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 چکیده

است. با توجه به اهمیت اقتصادی این قارچ،  های صدفی های قارچ یکی از مهمترین گونه (Pleurotus eryngii)صدف شاه  دارویی -رچ خوراکیقا
هـای غذایی و نوع بستر کشت بـر  هدف اصلی در این تحقیق بررسی اثر مقـادیر مختلـف مکمـلثیر نوع بستر کشت بر خصوصیات آن بررسی گردید. أت

، سـبوس بـرنو و تلالـه    سـویا  کنجاله، سبوس گندمهای از بسترکشت خاک اره با مکملصدف بود. شاهقارچ  یوری بیولوژیک های عملکرد و بهره شاخص
وری بیولـوژیکی،  جهـت بررسـی میـ ان بهـره    تکرار  4با  طرح کامال تصادفی آزمایشی در قالب برای این منظور استلاده شد.و خاک اره به تنهایی چای 

%( در ترکیـب بسـتر کشـت خـاک اره بـا      72وری بیولوژیکی قـارچ شـاه صـدف     نتایو نشان داد که بیشترین بهره د.میانگین تعداد و وزن قارچ انجام ش
%( در بستر کشت خاک اره به تنهایی بدست آمد. همچنین بهترین بستر کشت برای داشتن 30وری بیولوژیکی  های سبوس گندم و کمترین بهره مکمل

های سبوس گندم و بهترین ترکیب سوبسترا برای داشتن بیشترین وزن قارچ ترکیب بسترکشت خـاک   ه با مکملبیشترین تعداد قارچ بسترکشت خاک ار
بیشترین سرعت رشد میسلیوم  =7pHهای سبوس گندم و  گردد. نتایو نشان داد ترکیب بستر کشت خاک اره با مکملاره با مکمل تلاله چای توصیه می

 های فالکون داشت.  و همچنین در بستر کشت در داخل لوله شدیها در پتریرا در عصاره محیط کشت

 
 ، ضایعات گیاهی لیگنوسلول ی، قارچ شاه صدفوری بیولوژیکیبهرهبستر کشت،  کلیدی:هایواژه

 

 12345مقدمه

یکـی از اعاـا    ( Pleurotus eryngii  قارچ خوراکی شاه صدف
می متعلـق بـه شـاخه    بندی عل های صدفی و از نظر طبقه خانواده قارچ

Basidiomycota رده ،Agaricomycetes  و خــــــــــــــــانواده
Pleurotaceae        بوده و عمومـا  بوـور طبیعـی بـر روی گیاهـان تیـره

قـارچ شـاه صـدف بـا داشـتن      نمایـد.   رشد مـی  (Apiaceae)چتریان 
های شاخصی چون بافت منسـج،، شـکل منحصـر بـه فـرد و       ویژگی

بـه  های صـدفی   خانواده قارچ در بیننام شاه صدف را  طعمی مناسب،
ای از  دارویـی بـه دسـته    -. قـارچ خـوراکی  خود اختصـا  داده اسـت  

شوند که در مقیاس صنعتی تولیـد شـده و    های خوراکی گلته می قارچ
                                                           

ی صـنعتی، جهــاد  هـا  فنـاوری قـارچ   اعاـا  هیـأت علمـی گـروه زیسـت      -5و  4، 1
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و یا خوا  دارویـی بـا ارزب باشـند. تولیـد      دارای مواد مؤثره دارویی

ای اهمیـت  های دارویـی در ایـران دار    بذر قارچ( قارچ 6میوه و اسپاون
(. بدلیل دارا بودن خوا  دارویی، قـارچ شـاه   2باشد   بسیار زیادی می

(. 1شـود    دارویی محسوب مـی  -های خوراکی صدف نی  یکی از قارچ
اره، پوسـته پنبـه دانـه، کلـش      خـاک در تحقیقات ثابت شده است که 

مقـادیر مختلـف کنجالـه     گندم، باگاس نیشکر، همـراه بـا   کلشذرت، 
بسـترهای بسـیار    بادام زمینـی، سـبوس گنـدم و غیـره،    سویا، کنجاله 

همچنـین   (.15 باشـند  قارچ شاه صدف میبرای تولید تجاری  مناسبی
بهتـرین  بـه عنـوان یکـی از     بـا   یمحتوای پروتئینبه دلیل  کاه برنو
 (.18  شودی استلاده میقارچ صدف هایگونه برای کشت ترکیبات

بـا ی   توانایی های صدفی ارچخانواده قیکی از م ایای استلاده از 
 بدون نیـاز بـه کمپوسـت   در بسترهای لیگنوسلولوزی ها برای رشد آن

 هـای تولیـد بـرای ایـن    تکنیـ   .اسـت  یپوششخاک و  فرآوری شده
است و در مقایسه با بسـترهایی   به خوبی توسعه یافته هابازیدیومیست

هسـتند  شـوند، نسـبتا سـاده    ای سلید استلاده میکه برای قارچ دکمه
(. خاک اره و پودر بامبو از جمله ترکیباتی هسـتند کـه بـه عنـوان     14 
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 779    اده از ضایعاتسازي بستر كشت قارچ خوراكي شاه صدف با استف بهینه

(. بـا  11شوند  بسترهای قوی برای کشت قارچ شاه صدف استلاده می
ضـایعات مختلـف    انواع تحقیقات کمی در مورد مناسب بودناین حال 

در  ،انجـام شـده اسـت   قـارچ شـاه صـدف     لیگنوسلولوزی برای کشت
 بودنـد  شدهزمینی استلاده و پوسته بادام دانهپنبه قبلی گندم،تحقیقات 

درخــت راب، خــاک اره و (. در تحقیقــات دیگــر خــاک اره 13 و 10 
( 9  گنـدم و سـبوس   ، چـوب بـالل ذرت  (5 مخلوطی از سبوس برنو 

برای کشت قارچ شـاه صـدف اسـتلاده شـده اسـت. بسـترهای مـورد        
آن منوقـه   استلاده در هر منوقـه بـه ضـایعات کشـاورزی موجـود در     

شـود  در اروپا بیشترین بستری کـه اسـتلاده مـی    (.4 و 3بستگی دارد  
که در کشورهای جنوب شرق آسیا خاک اره  گندم است، در حالی کلش
و اغلب این بسترهای کشت در صنایع دام و طیور مـورد   تر استشایع

 گیرند. استلاده قرار می
اه صـدف  ( سرعت رشد میسلیوم قـارچ شـ  18صیادی و همکاران  

 P. eryngii  را بر روی برگ خرمای غنی شده با پودر سویا و خـاک )
اره بررسی کردند. بیشترین سرعت رشد میسلیوم در بستر برگ خرمای 

درصد پودر سویا و کمترین در بستر برگ خرمای غنی  10غنی شده با 
درصد خاک اره بود. مرک  تحقیقـات کشـاورزی شـانگهای     30شده با 
بستری بـا  گ ارب نمود که قارچ شاه صدف روی  2011در سال  چین

ولی  کندخاک اره، پوسته پنبه دانه، کاه ذرت و باگاس رشد میترکیب 
شـود کـه سـبوس بـرنو، آرد     بهترین نتیجه برداشت زمانی حاصل می

ذرت، پوسته پنبه دانه یا کنجاله سویا به بستر اصـلی اضـافه شـود. بـا     
کنجالـه سـویا و سـبوس     وژن در پودرتوجه به وجود مقادیر با ی نیتر

هـای پـایین   هـا در نسـبت   رسد اف ودن ایـن مکمـل  غالت به نظر می
های بـا   موجب ترغیب رشد رویشی قارچ خوراکی شود ولی در نسبت

به دلیل اضافه شدن مقادیر با ی نیتروژن به بستر و کـاهش نسـبت   
C/N   گـردد. همچنـین نسـبت     موجب کاهش رشد رویشـی مـیC/N 
 (.7 و 6باشد   می 17:1نه برای مرحله رشد رویشی قارچ تقریبا بهی

هـای  های متلاوت قارچ صدفی را با نسبت( گونه5کننی و کبدی  
مختلف ضایعات کاغذ و پنبه دانه کشـت کردنـد و عملکـرد و کـارایی     

هـای مختلـف   بیولوژیکی آن را بررسی نمودند. در این بررسی نسـبت 
ا سبوس گندم و سنگ آه  بر اساس وزن ضایعات کاغذ و پنبه دانه ب

خش  مورد استلاده قرار گرفت و نتایو به دست آمـده نشـان داد کـه    
امکان تولید تجاری با کیلیت خوب این قـارچ در بسـتر تهیـه شـده از     

 شود. های مختلف ضایعات کاغذ و پنبه دانه فراه، مینسبت
سـیله تلالـه   سازی بـستر تلالـه کشت بو تأثیر غنی( 19 تاج الدین 

زیتون، تلاله خش  چغندر قند و ســـویا را بـــر قـــارچ خـــوراکی 
بررسـی نمـوده و دریافــت  (P. sajor-cajo)  صـــدفی دینگـــری

کـه در بسیاری از موارد می ان تولید قارچ حاصل از کـاه غنـی شــده    
 نسبت به شاهد با تر اسـت.
ارچ شـاه صـدف را بـر    ( نژادهای مختلف ق8مونمون و همکاران  

روی خاک اره و کاه برنو کشت کرده و پارامترهـای رشـد و عملکـرد    
ها را بررسی کردند. نتایو نشان داد که نژاد کشت شده روی خـاک   آن

درصد( نسـبت بـه    5/73وری   اره با ترین عملکرد بیولوژیکی و بهره
س ( نیـ  تـأثیر مکمـل سـبو    12و همکاران   سایر نژادها را دارد. پنگ

ــرای تعیــین بهتــرین و   ــژاد قــارچ شــاه صــدف ب ــر روی دو ن بــرنو ب
هـای قـارچ   ترین مقـدار سـبوس بـرنو را بـرای رشـد گونـه       اقتصادی

بـا اضـافه    Holland 150پلوروتوس در تایوان بررسـی کردنـد. نـژاد    
کردن سبوس برنو با ترین می ان راندمان بیولوژیکی را داشت. آنتون 

%( را 8/0، 4/1، 0/2لـاوت نیتـروژن    هـای مت ( غلظـت 1و همکاران  
برای تعیین مقدار مولوب نیتروژن بسـتر ارزیـابی کردنـد. نتـایو ایـن      

% 4/1بررسی حاکی از آن بود که بهترین می ان غلظت نیتروژن بسـتر  
 داد.  است که در تمامی نژادها وضعیت بهتری را نشان می

ت هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی نقـش تعـدادی از ضـایعا   
لیگنوسلول ی کشاورزی در بهینه سازی بستر کشت قارچ خوراکی شاه 

ها بر روی توان بیولـوژیکی تولیـد محصـول در ایـن      صدف و تأثیر آن
برای رشد رویشی قارچ شاه صدف  pHقارچ بود. در این راستا بهترین 

 نی  بررسی گردید.

 

هاموادوروش

ی  نـژاد تجـاری   در این پژوهش در تمام تیمارها از  نژادقارچ:
( استلاده گردیـد. نـژاد اسـتلاده    P. eryngiiقارچ خوراکی شاه صدف  

های خوراکی  از آزمایشگاه تحقیقات قارچ KS004شده با کد شناسایی 
کره جنـوبی دریافـت گردیـد. ایـن نـژاد        Gyeongsangدانشگاه ملی

اکنون در سـازمان جهـاد دانشـگاهی خراسـان رضـوی نگهـداری        ه،
 شود.  می

برای بررسی تأثیر ترکیبات مختلف بستر  مارهایآزمایشی:تی
کشت بر پایه اسـتلاده از خـاک اره، آزمایشـی در قالـب طـرح کـامال        

 در تکرار انجـام گرفـت.   4و  ترکیب مختلف بستر کشت 5تصادفی با 

ترکیبات استلاده شده بعنوان بستر کشت بر روی رشد  تأثیر تحقیق این
 ( بررسی شد. 1ها  جدول  ملقارچ شاه صدف به همراه مک

خاک اره بعنوان ماده اصلی در  :کشتهایبسترسازیآماده
خـاک   .ور گردید در آب غوطهساعت  24به مدت  1های جدول  ترکیب

 % بـود. سـپ   50اره از ترکیب چوب درخت راب و صنوبر به نسـبت  
هـای   و طبق تیمارهای آزمایشی بـا مکمـل  آبکـش شـده ها  خاک اره

بــه  و کربنـات کلسـی،   سـوللات کلســی،   .مخلوط گردید عنوان شده
آمــاده   بسـترهای مربوطه اف وده شـد.  های ترکیبصـورت خش  به 
 800 متر به وزن سانتی 20×40هـای پلـی اتیلینی شـده داخـل کیسـه

هـا  ای، کیسـه ریخته شد. پ  از بستن درب آنها با درپـوب پنبـه   گرم
اتمسلر به  5/1گراد و فشار  ـه سانتیدرج 121اتوکالو در دمـای داخل 
 زنــی  مایـه هـا  سهپ  از سرد شدن کی .ساعت استریل گردید 2مدت 

 KS004نـژاد  بسترهای کشت با استلاده از اسپاون قارچ شـاه صـدف   
 انجام شد.
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تیمارهایآزمایشیونسبتترکیباتموادلیگنوسلولزیدرهرتیمار-1جدول

mbinations of lignocellulosic materials in each treatmentTreatments and co -Table 1

ترکیبات
Compounds 

نسبتدرمخلوط
Ratio in the mix 

(%)  

تیمارهایآزمایشی
Treatments

 خاک اره، سبوس گندم، سنگ گچ و آه 
saw dust, wheat bran, gypsum and lime 

47:47:3:3 1 

 آه  و خاک اره، کنجاله سویا، سنگ گچ
and lime gypsum soybean meal, saw dust, 

85:9:3:3 2 

 خاک اره، سبوس برنو، سنگ گچ و آه 
and lime gypsumrice bran,  saw dust, 

47:47:3:3 3 

 خاک اره، تلاله چای، سنگ گچ و آه 
and lime gypsum tea waste,saw dust,  

85:9:3:3 4 

 خاک اره، سنگ گچ و آه 
saw dust, gypsum and lime 

94:3:3 
 شاهد5 

Control 

 
خصوصیاتبسترهایکشت-4جدول

Table 4- Properties of substrates         
N 

 (%)C/Nتیمارهایآزمایشی
Treatments 

1.838 58.9 1 
1.210 74.3 2 
1.156 88.4 3 
0.857 95.3 4 
0.396 146.8 5 

%(، 3%(، سنگ گچ  47سبوس گندم   %(،47 خاک اره   -1تیمارهای آزمایشی: 
%(، آه  3%(، سنگ گچ  9%(، کنجاله سویا  85 خاک اره  -2%((، 3آه   

 -4%((، 3%(، آه   3%(، سنگ گچ  47%(، سبوس برنو  47 خاک اره  -%3((،3 
یا شاهد  خاک  5%((، 3%(، آه   3%(، سنگ گچ  9%(، تلاله چای  85 خاک اره  

 %((.3، آه   %(3%(، سنگ گچ  94اره  

Treatment: 1-(saw dust (47%), wheat bran (47%), gypsum 

, soybean meal (9%)dust (85%),  saw(-(3%), lime (3%)), 2

(47%), rice bran dust (47%),  saw(-gypsum (3%), lime (3%)), 3

gypsum (3%), lime (3%)), 4-(saw dust (85%), tea waste (9%), 

gypsum (3%), lime (3%)), 5 or Control-(saw dust (94%), 

gypsum (3%), lime (3%)). 

 
را در  بـذر گنـدم دیـ،   ی  کیلـوگرم   تهیهاسپاون)بذرقارچ(:

هـا در   و سپ  دانه جوشانده شددقیقه  20مدت  لیتر آب به میلی 1800
 پـ  از اتمـام مراحـل    .ماندنـد دقیقـه بـاقی    10مـدت   آب جوشیده به
نظر سرد شده و آب اضافی آنهـا   های مورد اندن، دانهجوشاندن و خیس

و سوللات کلسـی،   آه ( بعد از این عمل، کربنات کلسی،  .شدتبخیر 
. بعـد از اتمـام مراحـل قبلـی،     گردیـد هـا اضـافه    هیدراته  گچ( به دانه

های مقاوم بـه حـرارت ریختـه شـده و      های گندم درون پالستی  دانه
  بـه  اتمسـلر  5/1 و با شرایط فشـار اتوکال برای ضدعلونی کردن درون

 قرار گرفتند.گراد  درجة سانتی 121ساعت در درجه حرارت  2مدت 
های گندم آماده شـده بـا قوعـه     دانه زنییاتلقیحاسپاون:مایه

کوچکی از محیط کشت حاوی میسلیوم قارچ شاه صدف تلقیح شـده و  

هـداری  روز نگ 10گراد بـه مـدت    درجه سانتی 25برای رشد در دمای 
های گندم احاطه شده با میسلیوم قارچ شـاه   شد. پ  از این مدت دانه
زنی بسـترهای کشـت مـورد اسـتلاده قـرار       صدف  اسپاون( برای مایه

 گرفت.
بسترهای کشت آماده شـده موـابق    زنیبسترهایکشت:مایه

ترکیب هر تیمار بصورت جداگانه با اسپاون قارچ شـاه صـدف در زیـر    
 40گرمی حـدود   800لو، مخلوط شد. برای هر کیسه هود  مینار ایرف

هـا بخـوبی مخلـوط    زنی کیسهاسپاون استلاده گردید. پ  از مایهگرم 
ها ای برای محافظت از آلودگی بر روی درب کیسه شده و درپوب پنبه

 قرار گرفت.
 بـه  زنـی  مایـه از عمل  بعد ت:شرایطنگهداریبسترهایکش

درجه  25 بـه اتـاق رشد با دمای بسترهای کشترویشی،  رشد منظور
شاه صدف  میسلیوم قارچروز  16تا 10. پ  از گراد انتقال یافتسانتی

بسترهای پر شده از میسلیوم قـارچ   تمام بسترهای کشت را فرا گرفت.
درجــه  16-18دمــای در شــاه صــدف بــرای تحریــ  رشــد زایشــی 

ـ  22تـا   17گراد قرار گرفتند. پـ  از گذشـت    سانتی زنـی،   هروز از مای
 26تـا   21در دهـی  های اولیه تشکیل گردید و اولین فالب میوه قارچ
روز برداشـت شـده و    4هـا هـر    زنی گرفته شـد. میـوه   از مایهپ  روز 

 تعدادشان در هر کیسه کشت شمرده و وزن شد. 
مقـدار رشـد رویشـی     گیدری:هایرشدموردانددازهشاخص

ــدادر بســترهای کشــت (1AMG میســلیوم  ــداد ان ــوه، تع ــی م می ده

 NFB
 وری بیولـــوژیکیبهـــرهوزن قــارچ تــازه برداشــت شــده و  (،2

 3BE سرعت رشد میسلیوم در بسـتر  . گیری شـدنداندازه( در هر تیمار

                                                           
1- Amount of Mycelium Growth 

2- Number of Fruiting Body  

3- Biologycal Efficiency  
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هـا بـا   کشت در داخل لوله فالکون و همچنین در عصاره محیط کشت
درجـه   25در دمـای   دیـش  ( در پتری5/8و  7، 5/5متلاوت    pHسه 

 گیری شد. دازهگراد ان سانتی
 (AMG)=  میـانگین شـعاع میسـلیوم قـارچ(    2× 14/3تعـداد روز/ 

 مقدار رشد رویشی میسلیوم
 (BE)= (تازه برداشت شـده  چوزن قار /وزن خش  بستر  × 100

 وری بیولوژیکی بهره
 4تیمـار و   5آزمایش در قالب طرح تصـادفی بـا    ها:تجزیهداده
 ماریآ اف ار نرما استلاده از مده بآاطالعات به دست تکرار انجام شد و 

JAMP 4.0  ماری قرار گرفت و رس، نمودارهـا  آمورد تج یه و تحلیل
انجـام   SygmaPlot 12.0و  Microsoft Exell 2007 افـ ار   با نـرم 

 گردید.
 

نتایجوبحث

گیـری   و نوع بستر کشت در سرعت رشد میسلیوم: اندازه pHتأثیر 
مختلـف   pHکشت بـا سـه    هایسرعت رشد میسلیوم در عصاره بستر

(. 1گـراد صـورت گرفـت     درجه سانتی 25( و در دمای 5/8و  7، 5/5 
روز در  7گیری میانگین شـعاع رشـد میسـلیوم پـ  از گذشـت      اندازه

بـرای رشـد    pHعصاره تیمارهای آزمایشـی، نشـان داد کـه بهتـرین     
در   pH(. از ایـن 1بـود  شـکل    =7pHمیسلیوم بـرای تمـام تیمارهـا    

 د برای بررسی رشد میسلیوم در بسترهای کشت استلاده شد.مرحله بع

 


هایمختلفpHنرخرشدمیسلیومقارچشاهصدفدرعصارهمحیطکشتتیمارهایآزمایشیدر–1شکل

 خاک اره  -3%((،3%(، آه   3، سنگ گچ  %(9%(، کنجاله سویا  85 خاک اره   -2%((، 3%(، آه   3%(، سنگ گچ  47%(، سبوس گندم  47 خاک اره   -1تیمارهای آزمایشی: 
%(، 3%(، سنگ گچ  94ه  یا شاهد  خاک ار 5%((، 3%(، آه   3%(، سنگ گچ  9%(، تلاله چای  85 خاک اره   -4%((، 3%(، آه   3%(، سنگ گچ  47%(، سبوس برنو  47 

 %((3آه   

Figure 1- Growth rate of king oyster mushroom mycelium in extract of media culture treatments in different PH 

Treatment: 1- (saw dust (47%), wheat bran (47%), gypsum (3%), lime (3%)), 2- (saw dust (85%), soybean meal (9%), gypsum (3%), 

lime (3%)), 3- (saw dust (47%), rice bran (47%), gypsum (3%), lime (3%)), 4- (saw dust (85%), tea waste (9%), gypsum (3%), lime 

(3%)), 5 or Control- (saw dust (94%), gypsum (3%), lime (3%)) 

 
گیری مقدار رشد میسلیوم قارچ شاه صـدف در بسـتر کشـت     اندازه

ترکیب بستر کشت، بیشـترین   5تیمارهای آزمایشی، نشان داد که بین 
و کمتـرین مقـدار    1مقدار رشد میسلیوم مربوط به بستر کشت شماره 

(. همـانوور کـه در   2 جـدول   بود 5رشد مربوط به بستر کشت شماره 
از  1قدار رشد میسلیوم در ترکیب شـماره  شود، م مشاهده می 2تصویر 

بستر کشـت  روز از تلقیح  16پ  از که  بقیه بسترها بیشتر بود بووری
در صـورتی کـه در   است. تقریبا کامل شده میسلیوم دوانی میسلیوم، با 

 شود. بقیه تیمارها رشد حداکثری دیده نمی
مقایسـه میـانگین تعـداد قـارچ در تیمارهـای       تعدادقارچتدازه:

شـود،   آمـده اسـت. همـانوور کـه مشـاهده مـی       2زمایشی در شکل آ
و کمترین تعداد  1میانگین بیشترین تعداد قارچ در ترکیب بستر کشت 

 3و1های بستر کشت  به دست آمد. بین ترکیب 5قارچ در بستر کشت 
از نظر تعداد میـوه قـارچ اخـتالف     5و  4، 2های بستر کشت و ترکیب
هـا در   کیلیـت میـوه   3نداشت. در جـدول  ( وجود p≤0.05داری  معنی
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تیمارهای آزمایشـی از نظـر ضـخامت سـاقه، قوـر کالهـ  و رنـگ        
بنـدی  و بـر اسـاس خصوصـیات رـاهری امتیاز     کاله  بررسی شده

رو و با توجه به تعداد و کیلیت میوه، بهترین ترکیب بستر  گردید. از این
در  گردد. این ترکیـب نقـش مهمـی    توصیه می 1کشت ترکیب شماره 

کاهش ه ینه تولید و استلاده از ضایعات کشـاورزی مـورد بررسـی را    
 خواهد داشت.

% در 47% و بـا نسـبت   06/2از سبوس گندم بـا مقـدار نیتـروژن    
اسـتلاده شـده اسـت. ازت نقـش بسـیار       1ترکیب بستر کشت شماره 

مهمی در تحری  رشد رویشی میسلیوم قـارچ شـاه صـدف دارد بنـابر     
خصو  مقدار رشـد رویشـی و تعـداد و کیلیـت      نتایو بدست آمده در

میوه، ارتباط اف ایش این صلات با استلاده از سبوس گندم در ترکیـب  
( نی  نشان دادنـد  16باشد. رویسی و همکاران   بستر کشت مشهود می

دهی و اف ایش که مقدار کربن و نیتروژن بستر کشت بر روی زود میوه
( نی  به این نکتـه  13  و همکاران  تولید تأثیر فراوانی دارد. فیلیپوسی

اشاره کردند که درصـد رشـد و توسـعه میسـیلیوم قـارچ بسـتگی بـه        
 دسترسی به نیتروژن بستر کشت دارد. 

 
(=7pH(قارچشاهصدفدرتیمارهایآزمایشی)mm2/dayمقداررشدمیسلیوم)-2جدول

Table 2- The mycelium growth amount of P. eryngii (mm2/day) in differenttreatments (pH= 7) 
تیمارهایآزمایشی

Treatments 
1 2 3 4 5 

a5.6 bc4.56 b/4.87 bc4.73 4.04d 
اک اره  خ -3%((،3%(، آه   3%(، سنگ گچ  9%(، کنجاله سویا  85 خاک اره   -2%((، 3%(، آه   3%(، سنگ گچ  47%(، سبوس گندم  47 خاک اره   -1تیمارهای آزمایشی: 

%(، 3%(، سنگ گچ  94ه  یا شاهد  خاک ار 5%((، 3%(، آه   3%(، سنگ گچ  9%(، تلاله چای  85 خاک اره   -4%((، 3%(، آه   3%(، سنگ گچ  47%(، سبوس برنو  47 
 %((3آه   

, gypsum soybean meal (9%), dust (85%) saw( -dust (47%), wheat bran (47%), gypsum (3%), lime (3%)), 2 saw( -Treatments: 1

dust (85%), tea waste (9%), gypsum (3%),  saw( -(47%), gypsum (3%), lime (3%)), 4rice bran dust (47%),  saw( -(3%), lime (3%)), 3

lime (3%)), 5 or Control- (saw dust (94%), gypsum (3%), lime (3%)) 

 

 
قارچشاهصدفدرشرایطروزچپ(بسترهایکشت16راست(رشدشعاعیمیسلیومقارچشاهصدفدرتیمارهایآزمایشیپساز-2کلش

میوهگیری
 خاک اره  -3%((،3 %(، آه  3%(، سنگ گچ  9%(، کنجاله سویا  85 خاک اره   -2%((، 3%(، آه   3%(، سنگ گچ  47%(، سبوس گندم  47 خاک اره   -1تیمارهای آزمایشی: 

%(، 3%(، سنگ گچ  94ه  یا شاهد  خاک ار 5%((، 3%(، آه   3%(، سنگ گچ  9%(، تلاله چای  85 خاک اره   -4%((، 3%(، آه   3%(، سنگ گچ  47%(، سبوس برنو  47 
 %((3آه   

Left) Oyster mushroom cultivation  aystreatments after 16 d inmycelium radial growth  Pleurotus eryngii Right) -2 Figure

substrates in fruiting phase
, gypsum soybean meal (9%)dust (85%),  saw( -dust (47%), wheat bran (47%), gypsum (3%), lime (3%)), 2 saw( -Treatments: 1

dust (85%), tea waste (9%), gypsum (3%),  saw( -lime (3%)), 4(47%), gypsum (3%), rice bran dust (47%),  saw( -(3%), lime (3%)), 3

lime (3%)), 5 or Control- (saw dust (94%), gypsum (3%), lime (3%)) 



 5       4      3       2   

    1   
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قارچشاهصدفبسترکشتهایمختلفمیانگینتعدادقارچدرترکیب-3شکل

 خاک اره  -3%((،3%(، آه   3%(، سنگ گچ  9%(، کنجاله سویا  85 خاک اره   -2%((، 3%(، آه   3%(، سنگ گچ  47%(، سبوس گندم  47 خاک اره   -1تیمارهای آزمایشی: 
%(، 3%(، سنگ گچ  94ه  یا شاهد  خاک ار 5%((، 3%(، آه   3%(، سنگ گچ  9%(، تلاله چای  85 خاک اره   -4%((، 3   %(، آه3%(، سنگ گچ  47%(، سبوس برنو  47 

 %((3آه   

Pleurotus eryngiiThe average number of mushroom in various substrates formula in -3 Figure 
, gypsum soybean meal (9%)dust (85%),  saw( -, gypsum (3%), lime (3%)), 2dust (47%), wheat bran (47%) saw( -Treatments: 1

dust (85%), tea waste (9%), gypsum (3%),  saw( -(47%), gypsum (3%), lime (3%)), 4rice bran dust (47%),  saw( -(3%), lime (3%)), 3

lime (3%)), 5 or Control- (saw dust (94%), gypsum (3%), lime (3%)) 

 
تولیدشدهدرتیمارهایمختلفبسترکشت)ضخامتساقه،قطرکالهکورنگکالهک(کیفیتمیوه-3جدول

Produced fruiting body quality in different treatments (stem thickness, diameter and color cap) -3 Table
تیمارهایآزمایشی

Treatments
 

12345 

+++++ ++ +++ ++ + 
 بندی کیفی درجه

Quality grading
 

  +((  ++(و بد  +++(، متوسط  ++++(، خوب  +++++(، خیلی خوب بندی کیلیت به ترتیب از عالی  درجه
very good (++++), Good (+++), Average (++) and Bad (+) (+++++),Quality grading, respectively High  

 خاک اره -3%((،3%(، آه   3%(، سنگ گچ  9%(، کنجاله سویا  85 خاک اره  -2%((، 3%(، آه   3%(، سنگ گچ  47%(، سبوس گندم  47 خاک اره   -1تیمارهای آزمایشی: 
 %(،3 %(، سنگ گچ 94یا شاهد  خاک اره   5%((، 3%(، آه   3%(، سنگ گچ  9%(، تلاله چای  85 خاک اره   -4%((، 3%(، آه   3%(، سنگ گچ  47%(، سبوس برنو  47 

 %((3آه   

Treatment: 1- (saw dust (47%), wheat bran (47%), gypsum (3%), lime (3%)), 2- (saw dust (85%), soybean meal (9%), gypsum (3%), 

lime (3%)), 3- (saw dust (47%), rice bran (47%), gypsum (3%), lime (3%)), 4- (saw dust (85%), tea waste (9%), gypsum (3%), lime 

(3%)), 5 or Control-(saw dust (94%), gypsum (3%), lime (3%)) 

 

دار  واریان  نشان از معنـی تج یه بررسی  میانگینوزنقارچ:
( نوع ترکیب بستر کشت بر روی میـانگین وزن قـارچ   p≤0.05بودن  

و  2وزن هـر قـارچ در بسـتر کشـت      ، بیشترین3داشت. موابق شکل 
بوده است. نتـایو نشـان    5و  4ارچ در بسترهای کشت کمترین وزن ق

بهترین نتیجه را داشته  2که برای شاخص وزن قارچ، تیمار شماره داد 
% باعث 1/1، کنجاله سویا با مقدار ازت 2است. در ترکیب بستر کشت 

شود. با توجه به اینکـه کنجالـه سـویا     این ترکیب میمورد ازت مین أت
باعث افـ ایش وزن  باشد که  له روغن میحاوی ترکیبات دیگری از جم

 های قارچ شده است. میوه

وری بیولـوژیکی در  بهرهمیانگین درصد  بیولوژیکی:وریبهره
ــد از   5و  4، 3، 2، 1تیمارهــای آزمایشــی  ــب عبارتن ــه ترتی ، 81/64ب

نشان  4نتایو بدست آمده در شکل  .80/19و  72/28، 22/59، 74/49
بیشـترین رانـدمان بیولـوژیکی     1ماره دهد که تیمـار آزمایشـی شـ    می
دارای کمترین راندمان بیولـوژیکی   5%( را داشته و تیمار شماره 8/64 
%( بوده است. مقایسه میانگین تیمارهای آزمایشی نشان داد که 8/19 

داری  از نظـر آمـاری اخـتالف معنـی     5و  4همچنـین   3و 1تیمارهای 
 p≤0.05 .ــدارد ـــ ( را ن ــاران روی ــاهده کرد( 17  و همک ــدمش ــه  ن ک

های سـبوس بـرنو کـه منجـر بـه افــ ایش میـانگین تعـداد     نسـبت



 1396زمستان ، 4، شماره 31)علوم و صنایع كشاورزي(، جلد نشریه علوم باغباني     784

شــوند ســبب کــاهش در وری بیولــوژیکی مــیقــارچ و افــ ایش بهــره
 ی  ارهــار کردنـد  ( ن16  سانچ گردند. روی  و میـانگین وزن قارچ می

تر وری بیولوژیکی پایینبهره تر وقتی کههای ب رگتر و سنگینکه قارچ
 .شونداسـت حاصل می

 


 


هایمختلفبسترکشتقارچشاهصدفمیانگینوزنقارچدرترکیب-4شکل

 خاک اره  -3%((،3%(، آه   3%(، سنگ گچ  9%(، کنجاله سویا  85 خاک اره   -2%((، 3%(، آه   3%(، سنگ گچ  47%(، سبوس گندم  47 خاک اره   -1تیمارهای آزمایشی: 
%(، 3%(، سنگ گچ  94ه  یا شاهد  خاک ار 5%((، 3%(، آه   3%(، سنگ گچ  9%(، تلاله چای  85 خاک اره   -4%((، 3%(، آه   3%(، سنگ گچ  47  %(، سبوس برنو47 

 %((3آه   

Figure 4- The average of mushroom weight in different compositions of mushroom substrate 
, gypsum (3%), soybean meal (9%)dust (85%),  saw( -%), wheat bran (47%), gypsum (3%), lime (3%)), 2dust (47 saw( -Treatment: 1

dust (85%), tea waste (9%), gypsum (3%), lime  saw( -(47%), gypsum (3%), lime (3%)), 4rice bran dust (47%),  saw( -lime (3%)), 3

(3%)), 5 or Control- (saw dust (94%), gypsum (3%), lime (3%)). 

 
مربـوط بـه   %( 8/1بیشـترین میـ ان نیتـروژن     پژوهش حاضردر 

مربـوط بـه   ( %4/0  میــ ان نیتـــروژن  و کمتــرین 1تیمار آزمایشی 
(. در نتایو بدست آمده، بهترین تیمار از 3بود  جدول  5تیمار آزمایشی 

هـای مولـوب کشـت     ژگیوری بیولوژیکی  وی لحاظ تعداد میوه و بهره
 بدست آمد. نتایو 59:1آن  C/Nبود که نسبت  1صنعتی( تیمار شماره 
( کـه در آزمایشـی بهتـرین    1آنـتن و همکـاران     این آزمایش با نتایو

% نیتـروژن را  7/1می ان غلظـت نیتـروژن را بررسـی کـرده و مقـدار      
کنـد.   بهترین غلظت نیتروژن در بستر کشت معرفی نمودند، تأیید مـی 

کوچـ   یـ    در ظررف   ها عنوان کردنـد کـه کشـت    همچنین آن

تولیــد را بــه طــور قابــل میـ ان  کــردن بســتر،  کیلـوگرمی( و اســتریل 
 بخشد. ای بهبود میمالحظه

به بیش از  قدمت و سابقه کشت و پرورب قارچ خوراکی در ایران
ها ی  یا نهایتـا  دو گونـه از    گردد. اما در طی این سال سال بر می 50
اند. این در حالی است که  های خوراکی بصورت صنعتی تولید شده قارچ

دارویی در سراسر دنیا  -های خوراکی و خوراکی گونه از قارچ 10حدود 
دارویـی   -گردند. به عنـوان یکـی از قـارچ خـوراکی     کشت و تولید می

تواند  ( میP. eryngiiشناخته شده در سراسر جهان، قارچ شاه صدف  
( و بـا ه ینـه   Agaricus bisporusای   کی دکمـه در کنار قارچ خـورا 
تر، در ایران تولید شـود. ضـایعات بخـش کشـاورزی      تولید بسیار پایین
ترین ترکیباتی اسـت کـه بـا ارزب افـ وده بسـیار بـا         ج و اقتصادی

کننـد.   توانایی تولید محصول با ارزشی چون قارچ خوراکی را ایجاد می
ـ رو  از این روی تولیـد و کیلیـت   کشـت بـر   ترکیـب بسـتر   ثیر أدرک ت
بـه منظـور   ( P. eryngii  شاه صـدف قارچ های خوراکی از جمله  قارچ

ثری ضـایعات  ؤکه بتواند بوور م و اقتصادی یافتن ی  ترکیب مناسب
کشاورزی را بصورت بیولوژیکی به مواد غذایی و دارویی تبدیل کند در 

 .تحقیقات ارزشمند خواهد بود
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یقارچشاهصدفوریبیولوژیکهایمختلفسوبسترابردرصدبهرهثیرترکیبأت-5شکل

 خاک اره  -3%((،3%(، آه   3%(، سنگ گچ  9%(، کنجاله سویا  85 خاک اره   -2%((، 3%(، آه   3%(، سنگ گچ  47%(، سبوس گندم  47 خاک اره   -1تیمارهای آزمایشی: 
%(، 3%(، سنگ گچ  94ه  یا شاهد  خاک ار 5%((، 3%(، آه   3%(، سنگ گچ  9%(، تلاله چای  85 خاک اره   -4%((، 3%(، آه   3%(، سنگ گچ  47%(، سبوس برنو  47 

 %((3آه   

Figure 5- The effect of different substrate on biological efficiency of king Oyster mushroom 
, gypsum (3%), soybean meal (9%)dust (85%),  saw(-(3%), lime (3%)), 2dust (47%), wheat bran (47%), gypsum  saw(-Treatment: 1

dust (85%), tea waste (9%), gypsum (3%), lime  saw(-(47%), gypsum (3%), lime (3%)), 4rice bran dust (47%),  saw(-lime (3%)), 3

(3%)), 5 or Control-(saw dust (94%), gypsum (3%), lime (3%)) 

 

سپاسگزاری

های صنعتی در جهـاد   فناوری قارچ احتراما از پروه پژوهشی زیست
های مالی و معنوی در انجـام   دانشگاهی خراسان رضوی برای حمایت

بـوده   11-2269این پژوهش که در قالب طرح پژوهشـی بـه شـماره    
 گردد. است، تشکر و قدردانی می
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Introduction: King oyster mushroom (Pleurotus eryngii) belongs to Basidiomycota division, 
Agaricomycetes class and Pleurotaceae family. This mushroom generally grows on wood wastes of Apiaceae 
family. The Pleurotus eryngii is found in pastures, meadows, gardens and seldom in grassy forest clearings and 
hilly areas. The Pleurotus of the Umbellifers occupy an area in the Northern hemisphere between the 30 and 50º 
N. These species are mainly found in the subtropical regions of the Mediterranean, Central Europe, Russia, 
Ukraine, Central Asia and Iran. The P. eryngii sensulato is the only taxon within the genus, which grows in 
association with plants. P. eryngii has distinguishable characteristics such as coherent texture, unique form, 
favorable taste and high durability. Mushroom cultivation represents the only current economically viable 
biotechnology process for the conversion of waste plant residues from forests and agriculture. The species of 
these genera show much diversity in their adaptation the varying agro-climatic condition which makes more 
cultivated species than other mushrooms. Special ability of Pleurotus family is growing in lingocellulosic plant 
or agricultural wastes without needing to prepared compost and casing soil. Pleurotus is an efficient lignin- 
degrading mushroom and can grow and yield well on different types of lignocellulolosic materials. Type of 
substrates for mushroom growing depends on available plant or agricultural wastes. In Europe, wheat straw is 
used for mushroom growing; whereas in Asian South-East countries sawdust is more popular. Different 
materials for cultivating of P. eryngii have been suggested in different regions of the world; but a few studies 
have been done on suitability of various lignocellulosic affordable wastes for P. eryngii production in Iran.  
Therefore, the current study aims to evaluate effects of various locally available agro wastes on the growth 
characteristics of King oyster mushroom (P. eryngii). 

Materials and Methods: Sawdust was utilized as the main substrate obtained from beech and populous trees 
(1:1). After being rinsed off in water and supplemented with calcium sulfate (3%) and calcium carbonate (3%), 

the substrate was filled in 20 × 40 cm polyethylene bags weighted to 800 grams.  Sterilization was performed at 

121 °C under pressure of 1.5 bars for two hours. A cultivated P. eryngii strain was then inoculated in the cooled 
material at a rate of 3% of dry/fresh substrate. The experiments were conducted based on a completely 
randomized design with five treatments and four replications, measuring mycelial growth (MG), number of 
fruiting bodies (NFB), mushroom weight, and biological efficiency (BE). AMG was measured in both test tubes 
and in petri plates in different pH levels (5.5, 7, and 8.5). Data were analyzed by JAMP 4.0, while graphs were 
drawn by Microsoft Excel 2007 and SigmaPlot 12.0 software.  

Results and Discussion: The pH of 7 was found to be the best for obtaining maximal MG under all 
treatments after seven days. The highest amount of MG was obtained with substrate No. 1, while the least was 
observed in the culture of substrate No. 5. The substrates No. 1 and No. 5 generated the highest and lowest NFBs 
(p≤0.05).  However, there was no significant difference (p≥0.05) in NFB between substrates No. 1 and 3 or 
between substrates No. 2, 4 and 5. The BE percentages obtained from experimental treatments No. 1, 2, 3, 4, and 
5 were 64.81, 49.74, 59.22, 28.72, and 19.8, respectively. The comparison of means of different growth 
characteristics revealed that there was no significant difference between substrates No. 1 and 3 or between 
substrates No. 4 and 5 (p≥0.05). 

Conclusion: In this time, only two species (Agaricus bisporus and P. ostreatus) are producing in Iran, 
whereas at least 10 species of edible mushrooms are cultivating in the world. King oyster mushroom has low 
cost of production and distinguishable characteristics. Therefore, this mushroom can be use as alternative for 
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button mushroom (A. bisporus). Many kind of agricultural wastes are in use for mushroom cultivation. 
Understanding the effects of substrate materials on mushroom production will be very valuable. The average 
number of fruits and biological efficiency of treatment No.1 showed significant difference with other treatments. 
Hence, the treatment No. 1 could be used for commercial production of King oyster mushrooms in Iran. Growth 
rate of P. eryngii was very diverse, in respect to the determinate values of the environmental factors. On the 
basis of the average growth rate of the strains, we could conclude what are the optimum ecological values of the 
species, though these conclusions did not always coincide with the optimum values of the certain strains. 
However, more research needs to be done to obtain regular and homogeneous supply of this mushroom. 
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