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  :اولفصل 

  قارچ صدفي توانايي پرورش

  :مقدمه

يعني بيشتر  .مي باشدجهان نوع آب و هواي موجود در 13نوع آب و هواي متفاوت از 11داراي كشور ايران 

ب و هواهاي متفاوت كره زمين در گوشه و كنار اين سرزمين پهناور ايران زمين وجود دارد و اين سرمايه اي آ

  .انجام دهيم است؛بس عظيم و باشكوه كه مي توانيم از اين امتياز بيشترين بهره برداري ها را

ب و هواها جهت توليد قارچهاي خوراكي و عمدتا قارچ صدفي مناسب مي باشد چون گونه هاي اكثرا اين آ

چه دماي منطقه مورد نظرمناسب رشد نمختلف قارچ قدرت رويشي در دماهاي مختلف را دارا مي باشند و چنا

انرژي پايين مي توانيم شرايط ايده آل را  و با صرف  قارچ نباشد؛اين اختالف دما و شرايط محيطي ناچيز است

شرايط توليد باال و اقتصادي  هرچند كه با انتخاب گونه و نژاد قارچ مناسب مي توانيم در همه.ايجاد نمائيم

  .ته باشيمداش

بيشتر استانهاي شمال كشور شرايط آب و هوايي و اقليمي كامال مناسب جهت پرورش قارچ هاي خوراكي 

براي ما  . ين تمهيدات مي توانيم بهره وري هاي كالني از اين كار عايد كشور و مردمانش بكنيمدارند و با كمتر

به عنوان يك ايراني بسيار ناخوشايند خواهد بود كه كشورهايي با وسعت كمتر از استانهاي شمالي و شرايط آب 

  .صادرات باالي قارچ باشندتوليد و   و هوايي مشابه و حتي بعضي مواقع شرايط اقليمي نامناسب تر داراي

ولي به طور كلي ؛ قارچ صدفي از جمله قارچهاي خوراكي مي باشد كه در مناطق گرمسيري و نيمه گرمسيري 

در حال حاضر گونه هاي متعددي از قارچ صدفي شناخته شده است كه از قدرت .از رشد خوبي برخوردار است

بسياري از گونه هاي .ال نيز رشد خوبي دارندحرارتي باط توليد باال و كيفيت خوبي برخوردار است و در شراي

قارچ صدفي بر روي چوبهاي پوسيده و يا درحال پوسيدن و بقاياي چوبي از جمله خاك اره و ضايعات كاغذ و 

  و بسياري از مواد لينگو سلولزي ديگر رشد ، كنجاله پنبه ؛ كنجاله سويا ، ساقه هاي سبز موز؛ پوست غوزه پنبه

كشت قارچ صدفي در كشورهاي آسياي جنوبي و آمريكا و اروپا بسيار رايج است و در فصول رشد .يندمي نما

  .مي توان آن را پرورش داد

همچنين  .اغلب مدلهاي قارچ صدفي رشد ميسليومي بااليي دارند و به آساني مواد سلولزي را تجزيه مي كنند

در كشورهاي در  رسنگي و نيز احياي اقتصادي كشاورزياز نظر تغذيه و رفع گ.قدرت ساپروفيتي بااليي دارند

حال توسعه پرورش گونه هاي پلوروتوس نسبت به ساير قارچهاي خوراكي از اهميت و امتياز بااليي برخوردار 

  .است

هر ساله هزار تن مواد زائد كشاورزي در ايران سوزانده و يا دور ريخته مي شود كه اين مواد در اكثر نقاط ايران 

  .وان استفرا
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لذا  .يكي از راههاي مناسب ارتقاء كيفي اين مواد ،استفاده از آنها به عنوان بستر كشت قارچ صدفي مي باشد

به عنوان بستر قارچ يكي از بهترين راههاي ايجاد فرصت هاي شغلي جديد مي باشد و  استفاده از اين مواد

  .باعث كاهش آلودگي محيط زيست مي شود

  :)پرورش(قارچ صدفي آشنايي با تاريخچه

قارچ صدفي چند سالي است كه به طور پرورش و كشت كنترل شده در ايران رايج گرديده است و با ايجاد 

موزشگاههاي ز فني و حرفه اي سازمان تعاون و آكالسهاي ترويجي از جانب سازمان جهاد كشاورزي،مراك

  .خصوصي بطور عملي و جدي پرورش دهندگاني پيدا نموده است

در دشتها و كوهستانهاي نقاط مختلف كشور از جمله استان  كه قارچ صدفي به صورت خودروان ذكر است شاي

چارمحال بختياري سالهاي طوالني است كه رشد نموده است و هر سال با شروع بهار و ايجاد شرايط محيطي 

رف خود از آن استفاده آن منطق جهت مص مناسب بطور خودرو و انبوه از زمين بيرون مي زند و مرمان بومي

  .مي نمايند

سط آقاي مصطفوي در سازمان تحقيقات كشاورزي شروع شد و مطالعاتي كشت قارچ صدفي براي اولين بار تو

نمودند كه در سال  واحد توليد قارچ به نام اسب سفيد نيز در اين زمينه انجام پذيرفت،ايشان اقدام به تاسيس

  .به محصول دهي رسيد1365

در جهاد دانشگاهي تهران در 1362 حبيبه باقرپور در سال قارچ صدفي نيز توسط اصالن عزيزي، تهيه اسپان

  .قالب طرحي ارائه شد و با موفقيت به پايان رسيد

  

  ):شكل ظاهري(مرفولوژي قارچ صدفي

قارچ صدفي داراي كالهك و پايه مي باشد كه پايه آن معموال خيلي كوتاه است و رنگ آن نيز همانند رنگ 

كالهك زماني كه جوان است شبيه بادبزن مي باشد اما كم كم شكاف هاي عميق برداشته .كالهك مي باشد

 گرم كالهك در هواي  .تشكيل فسمتهاي مستقل را ميدهد به گونه اي كه قارچ خوشه اي شكل به نظر مي رسد

كالهك تيغه هاي متعدد در قسمت زيرين  .قارچ نرم و سفيد مي باشد و در هواي سرد خاكستري رنگ مي شود

  .بلند،متوسط و كوتاه و خيلي كوتاه به صورت متناوب قرار دارند

  

  :آشنايي با انواع قارچهاي صدفي

گونه .راسته آگاريكالز،خانواده آگاريكاسه و جنس پلوروتوس مي باشد ،قارچ صدفي متعلق به رده بازيديوميست

ميسليومي بااليي داشته و به راحتي مواد سلولزي را تجزيه هاي  اين قارچ متفاوت مي باشند كه اغلب آنها رشد 

  :با قسمتي از اين گونه هاي قارچ صدفي آشنا مي شويم .مي كنند
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صدفي مي باشد و  اين قارچ يكي از بهترين گونه هاي شناخته شده در بين قارچهاي:پلوروتوس استراتوس)1

باردهي قارچ در .ياهي كشت داده مي شوددر سطح تجاري روي چوب،كاه و كلش غالت و ساير بقاياي گ

  .است صورت مي گيردC°16طبيعت در كشورهاي معتدل در فصول پاييز و زمستان كه حرارت 

از مناطق نيمه گرسيري فلوريداي آمريكا گزارش  1958اين قارچ را اولين بار در سال :پلوروتوس فلوريدا)2

اين قارچ نسبت به .اتوس مي باشدولي كمي كوچكتر استكردند اين گونه از نظر شكل ظاهري مانند گونه استر

  .گونه استراتوس محصول بيشتري داشته و قادر است شرايط حرارتي بااليي را تحمل كند

مناطق مركزي آسيا و آمريكاي جنوبي رشد مي  ، اين قارچ به طور طبيعي در جنوب اروپا:پلوروتوس ارينجي)3

اين گونه فقط در سطوح .گياهان خانواده چتريان رشد مي كند كند و به صورت انگل روي ريشه بعضي از

بوي دلپذيرو كيفيت پخت مناسب آن را در رديف مرغوبترين گونه هاي .آزمايشگاهي  كشت شده است

در بازارهاي اسپانيا،افغانستان،مراكش،هندوستان و ايران به صورت تازه و خشك .پلوروتوس قرار داده است 

  .يافت مي شود

اين قارچ در كشور تايوان به فراواني كشت شده و به صدف تابستاني :توس سيستيديوسوسپلورو)4

  .متاسفانه اين قارچ بوي تند داشته و باب طبع بسياري از مصرف كنندگان نمي باشد.مشهوراست

ليكن .نموده اند روش كشت اين قارچ را بانو وسريواستاوا از هندوستان گزارش:پلوروتوس فالبالتوس)5

  .تجاري در دست نيست عات كافي در مورد خصوصيات زراعي و امكان كشت آن در سطحاطال

اين قارچ داراي رنگ زرد است و از ساير گونه هاي پلوروتوس قابل تشخيص :پلوروتوس كورنوكوپي)6

راش ،انجير؛ در طبيعت روي چوب درختان بلوط.كشت آن فقط در سطوح آزمايشگاهي انجام يافته است.است

  .اين قارچ رشد مي نمايدو غيره،

اما مزه آن .اين گونه ها از لحاظ شكل ظاهري با گونه هاي پلوروتوس اختالف دارد:پلوروتوس ساپيدوس)7

اسپورهاي اين قارچ داراي رنگ بنفش روشن است در صورتي كه در .شبيه قارچ صدفي استراتوس مي باشد

  .پلوروتوس استراتوس اسپورها داراي رنگ سفيد است

در هندوستان از طبيعت جمع 1976اين قارچ را اولين بار جانديك و كاپور در سال:روتوس ساجركاجوپلو)8

در مقايسه با ساير گونه هاي خوراكي پلوروتوس اين گونه بسيار .از آن كشت خالص تهيه كردند. آوري كردند 

وب به سرعت به اين قارچ به علت رشد آسان و باردهي عالي و شكل و مزه خ.مرغوب تشخيص داده شد

  .صورت يك گونه تجاري در بسياري از كمشورهاي آسياي جنوب شرقي مورد بهره برداري قرار گرفت
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  :آشنايي با چرخه زندگي قارچ صدفي

قارچ صدفي در هنگام بلوغ تعداد زيادي اسپور توليد مي كند كه به طور متناوب آزاد مي شوند اين اسپورها از 

  .روي بستر مناسب جوانه مي زنند و ميسليوم اوليه را بوجود مي آورند طريق باد پخش مي شود و در

سلولهاي ميسليوم اوليه تك هسته اي مي باشند و از برخورد دوميسليوم اوليه حاصل از دو اسپور مختلف 

  .ميسليوم ثانويه حاصل مي شود

اين گره يا دكمه ها . جود مي آوردميسليوم ثانويه دوهسته دارد و به سرعت رشد نموده و گره هاي اوليه را به و

  .با رشد خود اندامهاي باردهي را به وجود مي آورند

  

  :احتياجات غذايي قارچ صدفي

  .از لحاظ غذايي قارچ صدفي نياز به سلولز،همي سلولز و ليگنين دارد

ي و ويتامين در طبيعت اغلب گونه هاي قارچ صدفي روي اندامهاي زنده و يا مرده گياهي كه از نظر مواد غذاي

براي رشد ميسليوم و توليد اندام باردهي قارچ،مواد غذايي موجود در كاه گندم  .ها فقير مي باشند رشد مي كنند

البته افزودن ساير .و جو،ساقه هاي ذرت،كاغذ،خاك اره و بقاياي گياهي ديگر مورد استفاده قرار مي گيرد

و نيترات سديم و يا كلسيم باعث تسريع رشد قارچ و  موادغذايي مانند پروتئين،آرد سويا،سبوس گندم،برنج

  .افزايش كمي و كيفي محصول مي گردد

  

  :شرايط زيست محيطي مناسب براي قارچ صدفي

در ميان عوامل فيزيكي درجه حرارت يكي از فاكتورهاي الزم جهت توليد و پرورش قارچ مي باشد ولي قارچ 

در مرحله ريشه دواني جهت رشد سريع .رت را تحمل نمايدمي تواند محدوده وسيعي از تغييرات درجه حرا

  .استC°25ميسليومي درجه حرارت بايد ثابت نگه داشته شود كه حرارت مناسب در اين مرحله 

- C°22صورت مي گيرد كه بيشترين ميزان آن در حرارت C°25 -15تشكيل اندامهاي باردهي در حرارت 

مي  C°16ب براي تشكيل اندام باردهي در حدوددر گونه پلوروتوس استراتوس حرارت خو.است18

 CO 2%2- %28در مرحله ريشه دواني موجب تحريك رشد ميسليوم قارچ مي شود كه غلظتCO2وجود.باشد

عالوه بر آنكه موجب تحريك رشد ميسليوم مي گردد باعث مي شود قارچ صدفي در رقابت با ساير ميكرو 

  .را تحمل نمايند پيروز شودCO2ارگانيسم ها كه نمي توانند غلظت باالي 

ميسليوم قارچ صدفي قادر است تحت شرايط نيمه .مانع رشد ميسليوم مي گردد CO2% 5/37غلظت :تذكر

رشد  كند ولي براي توليد اندام باردهي بايد اكسيژن كافي در اختيار قارچ قرار ) درغياب اكسيژن زياد( هوازي 

  .افزايش محصول خواهد داشتنور مناسب اهميت بسيار زيادي در  .داده شود

 85-90درصد و رطوبت مطلوب هواي درون سالن در حدود 65-70رطوبت مطلوب كمپوست قارچ صدفي

  .درصد مي باشد
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  :شناسايي اصول تهيه بذر قارچ صدفي

در روش جنسي به  .قارچها نيز مانند گياهان هم به روش جنسي و هم به روش غير جنسي تكثير مي شوند

د اسپور مي نمايند و اين اسپور داراي نيمي از صفات كلي قارچ بوده و وقتي كه دو اسپور جاي بذر،تولي

اين روش تكثير ممكن .مي توانند توليد اندام باردهي نمايند غيرهمجنس ولي سازگار كنار هم قرار مي گيرند

ين روش جهت توليد است اختالفات ژنتيكي متعددي از خود نشان دهند بنابراين در كارگاههاي توليدي از ا

فقط در آزمايشگاهها جهت تهيه سويه هاي مناسب و مقاوم پر محصول از اين روش  . قارچ استفاده نمي كنند

  .استفاده نموده و بعد از تست به روش غير جنسي براي تكثير استفاده مي كنند

براي توليد بذر قارچ .د در روش تكثير غير جنسي از ميسليوم كه توسط كشت بافت تهيه شده استفاده مي گرد

متر بايد باشد تا آلودگي 500-600فاصله آزمايشگاه و سالن پرورش قارچ حداقل.يكي آزمايشگاه مورد نياز است

اگر واحد تهيه كمپوست هم داشته .هنگام احداث آزمايشگاه جهت باد هم بايد در نظر گرفته شود.ايجاد نشود

  .ي كمپوست به طرف آزمايشگاه باشدنبايد وزش باد از سالن هاي نگهدار  باشيم

براي توليد بذر همانطور كه گفته شد از بافت قارچ و گاهي .توليد بذر بايد در شرايط كامال استريل انجام گيرد

در آزمايشگاه كامال استريل يك نمونه از ) ميسليوم( براي تهيه قارچ . اوقات نيز از هاگ اسپور استفاده مي شود

بستر كشت انتخاب كرده ايم را در الكل خالص فرو برده و به سرعت از روي شعله عبور قارچ سالم را كه از 

بافت دروني آن را جدا نموده روي محيط كشت  سپس تكه هاي بسيار نازكي از.گردد مي دهيم تا ضدعفوني

  .قرار مي دهيم

  :جهت تهيه محيط كشت به روش زير اقدام مينماييم

مي زنيم تا آگار    را به يك ليتر آب اضافه نموده و روي شعله مرتبا به هم  گرم پور آگار و يا آگار ليفي20

دقيقه طول مي  15دقيقه و براي آگار ليفي حدودا  5- 6كامال در آب حل شود و اين عمل براي پودرآگار

اين ميلي ليتر از  20سپس به وسيله سرنگ .را به اين مخلوط اضافه مي كنيم) نشاسته(گرم مالتوز30سپس .كشد

محلول را بر ميداريم و آن را داخل لوله آزمايش ريخته و سر لوله را با پنبه هيدروفيل ضدعفوني شده مي 

حرارت (اتمسفر  1مي بنديم و داخل اتوكالو تحت فشار ) نوار چسب(شفاف دور آن را هم با پالستيك .بنديم

C°121( بعد از .آزمايش هم استريليزه مي شود بدين شكل مواد غذايي داخل لوله.دقيقه مي گذاريم 30به مدت

درآوردن از اتوكالو اين لوله را به طور مايل نگه مي داريم تا ضمن سفت شدن سطح ماده غذايي بيشتر 

  .بعد از سفت شدن ماده غذايي ، بافت قارچ را در اين ماده غذايي كشت ميدهند.باشد

وادغذايي در آن را بسته و داخل انكوباتور مي بعد از قرار دادن بافت قارچ در داخل لوله آزمايش حاوي م

اگر ريشه دواني و تشكيل ميسليوم كامل .روز ريشه مي دوانند10-12ر مدتد C°25صدفيها در حرارت .گذاريم

  .باشد آن را در يخچال ميگذاريم و بر حسب احتياج آن را بر روي محيط كشت دوم آماده مي كنيم
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 15دقيقه در  15ساعت خيسانده سپس  24كرده و شسته شده را به مدت كيلو گرم گندم پاك 10براي اين كار 

دقيقه ديگر گندم در آب جوشيده باقي  15آن گاه شعله را قطع كرده ميگذاريم .ليتر آب آن را مي جوشانيم

را خارج كرده و روي پارچه  آنبعد آنها را در صافي ريخته آب .در اين حالت گندم ها كامال نرم مي شود.بماند

سپس به منظور جلوگيري از ليز شدن و به هم چسبيدن دانه ها به . تميزي پهن مي كنيم تا خشك و خنك شود

حجم در  ⅔د و آنها راتا پودر كربنات كلسيم به آنها اضافه كرده و به خوبي با گندم مخلوط مي كنن%2ميزان

محكم پوشانده و پس از قرار دادن يك  يا نيم ليتري مي ريزند ،شيشه ها را با درپوش هاي پنبه اي 1شيشه هاي 

 پوند15درجه سانتي گراد و فشار 121اليه ورق يا فويل آلومينيومي روي آن را به مدت يك ساعت در حرارت 

در حال حاضر استفاده از كيسه هاي پالستيكي از جنس پلي پروپيلن مقاوم به .در اتوكالو استريل مي كنند

سانتي متر را  28در18ميلي متر و ابعاد  1/0ظور كيسه هاي به ضخامت براي اين من.حرارت مرسوم شده است

 5الي  4يك حلقه آلومينيومي و يا پليكا به قطر و ارتفاع .تهيه و آنها را تا نصف از گندم آماده شده پر مي كنند

.     رميگردانندسپس لبه هاي آن را روي حلقه ب .سانتي متر تهيه كرده ودهانه كيسه را از داخل آن عبور مي دهند

به اين ترتيب كيسه مانند دهانه شيشه شده و مي توان درپوش پنبه اي را به راحتي در آن قرار داده استريل كرده 

پس از استريل كيسه ها يا شيشه هاي حاوي دانه گندم عمل تلقيح با دقت كامل را در شرايط استريل انجام مي 

رشد داده شده اند استفاده مي ) محيط اول(روي محيط غذايي براي تلقيح از كشت خالص قارچ كه بر . شود

  .شود

المپ هاي اولترا . هواي اتاق تلقيح به وسيله فيلترهاي مخصوص و با المپ هاي اولترا ويولت استريل مي شود

  .ي و استريل شودساعت بايد روشن باشد تا اتاق تلقيح ضدعفون 2ويولت به مدت 

نبايد در اتاق تلقيح باشد چون نور اولترا ويولت براي انسان خطرناك و هنگام روشن بودن المپ ها كسي 

  .سرطان زا ست

در .نگهداري  مي كنند C°1±25با حرارت )  انكوباكتور( پس از تلقيح شيشه ها يا كيسه ها را در محل مناسب 

ده بر روي بستر آماده روز ميسليوم در تمامي توده بذر نفوذ كرده و بذر براي استفا 12الي  10اين شرايط از 

مصرف سريع اين بذر پس از آماده شدن بهتر است زيرا توده هاي ميسليومي قارچ با گذشت زمان متراكم .است

  .مي شود و در موقع استفاده باعث ايجاد اشكال در پخش يكنواخت بذرها در سطح بستر مي شود

  

  :شناسايي اصول تهيه بستر قارچ صدفي

برگهاي لز دار از قبيل كاه و كلش غالت ،ساقه ذرت،باگاس نيشكر،تفاله نيشكر،بيشتر بقاياي گياهي سلو

موز،ساقه كاذب و بقاياي برگ ساير گياهان ، كاغذهاي زائد، مواد زائد پنبه و غيره مي تواند براي تهيه بستر 

 حال پوسيدن وبسياري از گونه هاي پلوروتوس بر روي چوب هاي پوسيده يا در .قارچ مورد استفاده قرار گيرد

م چوبهاي سخت و بقاياي چوبي از جمله خاك اره و بسياري از مواد ليگنو سلولزي ديگر نيز در سطوح تما

اغلب .مواد مورد نظر براي كشت قبل از خرد كردن بايد عاري از هر گونه مواد زائد حيواني باشد.رشد مي كنند
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به گونه اي كه قادرند . اد سلولزي را كلونيزه مي كندگونه هاي آن رشد ميسليومي بااليي داشته و به راحتي مو

  .تجزيه نموده و قابل استفاده قرار مي دهند) كمپوست شدن( اين مواد را قبل از تخمير

برگ و ساقه برنج و گندم بهترين مواد براي تهيه بستر قارچ صدفي مي .لذا قسمت ساپروفيتي بااليي دارند

سانتي متر خرد كرده و اين ساقه ها به مدت  5- 6ه برنج را به اندازه حدودبراي اين منظور بهتر است ساق.باشد

سپس از آب خارج  كرده بعد از خشك شدن مورد استفاده قرار مي .ساعت در آب مي جوشانيم 2-1

سانتي متر اين است كه مواد سلولزي آن راحت تر  5- 6علت اصلي خرد كردن كاه و كلش به اندازه .دهيم

ابتدا .براي استفاده از كاه گندم بايد آن را به مدت يك هفته كمپوست كرد.قارچ شكسته شود توسط آنزيم هاي

ساعت در آب خوابانيده سپس  24سانتي متر خرد كرده سپس كاه خرد شده را به مدت  3- 5گندم را به اندازه

يد داراي شبكه باشد تا يا بشكه با لبته ته ديگا.ساعت مي جوشانيم 1-2ب ريخته و به مدت آاين مواد را داخل 

عمل جوشاندن كاه به دو علت .مستقيما در معرض حرارت قرار نگيرد چون احتمال سوختگي كاه وجود دارد

  :صورت مي گيرد

  .كاه پاستوريزه شود -1

  .را بدست آورد) بذر ( كاه آبگيري كند و رطوبت كافي را جهت رشد اسپان  -2

د كاه را از ديگ خارج كرده و در اتاق كامال استريل با رعايت نكات بعد از اينكه عمل جوشاندن به پايان رسي

 12بهداشتي بدون اينكه بستر مجددا آلوده شود خنك كرده و يا اينكه كاه را در همان آب جوشيده به مدت 

پس از ، از دست دادن آب . ساعت آبكشي كرد 12بعد از .ساعت به صورت راكد قرار مي دهيم تا خنك شود 

البته   مي توان كاه را از ابتدا در گوني ريخته و در داخل ديگ يا بشكه . كاه آماده تلقيح با بذر مي باشد اضافي 

ساعت  24ساعت جوشاند ، بعد از جوشيدن از ديگ يا بشكه خارج كرده به مدت    1- 2قرار داد و به مدت 

  .د ،كاه خنك شود و آماده تلقيح شوددر داخل اتاق استريل شده قرار مي دهيم تا اينكه آب اضافي خارج شو

  

  :شناسايي اصول بذر كاري يا بذر پاشي قارچ صدفي بر روي بستر

درصد وزني مخلوط مي  2- 5به نسبت ) كاه وكلش خيس خرده و ضدعفوني شود ( بذر قارچ با مواد بستر  

. از بذر كمتري استفاده كرد در مواقعي كه شرايط مساعد براي رشد و پنجه دواني قارچ مهيا باشد مي توان. شود

در بستر شده و به ميسليوم قارچ صدمه  CO2مصرف بذر اضافي ممكن است سبب افزايش حرارت و غلظت

  .بزند

تا 04/0و به ضخامت  100×50و  80×40كشت قارچ پلوروتوس معموال در كيسه هاي نايلوني شفاف به اندازه 

   پذير است صورت  ميلي متر كه جا به جايي آن به راحتي امكان08/0

  .مي گيرد

 60الي 40ميلي متر سوراخ كرده به طوري كه هر نايلون  9را توسط سمبه  80×40ابتدا نايلون  :روش اول

سانتي متر در ته پالستيك ريخته و كامال فشرده كرده و مقداري بذر  10كاه را به ميزان . سوراخ داشته باشد
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ته و بعد سانتي متر كاه ريخ 15طح بستر پخش شود و سپس حدود روي آن مي پاشيم به طوري كه تمام نقاط س

اليه  4حدود ( سانت برسد  70اين كار را ادامه مي دهيم تا ارتفاع آن به  .مي پاشيم از فشرده كردن مجددا بذر

گرم بذر مصرف مي شود و سپس با فشار دست هواي داخل  250تقريبا براي هر كمپوست )اليه كاه  5بذر و 

 8-10وزن كمپوست ( به كمك طناب يا نخ كاه بند محكم  مي بنديم ا خارج مي كنيم و بعد كيسه را كيسه ر

و بذر  روز هنگامي كه بذرها شروع به  فعاليت نمود 1-2كيلو مي باشد و در جاي بلند آويزان مي كنيم و بعد از

تا از ورود مگس سركه جلوگيري  اطراف آن سفيد شد پنبه آغشته به حشره كش را به داخل سوراخ ها فرو برده

  .شود

ابتدا كاه آماده شده را از ابتدا درون كيسه نايلوني بدون سوراخ ريخته و عمل تلقيح را طبق دستور :روش دوم

روز هنگامي كه بذرها شروع به فعاليت نمودند و اطراف آن سفيد شد،  3-5روش اول انجام داده و بعد از 

متر در فواصل مناسب جهت هواگيري ايجاد مي كنيم و بعد پنبه آغشته به سانتي  2- 3سوراخ هايي به قطر 

روز هنگامي  12-14بعد از.حشره كش را به داخل سوراخها فرو برده تا از ورود مگس سركه جلوگيري شود 

كه ميسليوم قارچ بستر را پوشانده مي توان پوشش پالستيكي را جدا كرده روي قفسه يا به صورت آويزان در 

در اين روش باردهي محصول بيشتر .ل سالن كه رطوبت مناسب و از نظر بهداشتي كنترل شده قرار دادداخ

  .خواهد شد

عمليات كاشت را مي توان به راحتي در جعبه چوبي به طور عمودي انجام داد و يا با آماده سازي :روش سوم

است كه پس از بذر زدن به كمك قا روش ديگر اين . بستر بر روي قفسه ها كشت قارچ را روي آن انجام داد

براي اين منظور از قالب هاي . چهار گوش در مي آوردند لب هاي مخصوص مواد بستر را به صورت بلوك

  .استفاده مي شود 50×30×15چوبي به ابعاد

اين قالب ها كامال شبيه قالب هاي خشت زني است كه در مناطق روستايي استفاده مي شود، يعني سر و ته آن 

  .ز استبا

در هر صورت پس از بذر زدن به كاه و كلش بستر آنها در كيسه هاي نايلوني و يا قالب هاي چوبي و آهني مي 

بررسيها نشان داده كه مقدار .نكند تجاوز  C°30 مقدار مواد بايد در حدي باشد كه حرارت درون بستر از. ريزند

اين ) كيلو گرم خشك  5/1معادل(گرم است  كيلو 6مطلوب بستر محيط كشت براي هر كيسه يا بلوك حدود

  ) ⅔(مقدار كلش خيس  دوسوم 

  .سانتي متري را پر مي كنند و مي تواند در يك قالب پرس شود 45×60كيسه هاي نايلوني  به ابعاد 

  

  :پرورش قارچ صدفي) مرحله داشت (شناسايي اصول اجرايي 

براي .مصالح ساختماني متعدد ساخته مي شونداز سالن هاي پرورش قارچ در ابعاد و اشكال مختلف و با 

ساختن  سالن ها معموال از آجر دواليه كه در بين آنها فضاي خالي وجود دارد و يا از بلوك هاي سيماني تو 

براي پوشش سقف و بامها نيز از مواد و صفحات غير قابل  نفوذ مانند ورقه هاي پنبه .خالي استفاده مي شود 
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كف سالن بايد .ه فايبر گالس و يا از ايرانيت و عايق پشم شيشه استفاده مي شود نسوز و ورقه هاي فشرد

سيماني  باشد تا آب اضافي كه در اثر رطوبت دهي ايجاد مي شود بتواند از سالن خارج شود و همچنين بايد 

  .مجهز به تهويه مناسب همراه با فيلتر تصفبه هوا باشد

هدايت شود و انتهاي سالن هم بايد  تهويه خروجي داشته باشد تا هوا به هوا بايد توسط كانال به انتهاي سالن 

  .آرامي در بين كمپوست ها جريان پيدا كند

سپس رديف هاي نصب .  متر مربع يك المپ فلورسنت نصب كرد 10ن به ازاي هر ابراي تامين نور مي تو

سانتي  60-70دا براي تعيين فاصله ، ابت. كمپوست توسط سيم مفتولي يا لوله گالوانيزه و ميله گرد مشخص كرد

سانتي متر از رديف اول  50-60رفاصله داده يك رديف كمپوست در نظر مي گيرند و بعد متر از كنار ديوا

بستگي به . سانتي متري قرار مي  دهند  90-100فاصله داده و رديف دوم مشخص مي شود و سپس يك راهرو 

 30سپس كمپوست ها را روي رديف اول و بقيه رديف ها به فاصله . دعرض سالن اين فاصله ها تكرار مي شون

  .شكل آويزان  مي كنندS سانتي متر به صورت دو طبقه توسط نخ و قالب 

كمپوست مي توان آويزان  3-4در هر متر مربع  (وجه به ابعاد  سالن مشخص مي شودتعداد كمپوست ها با ت

  ).نمود 

  

  :دما

درجه سانتيگراد و  C°25ا قالب هاي حاوي كاه و كلش و بذر قارچ ، با حرارت ماده شدن كيسه ها يآپس از 

  :نگهداري مي كنند ، سيكل كامل زندگي رشد قارچ صدفي شامل سه مرحله مي باشد%  80 -%  85رطوبت 

  

  ):ريشه دواني (مرحله پنجه دواني  - 1

درجه حرارت مطلوب .مي ادامه مي يابداين مرحله از زمان تلقيح كمپوست شروع شده و تا ايجاد شبكه ميسليو

با داشتن حرارت مطلوب روزانه ميسليوم در حدود يك سانتي متر . سانتي گراد است C° 25در اين مرحله 

  .رشد مي كند 

  

  :مرحله رويش - 2

درجه حرارت اين مطلوب در اين . اين مرحله از تشكيل شبكه ميسليومي تا پيدايش اولين قارچ كوچك است 

  .سانتي گراد مي باشد Cº 25 - º 20مرحله 

  :مرحله رشد - 3

اين مرحله داخل سالن توليد سپري . اين مرحله از ابتداي ظهور قارچ هاي كوچك تا پايان برداشت مي باشد 

 Cºنياز حرارتي بسته به انواع قارچ هاي صدفي متفاوت است ، نياز حرارتي پلوروتوس و استراتوس . مي گردد
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مي باشد كه براي شروع رشد اين قارچ ، شوك سرمايي مورد نيا ز ) سرما دوست ( اد درجه سانتي گر 16-12

  .سانتيگراد است C º 10-5روز به ميزان  3-4اين شوك به مدت . است 

پايه كالهك معموال خيلي كوتاه . قارچ ها در هواي گرم سفيد رنگ و در هواي سرد خاكستري رنگ هستند 

كالهك زماني كه جوان است شبيه بادبزن است اما به تدريج . كالهك مي باشد  است  و رنگ آن نيز مانند رنگ

شكاف هاي عميق بر داشته  و تشكيل قسمت هاي مستقلي را مي دهد به گونه اي كه قارچ به شكل خوشه اي 

  .به نظر مي رسد

  

  :رطوبت

د گياهان بافت پوششي مانع وزن بذر قارچ را آب تشكيل مي دهد و از طرفي مانن%  80 -%  90از آنجا يي كه

ميزان . بنابر اين قارچها بايد در فضاي مرطوب قرار بگيرند تا آب بدنه آنها تبخير نشود .تبخير آب ندارند

  .مي باشد%  85 -%  90و ميزان رطوبت هواي سالن پرورش %  65 - %  70رطوبت مطلوب كمپوست 

تجاوز كند %  95خشك مي شود و اگر از حد اكثر  كمتر باشد ، بدنه قارچ%  50اگر رطوبت هوا از حد اقل 

بدنه قارچ بيش از اندازه آب جذب مي كند و اسفنجي مي گردد و اگر آن را با دست بفشاريم آب از آن مي 

  .رطوبت الزم با پاشيدن منظم آب روي كف و ديواره هاي اطراف اتاق تامين مي شود. چكد 

  

  :نور

براي تحريك . ور احتياج ندارد فقط در مرحله رشد به نور نيازمند است قارچ در مرحله اول و دوم رشد به ن

 8-12از زمان ظهور اولين قارچهاي كوچك روزانه به مدت . قارچ به توليد كالهك ، مقداري نور الزم است 

  .لوكس نور نياز دارد  1000 – 2000ساعت به ميزان 

  در ميان نورهاي مصنوعي نور آبي اين نور مي تواند نور طبيعي و يا نور مصنوعي باشد ،

  .نور قرمز هم خوب است . از همه بهتر است 

  

  :شناسايي اصول برداشت محصول 

  :به دو شكل صدفها برداشت مي شود 

  چنانچه. براي چيدن قارچ ابتدا كالهك را به آرامي پيچ داده و سپس بيرون كشيده مي شود -1

يد به كمك يك كارد يا قيچي تيز كل پايه از بستر خارج شود ، بدون پايه كالهك زياد در بستر فرو رفته باشد با

 g900گرم ماده خشك بستر حدود  ين ضوابط مي توان به ازاي هر كيلوبا رعا يت ا.(اينكه بستر به هم بخورد 

  ).قارچ صدفي برداشت كرد  800 –
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كارد برداشت   مي شود و بعد به براي چيدن  ابتدا  كالهك هايي كه رشد آنها كامل شده است  توسط يكي  -2

كالهك هاي ديگر اجازه داده مي شود كه رشد آنها كامل گردد و به صورت يكجا باقيمانده كلني را با پيچاندن 

  .از بستر جدا مي كنند 

ب جذب مي كند و اسفنجي آبهتر است يك روز قبل از برداشت آبياري انجام نگيرد چون در اثر آبياري قارچ 

صدفها بهتراست از ماسك استفاده  تهنگام برداش. دت نگهداري بعد از برداشت كمتر مي شود مي شود و م

اسپورها در هوا پخش شده و . شود زيرا درقارچ صدفي بر عكس قارچ دكمه اي هاگها پوشش ندارند 

حساسيت قارچي ايجاد مي كند كه موجب تب وسرفه و عطسه شديد مي شود و احتماال عوارض ديگري هم 

  .ارد كه خطر ساز است و موجب آلرژي مي شودد

بعد از پايان برداشت بقاياي بستر قارچ غالبا غذاي مطلوبي براي نشخواركنندگان محسوب مي شود و همچنين 

 به ويژه براي سبزيجات خوراكي و ي مرغوب و تجزيه شده با كيفيت باالمي توان آن را به عنوان يك كود آل

  .اشت در پرورش آنها اهميت دارد مورد استفاده قرار دادگلهاي زينتي كه رعايت بهد

پس از اينكه قارچ به سن بلوغ رسيد اسپور . قارچها بهتر است هنگامي كه هنوز جوان هستند برداشت شوند 

سطح .زيادي توليد كرده ، ضريب نگهداري آن به شدت كاهش مي يابد و به سرعت رو به زوال مي رود

پس از برداشت نيز بايد قارچها بالفاصله در . م برداشت بايد فاقد رطوبت باشدكالهك هاي قارچ در هنگا

ساعت نگهداري شود و سپس در ظرف مناسب بسته بندي  1-2حرارت يكي يا دو درجه سانتيگراد به مدت 

قارچ به صورتهاي .سانتيگراد ، دوهفته مي باشد  C º 5 -4مدت نگهداري قارچ در يخچال در دماي. مي شوند 

  .ازه، كنسرو شده و يا پودر قابل عرضه به بازار مي باشدت
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   :فصل دوم

   قارچ دكمه ايپرورش  توانايي                                             

  :مقدمه

  .حرفه اي در ايران  رايج  شده استقارچ دكمه اي تقريبا  نيم قرن است كه بطور كشت تجاري  و پرورش 

ديد از آن تاريخ در كرج بطور سنتي دائر گر) هجري شمسي (  1339اولين واحد توليد خوراكي در سال 

واحد توليد و پرورش قارچ خوراكي و دكمه اي و صدفي در ايران تاسيس شده است كه از اين  112تاكنون

  .واحد آن فعا ل و مابقي نيمه فعال و غير فعال ويا تغيير كاربري داده اند 77مقدار 

تا 1364از سال. به كار كرد  آغاز 1353دومين واحد پرورش قارچ و اولين واحد توليد به روش صنعتي در سال 

واحد و تا آخر  22تعداد 1378تا  1374واحد و از سال  55تعداد  1373تا  1369هشت واحد و از سال  1368

  .واحد تاسيس گرديده است  25حدود  1380سال 

  .تن در سال قابل افزايش مي باشد25000 تن مي باشد كه تا حدود  1500ظرفيت اسمي واحد هاي مذكور

ارچ دكمه اي از فرم ظاهري اين قارچ در هنگام جواني گرفته شده است ، هر چند اين شكل ناپايدار بوده نام ق

  .و مرحله بلوغ به حالت چتري در مي آيد 

  ماشروم ناميده مي شود و داراي يك ساقه محكم استوانه اي سفيد رنگ   اندام باردهي قارچ 

  .ه و به تدريج كه باال مي آيد ظريفتر مي شودقسمت پايه اين نوع قارچ ضخيم بود. مي باشد 

كالهك داراي رنگ سفيد، كرم و يا قهوه . ساقه ،نگهدارنده كالهك پهن و چتري شكل به نام پيلوس مي باشد 

  .ال پهن مي شود هك به صورت محدب است كه به مرور كامسطح كال. اي بوده كه سطح آن نرم مي باشد 

و داراي تيغه هاي ظريف و آزاد است كه در ابتدا صورتي رنگ بوده كه به  در ضمن بافت كالهك گوشتي بوده

در قسمت زيرين كالهك تيغه هاي متعددي . تدريج كه از سن آنها مي گذرد به رنگ قهوه اي در مي آيند 

 هنگامي كه قارچ جوان است توسط پرده غشا به نام ويل كه از انتهاي كالهك به پايه وصل مي شود.وجود دارد 

قسمتي از   اين غشا پس از پاره شدن اطراف سا قه قارچ را فرا مي گيرد كه حلقه يا . ، پوشيده مي گردد 

  .آنالوس مي ناميم 

قارچ دكمه اي در رده بازيديوميست بوده و راسته آن آگاريكالز مي باشد كه از خانواده آگاريكاسه بوده و جنس 

  .اين گونه قارچ را آگاريكوس مي نامند 

براي گونه سفيد قارچ دكمه اي و   Agaricus bisporusدر آمريكا نام  1987آخرين نامگذاري در سال   طبق

  .براي گونه قارچ قهوه اي قارچ دكمه اي ثبت شده است Agaricus brunnesecensنام 
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  :آشنايي با تاريخچه پرورش قارچ دكمه اي در دنيا 

  .كمه اي توسط الوليور شده است ميالدي پرورش قارچ د 1600اولين بار در سال 

ميالدي مشخص  18كشت قارچ دكمه اي ابتدا فقط در فضاي آزاد صورت مي گرفت و سپس در اواخر قرن 

شد ، كه قارچ دكمه اي را مي توان به خوبي در محلهاي تاريك نظير زيرزمين يا حمام و معادن زغال سنگ 

  .پرورش داد

و از آنجا به كشورهاي همسايه  و . در كشور فرانسه بوده است عمدتا شروع گسترش كشت قارچ دكمه اي 

  .آمريكا برده شد

  

  :آشنايي با پرورش قارچ دكمه اي در ايران 

براي اولين بار كشت قارچ دكمه اي در ايران توسط آقاي  احياي در داخل غارهاي موجود در كن شمال تهران 

  .محصول قارچ به بازارهاي ايران عرضه شد  1335با راهنمايي آقاي اسميت انجام گرفت و در سال 

پس  از مدتي سه موسسه كشت و پرورش قارچ دكمه اي در تهران و كرج و شهر ري تاسيس شد كه فقط يكي 

  .از آنها فعاليت در زمينه پرورش قارچ را در ايران ادامه داد

يد كه با همكاري دوستان توليد بذر قارچ دكمه اي توسط مهندس پيرايش شروع گرد 1356در اواخر سال 

پس از مدتي آزمايشگاه توليد بذر توسط برخي دانشجويان با . تحصيلكرده خود به صورت آزمايشي ادامه داد 

  .استاد بهبودي راه اندازي شد 

  

  :آشنايي با مفهوم سويه 

يا بر اثر جهش در زمان توليد بذر هاگ و . سويه در قارچ هم خانواده واريته در باغباني و زراعت مي باشد 

قارچها به وجود مي آيد كه با پايه مادري خود از لحاظ بيماري هاي مختلف و همينطور آفات و در ضمن از 

  .لحاظ كميت و همينطور كيفيت و شكل ظاهري متفاوت مي باشد

   

  . در هنگام نوشتن اسم علمي كه شامل جنس و گونه مي باشد ، به نوع سويه آن نيز اشاره مي گردد: نكته

  

  :آشنايي با انتخاب سويه 

در پرورش قارچ دكمه اي بايد سويه هايي انتخاب شوند كه با شرايط موجود بيشترين و باالترين سازگاري را 

الترين ميزان محصول را چه از نظر كيفيت و چه از نظر كميت در واحد اشند تا ما بتوانيم بيشترين و باداشته ب

  .سطح توليد نماييم 
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ن مهم جز از طريق انتخاب سويه هايي كه از نظر ميزان محصول ، شكل ظاهري و بازار پسندي، رسيدن به اي

قدرت تحمل شرايط نامساعد و مقاومت در برابر امراض و آفات مطلوبترين شكل ممكن را داشته باشند امكان 

  .پذير نيست 

كه شرايط مطلوب براي پرورش را  به تازگي تعدادي سويه از ارقام سفيد ، كرم و قهوه اي به دست آمده است

ارقام قهوه اي داراي منشا طبيعي بوده و بهترين مقاومت را نسبته به شرايط نامناسب از خود . دارا مي باشند 

  .نشان مي دهند و قدرت تحمل آنها در مقابل شرايط نامطلوب بيشتر از ارقام سفيد است 

برفي به دست آمده است كه توسعه مناسبي يافته  و به در امريكا براي اولين بار يك سويه از قارچ سفيد 

صورت يكي سويه غالب در بيشتر واحدهاي كشت و صنعت قارچ در سراسر دنيا مورد توجه قرار گرفته است 

لذا در مناطقي كه محيط .اما اين قارچ حساسيت زيادي داشته و خاصيت انبار داري آن بسيار محدود مي باشد . 

  .ي دارند و رطوبت نسبي به سادگي قا بل كنترل نيست بايد از قارچ قهوه اي استفاده نمود آنها تمايل به خشك

  

  :سويه هاي مناسب در ايران 

در ايران سويه اي كه در پايان ذكر مي شود كيفيت خوبي دارند و در حال حاضر باالترين ميزان توليد و  

  .همينطور بهترين سازش در شرايط اقليمي را دارا مي باشد

  :اين سويه ها عبارتند از 

L8 * s11*649 * 91*413 
U-1 *U-3 *L-20 * X-1 

X-25 * X-22 *X-24 
A 12 *A8   

  :نحوه نگهداري سويه ها 

كشت اسپور ، كشت بافت  و كشت ميسليوم روش هايي هستند كه مي توان با اين روش ها كشت سويه داشته  

  .باشيم كه به ترتيب زير مي باشد 

  

  :سپور كشت ا) الف

قبل از استفاده وسيع با سويه  فراهم نمودن سويه به روش كشت اسپور ، فقط در زماني امكان پذير است كه 

  .مقايسه و در صورت مطلوب بودن اقدام به توليد بذر نمائيم مادر

   

  .اين روش ممكن است اختالفات ژنتيكي متعددي از خود نشان دهند : نكته 
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  :كشت بافت ) ب

يك قطعه كوچك از اندام باردهي قارچ در شرايط كامال استريل جدا شده روي محيط كشت  در اين روش

  .منتقل مي شود و ميسليوم حاصل مي تواند براي توليد بذر در دوره هاي متعدد استفاده شود 

  

  :كشت ميسليوم ) ج

  .تجديد كشت ميسليوم بايد هر سه ماه يكبار انجام شود 

عضي از خصوصيات ظاهري آن مانند شكل كلني ، كركي يا پنبه اي شكل بودن آن و در هنگام انتقال ميسليوم ب

  .چگونگي رشد ميسليوم به دقت كنترل شود 

  

  :آشنايي با بذر قارچ هاي خوراكي 

  .قبل از اينكه با بذر قارچ هاي خوراكي آشنا شويم بايد واژه اسپان را تعريف كنيم

  

  

  :اسپان

ارچ را كه پرورش دهندگان هنگام كشت در بستر مورد استفاده قرار مي گيرند آن بخش از اندامهاي باردهي ق 

  .در اصطالح اسپان ناميده مي شود 

اسپان انتقال عضوي از بافت قارچ در شرايط استريل بر روي دانه گندم و يا غالت ديگر مي باشد ،  در واقع

  .كيفيت بذر ؛ پايه و اساس موفقيت در توليد قارچ خوراكي است 

طلوب باشد موفقيتي در كشت قارچ حاصل نخواهد شد هر چند ساير شرايط كامال د كيفيت مچنانچه بذر فاق

ن رشد ن قسمت از خاك اراضي كه قارچ در آدر گذشته قارچكاران براي تهيه اسپان با برداشت آ. مهيا باشد 

د و سپس آن را روي ي داشتنوجود دارد بر مفكر مي كردند ميسليوم قارچ در آن كرده است به مقداري كه 

كه از پيش آماده شده بود پخش كرده و سپس از اين ميسليوم كامال سطح بستر را مي پوشاند و از آن  بستري 

  .براي مايه كوبي ساير بسترها  استفاده مي كردند 

  

هنگام از آنجايي كه روش فوق از كشت خالص قارچ استفاده نمي شد و شرايط نيز استريل نبود در :نكته 

استفاده از اسپان بسياري از آفات و امرالض نيز همراه با اسپان بر روي بسترها منتقل شده و باعث خسارت مي 

  .گردد 

  

شد در امريكا توليد و جايگزين سيستم هاي قديمي توليد بذر  1905اولين بذر ناشي از كشت خا لص  در سال 

  .ه از كشتهاي خالص قارچ صورت مي گيرد سر دنيا با استفادو در حال حاضر تهيه بذر در سرا
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توليد انبوه  بذر از كشت خالص به روشي مطلوب و تحت شرايط كنترل شده صورت مي گيرد وسايل و موادي 

كه براي تهيه بذر به كار مي روند كامال استريل شده و پس از انتقال بذر به روي بستر نيز به منظور جلوگيري از 

  .ر سالن هاي پرورش از درون فيلتر هاي خالص عبور داده مي شود آلودگي هواي مورد نياز د

ميسليومي كه در روي . يد بذر قارچ معرفي كرد سيندن ، غالت را به عنوان ماده مناسب براي تول 1931در سال 

  .مخلوط مي شد   دانه هاي غالت رشد مي كرد راحتتر روي بستر پخش شده وبه خوبي  با آن

دانه هاي غالت از كود اسبي كمپوست شده و ساقه توتون به عنوان محيط كشت مورد استفاده قبل از استفاده از 

اسپانهاي تهيه شده به وسيله بذر غالت به علت قرار گرفتن ميسليوم قارچ در سطح بذور . قرار مي گرفت 

سپانهاي توليد شده ممكن بود در اثر مقدار كمي از آمونياك توليدي در كمپوست از بين برود ، در صورتي كه ا

از كوذ اسب به دليل رشد ميسليوم در درون كود كامال از بين نرفته و پس از تبخير آمونياك از بستر مي توانستند 

  .دوباره رشد كرده ، بستر را بپوشانند 

  

  :شناسايي اصول تهيه بذر قارچ با كود اسب 

كود اسبي كمپوست شده كامال شسته . وددر اين روش ممكن است از كمپوست طبيعي يا مصنوعي  استفاده ش

  .مي شود تا بعضي از مواد موجود در آن كه مانع رشد ميسليوم قارچ مي شوند از آن خارج شود 

درصد رسيد آن را در شيشه هاي  60آب اضافي كمپوست را خارج كرده و پس از آنكه رطوبت آن به حدود 

در شيشه ها و يا . يلين  ريخته و كمي متراكم مي كنند نيم ليتري يا كيسه هاي پالستيكي از جنس پلي پروپ

  درپوش پنبه اي بسته و در حرارت   كيسه هاي پالستيكي را با

Cº121  ساعت در اتوكالو استريل مي نمايند  2به مدت.  

) انكوباتور ( پس از سرد شدن با استفاده از كشت خالص قارچ مايه زني مي شود و در محل مناسب و تاريك 

از بذر آماده شده  پس از دوهفته قارچ رشد مي كند و ميتوانيم .نگهداري مي شود  C°24-22رارت در ح

  .از اين بذر به عنوان يك ماده تلقيح براي كيسه ها و شيشه هاي ديگر نيز مي توان استفاده نمود. استفاده نماييم 

  

  :شناسايي اصول تهيه بذر قارچ با استفاده از بذور غالت 

بعد از آن بايد شعله را .ليتر آب جوشاند 15دقيقه در  15كيلو گرم گندم را در مدت  10وش ابتدا در اين ر 

دقيقه ديگر داخل آب جوشيده شده باقي بماند تا دانه  15خاموش كنيم و مدتي صبر كنيم تا دانه هاي گندم 

ا آب زيادي از داخل آن خارج گندم ها را داخل يك صافي يا الك  بايد بريزيم  ت . هاي گندم كامال نرم شود

سپس آن را روي يك قطعه پارچه يا كاغذ روزنامه يا هر چيز ديگري كه آب آن را بكشد قرار مي دهيم . شود 

 30گرم سولفات كلسيم هيدراته و 120در آن هنگام مقدار . تا خنك شود و آب موجود در روي آن تبخير شود 

  .افه نمود و خوب مخلوط  كرد گرم كربنات كلسيم را به دانه ها بايد اض
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مناسب را فراهم مي  PHسولفات كلسيم از چسبيدن دانه ها به يكديگر جلوگيري مي نمايد و كربنات كلسيم 

  .آورد 

در هر كيسه يا شيشه حدود . دانه هاي آماده شده را در شيشه هاي نيم ليتري يا كيسه هاي نايلوني مي گذارند 

درجه سانتي  121پوش پنبه اي را گذاشته و آنها را در اتو كالو در حرارت گرم گندم جوشيده وسپس در 250

  .ساعت بايد آن را استريل نماييم  2گراد به مدت زمان 

بعد از اين مرحله بايد شيشه هاي حاوي دانه گندم را با كشت خالص قارچ مايه كوبي كرد و در محيط تاريك 

هفته نگهداري نماييد تا ميسليوم قارچ سطح دانه  2زمان حدودا به مدت ) سانتي گراد (  Cº24 – 22با حرارت 

  .ها را بپوشاند 

  .براي اين منظور از ساير دانه هاي غالت مانند جو ، سورگم ،ارزن و غيره مي توان استفاده كرد

  

  :نحوه شناسايي اصول تهيه بذر قارچ با استفاده از پرليت 

  

  ابتدا بايد بگوييم كه پرليت چيست؟

مواد الزم براي تهيه اسپان در اين . ماده اي است كه در هزار درجه سانتيگراد افزايش حجم پيدا مي كند  پرليت

گرم ،كربنات كلسيم 200گرم ،سولفات كلسيم  1450گرم،پرليت  1650روش عبارت است از سبوس گندم 

رفهاي نيم ليتري بريزيم و بعد از مخلوط كردن اين مواد بايد آنها را داخل ظ. ميلي ليتر  665گرم و آب 50

اسپان تهيه شده با اين روش به . بقيه مراحل مشابه روش تهيه اسپان با بذر غالت مي باشد . استريل نماييم 

  .نسبت ارزان بوده و براي مدت زمان طوالني تري قابل نگهداري است 

  

  :آشنايي با مفهوم كود كمپوست 

در شيوه هاي . كود كمپوست گفته مي شود ) كاه ( بقاياي گياهي و ) كود حيواني ( به مخلوط بقاياي حيواني 

اين بسته ها قادر به . سنتي پرورش قارچ ،كود اسبي كمپوست شده مناسب ترين بستر قارچ را تشكيل مي داد

تامين حدود زيادي از مواد غذايي مورد لزوم قارچ مي باشند به همين دليل كاربرد وسيع آنها نتيجه بسيار 

 –در حال حاضر از ساير مواد به ويژه بقاياي گياهي و مواد زائد سلولز دار كارخانجات قند . داشت  مطلوبي

چوب و كاغذ، روغن نباتي و غيره براي تهيه كمپوست قارچ در دنيا استفاده مي شود و نتايج مطلوبي  –نيشكر 

  .نيز در برداشته است

پروتئين ها و كربو هيدراتها و امالح  معدني موجود در آن  بر اثر فعاليت ميكرو ارگانيسم درون كود حيواني ،

  .به شكل قابل جذب براي قارچ در مي آيند

ميسليوم در طول رشد خود نياز به ليگنين فراواني دارند كه آن نيز به وسيله كاه موجود در كمپوست تامين مي 

  .شودبراثر تجزيه سلولز نيز ويتامين هاي مورد نياز قارچ فراهم مي . شود
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  :آشنايي با هدف تهيه كود كمپوست براي پرورش قارچ خوراكي

  :كمپوست سازي براي تهيه قارچ خوراكي سه هدف اساسي را به دنبال دارد 

يكي از علت هاي آن تبديل كود اسبي و كاه و كلش به موادي است كه بيشتر براي رشد قارچ خوراكي دكمه 

  .نيسم ها  كه در محيط وجود دارنداي مناسب باشد نه براي ساير ميكرو ارگا

دومين علت آن اين است كه ايجاد محيط مناسب براي رشد ميكرو ارگانيسم هايي كه به رشد قارچ خوراكي 

  .كمك مي كند 

سومين علت حرارت بااليي كه در نتيجه تخمير درون كمپوست ايجاد مي شود باعث از بين رفتن اغلب 

  .پاتوژنها و آفات مضر مي گردد

  

  :شنايي با مواد و نحوه به عمل آوردن كود كمپوستآ

  

  :مواد اصلي ) الف 

مواد اصلي مورد نياز جهت تهيه كمپوست قارچ دكمه اي عبارتند از كاه و كلش گندم همراه با كود اسبي يا 

از ساقه ساير غالت مانند جو ،برنج   البته درصورت عدم  دسترسي به كاه و كلش گندم مي توان.بدون آن 

هدف اصلي از مصرف اين مواد تامين سلولز و ليگنين مورد نياز .ذرت ، باگاس نيشكر و غيره نيز استفاده كرد ،

از كاه و كلش برنج در اين مورد كمتر استفاده مي شود زيرا اين مواد زود تجزيه مي شوند و . قارچ مي باشند 

  .عناصر غذارر مورد نياز قارچ زودتر از دسترس خارج مي شوند

  

  :كاه و كلش گندم

توسط يك دانشمند لهستاني به نام تريشو  1944استفاده از كاه و كلش براي تهيه بستر قارچ اولين بار در سال 

بايد دقت نمود كه استفاده ار كاه و كلش باران نخورده براي كشت قارچ مناسب تر مي باشد . صورت گرفت 

د كه رنگ  زرد براق خود را زياد از دست نداده باشد و كلش هايي براي تهيه بستر قارچ مناسب تر مي باشن.

  .بيش از يك سال از عمر آنها نگذشته باشد و استحكام بافت آن حفظ شده باشد

چنانچه رشته هاي كاه و كلش طويل باشند قبل از تهيه كمپوست بايد انها را خرد نمود زيرا در غير اين صورت 

طوبت خود را سريع از دست مي دهند و عمل تخمير ديرتر صورت به علت زياد بودن فاصله بين قطعات ، ر

ولي زماني كه كاه خرد شده باشد فشردگي هنگام تهيه كمپوست افزايش يافته و تراكم بيشتر مي شود . مي گيرد

  .در نتيجه رطوبت ديرتر از بين مي رود و عمل بي هوازي افزايش يافته و كمپوست سازي سريع مي شود 
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  :ي غذايي مكمل ها) ب 

كيفيت كمپوست بايد از مكمل هاي غذايي استفاده نماييم كه مهمترين آنها  نظور كمك به تخمير و بهبودبه م

عبارتند از كودهاي حيواني مانند كودهاي اسبي و كود مرغ كه اين مواد ناپايدار مي باشند و زودتر تجزيه مي 

حجم كمپوست موثر مي باشند و ميزان ازت در اين كود ها شوند كه عالوه بر تامين مواد غذايي در تراكم نهايي 

  .درصد متفاوت مي باشند  5تا  1از 

  .نمي باشد كود گاوي براي كمپوست سازي مناسب 

  

كود اسبي كه براي تهيه كمپوست مورد مصرف قرار مي گيرد بايد  به همراه كاه و كلش گندم ،  ) :كود اسبي ( 

كود مواد مصرفي . يوان مصرف مي شود در فواصل كوتاه جمع آوري گردد جو يا برنج كه به عنوان بستر ح

نبايد همراه با خاكروبه يا مخلوط با كود ساير حيوانات باشد همچنين همراه كود نبايد آب زيادي وجود داشته 

  .باشد زيرا در غير اين صورت عمل كمپوست سازي رضايت بخش نخواهد  شد 

  

  :مواد غذايي كنسانتره ) ج 

ين مواد غالبا در جيره مواد غذايي حيوانات مصرف مي شود و شامل سبوس گندم ، جو ، پوسته برنج و غالت ا

  .تميز شده و مواد غذايي حاصل از دانه هاي ذرت ، سويا و كنف مي باشد

زت ا. اين تركيبات حاوي دو ماده ازت و كربوهيدرات مي باشند كه به تدريج احتياجات قارچ را تامين مي كند 

ميزان روغن و ساير عناصر و امالح معدني موجود در بعضي . درصد متغير است  12تا  3موجود در اين مواد از 

  .از اين مواد كنسانتره ممكن است روي ارزش غذايي قارچ اثر بگذارد

  

  :كودهاي ازته 

يره در تهيه كمپوست مي از كودهاي شيميايي ازته مانند سولفات آمونيوم ، اوره ، نيترات كلسيم ، آمونيم و غ

  .توان استفاده نمود كه ازت موجود در اين مواد به سرعت آزاد شده موجب تسريع در رشد قارچ مي شود 

  

  :امالح معدني ) ه 

تركيباتي مانند فسفات كلسيم ، موريات پتاسيم ، كربنات كلسيم و سولفات كلسيم هيدراته به عنوان امالح 

ه مي شوند كه باعث خنثي شدن چربيها مي شوند و از لزج شدن و به هم معدني در تهيه كمپوست استفاد

  .چسبيدن كمپوست جلوگيري مي كند 

  

  :آشنايي  با فرمول كمپوست 
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هدف اساسي از فرمول .يك الگوي ثابت و استاندارد در سراسر دنيا براي تهيه كمپوست قارچ وجود ندارد 

مي توان ازت موجود در . زت موجود در كمپوست مي باشندكمپوست ايجاد تعادل مناسب بين كربن و ابندي 

درصد وزن خشك مواد است  و نسبت كربن به ازت  5/1كمپوست در مرحله شروع كمپوست سازي حدود

درصد بوده و  3/2تا  2در حاليكه در پايان مراحل آماده سازي كمپوست مقدار ازت . مي باشد  30تا  25:1

  .مي باشد  17:1نسبت كربن به ازت در كمپوست 

  .براي پرورش قارچ دكمه اي از دونوع كمپوست استفاده مي شود

  

  :كمپوست طبيعي ) الف 

  .به كمپوستي كه ازمخلوط كاه و كود اسبي تهيه شده  باشداصطالحا كمپوست طبيعي مي گويند 

  :به عنوان نمونه

  گرمكيلو  3كيلو گرم                          اوره  1000پهن اسب       

  كيلو گرم 40تا  30كيلو گرم                             سولفات كلسيم هيدراته 350سبوس گندم    

  

كمپوست طبيعي تهيه شده از . كيلو گرم كود مرغي استفاده كرد  110تا  100به جاي اوره مي توان از : تذكر

  .زيادي دارد  كود اسبي به علت ارزاني هنوز در كشورهاي آمريكا و اروپا طرفداران

اشكال اساسي در كمپوست طبيعي اختالف در كيفيت آن است كه باعث تغييرات نامطلوب روي محصول 

همچنين چنانچه در مراحل تهيه كمپوست دقت الزم صوت نگيرد و كمپوست يكنواخت به دست . خواهد شد 

د و تاثير نامطلوب روي رشد نيايد  و عمل ضدعفوني به دقت انجام نشود حرارت درون بسته افزايش مي ياب

  .اريها مي شود يط مناسبي براي فعاليت آفات و بيمم مي گذارد و عالوه بر اين محوميسلي
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  :كمپوست مصنوعي

كه عالوه بر كاه   به كمپوستي كه مواد پايه آن را كاه و كلش تشكيل مي دهد كمپوست مصنوعي گفته مي شود

براي تهيه . ي شيميايي مي باشد ا، كود مرغي و كوده) سبوس گندم ( كربوهيدرات  و كلش شامل يك

ي متعددي ارائه شده است كه تنوع آنها به مراتب بيشتر از كمپوست هاي طبيعي مي اكمپوست مصنوعي فرموله

  .در زيربا بعضي از اين فرمولها آشنا        مي شويم . باشد 

  :فرمول ارائه شده توسط  دكتر محمدي گل تپه و كاپور

  كيلو گرم 5                                      اوره

  كيلو گرم300كاه و كلش گندم                        

  كيلو گرم 5/22سبوس گندم                             

  كيلو گرم 4نيترات كلسيم و آمونيم                

  كيلو گرم 18سولفات كلسيم هيدراته                

  

  .ر در كشت و صنعت هاي پرورش قارچ در ايران از كارائي مناسب برخورداري بوده است فرمول زي

  كيلو گرم6000كلش گندم                             

  كيلو گرم3500كود مرغي                           

  كيلو گرم 100اوره                                   

  كيلو گرم100         مالس                         

  كيلو گرم 400سولفات كلسيم هيدراته             

  

  :مزاياي كمپوست مصنوعي 

كمپوست مصنوعي نه تنها از نظر كيفي قابل مقايسه با كمپوست طبيعي است بلكه در بعضي موارد نيز محصول 

ه دليل هوادهي مطلوبي است كه بيشتر با كيفيت باالتري از آن به دست مي آيد كه اين افزايش محصول بيشتر ب

با گسترش صنعت توليد قارچ و كمبود كود اسبي براي توليد كمپوست ؛ بر اهميت . در بستر به دست مي آيد 

كمپوست مصنوعي افزوده شده است و استفاده از كمپوست مصنوعي در بسياري از كشورهاي خاورميانه و 

  .خاور دور رواج روز افزوني يافته است 

مصنوعي از نظر كيفيت و بافت تا حدود زيادي يكنواخت بوده و شرايط مطلوبي را براي توسعه كمپوست 

  .البته در صورت كاهش رطوبت هوا كمپوست نيز سريعتر خشك مي شود . ميسليوم قارچ ايجاد مي نمايد 

مصنوعي داراي هده شده است كه مخلوط مساوي از كود طبيعي و كود بايد متذكر شويم كه به تجربه مشاالبته 

بافت فيزيكي بسيار مطلوبي خواهد بود و پس از بذر پاشي در بستر افزايش غير طبيعي حرارت ديده نمي شود 

  .و كمپوست نيز به سرعت خشك نمي شود
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  :آشنايي با روشهاي توليد كود كمپوست 

  .دو روش عمده براي توليد كمپوست وجود دارد

منظور كشت  كمپوست به  مي و اوليه بوده است و براي توليدكه يك روش قدي:  روش دراز مدت ) الف 

  . قارچي در سطح تجاري مناسب نيست

البته به علت گراني تكنولوژي روش كوتاه مدت ، در بيشتر كشورهاي آسيايي هنوز از روشهاي  دراز مدت 

  .براي تهيه كمپوست استفاده مي گردد 

  

  .يشرفته تر از روشهاي پيشين مي باشدعتر و پيكه به مراتب سر:روش كوتاه مدت ) ب 

  

  :كود كمپوست  تهيه شناسايي اصول روش دراز مدت

  :تهيه كمپوست با  اين روش داراي مراحل زير مي باشد 

  

  خيس كردن كلش ) 1

در اين روش كلش مصرفي را به صورت اليه نازك در . اولين گام در تهيه كمپوست خيس كردن كلش مي باشد

نمايند و با پاشيدن آب فراوان بر روي آن طي مراحل مختلف آن را خيس مي نمايند به سطح سوله پخش مي 

به اين ترتيب در اين مرحله رطوبت . نحوي كه  كامال اشباع از آب شود و نتواند آب بيشتري را جذب نمايد 

  .درصد مي رسد 75كاه به 

  .ه اشباع داردليتر آب براي رسيدن به نقط 5000يك تن كاه خشك تقريبا نياز به 

  

  :مخلوط كردن و قالب زدن كمپوست )  2

مرحله دوم كار ، پس از خيس نمودن كاه و كلش اضافه كردن تمام مكمل هاي غذايي به جز پودر سنگ گچ به 

كمپوست مي باشد كه بايد به طور يكنواخت در سطح كاه انجام شود و اين مواد بايد به خوبي با كاه مخلوط 

ط  نمودن مكملهاي غذايي با كمپوست مخلوط را به صورت يك توده به ارتفاع يك متر و پس از مخلو. شوند

  .عرض يك متر روي هم انباشته مي نمايند كه در اصطالح اين عمل قالب زني نام دارد

اندازه .عمل قالب زني ميتواند با دست يا به كمك قالب هاي مخصوص و با استفاده از تراكتور صورت گيرد

هرچه قطعات كلش بزرگتر باشد و . لب كمپوست بسته به اندازه قطعات كلش و درجه حرارت هوا داردابعاد  قا

  .قالبهاي بزرگتر مي باشدهوا سرتر باشد نياز به 
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  :برگرداندن كمپوست )  3

ضروري مي )  Cº75-70(به منظور به دست آمدن كمپوست مناسب ، اطمينان از تامين درجه حرارت مطلوب 

  .باشد

نين براي جلوگيري از عمل تخمير زياد درون كمپوست و تامين مواد غذايي مورد نظر بايد طي مراحل همچ

  .تهيه كمپوست چند مرحله قالب زني و برگرداندن كمپوست صورت گيرد 

  

  :براي عمل آوري كمپوست به روش دراز مدت مراحل زير توصيه مي شود

  دن مكملهاي غذايي و انباشته نمودن كمپوستخيس نمودن كاه و كلش ،مخلوط كر: روز اول )  1

  .اولين مرحله زيرو رو كردن كمپوست و قالب زني مجدد كمپوست : روز چهارم ) 2

  .دومين مرحله زيرو رو كردن كمپوست و قالب زني مجدد كمپوست : روز هشتم ) 3

  .سومين مرحله زيرو رو كردن كمپوست و قالب زني مجدد كمپوست :روز دوازدهم ) 4

  .چهارمين مرحله زيرو رو كردن كمپوست و قالب زني مجدد كمپوست : روز شانزدهم)5

  .آخرين مرحله زيرو رو كردن كمپوست و پرنمودن قفسه هاي سالن پرورش:روز بيستم )6

  

به كمپوست اضافه مي نمايند و در اين روش به جز پودر سنگ گچ ؛ كليه مكملهاي غذايي را در اولين روز 

را معموال در سومين و چهارمين مرحله زيرورو كردن كمپوست  به مقدار كافي اضافه مي نمايند  پودر سنگ گچ

.  

ميلي ليتر سم ماالتيون را روي  40ليتر محلول آب حاوي  20خرين مرحله زيرورو كردن كمپوست در آ

  .كمپوست مي پاشند تا آفات و حشرات درون كمپوست از بين برود 

. ند ديازينون ،تيونازين ،ليندين و آلتراوزول و غيره نيز به اين منظور مي توان استفاده نمودالبته از سموم ديگر مان

  .براي كمپوستهاي طبيعي آخرين مرحله برگرداندن كمپوست به جاي روز بيستم ؛ روز شانزدهم مي باشد 

  

  :شناسايي اصول روش كوتاه مدت تهيه كمپوست

  :اين روش داراي دو مرحله مي باشد

ه اول مانند مراحل اوليه روش دراز مدت مي باشد با اين تفاوت كه اولين مرحله برگرداندن مرحل )1

كمپوست در روز سوم انجام مي گيرد و مراحل دوم و سوم برگرداندن كمپوست به ترتيب در روزهاي ششم و 

اضافه مي  در مرحله سوم برگرداندن كمپوست سنگ گچ به مواد. نهم يا دهم تهيه كمپوست صورت مي گيرد

  .دوم مي شود آماده براي فاز شود و

هدف از اين مرحله تامين شرايط مناسب براي فعال شدن ): پاستوريزاسيون ( مرحله پيك حرارتي  )2

در اين مرحله كمپوست و هواي . ميكرو ارگانيسم ها ي گرمادوست و پاستوريزه نمودن كمپوست مي باشد
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در نتيجه كليه ارگانيسم هاي مضر از . درجه سانتي گراد برسد 60اطراف ان را حرارت مي دهند تا حرارت به 

  .بين مي روند 

  

  :نحوه پاستوريزاسيون كمپوست

براي پاستوريزه نمودن كمپوست ابتدا قفسه ها و جعبه ها را با كمپوست تهيه شده در مرحله اول پرنموده و در 

گونه اي كه  جريان هوا و بخار از ميان آنها به  روي هم قرار مي دهند به cm20اتاق پاستوريزاسيون به فاصله 

به تدريج  بر اثر فعاليت ميكروبي درون كمپوست ، حرارت به تدريج بر اثر فعاليت ميكروبي . راحتي عبور نمايد

درون كمپوست حرارت به تدريج افزايش مي يابد در اين هنگام بايد درهاي اتاق كامال بسته باشد تا از خروج  

  .يري به عمل آيد حرارت جلوگ

بايد مراقب بود كه درجه حرارت در . مي رسد  Cº53-52درجه حرارت كمپوست در اين مرحله به حدود

  .تمامي قفسه هاي حاوي كمپوست به طور يكنواخت ايجاد شود

نگاه مي دارند پس درجه حرارت را به طور مصنوعي  C º 54 -52روز در حرارت  2-4كمپوست را به مدت 

  .افزايش مي دهند  C º 60- 59بخار آب گرم به به وسيله 

از درجه حرارت كمپوست كاسته     مي شود تا مجددا   Cº3 -2 ساعت به تدريج هر دوساعت  8پس از 

روز در اين حرارت نگهداري مي شود تا آمونياك  5سپس كمپوست براي . برسد  Cº54 – 52حرارت به 

كاهش مي  Cº25 -24در اين هنگام  كمپوست را خنك كرده تا حررت آن به . موجود در آن كامال از بين برود 

شدن  در تمام اين مراحل بايد رطوبت نسبي كافي در اطراف كمپوست وجود داشته باشد تا از خشك . يابد 

  .سطح آن جلوگيري به عمل آيد

ام تونل وريزاسيون درون محيطي مسدود به نبه تازگي روشهاي جديدي ارائه شده  كه مراحل پاست

اين روش در كشورهاي پيشرفته مانند ايتاليا و . پاستوريزاسيون و يا اتاق عمل آوري كمپوست صورت مي گيرد

  .مي گيردفرانسه و هلند با موفقيت مورد استفاده قرار 

  كمپوست ،در اين روش پس از آماده نمودن كمپوست در مرحله اول به روش كوتاه مدت

سپس در و پنجره ها و هواكش ها را بسته و از ورود هواي . را درون تونل پاستوريزاسيون انباشته مي نمايند

 Cº58 -57ي تونل را به سپس با ورود بخار آب گرم حرارت هوا.آزاد به اتاق كامال جلوگيري به عمل مي آيد 

 4- 8پس از . خواهد رسيد Cº 63- 62مي رسانند ؛در اين هنگام درجه حرارت درون كمپوست به حدود 

كاهش مي يابد و به مدت  Cº48 – 47ساعت هواي تازه را وارد اتاق مي نماين تا درجه حرارت به تدريج به 

پس از رسيدن كمپوست . ن كمپوست تكميل شودروز در اين حرارت نگاه داشته مي شود تا مراحل رسيد 6-4

كاهش مي يابد ، در اين هنگام كمپوست آماده بذر  Cº25 -24درجه حرارت را تا سطح درجه حرارت اتاق 

  .پاشي مي با شد 
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  :كمپوست آماده داراي خصوصيات زير مي باشد 

  .مي شود رنگ كمپوست قهوه اي تيره مي باشد و هيچ اثري از آمونياك در آن مشاهده ن

رشته هاي . كمپوست بايد خنثي يا نزديك به خنثي باشد PH.كمپوست بايد فاقد هر گونه بوي نامطبوع باشد

براي اطمينان از اين . بايد ترد و شكننده باشد، رطوبت كمپوست بايد درحد مطلوب باشد كلش درون كمپوست

اد ؛ چنانچه چند قطره آب از آن خارج شد فته و آنرا فشار درگوان مقداري از كمپوست را در مشت امر مي ت

رطوبت كمپوست كافي است ولي اگر مقدار رطوبت كم بود بايد روي آن آب بپاشيد تا رطوبت به حد مطلوب 

  .برسد

كمپوست آماده را بايد هرچه سريعتر مصرف نمود زيرا انباشته نمودن كمپوست به مدت طوالني موجب فاسد و 

  .خراب شدن آن مي شود

  

  :يي با روشهاي آماده سازي بستر آشنا

  :آماده سازي بستر در سطح زمين ) الف 

از اشكاالت ديگر اين روش خشك شدن سطح بستر مي باشد .در اين روش احتياج به فضاي زيادي مي باشد

ن رطوبت نسبي الزم در هواي اطراف آ كه براي جلوگيري از آن بايد سطح بستر با پالستيك پوشيده شود تا

  .گرددتامين 

  

  :روش قفسه اي)ب

چهار چوب قفسه ها معموال .در اين روش سالن هاي پرورش قارچ را با قفسه هاي متعدد طبقه بندي مي كنند 

حد فاصل هر يك از قفسه ها . از چوب يا استيل ساخته شده است و صفحات آنها چوبي يا توري مي باشد

  .از زمين فاصله داشته باشد cm20بايد  طبقه هر قفسه حداقلحداقل نيم متر است و پائين ترين 

باشد و اگر از كمپوست سبك استفاده  cm20در صورت استفاده از كمپوست سنگين ضخامت آن نبايد بيش از 

در اين روش عمل پنجه دواني بذر و مرحله . در نظر گرفت cm30 -25مي شود مي توان ضخامت كمپوست را

  .رشد قارچ در يك سالن اجرا مي شود

  

  :وش جعبه اي ر) ج

در اين روش از جعبه هاي ارزان قيمت استفاده مي شود كه اين جعبه ها را با بهاي اندك مي توان از مغازه ها 

در اين روش جعبه ها را با كمپوست پر مي كنند و پس از بذر . خريداري نمود و يا آنها را با چوب ساخت

ليوم قارچ سطح جعبه ها را با خاك پوششي مي پاشي داخل اتاقي روي هم مي چينند و پس از توسعه ميس

هايي به جعبه هاي مصرفي  نبايد  زياد بزرگ  باشد ، جعبه . ها را به اتاق رشد منتقل مي كنند پوشانند و جعبه

درست شده باشند و به منظور  جعبه ها بايد از چوب محكم. بسيار مناسب مي باشد    cm 15× ×50×100ابعاد
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و خروج آب اضافي بايد در كف جعبه ها در محل اتصال تخته ها ؛ شكافي به عرض تهويه بهتر كمپوست 

cm5/1  -1 در چهار گوشه جعبه پايه هايي قرار ميدهند تا هنگام چيدن جعبه ها روي هم فضاي . تعبيه شود

رداشت قارچ اين فضا در هنگام ب. مي باشد cm15پايه هاي استفاده شده به ارتفاع . كافي در بين آنها ايجاد شود

) بسته به ميزان رسيده بودن كمپوست ( كيلو گرم كمپوست  25-35اين جعبه ها ظرفيت حدود. اضافه مي شود

بسته به شرايط محيط و به منظور تامين شرايط مطلوب در هر زمان مي توان جعبه ها را از نقطه اي به . را دارند 

  .نقطه ديگر منتقل كرد

  

  :روش كيسه اي) د

گران بودن جعبه ها و هزينه زياد جايگزيني جعبه هاي سالم به جاي جعبه هاي شكسته مي توان  با توجه به

  .مترمربع را جايگزين جعبه نمود 1/0و سطح تقريبي  cm45كيسه هاي پالستيكي به عمق 

. مي باشد كيلوگرم ظرفيت آنها 25در حدود. كيسه ها معموال بسته به كمپوست ظرفيت هاي متفاوتي دارند

استفاده از سيستم قفسه  . يسه ها را معموال به صورت قفسه اي و يا در كف اتاق ، پهلوي  هم  قرار مي دهندك

اي با صرفه تر مي باشد زيرا چيدن كيسه ها در كف اتاق باعث مي گردد از كل فضاي اتاق استفاده مطلوب به 

  .يعي و حفره ها مفيد مي باشد اين روش در ساختمان هاي ارزان قيمت و در غارهاي طب. عمل نيايد 

با توجه به آنكه قطر كمپوست در روش كيسه اي معموال زياد مي باشد ممكن است حرارت درون آن افزايش 

يابد و باعث ايجاد خسارت شود ، به همين دليل استفاده از اين روش بيشتر در مناطق خنك و يا در شرايطي كه 

  .ه است درجه حرارت قابل كنترل باشد قابل توصي

  

  :شناسايي اصول كاشت بذر قارچ در بستر 

براي  بدست . عبارت ازافزودن ميسليوم قارچ به بستر آماده شده      مي باشد )spawning(بذر كاري در بستر

  .آوردن نتيجه مطلوب بايد به نكات زير توجه كرد 

  .بذر قارچ بايد به وسيله آزمايشگاههاي مطمئن تهيه شده باشد ) الف

  .بذر قارچ بايد از سويه هاي مناسب انتخاب و تهيه شده باشد) ب

  .بذر مورد نظر بايد تازه بوده و دانه هاي غالت كامال با ميسليوم قارچ پوشيده شده باشد) ج

  .بذر مورد نظر بايد عاري از هرگونه آلودگي قارچ و باكتريايي باشد) د

بذر براي g250-200به طور متوسط  مقدار .شد ميزان بذر مصرفي بسته به شرايط مختلف متفاوت مي با

البته در شرايط مساعد مي توان از بذر كمتري استفاده .جعبه كافي و يا يك متر مربع از بستر مي باشد  2مصرف 

  .كرد
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  :آشنايي با روشهاي كاشت بذر قارچ

  :كاشت يك اليه) الف 

با اليه نازكي از كمپوست پوشيده مي  در اين روش دانه هاي بذر قارچ در سطح بستر پخش شده، روي آن

  .شود

  

  :كاشت دواليه) ب

ها يا كيسه ها را تا نيمه از كمپوست آماده پر مي كنند سپس اليه اي از بذر قارچ در در اين روش ابتدا جعبه 

سطح آن پخش مي كنند و مجددا روي آن كمپوست مي ريزند و پس از پر شدن جعبه يا كيسه اليه ديگري از 

  .افه مي نمايند و روي آن را با اليه نازكي از كمپوست مي پوشانندبذر اض

  

  :كاشت مخلوط)ج

اين روش بدين صورت است كه قبل از پرنمودن جعبه ها بذر را به مقدار كافي با كمپوست مخلوط مي نمايند 

ه پر مي و خوب بهم مي زنند تا بذر در تمامي نقاط كمپوست پخش شود، سپس جعبه ها را با كمپوست آماد

  .كنند

  :روش كاشت لكه اي يا نقطه اي) د

در اين روش جعبه ها را كامال با كمپوست پر مي كنند و سطح آنرا صاف مي كنند؛سپس در رديف هاي متعدد 

با انگشت ايجاد ميكنند و در هر سوراخ در  cm5-5/2از يكديگر حفره هايي به عمق  cm12-8به فاصله 

  .با كمپوست      مي پوشانند  بذر مي ريزند و آنرا g5حدود 

. روش كاشت دواليه و كاشت مخلوط براي مواقعي كه درجه حرارت پايين تر است مناسب تر به نظر مي رسد 

  .تا رطوبت آن حفظ گردد بعد از كاشت بذر ؛ سطح بستر را با ورقه هاي خيس روزنامه       مي پوشانند

  

  :رش قارچشناسايي اصول چيدن جعبه ها در سالنهاي پرو

رديفهاي جعبه از سقف و از .رديف روي هم قرار مي دهند 4- 5پس از انجام عمل بذر پاشي جعبه ها را در 

بين هر رديف از . متر فاصله داشته باشند تا عمل تهويه به راحتي صورت گيرد 1رديف بعدي بايد در حدود 

ي اعمال مختلف از قبيل خاكدهي ،آبدهي فاصله وجود داشته باشد تا اجرا cm25-20جعبه ها نيز بايد حدود 

  .به راحتي صورت گيرد ......چيدن قارچ و

  

  :آشنايي با مرحله ريشه دواني قارچ دكمه اي

پس از . منظور از مرحله ريشه دواني توليد ميسليوم قارچ و توسعه هر چه سريعتر آن درون كمپوست مي باشد 

  .شرايط محيطي را براي رشد قارچ فراهم آورندمرحله كاشت بذر ؛ پرورش دهندگان بايد بهترين 
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در بعضي موارد به  درجه حرارت بستر ممكن است. باشد  Cº25درجه حرارت سالنهاي كشت بايد در حدود 

ضخامت اليه كمپوست زياد باشد افزايش يافته و منجر به عدم تشكيل اندامهاي باردهي قارچ در  ويژه زماني كه

براي رفع اين اشكال بايد از . قط در اطراف بستر كالهك قارچ ديده مي شود مركز بستر شود ؛در نتيجه ف

رطوبت نسبي مورد نياز بايد با آبپاشيهاي مكرر  د و درجه حرارت سالن را كاهش داد؛بسترهاي نازك استفاده كر

  .در كف و روي ديوار و يا به وسيله بخار  تامين نمود 

بستر نمي باشد ،فقط در صورت خشك شدن سطح بستر بايد مقدار  در مرحله ريشه دواني نيازي به آب دادن

كف و  ماالتيون ، ديازينون: در اين مرحله با استفاده از حشره كش هاي مختلف مانند. كمي آب روي آن پاشيد 

  .ديواره هاي سالن را سمپاشي مي كنند 

  

  :آشنايي با خاك پوششي بستر سالنهاي پرورش قارچ

قارچ در كمپوست ، شبكه ميسليومي سفيد رنگي در سطح بستر تشكيل مي شود كه به  به تدريج با رشد بذر

در اين هنگام بايد سطح بستر با . تدريج به صورت يك پوشش يكنواخت سفيد در سطح بستر ديده  مي شود 

خاك پوششي مناسب پوشانده شود كه به اين عمل اليه كشي گفته مي شود و به خاك پوششي روكش بستر 

  .ه مي شود گفت

خاك پوششي به منظور . خاك پوششي يكي از مراحل اساسي در توليد و پرورش قارچ دكمه اي مي باشد

  .متوقف كردن رشد رويشي قارچ و وادار كردن ميسليوم به توليد اندام باردهي مورد استفاده قرار مي گيرد

  

  :اهداف اصلي مصرف خاك پوششي

بر روي ميسليوم  شده و منجر به تشكيل اندام باردهي مي خاك پوششي موجب يك تغير متابوليسمي  )1

  .شود

 .خاك پوششي به عنوان تكيه گاهي براي استقرار اندام باردهي مورد استفاده قرار مي گيرد )2

 .رطوبت الزم براي تشكيل و رشد اندام باردهي قارچ را فراهم مي سازد )3

 .از تبخير رطوبت بستر جلو گيري به عمل مي آورد )4

  

  :خاك پوششي خصوصيات

خاك مصرفي بايد در نگهداري آب از ظرفيت بااليي برخوردار باشد تا از نفوذ سريع آب به اليه هاي  )1

  .زيرين و از بين رفتن آن جلوگيري نمايد 

 .خنثي يا كمي قليايي باشد PHاز نظر  )2

 .باشد الرو حشرات و مواد آلي كامال نپوسيده  آلودگي قارچي ، باكتريايي ، تخم فاقد هر گونه )3
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بافت آن زياد سنگين نباشد زيرا در غير اين صورت سطح خاك زود سله مي بندد و از رسيدن اكسيژن  )4

 .الزم و رطوبت به اليه هاي زيرين خاك پوششي جلوگيري مي نمايد و سبب كاهش محصول مي گردد 

  

  :موادي كه مي توانند به عنوان خاك پوششي مصرف شوند 

لذا كيفيت و خصوصيات فيزيكي خاك . نقش نه چندان در تغذيه قارچ ندارد  با توجه به آنكه خاك پوششي

در كشورهاي اروپايي از مخلوط پيت و آهك به عنوان خاك . پوششي بر جنبه هاي غذايي آن برتري دارد 

 در بعضي مناطق كه خاك پيت در اختيار ندارند براي پوشاندن سطح بستر از. پوششي استاندارد استفاده مي شود

در كشت و صنعتهاي بزرگ از مخلوط سيت لوم و بقاياي كمپوست مصرفي را . خاك مزرعه استفاده مي كنند 

  .كه حداقل يك سال در معرض هوا قرار گرفته است خرد و الك مي كنند و با خاك مخلوط مي كنند 

  .هيه كردچنانچه خاك پيت در اختيار نباشد با استفاده از فرمولهاي زير مي توان خاك پوششي ت

 كود گاوي كامال پوسيده به نسبت يك به يك+ خاك رسي لوم  )1

به نسبت ) حداقل دوسال مانده باشد(كمپوست مصرف شده+كودگاوي كامال پوسيده + خاك رسي لوم  )2

 1به1به 2

 به نسبت هاي يك به دو به دو) خاك باغ(خاك رسي لوم+كمپوست مصرف شده +پرليت )3

 نسبت يك به چهار خاك رسي لوم به+كمپوست مصرف شده )4

 خاك باغ به نسبت هاي يك به دو به دو+كمپوست مصرف شده+ورميكواليت  )5

اليه                  چنانچه از خاك باغ در تهيه خاك پوششي استفاده مي شود بايد توجه كرد كه خاك را از     

اليه هاي تحتاني    ز سطحي مزرعه كه محل فعاليت ميكروارگانيسم هاي زيادي است برداشت ننمود بلكه ا

  .به پائين برداشت نمود  cm30زمين در عمق 

  

  :اصول ضدعفوني خاك پوششي شناسايي 

منظور از بين بردن عوامل زنده زيان آور از قبيل آفات ، قارچها؛ نماتدها ؛باكتريها و غيره الزم است خاك  به

 6وجود دارد معموال خاك پوششي به مدت در مراكزي كه استفاده از بخار آب گرم . پوششي را ضدعفوني كرد 

  پاستوريزه مي شود Cº60ساعت با بخار آب در حرارت 

براي اين منظور . در سطوح محدود براي ضدعفوني خاك پوششي از فرمالين و كلرو پيكرين استفاده مي شود

 4روي يك سطح صاف سيماني پخش مي شود و سپس فرمالين  cm15خاك پوششي در اليه اي به قطر 

مجددا اليه دوم با همين ضخامت پخش شده و سطح آن با پالستيك پوشانده . درصد روي آن پاشيده مي گردد

مي گردد و به همين ترتيب اليه سوم و چهارم نيز فرمالين پاشي مي شود و بالفاصله سطح آن با پالستيك 

وذ كرده و آن را استريل مي نمايد گاز فرمالين كامال در اليه هاي خاك نفروز  2-3پس از . پوشانده مي گردد

  معموال .
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ليتر آب  10درصد در  37ميلي ليتر فرمالين  600- 700براي ضدعفوني يك متر مكعب خاك پوششي به حدود 

  .نياز مي باشد 

خاك پوششي كه به وسيله فرمالين ضدعفوني مي شود بايد فاقد هر گونه علوفه باشد  و بايد داراي رطوبت 

  .مناسب باشد

باشد و پس از اتمام عمل استريل  Cº 24 - 18زمان استريل شدن درجه حرارت خاك پوششي بايد بين  در

  .خاك بايد كامال تهويه شود تا هيچ گونه اثري از گاز فرمالين در آن ديده نشود

خاك پوششي آماده جهت مصرف بايد رطوبت كافي داشته باشد زيرا رطوبت زياد در پخش يكنواخت خاك در 

بستر ايجاد اشكال  مي كند و كمبود رطوبت نيز باعث بروز مشكل در پنجه دواني و نفوذ قارچ در خاك سطح 

  .پوششي مي شود 

براي اندازه گيري . چنانچه رطوبت خاك كم باشد با آب پاشي روي خاك رطوبت را به حد مطلوب مي رسانند 

ابه فشار داد چنانچه خاك در اثر فشار مقدار رطوبت كافي است مقداري خاك را بين دو انگشت شصت و سب

  .دو انگشت  بهم بچسبد ولي هيچ گونه آبي از آن خارج نشود رطوبت مناسب است 

  

  :آشنايي با مناسب ترين زمان خاك دهي 

باشد و ميسليوم قارچ  زماني عمل خاكدهي روي بستر انجام مي شود كه مرحله پنجه دواني قارچ كامل شده

مدت زمان پنجه دواني بسته به نوع مقدار و كيفيت بذر . يشتر را اشغال كرده باشد درصد سطح ب 75حداقل 

روز طول مي كشد ؛ لذا  14مصرفي ، كيفيت كمپوست و شرايط محيطي موجود متفاوت مي باشد و معموال 

  .روز پس از بذر پاشي بسترها مي توان از خاك پوششي  استفاده كرد  14حدود 

سانتي متر روي سطح بستر قارچ پخش مي شود چنانچه رطوبت محيط را  5تا  3طر خاك پوششي معموال به ق

براي يكساني قطر خاك . نتوان در حد الزم تامين كرد  قطر خاك پوششي را ضخيم تر در نظر مي گيرند

پوششي در تمام سطح بستر ضروري است قبل از مصرف  خاك پوششي به سطح بستر كامال صاف و فشرده 

  .شود 

  

  :سايي اصول مراقبت از بسترها پس از خاكدهيشنا

پس از خاكدهي بايد شرايط الزم براي رشد و نفوذ ميسليوم  قارچ در خاك پوششي فراهم شود كه اين شرايط 

  :عبارت است از

  Cº 25 – 23تنظيم درجه حرارت بستر در حدود  -1

ين رو ممكن است سبب افزايش درجه ف سطح بستر را مي پوشانند و از ا خاك پوششي همانند يك لحا: تذكر 

  .بايد كاهش داد Cº 5- 3حرارت شود ؛ لذا قبل از خاكدهي حرارت درون بستر را 

  .درصد 100حد اشباع تامين رطوبت نسبي درون سالن در  -2
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  تهويه مناسب – 3

داد تا قارچ  پس از آنكه شبكه ميسليومي سطح خاك پوششي را كامال پوشاند بايد شرايط را به نحوي تغيير -4

  .براي توليد اندام باردهي تحريك شود 

  

  :مرحله داشت و اصول هوادهي سالنهاي پرورش 

  .توليد محصول قارچ به شدت تحت تاثير شرايط محيطي موجود در سالنها مي باشد 

 Cºروز به  2پس از آنكه شبكه ميسليومي كامال سطح خاك پوششي را پوشاند ؛ حرارت داخل سالن از ظرف 

كاهش مي دهند و عمل تهويه با هواي آزاد صورت مي گيرد در اين مرحله اوليه نشانه هاي تشكيل  16 – 18

اندام هاي باردهي با تشكيل ميسليوم هاي ضخيم كه در بين قارچكاران فرانسوي به الماركو معروف است 

  .شروع مي گردد

روز پس از بذر  25ردد كه اين مرحله معموال پس از اين مرحله اندام باردهي قارچ شبيه ته سنجاق ظاهر مي گ

سپس قارچ وارد مرحله دكمه اي . روز زياد شود 35پاشي اتفاق مي افتد و در شرايط خنك ممكن است تا 

روز هيچ رشدي  4 – 6شدن مي شود كه اين مرحله استراحتي بوده و ممكن است قارچ دراين مرحله براي 

  .الهك شروع مي شود نداشته باشد و بعد از آن رشد سريع ك

چنانچه عمل تهويه زودتر از موعد مقرر انجام شود و يا اينكه سطح خاك پوششي بيش از حد خشك باشد 

درهنگام هوادهي سالنها اگر هواي . اندامهاي باردهي معموال در حد فاصل خاك و كمپوست تشكيل مي شوند 

ش يافته و تمامي اندامهاي باردهي قارچ به طور كافي وارد سالن شود مقدار گاز كربنيك موجود در سالن كاه

  .يكنواخت رشد مي نمايد و مقدار محصول زياد مي شود 

بر عكس اگر هوادهي به صورت ناقص انجام شود رشد قارچ به صورت يكنواخت نبوده و اندامهاي  باردهي 

حرارت براي قارچ  در مرحله رشد بهترين درجه. در مراحل رشدي مختلف روي سطح بستر مشاهده مي شود

Cº18  سانتيگراد و با كاهش درجه حرارت ميزان رشد قارچ نيز كاهش مي يابد.  

  

  :شناسايي اصول بهداشت محصول

تيغه ها ( برداشت زماني صورت مي گيرد كه كالهك قارچ درجه مطلوب رشد كرده ولي باز نشده باشد 

  .سانتي متر مي رسد 5/2 – 8طر آن به       در اين زمان معموال سطح كالهك پهن شده و ق) مشخص نباشد 

درجه سانتيگراد در اين درجه حرارت اندام باردهي  Cº18بهترين درجه حرارت براي رشد قارچ در اين مرحله 

روز به حداكثر رشد از نظر وزن و اندازه رسيده و آماده برداشت مي شود و توليد و رشد  8 – 10قارچ طي 

طي اين مدت به تدريج اندامهاي باردهي  .هفته طول مي كشد  6- 8رچ درمدت زمان اندام باردهي به وسيله قا

. روز است 7 -10فاصله هر چين از چين قبل از حدود  . رشد كرده و طي چين هاي متعدد بايد برداشت شود 

اشت در حد فاصل بين دو چين نيز معموال چند كالهك بالغ ممكن است به وجود آيد كه مي توان آن را برد
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پس از هر چين بايد بستر آبياري و طي مدت زمان رشد ؛ رطوبت خاك پوششي در حد اشباع نگهداري .كرد

براي چيدن قارچ كمي كالهك را به سطح بستر فشار داده و سپس به آرامي آن را پيچ مي دهند و به . شود

هك چسبيده باشد با يك كارد چنانچه ذرات خاك و ميسليوم به كال. طرف باال مي كشند تا از خاك خارج شود

يك روش ديگر براي برداشت اين است كه كالهك هاي رسيده قارچ را با . تيز بريده و كالهك تميز مي شود 

يك كارد تيز و استريل از سطح خاك بريده و جمع آوري مي كنند؛ سپس به كمك كارد بقاياي گوشتي  قارچ 

چاله هاي ايجاد شده در سطح بستر نيز دوباره با خاك . كندكه در خاك باقي مانده است را از خاك خارج مي 

پس از هر برداشت بايد تمامي اندامهاي  گوشتي قارچ و يا اندامهاي باردهي كه . پوششي  استريل پر مي شود 

  .از بين رفته اند را از سطح بستر جمع آوري كرد

در . ورش قارچ رابطه مستقيم داردميزان محصول با كيفيت كمپوست ؛ بذر و نحوه مديريت سالن هاي پر

كيلوگرم در متر مربع 30-40كشورهاي غربي كه تكنولوژي پيشرفته در اختيار دارند ميزان متوسط محصول بالغ 

  .كيلو گرم در متر مربع مي رسد  6 – 20در كشور ما ميزان برداشت بسيار متغير است و به حدود . است

اين مقدار كمپوست     مي تواند  به  با تن كمپوست تهيه كرد كه 5/2ن در حدود ااز يك تن كاه خشك مي تو

همانطور كه گفته شد توليد محصول طي چين هاي متعدد . كرد كيلو گرم قارچ تازه توليد 450طور متوسط 

معموال بيشترين محصول در چين هاي اول و دوم برداشت مي شود و كاهش محصول در هر . صورت مي گيرد

  .چين قبل مشاهده مي شوددو چين نسبت به 

  

  :شناسايي اصول بسته بندي محصول

همچنين . قارچ محصول بسيار ظريفي است و پس از برداشت به تدريج كيفيت خود را از دست مي دهد

وارد شدن هر گونه فشار و ضربه به قارچ . برداشت و نگهداري محصول بايد با كمال دقت و مراقبت اجرا شود

  .هك شده و بازار پسندي آن را به شدت كاهش مي دهدباعث قهوه اي شدن كال

  :به منظور حفظ كيفيت محصول رعايت نكات زير هنگام برداشت محصول و پس از آن توصيه مي شود

در هنگام چيدن قارچ بايد توجه داشت كه به كالهك فشار بيش ازحد وارد نشده و از تماس بيش از حد ) 1

  .دست با آن نيز خودداري شود

تر است قارچها در هنگام برداشت مستقيما در ظروف بسته بندي قرار گيرد و از تجمع محصول به صورت به) 2

توده خودداري شود زيرا اين عمل باعث وارد آمدن فشار به اليه هاي زيرين محصول و صدمه ديدن يا قهوه اي 

  .شدن آن خواهد شد 

يرا اين عمل باعث پخش ذرات خاك بستر روي قبل از برداشت محصول از آبياري بستر خودداري شود ز) 3

  .كالهك قارچ و كثيف شدن آن مي شود

در ايران قارچ بيشتر به صورت تازه استفاده و مقدار كمي نيز به صورت كنسرو نگهداري و به بازار عرضه مي 

يك هفته قابل نگهداري نيست اما مي توان آنرا به مدت  Cº20ساعت در حرارت  48قارچ تازه بيش از . شود
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نگهداري قارچ در درجه حرارت باال موجب خشك شدن ، قهوه اي . نگهداري كرد  Cº 4در حرارت 

در . شدن،چرمي شدن بافت،باز شدن كالهك و طويل شدن ساقه قارچ و در نهايت آلودگي با باكتري مي شود

ك به نگهداري قارچ به  منظور كاهش آثار حرارت و كم. اين صورت بوي زننده از قارچ استشمام مي شود

معموال آنها را دربسته هاي پالستيكي مخصوص بسته بندي كرده و سطح بسته به وسيله يك اليه پلي اتيلن 

گرمي در  400و 200در ايران معموال قارچ به صورت فوق در بسته هاي . پوشيده مي شود) سيلوفن(شفاف 

سوراخ كوچك در پوشش  4-6مناسب معموال ظروف يك بار مصرف بسته بندي مي شود و براي انجام تهويه 

  .پالستيك ايجاد مي شود 

  

  :شناسايي اصول تبديل و نگهداري قارچهاي خوراكي

لذا براي نگهداري آن . همانطور كه ذكر شد قارچ محصول حساسي بوده و درجه فساد پذيري آن نيز باال است

وسعه زيادي يافته و به طرق مختلف نسبت به صنعت نگهداري قارچ امروزه ت. بايد تمهيدات الزم به عمل آيد

  :نگهداري توضيح داده خواهد شد ن اقدام مي شود كه بعضي از روشهايتبديل و نگهداري آ

  :خشك كردن) 1

در كارخانجات معموال قارچ را در يك رديف برروي سيني هاي . خشك كردن قارچ به راحتي امكان پذير است

به اين . درجه حرارت مي دهند) º60-55(نها را در معرض باد گرم بزرگ پهن كرده و براي چند ساعت آ

  .براي مدت يك سال به راحتي قابل نگهداري استدرصد كاهش مي يابد؛ اين قارچ  12ترتيب رطوبت قارچ تا 

دقيقه در آب جوش قرار مي دهند كه اين عمل باعث سفيدي و  2قبل از خشك كردن معموال قارچ را به مدت 

پس از اينكه قارچ خشك شد؛ در . يت و مدت زمان نگهداري قارچ پس از خشك شدن خواهد شدافزايش كيف

بسته هاي غير قابل نفوذ به هوا بسته بندي شده و در جاي خشك و خنك نگهداري مي شود تا از جذب مجدد 

مي توان قارچ خشك به هيچ وجه براي تهيه كنسرو مناسب نيست اما . رطوبت و كپك زدگي آن جلوگيري شود

  .آنرا به صورت پودر درآورده و در سوپ قارچ مورد استفاده قرار داد

  

  :منجمد كردن) 2

براي اين منظور ابتدا قارچها را كامال تميز شسته مي . منجمد كردن يكي ديگر از راههاي نگهداري قارچ است

دقيقه بسته ها  6پس از . رندفرو مي ب - Cº120شود، قارچهاي شسته شده را بسته بندي كرده و در ازت مايع در

 - 25قرار مي دهند تا زماني كه قارچ در حرارت  -Cº25را از ازت مايع خارج ساخته و در يك فريزر با دماي 

بو و شكل ظاهري  درجه سانتيگراد قرار دارد بدون هيچگونه تغيير باقي مي ماند و از نظر مزه ،طعم،  -18تا 

  .كامال شبيه قارچ تازه است

افزايش يابد قارچ شروع به قهوه اي شدن مي كند و زيادشدن درجه حرارت  -Cº12درجه حرارت به چنانچه 

  .باعث كيفيت و احتماال فاسد شدن آن مي شود
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  :نگهداري در مايعات) 3

، اسيد سيتريك ، بي كربنات سديم و %  2  قارچ پس از شسته شدن در محيط مايع خالص شامل كلرو سديم

  .و آب قرار مي گيرند% 15سيم هر كدام متابي سولفيت پتا

نگهداري كرد بدون اينكه هيچ  Cº 28-21روز در درجه حرارت  20بدين ترتيب مي توان قارچ را براي 

  .تغييري در آن به وجود آيد
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  :فصل سوم

  قارچ چينيورش توانايي پر

  

  :مقدمه

اين قارچ روي كاه و كلش . قارچ چيني قارچي است كاه دوست كه در مناطق معتدل و گرمسيري رشد مي كند

چ به در مناطق روستايي كه كاه و كلش برنج وجود دارد نيز توليد قار. به ويژه كاه برنج به راحتي رشد مي كند 

اين . روشهاي سنتي صورت گرفته و به عنوان يك محصول فرعي كشاورزان و روستائيان به حساب مي آيد

عي است به همين دليل در كشورهايي كه اين قارچ توليد ه شدن داراي طعم و مزه بسيار مطبوقارچ پس از پخت

ي است با رشد سريع كه داراي ساقه قارچ چيني قارچ. مي شود ؛ مردم آن را بر قارچ دكمه اي ترجيح مي دهند 

كالهك تخم . سانتيمتر بوده و كالهك آن به رنگ خاكستري تيره مي باشد 3- 8گوشتي و كشيده به طول 

داراي تيغه هاي مخفي  و آزاد . ، استكاني با مركز برآمده مي باشدكه رنگ آن تيره تر از حاشيه مي باشدمرغي

ساقه قارچ حالت .رشد كامل به رنگ قرمز مايل به قهوه اي در مي آيد بوده كه ابتدا سفيد رنگ است و پس از

مخروطي شكل دارد كه ابتدا سفت و گوشتي بوده و با گذشت زمان تو خالي ، خشك و فيبري مي شود و به 

  .رنگ قهوه اي كم رنگ در مي آيد

شود كه به تدريج قهوه اي رنگ  در پايه ساقه اين قارچ كيسه ولوا بزرگ با حاشيه آزاد و زوائد مختلف ديده مي

راسته آگاريكالز خانواده آمانيتاسه و جنس والواريال مي  قارچ چيني متعلق به رده بازيديو ميست ؛. مي شود

) Volvariella Volvacea(گونه اي كه در حال حاضر از اين قارچ در بيشتر نقاط دنيا كشت مي شود. باشد

  .مي باشد

  

  :راكي والواريالآشنايي با تاريخچه قارچ خو

روش .سال پيش موفق به توليد اين قارچ به روش مصنوعي شدند 1000چينيان اولين افرادي بودند كه بيش از 

و در حال حاضر در بسياري .پرورش قارچ نيز احتماال از چين به ساير كشورها منتقل شده و توسعه يافته است 

زارع وسيع برنج دارند تحت شرايط كنترل شده توليد از كشورها ، به ويژه كشورهاي جنوب شرقي آسيا كه م

  .مي شود 

  

  :آشنايي با چرخه زندگي و احتياجات غذايي قارچ چيني

لوله بر اثر جوانه زدن اسپور و رشد و توسعه . چرخه زندگي قارچ چيني نيز با جوانه زدن اسپور آغاز مي شود 

ته هاي هيف با هم اندامهاي باردهي قارچ توليد مي بر اثر تالقي رش. تندش رشته هاي هيف به وجود مي آيد 

  .شود
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در مرحله اوليه رشد كل اندام باردهي توسط پرده اي . مرحله رشدي جداگانه كامل مي شود 6اندام باردهي طي 

پوشيده شده است كه براثر رشد كالهك قارچ ؛ پرده شكافته مي شود و بقاياي پرده در پايه كالهك باقي مي 

مرحله قبل از خروج كامل كالهك  از پرده را مرحله تخم مرغي مي گويند كه . را به وجود مي آورد  ماند ولوا

  .بهترين زمان براي برداشت اين قارچ و عرضه به بازار مي باشد 

  

  :قارچ چيني براي رشد نياز به مواد غذايي زير دارد

  :كربن) الف

اي پنبه و پنبه دانه كه تقريبا سلولز مي باشند توليد مي بيشترين مقدار برداشت محصول قارچ چيني بر روي بقاي

در محاسبات انجام . اين امر بيانگر آن است كه بهترين منبع كربن براي رشد قارچ چيني سلولز مي باشد . شود 

كاهش مي يابد %15شده بر روي مصرف كاه برنج مشخص شده است كه وزن كاه برنج در اثر رشد قارچ چيني 

آن ناشي از مصرف همي سلولز به وسيله قارچ % 27اهش وزن مربوط به مصرف سلولز مي باشد و اين ك%55كه 

  .مي باشد

  .نشاسته و مانوذ نيز منابع خوبي براي رشد قارچ چيني محسوب مي شود :نكته

  .قارچ  چيني قادر به استفاده از ليگنين نمي باشد 

  

  :ازت) ب

قارچ محسوب مي شود و به اشكال مختلف در موارد آلي ضروري براي  پرورش اين ازت يكي از عناصر 

قارچ والواريال در بيشتر مواقع آمونيوم  و در بعضي مواقع . وجود دارد كه تاثير زيادي در رشد قارچ مي گذارد

همچنين ميكرو ارگانيسم موجود در كاه برنج باعث تبديل نمك هاي . نيز نيتراتها را مورد استفاده مي دهد 

  .اسيدهاي آمينه ؛ پپتيدها، پروتئين ها و ديگر مواد آلي مورد استفاده قارچ مي گردندبه مختلف 

  

  :ويتامينها و هورمونهاي رشد)ج

پس از برداشت محصول كاه و كلش باقيمانده . آمينو بنزوئيك اسيد  - افزودن بسياري از مواد ويتاميني مانند آل

با  اين روش توليد بذر به هيچ وجه . پخش مي نمودند  را خرد نموده و به عنوان بذر روي بستر هاي جديد

در روش جديد براي توليد بذر قارچ چيني . بذوري كه به روشهاي جديد توليد مي شود قابل مقايسه نمي باشد

و مالت آگار كشت ) PDA(، تكه اي از بافت كالهك سالم يك قارچ را بر روي محيط كشت عمومي مانند 

عنوان ماده تلقيح براي توليد بذر همراه كاه برنج يا دانه غالت مورد استفاده قرار مي خالص داده و از آن به 

  براي توليد بذر،درون شيشه هاي . براي توليد بذرهمراه كاه برنج يا دانه غالت مورد استفاده قرار مي دهند. دهند
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خرد شده برنج ؛دانه هاي خيس تا دوسوم حجم ؛ كاه ) پلي پروپيلن ( شير نيم ليتري يا كيسه هاي پالستيكي 

خورده گندم؛ سورگم يا ارزن مي ريزند و به منظور جلوگيري از به هم چسبيدن دانه ها يك تا دو درصد 

  .كربنات كلسيم به آنها افزوده و به خوبي مخلوط مي نمايند

نمايند و عمل  سانتي گراد شيشه ها يا  كيسه ها را استريل    مي C °121دقيقه در حرارت  30سپس به مدت 

  .تلقيح با استفاده از محيط كشت خالص قارچ روي آنها صورت مي گيرد

  .ماده مصرف مي باشد هفته بذر آ 3الي  2پس از  :نكته

بذر تهيه شده بر روي كاه برنج نسبت به بذر تهيه شده بر روي دانه غالت برتري دارد زيرا دانه هاي غالت 

  .فيت شده و به محصول اصلي خسارت وارد مي كند ارچهاي ساپروق موجود در اين بذور موجب تحريك ساير

  

  :شناسايي مواد مناسب براي تهيه بستر قارچ چيني

رايج ترين موادي كه قارچ به خوبي بر روي آن رشد مي كند ساقه يا كاه برنج است اما قارچ 

)V.Volvacea(اد از قبيل كاه گندم ، سورگم، بدون وابستگي بيولوژيكي به كاه و برنج مي تواند روي ساير مو

اين قارچ . اگرچه ممكن است ميزان محصول نسبت به كاه برنج كمتر باشد. ارزن و غيره به خوبي رشد كند

ميتواند روي ساير مواد از قبيل بقاياي نخل روغني ، تفاله نيشكر ،برگهاي موز، خاك اره و بقاياي پنبه دانه نيز به 

  .خوبي رشد كند

  .قاياي پنبه دانه كامال جايگزين كاه برنج در بسترهاي پرورش قارچ شده  استدر هنگ كنگ ب

  

  :آشنايي با بهترين زمان پرورش قارچ چيني

در كشورما با . بودكشورها متفاوت خواهد  زمان كشت در كشورهاي مختلف با توجه به شرايط اقليمي اين

فصول گرم  سال در نقاط مختلف كشور كشت  ميتوجه به تنوع وسيع آب و هوايي ؛ قارچ مي تواند در تما

مثال در ماههاي ارديبهشت و خرداد در شمال ايران و مهر و آبان در جنوب كشور زمانهاي مناسبي براي  شود

  .كشت اين قارچ در فضاي باز است

 پايين تر باشد براي پرورش Cº30به طور كلي در مناطقي كه متوسط درجه حرارت در فصل پرورش اين قارچ 

البته كشت و پرورش قارچ در اين مناطق با روشهاي جديد و استفاده از سالنهاي سر بسته . مناسب نيستند

درتمام فصول سال امكان پذير است زيرا در سالن هاي سرپوشيده  مي توان درجه حرارت ، رطوبت و نور 

  .مناسب را تامين كرد

  

  :آشنايي با روشهاي مختلف پرورش قارچ چيني

. تفاده از روشهاي سنتي ، يعني پرورش قارچ در فضاي آزاد در سطح تجاري مقرون به صرفه نيستامروزه اس

  .ليكن توليد محدود در مناطق روستايي به عنوان محصول كمكي قابل اجراست
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در اين روش كاه برنج در سايه روي هم انباشته شده و در روي آنها آب پاشيده مي شود تا خيس خورده و 

پس از اينكه كاه و كلش خيس خورده و نرم شده عمل تلقيح با استفاده از بذر قارچ انجام مي . وندكامال نرم ش

انجام مرحله داشت در فضاي آزاد مي تواند به روشهاي مختلف . شود و بذر كامال با كلش مخلوط مي شود

تا زمان توليد محصول در دربعضي از موارد پس از تلقيح توده كاه؛ آنها را روي هم انباشته  و . صورت گيرد

  .طبيعت رها مي كنند

سانتي متر روي هم پهن  65 – 75براي نتيجه گيري بهتر معموال توده كاه را در محوطه اي هموار با ضخامت 

. مي كنند؛ درنتيجه قارچ رشد كرده و پس از تكميل مرحله پنجه دواني؛اندام باردهي قارچ تشكيل مي شود 

لوط كردن بذر با كلش آنها را در ابعاد خاصي بسته بندي ميكنند و تا زمان باردهي بعضي از زارعان پس از مخ

  .در محلي مناسب از آنها نگهداري ميكنند

كلش بايد عمل بسته بندي طوري صورت گيرد كه عمل تهويه با توجه به ضرورت مهارت در روش بسته بندي 

روز بعد از پنجه دواني ظاهر  10 – 14ردهي قارچ معموال اندام با. در ال به الي بستر به خوبي امكان پذير باشد

در اين روش  پرورش قارچ در فضاي آزاد صورت گرفته و هيچ نوع كنترل بر روي شرايط محيطي . مي شود

اعمال نمي شود، لذا اين روش در مناطقي امكان پذير است كه شرايط اقليمي  براي رشد قارچ 

)V.valvacea (كامال مناسب باشد.   

از آنجا كه اين روش . روشهاي كشت ممكن است از كشوري به كشور ديگر تفاوتهاي زيادي داشته باشد 

مد جانبي و منبع غذايي مفيد در مناطق وان منبع درآكاشت در كشور ما امكان پذير است و ميتواند به عن

  .روستايي مطرح باشد

  

  :روش سنتي پرورش در هنگ كنگ

. جديد كشت قارچ بر روي بقاياي پنبه در هنگ كنگ توسعه زيادي داشته استاين روش قبل از ابداع روش 

اين روش بسيار ساده و براي پرورش دهندگاني كه توان استفاده از تكنولوژي گران قيمت را ندارند مفيد مي 

  .باشد 

  :روش كار 

 20- 30ي كه حدود روش كار به اين صورت است كه ابتدا قطعه اي زمين مسطح در نظر مي گيرند ؛ به نحو

جنوبي باشد تا از انرژي خورشيد به طور  - سانتي متراز محيط اطراف بلندتر باشد و داراي شيب شمالي

سانتي متر احداث مي شود و در آن آب  75در كنار بستر يك حوضچه كوچك به ابعاد . يكنواخت استفاده نمايد

تر استفاده شود و آب اضافي بستر نيز به اين مي ريزند تا در صورت لزوم از آب آن براي پاشيدن روي بس

  .حوضچه هدايت گردد

در كف بستر ابتدا يك اليه از كاه خيس خورده ريخته و روي آن مقداري سبوس برنج پخش مي نمايند به 

سپس اليه بعدي كاه راريخته و .  سبوس مصرف مي شود kg5/4كاه و كلش  kg180به ازاء هر  طوري كه
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به مرور درجه حرارت داخل . ايند ؛ اين كار را ادامه مي دهند تا ارتفاع آن به يك متر برسد كامال فشرده مي نم

در اين . درجه سانتيگراد مي رسد و كاه كامال نرم و قهوه اي مي گردد C°64بستر افزايش يافته و به حدود 

سانتيمتري  10-  15سپس درون قالب هاي مخصوص يك اليه . موقع كمپوست براي بذر پاشي آماده مي گردد

از كمپوست آماده مي ريزند و روي آن مقداري بذر مي پاشند ؛ اين عمل تكرار مي شود تا ارتفاع آن به حدود 

cm75 – 60  در پايان كار روي كمپوست را با . سپس بستر را فشرده نموده تا هواي اضافي خارج شود . برسد

پس از يك هفته كه ميسليوم قارچ كامال . آيد  به عملي يك پالستيك مي پوشانند تا از خشك شدن آن جلوگير

  .طي اين مدت بايد حرارت و رطوبت مورد نياز بستر را فراهم نمود. در بستر نفوذ كرد نايلون را برمي دارند

طلوب مي باشد براي بستر م C°37 – 34در محيط و حرارت  C°30  - 28؛ حرارت %75 -% 80رطوبت نسبي 

.  

اين روش شبكه ميسليومي كامال تشكيل مي شود و يك هفته بعد نيز قارچ آماده برداشت  پس از يك هفته در

  .مي باشد

  

  :شناسايي اصول كشت قارچ چيني با استفاده از ضايعات پنبه دانه

وي با استفاده از ضايعات پنبه دانه در . در هنگ كنگ ارائه كرد 1974اين روش را اولين بار چانگ در سال 

  :روش كار به شرح زير است. شده نتيجه مطلوبي به دست آوردشرايط كنترل 

روي پلي اتيلن را به . اتاقكي با چهارچوب فلزي ساخته ؛ سقف آن را با پلي اتيلن ضخيم مي پوشانند ابتدا

چند تهويه . وسيله دسته جات به هم بافته شده كاه مي پوشانند تا ا زحرارت مستقيم  خورشيد جلوگيري  شود 

ساخت اتاق طوري است كه نور به حد كافي در آن . نيز در اتاق نصب مي شود) سته به حجم اتاق ب( هوا 

يك ديگ بخار در خارج خانه نصب و از طريق لوله به اتاق متصل مي شود تا در موقع نياز . وجود داشته باشد 

 4لودگي و كپك زدگي باشد با ضايعات پنبه دانه كه بايد عاري از هر گونه آ .تامين شود بخار الزم داخل اتاق

  .مخلوط مي شود PHدرصد پودر سنگ براي تنظيم  4-6و ) مكمل ( درصد سبوس گندم 

PH  است  7/5  -  6مناسب حدود.  

به جاي اين مخلوط مي توان از مخلوط ضايعات پنبه با . مخلوط حاصل كامال به هم خورده و خيس مي شود

اين مخلوط را مرتب آب داده و در ابعاد . استفاده كرد)  1به  1( تا )  2به  1( كاه برنج خرد شده به نسبتهاي 

  .سانتي متر قالب زني مي كنند  150×150×150

  

  :بيماريها و آفات قارچ خوراكي 

  .گروه بيماري به شرح زير از اهميت خاصي برخوردار هستند 2در اين زمينه 

  .بيماريهايي كه در اثر عوامل زنده ايجاد مي شوند  -1
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بيماريهايي كه در اثر اختالالت ژنتيكي و مطلوب نبودن شرايط محيطي در سالن هاي پرورش قارچ ظاهر  -2

بيماري هاي گروه اول نسبت به گروه دوم از اهميت بيشتري برخوردار هستند و در صورت بي . مي شود

  . توجهي به آنها مي تواند بخش عمده اي از محصول را از بين ببرد

  :دسته تقسيم    مي شود 2ه نيز از لحاظ  وارد نمودن خسارت كيفي و كمي بر محصول به عوامل زند 

مستقيما به قارچ حمله و از آن به عنوان ميزبان محيط ) پاتوژن ( موجوداتي كه به صورت عامل بيماري زا -1

ريها ، قارچها و در اين گروه باكت.    رشد استفاده ميكنند و سرانجام باعث از بين رفتن محصول مي شود

  .ويروسها قرار مي گيرند

  .عوامل رقيب كه با نابود كردن محيط رويشي به طور غير مستقيم باعث بروز خسارت   در قارچ مي شود -2

  :به طور كلي پنج ناقل عمده را براي آلودگي در محيط هاي پرورش قارچ بايد در نظر داشت 

د استفاده در بسترهاي كشت مانند كمپوست و خاك پوششي مواد مور - 3هوا  -2كاركنان سالنهاي كشت  -1

  . ابزار و تجهيزات مورد استفاده -5اسپان قارچ  -4

  

  :بيماري ورتيسليومي  - 1

اين بيماري از مهمترين بيماريهاي . نامهاي ديگر آن جوش خشك ؛ مول خشك و حباب خشك مي باشد

  .نوع عالئم كلي در ميزبان توليد مي كند 3ماري اساسا اين بي. قارچي مراكز كشت و صنعت در ايران است

حباب خشك كه در مراحل اوليه رشد اندام باردهي قارچ بروز كرده و جوشها يا حباب هاي خشك كوچكي ) 1

  .به صورت توده اي  بي شكل يا پيازي شكل كه در نهايت با از دست دادن آب خود ؛ چرمي و خشك مي شود

مراحل رشد قارچ ( ه كه در قالب سويه ها و در تمام مراحل توسعه لكه ها و زخم هاي بافت شد) 2

لكه هاي مذكور ابتدا به صورت نقاط آب سوخته در سطح كالهك ظاهر شده و سپس تبديل به ) بيسپوروس 

لكه ها يا زخمهاي بافت مرده به رنگ قهوه اي مايل به خاكستري يا قهوه اي روشن با حالت نامنظم و سطحي 

هك قارچ مشاهده مي شود كه باعث كاهش ارزش اقتصادي ، بازار پسندي ، كيفيت و كميت بر روي كال

  .عامل اين بيماري ورتيسليوم ناميده مي شود. قارچهاي توليد شده مي شود

  :سه عامل مهم در به وجود امدن اين بيماريها دخيل مي باشد

  دماي باالتر از حد استاندارد -1

  )سالن توليد ؛ كمپوست وخاك پوششي ( نداردرطوبت باالتر از حد استا -2

  )توليد و افزايش دي اكسيد كربن بيشتر از حد مجاز ( هواي ساكن در داخل سالن  -3

به صورت شكاف در سطح كالهك و ساقه ، پوست كنده شده تركيدن پوست و كنده شدن پايه ؛ ايجاد عالئم 

  .د شدن بافتها و چرمي شدن آنها مي شودساقه؛ متورم و غير طبيعي شدن شكل آنها كه باعث نابو
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  :عالئم مشخصه اين بيماري

ظهور نقاط آب سوخته در روي كالهك قارچ و تبديل آنها به لكه هايي به رنگ قهوه اي مايل به خاكستري 

چنانچه آلودگي در مراحل اوليه رشد قارچ صورت گيرد ، باعث بد شكلي كالهك شده و بازار پسندي . است

عالوه براين ممكن است قارچهاي ساپروفيت  ديگر مانند كپك سفيد خاكستري رنگ با .ش مي دهدآن را كاه

  .رشد بر روي لكه هاي ايجاد شده بر روي كالهك قارچ، خسارت را افزايش دهند

  .در مراحل پيشرفته بيماري؛ كالهك قارچ چروكيده شده و بافت آن حالت چرمي به خود مي گيرد

را بقاياي كمپوست اطراف سالن ها و يا اسپورهاي موجود در فضاي سالن محل رشد و منابع آلودگي اوليه 

  .پرورش قارچ تشكيل مي دهد

تهويه نامناسب و رطوبت نسبي باال توسعه . بهتر است C°28رشد ونمو اين بيماري در حرارت هاي باالتر از 

سالم بايد بالفاصله بعد از چيدن؛ قارچهاي به منظور جلو گيري از آلودگي قارچهاي . بيماري را افزايش مي دهد

الن سضمن رعايت كامل بهداشت زراعي در صورت مشاهده بيماري در بسترها حرارت . از بين برد را آلوده

  .سانتيگراد كاهش داده شود C°14بايد به كمتر از 

  

  :مبارزه شيميايي

 ازيم ؛ تيابندازول به ميزان مبارزه با سموم  قارچ كش مانند بنوميل ؛ تيوفانات متيل ؛ كاربند

gr5/0  در ليتر آب.  

  

  :بيماري دنبالن كاذب - 2

معموال . قارچ انگل  فته است تا به عنوان يكرقارچ دنبالن بيشتر اوقات به عنوان رقيب قارچ خوراكي به شمار

اين توده . ودبيماري به صورت توده اي پنبه اي شكل در سطح بستر قارچ در سالن ها ديده مي ش ميسليوم عامل

آيد و شكل آن  پنبه اي شكل به سرعت افزايش حجم پيدا كرده و به رنگ صورتي مايل به قهوه اي در مي

  .گاو و يا دنبالن  مي باشد چروكيده و شبيه مغز

كاهش چشمگيري در ميزان محصول به خصوص در . خاصي به مشام مي رسد در بسترهاي آلوده بوي نامطبوع 

اسپورهاي عامل بيماري معموال همراه خاك پوششي به بسترهاي توليد منتقل . يده مي شودنقاط آلوده بستر د

داشته ي مساعد براي گسترش بيماري وجود مي شود و مهمترين روش كنترل بيماري ، پيشگيري زيست محيط

  .به وجود نمي آيد باشد اين بيماري 

  :اين شرايط عبارتند از

  .بعد از مصرف خاك پوششي C°20باالتر از افزايش رطوبت بسترها ؛ حرارت  -1

  تهويه كم همراه بار طوبت نسبي باال -2

  .جهت مبارزه شيميايي مي تون مانند بيماري حباب خشك اقدام نمود: نكته
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  :سفيدك يا بيماري تار عنكبوتي - 3

  صورت پوشش سفيد رنگ ابريشمي روي سطح خاك پوششي بستر ميسليوم عامل بيماري به

ميسليوم عامل بيماري در سطح خاك پوششي به هر طرف گسترش يافته و در مسير خود تمام . اندرا مي پوش

ميسليوم هاي مسن از حالت ابريشمي به صورت پوشش سفيد . ريزوم هاي موجود در سطح بستر را مي پوشاند

كي پيدا مي كند اي مورد حمله رنگ خود را از دست داده و حالت نرم و آبهقارچ. رنگ تغيير حالت مي دهند 

  .و در مرحله پيشرفته بيماري توده ميسليوم قارچ انگل به صورت توپ كروي اندام قارچ را در بر مي گيرد

بنابراين پاستوريزاسيون دقيق خاك پوششي . ماري خاك پوششي استيعمده ترين منبع آلودگي اوليه اين ب

و باقي مانده اندامهاي آلوده قارچ و بستر آلوده  منبع آلودگي در بيماري تار عنكبوتي خاك. بسيار ضروري است

  .مي باشد 

  :مبارزه شيميايي

جهت مبارزه شيميايي از قارچ كش هاي بنوميل ، كاربندازيوم ، تيابندازول عليه بيماري تار عنكبوتي مي توان 

  .در ليتر براي هر يك متر مربع سطح بستر gr 6/0مصرف كاربندازيم ويترام . استفاده نمود

  

  :بيماري حباب تر - 4

مهمترين عالئم بيماري روي قارچ خوراكي توسعه يافته و به . عامل اين بيماري مايكوگن ناميده مي شود

صورت بافت مزمهل شده بر روي اندام باردهي مي باشد كه در ابتدا سفيد رنگ و پنبه اي بوده و با گذشت 

  .زمان به رنگ قهوه اي د ر مي آيد

رطوبت نسبي باال بوده يا سطح اندام باردهي قارچ خيس شود قطرات ريز مايع قهوه اي در صورتي كه ميزان 

در شرايط خشك بافت آسيب  .رنگ در سطح بافت سالم ظاهر مي شود كه وجه تسميه بيماري حباب تر است

  .ديده به صورت خشك باقي مانده و عالئم شبيه بيماري حباب خشك خواهد شد

ابتدا در سطح محل  ركي سفيد رنگ از ميسليوم قارچ ،يك توده ك ،ت آسيب ديدهعالئم ناشي از تخريب باف

آلوده شدن قارچ ها در چين اول نشان  .آسيب ديده و سپس در كل سطح كالهك قارچ خوراكي را مي پوشاند

دهنده آلوده بودن خاك پوششي است و الزم است نسبت به كنترل آن اقدام نموده ؛ چنانچه اين بيماري در 

تمامي كالهك . بايد به هر وسيله ممكن از انتشار و گسترش آن جلوگيري نمود محيط توليد قارچ ديده شود

م برداشت آنها از دستكش استفاده آوري شده و كارگران در هنگاهاي  آلوده بايد با دقت از سطح بستر  جمع 

  .هاي سالم جلوگيري شودل عامل بيماري زا به كالهك  بستر و انتقانمايند تا از آلودگي بيشتر 
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  :قارچهاي هرز يا رقيب - 5

گروه زيادي از قارچهاي هيفوميست كه در اصطالح كپك ناميده مي شوند بر روي بستر هاي قارچ مشاهده مي 

اين قارچها از نظر . اين قارچ ها عمدتا به نامهاي قارچهاي رقيب يا قارچهاي هرز ناميده مي شوند. شوند

و قدرت تطبيق با شرايط اكولوژيكي بر قارچ خوراكي برتري داشته و مي توانند  سرعت جذب مواد غذايي

بدون تاثير برروي قارچ خوراكي به سرعت بر روي آن مستقر شده و يا اينكه مستقيما از رشد ميسليوم قارچ 

را به  رقابت نموده و در نتيجه محصول) قارچ خوراكي ( در جذب مواد غذايي با آن . خوراكي جلوگيري كند

  :از مهمترين قارچاي هرز مي توان موارد زير را نام برد. طور غير مستقيم كاهش دهند

  :كپك قهوه اي) الف

ابتدا ميسليوم عامل بيماري به صورت توده سفيد رنگ بر روي  سطح خاك پوششي  و كمپوست بسترها ديده 

در نقاط آلوده خاك پوششي ؛ قارچ   .پس از مدتي اسپورزايي كرده و رنگ قهوه اي پيدا مي كند . مي شود

  . خوراكي قادر به رشد نبوده و درنتيجه ميزان محصول كاهش مي يابد

  

  :كپك هاي سبز و آبي) ب

. كپك ها عمدتا به وسيله قارچ تريكو درما بعضي از گونه هاي پني سيليوم وآسپرژيلوس به وجود مي آيد اين 

ا حاشيه سفيد رنگ روي بسترها به خصوص در نقاطي كه مواد در نقاط آلوده كلوني سبز رنگ قارچ همراه ب

اين كپك ها با ترشح مواد سمي از توليد قارچ خوراكي در نقاط . آلي كامال تجزيه نشده باشد ديده مي شود 

  .آلوده جلوگيري مي كند 

  :كپك سبز زيتوني) ج

توده ميسليومي قارچ به رنگ . دبا رشد بر روي بستر كشت قارچ خوراكي ،كلوني سبز زيتوني ايجاد مي كن

اين قارچ ها عموما .خاكستري سفيد اغلب با ميسليوم قارچ خوراكي در مراحل پنجه دواني اشتباه گرفته مي شود

معموال اين كپك به . بر روي كمپوست رشد مي كند و هرگز بر روي خاك پوششي به رشد و نمو نمي پردازد

. ي قابل تشخيص استندازه نخود و داراي زوايد فراوانوني خود كه به اوسيله توليد اندام هاي باردهي سبز زيت

  .اين اندامها به تعداد زياد بر روي كلش ايجاد شده و با چشم غير مسلح به وضوح ديده مي شود

  :كپك آتشي) د

د بعد از ضدعفوني كردن سالن ها چنانچه كمپوست مصرف شده در اطراف يا در سالن ها براي مدتي باقي بمان

ميسليوم در ابتداي رشد به رنگ سفيد كرمي است اما به زودي نارنجي رنگ مي شود و رنگ . توسعه مي يابد 

توده ميسليوم پنبه اي شكل و اغلب به صورت تار عنكبوت در فضاي سالن ديده مي . نارنجي به خود مي گيرد

عت ظاهر شود كنترل آن بسيار قدرت اسپورزايي قارچ بسيار باالست و اگر اين قارچ در كشت و صن. شود

  .مشكل خواهد بود

  :قارچهاي هرز كالهك دار) ه
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به   گونه كوماتوس و كاپرينوس الگاپوس دركمپوست قارچ. اكثر اين قارچها متعلق به جنس كاپرينوس است 

به  اين قارچ كه داراي كالهك خالص دار با ساقه اي بلند مي باشد به صورت توده اي. فراواني ديده مي شود

كالهك اين قارچ به زودي از بين رفته و . سرعت رشد كرده و كالهك هاي چتري آن به فراواني توليد مي شود

  .به رنگ سياه در مي آيد

  

  :قارچ كاپرينوس سينروس

زماني كه اين قارچ در . ه تهيه كمپوست به روش صحيح انجام نشده باشدموقعي در بستر ها ديده مي شود ك

در . ت رشد كند نشان دهنده آن است كه مواد اوليه كمپوست به طور كلي آماده نشده استيك نقطه از كمپوس

صورت مراقبت كامل از بسترها و اعمال مديريت صحيح در سالن اين قارچ خسارت زيادي به ميزان توليد 

  .نخواهد زد

  .دكمه اي مي باشدسه بيماري كپك قهوه اي ؛ دنبالن كاذب و كپك سبز از بيماريهاي مهم قارچ -1:نكته

ضعيف بروز مي  كپك سبز به طور عمده كمپوست غني از كربوهيدرات با ازت كم و رطوبت زياد و بافت -2

  .كند

در كمپوست پاستوريزه و نيز خاك پوششي استريل شده با حرارت، ميزان بروز كپك هاي مختلف در  -3

  .مقايسه با كمپوست غير پاستوريزه كمتر است

  

  :با كپك تريكودرمايي روشهاي مبارزه

  ميكرو گرم در ميلي ليتر يا سي سي 25مصرف باويستين ، بنوميل،ويتابندازول در غلظت  -1

از روشهاي ديگر كنترل بيماري كپك سبز مي توان كاهش رطوبت ، كاهش ميزان دي اكسيد كربن، افزايش  -2

پوششي كه در آنها اثري از بافتهاي چوبي ؛  تميز و عاري از آلودگي در تهيه خاك تهويه هوا ؛ استفاده از مواد

خاك از طريق پوشاندن محلهاي آلوده شده با نمك هيپو كلريت سديم PHافزايش . پوسيده و مرده ديده نشود

ميكرو گرم در ميلي  50از قارچ كش كاربندازيم به ميزان . و يا بي كربنات سديم يا محلول تراوف را نام برد 

  ) .روز پس از دادن خاك پوششي استفاده كرد 6و 3( وششي ليتر پس از دادن خاك پ

  

  :بيماريهاي باكتريايي قارچ خوراكي

  :بيماري لكه قهوه اي - 1

لكه ها با گذشت زمان . عامل بيماري باعث ايجاد لكه هاي زرد رنگ بر روي كالهك و پايه قارچ مي شود 

روي كالهك و حتي ساقه به شكل  فرو رفته و با گذشت زمان اين لكه ها . قهوه اي تيره و شكالتي مي شود

لكه ها در صورت فراهم بودن شرايط مساعد از نظر حرارت و رطوبت به سرعت . با حالت لزج ظاهر مي شود

لكه ها سطحي بوده و به . گسترش يافته و به تدريج به هم پيوسته و در نهايت تمام كالهك ها را در بر مي گيرد
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در صورت شدت آلودگي؛ بيماري در انبار و حتي در حين حمل . هك نفوذ نمي كند قسمتهاي عميقتر بافت كال

ولي در شرايط يخچال گسترش نمي   و نقل موجب لهيدگي سريع كالهك ها شده و خسارت شديدتر مي شود

  .يابد

گرم در  ميكرو 1500براي جلوگيري از بيماريهاي باكتريايي بهتر است در آب  آبياري از كلر به ميزان  :نكته

  .ميلي ليتر استفاده كنيم

ميكرو گرم در ميلي ليتر كلر فعال مي  200تا 100كنترل شيميايي بيماري لكه قهوه اي با آب كلر دار حاوي 

قابليت دي اكسيد كلرايك اكسيد كننده قوي بوده و در باال بردن طول عمر قارچ بسته بندي شده . توان انجام داد

روز قبل از  3تاثير اكسيدكلرومحلول هيپو كلريت سديم را . ارزيابي كرده اند و حفظ رنگ سفيد كالهك مفيد

  .اولين چين و در آبياري بين هر چين موثر دانسته اندو سم مبارزه با بيماريهاي باكتريايي كلرين مي باشد

  :بيماري تيغه هاي اشك ريز - 2

ا حتي قبل از پارگي پرده و جدايي از پايه به ولي تيغه ه. كالهك جوان و بستر عالئم بيماري را نشان نمي دهد

با پاره شدن  پرده مشاهده مي شود تيغه هاي مبتال اغلب توسعه نيافته . وسيله باكتري مورد حمله قرار مي گيرند

با توسعه اين نقاط در قسمت مركزي . و لكه يا نقاط كوچك قهوه اي در كناره هاي لبه هاي پائيني خود دارد

در آلودگي شديد فضاي بين تيغه . ايي به صورت قطراتي بزرگ سفيد مايل به كرم ديده مي شودترشحات باكتري

در . پر از ترشحات باكتريايي شده ؛ بافت تيغه ها متالشي گرديده و به صورت سطوحي لزج در مي آيد  ها

ميزبان . مي شود نهايت تيغه ها به توده مخاطي تبديل شده و كالهك تا حدودي از حالت و شكل طبيعي خارج

  .عامل اين بيماري انواع قارچهاي صدفي و دكمه اي است

  :بيماري مومي شدن - 3

در اين بيماري . با ظهور اولين عالئم بيماري در چين هاي دوم و سوم ميسليوم قارچ خوراكي از بين مي رود 

مرحله دكمه اي باقي  كالهك ها ظاهر مي شود ولي به حد بلوغ معمول و متعارف نمي رسد و ممكن است در

توسعه . قارچ هاي رشد كرده يا كالهك كوچك و به صورت نامتقارن روي پايه خميده قرار مي گيرند. بماند

قارچ هاي بريده به رنگ قهوه اي متمايل به . فراوان ميسليوم در اطراف ساقه از عالدم بارز اين بيماري است 

در برش كالهك . بلكه به صورت چرمي و خشك در مي آيدكالهك هاي بيماراغلب نپوسيده . قرمز مي باشد

  .ميزبان اين بيماري انواع قارچ دكمه اي مي باشد. حفره هايي پر از مايع مخاطي ديده مي شود

  :بيماري لكه باكتريايي تيره - 4

 عالئم اوليه آن به صورت رگه هايي كوچك قهوه اي متمايل به زرد كم رنگ در روي كالهك هاي جوان ديده

درصد كالهك هاي  20الي  7با بزرگ شدن سطح كالهك اين رگه ها نيز گسترش يافته  و در نهايت . مي شود 

تغيير رنگ در . توسعه مي يابندمعموال اين لكه ها در اطراف و كنار كالهك هاي آلوده . مبتال را مي پوشاند

. نهايت به رنگ قرمز تيره مي باشد ابتداي آلودگي به صورت زرد كمرنگ متمايل به قرمز يا قهوه اي و در

  .ميزبان عامل بيماري تنها قارچ آگاريكوس بيسپوروس مي باشد
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  :بيماريهاي ويروسي

مجموعه اي از چند ويروس موجب بيماري خطرناك در قارچ خوراكي مي شود كه تحت نامهاي بيماري قهوه 

اين بيماري موجب خسارت شديد . استو خشكيدگي قارچ در منابع گزارش شده Xاي ،ساقه آبكي ، بيماري 

به محصول شده؛ در اين بيماري معموال ساقه قارچ كشيده و قارچ به شكل چوب طبل يا بشكه اي در مي آيد و 

( جهت مبارزه با عوامل ويروسي از طريق شيميايي نمي توانيم اقدام نمائيم . كالهك قبل از موعد باز مي شود

  .مبارزه روش كوك اوت استتنها راه ) هيچ سمي موجود نيست

  

  :بيماري فيزيولوژيكي

  :تاج خروس

در اين بيماري تيغه ها كوچك شده و روي سطح كالهك قارچ تشكيل مي شود و يا در حين تغيير شكل دادن 

اين بيماري عمدتا در اثر دود حاصل از سوزاندن روغن و ذغال در . حالت باز مثل تاج خروس پيدا مي كند

چنانچه كالهك قارچ در مراحل اوليه تشكيل در معرض بخار يا گازهاي . ه وجود مي آيداطراف سالن ها ب

ناشي ازمصرف قارچ كش ها ؛ حشره كش ها يا گازهاي ضدعفوني كننده قرار گيرد نيز دچار تغيير شكل 

  .خواهدشد زيرا اين مواد سبب اختالل در رشد كالهك و تيغه ها خواهد شد

  :كنترل آفات و بيماريها

  :فاتآ

  نماتدها -1

  )فوريب و سياريب( مگس قارچها -2

  كنه ها 3

  :نماتدها

  نماتدهاي ساپروفيت -1

  نماتدهاي انگل -2

  نماتدهاي شكارچي -3

نماتدها باعث كاهش رشد ميسليوم قارچ در . نماتدهاي انگل خسارت شديدي به محصول وارد مي كنند

مواقعي كه خاك پوششي يا كمپوست مورد استفاده . ي شودكمپوست و بروز آلودگي ثانويه به وسيله باكتريها م

  .به خوبي پاستوريزه نشده باشند ميزان خسارت بيشتر است

اين مگس ها معموال برروي كمپوست ، خاك . مگس بالغ قارچ ؛ كوچك ، سياه يا قهوه اي تيره رنگ است

روز تفريخ شده و  5تا  4در مدت  در شرايط طبيعي تخم ها. پوششي و يا بر روي قارچها تخم ريزي مي كنند

الروها با تغذيه خود داالن هايي را درون ساقه و . الرو داراي سر سياهرنگ و براق است. تبديل به الرو مي شود
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سپس به درون خاك پوششي نفوذ كرده و در داخل خاك تبديل به شفيره مي . كالهك قارچ به وجود مي آورند

  .ي زند اما ناقل انواع بيماري و كنه ها استمگس بالغ  خسارت چنداني نم. شود

  :مراحل ايجاد خسارت توسط آفات

در صورت آلودگي شديد در مرحله ميسليوم ران الروها با تغذيه در درون كمپوست مقدار زيادي فضوالت  -1

  .آيدپس عملكرد به شدت پايين مي   كه ميسليوم هاي قارچ قادر به رشد در اين مواد نيستند ايجاد مي كند

شاهده در داخل خل آنها نيز بيشترين خسارت قابل متغذيه داخل ساقه يا كالهك قارچ و ايجاد تونل در دا -2

  .الروها است

اين . بيشترين خسارت اقتصادي الروها به حمله آنها در مرحله ته سنجاقي يا دكمه اي قارچ مربوط است -3

اكم بسيار رايسه با ايجاد تونل در ساقه و كالهك در تنوع خسارت بسيار مهم و خطرناك مي باشد زيرا در مق

  .كمتري از الروها صورت مي گيرد و به راحتي قابل تشخيص نمي باشد

  

  :طريقه مبارزه

جهت مبارزه با مگس مي توان از شروع دوره ميسليوم ران هر سه روز يكبار اقدام به سمپاشي سالن با انواع 

در  1ديازينون، ماالتيون ، ليندين ، تيونازين با دوز : ها عبارتند از برخي از حشره كش . حشره كش ها نمود

و عالوه بر اين با تغذيه از قارچ باعث  كنه ها خسارت چشمگيري به بذر موجود در كمپوست مي زنند. 1000

ا كنه ها معموال همواره كلش ، كود مرغي و خاك پوششي پيت و ي. ايجاد حفره هايي در سطح قارچ ها مي شود

شرايط غير هوازي باعث افزايش رطوبت نسبي . به وسيله كمپوست هاي غير استاندارد وارد سالن ها مي شود

آبياري بيش از  از. ايط براي گسترش و افزايش جمعيت كنه ها بسيار مناسب مي شودربستر هاي قارچ شده و ش

) PDB( يايي استفاده از كريستالهايمبارزه شيم. دا خودداري نمود تا آلودگي كاهش يابدحد بستر ها بايد ج

  .و پخش در مناطق آلوده بستر روش مناسبي است 1به  2پارا دي كلرو بنزن و شن به نسبت 
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