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 Ganoderma) گانودرماا  دارویی قارچ رویشی رشد سرعت مختلف بر هایمحیط کشت  اثر  ارزیابی

lucidum)  آن  زاییاندام  امکان  بررسی و 
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 :چكیده

برای مصارف دارويي مورد استحاده  کهباشد های دارويي و شناخته شده در کشورهای آسیايي مياز قارچ، يكي گانودرما لوسیدومقارچ 

دهنود.  رشد میسلیوم قارچ را تحت تاثیر قرار مي pHاکسید کربن، رطوبت، نور و گیرد. شرايط محیطي مانند دما، اکسیژن، دیقرار مي

و  2GL( گانودرما لوسیدومبر رشد میسلیوم دو سويه وحشي قارچ  Hp (5/4 ،5 ،5/5 ،6 ،5/6 ،7)منظور ارزيابي تاثیر سطوس مختلف به

1GL(الورت فاکتوريل در قالب طرس کام  تصادفي در سه تكرار اجرا شد. نتايج نشان داد که بیشوترين سورعت رشود در    ، آزمايشي به

 pH 7میلیمترر در روز( برا    83/8) 1GLشود در سوويه    و کمتورين سورعت ر   اتحاق افتواد  Hp 5میلیمتر در روز( با  8/10) 2GLسويه 

 گانودرما لوسیدومدرجه سانتیگراد( بر سرعت رشد میسلیوم دو سويه وحشي قارچ  30، 25، 20مشاهده شد. به منظور بررسي اثر دما )

)2GL  1وGL( در محیط کشت مالت اکسترکت آگار با ،pH 5/5م  تصوادفي در سوه   در قالوب طورس کوا   الورت فاکتوريل ، آزمايشي به

درجوه   20میلیمتور در روز( در دموای    83/14) 1GLتكرار الورت گرفت. نتايج نشان داد که بیشترين سرعت رشد مربوو  بوه سوويه    

داری طوور معنوي  درجه سوانتیگراد، سورعت رشود بوه     30به  20سانتیگراد اتحاق افتاد. در مجموع نتايج نشان داد که با افزاي  دما از 

 آزمايشوي   گانودرما لوسویدوم منظور بررسي تاثیر نوع بستر کشت بر عملكرد، کارايي بیولوژيكي، وزن تر و خشک قارچ به افزاي  يافت.

(+ %7(+ بلوو  ) %90کواه گنودم )  در قالب طرس کام  تصادفي در سه تكرار انجام شد. نتايج نشوان داد کوه بسوتر    به الورت فاکتوريل 

و تعوداد   گورم(  91گورم(، وزن خشوک )   129(، وزن تور ) %96/85(، کارايي بیولوژيكي )%8/25( بیشترين عملكرد )%3ساوس گندم )

، کوارايي بیولووژيكي   (%2/6( کمترين عملكورد ) %4(+ ساوس برنج )%6(+ النوبر )%90بستر کاه گندم )در را القا نمود و  (6/8ک هک )

 .دست آمدبه( 33/2گرم( و تعداد ک هک ) 21گرم(، وزن خشک ) 31(، وزن تر )6/20%)

 pHدما، کارايي بیولوژيكي، عملكرد،  گانودرما، میسلیوم، رشد سرعت: هاواژه کلید
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  مقدمه -1-1

تیره  ،2ورالسفیلوآف راسته ،1هابازيدومیست به متعلق ) Karst (Fr.)Ganoderma lucidum( گانودرما

آسیايي  کشورهای در دارويي ارچق ترينمعروف بوده و 5هیمنومیست و رده 4)گانودرماسه( 3پوراسهپلي

شناخته  طوالني تاريخچه با دارويي و فناناپذير ایافسانه قارچ يک عنوان به چین در قارچ باشد. اينمي

 يک عنوان به ديگر کشورهای و چین ژاپن، گردد. دربرمي قبل سال دو هزار بهقدمت آن  که شودمي

 قبیل از قارچ هایقسمت دارد. تمام کاربرد هایماریب از بسیاری معالجه برای و عمومي خوراکي قارچ

 در ، Bulnochoکره در قارچ اين زايشي دارند. اندام دارويي استفاده آن و بازيدوکارپ اسپور، میسلیوم

 بیش چه اگر (Yang, 2000). است شده گذارینام Mannentake يا Reishi ژاپن درو  Ling Zhi چین

 مورد بیشتر جزئیات باآن گونه  شش تنهاولي  دارد وجود گانودرما جنس از شده شناخته گونه 200 از

 اين داروييهای گونههستند.  رنگ قرمز يا سیاه یمیوه دارای گونه شش ايناست.  گرفته مطالعه قرار

  Ganoderma lucidumشبیه آنها کشت که هستند G. Capenseو  G. sinense، G. tsugae شامل جنس

 چندين و ترپنويیدتری مختلف نوع 119 از بیش مشتمل بر مختلف شیمیايي موادحاوی گانودرما  است.

 کرده فراهم را شرايطي گانودرما قارچ مايع هایکشت اخیر، هایسالاست. در  ساکاريدهاپلي از نوع

 به که يابد توسعه میسلیوم تودهزيست با مرتبط ساکاريدهایو پلي گانودريک اسید به يابيدست است که

 اصلي عاليق از بنابراين، (Yang & Liau, 1998). گیرندمي قرار مصرف مورد دارويي محصول عنوان

 میسلیوم رشد که باشدمي اقتصادی لحاظ از کارآمد ترکیبات و مناسب محیطي يافتن شرايط پژوهشگران،

 درختان از يادیز تعداد روی قارچ اين (Yang, 2000). کند تحريک را قارچ اين و ساز سوخت عمل و

                                                 

1.  Basidiomycetes 

2. Aphyllophorales 

3. Polyporaceae 

4. Ganodermaceae 

5. Hymenomycetes 



 

 

 و سپیدار بلوط، شاه نارون، ماگنولیا، بید، افرا، بلوط، مثل دارهاييخزان خصوصبهفساد  حال در و مرده

 پیدا رشد Prunusدرختان جنس  روی وسیع طور به آسیا شرق کشورهای در و بوده رشد به قادر غیره

-اين در حالي است که جنگل و گیردميصورت ندر ايران دارويي  تولید قارچ .(Stamets, 2003)کند مي

توان اين قارچ را روی ضايعات و های ايران دارای انواع درختان مازو، بلوط، غان و... است که مي

مي يافت طبیعت در ندرت به گانودرما لوسیدوم که اين به توجه با .های تجزيه شده آنها کشت دادشاخه

 دست به تا زنيمايه از سال 3تا  2) هاسال درختان تنه بر سنتي صورت به بازيدوکارپ تولید و شود

 ،باشدنمي کافي تجاری استفاده جهت طبیعت از آن آوریجمعو انجامد به طول مي اندام زايشي( آوردن

 روی بر اخیر سال در چند و چوب هایکنده روی بر قارچ اين تولید مورد در تحقیق به محققین لذا

 .اندپرداخته کشاورزی ايعاتض با شده تکمیل یارهخاک

 

   

 قارچ گانودرما لوسیدوم در طبیعت -1-1شکل 

 لوسیدوم گانودرمااهمیت دارویی قارچ   -2-1

 ييدارو خواص با هاستیوميديباز شاخه به متعلق ييهای داروقارچ از يکي ،دومیلوس گانودرما قارچ

شود اهان دارويي در طب سنتي چین محسوب ميترين گیيکي از مهماين گونه،  .باشديم فرد به منحصر



 

 

 قارچ اين گیرد.به طوری که همراه با گیاهان ديگر يا به تنهايي برای مصرف دارويي مورد استفاده قرار مي

 استفاده از آنها وتاريخ داشته طوالني قدمت درمان زمینه در کاربرد نظر از آن به مربوط هایگونه و

-ساکاريدها، تریگانودرما دارای مواد فعال بیولوژيک مانند پلي. گرددمي بر قبل سال 4000 به حداقل

ترپنويیدهای آن به علت ساکاريدها و تریکه پلي باشدميها نئیها، لکتین و برخي از پروتها، استرولترپن

-پلي .(Fang & zhong, 2002)ند دارا بودن خاصیت ضد سرطاني از اهمیت قابل توجهي برخوردار هست

سازی و در ايمني را د که نقش مهمينباشمي گانودرما لوسیدومترين ترکیبات در اکاريدها يکي از مهمس

ساکاريد از پلي نوع 100 از بیش تاکنون. Hsieh, & Yang, 2005)) کنندهای آنتي تومور بازی ميفعالیت

ها و ساير قارچ وسیدومل گانودرمادر  موجودهای ساکاريدشده است. پلي سازیجدا گانودرما لوسیدوم

و  اکسیداني، ضدباکتريايي، ضدويروسي آنتي و دارای خصوصیت شده ايمني سیستم تقويت باعث

تمامي  سلولي ديواره در که کیتوزان و کیتین ساکاريدهایپلي .دهستن اشعه برابر در کنندگيمحافظت

 بسزايي سهم کلیه و روده د،کب عمل تنظیم درو  هستند دارويي خواص دارای شوندمي يافت هاقارچ

 انواع آنها مهمترين از يکي که است شده گزارش ترپنتری نوع 140 حداقل قارچ اين در .دارند

 همکارانشو  1تاوکوب نام به شخصي توسط 1980 سال در بار اولین هستند که اسیدها نودريکاگ

-سم تورم،ضد ،يروسيوضد صخوا دارای گانودرما لوسیدومدر دهای موجودیترپنوئتری .شد استخراج

. اسپور اين قارچ نیز باشنديم کلسترولجذب  و سنتز ری ازیجلوگ ها،پالکت تجمع از رییجلوگ ،ييزدا

 داده نشان هايبررس .باشدعالوه بر اندام بارده و میسلیوم دارای ترکیبات فعال با خاصیت درماني مي

و  عظیمي) دارند قارچ هایقسمت ريسا به بتنس بیشتری دیاس کيگانودر ريمقاد اسپورها که است

 طريق از گانودرما از شدهسازی جدا مختلف هایعصاره کهه است داد نشان تحقیقات (.1392همکاران، 

 داده نشانکند. مي جلوگیری تومورها رشد از هاننیسیتوک تولید تحريک و سیستم ايمني پاسخ کردن فعال
                                                 
1. Kubota 



 

 

-مي دارا را منفي گرم و مثبت گرم باکتری 15 رشد از بازدارندگي توانايي قارچ اين عصاره که ه استشد

 فعالیت از جلوگیری و HIV-Iويروس  رشد از بازدارندگي توانايي گانودرما لوسیدوم آبي عصاره .باشد

 يکيولوژیب تیفعال با گونه نيا از ادیيز مواد تاکنون .(Mizuno, 1995)است  دارا را ويروس اين پروتئاز

امروزه از اين قارچ که به صورت کشت شده در دسترس  .است شده يمعرف ایدن به و استخراج يدرمان –

-مارییب درمان عمر، طول شيافزا ،يبدن قدرت شيافزا حافظه، تيتقو نفس، يتنگ درمانباشد برای مي

بي، خواسردرد و ضعف اعصاب، بي ،يياشتهايب و ابتيد معده، زخم آسم، مفاصل، ورم کبد، و هیکل های

خون، مشکالت قلبي و عروقي، مسمومیت ناشي از مصرف سرگیجه، هپاتیت، کاهش کلسترول و فشار

  (Chiang, 1991).ندکنهای سمي و سرطان استفاده ميقارچ

  

  لوسیدوم گانودرما قارچ بندیطبقه  -3-1

، Aphyllophorales، راسته Basidiomycota شاخه به متعلق Ganoderma lucidum Karstگونه 

 .(Chen, 1997)باشد مي Ganodermaو جنس  Ganodermataceae (Polyporaceae)خانواده 

 

 لوسیدوم گانودرما قارچ شناسیزیست   -4-1

 است کهسطح زيرين کالهک در پوراسه بوده و دارای منافذ کوچکي اين قارچ متعلق به خانواده پلي

از خصوصیات  چنین وجود منافذ اسپورزاو هم باشد. حالت چرمي و چوبيحاوی اسپورهای زايا مي

به دلیل داشتن میوه خشن و عدم دارا  گانودرما لوسیدومهای اين خانواده است. قارچ قارچ منحصر به فرد

چنین طعم نامطلوب در گروه های خوراکي سفید و همبودن خصوصیات يک بافت تازه مشابه قارچ

با  شکل ييایلوب وکارپيديباز دارای گونه، اين .(Chen et al., 2001) گیردنمي های خوراکي قرارقارچ



 

 

 به و دارد متحدالمرکزی هایرهيدا وکارپيديبازي فوقان باشد. سطحمي يجانب صورت به معموالً ایهيپا

 سطح. شوديم دهيد قرمز ایقهوه تا ا زردي دیسف ایهیحاش با بنفش قرمز، ،يای، نارنجهای قهوهرنگ

سانتیمتر و به طول  3تا  1ه به قطر يپا. است ترمیلیم هر در گرد منفذ 5 تا 4 وکارپ دارایيديباز نيريز

ای اين خانواده هشود. تمام گونهميده يد رهیت قرمز - ایقهوه رنگ به و براق ،صاف ،سانتیمتر 15تا  10

 .شودتولید مي لکه در هیف زاينده قوس اتصا هستند 3اسکلتي و 2اتصالي، 1هیف زايندهدارای سه نوع 

درختان جنگلي و برخي  های اين خانواده باعث ايجاد بیماری پوسیدگي سفید درچنین تمامي گونههم

 درختان پای در معموالً گانودرما لوسیدوم .(Wasser, 2000)وند شمحصوالت باغي مانند نخل خرما مي

 شمشاد مانندروی درختاني  تيزپارا اي تیساپروف صورت دو به و ديرويآنها م نيیپا هایحفره اي

( Ebenaceae) خرمالو، .Capinus betalus L (Corylacea) ممرز، (Buxus hyrcana Pojark)ي جنگل

Diospyros sp. ،کلهو D. lotus L. ،انجیلي (Hmamelidaceae )Parrotia sp. ،بلوط (Fagaceae )

Quercus sp. ،Q. castaneaefolia ،نارون (Ulmaceae) Ulmus sp. ،Acacia dealbata، ابريشم 

Albizia sp. ،Casuariana sp. ،Planatus sp.  شودمي ديدهو به ندرت روی بازدانگان يافت شده (Riu, 

1997). 

 

 

 دگی جغرافیایی در ایران و دنیاپراکن  -5-1

يوان، ي، تافرانسه، انگلیس، کانادا، آمريکای شمال ماننداز مناطق مختلف دنیا  گانودرما لوسیدومگونه 

گونه از جنس گانودرما در سراسر دنیا شناخته  402تاکنون حدود است. چین، کره و ژاپن گزارش شده

                                                 
1. Generative Hyphae  

2. Binding Hyphae 

3. Skeletal Hyphae 



 

 

ايران  یهای گانودرماترين گزارش از گونهقديمي .از ايران گزارش شده است گونه از آن 7شده که تنها 

ها در شور، پراکندگي اين گونهبا توجه به شرايط اقلیمي ک .شودمي1350تا  1348های مربوط به سال

هايي از اين جنس در نواحي معتدل و مرطوب حاشیه دريای خزر، وجود گونه و ايران متفاوت است

 چون جنگلي مناطق ازباشد و يها اغلب شمال ايران منواحي پراکنش اين گونهطبیعي است.  کامال امری

صورت  گردنه حیران به و ور، نکا، رامسرمازندران، شهرستان ن هایجنگل گیالن، گرگان، تنکابن،

 گزارش نارون و بلوط انجیلي، خرمالو، کلهو، ممرز، جنگلي، شمشاد چون ساپروفیت يا پارازيت گیاهاني

 (.1392و همکاران،  ظیمي)ع است شده

 

 های رشدنیاز -1-6

  pHدما و  -1-6-1

دمای داخل بستر ولید شده است. موثرترين عامل بر رشد، زمان باردهي، عملکرد و شکل قارچ ت دما

های مختلف قارچ ترين پارامتر بر رشد و باردهي است. دمای بهینه برای رشد میسلیوم سويهکشت مهم

درجه  30تا  28چنین دمای مورد نیاز برای باردهي از درجه سانتیگراد است. هم 30تا  25گانودرما بین 

 نیاز دارند pHای مختلف قارچ به دامنه خاصي از هگونه .(Reusser, 1958)سانتیگراد متغیر است 

(Kino, 1989) ای از توانند در گسترههای مختلف گانودرما ميسويه وpH .اغلب  اين قارچ رشد کنند

باشد مي 5تا  5/4بهینه در طول رشد میسلیوم  pHدهد به طوری که محیط کشت اسیدی را ترجیح مي

(Lee, 2003). 

 ، اکسیژن و رطوبتکربن اکسیدنور، دی -1-6-2

تحت شرايط نور ضعیف در با وجود اين، میسلیوم قارچ گانودرما در تاريکي بیشترين رشد را دارد. 

لوکس نور نیاز  1000تا  800ی به در مرحله بارور اين قارچراني بهتری خواهد داشت.  میسلیوممرحله 



 

 

فقدان نور قطر کالهک و از سوی ديگر،  .دهدنور بیش از حد، تعداد میوه قارچ را کاهش مي دارد ولي

اکسید کربن مورد نیاز برای رشد قارچ مقدار دی .(Song, 2007)دهد طول پايه را کاهش مي

کند. اکسیژن يکي زايي جلوگیری مياکسید کربن از اندامدیغلظت باالتر باشد و مي ppm 1000گانودرما

ش مهمي در متابولیسم قارچ دارد و برای تنفس قارچ ترين عوامل محیطي برای رشد است که نقاز مهم

قارچ  ترين عوامل برای رشد میسلیوم استضروری است. رطوبت مناسب بستر يکي ديگر از مهم

تر يا باالتر از حد طبیعي و میزان رطوبت پايین کنددرصد رشد مي 100تا  70گانودرما در رطوبت نسبي 

 .(Chen, 2001) .تاثیر منفي بر رشد میسلیوم دارد

 

 های کشتروش  -1-7

 اين انبوه تولید .داد انجام قارچ اين مصنوعي کشت زمینه در را هاييتالش 1937 سالدر  1هنمي ابتدا

 .)oMizun ,5199( شد انجام ارهخاک حاوی هایگلدان در 1971 سال در 2نااوی توسط بار اولین برای قارچ

. کشت برای تولید میوه شوداستفاده مي قارچ اين تجاری یدتول برای مختلفي هایروش حاضر، حال در

های چوب کوچک های چوب بزرگ بدون استريل کردن )در فضای باز(، کندهشامل کشت بر روی کنده

 ایکیسه کشتباشد. ها مياره درون بطریخاک و هااره درون کیسهبا استريل کردن )درون سالن(، خاک

 خاطر به کشت مايع رضحا حال در ولي است داشته زيادی گسترش گذشته سال چند طي گانودرما قارچ

 است گسترش حال در سرعت بهو...(  ترکوتاه خیلي رشد دوره طول تر،کم هزينه) از قبیل مزايای

(Kohda, 1994). 

 

 مروری بر تحقیقات گذشته -1-8
                                                 
1. Henmi 

2. Naoi 



 

 

 IUM) لوسیدوم ماگانودرمختلف  ژادن 8 ومیسلیم رشدکشت مطلوب جهت  طيشرادر يک آزمايش 

0037, IUM 0047, IUM 0637, IUM 0751, IUM 0757, IUM 0805, IUM 1027, IUM 0938 )

 پس مذکور ادنژ 8 يبارده اندام منظور، نيا یبرا. (Jayasinghe et al., 2009)قرار گرفت  يبررس مورد

 يفرنگوز گوجهآگار دکستر کشت طیمح در يمیسلیومخالص  یهاکشتو  شده يشناساي ،یآورجمع از

، 25، 20، 15مختلف ) یدماها ریتاث يبررس. گرديد جاديروز ا 10مدت  در گرادیسانت درجه 25 یدما در

 (متریلیم 87رشد ) نيشتریب نشان داد که دومیلوس گانودرما ومیسلیم رشد بر( گرادیسانتدرجه  35و  30

و برای  گرادیدرجه سانت 30 یادم در IUM 0047 و IUM 0757 ،IUM 0751 ،IUM 0637ی نژادها یبرا

 دست به گرادیسانتدرجه  25 یدر دما  IUM 0637و IUM 1027 ،IUM 0757 ،IUM 0751نژادهای 

 IUM 0805و  IUM 0938 ینژادها یبراداشت.  یکند اریدر همه دماها رشد بس IUM 0938آمد. نژاد 

 گرادیسانتدرجه  35 یدما در IUM 0757 و IUM 0751 ینژادها یبرا و گرادیسانت درجه 15 یدما در

توجه  قابل سانتیگراد درجه 20 یدما درهمه نژادها  يومیسلیم رشد نیهمچنمشاهده نشد.  یرشد چیه

به همراه داشت  را جهینت نيبهتر مذکور نژاد 8 یبرا گرادیسانتدرجه  30تا  25 یدمادر مجموع . بود

(Shim, 2003) .ریمورد تاث در pH (5 ،6 ،7 ،8  9و )که رشد  داد نشان آمده دست هب جينتا کشت طیمح

 و IUM 0037، IUM 0047 ،IUM 0805 ینژادها یبرا دومیلوس گانودرما (متریلیم 87) ومیسلیمطلوب م

IUM 0938  درpH 5، (متریلیم 58) در pH 8  برای نژادIUM 0637 در و pH 9 نژاد  یبراIUM 1027 

نژاد  8( بوده است. در واقع مترمیلی 46) IUM 0757 و (متریلیم 3/25) IUM 0751 ،(متریلیم 7/31)

 1کشت طیمح 10 مطالعه نيا در( رشد کنند. 9تا  5) pH از یاگستره در توانستند دومیلوس گانودرما

 ینژادها یبرا  MCکشت طیمح در( متریلیم 87) ومیسلیرشد م زانیم نيباالترو  شد برده کار همختلف ب

IUM 1027،IUM 0637، IUM 0047  وIUM 0037، کشت  طیمحLil ی)نژادها IUM 1027 ،IUM 

                                                 
1. Cza, Ham, Hen, Hop, GP, GT, Lil, MC, PDA, YM  



 

 

0751 ،IUM 0637  وIUM 0047)، کشت طیمح Ham همه نژادها بجز  یبراIUM 0938 و GT یبرا 

مانوز با  ،نوع کربن نيبهتر IUM 0751نژاد  یبرا. آمد دست به IUM 0047 و IUM 0637 ینژادها

 IUM 0757 نژاد. بود متریلیم 9±2رشد  زانیمنها فروکتوز با آ نيترو نامناسب متریلیم 30±2رشد  زانیم

 یکمتر ومیسلیرشد م زانیم تولیسورب یحاو طی( و در محمتریلیم 7/28±3داده ) حیرا ترج گاالکتوز زین

 ،IUM 0805نژاد  یمنبع کربن برا نيبهترنشان دادند که  هايبررس نیهمچن .داشت را( متریلیم 10)

 ازمطالعه  نيا در .باشدي( ممترمیلی 3/31±3) تولیسورب آنها نيترنامناسب و( متریلیم 3/63±2دکستروز )

 بهکتوز، دکستروز، مالتوز و مانوز( فروکتوز، گاال لوز،يالکتوز، گز تول،یمنبع کربن )ساکارز، سورب 8 انیم

 بیترت به رشد متوسط با فروکتوز و گاالکتوز دکسترين،نژاد مورد نظر،  8 ومیسلیرشد م یرفته برا کار

ساير منابع کربن نیز به رشد  ولي ،کربني بودندبهترين منبع  متریلیم 8/40±1 و 2±5/42، 2±9/46

 گانودرمانژاد  8 ومیسلیم رشد نیمطالعه همچن نيا در. کردند کمک لوسیدوم گانودرما قارچ لیوممیس

 تراتین ن،یآرژن فسفات، ومیآمون ،استات ومیآمون ن،ی)آالن تروژنین منبع نوع 10 یریکارگ هبا ب دومیلوس

 IUM ینژادها. گرفتقرار  ي( مورد بررساوره و میپتاس تراتین ن،یونیتیم ن،يدیستیه ن،یسيگال م،یکلس

 در IUM 0751نژاد  وفسفات  ومیاوره و آمون ن،يدیستیه یکشت حاو طیمح در IUM 1027و  0757

منبع نیتروژن  یرو بیرشد به ترت نيبهترو  ندادند نشان را یرشد چیه نيدیستیه یحاو کشت طیمح

 نیترات و( متریلیم 4/51±4) آرژنین(، مترمیلی 3/52±1) گاليسین(، متریلمی 4/52±4استات آمونیوم )

 رشد يتوجهطور قابل  به زین تروژنیمنابع ن ريچند سا هر؛ آمد دست به( متریلیم 4/51 ±4) کلسیم

سخت  یهاچوبارّه خاکدر آزمايشي ديگر تاثیر  .(Lee et al., 1999) کردند فراهم را هاقارچ ومیسلیم

ارّه ي از خاکمخلوط در اين آزمايش، .شد يبررس لوسیدوم گانودرما عملکردبر ماده اصلي  عنوانبه

( با %1ساکارز ) و( %1) گچ(، %20همراه با سبوس گندم ) درشت و ريز )جهت اطمینان از تهويه مناسب(



 

 

رشد  ومیسلیگندم، م یهادانه یرو اسپان دیتول یبراشد.  تهیه 6 تا pH  5/5ودرصد  65 تا 60رطوبت 

-خاک شامل ارّهخاک نوع سهاز  شيآزما نيا در. گرفت قرار استفاده موردآگار  اکسترکت مالتکرده در 

 ذرت و( RB) برنج(، WB) گندم سبوس نوع سه و( BS) راش(، OS) بلوط(، PS) یزيتبر درخت ارّه

(CB )بر اساس وزن  1:4با نسبت  هاسبوس و هاارّهخاک ،لوسیدوم گانودرماکشت  برایشد.  ادهاستف

 کارايي وگرم/کیلوگرم(  24/60) عملکرد بیشترين ش،يآزما نيا در. شدندخشک با هم مخلوط 

 24/53 دعملکر باراش  ارّهخاک از بیترتبه آندنبال  به و بلوط ارّهخاک از( %48/17) يکيژبیولو

مشاهده  هاارّهخاک میان در یداريمعن اختالف. آمد دست به %94/15کارايي بیولوژيکي کیلوگرم و /گرم

 گندم سبوس و عملکرد نيترنیپائ یدارا هاسبوس ريسا انیم در برنج سبوس ش،يآزما نيا در شد.

 یدر بسترها يکيولوژیب ييکارا و عملکردلحاظ  ازبود.  لوسیدوم گانودرمارشد  یبرا ياصل ماده بهترين

 يکاراي و لوگرمیک/گرم 44/68)عملکرد  بلوط ارّهسبوس ذرت + خاک ب،یترک نيبهتر زین يبیترک

 يبیولوژيک يکاراي و لوگرمیک/گرم 72/66صنوبر )عملکرد  ارّه(، سبوس گندم + خاک%74/20 يبیولوژيک

 ،(%46/18 يبیولوژيک يايکار و لوگرمیک/گرم 61/64)عملکرد  بلوط ارّهخاک+  گندم سبوس ،(85/20%

 سبوس و(  %89/19 بیولوژيکي کارايي و لوگرمیک/گرم 67/63)عملکرد  راش ارّهذرت + خاک سبوس

 بیترک نیهمچن. بود( %57/16 بیولوژيکي کارايي و لوگرمیک/گرم 67/59 د)عملکر راش ارّهخاکگندم + 

 را( %33/8) يکيولوژیب ييکارا و( لوگرمیگرم/ک 25) عملکرد نيصنوبر کمتر ارّهسبوس ذرت + خاک

 گريد باتیاز ترک یترنیپائ يکيولوژیب ييو کارا عملکرد برنج، سبوس یدارا باتیترک مجموع، در. داشت

-يماز مواد اصلي مهم  ياستفاده از فرمول مناسب لوسیدوم گانودرما یتولید تجار یبرا بنابراين. ندداشت

 رشد جهت کشت طیمح يک عنوان بهبه ارزيابي آب پنیر ای ديگر در مطالعه .((Erkel, 2009 باشد

قارچ  يرويش رشد یشترينب که داد نشان يبررس جينتا .ه شدپرداخت لوسیدوم گانودرما قارچ ومیسلیم



 

 

 گرادیسانت درجه 35 تا 25 یدماو  5/3 تا pH 5/5 الکتوز، گرم 45تا  25 یکشت حاو طیمحگانودرما در 

 . ((Ding et al., 2008 آمد دست به

 بهو گلوتن بلغور ذرت  دراتیمنبع کربوه کيمختلف مالس به عنوان  ريمقاد اثر در آزمايشي ديگر، 

 آنعملکرد  زانیو بهبود م دومیلوس گانودرما( ومیسلیرشد م زانی)م عملکردبر  نیمنبع پروتئ کيعنوان 

گرفت. قرار  يسو سبوس گندم( مورد برر یزيدرخت تبر ارّهخاک جامد )مخلوط کشت طیمح یرو

 و سبوس یحاو کشت طیمحگلوتن به  %1و  مالس %1 مقدار که يصورت در داد نشان يبررس نيا جينتا

بر  %3 و 2، 1  یهانسبت با را ذرت گلوتن و مالس یو. ابدييم شيافزا عملکرد ،ه اضافه گرددارّخاک

 7 ش،يآزما نيا در. دکر اضافهو سبوس گندم  یزيدرخت تبر ارّهخاکوزن خشک به مخلوط  اساس

رطوبت  با گلوتن pH 35/6 ،2%و  %64با رطوبت  گلوتن pH 41/6 ،1%و  %64با رطوبت  شاهد) ماریت

 %64رطوبت  با مالس %1 یکشت حاو طیمح ،pH 16/6و  %68با رطوبت  گلوتن pH 22/6، 3%و  66%

 مورد( pH 42/6 و %64رطوبت  با مالس %3 و pH 42/6و  %64با رطوبت  مالس pH 31/6، 2%و 

 يکيولوژیب ييو کارا عملکرد برمختلف مالس و گلوتن ذرت  ريمقاداثر  يبررس .گرفت قرار استفاده

 ریتاثکشت مذکور  طیمح به گلوتن %1 و سالم %1 تنهاکردن  اضافه کهداد  نشان دومیلوس گانودرما

 کشت طیمح از عملکرد نيرباالت ش،يآزما نيا در. داشت يکيولوژیب ييکارا و عملکرد بر یداريمعن

 گلوتن و مالس زانیم شيبا افزا عملکردو  آمد دست به( لوگرمیک بر گرم 20/73) مالس %1 یحاو

 .(Erkel, 2009) افتي کاهش

 لوسیدوم گانودرمامکمل سوبسترا در پرورش قارچ  عنوانبه یچا ماندپس ریتاث ،ديگر پژوهشيدر 

ارّه خاک از %10:  %90 و %15:  %85 ،%20:  %80 ،%25:  %75 در اين آزمايش چهار نسبت .ي شدبررس

 ،يمیسلیوم رشد طول در ترکیبات اين رطوبت. مورد ارزيابي قرار گرفت یچا ماندو پس ممرز هایشاخه



 

 

 90تا  80 کالهک تشکیل طول در و درصد 95 تا 85 ن،یپ لیتشک آغازش طول در ،درصد 70تا  60

در مورد عملکرد و کارايي بیولوژيکي میان سوبستراها  داریمعني الفاخت تينها در و شد میتنظ درصد

 شيآزما نيا درنداشت.  وجودمطالعه  مورددر بین نژادهای مختلف  داریمعنياختالف  شد وليمشاهده 

 %80 حاوی بستر در (%90/34و  لوگرمیک/گرم 98/87به ترتیب ) يکيولوژیب ييکارا و عملکرد نيباالتر

 عملکرد یدارا زین یچا ماندپس %25خاک ارّه :  %75 بیو ترک حاصل شد یچا ماندپس %20خاک ارّه : 

  .(Peksen & Yakupoglu, 2009) نسبتا بااليي بود يکيولوژیب ييو کارا

 کشت طیمح(، ME) مالت عصاره ،(PD) يفرنگگوجه دکستروز کشت طیمح چهار اثر يپژوهش در

در  .دبررسي ش دومیلوس گانودرما قارچ رشد یرو KMG2 +گلوکز و محیط کشت KMM1 + مالس

 و pH  5وزن خشک( در  اساس)بر ومیسلیم تودهزيست عملکرد ع،يما کشت از استفاده با مطالعه نيا

 بر گرم 59/1روز حدود  15از  بعد يفرنگگوجه دکستروز کشت طیمح در گرادیسانت درجه 25 یدما

لیتر يلیم 100 بر گرم 68/0، سمال طیمح در ،لیترمیلي 100 بر گرم 91/0، مالت در عصارهلیتر، میلي 100

در محیط  دومیلوس گانودرماقارچ  ومیسلی. مبودلیتر يلیم 100 بر گرم 38/0، کشت گلوکز طیدر مح و

 نيا دربود.  فیرشد آن ضع KMGو  KMMکشت  یهاطیرشد را داشته و در مح نيشتریب  PDکشت

 تریليلیم 15 و 10، 5 غلظت در که یطور هب تداش ریرشد گانودرما تاث یرو حیتلق هيما، غلظت شيآزما

-يلیم 20مشاهده شد، اما در غلظت  قارچ رشد در یداريمعن شيافزا ،PDکشت  طیدر مح حیتلق هيمااز 

کشت  طیمح نيبهتر که شد یریگجهینت مطالعه نيا در نيبنابرا. افتي کاهش يشيرو رشد ناگهان تریل

 است مايه تلقیح تریل يلیم 15با غلظت  PDکشت  طیمح دومیلوس گانودرما قارچ ومیسلیرشد م یبرا

Nasreen, 2005)). 

                                                 
1. KH2PO4, 2/1g/l + MgSO4, 0/3g/l + CaCl2.2H2O, 0/4g/l + (NH4)2SO4, 2.0g/l + Yeast extract, 0.4 g/l + Molasses, 4.4g/l 

2. KH2PO4, 2/1g/l + MgSO4, 0/3g/l + CaCl2.2H2O, 0/4g/l + (NH4)2SO4, 2.0g/l + Yeast extract, 0.4 g/l + Glucose, 

20.0g/l 



 

 

 از روززمان )تعداد  و( 7 و 5/6، 6، 5/5، 5، 5/4، 4، 3، 2، 1) کشت طیمح مختلف یهاpH ریتاث بررسي

)تجزيه کننده لیگنین(  کیتینولیگنیل ميو آنز ديساکاريپل وم،یسلیم وماسیب دیتول زانیم بر( کشت زمان

 یهاpH ریمورد تاث در قیتحق جينتا(. (Vukojevic et al., 2006 صورت گرفت دومیلوس گانودرماقارچ 

 دیتولبا  3 و pH  2درنشان داد که  دومیلوس گانودرماقارچ  وماسیب دیتول زانیم بر کشت طیمح مختلف

 شيبا افزا يول نشد حاصل يچندان تیموفق گرم بر لیتر، 60/0±01/0و  20/0±40/1 بیترت به وماسیب

pH، و در  افتهي شيافزا وماسیب دیتول زانیمpH 5/4 از گرم بر لیتر( 80/8±40/2) عملکرد نيباالتر 

 وماسیب دیتول نيباالتر روزه، چهارده کشت در. آمد دست به دومیلوس گانودرماقارچ  روزه هفت کشت

 نيشتریب ای ديگر، در مطالعهنيابا وجود بود.  گرم بر لیتر 60/20±60/0 به میزان pH 5قارچ گانودرما در 

 بر pH ریتاث نیهمچن. ((Fang & Zhong, 2002مد آ دست به 6 و pH 5/6در  ومیسلیم وماسیب دیتول

گرم يلیم pH 7، 33/0±48/2در   نشان داد که روزه هفت کشتدر  يسلولبرون ديساکاريپل دیتول زانیم

 pH شيافزا درمجموع، .گرم بر لیتر بوديلیم pH 3 ،85/0±20/5 درچهارده روزه  کشت يطبر لیتر و 

کشت میسلیوم از هفت و چهارده روز از  بعدو  شده يسلولبرون ديساکاريپل دیتول ديباعث کاهش شد

-درون ديساکاريپل دیمقدار تول نيباالتر و. بودند pH نيبهتر 5/4 و pH  4، دومیلوس گانودرماقارچ 

 & Fang) مدآ دست به ومیسلیم کشت از روز 14 از بعد pH 5/3در  و روز 8 از بعد pH 5/5 در يولسل

Zhong, 2002). و  يسلولبرون ديساکاريپل دیتول يوابستگpHدیتول مورد در که آنچه با مختلف یها 

 ديساکاريپل زسنت نيشتریب کشت، از روز 7 از بعد. بود متفاوت آمد دست به يسلولدرون ديساکاريپل

گرم بر  pH 5/5 (62/1±93/69روز در  14از  بعد وگرم بر لیترpH 7 (34/11±44/69  )در  يسلولدرون

-pH، 7 نيبهتر يسلولدرون ديساکاريپل مطلوب دیتول یبرا که افتنديرد اين محققین .دحاصل ش لیتر(

  حیط کشت رخ نداد.ها در مpHيک از  چیدر ه کیتینولیگنیل ميآنز دیتول و باشديم 5/5



 

 

)کشت  کشت طيشرا قارچ، نژاد و گونه به کیتینولیگنیل ميآنز دیکه تول ای ديگر نشان داده شددر مطالعه 

در يک . (Stajic et al., 2004) دارد يکشت بستگ طیدر مح تروژنی( و منابع کربن و نجامد حالت اي يآب

ه برد کار هب دومیلوس گانودرماکشت  یبرا ياصل ييامنبع غذ کيبه عنوان  آفتابگردان بذر پوستهآزمايش، 

 عصاره تریل درگرم  MYA :20مخمر )-مالت آگارکشت  طیمح یرو D-34شده  نشيگزنژاد  و شد

 یمحتو یهاشيدیپتر و کشت شده pH 6آگار( در  تریل درگرم  20 مخمر، عصاره تریل درگرم  2 مالت،

 4روز و در ادامه در دمای  7تا  5ر شرايط تاريکي برای درجه سانتیگراد د 25در  دومیلوس گانودرما

اين آزمايش، پوست بذر آفتابگردان با  درند. شدانکوبه  نده،يآ روز 10تا زمان استفاده در  گرادیسانت درجه

 1/0با  يک لیتری، دانه گندم  یهایبطر دراسپان  هیته یبرا .شد لیتکم مالت %5 و 5/2و  سبوس گندم

ساعت در فشار  5/1 یبرا هایبطر .آب مخلوط شد درصد 40و  4CaSO درصد 3CaCO ،8/0 درصد

 درهای تلقیح شده انجام گرفت. بطری دومیلوس گانودرما ومیسلیبا م حیشده و تلق لياستر اتمسفر 2/1

-لویک 5/2و مخلوط کردن، سوبسترا ) حیاز تلق بعدروز در تاريکي انکوبه شدند.  15برای  Co1±25 یدما

 مرحله دربندی شدند. ي بستهلنیپروپيپل یهاسهیک در مربع متریسانتگرم بر  5/0 باًيتقر يبا چگال( گرم

 12 ييروشنا دوره درصد، 95 تا 90 نیب ينسب درجه سانتیگراد، رطوبت 24±3دما  ،يشيزا اندام لیتشک

 کامل يبارده رهدو. ديگرد فراهممناسب  هيفلورسنت( و تهو دیلوکس، نور سف 2000تا  1500) ساعت

-)میلي دومیلوس گانودرما ومیسلیم وماسیب دیتول زانیم يبررس نيا در. بودروز  25تا  20 گانودرما، قارچ

 4 بعالوه گلوکز تریل بر گرم 10حضور  عدم ايحضور  در ،(MYA) مخمر-گرم بر روز( روی آگار مالت

کشت  یهاطیمح یرو( 7 و 6، 5) مختلف pHشده در سه  ابیبذر آفتابگردان آس پوسته تریبر ل گرم

مطالعه  ني. در اگرفت قرار مطالعه مورد( MSH +MYAو گلوکز+ MYA، گلوکز+MYAجامد مختلف )

   MYAو   MSHگلوکز، یکشت حاو طیمح و بوده 6 مناسب pH آمده، دست به یهابا توجه به داده



 

 

-شيآزما یبراداشت.  نسبت به تیمارهای ديگر دومیلوس گانودرما وماسیب دیتول شيبر افزا یشتریب ریتاث

 ابیپوسته بذر آس تریگرم بر ل 4گلوکز بعالوه  تریگرم برل 10و  MYA یکشت حاو طیمح ،یبعد یها

 با کشت یهاطیمح یرو دومیلوس گانودرماقارچ  ومیسلیم يرشد خط زانی. مشد استفاده pH 6شده در 

 یحاوکشت  طیمحروز نشان داد که  12 يگندم و مالت( ط سبوس %5و  5/2) مختلف يبیترک فرمول

)به  دومیلوس گانودرما ومیسلیرشد م زانیم یرو یداريمعن اثرمالت  %5 ايو  گندم بوسس %5 اي 5/2

 یحاوسوبسترا  که يهنگامداشته است.  شاهدبا  سهيمقا دربر روز(  متریلیم 68/5و  85/5، 88/5 بیترت

 زانیم نیانگیم و داشت يبیترک یهافرمول گريد بهنسبت  یشتریب شيافزا وماسیب دیبود، تول مالت 5%

 شدن ترکوتاه باعث نی. همچنبودخشک در هر روز  یسوبسترا لوگرمیک 100بر  لوگرمیک 5/0 د،یتول

از آنچه که در  شتریب ايمشابه  ،دیتول زانیم ني. اشد مارهایت گريد به نسبتروز  5 مدتبه  دیتول چرخه

 چوب ارّهخاک باStamets (1993 ) ن،يباوجودا. باشديبود، م آمده دست هب گريمطالعات د

 آورد. دست به را يشابهم دیتول زانیم ،يکیپالست یهاسهیک)از توسکا و بلوط( در  آنها یهاخرده/يجنگل

 باشند:ترين اهداف برای انجام پژوهش مذکور به شرح زير ميشده مهمبا توجه به بررسي منابع انجام

 تالش برای فرموله کردن يک محیط کشت مناسب با قابلیت القای حداکثر رشد میسلیومي -1

 زايي قارچ گانودرما در شرايط آزمايشگاهي  تالش جهت اندام -2

 

 

 های خالصو کشت تهیه سویه -2-1



 

 

 هایبه ترتیب از جنگل )1GLو  2GL( گانودرما لوسیدومدر اين مطالعه دو سويه وحشي قارچ 

 آنها سازیخالص به اقدامو پس از آن  (2-2و  1-2 های)شکل آوری گرديدشهرستان نور و گرگان جمع

 ثانیه 30 مدت به درصد 96اتانول در عفوني ضد جهت قارچ نمونه داابت منظور اين برای .شد آزمايشگاه در

 اسکالپلتیغه  کمک کالهک( به و پايه اتصال محل آن )از بافت از کوچکي سپس قطعه و شد ورغوطه

شرايط  در سانتیگراد درجه 25دمای  در شده زنيمايه يافت. ظروف انتقال کشت محیط به شده و جداسازی

 شود. پوشانده کامل طور به میسلیوم توسط کشت محیط سطح تا ندشد نگهداری تاريکي

 

 

 

 شهرستان نور از جنگل 1GLسويه  -1-2شکل 
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Abstract: 

Ganoderma lucidum is one of the most widely known medicinal mushrooms in the Asian 

countries that are used for medicinal purposes. Environmental conditions such as temperature, 

oxygen, carbon dioxide, moisture, light and pH affect the growth of mycelial mushrooms.  

In this study, in order to evaluationthe the effect of pH (4.5, 5, 5.5, 6, 6.5 and 7) on mycelial 

growth of two wild Ganoderma strains (GL1 and GL2), an expriment conducted as factorial 

based on completely randomized design with three replications. The results showed that the 

highest growth rate was occurred for strain GL2 (10.8 mm/day) with pH 5 and the lowest 

growth rate was observed for strain GL1 (8.83 mm/day) with pH 7. In order to evaluate the the 

effect of temperature (20, 25 and 30 °C) on mycelial growth of two wild Ganoderma strains 

(GL1 and GL2), an experiment was performed in factorial based on completely randomized 

design with three replications. The results showed that the highest growth rate was occurred for 

strain GL2 (14.83 mm/day) at 30 °C and the lowest growth rate was observed for strain GL1 

(4.98 mm/day) at 20 °C. In general, with increasing temperature from 20 to 30 °C, the mycelial 

growth rate increased significantly. In order to assay the the effect of substrate type on yield, 

biological efficiency, fresh and dry weight and the number of cap of ganoderma lucidum a 

factorial experiment was conducted in a completely randomized design with three replications. The 

results indicated that substrate composed of wheat straw (90%) + oak sawdust (7%) + wheat 

bran (3%) induced the highest yield (25.8 %), biological efficiency (85.96 %), fresh weight 

(129 g), dry weight (91 g) and the number of cap (8.6) and the lowest yield (6.2 %), biological 

efficiency (20.6 %), fresh weight (31 g), dry weight (21 g) and the number of cap (2.33) were 

obtained from the substrate composed of wheat straw (90%) + spruce sawdust (6%) + rice bran 

(4%). 

Keywords: Mycelium growth rate, Ganoderma, Temperature, Biological efficiency, yield, pH 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

University of Mohaghegh Ardabili 

Faculty of Agriculture and Natural Resources 

Department of Horticultural Sciences 

 

 

Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of  

M.Sc. in Physiology and Breeding of Vegetables 

 

Title: 

Evaluation of different media effect on medicinal Ganoderma (Ganoderma lucidum) 

mushroom vegetative growth rate and assesment of fruit body production possibility 

 

Supervisor: 

Mahdi Behnamian (Ph.D) 

 

Advisors: 

Sara Dezhsetan (Ph.D) 

Solmaz Fathololomi (M.Sc.) 

 

By: 

Bahare Zare 

Septamber 2017  


