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 ثیر منابع مختلف کربن و ازت بر رشد رویشی قارچ خوراکیأبررسی ت

  [.Pleurotus eryngii (DC: Fr.) Quel]شاه صدف 
  

   1علوي، ابراهیم محمدي گل تپه، کاظم ارزانی و ابراهیم پورجم..عزیزا
  

  چکیده
 و نقش عمده در .باشد میPleurotus eryngii  قارچ  هاي رشد ریسه براي کربن و ازت از عناصر اصلی و مورد نیاز

منابع مختلف کربن  بدین منظورتأثیر. ها و دیواره سلولی دارند آنزیم, اي هاي هسته اسید, پروتوپالسم, پروتئین ساخت
نتایج . مورد بررسی قرار گرفت خوراکی شاه صدف قارچاز جدایه دو کشت پایه بر رشد رویشی  محیطدر و ازت 

باعث بیشترین  65در جدایه  و دکستروز گاالکتوزو  80دکستروز در جدایه مالتوز و , از بین منابع کربن نشان داد
ثیر أبیشترین ت ایزولوسین و آسپارتیک اسید پپتون ,گلوتامیک اسید ,منابع ازتی بین همچنین از .دیگرد میرشد ریسه 

آزمایش در این . ده استش 65و آسپاراژین و پپتون باعث بیشترین رشد در جدایه  80را در رشد رویشی جدایه 
هاي  ثیر در رشد رویشی جدایهأباعث بیشترین ت ,گرم در لیتر مالتوز بترتیب 20لیتر دکستروز و  درگرم  22غلظت 

گرم  3با  65گرم در لیتر گلوتامیک اسید و در جدایه  5/2با  80حداکثر رشد ریسه در ایزوله . گردید 65و  80
. تا حد مطلوب باعث افزایش وزن خشک ریسه قارچ گردید منبع ازته یش غلظتافزا. در لیتر آسپاراژین بدست آمد

 .وزن خشک ریسه را کاهش داد اندازه آنلیکن افزایش بیش از 
  .ایران ,Pleurotus eryngii, ازت, کربن ,رشد رویشی ,قارچ خوراکی شاه صدف :هاي کلیدي واژه
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 مقدمه
 افزایش روز افزون جمعیت و بحران انرژي سبب

یافتن راهکارهایی به  گردیده است که محققین در پی
. کیفی محصوالت کشاورزي باشند افزایش کمی و منظور

با کشف منابع جدید بتوانند نمایند تا سعی میعالوه برآن 
پرورش . تأمین نمایند به انرژي نیاز جامعه بشري را

قارچهاي خوراکی یکی از منابع انرژي است که از اهمیت 
 .ذایی و دارویی فراوان در دنیا برخوردار استغ ،اقتصادي

 و ایاالت متحده آمریکا ،کشورهاي چیندر حال حاضر 
به را  قارچهاي خوراکی هلند بیش از نیمی از تولید جهانی

کشورهاي  ،در زمینه صادرات نیز .اند ادهدخود اختصاص 
 اند چین و هلند باالترین رتبه را بخود اختصاص داده

عدم نیاز  دلیلهاي خوراکی به  تولید قارچ ).1382, مهدوي(
کوتاه بودن زمان  ،یجها از کشورهاي خار مین نهادهأبه ت

 ،قابلیت کشت در تمام فصول سال ،کشت تا اولین برداشت
ایجاد اشتغال و  ،مصرف محدود آب ،ضاي محدودفنیاز به 

داراي  ,به مواد غذایی با ارزش کشاورزي تبدیل ضایعات
شرایط خشک و نیمه خشک  .اشدب اهمیت خاص می

کاهش سطح زیر کشت ،توزیع نامناسب بارندگی ،کشور
 ،محصوالت کشاورزي بعلت افزایش جمعیت و شهرنشینی

دو چندان  اهمیت کشت و پرورش قارچهاي خوراکی را
قارچهاي صدفی بعلت عدم نیاز به سرمایه  .ساخته است

ترین اي باال پس از قارچ دکمه پیشرفتهو تجهیزات  زیاد
 .اند بخود اختصاص دادهدر کشور میزان تولید را 

, روي, آهن ،کلسیم چونوجود مواد معدنی کافی 
انواع ویتامینهاي گروه  ،سدیم و پتاسیم ،منیزیم, منگنز, مس

A ,B ,C ,D ,E  وK،  اسید هاي چرب غیر اشباع همچون
اسید هاي آمینۀ ضروري و  آستئاریک و پالمتیک ،لینولئیک
تریپتوفان و متیونین از ویژگیهاي بارز قارچ  ،لیزیناز جمله 

 (Pleurotus eryngii) هاي خوراکی قارچ شاه صدف
  ). 1999و همکاران  Pamela؛ 1383محمدي گل تپه ( باشد می
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ن یعصاره قارچ خوراکی شاه صدف در چ پودر و
 ،درمان گرفتگی عضالنی ،کمردرد ،براي کاهش درد مفاصل

ون در شبکه خون رسانی بکار ان خیع جریکمک به تسر
موادي  .این قارچ استاهمیت دارویی که حاکی از . رود می

هاي  ساکارید همچون زایمازان گلوکامان و مانان از پلی
موجود در بازیدیومیستها هستند که خاصیت ضد سرطانی 

 P.eryngiiعصارة استخراج شدة  .آنها به اثبات رسیده است
 Sano et( آلرژي مؤثر استبا اتانل در کاهش حساسیت و 

al., 2002.(  تولید هورمونهاي استروئیدي همانند
آندرسیتیدیون توسط قارچ و پروژسترون  ,تستسترون

P.ostreatus ؛ 1383محمدي گل تپه ( به اثبات رسیده است
Wsser   و Weis 1999 ؛Plemenitas  1999و همکاران.(  

 Pleurotus eryngii (DC: Fr.)]  قارچ شاه صدف 
Quel.]راسته  ,از رده بازیدیومیستهاAgaricales و خانواده 

Pleurotaceae و بر روي ریشه گیاهان خانواده  بوده
Apiaceae در حوزه مدیترانه  این قارچ. نماید رشد می

, جنوب شوروي سابق, آسیاي مرکزي, شمال آفریقا, اروپا(
روید  می) کوههاي افغانستان و بخشی از هندوستان

در ایران نیز از ). 1383, گل تپه و پورجممحمدي (
کهکیلویه و بویر احمد , کردستان, استانهاي اصفهان

مناطق ). 1376, صابر(شناسایی و گزارش شده است 
هایی از  مختلف استان چهار محال و بختیاري شامل بخش

هاي  اردل و لردگان نیز رویشگاه, شهرستانهاي فارسان
  .باشد طبیعی قارچ شاه صدف می

تواند  محیط کشت مناسب و مواد غذایی کافی می
کربوئیدراتها . رشد قارچ شاه صدف را تحت تأثیر قرار دهد

. آیند از مهمترین منابع غذایی قارچ به شمار می و مواد ازته
, این مواد نقش اساسی در ساخت دیواره سلولی

, ها همانند آنزیم, پروتوپالسم و مواد موجود در آن
نوع . و پروتئین و سایر مواد آلی دارند اي اسیدهاي هسته

ماده غذایی و غلظت مناسب نیز می تواند در رشد ریسه 
تحقیقات نشان داده است . قارچ تأثیر بسزایی داشته باشد

 Potato Dextrose agarدر محیط P.ostreatus که قارچ 
(P.D.A)  رشد مطلوب دارد) Khanna و Garcha1985.(  

 Ricinus)ان کرچکاستفاده از عصاره گیاه
commonis)  , درخت اکالیپتوس(Eucalyptus rostratra) ,
 Eichhorniaو  (Gossypium barbadense) پنبه مصري
crassipes  رشد ریسه قارچهاي خوراکی کاه  باعث افزایش

 Agaricus اي و دکمه  Volvariella volvaceae دوست
bisporus شود  می)Fallal و Kattan ،1997 .(ها  یبررس
دهد که گلوکز به عنوان منبع هیدروکربن و مخمر  نشان می

از منابع نیتروژنی بیشترین تأثیر را در رشد رویشی قارچ 
tuber-regium P.   دارد)Fasidi  وKehinde 1994 .(  

منابع , در این تحقیق, با توجه به اهمیت موضوع
جهت بدست , مختلف کربن و ازت با غلظت هاي متفاوت

هاي   یط کشت مناسب براي رشد رویشی جدایهآوردن مح
P. eryngii مورد استفاده و ارزیابی قرار گرفت.  

  مواد و روشها
جدایه وحشی  63از بین  65و  80هاي  جدایه

جدا شده از مناطق مختلف استان چهار P. eryngii قارچ 
محال و بختیاري با توجه به حداکثر رشد رویشی و 

ا انتخاب و براي مطالعات بعدي ه زایی در بین جدایه اندام
به منظور مطالعه اثر منابع کربن بر . در نظر گرفته شدند

بر لیتر دکستروز در  گرم P. eryngii, 16رشد ریسه قارچ 
با منابع مختلف   (synthetic mucor medium)محیط پایه

دکستروز (قرار داده شد , کربن بر اساس وزن ملکولی آنها
  فسفات دي هیدروژن پتاسیم, گرم 2آسپاراژین , گرم 40
تیامین و اسید , گرم 25/0سولفات منیزیم , گرم 5/0

قندهاي ). میلی لیتر 1000گرم و آب مقطر  5/0کلریدریک 
همچنین منابع . گرم بر لیتر استفاده شدند 5مرکب به میزان 

ازت بر اساس خصوصیات کمی آنها بر حسب جایگزینی 
لیتر آسپاراژین در محیط  گرم در 2گرم نیتروژن با  373/0

 1به میزان ) پپتون(ترکیب ازته مرکب . پایه فراهم گردیدند
 و   Srivastava؛Soni 1979(گرم بر لیتر استفاده شد 

Bano1970 .( غلظت مناسب منابع ازت و کربن بر رشد دو
هاي  در محیط پایه و با استفاده از غلظت 65و  80ایزوله 

محیط . د بررسی قرار گرفتکمتر و بیشتر این منابع مور
میلی لیتري با آب مقطر به  250کشت پایه در ارلن هاي 

میلی لیتر  30به هر لیتر محیط کشت پایه . حجم رسید
در حدود  pH محلول استرپتومایسین پنج درصد افزوده و 

دقیقه در حرارت  20ارلن ها به مدت . تنظیم گردید 5/6
پس از . ضد عفونی شدند, گراد درجه سانتی 121
متر از  میلی 5هاي با قطر  ارلن ها با قرص, عفونی ضد

که در محیط کشت مالت آگار  P. eryngii هاي قارچ  ریسه
تمام ارلن هاي آزمایش بر . رشد نموده بودند تلقیح شدند

دور در ثانیه به مدت  10با سرعت  (shaker)روي شیکر 
ی و در تاریک درجه سانتیگراد25 ±2روز در حرارت  25

پس از اینکه میسلیوم قارچ به حد کافی . نگهداري شدند
 9هاي  رشد نمود محتویات ارلن ها بر روي کاغذ صافی

متري در داخل قیف ریخته و به منظور حذف  سانتی
ترکیبات محیط کشت با آب مقطر کامال شستشو داده 

ها به همراه محتویات آنها در  سپس کاغذ صافی. شدند
ساعت در اون  10راد به مدت درجه سانتیگ 85دماي 

, )شرکت سارتروس(خشک و در نهایت با ترازوي دقیق 
آزمایش در طرح کامال تصادفی با سه تکرار  .وزن شدند

آنالیز و مورد  SASها با استفاده از نرم افزار  انجام و داده
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ها با آزمون دانکن  تجزیه و تحلیل قرار گرفته و میانگین
 .مقایسه شدند
  ثنتایج و بح

مالتوز و , از بین بیست منبع کربن مورد استفاده
دار  دکستروز و سپس سوربیتول و فروکتوز بطور معنی

. شده است 80هاي جدایه  باعث حداکثر رشد ریسه
, تارتاریک اسید, گلوتامیک اسید, آسپاراتیک اسید, سوربوز

اسید سیتریک و اینولین نیز باعث کاهش , نشاسته, پکتین
اینولین و . گردید, در مقایسه با شاهدرشد این جدایه 

داري میزان  ها بطور معنی سلولز در مقایسه با سایر تیمار
  ).1جدول (رشد هر دو جدایه را کاهش دادند 

نسبت کربن به ازت از دیگر مواردي است که در 
بر اساس . منابع علمی مورد مطالعه قرار گرفته است
ربن به ازت تحقیقات دانشمندان مختلف افزایش نسبت ک

رشد ریسه قارچ را دو برابر  4:1و همچنین  1:4به  1:1از 
نتایج این تحقیقات صحت آزمایش ها را تأئید . نموده است

در برخی از موارد تفاوت در تأثیر بعضی از مواد . نماید می
, هاي صدفی هاي مختلف قارچ و غلظت آنها در گونه

وژیک یا عدم تواند به علت تفاوت در رفتارهاي فیزیول می
, در این بررسی. نامناسب باشد pHجذب بواسطه تهویه و 

دار باعث  گاالکتوز و سوربیتول بطور معنی, دکستروز
وزن خشک ریسه در . گردیدند 65حداکثر رشد در جدایه 

داري نشان  مانوز و ساکارز تأثیر معنی, هاي سوربوز تیمار
ن پکتین نداد ولی کمترین رشد مربوط به سلولز و پس از آ

بیشتر , و مانیتول بود هر چند رشد آنها در مقایسه با شاهد
و ) Kehinde)1994 و   Fasidiهمچنین بررسیهاي . بود

Chang  وQuimio )1982 ( نشان داد که سلولز کمترین
و اما .تأثیر را بر رشد رویشی قارچهاي صدفی داشته است

ین آزمایش در مورد منابع ازته مورد استفاده قرار گرفته در ا
و  Hashimotoهاي محققانی چون  نتایج این تحقیق با یافته

Takahashi )1976( ؛Khanna  وGarcha )1985(  وVoltz 
که گزارش نمودند پپتون و اوره باعث بیشترین  )1972(

   Kapoorو  Jandaikگردد و  می P. ostreatusرشد در 
  رکه آسپاراژین و اوره را باعث حداکثر رشد د) 1976(

P. eryngii  وP. sajor-caju دانسته اند مشابهت دارد .
و   P. ostreatusاهمیت سوربیتول در افزایش رشد رویشی 

 P. tuber-regium توسطHong )1978(  و تأثیر مثبت
و florida, P. sajor-caju  P .نشاسته بر رشد ریسه قارچ 

P. ostreatus  توسطKikon  وRao )1980( ؛Jandaik  و
Kapoor )1976 (در . نیز مورد مطالعه قرار گرفته است

دکستروز داراي ) Das1997 و  Pani(برخی مطالعات 
  , P. citrinopiletusبیشترین تأثیر در رشد رویشی

P. sajor-caju  وP. sapidus بوده است.  

هاي متفاوت مالتوز و دکستروز نیز جهت  غلظت
اکثر بدست آوردن سطح مطلوب کربن مورد نیاز براي حد

بر اساس این نتایج . رشد رویشی مورد مطالعه قرار گرفت
, گرم در لیتر 22با افزایش میزان کربن به  80رشد جدایه 

افزایش یافت و حداکثر رشد رویشی در جدایه زمانی بود 
). 2جدول (گرم در لیتر رسید  22که میزان مالتوز محیط به 

  Fasidiردکه با نتایج حاصل از تحقیقی مشابه همخوانی دا
  ). Kehinde)1994 و 

هنگامی که میزان دکستروز به  65ولی در جدایه 
به . حداکثر رشد رویشی دیده شد, گرم در لیتر رسید 20

میزان رشد قارچ نیز , تناسب کاهش غلظت دکستروز
کاهش یافت و کاهش غلظت این ماده به کمتر از حد 

گردید دار در رشد هر دو ایزوله  سبب کاهش معنی, مطلوب
 Soni 1979؛Hong1978 (سایر محقیقین ). 2جدول (
, نیز تأثیر قابل توجه مالتوز).  Bano1970 و   Srivastavaو

  آالنین و آسپاراژین در رشد رویشی قارچهاي, دکستروز
P. ostreatus, P. eryngii  وP. flabellatus P.  را به اثبات

ر محیط د P. ostreatusوزن خشک ریسه قارچ . رسانده اند
- 25, گرم گلوکز 10, گرم نشاسته 70-100کشت حاوي 

یک گرم فسفات پتاسیم و چهار , گرم ساقه ذرت 20
و  Sakamoto(یابد  گرم کلرور روي افزایش می میلی

گرم  70- 90همچنین محیط حاوي ). 1978همکاران 
گرم ساقه ذرت رشد  15-20گرم گلوکز و  10, نشاسته

  را در پی داشته است  Lentinus edodesرویشی قارچ 
)Sakamoto  1978و همکاران.(  

ماده آلی و معدنی  27در این بررسی از میان 
 و سیدااراتیک پآس ,پپتون ,سیداگلوتامیک , بررسی شده

 رشد در جدایه افزایشباعث  يدار بطور معنی ,ایزولوسین
ي در مراتب بعد آالنین آسپارژین، اوره و و گردیدند 80

در گروه  ,ازته این مواددر کل . ار گرفتندقر )در یک گروه(
ند نداشت از نظر تأثیر با یکدیگر يدار اختالف معنیخود 

 )1976( Kapoorو  Jandaik جندك و کاپور ). 3جدول(
 P. eryngiiمصرف آسپاراژین و اوره حداکثر رشد رویشی 

نیترات و را در پی داشته اما مصرف  P. sajor-cajuو 
در مقایسه قارچ  رشد دار معنیهش سبب کانیتریت سدیم 

اثر سمی نیترات و نیتریت سدیم بر . شده است ,با شاهد
که توسط  P. eryngiiو  P. sajor-cajuرشد رویشی 

Jandaik  وKapoor )1976 ( مورد بررسی قرار گرفته است
 . با نتایج این تحقیق مطابقت دارد

کلرورآمونیوم، والین، لیزین، مونوهیدرو کلراید و 
 65 ایزولهرشد در  افزایش باعث يدار گالیسین بطور معنی

پپتون و سپس پرولین بطور  ,ژیناآسپار. گردیدند وحشی
طبق  .گردیدند 65حداکثر رشد در جدایه  باعثدار  معنی
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با  czapek'sچنانچه محیط کشت مایع ,گزارشات موجود
اي غنی شود که نسبت  ساکارز و نیترات سدیم به گونه

C/N  افزایش یابد باعث کاهش وزن  135:1به  4:1از
خواهد  P. sajor-cajuو  P. flabellatusهاي  خشک ریسه

و بهترین محیط براي ) Mehrotra1991 و Awastchi(شد 
, والین, نشاسته, غنی شده با سلوبیوز czapek'sآنها محیط 

ازت آلی و سولفات , پتاسیم دي هیدروژن ارتوفسفات
  .است 5/5معادل  pHپتاسیم در 

 بادر اثر تیمار  ریسه قارچ میزان رشد کمترین
). 3جدول (آمونیوم و والین مشاهده گردید  نیترات
زوله یسید براي االیتر گلوتامیک  درگرم  5/2 هاي غلظت

بیشترین  65جدایه  اياراژین برپلیتر آس درگرم  3و  80
 .)4جدول ( نشان دادندتأثیر را در رشد رویشی ریسه قارچ 

نشان داد که مخمر به  )Blair )1982و   Bolton تمشاهدا
علت دارا بودن انواع آمینو اسید و ویتامینها بیشترین تأثیر را 

و . داشته است P. tuber-regiumبر رشد ریسه قارچ 
آسپاراژین در مرحله بعد از موثرترین مواد براي رشد 

  .رویشی قارچ بوده است
ده در این به دست آمنتایج  در نهایت با توجه به

 22با غلظت مالتوز , از بین منابع کربن توان که تحقیق می
گرم  20 و دکستروز با غلظت 80گرم بر لیتر براي جدایه 

 بین همچنین از .قابل توصیه است 65بر لیتر، براي جدایه 
 براي, گرم بر لیتر 5/2به میزان گلوتامیک اسید  ,منابع ازتی

جدایه  گرم در لیتر براي 3به میزان و آسپاراژین  80جدایه 
هاي رشد یافته بر روي این  از نمونه. باشد مناسب می 65

آید  محصول مناسبی در بستر به دست می, محیط کشت
تا حد مطلوب باعث  منبع ازته افزایش غلظت). 1شکل (

افزایش بیش از  ه وافزایش وزن خشک ریسه قارچ گردید
ارچ قکاهش وزن خشک ریسه  اندازه این مواد سبب

  .شود می
  
  
  

 Pleurotus eryngii ریسه قارچ رویشی اثر منابع مختلف کربن بر رشد - 1جدول 

  80جدایه   بع کربنیمنا
  )گرم وزن خشک میلی(

  65جدایه 
  )گرم وزن خشک میلی(

  e 67/217  d 182  گزیلوز
  i 67/105  h 96  سوربوز
  f 202  a 67/279  گاالکتوز
  c 262  g 67/138  فروکتوز
  f 198  h 67/92  مانوز
  a 345  f 33/155  مالتوز
  g 67/152  c 67/198  الکتوز
  d 33/237  h 33/102  ساکارز
  L 67/38  j 66  نشاسته
  m 18  i 77  اینولین
  k 64  k 55  پکتین
  m 20  m 45  سلولز

  b 67/316  b 67/219  سوربیتول
  g 67/163  kL 33/54  مانیتول

  h 33/120  f 33/153  دولستیول
  a 33/334  a 285  دکستروز

  I 67/37  g 67/137  سیتریک اسید
  j 67/80  e 33/166  گلوتامیک اسید
  jk 67/73  ij 69  تارتاریک اسید
  j 67/82  d 183  آسپاراتیک اسید

 )بدون کربن(شاهد 
CD 5در سطح%  

hi 17 
38/14  

m 29  
83/9  

  .حروف مشابه داري اختالف معنی دار نیستند        
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  و مالتوز بر 65روز بر رشد رویشی جدایه تي مختلف دکسها اثر غلظت - 2جدول 
  Pleurotus eryngiiقارچ  80جدایه 

  میزان کربن
  )گرم بر لیتر(

  80جدایه 
  )میلی گرم بر لیتر(

  65جدایه 
  )میلی گرم بر لیتر(

8  j 248  h 45  
10  I 264  G 33/51  
12  h 33/332  F 33/76  
14  f 421  E 67/103  
16  e 67/441  d 128  
18  d 67/500  c 67/171  
20  c 533  a 33/248  
22  a 625  b 67/230  
24  b 596  c 33/164  
26  g 400  d 33/123  

  K 117  i 29  شاهد
CD  65/11  66/13  %5در سطح  

  دار نيستند حروف مشابه داراي اختالف معني
  

  P. eryngiiهاي قارچ  اثر منابع مختلف نیتروژن بر رشد رویشی جدایه - 3جدول 
  80جدایه   مختلف نیتروژن منابع

  )گرم وزن خشک میلی(
  65ه جدای

  )گرم وزن خشک میلی(
  g 67/173  cd 67/153  نیترات پتاسیم
  i 108  cd 33/148  نیترات سدیم

  j 33/73  d 67/146  ت سدیمینیتر
  g 33/168  i 67/53  نیترات آمونیم

  hi 33/128  ef 67/105  ونیم فسفاتآمهیدروژن  دي
  de 33/211  h 33/67  سولفات آمونیم

  c 231  d 67/142  کلرور آمونیم
  f 33/190  e 67/118  نیترات کلسیم

  b 33/263  g 33/89  اوره
DL- آالنین  b 33/264  cd 67/155  
DL- ایزولوسین  a 292  f 33/104  

L - لوسین  g 164  ef 107  
DL- والین  c 231  i 33/48  

L - تیروزین  i 67/122  nd  
L - سیتین  ef 33/201  d 144  

DL- متیونین  g 33/163  n 65  
DL- سرین  h 67/144  e 67/118  

L - آرژنین  b 33/277  f 104  
L - هیستیدین  d 220  d 33/141  

DL- آسپاراتیک اسید  a 33/298  d 148  
DL- تریپتوفان  f 33/176  g 87  
DL- گلوتامیک اسید a 304 c 67/160 

L - دلیزین مونوهیدروکلرای c 33/230 ef 33/116 
 c 239 ef 33/115 گالسین

DL- پرولین de 33/208 b 212 
 a 302 a 290 پپتون

L - آسپاراژین b 67/275 a 67/292 
 i 67/125 h 33/73 )بدون نیتروژن(شاهد 
CD  43/13 40/18  %5در سطح 

  دار نيستند حروف مشابه داراي اختالف معني
ndتعيين نگرديد (Not determined)  
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  آسپاراژین بر رشد رویشی و 80  ریسه جدایه رویشی بر رشد اسید هاي مختلف گلوتامیک غلظتاثر  - 4جدول 
  P. eryngiiقارچ  65 جدایه ریسه

  نیتروژنمیزان 
  )گرم بر لیتر(

  80جدایه 
  )گرم وزن خشک میلی(

  نیتروژنمیزان 
  )گرم بر لیتر(

  65جدایه 
  )گرم وزن خشک میلی(

5/0  g 33/193  5/0  ef 33/192  
1  f 67/205  1  Def 33/196  
5/1  cd 33/231  5/1  Def 202  

2  b 264  2  d 33/206  
5/2  a 276  5/2  c 67/232  

3  b 257  3  a 279  
4  c 67/239  4  b 253  
5/4  cd 67/231  5/4  def 33/199  

5  de 226  5  ef 33/190  
5/5  e 218  5/5  ef 33/189  

6  f 3/203  ــ  ــ  
 شاهد

CD  5در سطح%  
67/130  

23/9  
 شاهد

CD  5در سطح%  
g 67/78  

05/14  
  دار نيستند حروف مشابه داراي اختالف معني

  
  
  
 

  
  .بر روي بستر مصنوعی, جدایه چهارمحال و بختیاري, )Pleurotus eryngii(اندام زایی قارچ خوراکی شاه صدف  - 1شکل 

A :شکل ظاهري اندام باردهی قارچ .B : شیشه اي بعد از بیست روزشروع اندام زایی درون.  
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Effect of Different Carbon and Nitrogen Sources on  
Vegetative Growth of the King Oyster Mushroom  

(Pleurotus eryngii) 
 

A. Alavi, E. Mohammadi Goltapeh, K. Arzani and E. Pourjam1 
 
Abstract 

Carbon and nitrogen are the most important constituents of the media which 
help in the synthesis of protein, protoplasm, nucleic acid, enzymes and cell 
wall materials. The effect of different carbon and nitrogen sources on 
mycelial growth of Pleurotus eryngii isolates were investigated. Among the 
carbohydrates tested maltose and galactose were the most effective on 
mycelia growth of isolates number 80 and 65 respectively. Glutamic acid and 
peptone produced the maximum growth of isolate No 80. Asparagin and 
peptone showed maximum growth of No 65. Maximum growth were 
observed when maltose was used at 22g/lit on isolate No 80 and 20 g/lit on 
isolate No 65. Maximum growth was obtained when aspargine was used at 3 
g/lit on isolate No 80; in case of isolate No 65 maximum growth was 
recorded at 3 g/lit. It was observed that in the case of the former isolate, the 
growth continued to increase significantly up to the concentration of 2.5g/lit 
and then showed a reduction with the increase in concentration up to 6 g/lit. 

Keywords: King oyster mushroom, Vegetative growth, Carbon, Nitrogen, Pleurotus eryngii, 
Iran. 
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