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چکیده

افزودنرسی تاثیر، به بردکمه ايقارچ خوراکیبه موازات سایر تالش ها به منظور افزایش عملکرد و کیفیتبرخی محققین
بستر کمپوستي موجود درهاالمنتگاهی میکرو کهه استتحقیقات نشان دادپرداخته اند، اینآنبه بستر کشت عناصر میکرو

دو ،سولفات روي برعملکرد و کیفیت قارچ دکمه اياثرکلریدکلسیم وبه منظور بررسی .باشندنمیاپتیممسطحمقدار ودر قارچ 
، 50غلظت 3شاملو تیمار7با اولآزمایشانجام گردید. تکرار4در بلوك هاي کامل تصادفیآزمایش جداگانه در قالب طرح 

در چند % کلرید کلسیم در آب آبیاري 5/0% و 4/0%، 3/0غلظت 3میلی گرم روي در کیلوگرم ماده خشک بستر و 150و 100
میلی گرم روي در کیلوگرم ماده خشک بستر 100شامل تیمار 5و شاهد و آزمایش دوم با توجه به نتایج آزمایش اول با نوبت 

غلظتکلرید کلسیم باتیمار نتایج نشان داد. % کلرید کلسیم در آب آبیاري و شاهد انجام شد6/0%  و5/0% ، 4/0وغلظت  
درصد 6/0به، ولی افزایش غلظت کلرید کلسیمنسبت به شاهد شدعملکرد باعث افزایش معنی داردر هر دوآزمایشدرصد 4/0

مشاهده شد که تفاوت معنی داري را با کلسیم کلرید درصد4/0بیشترین میزان سفتی در تیمارهمچنینباعث کاهش عملکرد شد
.نداشتندتفاوت معنی داري ،ویتامین ثودرصد ماده خشک، متوسط وزن قارچ صفاتبرتیمارها .شاهد ایجاد کرد

روي، کلرید کلسیم، قارچ دکمه اي، ویژگی هاي کیفی.:کلیديکلمات

مقدمه

Agaricusبا نام علمیسفیدقارچ دکمه اي bisporusازتیرهAgaricaceae، کاشت است که خوراکیگونه مشهور قارچ
Reis(در سراسر جهان رواج داردو تولید آن  et al., : آب، منابع کربن، منابع رشد قارچ عبارتند ازمواد موردنیاز براي.)2012

برخی بیشتر مورد نیاز هستند ولیکن همه از اهمیت الزم برخوردار می نیتروژن، ویتامین ها و مواد معدنی. برخی مواد معدنی کمتر و
در صنعت پرورش قارچ ایران بستر ها طی فرایند کمپوست سازي با استفاده از کلش گندم به .)Elisashvili et al., 2007(باشند

که گاهی ه استتحقیقات نشان دادعنوان منبع کربن و کود مرغی به عنوان منبع ازت وسنگ گچ وسایر مواد ساخته می شود. 
. در یک سري از پژوهش ها از میکرو )1386ن، (فارسی و گرداباشندنمیاپتیمممقدار وسطحدر کمپوستيهاالمنتمیکرو 

می باشد، جهت غنی کردن کمپوست از جمله روي، منگنز،آهن، مولیبدن، مس و برمکس، که حاوي چند عنصر غذایی میکرو
شده افزایش عملکرد قابل قبولی مشاهده به بستر کشت، منگنز وآهنافزایشاز جمله دربعضی از این پژوهش هااستفاده نمودند، 

تغییري در عملکرد مشاهده نکردند. شاید علت این گونه پاسخ به از جمله افزودن عنصر رويهممواردبعضی درواست 
.)et al.Weil,2004(تفاوت در ترکیبات بستر داردمیکرومکس بستگی به غلظت هاي متفاوت عناصر ویا

و افزایش متوسط وزن عملکردبرخصوصیات قارچ خوراکی، افزایشکلسیممحلول پاشی کلریددر بررسی هاي تاثیر 
Diamantopoulouشده استگزارشو بهبود رنگ قارچسفیدي،بافتاستحکام،قارچ & Philippoussis, 2001)(.همچنین
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با کلرید کلسیم باعث افزایش محتواي کلسیم در قارچ می شود که یک همبستگی مثبت با بهبود قارچکه آبیاريشده است عنوان
با توجه به ماده اولیه تهیه کمپوست که .)(Philippoussis et al., 2001و انبارشده داردکیفیت رنگ در قارچ هاي تازه برداشت شده 

کود مرغی و عدم افزایش مکمل هاي غذایی در تهیه کمپوست قارچ که عمدتا در ایران کاه گندم می باشد و همچنین نوع و میزان
برعملکرد و کیفیت قارچ دکمه رويوسولفاتکلریدکلسیمحاضر جهت بررسی اثرپژوهشتامین کننده ي مواد معدنی می باشد،

اي انجام گرفت.

هامواد و روش

این تحقیق .سولفات روي به بستر کشت مورد بررسی قرارگرفتاثر افزایش کلریدکلسیم در آب آبیاري و در این پژوهش 
3شامل 7با اولآزمایشانجام گردید. تکرار4در به صورت دو آزمایش جداگانه و در قالب طرح بلوك هاي کامل تصادفی

م در آب آبیاري % کلرید کلسی5/0% و 4/0%، 3/0غلظت 3میلی گرم روي در کیلوگرم ماده خشک بستر و 150و 100، 50غلظت 
میلی گرم روي در کیلوگرم ماده 100تیمار شامل 5توجه به نتایج آزمایش اول با بود و آزمایش دوم با و شاهد در چند نوبت 
عملکرد تیمارهاي مختلف به طور .% کلرید کلسیم در آب آبیاري و شاهد انجام شد6/0%  و5/0% ، 4/0غلظت  3خشک بستر و

نمونه هایی از هر تیمار انتخاب و درصدماده خشک، سفتی بافت، متوسط وزن قارچ و فلش، در هر سهمستقل اندازه گیري شد
مقایسه میانگین تیمارها با و )SAS(افزار آماري ها با استفاده از نرمتجزیه واریانس داده.قرار گرفتاندازه گیريمورد ویتامین ث

انجام شد.% 5در سطح احتمال )LSD(تفاوت معنی دار آزمون حداقل

نتایج و بحث

در سطح بافت صفت هاي عملکرد وسفتیروينشان داد که اثرتیمارهاهر دو آزمایشينتیجه تجزیه واریانس داده ها
ویتامین ث همچنین  تیمارهاي انجام شده بر روي صفات درصد ماده خشک، متوسط وزن قارچ وعنی دار بودمرصدداحتمال یک

داراي بیشترین در هر دو آزمایش درصد کلرید کلسیم4/0مقایسه میانگین ها نشان داد  تیمار تفاوت معنی داري را ایجاد نکرد.
درصد ، باعث 6/0نسبت به شاهد داشت ولی آزمایش دوم نشان داد افزایش غلظت کلرید کلسیم به تفاوت معنی دار وعملکرد بود 

درصد از کلرید کلسیم در آب 25/0و 3/0استفاده از غلظت هاي در آزمایش دیگري هم.)2و1(جدول کاهش عملکرد شد
)گزارش شده است در افزایش عملکرد موثر ،آبیاري Riahi & Khammar, 2004) .

نسبت به میلی گرم در کیلوگرم بستر خشک می باشد که کاهش معنی داري 100کمترین عملکرد مربوط به تیمار روي 
تاثیري اضافه کردند وبستر خشک در مرحله اسپانینگ میلی گرم روي در کیلوگرم74ی که نتایج آزمایشکه باشاهد داشت

,.Weil et al)نداشت مطابقت دارد نسبت به شاهد بر عملکرد  و 100اضافه کردن نشان دادمقایسه میانگین اثر تیمارها .(2006
که این تفاوت دادافزایش را در دو آزمایشکلرید کلسیم در آب آبیاري سفتی بافت قارچو کلیه غلظت هاي میلی گرم روي 150

نبودند. کمتریدرصد کلرید کلسیم  داراي بیشترین سفتی اندازه گیري شده 4/0و5/0و 6/0تیمار نسبت به شاهد معنی دار بود 
می توان گفت جذب کلسیم توسط دیواره ي سلولی و رسوب آن به صورت ،)2و1سفتی بافت مربوط به تیمار شاهد بود (جدول

پایداري غشاي واکوئلی مانع از ورود مواد به داخل سیتوپالسم و در نهایت پکتات کلسیم باعث افزایش سفتی بافت می شود و
)آنزیم تیروزیناز میگرددکاهش فعالیت Ulinski et al., که آبیاري با آب محتوي کلرید ه شده است نشان دادهمچنین .(2005

، قارچ افزایش پایداري غشاء واکوئلیکلسیم دربا افزایش محتوايودرصد باعث افزایش سفتی خواهد شد11/0تا 055/0کلسیم 
Beelman)ماندگاري  قارچ در زمان حمل افزایش می یابد & Simons, 1996).
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در آزمایش اولمختلف روي وکلرید کلسیم بر صفات مورد بررسیمقایسه میانگین اثر تیمارهاي -1جدول 

عملکردتیمار
)kg/m2(

تغییرات عملکرد 
٪نسبت به شاهد 

متوسط وزن تر
grقارچ

ماده درصد 
%خشک قارچ

ویتامین ث
(mg/100cc)

سفتی بافت
)N(

Control21/69 ab -22/37 a7/6 a15/8 a6/5 c

50 (mg/kg) Zn19/62 bc٩- /۵23/9 a8/07 a16/25 a6/9 bc

100 (mg/kg) Zn17/82 c -1824/3 a8/7 a17/4 a7/32 ab

150 (mg/kg) Zn20/07 b -7/523/82 a8/12 a17 a7/05 ab

0.3% Cacl221/72 ab+0/124 a7/65 a17/42 a7/2 ab

0.4% Cacl222/86 a+5/325/57 a8/17 a17/6 a7/47 a

0.5% Cacl223/67 a+926/03 a7/97 a17/47 a7/4 a

داري ندارند.  اختالف معنیLSD% بر اساس آزمون 5*در هر ستون میانگین هایی که حداقل داراي یک حرف مشترك هستند در سطح احتمال 

درآزمایش دوممورد بررسیمقایسه میانگین اثر تیمارهاي مختلف کلسیم و روي برصفات -2جدول

عملکردتیمار
)kg/m2(

تغییرات عملکرد 
٪نسبت به شاهد 

متوسط وزن تر
grقارچ

ماده درصد 
%خشک قارچ

ویتامین ث
(mg/100cc)

سفتی بافت
)N(

Control19/9 bc -16/87 a7/55 a13/31 a5/4 c

100 Zn (mg/kg)18/38 c -815/62 a7/72 a13/61 a5/75 b

0.4% Cacl222/52 a+13/116/9 a7/35 a14/55 a6/07 a

0.5% Cacl220/8 ab+4/515/75 a7/47 a14/85 a6/07 a

0.6% Cacl217/88 c10/2 -17/9 a7/3 a14/66 a6/11 a

داري اختالف معنیLSD% بر اساس آزمون 5*در هر ستون میانگین هایی که حداقل داراي یک حرف مشترك هستند در سطح احتمال 
ندارند.  
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Abstract

Efforts have been done to increase the yield and quality of edible mushroom by adding micro
elements to the bed compost. These researches indicated that sometime available micro elements in
compost are not enough and at optimum level.
In this study, the effect of adding zinc sulphate to the bedding compost and calcium chloride to the
irrigation water on yield and quality of mushroom were investigated. Two separate experiments were
conducted in a randomized complete block design, in the first experiment, seven treatments were used,
the 3 concentrations of 50, 100, 150 mg of Zn per Kg of dry bed and 3 concentrations of 0.3%, 0.4%,
0.5% Cacl2 as irrigation water, plus distilled water as control.In the second experiment, 5 treatments
were used, the 1 concentrations of Zn per kg dry bed and 3 concentra-tions of 0.4%, 0.5%, 0.6% cacl2
as irrigation water and control.
Results demonstrated that the addition of 0.4% cacl2 as irrigation water has a significant increase
mushroom yields and firmness, but when use concentration 0.6% cacl2 , significant yields reduces
were observed, also treatment do not significant effect on dry weight, mean of fresh weight of
mushroom and vitamin C.

Kay word: Zinc, Calcium Chloride, Agaricus bisporus, quality factor.
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