
  5فصل 
 

  آوريو عمل خاکدهیرشد میسلیوم در بستر کشت، 
  

سیون    ستوریزا شیرین  مقدمه: پس از اینکه مرحله پا سید،     کردنو  ست به اتمام ر سریعا به کمپو  C◦ 24درجه حرارت آن 
ستی مایه    میپایین آورده  شود.   شود و بدون از دست دادن وقت بای سالن  ،زنیپس از مایهکمپوست  زنی  ش هاي پروربه 

ستر              سلیوم در ب شی می شد روی شامل ر شود.  این مراحل عموماً  شده تا مراحل بعدي تولید قارچ در آنجا انجام  منتقل 
آوري و رشد زایشی قارچ   الخره عملاو ب، اعمال شوك سرمایی   کشت، خاکدهی و رشد رویشی میسلیوم در داخل خاك    

 و در نهایتکشـت و همچنین رعایت نکات بهداشـتی    اسـت.  فراهم نمودن شـرایط بهینه براي رشـد اسـپاون در بسـتر     
  در میزان موفقیت تاثیر بسزایی دارد.مهندسی محیط 

  زنیمایه  5-1
سیون    ستوریزا شیرین    پس از پا ست و  سد می) Spawningزنی (مایه سازي آن نوبت به کمپو شکل   ر زنی  ).  مایه5-1(

زنی، محیط رشــد میســلیوم از دانه غالت به .  در واقع با مایهباشــدهاي اســپاون به بســتر کشــت میعبارت از انتقال دانه
در اسرع   رسید،  C◦  24 تا 25بعد از اینکه دمایش به  در درون تونل شده  زهیکمپوست پاستور  شود.   کمپوست منتقل می 

 زنی هیما يزیکنند) در مکان تم یفرق م یلیدو با هم خ نیا زه،ی(نه پاستور لیپس از خروج از سالن با اسپاون استر    وقت
ید در محوطه رها نکنید.  یکی از قارچهاي رقیب که آتونل پاستوریزاسیون بیرون می    ازهرگز کمپوستی را که   شود.   یم

.  رنگ میسلیوم هاي این قارچ نیز )2 - 5(شکل  قارچ عامل پوسیدگی یا رایزوپوس می باشد ، به دنبال فرصت می گردد
سدی     شد.  این قارچ باعث پو شود.      سفید می با ست می  شیدگی کمپو سپور می دهد و    گی و تر سریع ا این قارچ خیلی 

شود و در       ست می  ست را آلوده می نماید بطوریکه دروه هاي بعدي در هنگام مایه زنی وارد کمپو ضاي مایه زنی کمپو ف
  مشکالت بزرگی ایجاد می کند. ،سالن هاي تولید

  
  کمپوستامل پوسیدگی .  پلیت حاوي میسلیوم قارچ ریزوپوس ع1 – 5شکل 



  
شده    یاآ ست کامال پر  سط م  از کمپو ستور    یم )،III(انتهاي فاز  قارچ ومیسل یتو ست تازه پا شده را   زهیتوان کمپو

ست آلودگی ندارد.    هرگز این کار را نکنید.  ،توان ینم ریخ کرد؟ یزن هیما ایو  حیتلق شید این کمپو   .مگر اینکه مطمئن با
ستر   IIIکمپوست فاز   ستوریزه شده است و عالوه بر آن       حتما آلودگی دارد، چون این کمپوست ا یل نشده است، بلکه پا

ــد،  در موقع مایه زنی ــالن رشـ ــت.  و در طی حدود دو هفته قرار گرفتن در سـ هواي در در معرض هوا قرار گرفته اسـ
ساپروفیت و رقیب وجود دارد.   معمولی ساز ها به     یکار عمل نیاگر ا اندامهاي تکثیري انواع قارچ هاي  ست  بود، کمپو

سپاون  دیخر يجا سط م     ،ا شده تو ست پر  ستفاده م  ومیسل یاز کمپو کار  نیا يبرا C◦  24 سالن  کیبود  یکردند.  کاف یا
سالن کمپوست ما  اختصاص دهند و در    شان یپوستها کم حیتلق يروز، از آن برا 14شده را نگه دارند و بعد از   یزن هیآن 

  اما این کار بسیار مخاطره امیز است. .دندیخر یاسپاون م شهیهم يبار برا کیفقط  قیطر نیاستفاده کنند. به ا
 هایا و باکترازانواع کپک ه ياریبس يراب يدیمناسب و مف يغذا د،یآ یم رونیب ونیزاسیپاستور تونلکه از  یکمپوست

.  مینک یاشـغال کمپوسـت کمک م   يبرا قارچ خوراکیبه رقابت  ،یقارچ حوراک ومیسـل یآن با م یزن هیباشـد.  ما با ما  یم
سط م    یوقت ست تو شغال م  یقارچ خوراک ومیسل یکمپو  نیگردد، هرگز به ا یم یشود و در واقع آماده خاکده  یکامال ا

 يقطعه ا .ستین ی. امتحانش کار سخترندکمپوست وجود ندا  نیمضر در ا  يهایو باکتر بیرق يقارچ هاکه  ست یمفهوم ن
ست  سط م  یاز کمپو سف  يومهایسل یرا که کامال تو ست    دیقارچ  ستر  ریو در ز دیبردار را شده ا  ییذاغ طیبه مح لیهود ا

PDA در پلیت  .دیمنتقل کنPDA  شاهده خوا ست آلودگی  هید کرد. انواع قارچ ها و باکتریها را م از بدو خروج  نیز کمپو
ده کننده به عوامل آلو ییمجال خودنما یقارچ خوراک ومیسلیرشد مبه مرور زمان بیشتر می شود.  ،ونیزاسیپاستور تونلاز 
ا با ر یزن هیکم است.  اگر شما کمپوست آماده ما    تشان یدهد و اال آنها در کمپوست حاضر و ناظر هستد، فقط جمع    ینم
 یمنتقل مبه کمپوست جدید  ها را  یبا دست خودتان از همان ابتدا آلودگ  د،یکن زنی هیما) III(فاز  شده سفید  پوست  کم
  .دیکن
   میزان مایه زنی  2 – 5

سنجیده می      سپاون قارچ بر حسب لیتر یا کیلوگرم  سلیوم یا ا سپاون معموالً حجمی معادل   می لیتر  6/1شود. یک کیلوگرم ا
کیلوگرم وزن دارد. براي جلوگیري از سردرگمی بهتر است هم زمان از هر دو معیار    6/0اسپاون  دارد و بر عکس هر لیتر 

سپاون یا مایه     ستاندارد ا ستفاده نکنیم. میزان ا ست می  3-5زنی حدود ا شد. کیلوگرم در هر تن کمپو سوال    با ست  ممکن ا
شد چه اتفاقی می    شود  شتر و یا کمتر از این مقدار با سؤال اجازه دهید ببینیم   افتد؟ براياگر بی مقدار جواب دادن به این 
  گذارد.هر تن کمپوست می عملکرد چه تأثیري دردر کمپوست زنی مایه

ت با اگر کمپوس یعنی عملکردي نخواهیم داشت.   ،در کمپوست  قارچ خوراکی بدون میسلیوم  بسیار واضح است که   
سپاون مایه  شود ا شت.   خوراکی براي چیدن هیچ قارچ ،زنی ن کننده قارچ فراموش کند که اگر تولیدي مثال برانخواهیم دا
سه  ست را مایه  یا بلوك چند کی سه   کمپو شک در آن کی شد.   هاو یا بلوك هازنی کند، بدون  قارچ خوراکی تولید نخواهد 

سلیوم قارچ خوراکی به کندي               سط می ست تو شغال کمپو شد، ا شده با صیه  ستاندارد و تو سپاون کمتر از حد ا اگر مقدار ا



سلیوم قارچ خوراکی          انجامید.اهد گرفت و به درازا خواهد صورت خو  سط می ست تو شدن کمپو شدن زمان پر طوالنی 
تر کمپوست را اشغال و آلوده نمایند. غالب شدن    توانند راحتشود که می باعث برتري رقیبان میسلیوم قارچ خوراکی می 

ــدید عملکرد خوهاي رقیب و باکتريقارچ ــت باعث کاهش شـ ــد.ها در کمپوسـ از طرفی وقتی که مقدار زیادي  اهد شـ
شدید        شد  شود، در اثر ر ست تلقیح  سلیوم به کمپو ست بیش از ح  یک هفته پس از تلقیح می د درجه حرارت داخل کمپو

شد.  سلیوم   قابل کنترل، زیاد خواهد  شد و عملکرد افت  منجر در اثر افزایش درجه حرارت  هااین امر به مرگ می خواهد 
افزایش ، موجب اکسید کربن و گرما مقدار بیش از حد اسپاون ممکن است عالوه بر تجمع دي    کرد. شدیدي پیدا خواهد 

سپاون در هر تن کمپوست          شود.   آلودگیخطر  شود که براي بدست آوردن حداکثر محصول چقدر ا سؤال  ست  ممکن ا
(براي قارچ  کند.پوست کفایت میکیلوگرم اسپاون مرغوب در هر تن کم 5تا  3دهد که حدود الزم است. تجربه نشان می

شد).     5صدفی میزان بهینه مایه زنی   صد می با ستاندارد مایه  در سیاري از    مقدار ا ساله ب زنی در اثر نتایج عملی چندین 
تولیدکنندگان بدست آمده است. این مقدار اسپاون در هر تن کمپوست باعث سرعت رشد بهینه میسلیوم در کمپوست و         

بلکه به دالیلی که  ،زنی نه تنها عمالً نقشی در عملکرد ندارد شود. افزایش در میزان مایه د قارچ میحصول حداکثر عملکر 
شد باعث کاهش عملکرد     ضیح داده  شرایط    شود.   مینیز تو ستی با توجه به  سپاون بای و دماي محیط  جوي مقدار بهینه ا

 ير تابستان به ازاد. گیردن کمتري مورد استفاده قرار میمعموال اسپاو نسبت به زمستان در فصل تابستانمثال  ، تنظیم شود
   .توصیه می شود.گرم  لویک 5گرم و در زمستان  لویک 3هر تن کمپوست 
شته باشد.    یست یرا با يکارشناس پرورش قارچ دو شرط ضرور    یزنهیدر مرحله ما نواخت کیع یتوز یکیدر نظر دا

ست و      یسل یم سر توده کمپو سرتا ستانداردها یرعادیگري وم در  شت. توز  نظافت يت ا وم در یسل یکنواخت میع یو بهدا
از مناطق  یش از حد بعض یشود و از گرم کردن ب یوم در کمپوست م یسل یکنواخت میسرتاسر توده کمپوست سبب رشد      

ق یطر وم در سرتاسر کمپوست به چند   یسل یکنواخت میع یکند. توزیم يریجلوگ ،افت کرده باشند یاد دریکه اسپاون ز  ،آن
زنی، خارج کردن کمپوست از تونل پاستوریزاسیون و هدایت آن به سمت ماشین بلوکه     مثال در زمان  يباشد. برا یسر م یم

  شود. یکنواخت به کمپوست اضافه میوم به صورت یسلیم ،کردن کمپوستقبل از بلوکه
اسپاون قوي و تازه همچنین موجب  .  گیرد قرارتا حد امکان باید سعی شود که اسپاون بصورت تازه مورد استفاده      

سلیوم قارچ دکمه می ست    گردد می سایر موجودات زنده موجود در کمپو سر         پیروزاي در رقابت با  سرا سریعا  شده و 
اســپاون کهنه عالوه بر کاهش قدرت رشــد رویشــی میســلیوم ممکن اســت ناقل برخی از    کمپوســت را اشــغال نماید.

هاي آلوده اسـپاون با کمپوسـت (که یک محیط غنی و تازه   ها به ویژه کپک سـبز باشـد و در صـورت تماس دانه   آلودگی
  یابد.  اشد)، آلودگی مزبور به سرعت گسترش میبمی

ست تلقیح اگر  شد    به تعویق بیفتد یزنهیماآماده  کمپو ست  نشود، خطر آلوده  س  کمپو شد.  یم يار جدیب اگر به با
 دیدش دالیلی از جمله نیاز به تعمیر دستگاه بلوکه زن و یادیر کرد در رسیدن پالستیک و یا اسپاون براي مایه زنی، مجبور    

درتونل پاسـتوریزاسـیون نگه   ) C◦ 48( مایه زنی را به تعویق بیندازید، باید کمپوسـت را در همان مرحله شـیرین سـازي   
  .برسانید که مطمئن باشید مایه زنی خواهد شد C◦ 25 مپوست را زمانی سرد کنید و به دمايدارید.  ک



کمپوست  . باشد %68درصد رطوبت کمپوست باید در حدود و  است 5/7تا  7زنی در زمان مایهبستر  pHبهترین 
زنی باید دقت داشت که بستر کشت در هنگام مایهشود.  مرطوب (خیلی مرطوب) باعث افزایش مقدار آمونیوم در بستر می

شد و همچنین ترغیب ررفتن اسپاون  باعث از بینحتی در مقادیر کم آمونیاك گاز چرا که معموال  ،عاري از آمونیاك باشد
(یک فرد  باشد ppm 20بایستی کمتر از  کمپوست در مرحله مایه زنی مقدار آمونیومشود.  هاي رقیب میبرخی از کپک

  .  حساس نکند)را ا الم بوي آمونیاكبا حس بویایی س
ست که پس      شود این ا ستی توجه ویژه اي به آن ب سپاون، باید  کردن درب باز نکته اي که بای محتوي  تمامظروف ا

صیه      آن  صالً تو شود. ا ستفاده  سمتی از شود که  مینا ستفاده کنی   ق سپاون را ا سمت و  دا ستفاده ب را  دیگر ق در  عديبراي ا
یري هاي تکثها و یا اندامون به محض اینکه ظرف اســپاون در شــرایط غیر اســتریل باز شــد، باکتريچ . دیخچال بگذاری

  نمایند، اگرچه ممکن است با چشم غیر مسلح دیده نشوند.شوند و شروع به تکثیر میهاي بیمارگر وارد آن میانواع قارچ
ن مرحله حساس  یکمپوست در ا  غافل شد. آلوده شدن   یزنهیو بهداشت در زمان ما  یزگیت پاکیاز اهمهرگز نباید 

در محوطه مایه زنی کمپوست، نباید اثري از   . شود ید محصول م یشه منجر به کاهش شد  یها، عمالً هميماریبا آفات و ب
شه ها) جذب بو      شود. حشرات (پ ست تخم می گذارند. اثرات تخریبی     يحشرات دیده  شده و در کمپو ست  رو ال کمپو

  اهد شد. آنها در سالن تولید آشکار خو هاي
  زنیهاي مایهروش  3 – 5

ر شود و اسپاون بطور کامل با بست   انجام می بلوکه زنیهاي بوسیله ماشین  زنی ایهم معموالً کمپوست سازي هاي بزرگ  در 
  زنی وجود دارد:به طور کلی چهار روش مایههاي دستی، در روشمعذالک گردد کشت مخلوط می

  ايزنی نقطهمایه -الف
  مترنتیسا 25تا  20متري زیر سطح کمپوست در فواصل سانتی 5یعنی قرار دادن قطعات اسپاون در عمق 

  زنی سطحیمایه -ب
. این روش در شرایط  متريسانتی  10تا  5یعنی مخلوط کردن اسپاون در الیه سطحی کمپوست به عمق    مایه زنی سطحی  

ــیه می ــی توص ــود، چرا که در نقاطی که دانهخاص ــورت گروهی قرار میش ــپاون به ص ــد زیاد هاي اس گیرند به دلیل رش
سلیوم، آن نقاط بیش از اندازه   ست در این کاهش پیدا می   گرم میمی کند. اما گاهی اوقات به خاطر شوند و عملکرد کمپو

 هازنی اســتفاده شــود. مثال اگر کمپوســت بعد از قرارگرفتن در جعبهبعضــی از مالحظات بهتر اســت از این روش مایه

شیرین می   ستوریزه و  شی از جابجا کردن کمپوست  شود، براي جلوگیري از آلودگی پا گر، از یک جعبه به جعبه دی هاي نا
ــت مایه توان از روش مایهمی ــتفاده کرد. گاهی اوقات به دالیلی پس از قرارگرفتن کمپوس ــطحی اس ــده دزنی س ر زنی ش

بایستی  شوید. در این صورتها، متوجه حضور شدید بیماري و یا آفتی مثل کنه و یا نماتد در بستر میها و یا بلوكقفسه
ست را پ  ستوریزه و مایه دوباره کمپو صورت می ا ست، آنرا به     زنی نمایید.  در این  سیون مجدد کمپو ستوریزا توان پس پا

  زنی نمود.  روش سطحی مایه
  زنی مخلوط  مایه -ج



سپاون بصورت کامل و یکنواخت با کمپوست مخلوط می    ها ا کیسه و ی، بلوك شود و بعد درون بستر  در این روش ابتدا ا
ستر هم روش کامال مخلوط را اعمال کرد.  تواگیرد.  میقرار می ست     ن درون ب سپاون در کمپو به دلیل پخش یکنواخت ا

  این روش از روشهاي دیگر بهتر است. 
  ايزنی الیهد) مایه

ا بستر  ب، یک الیه اسپاون و یک الیه کمپوست)   در این صورت اسپاون به صورت الیه الیه (به ترتیب یک الیه کمپوست    
شت مخلوط  صیه می  صورت د.  در هر شو می ک سطح کار قرار گیرد.       شود تو شت بر روي  ستر ک ر دیک الیه نازك از ب

کنند به علت تجمع دانه هاي اســپاون ممکن هایی که اســپاون دریافت میزنی نقطه اي محلاین روش نیز مثل روش مایه
  شد.   است گرم شوند و باال رفتن درجه حرارت در این نقاط باعث افت عملکرد خواهد

  قارچ   پرورشظروف مورد استفاده در   5-4
روشــهاي مختلفی براي کشــت قارچ وجود دارد که از جمله اســتفاده کرد. پرورش قارچ  برايتوان متنوعی می فواز ظر

اي و بلوکی قفسه اي و بلوکی نام برد. به دلیل استفاده بیشتر از روش کیسه -ايجعبه -ايکیسه -توان از روش بستري می
  د:نکلی بایستی حاوي شرایط زیر باش شود. ظروف مورد استفاده بطوراین دو روش در این کتاب توضیح داده می

 هوازي گردد.بیها به خوبی جریان پیدا کند تا مانع از تجزیه هوا در داخل آن  
 دما ي باعث افزایش بیش از حددها طوري باشد که تخمیر خودبخواندازه آن )C◦ 27.نشود ( 

 حاظ اقتصادي مقرون به صرفه باشد.از ل 

  روش کیسه اي: 1 – 4 – 5
ستفاده از  در حال حاضر  چرا که هم ارزان هستند و هم   ،هاي پالستیکی براي پرورش قارچ رایج شده است   کیسه ، ا

سه          ستند.  این کی شتی ه شوند، بهدا ستفاده  اتیلن ها غالبا از جنس پلیدر ابعاد متفاوت وجود دارند و اگر فقط یکدفعه ا
سوم        سط مر ستم در واحدهاي تولیدي کوچک و متو سی ستند.  این  ستفاده از بخار    تر میه شد. در واحدهاییکه امکان ا با

هزینه کمتري نسبت   هاتر است. استفاده از کیسه   ي تولیدي وجود ندارد، استفاده از کیسه مناسب   هابراي ضدعفونی سالن  
ستفاده از روشهاي قفسه    اي امکان کنترل موثرتر آفات و ي سیستم کیسه   هادارد. یکی از مهمترین مزیتاي اي و جعبهبه ا

یه توص   توان تشخیص داد و درب آنرا بست و به بیرون از سالن منتقل کرد.   باشد. کیسه آلوده را به راحتی می  امراض می
ــود پرورش دهندگانی که به تازگی اقدام به پرورش قارچ می         می ــیوع آلودگینمایند، به منظور جلوگ   شـ  هاي یري از شـ

سه  ستفاده کنند   احتمالی از کی ستیکی ا شود،      هاي پال ستیکی) کوچکتر  سه پال ، چرا که هرچه واحد عمل آوري قارچ (کی
  گردد.  ها کمتر میامکان سرایت آلودگی به سایر کیسه

شند اگر پالستیک  سوراخ   ،ها داراي منافذ نبا ستی  شود تا مانع  در آن هاییبای این هوازي گردد.  بی از تخمیرها تعبیه 
ایجاد نمایید تا ضمن امکان تهویه هواي درون کیسه، زه آب آن    هابلکه در اطراف کیسه  ،منافذ را در ته کیسه ایجاد نکنید 

سه  شی     ي طبقات پایینی نریزد. هابه کی سه بوي تر ست درون کی ن به معنی عدم جریان کافی هوا درو ،دهددگی اگر کمپو



توان ، میمتریی با قطر کهادارد.  در صورت استفاده از کیسه    هابستگی به قطر کیسه  عمق کمپوست در بستر     ه است. کیس 
   باشد.متر مطلوب میسانتی 40تا  30ارتفاع  ،مترسانتی 30با قطر مثال بیشتر گرفت.   کمپوستارتفاع 

ستفاده می سانتی  35 ي پالستیکی با قطر دهانه هااي معموالً از کیسه در روش کیسه  د. ارتفاع کمپوست در  شو متري ا
سه حدود   سه حدود   . شود سانتی متر انتخاب می  30درون کی ست ریخته می  12در درون هر کی شود. اگر  کیلوگرم کمپو

ست را می     شد ارتفاع کمپو سه کمتر با سه و       قطر دهانه کی ست در درون کی صلی در میزان کمپو شتر گرفت. نکته ا توان بی
و طول آن، کنترل درجه حرارت درون کیسه خصوصاً مرکز آن است. اگر قطر کیسه بیشتر شود، بایستی ارتفاع درون   قطر

توان ارتفاع کمپوست درون کیسه را بیشتر انتخاب کرد.    کمپوست را کمتر انتخاب کرد، ولی اگر قطر کیسه کمتر باشد می   
  گیرد.کیلوگرم کمپوست قرار می 110در مجموع در هر متر مربع به روش کیسه اي حدود 

سالن می              ست در هر  سطح کمپو شی مرتبط با  ش ست و هزینه خاك پو سالن محدود ا سطح در هر  چون واحد 
ي بلند باعث افزایش راندمان استفاده از هر سالن خواهد شد    هاباشد، شاید تصور شود افزایش ارتفاع کمپوست در کیسه      

با وجودیکه این محاسبات درست است اما با افزایش حجم کمپوست      ود. ش و در هزینه خاك پوششی صرفه جویی می   
 C شود و شاید نتوان آن را در حد بهینه  ي میکروبی بیشتر می هاشدن کمپوست در اثر فعالیت  در واحد سطح، امکان گرم 

  کنترل کرد.  این عمل باعث کاهش شدید محصول قارچ خواهد شد.  25
  اي  سیستم قفسه 2 – 4 – 5

سه    در  ستم قف صورت بروز یک آلودگی کوچک، ممکن       سی ست و در  سبتاً بزرگ ا سه) ن اي، واحد عمل آوري قارچ (قف
سالن کشت رخ دهد.        شیوع باالیی از آلودگی در  ست  سه    ا صورتی که کشت قارچ در قف ست   انجام می در  شود، الزم ا

خش در این صورت میسلیوم بهتر در کمپوست پیک هفته پس از تلقیح کمپوست با اسپاون، مجددا کمپوست را بهم زد.  
ستفاده از کشت به    گردد.شود و همچنین آمونیاك پخش شده در بستر خارج می   می آسان   ،قفسه اي روش مزیت بزرگ ا

ست  سمتی از   ،بودن و کم هزینه بودن آن ا سه اما اگر ق سمت      قف سریعا به همه ق ست  شود ممکن ا سرایت  آلوده  هاي آن 
  باشد.روش بیشتر میاین راحت تر است و راندمان چیدن قارچ در  قفسهها از سطح داشت قارچهمچنین بر  کند.

  ايسیستم جعبه 3 – 4 – 5
هاي پالستیکی یا چوبی استفاده اگر از جعبهبراي کشت قارچ استفاده نمود. توان میي چوبی و یا پالستیکی هااز جعبه

مپوست و یا هاي پالستیکی به کا پهن کنیم تا مانع از سرایت آلودگی جعبههنآ بایستی یک الیه پالستیک در کف، گرددمی
ي مجزایی براي رشد میسلیوم اهتوان از اتاقمیاي این است که مزیت سیستم جعبه  شود.ها تغذیه میسلیوم از چوب جعبه

آوري دهی و جمعی هستند و خاكقابل جابجای هادر بستر و خاك و میوه دهی استفاده کرد.  با لیفتراك به راحتی جعبه
 ،ي پالستیگ گوجه فرنگی استفاده شودهااي خصوصا اگر از جعبهگیرد.  در سیستم جعبهمیتر صورت ها راحتقارچ

ي هاباشد. عیب آن تمیز نمودن جعبهگیرد و شانس موفقیت در این سیستم بیشتر میمیتهویه هوا از هر چهار طرف صورت 
  باشد.میي شکسته هاجعبه ه تعویضاستفاده شده و هزین

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  روشهاي مختلف کشت قارچ خوراکی  2 - 5شکل 
  :یبلوکسیستم   4 -4 – 5

 يهاکمپوست در پرورش قارچ مرسوم شده است، چون حمل و نقل بلوك يهااستفاده از بلوك چندین سال است که
شود یانجام م یتخصص يد کمپوست در واحدهایست. چون امروزه تولراحت تر ا هاو جعبه هاسهیکمپوست نسبت به ک

 ن روش کمپوستیاست. در ا هج شدیرا ی، روش بلوکندینمایم يداریکمپوست بلوك شده را خر هااز شرکت یو بعض
 18 -20 تقزیبی وزنو با متر  یسانت 20ارتفاع  و  40، عرض 60طول  با ییبه صورت بلوکها یه زنیآماده شده پس از ما

ون رند. چیگ یقرار م هادر قفسه هابلوك يدیتول يهاشوند. در سالنیشفاف پرس م يهاکیلوگرم در داخل پالستیک
ن یت بممکن اس یکم يفضاها هارند، در گوشهیگ یکه در کنار هم قرار م یل هستند وقتیبه صورت مکعب مستط هابلوك

 یود.  وقتانجام ش یبه راحت یپر شوند تا اعمال خاك پوشش یستیبا توسط کمپوست یخال ين فضاهایبماند. ا یآنها خال
ا ه شود تیتعب يآنها سوراخها ییدر سطح باال یستیبا شود،میبا پوشش پالستیکی محصور بلوك کمپوست به صورت که 
 کارخانه ممکن است سوال شود چرا د.یاید شده در آنها به صورت قطرات آب در نیرد و بخار تولیه هوا صورت گیتهو

داند که بالفاصله پس از ورود کمپوست به سالن، سالنداران  یکند.  مگر نم یها را سوراخ م کیپالست يکمپوست ساز



 دارالنگذارد که س یم نیفرض را بر ا ياست که کارخانه کمپوست ساز نیدارند؟  جواب ا یبلوك را بر م يرو کیپالست
ایستی قسمت رویی بلوکها ب نیزند. بنابرا یبلوك را دست نم کیالستحفظ رطوبت کمپوست، پ يبرا ،یتا زمان خاکده

 ياریبلوك سوراخ داشته باشد، در صورت آب ریاگر ز داشته یباشد تا گازهاي تولید شده از کمپوست خارج شود. سوراخ
 فیرا کث چهاقارو  ختیخواهد ر نییطبقه پا يقارچها يرو یخروج يافتد، آبها یاتفاق م ياز اندازه، که در موارد شیب

 يرو زهیهم که کمپوست به صورت مکان یصنعت ستمیس در. را به دنبال خواهد داشت ییایباکتر یخواهد کرد و آلودگ
  کنند. یکمپوست را سوراخ نم ریز کیشود، پالست یم تیقفسه ها هدا

روز جا خوش کند،  70تا  65در اسرع وقت کمپوست به سالن تولید، جاییکه قرار است زنی، بهتر است که پس از مایه
منتقل شود.  بعد مسافت بین محل تهیه کمپوست تا سالن تولید یکی از معضالتی است که خصوصا در فصل تابستان خود 

بیشتر شود.  عالوه بر اینکه میسلیوم قارچ دکمه اي در  C◦  32 نمایی می کند. دماي کمپوست نباید براي مدت طوالنی از
ر می میرد.  در اثر افزایش دماي کمپوست، آمونیاك تولید می شود که خود معضل دیگري است.  با این دما و دماي باالت

افزایش آمونیاك در کمپوست، قارچ هاي کالهک جوهري (کوپرینوس) شروع به رشد می کنند و بستر را اشغال می 
) استفاده می کنند. منجمد 2CO(نمایند. براي جلوگیري از افزایش دماي کمپوست، کمپوست سازان بزرگ از یخ خشک 

حرکت کامیون در طی شب نیز می تواند به کاهش افزایش دما کمک نماید.  چیدن بلوکهاي کمپوست روي هم خود بخود 
باعث افزایش دماي کمپوست می شود. در کمپوست مایه زنی شده فعالیت میسلیوم ها باعث تولید گرما و گازکربنیک می 

  شود.  
هاي ضدعفونی شده پوشانده شود.  این عمل موجب حفظ رطوبت با روزنامه ،مسطح نمودن کاملسطح بستر پس از 

 تواند به تدریج جذبرطوبت روزنامه می، شودگردد.  با توجه به اینکه سطح روزنامه مرطوب نگه داشته میبستر می
هایی در روي روزنامه ایجاد البها، چاکردن روزنامهسطح کمپوست نامسطح باشد، پس از خیسگردد. اگر کمپوست 

خواهد شد و این چاالبها کمپوست زیرین را بیش از حد مرطوب خواهند کرد.  این رطوبت زیاد باعث ترغیب رشد 
 آن، وجود دارد. يمتاسفانه روزنامه ها آلوده به سرب هستند که در جوهر نوشته هاشود. ها میها و بعضی از قارچباکتري

  کند. یجذب م یرا به خوب یو سم نیسنگ عناصر یقارچ خوراک
 است. یالع یلیآنرا نداشته باشد، خ يها یآلودگ یروزنامه را داشته باشد، ول اتیکه خصوص دیکن دایپ یکاغذ کاه اگر

تا  د،یآنهارا پانچ کن يمتر یسانت 10 يو با فاصله ها دیمصرف بکش کباری زیتم کیبستر پالست يصورت، رو نیا ریغ در
توان بستر را  یشود، اما نم ینسبت به کاغذ، رطوبت بهتر حفظ م ک،ی. با پخش پالستدیاین شیپ یدل هوا مشکلتبا يبرا
را برداشته و  هابلوك ییک سطح روید کنندگان پالستیاز تول یبعض، هاپس از قرار دادن بلوکها بر روي قفسه  کرد. ياریآب

ک شدن با خش یستیکنند. در صورت پهن کردن روزنامه بایف پهن مکبار مصرینازك  يهاکیا پالستیآن روزنامه و  يرو
  س کرد. یخبا پاشیدن آب آنها را مجدداً  هاروزنامه

  
  



  در واحد سطحکمپوست مقدار  5- 5
در باشد.  یم مربعدر هر متر کیلوگرم  100) حدود IIIوم (فاز یسلیرشد م ينه کمپوست با رطوبت استاندارد برایمقدار به

ست  متر  یسانت  22تا  20حدود  هاتفاع کمپوست در قفسه  ار این حالت شد. ممکن ا شود که ارتفاع   خواهد   بهینه سئوال 
 .عامل عمده در تعیین ارتفاع کمپوست در سالن کشت رطوبت کمپوست می باشد     باشد.   میچقدر  هاکمپوست در قفسه  

دست ب ،اشد. در کمپوست خشک و کم رطوبتب ین هوا و آب در کمپوست میار مهم است توازن بینجا بسیآنچه که در ا
 يبر رو ینامطلوب یار مرطوب اثرات منفیهم کمپوست بس یست. از طرفین يآوردن انسجام الزم در کمپوست کار ساده ا

 يشود هوا یم آنچه که خارج مینده خواهد داشت. اگر کمپوست مرطوب را متراکم و فشرده کنیوم قارچ در آیسلیرشد م
س    ست ا شده و تهو    يجه هوایت. در نتدرون کمپو ست کم  شود. در عوض اگر  یدر آن انجام نم یه به خوبیدرون کمپو

شک را متراکم نکن    ست خ ست       یدرون آن ز يم هوایکمپو شدن کمپو شک  شده و باعث خ شد  یدر نت و اد  جه توقف ر
کیسه ها   (پهلوي وجود دارد ه هوا فاصله یتهو يبرا هاسه ین کیچون ب يسه ا یستم ک ین. در س ید. بنابراش وم خواهد یسل یم

سوراخها از هم حدود       صله  شود. فا سوراخ هایی پانچ می  شد)   10نیز  ست را ب  سانتی متر می با  20شتر از  یارتفاع کمپو
 یست یوست با انسجام کمپ  یکنواختیرند. یگ یشتر م یها کمتر باشد ارتفاع آنها را ب سه یرند. هر چه قطر کیگ یمتر م یسانت 

 یمناطق هاقفسه  يار مهم است. غالباً در رو ین امر بس یا يستم قفسه ا  یت حفظ شود. خصوصاً در س    در تمام حجم کمپوس 
  . کنندید میتول يجد ین مناطق بعداً مشکالتیاست. ا یفار ضعیمانند که در آنجا انسجام کمپوست بس یم یخال

ساً هر    عملکرد قارچ در هر متر مربع با مقدار ماده غذایی، یعنی مقدار کمپوست در ه  سا ر متر مربع مرتبط می باشد. ا
صل می        شتري حا شد، عملکرد بی شتر با شود. اما در واقعیت ما نمی توانیم مقدار  چه مقدار ماده غذایی در یک منطقه بی

کمپوســـت در هر متر مربع را تا بی نهایت افزایش دهیم. افزایش درجه حرارت کمپوســـت در طی رشـــد قارچ یکی از 
شود. اگر ضخامت الیه کمپوست زیاد باشد، در     اثر افزایش مقدار کمپوست در متر مربع ایجاد می  مشکالتی است که در  

ست بمیرد.         سلیوم ممکن ا شد و می ست به درجه حرارت بهینه غیرممکن خواهد  سرد کردن کمپو در عوض وقتی  عمل 
را و یا ضــخامت  هاکیســه شــود عمق کمپوســت درکه در مکانهاي ســرد و یا در فصــل زمســتان قارچ پرورش داده می

  کمپوست در بستر را بیشتر می گیرند تا درجه حرارت مورد نیاز براي رشد میسلیوم تأمین شود.
ــت. ما نمی   ــطح، زمان محدود براي میوه دهی قارچ اس ــت در واحد س توانیم از یک دلیل دوم محدود کردن کمپوس

شــود. محصــوالت ذشــت زمان کمپوســت فاســد میکمپوســت براي مدت خیلی زیادي قارچ برداشــت کنیم، چون با گ
و آفات در اتاق کشــت تجمع می یابد. اگر مقدار کمپوســت در واحد  هامتابولیکی در آن افزایش می یابد و انواع بیماري

  ود.بتواند پتانسیل خود را به نمایش بگذارد، بایستی دور ریخته شکمپوست  سطح زیاد باشد به دالیل مذکور قبل از اینکه   
ست بایستی تا سر حد ممکن هموار باشد، این عمل بطور قابل مالحظه اي پخش خاك پوششی به کمپوست        سطح کمپو 

ــهیل می ــده را تس ــیحات فوق،  کند و زمان و زحمت این عمل تکنیکی را کاهش می دهد.پر ش بنابراین با توجه به توض
یا ضخامت بهینه کمپوست در طبقات حدود   تجربه تولیدکنندگان و طرح هاي آزمایشی علمی نشان داده است که  ارتفاع    
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  یسه دوانیر  6 – 5
 C˚25-24حفظ شود   یسه دوان یر یدر ط یست یکه با ينه ایکشد. درجه حرارت به  یحدود دو هفته طول م یسه دوان یر
شد. درجه حرارت باالتر، خصوصاً اگر برا     یم شود، م  یت طوالنمد يبا ش  یاعمال  ها یارمیاز ب یوع بعض یتواند منجر به 

  ن).یشود (به عنوان مثال ترافل دروغ
ست نگهدار  سالنی  ست در رو  ین تیهر هفته با فرمال یست یشود با  یم يکه در آن کمپو شود. اگر کمپو سه  يمار   هاقف

 با یست یخشک شدند با   هانکه روزنامهینشود. به مجرد ا به آن وارد  یتا آلودگ ،با روزنامه پوشانده شود   یست یقرار دارد، با
سپري  ست    ا شوند. اگر کمپو ب مواظ یست یبا یرا تا زد ول هاسه یتوان درب ک یقرار دارند، م هاسه یدر ک هاآب مرطوب 

شک  ست با یسه ز یکه قطرات آب در درون ک یبود. وقت هاسه یل قطرات آب در کیت ش  هاسه یدرب ک یست یاد ا ود تا باز 
  خشک شود.  يقدارکمپوست م

شود  یست یرشد با  يبه درون اتاقها یسه دوان یرفت و آمد افراد در زمان ر  به کمپوست  هایآلودگ ورودتا از ، ممنوع 
وم در یسلیباشد. رشد نرمال م  یوم در آن میسل یت کمپوست سرعت رشد م   یفیک یبررس  ياز روشها  یکی. گردد يریجلوگ

ست   شد. گاه  یساعت م  24در  mm8-6 کمپو سرعت  یبا شاهده م یساعت ن  24در  mm12-10 حدود  یاوقات   یز م
  شود.

بافت قارچ ممکن است با هم کیفیت و  یده نیپ زانیعملکرد و م زانیز نظر سرعت رشد و مامختلف نژادهاي 
مپوست چون نوع ک یاتیاسپاون کند تر است، اما از نظر خصوص تالیاختالف داشته باشند، همانطور که سرعت رشد  بذر ا

 یشیبه زا یشیفاز زو لیتبد طیشراو  از،یمورد ن ژنیاکس زانیمناسب و م یرشد، رطوبت نسب يبرا ممیاپت يدما از،یمورد ن
   .است C◦  24 همه شان يبرا ممیاپت يکنند. دما ینم یبا هم فرق
و  کندیرق مف "اسپوروس يبا" دیسف يرشدش با قارچ دکمه ا ممیاپت طی، شرا"سیتورکیبا" دیسف يقارچ دکمه ا اما،

 نیطلبد. بنابر یم يباالتر يدما یشیرشد رو يمنوال، برا نیهم به هم يقهوه ا يباال تر است. قارچ دکمه ا C◦  6 تا 5
کند.  یم تیکند، کفا یکه استفاده کرده است، اطالع رسان يبذر یدوان سهیسرعت ر نهیکننده کمپوست اگر در زم دیتول

 دهیسالن ا طیشرا کهینکرده است، در حال دیروزه کمپوست سف 14شون دکه چرا  یوقتها سالن داران نگران م یچون بعض
   .ستین ینگران يروز ممکن است به درازا بکشد، جا 17زمان به  نیآل بوده است؟ اگر ذاتا بذر کند رشد است ا

ست       سلیوم در کمپو شد می صطالح (یا بهمیزان ر سلیوم)   ا ست.   میلی 6 – 8حدود معموال حرکت می  برايمتر در روز ا
 نحو مطلوبی تنظیم و مدیریت شوند.، بایستی عوامل مختلف محیطی بهیک رشد مطلوب میسلیومی داشتن

  .در کمپوست با عملکرد قارچ ومیسلیسرعت رشد م نیرابطه ب  7 – 5
از یز نضمن کوتاه نمودن دوره رشد، فرصت رشد را  ،غال شوداش یقارچ خوراک ومیسلیتر توسط م عیسرکمپوست هرچه 
ست مپودر ک ومیسلیکه بر سرعت رشد م ییتورهادهند که فاک ینشان م اتیمطالعات و تجرب . .ردیگمی  بیرق يقارچها

 ایو  یذات تیباشد، خصوص یدر کمپوست موثر م ومیسلیکه بر سرعت رشد م ییاز فاکتورها یکی .باشند یم ادیموثرند، ز
به صورت  که يخودبخود یکیژنت راتیینژاد در اثر جهش و تغ کیباشد.  بنده از  ینژاد مورد استفاده م یکیساختار ژنت



sector رده بدست او عتریبا سرعت رشد سر ییدهابا سرعت رشد کندتر و نژا ییشوند، نژادها یظاهر م شید يدر پتر
ا در کمپوست ب ومیسلیسرعت رشد م نیب ياست که رابطه ا نیدهد ا یما نشان م شاتیو آزما اتیام. اما آنچه که تجرب

شود،  یفاده مستکننده کمپوست ا دیتول ياز شرکتها یکه توسط بعض یاسپاون تالیعملکرد قارچ وجود ندارد.  مثال نژاد ا
از نظر عملکرد با  کهیبرخوردارند، در حال ییاز سرعت رشد باال H2و  A15 , 737 ينژادها یباشد و ل یمکند رشد 
روزه کمپوست  17اسپاون  تالیچهارده روزه و ا A15و  737دوازده روزه،  H2ندارند. در حالت استاندارد  یهم اختالف

تخاب ان ياستفاده غالبا توسط شرکت کمپوست ساز موردکنند. نوع بذر  یآماده م یخاکده يرا کامال اشغال کرده و برا
  کرده باشد یهماهنگ يقبال با کمپوست ساز نکهیدر آن ندارد، مگر ا یشود و سالن دار نقش یم
   ندي اکسید کربگاز  تراکماکسیژن و    8 – 5

رشد  ژنیبدون اکس  است. در کمپوست ژنیاکس زانیم باشد، یدر درون کمپوست موثر م ومیسلیکه در رشد ممهمی عامل 
 رشد يقارچ برا نیا  است. يکننده هواز هیتجز کی دیسف يدکمه ا یقارچ خوراک..  شود یقارچ متوقف م ومیسلیم
تر کربن موجود در بس يدراتهایه ومیسلیم ،يدارد.  در تنفس هواز ازین يادیز ژنیخود به اکس یده وهیو اندام م ومیسلیم

 زانیدرصد و م 21حدود  ي آزادهوا زنیاکس زانیم. .کند یم لیو آب تبد)، گرما 2CO( کربن دیاکس يو به د هیرا تجز
2CO  ای/.% 03برابر با ppm 300  .است  

دست  تا رطوبت کمپوست از میبندب پیشده به سالن، درب سالن را ک یزن هیبهتر است پس از ورود کمپوست ما
 يربهابا بستن د ایکه آ دیایب شیسوال پ نینکنند. ممکن است ا دایورود به سالن را پنرود و آفات و امراض هم فرصت 

یقا دقکند؟ بله درست است  ینم دایکاهش پ ژنیاکس زانیرود و م یسالن باال نم 2CO زانیم ومهایسلیسالن، در اثر تنفس م
مقاوم است و  2CO شیبه افزا )III اسپاون ران (فازدر فاز  يقارچ دکمه ا ومیسلی. خوشبختانه متداف یاتفاقات م نیهم

 ژنیاکسسطح کند. اگر  ینم جادیقارچ ا ومیسلیرشد م يبرا یهم برسد، مشکل ppm 5000تا  در سالنگاز نیاگر غلظت ا
 کنواختی يهوا در سالن برا ونیرکوالسیران، س اوندر زمان اسپ نی. بنابرادیآ ینم شیپ یکند، مشکل دایکاهش پ%16هم تا 

بوده و در اثر  ادیز یلیکمپوست در سالن خ زانیم نکهیمگر ا ست،یالزم ن زیادي یست، اما هوادهآن، الزم ا ينمودن دما
 برسد.  ppm8000از  شیبه ب 2COغلظت   ایو  %16به کمتر از  ژنیغلظت اکس ومها،یسلیتنفس م

. .ستیسالن ندر  2CO شیافزا يبرا یرونیبه منبع ب یاجیکند و احت یم دیتول 2CO تنفس اثرقارچ در  ومیسلیم
گاز ارزشمند،  نیاستفاده از ا يبرا يتکامل خود راهکار خیاستفاده کند، در طول تار CO2  توانست از یقارچ م نیا اگر

 O) 2(Hهمراه با آب 2CO خود از گاز لیسبز توسط کلروف اهانی. گدیشیاند یکنند، م یسبز که فتوسنتز م اهانیهمچون گ

کربن استفاده  دراتیه دیتول يبرا 2CO تواند از گاز یندارد، نم لیقارچ چون کلروف نیاکنند.  یم دیکربن تول يدراتهایه
  کند. 

 يها چهیدر سالن، در نیهم يباشد. برا ی، م 2O و 2N هوا یاصل بیترک  .است تر از هوا نیسنگ 2CO گاز
در حال رشد است.  يو قارچها ومهایسلیسطح م 2COدی. محل تولمیکن یم هیاز کف سالن تعب يمتر 0,5خروج هوا را در 

از سطح  2COو تبادل هوا، گاز هیآب از سطح آنها، و خصوصا تهو ریو قارچ و تبخ ومیسلیگرما در اثر تنفس م دیبا تول



اعمال شوك و  یاز زمان ورود کمپوست تا شروع هوادهگردد.   یسالن منتشر م يبه هوا شوذ و یو قارچ دور م ومیسلیم
گاز دي اکسید کربن تراکم اند که کرده پیشنهادبرخی از محققین  شود.  یدر سالن انجام نم یقابل توجه یهواده ،ییسرما
درصد را به عنوان  5/0درصد بیشتر گردد.  برخی دیگر مقدار  2نباید از  هنگام رشد رویشی میسلیوم در بستر کشت،در 

 5000-20000(درصد  5/0-2توان دامنه ند.  بنابراین میاد کربن معرفی کردهیک تراکم مطلوب براي گاز دي اکسی
وك تا زمان اعمال ش یزن هیاز زمان ما نیبنابرا  را به عنوان تراکم بهینه گاز دي اکسید کربن در نظر گرفت.پی.پی.ام) 

اگر مقدارش به  ی. حتابدی شیسالن افزا 2CO که غلظت میده یهوا، اجازه م ونیرکوالسیو س هیبا کنترل تهو ،ییسرما
  .ام هم برسد  یپ یپ 2000

کشت،  ریبه سطح ز یوارد سالن بشود؟ جواب آن بستگ دیبا) 2O(هوا سوال شود که در هر ساعت چقدر اگر
از منابع  یبعض ،ییتا اعمال شوك سرما یزن هیاز زمان ما  دارد. طیمح ي، دما و رطوبت هوا میسلیوم ها يمرحله رشد

اجازه  د،یکه در سالن قارچ دار یموقعام را هم مجاز دانسته اند .اما، در  یپ یپ 2000 یحت 1500را تا حد  2OCغلظت
  .ام برود یپ یپ 800سالن به باالتر از  2CO غلظت دینده

کند، در  یرا مصرف م ژنیاست، چون اکس 2CO از نقش شتریب یلیو قارچ خ ومیسلیدر رشد م ژنینقش اکس
شود و بالعکس  یدر سالن کمتر م 2CO تازه، غلظت يدر اثر ورود هوا ژنیاکس شیکند. با افزا یم دیرا تول 2CO کهیحال

 لیدو رابطه معکوس با هم دارند. دل نیاشود.  یم بیشتر لندر سا 2CO زانیو قارچ، م ومیسلیدر اثر تنفس م هیبا عدم تهو
راحت تر از  2COمیزان  يریاست که انداره گ نیا میکن یصحبت م 2CO همه از نیا ژن،یصحبت از اکس يابه ج نکهیا

ها دز واحد سطح، در  نیو تعداد پ لیزمان تشک میتنظ يبرا  casing runیبه جز در ط است. ژنیاکس زانیم يریاندازه گ
د کند و کمپوست را زو یم کیکربن دیاس دیبا بخار آب سالن تول بیدر ترک ادیز .2COهرچه کمتر بهتر 2COزمانها هیبق

   .دینما یقابل استفاده م ریو غ يدیتر اس
ازه ت يرطوبت جبران شود و در تابستان هوا دیکند و با یتازه به سالن، رطوبت سالن را کم م يورود هوا چون

 جادیخسارت ا يصادکه از نظر اقت يلذا تا حد دارد.  نهیهز سالن دار يبراکار . این گرم شود دیسرد و در زمستان با دیبا
کند  یم دایپ شیافزا 2CO زانیشود به ناچار م یتازه وارد سالن نم يچون هوا میکن یوارد نمبه سالن تازه  ينشود، هوا

 شیدر اثر افزا يادیز يها يبه بعد، نا هنجار ییزمان شوك سرما از  .میکن یتحمل م يآنرا اجبارا تا حد شیو ما هم افزا
 2CO2 دیاجازه نده دیتوان یتا م یدر دوره محصول ده نیاثر کمبود آن. بنابرا شود نه در یم جادیدر سالن اCO  باال

  .برود
 . الن شودهوا وارد س یبه صورت ممتد به اندازه کاف دیدارد و با ژنیبه اکس ازیتنفس به صورت ممتد ن يچ براقار
منقطع در سالن کشت قارچ  ی. هوادهمیسالن کشت قارچ، برنامه خاموش و روشن کردن هواساز ندار یما در هواده

با ورود منقطع هوا، قارچها را دچار باید چرا  ممتد باشد نه منقطع. دیبا یدوره، هواده انیزمان تا پا نیندارد. از ا یحیتوج
 یطیمح طیدر کنترل شرا يتر قیدق میرا کاهش داد و تصم دیگذار بر تول ریو تاث ریعوامل متغ نیتوان ا یم چگونه  م؟یتنش کن

 رفت؟گ



به صورت ممتد وارد سالن شود.   ازیمورد ن يهوا زانیکه م دیکن میتنظ يرا طور يورود يهوا زانیو م سرعت
 60 قهیکه در هر دق دیکن میتنظ يمتر مکعب هوا در ساعت وارد سالن شود، سرعت هواساز را طور 3600اگر قرار است 

. دیبه هواساز استراحت بده قهیدق 10و  دیهوا وارد کن کعبمتر م 900 قهیدق 5در  نکهیمتر مکعب هوا وارد سالن شود، نه ا
متر مکعب وارد شود، قطعا سرعت حرکت هوا  900متر مکعب هوا وارد سالن شود،  300 قهیدق 5در  نکهیا ياگر به جا

) بروز  ي(پوست سوسمار یخواهد شد و مشکل پوست تمساح شتری) بثانیهمتر در  یسانت 10تا  8شده ( هیاز مقدار توص
حادث خواهد شد.  اصوال  ژنیشود، کمبود اکس یانجام نم یکه هواده يا قهیهم در آن ده دق یخواهد کرد.  از طرف

  مضر است.بسیار  یو قارچ خوزاک ومیسلیرشد م يبرا یو رطوبت یینوسانات دما
م خواهد داشت.  تداو C ◦ 27شود و تاشروع می درجه C◦ 10 اي ازقارچ دکمه م میسلیو رشد -درجه حرارت  9 – 5

در بسیاري از گزارش شده است.   C◦ 25-23بین اي، دکمهدرجه حرارت مطلوب براي رشد میسلیوم قارچ معذالک، 
، C ◦25درجه حرارت باالتر از کنند.  هاي تولید فراهم میرا در سالن C◦ 25هاي تولید قارچ در دنیا، درجه حرارت شرکت

شود.  از طرف باعث مرگ میسلیوم می C◦ 30درجه حرارت بیشتر از  ،طلوب استبراي رشد میسلیوم این قارچ نام قطعاً
شده براي هر منطقه بایستی  هاي انتخابقارچ  .سازدرشد میسلیوم را متوقف میهم  C◦ 10 درجه حرارت کمتر ازدیگر 

ما و سرماي الزم براي صورت هزینۀ تأمین گراین غیر د، درنمحیط رشد کنطبیعی درجه حرارت محدوده قادر باشند در 
   شود. رشد آنها زیاد می

) درجه 2هاي کشت (سالنحرارت بیرون از درجه ) 1( درجه حرارت بسیار مهم است:نوع در پرورش قارچ سه 
درجه حرارت کمپوست فاکتور بسیار   ) درجه حرارت کمپوست در بستر کشت.3هاي کشت، (سالندرون حرارت 

عالیت کند که مقدارش بستگی به فگرما تولید می شکمپوست خود  سنجاقی است.تهاندام  تشکیلو مهمی در رشد اسپاون 
درجه حرارت بیشتر . خارج کرداز کمپوست  را ممکن است الزم باشد که گرماي اضافیلذا   داخل آن دارد. هايمسارگانی

کمپوست معموالً داراي هدایت گرمایی کمی  شود. هاي ترموفیل یا گرمادوست میقارچشد باعث تحریک ر C 35 از
اگر درجه حرارت  سرعت از درجه حرارت اتاق بیشتر شود. تواند بهنابراین درجه حرارت دورن کمپوست میب است. 

خاطر هب کرد.  کاهش پیدا خواهدمقدار قابل توجهی بهبراي قارچ بیشتر شود، عملکرد  مطلوبکمپوست از درجه حرارت 
ر مجموع دکند و نتجاوز  حد مجازوست در بستر از شود عمق یا ضخامت کمپجلوگیري از این مسئله است که توصیه می

گرفته متر درنظر سانتی 30 اياگر قطر هر کیسه . دشونکیلوگرم بیشتر  20هاي حاوي کمپوست پاستوریزه از کیسهوزن 
کیلوگرم کمپوست ریخته  10اگر در هر کیسه  دهند.یک متر مربع سطح زیر کشت را تشکیل میکیسه عدد  14هر  شود،
  کیلوگرم کمپوست خواهد داشت. 140، پس هر متر مربع ،شود

را تا  کمپوست يدما ون،یرکوالسیو همزمان س رونیسرد از ب يبا ورود هوااگر دماي کمپوست از سالن بیشتر بود 
 يریکمپوست را اندازه گ يهم دما گرید يو در دو سه جا دیسنسور را عوض کن ي.  جادیاوریب نییپا گرادیدرجه سانت 26

با  امد،ین نییکمپوست پا يدما گر،یدو روز د یکیمتراکم شده است. اگر تا  د،یکه سنسور گذاشته ا یقسمت دیشا د،ییمان
 و ادیسالن، تراکم، رطوبت ز يکمپوست از دما يمتابعت نکردن دما لیاز دال یکی .دییچارشاخ زدن کمپوست را شل نما



 هیباشد. توص یدر کمپوست م ادیبذر ز زانیم گرید لیدل. شود یم فشرده بودن کمپوست است،که به بافت کمپوست مربوط
  نشود. یزن مایه/.% 5از  شیاست که ب نیمن ا

ت گزارش شده اسدر هنگام رشد رویشی  سالن رطوبت نسبیمزان بهینه هاي مختلفی از دامنه -یرطوبت نسب  10 – 5
ر این مرحله باعث خشک شدن کمپوست د رطوبت کم  درصد است. 95 تا 90بین  در زمان ریسه دوانی که دامنه کلی آن

ست که بهتر ا ،باشدمی ساز کمپوست مشکلمستقیم از آنجاییکه آبیاري  دهد. شود و نیاز به ابیاري را افزایش میمی
غیر به صورت  تکوس بایستی آبیاريدر صورت نیاز، رطوبت نسبی محیط را باال نگه داشت تا نیاز به آبیاري کمتر شود.  

  .  صورت گیرد مستقیم
روز طول  14تا  12معموال  ،از نظر عوامل دي اکسید کربن، درجه حرارت و رطوبت نسبی در شرایط مطلوب

    کشد تا شبکه میسلیوم قارچ در بستر کشت گسترش یافته و آنرا بطور کامل پر نماید.می
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  براي اعمال خاك پوششی آماده سازي کمپوست  11 – 5
  شهاي ذیل می باشد:آماده سازي کمپوستی که اسپاون در آن رشد کرده است براي اعمال الیه خاك پوششی شامل رو

 کمپوست  سالمت بررسی -1

ام می ، انجکه میسلیومی روي آن رشد نکرده است   و یا قسمت هایی   به منظور وجود قطعات آلوده به بیمارياین بررسی  
شود و           .شود  ستر حذف  سمتهاي آلوده اي وجود دارد از ب شود تا اگر ق سی  ست به خوبی برر در این مرحله باید کمپو

   خواهم کرد. تدر این رابطه بیشتر صحب بیماریهاي قارچ فصلسپس اقدام به اعمال خاك پوششی شود. در 
 افزایش مکمل -2

شرا  اطیمکمل را با احت ضافه م  یتا قبل از خاکده ژهیو طیو  واد ز ما یکنم که بعد از خاکده ینم شنهاد یهرگز پکنند.  یا
ستفاده کن   ییغذا سانتره (مکمل) ا ش  . دیکن ش شد. اگر مکمل رو   ییماده غذا دیهرگز نبا یخاك پو شته با به  ای خاك و يدا

   اعمال خاك پوششی يزمان آمادگی کمپوست برا 3 -  5شکل 



ش    ش صله کپکها      یخاك پو شود، بالفا ضافه  صت طلب، از جمله تر  يا د. و کنن یحمله م ییماده غذا نیبه ا کودرما،یفر
  به تفصیل بحث خواهد شد.در فصل مربوط به مکمل ها این مطلب  کند. یم جادیا یمشکل بزرگ  یکپک یآلودگ

 مسطح نمودن سطح کمپوست و انتظار براي بازیابی میسلیوم -3

اگر رطوبت کمپوست خیلی پایین است کمپوست پر شده بایستی آبیاري شود تا رطوبت کمپوست به حد نرمال برسد. در 
 بدتررا  دو کمپوست بزمان دستورزي کمپوست بایستی به نکات زیر توجه کرد. دستورزي، کمپوست خوب را خوب تر 

. وظیفه کارشناس پرورش قارچ تعیین کیفیت کمپوست می باشد تا تصمیم بگیرد آیا با این کمپوست به صورت می کند
   فعال کار کند و یا میزان دستورزي را به حداقل برساند.

. کنند یاستفاده م از اصطالح تخته کوبی (leveling) نمودنمسطح اصطالح  يبه جا تولیدکنندگان بعضی از
مال از خاك اع یکسانی عمقهموار و همسطح باشد تا در سرتاسر بستر کشت  دیبستر کشت با ،یان خاکدهچون در زم

کند. از  یم دایضرورت پ يآن قارچها به صورت همزمان و همگن در بستر ظاهر شوند، همسطح ساز جهیشود تا در نت
 رانیمل در اع نیشود، به اصطالح به ا یستفاده ما یکیپالست ایو  يتخته ا يهموار نمودن بستر از ماله ها يبرا کهییآنجا

تر، جهت بس يو متراکم نمودن کمپوست به منظور اتصال بهتر اجزا يفشرده ساز یعنی یکوب ختهت.ندیگو یم یتخته کوب
 نکهی. اندیقارچ بهتر بتوانند کمپوست را اشغال نما يومهایسلیهوا در کمپوست تا م هیسرعت تهو میحفظ رطوبت و تنظ

   .دارد یتراکم کمپوست بستگ ایو  ینشود و چه موقع انجام شود به رطوبت و فشردگ ایانجام شود و  یته کوبتخ
  :تراکم مناسب فیتعر
شتن داشته باشد و پس از بردا يحالت فنر د،یاست که اگر با پنجه دست کمپوست را فشار ده نیتراکم مناسب ا نهنشا

فشار دست، به حالت اول خود برگردد.  اگر کمپوست در اثر فشار دست ارتفاعش (ضخامتش)کمتر نشود، تراکم آن 
  .لت اول برنگشت، تراکم آن کم استحا هاست و اگر فشرده شد و ارتفاع آن کمتر شد و ب ادیکمپوست ز

  :رطوبت مناسب فیتعر
 دجایا یمشکل چندان شتریب ایدو درصد کمتر و  یکیذکر شده است.  %67 یزن هیکمپوست آماده ما يمناسب برا رطوبت

  .کند ینم
  .انجام داد لیذ يتوان در زمان ها یرا م یکوب تخته
  : در روز اول ورود کمپوستالف
  یخاکده:  در روز قبل از ب
  :  هر دو زمان فوقج

شود رطوبت و تراکم آن مناسب باشد، در روز اول ورود به سالن به تخته  یکه به سالن شما وارد م یکمپوست اگر
صورت بهتر است در  نیدر ا می باشد،  %67اگر بافت کمپوست شل است و رطوبت آن هم کمتر از .  ندارد ازین یکوب

 ازین یاست، نه تنها به تخته کوب ادیاگر رطوبت و تراکم آن ز  .انجام شود یدوم، تخته کوب ایبدو ورود، همان روز اول و 
 یشردگرطوبت و ف اگرکرد.  لکم نمود و ساختمان آن را ش یتراکم کمپوست را با چارشاخ زن یقیبه طر دیندارد، بلکه با



مضر  يو گازها کیحبس گاز کربن شتر،یدر بدو ورود کموست، باعث تراکم ب یاست، تخته کوب ادیتراکم کمپوست ز ایو 
به دنبال خواهد  يا دهیها، مخاطرات عد ومیسلیرشد م يشود، که برا یکمپوست م ياز حد دما شیب شیو افزا گرید
  .اشتد

پس از چندین رسانده اند،  24سالن را به  يدما کهیکنند که در حال یم تیبابت شکا نیاز ا سالندارنمواقع  یبعض
سالن  يهوا يکمپوست در سالن از دما يدما نکهیا لیاز دال یکی.  دیآ یتر نم نییپا 32کمپوست از  يدماساعت هنوز 

 ریبا تاخ کمپوست يشود که دما یم يادآوریباشد.  البته  یمپوست مک ادیرطوبت باال و تراکم ز نیکند، هم ینم تیتبع
کمپوست  يرسد. در حالت معمول دما یهم م شتریب ایساعت و  48تا  یگاه ریتاخ نیکند و ا یم تیسالن تبع ياز دما

 شیافزا يبراتراکم و رطوبت کمپوست در بدو ورود کم باشد،  اگر.  باشد شتریسالن ب ياز دو درجه از دما شیب دینبا
 ومیسلیود و مش یکمپوست حفظ م يرطوبت و دما یکرد.  با تخته کوب یدر همان روز اول اقدام به تخته کوب دیتراکم آن با

  .ندیتوانند کمپوست را اشغال نما یها بهتر م
 به خاطر روي هم قررا گرفتن بلوکها در د،یتا سالن تول يکمپوست ساز واحد در راه حمل از نکهیتوجه به ا با

اشغال  شود.  اما بعد از یم دایپ یبه تخته کوب ازیشوند، به ندرت در بدو ورود ن یکمپوست فشرده م يبلوکهاکامیون، 
 یکند.  چون در ط یم دایضرورت پ یعموما تخته کوب یروز، در روز قبل از خاکده 14ظرف  ومیسلیکمپوست توسط م

 جهیتخارج شده است.  در ن کیبه صورت گرما و گاز کربن مصرف شده و ومهایسلیاز کمپوست توسط م یمدت قسمت نیا
 یاکدهقبل از خ از،یتراکم کمپوست به حد مورد ن شیافزا ي. برابافت کمپوست متخلخل، و تراکم آن کمتر شده است

  .دینشده باش ایباشد و  دهش یالزم است، چه روز اول ورود کمپوست تخته کوب یتخته کوب
مپوست در راه حمل از ک نکهی، با توجه به اهم هست ادیز بلکه ستیرطوبت کمپوست کم نکنم اگر  یم دیهم تاک باز

شود. اما بعد  یم دایپ یبه تخته کوب ازیشوند، به ندرت در بدو ورود ن یکمپوست فشرده م يبلوکها د،یتا سالن تول يساز
کند.  چون  یم دایضرورت پ یته کوبعموما تخ یاز خاکده بلروز، در روز ق 14ظرف  ومیسلیاز اشغال کمپوست توسط م

ده است.  خارج ش کیمصرف شده و به صورت گرما و گاز کربن ومهایسلیاز کمپوست توسط م یاسپاون ران قسمت یدر ط
تراکم کمپوست  شیافزا يبرا ط،یشرا نیشود. در ا یم شترینسبت به قبل ب یخال يدر داخل کمپوست نسبت فضا جهیدر نت

 یالزم است، چه روز اول ورود کمپوست تخته کوب یتخته کوب یها، قبل از خاکده فیصال بهتر هو ات ازیبه حد مورد ن
  .نشده باشد ایشده باشد و 
خورد و  یساختمان کمپوست به هم م ،یدر روز قبل از خاکده یممکن است سوال شود، با تخته کوب خوب

 يخروج گازها يجابجا شود، برا یپوست بهم بخورد و کمساختمان کم یشوند. اتفاقا اگر با تخته کوب یپاره م ومهایسلیم
است که در استفاده از کمپوست فاز  يزیهمان چ نیا قایدق .تازه بهتر است يحبس شده از داخل کمپوست و ورود هوا

III استفاده از کمپوست فاز  نکهیقبل از ا یافتد. حت یدر پر کردن سالنها اتفاق مIII بر معت یشود، در منبابع علم یعموم
تر  کنواختی ومهایسلیورو شود تا هم رشد م ریکمپوست در قفسه ها ز ،یشد که دو سه روز مانده به خاکده یم هیتوص



 ریاست، تخم ادیاز کمپوست که تراکمش ز ییخارج شوند. چون در جاهادر کمپوست حبس شده  يگردد و هم گازها
  .شوند یم دیمضر تول يدهد وگازها یرخ م يهواز یب

 يخورند و در فضا یآناستاموز، به هم جوش م دهیپد قیروز، از طر کیپاره شده هم بعد از حداکثر  ياومهیسلیم
همزدن کمپوست خوب در دو سه  شوند. یهم م تریقو یشود و به قول یم شتریسرعت رشدشان ب ،یسم ياز گازها يعار

ست اگر قسمتهایی از کمپو  کند. یبد تر مآنرا  تیآن را بهتر و همزدن کمپوست بد، وضع تیفیک ،یروز قبل از خاکده
ا قبل مسطح نمودن بستر را تآلودگی داشته باشد، با هم زدن کمپوست، آن آلودگی در سرتاسر کمپوست پخش می شود. 

کنترل رطوبت آن وجود  ایبستر و  يفشرده ساز يبرا يبه دستورز يازیتوان انجام داد. اگر ن یموقع م ،هریاز خاکده
  عمل مسطح نمودن انجام شود بهتر است. چرا؟ نیا رتریدندارد، هرچه 

 نیربهت یاست، روز قبل از خاکده یاعمال خاك پوشش يبرا مسطح نمودن بستر تخته کوبیفقط هدف از  اگر
اشغال شده است و خطر آلوده شدن آن  يقارچ دکمه ا ومیسلیکار است. چون کمپوست کامال توسط م نیا يموقع برا

 ياربا هر دفعه دستک پوست،کم یزن هیکه بعد از ما دیباشد. مطمئن باش یکمتر م یلیخ ،يح سازتوسط عوامل همسط
 کیپالست یآل است، حت دهیشده ا يداریکمپوست خر طیشود. اگر شرا یم شتریب آنها به  یکمپوست، خطر انتقال آلودگ

 یبررس يمگر برا د،یم وارد سالن نشوه کباری ،یتا روز قبل از خاکده ی. حتدیکمپوست ها را هم دست نزن يرو يها
 ایرف و بار مص کی کیپالست شیو باز رو دیبلوك را بردار ییرو کیدارد که پالست یزومها. چه ل یبستر از نظر آلودگ

کمپوست هم باعث حفظ رطوبت  يرو کیپالست د؟یپهن کن یو سم نیروزنامه آلوده به انواع قارچها و عناصر سنگ
 سالن صورت يبستر و هوا نیتبادل هوا ب یاحتدهد که به ر یکه دارد، اجازه م يوسط منافذشود و هم ت یکمپوست م

 یله زمانفاص يکنند؟ فقط برا یبلوك هارا سوراخ م ییکمپوست سطح رو دیتول يبود چرا واحد ها نیاز ا ری. اگر غردیپذ
شوند و آن  یم دهیهم چ يا روکمپوست ه ون،یحمل توسط کام یاست. چون درط یچند ساعت حمل؟ قطعا جواب منف

  که می شود. شود؟ یشود. نم یمسدود م یفوقان يمنافذ هم توسط بلوکها
راهنما  يتابلو کی، صرفا پس از ورود کمپوست به سالن خادهی اعمال شود،  روز 17تا  14شود  یکه گفته م نیا

است که  یزمان د،یرا اعمال کن یخاك پوشش یک نکهی.  اما ادیاشآماده ب یخاکده يروز برا 14پس از  نکهیا یعنیاست.  
 ازیمرحله به تجربه ن نیا صیشوند.  تشخ یکمپوست ظاهر م يرو ییشده است و قطرات زرد طال لیتکم ریسه دوانی

  دارد.
  مطلب ادامه دارد

 


