
   آوريعمل  5-13
  تبدیل میسلیوم رویشی به زایشی  5-13-1

کند.  اگر بعد از این مدت با حفظ شبکه میسلیوم تمام خاك پوششی را اشغال می      ،روز 10 حدود معموال پس از گذشت 
سطح خاك                سلیوم بر روي  شکل از می شکیل یک الیه نمدي  شاهد ت سلیوم ادامه یابد،  شد می شرایط محیطی، ر همان 

وست ی و کمپکه اصال خوب نیست، چون بستر قفل می کند و اجازه ورود اب به درون خاك پوشش پوششی خواهیم بود
ه مقادیر شود کاین وضعیت وقتی شدیدتر می  مانع تبادل گازها بین بستر و هواي سالن می شود. در نتیجه د و هرا نمی د

شود،        ديزیادي  شی تبدیل  شی به مرحله زای سید کربن در اتاق پرورش به وجود آید.  بنابراین براي آنکه مرحله روی اک
میسلیوم به سطح خارجی    وقتی کهروز پس از خاکدهی یعنی  7تا  5 معموالً  غییر داد.اي تباید شرایط محیطی را به گونه 

    کنند.میمحیطی ، اقدام به تغییر شرایط )10 -5(شکل  درصد آن را اشغال کرد 70 خاك پوششی رسید و تقریباً
کاهش  C˚ 24 است آرا به به  C˚ 24این است که اگر دماي کمپوست بیشتر از   اولین کاري که بایستی انجام شود   

کاهش درجه این   .باشد می C˚ 16 بهاتاق  درجه حرارتکاهش داد و یک شبانه روز در این دما نگه داشت.  دومین کار   
 . اتاق بایستی کاسته شود    از دماي C˚ 2نا 1,5، یعنی روزي روز صورت پذیرد  4تا  3حرارت بایستی به آهستگی در طی   

  واهند شد.  خاي ظاهر ها به صورت خوشهو به سرعت انجام شود،  قارچ ر مدت زمان کوتاهیداگر این کار 

  
  
  
  

برسد و   C˚ 16 تا 15به حدود  C˚ 24 روز از 4تا  3ظرف  دیسالن کشت با   يهوا يدما ،ییدر موقع اعمال شوك سرما  
دما بماند.  نیو تا آخر دوره در هم ابدی شیافزا C˚ 18 حداکثر شود و بعد به يدرجه نگه دار نیساعت در ا  12به مدت 

هاي تازه نمو سنجاقی.  این اندام در واقع قارچظهور پریموردیا و اندام ته  10-5شکل 
 باشند.اي هستند که مقدمه تشکیل اولین تراز برداشت مییافته



ست خودش را با دما  يدما ست ب  ي. اگر دما کند یم میسالن تنظ  يکمپو شته    يبا دما C˚ 2 از شیکمپو سالن تفاوت دا
شد، با  شکل  دیبا شد   یم شته با نگه  C˚ 18تا  17سرما درجه حرارت هواي اتاق را باید در  شوك   اعمال پس از .وجود دا

ست به     شت.  در این حالت درجه حرارت کمپو سد.   می C˚ 20تا  19دا ست  بهترین درجه حرارتر ضعیت   کمپو در و
  بیشتر باشد.   C˚20کمتر و از  C˚ 12 گزارش شده است.  اما در هر حال نباید از  C˚ 18جدید 

سلیوم قارچ دکمه اي     ومین کاري کهس    باید انجام داد، تهویه هوا است.  براي تبدیل حالت رویشی به زایشی در می
شود.     سرد جایگزین هواي گرم مرطوب کهنه  یافته اکسید کربن تجمع حذف ديدر واقع براي  هوا تهویهباید هواي تازه 

د و هایی با ساقه بلن ممکن است قارچ  نباشد،  کافیو سرما  ی ههوادکه  یدر صورت   باشد. اتاق کشت می اضافی  و گرماي 
شد اي میتولید قارچ دکمهشوند که یک وضعیت نامطلوب در    تشکیل کالهک کوچک  ستی پس از اینک   .با ه هوادهی بای

سلیوم  سط هامی سیدند ي قارچ به  سفید کردند،   %70و  ح خاك ر شود.  اگر هوادهی و حذف دي  سطح آن را  اکسید  انجام 
شوند.  میزیر خاك تشکیل   هاشود و ته سنجاقی  میرشد میسلیوم در داخل خاك متوقف    ،کربن زود تر از این انجام شود 

 يبعد يدر فالشها  .خواهید داشت  غشته به خاك آهاي کثیف و قارچ ،و سر برآوردن از خاك  دپس از رش در این صورت  
سرما ن    یاجیاحت شوك  سرما    کیچون همان  ست، یبه   ،در کل دوره ازیاز تعداد مورد ن شتر یب یلیقبل از فالش اول، خ يشوك 
  کند. یم دیتول یته سنجاق مانیبرا

هاي اولیه باردهی تشــکیل اندام، )هوادهی و ســرمادهی( ئ شــوك ســرماییاالق از ســه روزپس از گذشــت  معموالً
ــوند.  این اندام  می ــوند که در واقع اولین مرحله نموي ) نامیده میPrimordiaابتدا پریموردیا (هاي اولیه باردهی    شـ شـ

شی قارچ دکمه مرحله  شد و نمو پریموردیا   زای ست.  با ر شکیل می Pinheads( سنجاقی تهاندام اي ا شکل  ) ت -5 شود (
در واقع آنچه که در تغییر شــرایط براي تشــکیل .  گفته می شــود Pinningســنجاقی اصــطالحاً ام تهاندظهور به   .)11

گاز دي پایین نگه داشــتن ســطح  و  ، ورود هواي تازهکاهش درجه حرارت ،هاي اولیه باردهی از همه مهتر اســتاندام
ست.    سید کربن ا صوالً   اک شی خود به درجه حرار اي، دکمهقارچ  ا ساس     C˚20هاي باالتر از تدر مرحله زای سیار ح ب

 ˚C بهمحیط تحقیقات ثابت کرده است که هر چه درجه حرارت   باشد. C˚18- 16 دامنه حرارتی آن  بهتر استاست و 
زودرسی   ،نزدیکتر باشد  C˚ 16 و هر چه درجه حرارت به بود دخواه و عملکرد کمتر نزدیکتر باشد، زودرسی بیشتر    20

ــت می  باالتري عملکرد کمتر و  ــت    روز پس از خاکدهی اولین قارچ    21تا   18معموال پس از   .آید بدسـ ها قابل برداشـ
  خواهند بود. 

  (ظهور قارچ در بستر) شرایط محیطی مرحله عمل آوري   5-11-2
شروع مرحله زایشی   شرایط محیطی نیاز دارند که متفاوت از  هاي قارچتمام گونه، براي  ط شرای هاي خوراکی به نوعی از 

  گردد:در این قسمت به برخی از مهمترین تغییرات محیطی اشاره می.  محیطی بهینه براي رشد رویشی آنها است
هینه دي تراکم ب معموالًاهمیت بسیار زیادي دارد.  تراکم بهینه دي اکسید کربن براي مرحله زایشی  -دي اکسید کربن

ختالف بین تراکم باالي دي اکسید کربن در سطح بستر کشت و ا یعنیاکسید کربن در این مرحله بصورت شیب تراکم 
میزان دي اکسید کربن از هاي اولیه باردهی، .  براي شروع تشکیل اندامشودمی ادراكتراکم پایین آن در اتاق پرورش 



ppm 2000 کمتر از بایستی به ppm 800 .هاي باردهی اولیه بیشتر از آن براي شروع تشکیل اندام غلظت . رسانده شود
  ، باید از یک تهویه مناسب و شدید در مدت زمان کوتاه استفاده کرد.غلظتبراي رسیدن به این .  نامطلوب است
ــی آنها   پایین  یهاي خوراکی در درجه حرارتهای   ارچدر واقع اغلب ق   -درجه حرارت  ــد رویشـ الزم تر از آنچه براي رشـ

ست  ستی در حد   هاي اولیه باردهی، درجه حرارتکنند. بعد از ظهور اندام، تولید اندام باردهی میا حفظ  C˚ 18- 16بای
  شود.

در زمان تولید اندامهاي باروري   باشد.میدرصد  80-85، رطوبت مطلوب در حد در هنگام عمل آوري -رطوبت نسبی
  شود.می از سطح قارچهاباعث کاهش تبخیر و تعرق  اوال باشد، چراکه خیلی باالها نبایستی رطوبت اتاققارچ (عمل آوري) 

ز .  ابایستی رطوبت در حدي باشد که هم تبخیر و تعرق صورت بگیرد و هم سطح کالهک قارچ خشک نشودچون 
با  نبایستیذا ل ،باشدها میاز طریق میسلیوم به کالهک کمپوستاز تبخیر و تعرق عامل اصلی انتقال مواد غذایی آنجاییکه 

یوع بیماریهاي ثانیا رطوبت باال باعث ش  .از سطح قارچ گرفته شود جلوي تبخیر و تعرق باال بردن رطوبت نسبی سالن کشت
  باکتریایی در سطح قارچ ها می شسود.

   آبیاري
 لیه دلبد از رافلینگ و قبل از اعمال شوك سرمایی، بستر را به خوبی آبیاري کنید.  چون بعد از ظاهر شدن پین هد ها، بع

 دیکن یعس د،ینکن ياریآبهرگز بزرگتر شوند،  ایهد ها به اندازه نخود  نیکه پ یتا موقع ،ياریها به آبهد  نیپ تیحساس
) يپودر انودتسبک (به قول خ ياریبود، آب يضرور ياری. اگر هم واقعا آبدیحفظ کن تامین و يگرید قیرطوبت را به طر

  .کنبد ریهارا تبخهد  نیپ يقطرات آب رو د،یشد هیبا تهو ياریبعد از هر دفعه آب ی. ولدیانجام ده

روز پس از القاء شوك سرما و تهویه 10ظهور اولین ته سنجاقی ها حدود  11 – 5شکل   



د، چون شو یکمتر م یمردگ نیالبته خطر پ  شود. یخطرش کمتر م ياریها از نخود بزرگتر شدند، آبهد  نیکه پ یزمان
 ،ياریوجود دارد، خصوصا اگر پس از آب ياریآب بار با هر ییایباکتر يماریخطر بروز ب یها بزرگ شده اند، ولهد  نیپ

   .دیفارچها را خشک نکن يقطرات آب رو
 تیالزم باشد. که به ظرف ياریسه دفعه آب ایها تا زمان برداشت، ممکن است دو  یفندق ایها و  ينخود دیزمان تول از
تا  دیشما مجاز هست زیو اما دوستان عز اما .دارد یقارچ در بستر، بستگ زانیخاك و م ،عمقیآب خاك پوشش ينگهدار

است که  نیا لشیدل د،ینکن ياریساعت مانده به برداشت، آب 12از  میگو یم نکهی. ادیکن ياریساعت قبل از برداشت آب 12
   .کند یم دایکاهش پ به شدت خچالیاش در مغازه و  يقارچ و ماندگار تیفیک

سنجاقی        شکیل ته  سالنها بعد از ت ستی رطوبت  شود، تبخیر و تعرق از   %85ها به با توجه به اینکه بای کاهش داده 
 جذب آب و آماس سلولی است   رشود. رشد قارچها غالبا به خاط  نسبت به قبل بیشتر می   سطح خاك پوششی و قارچها   

ــکیل می %90بطوریکه بیش از   ــت هر کیلو قارچ حدود  ندهد.  بنابرایوزن قارچ را آب تشـ آب الزم  لیتر 4براي برداشـ
است. این آب بایستی توسط آبیاري به بستر کشت برگردانده شود. آبیاري محصول ظریفترین عملیات در پرورش قارچ         

میستر  از هر برداشت و تمیز کردن ب  پسو با مالیمت صورت بگیرد. بهترین زمان آبیاري  آبیاري بایستی با دقت  است.   
کوچک هستند  هاهد  شود.  در زمانی که هنوز پینمیصله هر برداشت تا برداشت دیگر بازهم آبیاري الزم اباشد. اما در ف
ــیب  هاداري کنید چرا که در اثر آبیاري پین داز آبیاري خو ــار باعث تخریب هیفیمبه راحتی آس  هابینند.  آبیاري با فش

شباع شود و لی آب از          شده و پین مردگی را به دنبال خواهد داشت.  بایستی آنقدر آب بدهید که مجددا خاك پوششی ا
صورت باعث قطع هیف     سرازیر نگردد.  در غیر این  ست   یلیهرحال اگر به دالبه شود.   میو پین مردگی  هاآن به کمپو

 یسبک به صورت مه پاش    ياریآب ،یمردگ نیخطر پ شیرغم احتمال افزا یعل د،یشود، با  یدارد خشک م  یخاك پوشش  
  است.  شتریب یلیانجام شود. چون خسارت خشک شدن خاك خ کبار،یهر دو روز 

 ت)(حداکثر طرف ســه ســاع بعد از آبیاري تهویه شــدیدي انجام دهید تا قطرات آب روي قارچها هر چه ســریعتر
سودوموناس قارچها را آلوده خواهد کرد.       صورت بیماري باکتریایی  شوند، در غیر این  شک   زمان و مقدار آب ابیاري خ

ست می  آب مورد نیاز از  حجمآب آبیاري نقش دارند. و  حجمهاي زیر در تعیین آید.  در مجموع پارامتردر اثر تجربه بد
  شود.طریق فرمول زیر حساب می

Q = 1.8(1.25P + E + K − 0.1CDM − 0.18TW )  
Q =کل آب مورد نیاز براي آبیاري حجم  
Pشود= وزن تر محصولی که برداشت می  
Eمقدار تبخیر آب از سطح بستر =  
Kضریب ثابت هدر رفتن آب در آبیاري=  

CDMوزن خشک کمپوست=  
TW ب کمپوست در ابتداي مرحله خاك دهیآ=مقدار کل  

 



 
  

  
  
  
  
  
  
  

  روش آبیاري قارچها در بستر کشت  12 - 5شکل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  

   هاي باردهی ناشی از تغییر شرایط محیطیمراحل مختلف نمو اندام 13  -5شکل 
اشت با زمان برد ياریآب نیآخر نیدارند، زمان کوتاه ب ینییپا يکه قارچها پس از برداشت ماندگار یلیاز دال یکی

 یبعد از برداشت نشان م ياست، که خودش را روزها یقارچ ایو  ییایباکتر يماریآنها به ب یآلودگ يگریقارچ است و د
   .دهد

ند که دا یسالن دار م يبنابرا  شود. یدو برابر م بایکالهک در حالت نرمال در سالن قارچ، هر شبانه روز تقر قطر
آن  يندارد، بلکه به مرحله رشد یالهک بستگالبته زمان برداشت قارچ به قطر ک  خوهد بود. یبرداشت ک یبیزمان تقر

 نکهیا نیچون در ع زمان برداشت است، نیباشد، بهتر یم شدنقارچ در شرف باز  ریپرده کالهک ز کهی. زمانددار یبستگ
با بافت خوب و  ییداشتن قارچها يبرا .هم برخوردار خواهد بود ییبرخوردار است، از وزن باال یقابل قبول تیفیاز ک

 . دیدست بکش ياریساعت مانده به برداشت، از آب 12 اد،یز يماندگار

  نور
در  شدت نور بایستی    د که مقدار کافی نور دریافت کنند.نکنمیدهی تولید هاي میوهاندامها زمانی بعضی از قارچ 

ول زیر جد  دهی نیازي به نور ندارند.اندام میوهها براي تولید برخی دیگر از قارچ  حدي باشد که بتوان با آن مطالعه کرد.
  دهی به نور احتیاج دارند:ها براي میوهدهد که کدام قارچنشان می

Agaricus bisporus (دکمه اي سفید)  نیاز ندارد  
Agaricus bitorquis(دکمه اي سفید)  نیاز ندارد  

Lentinula edodes )روزساعت در شبانه 8  )شیتاکه  
Pleurotus spp. )روزساعت در شبانه 8  )صدفی  

Volvariella volvacea  نیاز ندارد  
  
  



  میزان تهویه
شود.  نیامت ي سالنهوا هیتوسط تهو یستیباشد، که با یم ژنیرشد قارچ اکس يبرا يضرور اریاز الزامات بس یکی

در کمپوست و خاك  ومیسلیکند. در زمان رشد م یرشد قارچ در سالن فرق م مرحلهبسته به  ،سالن قارچ هیتهو زانیم
ورود کمپوست به  ياز ابتدا یعنیزمانها،  نیادر  2CO قارچ نسبت به ومیسلیچون م ست،یالزم ن يادیز هیتهو ،یپوشش
 يبرا یبرسد، مشکل ppm 4000 زانیبه م 2CO اگر غلظت ی. حتستیحساس ن ادیا زمان اعمال شوك سرما، زتسالن 
 یباال خوشش م 2CO ندارد و از ژنیبه اکس اجیاحت ومیسلیکه م ستیبدان مفهوم ن نیکند.  البته ا ینم جادیا ومیسلیرشد م

 یا ساخته مهو لتریاسپاون بدون ف يها سهیشد و ک یاستفاده م تیخصوص نیاسپاون، از ا دیبود، در تول نیچن اگر.  دیآ
مهر و موم کردم.   کیدرب آنهارا با دستگاه دوخت پالست ،یلوگرمیک 1اسپاون  يها سهیک حیبعد از تلق یشیشد. در آزما

 غلظتود وتمام شده ب سهیک ژنیمتوقف شد. چون اکس کامال دشانرا پر کردند، رش سهیسوم ک کیها حدود  ومیسلیم یوفت

 2CO 2میسلیوم هاي قارچ از بود.  اگر  یافته افزایشCO به رشدشان ادامه  يشتریبا سرعت ب یستیآمد با یخوششان م
  .دادند یم

 يادیز ژنیها و قارچها به اکس یشود، چون ته سنجاق یم شتریدر سالن ب ژنیبه اکس ازیزمان اعمال شوك سرما، ن از
 شتریب ژنیبه اکس ازیها بزرگتر شوند، ن یکند. هرچه ته سنجاق یم جادیا یکیولوژیزیف يها يدارند و کمبود آن ناهنجار ازین
در وارد سالن شود. اگر سوال شود که چق یستیبا ژنیحجم اکس نیشتریب ،به برداشت فالش اول کیشود. در زمان نزد یم

 ppm  800 از شتریب 2CO غلظت دیاست که بعد از اعمال شوك سرما هرگز اجازه نده نیالزم است.  جواب ا هیتهو

متر  225 ازیرا در اوج ن یهواده زانیاز منابع م یبعض( باشد یم ppm 300 آزاد حدود يدر هوا 2CO غلظت )بشود
متر مکعب  4500  یتن 20سالن  کی يدر اوج بار، برا یعنی.  )مکعب در ساعت به ازائ هر تن کمپوست ذکر کرده اند

البته به   .در نظر گرفت ازیبر اساس اوج ن یستیهواساز هر سالن را با تیوارد سالن شود.  ظرف یستیهوا در هر ساعت با
 تیرفدر انتخاب ظ یستیامر هم با نیباشد، که ا یم ازین يدیشد یبه هواده ،ياریکه پس از هر دفعه آب دیداشته باش ادی

   .ردیهواساز مد نظر قرار گ
 تنفس در.  دارند نیاز زیادي اکسیژن به خود دهی میوه اندام و ها میسلیوم رشد براي و هستند هوازي موجوداتی ها قارچ

 رشد وجود این با.  کند می تبدیل آب و CO)2 (کربن اکسید دي به و تجزیه را بستر در موجود کربن هیدراتهاي میسلیوم هوازي،
 . کند پیدا افزایش کربن، اکسید دي در افزایش اندکی توسط است ممکن میسلیوم رویشی

 تشکیل زمان از. برسد کمتر یا و ام پی پی 400 به 2CO غلظت هوادهی وسیله به بایستی ها سنجاقی ته تشکیل القاي براي
 تاره هواي ورود با اگر کردم عرض.  یابد افرایش ام پی پی 800 از بشتر به 2CO غلظت ندهید اجازه آخر برداشت تا ها سنجاقی ته

 میشهه طرفی از.  است بهتر بشود سالن وارد بیشتر هرچه تازه هواي آمد، نمی پیش رطوبت کاهش و سالن دماي در تغییر مشکل
 بعضی هب توجه با بنابراین.  گردد یکنواخت سالن جاي همه در رطوبت و حرارت درجه تا شود سیرکوله سالن هواي از قسمتی باید

 شود سوال اگر. دانند می مجاز را طبیعی محیط در آن غلظت برابر سه یا و دو تا را 2CO غلظت افزایش که است ها محدودیت از
 رطوبت و دما قارچ، رشدي مرحله کشت، زیر سطح به بستگی آن جواب بشود؟  سالن وارد باید O2  چقدر ساعت هر در که



 تا زنی مایه زمان از. برود ام پی پی 800 از باالتر سالن  2CO ندهید اجازه دارید قارچ سالن در موقعی در حال هر در.  دارد محیط
  .اند دانسته مجاز هم را ام پی پی 2000 حتی 1500 حد تا را 2CO غلظت منابع از بعضی سرمایی، شوك اعمال

 عتیکه در طب يزیسالن است (چ 2CO زانیها، کنترل م یته سنجاق لیکنترل زمان و تعداد تشک ياز راهها یکی
ها،  نیپ لیالقاء تشک يشوند). برا یم لیخاك تشک ریو ز يشود و قارچها به صورت خوشه ا یآزاد کنترل نم يدر فضا

 مترک ایام و  یپ یپ 400را به  2CO و غلظت میده یخوب انجام م هیو هم تهو میآور یم نییسالن را پا يهمزمان هم دما
  .شود یکنترل م زیها در واحد سطح ن یتعداد ته سنجاق یدر زمان هواده 2COزانی. باکنترل ممیرسان یم

غلظت نشود،  ( نیتام یقارچ به خوب ازیمورد ن ژنیها تا برداشت آخر، چنانچه اکس یته سنجاق لیاز زمان تشک اما
 یده وهیشود. در زمان م یماند و زوذ پشت باز م یشده و کالهک کوچک م لیشود) ساقه قارچ طو %16کمتر از  ژنیاک

تازه  يو ورود هوا هیبا تهواز سالن فقط  2COو حذف  ژنیساک نیکمتر باشد بهتر است. تام2COو  شتریب ژنیهرچه اکس
 18زطوبت و  %85(ازیمورد ن زانیکند و از م یم رییتغ زیرطوبت سالن ن زانیسالن، دما و م يهوا هیاست. اما، با تهو سریم

شد تنفس و ر يبرا یاز حد، در زمان رشد قارچ در سالن، مشکل ادیز هیتهو نیشود. بنابرا یدما) خارج م گرادیدرجه سانت
 نیشود، و تام یسالن و هدررفت رطوبت آن م يدما رییشدن قارچها، تغ ياما باعث پوست سوسمار کند، ینم جادیقارچ ا

 شتریبه ب 2CO غلظت دیها تا فالش آخر، اجازه نده یته سنجاق لیاز زمان تشک نکهیخالصه ا در بر دارد. نهیمجدد آنها هز
و  سالن يدر دما رییو تغ يتاره مشکل پوست سوسمار يهوا.  عرض کردم اگر با ورود ابدی شیام افرا یپ یپ 800از 

 ياز هوا یقسمت دیبا شهیهم یطرف ازوارد سالن بشود، بهتر است.   شتریتازه هرچه ب يآمد، هوا ینم شیکاهش رطوبت پ
 تیمحدود از یبا توجه به بعض نیشود.  بنابرا کنواختیسالن  يشود تا درجه حرارت و رطوبت در همه جا رکولهیسالن س

  .دانند یرا مجاز م یعیطب طیبرابر غلظت آن در مح 3 ایو  2را تا  2CO غلظت شیهم، افزا یده وهیها است که در زمان م
  سرعت حر کت هوا در سالن -2
 ،دیکن یم ادیرا ز یسرعت هواده ،ياریقارچ ها پس از آب يخشک کردن قطرات آب رو يکه برا ياز زمان محدود ریغ به

سرعت حرکت هوا در سالن  شود.  شتریب هیمتر بر ثان یسانت 10از  دیدر زمان وجود قارچ در بستر، سرعت هوا در سالن نبا
 هیمتر بر ثان یسانت 6تا  3 نیب دیبا %85سرعت حرکت هوا در سالن در رطوبت  به میزان رطوبت هواي سالن بستگی دارد. 

 یکشدن قارچها، خش يباعث پوست سوسمار نیاز ا شیباشد. سرعت ب هیمتر بر ثان یسانت 8تا  5 نیب %90و در رطوبت 
 نیعت کمتر از اشود.  سر یبالغ و کاهش عملکرد م يسطح قارچها یو تورفتگ شتریب ياریبه آب ازیبستر کشت و ن موردیب
  گردد. یم ومیلیسیو ورت ییایچون لکه باکتر ییها يماریقارچها به ب یدگخطر آلو شیباعث افزا زین

  (فالش) ترازهاي برداشت  5-12
شکیل اندام  سپوروفورهاي بالغ در واقع طی دو   ت سپس ا ندد، پیوهاي هم زمانی متناوب به وقوع میهرهاي اولیه باردهی و 

شود، ولی در  هاي اولیه باردهی و اسپورفورهاي بالغ مشاهده می  تشکیل اندام  ،هاي هم زمانیبطوریکه در خالل این دوره
هاي هم زمانی دیده در طی عمل آوري معموال ســـه تا پنج تا از این دوره شـــود. ها هیچ قارچی تولید نمیین این دورهب

ــوند.  می ــالحاًبه هریک از این دوره. ش ــتتراز  هاي هم زمانی اص گویند.   می )Flush, Break or Bloom( برداش



شت ممع شد و روز طول می 13تا  7، وال هر تراز بردا شت   یا ک صله بین دو تراز بردا سط  فا ست.   10 به طور متو در روز ا
  شود.میعملکرد قارچ برداشت  %80هفته یا سه فالش اول معموال  4طی همان 

  برداشت يو کنترل مقدار فالشها میتنظ
در هر  برداشت زانیکه در م یعوامل توان مقدار قارچ قابل برداشت را در هر فالش کنترل کرد.  یم یداتیتمه يسر کی با

  :باشند، عبارتند از یفالش موثر م
  سالن و سرعت کاهش آن يهوا يدما .1
  کمپوست و سرعت کاهش آن يدما .2
  و سرعت کاهش آن CO2 غلظت .3
  یرطوبت نسب .4

  
  
  



  
  

  
  

برداشت در فالش اول است.  زانیدر رابطه با کنترل م در رابطه با کنترل مقدار قارچ مالحظه نمودید که یجداولمطالب و این 
است که اگر  نیکه واضح است ا آنچه . داشت میمقدار قارچ در واحد سطح نخواه يرو یکنترل چندان ،يبعد يدر فالشها

است  نیکنم ا دیتاک دیکه با آنچه .شود و برعکس یکمتر م يبعد يفالشها يکمپوست برا يفالش اول پر بار گرفته شود، انرژ
تعداد  از شتریب یلیقبل از فالش اول، خ يشوك سرما کیچون همان  ست،یبه شوك سرما ن یاجیاحت يبعد يکه در فالشها

  کند. یم دیتول یته سنجاق مانیبرا از،یمورد ن
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  قفل کردن بستر
انقدر باال  قارچ يها ومیسلیو اعمال شوك سرما، م یدر هواده ریشود که در اثر تاخ یگفته م یصطالح قفل کردن بستر به حالتا

صورت  یتبادل هوا از سطح خاك با بستر کشت، به سخت کهیرا کامال مثل نمد پوشانده اند، بطور یپوششامده اند که سطح خاك
  .)  - 5(شکل  دکن یو آب در بستر نفوذ نم ردیگ یم

ر بستر حبس ها د ومیسلیحاصل از تنفس م کیانجام نشود، گاز کربن یو بستر کشت به راحت طیمح نیتبادل هوا ب اگر
 یم یزن هیکه کمپوست ما یزودرس کمپوست خواهد بود.  اصوال زمان یدگیو ترش يهواز یب ریتخم آن امدیخواهد شد و پ

و تنفس  ییایمیاست.  کم کم در اثر فعل و انفعاالت ش 7,2 دحدو (pH) آن هیدییشود، اس یشود و به سالن کشت برده م
 نهیبه تهیدیرسد. اس یم 5,5به حدود  3فالش  انیو در پا افتهیان کاهش  تهیدیموجود در کمپوست، اس يهایها و باکتر ومیسلیم

ه قارچ، ب ومیسلیم تیفعال يبرا طیبا ترش شدن کمپوست، مح نیاست.  بنابرا 6,5حدود  يقارچ دکمه ا ومیسلیرشد م يبرا
  دینما دیتول یتواند عملکرد مناسب یقارچ نم ومیسلینامناسب خواهد شد و م ،يمتعدد لیدال

کند  یفود من یشود، به درون خاك به سخت یکه به بستر داده م یکند، آب یبستر کشت قارچ قفل م یوقت گریطرف د از
 هایاکتررشد ب ،یآب به کمپوست و خاك پوشش دنیان، عالوه بر نرس امدیماند که پ یبستر م يرو آب نیا يدیمدت مد يو برا

  .کنند یم جادیا یمردگ نیپ هایباکتر نیاست. ا یخاك پوشش يدر آب راکد رو
ازه به سالن ت يشوك سرما را اعمال و هوا ،ياریکه به موقع بستر را اب دیمواظب باش یلیخ نگیبعد از مرحله رافل نیبنابرا

). ومهایلسیشدن م میشدن و ضخ دهیبه هم تنشوند ( یشیو وارد فاز زا ستادهیباز ا یشیها از رشد رو ومیسلیتا م د،ییوارد نما
  .انجام شود دیاقدامات فوق با نگیساعت پس از رافل 48 تا 36سالن، معموال  طیبسته به شرا



  م؟یبکن دیبستر کشت قارچ قفل کرد، چکار با یلیاگر به دال ریتفاس نیبا ا خوب
 مشکل را برطرف کرد.  عرض يادیتوان تا حد ز یم ریز يگر بستر کشت قارچ به اصطالح قفل کرد، با استفاده از راهکارهاا

  ممکن است.  ریغ بایبدون کاهش عملکرد، تقر ،يچون برگرداندن بستر به حالت نرمال و عاد ،يادیکردم تا حد ز
. دیینما یدوباره خاکده دیو بستر را با خاك جد دیباشد، خاك بستر را تاسطح کمپوست بردار یم سریم تانیاگر برا )1

تفاده اس يباشد.  چون خاك آماده برا یم سریکنند م یم دیتول یکه خودشان خاك پوشش ییشرکتها يراهکار برا نیا
 زیش نرو نیکنند. ا یمجددا استفاده م ،ییندهایاز اعمال فرا عدکه از بستر برداشته اند، ب یخاک نیدارند و بعد هم از ا

 نیردر ان وجود ندارد، بهت یکاف نیاست و تعداد پ دیقفل بستر شد اگر  کاهش عملکرد به دنبال خواه  داشت. يمقدار
 يراهکار برا نیباشد.  ا یم دیبا خاك جد یبستر و اعمال خاك پوشش ياز رو یراهکار برداشتن خاك پوشش

   .شود یم هیهم توص دیشد ياستروما
بستر  نیا یکرده است.  وقت دایپ يریرطوبت خاك کاهش چشمگ ادیز اریکه قفل کرده است، به احتمال بس يدر بستر )2

طع ها با کمپوست ق نیرابطه پ ،يخواهد داشت. در حالت فنر يفشرده شود، حالت فنر نییبا کف دست به سمت پا
رطوبت از دست رفته خاك  دیدر وهله اول با د،یمواجه شد طیشرا نیخواهد بود. اگر با ا نهایآن مرگ پ امدیشده و پ

قابل انجام است. مواظب  گر،یکدیساعت از  3تا  2 يسبک به فاصله ها ياریکار با چند بار آب نی.  ادیرا به آن برگردان
صورت  نیبه کمپوست چکه نکند. به ا یاز خاك پوشش یکه خاك اشباع شود و اب اضاف دیآب بده يبه اندازه ا دیباش

موجود در سطح خاك به  ينهایخود را از دست داده و به سطح کمپوست نشست خواهد کرد و پ يحالت فنر خاك
تا مجددا خشک  دیبستر باش نیمواظب ا ض،یفرد مر کیمثل مراقبت از  د،یرشد خود ادامه خواهند داد. در ادامه با

 ییایراهکار مقرون به صرفه تر است. اگرچه خطر بروز لکه باکتراین دارد،  نیپ یاگر بستر قفل شده به اندازه کافنشود.  
  .نسبت به راهکار اول مقرون به صرفه تر است نهیاما از نظر زمان و هزرا به دنبال دارد، 

را  گنیاز نو مجددا عمل رافل نکهیباشد. در واقع مثل ا یبستر م یسطح یراهکار سوم استفاده از شن کش و خراشده )3
 یشده در سطح بستر کنده خواهند شد و خطر الودگ لیتشک يها نیاز پ يادیعمل درصد ز نی.  با ادیده یانجام م

م از سمو ،یبعد از خراشده ياریشود در آب یم هیصسبز را به دنبال خواهد داشت.  تو يو کپک ها ییایباکتر يها
 نیپ يراشوك سرما ب اتی.  سپس عملدیاستفاده کن ياریهمراه با آب ل،یبنوم ایو  میکاربنداز لیاز قب یقارچ کش عموم

 مجدد، اعمال گردد. یده

 نگیبا رافل یول میده ینم دیتفاوت که خاك جد نیمثل راهکار اول است، با ا یمورد راهکار سوم، که در واقع به نوع در
 يتواند دانه بند یمجدد هرگز نم نگیرافل ایو  یعرض کنم که شن کش دیبا م،یرو یم ییبه مرحله قبل از اعمال شوك سرما

 یشده را با بستر قطع نموده و خطر آلودگ لیهد ها تشک نیهم ارتباط پ یبرگرداند و از طرف یال قبل دهیخاك را به حالت ا نیا
   .کند یم شتریسبز را ب يو کپک ها ییایباکتر يها

 تیگرداند. سالندار بسته به وضع یفوق، عملکرد بستر را به حالت نرمال و بدون قفل شدن بر نم ياز روشها چکدامیه
  .فوق را انتخاب خواهد کرد ياز روشها یکیکه دارد،  يبستر، امکانات و تجربه ا

  
  



  هاي بیوشیمیایی و مولکولی نمو اندامهاي باردهیجنبه 5-14
ســلولی هاي خوراکی یک مدل مناســب براي مطالعه تمایز در موجودات پراصــوال تشــکیل اندامهاي باردهی در قارچ 

ــد.  در این زمینه می ــان داده اي، قارچ دکمه مطالعات زیادي بر رويباش ــت.  این مطالعات نش ــده اس اند که قند انجام ش
سمزي   ) Manitol( مانیتول سیل ا سنجاقی  تهکند.  این قند در اندام عمل می )Osmoticant( به عنوان ایجاد کننده پتان

ــده و تجمع می  ــکیل شـ این قند در نمو اندامهاي  یابد.  ظاهراًمه مییابد.  در طی نمو اندامهاي باردهی این تجمع ادا   تشـ
  دارد.  در یک تراز برداشت، دو مرحله متفاوت وجود دارد: باردهی نقش مهمی

 :شود.سنجاقی شکل تبدیل میهاي تهپریمودیا و اندامدر این مرحله میسلیوم رویشی به  مرحله شروع  
   :یک ندام در این مرحله،   مرحله مورفوژن ــنجاقی  هاي ته  ا به    سـ ندام به تدریج  هایت   دکمه هاي  ا اي و در ن

  .شوندبدیل میغیره) ت ها واندامهاي باردهی بالغ (داراي پایه، کالهک، تیغه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  آماده برداشتسفید اي هاي بالغ قارچ دکمهاندام تصویر   15 -5شکل 
قبل از اولین تراز برداشــت مشــخص ســنجاقی تهبر طبق یک نظریه، تمام و یا اغلب ظرفیت بالقوه تشــکیل اندام 

  شوند.هاي باردهی بالغ تبدیل میسنجاقی به اندامتهسپس در طی تراز برداشتهاي بعدي، برخی از این اندام د، شومی



  
  

شود که خروجی هاي هوا نزدیک به کف سالن باشند تصویر ترسیمی از سیستم هوادهی اتاق کشت. البته توصیه می  16 - 5شکل 
  است.گازکربنیک که سنگین تر از هوا است، به راحتی خارج شود. در این تصویر این موضوع رعایت نشدهتا 

 چیست؟ پوششی خاك روي در ( pinheads) سنجاقی ته زیادي تعداد شدن ظاهر دلیل :سوال

 :خاطر به است ممکن سنجاقی ته زیاد تعداد شدن ظاهر: جواب

 سلیوممی وقتی است بهتر. اید کرده اعمال را سرما شوك دیر واقع در یعنی. است شده سفید پوششی خاك سطح خیلی .1
 .شود اعمال سرما شوك کرد، پر را خاك سطح %70 حدود

 ˚C از روز 4 تا 3 طی در یعنی. دهید کاهش را سالن دماي C˚ 2 روز هر است الزم. اید کرده اعمال سریع را سرما شوك .2
 .برسید درجه C˚ 16 به 24

 از قبل. C˚ 28 یا و 27 مثال است، بوده باال کمپوست حرارت درجه اید، کرده شروع را) هوادهی( را سرما شوك وقتی .3
 اعمال سرما شوك بعد کنید، تنظیم ساعت 24 مدت براي درجه 25 حد در را کمپوست حرارت درجه سرما شوك اعمال
 .شود

 سطح ای و کنید استفاده مرطوب هواي از هوادهی براي. است بوده پایین سرمایی شوك دوره در سالن هواي نسبی رطوبت .4
 شوك اعمال روزه 3 دوره طی در سالن هواي نسبی رطوبت که شود می توصیه. نگهدارید خیس را سالن کف و دیوارها

 .باشد %92 حد در سرمایی،

 با استفاده از دماسنج معمولی نسبی رطوبت گیري اندازه روش

 دیگري ته و دهد نشان را خشک دماي که باشد آزاد یکی ته. کنید آویزان سالن در هم نزدیک در معمولی اي جیوه دماسنج تا دو
 نسبی رطوبت هرچه. بود خواهد یکسان هردو دماي اشباع رطوبت در. میدهد نشان را مرطوب دماي که باشد آب لیوان درون در

 تر دماي اگر خشک، دماي C˚ 24 در. داد خواهد نشان کمتري است،دماي گرفته قرار آب لیوان در آن ته که دماسنجی باشد، کمتر



C˚ 23 ،همین در اگر. باشد می %92 نسبی رطوبت باشد C˚ 24 تر دماي خشک، دماي C˚ 22 ،خواهد %84نسبی رطوبت باشد 
االي ب اول ردیف .دهد می نشان را سالن نسبی رطوبت تر، دماسنج و خشک دماسنج درجه اختالف از استفاده با 1 - 5 جدول .بود

 رطوبت دو این تقاطع از. دهد می نشان را تر و خشک حرارت درجه اختالف ،ستون سمت چپ اولین و خشک، درجه ،جدول
، یعنی دو درجه کمتر، باشد، رطوبت نسبی برابر  C˚ 16 درجه و دماي مرطوب 18مثال وقتی که دماي خشک .آید می بدست نسبی

  خواهد بود. %82با
  استفاده از اختالف دماي ردماسنج خشک و دماسنج مرطوب رد تعیین میزان رطوبت نسبی سالن  1 - 5جدول 

  

 
  

  میرند؟ می) ها سنجاقی ته( ها هد پین چرا سوال؛

 آب قطرات اگر. هست جا همه باکتري این. است تاالسی سودوموناس باکتري توسط آلودگی خاطر به ها سنجاقی ته مرگ اکثرا
 این رشد ترغیب باعث و شوند می جمع آب قطره در دارد، وجود قارچ در که آب در محلول هاي بنشیند،قند ها سنجاقی ته روي

 نمی پیدا ثیرتک جرات باشد، آماده غذا و محیطی شرایط اگر حتی باشد، تنها باکتري یک اگر بدانید که است جالب. شود می باکتري
 زیاد انتعدادش وقتی. زند می صدا را دیگر گرگهاي و کشد می زوزه کند، نمی پیدا حمله جرات است، تنها وقتی که گرگ مثل. کند



 عواملی .کنند پیدا تکثیر جرات و شوند جمع هم دور باکتریها که شود می باعث روي قارچ آب قطرهد راینجا نیز  .کنند می حمله شد
 :از عبارتند کنند می کمک ها سنجاقی ته مرگ و باکتریها تجمع به که

 سالن، به ورودي هواي افزایش با آبیاري از پس بالفاصله باید. نشیند می ها سنجاقی ته روي آب ناگزیر آبیاري بار هر در .1
 تريباک شود،کلر انجام دار کلر آب با آبیاري اگر قطعا  .کرد تبخیر را ها سنجاقی ته روي آب ساعت سه ظرف حداکثر

 .یابد می کاهش باکتریایی آلودگی احتمال و است کش

 شی،پوش خاك در آب نگهداري ظرفیت بودن کم دلیل به اگر. شود می بیماري این بروز تشدید باعث مکرر هاي آبیاري .2
 .دده می افزایش را آلودگی شانس مکرر آبیاري این دهید، افزایش را آبیاري دفعات شوید مجبور آن، کم ضخامت یا و

 فزایشا نسبی رطوبت کند، پیدا کاهش سالن دماي اگر. ها سنجاقی ته روي آب قطرات تشکیل و سالن دماي سریع کاهش .3
 شکیلت قارچها روي آب قطرات اشباع، حد در نسبی رطوبت افزایش با. است باال نسبی رطوبت که زمانی در و یابد می
  .نشیند می برگها و صاف سطوح روي زود صبح که شبنم شود،مثل می

 یزن حشرات از بعضی الروهاي حضور همچنین. شود می ها سنجاقی ته مردن باعث نیز کمپوست حرارت درجه بودن باال .4
 .کشد می را ها سنجاقی ته

 سانتیگراد درجه C˚ 80 حدود به بخار دیگ از استفاده با آنهارا حرارت درجه یعنی. نمایید  cookout  آنرا سالنها، تخلیه از قبل
 رهااسپو تخلیه موقع در تا بپاشیم آب ها کمپوست سالنها،روي تخلیه از قبل .نگهدارید درجه این در ساعت 12 مدت به و رسانده

 اطراف در پوششی خاك از اثري و قارچ ضایعات کمپوست، هاي تکه ندهید اجازه هرگز .نشوند پخش مزرعه محیط در راحتی به
 آهک با ار آنها روي و کنید منتقل) کیلومتر یک حداقل( دور اي فاصله به را قارچ ضایعات و شده تخلیه کمپوست .شود دیده سالنها

 را نیضدعفو روش. باشید کرده ضدعفونی آنهارا اینکه مگر نبرید، دیگر سالن به را سالن یک ادوات و وسایل هیچوقت .بپوشانید
 .گفت خواهم آینده در انشاهللا

. ودش می استفاده کمپوست کردن خالی و پر موقع فقط که شود می باز مزرعه محوطه به درب یک. دارد درب تا دو قارچی هرسالن
 ها چین ارچق و تولید مدیر آمد و رفت براي که شود می باز کوریدور به سالن درب یک. باشد بسته کامال باید درب این مواقع بقیه
 از دبای همیشه کوریدور داخل هواي فشار. نماند باز مورد بی یعنی. شود باز خروج و ورود براي فقط باید هم درب این. باشد می

 ود،ش می دمیده کوریدور داخل به که هوایی. نشود کوریدور وارد سالن داخل هواي تا باشد، بیشتر تولید سالن داخل هواي فشار
 هپا یلترف از شود، می ها سالن وارد هواساز طریق از که هوایی اگر همچنین. باشد شده رد هپا فیلتر از یعنی باشد، شده فیلتر باید

 کند می پیدا کاهش شدت به بیماریها بروز خطر شود، داده عبور

  برداشت محصول  5-13
هنگامیکه قطر کالهک به اندازه طول پایه و یا دو برابر آن شد و یا اینکه پرده زیر کالهک در شرف باز شدن بود،    معموالً

ست   شت ا شکل   موقع بردا شت  )5-8( شت هر قارچ ابتدا آنرا با انگ شار به     س ش  .  براي بردا ضمن ف سبابه گرفته و  ت و 
شود سمت چرخانده تا ارتباط قارچ با هیف یک درجه به  40تا  30پایین حدود  شکل   ها قطع  سمت    )5-9( سپس ق   .

شت هر قارچ        ستی بعد از بردا شود.  بای سط چاقوي تیزي قطع  ست باید تو در  ،انتهایی هر قارچ که از خاك بیرون آمده ا
روز در میان توسط مه پاشی آبیاري سبکی انجام یک  ،ی اضافه شده و در طول دوره برداشت   خاك پوشش   ،محل خالی آن

ــود. ــاب تفاوتهاي موجود در واحدهاي تولید قارچ و با توجه به تهیه             دکمه  قارچ  دکل طول دوره تولی    شـ اي با احتسـ



ماه طول  3تا  2تا تخلیه آنها حدود  از زمان پر کردن سالنها  باشد. ماه می 4تا  3، کمپوست توسط خود واحدهاي تولیدي  
  کشد.  می

  مطلب ادامه دارد


