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 چكيده

 پزنج  بزا  1393-94 هزا  سزال  طی یشیآزما ،ʻشنیم‘ و ʻزرد‘ تونیز رق  دو رشه  ها ویهگی بر شور  تنش اثرات ارزیابی منظور به

 تحقیقزات  مرکزا  پهوهشی گلخانه در هاک بهون کشت محی  در (متر بر منسیز یدس 16 و 12 ،8 ،4 )صفر، سهی  کلریه  شور سطح

 مقایسزه،  مزورد  رقز   دو هزر  در  رشزه  صزفات  هیز کل بر  شور اثر آزمایش، این در .هیگرد امانج تهران استان طبیعی مناب  و کشاوز 

 گزر ،  انیم فاصله شاهسار ، طول شه،یر به ییهوا انهام هش  وزن نسبت شه،یر و ییهوا انهام هش  وزن که  اگونه به بود، دار یمعن

 کزاهش  دار معنزی  طور به شه،یر و شاهسار  شور  به م تح شاهص ،برگ آب ینسب  محتوا برگ، تعهاد برگ، نهیسبا برگ، سطح

 برگ ساقه، هش  وزن گرفت. قرار  شور ریثأت تحت شتریب رق  نیا و بود شتریب ʻزرد‘ رق  در فوق صفات کاهش که آن ضمن .افتی

 بزا  دادنزه.  نشزان  داریمعنز  کزاهش  شاهه ماریت به نسبت درصه 69 و 80 ،80 بیترت به متر، بر منسیز یدس 16  شور سطح در شهیر و

  یسزه  شیافزاا  .افتی کاهش  یپتاس غلظت و شیافاا رق  دو هر برگ در  یپتاس به  یسه نسبت و  یسه غلظت ، شور سطح شیافاا

 بزه  گرفزت،  قزرار  بزرگ   یپتاسز  و  یسزه  غلظت ریثأت تحت نیا ییهوا انهام هش  وزن بود. شتریب ʻزرد رق  در برگ  یپتاس کاهش و

 بزرگ   یپتاس به  یسه نسبت و برگ  یپتاس غلظت ،برگ  یسه غلظت با ییهوا انهام هش  وزن نیب  دار یمعن یستگهمب که  ا گونه

  شزور  بزه  نسزبت   شزتر یب تحم  ʻزرد‘ رق  با سهیمقا در ʻشنیم‘ رق  که شه  ریگجهینت فوق  هاشاهص یابیارز با .هیگرد مشاهه 
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 مقدمه .1

متعلززق بززه  (Lentinula edodes)قززارچ هززوراکی شززیتاکه 

Basidiomycetes باشه. این قارچ از لحاظ میاان تولیزه  می

. ]8[ ا  در رتبزه دوم قزرار دارد  جهانی بعه از قزارچ دکمزه  

قارچ شیتاکه دارا  ارزش غیایی بزاال و نیزا طعمزی عزالی     

باشه. ایزن  ها  مختلف قاب  استفاد  میغیا بود  و در تهیه

ها  مختلزف و امزالح   قارچ دارا  مقادیر زیاد  از ویتامین

سزاز  آهن و کلسی  بود  و منب  هوبی از پزیش  نظیرمعهنی 

امروز  قزارچ شزیتاکه بزه دو     .]22و  9[ باشهمی Dویتامین 

ها   وب درهتان یزا کشزت رو    روش کشت رو  کنه 

 ، انواع کا  و سبوس پرورش ار هاک یرنظبسترها  جهیه 

توانزه عملکزرد و   این، نوع بستر کشت می وجود یابه. بامی

. استفاد  از ]29[ ثیر قرار دههأکارآیی بیولوژیکی را تحت ت

کزارگیر  ضزایعات کشزاورز     ا  و بزه روش کشت کیسه

عنوان بستر کاشت از عوام  بسیار مه  در توسعه و تولیه  به

ر کشورهایی است که سابقه تولیه این محصزول  این قارچ د

شزهن   را نهارنه. استفاد  از این روش پرورش، باعث کوتا 

سال، بهبود مزهیریت  سال به حهاکثر ی  زمان تولیه از سه 

هززا و افززاایش عملکززرد و کززارایی بیولززوژیکی ایززن کشززت

 . ]6[شود محصول می

چ ها  کشت مختلفی برا  پرورش قارتاکنون از محی 

توان به تفالزه  ها می شیتاکه استفاد  شه  است. از این محی 

، با حهاکثر عملکزرد  گنجش  ارّ  بلوط و زبان هاکسیب، 

ارّ   سیب همرا  با هزاک  تفاله و کارایی بیولوژیکی در بستر

ا ، ، سززویا، ذرت علوفززه ]38[ گنجشزز  بلززوط و زبززان 

تر حزاو   زمینی و کا  گنهم با حهاکثر عملکرد در بسز  بادام

 همزرا  بزا   وب درهتان بلزوط   ارّ  هاک، ]39[زمینی بادام

با حهاکثر عملکزرد و کزارایی    ها  مختلف کا  گنهمنسبت

درصزه   16هاک ارّ   وب درهتان بلوط بزا   بیولوژیکی در

 بزرنج  شلتوک  وب و ها تراشه ارّ ، هاک ،]28[ کا  گنهم

عملکزرد و  با حهاکثر  بسترها این از کهام هر از مخلوطی و

 ها  ، تراشهار هاک ترکیب با کارایی بیولوژیکی در بستر 

پوست فنهق مخلوط بزا   ،]26[ه   با برنج شلتوک و  وب

ارّ  راش، سایر ضایعات کشاورز  ماننه کزا  گنزهم، هزاک    

ارّ   کزا  گنزهم، ذرت و هززاک  ، ]24[ارزن و پوسزت گنزهم   

محصززول، عملکززرد، کززارآیی  بززا حززهاکثر درهززت بلززوط

 بستر کا  گنهم در ولوژیکی و سرعت رشه میسلیوم قارچبی

ارزن،  گنزهم،  سزبوس  ،ارّ هزاک  مختلفی از  ، ترکیبات]25[

 ا ،  تفاله کلسی ، فسفات مالس، گچ، سوپر برنج، سبوس

کلسی  با حهاکثر عملکرد  کربنات و سیتری  اسیه ساکارز،

و هزاک   ]1[ ارزن گنهم و سبوس ارّ ، هاکدر بستر حاو  

ها   زوب و شزلتوک بزرنج و    ، تراشه  درهتان مختلفارّ

 اشار  کرد. ]21[ مخلوطی از این بسترها

حج  عظیمی از مزواد لیگنوسزلولا  در جهزان    سالیانه 

از این حج  مواد آلی تولیه شزه ،  گردد که تولیه میسالیانه 

شزمار آمزه  و   عنوان مواد زایه بهمیلیون تن به 4000حهود 

. ]3[ ز آن مربوط به بقایا  غزالت اسزت  درصه ا ۷5تقریباً 

این مواد بزهون انجزام فزرآور  مصزرف  نزهانی نهارنزه.       

هزا   شزود کزه بزا روش   درنتیجه، این ضزرورت دیزه  مزی   

مناسب از این ضایعات کشاورز  بهزر  بزرد. یکزی از ایزن     

عنززوان بسززتر رشززه هززا اسززتفاد  از ایززن ضززایعات بززهروش

امر موجب تسهی  در  این .]18[ باشهها  هوراکی می قارچ

کاهش حج  ضایعات و تسزری  فرآینزه تجایزه ضزایعات     

هزهف از انجزام پزهوهش    گردد. بنابراین، لیگنوسلولا  می

عملکرد و کارایی بیولوژی  قزارچ شزیتاکه   ارزیابی حاضر، 

  باشه. رو  ضایعات کشاورز  می

 

 هامواد و روش

 سازی بسترهای كشتنحوه تهيه اسپان و آماده

عنزوان بسزتر   ارزن بزه  و کا  گنزهم، جزو   ق حاضر،تحقیدر 

درصزه   20و  10درهت صنوبر با نسبت  ارّ  اصلی و هاک

 هالص قزارچ شزیتاکه   استفاد  شه. کشتصورت ترکیبی به
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از شرکت پهوهشگران قارچ آرین تهیزه و   1’4080سیلوان ‘

گراد  درجه سانتی هار تا زمان استفاد  در یخچال، در دما  

 برا  تولیه اسپان از دانه ارزن استفاد  گردیهنگههار  شه. 

 24مهت ها  ارزن بهمنظور، ابتها دانه هین. ب]30و  20، 19[

دقیقزه جوشزانه     10مهت ساعت هیسانه  شه  و سپس به

 pHبرا  تنظزی    آن،از پس پا درآینه. شهنه تا به حالت نی 

درصه کربنات کلسزی  و   1ها، و جلوگیر  از  سبیهن دانه

 ودرصه سولفات کلسی  به مخلوط فزوق اضزافه گردیزه     1

بزا درپزوش      ی  لیتر ها  مربامخلوط حاص  در شیشه

 121سزاعت در دمزا     یز  مهت توزی  شه  و بهفیلتردار 

اتمسفر سترون شهنه و پزس   2/1گراد و فشار  درجه سانتی

گززراد در داهزز   درجززه سززانتی 25زنززی، در دمززا  از مایززه

هفتزه بعزه از    2حزهود     گردیهنزه. در انکوباتور نگهزهار 

ها را پوشانه و برا  تلقیح بستر زنی، میسلیوم سطح دانه مایه

 . ]2[ آماد  شه

زایی قارچ هوراکی شیتاکه منظور بررسی قابلیت انهامبه

شزه  از ضزایعات کشزاورز ، ابتزها      هزا  تهیزه  رو  بستر

بزا کمز  دسزتگا  هزردکن کزا  بزه       ها  مورد استفاد   کا 

مزهت یز    متر  هرد شهنه. سپس به سانتی 5تا  2طعات ق

روز در آب هیسانه  شه و پس از گرفتن آب اضافی،  شبانه

درصه به آنهزا   20و  10در نسبت درهت صنوبر ارّ   هاک

 پزروپیلن پلی قاب  اتوکالو  هااضافه شه  و در درون کیسه

هزا در  کیسزه  ،پُر شزهنه. سزپس  متر  سانتی 30 × 40با ابعاد 

اتمسفر  2/1گراد و فشار  درجه سانتی 121توکالو در دما  ا

زنزی )تلقزیح(   ساعت سترون شهنه. عم  مایزه  ی مهت به

 10تحت شرای  استری  بزه نسزبت   تهیه شه  توس  اسپان 

طززور  صززورت گرفززت و بززه بسززتر کشززت درصززه وزنززی

 و شزه  ها پرس مخلوط گردیه. درب کیسه آنیکنواهت با 

شهنه. پس از رشه میسلیومی و سفیه رشه منتق    به اتاق

                                                           

1. Sylvan 4080 

منظزور ایجزاد شزرای  مناسزب بزرا       شهن سطح بستر، بزه 

مزهت  گراد بزه  درجه سانتی 13زایی، شوک دما با دما   انهام

درجزه   22از آن، دمزا بزه   ساعت اعمزال گردیزه. پزس     ۷2

درصزه   80گراد افاایش داد  شه  و میاان رطوبت به  سانتی

هزا بزاز   ه روز، درب کیسزه رسانه  شه. بعه از گیشت  نز 

درصزه افزاایش داد  شزه و     95شه  و رطوبت محزی  بزه   

هزا جهاسزاز  شزهنه. بعزه از     طور کام  از کیسهها بهبستر

ا  رنزگ رو  سزطح سزفیه    روز، نقزاط قهزو    10گیشت 

و بعه از  نه روز انهام بارد  قارچ شروع بزه   نمایان گردیه

 .رشه نمود

 

 وژیكیمحاسبه عملكرد و كارایی بيول

بلوغ و پزیش از هز    ها و رسیهن آنها به پس از ظهور قارچ

وزن  .، عم  برداشت صزورت گرفزت  شهن حاشیه کاله 

درنهایت، عملکزرد   و گیر  شهانهاز  کم  ترازوتر آنها به

 بیزان شزه.   گرم وزن تر بستر کشت 500صورت گرم در به

بزا اسزتفاد  از فرمزول زیزر محاسزبه      نیا کارآیی بیولوژیکی 

   :]32[ گردیه

 (1رابطه 
BE (%) = (FWM/DWS) × 100 

  FWM ،)درصزه(  کارایی بیولوژیکی BE در این رابطه،

وزن هش  بستر  DWS و وزن تر قارچ تاز  برداشت شه 

  .]32[ باشهزنی میاز مایه کشت پیش

 

و تركيبتتت  pHگيتتری محتتتوای رطتتوبتی، انتتدازه

 شيميایی بسترهای كشت

ها  کشت، ابتها محتوا  رطوبتی بستر گیر منظور انهاز به

از هر ی  از مزواد مزورد اسزتفاد ، وزن گردیزه.      گرم 100

و در دسزتگا  آون در    شزه  ریختهکاغی   ها درون پاکت

مهت سه روز قرار داد  شهنه گراد به درجه سانتی 55دما  

گیر  گردیه. ها  هش  شه  انهاز و درنهایت وزن نمونه
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دست آمه وزن هش  از وزن تر به وزن آب با کسر ،سپس

ها  کاشت طبق رابطه زیزر  و درصه محتوا  رطوبتی بستر

 : ]32[ محاسبه گردیه

 (2رابطه 

محتوا  رطوبتی )%( = (وزن تر/ وزن آب) × 100   

 5ها  کشزت نیزا ابتزها    بستر pHگیر  به منظور انهاز 

شزه  در آون، آسزیاب شزه  و بزه     ها  هش گرم از نمونه

( مخلزوط گردیززه.   = ۷pHبزا آب دیززونیا  )  1:10نسزبت  

دقیقه تکان داد  شزه  و   15مخلوط حاص  به مهت  ،سپس

هزا   عصزار   pHاز کاغی صافی عبور داد  شه. در نهایزت  

  .]14[ متر قرائت گردیهpHحاص  به کم  دستگا  

 

 برای تهیه بستر كشت مورد استفاده موادتركیب شیمیایی  . 1جدول 

 pH ماد 
 رطوبت

)%( 

 لیگنین

)%( 

 سلولاهمی

)%( 

 سلولا

)%( 
C/N 

 پروتئین

)%( 

 نیتروژن 

)%( 

 کربن آلی

)%( 

 08/48 03/1 53/4 45/46 59/34 6/11 85/10 0۷/80 00/۷ کا  گنهم

 99/54 34/1 90/5 81/40 96/36 1/23 53/4 31/۷1 2۷/6 کا  جو

 43/53 92/0 06/5 63/5۷ 93/3۷ 15/33 66/2 88/۷3 ۷1/6 کا  ارزن

 52/5۷ ۷3/0 21/3 26/۷8 62/40 8/1 4۷/34 45/۷9 24/6  ارهاک 

 

بززرا  کزز  از روش کجلززهال و  بززرا  تعیززین نیتززروژن

موجزود در بسزترها  کشزت از ضزریب     پزروتئین  محاسبه 

نیزا   کزربن آلزی   گیزر  انزهاز  . ]1۷[ اسزتفاد  گردیزه   38/4

 میاان تعیین برا  .]31[ سنجی صورت گرفترنگ روش به

سلولا + لیگنین( بسترها از روش تعیین + همی )سلولا فیبر

هزا   )شزوینه   1NDF فیبر و الیزاف نزامحلول بزا دو روش   

و  ]3۷[هزا  اسزیه  فیبزر(    )شزوینه   2ADF وهنثی فیبر( 

هزا   )شزوینه   3ADL لیگنزین از روش  میزاان برا  تعیزین  

 .]36[ (1)جهول  گردیه اسیه  لیگنین( استفاد 

 (3رابطه 

ADF - ADL سلولا =  

 (4رابطه 

NDF - ADF  سلولا= همی  

                                                           
1. Neutral Detergent Fiber   
2 . Acid Detergent Fiber  
3 . Acid Detergent Lignin  

 (5رابطه 

 ن= لیگنی ADL)ماد  آلی / (× 100

 

گیر  مقهار عناصر آهزن، منگنزا و رو    منظور انهاز به

مزاد   گزرم از هزر    5 میاانها  کشت، ابتها موجود در بستر

کشزت، وزن گردیزه  و در درون بوتزه  ینزی     بستر  هش 

 درجززه 500در دمززا  سززاعت  2مززهت ریختززه شززه و بززه

لیتززر میلززی 5/41گززراد در کززور  قززرار گرفززت.     سززانتی

لیتر  با آب دیزونیا  بزه   میلی 250ری  در بالن  اسیهکلریه

لیتر از این محلزول، بزه   میلی 10 میاانحج  رسانه  شه  و 

هزا رو   نمونه آن، ازپس ها اضافه گردیه. هرکهام از نمونه

  اولین عالئ  جوشزش،  محض مشاهههیتر قرار گرفته و به

آنها از رو  هیتر برداشته شه  و از صافی عبور داد  شهنه. 

 100ها  حاصز  بزا آب دیزونیا  بزه     حج  عصار  ،سپس

عناصزر آهزن، رو  و منگنزا     یزاان لیتر رسانه  شزه. م میلی
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روش  توس  گرم در لیترموجود در هر نمونه برحسب میلی

گیزر  عناصزر   ز برا  انزها  .]5[ گردیه جیب اتمی محاسبه

تهیزه   ها )منیای ، کلسی  و پتاسی (، ابتها عصار  پرمصرف

رقیزق شزه  و بعزه از     9بزه   1به نسبت به روش فوق شه  

فتومتر اعهاد مربوط به هر عنصر، کالیبر  نمودن دستگا  فلی 

 .]13[( 2)جهول  قرائت گردیه

 

 های كشت. میزان عناصر غذایی موجود در بستر2جدول 

 ماد 
 نیای م

(l/ (mg 

 کلسی 

)%( 

 پتاسی 

)%( 

 آهن

(l/ (mg 

 رو 

(l/ (mg 

 منگنا

(l/ (mg 

 15/0 15/0 80/0 30/0 20/0 5/2۷ کا  گنهم

 25/0 10/0 ۷0/0 35/0 25/0 00/30 کا  جو

 25/0 10/0 30/0 15/0 15/0 ۷5/18 کا  ارزن

 50/0 15/0 ۷5/0 0 20/0 50/22  ارهاک 

 

 تجزیه آماری

در قالزب طزرح کزامالً    صزورت فاکتوریز    بزه ش این پهوه

فاکتورهزا شزام    تصادفی و در سزه تکزرار انجزام گردیزه.     

بسترها  کشت اصلی )کا  گنهم، کزا  جزو و کزا  ارزن( و    

صورت ترکیبی بودنزه.  درصه( به 20و  10هاک ارّ  )صفر، 

و  SPSS آمار  افاارها با استفاد  از نرمتجایه و تحلی  داد 

ا  هزا بزا اسزتفاد  از آزمزون  نهدامنزه     گین داد مقایسه میان

 دانکن انجام شه.

 نتایج و بحث

دار  ها اهتالف معنزی نتایج حاص  از تجایه واریانس داد 

ها  کشت اصزلی در  بستردرصه بین  ی در سطح احتمال 

صفات میزانگین مجمزوع وزن تزر، میزانگین مجمزوع وزن      

ولزی اثزر    نشزان داد هش ، عملکرد و کارایی بیولزوژیکی  

کزهام  ارّ  در هیچارّ  و اثر متقاب  بستر در هاکاصلی هاک 

 (.3)جهول دار نبود از صفات معنی

 

 خوراكی شیتاكه قارچ زایشی خصوصیات بر غذایی مکمل و اثر بستر واریانس تجزیه . 3 جدول

 مناب  تغییرات
 درجه

 آزاد 

 میانگین مربعات

 میانگین مجموع

 وزن تر

 وعمیانگین مجم

 وزن هش 
 کارایی بیولوژیکی عملکرد

 998/1919** 502/249** 25۷/66** 552/623۷** 2 بستر کشت اصلی

 856/6 933/13 919/2 320/348 2 ارّ  هاک

 982/2003 691/134 143/34 ۷23/336۷ 4 ارّ هاک × بستر 

 153/96 936/5 894/1 400/148 18 هطا

     26 ک 

 36/14 85/14 48/16 86/14  )%( ضریب تغییرات

 داردهنه  عهم وجود اهتالف معنینشان - ns درصه،  1دار در سطح احتمال دهنه  وجود اهتالف معنینشان - **
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هززا بززه روش دانکززن، اسززاس مقایسززه میززانگین داد بززر

و عملکرد  ، کارایی بیولوژی بیشترین وزن تر، وزن هش 

کاله   ۷گین طور میان)بهمحصول در بستر کا  جو هالص 

و کمتزرین وزن تزر، وزن   متزر(   میلزی  2/6۷با میانگین قطر 

هش ، عملکرد و کارایی بیولوژیکی نیا در بستر کا  گنهم 

طور میانگین ی  کاله  بزا میزانگین قطزر    )به مشاهه  شه

بزا   کزا  جزو  ها  ترکیبی این، بستربر . عالو متر( میلی 6/80

، کزا    ار رصزه هزاک  د 20کا  گنهم بزا   ، ار هاک درصه 10

اهزتالف    ار هزاک  درصزه  10ارزن هالص و کزا  ارزن بزا   

کزارآیی بیولزوژیکی   دار  با بستر کزا  جزو هزالص در    معنی

(. در مجمزوع، باتوجزه بزه نتزایج مقایسزه      4)جهول  نهاشتنه

ارزن ترکیب کزا   ها بسترها  کا  ارزن هالص و میانگین داد 

وزن تر و هشز  بزاالتر و     از میانگین ار درصه هاک 10با 

 (.2)جهول نه همچنین عملکرد بیشتر  برهوردار بود

 

 شیتاكه خوراكی قارچ خصوصیات زایشی بر غذایی سوبسترا و مکمل اثرات متقابل میانگین مقایسه . 4جدول 

 ارّ  هاک ماد 

 میانگین مجموع

 وزن تر

(g) 

 میانگین مجموع

 وزن هش 

(g) 

 عملکرد محصول

(g/500g WWS)† 

کارایی بیولوژیکی 

)%( 

 کا  گنهم

 e40/26 e65/2 e50/26 d50/26 شاهه

 e۷0/33 e45/3 e۷50/33 cd65/38  اردرصه هاک  10

 bc30/86 bc80/8 bc25/86 ab40/83  ار درصه هاک 20

 کا  جو

 a45/126 a۷5/12 a50/126 a15/88 شاهه

 bc00/92 bc80/9 bc92 ab00/۷۷  ار درصه هاک 10

 cd40/۷4 cd65/۷ cd50/۷4 b25/68  ار درصه هاک 20

 کا  ارزن

 b10/105 ab60/10 b00/105 ab80/80 شاهه

 b55/103 ab45/10 b50/103 ab40/80  ار درصه هاک 10

 d20/26 d25/6 d25/62 c60/48  ار درصه هاک 20

 سوبسترا تر وزن گرم 500 در گرم †

 

به عزواملی نظیزر سزطح    عملکرد قارچ هوراکی شیتاکه 

pH ]24[ رطوبت بستر ،]محتزوا  لیگنزین، سزلولا و    ]32 ،

و نیتزروژن   ]33[و همچنین میزاان کزربن    ]2۷[سلولا همی

بستر کشت بستگی دارد. بنابراین در مطالعه حاضر، باال  ]۷[

تزوان بزه   بودن عملکرد قارچ شیتاکه در بستر کا  جو را می

درصه(،  31/۷1ت )(، درصه رطوب2۷/6) pHسطح مناسب 

 53/4(، محتوا  لیگنین پزایین ) C/N (81/40نسبت مناسب 

درصززه( و  06/60سززلولا بززاال )درصززه(، سززلولا و همززی 

 90/5درصزه( و پزروتئین )   99/54همچنین محتوا  کربن )

این، بسزتر کزا    بر  درصه( باال  این بستر نسبت داد. عالو 

ظیر منیای ، ن مواد غیایی و عناصر معهنی رشهجو از لحاظ 

کلسی ، پتاسی ، منگنا، آهن و رو  که دارا  نقش مثبت در 

افززاایش فعالیززت آنایمززی و رشززه میسززلیومی هسززتنه، در  

تزر بزود. ایزن    مقایسه با سایر بسترها  مزورد مطالعزه غنزی   

ها  مه  لیگنوسلولا  از جمله ساز  آنای عناصر در فعال

 سزاکاریه  لزی پالکاز نقش داشته و باعث تخریب ترکیبات 

بستر کشت گردیه  و درنتیجه میزاان کزازئین و دکسزتروز    

این، عنصر منیزای  در   بر. عالو  ]12و  10[یابه افاایش می
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هزا   و حزیف ترکیبزات سزمی در سزلول     ATPمتابولیس  

و سززنتا اسززیه  TCAقززار ی و عنصززر منگنززا در  رهززه 

مواد غزیایی  نوکلوئی  دارا  نقش مثبت بود  و با افاایش 

انزرژ  بیشزتر  بزرا  رشزه و نمزو میسزلیوم       ، دسترس در

 عملکرد طی مرحلزه بزاردهی   باعث افاایشو  گشتهفراه  

شود. از سو  دیگر، وجود منب  کربوهیهراتی بزاال  قارچ می

درصه( باعزث افزاایش تزنفس سزلولی      99/54در کا  جو )

شه  و با تبهی  ترکیبزات کربنزی قابز  اسزتفاد  موجزود از      

گلوکا در بستر به مونوسزاکاریهها  قابز     جمله رافینوز و

هزا  بزارد  و درنتیجزه    جیب، موجب افاایش ظهور انزهام 

  .]10[گردد افاایش عملکرد می

-در تحقیق حاضر، کا  ارزن با وجود دارا بودن شاهص

تر ویه  محتوا  لیگنین پایین کننه  رشه مناسب بهها  القا

درصه(  08/۷1ر )سلولا باالتدرصه( و سلولا و همی 66/2)

تر  نسبت به کا  جو از عملکرد و کارایی بیولوژیکی پایین

دار  بین آنهزا وجزود   برهوردار بود، هر نه اهتالف معنی

( 63/5۷باال )  C/Nنهاشت. بنابراین، با در نظر گرفتن نسبت

گیر  نمود که این عام  از توان  نین نتیجهدر این بستر می

عوامزز  مزؤثر در رشززه   اهمیزت بیشززتر  نسزبت بززه سزایر   

 . ]11[برهوردار است 

کارآیی بیولوژی  در کمترین عملکرد و در این مطالعه، 

، اما انهاز  درصه( اتفاق افتاد 81/26بستر کا  گنهم هالص )

قطر کاله  در این بستر، بیشتر از سزایر بسزترها  کشزت    

مورد مطالعه بود. تجایه ترکیب شیمیایی بسزترها  کشزت   

درصه(  8/10لیگنین ) ا  گنهم باالترین میااننشان داد که ک

درصزه( را   19/46سلولا )ترین میاان سلولا و همیو پایین

ها  مورد مطالعه دارا بود. بنزابراین،  در مقایسه با سایر بستر

پراکسزیهازها   هزا ماننزه   ها  درگیزر در تجایزه کزا    آنای 

 و، لیگنزین پراکسزیهاز، همزی پراکسزیهاز     کننه  منگنااکسیه

کا  لیگنین آری  الک  اکسیهاز به زمان بیشتر  برا  تجایه 

نیاز  برا  باردهیتر  نیاز داشته و درنتیجه به زمان طوالنی

و  (0۷/80). از سو  دیگر، محتوا  رطوبت باال ]18[است 

نیززا در کززاهش فعالیززت آنززای  الکززاز و  pHسززطح بززاال  

در  با افزاایش سزطح رطوبزت   . ]35[پراکسیهاز نقش دارنه 

کززاهش تهویززه و بززروز شززرای   دلیزز  بسززتر کاشززت، بززه 

قاب  هضز  و اسزتفاد  بزرا     غیرهواز ، عناصر غیایی، غیر

. درمجموع، این عوامز  همزرا  بزا    ]23و  4[شونه قارچ می

تواننزه باعزث   ( مزی 45/46در کا  گنهم )  C/Nنسبت باال 

طوالنی شهن زمان آغاز باردهی و درنتیجه کاهش عملکزرد  

 . ]34[ی بیولوژی  شونه و کارای

، عملکرد و ارّ  هاک در بستر کا  گنهم با افاایش سطح

کزه بزا افزاایش     طزور  کارایی بیولوژی  افاایش یافت، بزه 

کالهز    4و  5ترتیب درصه به 20به  10ارّ  از سطح هاک

طزور  دست آمه. بزه متر به میلی 8/63و  ۷/63با میانگین قطر 

 20  در ترکیب کا  گنزهم بزا   جالب توجه، کارایی بیولوژی

با وجود عملکرد پایین در مقایسزه بزا کزا      ارّ  هاکدرصه 

، بزاالتر بزود   ارّ  هاکدرصه  10ارزن و ترکیب کا  ارزن با 

توانه به محتزوا  رطوبزت بزاال  بسزتر کزا       که این امر می

گنهم و همچنین استفاد  از وزن هشز  بسزتر در محاسزبه    

 د  شود.کارایی بیولوژی  نسبت دا

تزوان  درمجموع با توجه به نتایج بزه دسزت آمزه ، مزی    

در بسزتر کزا     ارّ  هزاک  نین نتیجه گرفت که اسزتفاد  از  

و رطوبزت   pHسزاز  سزطح   توانه منجر به بهینزه گنهم می

و در نهایت، بهبزود شزرای  رشزه قزارچ شزود، ولزی        ]15[

به بسزتر حزاو  کزا  جزو و ارزن باعزث       ارّ  هاکافاودن 

و افزاایش   ]11[ بسزتر از حزه بهینزه    C/Nنسزبت   انحراف

و درنتیجه کاهش عملکزرد و کزارایی    ]16[محتوا  لیگنین 

 گردد.بیولوژی  می

دهزه کزه   بررسی نتایج حاکی از تحقیق حاضر نشان می

 کننزه   هزا  القزا  دارا بودن شزاهص دلی  بهکا  جو و ارزن 

معزهنی مهز     مزواد آلزی و   داشزتن رشه مناسب و همچنین 

بسزیار   بسزتر شیتاکه ی   ه برا  تولیه قارچ دارویینتوان می



 دوست طولی و همکاران میترا اسدی

   

 1395تابستان   2شماره   18دوره 
528 

 از رانهمان تولیه بهتر  گنهمکا   در مقایسه با وه نثر باشؤم

همچنین، در بین بسترها  کشت مورد ه. نباشبرهوردار می

مطالعه، باالترین کارایی بیولوژی  در تیمارها  جو شزاهه  

دار  با بستر دست آمه و اهتالف معنیارّ ( به)بهون هاک 

ارّ  نهاشزت. درنتیجزه    درصه هزاک  20ترکیبی کا  گنهم با 

عنزوان بسزتر   بزه  ارّ که همرا  بزا هزاک    کا  گنهم درصورتی

 بزرا  تولیزه قزارچ   توانه کشت مورد استفاد  قرار گیرد، می

 .باشه مناسب بسترشیتاکه ی  
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