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Background and Objectives: Selection a suitable substrate and also 

considering the replacement of other inexpensive agro-wastes instead of 
valuable wood chips is one of the most important points that should be 

considered in the cultivation and production of medicinal mushrooms. 

Selecting the appropriate substrate for fungi and enriching the substrate 

with organic supplements widely affects the production of fruiting bodies 

and the medicinal value of fungi. The aim of this study was to replace 

inexpensive lignocellulosic compounds with wood chips and to select 

organic supplements to enrich the culture medium of Ganoderma 

aplanatum. 

 

Materials and Methods: This research was carried out in a cultivation hall 

equipped with temperature, humidity and light control devices at Zabol 

University and conducted as a two-way factorial based on a completely 
randomized design with three replicates. Experimental treatments included 

10 types of wood chip base substrates (sawdust): beech tree, oak wood 

chips, hornbeam wood chips, poplar wood chips, eucalyptus wood chips, 

tamarisk wood chips, vine sawdust (pruned stems), date palm sawdust,  

date palm leaf sawdust and sugarcane bagasse. Also, as the second factor, 

10% of nitrogenous organic supplements including wheat bran, rice bran, 

cotton meal and olive pomace were added to each of the main substrates. 

 

Results: The results of this study showed that the highest yield (145.5 gr), 

total dry matter (36.8 gr), fruit body protein (27.15 mg/100g D.M), ash 

(4.97%), Nitrogen (4.38 mg/100g D.M) and total polysaccharide (14.35 
mg/g D.M) were related to the combined substrate of oak wood chips with 

wheat bran supplementation. The highest amount of fungal water (85.16%) 

was related to the substrate of eucalyptus wood chips and the highest 

biological efficiency (19.71%) was related to the combined substrate of oak 

wood chips with olive pomace. The highest potassium (299 mg / 100 g dry 

matter), calcium (11.73 mg / 100 g dry matter) and antioxidant capacity 

(54.25%) were recorded for oak wood chips substrate. The results also 

showed that in the oak wood chip substrate the shortest time in terms of 
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spawn running time (29.40 days), the shortest time for pinhead formation 

time (43.13 days) and in the hornbeam wood chip substrate the lowest time 

registered for precocity (70.26 days). 

 

Conclusion: Although the wood chip substrate, especially oak was 

reported as a suitable substrate for growing Ganoderma applanatum, but 

easy access and lower cost of other agricultural and industrial 

lignocellulosic wastes make them a suitable alternative. According to the 

results of this study, the use of combined substrates and organic 
supplements in the cultivation and production of medicinal fungi, 

especially Ganoderma applanatum, is recommended. 
 

Cite this article: Esmaeil-Zehi, Mohammad Akram, Solouki, Mahmoud, Yousefshahi, Behnaz, Ramezan, 
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  های کلیدی: واژه

 ساکارید کل،  پلی

 رسی،  پیش

 ی، زیست کارایی

 اکسیدانی،  ظرفیت آنتی

    ماده خشک

چنین بررسی جایگزینی سایر ضایعات انتخاب بستر کشت مناسب و هم سابقه و هدف:

است که  ترین نکاتیقیمت به جای تراشه چوب درختان با ارزش یکی از مهم کشاورزی ارزان
انتخاب بستر کشت مناسب های دارویی مورد توجه قرار گیرد. باید در کشت و تولید قارچ

ای تولید اندام بارده و ارزش دارویی طور گسترده های آلی بهسازی بستر با مکملغنیها و قارچ
لولزی هدف از انجام این پژوهش جایگزینی ترکیبات لیگنوس دهد.تأثیر قرار می ها را تحت قارچ
سازی بستر  های آلی جهت غنیترین مکملقیمت به جای تراشه چوب و انتخاب مناسب ارزان

 باشد.کشت قارچ گانودرما آپالناتوم می
 

های کنترل دما، رطوبت و نور در این پژوهش در سالن کشت مجهز به دستگاه ها: مواد و روش

تکرار  3طرح پایه کامالً تصادفی با دانشگاه زابل و به صورت فاکتوریل دو عاملی و در قالب 
 :نوع بسترهای کشت پایه تراشه چوب )خاک اره( 10انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل 

درخت راش، تراشه چوب درخت بلوط، تراشه چوب درخت ممرز، تراشه چوب درخت 
 هایانگور )ساقه صنوبر، تراشه چوب درخت اکالیپتوس، تراشه چوب درختچه گز، تراشه چوب

هرس شده(، تراشه چوب ساقه درخت خرما، تراشه چوب برگ درخت خرما و باگاس نیشکر 
درصد از ترکیبات آلی  10دوم به هر کدام از بسترهای اصلی،  عاملچنین به عنوان  بود. هم
  .دانه و تفاله زیتون اضافه گردیددار شامل سبوس گندم، سبوس برنج، تفاله پنبهنیتروژن
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گرم(، ماده خشک کل  5/145ترین عملکرد به میزان ) نتایج این پژوهش نشان داد بیش ها: یافته 

 97/4گرم ماده خشک(، خاکستر ) 100گرم در میلی 15/27ای )گرم(، پروتئین اندام میوه 8/36)

گرم میلی 35/14ساکارید کل )گرم ماده خشک( و پلی 100گرم در میلی 38/4درصد(، نیتروژن )

خشک( مربوط به بستر کشت ترکیبی تراشه چوب بلوط با سبوس گندم بود. بر گرم ماده 

درصد( مربوط به بستر کشت تراشه چوب اکالیپتوس و  16/85باالترین میزان آب قارچ )

درصد( مربوط به بستر کشت ترکیبی تراشه چوب بلوط با تفاله  71/19ی )زیست کاراییباالترین 

گرم میلی 73/11گرم ماده خشک(، کلسیم ) 100گرم در میلی 299ترین پتاسیم ) زیتون بود. بیش

درصد( مربوط به بستر کشت تراشه  25/54اکسیدانی ) گرم ماده خشک( و ظرفیت آنتی 100در 

آن بود که در بستر کشت تراشه چوب بلوط  بیانگرچنین نتایج چوب بلوط ثبت شد. هم

دهی  ترین زمان برای پینروز(، کم 40/29دوانی )ترین زمان از نظر زمان کامل شدن پنجه کم

ترین زمان برای پیش رسی روز( و در بستر کشت تراشه چوب درخت ممرز کم 13/43)

 روز( ثبت شد. 26/70)
 

خصوص درخت بلوط به عنوان بستر مناسب  ههرچند بستر کشت تراشه چوب ب گیری: نتیجه

تر رسی آسان و همچنین هزینه پایینبرای پرورش قارچ گانودرما آپالناتوم گزارش شد، اما دست

عنوان جایگزینی مناسب برای آن معرفی  هسایر ضایعات لیگنوسلولزی کشاورزی، سبب شده تا ب

های آلی در کشت و استفاده از بسترهای ترکیبی و مکمل پژوهشگردد. با توجه به نتایج این 

 گردد.خصوص گانودرما آپالناتوم توصیه می ههای دارویی بتولید قارچ
 

(. 1401) محمد مهددی ، ضرابی، مهدی، پیرنیا، داریوش، رمضان، بهناز، شاهی یوسف، محمود، سلوکی، محمد اکرم، اسماعیل زهی: استناد

ارزیابی عملکدرد و   و .Ganoderma applanatum (Pers.) Pat استفاده از ضایعات کشاورزی برای تولید جدایه ایرانی قارچ

 .85-109(، 1) 29، های تولید گیاهی نشریه پژوهش. آن برخی خصوصیات دارویی

                     DOI: 10.22069/JOPP.2022.18810.2775 
 

                       نویسندگان. ©ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان                                         
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 مقدمه
ترین مشکالت اساسی  در حال حاضر، یکی از مهم

های خوراکی و دارویی در کشور، عدم در تولید قارچ

سازی دانش فنی پرورش با استفاده از بومی

های بومی و با صرفه اقتصادی برای تهیه فرموالسیون

سازی بستر پرورش و غنیباشد. کشت میمحیط 

ای  طور گسترده بهها انتخاب محیط کشت مناسب قارچ

ها را تولید اندام بارده بالغ و ارزش دارویی قارچ

های برای تولید قارچ (.6) دهدتأثیر قرار می تحت

دارویی دامنه وسیعی از مواد لیگنوسلولزی و بقایای 

مورد استفاده قرار  تواندها میگیاهان مزارع و جنگل

تر عناصر غذایی از بستر کشت  گیرند. اما انتقال بیش

موجود در به مقادیر عناصر غذایی قارچ به اندام بارده 

کنندگی میسلیوم قارچ  تجزیهچنین قدرت  بستر و هم

پدیده بر موارد یاد شده،  هعالو .(54بستگی دارد )

را معطوف به  گران پژوهشبحران انرژی توجه 

افت ضایعات آلی و توجه به مشکالت آب و بازی

ها ده است. در این میان، قارچهوایی و محیطی کر

های ضایعات مواد آلی باعث عنوان مصرف کننده به

چنین برقراری چرخه بازیافت مواد شده و هم

مشکالت مربوط به آلودگی هوا را که در اثر سوزاندن 

(. 48) سازندشود را برطرف میاین ضایعات ایجاد می

 ها، سلسله قارچ های گانودرما متعلق بهگونه

 ، تیرهPolyporales ، راستهBasidimycota شاخه

Ganodermataceae  و جنسGanoderma  است

های این تیره دارای منافذ بسیار ریز زیر (. قارچ22)

این منافذ دارای اسپورهای  باشند کهکالهک خود می

ها چرمی است. آن مثلی هستند. کالهک چوبی یاتولید

کنند و کالهک را در طی زمان چوب را تجزیه می

های گانودرما دهند. گونهروی سطح چوب تشکیل می

کنند. معموالً در تحت شرایط گرم و مرطوب رشد می

شوند نواحی گرمسیری و نیمه گرمسیری یافت می

(27 .)applanatum Ganoderma  خود به خود بر

کند و رشد می تنه درختان پهن برگ روی

روی تنه درختان در  بازیدیوکارپ به صورت نیم دایره

کند  خصوص در کشور کره رشد می سراسر جهان به

هاست از خواص دارویی آن برای  جایی که مدت

های تومورزا در انسان استفاده درمان انواع بیماری

(. این قارچ متشکل از انواع متعددی از 21شود ) می

تلخ  ترپنوئیدهای ی از جمله تریزیستترکیبات فعال 

 یزیستدلیل ترکیبات  (. قارچ گانودرما به33است )

چنین اثرات دارویی آن کامالً شناخته شده  فعال و هم

ها، ساکاریدها، تری ترپن است. این قارچ دارای پلی

آمینو اسیدها، اسیدهای چرب و استروئیدهای مختلفی 

استخراج شده های آبی و الکلی  (. عصاره51باشد )می

از قارچ گانودرما لوسیدوم دارای اثرات ضد سرطانی 

(، محافظت از 46کننده سیستم ایمنی بدن ) (، تنظیم53)

چنین دارای اثرات ( و هم12ی )سیستم عصب

طور عمده تولید صنعتی باشد. به( می25دیابت )ضد

قارچ گانودرما با استفاده از بسترهای تهیه شده از 

(. ممکن است 36باشد ) اره می تراشه چوب و خاک

در بعضی از مناطق دسترسی به تراشه چوب عامل 

 بنابرایندر تولید قارچ گانودرما باشد  ایکننده محدود

چون ساقه توان از برخی منابع لیگنوسلولزی هم می

(، انواع مختلفی 42(، علف هرز ناپیر )49میوه ذرت )

چون های گوناگونی هم(، مکمل11از تراشه چوب )

(، سبوس برنج، سبوس گندم، آرد 37ضایعات چای )

(، بذور چاودار، سویای پودر 14ذرت، آرد نخود )

( برای 24شده، بذور کلزا، پودر گوشت و استخوان )

چنین قارچ  هم تولید قارچ گانودرما استفاده کرد.

جهت تولید بازیدیوکارپ به  آپالناتومگانودرما 

سلولز نیازمند  و همیبسترهای غنی از سلولز، لیگنین 

است اما برقراری تعادل مناسب بین مقادیر کربن و 

نیتروژن محیط کشت رشد رویشی و زایشی این قارچ 

دهد به طوری که زمان باردهی و تأثیر قرار می را تحت

چنین عملکرد و سایر صفات اندام بارده قارچ  هم

. هدف از انجام گیردتأثیر بستر کشت قرار می تحت

چنین  وهش انتخاب بستر کشت مناسب، هماین پژ
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بررسی جایگزینی سایر ترکیبات لیگنوسلولزی ارزان 

( به جای تراشه چوب غیرهقیمت )باگاس نیشکر و 

های آلی ترین مکملبا ارزش درختان، انتخاب مناسب

تفاله پنبه دانه و تفاله  )سبوس گندم، سبوس برنج،

سازی بستر کشت و بررسی جهت غنی( زیتون

ملکرد، ارزش غذایی و دارویی قارچ گانودرما ع

 باشد.آپالناتوم می

 ها مواد و روش

 سالن کشت با مساحتی به ابعاد  دراین پژوهش 

های کنترل دما، رطوبت و متر مجهز به دستگاه 7×  6

 انجام شد. 1399-1398نور در شهر زابل در سال 

  1بسترهای کشت مورد استفاده مطابق جدول 

 باشد.  می

 
 ترکیب اجزای بسترهای کشت قارچ گانودرما آپالناتوم. -1جدول 

Table 1. Composition of components Ganoderma applanatum substrates. 
 کد

Code 

 اجزای بستر کشت
Substrate components 

S1 
 تراشه چوب درخت بلوط

Oak sawdust 

S2 
 درخت ممرزتراشه چوب 

Hornbeam sawdust 

S3 
 تراشه چوب درخت راش

Beech sawdust 

S4 
 تراشه چوب درخت صنوبر

Poplar sawdust 

S5 
 باگاس نیشکر

Sugarcane bagasse 

S6 
 ضایعات تراشه چوب ساقه درخت خرما

Date palm stem sawdust 

S7 
 ضایعات تراشه چوب برگ درخت خرما

Date palm leaves sawdust 

S8 
 تراشه چوب انگور

Vine sawdust 

S9 
 تراشه چوب درختچه گز

Tamarisk sawdust 

S10 
 تراشه چوب درخت اکالیپتوس

Eucalyptus sawdust 

 
درصد  10چنین به هر کدام از بسترهای اصلی،  هم

درصد مکمل  10عالوه  هدرصد بستر اصلی ب 90)

گرم مکمل  200گرم بستر پایه و  1800طوری که  به

مجموع محیط کشت یک تیمار ترکیبی را تشکیل داد( 

از ترکیبات لیگنوسلولزی آلی شامل سبوس گندم، 

. دانه و تفاله زیتون اضافه شدسبوس برنج، تفاله پنبه

چنین هر کدام از بسترهای اصلی )راش، بلوط، هم

خرما، برگ  ممرز، صنوبر، اکالیپتوس، گز، انگور، ساقه

خرما و باگاس نیشکر( نیز بدون مکمل )سبوس گندم، 

دانه و تفاله زیتون( مورد سبوس برنج، تفاله پنبه

 آزمایش قرار گرفت.
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سازی اسپان ابتدا استوک قارچ گانودرما برای آماده
آپالناتوم از شرکت قارچ آرین تهیه شد. سپس، بذور 

انده و به ها فقط نرم شود جوشگندم تا حدی که دانه
درصد آهک )کربنات کلسیم( اضافه شد. پس از  1آن 

ها در محفظه سربسته )هود( با استریل کردن، کیسه
استفاده از استوک قارچ )کشت خالص قارچ که در 

گراد درجه سانتی 4دکتسروز در دمای -محیط آگار
داری شده است( در کنار شعله، عمل تلقیح با نگه

متر سانتی 1می به قطر های میسلیوبرداشتن دیسک
 25 ± 1انجام شد. پس از حدود سه هفته در دمای 

های گراد، میسلیوم قارچ در قسمتدرجه سانتی
ها نمایان شده و اسپان برای تلقیح بستر مختلف کیسه

(. ضایعات مختلف 31 ،29کشت آماده شد )
لیگنوسلولزی که به عنوان بستر کشت قارچ گانودرما 
آپالناتوم مورد استفاه قرار گرفت شامل ساقه خرما که 

های خشک ضایعات ساقه )تنه( درخت خرما که تنه
باشد از جنوب استان سیستان و شده درخت خرما می

بلوچستان تهیه شد. ساقه انگور که ضایعات حاصل از 
باشد. با های درخت انگور یاقوتی میاقههرس س

توجه به هرس سالیانه انگور، از مزارع انگور شهرستان 
زابل فراهم شد. تفاله زیتون که ضایعات حاصل از 

باشد از دانشگاه زابل گیری زیتون میصنایع روغن
تهیه گردید. برگ خرما که در برگیرنده ضایعات برگ 

هرس برگ درختان باشد و با توجه به نخل خرما می
ها  مانده چنین تراشه چوب از باقینخل تهیه گردید. هم

های درخت صنوبر، راش، یا خرده چوب یا خاک اره
بلوط، ممرز، اکالیپتوس و گز در صنایع نجاری استفاده 

باگاس نیشکر نیز یکی از محصوالت فرعی تولید شد. 
شود. شکر بوده که در مزارع نیشکر به وفور یافت می

دانه حاصل از وس گندم، سبوس برنج و کنجاله پنبهسب
گیری تهیه شد. صنایع مربوطه و نیز صنایع روغن

های کشت مورد نظر، در یک مکان استریل قرار محیط
درصد(  8گرفت تا رطوبت موجود در آن کاهش یابد )

ها را جدا کرده و و ضایعات اضافی موجود در آن
گن تقسیم سپس به صورت یکنواخت به قطعات هم

ها را شستشو داده عمل شستشو دو بار . سپس آنشد
(. جهت افزایش میزان رطوبت بستر 32تکرار شد )

ساعت ترکیبات لیگنوسلولزی در  10مدت  کشت به
منظور پاستوریزه کردن  (. به45ند )درون آب قرار گرفت

دقیقه استفاده  25محیط کشت از آب جوش به مدت 
گرم از  2000ضافه، (. پس از خروج آب ا32شد )

پروپیلنی ریخته  های پلیمخلوط بستر کشت، در کیسه
 110ساعت در دمای  1اتوکالو به مدت درون شده و 

 ،39اتمسفر استریل شدند ) 1گراد و فشار درجه سانتی
ای(، و پس  بعد از استریل شدن کامل )دو مرحله (.40

در  گراددرجه سانتی 25از سرد شدن بسترها در دمای 
ح بستر کشت به نسبت تلقی یر هود و در کنار شعلهز
 اساس وزن تر بستر کشت( با اسپاندرصد )بر 5/2

انجام شد. از اولین روز آپالناتوم،  گانودرما قارچ
کشت تا کامل شدن مرحله رشد رویشی دما در 

گراد و تحت شرایط درجه سانتی 27±2محدوده 
تاریکی تنظیم شد. پس از سفید شدن کامل بسترها با 

طور جزئی  ها به، درب کیسهآپالناتوممیسلیوم قارچ 
باز شده تا مرحله سفید شدن کامل شود در این مرحله 

درصد تنظیم شد.  90تا  80رطوبت در محدوده 
ساعت بسترها در معرض نور قرار  6چنین به مدت  هم

زایشی و تشکیل اندام  مرحلهت ورود به گرفتند. جه
گراد تنظیم درجه سانتی 22±2دما در محدوده  ،ای گره

 گردید و پالستیک به طور کامل از بستر کشت 
جدا شد. در این مرحله از رشد قارچ با نصب فن در 

 1000اتاقک کشت مقادیر دی اکسید کربن به زیر 
ی طور رطوبت نسبام کاهش داده شد. همین پی پی

درصد  90محیط کشت با نصب مه ساز به سطح 
ای و تشکیل افزایش یافت. جهت رشد اندام گره

وات استفاده شد.  50قارچ، از سه المپ مهتابی با توان 
ساعت در هر شبانه روز تا انتهای  8مدت  ها به المپ

 برداشت روشن بودند. 

گیری  هزمنظور اندا به: گیری عناصر معدنی اندازه

ساعت در آون با  24ها به مدت معدنی، نمونهعناصر 

گراد خشک و آسیاب گردیدند. درجه سانتی 60دمای 
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درجه  500ها در دمای نمونه خاکستر درصدسپس 

گراد به مدت شش ساعت در کوره الکتریکی سانتی

روش هضم توسط اسید کلریدریک  باتهیه شد. 

 (.10ها تهیه گردید )مدت پنج ساعت( عصاره آن )به

گیری نیتروژن کل از دستگاه کجلدال جهت اندازه

و جهت ( Gerhardtاز شرکت  V50)مدل 

)مدل گیری مقادیر پتاسیم از دستگاه فلیم فتومتر  اندازه

PFP7  ساخت کمپانیJENWAY  )استفاده انگلستان

سنج جذب اتمی  طیفشد. مقادیر کلسیم توسط دستگاه 

 Analytik Jenaاز شرکت  NovaAA 400)مدل 

گیری شد. جهت تعیین درصد اندازه( USAساخت 

ای قارچ، از اختالف خشک اندام میوه رطوبت و ماده

بین وزن اولیه و وزن ثانویه با استفاده از آون در دمای 

ساعت، ثبت گردید  24گراد به مدت  درجه سانتی 60

(18، 30) . 

ای از ضریب جهت تعیین پروتئین اندام میوه

(. 29 ،10استفاده شد ) 25/6تبدیل نیتروژن به پروتئین 

ساکاریدهای موجود از روش برای تعیین غلظت پلی

چنین  (. هم9سولفوریک اسید استفاده شد )-فنل

کسیدانی قارچ از طریق خاصیت اظرفیت آنتی

صورت  کنندگی رادیکال آزاد تعیین شد و به خنثی

ابتدا محاسبه و بیان گردید.  DPPHدرصد بازدارندگی 

 100mg/ 2-10×5های متفاوت ها در غلظتعصاره

انول خالص تهیه شد. سپس در مت 5×10-6الی 

( 100mg/ 8از محلول ) 1:1مخلوطی به نسبت 

DPPH های متفاوت های قارچ با غلظتو عصاره

دقیقه در دمای  30ها بعد از تهیه شد. جذب نمونه

(. 28گیری شد )نانومتر اندازه 517آزمایشگاه در 

ها با استفاده از نمونه DPPHدرصد مهار رادیکال آزاد 

 دست آمد: بهرابطه زیر 

 

(1        )                                                                                               𝑅% = 𝐴𝐷 −
𝐴𝑆

𝐴𝐷
× 100 

 

در  DPPHجذب  ADدرصد مهار،   %Rکه در آن،
 نانومتر. 517ها در جذب نمونه ASنانومتر،  517

 IC50ها از پارامتر برای مقایسه فعالیت عصاره
 غلظتی از عصاره است که  IC50استفاده شد ) 

 کند(.های آزاد را مهار میدرصد رادیکال 50

تعداد روزهایی که در این مدت میسلیوم قارچ 

محاسبه شد و آپالناتوم سطح بستر کشت را پوشانده، 

بعد از به اتمام رسیدن رشد رویشی، زمان شروع 

چنین برداشت اولین اندام تشکیل سرسنجاقی و هم

 (.29رسی قارچ آپالناتوم محاسبه شد ) ای یا پیشمیوه

وزن تر  :بازیدیوکارپ یزیستو کارایی  عملکرد

ها با استفاده از ترازوی دیجیتالی )عملکرد( نمونه

جهت تعیین متوسط وزن میوه قارچ گیری شد. اندازه

ازای تعداد  ای بهآپالناتوم نسبت وزن کل اندام میوه

 کاراییچنین  (. هم4بازیدیوکارپ محاسبه گردید )

بر اساس درصد که عبارت است از وزن تر  یزیست

ای به ازای وزن تر بستر کشت محاسبه شد  اندام میوه

زیر  رابطهاز  یزیست کارایی(. برای محاسبه 43)

 (:8استفاده شد )

 

= کارایی زیستی                                                               (        2) (
وزن تر اندام میوه ای برداشت شده

    وزن تر بستر استفاده شده
) × 100 

 

صورت طرح فاکتوریل  این پژوهش بهها:  تجزیه داده

تکرار که  3دو عاملی در قالب طرح کامالً تصادفی با 

نوع سوبسترای مختلف( و  10اول بستر کشت ) عامل

دوم )چهار نوع مکمل آلی( انجام گردید.  عامل

 SASافزار های این پژوهش با استفاده از نرم داده

ون دانکن ها با استفاده از آزمتجزیه و میانگین 9نسخه 

 بندی گردیدند.درصد طبقه 5در سطح احتمال 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fchemistry.tabrizu.ac.ir%2Ffa%2Fpage%2F6711%2F%25D8%25A7%25D8%25B3%25D9%25BE%25DA%25A9%25D8%25AA%25D9%2588%25D9%2581%25D8%25AA%25D9%2588%25D9%2585%25D8%25AA%25D8%25B1%25D8%25AC%25D8%25B0%25D8%25A8-%25D8%25A7%25D8%25AA%25D9%2585%25DB%258C-aas-%25D8%25B3%25D8%25A7%25D8%25AE%25D8%25AA-%25DA%25A9%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25AE%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2587analytik-jena-%25D9%2585%25D8%25AF%25D9%2584-%25DB%25B4%25DB%25B0%25DB%25B0-novaaa&psig=AOvVaw3-y93X0R8QWKeCjX01_y68&ust=1605962108172000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwiZrY6ZkZHtAhUZphQKHYgDDAkQjhx6BAgAEA4
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fchemistry.tabrizu.ac.ir%2Ffa%2Fpage%2F6711%2F%25D8%25A7%25D8%25B3%25D9%25BE%25DA%25A9%25D8%25AA%25D9%2588%25D9%2581%25D8%25AA%25D9%2588%25D9%2585%25D8%25AA%25D8%25B1%25D8%25AC%25D8%25B0%25D8%25A8-%25D8%25A7%25D8%25AA%25D9%2585%25DB%258C-aas-%25D8%25B3%25D8%25A7%25D8%25AE%25D8%25AA-%25DA%25A9%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25AE%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2587analytik-jena-%25D9%2585%25D8%25AF%25D9%2584-%25DB%25B4%25DB%25B0%25DB%25B0-novaaa&psig=AOvVaw3-y93X0R8QWKeCjX01_y68&ust=1605962108172000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwiZrY6ZkZHtAhUZphQKHYgDDAkQjhx6BAgAEA4
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 تولید قارچ دارویی گانودرما آپالناتوم در دانشگاه زابل. -1شکل 

Fig. 1. Production of medicinal mushroom Ganoderma applanatum at Zabol University. 

 

 نتایج و بحث

، بستر کشت و مکمل تأثیر 2با توجه به جدول 

داری در سطح احتمال یک درصد از نظر آماری معنی

ای، ماده خشک، زمان بر مقادیر وزن تر کل اندام میوه

دوانی، زمان شروع تشکیل اندام کامل شدن پنجه

گانودرما آپالناتوم ای و زمان پیش رسی قارچ  گره

داشت. و نیز اثرات متقابل بستر کشت و مکمل از نظر 

داری در سطح احتمال یک درصد بر آماری تأثیر معنی

ای و مقدار ماده خشک مقادیر وزن تر کل اندام میوه

 کل قارچ گانودرما آپالناتوم داشت.

، بستر کشت 3های حاصل از جدول با توجه به داده

در سطح احتمال یک درصد از نظر داری تأثیر معنی

ای، آب، خاکستر، آماری بر مقادیر پروتئین اندام میوه

اکسیدانی،  نیتروژن، پتاسیم، کلسیم، ظرفیت آنتی

قارچ  یزیست کاراییای و ساکارید اندام میوه پلی

گانودرما آپالناتوم داشت. تأثیر مکمل بر تمامی صفات 

بود. اثر متقابل دار فوق نیز در سطح یک درصد معنی

دوگانه بستر کشت و مکمل بر مقادیر پروتئین اندام 

قارچ  یزیست کاراییای، آب، خاکستر، نیتروژن،  میوه

دار گانودرما آپالناتوم در سطح احتمال یک درصد معنی

چنین اثرات متقابل دوگانه بستر کشت و  است. هم

ای در سطح  ساکارید کل اندام میوهمکمل بر مقادیر پلی

 دار است. احتمال پنج درصد معنی
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: صفات رویشی و زایشی قارچ گانودرما آپالناتوم

روز( و  13/37ترین ) ، بیش4با توجه به جدول 

روز( زمان الزم برای کامل شدن  40/29ترین ) کم

لیوم قارچ گانودرما آپالناتوم دوانی میسمرحله پنجه

ب ترتیب به بستر کشت غیر ترکیبی تراشه چو به

ترکیبی تراشه درخت اکالیپتوس و بستر کشت غیر

با توجه به  .چوب درخت بلوط اختصاص دارد

دوانی توان افزایش سرعت پنجه، می4های جدول  داده

نیتروژن  میسلیوم قارچ گانودرما آپالناتوم را با مقادیر

کشت مرتبط دانست. زمان کامل شدن مرحله  بستر

قارچ با دوانی مسیلیوم یشی قارچ یا پنجهرشد رو

توجه به نوع نژاد و بستر کشت، متفاوت است. رشد 

میسلیوم قارچ به مقادیر نیتروژن و نیز محتوای عناصر 

چنین رشد رویشی  (. هم1بستر کشت بستگی دارد )

وژن آلی استفاده میسلیوم قارچ در بسترهایی که از نیتر

 تر ( سریعغیرهشده است )کنجاله سویا و سبوس گندم و 

از بسترهایی است که از نیتروژن غیرآلی )اوره و 

که گزارش  طوری نیترات آمونیوم( استفاده شده است به

شده است بر خالف منابع نیتروژن آلی، ممکن است 

که سایر منابع نیتروژنی اثرات متفاوتی بر رشد رویشی 

(. گزارش 17 ،15داشته باشد ) 1لیوم قارچ انوکیمیس

با افزایش مقادیر  2شده است که در قارچ شی تاکه

تر کامل دوانی سریعنیتروژن بستر کشت مرحله پنجه

چنین با توجه به ساختار فیزیکی و (. هم4گردد )می

های قارچ شیمیایی تراشه چوب درخت بلوط، میسلیوم

شدند. با کاهش نسبت تری بر آن چیره در زمان کم

دوانی ن پنجهزما کربن به نیتروژن بستر کشت، مدت

مطابقت  پژوهش(. که با نتایج این 8یابد ) کاهش می

بستر کشت تراشه چوب درخت  دارد. در مورد

اکالیپتوس، زمان کامل شدن رشد رویشی میسلیوم 

تری در مقایسه با سایر بسترها قارچ در زمان طوالنی

                                                
1- Flammulina velutipes 

2- Lentinula edodes 

ت در رشد رویشی در تیمارهای انجام شد. تفاو

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی سوبسترا،   مختلف، به

شده، قابلیت استفاده از ترکیبات   مکمل غذایی افزوده

سازی سطح مواد غذایی مرتبط است میایی و آزادشی

رابطه مثبتی بین نسبت کربن به نیتروژن  (.41 ،26)

(. 5بستر کشت و رشد میسلیوم قارچ وجود دارد )

مقادیر باالی نیتروژن بستر کشت سبب کاهش سرعت 

گردد و به تبع آن رشد میسلیوم تجزیه لیگنین می

( با افزایش نسبت کربن به نیتروژن 20یابد )کاهش می

بستر کشت )در بسترهای آلی( از سرعت رشد رویشی 

شود. در پژوهشی که از میسلیوم قارچ کاسته می

کلش گندم،  بسترهای مختلف شامل باگاس نیشکر،

 3ساقه ذرت و خاک اره جهت پرورش قارچ صدفی

استفاده شده بود مشخص گردید که با افزایش نسبت 

کربن به نیتروژن شرایط بهینه برای رشد رویشی 

گردد در صورتی که در میسلیوم قارچ فراهم می

بسترهایی که این نسبت کاهش یافته است تشکیل 

جاد شده است ای در زمان کمتری ایهای گرهاندام

دوانی ه(. با توجه به زمان کامل شدن مرحله پنج19)

ترکیبی تراشه چوب میسلیوم در بستر کشت غیر

ای نیز در درخت اکالیپتوس، شروع تشکیل اندام گره

چنین با تری انجام شده است. هممدت زمان طوالنی

ترین دوانی در کمتوجه به کامل شدن مرحله پنجه

راشه چوب درخت بلوط زمان در بستر کشت ت

ای نیز در روز(، شروع تشکیل اندام گره 40/29)

ای )پیش ترین زمان انجام شد. اولین اندام میوه کم

رسی( قارچ گانودرما آپالناتوم از بستر کشت تراشه 

ترین چنین کمچوب درخت بلوط برداشت شد. و هم

دوانی در بین زمان مربوط به کامل شدن مرحله پنجه

مورد استفاده مربوط به مکمل آلی سبوس  هایمکمل

های سبوس گندم و  گندم بود البته در بین مکمل

دانه و تفاله زیتون از نظر سبوس برنج و تفاله پنبه

                                                
3- Pleurotus ostreatus 



 همکارانو  محمد اکرم اسماعیل زهی... /  استفاده از ضایعات کشاورزی برای تولید جدایه

 

97 

دوانی تفاوت مدت زمان کامل شدن مرحله پنجه

چنین از بین (. هم5داری وجود نداشت )جدول معنی

که  بسترهای کشت خاک اره، کلش گندم و کلش برنج

با سبوس گندم غنی شده بودند، بستر ترکیبی خاک اره 

و سبوس گندم محیط کشت مناسبی از لحاظ سرعت 

دوانی میسیلیوم و عملکرد برای قارچ یال شیر پنجه

( که با نتایج این پژوهش مطابقت 16معرفی گردید )

دهنده بستر  دارد. با توجه به ماهیت اجزای تشکیل

د نسبت متعادلی از رسد که وجونظر میکشت به

نیتروژن موجود در بستر کشت، سبب تشکیل زودتر 

رسی( در مقایسه با بسترهایی با  ای )پیشاندام میوه

گردد. نتایج تر نیتروژن، میمقادیر خیلی باالتر و پایین

پژوهش حاضر نشان داد که با کاهش مقادیر نیتروژن 

ه طوری کتر گردید. بهبستر کشت زمان رسیدن طوالنی

ترین زمان  بستر کشت بدون مکمل آلی دارای بیش

 باشد ای میرسی اندام میوه روز( برای پیش 23/49)

 ( همخوانی داشت 2018) های ساکاموتوکه با یافته

(44.) 

 
 رسی  ای و زمان پیشزمان تشکیل اندام گرهدوانی، مقایسه میانگین اثرات ساده بستر کشت بر زمان کامل شدن پنجه -4جدول 

 قارچ گانودرما آپالناتوم.
Table 4. Comparison of the mean effects of substrate on spawn running time, pinhead formation time and 

precocity times of Ganoderma applanatum. 

 هامیانگین

Means 

 زمان پیش رسی

Precocity Times (day) 

 دهی زمان شروع پین

Pinhead Formation Times (day) 

 دوانی زمان کامل شدن پنجه

Spawn Running Times (day) 
 بستر کشت
Substrate 

70.46 c 43.13 d 29.40 f S1 

70.26 c 44.13 c 30.13 ef S2 

71.80 c 44.40 bc 30.46 e S3 

74.46 b 45.20 ab 31.86 d S4 

75.93 ab 45.53 a 33.40 c S5 

76.53 a 46.13 a 35.26 b S6 

77.60 a 46.00 a 37.00 a S7 

76.60 a 46.13 a 36.60 a S8 

76.93 a 46.26 a 36.60 a S9 

76.86 a 46.26 a 37.13 a S10 
ندارند. کدگذاری بسترها  ≥05/0P داری در سطحها( با استفاده از آزمون دانکن در هر ستون با حروف مشابه اختالف معنیمقادیر )میانگین* 

 نمایش داده شده است. 1در جدول 
* Values (means) within each column followed by the same letter(s) are not significantly different at p ≤ 0.05 
according to Duncan's test.The coding of substrates is shown in Table 1. 
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 رسی  ای و زمان پیشدوانی، زمان تشکیل اندام گره بر زمان کامل شدن پنجه مقایسه میانگین اثرات ساده مکمل -5جدول 

 .قارچ گانودرما آپالناتوم
Table 5. Comparison of the mean effects of supplements on spawn running time, pinhead formation time and 

precocity times of Ganoderma applanatum. 

 ها میانگین

Means 

 رسی زمان پیش

Precocity Times (day) 

 دهی زمان شروع پین

Pinhead Formation Times (day) 

 دوانیزمان کامل شدن پنجه

Spawn Running Times (day) 
 مکمل

Supplements 

73.80 bc 44.43 b 32.26 b M1 

73.30 c 44.06 b 32.36 b M2 

74.00 bc 44.46 b 32.60 b M3 

74.66 b 44.40 b 32.53 b M4 

77.96 a 49.23 a 39.16 a M5 

 : سبوس M1ندارند.  ≥05/0P داری در سطحها( با استفاده از آزمون دانکن در هر ستون با حروف مشابه اختالف معنیمقادیر )میانگین

 درصد مکمل آلی(  10عالوه  هدرصد بستر اصلی ب 90: سبوس برنج )M2درصد مکمل آلی(  10عالوه  هدرصد بستر اصلی ب 90گندم )

M3 :درصد مکمل آلی(  10عالوه  هدرصد بستر اصلی ب 90دانه )تفاله پنبهM4( درصد مکمل  10عالوه  هدرصد بستر اصلی ب 90: تفاله زیتون

 درصد بستر اصلی( 100بدون مکمل ) :M5آلی( 
* Values (means) within each column followed by the same letter(s) are not significantly different at P≤0.05 
according to Duncan's test. M1: Wheat bran (90% main substrate plus 10% organic supplement) M2: Rice bran (90% 
main substrate plus 10% organic supplement) M3: Cotton meal (90% main substrate plus 10% organic supplement) 
M4: Olive pomace (90% main substrate plus 10% organic supplement) M5: No supplement (100% main substrate) 

 
: ای قارچ صفات فیزیولوژیکی و شیمیایی اندام میوه

درصد( متعلق به  16/85ترین مقدار درصد آب ) بیش

آپالناتوم تولید شده بر روی بستر های گانودرما قارچ

باشد )جدول کشت تراشه چوب درخت اکالیپتوس می

رسد نظر می(. با توجه به ماهیت این بستر کشت به8

که توان نگهداری باالی آب بستر کشت تراشه چوب 

درخت اکالیپتوس در مقایسه با سایر بسترها دلیل این 

ا امر باشد. میزان جذب آب، توسط بافت قارچ ر

توان با بافت بستر کشت در ارتباط دانست.  می

بسترهایی که نرم ذره و متوسط بافت باشند قدرت 

جذب و نگهداری آب باالتری نسبت به بسترهای 

ترین ماده  بیش (.34بافت دارند ) سخت ذره و درشت 

گرم( در قارچ  80/36ای )خشک کل اندام میوه

کیبی تراشه گانودرما آپالناتوم مربوط به بستر کشت تر

چوب درخت بلوط با مکمل آلی سبوس گندم 

رسد نظر میها به(. در بین مکمل8باشد )جدول  می

سبوس گندم و سبوس برنج نقش مؤثرتری در بستر 

سازی بستر کشت ترکیبی که غنی طوریبه کشت دارند.

تراشه چوب صنوبر با سبوس گندم سبب افزایش 

قارچ گانودرما ای مقادیر ماده خشک کل اندام میوه

(. با توجه به نتایج به دست 47شده است ) 1لوسیدوم

ای قارچ گانودرما های میوهآمده در این پژوهش اندام

آپالناتوم بر روی بسترهای کشت تراشه چوب درخت 

ترین درصد آب بودند مقدار  اکالیپتوس که دارای بیش

تر بود. و ها از بقیه کمای آنماده خشک کل اندام میوه

ای مربوط ترین مقدار ماده خشک کل اندام میوه بیش

به بستر کشت ترکیبی تراشه چوب بلوط با مکمل 

ترین درصد آب را داشت. با سبوس گندم بود که کم

گرم میلی 35/14ترین ) بیش 9های جدول توجه به داده

                                                
1- Ganoderma lucidum 
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گرم در میلی 73/8ترین )در گرم ماده خشک( و کم

ای ارید کل اندام میوهساکگرم ماده خشک( مقادیر پلی

قارچ گانودرما آپالناتوم به ترتیب بستر کشت ترکیبی 

شده با مکمل آلی  تراشه چوب درخت بلوط غنی

سبوس گندم و بستر کشت غیر ترکیبی تراشه چوب 

نظر باشد. بهدرختچه گز بدون مکمل آلی مربوط می

ساکارید کل تر مقادیر پلی رسد که تولید بیشمی

 روی بسترهای کشت اشاره  ید شدههای تول قارچ

توان به وجود ترکیبات نیتروژنه آلی در شده را می

طوری که سبوس گندم و محیط کشت ارتباط داد. به

سازی های آلی مناسبی برای غنیسبوس برنج مکمل

و نیز  9باشند. با توجه به جدول تراشه چوب بلوط می

ج وجود ارزش غذایی باالی سبوس گندم و سبوس برن

بستر کشت مناسبی برای افزایش کمیت و کیفیت 

گردد. میزان قارچ گانودرما آپالناتوم فراهم می

های دارویی ساکاریدهای کل موجود در قارچ پلی

جهت سنجش کیفیت محصول تولید شده مورد 

طور مستقیم  (. بستر کشت به52گیرند )استفاده قرار می

(. 23است )گذار بر کیفیت اندام بارده قارچ تأثیر

ای اکسیدانی اندام میوه ترین مقدار ظرفیت آنتی بیش

های ه اندامدرصد( قارچ گانودرما آپالناتوم ب 25/54)

روی بستر کشت تراشه چوب  ای تولید شدهمیوه

ترین مقدار  (. بیش6درخت بلوط مربوط است )جدول 

توان به ای را میاکسیدانی اندام میوه ظرفیت آنتی

(. با 7گندم مرتبط دانست )جدول  مکمل آلی سبوس

دهنده بستر کشت و  توجه به ماهیت اجزای تشکیل

های آلی مثل سبوس گندم، ارزش غذایی بستر مکمل

طوری که میسلیوم قارچ، کشت را افزایش داده است به

تری را از محیط کشت به اندام  مواد غذایی بیش

 8ای منتقل کرده است. با توجه به جدول  میوه

گرم در میلی 15/27ای )رین پروتئین اندام میوهت بیش

گرم ماده خشک قارچ( مربوط به بستر کشت  100

ترکیبی تراشه چوب درخت بلوط با مکمل آلی 

رسد دلیل این امر را نظر میباشد. بهسبوس گندم می

می توان به مقادیر بیشتر نیتروژن این بستر مرتبط 

ای مربوط م میوهترین میزان پروتئین اندادانست. و کم

به بستر کشت تراشه چوب اکالیپتوس بدون مکمل 

ها شدیداً باشد. محتوای پروتئین قارچآلی می

تأثیر طبیعت بستر، مقادیر مواد غذایی بستر  تحت

کشت، نژاد قارچ، مرحله نمو و عمر پس از برداشت 

(. در اکثر موارد پروتئین باالی 13گیرد )آن قرار می

غ قارچ رابطه مستقیمی با مقادیر پروتئین اندام بارده بال

(. بر طبق آزمایش انجام شده 20بستر کشت دارد )

ای قارچ صدفی پرورش یافته بر بستر کشت اندام میوه

ی در مقایسه تر غنی شده با سبوس گندم، پروتئین بیش

 روی بسترهای غنی شده با  با قارچ تولید شده

ایج این (. که با نت50سبوس برنج و ذرت داشت )

های حاصل از پژوهش تطابق دارد. با توجه به داده

ترین ( و کم97/4ترین درصد خاکستر ) بیش 8جدول 

ای قارچ گانودرما ( اندام میوه11/2درصد خاکستر )

آپالناتوم به ترتیب مربوط به بستر کشت ترکیبی تراشه 

چوب درخت بلوط با مکمل آلی سبوس گندم و بستر 

باشد. دلیل ت اکالیپتوس میکشت تراشه چوب درخ

توان با مقادیر ماده خشک کل اندام این امر را می

ترین مقدار ماده خشک  ای مرتبط دانست که بیشمیوه

کل قارچ مربوط به بستر کشت بلوط با مکمل سبوس 

 کاراییترین مقدار  بیش 8باشد. در جدول گندم می

درصد( قارچ گانودرما آپالناتوم  89/23) یزیست

مربوط به بستر کشت ترکیبی تراشه چوب درخت 

 ترین باشد. کمبلوط با مکمل آلی تفاله زیتون می

درصد( قارچ گانودرما  14/13) یزیست کاراییمقدار 

آپالناتوم مربوط به بستر کشت تراشه چوب درختچه 

 نوع بستر کشت 7باشد. در آزمایشی از  گز می

مختلف که شامل کلش گندم، آرد بذر پنبه )تفاله 

حاصل از بذر پنبه(، آرد بذر آفتابگردان )تفاله حاصل 

گیری بذر آفتابگردان(، کلش سویا، کلش  از روغن
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 صنوبر و تراشه چوب بلوط  لوبیا، تراشه چوب

جهت پرورش قارچ گانودرما لوسیدم استفاده شد. 

درصد متفاوت  7/24تا  9/8بین  یزیست کاراییمقادیر 

 مربوط به تراشه  یزیست کاراییترین  بود. بیش

(. گزارش شده است که در 3چوب صنوبر بود )

بسترهایی که مقادیر نیتروژن و نسبت کربن به نیتروژن 

قارچ شی تاکه کاهش  یزیست کاراییپایین است، 

چ گانودرما لوسیدم قار یزیست کارایی(. 38یابد ) می

 روی تراشه چوب ممرز و صنوبر  پرورش یافته

 (. 6باشد )درصد می 68/18و  89/12به ترتیب 

 قارچ گانودرما لوسیدم پرورش یافته  یزیست کارایی

 بر روی تراشه چوب سه گیاه بلوط، راش و صنوبر 

درصد  09/15و  94/15، 48/17به ترتیب برابر با 

  (.11است )

داری طور معنیترکیب بستر کشت به: عناصر معدنی

گذارد ای قارچ تأثیر میبر مقادیر عناصر اندام میوه

بستر کشت ترکیبی تراشه چوب  9(. در جدول 2)

درخت بلوط با سبوس گندم، از نظر مقادیر نیتروژن 

ای قارچ گانودرما آپالناتوم برتری داشت اندام میوه

 گرم ماده خشک قارچ(.  100گرم در میلی 38/4)

بوط به بستر تراشه چوب ترین مقدار هم مرو کم

 36/1باشد )درخت اکالیپتوس بدون مکمل آلی می

گرم ماده خشک قارچ(. با توجه به  100گرم در میلی

های آلی با مقادیر ، وجود مکمل9های جدول داده

نیتروژن باالتر )سبوس گندم( در مقایسه با سایر 

توان دلیل ترکیبی را میترکیبی و غیر بسترهای کشت

های تولید ای قارچمقادیر نیتروژن اندام میوهافزایش 

شده بر روی بسترهای ذکر شده دانست. ترکیب 

تأثیر شرایط پرورش و  ای قارچ تحتغذایی اندام میوه

 6(. در جدول 7گیرد )نوع بستر کشت قرار می

گرم در میلی 299ای )ترین مقدار پتاسیم اندام میوه بیش

رین مقدار پتاسیم تگرم ماده خشک قارچ( و کم 100

گرم ماده خشک قارچ(  100گرم در میلی 80/273)

گانودرما آپالناتوم به ترتیب مربوط به بستر کشت 

باشد. تراشه درخت بلوط و بستر کشت اکالیپتوس می

ای مربوط ترین پتاسیم اندام میوه ها، بیشاز بین مکمل

ترین مربوط به تیمار بدون به سبوس گندم و کم

رسد که با توجه به وجود نظر میبود. بهمکمل آلی 

مقادیر باالیی از عنصر پتاسیم در تراشه چوب بلوط، 

ای خرما، اندام میوهباگاس نیشکر، تراشه چوب نخل 

 روی این بسترها نیز از مقادیر پتاسیم  تولید شده

 6(. در جدول 6باالیی برخوردار باشند )جدول 

گرم میلی 73/11) ایترین مقدار کلسیم اندام میوه بیش

 84/6ترین )گرم ماده خشک قارچ( و کم 100در 

گرم ماده خشک قارچ( گانودرما  100گرم در  میلی

آپالناتوم به ترتیب مربوط به بستر کشت تراشه درخت 

بلوط و بستر کشت تراشه چوب درخت اکالیپتوس 

ترین کلسیم اندام  ها، بیشباشد. از بین مکملمی

ترین مربوط به بوس گندم و کمای مربوط به س میوه

(. وجود 7کمل آلی بود )جدول تیمار بدون م

های آلی سبوس گندم، سبوس برنج در  مکمل

بسترهای کشت سبب افزایش مقادیر کلسیم اندام 

ای قارچ گانودرما آپالناتوم شده است که میوه

بودن بستر کشت از دالیل اصلی انتقال مواد  غنی

باشد. زیدیوکارپ قارچ میغذایی از محیط کشت به با

در پژوهشی که از بسترهای مختلف شامل باگاس 

نیشکر، کلش گندم، ساقه ذرت و تراشه چوب جهت 

پرورش قارچ صدفی استفاده شده بود، مشخص 

گرم  100گرم در میلی 06/345ترین ) گردید که بیش

ای قارچ ماده خشک قارچ( مقدار کلسیم اندام میوه

 (.19کشت باگاس نیشکر بود )صدفی مربوط به بستر 

بستر کشت ترکیبی تراشه : عملکرد کل و اجزای آن

ترین عملکرد  چوب درخت بلوط با سبوس گندم بیش

گرم به ازای دو کیلوگرم بستر  50/145ای )اندام میوه

کشت بر اساس وزن تر( قارچ گانودرما آپالناتوم را 

(. وجود مکمل آلی )سبوس گندم( 8ثبت کرد )جدول 
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بستر کشت پایه تراشه چوب درخت بلوط سبب  در

غنی شدن بستر کشت شده و رشد رویشی و زایشی 

دهد. غنی بودن تأثیر قرار می میسلیوم قارچ را تحت

تر مواد غذایی از محیط  بستر کشت سبب انتقال بیش

شود. یکی از ای قارچ می کشت به اندام میوه

بالغ های مهم در بهبود عملکرد اندام بارده  روش

های غذایی های دارویی، استفاده از مکمل قارچ

دانه ارزن، نخود،  مانندمختلف بر پایه نیتروژن، 

های دارویی چاودار و ذرت در بستر کشت قارچ

(. در بین بسترهای کشت خاک اره، 48 ،35باشد ) می

شده  کلش گندم و کلش برنج که با سبوس گندم غنی

گندم محیط  بود، بستر ترکیبی خاک اره و سبوس

دوانی و عملکرد کشت مناسبی از لحاظ زمان پنجه

(. در آزمایشی 16برای قارچ یال شیر معرفی گردید )

نوع بستر کشت مختلف که شامل کلش گندم،  7از 

آرد بذر پنبه )تفاله حاصل از بذر پنبه(، آرد بذر 

گیری بذر  آفتابگردان )تفاله حاصل از روغن

ش لوبیا، تراشه چوب آفتابگردان(، کلش سویا، کل

صنوبر و تراشه چوب بلوط جهت پرورش قارچ 

بستر مختلف  7گانودرما لوسیدم استفاده شد. در بین 

گرم قارچ  1/86تا  6/28میزان عملکرد کل قارچ از 

ازای یک کیلوگرم بستر کشت )وزن تر(  تازه به

ترین عملکرد کل به بستر کشت  متفاوت بود. بیش

ص داشت. عملکرد کل تراشه چوب بلوط اختصا

 8/66های تولید شده بر روی بستر تراشه بلوط قارچ

(. که 3دانه بود )تر از بستر کشت آرد پنبه درصد بیش

مطابقت داشت. در پژوهش  پژوهشبا نتایج این 

ازای  گرم به 92/215ترین ) دیگری نتایج نشان داد بیش

یک کیلوگرم بستر کشت بر اساس وزن تر( عملکرد 

ای قارچ هریسیوم آمریکایی از بستر کشت یوهاندام م

دست  ه( ب8:2دانه )ترکیب خاک اره بلوط با تفاله پنبه

 (.5آمد )
 

 اکسیدانی قارچ گانودرما آپالناتوم. مقایسه میانگین اثرات ساده بستر کشت بر پتاسیم، کلسیم و ظرفیت آنتی -6جدول 

Table 6. Comparison of the mean effects of substrate on potassium, calcium and antioxidant capacity of 

Ganoderma applanatum. 

 هامیانگین

Means 

 اکسیدانی ظرفیت آنتی

Antioxidant capacity (%) 

 کلسیم

Calcium (mg/100g D.M) 
 پتاسیم

Potassium (mg/100g D.M) 
 بستر کشت

Substrates 

54.25 a 11.73 a 299.00 a S1 
51.58 b 10.60 b 285.40 b S2 
51.22 b 10.38 b 282.73 bc S3 

51.15 b 9.30 c 280.86 bc S4 
50.30 bc 8.36 d 293.00 a S5 
49.83 bc 8.47 d 290.00 a S6 
49.30 bc 7.29 e 273.80 d S7 
48.54 cd 6.86 e 277.46 cd S8 
46.72 d 7.31 e 277.73 cd S9 
43.56 e 6.84 e 273.80 d S10 

ندارند. کدگذاری بسترها  ≥05/0P داری در سطحها( با استفاده از آزمون دانکن در هر ستون با حروف مشابه اختالف معنیمقادیر )میانگین* 

 نمایش داده شده است. 1در جدول 
* Values (means) within each column followed by the same letter(s) are not significantly different at p ≤ 0.05 
according to Duncan's test.The coding of substrates is shown in Table 1. 
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 اکسیدانی قارچ گانودرما آپالناتوم. میانگین اثرات ساده مکمل بر پتاسیم، کلسیم و ظرفیت آنتیمقایسه  -7جدول 

Table 7. Comparison of the mean effects of supplement on potassium, calcium and antioxidant capacity of 

Ganoderma applanatum. 

 ها میانگین
Means 

 اکسیدانی ظرفیت آنتی

Antioxidant capacity (%) 

 کلسیم
Calcium (mg/100g D.M) 

 پتاسیم
Potassium (mg/100g D.M) 

 مکمل
Supplement 

52.62 a 10.17 a 286.83 a M1 

52.47 a 9.86 ab 282.16 b M2 

51.21 ab 9.34 bc 281.53 b M3 

50.62 b 9.00 c 280.96 b M4 

41.31 c 5.21 d 270.53 c M5 
 : سبوس M1ندارند.  ≥05/0P داری در سطحها( با استفاده از آزمون دانکن در هر ستون با حروف مشابه اختالف معنی)میانگینمقادیر 

 درصد مکمل آلی(  10عالوه  هدرصد بستر اصلی ب 90: سبوس برنج )M2درصد مکمل آلی(  10عالوه  هدرصد بستر اصلی ب 90گندم )

M3درصد مکمل آلی(  10عالوه  هتر اصلی بدرصد بس 90دانه ): تفاله پنبهM4( درصد مکمل  10عالوه  هدرصد بستر اصلی ب 90: تفاله زیتون

 درصد بستر اصلی( 100بدون مکمل ) :M5آلی( 
* Values (means) within each column followed by the same letter(s) are not significantly different at P≤0.05 
according to Duncan's test. M1: Wheat bran (90% main substrate plus 10% organic supplement) M2: Rice bran (90% 
main substrate plus 10% organic supplement) M3: Cotton meal (90% main substrate plus 10% organic supplement) 
M4: Olive pomace (90% main substrate plus 10% organic supplement) M5: No supplement (100% main substrate) 

 
ای، آب،  ای، ماده خشک کل، پروتئین اندام میوه مقایسه میانگین اثرات متقابل بستر کشت و مکمل بر عملکرد اندام میوه -8جدول 

 قارچ گانودرما آپالناتوم. یزیست کاراییخاکستر و 
Table 8. Comparison of the means substrate and supplement interactions substrate on fruiting bodies yield, 

total dry matter, fruiting bodies protein, water, ash and biological efficiency of Ganoderma applanatum. 

 ها میانگین

Means 

 مکمل

Supplement 
 بستر کشت

Substrate یزیست کارایی 

Biological 

efficiency (%) 

 خاکستر

Ash (%) 
 آب

Water (%) 

 ای پروتئین اندام میوه

Fruiting bodies 

protein  

(mg/100g D.M) 

ماده خشک 

 کل

Total Dry 

Matter (gr) 

عملکرد اندام 

 ای میوه

Fruiting bodies 

yield (gr) 

19.71 
d-i

 4.97 
a
 63.10 

x
 27.15 

a
 36.80 

a
 145.50 

a
 M1 

S1 

19.93 
c-i

 4.82 
ab

 63.80 
x
 26.57 

a
 36.06 

a
 144.33 

a M2 

21.04 
b-e

 4.26 
d-f

 66.93 
tuv

 26.47 
a
 32.93 

c-f
 138.96 

a-c M3 

23.83 
a
 3.94 

e-h
 71.56 

n-p
 25.37 

ab 28.33 
j-l 135.50 

a-d
 M4 

17.48 
j-o

 2.59 
m-r

 75.10 
g-

k 9.85 
l 24.80 

o-s
 87.10 

ij M5 

20.19 
b-h

 4.95 
a
 64.80 

wx
 26.49 

a
 35.10 

ab
 142.20 

ab
 M1 

S2 

20.70 
b-g

 4.56 
a-d

 66.56 
u-w

 24.98 
ab

 33.26 
b-d

 138.40 
a-d

 M2 
21.18 

b-e
 4.39 

b-e
 67.56 

s-v
 21.28 

de
 32.33 

c-g
 137.33 

a-d
 M3 

21.76 
b-d

 4.23 
d-f

 70.20 
p-r

 19.22 
e-g 29.73 

h-j 129.70 
c-f M4 

16.95 
l-q

 2.64 
m-q

 75.23 
g-j

 9.69 
l 24.63 

p-s
 83.66 

jk
 M5 

 

 

https://link.springer.com/article/10.1007/s40093-016-0138-2
https://link.springer.com/article/10.1007/s40093-016-0138-2
https://link.springer.com/article/10.1007/s40093-016-0138-2
https://link.springer.com/article/10.1007/s40093-016-0138-2
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 -8جدول ادامه 
Continue Table 8. 

 ها میانگین

Means 

 مکمل

Supplement 
 بستر کشت

Substrate یزیست کارایی 

Biological 
efficiency (%) 

 خاکستر

Ash (%) 
 آب

Water (%) 

 ای پروتئین اندام میوه

Fruiting bodies 
protein  

(mg/100g D.M) 

ماده خشک 

 کل

Total Dry 
Matter (gr) 

عملکرد اندام 

 ای میوه

Fruiting bodies 
yield (gr) 

20.76 
b-f

 4.82 
ab

 65.96 
vw 25.21 

ab
 33.93 

bc
 141.26 

a-c
 M1 

S3 

20.65 
b-g

 4.73 
a-c

 66.86 
t-v

 20.00 
ef
 33.03 

c-e
 136.73 

a-d
 M2 

21.72 
b-d

 4.33 
c-f

 68.53 
q-u

 21.08 
de

 31.36 
d-i

 136.73 
a-d

 M3 

22.11 
a-c

 4.21 
def

 68.93 
q-t

 17.73 
f-k 30.96 

e-i 137.36 
a-d M4 

14.65 
s-v

 2.65 
m-q

 71.46 
n-p

 9.23 
l 28.46 

j-l 83.53 
jk M5 

19.27 
e-k

 4.74 
a-c

 66.03 
vw

 22.32 
cd

 33.86 
bc

 130.86 
b-e

 M1 

S4 

20.59 
b-g

 4.36 
c-f

 68.23 
r-u

 18.12 
f-k

 31.66 
d-h

 130.86 
b-e

 M2 

21.50 
b-e

 3.91 
f-h

 69.16 
q-s

 18.60 
f-i

 30.76 
g-i

 132.50 
b-d

 M3 

22.15 
a-c

 3.56 
h-j

 71.36 
n-p 16.74 

h-k 28.50 
j-l 126.80 

d-g M4 

16.47 
m-s

 2.61 
m-r

 75.66 
g-j

 9.30 
l 24.23 

p-s
 80.13 

j-l M5 

18.68 
f-l

 4.23 
d-f

 67.96 
s-v

 23.76 
bc

 31.93 
c-g

 119.66 
e-g

 M1 

S5 

19.57 
d-j

 4.35 
c-f

 69.06 
q-s

 22.73 
cd

 30.86 
f-i

 121.10 
e-g

 M2 

20.32 
b-h

 4.36 
c-f

 70.46 
o-q

 23.56 
bc

 29.43 
i-k

 120.03 
e-g

 M3 

22.24 
ab

 3.76 
h-g 73.76 

j-m
 18.60 

f-i 26.13 
m-p 116.40 

g M4 

14.84 
q-v

 2.51 
n-s

 76.33 
f-h

 9.15 
l 23.56 

r-t
 69.76 

l-n M5 

20.25 
b-h

 3.71 
h-g

 70.63 
o-q

 19.63 
ef
 29.30 

i-k
 119.06 

fg
 M1 

S6 

20.21 
b-h

 4.30 
c-f

 70.53 
o-q

 18.33 
f-j

 29.40 
i-k

 119.23 
fg
 M2 

21.17 
b-e

 4.31 
c-f 72.40 

l-o
 19.01 

e-h
 27.50 

k-n
 116.86 

g
 M3 

19.63 
d-i

 4.15 
d-g

 74.10 
i-l

 18.35 
f-j 25.80 

n-q 101.70 
h M4 

15.00 
q-v

 2.74 
m-p

 75.00 
g-k

 9.13 
l 24.90 

o-s
 75.13 

k-m M5 

18.59 
f-m

 4.23 
d-f

 71.80 
m-p

 19.63 
ef
 28.13 

j-m
 104.86 

h
 M1 

S7 

18.52 
g-m

 4.20 
d-f

 72.46 
l-o

 16.84 
g-k

 27.43 
k-n 101.96 

h
 M2 

17.87 
i-n

 3.74 
h-g

 73.00 
k-n

 16.12 
jk
 26.90 

l-o
 96.56 

hi
 M3 

17.40 
k-p

 2.91 
l-n 75.80 

g-j
 15.70 

k 24.10 
p-s

 84.30 
jk
 M3 

13.67 
uv

 2.35 
o-s

 79.70 
cd

 8.94 
l 20.16 

vw
 55.43 

p-r M5 

17.26 
k-p 3.21 

j-l
 74.43 

h-l
 20.04 

ef
 25.46 

n-r
 88.13 

ij
 M1 

S8 

18.18 
h-n

 3.43 
i-k

 75.46 
g-j

 19.40 
ef
 24.43 

p-s
 89.33 

ij M2 

16.90 
l-r

 3.37 
i-k

 76.46 
e-h

 19.36 
ef
 23.43 

r-u
 79.56 

j-l
 M3 

15.44 
o-u

 2.88 
l-n

 78.13 
d-f

 16.40 
i-k 21.76 

t-v 67.66 
m-o M4 

14.36 
s-v

 2.27 
q-s

 80.00 
cd

 8.74 
l 19.86 

vw 57.53 
o-r M5 

 

 

https://link.springer.com/article/10.1007/s40093-016-0138-2
https://link.springer.com/article/10.1007/s40093-016-0138-2
https://link.springer.com/article/10.1007/s40093-016-0138-2
https://link.springer.com/article/10.1007/s40093-016-0138-2
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 -8جدول ادامه 
Continue Table 8. 

 ها میانگین

Means 

 مکمل

Supplement 
 بستر کشت

Substrate 
  کارایی

 یزیست

Biological 
efficiency (%) 

 خاکستر

Ash (%) 
 آب

Water (%) 

 ای اندام میوه پروتئین

Fruiting bodies 
protein  

(mg/100g D.M) 

ماده خشک 

 کل

Total Dry 
Matter (gr) 

عملکرد اندام 

 ای میوه

Fruiting bodies 
yield (gr) 

15.56 
o-u

 3.03 
k-m

 74.56 
g-k

 19.22 
e-g

 25.33 
o-s

 79.06 
j-l

 M1 

S9 

15.29 
o-v

 2.74 
l-o

 76.16 
f-i

 16.74 
h-k

 23.73 
q-t

 72.86 
k-m

 M2 
16.10 

n-t
 2.86 

l-n
 76.73 

e-g
 19.22 

e-g
 23.16 

s-u
 75.03 

k-m
 M3 

14.72 
r-v

 2.48 
n-s

 78.43 
de

 15.70 
k 21.46 

uv 63.93 
m-p M4 

13.14 
v
 2.28 

p-s
 81.56 

bc
 8.68 

l 18.36 
wx 48.20 

rs M5 

15.32 
o-v

 2.63 
m-q

 79.10 
d
 19.42 

ef 20.80 
v 64.00 

m-p M1 

S10 

15.29 
o-v

 2.50 
n-s

 79.90 
cd

 17.98 
f-k 20.00 

vw 61.50 
n-q M2 

15.24 
o-v

 2.16 
rs 82.80 

b
 16.49 

i-k 17.06 
x 52.43 

q-s M3 
17.34 

k-p
 2.07 

s
 84.90 

a
 16.12 

jk 15.00 
y 52.10 

q-s M4 
14.23 

t-v
 2.11 

s
 85.16 

a
 8.43 

l 14.70 
y 42.16 

s M5 
ندارند. کدگذاری بسترها  ≥05/0Pداری در سطح ها( با استفاده از آزمون دانکن در هر ستون با حروف مشابه اختالف معنیمقادیر )میانگین *

درصد  90: سبوس برنج )M2درصد مکمل آلی(  10عالوه  هدرصد بستر اصلی ب 90: سبوس گندم )M1نمایش داده شده است.  1در جدول 

 : تفاله زیتون M4درصد مکمل آلی(  10عالوه  هدرصد بستر اصلی ب 90دانه ): تفاله پنبهM3درصد مکمل آلی(  10عالوه  هبستر اصلی ب

 درصد بستر اصلی(. 100: بدون مکمل )M5درصد مکمل آلی(  10عالوه  هدرصد بستر اصلی ب 90)
* Values (means) within each column followed by the same letter(s) are not significantly different at p ≤ 0.05 
according to Duncan's test. The coding of substrates is shown in Table 1. M1: Wheat bran (90% main substrate plus 
10% organic supplement) M2: Rice bran (90% main substrate plus 10% organic supplement) M3: Cotton meal (90% 
main substrate plus 10% organic supplement) M4: Olive pomace (90% main substrate plus 10% organic supplement) 
M5: No supplement (100% main substrate) 

 

 .ساکارید کل قارچ گانودرما آپالناتوم بستر کشت و مکمل بر نیتروژن و پلی مقایسه میانگین اثرات متقابل -9جدول 
Table 9. Comparison of the means substrate and supplement interactions on nitrogen and total polysaccharide 

of Ganoderma applanatum. 

 هامیانگین

Means مکمل 

Supplement 
 بستر کشت
Substrate ساکارید کل پلی 

Total polysaccharide (mg/g D.M) 

 نیتروژن

Nitrogen (mg/100g D.M) 

14.35 
a
 4.38 

a
 M1 

S1 

14.00 
ab

 4.28 
a
 M2 

13.83 
a-c

 4.27 
a
 M3 

13.40 
a-e

 4.09 
ab

 M4 

9.90 
lm

 1.59 
l
 M5 

13.70 
a-c

 4.27 
a
 M1 

S2 

13.57 
a-d

 4.03 
ab

 M2 
12.90 

b-g
 3.43 

de
 M3 

13.53 
a-d

 3.10 
e-g

 M4 
9.53 

l-n
 1.56 

l
 M5 

https://link.springer.com/article/10.1007/s40093-016-0138-2
https://link.springer.com/article/10.1007/s40093-016-0138-2
https://link.springer.com/article/10.1007/s40093-016-0138-2
https://link.springer.com/article/10.1007/s40093-016-0138-2
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 -9جدول ادامه 
Continue Table 9. 

 هامیانگین

Means مکمل 

Supplement 
 بستر کشت
Substrate ساکارید کل پلی 

Total polysaccharide (mg/g D.M) 

 نیتروژن

Nitrogen (mg/100g D.M) 

13.10 
b-f

 4.06 
ab

 M1 

S3 

12.80 
c-g

 3.22 
ef
 M2 

12.90 
b-g

 3.40 
de

 M3 

12.93 
b-g

 2.86 
f-k

 M4 

9.46 
l-n

 1.49 
l
 M5 

12.86 
c-g

 3.60 
cd

 M1 

S4 

12.16 
f-j

 2.92 
f-k

 M2 

11.83 
g-j

 3.00 
f-i

 M3 

11.90 
g-j

 2.70 
h-k

 M4 

9.56 
l-n

 1.50 
l
 M5 

12.46 
d-h

 3.83 
bc

 M1 

S5 

12.03 
f-j

 3.66 
cd

 M2 

11.66 
h-j

 3.80 
bc

 M3 

11.63 
hij

 3.00 
f-i

 M4 

9.66 
lmn

 1.47 
l
 M5 

12.30 
e-i

 3.16 
ef
 M1 

S6 

12.13 
f-j

 2.95 
f-j

 M2 

11.50 
h-j

 3.06 
e-h

 M3 

11.53 
h-j

 2.96 
f-j

 M4 

10.00 
lm

 1.47 
l
 M5 

11.56 
h-j

 3.16 
ef
 M1 

S7 

11.53 
h-j

 2.71 
h-k

 M2 

11.60 
h-j

 2.60 
jk
 M3 

11.36 
h-k

 2.53 
k
 M4 

10.33 
kl
 1.44 

l
 M5 

11.63 
h-j

 3.23 
ef
 M1 

S8 

11.56 
h-j

 3.13 
ef
 M2 

11.53 
h-j

 3.12 
ef
 M3 

11.53 
h-j

 2.64 
i-k

 M4 

9.10 
mn

 1.41 
l
 M5 
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 -9جدول ادامه 
Continue Table 9. 

 هامیانگین

Means مکمل 

Supplement 
 بستر کشت
Substrate ساکارید کل پلی 

Total polysaccharide (mg/g D.M) 

 نیتروژن

Nitrogen (mg/100g D.M) 

11.60 
h-j

 3.10 
e-g

 M1 

S9 

11.30 
h-k

 2.70 
h-k

 M2 

11.33 
h-k

 3.10 
e-g

 M3 

11.63 
h-j

 2.53
k
 M4 

8.73 
n
 1.40 

l
 M5 

11.56 
h-j

 3.13 
ef
 M1 

S10 

11.53
h-j

 2.90 
f-k

 M2 

11.26 
i-k

 2.66 
i-k

 M3 

11.10
jk
 2.60 

jk
 M4 

8.80 
n
 1.36 

l
 M5 

ندارند. کدگذاری بسترها  ≥05/0Pداری در سطح ها( با استفاده از آزمون دانکن در هر ستون با حروف مشابه اختالف معنیمقادیر )میانگین *
درصد  90سبوس برنج ): M2درصد مکمل آلی(  10عالوه  هدرصد بستر اصلی ب 90: سبوس گندم )M1نمایش داده شده است.  1در جدول 

 : تفاله زیتون M4درصد مکمل آلی(  10عالوه  هدرصد بستر اصلی ب 90دانه ): تفاله پنبهM3درصد مکمل آلی(  10عالوه  هبستر اصلی ب

 درصد بستر اصلی(. 100: بدون مکمل )M5درصد مکمل آلی(  10عالوه  هدرصد بستر اصلی ب 90)
* Values (means) within each column followed by the same letter(s) are not significantly different at p ≤ 0.05 
according to Duncan's test. The coding of substrates is shown in Table 1. M1: Wheat bran (90% main substrate plus 
10% organic supplement) M2: Rice bran (90% main substrate plus 10% organic supplement) M3: Cotton meal (90% 
main substrate plus 10% organic supplement) M4: Olive pomace (90% main substrate plus 10% organic supplement) 
M5: No supplement (100% main substrate) 

 
 گیری نتیجه

درختان به عنوان بستر هرچند تراشه چوب 

مناسب برای پرورش قارچ گانودرما گزارش شده 

تر سایر است، اما دسترسی آسان و هزینه پایین

ضایعات لیگنوسلولزی کشاورزی، سبب شده تا 

عنوان جایگزینی مناسب برای آن معرفی گردد.  هب

های آلی سبب استفاده از بسترهای مختلف و مکمل

ودرما آپالناتوم گردید، بهبود اکثر صفات قارچ گان

ای ترین مقدار نیتروژن اندام میوه طوری که بیش به

گرم ماده خشک(، وزن تر  100گرم در میلی 38/4)

گرم( قارچ گانودرما  50/145ای )کل اندام میوه

آپالناتوم به بستر کشت ترکیبی تراشه چوب درخت 

ترین  بلوط با سبوس گندم اختصاص داشت. بیش

گرم بر گرم ماده میلی 35/14ارید کل )ساکمقدار پلی

خشک( مربوط به بستر کشت ترکیبی تراشه چوب 

ترین مقدار  چنین بیشبلوط با سبوس گندم بود. هم

 درصد(، پتاسیم  25/54اکسیدانی )  ظرفیت آنتی

گرم ماده خشک( و کلسیم  100گرم در میلی 299)

گرم ماده خشک( قارچ  100گرم در میلی 73/11)

ما آپالناتوم مربوط به بستر کشت تراشه چوب گانودر

مربوط به تیمار  یزیست کاراییترین  بلوط بود. بیش

تراشه چوب بلوط با تفاله زیتون بود. بنابراین با توجه 
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گانودرما آپالناتوم جهت دستیابی  به این نکته که قارچ

ترین عملکرد نیازمند مقادیر  به رشد بهینه و تولید بیش

باشد که کربن به نیتروژن بستر کشت میای از بهینه

کاهش نسبت  های اصالح بستر کشت ویکی از راه

های آلی بر پایه کربن به نیتروژن استفاده از مکمل

 باشد. سازی بستر کشت می نیتروژن برای غنی

 قدردانی

حاضر، با حمایت مالی تحت پژوهانه به  پژوهش

توسط دانشگاه زابل اجرا  UOZ-GR-9718-72شماره 

گردیده است. از دانشگاه زابل به خاطر حمایت مالی 

 گردد. جهت انجام این پژوهش، تشکر و قدردانی می
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