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 ها ی در تاکستانادکمهاز کمپوست تحلیل رفته قارچ  استفاده پتانسیل
  4و شیوا قاسمی 3مصطفی قاسمی، 2فرشاد کاکاوند، 1فاطمه زاهدزاده

 

 چكیده
ها حائز اهمیت یمو کارمناسب مدیریت خاک برای افزایش عملکرد و کیفیت انگور )متابولیت های اولیه و ثانویه( در  راهکارهای

محیطی است. یستزهای یآلودگها روشی مطمئن و ایمن برای انسان و محیط با کاهش است. استفاده از کودهای زیستی و کمپوست

( است. به دلیل افزایش برای تقاضای Agricus bisporusی )ادکمهصنعت قارچ خوراکی رفته قارچ، محصول فرعی در  تحلیل کمپوست

 رفتهمیلیون تن کمپوست تحلیل 17ساالنه حدود  کهطوریبهشود، یمتولید  (SMS)رفته قارچ خوراکی حجم فراوانی از کمپوست تحلیل
های فیزیکی خوبی مانند ظرفیت نگهداری یژگیوی دارارفته کمپوست تحلیل شود.یمزباله دور ریخته  عنوانبهشود و این ترکیب یمتولید 

ترکیبات  باشد. میزانیمیتروژن، فسفر و پتاسیم نعناصر  شوری کم و همچنین شامل مقادیر کمی از درجه تخلخل باال،آب، اسیدیته مناسب و 

 مواد آلی درصد 63/49و  کربن آلی درصد 78/28 ک اسید،درصد هیومی 1/10درصد فولویک اسید،  5/7رفته شامل اصلی کمپوست تحلیل

 آن نیزدرصد پتاسیم است. حداکثر ظرفیت نگهداری آب  98/1درصد فسفر و  64/0درصد نیتروژن،  82/1باشد. این ترکیب دارای می

 در و همچنین فیزیکی خاک خصوصیات اصالح کود آلی در عنوانبهرفته قارچ توان از کمپوست تحلیلبنابراین می؛ درصد است 87/98

یحاً در ترجتن در هکتار و زمان مصرف، قبل از آغاز دوره رشد رویشی،  40انگور استفاده کرد. مقدار مصرف  ازجملهدرختان میوه  تغذیه

 .باشدهمراه با سایر کودهای شیمیایی می چال کودمحل 

 خاک کنندهاصالح کود آلی، کمپوست قارچ، انگور، كليدی: یهاواژه

 

 بیان مسئله

تغییرات اقلیم ازجمله، باال بودن دمای تابستان 

تغییر در فیزیولوژی،  وباال  یتنش دمایمنجر به 

روی  بر شود کهمی انگور بیوشیمی و مورفولوژی گیاه

همچنین کاهش منابع  .رشد و نمو گیاه نیز مؤثر است

آبی منجر به کاهش تولید و ذخیره آب در خاک 

شود. در حقیقت چندین خطر مرتبط با مدیریت یم

نامناسب خاک مثل تراکم، آلودگی، فرسایش و کاهش 

مواد آلی خاک منجر به کاهش کمیت و کیفیت انگور 

شامل عناصر  هاکشقارچو  شود. آلودگی کودهایم

مس، جیوه، کادمیوم،  خصوصبهآالینده و سنگین 

 ,Brunettoروی، آرسنیک، سرب و نیکل است )

                                                           
 ایران. تبریز، ،دانشگاه تبریزدانشکده کشاورزی، ی باغبانی، ادکتر 1
 زنجان، ایران.، دانشگاه زنجاندانشکده کشاورزی، ی باغبانی، ادکتر 2
 جیآموزش و ترو قات،یسازمان تحق ،منابع طبیعی استان قزوینمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات زراعی و باغی،  3

 .رانی، اقزوین کشاورزی،
بخش تحقیقات زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج هیات علمی، عضو 4

 کشاورزی، قزوین، ایران.

 (. سرب خطر جدی برای آلودگی خاک در2017

ی زیادی هامدتزیرا بقایای آن تا ؛ باشدها میتاکستان

یابند و یمدر اکوسیستم خاک بعد از مصرف تجمع 

نند ضعف سیستم ریشه انگور، مشکالت زیادی را ما

 ,Clausآورد )می به وجود هاساقهو  هابرگسمیت در 

یجه دماهای باال منجر به درنت(. سرعت تعرق باال 2014

کاهش رطوبت خاک و تغییرات فتوسنتزی و اثرات 

شود یممنفی در برهم زدن تعادل کربن در سراسر گیاه 

 مشاهدهقابلکه واکنش آن در عملکرد و کمیت انگور 

 (.Zhao et al, 2013است )

( میانگین FAOاعالم آمارنامه فائو ) بر اساس

ی خوراکی در سراسر هاقارچافزایش سالیانه کشت 
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 (.Kulshreshtha, 2019درصد است ) 6/5جهان 

ضایعات یا ، محصول فرعی 1رفته قارچکمپوست تحلیل

که است در صنعت تولید قارچ خوراکی  یدشدهتول

دارای خصوصیات و  باشدیکشت قارچ مشامل بستر 

و پتانسیل الزم برای کاربرد در اراضی کشاورزی 

. برای تولید یک کننده استعنوان ماده اصالحبه

کیلوگرم کمپوست بکار  5کیلوگرم قارچ تولید حدود 

(. به دلیل افزایش برای Finney et al., 2009رود )یم

ست تقاضای قارچ خوراکی حجم فراوانی از کمپو

 17که ساالنه حدود یطوربهشود، یمرفته تولید تحلیل

شود و این یمتولید  رفتهحلیلمیلیون تن کمپوست ت

 (.1شود )شکل یمزباله دور ریخته  عنوانبهترکیب 

شامل میسلیوم  معموالً هاقارچفرموالسیون کمپوست 

کمپوست  ی مختلف است.هادانهقارچ، کاه غالت و 

های خوبی مانند قابلیت یژگیوی دارارفته قارچ تحلیل

 درجه تخلخل باال،نگهداری آب، اسیدیته مناسب، 

یتروژن، نشوری کم و همچنین شامل عناصری از قبیل 

شده در این العات ارائهاط .باشدیمفسفر و پتاسیم 

ی ینهداران درزمبه افزایش اطالعات تاک مجموعه

 کمک اهمیت کاربرد کمپوست قارچ در تاکستان

 .کندیم

 

 

 
 ای برای کود زیستیقارچ دکمهرفته کمپوست تحلیلاستفاده از  -1شکل 

 

 

 معرفی دستاورد و اهمیت آن

 افزایش ماده آلی بر قارچ رفتهکمپوست تحلیلتاثیر 

شده است. در منطقه یبررسبهبود کیفیت خاک  و

 1الیریوجا در اسپانیا میزان مواد آلی خاک کمتر از 

درصد بود که این مقادیر و سایر کمبودها بر کیفیت 

یرگذار بود. بررسی اثر کاربرد تأثانگورهای این منطقه 

های رفته قارچ بر ویژگیدو غلظت کمپوست تحلیل

ی فقیر هاخاکفیزیکی، بیوشیمیایی و میکروبیولوژی 

در اسپانیا برای دو سال  2الیریوجا های منطقهتاکستان

 متوالی نشان داد که در مقدار مواد آلی، عناصر ماکرو و 

                                                           
1 Spent mushroom substrate (SMS) 

 

 

 
میکروبی خاک، تنفس، فعالیت آنزیم  تودهها، یزمغذیر

هیدروژناز و نیمرخ اسیدهای چرب فسفولیپدی دی

وجود دارد. مقدار مواد آلی تنوع از خاک  شدهاستخراج

 یهازمان در هر دو خاک افزایش داشت ولی در

  متفاوت بود. منطقهمختلف برای هر 

تواند موجب افزایش کیفیت یمافزودن مواد آلی 

، فرسایش خاک و بهبود و هاروانابخاک، کاهش 

اگرچه رفته کمپوست تحلیلدر اصالح اراضی شود. 

گیرد ولی یمی صورت آرامبهرهاسازی مواد غذایی 

2La Rioja (Spanish) 
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 ,Uzunکنند )یمی از آن استفاده مؤثرتر طوربهگیاهان 

ساختار رفته کمپوست تحلیلاین  عالوه بر(. 2004

خاک را با افزایش ماده آلی، ظرفیت آب، فعالیت 

میکروبی، دمای خاک و کاهش فشردگی خاک بهبود 

استفاده از کمپوست (. Zhu et al, 2012بخشد )یم

رفته موجب کاهش اسیدیته خاک تا هشت ماه تحلیل

ی شد. افزایش در لوم یشنی هاخاکبعد از مصرف در 

رفته، اسیدهای آلی با تجزیه میکروبی کمپوست تحلیل

ین اربنقش مهمی را در اسیدی شدن خاک داشت. 

درصد بین  1اساس همبستگی منفی در سطح احتمال 

ی خاک در هانمونهدر همه  آلی ربنکاسیدیته و 

ها وجود داشت. در یک بررسی اثر کودهای تاکستان

کمپوست در ترکیب و بدون ترکیب با دو  عنوانبهآلی 

ها نوع سنگ )سنگ فسفر و فلدسپار( بر روی تاکستان

انجام شد. نتایج نشان داد که استفاده از ترکیب 

ی فسفر و فلدسپار موجب افزایش هاسنگکمپوست با 

و  هاخوشهو تعداد خوشه و وزن  هابوتهدر عملکرد 

ی انگور شد هاحبههای کیفی و کمی یژگیوبهبود 

(Hegazi, 2014.) 

افزایش مقدار مواد آلی، موجب بهبود ساختمان 

خاک، کاهش تراکم خاک، افزایش ظرفیت نگهداری 

که این شود یمآب و فعالیت میکروبیولوژی خاک 

ها ها برای استفاده از این مواد در تاکستانیژگیو

  تواند مفید باشد.یم

 

 قارچ رفتهكمپوست تحليلدهنده يلتشکتركيبات 

های یژگیوی دارارفته قارچ کمپوست تحلیل 

فیزیکی خوبی مانند مواد آلی زیاد، ظرفیت نگهداری 

شوری کم و  و تخلخل مناسب، آب خوب، اسیدیته

یتروژن، فسفر و نهمچنین دارای عناصر غذایی مانند 

 40شامل رفته قارچ کمپوست تحلیلپتاسیم است. 

درصد آب است. نیمی از ماده  60درصد ماده خشک و 

خشک خاکستر )مواد معدنی( و باقیمانده آن ماده آلی 

( و هدایت pH)(. اسیدیته Guo et al. 2001است )

 یمنسز یدس 84/0و  5/7ترتیب  ( آن بهEC) یکیالکتر

باشد. درصد کربن آلی و درصد مواد آلی نیز بر متر می

این . باشدیمدرصد  63/49و  درصد 78/28 به ترتیب

درصد فسفر  64/0درصد نیتروژن،  82/1ترکیب دارای 

درصد پتاسیم است و حداکثر ظرفیت نگهداری  98/1و 

فته رکمپوست تحلیلباشد. درصد می 87/98 آنآب 

منبع قند برای تولید اتانول  عنوانبهتواند یمقارچ 

کمپوست (. Zhu et al. 2013زیستی استفاده شود )

درصد قند است که  30ی شامل ادکمه قارچرفته تحلیل

و زیالن  (درصد 19) های دیگرشامل سلولز و گلوکان

(. یک گرم از این Kapu et al, 2012درصد( است ) 8)

 Vieiraگرم اتانول شود ) 5/0تبدیل به تواند یمقندها 

dos Santos et al. 2016) کمپوست تن بنابراین یک؛

کیلوگرم اتانول تولید  150تواند یم رفته قارچتحلیل

های لیگنوسلولزی مثل الکاز، لیگنین یمآنزکند. 

کمپوست  پراکسیداز، سلوالز، زیالناز از استخراج

ی هاسوختبرای آیند و یم به دسترفته قارچ تحلیل

 Wanروند )یمزیستی و تولید گازهای زیستی به کار 

and Le., 2012.) 

 

-كمپوست تحليلير تأثدر مورد  شدهانجاممطالعات 

 های فيزیکی و شيميایی خاکیژگیوبر رفته قارچ 

 Agaricus bisporusرفته قارچ تحلیلکمپوست 

شیمیایی خاک را بهبود  -خواص فیزیکی و فیزیکی

 Zhu etشود )یمکود آلی استفاده  عنوانبهبخشد و یم

al., 2013 رفته قارچ کمپوست تحلیل(. اثرات اولیه

تواند موجب بهبود کیفیت خاک و ساختار ینمیعاً سر

آن شود اما افزایش تحرک مواد غذایی محلول، جذب 

کند و منجر به تعادل و موازنه شرایط یمبهتر  گیاه را

-کمپوست تحلیل(. استفاده از 1شود )جدول یمخاک 
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ی برای کاهش جزئراهکاری  عنوانبهرفته قارچ 

کمپوست  شود.یمهای محیطی ارزیابی یآلودگ

برای در ترکیب با مواد دیگر، ی ادکمهقارچ رفته تحلیل

حذف سولفید هیدروژن یا ترکیبات فرار آلی 

 ,Mohseni and Allenاست ) قرارگرفته موردبررسی

رفته قارچ خوراکی های کمپوست تحلیلیمآنز(. 1999

ها و کاهش سمیت روی، کلروفنول ای باعثدکمه

 Bazinهای آروماتیک پلی سیکلیک شد )هیدروکربن

et al., 1991.) قارچ صدفی  رفتهاز کمپوست تحلیل

سیکلیک، های آروماتیک پلیبرای کاهش هیدروکربن

 Chiu etکاهش یا حذف پنتاکلروفنول یا مواد نفتی )

al., 2009 ی آلوده معادن )هاخاک( و احیایFrutos 

et al.,2010رفتهاست. کمپوست تحلیل شده( استفاده 

Lentinula edodes  برای حذف یا کاهش پنتاکلروفنول

 (.Chiu et al., 1998شده است )یابیارز

 
 های فیزیکی و شیمیایی خاکیژگیوبر رفته قارچ کمپوست تحلیلیر تأث -1جدول 

 رفته قارچکمپوست تحلیلتغییرات خاک بعد از کاربرد  منابع

Boyle et al. (1989)  فشردگی( خاک)بهبود تراکم 

Medina et al. (2012) افزایش مقدار مواد آلی خاک 

Medina et al. (2012)  قارچرفته کمپوست تحلیلافزایش مقدار کربن آلی خاک با افزودن 

Nakatsuka et al. (2016), 
Stewart et al. (1998a), 

López 
Castro et al. (2008) 

متری خاک، افزایش تخلخل سانتی 15-20بهبود ساختمان گرانوله در 

 خاک

Nakatsuka et al. (2016), 
Stewart et al. (1998a) 

López Castro et al. (2008) 
 کاهش چگالی توده خاک

Ribas et al. (2009)  دسترسقابلبرابری مقدار فسفر  6/1-3/1افزایش 

Stewart et al. (1998)  متر بر ساعتیلیم 130-207افزایش سرعت نفوذ آب 

Stewart et al. (1998b) ( درصد 18-94کاهش تشکیل کلوخ در خاک) 

Stewart et al. (1998b)  درصد حجمی/حجمی( 0-7)افزایش مقدار آب خاک 

Stewart et al. (1998b) کاهش تغییرات دمایی 

Medina et al. (2012) افزایش سرعت تنفس خاک 

Medina et al. (2012) افزایش فعالیت فسفاتاز 

 

 های ترویجییهتوص

کمپوست شده استفاده از یانببا توجه به مطالب 

رهیافت مناسبی برای رشد و  عنوانبهرفته قارچ تحلیل

 باشد.می تغذیه محصوالت زراعی و باغی

در رفته قارچ کمپوست تحلیلمقدار مصرف  .1

بایست باشد و میتن در هکتار می 40ها تاکستان

از اوایل پاییز تا اول بهار یعنی قبل از آغاز دوره 

یشی، ترجیحاً در محل چال کود همراه با رشد رو

مصرف شود و باید از سایر کودهای شیمیایی 

زیرا باعث ؛ مصرف آن در تابستان اجتناب شود

شود و موجب آسیب یمتحریک رشد آخر فصل 

 شود.یمهای زمستانه یخبندان
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ترکیبات فعال رفته قارچ کمپوست تحلیلاگرچه  .2

آورد و موجب افزایش مواد یمزیستی به وجود 

مغذی محلول برای رشد گیاه و غلظت مناسب 

شود ولی در یمبرای تغذیه گیاه  مواد ضروری

مقایسه با کودهای شیمیایی کافی نیست. به همین 

 .دلیل باید با مواد دیگر ترکیب شود

تنها باعث بهبود کیفیت خاک مصرف کمپوست نه .3

بلکـه  شود،یو عرضه عناصر غذایی برای گیاه م

کارایی کودهای شیمیایی  افزایش بـر بازیافت و

 .باشدوژنه نیز مؤثر میویژه کودهـای نیتربه

 منابع
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