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ايتاثیر سولفات آهن و سولفات منگنز بر عملکرد و کیفیت قارچ دکمه
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چکیده

اي، محققین به بررسی تأثیر عناصر پرمصرف و کم مصرف پرداختند به منظور افزایش عملکرد و کیفیت قارچ خوراکی دکمه
در قالب 1392کار شده است. این تحقیق با همکاري شرکت قارچ یکتا سپاهان اصفهان در سال لیکن اثر عناصر به تفکیک کمتر 

طرح بلوك هاي کامل تصادفی به منظور بررسی اثرات منگنز و آهن صورت گرفت. به منظور تعیین غلظت مناسب منگنز و آهن، 
میلی گرم منگنز در کیلوگرم ماده خشک بستر 300و 200، 100غلظت 3از هفت تیمار شامل شاهد (بدون افزودن آهن و منگنز)، 

فلش صورت 3میلی گرم آهن در کیلوگرم ماده خشک بستر استفاده شد. برداشت محصول در 750و 500، 250غلظت 3و 
ي قطر گیرگرفت. در هر فلش عالوه بر اندازه گیري عملکرد کلی هر واحد آزمایش، از هر تکرار نمونه هایی یکسان براي اندازه

کالهک وپایه وطول پایه گرفته شد. نتایج این آزمایش نشان داد، بیشترین عملکرد، قطر و طول پایه  به ترتیب مربوط به تیمارهاي 
دار باشد. این دو تیمار به ترتیب باعث افزایش معنیمیلی گرم آهن در کیلوگرم بستر خشک می500میلی گرم منگنز و 300

میلی گرم آهن و 500درصد نسبت به شاهد شدند. بیشترین میزان قطر کالهک به ترتیب در تیمار 7/17و5/16عملکرد به میزان 
میلی 500میلی گرم منگنز و 300توان گفت تیمار میلی گرم منگنز در کیلوگرم بستر خشک به دست آمد. با توجه به نتایج می300

گرم در کیلوگرم آهن سبب افزایش عملکرد خواهند شد.
اي، منگنز، ویژگی هاي کیفی.آهن، عملکرد، قارچ دکمهاژه هاي کلیدي:و

مقدمه
، رایج ترین قارچ تولیدي در سطح جهان می باشد. Agaricus bisporusبا نام علمی Agaricaceaeاي از تیره قارچ دکمه

می گردد. در این بستر وجود عناصر ماکرو و موادغذایی مورد نیاز آن از طریق کمپوستی که در اختیارش قرار داده می شود تامین 
اي، میکرو در حد بدست آوردن عملکرد مناسب ضروري است. در طی پژوهش هاي گذشته در مراحل مختلف تولید قارچ دکمه

مثل پنجه زنی یا بعد از دادن خاك پوششی از محلول هاي غذایی حاوي عناصر پرمصرف یا کم مصرف به عنوان مکمل غذایی 
)، که حاوي چند عنصر Micromaxه نموده اند. در یک سري از این پژوهش ها از یک ترکیب تجاري به نام میکروماکس (استفاد

). در بعضی از پژوهش ها 1390باشد، پس از اعمال خاك پوششی، استفاده نموده اند (فارسی و پوریان فر، غذایی کم مصرف می
در بعضی ها هم تغییري در عملکرد مشاهده نکرده اند. شاید علت این گونه پاسخ به افزایش عملکرد قابل قبولی مشاهده کرده اند و

). ضمن این که اثر 1390میکروماکس بستگی به کیفیت یا سایر مواد کمپوست مورد استفاده داشته است (فارسی و پوریان فر، 
قض در یافته هاي پژوهشگران نسبت به اثر آهن عنصر بخصوصی از این ترکیب روشن نیست. بنابراین پژوهش حاضر با توجه به تنا

و منگنز و همچنین غلظت به کار برده شده در بعضی از تحقیقات بر مبناي وزن تر کمپوست و در بعضی بر مبناي وزن خشک 
کمپوست به منظور تعیین اثرات دو عنصر منگنز و آهن بر روي صفات کمی و عملکرد محصول و برخی فاکتورهاي کیفی انجام 

گرفت.
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هامواد و روش

در این آزمایش به منظور تعیین غلظت مناسب منگنز و آهن، از هفت تیمار استفاده شد. عالوه بر شاهد (بدون افزودن آهن و 
میلی گرم آهن 750و 500، 250غلظت 3میلی گرم منگنز در کیلوگرم ماده خشک بستر و 300و 200، 100غلظت 3منگنز)، از

5/17سانتی متر، 40×60خشک بستر استفاده شد. متوسط وزن هر بلوك کمپوست مورد آزمایش با ابعاد در کیلوگرم ماده 
کیلوگرم شد. با 7925/5% بود. در نتیجه میزان ماده خشک یک بلوك کمپوست برابر با 67کیلوگرم و میزان رطوبت  کمپوست 

55باشد و مقدار منگنز خالص گرم بر مولکول می026/169برابر با (MnSO4.H2O)توجه به این که جرم مولکولی سولفات منگنز
بلوك 4میلی گرم در کیلوگرم ماده خشک بستر براي 100گرم در مولکول است. بر این اساس سولفات منگنز براي تیمار

کامل حل شده و روي گرم در یک لیتر آب به طور12/7گرم سولفات منگنز شد. لذا 12/7کمپوست (یک تیمار) محاسبه شد که 
میلی گرم منگنز در کیلوگرم ماده خشک بستر، 300و 200بلوك کمپوست بود پاشیده شد. و براي 4هر واحد آزمایش که شامل 
ضرب شد. همچنین براي تیمارهاي سولفات آهن محاسبه مشابه فوق انجام و 3و 2به ترتیب در 12/7براي هر واحد آزمایش عدد

عمال گردید.تیمارها همزمان ا
تیمار انجام شد. در طی برداشت اندازه گیري هاي قطر کالهک 7تکرار و 4هاي کامل تصادفی در این آزمایش در قالب بلوك

و پایه، طول پایه و عملکرد صورت گرفت. توضیح این که میانگین سه نوبت برداشت (سه فالش) براي هر صفت (به جز عملکرد) 
است. آنالیز واریانس وارد شدهدر هر تکرار محاسبه و در 

نتایج و بحث

تجزیه واریانس داده هاي حاصل نشان داد اثر تیمارها روي قطرکالهک، قطر و طول پایه و عملکرد دکمه در سطح احتمال یک 
ماده خشک بستر در میلی گرم در کیلوگرم 100) نشان داد همه تیمارها به جز منگنز 1دار بود. مقایسه میانگین ها (جدولدرصد معنی

میلی گرم در 300و پس از آن منگنز 500مقایسه با شاهد باعث افزایش قطر کالهک شدند. بطوري که به ترتیب تیمار آهن 
کیلوگرم ماده خشک بستر داراي بیشترین قطر بود. همچنین همه تیمارها باعث افزایش قطر پایه در مقایسه با شاهد شدند. بیشترین 

میلی گرم در کیلو گرم و کمترین مقدار مربوط به تیمار شاهد بود. مقایسه میانگین 500وآهن 300به دو تیمار منگنز قطر پایه متعلق
میلی گرم در کیلوگرم و کمترین آن 300میلی گرم  و منگنز 500ها همچنین نشان داد بیشترین طول پایه مربوط به دو تیمار آهن  

میلی گرم در کیلوگرم بستر خشک بود 300و منگنز 500رین میزان عملکرد متعلق به تیمار آهن ). بیشت1مربوط به شاهد بود (جدول
). 1آهن بود (جدول750دار نشان داد.کمترین میزان عملکرد نیز مربوط به تیمار که با شاهد تفاوت معنی

ب باعث افزایش عملکرد قارچ گرم میکروماکس به ترتی120و 60دسورماکس و همکاران گزارش کردند، کاربرد میزان 
Desrumaux(درصد شد6/6و 7/4اي به میزان دکمه et al., 2000( ویل و همکاران در دو آزمایش به بررسی اثر میکروماکس .

9/4، 1درصد میکروماکس را به خاك پوششی اضافه کردند و به ترتیب 75/0و 5/0، 25/0در آزمایش اول نسبت هاي پرداختند.
همچنین در آزمایش دیگري همان نسبت ها را  با کمپوست در مرحله درصد افزایش عملکرد نسبت به شاهد مشاهده نمودند.5/4و 

درصد عملکرد شد. لذا شاید بتوان گفت 1/14درصد باعث افزایش 75/0تیمار ها نشان دادي اسپانینگ آمیختند که نتایج آن
Weil(اي نقشه بسزایی خواهد داشتمرحله ي اضافه کردن عناصر غذایی نیز در افزایش عملکرد قارچ دکمه et al., 2004(.

Singh(دهی دارد ولزیاد آهن در خاك پوششی یک رابطه قوي با میزان محصمقدارنشان داد که دیگرمطالعات  & Singh,

2005(.
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مقایسه میانگین  اثر تیمارهاي مختلف آهن و منگنز روي صفات مورفولوژیک و عملکرد قارچ .-1جدول
تیمار

)mg/kg(

قطرکالهک
)cm(

قطرپایه
)cm(

طول پایه
)cm(

عملکرد
)kg/m2(

تغییرات عملکرد 
)٪نسبت به شاهد (

Control02/4 d65/1 d01/3 c14/20 b0
100 Mn17/4 d77/1 c15/3 bc95/20 b4+
200 Mn52/4 c84/1 bc25/3 ab90/20 b8/3+
300 Mn79/4 b97/1 a35/3 a47/23 a5/16+
250 Fe53/4 c79/1 c3/3 ab95/20 b4+
500 Fe98/4 a91/1 ab32/3 a71/23 a7/17+
750 Fe49/4 c82/1 c06/3 c71/17 c08/12 -

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

میلی گرم 184هماهنگ است. نتایج پژوهش این متخصصین نشان داد )2006(با گزارش ویل و همکارانپژوهش حاضر نتایج 
1176منگنز در کیلوگرم بستر خشک تنها تیماري بود که با اضافه شدن به کمپوست باعث افزایش محصول شد و مقدار زیاد آهن (

در مرحله اسپانینگ به دو نژادگان که عناصرداري با شاهد ایجاد نکرد. در آزمایش دیگر آن هامیلی گرم در کیلوگرم) تفاوت معنی
میلی گرم در 7350و به مقدار میکروماکس 276، 184که با منگنز 3010نژادگان در اضافه شد، نتایج نشان داد 3010و 3011قارچ

ا در میلی گرم در کیلوگرم منگنز و سایر عناصر) تیمار شده بودند افزایش عملکرد مشاهده شده و ام184کیلوگرم بستر(حاوي 
اي توان گفت افزایش عملکرد قارچ دکمهداري بین تیمارها با شاهد مشاهده نشد. درنتیجه میهیچ گونه تفاوت معنی3011نژادگان 

Weil(توسط منگنز تا حدودي بستگی به نوع نژادگان قارچ دارد et al., 2006(. نشان 3101بر روي نژادگان آن هاهمچنین نتایج
دار نسبت به شاهد شدند که در میلی گرم در کیلوگرم منگنز باعث افزایش عملکرد به طور معنی300و200، 100، 50داد تیمارهاي 

میلی 150میلی گرم در کیلوگرم (معادل 6000میلی گرم در کیلوگرم به همراه میکروماکس 300و 100این بین تیمارهاي منگنز 
Weilد (کرد بودنگرم در کیلوگرم منگنز) داراي بیشترین میزان عمل et al., 2006(.

اسالمی زاده و همکاران، تأثیرات اضافه کردن غلظت هاي منگنز و غلظت هاي آهن را به کمپوست بر کیفیت و عملکرد 
داري از لحاظ افزایش عملکرد با شاهد مشاهده نکردند. تنها پیشنهاد آن ها با قارچ دکمه اي بررسی کردند ولی هیچ تفاوت معنی

میلی گرم در کیلوگرم بستر بود که با آزمایش انجام شده در مطالعه حاضر 500به نتایج بدست آمده استفاده از آهن به میزان توجه
آنزیم منگنز پراکسید در تجزیه لیگنین نقش اساسی دارد طبق نظر لیندزي و نورول). 1390(اسالمی زاده و همکاران، مطابقت دارد

Lindzay(دهدفعالیت این آنزیم شده و میزان نیتروژن و کربن مورد نیاز قارچ را در بستر افزایش میو افزایش منگنز سبب تسهیل

et al., 2006Weiland, 1978Norvell&(  .
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Abstract

To increase yield and quality of button mushroom, researchers studied the influence of macro and
micronutrient but little works considerd elements separately.This study was carried out to determine
the appropriate concentrations of manganese and iron as randomized complete block design with
seven treatment in (2013) in Kabir unit of Yekta Mushroom Company. Treatments included 3
concentrations of 100, 200 and 300 mg of Mn and 3 levels of 250, 500 and 750 mg of Fe per kg of dry
substrate and control (no addition of iron and manganese). Harvesting was done at the 3 flash. In
addition to measuring the  total yield of each exprimental unit, samples from each experimental unit
were taken diameter and lenght of stipe & cap was measured. The results of experiment showed that
the highest yield, diameter and length of stipe, was observed in, treatments of 300 mg Mn and 500 mg
of iron per kg dry substrate. These two treatments where significantly increased yield by 17.7% and
16.5% respectively when compared to control. The maximum diameter of the cap was obtained by
treatments of 500 mg Fe and 300 mg Mn per kg of dry substrate, respectively so treatments of 300 mg
and 500 mg per kg of Fe & Mn will increase yield.

Key words: Button mushroom, Fe, Mn, Quality, Yield.
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