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 ی نویسنده و گروه دیتا قارچدرباره .1

)زمانی که مصار  سارانه قارچ بسایار ک  و درصد عمل رد     1381از ساال  محمدرضاا لممایا    

سال است که در زمینه تولید و پرورش قارچ  14برداشات از کمپوست نیز خیلی پایین بود،  حدود  

و در بازدیدهای  های زیادی کساااب نمودهای فعاالیت دارد و با یی بیش از ی  دهه ترربه دکماه 

  و بزرگ پرورش در اقصاای نقاک کشااور انرام بساایاری که به اقتیااای شاا لش از واحدهای کو 

ه ها بوده که بداده  به این نتیره رسایده که ضاعآ وموزش پایه و اصولی  دلیل بسیاری از خسار   

 مزارع کو   و بزرگ پرورش قارچ کشور وارد شده است.

رربیا  اندازی نموده تا ترا راهدیتا قارچ گروه و وب ساایت وموزشی و پووهشی   1334او در پاییز 

مندان به این رشاااته به اشاااتراک ب. ارند. اعیاااای این گروه خود و هم اران این گروه را با عالقه

ترکیبی از متخصااصااین و کارشااناسااان با ترربه و مرتبط با این رشااته هسااتند که مدیریت تولید  

 ترین واحدهای تولیدی کشور را به عهده دارند.بزرگ

گ اری نظرا  را بر عهده دارد و این گروه را با هد  اشتراک دیتا قارچاکنون مدیریت سایت او ه 

نام آخرین دیتاوردهای کشورهای صاحبی و ارائه پژوهشا   وکاربردی های ی مقالهو ارائه

 است. برپا نموده در جهان لین صنعت

توانید جهت استفاده رای.ان از مقاال  و محتوای وموزشی به ودرس سایت مندان عزیز میشما عالقه

نمااییاد. همینین جهت هرگونه اعالم نظر یا    مراجعاه  www.datagharch.comدیتاا قاارچ   

 های خود را ارسال نمایید.این سایت نظرا  و درخواست تماس با ماهم اری از یریق فرم 
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 مقدمه  .2

 یادکمه قارچ پرورش در عامل نیترمه  دما که قارچ معتقدند پرورش یاحرفه دکنندگانیا تول

 همه مثل که کرد پیدا یادکمهقارچ  پرورش در دما اهمیت اندازهبه پارامتری نتوان شاااید اساات.

 هست. اپتیم  دارای پرورش مت یرهای

اساات  دماهای کمتر از  درجه سااانتی گراد 25-23 ایدکمهرشااد قارچ درجه حرار  مطلوب برای 

باعث مرگ  ه درجه  3۱و دماهای بیشاااتر از  دهدمیرا کاهش  ها درجه رشاااد میسااایلیوم 1۱

درجه سانتی گراد  25  دمای ایدکمهپرورش قارچ  هایسالندر اکثر  معموالً .شودمیمیسیلیوم ها 

 .کنندمیفراه  برای رشد قارچ را 

 درجااه 1هر  کااهیوریبااه کناادمیدرجااه حرار  نقش مهمی را ایفااا  ایدکمااهدر پرورش قااارچ 

کسانی که   ایراد کند در محصاول  ک  باری %2تا حدود  تواندمی  ت ییر درجه حرار  گرادساانتی 

  میزان کمی نیست %2 دانندمی  مش ول هستندصنعتی یا خان.ی  صاور  بهپرورش قارچ در حرفه 

ه بر دما عالو .بن.ری ون بر عمل رد با ن.اهی دی.ر  تأثیراین پس در مورد نقش دماا و  پس باایاد از   

داشاته باشاد  بر کیفیت محصول  شیوع و    تأثیردرصاد برداشات محصاول    میزان بر  تواندمیاین ه 

ز نی د قار یهای باری  و بلنمانند پایه قار ی هایناهنراریو یا حتی  هابیمااری انتقاال برخی از  

 در پرورش قارچ است. و ضروری دما امری مه  مسئلهاست  بنابراین توجه به  مؤثر

این اسااات که از زمان ورود  ایدکماه قاارچ   دهناده پرورشهر  یوظیفاه ترین ترین و مه ابتادایی 

 کنترلبه محیط کشت تا زمان برداشت قارچ  درجه حرار  کمپوست و محیط کشت را  کمپوسات 

در صاور  مناساب نبودن دما برای هر مرحله از رشد تمهیدا  الزم فراه  شود.    و نمایدبررسای  و 

و دی.ر  ایدکمهمطلوب هر مرحله از رشاااد قارچ  هایحرار   درجاه  یدر این مقاالاه ساااعی دار  

  .یواضح بیان کن کامالً صور بهرا  ایدکمهپرورش قارچ  هایسالندما در  هاینقش
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های پرورش مطالب زیادی وجود دارد ولی از ونرایی که بسااایاری از ساااالنی نقش دما در درباره

خوانندگان فرصاات زیادی جهت مطالعه کامل کتاب را ندارند  ساااعی گردید به مطالب کاربردی و  

 ن ا  مه  پرداخته شود.  

 لیدکمهنقش دما در مرلحل رشد قارچ  .3

 ورود کمپوست به محیط کشتمرحله  -3-1

  دمای شودمیکشت انتقال داده  هایسالنو به داخل  شودمیزمانی که ی  کمپوسات خریداری   

گراد باشد. این ن ته را تا درجه ساانتی  23-22و دمای محیط کشات   25کمپوسات باید در حدود  

 گراددرجه سانتی 5/2-2دمای کمپوسات   قطعاًو نه  معموالً انتهای مقاله در نظر داشاته باشاید که  

لن پس بهتر است دمای سا .از دمای محیط کشت بیشتر است )بسته به نوع کمپوست مت یر است،

 قبل از ورود کمپوست تنظی  شود تا نیازی به پیش گرم کردن و پیش سرد کردن سالن نباشد. 

نشان از فعالیت باالی کمپوست یا گرمی  باشد 25در شارایطی که دمای کمپوست باالتر از   معموالً

در  و کنندمیو کمپوست اقدام به خن  کردن سالن  که در این وضعیت فصال تابستان است  هوا و

ان و یا کمپوست  اسپباشد باید بررسی نمود که ویا مش ل از  ترپایینشارایطی که دمای کمپوست  

عدم فعالیت ون اساات یا این ه فصاال زمسااتان اساات و درجه حرار  محیط باعث کاهش دمای    

 و یا در حین حمل و نقل مم ن است دمای کمپوست کاهش یافته باشد.  کمپوست گردیده است

در هر صور  دمای کمپوست در بدو ورود به سالن بسیار مه  است. اگر دما به هر دلیلی باال بود با 

اقداما  از ساااز خود تماس گرفته و مشاااوره الزم را ب.یرید  ی  تماس و انرام ی سااری کمپوساات

تواند از ی  خساار  کلی جلوگیری کند و یا خسار  را به حداقل مم ن  کارشاناساان مربویه می  

 دهد.  کاهش 
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 در کمپوست ریسه دوانیمرحله  -3-2

درجه  25و دمای اپتیم   است گراد ساانتی  درجه 25 کمپوسات  در دوانی ریساه  برای دما بهترین

 دمای اگر. باشاادمی محیطی فاکتور ترینمه  کمپوساات برای ون ایراد و دما این حفظ اساات.

 به تهبس گرمایی هایکویل یا گرم بخار توسط زمستان فصال  در بود میزان این از کمتر کمپوسات  

 ت کمپوس فعالیت شروع با که اسات  مه  ن ته این به توجه اما ؛دهید افزایش را دما ساالن   ریوبت

 ؛کند ایراد را هامیسلیوم مرگ تواندمی گراد ساانتی  درجه 3۱ دمای و یابدمی افزایش ناگهانی دما

 ماد تا باشاای  کمپوساات و هامیساالیوم فعالیت منتظر ران  اسااپان مرحله در اساات بهتر بنابراین

گراد باشااد  در حدود ی  تا دو درجه سااانتیاگر اختال  درجه حرار   .یابد افزایش خودیخودبه

بهتر است سالن را گرم کنی  و قبل از رسیدن بهتر اسات منتظر بمانی  ولی اگر اختال  زیاد است  

 گراد سیست  گرمایشی را قطع کنی . سانتیدرجه  26دما به 
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فعالیت ب ر  ضروری است زیرا در این مرحله در این مرحلهدرجه سانتی گراد  ذکرشاده حفظ دمای 

ریسه دوانی در کمپوست انرام  روز 17-14 معموالً مشاخصای   تقریباًوغاز گردیده و در مد  زمان 

درجه منرر به مشاهده کپ  سبز در این مرحله یا حتی در مراحل  27ی بیشاتر از  هادما .گیردمی

دماهای باال  مرگ میساایلیوم ها را در پی خواهد داشاات. با باالتر رفتن بیشااتر دما  تیدرنهابعد و 

 یککه از متفاو  پرورش توان از دو ساااالن میها را تشااادید کند و این ن ته را تواند ولودگیمی

با فاصله  و دی.ریکمپوست کنند فقط ی ی با فاصله نزدی  به کارخانه کارخانه کمپوست خرید می

  به راحتی دریافت  ساالنی که در فاصاله دور بوده مم ن است دما در حین حمل و   دور از کارخانه

های بیشااتری نساابت به سااالن و ولودگی شااده های پنهان در ون ظاهرو ولودگی نقل افزایش یافته

  کمپوست داشته باشد. پرورش نزدی  به کارخانه

اگر از هوای وزاد برای خن  کردن دمای کمپوست استفاده می کنید باید به این ن ته توجه داشته 

حفظ شاااود. اگر به هردلیلی دمای  ppm 1۱۱۱۱-5۱۱۱در این مرحله  2Coباشاااید که اپتیم  

ن  کردن سالن کاهش نیافت باید علت ون را مشخص کرد و برای ون راه اری پیدا کمپوست با خ

فشااردگی بیش از حد کمپوساات  ریوبت باالی ویا مشاا ل در گردش هوای سااالن اساات    ؛نمود

کمپوسات  و یا .....  معموال در مورد ریوبت باالی کمپوسات و فشاردگی بیش از حد ون پیشنهاد    

ها را باز کرده و کمپوسات را شان) )زیرو رو با ان.شتان دست، کرده  سطح ون را   شاود کیساه  می

 روزنامه پهن کرده و وبیاری کنید تا دما کاهش یابد. 

هایی که در دمای های اپتیم  تشاا یل می شااود با ریسااهای که در دماهای باالتر از دمانوع ریسااه

 محصولوع ریسه و جن) وب و ریسه در اپتیم  رشاد می کند  متفاو  است که در بحث انتخاب ن 

البته قصد ما این نیست به یور کامل توضیح داده شده است.  وموزش جامع پرورش قارچ دکمه ای

که کیفیت کمپوساات و ب ر تولیدی را به دمای سااالن های پرورش نساابت دهی   بل ه ت ییر دما و 

 د. مخصوصاً افزایش دما می تواند ولودگی ها را تشدید و فعال کن
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اسبی ی منبع ت  یهتواند منمیاز یرفی کمپوست ی  منبع غنی از کربن  مواد ولی و ازته است که 

ها باشااد. این ه میساالیوم  ه نوع قار ی )میساایلیوم وگاری وس یا نوع  ها و پاتوژنانواع قارچ برای

ها دارد  پس برای همین است هر ی  از این پاتوژندی.ر، در ون رشاد کند بست.ی به شرایط رشد  

کنی  دما در هر مرحله از رشااد در رنخ خود باشااد زیرا ی ی از دالیلش انتخاب نوع که ما تأکید می

رقیب و  هایقارچها یا میسیلیوم ولودگی قار ی اسات که از این بستر ت  یه می کند؛ بنابراین رشد 

 .ی دارد. به شرایط دمایی بستدر بستر ای کمهیا میسیلیوم قارچ د

 

 

 یپوششخاکرشد میسیلیوم در مرحله  -3-3

به کمپوسات جهت رشد ریسه در خاک   یپوشاشا  خاکپس از ریساه دوانی در کمپوسات  افزودن   

در این مرحله دمای کمپوساات باید در  که گیردمیانرام  ریوبت مورد نیاز ون نیتأمو  پوشااشاای 

درجه سااانتی گراد باشااد و اگر در این مرحله در سااالن کپ  ساابز دارید دمای  24-25ی محدوده
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کمپوسااات را کمتر کنیاد. اگر برای کااهش دادن دماا در این مرحلاه از هوای تازه به میزان زیاد     

به سااالن مم ن اساات پین هدها ظاهر شااوند پس بهتر اساات از  2Coاسااتفاده کنید به علت ورود 

همینان  2Coبرای کاهش دما در این مرحله استفاده کنید تا غلظت ی ساردکننده هوا  هادسات.اه 

 باال بماند.  
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 مرحله هوادهی یا شوک دهی -3-4

رای ب جهت توقآ رشد رویشی وولی  داشتو تولید میسیلیوم  ریساه رشاد رویشی    در مراحل قبل

نمایی  نیازمند نوعی شوک دهی هستی .  و ورود به فاز زایشی تولید پین هدرا وادار به  ریسهاین ه 

ی محیط را در این مرحله دما. باشاادیمشااوک از یریق کاهش دما اعمال  اعمال یهاروشی ی از 

 رسانندمیدرجه سانتی گراد  18-16به  خواهی ،)بسته به نوع محصولی که می یا ناگهانی تدریخبه

 2۱دمای کمپوساات نباید از  .دهندمیدرجه سااانتی گراد کاهش  2۱-13به  و دمای کمپوساات را

ریز سااطح بسااتر را   هایپیندر انتهای این مرحله . درجه کمتر شااود 17-16درجه بیشااتر و از 

 .کنی میمشاهده 

 2Coدما و  ازحدشیبتعادل وجود داشته باشد  افت  2Coالبته در این مرحله باید بین کاهش دما و 

ی تولید خواهد اخوشه اًریزتر و گاههای قارچ تیدرنهاشود که باعث تش یل پین هدهای زیادی می

ز اما باید دمای کمپوست را معیار قرار دهی  زیرا مم ن است شرایط سالن هر تولید کننده ای شد. 

   . با ی دی.ر متفاو  باشدلحاظ عایق کاری سالن  قدر  هواساز  دمای محیط و .... 
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 1فلش  -3-5

 درجه 18 دمای و کمپوساات در گراد سااانتی درجه 13 قارچ بارده اندام تشاا یل برای دما بهترین

 درجه 2-5/1 حدود در محیط و کمپوساات دمای تفاو  این اگر. باشاادمی هوا برای گراد سااانتی

 تبخیر تحری  موجب زیرا گیرد می انرام بهتر هامیوه شاادن تشاا یل شااود حفظ گراد سااانتی

 نمو و رشد به منرر درنهایت و شده بساتر  ساطح  به موادغ ایی صاعود  باعث ه  تبخیر و شاود می

 بیاید پایین ازحدبیش کمپوست دمای میزان دهی  شوک از پس است مم ن گاهی. شاود می قارچ

 .شود ک  هوا جریان میزان و داده افزایش را هوا دمای باید وضعیت این ایراد از جلوگیری برای که

به تفصاایل پرداخته شده  ایدکمهمحصاول وموزش جامع پرورش قارچ  درمورد تبخیر از ساطح در  

 است. 

 دلیل به معموالًولی  .درجه سااانتی گراد الزم اساات 13برای تبدیل پین هدها به قارچ کامل دمای 

درجه سانتی  2۱شتر از بنابراین ساعی شاود دما بی   گرددمیدما بیشاتر از این مقدار   هاقارچرشاد  

 گراد نشود.
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یل افزایش به دلیابد زیرا یمو تا شااروع فلش اول دمای کمپوساات افزایش   هاقارچبا رشااد و نمو 

یابد و این افزایش دما سبب یمهای متابولی  در داخل کمپوسات  دمای کمپوست افزایش  یتفعال

این گرمای  هاقارچماند. یمشاااود ولی دمای هوا همینان ثابت یمها تحریا  رشاااد و نمو قاارچ  

مان یابد بهترین زیمکه دمای کمپوساات افزایش یوقتکنند. یدشااده را از یریق تبخیر دفع میتول

 باشد.یمبرای وبیاری 

 2 فلش -3-6

یابد ولی باید سعی شود اختال  دمای کمپوست و در انتهای فلش اول دمای کمپوسات افزایش می 

دمای کمپوساات بین فلش  هوا ثابت بماند تا فعالیت کمپوساات بهتر صااور  گیرد. اگر دمای هوا و

کنند ولی کیفیت پایینی خواهند داشت زیرا دمای ها سریع رشد میاول و فلش دوم باال باشاد قارچ 

گردد. پس از فلش اول ها میباز شدن ونها  سب  شدن و سریع پشتباال موجب رشاد سریع قارچ 

کاهش دمای کمپوست و باشد که این باعث درجه ساانتی گراد می  18-17ی دمای هوا در محدوده

 هکییازونرارا موقتی افزایش دهید.  اول دمای هوا شود. پس در انتهای فلشفعالیت کمپوسات می 

تر از فلش اول انرام ها در فلش دوم وسااانتفاو  دمای هوا و کمپوساات زیاد اساات  رشااد قارچ  

 گیرد.می

 3فلش  -3-7

دما بین کمپوست و هوا وجود داشته برای این ه فعالیت کمپوسات ادامه داشاته باشد باید اختال    

باشاااد برای ایراد و حفظ این اختال  دما الزم اسااات  دمای هوا را موقتی افزایش دهی  تا دمای 

درجه سانتی گراد برسد و مردداً افزایش دما را قطع کنی  تا دمای کمپوست  23-22کمپوسات به  

 درجه سانتی گراد برسد. 2۱به 
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 ای  قارچ دکمهجدول دمایی مراحل رشد  -3-8

که در این  هاییحرار به جدول زیر مراجعه نمایید  درجه  مساائلهجهت سااهولت در دریافت این 

جدول بیان شاده اسات برای ی  کمپوسات ایده ول است و اگر به هر دلیلی کمپوست و یا شرایط    

 شرایطبعدی به  هایمقالهدر  .خاصای داشتی  باید اعمال خا  مربوک به مش لمان را انرام دهی  

 و کنترل دما در ون شرایط خواهی  پرداخت. نشدهینیبشیپخا  
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 )0(C دمای کمپوست )C)0 دمای محیط کشت رشد مراحل مختلف

 ۲۲ ۲۲-۲۲ ورود کمپوست به سالن

 ۲6-۲۲ ۲۲-۲۲ اسپان ران در کمپوست

 ۲۲-۲7 ۲۲-۲۲ رشد میسیلیوم در خاک

 ۲۲-۸۱ ۸6-۸۱ هوادهی

 ۸۱ ۸۱ ۸فلش 

 ۸۱ ۸7-۸۱ ۲فلش 

 ۲۲ ۸۱-۸۱ ۲فلش 

 ایجدول دمایی مراحل رشد قارچ دکمه

 

 لینقش دما در مرلحل پس لز بردلشت قارچ دکمه .4

گیرد و تأخیر در انرام ون منرر به میها صور  بالفاصاله پس از برداشت  عملیا  سرد کردن قارچ 

 گویند و در ونساارمادهی میشااود به این روش پیشمیشااده های برداشااتافزایش فساااد در قارچ

هایی در این روش  قارچرسانند. درجه سانتی گراد می 4-2سااعت به   5دمای محصاول را به مد   

رای بشااوند. که برای صااادرا  یا انتقال به منایق دورتر مدنظر هسااتند سااال  و باکیفیت حفظ می

دهای پس از برداشاات در فراینهای متفاوتی وجود دارد که در وموزش روشانرام پیش ساارمادهی 

 ای .کامل توضیح داده یوربه  یست  یادکمهقارچ 
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 پرورش قارچ هاییامنکردن نقش دما در ضدعفون   .5

کوکا  اساات.  cook out کوکا  فرایند قبل از کشاات  هاسااالن ضاادعفونی هایروشی ی از 

حفظ ساعت  1۱به مد   گرادسانتیدرجه  7۱در  دمای سالن بخاروبفرایندی است که یی ون با 

 هاقفسهدر خلل و فرج دیوارها   هاولودگی سازیپاکمناساب برای   هایروشاین روش از . کنی می

ر د زیرا ددار و وفا  هابیماریش.رفی در کاهش و توقآ شیوع  تأثیرو  باشدمیکشت  هایساالن و 

 .شوندمینابود  هاولودگیاین روش اکثر 

 پوشش خاکنقش دما در پایتوریزه کردن  .6

خود ش  دارید یا خاک دارای مواد و ضایعا  فراوانی است  الزم  پوشاشای  خاک ضادعفونی اگر از 

های ضاادعفونی کردن خاک ی ی از روشپاسااتوریزه گردد.  پوشااشاایخاکقبل از اسااتفاده  اساات 

در این روش  .کنندیمباشاد که در کشور ما ه  از این روش استفاده  پوشاشای اساتفاده از دما می   
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در زمانی که  .گرددمیساااعت ضاادعفونی   8 درجه سااانتی گراد به مد  62-53 وبخاک با بخار

خواهی  از پاساتوریزه شادن خاک پوششی در شرایط ولودگی مطمئن شوی    میولودگی داری  و یا 

دما در پاستوریزه کردن خاک نقش مهمی دارد  سااعت افزایش دهی  ولی   1۱توانی  زمان را تا می

د قبل شوپیشنهاد می ی مفید ه  از بین خواهند رفت.هاس ی روارگانیمبا ت ییر اندک دما   بساا  ه

  افزوده شود.  % 2فرمالین به خاک  از پاستوریزه حتماً

شاود  تخریب و وسایب بافت خاک پوشااشای اساات که در مقابل    رفته میایرادی که به این روش گ

 ها قابل اغماض است.    خسار  ولودگی

 

 

 

 

 

 

 

 

توانید جهت استفاده رای.ان از مقاال  و محتوای وموزشی به ودرس سایت مندان عزیز میشما عالقه

نمااییاد. همینین جهت هرگونه اعالم نظر یا    مراجعاه  www.datagharch.comدیتاا قاارچ   

 های خود را ارسال نمایید.این سایت نظرا  و درخواست تماس با ماهم اری از یریق فرم 

 


