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  چکيده
 

به منظور بررسي تاثير بستر کشت و ميزان بذر بر رشد و نمو قارچ صدفي فلوريدا آزمايشي در سال 

اين . يد چمران اهواز انجام گرديد در آزمايشگاه گروه باغباني دانشکده کشاورزي دانشگاه شه١٣٨٤

آزمايش بصورت فاکتوريل در قالب طرح کامالً تصادفي با سه تکرار اجرا شد و در آن دو فاکتور بستر 

بستر کشت شامل کلش گندم، باگاس نيشکر و مخلوط . کشت و ميزان بذر در سه سطح به اجرا درآمد

.  درصد به اجرا در آمد٥ و ٤، ٥/٢ سطح باگاس نيشکر و ميزان بذر در سه% ٥٠کلش گندم و % ٥٠

صفاتي از قبيل روزهاي کامل شدن پنجه دواني، شروع تشکيل اندام گره اي و ميوه اي، عملکرد، ماده 

نتايج آزمايش نشان داد که بستر کشت و ميزان بذر بر . خشک و پروتئين مورد اندازه گيري قرار گرفتند

ها با آزمون چند مقايسه ميانگين. داشت % ١ري در سطح احتمال داهمه صفات اندازه گيري شده اثر معني

دامنه اي دانکن نشان داد که ماده خشک و پروتئين قارچ هاي پرورش يافته بر روي باگاس نيشکر بيشتر 

از دو بستر ديگر است در حاليکه ميزان محصول قارچ هاي توليد شده بر بستر کلش گندم و ميزان بذر 

  .  قارچ سريعتر تشکيل شديهمچنين در اين تيمار کالهک اندام خوراک.  تيمارها بودبيشتر از ساير% ٥

 
  .ي مقدار پروتئين،کلش گندم، باگاس نيشکر و قارچ صدف: کليدييهاواژه

  
  مقدمه 

به (تجمع و تراکم ضايعات محصوالت مختلف کشاورزي 
-باعث آلودگي محيط زيست مي) شکريعنوان مثال باگاس ن

اله چه در مزارع که محصوالت در آن توليد شود اين مس
شوند، شوند و چه در شهرها که محصوالت مصرف ميمي

نگراني زيادي را بوجود مي آورد، راههاي مختلفي براي 
استفاده از آنها پيشنهاد شده است برخي از ضايعات به 
صورت کود استفاده مي شوند و بعضي از طريق سوزاندن 

اما در صنعت پرورش قارچ ). ١٤، ١٢ (آنها را از بين مي برند
مي توان اين بقاياي گياهي را به مواد اوليه جهت پرورش 

   به را  1قارچ هاي خوراکي تبديل نموده و بستر مصرف شده
                                                                               
1. spent substrate 

ها و مزارع  عنوان خوراک دام و يا کود آلي مرغوب در باغ
 داراي استان خوزستان. )١٨، ١٠ (مورد استفاده قرار داد

ي در جهت توليد قارچ خوراکي با استفاده از پتانسيل خوب
باشد در اين استان مواد زايد کشاورزي و صنعتي مي

کارخانجات و مزارع نيشکر در هفت تپه، کارون و غيره نيز 
لذا با . هر ساله مقادير بسيار زيادي باگاس توليد مي نمايند

ي ياسرمايه گذاري نازل مي توان اين مواد زايد را به مواد غذ
دا در يقارچ فلور ).١٢( خوراک دام با ارزش باال تبديل نمود و

افته ي گسترش يري و گرمسيريمه گرمسيمناطق معتدله، ن
 رشد يد رنگ، به صورت شعاعيوم قارچ سفيسليم است
باً ي تقريين و مطبوع بويريوم قارچ با طعم شيسليکند، م يم

 ي، ولن قارچ در ابتدا محدبيکالهک ا.  بادام دارديمشابه بو
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ت پهن يابد و در نهاي يزان تحدب آن کاهش ميج ميبتدر
 تاثير عميقي بر عملکرد و ارزش 1بستر کشت). ١٤(  شوديم

 2بذر). ١٧، ١٤، ١٣، ٩، ٦، ٤(غذائي قارچهاي خوراکي دارد 
در مقايسه با کلش، جزء نسبتاً گراني در صنعت پرورش 

در پژوهشي که توسط زنگ و . قارچ محسوب مي شود
بسترهاي کلش گندم و برنج از با استفاده ) ٢٠٠٢(اران همک

كاجو ‐ درصد بذر قارچ ساجر١٨ و ١٦، ١٢با سه سطح 
درصد  ١٠صورت گرفت نشان دادند کلش برنج در حدود 

قارچ بيشتري از کلش گندم تحت شرايط يکسان کشت، 
 درصد بذر به طور جزئي ١٨توليد کرد و همچنين تيمار 

 درصدي ١٦شتري نسبت به تيمار راندمان بيولوژيکي بي
 پرورش ي صدفيگزارش شده است که قارچ ها). ١٥(داشت 

 نسبت به ين کمتري کلش گندم پروتئيافته بر روي
). ١٤(اند شکر داشتهي حاصل از بستر باگاس نيها قارچ

بستر کلش گندم و مخلوط آن با ) ٢٠٠٢(يالديز و همکاران 
رهاي مناسبي براي  را بست٥٠ به ٥٠کاغذ باطله به نسبت 

 يافته هاي). ١١(پرورش قارچ اوستراتوس پيشنهاد کردند 
 نشان داد که عملکرد ١٩٨٧ا و همکاران در سال يساريب

 درصد ٧/١١کاجو با استفاده از کلش برنج ‐قارچ ساجر
 که توسط شا يشيدر آزما). ٢٢(شتر از کلش گندم است يب

 ٦ ير روببا کاشت قارچ اوستراتوس ) ٢٠٠٤(و همکاران 
  کلش برنج،  % ٥٠ +خاک اره  % ٥٠بستر متفاوت شامل

 % ١٠٠خاک اره،  % ١٠٠برگ،  % ٢٥ +خاک اره  % ٧٥
برگ % ١٠٠برگ و  % ٥٠+ کلش گندم  % ٥٠کلش گندم، 

از خاک اره )  گرم٩/٦٤٦(ن عملکرد يشتريصورت گرفت ب
 و يکيولوژين راندمان بيشترين بي عالوه بر ا.بدست آمد
از  ٢٢/٧‐١١/٢٢ن ي قارچ در سه چيط اندام هاتعداد متوس

 ي براين بستر به دست آمد و آن را به عنوان بستر مناسبيا
در ن يهمچن.  کردندشنهادياوستراتوس پ يکشت قارچ صدف

 يها ني اول، سپس چ3نين عملکرد از چيشتريش بين آزمايا
 سهيمقاهدف از اين پژوهش  .)١٦( دوم و سوم بدست آمد

ترکيبي از اين دو به  گندم، باگاس نيشکر وکلش  بسترهاي
هاي مساوي و همچنين بررسي ميزان بذر بر رشد و نسبت

  .نمو قارچ صدفي فلوريدا مي باشد

                                                                               
1.  substrate 
2. spawn 
3. flush 

  هامواد و روش
 در آزمايشگاه گروه باغباني ١٣٨٤اين تحقيق در سال 

هيد چمران اهواز به صورت دانشکده کشاورزي دانشگاه ش
 تصادفي و در سه تکرار انجام ل در قالب طرح کامالًفاکتوري
 کاشت کلش گندم، باگاس يهادر اين طرح بستر. شد

 کلش گندم و باگاس نيشکر و سه يمساونيشکر و مخلوط 
 بعد از .سه قرار گرفتنديمورد مقا درصد ٥ و ٥/٢،٤سطح بذر 

تهيه کردن کاه وکلش گندم و باگاس نيشکر به طور 
 شدند براي دخر سانتي متري ٦‐٥يکنواخت به قطعات 

 کلش ها به مدت يک شب در آب تميزي قرار س کردن،يخ
 درجه ٦٠و سپس به مدت نيم ساعت در دماي . گرفتند

 .)يومينيدر درون ظروف آلوم (شدندزه سانتيگراد پاستوري
 ،٥/٢بعد از استريل كردن بستر كشت مقدار بذر را به نسبت 

در درون ) بر اساس وزن تر بستر کشت( درصد ٥ و ٤
) وزن تر(لوگرم بستر کشت ي ک٥ با يکي پالستيهاسهيک

زان در محل پرورش يبه صورت آوو ) b22نژاد (تلقيح كرده 
 درجه ٢٤تاريک و داراي دماي اتاق رشد . قرار گرفتند

پس از اينکه سطح بستر پوشيده از تارهاي . سانتي گراد بود
 درجه ٢٠ رنگ و ظريف قارچ صدفي گرديد دما به 4سفيد
يگراد کاهش يافت و نور کافي توسط سه عدد المپ سانت

 ٥٠ يبه ازا(  وات تامين گرديد١٢٠مهتابي معمولي با توان 
 تا ٨٧همچنين رطوبت به ). متر مربع مساحت اتاق کشت

 کنترل يبرا ( درصد افزايش يافت تا قارچ ها ظاهر شوند٩٥
م ي تنظين برايدما از دماسنج حداقل و حداکثر و همچن

پاش که به دستگاه رطوبت سنج مجهز بود  مهرطوبت از
افزار تجزيه و تحليل آماري با استفاده از نرم. )استفاده شد

 و رسم نمودارها با کمک نرم افزار MSTATCآماري 
Excelانجام شد .  
  

  نتايج و بحث
اثر بستر کشت و ميزان بذر روي پنجه دواني ميسليوم 

  قارچ
کامل شدن پنجه کمترين و بيشترين زمان الزم براي 

 روز و در بستر ٤٤/١٦دواني به ترتيب در بستر کلش گندم 

                                                                               
4 . Mycelium 
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مطالعات مشابه ). ٢ جدول (بود روز ٥٦/٢٢باگاس نيشکر 
گونه بر روي قارچ ) ٢٠٠١(توسط وانگ و همکاران 

اوستراتوس انجام گرفت و نشان دادند که کامل شدن رشد 
ش گزارن يهمچن). ١٩ (ديانجامرويشي سه هفته به طول 

شده است كه اوستراتوس پنجه دواني خود را در روزهاي 
). ١٦(هفدهم تا بيستم در بسترهاي گوناگون کامل مي کند 

 درصد پنجه دواني در ٥در تيمار کلش گندم و سطح بذر 
بيشترين زمان ). ١ شکل( روز کامل شد ١٥کمترين مدت 

 درصد بذر بوده ٥/٢در تيمار باگاس نيشکر و ميزان بذر 
ه عبارت ديگر هر چه مقدار بذر بيشتر باشد کلوني است ب

قارچ سريعتر تشکيل گرديده و در زمان کمتري بر بستر 
  .کشت احاطه پيدا مي کند
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دواني  اثر متقابل بستر کشت و سطوح بذر بر پنجه‐١شکل 
% ٥٠مخلوط : bkکلش گندم : kباگاس نيشکر، : b (ميسليوم

  )باگاس نيشکر% ٥٠کلش گندم و 

 
 بستر کشت و ميزان بذر روي زمان شروع تشکيل اندام اثر
  ايگره

مقايسه ميانگين هاي زمان الزم براي توليد اندام گره اي 
نشان مي دهد که بستر کاشت و ميزان بذر داراي تفاوت 

، همچنين کمترين و بيشترين )٢جدول (داري هستند معني
لش زمان الزم براي توليد گره به ترتيب مربوط به بستر ک

بررسي ساير محققين ). ٢جدول (گندم و باگاس نيشکر بود 
نشان داد که کلش گندم به علت نياز کوتاه به فرآيند تجزيه 
و نيز مواد غذائي زيادتر اندام گره اي در اين بستر سريعتر 

عالوه بر اين نتايج حاصل از ). ٢٠( گرددتشکيل مي

همکاران و يالديز و ) ٢٠٠٣(آزمايشات هارادا و همکاران 
-هاي ما در اين آزمايش مينيز تاييد کننده يافته) ١٩٩٨(

گردد با  مشاهده مي٣همانطور که در جدول ). ٢٠، ٧(باشد 
اي کمتر افزايش سطح بذر زمان الزم براي تشکيل اندام گره

الزم به توضيح است اگر زمان تشکيل پين هدها . گرددمي
 محاسبه گردد،  به تنهاييوميسليرشد مبعد از کامل شدن 

  .تفاوت معني داري بين کليه تيمارها وجود ندارد
  ايوميزان بذر روي زمان تشکيل اندام ميوهاثر بستر کشت

کمترين و بيشترين زمان الزم براي برداشت محصول به 
 درصد و باگاس ٥ترتيب در تيمار کلش گندم با سطح بذر 

). ٣جدول ( درصد مشاهده گرديد ٥/٢نيشکر با سطح بذر 
مدت زمان الزم براي تشکيل اندام قارچ را ) ١٩٧٦( کويميو

 گزارش  ).١٦( هفته بعد از تلقيح اسپان گزارش نمود ٤‐٣
اي  روز بعد از تشکيل گره ها اندام ميوه٦ تا ٣شده است که 
با . که با نتايج اين آزمايش مطابقت دارد) ١٦( ظاهر مي شود

 استدالل کرد که توجه به نتايج بدست آمده چنين مي توان
چون باگاس نيشکر ليگنين زياد و سلولز و همي سلولز کمي 

از اينرو به زمان زيادي براي تجزيه شدن توسط ) ١٦(دارد 
ميسليوم قارچ نياز داشته و در نهايت محصول ديرتري 

  .نسبت به کلش گندم توليد مي کند
  اثر بستر کشت و ميزان بذر روي عملکرد 

از بستر کلش گندم و )  گرم١١٨٤(بيشترين عملکرد 
از بستر باگاس نيشکر به دست آمد )  گرم٨/٧٥٤(کمترين 

بيشترين و کمترين مقدار قارچ توليدي به ترتيب ). ٢شکل (
). ٢جدول ( درصد بدست آمد ٥/٢ و ٥مربوط به ميزان بذر 

 ماده خشک بستر لوگرمي هر کدر اين پژوهش به ازاي
 و کلش گندم به باگاس، کلش و مخلوط باگاس نيشکر

 . گرم قارچ برداشت شد٨٤/٢٩٨ و ٢/٥٢٦، ٤٤/٢٤٦ترتيب 
) ٢٠٠١( نتايج بدست آمده از آزمايشات وانگ و همکاران

در اين ). ١٩(  ما در اين آزمايش مي باشد  يافته هايمطابق
آزمايش قارچ هاي پرورش يافته بر روي کلش گندم به دليل 

 بيشتري نسبت به دو بستر داشتن آب زيادتر از عملکرد
همچنين قارچ هاي حاصل از کلش . خوردار بودندديگر بر

  .گندم از لحاظ مواد غذائي غني تر از باگاس نيشکر مي باشد
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   قارچياوهي اثر بستر کشت بر عملکرد اندام م‐٢شکل 
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  اي اثر متقابل بستر کشت و سطوح بذر بر پروتئين اندام ميوه‐ ٣شکل 

)b :يشکر، باگاس نk : کلش گندمbk : کلش گندم و % ٥٠مخلوط
  )باگاس نيشکر% ٥٠

  

  اثر بستر کشت و ميزان بذر روي ماده خشک
% ١اثر بستر کشت و ميزان بذر بر ماده خشک قارچ در سطح

 کمترين و %)٢١/٩( بيشترين ).١جدول(دار شد معني
مقدار ماده خشک به ترتيب از بستر باگاس نيشکر %) ٧٠/٧(

کاربرد سطح بذر ). ٢جدول (دم به دست آمد و کلش گن
در بستر باگاس نيشکر نسبت به ساير تيمارها % ٥/٢

قارچ هاي ). ٣جدول( را داشت ماده خشکبيشترين مقدار 
کلش گندم آب بيشتري نسبت به دو بستر بستر حاصل از 

ديگر داشتند بنابراين درصد ماده خشک قارچ هاي پرورش 
عالوه بر اين . ترين مقدار بوديافته بر روي کلش گندم کم

بستر کلش گندم از آب بيشتري نسبت به باگاس برخوردار 
  .است

  اثر بستر کشت و ميزان بذر روي پروتئين

بيشترين و کمترين ميزان توليد پروتئين به ترتيب 
 مربوط به بسترهاي باگاس نيشکر و کلش گندم بود

  ).٢جدول(
  

 ات برخي از صفات مورد ارزيابي تجزيه واريانس ميانگين مربع‐١جدول 
  پروتئين

 )درصد(
 ماده خشک

  )گرم(
 ٥گرم در هر ( عملکرد

 )رم وزن تر بسترگلو يک
زمان تشکيل اندام 

 )روز(ميوه اي 
يل کزمان شروع تش
)روز(اندام گره اي 

زمان کامل شدن 
)روز(پنجه دواني 

درجه 
 آزادي

 منابع تنوع

**٢ ٨١/٩١** ١١/٨٢** ١٤/١٣٢** ٧٩/٥٢٧٤٠٢ ** ٥١/٥** ٧٤/٣٠ A 
**٢ ١٤/٣٦** ٤٤/٢٣** ٢٥/٣٠** ٠٩/٥٢٨٥٩ ** ٧١/١** ٨١/٥٦ B 
ns٤٥/٠** ٦٨/٠ ns ٨٨/١٠٦٥ ns٠٥/٢* ٩٨/١ ns٤ ٤٢/٠ AB 
  خطا ١٨ ٦٣/٠ ٥١/٠ ٦٣/١ ٤٧/٢٢٢٠ ٠٦/٠ ٩٨/١
 ضريب تغييرات ‐ ٩٦/٣ ٧٥/٢ ١٤/٤ ٥,٢١ ٣ ٢٩/٩

  A :بستر کشت B  : ،ميزان بذرAB :ل بستر کشت و ميزان بذراثر متقاب  
   باشدمعني دار نمي: ns ،معني دار مي باشد % ١در سطح : ** ،معني دار مي باشد % ٥ در سطح *  

  
  ١ مقايسه ميانگين اثرات بستر کشت و سطوح اسپان روي صفات ارزيابي شده‐٢جدول 

بستر کشت و 
  سطوح اسپان

زمان کامل شدن 
  )روز(پنجه دواني 

زمان شروع تشکيل 
  )روز(دام گره اي ان

زمان تشکيل اندام 
  )روز(ميوه اي 

  ماده خشک
  )درصد(

  پروتئين
  )درصد(

A a٥٦/٢٢  a٧٨/٢٨  a٢٢/٣٤  a٢١/٩  a٢١/١٧  
B  c٤٤/١٦  c٨٩/٢٢  c٦٧/٢٦  c٧٠/٧  b٦٥/١٣  

AB  b١١/٢١  b٢٧  b٥٦/٣١  b٨١/٨  b٥٦/١٤  
٥/٢  a١١/٢٢  a٨٩/٢٧  a٣٣/٣٢  a٩٦/٨  c٥٢/١٢  
٤  b٨٩/١٩  b١١/٢٦  a٣٣/٣١  b٦٥/٨  b٤١/١٥  
٥  c١١/١٨  c٦٧/٢٤  b٧٨/٢٨  C١٠/٨  a٤٩/١٧  

  ).P‹٠٥/٠(هايي که داراي حروف مشابه مي باشند فاقد اختالف معني دار هستند  در هر ستون ميانگين.١        
        A:باگاس نيشکر  ،B :کلش گندم ،AB : بر اساس وزن تر٥٠ به ٥٠به نسبت (مخلوط باگاس نيشکر و کلش گندم (  



 ۱۲۳  ... رشد و نمو تأثير بسترهاي مختلف و مقادير مختلف بذر بر: رمضان و همکاران  

  ١ مقايسه ميانگين اثر متقابل بستر کشت و سطوح اسپان روي صفات مورد مطالعه‐ ٣جدول

  بستر کشت
  سطوح اسپان

  )درصد(
زمان شروع تشکيل 

  )روز( اندام گره اي
زمان تشکيل اندام 

  )روز( ميوه اي
 ٥گرم در هر ( عملکرد

  )رم وزن تر بسترگلويک
  ماده خشک

  )درصد(
 ٥/٢  a٣١  a٦٧/٣٥  e٢/٦٧٣  a٦٢/٩  

A ٤  b٦٧/٢٨  a٦٧/٣٥  cd٦/٧٧١  ab٢٢/٩  
  ٥  c٦٧/٢٦  bc٣٣/٣١  c٦/٨١٩  bcd٧٨/٨  
  ٥/٢  e٦٧/٢٣  de٢٨  b١٠٧٧  d٤٩/٨  

B  ٤  ef٦٧/٢٢  ef٦٧/٢٦  a١٢١٦  e٧٥/٧  
  ٥  f٣٣/٢٢  f٣٣/٢٥  a١٢٥٧  f٨٥/٦  
  ٥/٢  b٢٩  b٣٣/٣٣  de٩/٧١٠  bcd٧٧/٨  

AB  ٤  c٢٧  bc٦٧/٣١  cd١/٧٧٨  bc٩٩/٨  
  ٥  d٢٥  cd٦٧/٢٩  c٢/٨٣٥  cd٦٦/٨  

  ).P. ‹٠٥/٠(هايي که داراي حروف مشابه مي باشند فاقد اختالف معني دار هستند  در هر ستون  ميانگين.١
=Aباگاس نيشکر  ،B =کلش گندم  ،=AB بر اساس وزن تر٥٠ به ٥٠به نسبت ( مخلوط باگاس نيشکر و کلش گندم (  

  
همچنين بيشترين و کمترين ميزان پروتئين به ميزان 

با توجه به ). ٢جدول ( اختصاص داشت  درصد٥/٢ و ٥بذر 
اينکه ميزان نيتروژن باگاس نيشکر بيشتر از کلش گندم مي 

 لذا قارچ هاي پرورش يافته بر روي اين بستر پروتئين ،باشد
  .بيشتري داشتند

  گيري نهايينتيجه
 کشاورزیامکان توليد قارچ از ضايعات محصوالت مختلف .١
  

  .در استان خوزستان وجود دارد     
بهترين بستر قارچ صدفي گونه فلوريدا کاه و کلش گندم  .٢

 . درصد مي باشد٥با ميزان بذر 
 .در بستر کلش گندم قارچ ها زودتر تشکيل شدند .٣
قارچ  پروتئين درصدبستر باگاس نيشکر سبب افزايش  .٤

 ي نسبت به قارچ بسترهاي شود و چون آب کمترمي
  .ذتر خواهد بودي لذ،گر دارديد
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