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 استفاده از ورمی کمپوست در تولید خاک پوششی برای پرورش 

 ( Agaricus bisporus)ای  قارچ دکمه
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 چکیده

مستقیمی بر اندازه و عملکرد  تأثیرکه   ای است قارچ دکمه یتولید عوامل مهم خاک پوششی یکی از

تواند در  کمپوست این ترکیب می آن دارد. با توجه به دسترسی آسان منابع، برای تولید ورمی

د. شواستفاده  است ای پرورش قارچ دکمه ترین عوامل تولید در نهکه یکی از پرهزی جایگزینی پیت

 ۀدانشکددر  1322تیمار و سه تکرار در قالب طرح کامالً تصادفی در سال  2با  پژوهشاین 

 ۀکمپوست قبل و بعد از آبشویی )تفال مختلف ورمی ی. تیمارهاانجام شدکشاورزی دانشگاه گیالن 

شد. منظور  (111:1( و )55:25(، )51:51(، )55: 25(، )1:111های ) ورمی( در ترکیب با پیت با نسبت

کمپوست و پیت به علت چسبندگی و هدایت الکتریکی  ورمی های ترکیب نتایج نشان داد که تمامی

شده  شو دادهو کمپوست شست تیمارهای ورمی ولی باال نتوانستند جایگزین مناسبی برای پیت باشند

اگرچه بین  ند.ی برای تولید خاک پوششی هستتکنولوژی مناسبا پیت، یب بدر ترکتنهایی و یا  به

شده سبب افزایش تعداد قارچ و  کمپوست شسته تیمارها از نظر عملکرد تفاوتی دیده نشد ولی ورمی

 درصد مادۀ خشک شد. افزایشروز و  2کاهش زمان تا برداشت به مدت 

 

 .رمی کمپوستای، و پیت، خاک پوششی، قارچ دکمه :های کلیدیواژه

 

 مقدمه

 (Agaricus bisporus (Lange, Sing.))ای  قارچ دکمه

در دنیاست شده و تولید  کشت متداول های یکی از قارچ

(Toker et al., 2007سیکل زندگی قارچ دکمه .)  ای دو

باردهی  ۀکه مرحل داردفاز رویشی و زایشی )باردهی( 

 ,.Kassim et alگیرد ) درون خاک پوششی صورت می

قبل از تولید اندام  ای های قارچ دکمه (. اغلب گونه1990

ای از خاک هستند که خاک پوششی  نیازمند الیه باردهی

این خاک با داشتن خصوصیات  شود و نامیده می

بیولوژیکی قارچ را از فاز رویشی به فیزیکی، شیمیایی و 

 .(Zarenejad et al., 2012کند ) فاز زایشی تحریک می

 pH ، باید دارای ظرفیت نگهداری آب باالخاک پوششی 

نیتروژن  و درصد 4/1الی  4/3آهک فعال  ،3/8تا  3/3

 (. Couvy, 1974) درصد باشد 8/3تا  3/3کل 

ترین و بهترین پوشش خاکی در کشت و  پیت معمول

ای است. اما به دلیل کمبود منابع و  کار قارچ دکمه

و اقتصادی محیطی  زیست ۀبودن پیت، هزین ناپذیرتجدید

های  رو تالش د. از اینشوباالیی باید برای آن صرف 

 Nobleبسیاری برای جایگزینی آن صورت گرفته است )

et al., 1999 .)Peyvast et al. (2007طی مطالعه ) ،از ای 

درصد پیت  34درصد ضایعات چای و  34ترکیب 

در مقایسه با پیت  بیشترین تعداد و عملکرد قارچ را

 Remezan & Siahهمچنین آوردند.  دسته ب خالص

Sar (2010)  گزارش کردند که تیمار کمپوست

درصد( بعد از   03 درصد و  53شده و پیت شمال ) مصرف

 شده های پوششی بررسی پیت هلندی در بین خاک

( مربع در متر کیلو گرم 31/33بیشترین میزان عملکرد )

  را داشت.
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شده  ازیافتب ةاستفاده از چند ماد تأثیردر آزمایشی 

. شدجایگزین پیت در خاک پوششی، بررسی  منزلۀ به

 ةشد نتایج نشان داد که جایگزینی ضایعات شکل داده

درصد وزن خشک خاک پوششی به  34روزنامه به میزان 

جای پیت ماس و همچنین استفاده از پشم سنگ به 

درصد حجمی در خاک پوششی  03تا  34میزان 

های  و افزایش کیفیت قارچ افزایش اندازه سببتواند  می

 درصد پیت( 333شده نسبت به تیمار شاهد ) برداشت

 (. Wuest et al., 1996شود )

در آزمایشی از کود حیوانی که در مخازن بیوگاز 

 برایشو توسط آب و پس از شست ،تخمیر شده بود

خاک پوششی  منزلۀ ، بهکاهش میزان هدایت الکتریکی

مایش نشان داد که در پایان استفاده کردند. نتایج این آز

داری از لحاظ عملکرد بین ابرداشت تفاوت معن ةدور

خاک  منزلۀ ها از پیت ماس به هایی که در آن تیمار

هایی که از کود حیوانی  پوششی استفاده شده بود و تیمار

شو توسط و شده در مخازن بیوگاز پس از شست تخمیر

داشت ششی استفاده شده بود وجود نخاک پو برایآب 

(Levanon, 1983 .)ای ) طی مطالعهGarcia et al., 

گیاهی حاصل  أکمپوست با منش ( استفاده از ورمی2005

شده قارچ صدفی، کاه ذرت و  از ترکیب کمپوست مصرف

داری با تیمار شاهد )پیت(  ابالل ذرت اختالف معن

  نداشت.

امروزه به دلیل افزایش جمعیت و نیاز به غذای 

جمله قارچ  سطح تولیدات مواد غذایی از بیشتر و افزایش

مین پیت لزوم أای و از طرفی محدودیت منابع ت دکمه

کردن پیت  استفاده از دیگر مواد مختلف در جایگزین

. در این آزمایش امکان امری مهم و ضروری است

جایگزین پیت در   منزلۀ کمپوست به استفاده از ورمی

  شود. خاک پوششی بررسی می

 

 ها شمواد و رو

 1تیمار و  3تصادفی با  در قالب طرح کامالً پژوهشاین 

ه گیالن در سال کشاورزی دانشگا ةدر دانشکدتکرار 

کمپوست مورد  ورمی. انجام شد 3133ـ  3133زراعی 

د. شکود گاوی از شهرستان تالش فراهم  نظر با منشأ

قبل و بعد از  شده کمپوست استفاده مشخصات ورمی

آمده است. تیمارها  3 جدول( در ورمی ۀآبشویی )تفال

شده  کمپوست شسته کمپوست و ورمی ، ورمیپیتشامل: 

کمپوست )قبل و بعد از  و همچنین ترکیب ورمی

 ،34:34، 3:333های ) وشو( و پیت با نسبت شست

تهیه شد. برای  درصد حجمی (333:3 و 34:34 ،43:43

کیلو  ازای هر کمپوست به وشوی ورمی شست

م لیتر آب به آن اضافه شد و پس از کمپوست نی ورمی

کمپوست  آوری و ورمی ساعت آب اضافه جمع 35

 شده خشک شد. شسته

قارچ با  کوبی( شده زده )مایه اسپان های کمپوست

کیلوگرم از  33متر و وزن  سانتی 03×53×34ابعاد 

شرکت تولیدی قارچ آرین واقع در استان البرز خریداری 

های  قفسه در و در سالن مخصوص پرورش قارچ

ها از کاه گندم به همراه  کمپوستقرار گرفتند.  شده تعبیه

کود مرغی تهیه شده بودند و نسبت کربن به نیتروژن 

 ۀدرج 34دوانی  دمای سالن در مراحل پنجهداشت.  33

33گراد و رطوبت  سانتی درصد تنظیم شد. پس از  34ـ

طور کامل و  ها به روز زمانی که میسیلیوم 35گذشت 

های مختلف  ترکیب ،مناسب سطح کمپوست را پوشاندند

 5خاک پوششی که از قبل آماده شده بودند به ضخامت 

 متر روی سطح کمپوست اضافه شد. سانتی

 
کمپوست )قبل و  . خصوصیات شیمیایی پیت و ورمی3  جدول

 وشو( بعد از شست

 تیمار
 ازت

)%( 

 فسفر

)%( 

 پتاسیم

)%( 

 کلسیم

)%( 

 منیزیم

)%( 

 35/3 0/3 50/3 33/3 53/3 یتخاک پ

 40/3 3/3 33/3 38/3 31/3 کمپوست ورمی

کمپوست  ورمی

 شده وشو داده شست

33/3 31/3 83/3 34/3 33/3 

 

رون خاک ها د پس از دو هفته زمانی که میسیلیوم

دهی( در دمای  دهی )شوکپوششی رشد کردند عمل هوا

د درص 33ـ  84گراد و رطوبت نسبی  سانتی ۀدرج 33

. تمامی (Remezan & Siah Sar, 2010ورت گرفت )ص

قارچ مانند آبیاری و دیگر عملیات  ةهای ویژ مراقبت

همۀ صورت یکسان برای تمامی تیمارها انجام گرفت.  به

 0تا  5ها زمانی برداشت شدند که قطری به اندازة  قارچ

خشک،  ةگیری درصد ماد برای اندازهمتر داشتند.  سانتی

شده پس از توزین با ترازویی با  رداشتهای تازه ب قارچ



 133 ... ششی برایاستفاده از ورمی کمپوست در تولید خاک پو و همکاران: رسولی 

 ساعت در درون 58حساسیت یک هزارم گرم، به مدت 

د. شگراد خشک  سانتی ۀدرج 34آون با دمای 

شده، میزان  های برداشت فاکتورهایی از قبیل تعداد قارچ

ماهه  ة یک فالش طی دور 1حاصل از راندمان بیولوژیکی 

برای ی شد. گیر ها اندازه پروتئین قارچهمچنین و 

محاسبۀ راندمان بیولوژیکی از نسبت وزن تر قارچ 

صورت  شده به وزن خشک بستر استفاده شد و به برداشت

 گیری عناصر نیتروژن همچنین اندازهدرصد گزارش شد. 

به کمک فلیم ها  روش کجلدال و پتاسیم کل قارچبه 

شناسی مرکز تحقیقات   توسط آزمایشگاه خاکفتومتر 

گیری مقدار  ت گرفت. پس از اندازهبرنج رشت صور

برای تبدیل به پروتئین  34/0نیتروژن کل از ضریب 

. تجزیه و (Olfati & Peyvast, 2008) دشاستفاده 

 ۀو مقایس SASافزار  ها با استفاده از نرم تحلیل داده

 LSDها با روش آزمون  بندی داده ها و گروه میانگین داده

 .انجام شد

 
 شده های پوششی استفاده شیمیایی و فیزیکی خاک. خصوصیات 3  جدول

pH EC ms/cm رطوبت اشباع )%( خاک پوششی
 

 5/3 03/4 34/543 % پیت(333شاهد )

 44/5 33/0 45/138 % پیت 34کمپوست +  % ورمی 34

 33/5 30/4 43/131 % پیت 43کمپوست +  % ورمی 43

 04/3 81/4 33/135 % پیت34کمپوست +  % ورمی34

 30/3 83/0 01/344 کمپوست ورمی % 333

 14/3 33/4 43/184 % پیت 34شده +  وشو داده کمپوست شست % ورمی 34

 3/3 34/0 84/143 % پیت 43شده +  وشو داده کمپوست شست % ورمی 43

 1/3 53/0 84/383 % پیت34شده +  وشو داده کمپوست شست % ورمی34

 5/3 83/0 01/344 شده وشو داده کمپوست شست % ورمی 333

 

 نتایج و بحث
 عملکرد کل 

کمپوست قبل از  در این آزمایش از تیمارهایی که حاوی ورمی

گونه محصولی برداشت نشد، بنابراین  وشو بودند هیچ شست

ها با سایر تیمارهای  این تیمارها، حذف و تجزیۀ داده

های  ویژگی (. پس از بررسی1 مانده انجام شد )جدول باقی

ای خاک پوششی مشاهده شد که این مختلف تیماره

تیمارها درصد باالیی هدایت الکتریکی و چسبندگی داشتند 

 Fleggهای  (. نتایج این بررسی مطابق با یافته3 )جدول

است که اظهار داشت هدایت الکتریکی خاک  (1962)

 متر میکرو زیمنس بر سانتی 333تا  143پوششی به میزان 

 

بودن  ای ندارد ولی باالتر تأثیری بر عملکرد قارچ دکمه

میکروزیمنس بر  3433) الکتریکی خاک پوششی هدایت

  شود.  متر( سبب کاهش عملکرد قارچ می سانتی

های  استفاده از امالح در خاک پوششی تعداد قارچ

. (Flegg, 1962) دهد شده را کاهش می خوراکی ظاهر

علت این است که اگر خاک پوششی از نظر مواد غذایی 

ا توانند آن ر های نامطلوب می میکروارگانیسم ،شدغنی با

تفالۀ ورمی از این لحاظ  تأثیر قرار دهند. راحتی تحت به

تواند مفید واقع شود زیرا شستن آن توسط آب سبب  می

شود و محیط مناسبی را  کاهش میزان مواد غذایی می

  کند. برای تحریک تولید پین هد فراهم می

 ای شده در قارچ دکمه گیری تأثیر تیمارهای مختلف بر صفات اندازه. تجزیۀ واریانس 1  جدول

 منبع تغییرات

 میانگین مربعات

 ۀدرج

 آزادی

عملکرد 

 کل

راندمان 

 بیولوژیکی

 تعداد

 قارچ

روز تا 

 برداشت

 ةماد

 خشک
 پتاسیم نیتروژن پروتئین

 ns 33/1 ns 53/331 **31/313330 **31/4 **33/33 ns48/34 ns15/3 ns33/3 5 تیمار

 31/3 08/3 35/43 43/8 00/3 33/8333 03/35353 33/5 33 خطای آزمایش

 33/5 44/5 13/0 35/3 03/3 34/4 43/34 05/33 ـــ ضریب تغییرات

 .داری درصد و عدم معنا  4درصد،  3داری در سطح احتمال  معنا: ns و **، *
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( نشان داد که 5 مقایسۀ میانگین تیمارها )جدول

شده  وشو داده کمپوست شست های مختلف ورمی ترکیب

داری از  از لحاظ میزان عملکرد کل، تفاوت معنا با پیت

 Garcia etاین نتایج مطابق با اظهارات  ندادند. هم نشان

al. (2005)  بود که بیان داشتند، استفاده از

کمپوست در خاک پوششی تفاوت معناداری را با  ورمی

 دهد. تیمار شاهد نشان نمی

 

اثر تیمارهای مختلف خاک پوششی بر راندمان 

 بیولوژیکی 

شود، تیمارهای  مشاهده می 1طور که در جدول همان

شده در ترکیب با  وشو داده کمپوست شست مختلف ورمی

داری با تیمار  منزلۀ خاک پوششی تفاوت معنا پیت به

دهند. این نتایج مطابق با اظهارات  شاهد نشان نمی

Garcia et al. (2005) ،اگرچه  بود که بیان داشتند

درصد متغیر بود ولی  83تا  3/00راندمان بیولوژیکی بین 

کمپوست در خاک پوششی تفاوت  استفاده از ورمی

 داری را با تیمار شاهد نشان نداد. معنا

 

اثر تیمارهای مختلف خاک پوششی بر تعداد قارچ 

 ای  دکمه

 شده همشخص شد که تیمارهای استفاد 1  مطابق جدول

شده اختالف معناداری در  از نظر میزان تعداد قارچ تولید

درصد دارند. بیشترین تعداد قارچ تولیدی مربوط  3سطح 

با میانگین درصد(  333کمپوست ) به تیمار تفالۀ ورمی

مربع بود که پس از آن تیمارهای  قارچ در متر 33/354

درصد 34شده +  شو دادهو کمپوست شست ورمی درصد 34

تپی شده +  شو دادهو کمپوست شست درصد ورمی43،

شو و کمپوست شست درصد ورمی34درصد پیت، 43

های بعدی قرار دارند و  درصد پیت در رتبه34شده +  داده

درصد پیت کمترین تعداد قارچ را تولید کرد 333تیمار 

ای در طول  (. با توجه به اینکه قارچ دکمه5 )جدول

ی و همچنین جذب آب فرایند رشد نیاز به مواد غذای

رود  بردن حجم خود دارد پس انتظار می بیشتر برای باال

داشتن فضای کافی و نیز استفاده از بیشترین فضای 

 شده کمپوست شسته ورمی باشد. ممکن امری بدیهی 

( که سبب 3 دلیل داشتن مقدار کمتری کلسیم )جدول به

های اگزاالت کلسیم روی میسیلیوم و  ایجاد کریستال

و هم با  (Visscher, 1988د )شو هش تعداد قارچ میکا

رفتن  ( سبب باال3 توجه به مقدار باالتر نیتروژن )جدول

 تعداد قارچ تولیدی شد.

 

زمانی روز  ۀاثر تیمارهای مختلف خاک پوششی بر فاصل

 تا برداشت 

د تیمارهای شو مشاهده می 1  طور که در جدول همان

محصول  مختلف خاک پوششی از لحاظ پیشرسی

دهند.  درصد نشان می  3داری را در سطح  ااختالف معن

د که تیمار ش( مشخص 5 ها )جدول میانگین ۀدر مقایس

روز  3درصد( نسبت به دیگر تیمارها  333پیت )

آن  پس ازخیر انداخت أدهی در قارچ را به ت محصول

ورمی+پیت  ۀتفال ،(34:34) ورمی+پیت ۀتیمارهای تفال

ورمی  ۀو تفال (34:34می+پیت )ور ۀ(، تفال43:43)

ترتیب محصول قابل برداشت زودتری  به درصد( 333)

 تولید کردند.

بود  Visscher (1988)این نتایج مطابق با اظهارات 

دلیل تشکیل  های پایین بهpHکه بیان داشت در 

های اگزاالت کلسیم و پتاسیم میزان رشد  کریستال

ت بیشتر یابد. استفاده از نسب میسلیوم کاهش می

شده در خاک پوششی  وشو داده کمپوست شست ورمی

مراتب  کاهش میزان درصد کلسیم را به دنبال داشت و به

دهی در این  زمان رشد میسلیوم پس از مرحلۀ خاک

ها و زمان تا  نتیجه تشکیل پین تیمارها زودتر و در

 برداشت محصول کاهش یافت.

تفاده توان گفت که اس طورکلی، مطابق نتایج می به

شده  شو دادهو کمپوست شست درصدی از ورمی  333

)تفاله(، زمان برداشت در تولید قارچ را نسبت به تیمار 

  روز به جلو انداخته است. 3شاهد )پیت( 

 

اثر تیمارهای مختلف خاک پوششی بر درصد مادۀ 

 خشک قارچ
ها نشان داد که تیمارهای  نتایج تجزیۀ واریانس داده

از لحاظ درصد مادة خشک قارچ مختلف خاک پوششی 

درصد نشان  3داری را در سطح احتمال  اختالف معنا

( نشان داد 1 ها )جدول دهند. بررسی مقایسۀ میانگین می

داری را با دیگر  درصد( اختالف معنا 333که تیمار پیت )

( نسبت 333تیمارها داشت. با توجه به اینکه تیمار پیت )
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رصد بیشتری از آب را به سایر تیمارهای خاک پوششی د

های  مراتب جذب آب توسط قارچ دارد به در خود نگه می

طور معمول درصد  شده از این تیمار بیشتر و به برداشت

توان نتیجه  مادة خشک نیز باالتر است. بنابراین، می

بودن میزان آب خاک پوششی تأثیر مثبتی بر  گرفت باال

صر باید از افزایش مادة خشک قارچ داشته است زیرا عنا

طریق آب به بخش خوراکی منتقل شوند و با توجه به 

توان انتظار  اینکه وزن تر قارچ تغییری نکرده است می

 داشت که درصد مادة خشک افزایش یابد.

 

 اثر تیمارهای مختلف خاک پوششی بر پروتئین قارچ

( نشان داد که 1 ها )جدول نتایج تجزیۀ واریانس داده

پوششی از لحاظ مقدار پروتئین تیمارهای مختلف خاک 

داری با یکدیگر  حسب درصد مادة خشک اختالف معنا بر

 35/15شده بین  های برداشت ندارند. میزان پروتئین قارچ

  (.5 درصد متغیر بود )جدول 33/13تا 

 

اثر تیمارهای مختلف خاک پوششی بر درصد نیتروژن 

 کل قارچ

ان داد که ( نش1 ها )جدول نتایج تجزیۀ واریانس داده

از لحاظ  شده داری بین تیمارهای آزمایش اختالف معنا

شود. میزان نیتروژن قارچ  درصد نیتروژن مشاهده نمی

درصد  33/4تا  55/4خوراکی در تیمارهای مختلف بین 

 (. 5 بود )جدول

 
شده . مقایسۀ میانگین اثر تیمارهای مختلف بر صفات بررسی5  جدول

 تیمار

 عملکرد کل

در  )کیلوگرم

 مترمربع(

روز تا 

 برداشت

 راندمان بیولوژیکی

 )گرم بر کیلوگرم

 وزن خشک بستر(

 مادة 

 خشک

 )درصد(

 تعداد 

قارچ در 

 مربع متر

پروتئین 

 )درصد(

 نیتروژن

 کل 

 )درصد(

 پتاسیم 

 کل 

 )درصد(

 30/3 34/4 34/14 33/354 13/31 33/353 11/33 84/4 شده شو دادهو کمپوست شست % ورمی333

 83/3 55/4 35/15 38/483 33/33 11/341 11/33 38/4 % پیت34شده +  شو دادهو کمپوست شست ورمی% 34

 83/3 33/4 30/14 34/411 55/33 43/353 00/33 33/0 % پیت43شده +  شو دادهو کمپوست شست % ورمی43

 33/3 33/4 33/13 38/533 30/33 13/331 00/33 31/4 % پیت34شده +  شو دادهو کمپوست شست % ورمی34

 81/3 83/4 03/15 11/585 33/35 13/343 33 81/5 %333پیت 

LSD 5% 38/3 31/3 13/33 08/3 33/43 30/5 53/3 33/3 

LSD 1% 08/3 11/3 31/333 13/3 30/35 38/4 3/03 33/3 

 
 قارچپتاسیم کل خاک پوششی بردرصدتیمارهای مختلفاثر

نشان داد که  (1 ها )جدول نتایج تجزیۀ واریانس داده

شده از لحاظ درصد پتاسیم قارچ  تیمارهای آزمایش

داری از یکدیگر ندارند. میزان پتاسیم در  تفاوت معنا

تا  33/3شده از تیمارهای مختلف بین  های برداشت قارچ

 (. 5 درصد بود )جدول 81/3

یافته  های رشد در این آزمایش مشاهده شد که قارچ

از لحاظ مقدار درصد  در تیمارهای مختلف خاک پوششی

توان  داری با هم نداشتند و می عناصر غذایی اختالف معنا

شده در این  نتیجه گرفت نوع خاک پوششی استفاده

آزمایش تأثیری بر جذب میزان عناصر غذایی در قارچ 

ای ندارد. با توجه به اینکه خاک پوششی نقش  دکمه

ای  هچندانی در تغذیۀ قارچ ندارد و یا اینکه نقش تغذی

آن جزئی است و با توجه به اینکه بستر مواد غذایی مورد 

شود  نیاز قارچ از مواد موجود در کمپوست تأمین می

(Mohammadi Goltapeh & Pourjam, 2010)،  لذا

داشتن خصوصیات مطلوب فیزیکی، شیمیایی و 

تر از  بیولوژیکی مناسب برای خاک پوششی مهم

 (. Kashi, 2006های غذایی آن است ) جنبه

  

 گیری کلی  نتیجه

کمپوست نسبت به پیت نتایج  اگرچه استفاده از ورمی

کمپوست  بهتری نداشت، این بررسی نشان داد که ورمی

ردیف با پیت محصول  تواند هم شده می شو دادهو شست

توان در  مناسبی را فراهم کند و از این تکنولوژی می

  جایگزینی پیت استفادة بهینه برد.
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