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  :چکیده
کمپوست زباله و ورمی کمپوست بتوان :در این مرحله از آزمایش سعی گردید با توجه به تولیدات فرآوری شده از زباله ازجمله 

از نظر بافت  ورمی کمپوست کمپوست زباله وبا توجه به خصوصیات مناسب . مصارف دیگری غیر از مصرف کودی در کشاورزی بیان کرد 
در تیمارهای ه پوششی در تولید قارچ دکمه ای طرح مسئله گردید که بر این اساس این دو ماده بعنوان مواد پایه وساختمان بعنوان الی

بر همین اساس وبا توجه به خصوصیات یک الیه پوششی مناسب برای تولید قارچ دکمه ای در تیمارها از . مختلف مورد ارزیابی قرارگرفت 
  .ی استفاده گردیدمانند پرلیت و پوکه معدن رمواد دیگ

   قارچ کمپوست استاندارد الیه پوششی در تیمار بعنوان 14پس از ایجاد شرایط برای رشد ریسه های در کمپوست استاندارد  
  Agaricus bisporus  وایجاد شوک جهت تولید قارچهای  )تیمارهای مختلف (  پس از رشد مایسلیوم در الیه پوششی .استفاده گردید

هدف از این آزمایشات مقایسه میزان عملکرد . میزان تولید قارچ بر اساس میزان عملکرد مورد ارزیابی قرار گرفت  رشد آنها  وته سنجاقی 
فاکتور  میزان سالمت  دواست که عالوه بر میزان عملکرد  ) خاک پیت (با تیمار الیه پوششی استاندارد قارچها بوجود آمده از الیه پوششی 

که نتایج بدست آمده .مورد ارزیابی قرار گرفت میزان ارزش غذایی قارچها تولیدی همچنین ار میکروبی و عناصر سنگینقارچها از لحاظ ب
کمپوست زباله ،کمپوست زباله +پوکه معدنی  )زباله یا ورمی کمپوست  کمپوستدارای  (بیشترین عملکرد تیمارها: حاکی از آن بود

لحاظ بررسی سالمت غذایی پس از انجام آزمایشات نمونه ها فاقد باکتریهای کلی فرم از  بود که ورمی کمپوست+تفلوبنزرون ،پوکه معدنی +
واز لحاظ .خوراکی هیچگونه محدودیتی ندارد بوده و از لحاظ عناصر سنگین هم تمام عناصر در حد مجاز قرار داشتند و در نتیجه از لحاظ

   .ندارد در حد باالتر ی بودنداز میانگین استا پروتئین موجود در قارچهای تولیدی

  

  

  

  

  کلیدی واژه های
   Mycelium          الیه پوششی ،قارچ دکمه ای ، کمپوست زباله ،ورمی کمپوست ، 
  



  
  

  مقدمه -١
 

درکشاورزی ساالنه میلیون تن مواد زائد کشاورزی یا سوزانده میشود یا در چرخه طبیعت به مرور بازیافت شده و به طبیعت 
تحت شرایطی از این  بر همین اساس می توان .گاهی مقدار این مواد آنقدر زیاد می شود که خود آلودگی محیط را در بر داردبرمیگرددکه 

و در حقیقت با این عمل عالوه بر تولید   ) 1منبع شماره( در پرورش قارچ خوراکی استفاده کرد ی مورد نیازمواد به عنوان یکی از نهاده ها
مواد معدنی و ویتامین می باشد از کمپوست مصرف شده آن هم برای  ،هیدراتهای کربن مفید  ،ایی غنی از پروتئین قارچ که یک ماده غذ

به این که هزاران تن کمپوست زباله و ورمی کمپوست از زباله تولیدی با توجه بر همین اساس  . ) 10منبع شماره(تولید کود استفاده شود
این آزمایش برای اولین بار در سازمان بازیافت وتبدیل مواد شهرداری مشهد استفاده از کمپوست زباله و در کشور در روز تولید میگردد در 

                                                                        .فرآیند تولید قارچ خوراکی مطرح گردید ورمی کمپوست به عنوان موادی پایه جهت الیه پوششی در 

  :پوششی الیهاهداف اصلی  -1
  .می گرددسلیوم شده و منجربه تشکیل اندام باردهی یپوششی موجب یک تغییر متابولیسمی بر روی م الیه  1- 1 
  .پوششی به عنوان تکیه گاهی برای استقرار اندام باردهی مورد مصرف قرار می گیرد الیه  2- 1 
  .رطوبت الزم برای تشکیل و رشد اندام باردهی قارچ را فراهم می سازدپوششی  الیه 3- 1 
 ) 10منبع شماره( از تبخیر رطوبت بستر جلوگیری به عمل می آوردپوششی  الیه 4- 1 

  :پوششی  الیهخصوصیات  - 2 
و از بین رفتن آن جلوگیری  نمصرفی باید در نگه داری آب از ظرفیت باالیی برخوردار باشد تا از نفوذ سریع آب به الیه های زیری الیه 2-1

  .نماید
   )5/7،  7(.لیایی باشدقخنثی یا کمی  PHاز نظر    2-2
زود سِله می بندد و از رسیدن اکسیژن الزم و رطوبت به الیه های  الیهبافت آن زیاد سنگین نباشد، زیرا در غیر این صورت سطح  2-3

  )رَج می گویندفُ-سوراخهای ریز و درشت در خاک را خُلَل.( پوششی جلوگیری می نماید و سبب کاهش محصول می شود الیهزیرین سطح 
و ورمی کمپوست و کمپوست  مناسبپوکه معدنی به منظور داشتن خلل وفرج وتهویه  ده از پرلیت ونظر به خصوصیات ذکر ش

  ) 9منبع شماره ( زباله به منظور نگهداشت آب و در دسترس بودن  استفاده شد
 سرعتدرجه سانتیگراد به  1200شیشه ای اطالق می شود که در اثر حرارت باال تا حداکثر  از نظر تجاری پرلیت به سنگ

پرلیت در اثر گرما افزایش حجم . رود منبسط شده و به ماده ای با وزن مخصوص کم تبدیل می شود و برای مصارف صنعتی به کار می
استفاده )میلی متر R2 )0-5/0در این آزمایش از سایز .مصارف صنعتی آغاز گردید کند و به خاطر همین خاصیت تولید آن برای پیدا می
 .گردید

پوکه معدنی دانه های سبک  .کرمهای خاکی تولید میشود ت یک نوع کود آلی هوموسی است که توسط گونه ای خاص ازورمی کمپوس
  مزیت عمده پوکه معدنی وزن مخصوص بسیار کم، دارا بودن درجه سختی باال و نیز تخلخل فراوان. حاصل از فعالیتهای آتشفشانی است 

در این آزمایش از سایز عدسی پوکه معدنی  . استآجری   یازرد ،ا خاکستری مایل به سفید رنگ این ماده معدنی سفید ی. می باشدآن 
+ پوکه معدنی : در تیمارهای باتوجه به خصوصیات مناسب این دو ماده . در تیمارها استفاده گردیدR2پرلیت و ) میلیمتر  5حدود (

+ کمپوست زباله + ورمی کمپوست  –ورمی کمپوست + وکه معدنیپ - )  1:1و 3:1به نسبت ( کمپوست زباله+پرلیت  –کمپوست زباله 
  .پوکه معدنی مورد استفاده قرار گرفت+ پرلیت + کمپوست زباله  –پرلیت 

  
   مواد و روشها-2

روشهای مختلفی جهت ضد  .می باشد به منظور پیشگیری وکنترل آفات وبیماریهااولین قدم در تولید قارچ ضد عفونی سالنها
سپس با ماده ضدعفونی کننده .گردید  انجام 10% (Naclo)ضد عفونی سالن با محلول وایتکس در این آزمایش  دارد عفونی وجود 



میباشند که  آفات وبیماریها از جمله عوامل کاهش عملکرد قارچ  خوراکی. شددر هزار سالن کشت ضدعفونی  5/2با غلظت  TS رورال 
ونی سالنها قبل از پر شدن توسط کمپوست احتمال آلودگی بستر ها را افزایش می دهد عدم رعایت اصول بهداشتی از جمله عدم ضدعف

ونتایج آزمایش را دچار مشکل خواهد کرد در ضد عفونی سالن ها قبل از ورود بستر ها تاکید بر کنترل عوامل پاتوژنیک از جمله قارچها 
پس از یک روز بعد از محلول  .رسید به حداقل خود  ) بیمارگر( inoculumsبا انجام ضد عفونی مناسب سالن  ، بود.... ،باکتریها و

  .عث کاهش رشد ریسه ها نگرددتا با قیمانده محلول در سالن با پاشی با وایتکس عملیات هوادهی انجام گرفت
لوکه ای وجود دارد که می توان به روشهای قفسه ای ،کیسه ای،جعبه ای ،ب پرورش قارچ خوراکی سیستم های مختلف کشت در

دارای مزیت هایی می باشند ،مزیت اصلی سیستم بلوکه ای عدم  کاهش رطوبت بستر ها می باشد  که با  از این روشها اشاره کرد هر کدام
ین عملکرد یدر تع.میباشد ) سانتی متر 60* 40( روش را متمایز می کند ابعاد روش کیسه ای مشترک است ولی خصوصیت دیگر که این

ضد عفونی سطحی % 70با الکل  27/6/88کمپوست در تاریخ  بلوکه  56بعد از خریداری.مارها و مقایسه بسیار اهمیت دارد قارچها در تی
پس از .د یشدندو سپس در طبقات چیده شدند این فعالیت به منظور اطمینان از عدم ورود عوامل پاتوژ نیک به داخل سالن انجام گرد

  .  شدداشت قارچ فراهم  چیدن بلوکه ها در سالن شرایط برای

:مراحل مراقبتهای داشت قارچ دکمه ای   -1  

 : مرحله پنجه دوانی میسلیوم درون کمپوست1-1
، بسته به نوع اسپاون بعداز کاشت اسپاون قارچ در بستر کاشت باید ریسه دوانی هرچه سریعتر درون کمپوست توسعه یابد

درجه سانتی گراد و رطوبت  25 دما باید شرایط محیطیبدین منظور از لحاظ  ،کیفیت کمپوست ،شرایط محیطی سالن متفاوت است،
 ) 9منبع شماره (.درصد باشد90

 : پوششی الیهمرحله 2 - 1

پوششی  الیه .از الیه پوششی بر روی بستر ها استفاده می گردددرصد کمپوست را پر کردند  75حدود زمانی که میسلیوم ها 
با توجه به سانتی متر الیه پوششی استفاده گردید 4در این آزمایش از ).  10منبع شماره ( .استفاده شود سانتی متر 5 -3باید به ضخامت 

تیمارهای مختلف الیه پوششی بر روی کمپوست انجام   ه از روز عملیات استفاد 3به مدت  14/7/88از روز  مایسلیوم ها  یط رشدیشرا

 .مشخص گردیده است ت حجمی تیمارهای الیه پوششی تعداد تیمارهای مختلف ونسب: 1جدول در .گردید

 تاریخ تعداد تیمار  تیمارهای مورد استفاده ونسبت آنها



 

    ) تعداد تیمارهای مختلف ونسبت حجمی تیمارهای الیه پوششی: 1جدول (

 :مرحله تولید قارچهای ته سنجاقی 1-3  
درجه سانتیگراد نیاز  18 –  16 دمایی پوششی شروع می شود شوک الیها در در این مرحله که بعد از ریسه دوانی میسلیونه

پس از سفید کردن الیه روز 10- 8که پس از شروع می گردد مرحله زایشی با تولید قارچهای ته سنجاقی ) . 10منبع شماره ( است 
عملیات مرحله  یپوشش الیهد مناسب ریسه ها در از اول آبان با توجه به رش. منبع (برای برداشت آماده می شوند  اولین چین پوششی

در صد قرار گرفت تا قارچها از  90در جه کاهش پیدا کرد  ورطوبت در حد  17در جه به  25شوک شروع گردید در این مرحله دما از 
پنجه  رها حداکثر زمانمرحله رویشی تبدیل به مرحله زایشی شوند الزم به ذکر است  به علت رشد نامناسب ریسه ها در برخی از تیما

  .در نظر گرفته شد دوانی ریسه ها
با مانیتورینگ انجام گرفته شده سعی بر این شد که میزان قارچهای ته سنجاقی به وجود آمده مورد ارز یابی  4/8/88در تاریخ 

ک ریسه ها به تولید قارچهای ته سنجاقی با توجه به اینکه یکی از اهداف استفاده از الیه پوششی در تولید قارچ دکمه ای تحری .قرار گیرد 
  :خاک پیت استاندارد مقایسه شود  است در این بررسی سعی گردید که میزان تولید قارچهای ته سنجاقی نسبت به

  )صفر درصد( .قارچهای ته سنجاقی مشاهده نگردید: تیمار پرلیت  -1
  )درصد50( .هده گردیدمقداری قارچهای ته سنجاقی مشا:  کمپوست زباله + پوکه معدنی -2
  )در صد 30(.ندرت قارچهای ته سنجاقی مشاهده می شدند ب ) :1:3(کمپوست زباله وپرلیت  -3
  )درصد 100( .بصورت یکنواخت و مناسب قارچهای ته سنجاقی مشاهده گردید: خاک پوششی استاندارد  -4
البته نه به اندازه تیمار خاک پوششی ( .ولید شده بودند قارچهای ته سنجاقی به نسبت مناسب ت) :1:1(کمپوست زباله و پرلیت  -5

  )در صد 90()استاندارد
در این تیمار بغیر از یک بلوک  که چند عدد قارچ ته سنجاقی مشاهده گردید در بقیه بلوکهای تیمار پوکه معدنی قارچ : پوکه معدنی  -6

                                                                            )در صد  10( .ته سنجاقی مشاهده نگردید
             )در صد  15( .در این تیمار ریزومرفها به خوبی نمایان شده بودند ولی قارچ ته سنجاقی به ندرت تولید شده بود  : کمپوست زباله - 7 
  )در صد 80( .در این تیمار قارچهای ته سنجاقی به صورت نسبتا مناسب تولید شده بودند: ورمی کمپوست و تفلوبنزرون  - 8 
  )در صد  35( .ای ته سنجاقی مشاهده می شدندهدر این تیمار به ندرت قارچ: کمپوست زباله و تفلو بنزرون   -9

  )تیمار  5(کمپوست  زباله -1
  ) 1:1تیمار به نسبت  5(کمپوست زباله+پرلیت -2

  ) 1:1تیمار به نسبت  5(کمپوست زباله +ورمی کمپوست  -3
  )1:2:1تیمار به نسب 5(پرلیت +کمپوست زباله +ورمی کمپوست  -4
  

تیمار  مختلف به عنوان  4استفاده وتهیه از
 خاک پوششی 

14/7/88  

  )تیمار 4(پرلیت -1
  )1:1تیمار به نسبت  4(کمپوست زبا له +پوکه معدنی -2
  ) 1:1تیمار به نسبت  4(ورمی کمپوست  +پوکه معدنی -3
  )تیمار  4(پوکه معدنی  -4

به عنوان  تیمار  مختلف 4استفاده وتهیه از
 خاک پوششی

15/7/88  

  )تیمار  6(خاک پیت استاندارد -1
  ) 1:3تیمار به نسبت  2(پرلیت +کمپوست زباله  -2

  ) 1:1:4تیمار به نسبت  4(پوکه معدنی  +پرلیت +کمپوست زباله -3
  )1:1تیمار به نسبت  4(خاک پوششی استاندارد +کمپوست زباله -4
  )تیمار 2( تفلو بنزرون +کمپوست زباله  -5
  )تیمار 2( تفلوبنزرون + ورمی کمپوست -6

تیمار  مختلف به عنوان  6استفاده وتهیه از
 خاک پوششی

16/7/88  

  
  
  



سانتی  6پوششی نمایان بودند و یک عدد قارچ به قطر  الیهای ته سنجاقی در سطح قارچه: پرلیت + ورمی کمپوست + کمپوست زباله -10
  )در صد  80(بود .متر نمایان

  )در صد  40(.در این تیمار قارچهای ته سنجاقی  بسیار اندک نمایان بودند :خاک پوششی استاندارد + کمپوست زباله   -11
  )صفر در صد ( .ا هیچ گونه قارچ ته سنجاقی مشاهده نگردیددربلوکه: پوکه معدنی + پرلیت + کمپوست زباله -12
.)در صد  85( در این تیمار قارچهای ته سنجاقی به صورت نسبتا مناسب تولید شده بودند : پوکه معدنی و  ورمی کمپوست -13  
  )در صد  35( .به ندرت قارچهای ته سنجاقی مشاهده می گردد: کمپوست زباله + ورمی کمپوست  -14
مانند کمپوست (مذکور اصال قارچ ته سنجاقی مشاهده نشد نطور که در نتایج بررسی مشخص شد در برخی ازتیمارها در تاریخ هما
تقریبا مانند تیمار خاک پوششی استاندارد قارچهای ته ) 1:1(پرلیت +در برخی از تیمارها ما نند کمپوست زباله )  پوکه معدنی+زبله

  .گردید ودر گروهی مقداری قارچ ته سنجاقی در الیه پوششی بوجود آمد  سنجاقی به نسبت مناسب مشاهده

      مرحله برداشت قارچ دکمه ای  -2

ساقه قارچ به باقیمانده که شامل قسمتی از  برش خورد و که با خاک آغشته بود  چیدن قارچ از بستر یک دوم ساقهپس از 

به  وآنالیز ارزش غذایی قارچهای تولیدی جهت بار میکروبی و آنالیز مواد سنگین مقداری ازسپس .توزین گردید  بود، همراه کالهک قارچ

شروع گردید و تا تاریخ  13/8/88چیدن وتوزین قارچها از روز .آزمایشگاه ارسال گردید تا از لحاظ خوراکی مورد ارزیابی قرار گیرد 

 )3و2جدول شماره (  جام گردیدکه از  این روز پس از چیدن عملیات توزین ان.ادامه یافت  26/10/88

 

 جمع کل

 

14/9/88  

 

10/9/88  

 

4/9/88  

 

28/8/88  

 

26/8/88  

 

19/8/88  

 

15/8/88  

 

13/8/88  

 

تاریخ                                

 

 تیمار

570/10   350/0  335/1  815/1  545/1  200/2  150/1  175/2  پرلیت 

050/13   485/0  495/2  705/1   240/5  125/3 کمپوست زباله+دنی پوکه مع    

930/10   180/1  880/1    870/7 )1:3(پرلیت + کمپوست زباله     

964/10   152/0  172/3    640/7 کمپوست زباله + ورمی کمپوست      

900/10    336/3  348/0   944/6   272/0 پرلیت+ کمپوست زباله+ورمی کمپوست    

610/7   205/0     405/7 عدنی پوکه م+پرلیت + کمپوست زباله      

540/2  355/0   835/0     350/1 کمپوست زباله+ خاک پوششی استاندارد     

460/8   160/0   780/4  390/1   020/1  110/1  پوکه معدنی  

954/20   673/1   520/5  800/1   771/1  190/10  خاک پیت استاندارد 

080/8    804/4  224/0   052/3  کمپوست زباله   

888/8    372/3    516/5 )1:1(کمپوست زباله +  پرلیت     

870/12   565/0   730/3   645/0  655/2  275/5 ورمی کمپوست+ پوکه معدنی    

540/13    650/1  250/6   640/5 تفلوبنزرون+ کمپوست زباله      

330/7   180/0      750/2  400/4 تفلوبنزرون+ ورمی کمپوست    

) حد کیلوگرم وا(14/9/88الی  13/8/88جمع کل تیمارها از تاریخ    686/146  

واحد کیلوگرم(14/9/88الی  13/8/88بلوک از تاریخ  4توزین تیمارهای مختلف بر اساس وزن معادل :  2جدول شماره   
 

 جمع کل
26/10/88  20/10/88  15/10/88  8/10/88  4/10/88  

 

28/9/88  

 

23/9/88  

 

16/9/88  

تاریخ                                

 



 تیمار

120/4   040/0  500/0   200/0  a    پرلیت:   620/1  760/1 

400/1     265/0  170/0  b  کمپوست زباله+پوکه معدنی :    965/0   

870/0      070/0 )1:3(پرلیت + کمپوست زباله:   380/0 190/0  230/0  c 

028/1  080/0    116/0  152/0 کمپوست زباله + ورمی کمپوست :   364/0 276/0  040/0  d 

124/2   520/0   088/0 پرلیت + کمپوست زباله+ورمی کمپوست :  880/0 120/0  516/0   e 

165/2     055/0 پوکه معدنی+پرلیت + مپوست زباله ک:   865/1 245/0     f 

730/3     195/0 زبالهکمپوست + خاک پوششی استاندارد :  785/2 750/0     g 

455/2   200/0    460/0 پوکه معدنی  :   295/0  500/1  h 

199/3   080/0  333/0  233/0 خاک پیت استاندارد:   693/0  860/1   i 

792/1   244/0   464/0  224/0 کمپوست زباله:  504/0 356/0    j 

768/0   104/0   128/0  280/0 )1:1(کمپوست زباله + پرلیت :   220/0  036/0  k 

090/1  030/0   150/0  095/0 ورمی کمپوست+ پوکه معدنی :  505/0 225/0  085/0   l 

660/0  040/0    050/0 تفلوبنزرون+ کمپوست زباله :  470/0 100/0     m 

290/3   100/1   170/0 تفلوبنزرون+ ورمی کمپوست :   020/2     n 

   26/10/88الی  16/9/88جمع کل تیمارها از تاریخ     691/28

26/10/88الی  16/9/88تاریخ از ) واحد کیلوگرم (بلوک 4توزین تیمارهای مختلف بر اساس وزن معادل :  3جدول شماره   
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نمودار   شماره 1 :ميزان  عملکرد تيمارهای   مختلف   طی  دوره برداشت  قارچ  (حروف   نماد  تيمارهااست  )تیمارها

 

را در )  153/24(در تیمارخاک پوششی استاندارد باالترین عملکرد بر اساس قارچهای توزین شده در طی برداشت میزان عملکرد قارچ
 –)  450/14(کمپوست زباله + معدنی  پوکه –) 690/14(مقایسه با تیمارهای دیگر نشان دادو پس از آن به ترتیب تیمارهای پرلیت

 024/13(پرلیت + کمپوست زباله +ورمی کمپوست  –)  960/13(ورمی کمپوست +پوکه معدنی  -) 200/14(تفلوبنزرون +کمپوست زباله 
ورمی   -)  915/10(پوکه معدنی  –)  800/11( 1:3پرلیت با نسبت + کمپوست زباله  -) 992/11(کمپوست زباله + ورمی کمپوست  –) 



کمپوست + پرلیت  –)  775/9(پوکه معدنی +پرلیت + کمپوست زباله –) 872/9(کمپوست زباله  –)  620/10(تفلوبنزرون + کمپوست 
    .کیلو گرم  بیشترین عملکردرا به خود اختصاص دادند) 270/6(کمپوست زباله + خاک پوششی استاندارد  –)  656/9( 1:1زباله به نسبت 

  یریگ جهینت بحث و-3
      4براساس جدول در قارچ خوراکی   Fe –Pb-Zn-As-Cu-Cdاداره استاندارد میزان مجاز عناصر  1627براساس استاندارد  3-1

  .می باشد که تمام تیمارها در محدوده پائین تر از آن قرار دارد و هیچ گونه محدودیت غذایی ندارد 

      

  ppm ( Cd  Cu  As  Zn  Pb  Feواحد(عنصر 

  15  3  5  2  5  2  )قارچ بر اساس وزن خیس(1627عناصربر اساس استاندارد رمقدا

  35  > 006/0  8/14  > 01/0  6/7  099/0  )براساس وزن خشک قارچ(عناصر در تیمارهای آنالیز شدهحداکثر

  92/3  > 0007/0  76/1 >001/0  87/0  011/0  )قارچ خیسبراساس وزن (حداکثرعناصر در تیمارهای آنالیز شده

  در مقایسه با مقدار حداکثر عناصر در تیمارها ی آنالیز شده 1627عناصر بر اساس استاندارد  مجاز میزان: 4اره جدول شم

  

که بر اساس نتایج حاصل از  ) 3منبع شماره ( وزن تر قارچ است 9/5- 8/1در صد پروتئین موجود در قارچهای خوراکی بین  3-2
قارچهای بر اساس وزن خیس می باشد در نتیجه در صد  87/4 – 08/4بین  ر قارچهاموجود د میزان پروتئین ات صورت گرفتهآزمایش

  )  5 جدول شماره( . تولیدی  میزان پروتئین مناسبی را به خود اختصاص داده است 

چ پس از میزان چربی موجود در قار) . 3منبع شماره (در صد وزن تر قارچ می باشد 3/0- 1/0در صد چربی موجود در قارچها بین  3-3
باز هم این مقدار با توجه به این که حدود دو برابر مقدار ارئه شده در منابع است . قرار گرفت 67/0 – 59/0بین  آزمایشات انجام گرفته

عالوه ) اسفنگولیپید(چربی های موجود در قارچها چربی های مفید هستند اکثر از طرفی با توجه به اینکهمی باشد  و یمقدار بسیار اندک
همچنین قارچها  فاقد برخی از چربی های مضر از جمله گلسترول  بلکه مفید نیز میباشد شودر اینکه ضرری متوجه مصرف کننده نمی ب

  )  5جدول شماره(  .می باشد 

  

  )برحسب در صد ( چربی  )برحسب در صد ( پروتئین   نوع ماده آلی
  1/0- 3/0  8/1- 9/5  )چ بر اساس وزن تر قار( در صد ماده آلی ارائه شده در منابع 

  59/0- 67/0  08/4 – 87/4  )بر اساس وزن تر قارچ( در صد ماده آلی آنالیز شده در آزمایشگاه

  موجود در منابعمقایسه در صدپروتئین وچربی موجود در آنالیز قارچها با میزان  : 5جدول شماره 

  

در  57/1 – 38/1بین   مقدار این ماده در قارچهای مورد آزمایشنتایجĤزمایشات صورت گرفته در خصوص فیبر خام نشان داد که  4- 3 
این ماده در  الزم به توضیح است که.با توجه به عدم هضم فقط نقش تنظیم سیستم گوارش را دارا است  و می باشدقارچ خیسصد وزن 

  .میوه ها ومخصوصا در سبزیجات یافت می شود 

       

کتری های کلی فرمی وجود ندارد و تعداد پرگنه هـای موجـود در محـیط کشـت تیمارهـا کـه       هیچگونه آلودگی به با 6طبق جدول  3-5
صورتی رنگ بوده احتمال دارد مربوط به باکتری های پروتئوس ولگاریس و سودوموناس آئرو جینوزا باشد که شـاخص بهداشـتی در مـواد    

  .غذایی نمی باشد 

  



  a b  c d e f g h i  j  k  l  m  n  تیمار
تعداد 
  پرگنه

  30  50  132  722  500  64  صفر  صفر  20  70  220  74  100  صفر

  میزان پرگنه های موجود در محیط کشت در تیمارهای مختلف:  6جدول شماره 

  
+ دو تیمار کمپوست زباله ) کیلو گرم  954/20(بعد از تیمار خاک پیت استاندارد  14/9/88تا تاریخ  2بر اساس جدول شماره  3-6

بیشترین تولید را به خود اختصاص داده اند که ) کیلو گرم  050/13(کمپوست زباله + و پوکه معدنی ) کیلو گرم  540/13(تفلوبنزرون 
  .تولید حداکثری قارچ در طول مدت کوتاه از مزایای الیه پوششی به شمار می آید 

  

کمپوست زباله  –کمپوست زباله +معدنی  پوکه –مشاهده می گردد که تیمارهای پرلیت  3و2با توجه به عملکرد تولیدی در جدول  3-7
کمپوست زباله  از پتانسیل +پرلیت و ورمی کمپوست + کمپوست زباله +ورمی کمپوست  –ورمی کمپوست +پوکه معدنی –تفلوبنزرون + 

  .ی باشد یر در حجم مواد مصرفی  عملکرد مناسب دور از دسترس نمیمناسبی در تولید بر خوردارند که در صورت بررسی بیشتر و تغ

  

شدن این دو الیه به سرعت اتفاق می افتاد که همین  پرلیت وپوکه معدنی سرعت خشک دو تیمار با توجه به تخلخل بیش از حد 3-8
  .شد اکثر قارچهای تولیدی در زیر الیه پوششی بوجود آید و چیدن به راحتی انجام نگیردعامل باعث 

  

بطور حتم در صورت ) بجز خاک پوششی استاندارد ( رهای الیه پوششی  مورد استفاده  با توجه به عدم پاستوریزاسیون  در تیما 3-9
 این پتانسیل وجود دارد که پاستوریزاسیون نمونه ها عملکرد قارچهای تولیدی تغییر چشمگیری خواهد داشت  و بر اساس  همین مسئله

ورمی  -4پرلیت  + کمپوست زباله + ورمی کمپوست - 3پوست  ورمی کم+پوکه معدنی  -2کمپوست زباله  +پوکه معدنی   -1 :تیمارهای
با توجه به قیمت مناسب کمپوست  مطرح باشد ، وکمپوست زباله  وحتی کمپوست زباله  بعنوان الیه پوششی در حد تجاری + کمپوست 

  ..زباله وپوکه معدنی  و عملکرد باال می تواند به عنوان الیه پوششی مناسب باشد

  

               سپاسگزاری  -4
از سازمان بازیافت وتبدیل مواد شهرداری مشهد  و پرسنل خدوم که پیشرو در روشهای نوین تبدیل مواد زائد بـه فـراورده هـای بـا ارزش     

  . هستند کمال تشکر و قدردانی را دارم 
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