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 رپورش اقرچ
  یاستفاده از قارچ خوراک خچهیتار

و  نیآنها به دوران پر کامبر یليبا انسان بوده اند. سوابق فس میهستند که از ادوار قد یموجودات قارچها

و  گردد یدور برم اريبس یبعنوان غذا و دارو به زمان یخوراک یمصرف قارچ ها خی. تارگردد یبر م نيدون

قارچها بعنوان مواد توهم زا  زقارچ ها اطالع داشتند. آزتک ها ا ژهیز خواص وا نينخست یانسان ها یحت

سوما  آور ی. نوشابه مستدندينام یم God's fleshو قارچ را گوشت خدا  کردند یاستفاده م یريدر فالگ

 خچهیکالهکدار است . اگر تار ینبوده که از گروه قارچ ها یسم یایموسکار تايجز عصاره آمان یزيچ زين

آن قائل  یبرا توانيچند هزار ساله را م یخی, تار رديگ رقرا یبه دقت مورد بررس یخوراک یقارچها ديتول

. کاشت قارچ در گردد یبر م نيدر ژاپن و چ شيقرن پ 01حدوداً به  یخوراک یشد. پرورش قارچها

 ابداع شد. یالديم 0774بار در سوئد در سال  نيگلخانه اول

محصول  نیاز ا یگذشته به نوع یسالها یدر ط ییبا توجه به فرهنگ غذامختلف جهان  یکشور ها 

 کیآن را به عنوان  ايدن یبه اتفاق کشورها بیارزشمند برخوردار بوده اند و در حال حاضر , اکثر قر

 یها رنامهو مصرف آن , ب ديتول شتريبه منظور توسعه هر چه ب یقلمداد و حت یو باغ یمحصول کشاورز

 نی. در ا سازنديرا مصرف آن م یاريبس یها نهیآن قائلند و ساالنه هز یبلند مدت برا کوتاه مدت و

نسبت به توسعه همه جانبه  یهر کدام به نوع ییقایو آفر ییاي, اس یی, اروپا ییکایآمر یکشورها انيم

رفته و گ یشيپ گرانیبر د رچهاقا زاني, م ییکشورها با توجه به فرهنگ غذا یدر بعض یآن اقدام و گاه

به موازات  زيقارچها را ن شيهزار سال پ 0, از  نيمانند چ ییاست.کشورها شتريآن گونه خاص , ب ديتول

انواع قارچها را در  ديتن تول ونيليپنداشته و در حال حاضر , ساالنه چند م یمحصوالت کشاورز ریسا

غافل نمانده و  زين یداروئ یقارچها یو درمان یداروئ خواصاز  انيم نیخود دارند . البته در ا یبرنامه ها

که در مراجعه به  یاست به طور افتهیرونق  یدر کشور مذکور در حد قابل توجه یدر صنعت داروساز

 .گردديم زی, انواع داروها از جمله قرص , کپسول , آمپول و.... تجو ینيپزشکان چ

در  ییدهایساکار یداشتن پل زيو ن یو سلولز یبريذکر است که قارچها به لحاظ بافت ف انیشا البته

 ییتوان به قارچها یم انيم نی. در ا گردنديشان به عنوان ضد سرطان محسوب م یسلول وارهید

 .  تاکهيش اویکوالریگاندرما ,آر یاختصاصا ضد سرطان اشاره کرد مانند قارچها

اص قرار گرفته است . روز , مورد توجه خ یاز صنعت ها یکیامروزه به عنوان  زيقارچها ن یلیتبد عیصنا

از مصرف  ايقارچ است که در دن یو پودر قارچ , از جمله فرآورده ها ی, مربا , ترش یکنسرو ساز عیصنا
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 یباال ديبا توجه به تول هاست ک نیصنعت ا نیبرخوردار است. از نکات قابل توجه و تامل درا زين ییباال

 نام برد.  توانيرا م عاتیضا نیاز ا نهيفاده به, استرانیدر اکثر کشورها از جمله ا یکشاورز عاتیضا

, آفتابگردان ,  ای.از جمله کاه و کلش گندم , برنج , سوگردنديم ديتول یکشاورز عاتیقارچها از ضا اصوال

 هرز , گراسها و.... یذرت , خاک اره, علفها

و  نهیاورزان هزکه اصوال کش زیو دور ر یکشاورز عاتیقارچ از ضا ديگفت در تول توانيکه م یبطور

 نیکرد که خود ا ديتول یو مقو ینيپروتئ یغذا توانيمتحمل شوند م دیآنها با ینابود یبرا یزحمات

اشاره  زين چهاقار ییبه ارزش غذا تواني, م گرید یاست . از سو یديرشته تول نیعمده ا یایاز مزا یکی

توسعه  شيآغاز و به صورت کم و بتهران  یدر حوال شيسال پ 31صنعت در کشور ما از حدود  نیکرد. ا

کامل  یصنعت یدر کشور به صورت یاز قارچها به نام تکمه ا یسو , نوع نیبد 61از دهه  کنيول افتی

نو بودن محصول و  ليبه دل حصولدر کشور پا گرفت . البته  در آغاز ارائه م یديآغاز و دهها واحد تول

با گذشت سه دهه , امروزه از فرهنگ  یوبرو نشد , ولر ی, با استقبال خوب انيرانیخاص ا ییفرهنگ غذا

 ديکامل , در حال تول تيفعال با ظرف یديتول یکه واحدها یبرخوردار شده است به طور ییمصرف باال

 .و گسترش آن هستند 

  یقارچ خوراک یاقتصاد یجنبه ها

ه سيستم توليد انتخاب تحت تأثير عوامل مختلف توليد قرار دارد از جمل یحاصل از قارچ خوراک درآمد

شده، نوع ساختمان و مصالح مورد استفاده، ميزان پيچيدگی و گرانی ماشين آالت و دستگاههای 

 هوادهی و ميزان سرمایه اوليه. 

 درصد قارچ درجه یک توليد نمایند.  71هدف نهایی این است که حداقل  یتوليد نهایی قارچ خوراک در

 ت به شرح زیر طبقه بندی می شود: محصول حاصل از یک تن کمپوس ميزان

 قارچ  kg 037نامطلوب : کمتر از  توليد

 قارچ  kg 037 – 061ضعيف : حدود  توليد

 قارچ  kg 061 – 0۰1نسبتاً مطلوب :  توليد

 قارچ  kg 0۰1- 091خوب :  توليد

 قارچ  kg 011عالی : بيش از  توليد

درصد افزایش  71ک( صورت گيرد، حدود برداشت پس از رشد کامل قارچ )باز شدن کاله چنانچه

 یابد. محصول داریم ولی الزم به ذکر است که از نقطه نظر بازارپسندی بشدت کاهش می

 غذایی و درمانی قارچ  خواص
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به بعد تحقيقات بسياری در رابطه با  0961دنبال کمبود جهانی پروتئين بویژه در جهان سوم از سال  به

 9/7تا  ۰/0اکی صورت گرفت و ميزان پروتئين قارچهای خوراکی از حداقل پروتئين انواع قارچ های خور

زراعی،  شرایطدرصد وزن خشک قارچ گزارش شد. ميزان درصد پروتئين قارچ بستگی به نژاد قارچ، 

اندام مورد آزمایش، مرحله رشدی، ميزان آب موجود در بافت، چرخه باردهی، فاصله زمانی بين زمان 

ازه گيری پروتئين دارد. به عبارتی پروتئين قارچ تازه در حدود دو برابر پروتئين اغلب برداشت و زمان اند

نظر هضم مانند سبزیجات و  ازسبزیجات و حبوبات بوده و به علت درصد باالی رطوبت گوشت آن 

 % قابليت هضم دارد( و اصوالً پروتئين قارچ خوراکی از لحاظ ارزش91تا  71حبوبات است. )پروتئين آن 

غذایی در حد فاصل پروتئين گوشت و سبزیجات قرار گرفته است و مصرف آن برای ميانساالن و 

 شود.    سالخوردگان به جای گوشت قرمز توصيه می

کيلو ژول انرژی در روز نياز دارد و قارچهای خوراکی به علت  01111یک فرد بالغ حدود  همچنين

گرم قارچ انرژی توليد  011کيلو ژول در  011يانگين % وزن تر کربوهيدرات قادرند بطور م0/4داشتن 

کنند که این ميزان انرژی بر ارزش قارچ افزوده و امکان استفاده از آن را در رژیم های غذایی کم انرژی 

تا  0/1سازد. همچنين از آنجا که قارچ های خوراکی دارای درصد کم چربی ) به بهترین نحو فراهم می

 شد، لذا برای رژیمهای الغری بسيار مناسبند. با درصد وزن تر( می 3/1

شوند، در  نيز که از گروههای مهم ليپيدی موجود در سيستم مغز و اعصاب محسوب می اسفگنوليپيدها

گرم قارچ خوراکی نياز بدن  011قارچ های خوراکی شناسایی شده اند. از نظر ویتامين نيز مصرف روزانه 

کرده و نيز به  ریجلوگيری از بری ب  ( کافی،B0ت داشتن تيامين )را برطرف کرده و بعل Cبه ویتامين 

کند. از نظر سایر ویتامين  خونی می جلوگيری از ضایعات مغزی و ستون فقرات و کم B00علت داشتن 

گرم قارچ خوراکی تازه بيش از  011تواند مفيد باشد. مصرف  نيز مصرف قارچ می A ،D ،K ،Eها نظير 

 . کند بالغ به ویتامينهای محلول در آب را برطرف مینياز روزانه افراد 

معدنی قارچ نيز بيش از سبزیجات و ميوه جات است. قارچ خوراکی دارای ميزان چشمگيری  عناصر

پتاسيم، مس و آهن است و قادر است فسفر مورد نياز بدن را تأمين کند که این فسفر معموال در 

 دتوان حی قارچ نيز دارای مقادیر زیادی آهن است که میهای کالهک موجود است. الیه های سط تيغه

گرم  011نياز معمول بدن را تأمين کند. مس هم در کالهک و هم در تيغه ها موجود است. با خوردن 

به  Znو بخصوص  Mn  ،Moشود. عناصری همچون  قارچ تازه نياز روزانه بدن به پتاسيم تأمين می

دند که این عناصر در فعل و انفعاالت آنزیمی بدن نقش دارند. ميزان مناسبی در قارچ خوراکی موجو

قارچ ها به علت خاصيت کنترل چربی و قندخون برای مبتالیان به بيماری قلبی و دیابت مفيد بوده و 

قارچ خوراکی غذایی   بعلت داشتن اسيد فوليک برای اشخاص کم خون مفيدند. با توجه به موارد فوق،

تواند در کشورهای در حال توسعه که سوء تغذیه مشکل آفرین است  هم می بسيار ارزشمند است که

شود، به  نقش مؤثر خود را ایفا کند و هم در جهان توسعه یافته که مواد غذایی پر انرژی بوفور یافت می
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علت پایين بودن کالری نقش مهمی در تغذیه و تعدیل کالری موجود در جيره غذایی جامعه بعهده 

 گيرد. 

: وجود عناصر سمی از جمله کادميوم ، جيوه ، نقره باعث جذب توسط قارچ شده و در نتيجه باعث نکته

 شود. باید توجه داشت که از ورود این عناصر به بستر باید جلوگيری شود. مسموميت فرد می

در  هم خوراک قارچی صد درصد مطمئن , پروتئينی و مقوی برای منزل خودتان تهيه نمائيد و هم

بازار با قيمت مناسب به  ه کار پس از کسب تجربه و تهيه جزوه دوم می توانيد قارچ توليدیتان را درادام

  . فروش برسانيد

و تا به حال کمتر به آن پرداخته شده است و مستعد  صنعت توليد قارچ خوراکی در ایران نوپاست

قارچ و طيف گسترده غذاهای مواد ویتامينی و پروتئين سرشار  توسعه و گسترش می باشد و از طرفی

  . شوند باعث تشدید نياز بازار به این کاالی ارزشمند خوراکی شده است امروزی که با قارچ تهيه می

 , مليون تومان سرمایه و مکان مخصوص نياز دارد 31دکمه ای که پرورش آن به بيش از  برخالف قارچ

غذاها قابل  ندارد و در طيف گسترده تری از پرورش قارچ صدفی به سرمایه زیاد و یا مکان خاصی نياز

  . استفاده است و از نظر مواد غذائی نيز غنی تر می باشد

روز  01حدود  طرفی سادگی و کم بودن هزینه اوليه این کار بر جذابيت این شغل می افزاید.)بعد از از

 (قارچ محصول می دهد و تا چند ماه هر بستر رشد قارچ ثمر می دهد

 دفیقارچهای ص

قارچها که به نام ( می باشند.این  Pleurotusقارچهای صدفی همگی متعلق به جنس پلوروتوس)

( معروف هستند به دليل سهولت در کشت ، عدم نياز به  Oyster mushroomاویستر مشروم)

کمپوست ، مقاومت در برابر شرایط سخت محيطی همانند گرما ، سرما ، خشکی و آفات کشت آن بسيار 

 است . این قارچ گونه های زیادی دارد که چند گونه زیر بيشتر در ایران کشت می شود . آسان

قارچی است سفيد رنگ نسبتا پر محصول خوش طعم و خوش عطر می  پلوروتوس ساجور کاجو:  -0

 باشد . زادگاه آن هند می باشد .

آن زیاد گوشتی  فيد،کالهکپلوروتوس فلوریدا : زادگاه آن آمریکا می باشد . قارچی است کامال س -0

 نيست پر محصول است و به دليل مقاوم بودن به گرما در تابستان بازده خوبی دارد .

پلوروتوس استراتوس : قارچی است بسيار بسيار پر محصول و رنگ آن خاکستری است به دليل بلوغ  -3

 را ایجاد می کند .  پوستی و ریوی سریع این قارچ ، هاگ آن در فضای سالن پخش شده و بيماریهای

پلوروتوس فيزیوس : قارچی است بسيار محصول از تلفيق استراتوس و فلوریدا به وجود آمده است .  -4

رنگ آن سفيد است با کالهک گوشتی و بين قارچهای صدفی بيشتر از بقيه مشتری پسند است . اسم 

،بسيار کم محصول و بيشتر پلوروتوس فالبالتوس : قارچی است صورتی رنگ -7صنعتی این قارچ است
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به منظور خواص دارویی آن کشت می شود . یکی از موارد استفاده درمانی آن در درمان بيماری ایدز 

 می باشد.

پلوروتوس سيترینو پالتوس) قارچ صدفی طالیی( : در نگاه اول رنگ زرد و درخشان این گونه توجه  -6

، طعم این قارچ در ابتدا تند و تلخ است اما بعد از بيننده را به خود جلب می کند .بسيار پر محصول 

 پخت طعمی با بوی تند گردو که گاهی نيز بوی ماهی با عطری خاص می دهد.

 روش کشت قارچ های صدفی

گندم و جو است و جهت کشت قارچ صدفی ابتدا ماده سلولزداری انتخاب می کنيم . بهترین ماده کاه 

 اده نشود . کاه گندم یا جو باید دارای خصوصيات زیر باشد :توصيه می کنيم از کاه برنج استف

 کاه تازه باشد یعنی رنگ آن طالیی و فاقد ساقه هایی با رنگ قهوه ای یا سياه  -0

 باشد 

 ساقه های کاه بلند باشد . استفاده از کاه بسيار ریز و خاکه باعث به هم  -0

ا را به داخل بافت آن مختل می کند و باعث افت چسبيدگی ساقه های کاه شده و عبور و نفوذ آب و هو

 شدید توليد می شود .

و حرکت دادن  کاه را قبل از استفاده کمی می کوبيم . این کار توسط بيل یا ریختن کاه بر روی زمين

غلتک و یا ماشين برروی آن انجام می دهيم . در اثر این عمل ساقه های کاه ترک خورده و نفوذپذیری 

شود سپس کاه را درون حوضچه ای ریخته و پس از  ون سا قه های کاه به راحتی انجام میميسيليم در

کمی نگهداری آن را از داخل حوضچه جمع آوری کرده و درون آبکش می ریزیم حال به یکی از دو 

به  کاه شسته شده را درون یک دیگ می ریزیم -0روش زیر کاه شسته شده را پاستوریزه می کنيم : 

دقيقه جوشيدن درب دیگرا گذاشته ) در حاليکه  7ضافه کرده و آن را حرارت می دهيم پس از آن آب ا

دقيقه کاه را در آب جوش نگهداری می کنيم . ميکروارگانيسم های  01اجاق خاموش است ( به مدت 

دقيقه می  7که ما کاه را به مدت درجه همگی از بين می روند ولی علت این 91موجود در کاه در دمای 

جوشانيم اینست که ممکن است درون کاه دانه های گندم و جو وجود داشته باشد که با جوشاندن آنها 

 زند .  می    باعث مرگ دانه ها می شویم و اگر این کار را نکنيم دانه ها در حين کشت جوانه

حرارت داده تا به جوش آید سپس کاه  در این روش ابتدا آب درون دیگ ریخته می شود آن را -0

شسته شده را درون آب در حال جوش می ریزیم.پس از چند دقيقه و هنگامی که کاه کمی در آب 

درون آب جوش نگهداری می کنيم الزم به  دقيقه آن را 31تا  01جوشيد درب دیگ را بسته به مدت 

ن ، کاه پاستوریزه شده و بافت آن نيز ذکر است که در این زمان اجاق خاموش است. . پس از این زما

کمی نرم می شود در اتمام این مرحله کاه را آبکش نموده و تا خنک شدن آن یعنی رسيدن به دمای 

درجه سانتيگراد آن را در اتاق در بسته نگهداری می کنيم . با خنک شدن کاه می توان عمل مایه  07

يکی شفاف استفاده می کنيمقبل از استفاده از این زنی را انجام داد . برای کشت از کيسه ی پالست
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را تکان داده و بعد خالی می کنيم این کار  پالستيک مقداری آب جوشيده درون آن می ریزیم و آن

بدليل ضد عفونی محيط داخلی پالستيک می باشد سپس پالستيک را از کنار لوله تا به نزدیک کف آن 

تر کاه پاستوریزه شده خنک کف آن می ریزیم سپس ميسيليم سانتيم 7تا  4 برسيم . سپس به ارتفاع

ضدعفونی  مورد نظر را خوب بهم زده تا بدانه های گندم تبدیل شود . پس از آن دستمان را توسط الکل

کاه می پاشيم مجددا برروی  نموده و پس ازتبخير شدن الکل مقداری از گندم حاوی ميسيليم را برروی

پاستوریزه شده می ریزیم و روی آن بذرپاشی می کنيم این کار تا پایان پر سانتيمتر کاه  7تا  4آن 

می یابد. در انتها بر روی مجموعه کشت شده فشار آورده و درب  شدن پالستيک به همين شکل ادامه

کيلوگرم وزن باید داشته باشد. علت اینکه ما به این  01تا ۰پالستيک را گره می زنيم هر کيسه بين 

و بذر را درون پالستيک قرار می دهيم این است که ميسيليم بصورت شعاعی رشد کند . در  ترتيب کاه

گرم ميسيليم نياز است به محض آویزان نمودن  411الی  371کيلوگرم کاه پاستوریزه شده  01ازای هر 

خروج آب اضافی در کف آن ایجاد می کنيم . سپس آن را در  سوراخ جهت 0کيسه های کشت شده 

درجه سانتيگراد آویزان می کنيم . پس از آن لحظه به لحظه ميزان غلظت  07تاریک با دمای محلی 

0CO  0درون پالستيک افزوده می شود . ميسيليم در غلظت زیادCO  . و تاریکی رشد پرسرعتی دارد

م چند روز شرایط سالن را فقط از نظر دما و تاریکی کنترل می کنيم . در روز دهم تا پانزده 07الی  01

در دیواره پالستيک ایجاد  0COعدد سوراخ توسط خودکار به منظور نفوذ اکسيژن و خروج مقداری 

گيرد و یا سالن در مجاورت گاوداری ، مرغداری و یا  می کنيم در صورتيکه کشت در تابستان صورت

ا را به سم محل آلوده دیگری باشد درون سوراخ ها را می توان با پنبه پر نمود . می توان پنبه ه

در هزار آغشته کرد. با ایجاد سوراخ ميزان رطوبت داخل پالستيک لحظه به لحظه  ماالتيون با غلظت دو

 کم می شود . این مورد را از شفاف شدن دیواره داخلی پالستيک متوجه خواهيم شد . 

ها را در می  هنگامی که پالستيک فاقد قطرات ریز آب شود کيسه کشت نياز به آبياری دارد ) پنبه

پالستيک ایجاد کرده از درون  آوریم و سپس آبياری را انجام می دهيم ( برای آبياری سوراخی در باالی

به اندازه ای باشد که تمام جداره داخلی  آن آب به درون پالستيک می ریزیم . ميزان آبياری نيز باید

با ميسيليم سفيد رنگ پوشيده  پالستيک با آب خيس شود . هنگامی که تمامی فضای داخلی پالستيک

شد رشد رویشی ميسيليم کامل شده شده است و باید آنرا وارد مرحله رشد زایشی کنيم . برای وارد 

 عمل زیر را انجام می دهيم : 4نمودن ميسيليم به مرحله زایشی 

 کاهش می دهيم  0۰الی  07درجه سانتيگراد به  07دما را از  -0

 نمودن تهویه به حداقل می رسانيم  را توسط روشن 0COغلظت  -0

 کنيم  سالن را توسط نور مهتابی ) که دارای نور سفيد است ( روشن می -3

می رسانيم پس از اعمال این  91 - 71دستگاه های رطوبت ساز را روشن و رطوبت آن را به %  -4

کاف روزی یک مرتبه تغييرات دردیواره پالستيک شکافهای طویلی ایجاد می کنيم اصوال پس ازایجاد ش
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روز بعد شاهد ایجاد پين هد خواهيم بود و چند روز  3الی  0توسط سمپاش به بسته ها آب می پاشند 

 بعد پين هدها به قارچهای بزرگی تبدیل می شوند.

 های یک توليدی قارچ صدفی با کمترین مساحت هزینه

ه اجرای طرح و امکانات فيزیکی موجود هزینه های توليد قارچ ) نوع صدفی یا دکمه ای( با توجه به نحو

محدود یا غير حرفه ای  -0وسيع یا حرفه ای  -0همچنين شيوه توليد متغير بوده و معموال در دو سطح 

به منظور کار جنبی یا خود اشتغالی بررسی ميشود. معموال افرادی که سرمایه کمتری دارند و از نيروی 

پردازند. این افراد از تاسيسات  می  چ صدفی در سطح محدودکار شخصی استفاده می کنند به توليد قار

و ماشين آالت صنعتی استفاده نمی کنند بنابراین مهارتهای فردی و ميزان کار شخصی یا نيروی انسانی 

 عامل تعيين کننده قيمت نهایی محصول ميباشد . 

در صورت اجرای طرح در هزینه های نوشته شده در سطح محدود و قابل اجرا می باشند. بدیهی است  

سطح وسيع بایستی از امکانات دیگری استفاده نمود که نياز به دانش و سرمایه گذاری بيشتری خواهد 

 داشت .
  

 صدفیبرآورد هزینه های جاری توليد قارچ 

)  رابطه مستقيم با سيستم توليد) کيسه ای،استيالژ ....( مکانيزم توليد  صدفیهزینه های توليد قارچ  

قيمت  نيکی، نيمه مکانيکی،دستی یا بصورت تامين مواد اوليه ازطریق تعاونی یا ....(همچنين مکا

سوی دیگر ميزان  نهادینه های توليد) مواد اوليه،هزینه کارگری، سوخت وانرژی و ....(از یک سو و از 

د داشته یک دوره از تولي عملکرد محصول بر حسب مقدار بستر یا محيط کشت استفاده شده در طول 

که معموال بين دو تا سه ماه در نظر گرفته ميشود. بنا براین محاسبات ذیل که کامال عملی و تجربه 

می باشند می توانند تغييراتی داشته باشند که متاُثر از نحوه مدیریت در کارخانه  03۰4شده در سال 

نتی یا دستی محاسبه ميباشد.این محاسبات جهت سيستم رایج ایران یعنی سيستم توليد به روش س

شده است. ضمناً در این برآورد هزینه سرمایه گذاری ثابت ) ساختمانها، تاسيسات و تجهيزات ( محاسبه 

 نشده است .

 

 ( هزينه کارگری :الف 

پاستوریزه  مرحله تخليه و پر کردن سالن  0روز کارگر(  06نفر ) 4مرحله قالب زنی توسط  4شامل 

مرحله تخليه و نظافت  روز کارگر( یک  3مرحله آبياری توسط یک نفر )  3( روز کارگر ۰نفر ) 4توسط 

روز کارگری با  37که مجموعاً  روز کارگر جهت نظارت  4روز کارگر( و ميانگين 4نفر )  4سالن توسط 

ریال )تا قبل  771111کليه مزایا معادل  ریال با  71111تقریباً  03۰4ارزش هر روز کارگری در سال 

 اشت ( ميباشد.از برد



  اين ويرايش قابل و ورد فايل خريد براي. باشد مي مشاهده براي فقط فايل اين

 مراجعه آسمان پژوهشي علمي سايت به تومان  0222 فقط قيمت باکارآفريني 

 www.asemankafinet.ir .کنيد

 

 

 

کارگر، با  روز  07نفر مجموعا  7چين برداشت ( توسط  3مرحله )  3جهت برداشت و بسته بندی، طی 

 ریال خواهد شد. 771111دستمزد فوق جمعاً مبلغ 

 

 ج(هزينه سوخت و انرژی:

 از سوخت گازوئيل ،انرژی برق و آب با تعرفه کشاورزی به طور ميانگين در فصول مختلف سال مبلغ

 جهت هر دوره توليد در نظر گرفته شده است. 7۰0931

% تا 67کيلو گرم و  01111با استفاده از مواد اوليه فوق با وزن خشک تقریبی  پيش بينی ميزان توليد

کيلو گرم کمپوست ) بستر یا محيط کشت قارچ دکمه ای(  07711تا  06711ميتوان  % رطوبت 77

رچ توليد شده ( بر اساس وزن بستر)کمپوست( به قرار ذیل می تهيه نموده که عملکرد آن ) ميزان قا

 باشد.

باید در نظر داشت، کيفيت کمپوست تهيه شده از نظر فيزیکی و بيوشيميایی که بستگی به مواد اوليه 

صالحات امصرف شده و سيستم توليد کمپوست دارد، همچنين بذر مصرفی ) اسپان (از نظر گونه و 

وی آن نقش چشمگيری در تلورانس توليد داشته و به همراه مجموع عوامل ژنتيکی انجام شده بر ر

محيطی و نحوه کنترل آن )رطوبت، دما، تهویه، بهداشت، ...( افزایش یا کاهش توليد قارچ را در توليدی 

 های قارچ دکمه ای رقم ميزند

 تصویر انواع قارچ ها:

            

 

http://rds.yahoo.com/S=96062857/K=mushroom/v=2/SID=w/l=II/R=47/SS=i/OID=cbf38c29b559a29e/SIG=1fue2qdmi/EXP=1140791272/*-http:/images.search.yahoo.com/search/images/view?back=http%3A%2F%2Fimages.search.yahoo.com%2Fsearch%2Fimages%3Fp%3Dmushroom%26sm%3DYahoo%2521%2BSearch%26toggle%3D1%26ei%3DUTF-8%26fr%3DFP-tab-web-t%26b%3D41&w=388&h=640&imgurl=www.nawwal.org%2F%7Emrgoff%2Fphotojournal%2F2002%2Fsum%2Fpictures%2F08-07mushroom2.jpg&rurl=http%3A%2F%2Fwww.nawwal.org%2F%7Emrgoff%2Fphotojournal%2F2002%2Fsum%2F08-07mushroom2.html&size=31.1kB&name=08-07mushroom2.jpg&p=mushroom&type=jpeg&no=47&tt=151,014&ei=UTF-8
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 :متر مربع(۰۸پرورش قارچ صدفی در سطح محدود)کمتر از 

ساعت در آب جوشانده شود  0  یک شب در آب خيسانده شودسپس کاه خيسانده شده  کاه.0  

 ساعت(. 0جوشيدن  )اززمان

 و خنک شود)تا حدی که گرمایش با پشت دست حس نشود(. آبکشی  کاه.0   

کيلوگرم کاه جوشانده شده 01مخلوط شود)به ازای هر  درصدبابذر قارچ صدفی7 به نسبت کاه.3   

 قارچ صدفی( استفاده شود. گرم بذر    711

 (.  درون کيسه هایی که از قبل تهيه شده قرار گيرد)کيسه خياری  مخلوط حاصل.4   

 روز(.04درجه سانتيگراد است قرار گيرد)برای مدت 04مکانی که دمای آن  کيسه ها در.7   

 روز سطح مخلوط درون کيسه ها سفيد ميشود. 04بعد از .6   

سانتيمتر از هم روی کيسه ها ایجادشود:      07سانتيمتر و به اندازه  0 اخهایی به قطرسور .7   

 ضروریست(.  یابد)نور یک المپ معمولی در این زمان درجه سانتيگراد کاهش 0۰ دراین زمان به دما

 کيسه ها بيرون می آیند. بعد از یک هفته دیگر قارچها ازمحل سوراخ های.۰   

چين 4یا3برای چيدن قارچها زمانيست که آنها به اندازه کف دست شده باشند: زمان منلسب.9    

ميزان  ماه خواهد بودکه 0پس از  برداشت اول  ماه ميباشد(که0ميتوان برداشت نمود)پروسه توليد

 ميباشد. قارچ صدفی کيلوگرم 4 حدود برداشت از هر کيسه 

باشد می توان روی  چنانچه سطح کاه خشک از زمانی که روی کيسه کشت سوراخ ایجاد نمودید.01  

 را کمی آب پاشی نمود)به صورت اسپری(. آن

 مواد الزم جهت پرورش قارچ صدفی:

 بهتر است.   اما کاه ) صنوبر( یا تراشه چوب یاکاه جو یاکاه برنج کاه گندم.0   

   خياری( مناسب)کيسه کيسه پالستيکی.0   

 بذر قارچ صدفی..3   

 

 

 نتيجه گيری:

پرورش   ميباشد. در مورد قارچ های خوراکی)صدفی و دکمه ای( جا ارایه ميشود این که در مطالبی   

قابل انجام  همه با ميزان سرمایه های مختلف قارچ خوراکی کاری پردرآمد است که برای

 می شوند.  امروزه قارچ های خوراکی در گونه های مختلف درکشورهای جهان توليد و توزیع . اشدميب



  اين ويرايش قابل و ورد فايل خريد براي. باشد مي مشاهده براي فقط فايل اين

 مراجعه آسمان پژوهشي علمي سايت به تومان  0222 فقط قيمت باکارآفريني 

 www.asemankafinet.ir .کنيد

 

 

و  کيلوگرم 3به  رقم  سرانه مصرف قارچ درکشورهای مختلف متفاوت ميباشد,دربرخی ازکشورها این  

  ميرسد. بيشتر

 ای: دکمه کمپوست قارچ .0       

 ریال ميباشد. 0111 يلویی ک پوششی خاک قارچ دکمه ای با کمپوست ـ 

 روز ميباشد. 01مدت انتظار جهت دریافت کمپوست   ـ 

 ـ هزینه حمل به عهده خریدارميباشد.   

 محترم.  اجرا,تجهيز,ارایه مشاوره و راه اندازی کارگاه وکارخانه توليد کنند گان و سرمایه گذاران.7   


