
 

اي سفید  هاي پوششی بر عملکرد و کیفیت قارچ دکمه ثیر ترکیبات مختلف خاكأارزیابی ت

Agaricus bisporus (Lange) 
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  چکیده

 .دهدیرا به خود اختصاص م یدتول هايینهسوم هز یکحدود  شود،یبه صورت استاندارد استفاده م ايپرورش قارچ دکمه یعکه در صنا یخاك پوشش

انـواع   به منظور بررسی تاثیر .قارچ خواهد داشت یکصفات مورفولوژ یردر عملکرد و سا یمهم یاربس یرمرحله تاث ینو نوع خاك مورد استفاده در ا یفیتک

، گروه زیست فناوري خوراکی هاي تحقیقات قارچ آزمایشی در آزمایشگاه Agaricus  bisporus  (Lange)اي سفیدترکیبات خاك پوششی قارچ دکمه

تکـرار   3تیمـار و   8آزمایش در قالب طرح کامال تصـادفی بـا   . انجام پذیرفت 1394در زمستان سال  خراسان رضوي جهاد دانشگاهی هاي صنعتی، قارچ

 40 یتکوکوپ+  درصد 60 یتخاك پ -3،  درصد 40کمپوست یورم+  درصد 60 یتخاك پ -2، درصد100 یتخاك پ -1شامل  یمارهات. انجام پذیرفت

+  درصـد  60 یـت خـاك پ  -6،  درصـد  40کمپوست مصرف شده+  درصد 60 یتخاك پ -5،  درصد 40ذغال فعال +  درصد 60 یتخاك پ -4،  درصد

  درصـد  60 یتخاك پ -8،  درصد 10ذغال فعال +  درصد 30 یتکوکوپ+  درصد 60 یتخاك پ -7،  درصد 10ذغال فعال +  درصد 30کمپوست  یورم

د بـا ابعـا   A15تجـاري   هاي کمپوست تلقیح شده با نژادظر در کیسهیمارهاي مورد نت .بودند درصد 10ذغال فعال +  درصد 30کمپوست مصرف شده + 

ها، تعداد قارچ در هر کیسه، میانگین طول ساقه و میانگین قطر کالهک صفات مورد بررسی شامل عملکرد، میانگین وزنی قارچ. سانتی اضافه شد 60×40

دهی تا اولین فلش برداشت و طـول   فاصله زمانی خاكدر صفات . گیري گردیدهکیسه قارچ بودند، که در هر فلش برداشت به صورت جداگانه انداز در هر

کوکوپیـت و    درصـد  40از هـا  آنی که در ترکیب خـاك پوششـی   هاینتایج نشان داد تیمار. گیري شددوره برداشت درمجموع هر سه فلش برداشت اندازه

دهـی و  ستفاده شده بود بیشـترین عملکـرد، تعـداد میـوه و طـول دوره میـوه      ذغال فعال به همراه خاك پیت ا درصد 10کوکوپیت و  درصد 30همچنین 

کمتر از سایر تیمارهـا   ها آنها و قطر کالهک دهی تا اولین فلش را به عنوان صفتی مطلوب دارا بودند، هرچند میانگین وزنی قارچترین زمان خاك کوتاه

کمپوست مصرف شده و   درصد 40از یکی  ها آندو تیمار که در ترکیب خاك پوششی . می دهد اي تحت تاثیر قراربود که بازارپسندي محصول را تا اندازه

عملکرد، تعداد میوه و طول دوره میـوه   ترین کمذغال فعال به همراه خاك پیت استفاده شده بود   درصد 10 و کمپوست مصرف شده درصد 30همچنین 

وان یک صفت نامطلوب دارا بودند، هرچند این دو تیمار باالترین میانگین وزنی و قطرکالهک را دهی و بیشترین زمان خاك دهی تا اولین فلش را به عن

 .باشدبطور کلی نتایج نشان داد که استفاده از کمپوست مصرف شده از جنبه اقتصادي مقرون به صرفه نمی. دارا بودند

  

 ، وزن قارچقارچ قطر کالهک ،فلشطول ساقه قارچ،  :کلیدي هاي واژه

  

   3 2 1 مقدمه

رشد روز افزون جمعیت در جهان نیاز بـه منـابع غـذایی سـالم را     

به عنوان یک منبـع غـذایی و    یدسف ياقارچ دکمه .افزایش داده است

گیـري درمـان    چنین براي پـیش  مو ه ها پروتئینی مناسب براي انسان

                                                           
 مشـهد  اسالمی، آزاد دانشگاه مشهد، واحد زراعت، ارشد کارشناسی آموخته دانش -1

  ایران

 مشـهد  اسـالمی،  آزاد دانشـگاه  مشهد، واحد نباتات، اصالح و زراعت گروه استاد  -2

  ایران

  )Email: rsadrabadi@mshdiau.ac.ir             :نویسنده مسئول -(*

 رضوي خراسان دانشگاهی جهاد صنعتی، هاي قارچ بیوتکنولوژي گروه استادیار، - 3

DOI: 10.22067/jhorts4.v31i4.62979 

هـاي قلبـی شـناخته     سـرطان و بیمـاري   چـون  ها هم برخی از بیماري

فقـط بــه اسـتعداد ژنتیکــی    چو رشـد کالهــک قـار   جــادای. شـود  مـی 

بسـتگی نداشــته و بـه فاکتورهــاي فیزیکـی، محیطــی،     هــا میسـیلیوم 

 ).1( بسـتگی دارد  یعوامـل میکروبیولـوژیک   مواد غـذایی و  شیمیایی،

ضایعات  از آبی پایین، استفادهظ نیاز لحا به قارچ پرورش روزه صنعتام

اي تغذیـه  چنین مزایاي و هم کشاورزي، امکان تولید در فضاي محدود

از سوي تولیدکنندگان مورد توجه  ،و افزایش تقاضاي محصول در بازار

 گونه خوراکی، قارچ ترین در حال حاضر، پرمصرف). 8(قرارگرفته است 

ــه ــفید دکم ــی Agaricus bisporus (Lange)اي س ــه  م ــد ک باش

  ) .11و 10(امري ضروري بنظر می رسد  آن تولید فرآیند سازي بهینه

اي سفید شامل شـش مرحلـه   مراحل کاشت و پرورش قارچ دکمه
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دهـی بـا   تـرین مراحـل تولیـد آن مرحلـه خـاك      است که یکی از مهم

تغییر فاز رویشـی رشـد بـه فـاز      دراستفاده از خاك پوششی است، که 

 یاستفاده از خـاك پوششـ   یگرد یلاز جمله دال). 3( نقش داردزایشی 

 یـک  یجـاد از خشک شدن بستر، ا یريوگجل یرنظ يتوان به موارد یم

و  یـه اول یشـی زا هـاي  گـره  یلتشـک  يمرطوب در سطح بستر برا یهال

 یجـاد ا قـارچ،  یشیاندام زا يبرا یآب یرهها، فراهم کردن ذخ تکامل آن

 یـز ر یراز رشد و تکث یتحما ها، یماريها در برابر حمله ب قارچ یتمصون

کووي خصوصیات ). 14(کرد قارچ اشاره  یدتول یزانموثر در م هاي زنده

فیزیکی و شیمیایی خاك پوششـی را ایـن چنـین اعـالم کـرد، خـاك       

 تخلخل با ظرفیت جذب و نگهـداري آب  و  یشترینپوششی بایستی ب

pH  7/0کل یتروژنن و درصد 3تا  5/2و آهک فعال   2/8تا  2/7بین 

کم از مواد غذایی معدنی و آلـی و عـاري از    یاتمحتو با رصدد 8/0تا 

باید متخلخل  یساختمان سطح الیه پوشش). 10( فات و بیماري باشدآ

 از بـین ایـن خلـل و   . ثابت بمانـد  ی،درپ یپ هاي يو باز بوده و در آبیار

 یپریموردیـوم  يکوچک از رشـد سـلولها   یمنافذ رطوبت ی،فرج سطح

موجود در بستر کمپوست  یمتابولیک ازهايحمایت کرده و راه انتشار گ

عامـل آزاد   یخاك پوشش یکروبیم یتجمع .کند یبازم آزاد يرا به هوا

 یرا سـبب مـ   هـا  یـوه م یدتول یندهشود که درآ یم ییها هورمون يساز

کیفیت و نوع خاك مورد استفاده در این مرحله تاثیر بسـیار  ).15(گردد 

  ).9( مهمی در عملکرد و سایر صفات مورفولوژیک قارچ خواهد داشت

دهـی   یت جهت انجام عملیات خاكطور عمده از خاك پ هامروزه، ب

ي سرد ها آنمنشاء خاك پیت، مناطق باتالقی با زمست. شوداستفاده می

بوده و در نتیجه تجزیه ناقص گیاهان و جانوران به همراه مواد آبرفتی 

ایرلنـد   و انگلسـتان  نظیـر  این ترکیب در کشـورهایی . شودحاصل می

 امـا . شـود مـی  یافت ورهاکش در این فراوانی به مناسب است، زیراپیت

اي نیمه خشـک محسـوب مـی    درکشورهایی نظیر کشور ما که منطقه

از طریـق واردات تــامین  " شـود، منـابع پیـت محــدود بـوده و عمـدتا     

کـار مناسـبی بنظـر     بنابراین استفاده از ترکیبات جـایگزین راه  شود، می

قـارچ   صـنعت تولیـد  و  کاهش تولید هايبدین ترتیب، هزینه. رسد می

و در نتیجـه   شـود حفـظ مـی   پیـت  منابعهمچنین  یابد و میسترش گ

  ). 16(یابد  می

با استفاده از ترکیبات دیگر بـه عنـوان جـایگزینی بـراي      درارتباط

برخـی  از ). 5(خاك پوششی پیت تحقیقات زیادي انجام گرفتـه اسـت   

 ايجایگزین نمودن خاك پوششی قارچ دکمـه براي موادي که تاکنون 

توان اند، مییا به صورت ترکیب با خاك پیت استفاده شدهو  به تنهایی

و کمپوست اسـتفاده  ) 6(، ضایعات تولید چاي )16(به ورمی کمپوست 

، کودهـاي دامـی   )1(، ورمی کولیت، پرلیـت  )SMC( )5(شده قدیمی 

 )7(، کـاه و کلـش گنـدم    )AC ()2(و ذغـال فعـال    )FYM(پوسیده 

  .اشاره کرد

ترکیبـاتی نظیـر کـود دامـی، کمپوسـت      مطرح کرد که ) 1(بازیار 

مصرف شده، پیت، ورمی کولیت، پرلیت، خاك باغچه نیز می توانند در 

نیـز تـاثیر   ) 13(نوبل و دوبروین . ترکیبات خاکهاي پوششی بکار روند

ترکیبات مختلف خاکهاي پوششی بر پایه پیت را مـورد بررسـی قـرار    

 20ی شامل نسـبت ترکیبی از خاك پوشش) 5(گرنت و همکاران . دادند

 18 داراي کمپوست با نسبت حجمـی  سیاه : خاك پیت قهوه اي  80:

کمپوسـت   EC هـا  آن. را با خاك پیت استاندارد مقایسه کردنـد  درصد

 mS.cm-1 4مصرفی را قبـل از اسـتفاده توسـط آبشـویی بـه کمتـر از      

همچنین جهت افزایش تخلخل و قابلیت جـذب آب بـه   . کاهش دادند

نتایج عملکرد قارچ، در مقایسـه بـا   . لیت اضافه شدکمپوست، ورمی کو

  . خاك پیت قابل قبول بود

آزمایشی را براي بررسـی تـاثیر ترکیـب    ) 4(کادهاري و همکاران 

ترکیب کود حیـوانی   ها آن. خاك پوششی بر عملکرد قارچ انجام دادند

 ,FYM + SMC(پوسیده و بقایاي بستر قارچ مصرف شـده  ) گاوي(

 )FYM + VC, 3:1(نی پوسیده و ورمی کمپوسـت  و کود حیوا )3:1

 FYMنتایج نشان داد که ترکیب . را به عنوان دو تیمار بررسی کردند

+ SMC        به عنوان خـاك پوششـی بیشـترین تـاثیر را بـر عملکـرد و

ـ  کیفیت اندام  (FYM + VC)ب هاي باردهی قارچ در مقایسه بـا ترکی

هاي شـیمیایی و  گیاي بعضی ویژدر مطالعه) 6(گلسروپیکسن . داشت

فیزیکی چاي تخمیر شده و مخلوط ضـایعات چـاي و پیـت بـا خـاك      

نتـایج  . پوششی پیت را از نظر تاثیر بر عملکـرد قـارچ مقایسـه کردنـد    

نوبـل و  . نشان داد که بیشترین عملکرد مربـوط بـه خـاك پیـت بـود     

ذغـال  (در آزمایشی از قطعات خرد و آبگیري شده ذغال ) 12(دوبروین

عنوان درصدي از ترکیب خـاك پوششـی همـراه بـا پیـت و      به ) فعال

هاي نیشکر استفاده کردند که باعث افزایش محتواي وزن خشک  ساقه

  . ها و ویژگیهاي بازار پسندي محصول شدقارچ

هـاي متفـاوتی از   در تحقیقی مشـابه نسـبت  ) 2(بچرا و همکاران 

ر ترکیـب  ي متفاوتی حرارت دیده بودنـد را د ها آنذغال فعال که در زم

خـاك  pHدهی در تمام تیمارهاي حرارت. خاك پوششی استفاده کردند

افزودن ذغال فعال به مواد خاك پوششی . کاهش یافت 32/0به مقدار 

به صورت معنـی داري باعـث افـزایش    ) کربنات کلسیم+ خاك پیت (

pH حضـور ذغـال فعـال در    . هاي فاقد ذغال فعال شدنسبت به خاك

باعث تولید بیشترین عملکرد  درصد10میزان ترکیب خاك پوششی به 

  .محصول شد

بررسی امکان اسـتفاده از ترکیبـات    از انجام تحقیق حاضر، هدف

کمپوسـت  و ورمی کمپوسـت، کوکوپیـت، ذغـال فعـال    : شامل مختلف

به عنـوان جـایگزینی بـراي    مصرف شده قارچ در ترکیب با خاك پیت 

و  د محصـول کـر هـاي عمل و تاثیر آن بر روي شـاخص خاك پوششی 

  .بوداي سفیدصفات مورفولوژیک قارچ دکمه

 

  ها مواد و روش

هاي پوششـی قـارچ    به منظور بررسی انواع ترکیبات مختلف خاك
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تیمار و سه  8، آزمایشی درقالب طرح کامال تصادفی با   اي سفیددکمه

تکرار در واحد تحقیقـات قـارچ خـوراکی جهـاد دانشـگاهی، دانشـگاه       

شـامل   یمارهات .انجام پذیرفت 1394تان سال فردوسی مشهد در زمس

 یورمـ +  درصـد  60 یـت خـاك پ  -2،  (P) درصد 100 یتخاك پ -1

 40 یتکوکوپ+  درصد 60 یتخاك پ -3،  (PV) درصد 40کمپوست 

 درصـد  40ذغـال فعـال   +  درصـد  60 یـت خـاك پ  -4،  (PC) درصد

(PA)  ،5- درصـد  40کمپوست مصرف شده +  درصد 60 یتخاك پ 

(PS)  ،6- ذغال +  درصد 30کمپوست  یورم+  درصد 60 یتخاك پ

 30یـت کوکوپ+  درصـد  60 یـت خـاك پ  -7، (PVA) درصد 10فعال 

+  درصـد  60 یـت خاك پ -8،  (PCA) درصد 10ذغال فعال +  درصد

  (PSA) درصـد  10ذغـال فعـال   +  درصد 30کمپوست مصرف شده 

  .بودند

ر مربـع و بـا   متـ  1×2هایی با ابعـاد   از قفسهجهت اجراي آزمایش 

 متر از سطح زمین جهت کنتـرل و یکنـواختی بهتـر دمـا و     5/1ارتفاع 

، ارتفاع 60×40هاي کمپوست داراي ابعاد  بلوك. رطوبت استفاده گردید

کیلـوگرم از شـرکت کمپوسـت قـارچ      17مربـع و وزن   متـر  سانتی 20

قـارچ نـژاد    اونهاي کمپوست بـا اسـپ   بلوك. خوراکی هما تهیه گردید

A15 ح شده بودندتلقی .  

قرار ها  سانتی متر از هم روي قفسه 10مزبور با فواصل هاي  بلوك

روزه پنجـه دوانـی    13در طـول دوره  . شـدند شماره گـذاري   و گرفتند

رطوبت سـالن توسـط آب پاشـی     داخل کمپوست، هاي قارچ میسیلیوم

  نگـه گـراد   درجـه سـانتی   25درصد و دمـا   95مداوم کف سالن در حد 

تر هاي کمپوست توسط یـک کـا   پس سطح باالیی بلوكس. داشته شد

ها برداشته و سطح کمپوست با یک  برش داده و پالستیک رویی کیسه

دو روز قبـل از  . دهی شوند ها آماده خاك مسطح شد تا کیسهماله کامأل

 و  درصـد  1دهی، خاك پیت توسط محلـول کاربنـدازیم    عملیات خاك

قـارچی و حشـرات احتمـالی    جهت مبارزه با عوامـل   درصد 2دیازینون

  .ضدعفونی گردید

پوششی متشـکل از خـاك پیـت بـه      هاي  خاك تیمارهاي مختلف

) ذغـال اتـوکالو شـده   (همراه کوکوپیت، ورمی کمپوست، ذغال فعـال  

وکمپوست مصرف شده بودند که آماده سازي بـر اسـاس ترکیـب هـر     

جهت آماده سازي خاك پوششـی متشـکل از   . تیمار جداگانه انجام شد

کوکوپیت پس از باز کردن الیاف فشرده به مدت یـک سـاعت داخـل    

شد تا از آب اشباع گردد و پس از خروج آب اضافی ور  ظرف آب غوطه

بود و با  7ورمی کمپوست مورد استفاده  pH. مورد استفاده قرار گرفت

مخلـوط و در حالـت ظرفیـت زراعـی در     با پرلیـت   1:1نسبت حجمی 

براي تهیه ذغـال فعـال،   . استفاده قرار گرفتترکیب با بقیه مواد مورد 

پودر ذغال تهیه شده ابتدا با آب اشباع و پس از خروج آب اضـافی بـه   

درجه سانتی گـراد   121مدت یک ساعت در دستگاه اتوکالو در دماي 

جهت آماده سازي کمپوست مصـرف شـده، کمپوسـت    . گردید اتوکالو

ظـرف آب قـرار   هاي قبل که به خوبی خشک شـده بـود، داخـل    دوره

شویی و به صافی منتقل شد تـا   گرفت و پس از گذشت چند دقیقه آب

شویی دوبار انجام پـذیرفت و   آب اضافی خارج گردد و این عملیات آب

  . پس از خروج آب اضافی مورد استفاده قرارگرفت

  

  هاي پوششی آنالیز فیزیکی و شیمیایی ترکیبات مختلف خاك -1جدول 

Tabel 1- Physical and chemical analysis of different composition of casing soil  

EC  TDS***  
pH  

TH**  Mg  Ca  تیمار  

dS m-1)(  
mg l-1) (  CaCo3  

(mg l-1)  
mg l-1) (  mg l-1) (  Treatment  

16.02  10093  7.72  4875  81.5  16  P*  
12.78  8051.4  7.12  3600  39  33  PV  
8.44  5317.2  7.43  2850  24  33  PC  

11.78  7421.4  8.08  3300  37.5  28.5  PA  
33.30  20979  7.91  6900  72  66  PS  
12.72  8013.6  7.12  3600  40.5  31.5  PVA  
9.29  5852.7  7.79  2550  27  24  PCA  

29.90   18837  8.08  6810  72  64.2  PSA  
P*  : خاك پیت؛PV :؛  درصد 40ورمی کمپوست +  درصد 60خاك پیتPC :؛  درصد 40کوکوپیت+  درصد 60خاك پیتPA :؛  درصد 40ذغال فعال +  درصد 60خاك پیت

PS : ؛  درصد 40کمپوست مصرف شده +  درصد 60خاك پیتPVA : ؛  درصد 10ذغال فعال +  درصد 30ورمی کمپوست +  درصد 60خاك پیتPCA : درصد 60خاك پیت  +

 .  درصد 10ذغال فعال+  درصد 30ست مصرف شدهکمپو+  درصد 60خاك پیت: PSA؛  درصد 10ذغال فعال+  درصد 30کوکوپیت

 )مجموع کلسیم و منیزیوم(سختی کل ** 

  کل مواد جامد محلول  *** 

*P: peat soil, PV: peat soil 60%+ vermicompost 40%, PC: peat soil 60%+ cocopeat 40%, PA: peat soil 60% + activated carbon 40%, 
PS: peat soil 60% + spent mushroom compost 40%, PVA: peat soil 60%+ vermicompost 30% + activated carbon 10%, PCA:peat soil 

60% + cocopeat 30% + activated carbon 10%, PCA: peat soil 60% + cocopeat 30% + activated carbon 10%, PSA:peat soil 60% + 
spent mushroom compost 30% + activated carbon 10%.  

** Total hardness  
*** Total dissolved solids 
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هاي حجمـی مـورد نظـر بـا      در مرحله بعد، این ترکیبات با نسبت

هـاي ترکیبـی جدیـد داخـل      خاك پیـت ترکیـب شـدند و ایـن خـاك     

 6سانتی متري ریختـه شـد و بـه مـدت      60×40هاي پالستیکی پاکت

گـراد پاسـتوریزه گردیـد، پـس از     درجـه سـانتی   75ساعت و در دماي 

یبـی، تیمارهـاي   هـاي ترک  پاستوریزاسیون و سرد شـدن مجـدد خـاك   

ارتفاع خاك پوششی در . دهی به واحدهاي آزمایشی منتقل گردیدخاك

 نـوع ترکیـب و خصوصـیات   . متر در نظر گرفته شـد سانتی 3هرکیسه 

  .آورده شده است 1تیمارهاي خاك پوششی در جدول 

 ها بلوكدهی، جهت حفظ رطوبت خاك روي  عملیات خاك پس از

 C˚در  در این مرحله دمـاي سـالن  . دهاي پالستیکی پوشانده شبا سفره

حفظ گردیـد تـا رشـد رویشـی       درصد 95در سطح  آنرطوبت  و  25

ده روز پـس از  . ها داخل خاك پوششی به خوبی انجام پـذیرد میسلیوم

ر به ازاي  هـ  cc 700دهی، آبیاري بسترها به میزان خاكانجام عملیات 

 .انجـام گرفـت  با استفاده از مـه پـاش   و ) مترمربع 24/0 سطح( بلوك

 80 یسـیلیوم م یمارهادر اکثر ت ی کهزماندهی،  چهارده روز پس از خاك

منظـور ایجـاد    شوك سرمایی بهاز  ،سطح خاك را پوشانده بودند درصد

، دماي سـالن  بـا   به این منظور. شداستفاده هاي اولیه قارچ  ته سنجاق

داده کـاهش  C 17˚بـه  C 25˚ساعته از  48استفاده از کولر در یک دوره 

 90تـا  80میزان رطوبت با استفاده از اسـپري آب بـین   که در حالی، شد

ها تا آخـر   پنج روز پس از تشکیل اولین ته سنجاق .درصد حفظ گردید

 هـا  آنروي  دوره رشد، رطوبت بسترها فقط با استفاده از اسپري آب بر

روزهـایی کـه   . انجام شـد ها به صورت روزانه قارچ برداشت. تامین شد

به عنوان تاریخ شـروع فلـش    شد، تیمار برداشت  هر ین میوه ازبیشتر

. شدانجام تیمار  مجموع سه فلش برداشت از هردر  .ثبت گردیدجدید 

 یـوه، برداشـت، وزن م  یخشامل تاردر هر فلش  گیري اندازه يپارامترها

  .طول ساقه و کالهک قارچ بودند

 و Minitab17و  Excel هـاي  نرم افزاربا استفاده از  هاآنالیز داده

 5در سـطح احتمـال    LSDبـا اسـتفاده از روش    هـا  مقایسه میـانگین 

 .انجام شد درصد

  

  نتایج و بحث

 PC یمارهـاي در ت ییروز پس از شوك سرما 10تا 9 ها اولین قارچ

 60 یتخاك پ( PCAو ) درصد 40 یتکوکوپ+  درصد 60 یتاك پخ(

 .ندمشاهده شـد ) درصد 10ذغال فعال +  درصد 30یتکوکوپ+  درصد

رسد این دو تیمار به دلیل خصوصیات بستر کشت نسبت به به نظر می

نتـایج تجزیـه واریـانس    . بقیه تیمارها سریعتر وارد مرحله تولید شـدند 

مربوط به تاثیر تیمارهاي مختلف در اولین فلش برداشت قـارچ نشـان   

داد صفات عملکرد، میانگین وزنی، تعداد و میانگین قطـر کالهـک در   

 5در سـطح   و تاثیر تیمار بر صفت میانگین طول ساقه درصد 1سطح 

 ).2جدول( معنی دار بود درصد

  

  Agaricus bisporus (Lange) سفید اي دکمه قارچدر  اولین فلش برداشت گیري شده اندازه واریانس صفات تجزیهنتایج  -2جدول 

Tabel 2- Analysis of variance of measured traits in first flash in Agaricus bisporus (Lange)  

 میانگین مربعات

Mean of squares  
 درجه آزادي

df  

  منابع تغییرات

Source of 
variation  

 میانگین قطر کالهک

Mean of cap 
diameter  

میانگین طول 

 ساقه

Mean of stipe 
length  

  تعداد قارچ

Mushroom number  
 اه      میانگین وزنی قارچ

Mean of mushroom 
weight  

  عملکرد

yield  

  تیمار  7  702127 ⋇⋇   71.83⋇⋇  4122.5 ⋇⋇  0.23 ⋇  0.35 ⋇⋇

Treatment   
 ا خط  16  81911  14.54  769.5  0.075  0.022

Error  
 کل  23          

 Total  
⋇	

،
  درصد 1 و 5 معنی دار در سطح احتمالبه ترتیب  ⋇⋇

**, * Significant at 5% and 1% probability level, respectively  
 

نتایج مقایسه میانگین عملکرد قـارچ در اولـین فلـش نشـان داد،     

ـ ( PAبیشترین عملکرد متعلق به تیمار ذغـال  +  درصـد  60ت خاك پی

ي تیمارهـا . قرار داشـت  PCAو پس ازآن تیمار  است درصد 40ل فعا

نوبـل و دوبـروین   . هاي متفاوتی از ذغال فعال بودند نسبت فوق داراي

از ذغال فعال به عنوان درصدي از ترکیـب   نیز در هنگام استفاده )12(

هاي بازار  ها و ویژگیافزایش محتواي وزن خشک قارچ ،خاك پوششی

 PVو ) درصد 100ت خاك پی( Pتیمارهاي . را مشاهده کردندپسندي 

نیز عملکرد باالیی  )درصد 40ت ورمی کمپوس+  درصد 60ت خاك پی(

نظر مـی رسـد        هب. ی اختالف معنی داري نداشتداشتند که با تیمار قبل

حضور خاك پیت در ترکیبات خاك پوششـی ایـن تیمارهـا منجـر بـه      
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اي نیـز در مطالعـه  ) 6( پیکسـن  و گلسر. حصول این نتیجه شده است

تاثیر خصوصـیات شـیمیایی و فیزیکـی چـاي تخمیـر شـده، مخلـوط        

لکرد قارچ ضایعات چاي و پیت و همچنین خاك پوششی پیت را بر عم

نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که بیشترین عملکرد . مقایسه کردند

  .قارچ مربوط به خاك پیت بود

ـ ( PSتیمارهاي  ازعملکرد قارچ  ترین کم +  درصـد  60ت خاك پی

ـ  ( PSAو ) درصد 40ه کمپوست مصرف شد +  درصـد  60ت خـاك پی

 بدست آمـد ) درصد 10 لذغال فعا+  درصد 30ه کمپوست مصرف شد

هـاي متفـاوتی ازکمپوسـت     نیـز  محتـواي نسـبت    هـا این تیماردر که 

ـ ). 3جـدول  ( مصرف شده بودند نظـر مـی رسـد ترکیـب کمپوسـت       هب

مصرف شده با خاك پوششی باعث کاهش عملکرد قـارچ شـده اسـت    

. بخشـد بات یونی در این مخلـوط را قـوت مـی   که احتمال حضور ترکی

ر صورت استفاده مجدد از نیز مطرح کردند که د) 5(گرنت و همکاران 

مخلـوط    EC ،شویی کمپوست قارچ حتما بایستی قبل از مصرف با آب

نیـز مطـرح نمودنـد کـه در     )  4( دهري و همکـاران چو. را کاهش داد

شویی صحیح، ترکیب کمپوست مصرف شده و کود حیوانی  صورت آب

چ هاي باردهی قار می تواند بیشترین تاثیر را بر عملکرد و کیفیت اندام

  . داشته باشد

   

  Agaricus bisporus (Lange) سفید اي دکمه قارچدر  در اولین فلش برداشت گیري شده اندازه مقایسه میانگین صفات -3جدول 

Tabel 3- Mean comparison of measured traits in first flash of Agaricus bisporus (Lange) 

  میانگین قطر کالهک

Mean of cape  diameter 
(cm)  

 ساقه میانگین طول

Mean of stipe 
lenght 

)cm(  

 

 تعدادقارچ

Mushroom 
number  
(per m2)  

 هامیانگین وزنی قارچ

 
Mean of mushrooms 

weight 
g)(  

  عملکرد

Yield 
(g m-2) 

  

 تیمار

Treatment  
              

3.94 b  1.33 bcd ab 266.67  b 19.49 a* 5040.29  P**    

3.95 b  bcd 1.33  abc 254.17  b 19.26  1148.60 a   PV    

3.35 d  1.14 d  ab 366.08  12.42 c 
ab  

4785.83  
PC    

d 3.54  bcd 1.27  ab 433.33  14.24 bc  a 1384.67  PA    

4.39 a  1.74 ab  25 d  27.75 a  5769.46 c  PS    

3.61 c  1.17 cd  bcd 158.33  bc 16.48  2370.83 bc  PVA    

cd 3.47  abc 1.62  a 422.21  bc 13.40  a 5490.29  PCA    

b 3.99  1.90 a  cd 56.92  bc 18.71  c 975.00  PSA    

 یورم+  درصد 60یت خاك پ: PV یت؛خاك پ:  **P. هستند درصد 5 دار در سطحفاقدتفاوت معنیLSD هاي داراي حروف مشترك براساس آزموندرهرستون میانگین *

کمپوست مصرف شده  + درصد 60 یتخاك پ: PS؛  درصد 40ذغال فعال+  درصد 60یت خاك پ: PA؛  درصد 40یت کوکوپ+  درصد 60یت خاك پ: PC؛  درصد 40کمپوست 

؛  درصد 10ل ذغال فعا +  درصد 30یت کوکوپ+  درصد 60 یتخاك پ: PCA؛  درصد 10ذغال فعال +  درصد 30کمپوست  یورم+  درصد 60 یتخاك پ: PVA؛  درصد 40

PSA :ر10ل ذغال فعا+  درصد 30ه کمپوست مصرف شد+  درصد 60یت  خاك پ .    

*In each column, means with the same letters had no significant difference, base on LSD test at p<0.05. **P: peat soil, PV: peat soil 
60%+ vermicompost 40%, PC: peat soil 60%+ cocopeat 40%, PA: peat soil 60% + activated carbon 40%, PS: peat soil 60% + spent 
mushroom compost 40%, PVA: peat soil 60%+ vermicompost 30% + activated carbon 10%, PCA:peat soil 60% + cocopeat 30% + 
activated carbon 10%, PCA: peat soil 60% + cocopeat 30% + activated carbon 10%, PSA:peat soil 60% + spent mushroom compost 

30% + activated carbon 10%. 
 

بیشـترین   ها در فلش اول نشـان داد،  مقایسه میانگین وزنی قارچ 

آن متعلـق بـه    تـرین  کـم  و  PSها متعلق به تیمار میانگین وزنی قارچ

، PA ، PVA تیمارهاي نیز و P و  PVبین تیمارهاي  .است  PCتیمار

PCA وPSA  3 جدول( تفاوت آماري وجود نداشت.(  

 بیشـترین تعـداد   ،فلـش اول  هـا در  در مقایسه میانگین تعداد قارچ

 کوکوپیـت و  که حاوي مشاهده شد  PCA  و  PA هايتیمار درقارچ 

 PSمتعلق بـه تیمـار    ها تعداد قارچ یانگینم ترین کم. ذغال فعال بودند

کمپوست مصرف شـده اسـتفاده شـده بـود     درصد  40از  آن در که بود

فلـش   هـا در میانگین طول ساقه قـارچ در مقایسه چنین  هم ).3جدول(

 تـرین  کـم و PSA بیشترین میانگین متعلق به تیمار مشاهده شد  اول 

بقیه تیمارها از این لحاظ حد واسط ایـن دو  است و   PCآن مربوط به 

نـامطلوب بـه    یسانتی متر، صفت 5/1طول ساقه بیشتر از . قرار گرفتند

 ،PSکه تیمار  با وجود این ).3 جدول(آید شمار می  لحاظ بازار پسندي به

عملکرد و تعداد قارچ را تولید کـرده بـود، امـا قطـر کالهـک       ترین کم

 .ها در اولین فلش برداشت محصول در این تیمـار بیشـترین بـود   قارچ

  ).3جدول (قطر کالهک را داشتند  ترین کم PAو  PCتیمارهاي 

 هـا نشان داد اثـر تیمار  نتایج تجزیه واریانس دومین فلش برداشت

میـانگین طـول    ها، تعداد قـارچ، وزنی قارچ برصفات عملکرد، میانگین

جـدول  ( ها معنی دار اسـت و میانگین قطر کالهک قارچ هاساقه قارچ

4.( 
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 Agaricus bisporus (Lange) سفید اي دکمه قارچدر  دومین فلش برداشتگیري شده در اندازهواریانس صفات  تجزیهنتایج  -4جدول 

Tabel 4- Analysis of variance  of measured traits in second flash of Agaricus bisporus (Lange) 

 میانگین مربعات

Mean of squares  
 درجه آزادي

df  

  منابع تغییرات

Source of 
variation  

 قطر کالهک یانگینم

Mean of  cap 
diameter 

  

طول  یانگینم

 ساقه

Mean of  
stipe length  

  تعداد قارچ

Mushroom 
number  

 هاقارچ ینوز یانگینم

Mean of 
Mushrooms 

weight  

 عملکرد

Yield  

⋇⋇  0.55  ⋇⋇0.095  ⋇ 3519.4  ⋇⋇ 2.29  ⋇⋇406710  7  
 تیمار

 Treatment   

0.078  0.022  217.5  9.004  63734  16  
  خطا

Error  

     23 
  کل

Total 
⋇	

،
  درصد 1 و 5 معنی دار در سطح احتمالبه ترتیب  ⋇⋇

**, * Significant at 5% and 1% probability level, respectively  

  

  Agaricus bisporus (Lange) سفید اي دکمه قارچدر  در دومین فلش برداشت گیري شده ین صفات اندازهمقایسه میانگ -5جدول 

Tabel 5- Mean comparison of measured traits in second flash of Agaricus bisporus (Lange) 

میانگین قطر 

 کالهک

Mean of  cape 
diameter  

(cm)   

 میانگین طول ساقه

Mean of  stipe 
lenght 

)cm( 

  تعداد قارچ

Mushroom 
number  

)per  m2(  

 میانگین وزنی قارچ ها

Mean  of mushrooms 
weight 

)g( 

 عملکرد

Yeild 
)g m-2(  

 تیمار

Treatment  

3.5 c  b 1.22 b 222.21  13.08 c              b* 2843.04  P**  
bc 3.71  b 1.40  bc 159.71  bc 15.96             2591.67 b  PV  
c 3.30  b 1.29  a 448.58  c 11.59             a 5236.13  PC  

ab 3.99  b 1.29  b 225  bc 15.81                   ab 3593.46  PA  
a 4.37  b 1.22  19.42 d  19.91 ab              403.88 c  PS  

ab 4  b 1.34  175.92 bc  ab 19.62             ab 3932.79  PVA  
c 3.33  b 1.26  a 394.42  c 12.29               a 4791.67  PCA  
a 4.36  a 1.76  cd 101.38  a 23.31              b 2311.13  PSA  

 یورم+  درصد 60ت یخاك پ: PV یت؛خاك پ:  **P. هستند درصد 5 دار در سطحفاقدتفاوت معنیLSD هاي داراي حروف مشترك براساس آزموندرهرستون میانگین * 

کمپوست مصرف شده  + درصد 60 یتخاك پ: PS؛  درصد 40ذغال فعال+  درصد 60ت یخاك پ: PA؛  درصد 40ت یکوکوپ+  درصد 60ت یخاك پ: PC؛  درصد 40کمپوست 

؛  درصد 10ل ذغال فعا+  درصد 30ت یکوکوپ+  درصد 60 یتخاك پ: PCA؛  درصد 10ذغال فعال +  درصد 30کمپوست  یورم+  درصد 60 یتخاك پ: PVA؛  درصد 40

PSA :درصد 10ل ذغال فعا+  درصد 30ه کمپوست مصرف شد+  درصد 60ت  یخاك پ . 

 *In each column, means with the same letters are not significantly different, base on LSD test  at p<0.05.**P: peat soil, PV: peat soil 
60%+ vermicompost 40%, PC: peat soil 60%+ cocopeat 40%, PA: peat soil 60% + activated carbon 40%, PS: peat soil 60% + spent 
mushroom compost 40%, PVA: peat soil 60%+ vermicompost 30% + activated carbon 10%, PCA:peat soil 60% + cocopeat 30% + 
activated carbon 10%, PCA: peat soil 60% + cocopeat 30% + activated carbon 10%, PSA:peat soil 60% + spent mushroom compost 

30% + activated carbon 10%. 

 
در دومین فلش برداشت نشـان داد   ن عملکرد قارچمقایسه میانگی

کـه در   اسـت   PCAو   PCرهـاي بیشترین عملکـرد متعلـق بـه تیما   

از ذغال فعال وکوکوپیـت اسـتفاده شـده     ها آنترکیبات خاك پوششی 

بـود کـه در ترکیـب خـاك      PSعملکرد متعلق به تیمـار   ترین کم .بود

بچرا  ).5 جدول( پوششی آن از کمپوست مصرف شده استفاده شده بود

 ، صفر درصـد هاي متفاوت ذغال فعال به میزان  نسبت) 2(همکاران  و

 60صـفر،  ( ي متفـاوتی ها انکه در زم درصد 20 و درصد 10 ،درصد 5

حرارت دیده بودند را در ترکیب خـاك پوششـی اسـتفاده    ) دقیقه 180و

 هاينهایت با مقایسه تیمارها به این نتیجه رسیدند که بستر در. کردند

 درصد 10اسپان بذري که درترکیب خاك پوششی آن از  تلقیح شده با

  .بیشترین محصول را تولید کرد استفاده شد،  ذغال فعال

هـا در فلـش دوم مشـاهده شـد،     در مقایسه میانگین وزنـی قـارچ  



  143    ...اي سفید بر عملکرد و کیفیت قارچ دکمه هاي پوششی ثیر ترکیبات مختلف خاكأارزیابی ت

 بـه  متعلق آن ترین کمو  PSAمتعلق به تیمار  وزنی بیشترین میانگین

 آمـاري  تفـاوت  نیـز  یمارهات ایرس بین. است Pو PC ,PCA تیمارهاي

هـا در فلـش دوم   مقایسه میانگین تعداد قـارچ  ).5جدول( نشد مالحظه

کـه   اسـت    PCAو PCنشان داد بیشترین تعداد میوه متعلق به تیمار 

ذغال فعال استفاده شـده   از کوکوپیت و ها آندر ترکیب خاك پوششی 

در ترکیـب خـاك    کـه  بودPS ر متعلق به تیما ترین تعداد قارچ کم .بود

 ).5جـدول  ( پوششی آن از کمپوست مصرف شده اسـتفاده شـده بـود   

ها در فلـش دوم نشـان داد بیشـترین    مقایسه میانگین طول ساقه قارچ

بـین سـایرتیمارها تفـاوت     اسـت و  PSAطول ساقه متعلق بـه تیمـار   

   ).5جدول ( آماري وجود نداشت

  

  Agaricus bisporus (Lange) سفید اي دکمه قارچدر  سومین فلش برداشت ري شده درگی اندازه واریانس صفات تجزیهنتایج  -6جدول 

Tabel 6- Analysis of variance (Mean of squares) of measured traits in third flash of Agaricus bisporus (Lange) 

 میانگین مربعات

Mean of squares  
درجه 

 آزادي

df  

  منابع تغییرات

Source of 
variation  

 قطر کالهک یانگینم

Mean of cap 
diameter 

  

طول  یانگینم

 ساقه 

Mean of stipe 
length  

  تعداد قارچ

Mushroom 
number  

 هاقارچ یوزن یانگینم

Mean of 
Mushrooms weight  

 عملکرد  

Yield  

⋇⋇ 7.25  ⋇⋇ 0.57                 4407.4 **                  ⋇⋇ 1483.3            ⋇⋇271729                7  
  تیمار

Treatment   

1.39     0.19                        220.7                     202.3                   22826                     16  
 خطا

Error   

             23  
 کل

Total   
  درصد  1معنی دار در سطح احتمال  ⋇⋇

**Significant at 1% probability level   

  

 Agaricus bisporus (Lange) سفید اي دکمه قارچدر  در سومین فلشگیري شده  اندازهمقایسه میانگین صفات  - 7جدول

Tabel 7- Mean comparison of measured traits in third flash of Agaricus bisporus (Lange) 

 میانگین قطر کالهک

Mean of cape diameter 
(cm) 

 میانگین طول ساقه

Mean of stipe 
lenght 

)cm( 

  تعداد قارچ

Mushroom 
number 

)per m2(  

 میانگین وزنی قارچ ها

Mean of Mushrooms 
weight 

)g( 

 عملکرد

Yeild  
)g m-2(  

 تیمار

Treatment  

4.42 b  1.44 ab 105.54 c  20.45 b 
bc* 

2155.54  
P**  

3.97 bc  1.04 abc  97.21 c  17.52 b  1750.00 c  PV  
3.31 bcd  0.92 abcd  255.54 b  10.1 b 3097.21 ab  PC  
4.18 bc  1.09 abc  83.33 c  17.96 b  1409.71 cd  PA  

d 1.34  0.27 d  5.54 c  7 b  116.67 e  PS  
6.57 a  1.65 a  73.58 c  74.1 a  2277.75 bc  PVA  

3.24 bcd  0.86 bcd  492.50 a  8.9 b  3759.71 a  PCA  
2-31 cd  0.61 cd  29.17 c  8.28 b  326.38 de   PSA  

 یورم+  درصد 60یت خاك پ: PV یت؛خاك پ:  **P. هستند درصد 5 دار در سطحفاقدتفاوت معنیLSD هاي داراي حروف مشترك براساس آزموندرهرستون میانگین *

کمپوست مصرف شده +  درصد 60 یتخاك پ: PS؛  درصد 40لذغال فعا+  درصد 60یت خاك پ: PA؛  درصد 40یت کوکوپ+  درصد 60یت خاك پ: PC؛  درصد 40کمپوست 

؛  درصد 10ل ذغال فعا+  درصد 30یت کوکوپ+  درصد 60 یتخاك پ: PCA؛  درصد 10ذغال فعال +  درصد 30کمپوست  یورم+  درصد 60 یتخاك پ: PVA؛  درصد 40

PSA :درصد 10ل ذغال فعا+  درصد 30ه کمپوست مصرف شد+  درصد 60یت  خاك پ . 

**In each column, means with the same letters had no significant difference, base on LSD test at p<0.05. **P: peat soil, PV: peat soil 
60%+ vermicompost 40%, PC: peat soil 60%+ cocopeat 40%, PA: peat soil 60% + activated carbon 40%, PS: peat soil 60% + spent 
mushroom compost 40%, PVA: peat soil 60%+ vermicompost 30% + activated carbon 10%, PCA:peat soil 60% + cocopeat 30% + 
activated carbon 10%, PCA: peat soil 60% + cocopeat 30% + activated carbon 10%, PSA:peat soil 60% + spent mushroom compost 

30% + activated carbon 10%. 
صفات  بر اثر تیمار واریانس سه فلش برداشت نشان داد دهی مورد ارزیابی قرار گرفت نتایج آنالیزهی تا اولین فلش و طول دوره میوهد صفت فاصله زمانی خاك در این مرحله دو

اثر تیمار بر صفات طول دوره  و درصد 1میانگین قطرکالهک در سطح  و ها ارچتعدادق ها،فاصله زمانی خاك دهی تا اولین فلش برداشت محصول، عملکرد، میانگین وزنی قارچ

 ).8جدول(است معنی دار درصد  5میانگین طول ساقه در سطح  دهی ومیوه
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  Agaricus bisporus (Lange) سفید اي دکمه قارچدر  براي مجموع سه فلش برداشت گیري شده اندازه واریانس صفات تجزیهنتایج  -8جدول 

Tabel 8- Analysis of variance of measured traits in total of three flashs of Agaricus bisporus (Lange) 

      
  میانگین مربعات 

Mean of squares  
        

درجه 

 آزادي

df  

 منابع تغییرات

Source of 
variation  

میانگین 

قطر 

 کالهک

Mean   
of  cap 

diameter   

میانگین 

 طول ساقه

Mean of 
stipe 

length  
  

 تعداد قارچ

Mushroom 
number 

  

میانگین وزنی 

 هر قارچ

mean of 
mushrooms 

weight 
  

 عملکرد

Yield 
  

طول دوره 

 میوه دهی

Fruiting 
duration 

  

  

فاصله زمانی 

خاکدهی تا 

اولین فلش 

 برداشت

Duration 
between 
casing to 

first harvest 
flash  

⋇⋇0.41  0.025 **  ⋇⋇ 27195  60.53 **  3372430⋇⋇ 125.89⋇⋇ 	    Treatment تیمار  7  44.08 ⋇⋇	

   Errorخطا  16  1.61   34.84  163338  6.11  3269  0.009  0.069

   Totalکل 23                
  درصد 1معنی دار در سطح احتمال  ⋇⋇

**Significant at 1% probability level  

  

  Agaricus bisporus (Lange) سفید اي دکمه قارچدر  در مجموع سه فلش شدهگیري  اندازه مقایسه میانگین صفات - 10جدول 

Tabel 10- Mean comparison of measured traits in total of three flashs of Agaricus bisporus (Lange)  

میانگین قطر 

 کالهک

Mean of 
cap 

diameter 
(cm)  

میانگین 

 طول   ساقه

Mean of 
stipe 

length 
(cm) 

 عداد قارچت

Mushroom 
number  
per  m2)(  

میانگین وزنی هر 

 Mushroomsقارچ

mean weight  
(g) 

 عملکرد

Yield 
 )(g m-2  

طول دوره میوه 

 دهی

Fruiting 
duration  

 (day)  

فاصله زمانی 

خاکدهی تا 

اولین فلش 

 برداشت

Duration 
between 
casing to 

first 
harvest 

flash (day)  

 تیمار

Treatement  

3.82 bc  bc 1.27 bcd 594.42  16.78 bc b 9562.21  ab 31.66 30.66* c P**  
bc 3.83  1.36 abc  bcd 568.42  17.86 bc  b 9780.54  a 33 cd 29 PV  
cd 3.83  ab 1.27  ab 908.33  d 12.19 ab 11840.83  ab 29.66 26 e PC  
bcd 3.66  c 1.23  bc 741.67  cd 14.83  b 10772.79  ab 29.33 de 28 PA  

4.40 a  a 1.5  e 45.83  24.96 a  1166.67 d  c 15  a 36.88 PS  
4.03 ab  ab 1.43  cde  451.38  bc 18.97  c 5200.00  a 32.11 cd 28.66 PVA  
3.27 d  abc 1.33  a 1297.21  d 11.29  14042.38 a  a 33 e 26.33 PCA  

ab 4.10  c 1.26  187.50 de  b 20.60  cd 3650.00  bc 21.66 33.33 b PSA  
 یورم+  درصد 60یت خاك پ: PV یت؛خاك پ:  **P. هستند درصد5 دار در سطحفاقدتفاوت معنیLSD هاي داراي حروف مشترك براساس آزموندرهرستون میانگین * 

کمپوست مصرف شده +  رصدد 60 یتخاك پ: PS؛  درصد 40ذغال فعال+  درصد 60یت خاك پ: PA؛  درصد 40یت کوکوپ+  درصد 60یت خاك پ: PC؛  درصد 40کمپوست 

؛  درصد 10ل ذغال فعا+  درصد 30یت کوکوپ+  درصد 60 یتخاك پ: PCA؛  درصد 10ذغال فعال +  درصد 30کمپوست  یورم+  درصد 60 یتخاك پ: PVA؛  درصد 40

PSA :درصد 10ل ذغال فعا+  درصد 30ه کمپوست مصرف شد+  درصد 60یت  خاك پ.  

In each column, means with the same letters had no significant difference, base on LSD test at p<0.05. **P: peat soil, PV: peat soil 
60%+ vermicompost 40%, PC: peat soil 60%+ cocopeat 40%, PA: peat soil 60% + activated carbon 40%, PS: peat soil 60% + spent 
mushroom compost 40%, PVA: peat soil 60%+ vermicompost 30% + activated carbon 10%, PCA:peat soil 60% + cocopeat 30% + 
activated carbon 10%, PCA: peat soil 60% + cocopeat 30% + activated carbon 10%, PSA:peat soil 60% + spent mushroom compost 

30% + activated carbon 10%. 
 

ها در فلش دوم برداشت نشان ن قطر کالهک قارچمقایسه میانگی

 تـرین  کمو  PSAو PSداد بیشترین قطر کالهک متعلق به تیمارهاي 

جـدول  ( اسـت   PCAوP ، PCقطرکالهک قارچ متعلق به تیمارهاي 

5.(  



  145    ...اي سفید بر عملکرد و کیفیت قارچ دکمه هاي پوششی ثیر ترکیبات مختلف خاكأارزیابی ت

چنین نتایج حاصل از آنالیزواریانس نشـان داد کـه در سـومین     هم

ثیر تیمارهاي اعمال شده فلش برداشت نیز همانند دو برداشت قبلی، تا

  ).6جدول ( استبر تمام صفات معنی دار 

مقایسه میانگین عملکرد قارچ در سومین فلش نشان داد بیشترین 

است  PSن متعلق به تیمار آ  ترین و کم PCA عملکرد متعلق به تیمار

ها در فلش سوم برداشت نشـان  مقایسه میانگین وزنی قارچ ).7جدول(

کـه در  است PVA  ها متعلق به تیمار  ن وزنی میوهداد بیشترین میانگی

ذغال فعال استفاده شده  ترکیب خاك پوششی آن از ورمی کمپوست و

نوبـل و   ).7جدول ( بود وبین سایر تیمارها تفاوت آماري وجود نداشت

گزارش کردنـد جـایگزینی مقـداري از خـاك پوششـی      ) 12(دوبروین 

ل آبگیري شده در عملکـرد  هاي نیشکر با ذرات ذغاساقه شامل پیت و

هـا و  محصول تاثیر نداشت اما باعث افزایش محتوي وزن خشک قارچ

  .هاي بازار پسندي محصول شد ویژگی

ها در فلـش سـوم برداشـت نشـان داد     مقایسه میانگین تعداد قارچ

 PC بعد از آن تیمـار  و PCA بیشترین قارچ تولید شده متعلق به تیمار

 از کوکوپیت استفاده شده بود، ها آنی که در ترکیب خاك پوششاست 

مقایسـه   ).7 جـدول ( بین سایر تیمارها تفـاوت آمـاري وجـود نداشـت    

ها در فلش سوم نشان داد بیشترین میانگین، میانگین طول ساقه قارچ

 PSآن متعلـق بـه تیمـار     ترین کمو PVA طول ساقه متعلق به تیمار

هـا در  الهـک قـارچ  مقایسه میانگین، میانگین قطر ک ).7جدول (است 

 PVA بیشترین قطر کالهک متعلـق بـه تیمـار   ، فلش سوم نشان داد

  ).7جدول (است  PSآن متعلق به تیمار ترین کمو

  

  کلی گیري نتیجه

 کـه در  PCA و PCنتایج نشان دادند دو ترکیب خـاك پوششـی   

 10کوکوپیت و  درصد30کوکوپیت و دیگري از درصد 40یکی از ها آن

همراه خاك پیـت اسـتفاده شـده بـود، بیشـترین       ذغال فعال به درصد

تـرین زمـان   عملکرد، تعـداد میـوه و طـول دوره میـوه دهـی وکوتـاه      

دهی تا اولین فلش را به عنوان صفتی مطلوب دارا بودند، هرچند  خاك

کمتر از سایر تیمارهـا بـود    ها آنقطر کالهک  ها ومیانگین وزنی قارچ

دو . ي تحت تـاثیر قرارخواهـد داد  اکه بازارپسندي محصول را تا اندازه

 درصد 40یکی از ها آنکه در ترکیب خاك پوششی  PSAو  PSتیمار 

کمپوسـت مصـرف شـده     درصد 30کمپوست مصرف شده و دیگري از

 تـرین  کمذغال فعال به همراه خاك پیت استفاده شده بود  درصد 10و

ی دهـ دهی وبیشترین زمان خاكکرد، تعداد میوه و طول دوره میوهعمل

هرچند ایـن  . تا اولین فلش را به عنوان یک صفت نامطلوب دارا بودند

دو تیمـار بــاالترین میــانگین وزنــی و قطرکالهــک را دارا بودنــد کــه  

درمجموع نشان دادند که استفاده از کمپوسـت مصـرف شـده ازجنبـه     

 .باشداقتصادي مقرون به صرفه نمی
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Introduction: Today, due to increasing world population, food needs to be provided  from different ways. 
The white button mushroom has also become an important constituent of a healthy diet. Their nutritional value 
relies on relatively high protein, minerals, vitamins, essential amino acids content and low calories. Mushroom 
mycelia growth and mushroom development are not only related to genetic factors but also depends on 
environmental, chemical, and microbiological conditions. Casing soil can protect the compost against 
desiccation, supporting the mushroom against pests and diseases and providing sporophores development and 
development and growth of mushroom by gas exchange. Casing layer provides an environmental change in 
which the mushroom shifts from a vegetative stage to a reproductive one due to microorganisms in the casing 
soil. Casing soil bacteria influence productivity, product quality and uniformity. Physical and chemical 
properties of a good casing should be high porosity and water holding capacity (WHC), pH range from 7.2 to8.2, 
low content of soluble inorganic and organic nutrients and free of disease and pests. Many materials, alone or in 
combination, have been used as casing both commercially and experimentally, although only a few have been 
shown to be practical application. Peat is generally regarded as the most suitable casing. Because of its unique 
water holding and structural properties, it is widely accepted as ideal for the purposes of casing. Peats has a 
neutral pH and because of it contains  organic matter and granular structure can stay porous even after a 
consecutive irrigation, hold moisture, allows appropriate gaseous exchanges and supports microbial population 
to release hormone-like substances which are very likely involved in stimulating the initiation of fruit bodies. 
Peat and limestone commonly used as a casing soil, however problems associated with its use, especially 
viability, depletion of reserves and alteration of ecosystems, have led to the search for alternative materials. 

Materials and Methods: In order to investigate the effect of different compositions of casing soil on the 
white button mushroom (Agaricus bisporus Longe) cultivation, an experiment was carried out in laboratory of 
mushroom research, Department of Industrial Fungi Biotechnology, Iranian Academic Center for Education, 
Culture and Research (ACECR- Khorasan Razavi), in 2015. The experiment was conducted in a completely 
randomized design with 8 treatments and 3 replications. The treatments were including peat soil (100%),  peat 
soil (60%) + vermicompost (40%),  peat soil (60%) + cocopeat (40%), peat soil (60%) + activated carbon (40%), 
peat soil (60%) + spent mushroom compost (40%), peat soil (60%) + vermicompost (30%) + activated carbon 
(10%),  peat soil (60%) + cocopeat (30%) + activated carbon (10%),  peat soil (60%) + spent mushroom compost 
(30%) + activated carbon(10%). The treatments were applied on the compost block (40 × 60 × 20 cm sizes), that 
inoculated with the mushroom spawn, commercial line A15. The investigated characteristics including 
mushrooms yield, mean of mushroom weight, number of mushrooms per square meter, mean of stipe length, 
mean of cape diameter, which was measured in each harvest flash, separately.  The traits  were measured three 
times from casing to first harvest flash and harvest period.  

Results and Discussion: The results showed that the longest duration between casing to first flashing 
belonged to peat soil (60%) + spent mushroom compost (40%). The lowest duration belonged to peat soil (60%) 
+ cocopeat (40%), peat soil (60%) + activated carbon (40%) and peat soil (60%) + cocopeat (30%) + activated 
carbon (10%). Treatments with the lowest duration between casings to first harvest flash, produced the most 
yield.  The results also revealed that casing soils treatments contained cocopeat(40%) and cocopeat(30%) +  
active carbon(10%) had the highest yield, fruit number, fruiting period and shortest duration from casing to first 
harvest flash as a good characteristic, although the mean of mushrooms weight and diameter of cape were lower 
than other treatments that it affect on marketing quality. Two treatments including spent mushroom compost 
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(40%) and spent mushroom compost (30%) +  active carbon(10%), had the lowest yield, fruit number, fruiting 
duration, the longest duration between casing to first harvest flash as an unfavorable characteristic, although 
these treatments had the highest mean weight and cape diameter. Overall, the results showed that spent 
mushroom compost utilization as casing soil is not economically cost-effective. 

 
Keywords: Mushroom stipe length, Mushroom Flash, Mushroom Cape diameter, Mushroom weight 
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