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 نشریه مدیریت خاك و تولید پایدار
  1393، چهارم، شماره چهارمجلد 

http://ejsms.gau.ac.ir    
  

  زي زي و چوب تجزیه بقایاي پنج گیاه زراعی به کمک چهار گونه قارچ گندروي خاك
  

  3پور  و حمیدرضا صادقی2، بهنام کامکار1سیداسماعیل رضوي*
  دانشیار گروه زراعت، 2م کشاورزي و منابع طبیعی گرگان، استادیار گروه گیاهپزشکی، دانشگاه علو1

  شناسی، دانشگاه گلستان  دانشیار گروه زیست3دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان، 
  12/11/92: پذیرش تاریخ ؛ 25/6/92: دریافت تاریخ

  1چکیده
در این پژوهش اثر برخی از . دي استهاي کشاورزي داراي اهمیت زیا نظام بقایاي گیاهی روند تجزیه آن در بوم

 هـاي   قـارچ بقایاي گیاهی برنج، گندم، پنبـه، کلـزا و سـویا بـا    . هاي بر روي تجزیه بقایاي گیاه بررسی شدند      قارچ
Pleurotus ostreatus ،Phanerochaete chrysoporium ،Aspergillus niger  وTrichoderma viride 

هاي  ها در نمونه سلولز، سلولز، لیگنین، نیتروژن و کربن آلی آن یزان همی روز م30زنی گردیدند و بعد از  مایه
اساس سرعت رشد و استقرار بـر سـطح بـستر،    نتایج نشان داد که بر . گیري شدند   تیمار شده و شاهد اندازه    

 تـر در  تـر بـه کـم    ترتیب از بیش به P. chrysoporium و .P. ostreatus ،T. viride ،niger A هاي قارچ
ترتیب در سویا، پنبه، کلزا، گندم و   روز به20مقدار استقرار بر روي بقایاي گیاهان بعد از . ویت قرار گرفتنداول

میزان . تر از سلولز و لیگنین بود سلولزي در تمامی بقایاي گیاهی بیش تجزیه ترکیبات همی. برنج مشاهده شد
  و بعد از آن  P. ostreatus رین آن توسط قارچت سلولز بیش تجزیه همی. ها متفاوت بود تجزیه در بین قارچ

T. viride ،A. niger و P. chrysoporium تجزیه توسط ترین تجزیه مواد سلولزي نشان داد که بیش. بودند 
   و P. ostreatusهـاي   قـارچ . جـز بـرنج بـود    ه بر روي تمامی بقایا بT. viride و P. ostreatusهاي  قارچ

P. chrysoporium کـه   در حـالی . ثیر را بر روي مواد لیگنینی داشـتند أ تترین بیشT. viride  وA. niger 
 A. nigerمیزان نیتروژن آزاد شده برروي بقایاي سویا و برنج توسط قارچ . ترین تجزیه لیگنین را داشتند مک

یـده  د P. chrysoporiumو  T. viride ،P. ostreatusترین آن بر روي سویا توسـط   که کم بود، در حالی
   .باشند ثیرگذار میأدست آمده نوع قارچ و بقایاي گیاهی در میزان تجزیه ت هبا توجه نتایج ب. شد

  
   سلولز، سلولز، لیگنین کننده، همی هاي تجزیه  بقایاي گیاهی، نسبت کربن به نیتروژن، قارچ:هاي کلیدي واژه

                                                
  razavi@gau.ac.ir: مسئول مکاتبه* 
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 مقدمه
این مواد خـشبی  . دهند ي تشکیل میهاي لیگنوسلولز بخش بزرگی از اندام گیاهان زراعی را ترکیب   

 درصـد لیگنـین   10-30 درصـد،  10-30سـلولز    درصـد، همـی  15-60تر گیاهان شامل سلولز    در بیش 
هـاي   سلولز، سلولز و لیگنین افـزایش یافتـه و ترکیـب       البته با زیاد شدن سن گیاه مقدار همی       . شوند می

؛ جیلبیـرد،  2005دورزیکـی و همکـاران،    ؛ ایـزي  1991؛ ایلمـان،    1981کـاتو،   (یابند   تر کاهش می   ساده
سـلولز پیکـره    . باشـد  ترین ماده آلی در دیواره اولیه گیاهان می        سلولز بعد از سلولز فراوان     همی). 2010

سلولز جاي  اي همی باشد که در بافت زمینهترین ماده دیواره سلولی گیاهان می    اصلی مواد چوبی و مهم    
دورزیکـی   ایزي(شود  له بافت سیمانی لیگنین به یکدیگر متصل می وسی هدست آمده ب   ترکیب به . گیرد می

بعـد  . هاي سلولی و بین سلولی است لیگنین ترکیب ثانوي دیواره ). 2008؛ رودنیک،   2005و همکاران،   
هاي مسن و خشبی شده گیاهـان اسـت      امترین ترکیب آلی در دیواره ثانویه اند       از سلولز، لیگنین فراوان   

  ). 2007اشمیت، (
االیا و (باشند  کننده می  بستر مناسبی براي رشد خردسازوارگان تجزیهطور عموم بقایاي کشاورزي به

). 2000پـوپی،  (هاي موجود بستر رشد، در تجزیه اهمیـت دارد     نوع و میزان ترکیب   ). 2002همکاران،  
 گندم، بـرنج و   بر روي بستر داراي تفاله پنبه، کاه       Pleurotus گونه قارچ از جنس      5 که کشت   طوري به

). 1989کـین و همکـاران،     (ها بر روي کلش برنج رشد بهتري داشتند          ذرت مشخص شد که این قارچ     
 کاه گندم، ساقه و برگ پنبـه و سـورگوم   بر روي بستر شامل P. sajor-cajuگزارش نمودند که قارچ 

ترتیـب بـا فراوانـی     هب  A. clavatusو  A. nigerهاي ها نشان داده که قارچ بررسی. رشد است قادر به
  بـوردر  (یابنـد   تري بر روي بقایاي گندم استقرار مـی  زیاد و متوسط بر روي بقایاي ذرت و با مقدار کم         

  چهــار جدایــه . شــود هــا نیــز تفــاوت در میــزان تجزیــه دیــده مــی در بــین قــارچ). 1988و واجنیــر، 
  ن تجزیـه سـلولز در محـیط        هاي مختلف ایران جدا شده بودنـد، میـزا         که از خاك   Aspergillusقارچ  

  هـاي گونـه    ترین و جدایـه  کم A. terreusهاي گونه  نتایج مشخص نمود که جدایه. کشت بررسی شد
A. niger هاي تابنـده و   بررسی). 2004تاجیک و همکاران، (ترین توانایی تجزیه سلولز را داشتند  بیش
، 54/12ترتیـب    بـه A. fumigatus  وA. niger ،A. terreus هاي نشان داد که گونه) 2010(همکاران 

  . کنند  درصد لیگنین موجود در باگاس نیشکر را تجزیه می48/3 و 85/9
هاي آلـی بـر رونـد تجزیـه بقایـاي       نظام زراعی، نسبت کربن به نیتروژن در ترکیب     در مدیریت بوم  

وژن زیـاد باشـد،     در مواردي که نسبت کربن به نیتر      ). 2010شاي و همکاران،    (گیاهی اثر مستقیم دارد     
گوناگون از موجودات زنده براي مصرف کـربن اضـافی الزم           هاي    شود و چرخه   فعالیت زیستی کم می   
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 باشد، روند 1 به 20تر از   در شرایطی که نسبت کربن به نیتروژن در بقایاي گیاهی بیش       اصوالً. باشد می
ر اضـافه شـود تـا تجزیـه مـواد       نیتروژن و فسفر به بستتر باید   گیرد و بیش    تجزیه به کندي صورت می    
  ). 1994یوگیر، (فیبري و چوبی افزایش یابد 

هاي زراعی، روند تجزیه زیستی بقایاي پنج گیاه زراعی  نظام با توجه به اهمیت بقایاي گیاهی در بوم
شامل برنج، گندم، پنبه، کلزا و سویا انتخاب شدند و امکان رشد بر روي بقایـاي گیـاهی چهـار قـارچ        

در انتهـاي  . ها در تجزیه بقایاي گیاهی بررسی گردیـد و توانایی هر کدام از قارچ     زي     خاك زي و  چوب
مانده و تغییرات ایجاد شـده در نـسبت کـربن بـه     سلولز، سلولز و لیگنین باقیفرآیند تجزیه میزان همی 

  .گیري شدنیتروژن بقایاي گیاهی اندازه
  

  ها مواد و روش
اهی کلزا و گندم در پایان بهار و بقایاي پنبـه، بـرنج و سـویا در               انجام این پژوهش بقایاي گی     براي

بقایـاي  .  شمسی از مزارع پیرامون جاده قدیم کردکوي بـه گرگـان گـردآوري گردیـد    1390میانه پاییز   
 ساعت قرار داده شد تا رطوبـت آن بـه      72مدت    کن به  آوري شده در درون دستگاه خشک      گیاهی جمع 

هـاي بعـدي    پس بقایاي گیاهی در شـرایط خـشک بـراي انجـام آزمـایش             س.  درصد برسد  20تر از    کم
  . داري شدند نگه

 Phanerochaeteو  Pleurotus ostreatus (Jacqin ex Fries) Kummerهـاي   کارپوفر قارچ

chrysoporium Burdsall1390کالته گرگـان در پـاییز     از تنه درختان افتاده در سطح جنگل شصت 
 و Van Tieghem Aspergillus nigerهاي  گیاهی داراي نشانه و نمود از قارچبقایاي . گردآوري شدند

Trichoderma viride Pers.: Fr.designated by Hughes    از سطح خاك مزارع کـشاورزي جـاده
ها یک جداسازي  هاي غذایی قارچ  گرگان گردآوري شده و با کشت بر روي محیط کشت-قدیم کردکوي

  . و شناسایی شدند
 گرم از بقایـاي  10سپس مقدار   . متر با آسیاب خرد شدند      میلی 50اندازه   ي خشک پنج گیاه به    بقایا

لیتري ریخته   میلی250 گرم در ارلن 20متر و مقدار   میلی5×20ابعاد هاي آزمایش به   گیاه داخل لوله   هر
 بـراي . یدندو گرد درصد رسانده شد و سپس اتوکال     80-85ها با آب مقطر به       میزان رطوبت نمونه  . شد

. ها اضافه شد ها برداشته و به بقایاي درون لوله و ارلن متر از پرگنه قارچ  میلی10قطر   اي به  تلقیح، قطعه 
  . گراد قرار داده شدند  درجه سانتی25±1 ها درون اطاقک رشد با دماي زنی با قارچ هاي مایه نمونه
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هـا در درون  ل میسلیوم رشـد یافتـه قـارچ   داخل بقایا، طوها به یین میزان رشد و نفوذ قارچ     براي تع 
  ). 1988تین و کریک، (گردید گیري  کش اندازه  روز با خط20ها بعد از  لوله

؛ پانیسو و گایوتیریو، 1973؛ شومان و همکاران، 1883کلدال، (گیري نیتروژن به روش کلدال    اندازه
هاي   گرم از ارلن داراي نمونه2/0 هضم، در مرحله. تقطیر و تیتر انجام شددر سه مرحله هضم، ) 2006

هـاي شـاهد، درون لولـه مخـصوص       به همراه نمونه روز30ها بعد از    بقایاي گیاهی تیمار شده با قارچ     
 درصد و یک عدد قـرص کاتـالیزور اضـافه     98لیتر اسیدسولفوریک     میلی 6دستگاه ریخته شد و به آن       

قه قرار گرفتنـد و در پلـه بعـدي         دقی 45مدت   هگراد ب   درجه سانتی  250ها در دماي     سپس نمونه . گردید
 آمده از کاه هـضم   دست هعصاره ب . گراد نگه داشته شدند     درجه سانتی  350 دقیقه در دماي     240مدت   به

  لیتـر سـود     میلـی 65  مرحله تقطیـر، پـس از اضـافه نمـودن    در.  تقطیر استفاده گردید   شده براي مرحله  
  محـصول تقطیـر بـه    .  دقیقـه تقطیـر صـورت گرفـت    5 مـدت  لیتر آب مقطـر بـه      میلی 35 درصد و    32
 نرمـال تیتراسـیون بـا    2/0 درصد افزوده شد و در انتها با اسیدکلرریدریک       2لیتر اسید بوریک      میلی 45

این موارد بـا دسـتگاه کلـدال، مـدل        . انجام شد ) =8/4pH(رد   دستگاه تیتراتور مدل شاد و معرف متیل      
 تعیـین نیتـروژن   لریدریک مصرفی نهایی طبـق رابطـه زیـر بـراي         سید ک میزان ا . گرهارد انجام پذیرفت  

  : موجود مالك قرار گرفت
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 میزان اسید مصرفی :B ،ترلی  میزان اسید مصرفی براي هر نمونه به میلی:A ، میزان نیتروژن:N که در آن،
   .دهد  وزن نمونه بر حسب گرم را نشان می:C لیتر و در نمونه شاهد به میلی

 هـاي شـامل   کـار از ارلـن      براي این . گیري شد  اندازه) 1934( نیز به روش والکی و بلک        کربن آلی 
 گـرم درون ارلـن   1هـاي شـاهد،     روز و نمونه30ها بعد از  هاي بقایاي گیاهی تیمار شده با قارچ       نمونه
لیتـر اسـید     میلـی 10کرومـات پتاسـیم و    لیتـر محلـول دي    میلی10آن   لیتري ریخته شد و به      میلی 250

 از لیتـر آب مقطـر بـه آن افـزوده و بعـد       میلی100 دقیقه، 30پس از .  درصد اضافه شد  98سولفوریک  
 نمونه با سولفات آهن، تـا       قطره اورتوفنافترولین اضافه گردید و     4-5خنک شدن محتویات ارلن به آن       

مانده  سپس درصد کربن آلی باقی. اي درآید، تیتر شد  که رنگ محلول به حالت قرمز مایل به قهوه         زمانی
    : محاسبه شدرابطه زیردر انتهاي فرآیند تجزیه و نمونه شاهد از 
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حجـم  : Vb،  وزن نمونه اولیه به گـرم      :S،  موالریته سولفات آهن  : M،  درصد کربن آلی  : OCکه در آن،    
حجم سولفات آهن مصرفی بـراي تیتراسـیون     : Va و   لیتر سولفات آهن مصرفی در نمونه شاهد به میلی       

  . دهند لیتر را نشان می به میلی
هاي بقایاي گیاهی تیمار شده با    نمونه ولز و لیگنین، از ارلن شامل     سل   تعیین میزان سلولز، همی    براي

 گرم برداشته شد و پس از خشک کردن، مقدار فیبر 1هاي شاهد، مقدار     روز و نمونه   30ها بعد از     قارچ
صـورت    بـه 3 و لیگنین نامحلول در اسـید 2، فیبر نامحلول در شوینده اسیدي  1نامحلول در شوینده خنثی   

سوسـت و    و محلـول شـوینده بـه روش ون        ) 1994 کومـارك، (سـتفاده از روش فیلتربـگ       متوالی، با ا  
و فیبر نـامحلول   از اختالف مقدار فیبر نامحلول در شوینده خنثی. گیري شدند اندازه) 1991(همکاران 

و لیگنـین نـامحلول    سلولز و از اختالف فیبر نامحلول در شوینده اسیدي در شوینده اسیدي مقدار همی    
سـلولز و   چنـین میـزان سـلولز، همـی    هم. ه در انتهاي تجزیه محاسبه شدماند اقیبید مقدار سلولز در اس 

   .گیري گردید لیگنین بقایاي گیاهی اولیه بدون تیمار قارچ، مشابه روش قبلی اندازه
  

  نتایج
ابطـه هـر   در این ر. ثیر داردأها ت نتایج نشان داد که نوع بقایاي گیاهی بر میزان رشد و استقرار قارچ       

تـر   تر و بر روي بقایاي گندم و برنج رشـد کـم        چهار گونه قارچ بر روي بقایاي سویا و پنبه رشد بیش          
 متـر و بـر روي    سـانتی 5-10ها بر روي بقایاي سویا، پنبه و کلزا حـدود           مقدار رشد این قارچ   . داشتند

. شـد  میـزان رشـد تفـاوت دیـده     یز از نظـر ها ن بین قارچ. متر بود  سانتی5تر از  بقایاي گندم و برنج کم 
 رشـد  A. nigerو  P. chrysporiumهاي  تر و قارچ بیش رشد T. viride و P. ostreatusهاي  قارچ

  ). 1جدول (روي بقایاي گیاهی داشتند تري  کم
  

                                                
1- NDF (Neutral Detergent Fibre) 
2- ADF (Acid Detergent Fibre) 
3- ADL (Acid Detergent Lignin) 
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   .بر روي بستر داراي بقایاي گیاهان زراعی) متر سانتی(ها  میزان رشد و استقرار قارچ -1جدول 
 بقایاي گیاهان

 سویا کلزا پنبه گندم برنج قارچ

P. ostreatus )28/0 (6 )38/0 (6 )01/1 (10 )36/0 (6 )35/0 (10 

P. chrysporium )13/0 (3 )21/0 (2 )24/0 (8 )16/0 (5 )42/0 (9 

A. niger )18/0 (3 )22/0 (3 )16/0 (6 )27/0 (5 )57/0 (10 

T. viride )33/0 (5 )38/0 (5 )36/0 (9 )23/0 (9 )64/0 (10 

  .دهند را نشان می) SE(اعداد داخل پرانتز مقادیر خطاي استاندارد 

  
ها بر  دهد که گونه قارچ، نوع بقایاي گیاه و اثرات متقابل بین آن       نشان می  2نتایج مندرج در جدول     

 دار  درصـد معنـی  1آلی در سطح احتمال خطـاي    سلولز، سلولز، لیگنین، نیتروژن و کربن      تغییرات همی 
هـاي   هاي مورد بررسی بر روي بقایاي گیاهی کاهش درصـد ترکیـب  که رشد قارچ   طوري به. بوده است 

  . سلولز، سلولز و لیگنین را به همراه داشتند همی
  

سلولز، سلولز، لیگنین، نیتروژن و کربن آلی در بقایاي گیـاهی تجزیـه شـده بـا        تجزیه واریانس میزان همی    -2 جدول
   .هاي گوناگون قارچ

 درجه آزادي نابع تغییرم میانگین مربعات
 کربن آلی نیتروژن لیگنین سلولز سلولز همی

 122/46 332/0 858/99 105/275 189/73 4 قارچ
 650/113 349/0 296/405 483/643 754/396 4 بقایاي گیاه

 331/42 046/0 210/45 522/149 533/48 16 قارچ× بقایا 
 189/0 002/0 058/0 587/0 210/0 50 خطا

 16/2 60/7 52/1 60/2 38/2 ضریب تغییر

   .باشند دار می  درصد معنی1میانگین مربعات در سطح احتمال خطاي 
  

سلولزي و کاهش درصد آن در تمامی بقایاي  همیه نشان داد که میزان تجزیه مواد دست آمد نتایج به
 یـاي بـرنج، گنـدم و پنبـه در تیمـار     بقا. دار بـود  هـا نـسبت بـه شـاهد معنـی      گیاهی تیمار شده با قارچ   

P.ostreatusبقایاي سویا در تیمار ، T. viride و بقایاي کلزا در تیمارهاي A. niger و P. ostreatus 
  ). 3جدول ( به شاهد نشان دادند ترین مقدار تجزیه را نسبت بیش
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فرآینـد  . یه نمودنـد  سلولزي موجود در بقایاي پنج گیاه را تجز        چهار قارچ تیمار شده مواد همی      هر
و بقایاي  T. Viride  وP. ostreatusسلولز در بقایاي گیاهی برنج با تیمار  تجزیه و کاهش ترکیب همی

که تجزیه و کاهش در بقایاي گندم با تیمار   درصد بود، در حالی50بیش از  P. ostreatusپنبه در تیمار 
P. chrysoporium و بقایاي سویا با تیمار A. nigerالف -1شکل ( درصد بود 20تر از   کم .( 

 دست آمده نشان داد که میزان تجزیه مواد سلولزي و کاهش درصد آن در تمامی بقایـاي گیـاهی             نتایج به 
و بقایاي کلزا  P. ostreatus بقایاي برنج، گندم و پنبه با تیمار. دار بود ها نسبت به شاهد معنی تیمار شده با قارچ

  ). 3جدول (نسبت به شاهد نشان دادند ترین تجزیه و کاهش سلولز را  بیش T. virideو سویا با تیمار قارچ 
 P. ostreatusگنـدم بـا تیمـار     بقایاي و T. virideترکیب سلولزي در بقایاي کلزا و سویا توسط قارچ 

   تیمـار  و بقایاي برنج و گنـدم بـا   P. chrysoporium درصد و در بقایاي کلزا و سویا با تیمار 50 از تر بیش
T. viride  ب- 1شکل ( درصد نسبت به شاهد تجزیه شدند 20تر از   تیمار قارچ کم4در هر .(  

دست آمده نشان داد که میزان تجزیه لیگنین و کاهش درصد آن در تمـامی بقایـاي گیـاهی         نتایج به 
   ه در تیمـار تـرین تجزیـه بقایـاي هـر پـنج گیـا       بیش. دار بود ها نسبت به شاهد معنی   تیمار شده با قارچ   

P. ostreatus تجزیه لیگنین بقایـاي بـرنج، گنـدم و کلـزا تیمـار شـده بـا         ).3جدول ( نشان داده شد
 بیش از T. viride و  P. ostreatus،P. chrysporium و سویا با تیمارهاي P. ostreatusهاي  قارچ

  ). ج -1شکل (هده شد  درصد مشا20 تر از کم T. viride وA. niger  درصد و در پنبه با تیمار 50
   قـارچ .ود در بقایاي گیـاهی متفـاوتی بـود        سلولز، سلولز و لیگنین موج     میزان تجزیه ترکیبات همی   

P. ostreatusسلولز و لیگنین و قارچ   در تجزیه همیT. viride تـر بودنـد   سلولز و سلولز موفق همی .
مچنین میزان تجزیه بقایاي گیـاهی  ه. در حد میانه بود A. nigerو  P. chrysoporiumثیر دو قارچ أت

  بر روي بقایاي گنـدم و پنبـه و قـارچ     P. ostreatusکه قارچ  طوري ها نیز متفاوت بود، به در بین قارچ
T. viride ج -1شکل (ترین تخریب را انجام دادند  بر روي بقایاي سویا بیش .(  

 در آن شده و با مصرف مواد موجود    ها بر روي بقایاي گیاهی باعث تجزیه ترکیبات موجود         فعالیت قارچ 
دست آمده در این پژوهش مشخص نمـود کـه    نتایج به. یابد در بستر، نسبت نیتروژن به کربن آلی افزایش می        

میزان نیتروژن در بقایاي برنج، گندم، پنبه و کلزا تجزیه شده نسبت به شاهد افـزایش داشـت و میـزان کـربن      
هـا نـسبت بـه شـاهد در حـدود       روژن در بقایاي پنبه تیمار شده با قارچ مقدار نیت . آلی کاهش نسبی پیدا نمود    

ولـی در بقایـاي سـویا    . دادبرابر نسبت به شاهد افزایش نشان    چهار برابر و در بقیه بقایاي گیاهی در حد دو           
تـرین   همچنین بیش.  تغییري در مقدار نیتروژن دیده نشدP. chrysoporium و P. ostreatusشده با  تیمار

ترین مقدار نیتروژن بر روي بقایـاي    و کمA. nigerدار نیتروژن در روي بقایاي سویا و برنج توسط قارچ مق
  ). 4جدول ( تولید شد T. viride و P. ostreatus ،P. chrysoporiumهاي  سویا توسط قارچ
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در ایـن پـژوهش    . تجزیه بقایاي گیاهی در جهت تولید نیتروژن و کاهش نـسبت کـربن آلـی بـود                
و در بقیـه  )  برابـر 6در حدود ( ترین میزان کاهش کربن به نیتروژن  شخص شد که بقایاي پنبه با بیش  م

 P. ostreatusچنین در تمامی بقایاي تیمار شـده قـارچ   هم.  برابر نشان دادند2حد متوسط بقایاي در 
   ).4جدول ( کربن آلی به نیتروژن شد ترین کاهش نسبت باعث بیش

  

 

  

  
  

   . روز30ها بعد از  در اثر تیمار با قارچ) ج(و لیگنین ) ب(، سلولز )الف(سلولز  هاي همی دیر کاهش ترکیب مقا-1شکل 
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  بحث 
فیزیولوژیکی اختـصاصی قـادر بـه فعالیـت بـر روي       هايعلت داشتن ویژگی هاي بیمارگر به قارچ

 حمله به مواد خـشبی      تري در کننده چوب توانایی وسیع    هاي تجزیه بسترهاي خاصی هستند، ولی قارچ    
ي مـورد  ها نتایج این آزمایش در مورد استقرار قارچ). 1934الفوزي، (در شرایط متفاوت محیطی دارند    

شباهت دارد کـه در آن  ) 1988( بقایاي گیاهی با نتایج بوردر و واجنیر     بررسی بر روي بسترهاي شامل    
بر روي بقایـاي ذرت و   Trichoderma و  Penicillium،Aspergillusهاي  مشخص شده بود، قارچ

تـر دارنـد، از    هایی که امکان اسـتقرار و فعالیـت در حـد وسـیع           گونه. یابند سرعت استقرار می   گندم به 
عنوان مثال،   به. باشند تر برخوردار می    رقابت و رشد بهتر در طول سال و مدت زمان طوالنی           هاي  برتري
هـاي   هـا و بافـت   تواند بر روي چوب ه خوبی میقدرت گندرویی باالیی دارد و ب P. ostreatusقارچ 

بر  P. ostreatusدر این بررسی نیز فعالیت قارچ ). 1982پلیت و همکاران، (خشبی مرده فعالیت کند 
   .تر رخ داد تر و سریع روي بقایاي گیاهی از بقیه بیش

 Penicilliumهـاي    نشان دادند که میزان تجزیه توسط قارچ      ) 1988(هاي بوردر و واجنیر      پژوهش
 درصـد بـود و در سـویا    42 و 47، 67ترتیـب معـادل     روز به 32در بقایاي سویا، گندم و ذرت بعد از         

 و جمعیت یست و باکتري بر روي بقایاي سویاچنین جمعیت اکتینومهم. ترین ماده آلی آزاد گردید بیش
هـا   هش میزان استقرار قارچدر این پژو. تر از بقایاي گندم برآورد شد    ها بر روي بقایاي ذرت بیش      قارچ

هـا بـر روي سـویا بهتـر رشـد       در بین بقایاي گیاهی تمـامی قـارچ  . بر روي بقایاي گیاهی متفاوت بود 
  .نمودند

بر روي مواد لیگنوسلولزي از جمله کاه گندم، چاودار، جو وحـشی، یـوالف،    P. ostreatusقارچ 
دانه و خاك   موز، تفاله خرما و کشمش و پنبه   هاي ذرت، باگاس نیشکر، بقایاي سویا، پنبه و        برنج، ساقه 

این ترتیب که در شرایط یکـسان   به). 2000؛ پوپی، 1982پلیت و همکاران،    (کند   خوبی رشد می   اره به 
محیطی، نوع گونه قارچ و نوع ترکیبات بقایاي گیاهی، نقش اصلی در سرعت تجزیه بقایاي گیاهی ایفا   

تر از سلولز و لیگنین  سلولزي بیش اي گیاهی تجزیه ترکیبات همیدر این پژوهش در تمامی بقای. کند می
. ود در بقایـاي گیـاهی اخـتالف دیـده شـد         سـلولز موجـ    ها از نظر میزان تجزیه همی      در بین قارچ  . بود
سلولزي را در تمامی پنج گیاه تجزیه نمود و بعـد   ترین مواد همی بیش P. ostreatus که قارچ طوري به

تابنده و همکـاران  . قرار گرفتند P. chrysoporium و T. viride، A. nigerهاي  چترتیب قار از آن به
بـر روي باگـاس نیـشکر        Aspergillusهاي قـارچ     نشان دادند که با افزایش مدت رشد گونه       ) 2010(
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شد و این موضوع  ها دیده می در این مطالعه تنوع تجزیه بین قارچ. یابد درصد تجزیه لیگنین افزایش می   
   . تجزیه ترکیبات لیگنوسلولزي دارندها توانایی متفاوتی براي  است که قارچ آنمبین

ترین اثر را در تجزیه مواد سـلولزي ایفـا    با تولید آنزیم سلوالز خارج سلولی بیش T. reeseiقارچ 
در این مطالعه، تجزیه مواد سلولزي موجود در بقایاي گیاهی در           ). 1980دومساچ و همکاران،    (کند   می

جـز   بر روي بقایاي گیـاهی بـه   T. virideو  P. ostreatusکه قارچ  طوري ها متفاوت بود، به ین قارچب
در مـورد بقایـاي بـرنج     T. virideمیزان تخریب قـارچ  . ترین تخریب را انجام دادند بقایاي برنج بیش

د کـه قـارچ   مشخص نمو) 1989(چند مطالعه کین و همکاران  هر. بود P. ostreatusتر از قارچ  بیش
Pleurotus      دست آمده در این بررسی  هاین مطالعه با نتایج ب   . تري داشت   بر روي کلش برنج رشد بیش

اه برنج و شـرایط محـیط   تواند نوع سویه، میزان ترکیبات ک رسد، دلیل آن می    نظر می  مطابقت ندارد و به   
  . رشد باشد
  ). 2009نـیالوي،  (کننـد  شـح مـی   هـا را تر   هاي بازیـدیومیکوتاي محـدودي ایـن نـوع آنـزیم           قارچ

و  P. ostreatus(هاي گروه بازیـدیومیکوتا   دست آمده در این پژوهش مشخص نمود که قارچ هنتایج ب
P. chrysoporium (هـاي   ثیر را بر روي مواد لیگنینی در بقایاي گیاهی دارند، ولـی قـارچ  أترین ت بیش

عنـوان قـارچ    بـه  P. ostreatusقـارچ  . ندتـري داشـت   اثـر کـم  ) A. nigerو  T. viride(آسـکومیکوتا  
 P. chrysoporiumکننده سفید قادر اسـت مـواد لیگنینـی و سـلولزي را تجزیـه کنـد و قـارچ         تجزیه

باشد و به همـین دلیـل تخریـب لینگنـین      کننده اصلی مواد لیگنینی در طبیعت مطرح می       عنوان تجزیه  به
صـورت گنـدرو    به Trichodermaو  Aspergillusهاي شبه جنس  تر گونه  بیشاما. تر بوده است   بیش

ندارنـد  ن چندانی در تجزیـه مـواد لیگنینـی    کنند و توا بر روي بقایاي گیاهی و مواد زائد آن فعالیت می   
  ). 1996؛ روسسمن، 1990؛ مورال، 1973 دینلسون و دیوي،(

تجزیه آن .  داردیتغییر نسبت کربن به نیتروژن در بقایاي گیاهی نقش مهمی در تجزیه بقایاي گیاه         
 باشد، به کندي صـورت  1 به 20تر از   ها بیش  دسته از بقایاي گیاهی که نسبت کربن به نیتروژن  در آن           

کننـده از نیتـروژن خـاك اسـتفاده          در صورت کم بودن میزان نیتروژن خردسازوارگان تجزیـه        . گیرد می
تـرین نیتـروژن در    نمود کـه بـیش  دست آمده از این آزمایش مشخص   نتایج به ). 1994یوگیر،  (کنند   می

تـرین نیتـروژن بـر روي بقایـاي سـویا توسـط         و کمA. nigerروي بقایاي سویا و برنج توسط قارچ 
تـرین فـاکتور    مهم C/Nنسبت .  تولید شدT. viride و P. ostreatus ،P. chrysoporiumهاي  قارچ

نیتروژن کم نیاز دارد، به همین دلیـل   تر و    به منبع کربن بیش    Pleurotusقارچ  . در ترکیبات بستر است   
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  تواند بر روي موادي مانند کاه گندم، بقایاي پنبه و خاك اره که بـا کمـی ترکیبـات ماننـد             به راحتی می  
  در این بررسـی نیـز قـارچ    ). 1997 ،جاه و همکاران(اند، رشد نماید   دانه گندم و پوسته برنج غنی شده      

P. ostreatus ار در تجزیه بقایاي گیاهی و تغییر نسبت کربن به نیتروژن عمـل  ترین تیم عنوان موفق به
  . نمود

  :دست آمده این پژوهش نشان داد که در کل نتایج به
دلیـل   ها بـه   این قارچ . باشد زاي گیاهی فراهم می    بیماريهاي غیر    بقایاي گیاهی با قارچ     امکان تجزیه  -1

  .کنند واد با آنزیم، فرآیند تجزیه را تسریع میسلولی و تماس مستقیم م داشتن سیستم ترشح آنزیم خارج
سـلولز،    همـی  مواد خـشبی شـامل  کنند و امکان تجزیه زمان چند آنزیم ترشح می طور هم  ها به  قارچ -2

 .کنند کنندگان فراهم می سلولز و لیگنین را بهتر از سایر تجزیه

ـ که داراي قدرت باالیی در تجزیه P. ostreatusامکان پرورش قارچ  -3 ویـژه مـواد    ه مواد خشبی و ب
 است و بـا داشـتن میـزان بـاالي مـواد     صورت کمپوست فراهم     سلولزي است، در سطح مزرعه و یا به       

هـاي کـشاورزي    نظـام  در بومان منبع غذایی براي انسان و دام   عنو ینی در اندام رویشی و زایشی به      ئپروت
  .باشد قابل استفاده می

هـا در تجزیـه مـواد خـشبی و      تر آن در مقایسه با سایر قـارچ  یی کم با وجود تواناT. virideقارچ  -4
زمـان در دو نقـش    توانـد هـم   دلیل نقش مهمی که در کنترل زیـستی بیمارگرهـاي گیـاهی دارد؛ مـی               به

 .کننده و در مرحله بعدي بازدارنده تعداد زیادي از بیمارگرها در مزرعه مورد استفاده قرار گیرد تجزیه

علت تولید اسپور فراوان و هوازي بودن  که توانایی تجزیه بقایاي گیاهی را به  با اینA. nigerقارچ  -5
شرایط تنش محیطـی بـراي گیاهـان در     سایر مزارع نیز وجود دارد و در دارد، اما امکان گسترش آن به   

 .نماید خصوص محصوالت بعد از برداشت مشکالتی فراهم می مزرعه و به

کـه   دهد و با توجه به این تر مورد حمله قرار می رکیبات لیگنینی را بیشت P. chrysoporiumقارچ  -6
هـا در   سلولز غالبیت دارد، کاربرد آن نسبت به بقیه قارچ  ساله میزان سلولز و همی     در بقایاي گیاهان یک   
 .تر است سیستم کشاورزي کم

زیه بقایاي گیاهی کمک براي تج T. virideیا  P. ostreatusهاي  توان از قارچ که می و نهایت این
سـازي و یـا در    ها در یک فرآیند کمپوسـت      علت تضاد بین آن    زمان آن به   گرفت، ولی امکان کاربرد هم    
توان یکی از ایـن دو را      باشد و بسته به شرایط محیطی و هدف نهایی می          سطح مزرعه قابل توجیه نمی    

  .توصیه نمود
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Abstract1 

Crop residues are important internal inputs which have been considered for 
decades to sustain agroecosystems. This experiment was conduceted to evaluate 
the effect of some fungi on decomposition of crop residues. Crop residues from 
rice, wheat, cotton, canola and soybean were inoculated with Pleurotus ostreatus, 
Phanerochaete chrysoporium, Aspergillus niger and Trichoderma viride in vitro. 
After 30 days, hemicellulose, cellulose, lignin, nitrogen and inorganic carbon were 
measured in both treated and control samples. The greatest growth rate and 
establishment occurred for P. ostreatus and these parameters declined for T. viride, 
A. niger and P. chrysoporium in the written sequence. The rate of fungi 
establishment after 5 days on different substrata was greatest for soybean and it 
decreased on cotton, canola, wheat and rice residues. In all residues, hemicellulose 
was decomposed more than cellulose and lignin. Fungi were also different with 
respect to their decomposition potentials; maximum hemicellulose decomposition 
was observed in P. ostreatus with a continuous decline in T. viride, A. niger and  
P. chrysoporium. Maximum cellulose decomposition occurred by P. ostreatus and 
T. viride on all substrata except rice. P. ostreatus and P. chrysoporium 
(Basidiomycota) had the maximum effect on the residue lignin content, while  
T. viride and A. niger (Ascomycota) had less effect under the same environmental 
conditions. Results revealed maximum nitrogen mobilization on soybean and rice 
by A. niger while the minimum one observed on soybean by T. viride, P. ostreatus 
and P. chrysoporium. Finally it could be concluded that both fungal species and 
substrate composition are determining for plant residue decomposition rate.   
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