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 .1دربارهی نویسنده و گروه دیتا قارچ
محمدرضاا لممایا از ساال ( 1381زمانی که مصار سارانه قارچ بسایار ک و درصد عمل رد
برداشات از کمپوست نیز خیلی پایین بود ،حدود  14سال است که در زمینه تولید و پرورش قارچ
دکماهای فعاالیت دارد و با یی بیش از ی

دهه ترربههای زیادی کساااب نموده و در بازدیدهای
و بزرگ پرورش در اقصاای نقاک کشااور انرام

بساایاری که به اقتیااای ش ا لش از واحدهای کو

داده به این نتیره رسایده که ضاعآ وموزش پایه و اصولی دلیل بسیاری از خسار ها بوده که به
مزارع کو

و بزرگ پرورش قارچ کشور وارد شده است.

او در پاییز  1334گروه و وب ساایت وموزشی و پووهشی دیتا قارچ را راهاندازی نموده تا ترربیا
خود و هم اران این گروه را با عالقهمندان به این رشاااته به اشاااتراک ب .ارند .اعیاااای این گروه
ترکیبی از متخصااصااین و کارشااناسااان با ترربه و مرتبط با این رشااته هسااتند که مدیریت تولید
بزرگترین واحدهای تولیدی کشور را به عهده دارند.
او ه اکنون مدیریت سایت دیتا قارچ را بر عهده دارد و این گروه را با هد اشتراکگ اری نظرا
و ارائهی مقالههای کاربردی و پژوهشا

و ارائهی آخرین دیتاوردهای کشورهای صاحبنام

لین صنعت در جهان برپا نموده است.
شما عالقهمندان عزیز میتوانید جهت استفاده رای.ان از مقاال و محتوای وموزشی به ودرس سایت
دیتاا قاارچ  www.datagharch.comمراجعاه نمااییاد .همینین جهت هرگونه اعالم نظر یا
هم اری از یریق فرم تماس با ما این سایت نظرا و درخواستهای خود را ارسال نمایید.
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 .2مقدمه
تولیادکنندگان حرفهای پرورش قارچ معتقدند که دما مه ترین عامل در پرورش قارچ دکمهای
اساات .شاااید نتوان پارامتری بهاندازه اهمیت دما در پرورش قارچ دکمهای پیدا کرد که مثل همه
مت یرهای پرورش دارای اپتیم هست.
درجه حرار مطلوب برای رشااد قارچ دکمهای  25-23درجه سااانتی گراد اساات دماهای کمتر از
 1۱درجه رشاااد میسااایلیوم ها را کاهش میدهد و دماهای بیشاااتر از  3۱درجه ه باعث مرگ
میسیلیوم ها میشود .معموالً در اکثر سالنهای پرورش قارچ دکمهای دمای  25درجه سانتی گراد
را برای رشد قارچ فراه میکنند.
در پرورش قااارچ دکمااهای درجااه حرار نقش مهمی را ایفااا میکنااد بااهیوریکااه هر  1درجااه
ساانتیگراد ت ییر درجه حرار

میتواند تا حدود  %2ک باری در محصاول ایراد کند کسانی که

در حرفه پرورش قارچ بهصاور صنعتی یا خان.ی مش ول هستند میدانند  %2میزان کمی نیست
پس باایاد از این پس در مورد نقش دماا و تأثیر ون بر عمل رد با ن.اهی دی.ر بن.ری  .دما عالوه بر
این ه میتواند بر میزان درصاد برداشات محصاول تأثیر داشاته باشاد بر کیفیت محصول شیوع و
انتقاال برخی از بیمااریها و یا حتی ناهنراریهای قار ی مانند پایههای باری

و بلند قار ی نیز

مؤثر است بنابراین توجه به مسئله دما امری مه و ضروری در پرورش قارچ است.
ابتاداییترین و مه ترین وظیفاهی هر پرورشدهناده قاارچ دکماهای این اسااات که از زمان ورود
کمپوسات به محیط کشت تا زمان برداشت قارچ درجه حرار کمپوست و محیط کشت را کنترل
و بررسای نماید و در صاور مناساب نبودن دما برای هر مرحله از رشد تمهیدا الزم فراه شود.
در این مقاالاه ساااعی داری درجاه حرار های مطلوب هر مرحله از رشاااد قارچ دکمهای و دی.ر
نقشهای دما در سالنهای پرورش قارچ دکمهای را بهصور کامالً واضح بیان کنی .
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دربارهی نقش دما در ساااالنهای پرورش مطالب زیادی وجود دارد ولی از ونرایی که بسااایاری از
خوانندگان فرصاات زیادی جهت مطالعه کامل کتاب را ندارند ساااعی گردید به مطالب کاربردی و
ن ا مه پرداخته شود.
 .3نقش دما در مرلحل رشد قارچ دکمهلی
 -1-3مرحله ورود کمپوست به محیط کشت
زمانی که ی

کمپوسات خریداری میشود و به داخل سالنهای کشت انتقال داده میشود دمای

کمپوسات باید در حدود  25و دمای محیط کشات  23-22درجه ساانتیگراد باشد .این ن ته را تا
انتهای مقاله در نظر داشاته باشاید که معموالً و نه قطعاً دمای کمپوسات  2/5-2درجه سانتیگراد
(بسته به نوع کمپوست مت یر است ،از دمای محیط کشت بیشتر است .پس بهتر است دمای سالن
قبل از ورود کمپوست تنظی شود تا نیازی به پیش گرم کردن و پیش سرد کردن سالن نباشد.
معموالً در شارایطی که دمای کمپوست باالتر از  25باشد نشان از فعالیت باالی کمپوست یا گرمی
هوا و فصال تابستان است که در این وضعیت اقدام به خن

کردن سالن و کمپوست میکنند و در

شارایطی که دمای کمپوست پایینتر باشد باید بررسی نمود که ویا مش ل از کمپوست اسپان و یا
عدم فعالیت ون اساات یا این ه فصاال زمسااتان اساات و درجه حرار محیط باعث کاهش دمای
کمپوست گردیده است و یا در حین حمل و نقل مم ن است دمای کمپوست کاهش یافته باشد.
در هر صور دمای کمپوست در بدو ورود به سالن بسیار مه است .اگر دما به هر دلیلی باال بود با
کمپوسااتساااز خود تماس گرفته و مشاااوره الزم را ب.یرید ی
کارشاناساان مربویه میتواند از ی

تماس و انرام ی سااری اقداما از

خساار کلی جلوگیری کند و یا خسار را به حداقل مم ن

کاهش دهد.
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 -2-3مرحله ریسه دوانی در کمپوست
بهترین دما برای ریساه دوانی در کمپوسات  25درجه ساانتی گراد است و دمای اپتیم  25درجه
اساات .حفظ این دما و ایراد ون برای کمپوساات مه ترین فاکتور محیطی میباشااد .اگر دمای
کمپوسات کمتر از این میزان بود در فصال زمستان توسط بخار گرم یا کویلهای گرمایی بسته به
ریوبت ساالن دما را افزایش دهید؛ اما توجه به این ن ته مه اسات که با شروع فعالیت کمپوست
دما ناگهانی افزایش مییابد و دمای  3۱درجه ساانتی گراد میتواند مرگ میسلیومها را ایراد کند؛
بنابراین بهتر اساات در مرحله اسااپان ران منتظر فعالیت میساالیومها و کمپوساات باشاای تا دما
خودبهخودی افزایش یابد .اگر اختال درجه حرار در حدود ی

تا دو درجه سااانتیگراد باشااد

بهتر اسات منتظر بمانی ولی اگر اختال زیاد است بهتر است سالن را گرم کنی و قبل از رسیدن
دما به  26درجه سانتیگراد سیست گرمایشی را قطع کنی .
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حفظ دمای ذکرشاده درجه سانتی گراد در این مرحله ضروری است زیرا در این مرحله فعالیت ب ر
وغاز گردیده و در مد زمان تقریباً مشاخصای معموالً  17-14روز ریسه دوانی در کمپوست انرام
میگیرد .دماهای بیشاتر از  27درجه منرر به مشاهده کپ

سبز در این مرحله یا حتی در مراحل

بعد و درنهایت با باالتر رفتن بیشااتر دما مرگ میساایلیوم ها را در پی خواهد داشاات .دماهای باال
میتواند ولودگیها را تشااادید کند و این ن ته را میتوان از دو ساااالن پرورش متفاو که از یک
کارخانه کمپوست خرید میکنند فقط ی ی با فاصله نزدی

به کارخانه کمپوست و دی.ری با فاصله

دور از کارخانه به راحتی دریافت ساالنی که در فاصاله دور بوده مم ن است دما در حین حمل و
نقل افزایش یافته و ولودگیهای پنهان در ون ظاهر شااده و ولودگیهای بیشااتری نساابت به سااالن
پرورش نزدی

به کارخانه کمپوست داشته باشد.

اگر از هوای وزاد برای خن

کردن دمای کمپوست استفاده می کنید باید به این ن ته توجه داشته

باشاااید که اپتیم  Co2در این مرحله  ppm 1۱۱۱۱-5۱۱۱حفظ شاااود .اگر به هردلیلی دمای
کمپوست با خ ن

کردن سالن کاهش نیافت باید علت ون را مشخص کرد و برای ون راه اری پیدا

نمود؛ ویا مشاا ل در گردش هوای سااالن اساات فشااردگی بیش از حد کمپوساات ریوبت باالی
کمپوسات و یا  .....معموال در مورد ریوبت باالی کمپوسات و فشاردگی بیش از حد ون پیشنهاد
میشاود کیساه ها را باز کرده و کمپوسات را شان( (زیرو رو با ان.شتان دست ،کرده سطح ون را
روزنامه پهن کرده و وبیاری کنید تا دما کاهش یابد.
نوع ریسااهای که در دماهای باالتر از دماهای اپتیم تش ا یل می شااود با ریسااههایی که در دمای
اپتیم رشاد می کند متفاو است که در بحث انتخاب نوع ریسه و جن( وب و ریسه در محصول
وموزش جامع پرورش قارچ دکمه ای به یور کامل توضیح داده شده است .البته قصد ما این نیست
که کیفیت کمپوساات و ب ر تولیدی را به دمای سااالن های پرورش نساابت دهی بل ه ت ییر دما و
مخصوصاً افزایش دما می تواند ولودگی ها را تشدید و فعال کند.
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از یرفی کمپوست ی

منبع غنی از کربن مواد ولی و ازته است که میتواند منبع ت یهی مناسبی

برای انواع قارچها و پاتوژنها باشااد .این ه میساالیوم ه نوع قار ی (میساایلیوم وگاری وس یا نوع
دی.ر ،در ون رشاد کند بست.ی به شرایط رشد هر ی

از این پاتوژن ها دارد پس برای همین است

که ما تأکید میکنی دما در هر مرحله از رشااد در رنخ خود باشااد زیرا ی ی از دالیلش انتخاب نوع
قار ی اسات که از این بستر ت یه می کند؛ بنابراین رشد ولودگیها یا میسیلیوم قارچهای رقیب و
یا میسیلیوم قارچ دکمهای در بستر به شرایط دمایی بست.ی دارد.

 -3-3مرحله رشد میسیلیوم در خاکپوششی
پس از ریساه دوانی در کمپوسات افزودن خاکپوشاشای به کمپوسات جهت رشد ریسه در خاک
پوشااشاای و تأمین ریوبت مورد نیاز ون انرام میگیرد که در این مرحله دمای کمپوساات باید در
محدودهی  24-25درجه سااانتی گراد باشااد و اگر در این مرحله در سااالن کپ
8
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کمپوسااات را کمتر کنیاد .اگر برای کااهش دادن دماا در این مرحلاه از هوای تازه به میزان زیاد
اسااتفاده کنید به علت ورود  Co2به سااالن مم ن اساات پین هدها ظاهر شااوند پس بهتر اساات از
دسات.اههای ساردکننده هوا برای کاهش دما در این مرحله استفاده کنید تا غلظت  Co2همینان
باال بماند.
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 -4-3مرحله هوادهی یا شوک دهی
در مراحل قبل ریساه رشاد رویشی و تولید میسیلیوم داشت ولی جهت توقآ رشد رویشی و برای
این ه ریسه را وادار به تولید پین هد و ورود به فاز زایشی نمایی نیازمند نوعی شوک دهی هستی .
ی ی از روشهای اعمال شااوک از یریق کاهش دما اعمال میباشااد .در این مرحله دمای محیط را
بهتدریخ یا ناگهانی (بسته به نوع محصولی که میخواهی  ،به  18-16درجه سانتی گراد میرسانند
و دمای کمپوساات را به  2۱-13درجه سااانتی گراد کاهش میدهند .دمای کمپوساات نباید از 2۱
درجه بیشااتر و از  17-16درجه کمتر شااود .در انتهای این مرحله پینهای ریز سااطح بسااتر را
مشاهده میکنی .
البته در این مرحله باید بین کاهش دما و  Co2تعادل وجود داشته باشد افت بیشازحد دما و Co2
باعث تش یل پین هدهای زیادی میشود که درنهایت قارچهای ریزتر و گاهاً خوشهای تولید خواهد
شد .ما باید دمای کمپوست را معیار قرار دهی زیرا مم ن است شرایط سالن هر تولید کننده ای از
لحاظ عایق کاری سالن قدر هواساز دمای محیط و  ....با ی دی.ر متفاو باشد.
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 -5-3فلش 1
بهترین دما برای تش ا یل اندام بارده قارچ  13درجه سااانتی گراد در کمپوساات و دمای  18درجه
سااانتی گراد برای هوا میباشااد .اگر این تفاو دمای کمپوساات و محیط در حدود  2-1/5درجه
سااانتی گراد حفظ شااود تشاا یل شاادن میوهها بهتر انرام میگیرد زیرا موجب تحری

تبخیر

میشاود و تبخیر ه باعث صاعود موادغ ایی به ساطح بساتر شده و درنهایت منرر به رشد و نمو
قارچ میشاود .گاهی مم ن است پس از شوک دهی میزان دمای کمپوست بیشازحد پایین بیاید
که برای جلوگیری از ایراد این وضعیت باید دمای هوا را افزایش داده و میزان جریان هوا ک شود.
درمورد تبخیر از ساطح در محصاول وموزش جامع پرورش قارچ دکمهای به تفصاایل پرداخته شده
است.
برای تبدیل پین هدها به قارچ کامل دمای  13درجه سااانتی گراد الزم اساات .ولی معموالً به دلیل
رشاد قارچها دما بیشاتر از این مقدار میگردد بنابراین ساعی شاود دما بیشتر از  2۱درجه سانتی
گراد نشود.
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با رشااد و نمو قارچها و تا شااروع فلش اول دمای کمپوساات افزایش مییابد زیرا به دلیل افزایش
فعالیتهای متابولی
تحریا

در داخل کمپوسات دمای کمپوست افزایش مییابد و این افزایش دما سبب

رشاااد و نمو قاارچها میشاااود ولی دمای هوا همینان ثابت میماند .قارچها این گرمای

تولیدشااده را از یریق تبخیر دفع میکنند .وقتیکه دمای کمپوساات افزایش مییابد بهترین زمان
برای وبیاری میباشد.
 -6-3فلش 2
در انتهای فلش اول دمای کمپوسات افزایش مییابد ولی باید سعی شود اختال دمای کمپوست و
هوا ثابت بماند تا فعالیت کمپوساات بهتر صااور گیرد .اگر دمای هوا و دمای کمپوساات بین فلش
اول و فلش دوم باال باشاد قارچها سریع رشد میکنند ولی کیفیت پایینی خواهند داشت زیرا دمای
باال موجب رشاد سریع قارچها سب

شدن و سریع پشتباز شدن ونها میگردد .پس از فلش اول

دمای هوا در محدودهی  18-17درجه ساانتی گراد میباشد که این باعث کاهش دمای کمپوست و
فعالیت کمپوسات میشود .پس در انتهای فلش اول دمای هوا را موقتی افزایش دهید .ازونراییکه
تفاو دمای هوا و کمپوساات زیاد اساات رشااد قارچها در فلش دوم وسااانتر از فلش اول انرام
میگیرد.
 -7-3فلش 3
برای این ه فعالیت کمپوسات ادامه داشاته باشد باید اختال دما بین کمپوست و هوا وجود داشته
باشاااد برای ایراد و حفظ این اختال دما الزم اسااات دمای هوا را موقتی افزایش دهی تا دمای
کمپوسات به  23-22درجه سانتی گراد برسد و مردداً افزایش دما را قطع کنی تا دمای کمپوست
به  2۱درجه سانتی گراد برسد.
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 -8-3جدول دمایی مراحل رشد قارچ دکمهای
جهت سااهولت در دریافت این مساائله به جدول زیر مراجعه نمایید درجه حرار هایی که در این
جدول بیان شاده اسات برای ی

کمپوسات ایده ول است و اگر به هر دلیلی کمپوست و یا شرایط

خاصای داشتی باید اعمال خا

مربوک به مش لمان را انرام دهی  .در مقالههای بعدی به شرایط

خا

پیشبینینشده و کنترل دما در ون شرایط خواهی پرداخت.
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مراحل مختلف رشد

دمای محیط کشت )(0C

دمای کمپوست )(0C

ورود کمپوست به سالن

۲۲-۲۲

۲۲

اسپان ران در کمپوست

۲۲-۲۲

۲6-۲۲

رشد میسیلیوم در خاک

۲۲-۲۲

۲۲-۲7

هوادهی

۸6-۸۱

۲۲-۸۱

فلش ۸

۸۱

۸۱

فلش ۲

۸7-۸۱

۸۱

فلش ۲

۸۱-۸۱

۲۲

جدول دمایی مراحل رشد قارچ دکمهای

 .4نقش دما در مرلحل پس لز بردلشت قارچ دکمهلی
بالفاصاله پس از برداشت عملیا سرد کردن قارچها صور میگیرد و تأخیر در انرام ون منرر به
افزایش فساااد در قارچهای برداشااتشااده میشااود به این روش پیشساارمادهی میگویند و در ون
دمای محصاول را به مد  5سااعت به  4-2درجه سانتی گراد میرسانند .در این روش قارچهایی
که برای صااادرا یا انتقال به منایق دورتر مدنظر هسااتند سااال و باکیفیت حفظ میشااوند .برای
انرام پیش ساارمادهی روشهای متفاوتی وجود دارد که در وموزش فرایندهای پس از برداشاات در
قارچ دکمهای یست بهیور کامل توضیح دادهای .
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 .5نقش دما در ضدعفون کردن یامنهای پرورش قارچ
ی ی از روشهای ضاادعفونی سااالنها قبل از کشاات فرایند کوکا  cook outاساات .کوکا
فرایندی است که یی ون با بخاروب دمای سالن در  7۱درجه سانتیگراد به مد  1۱ساعت حفظ
میکنی  .این روش از روشهای مناساب برای پاکسازی ولودگیها در خلل و فرج دیوارها قفسهها
و ساالنهای کشت میباشد و تأثیر ش.رفی در کاهش و توقآ شیوع بیماریها و وفا دارد زیرا در
این روش اکثر ولودگیها نابود میشوند.
 .6نقش دما در پایتوریزه کردن خاکپوشش
اگر از ضادعفونی خاکپوشاشای خود ش

دارید یا خاک دارای مواد و ضایعا فراوانی است الزم

اساات قبل از اسااتفاده خاکپوشااشاای پاسااتوریزه گردد .ی ی از روشهای ضاادعفونی کردن خاک
پوشاشای اساتفاده از دما میباشاد که در کشور ما ه از این روش استفاده میکنند .در این روش
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خاک با بخاروب  62-53درجه سااانتی گراد به مد  8ساااعت ضاادعفونی میگردد .در زمانی که
ولودگی داری و یا می خواهی از پاساتوریزه شادن خاک پوششی در شرایط ولودگی مطمئن شوی
میتوانی زمان را تا  1۱سااعت افزایش دهی ولی دما در پاستوریزه کردن خاک نقش مهمی دارد
هبساا با ت ییر اندک دما می روارگانیس های مفید ه از بین خواهند رفت .پیشنهاد میشود قبل
از پاستوریزه حتماً به خاک فرمالین  % 2افزوده شود.
ایرادی که به این روش گرفته میشاود تخریب و وسایب بافت خاک پوشااشای اساات که در مقابل
خسار ولودگیها قابل اغماض است.

شما عالقهمندان عزیز میتوانید جهت استفاده رای.ان از مقاال و محتوای وموزشی به ودرس سایت
دیتاا قاارچ  www.datagharch.comمراجعاه نمااییاد .همینین جهت هرگونه اعالم نظر یا
هم اری از یریق فرم تماس با ما این سایت نظرا و درخواستهای خود را ارسال نمایید.

17

