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 رشد بر پوششی خاك عنوان به پیت با پرلیت و کمپوست ورمی جایگزینی آثار
   )Agaricus bisporus( اي دکمه قارچ عملکرد و
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 چکیده

 سـوء  آثار که شود می برداشت ها تاالب از یا است وارداتی اغلب پیت است. قارچ پرورش در پوششی خاك منبع مهمترین عنوان به پیت
 و رشـد  بر پیت با پوششی خاك عنوان به پرلیت و کمپوست ورمی جایگزینی آثار بررسی منظور به بنابراین، دارد. پی در را محیطی زیست
 مزرعـه  در تکـرار  سه در تصادفی کامل بلوك طرح قالب در فاکتوریل صورت به آزمایشی )Agaricus bisporus( ايدکمه قارچ عملکرد
 کمپوسـت:  ورمـی  پرلیت: حجمی) (درصد مختلف هاي نسبت در تیمار ده شد. انجام 1394 سال زمستان در شهرکرد کوثر قارچ پرورش

 -5/12: 5/12: 75،( T4- )7/16: 3/33: 50،( T5- )25: 25: 50،( T6( -T3 )،75 :25 (صـفر:  -T2  )،100 صـفر:  (صفر: - T1 شامل پیت
)5/18: 5/56: 25،( T7- )25: 50: 25،( T8- )5/37: 5/37: 25،( T9- )3/33: :7/66 صفر،( T10- )50: 50: (بیشترین شدند. استفاده صفر 

 صـفر)  :50: 50( T10تیمار به مربوط عملکرد کمترین و )T3)5/12: 5/12: 75  تیماره در مترمربع بر کیلوگرم 72/14 میانگین با عملکرد
 عـدد  547 با )T3 )5/12: 5/12: 75 تیمار در ترتیب به شده برداشت هاي قارچ تعداد کمترین و بیشترین بود. مترمربع بر کیلوگرم 43/9 با
 9/5 میانگین با قطر بیشترین صفر) :50: 50( T10 تیمار کالهک، قطر صفت در شد. مشاهده عدد 67/244 باصفر):T10 )50: 50 تیمار و

 تیمارهـاي  قـارچ،  هـر  وزن متوسط صفت در داشت. را قطر کمترین متر سانتی 8/4 میانگین با )7/66 صفر: :T9 )3/33 تیمار و متر سانتی
T10 )50: 50: (و صفر  T3)5/12: 5/12: 75( نشـان  نتـایج  داشتند. را قارچ هر وزن کمترین و بیشترین گرم 26 و 38 میانگین با ترتیب به 
 شود. پیتجایگزین تواند می )T3 )5/12: 5/12: 75 پوششی خاك ترکیب که داد

 قارچ. وزن میسلیوم، کالهک، قطر پوششی، خاك سنجاقی، ته ها: واژه کلید
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 مقدمه .1
 2025 سال تا نفر میلیارد 5/8 از بیشتر به جمعیت افزایش با
 بـا  و بهداشـتی  غـذایی،  مـواد  تولید براي رشد به رو نیاز و

 خـوراکی  قارچ تولید براي تقاضا زایی، اشتغال نیز و کیفیت
 عملکـرد  افـزایش ]. 28[ اسـت  افـزایش  درحـال  سرعت به

 و سـوددهی  افـزایش  در مهمـی  نقش سطح واحد در قارچ
 خـاك  و کنـد  مـی  ایفـا  قـارچ  پـرورش  در اقتصادي توجیه

 واحـد  در عملکـرد  افزایش در مهم عوامل ازجمله پوششی
 بـراي  حقیقت در پوششی خاك از استفاده .]2[ است سطح
 ضـروري  بسـیار  زایشـی  مرحلـۀ  به رویشی مرحلۀ از گذر
 بـاال  مناسب، پوششی خاك هاي ویژگی از یکی .]10[ است
 خـاك  وزن درصـد  80 (تـا  آن آب نگهداري ظرفیت بودن

 مناسـب  تخلخـل  بـودن  دارا ،این بر عالوه است. پوششی)
 نیز هوادهی براي خاك) حجم درصد 40 (تا پوششی خاك
 بیشـتر  محصـول  میـزان  چـه  هر .]11[ است بااهمیت بسیار
 خـاك  طریـق  از باید که است نیاز مورد بیشتري آب باشد،

 از مناسـب  آب نگهـداري  ظرفیـت  لذا شود. تأمین پوششی
 .]26[ است پوششی خاك هاي ویژگی دیگر

 بسـتر  تـرین  عمومی عنوان به آهک و 1ماس پیت مخلوط
 قـارچ  تولیدکننـدگان  .]13[ اسـت  پوششـی  خـاك  تهیۀ در

 از هسـتند،  ناچـار  محصـول  ایـن  تولید چرخۀ در خوراکی
 از رویه بی برداشت کنند. استفاده هوادیده جنگلی هاي خاك
 .شـود  مـی  طبیعـی  منابـع به جدي خسارت سبب منابع این
 مواد از استفاده در سعی ایران در دهندگان پرورش اکثر لذا،

 جزئـی  یـا  کلـی  طـور  بـه  تـا  اند کرده پیت جاي به جایگزین
 .] 1[ شود آن جایگزین

 عنوان به کشاورزي محصوالت مختلف ضایعات بررسی
 کیفی و کمی هاي ویژگی که است داده نشان پوششی خاك
ــارچ ــأثیر تحــت اي دکمــه ق ــوع ت ــرار پوششــی خــاك ن  ق
ــی ــرد م ــیو .]22 و 20[گی ــت رم ــل کمپوس ــت حاص  فعالی

                                                           
1. Peat moss 

 ایـن  اسـت.  2فتیدا ایزنیا نام با خاکی کرم اي گونه بیولوژیک
 به را آن و کرده تغذیه طبیعت در موجود آلی مواد از جانور
ــود ــی ک ــذي آل ــدیل مغ ــی تب ــد. م ــال در کن ــر ح  حاض
 کودهــاي تــرین غنــی و بهتــرین از یکــی کمپوســت ورمــی

 داراي آلـی  کـود  ایـن  است. شده شناخته دنیا در بیولوژیک
 کـه  اسـت  بـاالیی  میکروبـی  فلـور  و آلی مادة زیادي مقدار
 .] 6[ کنـد  کمـک  قارچ تولید و زایی سنجاقی ته به تواند می
 نیـز  و پوششی خاك بستر، تأثیر که شد گزارش تحقیقی در
 میـزان  خشـک،  ةمـاد  دصـ در تـر،  وزن بر ها آن متقابل آثار

 و تعـداد  بـر  ولی ،دارامعن اي دکمه قارچ خاکستر و پروتئین
 در کـرده  رشـد  هـاي  قـارچ  نبود. دارامعن قارچ کالهک قطر
 کمپوسـت  مـی ور پوششـی  خـاك  با گاوي کود حاوي بستر

 بسـترهاي  بـر  یافتـه  پـرورش  هاي قارچ و تر وزن بیشترین
 کمتـرین  پیـت  پوششـی  خاك با کشتارگاه ضایعات حاوي
  .]14[داشتند را تر وزن

 داراي و بوده آتشفشانی منشأ با آلومینوسیلیکات ،3پرلیت
 پرلیـت  تأثیر بررسی .]8[ نیست زیادي کاتیونی تبادل ظرفیت

 بـا  پرلیت مخلوط که داد نشان خاك سطح از تبخیر میزان بر
 تبخیـر  کاهش و شده جذب آب میزان افزایش موجب خاك
 30 حجم با تیماري مقایسۀ .]9 [شود می خاك سطح از نسبی
 بـا  دیگـري  تیمـار  بـا  پیـت  خاك درصد 70 و پرلیت درصد
 داد نشـان  پیـت  خـاك  درصـد  80 و پرلیت درصد 20 حجم

 بـود  شـده  اسـتفاده  پرلیـت  درصـد  20 از آن در کـه  تیماري
 کـرد  تولیـد  اي هدکمـ  قـارچ  پـرورش  در را عملکرد بیشترین

]15[.   
 مصـرف  کمپوسـت  از استفاده امکان دیگري تحقیق در
 اي کیسه روش به اي دکمه قارچ تولید در پیت جاي به شده

 بعـد  عملکرد میزان بیشترین که داد نشان نتایج شد. بررسی
 مربوط ،کمپوست وزن درصد 2/24 میزان به خالص پیت از

                                                           
2. Eisenia fetida T. 
3. Perlite 
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 همـراه  قـارچ  شـده  مصرف کمپوست درصد 50 مخلوط به
 درصد 50 تیمار در عملکرد کمترین بود. پیت درصد 50 با

 شـدة  مصـرف  کمپوسـت  بقایـاي  درصد 50 با همراه آزوال
 کـه  شـد  بیـان  دیگـري  مطالعـۀ  در .]5[شـد  مشـاهده  قارچ
 خاك تهیۀ براي پیت با ترکیب در چاي ضایعات از توان می

 کـاربرد  شـده  توصیه ترکیب بهترین و کرد استفاده پوششی
 بیشـترین  کـه  بود پیت درصد75 و چاي ضایعات درصد25

 مطالعه این از هدف .]23[ داشت را عملکرد و قارچ  تعداد
 جـاي  بـه  پرلیت و کمپوست ورمی جایگزینی امکان بررسی
  بود. پوششی خاك ترکیب در پیت

 روش و مواد .2
 شـهرکرد  در واقع کوثر قارچ پرورش کارگاه در پژوهش این
 جغرافیایی عرض و دقیقه 50 و درجه 46 جغرافیایی طول به

 در دریـا  سـطح  از متـر  2150 ارتفاع با دقیقه 28 و درجه 32
 سه با تصادفی کامل بلوك طرح قالب در 1394 سال زمستان
 درصــدهاي شــامل تیمارهــا شـد.  انجــام تیمــار 10 و تکـرار 
 کـه  بـود  پرلیـت  کمپوسـت:  ورمـی  پیـت:  از مختلف حجمی

 خـاك  هـاي  ترکیـب  شـدند.  اسـتفاده  پوششی خاك عنوان به
 و فیزیکــی هــاي ویژگــی از برخــی و 1 جــدول در پوششــی
 است. شده ارائه 2 جدول در آنها شیمیایی

 
 آزمایش در استفاده مورد تیمارهاي شمارة و ترکیب .1 جدول

 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 تیمارها شمارة
 حجمی درصد به تیمار هر پوششی خاك ترکیب نسبت
 0 7/66 25 25 25 50 50 75 75 100 شمال پیت
 50 0 5/37 50 5/56 25 3/33 5/12 25 0 کمپوست ورمی
 50 3/33 5/37 25 5/18 25 7/16 5/12 0 0 پرلیت

 
 پوششی خاك تیمارهاي آنالیز .2جدول

 شمارة
 تیمار

 الکتریکی هدایت
)dS/m( 

 اسیدیته
 

 آلی مواد
(%) 

 شونده خنثی مواد

(%) 

 نیتروژن

(%) 
 نگهداري ظرفیت
 (%) آب

 ظاهري مخصوص وزن
)g.cm-3( 

T1 83/1 76/7 48/59 50/17 14/1 86/59 34/0 
T2 82/1 58/7 86/50 50/23 12/1 12/58 33/0 
T3 89/1 55/7 86/50 00/23 16/1 31/60 34/0 
T4 56/1 53/7 55/46 50/27 15/1 48/57 32/0 
T5 64/1 56/7 21/42 00/21 09/1 33/59 33/0 
T6 33/1 53/7 79/38 50/23 01/1 23/69 38/0 
T7 41/1 52/7 38/41 50/31 12/1 92/57 34/0 
T8 31/1 49/7 07/37 50/27 98/0 35/71 41/0 
T9 89/1 54/7 64/46 00/21 83/0 26/81 42/0 
T10 06/1 84/7 20/36 50/38 63/1 04/68 49/0 
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 و 40× 60 ابعاد در کمپوست شده زنی اسپان هاي بلوك
 یکتـاي  شـرکت  از کیلوگرم 17 وزن و متر سانتی 20 ارتفاع
 فرمـالکس  سم با شده استریل سالن در و خریداري سپاهان
 و زنـی  چنـگ  از بعـد  گرفـت.  قرار مربوطه هاي قفسه روي
 افـزایش  گراد سانتی  درجۀ 25 به کمپوست دماي کوبی تخته
 و کمپوسـت  درون ها میسلیوم رشد مناسب شرایط تا یافت
 غلظـت  میـزان  شـود.  فـراهم  دوانـی  میسیلیوم مرحلۀ ایجاد
ــیدکربن دي ــالن اکس ــن در س ــه ای ــین مرحل ــا 2000 ب  ت

3000ppm  بسـیار  هـا  کمپوست داخل در آن مقدار که بود 
 خـاك  و گـچ  سـنگ  ترتیب به pH تنظیم براي است. بیشتر

 بـه  بسـترها   pHتـا  شد مخلوط 15 به 1 نسبت به پوششی
ــۀ  pH رســید. 3/7 - 5/7 حــدود  در پوششــی خــاك بهین
 گـزارش  درصـد  8/3 الـی  7/2 بـین  خوراکی قارچ پرورش

 آبشـویی  ساعت 24 مدت به پوششی خاك .]4[ است شده
 وجـود  بـه  توجـه  بـا  شد. داده کاهش dS/m2 به آن EC و

 در پوششـی  خـاك  تیمارهـاي  ،زیسـتی  و قـارچی  آلودگی
 درون و شـد  ریختـه  کیلـوگرم  20 حدود وزن با هایی کیسه
 گراد سانتی درجۀ 60 تا خاك دماي ب،آ بخار استریل تونل
  شدند. نگهداري دما این در ساعت 12 تا و برده باال

 خـاك  تیمارهـاي  دوانی، پنجه مرحلۀ چهاردهم روز در
 شـده  تقسـیم  متـر  1×1 ابعاد (که کشت بستر روي پوششی

 خـاك  سـطح  و شـد  داده قـرار  متـر  سـانتی  4 قطـر  به بود)
 خاك تا شد آبیاري کاربندازیم کش قارچ محلول با پوششی
 زا بیمـاري  هاي قارچ از عاري و اشباع آب از کامالً پوششی

 کـه  زمـانی  ،پوششـی  خـاك  دادن از بعـد  روز هفـت  شود.
 تهویـه  عمـل  کردند، رشد پوششی خاك درون ها، میسیلیوم

 گـراد  سـانتی  درجـۀ  17 به سالن دماي و شروع سالن هواي
 یافـت  افزایش درصد 95-90 به آن نسبی رطوبت و کاهش

 تـا  80 به هوا نسبی رطوبت دهی، شوك مرحلۀ از پس ].7[
 دورة پایــان تــا ســالن هــواي دمــاي و کــاهش درصــد 85

 شـد.  تنظیم گراد سانتی درجۀ 18-16 بین محصول برداشت

 تـا  800 بـین  سـالن  CO2 غلظـت  هـوادهی،  دورة طول در
 رفـتن  دست از به توجه با شد. تنظیم لیتر بر گرم میلی1200

 ریـزي  برنامـه  و مـنظم  صـورت  به خاك در موجود رطوبت
 شد. انجام پوششی خاك آبیاري شده

 هـــوادهی، از روز 16-14 حـــدود گذشـــت از پـــس
 بلـوغ  بـه  توجـه  بـا  آزمایشی واحد هر اول چین هاي قارچ

 روز پـنج  حـدود  شـد.  برداشت جداگانه صورت به تجاري
 و آغاز دوم فالش برداشت یک، فلش کامل برداشت از پس
 هر در رسید. پایان به برداشت عملیات روز چهار گذشت با

 دو، و یـک  درجه قارچ وزن کل، عملکرد هاي صفت فالش
 درصـد  قـارچ،  هـر  فردي وزن و قطر برداشتی، قارچ تعداد
 وزن از درصد حسب بر قارچ پروتئین میزان و خشک وزن

 هـاي  قـارچ  توزین با قارچ عملکرد شد. گیري اندازه خشک
 یـا  بـاز  چتـر  با هاي قارچ شد. انجام دو درجه و یک درجه
 نبـوده  پسـند  مشـتري  کـه  ریـز  خیلی یا ناجور قارچ شکل

 درصـد  تعیـین  بـراي  شد. محسوب دو درجه قارچ عنوان به
 سـپس  و حسـاب  قـارچ  عدد 10 تر وزن ابتدا خشک، ماده
 گـراد  سـانتی  درجۀ 65 دماي در آون در ساعت 72 مدت به

 تر وزن نسبت و محاسبه آن خشک وزن سپس و ماند باقی
 خشـک  مـاده  درصـد  و ضرب 100 عدد در خشک وزن به

 درصـد  کجلـدال  روش بـه  پروتئین درصد .]19[ شد تعیین
 قـارچ  پروتئین آوردن دست به براي و آمده بدست نیتروژن

 بـا  کالهـک  قطـر  متوسط ،]21[ شد ضرب25/6 ضریب در
 با قارچ هر فردي وزن متوسط و دیجیتال کولیس از استفاده
 گـرم  حسـب  بـر  اعشـار  رقـم  یـک  تـا  تـرازوي  از استفاده
ـ  شد. گیري اندازه  از اســتفاده  بــا  هـا  داده واریـانس  ۀتجزی

 آزمـون طریـق از ها میـانگین ۀمقایس و SAS (9.0) افزار منر
LSD بـا  نیـز  نمودارهـا  رسم و درصد 5 احتمال سـطح در 

 شد. انجام Excel افزار منر از استفاده
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 بحث و نتایج .3
  مترمربع در شده برداشت قارچ تعداد .3.1

 تـه  تعـداد  بـر  پوششی خاك تیمارهاي تأثیر داد نشان نتایج
 بـود  معنـادار  درصـد  یـک  آمـاري  سطح در قارچ سنجاقی
 (صـفر:  T1 و )5/12: 5/12: 75(  T3تیمارهـاي  ).3 (جدول

 بـر  عـدد  23/532 و 547 میـانگین  بـا  ترتیب به )100 صفر:
 T2 تیمـار  با که داشتند را قارچ پین تعداد بیشترین مترمربع

 اخـتالف  سـنجاقی  تـه  مترمربـع  بر عدد 67/495 میانگین با
 :T10 )50 تیمـار  کـه  اسـت  حالی در این نداشت، معناداري

 کمتـرین  مترمربـع  بـر  عـدد  67/244 میـانگین  با صفر) :50
 ).1 (شـکل  داد اختصاص خود به را قارچ سنجاقی ته تعداد

 بـاالي  ظرفیـت  صفر) :T10 )50: 50 تیمار در رسد می نظر به
 خـروج  و اکسیژن ورود مانع کمپوست ورمی آب نگهداري

ــت در و کمپوســت از اکســیدکربن دي ــانع نهای  رشــد از م
 دیگـر،  عبـارت  به .شد پوششی خاك در قارچ هاي میسیلیوم

ــه ــت ب ــذب عل ــاالي ج ــط آب ب ــی توس ــت، ورم  کمپوس
 وجـود  ].25 و 8[ شـدند  خفگـی  دچار قارچ هاي میسیلیوم
 درصـد  63/1 (بـا  کمپوسـت  ورمـی  در بیشتر معدنی عناصر
 T10 تیمـار  در خوراکی هاي قارچ تعداد کاهش سبب ازت)

 مـواد  نظر از پوششی خاك اگر .است شده صفر) :50 :50(
 تواننـد   مـی  نامطلوب هاي میکروارگانیسم باشد، غنی غذایی

 هاي میسیلیوم به و کرده تغذیه و رشد آن روي بر راحتی به
 کـاهش  را سنجاقی ته تعداد سرانجام و رسانده آسیب قارچ
ــد ــن در .]17[دهن ــارچی بیمــاري مشــکل مطالعــه ای ــا ق  ی

 پایـان  تـا  پوششـی  خاك و کمپوست سطح روي باکتریایی
 از شـده  تشـکیل  پوششـی  مواد در نشد. مشاهده دوم فلش
 بسـیاري  و بود ضعیف بسیار میسلیوم رشد کمپوست ورمی

. ]3[مردنـد  پوششـی  خـاك  الي البـه  در قارچ هاي آغازه از
 ] 4 و 3 [ دیگـر  محققـان  تحقیقـات  در نیـز  مشـابهی  نتایج
 در کمپوسـت  ورمی باالي هاي نسبت از استفاده تأثیر دربارة
 شد. گزارش پوششی خاك
 از یکــی پوششــی خــاك تجزیــۀ جــدول بــه توجــه بــا

 در و آب نگهـداري  ظرفیـت  افـزایش  در مهم هاي شاخص
ـ  و بـاال  تخلخـل  حال عین  آلـی  ةمـاد  مقـدار  خـوب  ۀتهوی

 مقـدار  پیـت  حاوي تیمارهاي در که است بستر در موجود
 درصـد  کمپوست ورمی حاوي تیمارهاي در و باال آلی ةماد
 :T3 )5/12 تیمـار  در کـه  است حالی در این است. کمتر آن
 میـزان  وجـود  و کمپوست ورمی میزان کاهش با )75 :5/12

 آب، نگهـداري  ظرفیـت  بهبـود  بـر  عـالوه  پرلیـت  مناسـب 
 هـا  سـنجاقی  ته تولید تحریک براي مناسب تهویۀ و تخلخل
 انجامید. عملکرد افزایش به نهایت در و فراهم

 
 قارچ اگرومورفولوژیکی خصوصیات برخی بر پوششی خاك تیمارهاي تأثیر واریانس تجزیۀ .3 جدول

 آزادي درجۀ تغییر منابع
 مربعات میانگین

 پین تعداد
 سطح واحد در

 خشک ماده درصد پروتئین درصد قارچ هر وزن متوسط کالهک قطر

 ns10/47 ns04/0 ns00000016/0 ns01/0 ns01/0 2 تکرار
 06/0** 40/0** 000035/0** 47/0** 57/25866** 9 تیمار

 004/0 01/0 0000021/0 08/0 87/1029 18 خطا
 78/0 30/0 70/4 44/5 60/7 (درصد) تغییرات ضریب

ns،  *درصد 1 و 5 احتمال درسطح معنادار معناداري، عدم معنی به ترتیب به :**و 
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 مترمربع در شده برداشت قارچ تعداد بر پوششی خاك تیمارهاي میانگین مقایسۀ .1 شکل

 هستند  LSDآزمون درصد 5 سطح در معنادار اختالف فاقد مشابه حرف یک حداقل با هاي میانگین

 

 
 کالهک قطر بر پوششی خاك تیمارهاي میانگین مقایسۀ .2 شکل

 .هستند  LSDآزمون درصد 5 سطح در دارامعن اختالف فاقد مشابه حرف یک حداقل با هاي میانگین

 
 کالهک قطر .3.2

 قطـر  بـر  پوششـی  خـاك  مختلـف  تیمارهـاي  کـاربرد  تأثیر
 بـود  معنـادار  درصـد  یـک  آمـاري  سـطح  در قارچ کالهک
 در تغییـر  باعث پوششی هاي خاك انواع کاربرد ).3 (جدول

 کالهـک  قطـر  بیشـترین  که طوري به شد، قارچ کالهک قطر
 9/5 میــانگین بــا صــفر) :T10)50: 50  تیمــار در قــارچ
 :T4  )7/16: 3/33تیمارهـاي  بـا  کـه  آمـد  دست به متر سانتی

 در نداشت. معناداري اختالف )5/18: 5/56: 25( T6 و )50
ــا )7/66 صــفر: :T9 )3/33  تیمــار حالیکــه ــانگین ب  8/4 می
 اختصـاص  خـود  به را قارچ کالهک قطر کمترین متر سانتی

 تعداد در کننده تعیین نقش پوششی خاك نوع ).2 (شکل داد
 در تعـداد  ایـن  هرچـه  و داشت شده ایجاد قارچ سنجاقی ته

 مـواد  دریافـت  میزان آشکار طور به باشد کمتر کشت بستر
 رقابـت  و بیشـتر  کشـت  بسـتر  از شده جذب آب و غذایی
 در .]24[ شـود  مـی  بزرگتـر  کالهـک  قطر لذا شود، می کمتر

 بـا  بودنـد  نامناسبتري تهویۀ و تخلخل داراي که تیمارهایی
 به توجه با پوششی خاك در کمتر سنجاقی ته ایجاد به توجه
 بـود  برخـوردار  کمتـري  رقابـت  از که قارچ هر رشد اقلیم
 ].17 و 5[ شد بزرگتر آن کالهک قطر و تر درشت قارچ
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 قارچ هر وزن متوسط .3.3
 خــاك تیمارهــاي اثــر داد نشــان هــا داده واریــانس تجزیــۀ
 یـک  آمـاري  سـطح  در قـارچ  هـر  وزن متوسط بر پوششی
 نشان ها داده میانگین مقایسۀ ).3 (جدول بود معنادار درصد

 تغییراتـی  باعـث  پوششـی  خـاك  تیمارهـاي  کاربرد که داد
 :T10 )50 تیمـار  کـه  طـوري  به شد، قارچ هر وزن در فاحش

 :5/12( T3 تیمـار  و بیشـترین  گرم 38 میانگین با صفر) :50
 خود به را قارچ وزن کمترین گرم 26 میانگین با )75 :5/12

 شـده  کنترل محیطی در آزمایش ).3 (شکل دادند اختصاص
 مشـخص  فضـایی  و غـذایی  مـواد  نظر از همسان بستري با

 هـر  در قـارچ  هـر  رشد میزان و شد انجام تیمارها هر براي
 تیمـار  در بـود.  متغیـر  هد سنجاقی ته تعداد به بستگی تیمار

T10 )50: 50: (از بیشـتر  آب نگهـداري  ظرفیت از که صفر 
 کـرده  رشـد  قارچ سنجاقی ته تعداد بود دارا را متعارف حد
 دریافـت  براي کمتري رقابت در طبیعی طور به و بوده کمتر
 وزن متوسـط  و شـد  بزرگتر ها قارچ و بوده فضا و غذا آب،
 )T3)5/12: 5/12: 75  تیمـار  در شـد.  بیشـتر  تیمـار  این در

 بـین  رقابت و بوده بیشتر کرده رشد قارچ سنجاقی ته تعداد
 بـا  و شـده  بیشـتر  غـذا  و آب آوردن دست به براي ها قارچ
 قـارچ  هـر  اندازة فضا کمبود و منابع بودن محدود به توجه

 که شد کمتر قارچ هر وزن متوسط نتیجه در و شد کوچکتر
 .داشت مطابقت ]17 و 5[ دیگر محققان نتایج با

  قارچ پروتئین درصد .3.4
 خـاك  تیمارهـاي  تـأثیر  داد نشـان  شـده  انجـام  هاي بررسی
 در خشـک)  مادة (براساس قارچ پروتئین درصد بر پوششی
 T4 تیمـار  ).3 (جـدول  بود معنادار درصد یک آماري سطح

 درصد بیشترین درصد 17/21 میانگین با )50 :3/33 :7/16(
  تیمارهـاي  بـا  کـه  داد اختصـاص  خـود  به را قارچ پروتئین

T3)5/12: 5/12: 75( وT7 )25: 50: 25( ــه ــب بـ ــا ترتیـ  بـ
 معنـاداري  اخـتالف  درصد 15/21 و درصد 05/21 میانگین
 صـفر:  :T9 )3/33 تیمـار  کـه  اسـت  حـالی  در این نداشت.

 پـروتئین  درصـد  کمتـرین  درصـد  12/20 میانگین با )7/66
 مقدار شدن اضافه ).4 (شکل داد اختصاص خود به را قارچ

 کـه  نحـوي  بـه  پوششـی  خاك به کمپوست ورمی از مناسبی
 نشـود،  آب نگهـداري  ظرفیـت  حـد  از بـیش  افزایش سبب
 بـه  نسـبت  قـارچ  در موجـود  پـروتئین  میزان افزایش سبب
 در کـه  همـانطور  زیرا شد. شمال) پیت %100( شاهد تیمار
 در پـروتئین  مقـدار  کمتـرین  شـود  مـی  مشاهده نیز 4 شکل

ــایی  )7/16: 3/33: 50( T9 و )T1 )7/16: 3/33: 50 تیماره
 خـاك  ترکیـب  در کمپوسـت  ورمـی  فاقـد  کـه  شد مشاهده
  .بودند پوشش

 
 

 
 قارچ هر وزن متوسط بر پوششی خاك تیمارهاي میانگین مقایسۀ .3 شکل

هستند  LSDآزمون درصد 5 سطح در معنادار اختالف فاقد مشابه حرف یک حداقل با هاي میانگین
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 کمپوسـت  ورمـی  از استفاده که رسد می نظر به بنابراین،
 و بـاال  نیتـروژن  داشـتن  دلیـل  بـه  پوششی خاك ترکیب در

 خـاکی  کـرم  بقایـاي  و اجسـاد  از حاصل پروتئینۀ ترکیبات
 گـزارش  تحقیقی در شد. قارچ پروتئین مقدار افزایش سبب
 تـأثیري  پوششی خاك در کمپوست ورمی از استفاده که شد
 حـد  از بـیش  افـزایش  .]4[ نداشـت  قارچ پروتئین میزان بر

ــی ــت ورم ــار در کمپوس ــۀ )T6 )5/18: 5/56: 25 تیم  نتیج
 بـا  شـد.  قـارچ  پروتئین درصد کاهش باعث و داد معکوس

 و پـروتئین  درصـد  بین معنادار و مثبت همبستگی به توجه
 در رسـد  مـی  نظـر  بـه  )r=49/0( قـارچ  خشک مادة درصد

 مـادة  مقـدار  افـزایش  سـبب  کمپوسـت  ورمی که تیمارهایی
 یافت. افزایش نیز پروتئین درصد شد، خشک

 قارچ خشک مادة درصد .3.5
 درصـد  بـر  پوششـی  خاك مختلف تیمارهاي از استفاده اثر
 بـود  معنـادار  درصد یک آماري سطح در قارچ خشک مادة

 تغییـر  باعـث  پوششـی  هـاي  خاك انواع کاربرد ).3 (جدول
 درصـد  بیشـترین  کـه  طوري به شد قارچ خشک وزن درصد
 میانگین با )T8 )5/37: 5/37: 25 تیمار در قارچ خشک مادة
 :T10 )50: 50 تیمارهـاي  بـا  کـه  آمـد  دست به درصد 29/8

 )5/18: 5/56: 25( T6 و )7/66 صـــفر: :3/33( T9 صـــفر)،
 T3 تیمـار  که است حالی در این نداشت. معناداري اختالف

 مقـدار  کمتـرین  درصد 77/7 میانگین با )75 :5/12 :5/12(
 ).5 (شکل داد اختصاص خود به را قارچ خشک مادة

 

 
 قارچ پروتئین درصد بر پوششی خاك تیمارهاي میانگین مقایسۀ .4 شکل

 هستند  LSDآزمون درصد 5 سطح در معنادار اختالف فاقد مشابه حرف یک حداقل با هاي میانگین

 
 قارچ خشک مادة درصد بر پوششی خاك تیمارهاي میانگین مقایسۀ .5 شکل

 هستند LSD آزمون درصد 5 سطح در معنادار اختالف فاقد مشابه حرف یک حداقل با هاي میانگین
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 کشت بستر در کرده رشد قارچ سنجاقی ته تعداد چه هر
 بـین  رقابـت  از غـذایی  مواد و آب جذب میزان باشد بیشتر
 غـذایی  مـواد  و آب مقـدار  قـارچ  هر و گرفته تأثیر ها قارچ

 کـاهش  آن خشـک  مـادة  درصـد  و کـرده  جذب را کمتري
 درصد بین )6 (جدول دار معنا منفی همبستگی .]12[یابد می
 )r=-66/0( سـطح  واحد در سنجاقی ته تعداد و خشک مادة
-66/0( کـل  عملکرد با آن معنادار و منفی همبستگی نیز و
=r( و قـارچ  تعـداد  افزایش با که است مطلب این مؤید نیز 

 قارچ در خشک مادة مقدار سطح، واحد در عملکرد افزایش
 یافت. کاهش
 

 یک درجۀ قارچ کل عملکرد .3.6
 خـاك  تیمارهـاي  تـأثیر  داد نشـان  شـده  انجـام  هاي بررسی
 آمـاري  سـطح  در یـک  درجۀ قارچ کل عملکرد بر پوششی

 :5/12( T3 تیمارهـاي  ).4 (جـدول  بـود  معنادار درصد یک
ــا )100 صــفر: (صــفر: T1 و )75 :5/12 ــانگین ب  و 1/14 می

 بـه  را قـارچ  عملکـرد  بیشترین مترمربع بر کیلوگرم 73/13
 بــا )75 :25 (صــفر: T2 تیمــار بــا کــه داد اختصــاص خــود

 معنــاداري اخــتالف مترمربــع بــر کیلــوگرم 3/13 میــانگین
 با صفر) :T10 )50: 50 تیمار که است حالی در این نداشت،
 را قارچ عملکرد کمترین مترمربع بر کیلوگرم 35/9 میانگین

 ).6 (شکل داد اختصاص خود به
 

 قارچ کل عملکرد و دو درجه یک، درجه قارچ کل عملکرد بر پوششی خاك تیمارهاي تأثیر واریانس تجزیۀ .4 جدول

 آزادي درجۀ تغییر منابع
 مربعات میانگین

 قارچ کل عملکرد
 یک درجه

 قارچ کل عملکرد
 دو درجه

 قارچ کل عملکرد

 تکرار
 تیمار

2 ns09/0 ns01/0 ns02/0 
9 **76/6 **04/0 **18/8 

 12/0 01/0 26/0 18 خطا
 90/24 21/4 - تغییرات ضریب 83/2

ns ،  *درصد 1 و 5 احتمال درسطح معنادار معناداري، عدم معنی به ترتیب به :**و 
 

 
 شک درجه قارچ کل عملکرد بر پوششی خاك تیمارهاي میانگین مقایسۀ .6 شکل

 هستند  LSDآزمون درصد 5 سطح در معنادار اختالف فاقد مشابه حرف یک حداقل با هاي میانگین
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 دو درجه قارچ کل عملکرد .3.7
 کـل  عملکـرد  بـر  پوششی خاك مختلف تیمارهاي کاربرد اثر

 (جدول بود معنادار درصد یک آماري سطح در دو درجه قارچ
 کل عملکرد در تغییر باعث پوششی هاي خاك انواع کاربرد ).4

 درجـه  قارچ عملکرد بیشترین که طوري به شد. دو درجه قارچ
 45/0 میـانگین  بـا  )100 صـفر:  (صـفر:  T1 تیمار به مربوط دو

 )،75 :25 (صـفر:  T2 تیمارهـاي  با که بود مربعمتر بر کیلوگرم
T5 )25: 25: 50،(T7  )25: 50: 25،( T8 )5/37: 5/37: 25( و 
T9 )3/33: :در ایـن  نداشـت.  معنـاداري  اخـتالف  )7/66 صفر 

 08/0 میـانگین  بـا  صـفر)  :T10 )50: 50 تیمـار  که است حالی
 خود به را دو درجه قارچ عملکرد کمترین مترمربع بر کیلوگرم

 آمـده  دسـت  بـه  نتـایج  بـه  توجـه  با ).7 (شکل داد اختصاص
 سـنجاقی  تـه  تعـداد  کـه  تیمارهـایی  در گرفـت  نتیجه توان می

 گرفته قرار آبی تنش معرض در کمتر قارچ شد تشکیل کمتري
 .شد تولید کمتري دو درجه قارچ میزان و

 عملکرد کارآیی و قارچ کل عملکرد .3.8
 خــاك تیمارهــاي اثــر داد نشــان هــا داده واریــانس تجزیــۀ
 درصـد  یـک  آماري سطح در قارچ کل عملکرد بر پوششی
 داد نشـان  هـا  داده میـانگین  مقایسۀ ).4 (جدول بود معنادار
 بـر  کیلـوگرم  39/14 میانگین با )T3 )5/12: 5/12: 75 تیمار

 (صـفر:  T1 تیمار با که بود عملکرد بیشترین داراي مترمربع
 اخـتالف  مترمربع بر کیلوگرم 18/14 میانگین با )100 صفر:

 بـه  کمپوسـت  ورمـی  درصـد  25 استفاده نداشت. معناداري
 شـاهد  تیمـار  بـا  را معنـاداري  تفاوت پوششی، خاك همراه

 حـالی  در ایـن  .]18[ نـداد  نشـان  پیت) خاك درصد 100(
ــه اســت ــا صــفر) :T10 )50: 50 تیمــار ک ــانگین ب  43/9 می

 خـود  بـه  را قـارچ  عملکـرد  کمتـرین  مترمربـع  بر کیلوگرم
  ).8 (شکل داد اختصاص

 

 
 2 درجه قارچ کل عملکرد بر پوششی خاك تیمارهاي میانگین مقایسۀ .7 شکل

 هستند  LSDآزمون درصد 5 سطح در معنادار اختالف فاقد مشابه حرف یک حداقل با هاي میانگین

 
 قارچ کل عملکرد بر پوششی خاك تیمارهاي میانگین مقایسۀ .8 شکل
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 آب جـذب  قابلیـت  از کمپوسـت  ورمـی  اینکه رغم علی
ــاالیی ــوردار ب ــت، برخ ــی اس ــبندگی ول ــاد چس  ذرات زی
 تهویـه  کاهش و ]12 و 4 ،3[ آبیاري از پس کمپوست ورمی
 T10 تیمـار  در عملکرد کاهش سبب محیط و کمپوست بین

 پرلیـت  جایگزینی به توجه با ،T9 تیمار در شد. )50:50 :0(
 66 و پرلیـت  درصـد  33 نسـبت  بـه  پوششی خاك جاي به

 تیمار با عملکرد نظر از معناداري تفاوت پیت، خاك درصد
 عملکرد افزایش این نداشت. (شاهد) پیت خاك درصد صد
 بـود.  سـطح  واحـد  در هـا  سنجاقی ته تعداد افزایش از ناشی
 بیشـتري  آب باشـد،  بیشتر سطح واحد در تعداد این هرچه
 شود، تأمین پوششی خاك طریق از باید که است نیاز مورد
 اي انـدازه  بـه  بایـد  پوششی خاك آب نگهداري ظرفیت لذا
 آب کمپوسـت،  تهویـۀ  در اخـتالل  ایجاد بدون که باشد باال

 بیـان  تحقیقی در .]16[ کند تأمین را ها سنجاقی ته نیاز مورد
  نسبت خود در را بیشتري آب کشور شمال هاي پیت که شد
 کمپوسـت  بقایـاي  درصـد  40 ترکیـب  بـا  پوششی خاك به

 و دارنـد  می نگه شمال پیت درصد 60 و قارچ شده مصرف
 کـه  شـود  مـی  باعث خاك در آب نگهداري ظرفیت افزایش
 یکنـواختی  بـا  و تر راحت را خود نیاز مورد آب ها میسلیوم
 در رطوبـت  حـد  از بیش افزایش ولی کنند، جذب بیشتري
 در و شـد  پوششی خاك تهویۀ کاهش سبب پوششی خاك
 .]27 و 16[ شد تیمارها این در عملکرد کاهش باعث نتیجه
ــی در ــابع، برخ ــاي من ــاوتی عملکرده ــا 12( متف  40 ت

 مـالك  توانـد  نمـی  که است شده ارائه مترمربع) در کیلوگرم
 کمپوسـت  وزن زیـرا  باشـد.  عملکـرد  ارزیابی براي مناسبی
 نسـبت  قـارچ  عملکرد میزان و مترمربع هر در شده استفاده

 بـه  توجـه  بـا  اسـت.  مـالك  شده استفاده کمپوست وزن به
 مسـاحت  مترمربـع  یـک  کمپوسـت  بلـوك  چهـار  هر اینکه

 مترمربع یک وزن بود، کیلوگرم 17 بلوك هر وزن و داشت
 بـا  تیمار هر باردهی درصد که است کلیوگرم 72 کمپوست

 تیمار است. 5 جدول مطابق آمده دست به عملکرد به توجه
T3خـود  به را عملکرد کارآیی باالترین درصد 20 حدود با 

 (شـاهد)  T1 تیمـار  بـا  داري معنا اختالف که داد اختصاص
 بـه  نسبت T3 تیمار که دهد می نشان نتایج بنابراین، نداشت.
 (تیمـار  منطقـه  قارچ پرورش هاي کارگاه در متداول شرایط

T1( دارد. بـر  در عملکـرد  کـارآیی  لحاظ از را بهتري نتایج 
 کمپوسـت  ورمـی  و پرلیـت  بودن ارزانتر دلیل به اینکه ضمن
 شود. می تولید هزینه کاهش سبب پیت، به نسبت
 

 صفات بین همبستگی .3.9
 کل عملکرد که داد نشان )6 (جدول همبستگی تجزیۀ نتایج
 قـارچ  کل عملکرد با ترتیب به را همبستگی بیشترین قارچ
 سطح واحد در سنجاقی ته تعداد و )r=98/0**( یک درجه

)**95/0=r( .وزن متوسط صفات با قارچ کل عملکرد دارد 
 و  )r=-64/0**( کالهـک  قطـر  و )r=-83/0**( قـارچ  هر

 داشـت.  منفـی  همبستگی )r=-68/0**( خشک مادة درصد
 بـا  سـطح  واحـد  در سنجاقی ته تعداد بین منفی همبستگی
 قـارچ  کالهـک  قطـر  ، )r=-92/0**( قارچ هر وزن متوسط

)**72/0-=r( خشـک  مـادة  درصد و )**66/0-=r(  نشـان 
 سـطح،  واحـد  در هـا  سنجاقی ته تعداد افزایش با که دهد می

 خشـک  مـادة  درصد و کالهک قطر قارچ، هر وزن متوسط
 کمپوست ورمی از که تیمارهایی تمام در یابد. می کاهش آن
 خشـک،  وزن کردند، استفاده پوششی خاك در پایه عنوان به

 یافـت،  افـزایش  معناداري طور به کالهک قطر و فردي وزن
 ]. 3[ یافت کاهش تولیدي هاي قارچ تعداد گرچه

 

  کمپوست وزن از درصد حسب بر قارچ عملکرد کارآیی .5جدول

 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 تیمار شماره

 1/13 40/18 07/16 82/15 13/15 65/17 47/17 99/19 01/19 69/19 (%) عملکرد کارآیی
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 سـنجاقی  ته تعداد کرد پیدا افزایش قارچ عملکرد هرچه
 ولـی  یافـت،  افـزایش  سـطح  واحـد  در شده برداشت قارچ

 کرد. پیدا کاهش کالهی قطر اندازه و قارچ هر وزن متوسط
 بـازار  و کیفیـت  بـر  منفی تأثیر کاهش این اینکه به توجه با

 اسـتمرار  در مناسـب  اقتصادي سود و نداشته قارچ پسندي
 منفـی  همبستگی دارد. بسزایی اهمیت اقتصادي فعالیت این

 است. مطلوب آزمایش این در صفات این بین شده ایجاد
 

 گیري نتیجه .4
 بـه  کمپوسـت  ورمـی  از بـاالیی  درصد حاوي تیمارهاي در

ــاد آب جــذب علــت ــزایش و زی  کــاهش و چســبندگی اف
 در عملکـرد  و سطح واحد از برداشتی قارچ تعداد تخلخل،
 افزایش قارچ هر فردي وزن ولی یافت، کاهش سطح واحد
 رویکرد با باالتر عملکرد خوراکی قارچ تولید در اگر یافت.
 از یکی شود می توصیه باشد، نظر مورد زیست محیط حفظ

ــاي ــفر: T2 تیماره ــا )5/12: 5/12: 75( T3 ،)75 :25 (ص  ی
 پرلیــت: درصــد شــامل ترتیــب بــه T9 )7/66 صـفر:  :3/33(

 متـداول  شـرایط  در شـود.  انتخـاب  پیـت  کمپوسـت:  ورمی
 خـاك  عنـوان  بـه  )T1 (تیمـار  پیـت  خاك از قارچ، پرورش
 ایـن  نتـایج  دارد. بـاالیی  هزینۀ که شود می استفاده پوششی
 بــا توانــد مــی پیــت ایــن از بخشــی کــه داد نشــان تحقیــق
 کـه  آنجـایی  از شـود.  جـایگزین  پرلیـت  و کمپوست ورمی
 بنـابراین  هسـتند،  پیـت  از ارزانتـر  کمپوست ورمی و پرلیت
 تیمـار  بـاال  تیمار سه بین از دهند. می کاهش را تولید هزینۀ

T3 )5/12: 5/12: 75( محیط حفظ رویکرد سه هر داشتن با 
 شود. می توصیه اقتصادي سود و کل عملکرد زیست،
 
 منابع

 و آهـن)  و (روي میکـرو  عناصـر  اثـر  .)1377( م. تقوي .1
 قـارچ  عملکـرد  بر پوششی خاك به پرلیت افزودن تأثیر
 .کشاورزي دانشکدة .(.Agaricus bisporus L) اي تکمه
   تبریز. .تبریز دانشگاه .ارشد کارشناسی نامۀ پایان

 براي کشاورزي زائد مواد بکارگیري .)1377( .م تقوي .2
ــد ــارچ تولی ــوزش نشــر .دام خــوراك و صــدفی ق  آم
 .صفحه 56 ،يکشاورز

 تکنولـوژي  )1389( .م بـاد  خانه و .س بازیار .،م ذکائی .3
 از اســـتفاده بـــا پوششـــی خـــاك تولیـــد ۀپیشـــرفت

 Agaricus)خوراکی قارچ پرورش براي کمپوست میور

bisporus). آزاد دانشـــگاه زیســـتى علـــوم ۀفصـــلنام 
 .19-2 ):1( 4 .زنجان واحد ،اسالمى

 احتشــامی و .ج الفتــی علــی .،غ پیوســت .،ف رســولی .4
ــد در کمپوســت مــیور از اســتفاده )1393( .م.س  تولی

 علـوم  .اي دکمـه  قـارچ  پـرورش  بـراي  پوششـی  خاك
  .382-377 :)5( 54.ایران باغبانی

 و .ز.م ابوالحسـنی  .،م فارسـی  .،ا لکزیـان  .،ش رضایی .5
 کمپوسـت  بـا  پیت جایگزینی امکان )1392( .غ نیا حق

 سـفید  اي هدکمـ  خـوراکی  قارچ تولید در شده مصرف
Agaricus bisporus).( باغبـانی  علوم ۀنشری ) و علـوم 

 .9-1 ):1(27 ).کشاورزي صنایع

 نقـش  )1390( .ر یرنـان  یسـهراب  و .م ینیالحسـ  یعیرف .6
 در یعــیطب منــابع و يکشــاورز يپســماندها تیریمــد
 و يکشـاورز  يپسـماندها  یمل شیهما .داریپا ۀتوسع
 جیتـرو  و آمـوزش  قـات، یتحق سـازمان  .یعـ یطب منابع

  رشت. يکشاورز

 انـواع  تـأثیر  ارزیـابی  )1389( .ب سر سیاه و .د رمضان .7
 قارچ کیفی و کمی هاي ویژگی برخی بر پوششی خاك
 باغبـانی  علوم ۀمجل .(.Agaricus bisporus L)اي هدکم
 .399-393):1(41 .ایران

 .هیدروپونیک )انمترجم)(1385( .م مفتون و .ع رونقی .8
 .صفحه 273،شیراز شیراز، دانشگاه انتشارات

 .خاك رطوبت حفظ در پرلیت اثر .)1366( .م شریعتی .9
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 دانشگاه کشاورزي، ةدانشکد ،ارشد کارشناسی ۀنام نپایا
  تهران. ،تهران

 اصــالح و پــرورش )1390( .ر یــانپور .م یفارســ .10
 .سـفید  اي دکمـه  قـارچ  بـر  یدتأک با یخوراک يها چقار

 .صفحه 275 مشهد، ،مشهد یدانشگاه جهاد انتشارات

 پـرورش  )انمترجمـ ( )1386( .ع ،کاشـی  و .م ،فارسی .11
 .کـرج  کـرج،  کشاورزي نشر انتشارات .خوراکی قارچ
 .صفحه 472

 و پیــت خــاك عملکــرد بررســی )1392( .ا ،قاســمی .12
 Agaricus) اي هدکمـ  قـارچ  روي بـر  کمپوسـت  میور

bisporus). ــا ــ نپای ــی ۀنام ــد کارشناس ــکد ،ارش  ةدانش
  مشهد. ،مشهد یفردوس دانشگاه يکشاورز

 پـرورش  اصـول  )1383( .ا پـورجم  و .ا گلتپه محمدي .13
 مـدرس،  تربیـت  دانشگاه انتشارات خوراکی، هاي قارچ
 .صفحه 614 تهران، .علمی آثار نشر دفتر

 کمپوسـت  مـی ور اثـر  یبررسـ  )1389( .ف یپلـ  ییمال .14
ــهی پــرورش  يپســماندها از حاصــل يبســترها در افت

 یبرخـ  بر یپوشش خاك عنوان به يکشاورز و یصنعت
 يهـا  پسـماند  یمل شیهما .يا هدکم قارچ اتیخصوص

ــاورز ــازمان .يکش ــات،یتحق س ــوزش ق ــرو و آم  جیت
 .تهران يکشاورز
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Abstract 
Peat is the most important source of casing soil for growing mushroom. Peat often imported or derived 
from wetlands which have unfavorable environmental impacts. In order to evaluate the effects of the 
replacing vermicompost and perlite as casing soil instead of peat on growth and yield of the mushrooms 
(Agaricus bisporus), a factorial experiment was conducted on the randomized complete block design with 
three replications at Kosar mushroom farm in winter, 2015. Ten treatments in different ratios (volume 
percentage) of perlite: vermicompost: peat including T1 (0: 0: 100) T2: (0: 25: 75) T3: (12.5: 12.5: 75) T4: 
(16.7: 33.3: 50) T5 (25: 25: 50) T6: (18.5: 56.5: 25) T7 (25: 50: 25) T8: (37.5: 37.5: 25) T9: (33.3: 0: 66.7) 
T10 (50: 50: 0) were used. The maximum yield was obtained with T3 treatment with the average of 14.72 
kg /m2 and the minimum yield was observed in T10 treatment with 9.43 kg/m2. The maximum and 
minimum numbers of harvested mushrooms were observed in treatment of T3 with 547 numbers and the 
treatment of T10 with the number of 244.67, respectively. For cap diameter, the treatment of T10 with an 
average of 5.9 cm had the maximum and the treatment of T9 with an average of 4.8 cm had the minimum 
cap diameter. For the average weight of individual mushroom, treatments of T10 and T3 with the average 
of 38 and 26 gr had the maximum and minimum weight of each mushroom, respectively. The results 
showed that T3 soil casing combination (12.5: 12.5: 75) can be replaced for peat. 

Keywords: cap diameter, casing soil, mushroom weight, mycelium, pin head. 
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