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  اي ارچ خوراکی دکمهق

از دسته  هاي ساپروفیت و قارچ این قارچ جزو. است Agaricus bisporus ايعلمی قارچ خوراکی دکمه نام

اندام باردهی  .شودنیز شناخته می Button Mushroomعمومی  اي با نامقارچ دکمه. باشدها می بازیدیومیست

است و کالهک چتري شکل و  (Stipe)پایه شود که داراي یک  نامیده میبازیدیوکارپ یا کارپوفور چ، قار

اي کالهک صاف، گوشتی و رنگ آن از سفید، کرم یا قهوه. داردرا نگه می (Pileus) وسئیلاپهن به نام پ

کالهک به پایه وصل می شود،  که از انتهاي (Veil) قارچ با پرده غشایی ،در دوران جوانی. باشدرنگ متغیر می

گیرد، حلقه یا آنالوس را فرا می پایهقسمتی از این غشا که پس از پاره شدن آن اطراف . شودپوشیده می

(Annulus) ها، هاي متعددي وجود دارد که در دو طرف تیغه در سطح زیرین کالهک تیغه. شودنامیده می

ها به رنگ سیاه تا  ا در ابتدا صورتی رنگ بوده و با رسیدن هاگه تیغه. شودتعداد بسیار زیادي هاگ تولید می

   .شوند ها بسیار ریز بوده و با چشم غیرمسلح دیده نمی هاگ. شونداي تبدیل میقهوه

از کشورها  ياریدر بس يبه صورت تجارشوند که محسوب میمهم  یمحصولهاي خوراکی امروزه قارچ

 نیدرصد، بزرگتر 32دهد و با حدود یانواع قارچ را پرورش م يگریداز هر کشور  شتریب نیچ. دنشویکشت م

 ای يقارچ دکمه ا س،ی، قارچ پارAgaricus bisporus گونه در سراسر جهان،. استدنیا  در کننده قارچ دیتول

شده  يهم به صورت تازه و هم فرآور دهد کهکشت را به خود اختصاص می نیشتریاحتماالً ب دیقارچ سف

کشت موفق و مستمر  يهستند و برا زهیمدرن به شدت مکان دیتول يهاروش. شودیکنسرو مصرف ممخصوصاً 

   .ستا باال دیو تول يگذار هیسرما يها نهیبه ناچار هز و باشدمی ازین ییباال یتیریو مهارت مد قیبه دانش دق

هاي اما پیشرفت. ده استشروع ش 1335اي به شکل نیمه صنعتی در ایران از سال تولید قارچ خوراکی دکمه

در . هاي اولیه بوده استایجاد شده در این صنعت در دو دهه گذشته بسیار چشمگیرتر از توسعه آن در سال

هزار تن قارچ خوراکی، در رتبه هفتم تولید کنندگان برتر دنیا قرار  160حال حاضر ایران با تولید ساالنه حدود 

کمیت و  ،ریهاي قارچ خوراکی به عنوان یکی از عوامل کاهش کیفیتست که آفات و بیمااین در حالی. دارد

ها در هرچند برآورد دقیقی از میزان خسارت آفات و بیماري. محدودکننده تولید در ایران شناخته شده است

اصول کنترل و مدیریت عوامل  به اما بدون شک با آشنایی ،فرایند تولید قارچ در ایران در دست نیست

هاي  تولید در مراحل مختلف تولید اسپاون، کمپوست، خاك پوششی و قارچ و رعایت هبود روشخسارتزا، ب

 ءارتقا تواند موجب افزایش چشمگیر حجم تولید قارچ در کشور وبهداشت در مراحل مختلف تولید می

  .موقعیت ایران در رتبه بندي جهانی گردد

بستر کشت وارد چرخه تولید شده و برخی به دلیل  ها بر اثر آماده سازي نامطلوببرخی آفات و بیماري 

- ها در مرحله اولیه، آسیبشناسایی آفات و بیماري. مراحل تولید، مشکل ساز خواهند شد مدیریت نامناسب در

ها بخش بیشتري از مزرعه تولید قارچ آلوده خواهد با توسعه آلودگیولی  هاي ایجاد شده را کمتر خواهد نمود

هاي کشت و یا کشت فصلی قارچ داراي این مزیت است که آلودگی ه و فاصله میـان دورهایجـاد وقفـ. شد

هاي خوراکی بسیار اندك ي کنترل عوامل خسارتزاي قارچموجود برا يهاکشتعداد آفت. یابدنمی توسعه

نیز در دنیا زا  يماریآفات و عوامل ب ی اینکیولوژیکنترل ب .مالحظاتی به همراه دارد نیز  هاآنده از ااست و استف

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C
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وجود  یقارچ يهاکنترل پاتوژن يبرا یکیولوژیمحصول فعال ب چیهنوز هتوسعه زیادي پیدا ننموده است و 

 . ندارد

 يعاد ریغ در اثر این عوامل کاهش عملکرددارد و  یبستگ يادیکشت قارچ به عوامل متقابل ز تیموفق

هستند و  متفاوت از یک محصول سالمرنگ  ایشکل  رايدا ي خوراکیها از قارچ یبرخ ن،یعالوه بر ا. ستین

 نیآشکارتر اغلبمختلف،  يها پاتوژن آفات و زنده شاملعوامل . ابدی یارزش محصول کاهش م جهیدر نت

وجود مواد  و يرعادیغ یطیمح طیمانند شرا ندهز ریاز عوامل غ یاگرچه برخ کنند، یم جادیها را اآسیب

  . باشند رسان بیمان اندازه آسبه ه توانند یم یسم ییایمیش

 

  نماي شماتیک یک قارچ - 1شکل 

  

دارد که  يابه مرحله یعالئم اغلب بستگ انیرشد است و ب طی یمراحل مشخص يدارا خوراکی قارچ

   .است دهیبه آن رسایجاد اختالل محصول هنگام 

  

 اختالل در رشد 

ط عوامل مختلف زنده و غیرزنده ایجاد شده هر گونه تغییر در رشد طبیعی قارچ در مراحل مختلف که توس

گردد به عنوان اختالل در رشد و منجر به بروز عالئم و در نهایت کاهش محصول یا کاهش بازارپسندي می

، شامل تولید و نگهداري تواند در کلیه مراحل و زیرمراحل تولید قارچاختالل در رشد می .شوداطالق می

ن، مراحل مختلف تولید کمپوست، تولید خاك پوششی و مراحل مختلف ها، تولید اسپاوها و سویهکشت

   .تولید نهایی محصول اتفاق بیفتد داري وسالن

ها تا ومیسلیم عیرشد وس ،يعاد طیسالم به کمپوست است که در شرا ومیسلیورود م ،یمرحله بحران نیاول

در  یپوششخاك  هیبا اعمال ال ،قارچ دیمرحله بعد تول. یابدادامه میشود،  زهیکه کل کمپوست کلون یزمان
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 راتییتغ يسر کیقارچ تحت  ومیسلیم ،یپوششخاك  هیال از  ایجادپس . استشده  زهیکمپوست کلون سطح

- یقارچ م) اسپوروفورها(منجر به رشد اجسام بارده  تیکه در نها ردیگیقرار م یکیو مورفولوژ یکیولوژیزیف

اغلب منجر  ومیسلیرشد م ایجاد کننده اختالل درعوامل . میشناسیموراکی خرا به عنوان قارچ  هاآنشود که ما 

 ،یکروسکوپیدر سطح م. شودیم فیضع کلنی شده کمپوستیا ) کچل(هاي بدون محصول بخش جادیبه ا

 ییهامحرك. است یسطح پوشش کینزد ایسطح  يقارچ رو ومیسلی، تجمع مخوراکی قارچ لینشانه تشک نیاول

تجمعات تعداد فوق العاده کارآمد باشند و  یممکن است در مواقعکنند را تحریک می چقار دیکه تول

توانند یزنده م ریامل زنده و غوشروع شد، ع خوراکی قارچتولید که  یهنگام. زیاد باشدها پین میسلیومی یا

 ایجاد حصول منجر بهمطبیعی که هر گونه اختالل در رشد  افتیتوان دریم یبه راحت. عالئم شوندبروز منجر به 

  . باشد صیقابل تشختواند میپرورش دهنده  يشود که برایم یعالئم

 مرحله رشدو  علت اختالل :دارد یکشت قارچ به دو عامل عمده بستگمحیط اختالل در  و عالئمایجاد 

عوامل بر  نیا تداوم رایهستند زنده نگران عوامل ز شتریعموماً ب دکنندگانیتول ،لاختال جادیمحصول در زمان ا

ناشی از اختالالت آسان است، اما عالئم  زنده ایجاد عواملاز  یبرخ ییشناسا. گذاردیم ریتأث يسودآور

از  یممکن است ناش ، اختاللاختالل گردد ایجادی منجر به هر علت و ممکن است مشابه باشندبسیاري از عوامل 

است تا بتوان از  يضرورعامل در اکثر مواقع  قیدق ییشناسا. زنده باشد ریو غ هاز عوامل زند يتعامل تعداد

اغلب ها آن تشخیصو ظهوري نامنظم دارند زنده عموماً  ریعوامل غ. ابزار کنترل استفاده کرد نیمؤثرتر

 رانگریوعوامل زنده  شوند که به همان اندازه یاختالالت جادیتوانند باعث ایمها آناوقات  یگاه. دشوارتر است

محل مجاور  عیاز صنا یناش يادوره یسم يهایآلودگ ایکربن  دیاکس يد يسطوح باال، نوان مثالبه ع .باشند

   .شودمی رنگ یب يقارچ ها منجر به تولید دیتول

  

   :شوندهاي قارچ خوراکی به دو دسته تقسیم میبیماريبه طور کلی 

   هاي فیزیولوژیکیبیماري. 1

   .شوندي زا ایجاد میهایی که در اثر عوامل بیماربیماري. 2



 

[ 1400 دي ماه –نوربخش، رضایی و آصف شایان   [دفتر پیش آگاهی و کنترل عوامل خسارتزا]                           [

 

خوراکی چ مدیریت عوامل مهم خسارتزاي قار ٥  

  هاي فیزیولوژیکیهاي فیزیولوژیک یا ناهنجاريبیماري: بخش اول

با د که نوجود دارنده عالوه بر عوامل زیستی که اثرات مخرب بر قارچ دارند، تعداد زیادي عوامل غیر ز

از  بسیاري. دنگردمحصول میعملکرد  وکاهش کیفیت  باعث ،ایجاد محیط نامطلوب براي رشد قارچ

ممکن است نده وامل زشوند که عیم یبه عالئم هیشب اریبس یمنجر به عالئمناشی از عوامل غیر زنده اختالالت 

 کی يبرا. بسیاري از این عالئم ممکن است همچنین ناشی از عوامل زنده ناشناس باشد. ایجاد نمایند

 ،یبه طور کل. کند زیمتما نیریا از سارها آناست تا بتواند  دیمشکالت مف نیبا ا ییکننده قارچ آشنادیتول

  . هستند ینیب شیپ رقابلیعموماً غها آن و مهم باشند اریتوانند بسیاوقات م یگاهفیزیولوژیک اختالالت 

، غلظت دي اکسید کربن، سرعت باد، بخار و رطوبت pHاین عوامل شامل رطوبت کم یا زیاد در محیط کشت، 

تهویه ناکافی و نور کم . شودهاي بلند و نازك میپرورش قارچ منجر به ایجاد ساقه کاهش نور در اتاق .باشندنسبی می

  .شوداي قارچ میمنجر به رشد خوشه

  

   Cleft capsترك و شکاف روي کالهک  -1-1

 یشود، عالمتیم کامل آن اوقات منجر به شکافتن یها، که گاهدر سطح کالهک قیعم يهاکافایجاد ش

 فرورفته مشخص باشد هیناح کی يسطح کالهک ممکن است دارااین عارضه در . دهدیاست که اغلب رخ م

شود با شود به طوري که تصور میکالهک از وسط توسط یک شکاف یا ترك به دو نیم تقسیم می و حتی

در  ژهیبه وزبر  دیسف يهاهیها مشاهده کرد، اما سوهیتوان در همه سویرا ماین عارضه . چاقو بریده شده است

ها در در حاالت شدید کالهک به دو نیم شده و تیغه. هستندتري هاي عمیقشدیدتر و شکافمعرض عالئم 

در  شرایط نامناسب میحطی. ها نیز همراه استگاهی این عالئم با انواع بدشکلی. گیرندمعرض دید قرار می

گذرا است و معموالً بخش مشکل  نیخوشبختانه، ا .باشد این عارضه مکن است مسئولمقارچ  رشدزمان 

تواند در کاهش این هاي پرورش میمدرن شدن سالن .دهدیقرار نم ریتحت تأث امحصول ر کیاز  يادیز

  . عوارض موثر باشد

  

  کنترل 

  هاي جدید هاي پرورش و استفاده از تکنولوژيمکانیزه کردن سالن - 

  

    Clusters or clumping شدن اي کلوخهیااي خوشه   -1-2

 رییتغ يهااز قارچ با شکل يادهدرهم تنیده ش يهاها تودهخوشه. اي شدن ناشناخته استل واقعی خوشهعام

ها خوشه. شوندیم لیتشک دیکمپوست در معرض د يرو اینقاط پوشش  نیهستند که اغلب در باالتر افتهی

 ومیسلیسرعت رشد م. کنندهاي کنار هم هستند که با هم و روي یک پایه مشترك رشد میاي از قارچمجموعه

اي شدن، برداشت خوشه). سالم چدرصد نسبت به قار 20تا ( ابدییبه شدت کاهش م ییهاخوشه نیچندر قارچ 

البته این عالئم اغلب پس از اولین . شوداندازد و مقدار محصول از متوسط کمتر میها را به تاخیر میقارچ

تواند از خیلی مبتال باشد می ايخوشه عارضههاي پرورش آن به ناي که سالمزرعه. شوندبرداشت ناپدید می
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به البته . احتمال دارد این عارضه تحت تاثیر شرایط محیطی ایجاد شود. خوب تا زیر حد نرمال محصول بدهد

موثر اي براي تبدیل میسلیوم طبیعی به میسلیوم خوشه سالم يهاکشت) انگلی شدن( پارازیتیسمرسد یم نظر

قابل انتقال مرتبط باشند که فرض  جزء کیها ممکن است با  که خوشه دهد ینشان م قاتیتحق جینتا .است

مواد (فعال  يعنصر ممکن است ترانسپوزون ها نیاست که ا نیبر ا تقاداع .دارد کینوکلئ دیمنشأ اس شود یم

قل شش رتروترانسپوزون حضور حدا دهید بیآس هايبخش یمولکول لیو تحل هیتجز. باشد) رسان امیپ یکیژنت

در  افتهی رییترانسپوزون تغ تیموقع نیب یدهد که ارتباط احتمالینشان م هیاول يهاداده. دهدیرا نشان م دیجد

 ي بررسی وجودها برا خوشه يها شیآزما. شودمی يااز حالت سالم به حالت خوشه رییتغموجب ، قارچ ژنوم

  .ده استبو یمنفی روسیو يها يماریب

  

  : رلکنت

 کنترل شرایط محیطی و تبادالت گازي  بین بستر رویشی و خاك پوششی - 

 کنترل رطوبت بستر رویشی و خاك پوششی  - 

  بررسی وضعیت ژنتیکی اسپاون - 

  

  هاهاي کوچک روي سایر قارچو رشد قارچ شدن ايکلوخه یااي خوشه - 2شکل 

  

   Flock (hard gill)فالك، تیغه سخت   -1-3

هاي اند، تیغههایی که دچار این عارضه شدهدر کالهک. شودها یا المال تشکیل نمیدر این حالت، تیغه

البته . یا اینکه اگر تشکیل شوند، به جاي اینکه صورتی رنگ باشند، سفید هستند. شوندشعاعی تشکیل نمی

عارضه کالهک هاي دچار این در قارچ. اشتباه شود عارضهها نیز ممکن است با  این خسارت برخی از ویروس

از حد،  شیب ریتبخ يهادوره ژهیبه و ،یطیشود که عوامل مح یتصور م. رسدقارچ نسبت به پایه کج به نظر می

وجود دارد، اگرچه در بیشتر ها هیاز سو یبرخاین عارضه در  نیهمچن. مسئول عالئم هستند حدوي احداقل ت

   .دهدمی رخ  هاآنهمه 
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  کنترل  

 کنترل شرایط محیطی  - 

  فالك مرتبط با خشکی بیش از حد محیط زمان باز شدن کالهک - 3شکل 

  

  Rosecombتاج خروسی شدن  -4-1

کالهک  ییلبه باال ایسطح  يرو هايدر آن بافتتاج خروسی شدن یک بیماري  فیزیولوژیک است که 

وامل غیر زنده، عامل این بیماري ع. شود یاغلب با ظاهر متخلخل م و )سرخ رنگ(  رنگ رز ای یصورت ،قارچ

آلودگی بستر رویشی، آب و هوا و پوشش با ترکیبات هیدروکربن، فنول، روغن موتور و گازهاي حاصل از 

ها همراه بوده و این بیماري با بدشکلی شدید تیغه. احتراق موتورهاي گازوئیلی و بنزینی گزارش شده است

-از حد آفت شیمصرف ب. فروش هستند رقابلیغ وبدشکل اند،  قرار گرفته ریتحت تأث نیچن نیکه ا ییها قارچ

  .دیگري است که این عارضه را ممکن است باعث گرددعلت ی روغن يهاونیامولس ژهیخاص، به و يهاکش

  کنترل 

 ... نزین، گازوئیل، مواد روغنی و جلوگیري از آلوده شدن بستر رویشی، آب و هوا با مواد شیمیایی، ب - 

 ها کشها و قارچکشاستفاده صحیح از  حشره - 

  Rosecombتاج خروسی شدن  - 4شکل 
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   )Overlayگاهی (   Stroma استروما -5-1

در سطح کمپوست یا خاك پوششی را  هاآنریسه قارچ خوراکی و تجمع و غیرعادي رشد بیش از حد 

شی یا خاك هاي اسپاون، بستر رویاستروما در ابتدا مثل یک ریسه سفید متراکم در کیسه. گوینداستروما می

 اي روي سطح بستر بوجود نمدي یا پنبهتوانند حالت چرمی، هاي استرومایی میبافت. شودپوششی ظاهر می

شود و بعد از آن تغییر اي به الیه نمدي تبدیل میها با هوا الیه پنبهبعد از چند روز و تماس ریسهبیاورند، معموال 

 در هر حال. شونداهی اوقات هم مثل قارچ سخت و متراکم میگ. آیدمی اي دریابد و به رنگ قهوهرنگ می

هر چند  استروما از ریسه . ها هستندهاي شعاعی یا سایر اندامهاي استرومایی فاقد پین، پایه، کالهک و تیغهتوده

ستر در استروما با شدت باال، استروما روي سطح ب. کندشود اما هرگز تولید اسپور نمیقارچ خوراکی تشکیل می

اما ظاهرا دژنره شدن یا  علت استروما ناشناخته است،. تواند مانع پین دهی شود و عملکرد محصول پایین بیایدمی

محل  بدلیل اینکه .براي تولید اسپاون مهمترین دلیل تشکیل استروما است پسروي ژنتیکی سویه به کار برده شده

شود  تریکودرما ها از جملهی براي رشد پارازیتمحل مناسبتواند مییک ماده غذایی است  هاتجمع ریسه

  .بنابراین باید به این بیماري توجه نمود

هاي نادرست استفاده بیش از حد از اسپاون و کهنه شدن آن، شیوه: عوامل تحریک کننده استروما شامل

شکل کشت، غلظت باالي دي اکسید کربن همراه با محتوي باالي آب در بستر رویشی که نهایتاً هوادهی را با م

زمان  از لحظه قرار دادن کمپوست در سالن و تا (کند و باعث طوالنی شدن دوره اسپاون ران مواجه می

  .شودمی) خاکدهی

  

  کنترل 

  ايکاهش دماي بستر و وارد کردن هواي تازه  بالفاصله پس از مشاهده بافت پنبه - 

  هانهاي استروما از  بستر و خراش دادن سطح  بستر جهت تشکیل پیحذف تکه - 

  گردش هواي مناسب در جهت کنترل دي اکسید کربن و رطوبت - 

  راي پوشش بستربپالستیک کاغذ به جاي استفاده از  - 

  جلوگیري از استفاده زیاد اسپاون - 

 بررسی وضعیت ژنتیکی اسپاون - 

  

6-1- Overaly   

Overlay ش سطح پوش يرو دیپوشش سف کیاما  ستین يرعادیغ ياز نظر ظاهر ومیسلیاست که م ییجا

این عارضه رشد . کند يریجلوگ محصول دهیقابل نفوذ باشد و از  ریتواند در برابر آب غیم که کندیم جادیا

گاهی اوقات خاك پوششی با . کمتر یا بیشتر ریسه قارچ خوراکی در مناطق وسیعی از خاك پوششی است

. شودها میتشکیل کالهک شود و در ادامه مانع توسعه واي که در حال پین دهی است  محصور میریسه

 حیاز سطح پوشش، تلق ریتبخ زانیکربن، م دیاکس يپوشش، غلظت د ياز جمله دما ،یطیبرهمکنش عوامل مح

عمق  همچنین زمانی که. استعامل این عارضه  ،شده در پوشش يمقدار آب نگهدار ایحد پوشش  از شیب

https://datagharch.com/%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%BE%DA%A9-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4
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کمپوست بر  ریمتغ يدما. دهدارضه رخ مینیز این ع رسدیبه سرعت به سطح م ومیسلیپوشش کم است و م

تر بدنه خنک يهاقسمت. شودمیمناطق گرمتر  درها  ومیسلیم عیباعث رشد سر گذارد ومی ریپوشش تأث يدما

باشد که  یاز پر شدن ناهموار مناطق یتواند ناشیکمپوست م ناهمسان يدما .دهندیمتشکیل کلنی کندتر 

 يبر دمانیز  ریتبخ زانیمرطوب بودن پوشش و م. شودیعال و گرم مف يشتریبا سرعت بمتراکم  کمپوست

  .گذاردیم ریپوشش تأث

   

 کنترل 

  یکنواخت پرکردن بستر رویشی جهت یکنواخت کردن دماي بستر - 

  کنترل شرایط محیطی و تهویه مناسب - 

  خاك پوششی پس از مشاهده پوشش میسلیومی) خراش(برهم زدن و ناصاف کردن  - 

  ، سمت راست پیشرفتهسمت چپ آغازین :Stroma (Overlay) - 5شکل 

  

   پوست سوسماري شدن یا پوست پوست شدن -7-1

از سوي دیگر . شوداین عارضه در اثر رطوبت کم، خشکی بیش از حد، تهویه شدید و مستقیم ایجاد می

اي نیمه تکامل هتواند سبب آن شود که الیه بیرونی پوست قارچها میکشبخارات شدید فرم آلدهید یا آفت

پوست آن شکافته و به شکل پوست تمساحی در  ،دهدزمانی که قارچ به رشد ادامه می. یافته، شکاف بخورد

  . نژادهاي قارچ سفید چرکی و کرم، بیش از قارچ سفید حساس هستند. آیدمی

  کنترل 

   کنترل شرایط محیطی و تهویه مناسب - 

  ها کشها و قارچکشاستفاده صحیح از  حشره - 
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  پوسته پوسته شدن - 6شکل 

  

  )Weepers )Waterloggingکننده هاي گریهقارچ  -8-1

 نیترعی، شامحصول دهی نیدر اول ژهیدر حال رشد، به و يهاکوچک آغشته به آب در قارچ یواحن

شته بافت آغ. شودیسطح قارچ ظاهر م يرو یشفاف يهاقبل از برداشت، لکه شتریب ایروز  کی که عالمت است

 ریها غ قارچ يها بهترشح مداوم آب از ل. شود جادیها به صورت خطوط شفاف اممکن است در ساقه زیبه آب ن

که آب روي ) شود یم دهینام "Weepers" گریه کننده قارچبه همین خاطر به این عارضه ( ستیمعمول ن

- طقه بوي تعفن بوجود میشود و در آن منکمپوست و یا سطح خاك پوششی زیر قارچ گریه کننده جمع می

 يها قارچ توانند یم ای و باشندبستر کوچک در  يها گروه به صورت ممکن است  دهید بیآس يها قارچ .آید

 يقطرات آب ممکن است رو. اند شده عیتوز روي بستر طبیعی کشت یطور تصادف ه ظاهراً بهک باشند يمنفرد

-یم افتیبزرگ هاي کشتمعموالً در  خیسآب يهاهکها و کالساقه. دنها ظاهر شوها و کالهکساقهسطح 

 نبا فشرد. شوندیم اهیس تیو در نها يارنگ داده، قهوه رییاغلب تغ خیسآب يهاپس از برداشت، ساقه. شوند

از حد آب  شیجذب ب نیعدم تعادل ب جهینت یعموم عارضه. کرد خارج را توان آب آزادها، میاین گونه قارچ

 ،ياریآب میجمله رژآن از که  باشند لیدخ در این عارضه ممکن است يادیعوامل ز. استنسبت به تلفات آب 

از  ياریبس. باشندمیبر اتالف آب تاثیرگذار  طیکمپوست و همه شرا يمرطوب بودن پوشش، دما

  .ندریعملکرد باالتر بپذ يبرا یپرداخت مهیاز جر یبخش نرا به عنوا خیسآبیاز  یمجبورند درجات دکنندگانیتول

به همراه رطوبت باالي بستر  )%64کمتر از (عوامل موثر در این نابسامانی مشخص نیست، اما کمبود رطوبت 

- ها میکنندههاي سفید داراي سیستم حفاظتی در مقابل گریهقارچ. شودکننده میهاي گریهباعث تحریک قارچ

  .باشندبه این بیماري حساس میه اي قهو باشند، اما قارچ هاي 

  

  کنترل 

  تنظیم برنامه آبیاري - 

  تنظیم رطوبت  خاك پوششی و دماي کمپوست  - 
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  بررسی تمام عوامل دخیل در  ازدست دادن آب - 

  بررسی  فاکتورها و وضعیت ژنتیکی - 

 )Weepers )Waterloggingکننده هاي گریهقارچ - 7شکل 

 
 

   Early openingباز شدن زود هنگام  -9-1

معموالً در  یعالئم نیچن. باز شوند ،به حداکثر اندازه خود دنیز رسمبتال ممکن است قبل ا يهاارچق

 رقابلیدارند و اغلب غ ینییپا تیفیک دهید بیآس يهاقارچ. شودیم دهیدهاي آخر در فالش هاتشکیل کالهک

) .Penicillium spp و La France disease(زا  يماریعامل ب کیاز  ریعلت، غ نیترمحتمل. فروش هستند

 از حد درشت شیاوقات ب یگاه. بزرگ شدن آن است رشد و یورود آب به قارچ در مرحله بحران تیدمحدو

  . را داشته باشد جهینت نیتواند ایم هاشدن پین

 
  کنترل 

 یبررس دیعوامل موثر بر جذب آب باعدم حضور عوامل بیماریزاي زنده، در صورت ادامه مشکل و  - 

  .شوند

  Early openingباز شدن زود هنگام  - 8شکل 
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  ها مخلوط شدن کالهک: هاي قارچ خوراکی، سمت راستبدشکلی - 9شکل 

  یکی شدن قاعده دو کالهک: سمت چپ
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 ايهاي مهم قارچ دکمهبیماري: دومبخش 

اي عملکرد و یا کیفیت قارچ دکمه شوندعامل بیماریزا ایجاد می وجود اثر که در ي قارچ خوراکیهابیماري

   .نددهرا کاهش می

  

   هاي قارچیبیماري -2-1

ها و یا خال دار شدن کالهک قارچ ها و یا از بین رفتن آنهاي قارچی عمدتاً منجر به بدشکلی قارچبیماري

گردد و یا از طریق قارچ تریکودرما با نابودي بستر کشت، منجر به عدم تولید قارچ میبه عنوان مثال . شوندمی

  .شودکیفیت محصول میآلودگی کالهک، منجر به کاهش 

  

   )Dry bubble(بیماري حباب  خشک  -2-1-1

 Lecanicillium fungicola (Syn. Verticillium fungicola) :عامل بیماري

در صورت کنترل نشدن،  کلیه مناطق کشت قارچ خوراکی است کهقارچ در  عیو شا يجد يماریب کی نیا

. وجود نداشته باشد يقارچ به لحاظ اقتصاد دیامکان تولتا دیگر کاهش دهد  يرا تا حدعملکرد تواند یم

  . هایی دیگر از ورتیسیلیوم نیز ممکن است در سایر مناطق وجود داشته باشدگونه

است و  هاي ناشی از تریکودرمالکه باکتریایی یا لکه  ظاهر قارچ مبتال شده به این بیماري، شبیه به بیماري

 هاي سفید را درهاي ورتیسیلیومی کركاست، در هر حال فقط لکهلذا تشخیص این دو از یکدیگر مشکل 

    معموالً بر روي   ورتیسیلیوم  .یابداز طریق اسپور انتقال می این بیماري فقط .کنداي ایجاد میقهوه هايمرکز لکه

 .تواند باعث کاهش شدید محصول شوداي سفید میهاي دکمهقارچ

ها به شکل پیاز در جاقی مورد حمله این قارچ انگل قرار گیرد، قارچصورتی که قارچ در مرحله ته سن در

در مراحل بعد از سنجاقی شکل بودن، در اثر توقف رشد . تر خواهد شدآیند یعنی ساقه از کالهک ضخیممی

هاي مورد حمله، متمایل به سبز شده و اگر آلودگی در قارچ. شودهاي مورد حمله، ساقه خمیده و کج میسلول

  هاي لکه. شوداي سبز رنگ بر روي کالهک دیده میهاي کپهنتهاي مراحل رشدي رخ بدهد برجستگیا

و اگر آلودگی شدید شود،  لکه ورتیسیلیومی قابل رویت است اي روشن بر روي کالهک معروف بهقهوه

  .شودترك دار می قارچ کالهک

عالئم دیگر هاي قهوه اي مایل به خاکستري ظهور نقاط آبسوخته در روي کالهک قارچ و تبدیل آن به لکه

چنانچه آلودگی در مراحل اولیه رشد قارچ صورت گیرد باعث بدشکلی کالهک شده و بازار پسندي  است و

هاي حباب. گیرددر مراحل پیشرفته کالهک پیچیده و بافت آن حالت چرمی به خود می. یابدآن کاهش می

  که  توسط  قارچ ورتیسیلیوم مورد حمله  قرار گرفته و اشغال هایی به شدت بدشکل هستند خشک، قارچ

حباب خشک ممکن است یک حباب کرك دار از  بافت قارچ و یا یک قارچ به شدت بد شکل روي . اندشده

 ها و اسپور موجود در فضاي سالن تشکیل منابع اصلی آلودگی را بقایاي کمپوست اطراف سالن. بستر باشد

اي آلوده کننده قارچ انگل ممکن است با ترشحات آب آبیاري روي کالهک قارچ قرار گرفته هاندام. دهندمی

  28هاي باالتر از رشد و نمو این بیماري در حرارت. ها به سایر نقاط بستر منتقل شودو توسط حشرات و مگس
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یري از انتشار بیماري باید به منظور جلوگ. یابدرطوبت نسبی باال افزایش می و تهویه نامناسب ،درجه سانتیگراد

  .بالفاصله بعد از چیدن قارچ هاي آلوده آن ها را از محیط خارج نمود

کاهش نسبی رطوبت و تهویه مناسب در کنترل  ،درجه سانتیگراد 14همچنین کاهش نسبی دماي سالن تا 

 . هاي کشت موجود استدر اکثر سالن“ این بیماري معموال. بیماري موثر است

م از طریق خاك پوششی و ظروف بسته بندي آلوده به مزرعه منتقل شده و از  طریق اسپورهاي ورتیسیلیو

قارچ (هاي فورید و سیارید، تجهیزات، دست کارگران برداشت کننده قارچ موجود در هواي تهویـه، مگس

نتشار حباب سرعت ا. یابدو حتی توسط ظروف بسته بنـدي آلـوده و یا از  طریق آبیاري گسترش می)هاچین

هـا و کـارگران تواند توسـط مگـسزیرا عالوه بر این که اسپور آن می. باشدتر میخشک بیش از حباب

ها بـا صـابون و انـد بـا شستشـوي دسـتبرداشت کننده قارچ منتقل شود، به دلیل این که اسپورها خیلی چسبنده

توانند پس از خشک شدن، افتند و میبر روي زمین میدر  طی آبیاري، اسپورها . شوندآب داغ هـم، جـدا نمی

  . توسط جریان هوا، جابجا شوند

 

  
 ايعالئم حباب خشک روي قارچ دکمه -10شکل 

   

  هاي کنترل و مبارزه روش

ن گلدان یا سایر هاي آلوده و سپس قرار دادبررسی روزانه سالن آلوده به ورتیسیلیوم و نمک پاشی روي قارچ - 

هاي آلوده و فشار دادن آن به درون خاك تا سطح بستر، جهت جلوگیري از نفوذ موانع فیزیکی روي قارچ

  آب و انتشار اسپور به خصوص قبل از آبیاري و برداشت 

هاي دیگر ضدعفونی محل نگهداري خاك و رعایت اقدامات بهداشتی جهت جلوگیري از آلوده شدن بخش - 

  مزرعه

ها به این حوضچه عمیق ضدعفونی پا در ورودي محوطه انبار خاك و جلوگیري از ورود آب سایر بخشایجاد  - 

  قسمت

  اصول بهداشتی در زمان برداشت ترعای - 

  ها کنترل مگس - 

  سالن در انتهاي دوره پرورش)  کوك آوت( ضدعفونی حرارتی - 

  ار دستکش یکبار  مصرف ضدعفونی ابزار و تجهیزات و با مواد ضدعفونی کننده مناسب و استفاده  - 
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  افزایش تهویه هوا و کاهش  رطوبت  - 

 کش پروکلراز  کاربرد قارچWP50%  گرم در متر  9/0هاي تجاري اسپورگون و آکورد به مقدار با نام

 یروز بعد از دادن خاك پوشش 10تا  7مربع به صورت یک  نوبت، 

 

  (Wet bubble)ر بیماري حباب ت -2-1-2

  Mycogone perniciosa: عامل بیماري 

که این عامل قارچی تمایل   از آنجایی. است تر حباب  یا  مایکگون هاي قارچی، بیماريیکی دیگر از بیماري

هایی که در مراحل اولیه  قارچ .گویند می مایکگون  صورت انگل زندگی کند به آن دارد در اندام بارده قارچ به

کند و با توسعه  ها رشد می شکل سفیدرنگ روي کالهک آنهاي بد اند، توده شده  رشد به این بیماري آلوده

  .کند آیند و شروع به پوسیدن و از هم گسیختن بافت قارچ می اي درمی بیشتر، توده به رنگ قهوه

شود و شبیه  در بافت بیمار فساد کمتري ایجاد می) سالن رطوبت کمتر در(تر  در شرایط محیطی خشک

رنگ در   اي مایع قهوه کهربایی یا قطرات در شرایطی که رطوبت باال باشد، . رسد بیماري ورتیسیلیوم به نظر می

همراه است به همین  ،شود که با فساد قارچ و شل شدن بافت و بوي بد فساد قارچ سطح اندام قارچی مشاهده می

وي به صورت اپیدمی موجب ایجاد ب   در صورت آلوده شدن سالن پرورش و گویند می تر حباب  دلیل به آن

  .  شودتعفن در سالن  می

هاي بالغ مورد حمله قرار گیرند، در مواردي که آلودگی در اواخر دوره رشد صورت گرفته باشد و کالهک

اي کمرنگ و در نهایت کرکی شکل در پایه قارچ هاي قهوهمعموالً قارچ آسیب جـدي ندیده و تنها لکه

در این حالت پس از اولین برداشت . باشدمـل بیماري میشود که در اثر رشد میسـیلیوم قـارچ عاتشکیل می

هاي جدید نیز کند و کالهکمانـد و تمـامی بافـت را اشـغال میقارچ خوراکی، آلودگی در بستر باقی مـی

ها هـا بدشـکل و تیغهمورد حمله قرار خواهند گرفت ولی عالیم بیماري مانند قبل نخواهد بود، بلکه کالهک

هـا در آلوده شدن قارچ. گردداشغال می بیماریزاشود و تمام سطح توسط میسیلیوم قارچ م میکوتاه و ضخی

  . دهنده آلوده بودن خاك پوششی است و الزم است نسبت به کنترل آن اقدام شود نشـان ، اولین برداشت

هاي کشت به در سالن بیماریزا این قارچ اسپور، باقی ماندن خاك پوششی قارچ مهمترین منبع بروز آلودگی،

ورد استفاده و عدم رعایت موارد بهداشتی م تجهیزات تولید قارچ دلیل عدم ضدعفونی سازي مناسب ابزار و

  .باشدها در سالن هاي پرورش میهاي پرورش و وجود حشرات و کنهتوسط کارکنان سالن

  

  هاي کنترل و مبارزه روش

  استفاده از مواد عاري  از آلودگی براي  تهیه خاك پوششی - 

  و رطوبت کل دوره پرورش و برداشت و رعایت دمااجراي  اقدامات بهداشتی شدید در  - 

  توجه ویژه به حذف آلودگی - 

  هاي آلوده قبل از  آبیاري یا برداشت حذف یا نمک پاشی قارچ - 

 نمک پاشی بستر آلوده  - 

http://spore.ir/%d8%ae%d8%a7%da%a9-%d9%be%d9%88%d8%b4%d8%b4%db%8c/
http://spore.ir/%d8%aa%d8%ac%d9%87%db%8c%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%b4-%d9%82%d8%a7%d8%b1%da%86/
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   ره پرورشوسالن در  انتهاي د) کوك آوت( ضدعفونی حرارتی - 

  ايعالئم حباب تر روي قارچ دکمه -11شکل 

 

  ها کپک-2-1-3

مضر  يهاقارچین  ب زیتما لیدل نیبه هم ستیمشخص ن خوراکی و قارچ هااز کپک ياریبس نیب یقیبطه دقرا

اغلب  هاآن. کنند یرشد م فیضعهاي در کمپوستهایی کپک نیدر اکثر موارد، چن. مضر دشوار است ریو غ

اي نشانهها آنبرخی از . شدندیم دهینام "کنندیجا رشد م یب"که هایی و کپک ،رقیب يهاکپکبه عنوان 

بیان شده در این بخش  يهاکپک .شوندیم دهینام "شاخص يهاکپک" است که کمپوستبراي تهیه ضعیف 

که   .Penicillium sppيهاثال گونهم ياما برخی برا ستندینخوراکی جا که مشخص است، پاتوژن قارچ تا آن

 با این وجود. عنوان پاتوژن ایجاد خسارت نمایند شوند، ممکن است بهی نامیده میومیلیس یپن يکپک دود

مشاهده . کند یم زیکمپوست دارند متما دیدر تول یمهم اریکه نقش بس) لیترموف(ها کپکها را از رقابت آن
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ها آناست، اما کاهش عملکرد مربوط به حضور  معمول ریغ ايهاي فلهکپک در کمپوست ناشی از مشکالت

  .  نده اشد افتی هاجنس در کمپوست 27یی از ها قارچ. گزارش شده است

  

   (Green mold)کپک سبز تریکودرمایی  -1-3-1- 2 

کپک . ها در پرورش قارچ هستندکپک نیتراحتماالً مهم ).Trichoderma spp( کودرمایتر يهاگونه

شده است که  نشان داده. شودمی یاست که باعث تلفات قابل توجه رانگریو يماریب کی کودرمایکمپوست تر

 حملهمحدودي نیز نشان دهنده شواهد اما  زا هستند يماریکالهک قارچ ب يرو کودرمایترمختلف  يهاگونه

  .مهمترین کپک تریکودرمایی، کپک سبز است .باشندمیقارچ  ومیسلیبه مها آن

  

  Trichoderma harzianum : عامل بیماري

شود و به تازگی اي مشاهده میبذر و بستر قارچ دکمهکه در   هاي قارچی استتریکودرما یکی از بیماري

هاي سفیدرنگ شبیه داراي میسلیوم  تریکودرما. عامل یک بیماري جدي در خیلی از نقاط دنیا شده است

باشد که تشخیص آن در این مرحله مشکل بوده ولی با تولید اسپور به رنگ سبز اي میهاي قارچ دکمهمیسیلیوم

هاي سبز رنگ روي بذر و کمپوست استریل تریکودرما با لکه. احتی قابل تشخیص استشود و برمتمایل می

   .برداي را از بین میهاي سمی، میسیلیوم قارچ دکمهتریکودرما با تولید آنزیم. شده قابل مشاهده است

 اي ازشود، در بخش بزرگی از بستر تودههنگامی که بستر دچار یک آلودگی زودهنگام به تریکودرما می

عالیم زود . دهدسبز تغییر رنگ میرنگ شود که خیلی زود به کپک سفید رنگ مایل به خاکستري ظاهر می

ترین عالئم پس از خاك دادن رخ اما بیشترین و رایج. هنگام ممکن است قبل از دادن خاك پوششی رخ بدهد

ها کنه. آلودگی به کپک زیاد است دهنده میزانشود که نشانگاهی روي بستر فرورفتگی مشاهده می. دهدمی

  . شوندهاي آلوده به تریکودرما دیده میهم اغلب در سالن

اي رنگ و تـرك دار، قهوههاي آلوده معموال بدشکل، لکههاي خوراکی موجود در بستر کشتقارچ

کی قاعده و یا رأس اي در نزدیها و لکه هاي مایل به قهوههاي آلوده، زخمروي سـاقه قارچ. شـوندخـورده مـی

- ها و لکهزخم. همچنـین ممکـن اسـت کالهک بوسیله یک توده میسلیومی پوشیده شود. شـودقارچ دیـده مـی

در اثر ایجاد این ). لکـه هـاي عوامـل باکتریـایی معموالً مر طوب هستند(هاي موجود بصورت خشـک هسـتند 

شود، عملکرد محصول کاهش یافتـه و منجر به کاهش هاي باردهی کند و یا متوقف میبیماري، رشد اندام

  . مدت ماندگاري و بازار پسندي محصول خواهد شد

هاي آلوده کارگران، حشرات، اسپان آلوده، جابجایی کمپوست با انتقال توسط ذرات گرد و غبار،  لباس

  . گیردوسایل حمل و نقل آلوده و تجهیزات و ادوات و ماشین آالت آلوده صورت می
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 ايکپک سبز روي بستر قارچ دکمه -12شکل 

  

   :سیلیومی کپک پنی -2-1-3-2

- ینم جادیا یمشکل هاآناز  ياریبس امامرتبط هستند خوراکی با کشت قارچ  ومیلیسیمختلف پن يهاگونه

 مانده یبافت قارچ باق يها تکه يها، رو قفسه يکنار يها تخته يرو ها، ینیس يمعموالً رو یآب-کپک سبز. کنند

اثر قابل  چیها هکپک نی، اعوارض یجدا از ظاهر و برخ. دنشو یم دهیداسپاون ها  يسطح پوشش و رو يرو

 که P. oxalicum ها از جمله برخی از این کپک. محصول ندارند تیفیک ایبر عملکرد  مشخصی يریاندازه گ

 .P. implicatum، P در مقابل. غلب از کمپوست جدا شده استکند، انمی یمشکل خاصایجاد 

chermesinum، و P. fellutanum انددهش افتی دهید بیآس اریدر محصوالت بس.  

  

  کپک خاکستري پنی سیلیومی- 13شکل 

  

  هاي کنترل و مبارزه روش

  تریکودرما طی مرحله اسپاون زنی  عدم  تماس اسپاون با اسپورهاي - 

  در  مزرعهانجام اقدامات الزم جهت کاهش سطح  اسپور تریکودرما  - 
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  رعایت اصول بهداشتی محیط، بستر رویشی و سالن - 

  ممانعت از آلودگی بستر رویشی پاستوریزه شده ازشروع خنک کردن تا هفته اول اسپاون ران - 

  ، سالن اسپاون زنی و اسپاون ران2هواي فیلتر شده براي تنظیم دما درتونل فاز  استفاده از - 

  کشتهاي ضدعفونی تجهیزات اسپاون زنی و جعبه - 

  ها به صورت روزانه ضدعفونی و شستن لباس قارچ چین - 

  هاي آلوده به کنه با نمک ها و پوشاندن لکهمبارزه با کنه - 

  سالن  آلوده در پایان دوره تولید)  کوك آوت(ضدعفونی حرارتی  - 

  هاي پرورش یه منظور از  بین بردن هواي راکدافزایش جریان هوا در سالن - 

  آلودگیاستفاده از خاك عاري از  - 

  سالم تهیه شده با تکنولوژي جدید 3خرید بستر اسپاون زنی شده و رشد یافته فاز  - 

  co2کاهش رطوبت و  -

  

 Dactylium، Cobwebبیماري تار عنکبوتی  -2-1-4

 Cladobotryum dendroides: عامل بیماري

  Hypomyces rosellus: فرم  جنسی

قارچ بیماریزاي  . شود جادیمختلف اما مرتبط ا يهارچاز قا يتواند توسط تعدادیم یتار عنکبوت يماریب

Cladobotryum dendroides (Syn. Dactylium dendroides) کنیدیایی  حالت که                              

 Hypomyces rosellus در نظر گرفته شده استاین بیماري علت  نیتر عیبه عنوان شا خیاست، در طول تار .

Cladobotryum mycophilumکنیدیایی  ت، حالHypomyces odoratusمعموالً در اروپا،  نی، همچن

          جادیآگار ا يرو یمشخص يبو  C. mycophilum.شودیم افتی یجنوب يقایو آفر یشمال يکایآمر

 . سقز است يبو هیکند که شب یم

این . رودهک قارچ در آن فرو میشود و کالمی اي ظاهرهاي سفید پنبهروي بستر کپکقارچ عامل بیماري 

هاي کوچک در واقع در ابتدا بیماري به صورت لکه. شود ممکن است صورتی رنگ شودکپک وقتی پیر می

کند هاي در مسیر خود سرایت میگیرد و به تمام قارچمجزا از  هم بوده که کل سطح خاك پوششی را فرا می

بیماري تارعنکبوتی یک  بیماري رایج .  کندراکی رشد میو به صورت یک انگل بر روي میسلیوم قارچ خو

  . تواند جدي باشدنیست اما می

هاي پرورش قارچ، نشانه وجود هواي مرده در سالن پرورش به دلیل هاي تار عنکبوتی در سالنحضور کپک

گسترش یافته  در چنین شرایطی این کپک به سرعت. هوا، رطوبت نسبی و دماي نسبتاً باالست مجریان خیلـی ک

صورت یک توده میسـیلیوم تارعنکبوتی شکل با رشد سریع و به رنگ سفید مایل به خاکستري روي ه و ب

  . شودخاك پوششی دیده می
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یابـد، از عالئـم وجـود هاي مرده که به سـرعت گسـترش مـیوجود ساختار تار عنکبوتی مانند روي میسلیوم

  .شوندکارگران برداشت کننده قارچ  پخش می و بوتی از طریق حشراتهاي تار عنککپک. ایـن بیمـاري است

  

  : و مبارزه هاي کنترلروش 

  هاي آلوده جداسازي سریع قارچ - 

  کاهش  رطوبت - 

  افزایش تهویه هوا  - 

  بررسی دقیق وضعیت بهداشتی  اجرا خاك پوششی و استفاده از مواد سالم و تمیز  - 

          باال بردن بهداشت فردي  و ابزار کار -

  بیماري تار عنکبوتی روي خاك پوششی -14شکل 

  

  

  قارچ جوهري یا کالهک مرکب -5 -1 -2

بر خالف قارچ . شوندروي بستر قارچ خوراکی دیده می عامل هرزبه عنوان  Coprinusهاي جنس گونه

          آزاد اما در سن بلوغ که اسپورهاي آن . اي یا خاکستري استپرینوس قهوهواي، قارچ کخوراکی دکمه

ها بسیار ساقه یا پایه آن. گیرندشود و با تشکیل یک مایع جوهر مانند حالت لزج میگردد، سیاه رنگ میمی

پرینوس با هم به خوبی روي بستر رشد واي و کریسه قارچ دکمه. دار استو الغر و سطح کالهک فلس بلند

ران است هاي سیاه در مرحله اسپاوان رینوس وجود لکهپوولین عالئم وجود کا معموالً. توانند رشد کنندنمی

  ). باشد می  کمپوست در میسیلیوم یا ریسه رشد اسپان ران به معنی(

 یگاه يجوهر کالهک. ستین صیقابل تشخ خوراکی از قارچ یاست و به راحت يقارچ خاکستر ومیسلیم

. کند یرشد م یها، قارچ به خوب وجود آن مرغ یو عل شوند یم جادیا ادیبه تعداد ز تولید محصول نیقبل از اول

از  ياتواند نشانهیمبیماري فوق فکر کنند که وجود  دکنندگانیاز تول یباعث شده است که برخبیماري 

 در اكیدر حضور آمون یبه راحتکالهک جوهري هاگ آزاد شده از  يادیتعداد ز. باشدمناسب کمپوست 
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 تیدر نها ایآزاد  اكینشان دهنده آمونها آنوجود  نیبنابرا. ندکیم یلونایجاد ک شده هیکمپوست تازه ته

گذارد، اما در ینم یمنف ریعملکرد تأثبیماري روي  یبه طور کل. کمپوست است يباال تروژنین تیوضع

. شاید عملکرد را کاهش دهندکنند و یرشد م یبه خوب زین يجوهر يهاکالهک ،یناکاف ضدعفونیصورت 

  .شودینم جادیا يجوهرکالهک باشد، به خوبی و مناسب تهیه شده کمپوست  يساز که آماده یدر صورت

  

   هاي کنترل و مبارزهروش

و نظارت بر اجراي دقیق پاستوریزاسیون و کاهش میزان آمونیاك  مدیریت مناسب فاز یک تولید بستر - 

  در بستر کشت

  یکنواخت بودن ساختمان بستر رویشی - 

  رویشی  وخاك پوششی هاي  بهداشتی از بستر مراقبت - 

  رعایت بهداشت محیط و سالن - 

  ضدعفونی وسایل و تجهیزات کار  - 

  جداسازي اندام هاي آلوده  - 

 هادور کردن بسترهاي آلوده و از بین بردن فوري آن - 

  

 جوهريقارچ -15شکل 

  

  کاذب )ترافل( بیماري دنبالن -2-1-6

نه تنها در  Pseudobalsamia microspora یا Diehliomyces microsporus قارچ ترافل کاذب

قارچ حمله  ومیسلیاست که به م نیکند، بلکه اعتقاد بر ایرقابت م با قارچ تولیدي غذا و فضا يکمپوست برا

 قارچ ومیسلیم يبرا یکم اریبس يهاپاتوژنالبته با توجه به این که . شودیم ومیسلیکرده و باعث مرگ م

اما بوده پراکنده قارچ داراي پراکنش نامنظم و . معمول است رینظر غ نیا ، این قارچ ازثبت شده است خوراکی

  .کن کردن آن دشوار باشد شهیو ر دار بودهادامه به صورت تواند یدهد م یکه رخ م یزمان
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این توده به سرعت افزایش . یابداي شکل در سطح بستر قارچ توسعه میمیسلیوم قارچ به صورت توده پنبه

آید و شکل اندامی چروکیده و رویشی شبیه به مغز گاو صورتی متمایل به قهوه اي در می حجم یافته و به رنگ

کاهش چشمگیر محصول در نقاط آلوده بستر . شوددر بسترهاي آلوده بوي نامطبوع خاصی احساس می. دارد

 .مهمترین روش کنترل این بیماري پیشگیري است. شودمشاهده می

  

 هاي کنترل و مبارزه روش

  . فاز دوم دما به  مقدار مطلوب برسد در  - 

  . پی پی ام در فاز دوم حفظ  شود 450گاز آمونیاك به مدت سه ساعت در غلظت حداقل  - 

  . از آلودگی کمپوست با خاك جلوگیري شود - 

  . از فیلترهاي مناسب طی فاز دو،  اسپان زنی و  اسپان ران استفاده شود - 

  . درجه یا باالتر جلوگیري شود 30ت به ران از  افزایش دماي کمپوسطی دوره اسپان - 

  . شود )کوك آوت(ضدعفونی حرارتی  هاي خالیقفسه ها وجعبه - 

ضدعفونی حرارتی  ها از نظر وجود بقایا تمیز بوده و در صورت مقدور نبودنها و قفسههمه جعبه - 

  . بین هر دوره، بصورت شیمیایی تیمار شوند )کوك آوت(

  . یک پلی اتیلنی بپوشانیدهاي کشت را با پالستکف جعبه - 

  ).درصورت نبود تیمار گرمایی(هاي کشت آلوده را ضدعفونی نمایید به طور کامل کف سالن - 

روي هم نچینید تا ) خصوصا در تابستان(هاي کشت شده جدید را به مدت طوالنی ها و بلوكکیسه - 

 . خطر داغ شدن کمپوست به حداقل برسد

 اي سفیدتر قارچمیسلیوم کرکی سفید متراکم قارچ ترافل کاذب برخالف میسلیوم رشته: سمت راست: ترافل کاذب -16شکل 

ياقرمز قهوه ومیسلیرشد متراکم م: و چپ  

.ابدییم شیسن افزا شیشدت رنگ با افزاکاذب، ترافل  قارچ  

  

  :هاي قارچیسایر بیماري

 با عامل) تومیومک(ک سبز زیتونی کپتوان به نیز می خوراکیمحل تولید قارچ  هاي قارچیاز دیگر بیماري

 Chromelosporium  قارچ  با عامل Cinnamon moldو کپک دارچینی   Chaetomium globosum قارچ
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fulvum   اشاره کرد که  اهمیت چندانی نداشته و در بستر و خاك  پوششی ظاهر شده و با رعایت اصول

کپک ماتیکی با عامل . مناسب قابل کنترل هستند بهداشتی محیط و سالن، آماده سازي صحیح بستر و آبیاري

Sporendonema purpurascens  قارچ و کپک سفید  با عامل Scopulariopsis coprophilia   به صورت

کپک بستر به عنوان رقیب در بستر رویشی ظاهر شده و با رعایت اقدامات بهداشتی قوي و استاندارد ، تهیه بستر 

ها و ده، استفاده از بذور عاري از هر نوع کپک، تمیز کردن هواي ورودي سالنرویشی قوي و پاستوریزه ش

 . هاي پرورش قابل کنترل هستندکنترل دما و رطوبت سالن

  

 : هاي قارچیهاي کلی مبارزه و کنترل بیماريراه

 پاستوریزه کردن خاك به روش مناسب 

 و ایجاد دماي درصد  4رمالین کردن سالن هاي پرورش قارچ با استفاده از محلول ف ضدعفونی

 هاي پرورش قبل از تخلیه کمپوستساعت در سالن 12درجه سانتیگراد در مدت  70حداقل 

 رعایت نکات بهداشتی توسط کارکنان 

 هاي آلودهعدم انجام آبیاري قبل از مقابله و جمع آوري قارچ 

 هاي پرورشها در سالنمبارزه با حشرات و کنه 

 بدون تماس با ها آنبرروي قارچ آلوده و سپس جمع آوري  درصد 8الین اسپري کردن محلول فرم

 دست و انتقال به بیرون سالن بصورت روزانه

 اندهاي آلوده برداشت شدهاستفاده از آهک در محلی که قارچ. 

  درجه سانتیگرادي دماي سالن 2تا  1کاهش نسبی رطوبت و کاهش 

 هاسالن شست و شو و ضدعفونی کردن مرتب راهروها وکف 

 تعویض لباس کار پرسنل به صورت روزانه 

  

   بیماري باکتریایی - 2-2

ها يباکتر  از انواع ياریبس. دارند خوراکی قارچ دیدر تولمثبت و چه منفی چه  ،یمهم اریها نقش بسيباکتر

نشان داده شده  .کمپوست دارند دیدر تمام مراحل تول ینقش مهمها آناز  ياریدر کمپوست وجود دارند و بس

در  ییباال يهادر غلظت ومهم بوده  خوراکی قارچتولید  در شروع  Pseudomonas putidaباکترياست که 

شته ها نقش داکشقارچ عیسر بیدر تخرممکن است موجود در پوشش  يهايباکتر ریسا. پوشش وجود دارد

 دنشویم جادیها ايارد که توسط باکتروجود دخوراکی  قارچدر شناخته شده  يهايماریاز ب يتعداد .باشند

  .است) Bacterial blotch( ییایلکه باکتر هاکه مهمترین آن

  

  )Bacterial blotch(لکه باکتریایی  -2-2-1

 هاي باکتریاییيماریب نیتر عیاز شا یکی   tolaasii Pseudomonasباکتریایی ناشی از باکتري  لکه

Agaricus bisporus  تیفیآن بر ک ریتأثناشی از باکتري و عملکرد کاهش . شودیا دیده میتمام دن است و در 
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. تواند به دشوار باشدیدر تابستان م باال يبا دمامناطقی در باکتري کنترل . دهدرخ می قبل و بعد از برداشت

رسد یم نظر به. عالئم مشابه باشند جادیممکن است قادر به ا نیز ها يباکتر ریدهد که ساینشان م ریاخ قاتیتحق

 هاآن نیتر جیدر کالهک قارچ هستند، اما را رهیت يارنگ زرد تا قهوه رییتغ جادیها قادر به ايکه انواع باکتر

 نیاست به هم تولیدي سطح قارچ يمرطوب بودن مداوم رو مهمترین عامل توسعه باکتري. باکتري مزبور است

  . مشکل ساز خواهد بود تاس فیهوا ضع هیکه تهو ییدر جاها يماریب نیا ل،یدل

کیفیت قارچ را از طریق بی رنگ کردن کالهک و پایه و حفره دار کردن کالهک کاهش  لکه باکتریایی

هاي پرورش قارچ دکمه اي به صورت اپیدمی درآید، به طوري  لکه باکتریایی ممکن است در سالن. دهدمی

ها بعد از آبیاري خشک  اگر سطح کالهک قارچ ،ها و نیز میزان تولید را به شدت کاهش دهد که کیفیت قارچ

نشود و قطرات آب وجود داشته باشد، احتمال بروز این بیماري بسیار بیشتر و خسارات شدیدي به محصول 

اي بر روي قارچ هاي قهوهکند که عامل ایجاد لکهتولید می  توالسین این باکتري، سمی به نام. وارد خواهد شد

  .باشدمی

بیشترین عامل انتقال ایـن . شوندیماري با ظهور قارچ خوراکی روي خاك پوششی مشخص میعالیـم این ب

این بیماري در اثر رعایت نکردن اصول بهداشتی، ضد عفونی . بیمـاري، خـاك پوششـی غیـر پاستوریزه است

قارچ  ها در واحدهاي پرورشنکردن تجهیزات برداشت قارچ خوراکی، آبیاري نامناسـب و حشـرات وکنه

خاك  هاي موجود در کمپوسـت وشدت شیوع این بیماري بستگی به تعدد باکتري. شودخوراکی ایجاد می

دمـاي بـاالتر . پوششی داشته و هرچه ر طوبت از میزان مناسب آن باالتر باشـد خسـارت شـدیدتـر خواهـد بـود

در صورت آبیاري با فشـار . اهد شددرجـه سانتیگراد در مرحله زایشی باعث گسترش این بیماري خو 20از 

ساعت، احتمال بروز این بیماري بسیار  2-3 زیـاد و خشـک نشـدن کالهـک قـارچ خوراکی در فاصله زمانی

  . باال است

اي یا نامنظم بوده، اما بعداً به شوند، ابتدا به صورت زرد رنگ دایرههایی که توسط این باکتري ایجاد میلکه

هاي آلوده شبیه قارچ  بافت قارچ. ها سطحی هستنداین لکه. آینداي شکالتی در میقهوهرنگ زرد طالیی یا 

تواند در هر می  بیماري لکه باکتریایی. خیس خورده و به رنگ خاکستري یا خاکستري مایل به زرد می باشد

در داخل یخچال هایی که بعد از برداشت بسته بندي شده و  اي از رشد قارچ ظاهر شود، حتی در قارچمرحله

تواند مشکالت شدیدي را در مزارع پرورش قارچ به عنوان یک بیماري می لکه باکتریایی .شوندنگهداري می

این بیماري عالوه بر . هایی که دما، رطوبت و گردش هوا تحت کنترل نیستایجاد کند، خصوصا در سالن

تواند خسارت شدیدي به محصول قل هم میهاي پرورش، در انبار و سردخانه و همچنین حین  حمل و نسالن

   . وارد نماید

هاي انتشار آن عمدتا راه. شودو در محیط هاي آبی به وفور یافت می  این بیماري در تمام خاك ها شایع بوده 

  . از طریق آب و در درجه دوم از طریق حشرات، نماتدها و ابزار و کارگران است
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 ايباکتریایی روي قارچ دکمه لکه عالئم بیماري  -17شکل 

  

  مبارزه و  کنترل هايروش

هاي در به حداقل رساندن خیسی سطح قارچ و تنظیم شرایط پرورش طوري که تبخیر از سطح قارچ - 

ها پس از آبیاري بستر به عبارتی اطمینان از خشک شدن سطح قارچ(حال رشد به خوبی انجام بگیرد 

   )پس از هر آبیاريساعت  3تا   2  هوادهی مناسب

  استفاده از آب  اکسیژنه و آب ژاول در هنگام آبیاري - 

ایزوله کردن و جداسازي اندام باردهی آلوده، حذف بقایاي قارچ  مانند پایه قارچ ها پس از  - 

  هاي بیماربرداشت و حذف   قارچ

تراکم  از ، جلوگیري) به جریان انداختن هوا و جلوگیري از رکود هوا(هوادهی  صحیح و دقیق  - 

قارچ به    بیش از حد قارچ در سطح بستر با انجام هوادهی مناسب در زمان شوك دهی و برداشت

  شیوه مناسب

در طی مدت %) 90بیش از (و جلوگیري از افزایش رطوبت  %85- 80حفظ رطوبت مناسب در حد  - 

  هاجاقیکاشت به جز در مرحله شوك براي تشکیل ریزومورف ها وته سن

انات دما و رطوبت، کنترل دما تا حد ممکن به صورت دقیق انجام شود چون دماي جلوگیري از نوس - 

 .شودثابت مانع از تشکیل شبنم می

  

 Mummy diseaseبیماري مومیایی  -2-2-2

   spp. Pseudomonas  :عامل بیماري 

منجر به کاهش که  کندمی مواجه یبا مشکل دائممحل هاي تولید را از  یبرخ ه وبود جیرا ییایموم يماریب

) کود مرغی،کاه و کلش(عوامـل ایجـاد ایـن بیمـاري روي مـواد اولیـه کمپوست  .شودمیقابل توجه محصول 

بستر آلوده به بیماري مومیایی  .شودد و در مرحله اسپان زنی منتقل مینکنو همچنین خاك پوششی زندگی می

رسد و گاهاً کند ولی به بلوغ نمیکی رشد میدر این بیماري، کالهک قارچ خورا. معموال بوي بد دارد

توسـعه زیاد میسیلیوم در ا طراف ساقه قارچ و بد شکل شدن و . کنـدکالهک و ساقه بصورت کج رشد مـی

  . خشک و چرمی شدن آن از دیگر عالیم ابتالء قارچ به این بیماري باکتریـایی  است
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 یشگاهیآزما شیآزما قیآن از طر دییرد و عمالً تأوجود دا دیترد يماریب نیا قیهنوز در مورد علت دق

جدا شده گونه  نیتر عیشا. نقش دارند ییایموم يماریها در بينشان داده که باکتر هابررسی. است رممکنیغ

 از جمله يهاي دیگرگونه ها شیحال، در آزما نیبا ااست  Pseudomonas tolaasiiنزدیک به گونه 

Pseudomonas aeruginosa در  يباکتر نیاز ا يادیز يها تیو جمع کند یم جادیرا ا یعالئم مشابه زین

 ییایباکتر تیجمع نیب یرسد که ارتباطیبه نظر م. گزارش شده است ییایمبتال به موم محصولکمپوست 

وضوح  بهرابطه  نیا قیدق تیوجود داشته باشد، اما تاکنون ماه ییایموم يماریب جادیموجود در کمپوست و ا

 يها تیجمعافزایش منجر به  تواند یعوامل م ریسا ای زراعی از عوامل یعدم تعادل ناش. داده نشده استنشان 

عالئم . عوامل است نیاز ا یکیرطوبت کمپوست . شوند ییایموم يماریباعث ب توانند یشود که م ییایباکتر

 ییکه در شناسا ریاخ یصیتشخ يها کیاست و تکن یروسیو يها يماریبه ب هیشب اریبس ییایموم يماریب

 .نیز کاربرد داشته باشند ییایموم يماریعلت ببراي تشخیص  ممکن است شود یاستفاده م ها روسیو

   

  هاي کنترل و مبارزه روش

  استفاده از خاك پوششی پاستوریزه - 

  ایجاد تهویه کامل و متناسب و کنترل درجـه حـرارت و ر طوبـت سـالن  - 

  سالم جداسازي نواحی آلوده از نواحی - 

  کوك اوت کردن سالن پرورش در انتهاي دوره برداشت - 

 

 ویروسی هايبیماري -2-3

ها هستند زیرا تشخیص ترین انواع بیمارياي سختهاي پرورش قارچ دکمههاي ویروسی در سالنبیماري

هاي معموالً نتیجه حضور و فعالیت یک ویروس در سالن. ها بسیار مشکل استها و کنترل آناین بیماري

مشکلی که . باشدها در سطح بستر میپرورش، کاهش ناگهانی در عملکرد محصول و یا فقدان کامل قارچ

شود،  تنها کاهش عملکرد در یک دوره تولید نیست بلکه، ویروس به کمک ها ایجاد میبوسیله ویروس

رکنان و تجهیزات به راحتی از هاي کاها از طریق باد، حشرات، لباساسپورهاي آلوده و بقایاي آلوده میسیلیوم

کند به نحوي که تولید را یابد و کل مزرعه را درگیر میهاي مزرعه شیوع مییک سالن به دیگر قسمت

  . کندمی  فلج

هاي پیکرهثابت شود که  دیوجود دارد و باخوراکی قارچ  یروسیو يها يماریدر مورد ب یاتهنوز ابهام

ها  مسئول عالئم منتسب به آن شوند، یدرون اسپوروفورها مشاهده م قارچ و ومیسلیکه در داخل م روسیو

 یهرضف(جدا نمودن ویروس و تلقیح آن به قارچ خوراکی و مشاهده عالئم و سپس جداسازي مجدد . هستند

، )Mushroom virus X disease( X روسیقارچ و يماریاز زمان کشف ب. هنوز انجام نشده است) کخ

 کیبونوکلئیر( یکینشده اند، اگرچه ماده ژنت دایپ روسیذرات و رایتر شده است ز هدیچیپ يتا حدود تیوضع

اگر . خوراکی باید انجام شودقارچ  یروسیو يها يماریب ددر مور هاي دقیق تريبررسی. وجود دارد) دیاس

در دسترس  ینکنو يبودند، فناور جیکاذب نسبتاً را ییایموم يماریو ب ییایموم يماریکه ب یزمان ش،یها پ سال
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ها، باید براي اطمینان از حضور ویروس در سالن. شدمی افتیها در آن یروسیو پیکرهبود، ممکن بود 

  .دهندالکتروفورز وجود ویروس را تشخیص هاي تخصصی مجهز به آزمایشگاه

   ايهاي پرورش قارچ دکمههاي حضور ویروس در سالننشانه

 هاکاهش رشد و عقیمی میسلیوم.  

 شودهایی از بستر به طور عجیبی میسیلیوم رشد نکرده و به اصطالح دچار کچلی میقسمت.  

 کنندشوند و اسپورهاي آلوده را رها میهاي آلوده به ویروس سریعا باز میقارچ.  

 آیندکنند پشت باز شده و به سطح خاك میهایی که در زیر خاك پوششی رشد میگاهی قارچ.  

  اي با کیفیت پایین مشاهده میهاي خوشههیچ میسیلیومی رشد نکرده، قارچدر نقاطی از سطح بستر که-

  . شود و کاهش راندمان تولید را به دنبال دارد

 ها داراي بدشکلی هاي رشد یافته بر سطح بسترها بسیار کم بوده و اغلب آندر حاالت شدید میزان قارچ

  .باشندمی

 باشدور ویروس در سالن میهاي حضگاهی فقط کاهش عملکرد محصول از نشانه.  

 
  اقدامات الزم جهت جلوگیري از ورود ویروس به سالن ها

 نقل  از جمله ضدعفونی وسایل حمل و(مربوط به کارکنان، وسایل و تجهیزات   نکات بهداشتی  رعایت

  )اسپان و بستر کشت

 خاك پوششی  استفاده از امکانات مربوط به پاستوریزاسیون  

 ايپرورش قارچ دکمه  هايکردن سالن اوت استفاده از امکانات کوك  

 ها جهت جلوگیري از ورود  هاي ورودي و خروجی سالن استفاده از فیلترهاي هوا یا توري در دریچه

  .ها را دارندحشرات که نقش انتقال دهنده ویروس در سالن

 هااقدامات الزم هنگام مشاهده آلودگی ویروس در سالن.  

  آلوده به ویروس است، هرچه سریع تر سالن را تخلیه کنید و اقدام بهاگر مطمئن هستید که سالن شما 

  .کنید )کوك اوت (ضدعفونی حرارتی 

 ي ریسه دوانی از ایجاد شرایط محیطی مانند دماي باال، تراکم زیاد و یا خیس بودن بستر پرهیز در مرحله

  .شود

 شدن کالهک ها انجام گیرد ها باید در زمان مناسب قبل از اسپورزایی و پشت بازبرداشت قارچ.  

 هاي آلوده و بد شکل را قبل از پشت باز شدن بچینیدقارچ.  

 ها خطر انتشار ویروس را در هاي برداشت یک بار مصرف، زیرا استفاده مکرر از جعبهاستفاده از جعبه

  .دهدها افزایش میسالن

 حتما انجام گیرد هاي آلوده با بخارها و ضدعفونی سالنتخلیه سریع کمپوست از سالن.  

 کمپوست، سالن، وسایل و ادوات به خوبی ضدعفونی شود  ها ازقبل از پر کردن سالن.  

  و معتبر هاي خالصهاي  سالم یا کشتتهیه اسپان از  قارچ  
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  قارچ خوراکی حشرات آفت :بخش سوم

مساعد و  طیمحگیرد که هاي آفت قرار میحشرات و کنهاز  يتعداد ریتحت تأث خوراکی قارچ دیتول

هاي دامنه گونه. گرددمنجر به افزایش جمعیت این آفات میها در دسترس آن ییمداوم مواد غذاحضور 

کارآمد فاز  ونیزاسیپاستور باگسترده است اما بسیار کمپوست فاز یک تولید  مرتبط باحشرات و کنه هاي آفت 

پس از  دیآفات با ،يمحصول بعد عملکردکاهش  يااست که بر نیا جهینت. رونداین آفات از بین میدوم 

 يتوسط حشرات پرواز هیاول یکه سطح آلودگ ییاز آنجا. کنندآلوده محصول را  ونیزاسیپاستور ندیفرآ

 یآفات نیچن ینسب یفراوان نییتع يبراردیابی  کیاستفاده از تکن قابل مشاهده نباشند، استو ممکن  استاندك 

مهم است  اریآن بس حیصح ییشناسا مشاهده گردید،بار  نیاول يقوه براآفت بال کیکه  یهنگام. الزامی است

 . ممکن است متفاوت باشدآفات مختلف  يکنترل براهاي روش رایز

ها  phoridو  sciaridهاي پرورش قارچ، در سالنقادر به پرواز آفت قارچ خوراکی ترین حشرات مهم

اي رنگ و که فوریدها قهوهد و در صورتینشوه دیده میسیاریدها از فوریدها بزرگتر و به رنگ تیر. هستند

.  شوندها موجب خسارت سنگین میالرو این حشرات با تغذیه از میسیلیوم قارچ. خمیده دارند کمر

 این حشرات در نهایت جمع آوري فضوالت تغذیه و. شودمیها آنکمپوست تازه موجب جذب و تجمع   بوي

دوره زندگی این حشرات . ها خواهد شدیجاد شرایط نامساعد براي میسیلیومدر کمپوست موجب بوي زننده و ا

  . نمود   ها مبارزهآن  ها سریع بوده و باید بطور مداوم بابنابراین تکثیر آن. کشدروز طول می 40تا  30بین 

  

 Phorid flies (Diptera: Phoridae)هاي ریسه خوار فورید مگس -3-1

    Megaselia nigraگونه 

هاي  فوریدها به مگس. وجود دارند هاي وحشیو روي قارچ )آزاد(ین مگس به طور طبیعی در هواي بیرون ا

هنگامی که بستر  .اي دارند و بیشتر در تابستان فعالیت دارند اند که پشتی خمیده و رنگی قهوه قوزدار معروف

البته این به این معنی نیست که  این . دکننگیرد، مگس بالغ تخم ریزي میقارچ در  معرض نور خورشید قرار می

الرو به علت تغذیه از . است هستند الروهاي این مگس سفید. کنندها در تاریکی کامل تخمریزي نمیمگس

ها بوي میسلیوم در حال رشد را تشخیص داده و به آن مگس. میسلیوم روي بستر رویشی خسارت زا هستند

 هیدر حال رشد تغذ يهااز قارچاین مگس  الرو. پذیرترین مرحله است مرحله اسپاون ران آسیب. کندحمله می

و در شود کانال حفر می هاآنآفت سوراخ و درون  يتوسط الروهاقارچ خوراکی کالهک و ساقه . کندیم

همراه است،  ییایباکتر یدگیگسترده که اغلب با پوس یتونل زن جهیقارچ ممکن است در نت د،یموارد شد

در طی این فصول تکثیر و . یابدها در فصل تابستان و پاییز افزایش میمعموالً جمعیت مگس .متالشی گردد

ها در اطراف منابع روشنایی بسیار فعال هستند و این مگس. شودمهاجرت مگس هاي فورید به شدت زیاد می

  .ها مزاحمت ایجاد کنندتوانند براي قارچ چینمی

آغاز  هیاز پا sciarids هايزنی مگس که تونل یشود، در حالیشروع ماز باال  شهیهماین آفت  یتونل زن

 توسط الرو مگس سرکهایجاد کانال . کندقارچ ایجاد آسیب میکالهک  درو به ندرت گردد می
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)Drosophila( معمول  ریغ در کشت قارچ خوراکی آفت نیقرار دهد اما ا ریتواند کالهک را تحت تاثیم زین

  .است

قالب "جفت  کی يارادآفت  يالروها. استروز  10روز و نر  16ماده بالغ  ول عمر مگسط عت،یدر طب

. هستند که با آن قادر به نقب زدن در بافت قارچ هستند زشانینوك ت يسرهادرون  مشخص یمشک "یدهان

 ندتوانیگذارند، اگرچه میحال رشد م در يهاقارچ گیل را متصل بهتخم  50ماده بالغ معموالً حدود حشرات 

 گرادیدرجه سانت 18 يدر دما. بگذارند نیز در حال رشد يهانیبالفاصله در کنار پ ایسطح پوشش  يرا رو هاآن

روز  5پس از حشره بالغ . شوندیم رهیبه شف لیروز تبد 5 طیشوند و یروز از تخم خارج م 3در عرض  الروها

 .شودیخارج م رهیاز شف

 گرم اواخر تابستان يبه خصوص در هوا یکه تونل زن ییجا ،شودمی فتایبوفور  یوحش يهادر قارچآفت 

از اواسط تابستان تا حشرات بالغ نشان داده که  ينور يها تلهبدام اندازي حشرات بالغ توسط  . است جیرا اریبس

  .دو احتماالً در اواخر تابستان دردسرساز خواهند ش کنند یاواسط زمستان پرواز م

که درها  ي، مگر در مواردکند جادیا یمشکل این آفت است که دیقارچ مدرن، بع تولیدهاي سالندر اکثر 

 . شودبرداشت باز گذاشته  ایکشت  اتیعمل يبرا

  

  فوریدهاي مگس ، الرو شفیرهبالغحشرات  -18شکل 
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  هاي فورید و وجود پاهاي بلندمگسنماي کناري از  -19شکل 

  

  هاي کنترل و مبارزه روش

  ده از بستر رویشی اسپاون زنی شده و رشد یافته استفا - 

هاي هوا براي در قسمت خروجی) متر قطرمیلی  3/0حداکثر (بسیار ریز مش هاي استفاده از توري - 

  . اندجلوگیري از ورود حشرات بالغی که به بوي قارچ جذب شده

  هاي پرورش براي جلوگیري از ورود مگس درزگیري سالن - 

  چسبنده براي پیش اگاهی و همچنین  کاهش جمعیت حشرات بالغ  هاياستفاده از تله - 

 هاي پرورش نگهداري بستر رویشی مصرف شده در فضایی دور از سالن - 

 .ردیروز قرار نگ یعیکه بستر قارچ در معرض نور طب دیمطمئن شو ،آفت يگذاراز تخم يریجلوگ يبرا - 

  . می باشد M. halterataورید هاي فاز مگس مهمترین گونهاروپا و آمریکاي شمالی در 

  هاي فوریدخسارت الرو مگس -20شکل 
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  )Sciarid flies )Diptera: Sciaridaeهاي سیارید مگس -3-2

دو . اند شده کننده قارچ خوراکی گزارشآلوده  يها به عنوان قارچ دیاریس ي مگس هايها از گونه يتعداد

 Lycoriella castanescens، هستندغالب  کشت می شود هاآنکه قارچ ها در  یی دنیاکشورها اکثرگونه در 

(Syn. L. auripila) و L. ingenua (Syn. L. solani). گونه ، از این دو  L. castanescens از شتریبL. 

ingenua   دهایاریکه س دهد ینشان م هاتلهاز  شده يآور اطالعات جمع. کندیوارد م هیاول بیبه قارچ آس 

 یآفات فصل شتریب دیفورهاي که مگس حالیدر باشند، هاي تولید سالن ر تمام طول سال دردارند د لیتما

  . بیشتر گزارش شده است دهایاریکش در س مقاومت به حشره جادلذا ایهستند، 

  .نیز در برخی کشورها روي قارچ خوراکی ایجاد آسیب می نمایند .Bradysia sppهاي جنس گونه

  

   .Lycoriella spp  هاي جنس گونه

آلودگی . دنقرار ده ریپس از فاز دوم تحت تأثخوراکی را قارچ  دیتمام مراحل تول ندقادرها این مگس

موجود در کمپوست  يالروها رایزکند می ياسپاون ران جلوگیراز اسپاون  زمانقبل یا در ها در  مگس دیشد

. شود یم جادیا خیسیو ی فیکث، کمپوستاز هایی در بخش جهیو در نت کنند یم دیمدفوع تول يادیز ریمقاد

 نیشتریب. دهدعملکرد را کاهش میآلوده نخواهد بود و متعاقباً ایجاد کلنی در این بخش قارچ قادر به  ومیسلیم

. شودیها است که هنگام برداشت قارچ مشاهده مدر ساقه کانال جادیاهاي سیارید، مگس از الرو یناش بیآس

در ي هانیالروها از پ هیتغذ. ، بیشتر مشهود استاست ادیز دهایاریس تیکه جمع یانساقه زم ایجاد کانال در

و  ياها قهوهنید و سر پنقطع ک دتوانیرا م ومیسلیاتصاالت مالرو . شود يجد بیتواند باعث آسیحال رشد م

ممکن است به طور  ایو نماید  جادیاسفنج مانند ا یو جرمنموده  یتوخال دتوانمی را نیسر پ ایشوند می یچرم

دهد یرخ م ،ساقه یزن کانالکمتر نسبت به  تیدر تراکم جمع بینوع آس نیا. مصرف شودتوسط الروها کامل 

ها در مرحله ته سنجاقی شدن، شل از خسارات این مگس. ردیمورد توجه پرورش دهنده قرار نگ ممکن است و 

ها در اثر حمله الروها مهمترین رگ ته سنجاقیم. ها به الیه خاك پوششی استشدن اتصال ته سنجاقی

  .خسارت اقتصادي این حشرات است

توانند یشده م يبسته بند شیاز پ يهاآلوده کردن قارچ جهیبلکه در نت م،ینه به طور مستق زیبالغ ن يهامگس

 دهیپوس يها نیکمپوست و سر پ فیکث یدر نواح توانند یها م مختلف کنه يها گونه. برسانند بیبه محصول آس

 ییبالغ بچسبند و از آنجا دیاریس يهاتوانند به مگسیها مکنه. مثل کنند دیتولسیارید  شده توسط الرو جادیا

 هاآن یمرتبط هستند، پراکندگ Verticillium يهامختلف و گونه ییایباکتر يهايماریها اغلب با بکنه نیکه ا

توانند یبالغ م يهامگسهمچنین . شود هاپاتوژن این انتقالقارچ ممکن است منجر به  محل تولیددر اطراف 

توسط  نیز ممکن استها پاتوژن ریاحتماال سا. را پخش کنند .Verticillium  spp هايي قارچ گونهاسپورها

انتشار  لهیوس هاي سیاریدمگس  رسد کهیم به نظر  دیو بع ستیچسبناك ن هاآن اسپورد، اما نها پخش شومگس

  . دنباش یتوجهقابل 

هاي مرکب  مانند با چشم پشه ،هاي لطیف و سیاه ، مگس)متر میلی 6تا  3طول (سیاریدهاي قارچ کوچک 

شکم . شوند طور مشخص در حالت ایستاده نگه داشته می  مانند بلند هستند که به نخ هاییشاخکبزرگ و 
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کامالً  حشره نرشکم . شودمتورم می تخمتولید مگس ماده بزرگتر از شکم مگس نر است، زیرا معموالً با 

شکل  Y مشخصه رگبندي. شودهاي کامالً توسعه یافته ختم میباریک است و به اندام تناسلی برجسته با گیره

الروها سفید، بدون پا و نسبتاً . هاي مهم شناسایی سیاریدها استهاي رنگین کمانی نیز یکی از ویژگیدر بال

ویژگی اصلی شناسایی، سر بزرگ مشخص . متر دارندمیلی 12تا  6غ طولی بین فعال هستند که در زمان بلو

توان گاهی اوقات الروها را می. بزرگ استنده است که سیاه و براق است و داراي قطعات دهانی قدرتمند جو

- بخشاي براي مهاجرت به ممکن است وسیله که هاي ابریشمی ریز معلق یافتبین بسترهاي قارچ روي رشته

 .باشدمحل تولید دیگر در  هاي

ها و ینیسطح س يدارند رو لیماده تماحشرات . ستندینور فعال ن کینزد يدهایبالغ به اندازه فور يهامگس

جفت ظاهر شده تازه  يمانند تا با ماده هایسطح پوشش م يکه نرها اغلب رو یاستراحت کنند، در حال وارهاید

و مواد  دهیپوس يهاچوب ،یوحش يها، قارچیبرگ هايکپک د درخو یعیطب ستگاهیدر ز دهایاریس. شوند

ها این مگس .آورندیقارچ هجوم مهاي تولید محل به منابع است که در اصل نیکنند و از ایم یزندگ یاهیگ

 هو در نتیج روند یم نیاز ب II فاز ندیباال در طول فرآ يدر اثر دماها آورند یکمپوست هجوم م I که در فاز

 ندیفرآ نیباشد که پس از ا ییهاهجوم جهینت دیاب ندیآیم دیکشت پد تولید قارچ و نیکه در ح ییهاتیجمع

. شوند یمنتشر م II که در طول دوره سرد شدن فازي است ریتخم يجذب بوهاطی ها  هجوم نیا. دندهیرخ م

 .توانند منبع باشندیم زیاطراف ن مرطوب یگرم، مواد آل يشده در فاز دوم و در هوا يداریکمپوست خر

 زهیقارچ کلون ومیسلیدارند که توسط م یبه کمپوست لیتما هاآن. تخم بگذارند 170توانند تا یماده م حشرات

سرعت رشد، از . شودیگذاشته شده م يهااز رشد قارچ باعث کاهش تعداد تخم یمقدار کم ینشده باشد و حت

 گراد،یدرجه سانت 24 يدر دما. کمپوست متفاوت است يابا دم یبالغ، به طور قابل توجهحشره تخم تا 

سردتر است و زمان  یکمپوست به طور کل يدر طول کاشت، دما. کشدیروز طول م 22تا  18تنها هرسیکل 

یک  کل زمان گرادیدرجه سانت 10 يدر دما. است گرادیدرجه سانت 18 يروز در دما 38تا  35حدود  دیتول

توانند در هر دوره در یم دهایاریدهد که چرا سیم حیمحدوده دما توض نیا .روز است 50به  کینزدسیکل 

از دست . شوندیظاهر م يزیروز پس از تخم ر 25تا  21احتماالً  هاآنکاشت ظاهر شوند، اگرچه اکثر  ولط

اد ایج لیاز دال گرید یکی. موجود در طول دوره کشت است يتعداد الروها نیانگیدادن عملکرد متناسب با م

تواند منجر یشده است که م يبسته بند هیاول يهامدرن، وجود مگس بالغ در بسته یابیبازار يهاستمیدر س ضرر

  .ودشها قارچ توسط خرده فروش مرجوعیتبه 
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 الرو و بالغ مگس سیارید - 21شکل 

  

  

  بارزه هاي کنترل و مروش

توان از یم) متریلیم 3/0کمتر از اندازه مش ( هیتهو يااهمجرها و هواکشو  لترهایبا استفاده از ف - 

کارآمد  يکرد و آب بند يریجلوگاسپاون ران  يهاسالنو  II به فاز دیاریحشرات بالغ س یدسترس

  .کندیکمک م هاآناز ورود  يریبه جلوگ زیاطراف درها ن

  ها هاي چسبنده براي پیش اگاهی و  شمارش روزانه مگساستفاده از تله - 

  تر مصرف شده در فضایی دور از سالن هاي پرورش نگهداري بس - 

 با توجه به وجود رابطه آنتاگونیستی بین مگس سیارید و ریسه قارچ  خوراکی، و اینکه وجود حجم زیاد - 

شود و همچنین براي تخم گذاري مناسب نیست، استفاده از بستر اسپاون زنی ریسه مانع رشد الرو می

کلونیزه شده، بهترین روش کنترل زراعی براي این آفت محسوب  و کامالً) 3فاز (شده و رشد یافته 

 . شودمی

، Azatinیا Amazin(یختین ریآزاد، Citation)ای Armor( نیرومازیسهایی مانند کشدر دنیا آفت - 

 -رفن ، کلرو(Regent) لیپرونیف، (Alsystin) فلومورون يتر ،)Sciariprene یاApex ( متوپرن

براي  Bacillus thuringiensis var. israelensisو باکتري  نونیازیدیلین، ، دیم(Birlane)نفوسیو

 . شودخیساندن و ضدعفونی بستر استفاده می

 .توصیه نشده است از بین بردن الروهاکشی چه براي ضدعفونی بستر و چه در ایران هیچ گونه آفت - 

  

  )Cecid flies )Diptera: Cecidomyiidaeسسید  هاي مگس -3-3

هستند  کیپدوژنت هاآناز  یبرخ. شده استخوراکی گزارش قارچ  يرو دیسس هايمگس از يادتعد

 و  Heteropeza pygmaeaستندین نیچن گرید ی، برخ)کنندمی دختر يالروها که تولیدمادر  يالروها(

Mycophila speyeri  گونه سوم. هستند سسیدها پدوژنزترین مهم يو از نظر اقتصاد نیترعیشا M. barnesi  
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- ینم دهید فلش سوم  معموالً تاي دارد، کندتررشد  گریکه نسبت به دو گونه د ییاما از آنجاگزارش شده  زین

  .شود

مورد توجه قرار  یبار زمان نیاول يمعموالً برا (M. speyeri) ینارنج ای (H. pygmaea) دیسف يالروها

-یم هجوم (H. pygmaea) ات سطح بستر و کفاوق یها و گاهقارچ يروبه  ،ياریپس از آب گیرند کهمی

عملکرد خسارت و کاهش . کنندیم هیها تغذگیلها و در محل اتصال ساقه ایها ساقه رونیالروها از ب .آورند

، الروها حامل M. speyeri ، اما نهH. pygmaeaدر مورد  .فساد است لیقابل فروش عمدتاً به دلمحصول 

 فیبافت ظر. شوندیقارچ م گیلساقه و  يرنگ بر رو ياقهوه ينوارها جادیهستند که باعث ا ییهايباکتر

الرو در  وجود. شودیم دیتول رنگی اهیس هب لیما ياقهوه عیاز ما یشود و قطرات کوچکیم هیمتعاقباً تجز گیل

 .شود یوجهت قابل یکل محصول با ضرر مالمرجوعیت  منجر به تواند یشده به بازار م عرضه يها قارچ يها بسته

و به  بوده) متر یلیم 1حدود ( بسیار ریز هاآن رایزي قابل شناسایی هستند به ندرت از مرحله پروازسسیدها 

متر  یلیم 1 – 8/2 و دیسف H. pygmaea حشرات. هستند ییشناسا یالروها ابزار اصل .شوندیم  دهیندرت د

حال،  نیمتر طول دارند با ا یلیم 8/0 و حدود ینارنج Mycophila speyeri ي بالغکه حشره ها یطول در حال

سر وجود دارد که  يدر انتها یندارند، اما دو نقطه چشم یصشخمسر قابل ها آن .هستند ریها متغطول نیا

اگرچه الروها بدون پا هستند، اما با خم و راست کردن بدن خود حرکت . دهدیرا نشان مشکل  "X" يظاهر

شوند و یچسبنده ماین الروها خشک،  طیدر شرا. متر بپرندیسانت نیچند تا سازدیم دررا قاها آنکنند که یم

  .چسبندیمتر به هم میسانت 3بزرگ اغلب به عرض  يهاسپس در توده

 کینزد ،یاصلراهروهاي اغلب در امتداد  نیبنابرا ،دارند به سمت منابع نور حرکت کنند لیتما الروها

 دنیو مک ومیسلیدر داخل کمپوست، الروها قادر به سوراخ کردن م. شوندیم دهیمنابع نور د ریدرها و سا

ترشح  رهیو سپس از ش درا پاره کنن ومیسلیم يهابزرگ ممکن است توده يالروها. هستند یسلول اتیمحتو

  .کنند هیشده تغذ

 دیالرو سس هر. شودحاصل میپدوژنز  قیاست که معموالً از طر رمعمولیجهت غ نیاز اسسیدها  دمثلیتول

 ای (H. pygmaea) حدود هفت روز یا بیشتر پس از ظاهر شدن 6طی  که شود یم لیتبد» الرو مادر« کیبه 

20 (M. speyeri) یعیطب یمثل دیتول یچرخه زندگ کیمرحله از  نیکه چند ییاز آنجا. آورد یم ایبه دن والر 

 یمیعظ يهاتیجمع جه،یشود در نتیمآفت  عیسر اریبس ریمثل منجر به تکث دیروش تول نیشود، ایدور زده م

الرو در یک مشت پوشش بستر ممکن است یافت  1800براي مثال تا . در سالن کشت تولید شودتوانند یم

  . باشدمی تیاهم ینسبتاً ب آفتدر تکثیر گذارند که یدو تخم م ای کیبارور  يهاماده. شود
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 بیآس: روي کالهک قارچ و سمت چپ Heteropeza pygmaeaالرو : سمت راست :سسید هايخسارت مگس – 22شکل 

  .پوسدها در آنجا مستقر شده و گیل میباکتري به سرعتکه  قارچهاي گیل بهالرو 

  

  

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  )Heteropeza pygmaea(حشره بالغ مگس سسید الرو و  -23شکل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ).Mycophila sp(سید الرو و الرو در حال پدوژنز مگس س -24شکل 

  

  هاي کنترل و مبارزه روش

 کیآلوده با استفاده از هاي ضدعفونی سالن نیشوند، بنابرایپخش مبستر در  یبه راحتآفت  يالروها

که یی ابزارها یضدعفون). ستندیآفت موثر ن نیا يها براکننده یضدعفون ریسا(است  يضرور یفنلترکیب 

پیدا نموده  ازدحام يالروها. الزامی استتماس دارند،  فیکث يها وده و کفآل ي بسترها احتماالً با پوشش
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بخش سالن محافظ جداگانه در هر  يهااستفاده از لباس. برد نیاز بترکیبات فنلی  توان بایم زیرا ن نیزم يرو

ا ت  H. pygmaeaدر حال رکود يالروها. مهم است اریموثر بسضدعفونی حرارتی . شودیم هیتوص ،تولید

 ن،یوه بر اعال. محل تولید خارج شودمصرف شده از  قبالً کمپوستحتما . روندیم نیاز ب یبه سخت يحدود

وجود دارد که  يادیاز چوب در ساخت بستر قارچ استفاده شود، احتمال ز ایباشد  محصول هاینیاگر در س

فاز  اجراي .ه طور کامل انجام شودبضدعفونی  نکهیبمانند، مگر ا ضدعفونی در اماناز  در حال رکود يالروها

درجه  45 يدر دما  H. pygmaea الروهايبرد، می نیهمه الروها را از ب ،صحیح ضدعفونیو  کارآمددوم 

 ریامکان پذضدعفونی حرارتی اگر . رونداز بین میتر نییپا یکم يدر دما Mycophila speyeri گراد،یسانت

-یکمپوست را نم يهاینیکه س ییدر جا. انجام شود دعفونی کنندهبا ترکیبات ض کامل یضدعفون دیبا ست،ین

 مواد. کرد یفونضدعو نمود  زیکامالً تمرا  هاآن ،هیپس از تخل دیقرار داد، با یحرارت اتیتوان تحت عمل

دور  دیمواد مشکوك با ،شوند ينگهدار است ی مناسباز نظر بهداشت که در محلیقبل از استفاده  دیبا یپوشش

  . باشندآلوده سکوها و  ینیس ، هاي مورد استفاده خطر وجود دارد که چوب نیا. شوند ختهیر

هاي زرد نگ هاي  پرنور و یا کارتها و پوشاندن درزها، المپاستفاده از توري محافظ در ورودي دریچه

انند مناسب جهت کنترل حشرات م کشآفت استفاده ازبالغ و  جلوگیري از ورود حشراتراي و ب چسبدار

 این دواگرچه . تواند حشرات بالغ را کنترل نمایدنیز تا حدي می در هزار یکبه نسبت  		پرمترین و ماالتیون

  . اندترکیب نیز براي آفات قارچ خوراکی ثبت نشده

، Sphaeroceridae (sphaerocerids) ،Scatopsidae (scatopsids)هاي از جمله هایی دیگر از مگسگونه

Scatopsidae (scatopsids) ،Moth flies (Psychodidae)  وDrosophilidae (fruit flies)  در  استممکن

  . هاي تولید قارچ یافت شوندسالن
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 ي قارچ خوراکیهاکنه :بخش چهارم

وجود نداشته باشند  ادیکه به تعداد ز یهستند اما تا زمان جیرا اریبس در سالن هاي تولید قارچ خوراکی هاکنه

 ياریبس يبرا یمناسب ستگاهیزکمپوست سازي  Iکمپوست و مخلوط فاز  باتیترک. یمشوینم هاآن اغلب متوجه

 Iفاز کمپوست  يهاپشته یرونیب يها هید در النتوانیم هااز کنه يادید و تعداد زنکنیفراهم مرا ها از گونه

-یم هینماتدها تغذ نیکنه و همچن گرید يهاهستند و عمدتاً از گونه یارچشکها این کنه شتریب. دنمشاهده شو

 نیبه گرما حساس هستند و بنابراها کنههمه . کنندیم هیتغذ ها ياز باکتر یو برخ هافقط از کپک یبرخ. کنند

 یبرخممکن است کمپوست،  يدر دما راتییتغ لیاست که در مرحله دوم کمپوست زنده بمانند، اما به دل دیبع

قارچ  ومیسلیماز  )Pygmephorus(فوروس گمیو پ) Tarsonemid( دیتارسونم يها کنه. از مرگ در امان بمانند

 ریمحصول تأثرد کعملبر  ماًیمستقها کنهاز  ياریبس. هستندخوراکی قارچ هاي کنه نیتر از مهمو  کنند یم هیتغذ

 ادیدر تعداد زها کنه. هاي بیماریزا باشندحامل موثر اسپور قارچممکن است  هاآنحال،  نیگذارند با اینم

  . را باعث شوند هاآنپوست  کیو تحر کیآلرژ يها از واکنش یبرخ و را آزار دهند قارچ چین ها  توانند یم

  

   .Tarsonemus sppو   .Pygmephorus spp هاي  گونه

بهترین دما براي رشد . هاي پرورش قارچ وارد کنند توانند خسارت اقتصادي شدیدي به سالنها میاین کنه

کنند و از کالهک  ها تغذیه می هاي قارچدرجه سانتیگراد است و معموالً از بذر و میسیلیوم 25ها دماي این کنه

 Tarsonemusکنه . کنندها گاهی با کپک سبز  تریکودرمایی با هم شیوع پیدا میکنه. کنندخوراکی تغذیه نمی

myceliophagus هاي هاي قارچ خوراکی و کپکوي ریسهاي روشن و درخشان است و ربسیار ریز، قهوه

شود،  قاعده قارچ به قرمز می هاي  بزرگ باعثها در جمعیتحضور کنه. کندحاضر در بستر رویشی تغذیه می

  . اي تغییر رنگ دهد و با اتصال ضعیفی به خاك پوششی متصل باشدمایل به قهوه

هاي بستر رویشی و رقابت باالیی با کپک بسیار رایج هستند) کنه قرمز فلفلی( Pygmephorusهاي کنه

- می ها در جمعیت باال روي سطح خاك پوششی و کالهک قارچ، فضا را اشغال و ایجاد آلودگیکنه. دارند

کنه قرمز  فلفلی اغلب با کپک سبز . کنند تا اینکه مستقیماً یک آفت براي قارچ خوراکی به حساب بیایند

  . شودیتریکودرمایی در بستر رویشی ظاهر م

از . باشدهاي پرورش قارچ میها در سالنانتقال بیماري شان عامل مهمی جهت انتشار وبه واسطه تحرك 

در شرایط رطوبت و دماي  هاکنه. شودها میروي قارچ باعث کاهش بازار پسندي قارچ ها برطرفی وجود آن

  . ارهاي زیر را باید انجام دادها کباال بهترین رشد و تکثیر را دارند، لذا جهت مبارزه با آن

  

  هاي کنترل و مبارزه روش

 اطمینان از درست انجام شدن عملیات تولید بستر و پاستوریزاسیون مناسب  - 

 کنترل کپک سبز  تریکودرمایی  - 

 تنظیم دما و رطوبت سالن و جلوگیري از  افزایش  بی  رویه رطوبت سالن - 

 انجام اقدامات بهداشتی قوي  - 
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هاي هاي پرورش و فاصله داشتن سالنقال بقایاي کمپوست به محلی دور از سالنو انت  جمع آوري - 

 پرورش با بستر مصرف شده

 هاي قارچضدعفونی دقیق و اصولی سالن - 

 ضدعفونی ابزار آالت و تجهیزات - 

 بستن و مسدود کردن  دقیق منافذ سالن پرورش  - 

هاي ها از سالنجلوگیري از انتقال کنه به منظور   استفاده از وسایل و لباس کار تمیز و ضدعفونی شده - 

 هاآلوده به بقیه سالن

 سالن در  پایان دوره پرورش) کوك آوت (ضدعفونی حرارتی  - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ، سمت راست، کنه بالغ و سمت چپ جمعیت باالي کنه روي بستر کشت)Pygmephorus( کنه قرمز فلفلی -25شکل 

 

 
 )Pygmephorus( آسیب ناشی از کنه فلفل قرمزي -26شکل 

 

https://datagharch.com/wp-content/uploads/2016/06/mite_red_pepper_.jpg
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  نماتدها :بخش پنجم

قارچ به عملکرد بر ها آنتاثیر . شوندیم افتی یپوششخاك مختلف در کمپوست و  ياز نماتدها ياریبس

توان یموجود در بستر قارچ را م ينماتدها. دارد یبستگها آن ايهیعادات تغذ ژهیو به و تیگونه، اندازه جمع

-یم هیها تغذيو باکتر زیر یهمراه با ذرات آل عیما دنیکه با مک نماتدهایی )1:  دکر يبه سه گروه طبقه بند

 ينماتدها )2هستند ) rhabditids( دهایتیرابدشامل ساپروفاژ هستند و در بستر قارچ عمدتاً  نهایاکه کنند 

که از  یینماتدها ) 3 دهند ویم لیرا تشک هایگروه شکارچ که کنندیم هیتغذ دهایتیکه از رابد یهمراه

رسانند و بر یم بیآس ومیسلیبه مکه   tylenchidsاینها شامل ، )کوفاگوسیم( کنندیم هیقارچ تغذ ومیسلیم

استفاده از مواد  وسازي کمپوست  هاي روشبا بهبود  ر،یاخ يهادر سال. گذارندیم یمنف ریقارچ تأثمحصول 

اما به  ،اندمانده یاگرچه انواع ساپروفاژ باق ،اندج شدهیکمتر را کوفاژیما ي، نماتدهایپوشش مناسب براي خاك

 . گردندمیمحصول  در تلفاتموجب ندرت 

ه اندام بارده قارچ ها بنماتدها عالوه بر میسیلیوم. استنماتدها شرایط خیلی مرطوب مناسب ازدیاد و تکثیر 

منبع رایج نماتدها کاه . حضور نماتدها در بستر کشت نشان از کاهش عملکرد محصول است. کنند نیز حمله می

شده، آب آبیاري و ابزار آلوده  هاي مصرفپوششی، کمپوست گندم مرطوب، کودهاي حیوانی، خاك کلشو 

گرفته باشد و یا بر روي خاك پوششی آب در صورتی که پاستوریزاسیون کمپوست به خوبی صورت ن. هست

  .ریخته شود، این امکان وجود دارد که نماتدها خسارت ایجاد کنندزیادي 

ها و پین هدها از سفید به کمپوستی که آلوده به نماتد شده است حالت خیس و فرورفته دارد و میسیلیوم

 هاآنتوان حضور هاي ظاهر شده میاز لکهنماتدها خیلی ریز هستند، اما . شوند اي شدن متمایل می سمت قهوه

  . توان استفاده کردمی برمن براي استخراج یا جداسازي نماتد از قیف. را تشخیص داد

  

  هاي کنترل و مبارزه روش

  مرحله پاستوریزاسیوندما و توزیع یکنواخت آن در کنترل  - 

  انجام اقدامات بهداشتی  قوي  در کل مزرعه - 

  تر رویشی از سالنحذف ضایعات و بقایاي بس - 

  در پایان دوره تولید )  کوك آوت( ضدعفونی حرارتیانجام  - 

  هاي پرورش با بسترمصرف شدهفاصله داشتن سالن - 

 
  

  

 
  

  

  

  
  

:  و سمت چپ rhabditidsنماتدهاي ساپروفیت : سمت راست: هاي قارچ خوراکینماتدهاي موجود در سالن -27شکل 

   یک نماتد پارازیت
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 : واژه نامه

 Bubble )اي که تمایز طبیعی در آن رخ نداده و توده بافتی دفورمه یا قارچ تغییر شکل داده شده :)حباب

  .شودهاي گرد یا حباب ایجاد مینامتعارف شبیه به یک سري اندام

Cook-out or post-crop pasteurization )عملیات ضدعفونی حرارتی ): دهیحرارت

که تمام موجودات ارگانیزم هاي مزوفیلیک را در داخل و روي محصول محصول مصرف شده در پایان دوره 

ت در سه فالش ، عملیا  برداشت قارچ  پس از. برد کند از بین می و روي سطوح ساختاري که در آن رشد می

cook out  درجه  70ساعت در دماي  12بمنظور حذف میسلیوم هاي قارچ و عوامل بیماري زا به مدت

  .شودسانتیگراد توسط بخار ، کوك اوت می

Flush/Break )هاي خوراکی در یک دوره تولید ظهور تعداد زیادي از قارچ دستیابی به محصول یا ):فلش

  ).ش هستندفل 2-3هاي تجاري داراي بسیاري از قارچ(

Gill )کندرا تولید می) بازیدیوسپورها(بافت اسپوروسپور قارچ خوراکی که اسپورها ): گیل.  

Mould )هاي خوراکی این واژه براي شرح قارچ هاي میکروسکوپی و پاتوژن هاي در بحث قارچ): کپک

  .شودرود که در کمپوست یا خاك پوششی در هر مرحله کشت ظاهر میقارچی بکار می

Mycelium )اندام رویشی یک قارچ که از ریسه یا هیف تشکیل شده است): میسلیوم.  

Mycophagous )تغذیه کننده روي میسلیوم): میکوفاژ.  

Phase I ) یک مرحله ابتدایی در تهیه کمپوست قارچ خوراکی پس از مخلوط نمودن آغازین، زمانی ): 1فاز

  .گیرند د یا در انبار قرار میشون هایی روي هم چیده می که وقتی مواد در ردیف

Phase II ) در یک تونل از پیش ساخته شده یا فضاي رشد در یک اتاق  1کمپوست در پایان فاز ): 2فاز

هاي ناخواسته را شود تا ارگانیسمدرجه سانتیگراد کمپوست می 60شود و سپس در ابتدا در دماي قرار داده می

  .تکمیل شود از بین ببرد و سپس فرآیند کمپوست سازي

Phase III ) شود و تا زمانی که کمپوست به طور کامل توسط این مرحله از ریسه دوانی شروع می: )3فاز

  .روداین اصطالح معموالً براي ریسه دوانی به صورت فله به کار می. یابدمیسلیوم قارچ کلونیزه شود ادامه می

Phase IV ) در  کلونی شدن پوشش توسط میسلیوم قارچن تولید ، این فرآیند پیش از انتقال به سال): 4فاز

  . امکانات تخصصی را شامل می شود

Pin or pin-head )هاي کوچک و قبل از تمایز و مراحل اولیه تشکیل اندام بارده به شکل جوانه: )پین

  .تکمیل آن

Saprophage )کندیک ارگانیسم که روي مواد آلی غیر زنده تغذیه می: )ساپروفاژ .   

Spawn : یک کشت خالص بسته بندي شده از سویه خاصی ازAgaricus bisporus  که روي یک محیط

  .کندرشد می) معموالً دانه غالت(کشت 

Spawning :وارد کردن اسپاون در درون کمپوست  

http://eshteghaal.rzb.ir/
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running-Spawn  :گویند را می ايقارچ دکمه تا شروع عملیات خاکدهی ايقارچ دکمه  از ابتداي کشت

-کمپوست قارچ دکمه  رشد خود را از روي بذر قارچ به روي ايقارچ دکمه  هايکه در این مرحله میسلیوم

اي قهوه ايکمپوست قارچ دکمه  در پایان این مرحله. گیردشروع کرده و تمامی کمپوست را در برمی اي

درجه  27و  26درجه سانتیگراد و در هفته دوم بین  25در هفته اول دماي کمپوست . شودرنگ، سفید می

  .سانتیگراد می باشد

Spore  )یک واژه عمومی مورد استفاده براي توصیف ساختارهاي مختلف تولید شده توسط قارچ): اسپور-

  . شودکه قادر به جوانه زنی و تولید مثل قارچ می ها
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