاییمتقابل مکمل  مقایسه اثر -5جدول 
Table 5- Mean interaction effect of dietary supplement and substrate on, moisture, number of body fruits, biological 

performance and yield Florida oyster mushroom  
 نوع بستر کشت                          مکمل غذایی نوع           )کیلوگرم(عملکرد    )    درصد(اندمان بیولوژیکی ر           )عدد(تعداد اندام میوه اي     )  درصد(رطوبت   

Culture medium                   Nutritional supplement         Yield(kg)  Biological performance(0/0)  Number of body fruits(number)     Moisture(0/0) 

   b ۶٨. ٨۵                                  i  163                             g ۴٨.١٠                        g ٣ .۴١٩۴       فاقد مکمل Control (A1)      نیشکرباگاس  Sugarcane bagasse   

a   ٩٠. ٣٨                                    c 356                           de  ۶١. ٨۶                    de  ۴ .۶۶1(پودر پنبه دانه              ٧B1A( Cottonseed powder         
                                                                                                                                                                                                     

  a  ٩٠. ٢٧                                 d 333                           de ۵۴ .١۶                       de ٣ .۶۶2(آرد سویا                             ٣B1A( Soya flour   
   a ٩٠. ٠٨                                 e 308                          de ١. ٣٣۶                     de  ٣ .۶۵اوره                        ٣            Urea (A1B3)                                           

ab ١۵ .٨٩                                 g 256                           ef  ١. ٩٣۴                    ef  ٣ .۵4(اوره+ آرد سویا                           ٩٧B1A( Urea+  Soya flour                              

ab  ٨٩. ٩٢                                f 283                            e ١. ٢١۵                       e ۴/۶5( اوره+ پودر پنبه دانه                             ٠٨B1A( + Urea Cottonseed powder        
a ۴۶ .٩٠                                  363 c                            d ١٧. ٠١                        d ۴ .۶6( پودر پنبه دانه+آردسویا                          ٨٠B1A(  

                             Cottonseed powder + Soya flour 
 b ۴٨٨. ٠                              208 h                               f ١٣. ٨٨                       ef ٣ .۵۵۵                             اوره+ پودر پنبه دانه+آردسویا (A1B7)            

                    Cottonseed powder + Soya flour+ Urea 
b  87 .08                         h 217                           g ۵١١. ٣                           fg ٣ .۴۶فاقد مکمل                        ١    Control (A2)               کلش گندمWheat 

straw  
  a ٩٢. ١٩                          b 383                         b ٧۶ .٢٢                            a ۵ .1( پودر پنبه دانه                         ٩١٠B2A(  Cottonseed powder  
   a 92 .05                       c 361                        b  ٢٢. ١٨                            b 2( اآرد سوی                      ٨٨٧. ٣B2A(  Soya flour  
    a 91 .26                     337 d                          bc  ٢١. ٣٨                        bc ۴ .٨٨۵                      هورا  (A2B3) Urea  
    a  ٩٠. ٨٨                       f 283                         d  ١٧. ٢٣                           cd  ۴ .٧٠۶                       4( اوره+ آرد سویاB2A( + Urea Soya flour  
    a  ٩١. ٠٨                       317 e                         c ١٩. ٧٨                            c 5( اوره+ پودر پنبه دانه                          ٧٩١. ٢B2A( + Urea Cottonseed powder  

    a ٢۶ .٩٢                     418 a                          a ٢٣. ٠٣                           a ۴ .پودر پنبه دانه+آردسویا                         ٩٢١  (A2B6)    
                                     Cottonseed powder + Soya flour    

       ab  ١۵ .٨٩                  g 257                        e ١. ٧٨۵                             e ٣ .۶هاور+ پودر پنبه دانه+آردسویا                       ٣ (A2B7)    
                            Cottonseed powder + Soya flour+ Urea  

  .نمی باشند(P<0.05) اعداد با حروف مشترك در هر ستون داراي اختالف معنی داري 
Numbers followed by the same the later are not significantly differents (P<0.05) 

  
  اي تعداد اندام میوه

 نتایج حاصل از تجزیه واریانس و مقایسه میانگین اثر بستر کشت
متقابل بستر اثر چنین  اي قارچ و هم مکمل غذایی بر تعداد اندام میوه و

درصـد   1اي قارچ در سـطح   تعداد اندام میوهبر  کشت و مکمل غذایی
هاي تولیـد شـده در بسـتر     تعداد قارچ). 4و  3،  2جداول(دار شد  معنی

بطـور کلـی   ). 4شـکل  (کلش گندم بیشتر از بستر باگاس نیشکر بود 
اي  که داراي عملکـرد بیشـتري بودنـد تعـداد انـدام میـوه      بسترهایی 

اي قـارچ در   هـاي میـوه   در این تحقیـق تعـداد انـدام   . بیشتري داشتند
هاي  بسترهاي غنی شده بیشتر از شاهد بود اما با ترکیب کردن مکمل

نیتروژنه و در نتیجه افزایش گرما به دلیل ورود نیتـروژن بیشـتر بـه    
عدد  418. اي قارچ مشاهده شد ام میوهمحیط کشت، کاهش تعداد اند

آرد سویا + اي قارچ از بستر کلش گندم که با پودر پنبه دانه  اندام میوه
(A2B6)  عدد قارچ از شاهد  163تغذیه شده و(A1)   به دسـت آمـد .

با کشت قارچ صدفی فلوریـدا بـر بسـترهاي    ) 1(جعفرپور و همکاران 

تفاله فشنگی، چغندر قند کشت مختلف مانند تراشه چوب، غوزه پنبه، 
هاي غذایی سبوس گنـدم،   سازي بسترها با مکمل و لیف نخل و غنی

سبوس برنج، پودر کنجاله سویا و تفاله هویچ، بیشترین تعداد قـارچ را  
فکادو . روي بستر غوزه پنبه غنی شده با سبوس گندم به دست آوردند

خاکسـتر  هاي کود گاوي، کـود مرغـی،    با بررسی اثر مکمل )7(آلمو 
هاي بلوط  هاي مختلف روي بستر برگ چوب و سبوس گندم در غلظت

ابریشمی مشاهده کرد که بیشترین تعداد قارچ صـدفی اسـتراتوس از   
 +درصد کود مرغی  10 +هاي بلوط ابریشمی  درصد برگ 80ترکیب 

درصد خاکستر چوب و کمترین تعداد اندام  2 +درصد سبوس گندم  8
بـا بررسـی تـاثیر    ) 4(مالیی و بشارتی . ت آمداي از شاهد به دس میوه

هاي محرك رشد گیاه در بسترهاي مختلف مشاهده کردند که  باکتري
اي بیشتري در  بسترهاي تلقیح شده با باکتري داراي تعداد قارچ دکمه

با بررسی قارچ استراتوس ) 24(وانگ و همکاران . مقایسه باشاهد است
اي نوشابه الکلـی تعـداد انـدام    روي بستر بقایاي بذور مصرف شده بر

درصـد   45اي کمتري از شاهد به دست آوردند ولی بـا افـزودن    میوه



375       هاي رشدي قارچ صدفی فلوریدا هاي غذایی بر شاخص لاثرات بستر پایه و مکم

بایسل و  .اي بیشتري از بسترها تولید شد سبوس گندم تعداد اندام میوه
با مطالعه سه مکمل پوست برنج، پیت و کود مرغـی در  ) 9(همکاران 
ایش کود مرغی درصد به این نتیجه رسیدند که افز 20و  10دو سطح 
اي  درصد در محیط کشت موجب افزایش تعداد اندام میوه 20به سطح 

ها در بستر  افزابش تعداد قارچ. با شاهد شد قارچ استراتوس در مقایسه
کلش گندم با پودر پنبه و آرد سویا شاید به دلیل ترکیبـات شـیمیایی   
قابل جذب در محیط کشت بوده که در مقایسـه بـا باگـاس نیشـکر     

  ).1(شدند تر تجزیه و استفاده  عسری
 

  کلی گیري نتیجه
قـارچ صـدفی    هـاي رشـدي   شاخصبستر کشت تاثیر عمیقی بر 

هاي به دست آمده از بسترهاي غنی  اي که قارچ داشت به گونهفلوریدا 
اثـر  . هـاي رشـد بـاالیی داشـتند     شده در مقایسه بـا شـاهد شـاخص   

ـ    هاي غذایی بر شاخص مکمل کـه   طـوري  ههاي رشد متفـاوت اسـت ب
ها به بسـتر کشـت، موجـب افـزایش      افزودن مقادیر مناسبی از مکمل
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