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  چکیده
گردد و به دلیل کیفیت قارچی است که به صورت صنعتی کشت می مهمترین Agaricus bisporusقارچ خوراکی 

استفاده . اي را در سبد غذایی مردم جهان به خود اختصاص داده استغذایی مناسب و میزان باالي پروتئین جایگاه ویژه
 بخشی از نیاز و تامین موادتواند راه حل مناسبی در دفع این ی میتولید قارچ خوراک به عنوان بسترآلی  پسماندهاياز 
آلی مختلف به عنوان بستر کشت  پسماندهايدر این پژوهش براي بررسی قابلیت استفاده از . مردم جهان باشد یغذای

ه صورت هاي محرك رشد گیاه بر عملکرد و کیفیت قارچ خوراکی آزمایشی بتاثیر باکتري بعالوه اي وقارچ دکمه
فاکتور اول شامل چهار بستر کمپوست تازه قارچ، کمپوست مصرفی قارچ، . در سه تکرار انجام شد ،دو فاکتوره فاکتوریل

فاکتور . ندکه با نسبت یک به یک با کمپوست تازه قارچ مخلوط شده بود ،بود کمپوستکمپوست زباله شهري و ورمی
 سودوموناس فلورسنس و ریزوبیوم لگومینوزاروم بیووار فازئولی مولد و دو باکتري بدون باکتري تیمار شامل نیز دوم

یک درصد داراي  احتمال نتایج نشان داد تاثیر بسترهاي مختلف بر عملکرد قارچ در سطح .بود ایندول استیک اسید
، خود اختصاص دادگرم، بیشترین میزان عملکرد را به  5/545باشد و کمپوست تازه قارچ با میانگین دار میاختالف معنی

ریزوبیوم لگومینوزاروم بیووار هاي تلقیح شده باکتري در بین باکتري. کمپوست قارچ تولید نشدضمنا در بستر ورمی
درصد عملکرد قارچ را نسبت به تیمار بدون باکتري  2/17سبب بهبود عملکرد قارچ در تمامی بسترها شد و فازئولی

اثیر دو فاکتور بستر و باکتري قرار گرفت و بیشترین درصد پروتئین در تیمار پروتئین قارچ نیز تحت ت .افزایش داد
  .دست آمدهکمپوست زباله شهري به همراه باکتري سودوموناس فلورسنس ب

  
  کمپوست، کمپوست زباله شهري، ورمیايدکمهقارچ ، باکتري محرك رشد ایندول استیک اسید، :کلیديهاي واژه
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Abstract 

Agaricus bisporus edible mushroom is the most abundant industrially cultivated mushroom 

and due to appropriate nutritional quality and high amount of protein has special place in world’s 

population food basket. The use of organic wastes in edible mushroom producing could be suitable 

solution to removal of these wastes and supply the world’s population food. In this research, in 

order to survey the practicability for use of different organic wastes as button mushroom culturing 

substrate and effect of plant growth promoting bacteria on yield and quality of edible mushroom an 

experiment was conducted as factorial arrangement with two factor and in three replications. First 

factor consisted of four substrate including fresh mushroom compost, spent mushroom compost, 

municipal solid compost and vermicompost, which mixed with fresh mushroom compost at the 

ratio of 1:1. Second factor include no-bacteria, and two IAA producing bacteria treatments, 

including Pseudomonas fluorescens and Rhizobium leguminosarum biovar phaseoli. Results 

showed that the effect of different substrates had a significant difference on mushroom yield 

(P<0.01) and fresh mushroom compost with the mean value of 545.5 gr, has allocated the most 

amount of yield, also in vermicompost bed mushroom was not produced. Among the inoculated 

bacteria, Rhizobia bacteria caused improving in mushroom yield at all substrates and has increased 

17.2 percent mushroom yield compared to non-bacterium treatment. Mushrooms protein is also 

affected under the tow factor of bed and bacteria and the most protein percent was observed in 

municipal solid waste treatment in companying with Pseudomonas fluorescens. 

 

Keyword: Button mushroom, Culturing bed, Growth promoting bacteria, Indole acetic acid, 
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  همقدم
رشد روز افزون جمعیت در جهان، نیاز به منابع        

 ايدکمه قارچ. غذایی سالم را افزایش داده است
)Agaricus bisporus(  80در حال حاضر حداقل در 

و به عنوان ) 2002پاردو و همکاران (کشور دنیا کشت 
و  ی و پروتئینی مناسب براي انسانیک منبع غذای

ها و درمان برخی از بیماري همچنین براي پیشگیري
شود هاي قلبی شناخته میمانند سرطان و بیماري

بحران انرژي از سوي دیگر ). 2005ساسین و همکاران (
کارگیري هسبب شده است تا بشر به اهمیت تحقیق در ب

کشاورزي و صنعتی و پسماندهاي و مجدد ضایعات 
 تبدیل آنها به محصوالت غنی و داراي ارزش تجاري پی

 ضایعات کشاورزي و صنعتی). 1373 تاج الدین( ببرد
مواد به  توانندپس از انجام فرایندها و عملیات الزم می

به عنوان یک منبع  وشوند تبدیل  کمپوستی قابل استفاده
به . )1376نیک نهاد ( کار گرفته شوندهغذایی متنوع ب

هاي خوراکی از این ضایعات در کشت قارچ ،طور مثال
روشی براي کاهش آلودگی محیط  شود کهمی استفاده
- افزایش و توسعه کشت قارچ .آیدشمار میه بنیز زیست 

تواند تاثیر قابل هاي خوراکی در سرتاسر جهان می
مشکل ضایعات آلی  بخشی از توجهی بر تولید غذا و حل

از این رو  ).1373تاج الدین (غیر خوراکی داشته باشد 
 به عنوان بستر کشت قارچ از ضایعات آلی کاربرد برخی

تواند راه خوراکی عالوه بر تامین غذاي مردم جهان می
  . حل مناسبی نیز در جهت دفع ضایعات آلی باشد

 ت عمدهمحصوال یکی ازقارچ خوراکی به عنوان      
بیوتکنولوژي در دنیا در حال توسعه و گسترش است و 

 مدرن و فناوريگیري از بشر توانسته است با بهره
استفاده بهینه از ضایعات کشاورزي و صنایع تبدیلی، 

استفاده از  .تولید در واحد سطح آن را افزایش دهد
تواند یکی از راهکارهاي مفید هاي محرك رشد میباکتري

امروزه . هاي خوراکی باشددر بهبود عملکرد قارچ
هاي بین قارچ خوراکی واکنش در زمینهتحقیقات مفصلی 

بستر انجام شده است که در بیشتر ها در و باکتري

چو و همکاران (است  در پی داشتهموارد نتایج مثبتی 
هاي محرك باکتريها توسط تولید فیتوهورمون ).2002
هایی است که ترین مکانیسمیکی از مهم رشد

-ها به واسطه آن رشد گیاهان را افزایش میریزوباکتري

- ات در غلظتاین ترکیب). 2007 و همکاران سپاپنا(دهند 

هاي شیمیایی، فیزیولوژیکی و فرایند پایین بسیارهاي 
دهند مورفولوژیکی را در گیاهان تحت تاثیر قرار می

 )IAA(ایندول استیک اسید ). 2004زهیر و همکاران (
ترین هورمون اکسینی در گیاهان است، که متداول

هاي ها و سلولمسئول تقسیم، توسعه و تفکیک بافت
سودوموناس هاي ریزوبیومی و باکتري. اشدبگیاهی می
باشند می IAAتوانایی تولید  داراي نیز 1سفلورسن

تولید این هورمون توسط  ).2007مندال و همکاران (
سبب تحریک رشد  تواندهاي محرك رشد میباکتري

 شده و از این طریق) 2009گیو و همکاران (میسلیوم 
کانکو (گردد  آنباعث افزایش رشد قارچ و بهبود عملکرد 

هدف از  پژوهش حاضر بررسی  .)2009و تانیموتو 
پتانسیل استفاده از پسماندهاي آلی مختلف به عنوان 

و تاثیر  )Agaricus bisporus(اي دکمهبستر کشت قارچ 
  .باشدبر عملکرد این قارچ می IAAهاي مولد باکتري

  
  هامواد و روش

  سترهاب و نیتروژن کربن آلی درصدگیري اندازه
گیري میزان کربن آلی بسترها از روش براي اندازه     

 نیتروژن از روش کجلدال براي و) 1934(بلک  - والکلی
  .استفاده شد )1982برمر و مولوانی (
  

  ي باکتريهاجدایهتوسط  IAAبررسی توان تولید 
سودوموناس  باکتري جدایه 20 تعداد تحقیق این در     

بیوم لگومینوزاروم بیوار جدایه ریزو 20و  فلورسنس
خاك دانشگاه  مهندسی علوماز بانک ژن گروه  ٢فازئولی

توسط هر یک از  IAAمقدار تولید . تهران انتخاب شد
                                                           
1Pseudomonas fluorescens  
2 Rhizobium leguminosarum biovar phaseoli  
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 DF١هاي مورد آزمایش با استفاده از محیطجدایه
میکرولیتر از  50براي این منظور . گیري شداندازه

وي حا DFمیلی لیتر محیط  30سوسپانسیون باکتري به 
بعد از  .تریپتوفان منتقل گردید - گرم در لیتر المیلی 50
 سودوموناسهاي ترتیب براي باکتريبه(ساعت  72و  48

توسط هر جدایه از  IAAمقدار تولید ) و ریزوبیومی
ي جذب نور در سوسپانسیون آن جدایه با منحنی مقایسه

 20و  15، 10، 5، 0هاي استاندارد تهیه شده در غلظت
پاتن و گلیک، (گردید محاسبه  IAAرم در لیتر از گمیلی

در نهایت یک جدایه توانمند از هر جنس براي  ).2002
  .استفاده در بستر کشت قارچ انتخاب شد

  
  آماده سازي بستر و کشت قارچ

 از بود عبارتبسترهاي استفاده شده در این تحقیق      
کاه و کلش گندم، کود  شاملکه  کمپوست تازه قارچ

 ، کمپوست مصرفی قارچ٢)FMC( بود ی و گچمرغ
)SMC(3 کمپوست زباله شهري ،)MSW(4 و ورمی -

- از سیستم جعبه در پژوهش حاضر. VER(5(کمپوست 

قبل از بذر پاشی، . اي براي کشت قارچ استفاده گردید
به منظور از بین ، FMCها به غیر از تمامی کمپوست

، C 121 دماي(درون اتوکالو زا، بردن عوامل بیماري
شدند  بخار داده) دقیقه 15، به مدت atm 34/1فشار 

)FMC  58نیز درون سالن پاستوریزاسیون در دماي 
، )ساعت پاستوریزه شد 8گراد به مدت درجه سانتی

سپس با نسبت یک به یک درون ظروف جداگانه با 
کمپوست تازه قارچ مخلوط گردیده و در مجموع براي 

پس . ر کشت در نظر گرفته شدکیلوگرم بست دوهر تیمار 
. منتقل گردیدها به یک اتاقک تاریک از بذر  پاشی، جعبه

 استفاده تهویه و کولر آبی و بخاري جهت کنترل دما از
هاي مورد استفاده به در این مرحله زادمایه باکتري. شد

                                                           
1 DF salt minimal medium 
2 Fresh Mushroom Compost 
3 Spent Mushroom Compost 
4 Municipal Solid Waste 
5 Vermicompost 

به ) 2008نگ و همکاران، او(صورت یک درصد وزنی 
کتري نیز شامل سطح تیمارهاي با. بسترها تلقیح گردید

 فلورسنس سودوموناس، باکتري )0B(بدون باکتري 
)1B ( ریزوبیوم لگومینوزاروم بیوار فازئولیو باکتري 
)2B (بود.  

ها قبل از بلوغ کامل و به بعد از اتمام دوره کشت قارچ    
شده و پس  برداشتقبل از پشت باز شدن  رایج اصطالح

تفاده از ترازوي با اسوزن تر آنها  ،از تمیز نمودن
سپس جهت . گرم تعیین گردید 01/0دقت با دیجیتال 

هاي نازك بریده ها به الیهگیري وزن خشک، قارچاندازه
گراد درون آون قرار سانتی C⁰ 70شده و در دماي 

قطر . ساعت مجددا وزن شدند 48گرفتند و  پس از 
کالهک و تعداد قارچ در طول دوره برداشت براي تمامی 

ها اندازه گیري و در پایان براي هر تیمار میانگین قارچ
به منظور اندازه گیري درصد خاکستر  .آنها محاسبه شد

 توزیناي به دقت گرم از ماده خشک قارچ دکمه 5مقدار 
هاي چینی در داخل کوره الکتریکی در دماي و درون بوته

C⁰ 550 ساعت از کوره  8پس از گذشت . قرار داده شد
براي محاسبه درصد خاکستر از . شدندخارج و وزن 

  ):2009ویرا و همکاران (زیر استفاده شد   رابطه

100×  
  وزن خاکستر

  درصد خاکستر=
  وزن ماده خشک

) 1991 کالبرر،(همچنین براي محاسبه درصد ماده خشک 
) 2008ربگ و آکیوز، یک( )BE( یزیستکارایی درصد و 

   :دیدگر قارچ به ترتیب از روابط زیر استفاده

100×  
  وزن تر کل محصول

=%BE 
  وزن خشک بستر

100×  
  وزن خشک نمونه

  وزن تر نمونه  درصد ماده خشک= 
پروتئین خام قارچ ابتدا مقدار  درصدبراي اندازه گیري 

گیري شده و از طریق نیتروژن کل با روش کجلدال اندازه
  ):1999هان، (پروتئین محاسبه شد  درصدرابطه زیر 

  درصد پروتئین= درصد نیتروژن کل  × 38/4
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نتایج بدست آمده با استفاده از نرم افزار در نهایت      
SPSS  و تجزیه واریانس دوطرفه به منظور مقایسه

  .اثرات اصلی و متقابل مورد تحلیل قرار گرفتند
  

  نتایج و بحث
هاي مورد بررسی در بین کمپوست ،1مطابق جدول      

تروژن به ترتیب در کمپوست کربن و نی درصدبیشترین 

 بر اساس نتایج .تازه و کمپوست زباله شهري بدست آمد
ها، جدایهتوسط  IAAبررسی توان تولید  حاصل از
و باکتري ) 1B( فلورسنسسودوموناس باکتري 

به ترتیب با ) 2B( ریزوبیوم لگومینوزاروم بیوار فازئولی
، به عنوان ppm 07/10 IAAو  ppm27/4 تولید 
  . ندترین جدایه از هر جنس شناخته شدندتوانم

  بسترهاي کشت  و نیتروژن کربن آلی درصد -1جدول 

  کمپوستورمی  کمپوست زباله شهري  کمپوست مصرفی  کمپوست تازه  

  3/15  6/21  2/27  7/33  کربن

  4/2  27/3  11/2  63/2  نیتروژن

  

 50در بین بسترهاي بررسی شده، در تیمار حاوي      
پوست محصول قابل ذکري تولید نشد و کمدرصد ورمی

تمامی آنالیزهاي آماري برحسب سه بستر دیگر انجام 
نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بسترهاي  .گردید

اي هاي اندازه گیري شده قارچ دکمهکشت بر شاخص
-داري مییک درصد داراي تاثیر معنی احتمال در سطح

ي یز تاثیر معنهاي مولد اکسین نهمچنین باکتري. باشند
  ). 2جدول (ها داشتند داري بر بیشتر این شاخص

  .ايقارچ دکمه رشديهاي هاي مولد اکسین بر شاخصنتایج تجزیه واریانس تاثیر بستر کشت و باکتري -2جدول 

منابع 
  تغییرات

درجه 
  آزادي

  میانگین مربعات

  وزن تر
وزن 
  خشک

تعداد 
  قارچ

قطر 
  کالهک

درصد 
ماده 
  خشک

درصد 
  اکسترخ

درصد 
کارایی 
   یزیست

درصد 
  پروتئین

  5/50**  6/923**  506/0*  55/2**  82/2**  7/800**  1/1259**  7/285978**  2  بستر
  ns219/0  ns8/13  *51/2  691/0*  045/0**  5/45*  1/40*  5/9446*  2  باکتري
* بستر
  باکتري

4  ns 5/1930  ns 05/11  ns 38/15  ns 009/0  ns 
184/0  **196/1  ns 95/3  **28/3  

  51/0  79/6  123/0  173/0  007/0  37/10  47/10  7/1571  18  خطا
  غیر معنی دار nsمعنی دار در سطح پنج درصد    اختالف *معنی دار درسطح یک درصد    اختالف **            

  
بیشترین وزن تر و خشک در بستر  ،نتایج براساس     

گرم  5/545و مقدار  دست آمدهبکمپوست تازه قارچ 
در  .بستر تولید شد قارچ تازه در دو کیلوگرم از این

تیمارهاي تلقیح شده با باکتري نیز وزن تر قارچ نسبت 
 وزن .داري نشان دادبه تیمار بدون باکتري افزایش معنی

از تیمار شاهد خشک نیز در تیمارهاي تلقیح شده بیشتر 
اي نیز تعداد و قطر کالهک قارچ دکمه). 3جدول ( بود

ثیر نوع بستر قرار گرفت و بیشترین مقدار آنها تحت تا
تلقیح بستر . مشاهده گردید در بستر کمپوست تازه قارچ

 با باکتري نیز تعداد و قطر کالهک قارچ را نسبت به تیمار
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جدول (افزایش داد  داريطور معنیهب )تلقیح نشده( شاهد
ماده خشک قارچ در بستر کمپوست  درصدحداکثر ). 3

در تیمار  و در بین تیمارهاي باکتري زباله شهري،
کارایی  درصد .مشاهده گردید فلورسنسسودوموناس 

داري بیشتر از قارچ بطور معنی در کمپوست تازه یزیست
در حالی که بین تیمارهاي باکتري ، سایر بسترها بود

   ).3جدول ( داري مشاهده نگردیداختالف معنی

  
   )Agaricus bisporus(اي هاي رشدي قارچ دکمهشاخص ت ساده بستر و باکتري برنتایج مقایسه میانگین اثرا  -3جدول 

  .اي دانکنتوسط آزمون چند دامنه
درصدکارایی 
 زیستی

درصد ماده 
 خشک

  وزن تر وزن خشک تعداد قارچ قطر کالهک

9/42 a 07/6 b 2/4 a 8/37 a 7/33 a 5/545 a FMC 
2/33 b 61/6 a 9/3 b 7/33 b 6/26 b 5/399 b MSW 
9/15 c 54/5 c 1/3 c 8/19 c 6/10 c 8/190 c SMC 
4/28 a 87/5 b 7/3 b 28 b 3/21 b 4/341 b B0 

8/32 a 39/6 a 78/3 a 2/31 a 4/25 a 2/394 a B1  
3/33 a 96/5 b 84/3 a 3/32 a 2/24 b 3/400 a B2 

  .داري نیستندهاي با حروف مشترك داراي اختالف معنیمیانگین 

شترین درصد خاکستر قارچ در بستر کمپوست زباله بی
-دست آمد که تفاوت معنیشهري و کمپوست تازه به

اثر متقابل نوع بستر در داري باهم نداشتند، درحالی که 
حداکثر آن در  ودار بود معنی این شاخصباکتري بر 

بیشترین ). 1شکل (مشاهده گردید  MSW0Bتیمار 

تر کمپوست زباله درصد پروتئین قارچ نیز در بس
اثر متقابل نوع بستر و  همچنین ،شهري مشاهده شد

دار بود و پروتئین قارچ معنی درصدباکتري نیز بر 
بیشترین مقدار را به خود اختصاص  MSW1Bتیمار 

  ). 1شکل (داد 
  

      
  ) Agaricus bisporus( ايقارچ دکمهمقایسه میانگین اثر متقابل بستر و باکتري بر درصد خاکستر و پروتئین   -1شکل

  .اي دانکنتوسط آزمون چند دامنه
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، که میزان وزن تر و خشک قارچ خوراکی نشان داد نتایج
در بین بسترهاي . گیردحت تاثیر نوع بستر قرار میت

کمپوست تازه قارچ بیشترین عملکرد را  ،بررسی شده
میزان محصول کاهش یافت در سایر بسترها  لیداشت و

کمپوست قارچی در تیمار حاوي ورمی هک طوريه ب
اذعان داشتند ) 2009(تریپاتی و همکاران . تولید نشد

بسیار مهمی در فاکتور  ،ساختار فیزیکی بستر کشت
طوري ه رود و باید بشمار میهب  رشد و عملکرد قارچ

. باشد که میسلیوم قارچ قدرت نفوذ به آن را داشته باشد
تواند دلیلی بر تفاوت عملکرد بسترهاي این امر می

  .مختلف در این تحقیق باشد
، هاي مهم در عملکرد قارچ خوراکیاز جمله شاخص     

نگ و همکاران او. باشدبستر کشت می C/Nنسبت 
را در  Agaricus blazeiمیزان محصول قارچ ) 2010(

د بستري از بقایاي مارچوبه به همراه بذر کتان و کو
این محققین گزارش کردند تفاوت . نمودند گاوي بررسی

موجود در میزان عملکرد قارچ در بسترهاي مختلف به 
در بسترها است که شاخص  C/Nدلیل تفاوت نسبت 

دلیل دیگري . باشدمهمی در تعیین کیفیت بستر کشت می
که براي تفاوت عملکرد قارچ خوراکی در بسترهاي 

ی قارچ خوراکی در ترشح شود توانایمختلف بیان می
هاي خاص براي تجزیه و استفاده از مواد غذایی آنزیم

گزارش نمودند ) 2007(فازوال و همکاران . بستر است
 هاي خوراکی در بسترهاي مختلفتفاوت عملکرد قارچ

هایی ترشح آنزیم در هااحتماال به دلیل عدم توانایی قارچ
آمینواسیدها و توانند مواد زاید را به باشد که میمی

هاي ویژگی .ترکیبات قابل استفاده براي قارچ تبدیل کنند
شیمیایی بستر نیز از جمله عوامل موثر بر میزان عملکرد 

گزارش نمود که بستر ) 2010(رویز  .باشدقارچ می
تواند کمپوست مصرفی قارچ به دلیل شوري زیاد می

در تحقیق حاضر . سبب کاهش رشد و عملکرد قارچ گردد
درصد کمپوست مصرفی به شدت سبب  50نیز کاربرد 

  .کاهش تولید قارچ شد

عالی ها داراي مقادیر باالیی از پروتئین با کیفیت قارچ    
تحت نیز  آنمیزان که ، )2007سلوي و همکاران (هستند 

 ،کالمیس و سارگین(گیرد تاثیر نوع بستر کشت قرار می
ین مقدار ردر بین بسترهاي بررسی شده بیشت .)2004

پروتئین قارچ در بستر کمپوست زباله شهري مشاهده 
 گیري شده در بسترهابا توجه به نیتروژن اندازه. شد

علت این امر احتماال تفاوت در میزان نیتروژن قابل 
تواند کمیت و کیفیت قارچ است که می آنهااستفاده 

  ). 2008پاتیل و همکاران (خوراکی را تحت تاثیر قرار دهد 
 کهتوان نتیجه گرفت با توجه به موارد ذکر شده می     

تفاوت عملکرد قارچ خوراکی در بسترهاي مختلف 
ساختار فیزیکی بستر، نسبت  تاحدود زیادي ناشی از

C/Nها و ویژگی شیمیایی ، توانایی قارچ در ترشح آنزیم
در این پژوهش نیز عملکرد . از جمله میزان شوري باشد

بیشترین . متفاوت بود مختلف يقارچ در بین بسترها
دست آمد ه عملکرد قارچ در بستر کمپوست تازه قارچ ب
مناسب  C/Nکه احتماال به دلیل ساختار فیزیکی و نسبت 

کاهش عملکرد در کمپوست مصرفی . باشداین بستر می
همچنین . قارچ نیز به دلیل شوري زیاد این بستر است

د ناشی از توانکمپوست میعدم تولید قارچ در ورمی
ساختار فیزیکی نامناسب این بستر و عدم توانایی قارچ 

همچنین از آنجایی  .اي در استفاده از این بستر باشددکمه
براي  و باشداي موجودي هتروتروف میکه قارچ دکمه

میزان کربن آلی  پایین بودن ،تغذیه نیاز به مواد آلی دارد
ه بستر کمپوست نسبت به سورمی در اندازه گیري شده

 در این بستر تواند دلیلی دیگر بر عدم تولید قارچمیدیگر 
   .باشد
دست آمده مشخص شد، ه همچنین براساس نتایج ب     

هاي محرك رشد سبب بهبود تلقیح بستر کشت با باکتري
چو و همکاران . گردداي میکمی و کیفی قارچ دکمه

گزارش کردند تلقیح بستر کشت قارچ ) 2002(
P.ostreatus  بطور  فلورسنسسودوموناس با باکتري

معنی داري باعث توسعه میسلیوم و تشکیل پریموردیا 
تر در این قارچ شده و توسعه بازیدیوم و رشد سریع
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 کارایی زیستیکند و سبب افزایش قارچ را تحریک می
نشان  نیز )2008(یم و همکاران ک .شودقارچ خوراکی می

در  سودوموناسرشد  باکتري محركاستفاده از  دادند
سبب افزایش رشد  P. eryngiiبستر کشت قارچ 
هاي استفاده شده در این باکتري .گرددمیسلیوم قارچ می

طبق . اي شدندنیز سبب بهبود عملکرد قارچ دکمهپژوهش 
از آنجایی که  و بودند IAAها مولد این باکتري ،نتایج
IAA  در رشد قارچA. bisporus د باشبسیار موثر می

تولید توان گفت می) 2009تپه و همکاران محمدي گل(
IAA هاي موثر در افزایش رشد قارچ جزء مکانیسم

-تاثیر هورمون .باشدهاي محرك رشد میتوسط باکتر

بر تحریک رشد میسلیوم  IAAبویژه هاي محرك رشد 
سرعت جوانه زنی و رشد هیف  ،)2009 ،گیو و همکاران(
عالم و همکاران (قطر کالهک  ،)2009 ،کانکو و تانیموتو(

) 2005 ،روپاك و همکاران( قارچ و پروتئین )2007
این  اظهار داشتنداین محققین  .گزارش شده است

لی هورمون از طریق تحریک طویل شدگی و تمایز سلو
   .گرددباعث افزایش رشد قارچ می

  
     نتیجه گیري کلی

 ،ازهدر این پژوهش پتانسیل استفاده از کمپوست ت     
قارچ، کمپوست زباله شهري و  کمپوست مصرف شده

اي ورمی کمپوست به عنوان بستر کشت قارچ دکمه
)A.bisporus( در این آزمایش . مورد بررسی قرار گرفت

-هبستر کمپوست تازه قارچ ب ازبیشترین عملکرد قارچ 
همچنین مشخص شد کمپوست مصرفی قارچ . دست آمد

استفاده به عنوان بستر و کمپوست زباله شهري قابلیت 
اي را دارند، هرچند براي بهبود عملکرد کشت قارچ دکمه

ورمی . قارچ باید اصالحاتی روي آنها صورت گیرد
به دلیل  احتماال کمپوست استفاده شده در این پژوهش

بستر مناسبی براي  و کمی مواد آلی ساختار فیزیکی
همچنین در پژوهش حاضر از . کشت قارچ شناخته نشد

هاي محرك رشد نیز با هدف افزایش عملکرد و باکتري
 و 1B نتایج نشان داد. کیفیت قارچ خوراکی استفاده شد

2B ریزوبیوم و  سودوموناس فلورسنسبه ترتیب  که
د، ندبو IAAتولید کننده  فازئولیبیووار  لگومینوزاروم
درصد وزن تر قارچ نسبت به  2/17و  4/15 باعث افزایش

 2Bمیزان پروتئین قارچ نیز در تیمار . ندتیمار شاهد شد
با توجه . درصد افزایش یافت 5/1نسبت به تیمار شاهد 

به نتایج بدست آمده و افزایش روز افزون تقاضا براي 
کمپوست زباله توان نتیجه گرفت استفاده از غذا، می
هاي محرك رشد جهت پرورش به همراه باکتري شهري

د در کاهش هزینه تولید توانهاي خوراکی میانواع قارچ
این محصول موثر بوده و راهکار مناسبی براي تامین 

  .غذاي مردم جهان باشد
  

 تشکر و قدر دانی

وسیله از همکاري شرکت کشت و صنعت پارس بدین      
ویژه آقاي مهندس داود نصرالهی و آقاي هشهریار ب

خبر که ما را در انجام این پژوهش یاري مهندس خوش
.آوریمتشکر و قدردانی را بعمل میکمال نمودند، 
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