
  

 وزارت جهادکشاورزی

 معاونت امور باغبانی

 

 

 ضوابط فنی

 و  های خوراکی صدفیبرای پرورش قارچ  

 شاه صدف 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دفترامورگلخانه ها، گیاهان دارویی و قارچ

 گروه قارچهای خوراکی

 96 ماه شهریور

 



 2 

 

 :به ترتیب حروف الفبا اعضاء کمیته فنی تدوین

 عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور شایانآقای دکتر محمدرضا آصف  -

 عضو هیئت مدیره شرکت قارچ صدف آقای دکتر محمدرضا انتصاری -

 مدیر شرکت صنایع فراوری قارچ خوراکی آقای مهندس پروین -

 مدیرکل دفتر امور گلخانه ها، گیاهان دارویی وقارچ آقای مهندس غالمرضا تقوی -

 عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی خراسان رضوی رآقای دکتر جواد جانپو -

 عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی آقای دکتر حسین ریاحی -

 رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان قارچ خوراکی آقای مهندس علی صدیق پناه -

 معاون دفتر امور گلخانه ها، گیاهان دارویی وقارچ  آقای مهندس علی عصمتی -

 عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد دکتر محمد فارسیآقای  -

 رئیس گروه قارچهای خوراکی دفتر امور گلخانه ها، گیاهان دارویی وقارچ خانم مهندس الهام فتاحی فر -
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 مقدمه

می دهند عبارتند درصد تولید جهانی قارچ خوراکی را تشکیل  85پنج گونه عمده قارچ خوراکی که در دنیا تولید و   

 درصد. 26درصد و سایر قارچ ها  17درصد، قارچ شیتاکه  27درصد، قارچهای صدفی  30از: قارچ دکمه ای 

 1درصد تولید(، قارچ خوراکی دکمه ای سفید و کمتر از  99در حال حاضر در ایران عمده تولید قارچ خوراکی کشور )بیش از 

ایجاد تنوع در تولید دنیا و ایران، به روند روبه رشد تولید قارچ خوراکی در  با توجه .می باشددرصد قارچ خوراکی صدفی 

 کشور ضروری است. گونه های قارچ خوراکی در

ایران در  جمله قارچ صدفی در الزم به ذکر است تجربه تولید گونه های قارچ خوراکی به غیر از قارچ دکمه ای، از

تولید به  دالیل مختلف از جمله عدم ترویج و فرهنگ مصرف قارچ صدفی،وجود داشته است اما به نیز  ی قبلسالها

. اما امروزه با پیشرفت های ایجاد نکرد جایگاه خود را همانند قارچ دکمه ای در سبد غذایی مردم شیوه سنتی، ...

رخصوص نه های مختلف قارچ خوراکی و نیز افزایش آگاهی مصرف کنندگان دوصورت گرفته در تکنولوژی تولید گ

مصرف مواد غذایی سودمند و مفید برای سالمتی انسان، گرایش به مصرف گونه های قارچ خوراکی که بویژه دارای 

به سرعت در که پرورش قارچ شاه صدف می توان به  از جمله خواص دارویی و درمانی نیز باشند، افزایش یافته است.

تعدادی از پرورش دهندگان قارچ خوراکی در و  ه نموداشار جنوب شرقی در طی دهه گذشته توسعه یافته آسیای 

چین، تایوان و ژاپن به پرورش این قارچ روی آوردند. قارچ شاه صدف طعم بهتری نسبت به سایر گونه های قارچ 

طعم شیرین است. نکته قابل توجه دیگر در مورد این قارچ دارای بافت مطلوب و کمی صدفی دارد. ساقه نرم و ضخیم 

صدفی است و اخیرا مشخص شده که قارچ شاه قارچ قارچ، دوره نگهداری طوالنی تر نسبت به سایر گونه های  این نوع

 کاهش دهد. طعم و مزه بسیار خوب و دوره نگهداری طوالنی صدف همانند قارچ شیتاکه می تواند کلسترول خون را

به صورت خودرو  قارچ شاه صدف قارچ باشد.  هگون شروع پرورش این ی برایمی تواند انگیزه خوب  تر قارچ شاه صدف،

بین مردم در مناطق  خوبییک قارچ پرطرفدار بوده و از استقبال و طبیعی نیز در برخی مناطق کشور وجود دارد و 

 رشدی خود برخوردار است.

فنی در راستای تحقق اهداف تولید و ایجاد اشتغال در کشور  و ایجاد تنوع در تولید محصوالت قارچ  ضوابطلذا این 

تولیدکنندگان دانشگاهی و تحقیقاتی و با بهره مندی از منابع علمی معتبر موجود و تجربیات متخصصان  خوراکی و

  و برای اجرا ابالغ می گردد.تدوین  قارچ خوراکی
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 تعاریف -1

 می باشد. (.Pleurotus  spp)پلوروتوس جنس ای قارچ خوراکی منظور گونه ه :قارچ صدفی

 می باشد. Pleurotus eryngii))منظور گونه قارچ خوراکی پلوروتوس ارینجی  قارچ شاه صدف:

           های تاسیس و بهره برداری به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اطالق می گردد که درخواست پروانه :تقاضیم

 .می نمایند اقدام زمینهو نسبت به سرمایه گذاری در این  رندرا دا شاه صدفو  صدفی خوراکی های پرورش قارچ

مجوزی است که پس از ارائه مدارک مثبته مورد نیاز و در صورت داشتن شرایط الزم متقاضی،  پروانه تاسیس:

 شود.زمین مورد تائید صادر میدر  شاه صدفو  پرورش قارچ های خوراکی صدفی واحدبرای 

مجوزی است که پس از اتمام عملیات ساخت و احداث و نصب تجهیزات مطابق با طرح و  برداری:پروانه بهره

 شود.صادر می، شاه صدفو  پرورش قارچ های خوراکی صدفیتائید اولیه، جهت آغاز فعالیت 

در  شاه صدفو قارچ های خوراکی صدفی تولیدبردار به منظور توسعه و افزایش مجوزی است که بهره توسعه: مجوز

 گردد.نماید و در صورت احراز شرایط الزم صادر میسطح زمین تحت فعالیت خود درخواست می

 7/7/94مورخ   20703/020منظور ابالغیه شماره نظام صدور پروانه های واحدهای گلخانه ای و قارچ خوراکی: 

واحدهای پرورش قارچ  کار صدور پروانه تاسیس، بهره برداری و مجوز توسعه گردش کشاورزی می باشد.وزیرجهاد

 صدفی و شاه صدف بر اساس نظام صدور پروانه های واحدهای گلخانه ای و قارچ خوراکی انجام می پذیرد.

زمین و ابنیه موردنیاز برای صدور پروانه قارچ دکمه ای با ظرفیت  در حال حاضر نصاب با توجه به اینکه -1توضیح  

به منظور ، مورد تایید سازمان امور اراضی می باشد و مترمربع ابنیه( 2000مترمربع زمین و  4000) تن در سال 220

تسهیل در  نیزو  تغییرکاربری احتمالی زمین های کشاورزیخرد شدن اراضی و جلوگیری از ایجاد زمینه جدید برای 

، صدور پروانه های واحدهای قارچ صدفی و شاه صدف احداث واحدهای قارچ صدفی و شاه صدففرایند اجرایی شدن 

اما با توجه به در نظر گرفتن شرایط بازار و مصرف سرانه این گونه های  صورت پذیرد.بر مبنای زمین و ابنیه فوق 

در نظر گرفته  شده  تن در سال 50در این ضوابط،  برای صدور پروانه قارچ، حداقل تناژ قارچ صدفی و قارچ شاه صدف

  است.

صرفا برای تولید قارچ شاه صدف بوده و واحد تولیدی باید  ضوابطدر مورد قارچ خوراکی شاه صدف، این  -2توضیح 

 از بسترکشت آماده استفاده نماید.

متقاضیان احداث واحدهای قارچ صدفی و ، شاه صدفبا توجه به لزوم افزایش مصرف قارچ های صدفی و   -3توضیح 

قارچ فراوری شده در تولید و عرضه شاه صدف باید در طرح اجرایی خود تمهیدات الزم را برای عرضه قارچ تازه و یا 

 بازار داخلی و خارجی، پیش بینی نمایند.

 

 

 



 5 

 قارچ صدفی و شاه صدفتولید  واحد ضوابط احداث -2

 صدفی و شاه صدفقارچ  احداث واحد تولیدمکان یابی برای  -2-1

  عرضه کننده بسترکشت قارچ خوراکی.بعد فاصله تا واحدهای حداقل رعایت دسترسی و 

 .پیش بینی محل مناسب برای نگهداری مواد اولیه در محل اجرای طرح 

 .زمینه توسعه آتی واحد از نظر مکان و توسعه تاسیسات 

  تولید و توسعه آتی.دسترسی به آب کافی متناسب با ظرفیت 

  ،سایر امکانات ارتباطی وجود داشته باشد. خطوط انتقال گاز واولویت دسترسی به دسترسی به برق صنعتی 

 

 تولید  تولید برای احداث واحد ظرفیتحداقل  -2-2

 قارچ صدفی -2-2-1

 

 در تن   50 ،صدفیپرورش قارچ خوراکی  واحدتولید برای صدور پروانه تاسیس  اقتصادی حداقل ظرفیت

  می باشد. سال

 .تولید قارچ صدفی به همراه تولید بسترکشت آن درنظر گرفته شده است 

  متناسب با طرح ، واحد پرورش قارچ خوراکی صدفی حداقل زمین موردنیاز برای احداث به طور کلی

پیش بینی شده در طرح می باشد.  و محوطه سازی ابنیه ،و ابعاد زمینمهندسین مشاور توجیهی تایید شده 

 به عنوان راهنما قابل استفاده است: در تعیین حداقل زمین موردنیاز ذیل اردضمنا مو

 حداقل فضای سبز مطابق ضوابط محیط زیست ضروری است و به مقدار زمین موردنیاز افزوده رعایت         

 می شود.

 به شرح جدول  مترمربع می باشد که 1150معادل  واحد تولید قارچ صدفی، حداقل مساحت ابنیه موردنیاز

 زیر می باشد:

 

مقدار ابنیه موردنیاز  نوع ساختمان 

 )مترمربع(

 300 نگهداری مواد اولیه تولید بسترکشتمحل 

 100 سالن تولید بسترکشت

 500 و راهروی دسترسی سالن های تولید

 100 اداری، نگهبانی، رفاهی و کارگری

 60 و انبار سالن بسته بندی و سردخانه

 40 تاسیسات

 50 هانگار ماشین آالت

 1150 جمع
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 شاه صدفقارچ  -2-2-2

 تن در  50، شاه صدفتولید برای صدور پروانه تاسیس واحد پرورش قارچ خوراکی  اقتصادی حداقل ظرفیت

 سال می باشد. 

  بدون تولید بسترکشت در نظر گرفته شده است. به عبارت دیگر تولیدکننده باید تولید قارچ شاه صدف

 سترکشت قارچ شاه صدف تهیه نماید.ببسترکشت آماده را از واحدهای تولید 

  متناسب با طرح  شاه صدفبه طور کلی حداقل زمین موردنیاز برای احداث واحد پرورش قارچ خوراکی

توجیهی تایید شده مهندسین مشاور و ابعاد زمین، ابنیه و محوطه سازی پیش بینی شده در طرح می باشد. 

 ضمنا موارد ذیل در تعیین حداقل زمین موردنیاز به عنوان راهنما قابل استفاده است:

 وردنیاز  افزودهرعایت حداقل فضای سبز مطابق ضوابط محیط زیست ضروری است و به مقدار زمین م      

 می شود.

  مترمربع می باشد که به شرح جدول  750معادل  شاه صدفحداقل مساحت ابنیه موردنیاز واحد تولید قارچ

 زیر می باشد:

مقدار ابنیه موردنیاز  نوع ساختمان

 )مترمربع(

 450 سالن های تولید

 100 اداری، نگهبانی، رفاهی و کارگری

 70 سردخانهسالن بسته بندی و 

 40 انبار

 70 تاسیسات

 20 هانگار ماشین آالت

 750 جمع

 

 برق و سوخت موردنیاز ،حداقل آب -2-3

  آب موردنیاز می تواند از منابع مختلف از جمله: قنات دائمی، چشمه دائمی، رودخانه دائمی، آب سدهای دائمی و

 تامین گردد . منطقه ای استان و یا شهرستانشرکتهای سهامی آب چاههای کشاورزی پس از تایید حق آبه از 

 

 قارچ صدفی -2-3-1

 معتدل خشک مرکزی، در مناطق سردسیر،  کیلوگرم قارچ صدفی، میزان سوخت گازوئیل مصرفی به ازاء هر

 .می باشد لیتر 0.3و 0.6،  0.7، 0.8معادل و گرمسیر به ترتیب 

  برآورد  می گردد. لیتر   30 قارچ صدفی هر کیلوگرممیزان آب مصرفی برای تولید 

 کیلووات برآورد می گردد.  1-1.5، قارچ صدفی هر کیلوگرم میزان برق مصرفی برای تولید 
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 شاه صدفقارچ  -2-3-2

 خشک مرکزی، در مناطق سردسیر،  ،شاه صدفکیلوگرم قارچ  میزان سوخت گازوئیل مصرفی به ازاء هر

 .لیتر می باشد 0.3و 0.6،  0.7، 0.8معتدل و گرمسیر به ترتیب معادل 

  برآورد  می گردد. لیتر   15 شاه صدفقارچ  هر کیلوگرممیزان آب مصرفی برای تولید 

 کیلووات برآورد می گردد.  1-1.5، شاه صدفقارچ  هر کیلوگرم میزان برق مصرفی برای تولید 

 

 ساختمان های واحد پرورش قارچ صدفی و شاه صدف  ضوابط فنی -3

 سالن های پرورش -3-1

 شووند. انتخواب ایون مصوالح بسوتگی بوه قیموت و قابلیوت         های پرورش از مصالح گوناگونی ساخته میسالن

این ساختار باید امکان کنترل شرایط محیطی را افزایش داده و نوسانات دموا را کنتورل    .دسترسی به آن دارد

 و در برابر دمای پختن سالن )کوک اوت( مقاومت کافی داشته باشد.   نماید

 سوطوح  ای باشد که به سهولت قابل نظافت و ضود عفوونی کوردن باشود.     طراحی سالن های پرورش، به گونه

 ها باید صاف و بدون خلل و فرج بوده تا موجب تسهیل شستشو فشار آب شود. درونی دیوارها و سقف

 از طریوق  ، دارای عایق رطوبوت و حورارت بووده و فقوط ورود و خوروج هووا       خوراکی سالن های پرورش قارچ

دریچه هایی که هوا از آنها وارد یا از سالن خوارج موی شوود     هواسازها و دریچه های خروجی هوا انجام شود.

به ازاء هر دریچه ورودی هوا، روی در یا دیوار انتهایی سوالن پورورش بایود     باید به یک فیلتر هپا مجهز باشد.

سالن پرورش، باید یک دریچه خروجوی هووا   مترمربع سطح زیرکشت  100یک دریچه نصب شود. به ازاء هر 

مترمربع تعبیه شود. روی دریچه های خروجی هووا و بوه منظوور تنظویم فشوار سوالن هوای         80×80با ابعاد 

 پرورش قارچ، باید لوور نصب شود.

 های کشت طبقواتی  ها در سیستم سالنها باید غیرقابل نفوذ در برابر آب و رطوبت باشد. کف سالنکف سالن

هوای ورودی و  هموار و مقاوم بوده تا امکان نصب طبقات کشوت وجوود داشوته و همچنوین نصوب درب     باید 

کف سالن ها با هر نووع سواختاری موی بایود عوایق شووند.        خروجی مشکالتی برای حمل و نقل ایجاد نکند.

ل، جنس کف ساختمان ها )با اولویت بتن( باید بوه گونوه ای باشود فشوار ناشوی از بارهوای سونگین محصوو        

بسترکشت و تجهیزات مکانیکی حمل و نقل را تحمل نماید. کف ها باید از جنس موواد مقواوم، صواف، قابول     

 شستشو، بدون درز و شکاف، برآمدگی و فرورفتگی بوده، گرد و غبار ایجاد نکرده و همچنین لغزنده نباشد

 6توا حوداکثر    4ارتفاع آن  متر و 12تا حداکثر  6متر و عرض آن بین  24تا  15طول سالن های پرورش بین 

شکل سالن باید اجازه سیرکوله مناسب هوا ، کنترل آسان دمای بستر کشت، هوای محیط ،  متر متغیر است.

 رطوبت و دی اکسید کربن را فراهم نماید.  

  به طرف حوضچه رسوبگیر در انتهای سوالن   %1کف ها باید مجهز به فاضالب، دارای سیفون و شیب مناسب

به طرف مخوزن بووده و    %1پرورش باشند تا مانع نفوذ آب به سالن گردد. همچنین باید دارای شیب مناسب 
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دارای ظرفیت کافی جهت تخلیه سریع فاضالب حاصل از شستشوی محل باشد. آب کف سالن های پورورش  

سالن خارج می شود. روی دریچوه هوای خروجوی آب، بوا      قارچ از طریق دریچه هایی که تعبیه شده است از

 توری فلزی پوشانده شود. تمامی آبگذرها و کانال های کف، باید با سرپوش های قابل برداشت پوشانده شود. 

       سالن های پرورش معموال دارای دو درب می باشند که یک درب به راهروی دسوتیابی بواز موی شوود و یوک

تخلیه سالن پرورش. درها از نظر بخار، دما و رطوبت عایق بندی شوند. درهوا   درب به راهروی دسترسی برای

 دارای سطوح صاف، قابل شستشو و از جنس مواد مقاوم باشند.  

 ای پیش سالن )پیش ورودی( باشد تا از تغییورات ناگهوانی دموای    درب ورودی اصلی به راهرو باید دو مرحله

ده، همچنوین راه نفووذ جونودگان و حشورات بسوته شووند.       داخل سالن در فصول مختلف سال جلوگیری ش

درزبندی درب های سالن ها باید بگونه ای باشد که مانع ورود حشرات به سالن های پرورش گردد چون بوی 

 میسیلیوم قارچ برای حشرات بسیار جذاب می باشد.

  ها در یک یا دو طرف سالنهای پرورش و نحوه قرارگیری راهروی دسترسی در هر واحد بسته به تعداد سالن

-هوای بسوته  های پرورش و ارتباط آن تا سالنباشد. طول راهروی دسترسی با توجه به عرض سالنمتغیر می

های پرورش در یوک ردیوف سواخته شووند، عورض راهوروی       بندی و رفاهی محاسبه می شود. چنانچه سالن

 متر می باشد.  8تا  6های پرورش در دو ردیف ساخته شوند بین متر و چنانچه سالن 4دسترسی 

       قبل از ورودی عمومی، یک پیش ورود به منظور تعویض لباس، اسوتحمام و حوضوچه ضودعفونی کفوش هوا

 وجود داشته باشد.
 

 بندیساختمان بسته -3-2

 و سالن بسته بندی متناسب با میزان تولید و مندرج در دستورالعمل  بندی مجهز به سردخانهساختمان بسته

 های پرورش متصل می باشد.  باشد. این ساختمان به سالناجرایی می 

 بنودی اسوت. وسوعت سواختمان     و سالن بسته بندی شامل اتاق مسوول بسته بندی، سردخانهساختمان بسته

باشد. فشار استاتیک هوای ساختمان بسته بندی، باید کمتر از بندی با توجه به میزان تولید متفاوت میبسته

 راهروی دستیابی باشد.

 

 های بخش کارگری و رفاهیساختمان -3-3

        ساختمان های بخش کارگری و رفاهی در مزارع با ظرفیت تولید وتعوداد نیوروی انسوانی رابطوه مسوتقیم بوا

 احتساب مواردی همچون سرویس های بهداشتی حمام، نماز خانه و نهار خوری ضروری است. 
 

 ساختمان تأسیسات -3-4

 در . باشود ورالعمل اجرایی می وسعت ساختمان تأسیسات در واحد متناسب با ظرفیت تولید و مندرج در دست

شوکل بووده و حوداقل یوک متور از سوطح        Hساختمان تاسیسات، اگزوز دیوگ بخوار و سیسوتم گرمایشوی     
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هواسازها، باالتر باشد. وضعیت عوایق بنودی دیوارهوای سواختمان تاسیسوات، دارای حوداقل ضوریب تبوادل         

 حرارتی بوده تا از انتقال گرما به راهروی دستیابی و سایر قسمت های ساختمان تولید جلوگیری شود. 
 

 ساختمان انبار -3-5

 ه ها باید مقاوم، قابل نظافت بوده، امکوان النوه   برای ساخت انبارها از سازه های مناسب استفاده شود. این ساز

 گذاری حشرات، جوندگان و پرندگان در آن وجود نداشته باشد. 
 

 های نگهبانی، برق و ژنراتور و اداریساختمان -3-6

 های نگهبانی، برق و ژنراتور و اداری برای نصوب تجهیوزات و همچنوین حفوب جنبوه هوای ایمنوی        ساختمان

 مطابق با استانداردها و مقررات مربوطه، باید دارای ظرفیت کافی باشد.  
 

 سیستم فاضالب -3-7

  جدا نگه سیستم فاضالب در سالنهای پرورش قارچ بگونه ای ساخته شود که بتواند جریانات آب را از یکدیگر

داشته و با توجه به اهمیت واژه کلید ) بهداشت ( شستشوی روزانه و مرتب سالن های پورورش، توصویه موی    

 .  آن پوشیده شود شود در طول راهروی هر سالن خروجی های فاضالب تعبیه و با شبکه فلزی روی

  ( هر فاضالب باید یک سیفون تخلیه داشته باشد و یک شبکه فوالدی گالوانیزهcm 30×30  می بایست در )

 باالی هر یک از آنها نصب شود تا در برابر حرکت لیفتراک و ماشین آالت مورد استفاده مقاوم باشند.

 صورت بیماری از یک سالن بوه سوالن    سیستم فاضالب سالن ها باید از یکدیگر مجزا باشند چون در غیر این

 دیگر انتقال می یابد.
 

 طبقه بندی سالن های پرورش  -3-8

  طبقه بندی سالن های کشت از جنس آلومینیوم یا ساختار فلزی گالوانیزه گرم در ابعاد مختلف ساخته می

-شود، متفاوت است. قارچشوند . عرض طبقات و فاصله بین آنها در واحدهایی که قارچ با دست برداشت می

ها دسترسی و امکان چیدن آن را داشته باشد. عرض طبقات چین باید بدون نیاز به خم شدن زیاد، به قارچ

متر است. فواصل دو سانتی 65تا  60متر و متناسب با روش کشت فاصله بین طبقات  45/1تا  20/1بین 

متر متغیر است. سانتی 100تا  70متر و  از کنار دیوارها بین  50/1تا  40/1بندی از یکدیگر بین ردیف طبقه

 مترسانتی 30 تا 20 سالن کف از  طبقات فاصله .باشدمی متغیر طبقه 7 تا 3 بین ردیف هر در طبقات تعداد

 راهروی ورودی درب از هاسالن بندیطبقه متر می باشد. فاصله 1فاصله آخرین طبقه تا سقف، حداقل  .است

  .باشدمی متر یک تولید، سالن انتهای درب خروجی از و متر 3 تا 1 بین دستیابی،

 کشت عمودی که عرض  طبقات : طبقات کشت در قارچ شاه صدف می تواند به دو صورت طراحی گردد

 کشت افقی که در.در نظر گرفته می شود سانتی متر 65تا  60له بین طبقات سانتی متر و فاص 140تا  120
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می  سانتی متر در نظر گرفته  50تا  40سانتی متر و فاصله بین طبقات  15تا  10حالت عرض طبقات  این

 شود.

 

 ضوابط فنی تولید قارچ صدفی -4

روش های متداول برای پرورش قارچ صدفی عبارتند از پرورش روی طبقات، پرورش قارچ در کیسه و پرورش قوارچ  

روز  60توا   45کول دوره تولیود قوارچ    درون بطری. فرآیند تولید قارچ صدفی روی طبقات در ادامه اشاره خواهد شود.  

هفتوه بعودی کوه     3پین زنی و رشد قوارچ و   روز مرحله 10-14روز مرحله ریسه دوانی،  20طول می کشد که شامل 

 برداشت قارچ می باشد.

 خالصه مراحل پرورش قارچ صدفی روی طبقات به شرح ذیل می باشد:  

 آماده سازی بسترکشت -4-1

 پر کردن سالن و اسپان زنی -4-2

 ریسه دوانی -4-3

 پین زنی و رشد قارچ -4-4

 برداشت -4-5

 تخلیه سالن -4-6
 

 آماده سازی بسترکشت -4-1

     برخی از مواد اولیه مورد استفاده به عنوان بستر کشت نیاز به یک سری عملیات اصوالحی دارنود. کلوش و

 ساقه های ذرت را معموالً باید خرد کرد.  

  عموومی تورین    سانتی متر  خرد می شوود. یکوی از   2-6برای آماده سازی بسترکشت،کلش گندم به طول

 %92-93شامل  فاده که برای واحدهای مدرن تولید قارچ صدفی به کار می رود، بسترکشت های مورد است

سنگ آهک است. سایر بسترکشت هوای جوایگزین قابول اسوتفاده     %1-2سبوس گندم  و  %5کلش گندم،  

 کیلوگرم کلش گندم نیاز است. 700می باشد. برای تولید هر تن قارچ صدفی، حدود 

        مرحله بعد مرطوب و پاسوتوریزه کوردن بسترکشوت موی باشود. در روش آب داغ، آب و بسترکشوت درون

درجه سانتیگراد به مدت یک ساعت حرارت می بینند.  60-55ظروف بزرگی به مدت یک ساعت در دمای 

 درجه بیشتر شود(.   60)حرارت در این مرحله نباید از 
 

 اسپان زنی  -4-2

 باید بوه گونوه ای باشود کوه دارای فشوار مثبوت، مجهوز بوه فیلتور هپوا و دارای            طراحی سالن اسپان زنی

 کاشی کاری و عایق باشد.   فشارمثبت و 
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    درجوه سورد شود، بورای اسوپان زنوی آمواده خواهود بوود.           25وقتی بسترکشت پاستوریزه شده توا دموای               

راد برسد. پس از اتمام  این زموان و در  درجه سانتیگ 25ساعت به دمای  16-20بستر کشت باید در مدت 

درجه سانتیگراد، اسپان زنی بسترکشت انجام می شود. رطوبت بسوتر کشوت بورای مرحلوه      25-22دمای 

 کافی است. %50اسپان زنی

     اسپان خوب باید از سوش مناسب تهیه شده باشد، کپک زده نبوده و بوی ترشی ندهد، رطوبت اضوافی و

 ان مشاهده نشود و قهوه ای نشده باشد.آب کندانس در کیسه اسپ

   در هنگام اسپان زنی، رعایت بهداشت کامالً ضروری است. باید اتاق یا سالن اسپان زنی کامال  تمیز و پواک

بوده، دستها تمیز باشد و بهداشت فردی نیز رعایت شود. افراد مربوطوه بایود از دسوتکش، کواله و ماسوک      

منظور راحتی کارگران در محیط به خوبی انجام شود و هوا پوس از عبوور   استفاده نمایند. عملیات تهویه به 

( وارد فضای اتاق شود. استفاده از المپهای ضودعفونی کننوده در   HEPAاز فیلتر و ترجیحاً فیلترهای هپا )

 شب قبل از عملیات اسپان زنی بسیار مفید است.

  ظوروف پورورش قوارچ، پور موی شوود. نسوبت        بسترکشت پس از اختالط با اسپان، درون کیسه ها یا سایر

های بسترکشت دارد ولی معموالً مقدار اسپان به میزان  مناسب برای اسپان و بسترکشت بستگی به ویژگی

 .  توصیه می شوددرصد وزن خشک بسترکشت  5

     بهتر  است که بسترکشت اسپان زده شده در کمترین زمان ممکن درون کیسه ها پر شوده و مودت زموان

 ر فضای باز باقی بماند همچنین پس از پر کردن کیسه ها، درب آنها نیز باید فورا بسته شود.کمتری د
 

 ریسه دوانی -4-3

 یا اسپان ران عبارت است از مدت زمانی کوه میسولیوم رشود کورده و تموام سوطح  بسوتر کشوت را          ریسه دوانی

در طی  این مدت مقداری از آب اضافی  مفید می باشد. مرحلهبپوشاند. وجود دی اکسید کربن و اکسیژن در این 

 شود.  می با رشد میسلیوم نیاز به اکسیژن بیشترو نیز از بستر کشت خارج 

       از دیگر نکاتی که باید مد نظر قرار گیرد این است که به منظور جلوگیری از افوزایش دموای بسوتر کشوت در ا ور

وجود نور فقط به منظور کنتورل  در این مرحله  .هوای سالن کاهش یابددمای باید پدیده گرم شدن خود بخودی، 

 تأمین نمود. حملنور مورد نیاز را می توان بوسیله چراغهای قابل . و پایش رشد و دما مورد نیاز  است

 درجوه سوانتیگراد اسوت و بوه      22توا   20روز، طول می کشد. دما در طی مرحله اول  17-23ریسه دوانی  هحلمر

درجه سانتیگراد افزایش می یابد. با توسعه  ریسه دوانی، بسترکشت به دلیل رشد میسولیوم شوروع    25تدریج به 

ی الزم بورای رشود قوارچ صودفی     به گرم شدن می کند. بنابراین دمای هوای سالن باید به گونه ای باشد که دموا 

 متناسب با گونه تأمین گردد.

   میسیلیوم قارچ در طی دوران رویشی خود نیاز به عملیات هوادهی ندارد اما باید این را در نظر گرفت که باید در

 ضروریشود و وجود نور می بت  سه بار کنترل دما در روز  این مرحله به میزان کافی اکسیژن در دسترس باشد.

 یست.ن
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 شرایط محیطی سالن در مرحله ریسه دوانی به شرح زیر می باشد:

 مقدار عنوان

 درصد 85-90 رطوبت نسبی هوای سالن

 درجه سانتی گراد  5تا  3 اختالف دمای هوای سالن و بسترکشت

 بسترکشت( دمای )دمای سالن پایین تر از

 <ppm1000  غلظت دی اکسید کربن دی اکسید کربن

 نیستضروری  نور

 

 پین زنی و رشد قارچ -4-4

  وقتی ریسه های قارچ بطور کامل روی بسترکشت را پوشاند، شرایط محیطی در سالن پرورش به نحوی

( مناسب باشد. به این منظور به  قارچتنظیم می شود که برای تبدیل رشد رویشی به رشد زایشی )تولید 

عواملی از قبیل افزایش نور، انجام تنش سرمایی، تأمین رطوبت نسبی باال و تأمین اکسیژن به مقدار کافی 

 نیاز می باشد.

  3  روز قبل از اینکه برای انجام عملیات هوادهی، ورقه های پالستیکی روی بسترکشت برداشته شوند،  4الی

روزنامه مناسب باشد( افزایش یافته و دمای  مطالعهلوکس )به مقداری که برای  120تا 80میزان نور به 

درجه سانتی گراد متغیر  24تا  10سالن های پرورش بسته به نوع و گونه قارچ کاهش می یابد که بین 

 است. 

  فب نمود. بار آبیاری در طول روز تامین و ح 2تا  1 رطوبت نسبی سالن های پرورش قارچ را باید از طریق

 پین های قارچ پس از چند روز نمایان شده و به زودی به حداکثر رشد خود می رسد.
 

 شرایط محیطی سالن در مرحله پین زنی و رشد قارچ به شرح زیر می باشد:

 مقدار عنوان

 درصد 82-85 رطوبت نسبی هوای سالن

اختالف دمای هوای سالن و 

 بسترکشت

 درجه سانتی گراد  5تا  3

 بسترکشت(دمای )دمای سالن پایین تر از 

 پی پی ام 800کمتر از  دی اکسید کربن

 ضروری نیست نور

 

  16در این مرحله ورود حشرات باید کنترل شود. از توری های ریز که هر سانتی متر مربع آن دارای بیش از 

 وارد نشوند.خانه باشد در سالن باید استفاده کرد تا بویژه مگس های سیارید و فورید 
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  پین ها اگر به سمت باز شدن رفته اند، نور و عوامل محیطی سالن باید کنترل شود زیرا نور کم، دی اکسید

 کربن باال و اکسیژن کم موجب رشد ساقه قارچ می شود. 

  اگر بیماری باکتریایی در این مرحله مشاهده شود، از عالئم آن زرد شدن قارچ است که باید با کنترل

 کاهش رطوبت و خارج نمودن قارچ های آلوده، از شیوع بیماری جلوگیری کرد. ،بیماری
 

  قارچ برداشت  -4-5

    .قوارچ هوا را بایود بوه محوض      زمانی که قارچ صدفی به حداکثر اندازه خود رسید، قابل برداشت موی باشود

 برداشوت کورد   تشکیل تیغه ها و زمانی که  هنوز چین خوردگی های  لبه های قارچ به سمت پایین اسوت 

و ایون بوه دلیول میوزان      انجوام داد عملیات برداشت را موی تووان در چنود فوالش     )از پایه برداشت نمود( 

 بسترکشت است که می تواند مواد مورد نیاز قارچ را طی چند مرحله برداشت تأمین نماید.  

   ،محصوول از   %50-60 فالش برداشت موی کننود و تقریبواً     3پرورش دهندگان معموالًًَ  در روش طبقاتی

روز بعد از پایان مرحله ریسه دوانی است. دوموین   35اولین فالش برداشت می شود. اولین فالش برداشت، 

محصول برداشوت موی شوود. هموه عوامول       %10-15محصول و در سومین فلش  %35 -40فلش برداشت 

 تولیود  بهتر است سوالن محیطی سالن در سه فلش  ابت است. معموال بیش از دو فلش توصیه نمی شود و 

 تخلیه شود. 

         توصیه می شود که در این مرحله همه افوراد در سوالن پورورش قوارچ دارای ماسوک، دسوتکش و چکموه

پالستیکی باشند و آنها را در آب نمک اشباع و یا هیپوکلریت سدیم قرار دهند. لباس ها و دسوت هوا بایود    

. برداشت قارچ باید بوه طریقوه بیورون کشویدن قوارچ از      تمیز باشند تا سبب انتقال آفات و بیماریها  نشوند

بستر کشت انجام شود. اگر برای برداشت قارچ ها از روش بریدن استفاده شود، قسمت بورش خوورده روی   

سطح بستر باقی مانده و محیط مناسبی را برای ورود تریکودرما )کپک سبز ( فراهم می سوازد. در مرحلوه   

 فاده شود.برداشت از هیچ سمی نباید است

 به حفب کیفیت ظاهری آنهوا بورای مودت طووالنی تور کموک خواهودکرد.         پس از برداشت، سرد کردن قارچها

بیشتر قارچ های صدفی مقوداری سواقه دارنود و بوه دلیول       باید تمیز شوند. قارچها قبل از بسته بندی و فروش

کننده نیست. بنابراین این سواقه هوا    اینکه این ساقه ها  معموالً به سختی جویده می شوند، مورد قبول مصرف

که در حال حاضر متداول است، بسوته بنودی در    روش بسته بندی قارچ صدفیشوند، می بریده و دور انداخته 

 بسته های کاغذی یا پالستیکی و پوشاندن آن با استرچ پالستیکی است. 
 

 تخلیه سالن  -4-6

 ادی به صرفه نباشد، تخلیه سالن انجام  می شوود. ابتودا   وقتی که برداشت قارچ از بسترکشت دیگر از نظر اقتص

رایوج تورین روش، تزریوق بخوار و       بسترکشت باقیمانده روی طبقات بخاردهی شده و سپس تخلیه موی شوود.  

 ساعت می باشد.   6-8درجه و  ابت نگهداشتن آن در همین دما به مدت   60افزایش دمای اتاق تا 
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     عملیات کوک آوت باید تمامی آفات و بیماریها را نابود کند. عالوه بر این در مورد پسماندهایی کوه بوه فوروش

 می رسد و یا دور ریخته می شود، باید از حذف کامل بیماریها و حشرات آن مطمئن بود. 

 دیگر سطوح سوخت   پس از تخلیه بسترکشت کوک آوت شده از سالن، سالن تولید باید کامالً تمیز شود وکف و

 باید کامالً شسته و ضدعفونی شود.
 

 (ارینجی) شاه صدف ضوابط فنی تولید قارچ -5

  ،گیاهی که این گونه قارچ بوه صوورت    از نام  "ارینجی"می باشد.  پلوروتوس ارینجینام علمی قارچ شاه صدف

 ، گرفته شده است.وحشی در طبیعت در کنار آن یافت می شود

      بسترکشت باید درون ظروف مقاوم به دماهای باال قرار گیرد و فضای کافی برای تونفس میسولیوم در مراحول

 بعد وجود داشته باشد.  

   عمومی ترین ظروف مورداستفاده عبارتند از کیسه های پالستیکی )در چین( و بطریهای پالستیکی )در توایوان

 و ژاپن(.

    پورورش قوارچ شواه صودف بایود از بسترکشوت آمواده اسوتفاده نمایود         همانطور که قبال اشاره شود، متقاضوی .

قارچ شاه صدف، در واحدهای تولید بسترکشت قارچ و به صورت مجزا تولید شوده و بوه متقاضویان     تبسترکش

 پرورش قارچ شاه صدف، عرضه می شود. 
 

 :قارچ شاه صدف مراحل پرورش -5-1

  درجه سلسیوس. 24 ±2در سالن با دمای  سترکشت آمادهی ببطریها کیسه ها یا : قرار گیری30تا  1روز 

  بسته به روش کشت( . سطح بسترکشت : اسکرچینگ یا خراشیدن31روز( 

  درجوه سوانتیگراد بورای     18تا  16ضمن کاهش دما به : مرحله تشکیل پین ها که در این مرحله 38تا  36روز

درصود   87تا  85ساعت در روز نیاز بوده و رطوبت نسبی  8لوکس نوری به مدت  1000تا  500 شوک دمایی،

 می باشد.

  برداشت، سورت، بسته بندی، سرد کردن و توزیع.48تا  46روز : 

  ضدعفونی و تخلیه سالن پرورش.50تا  49روز : 
 

 شاه صدفهای کشت قارچ سیستم -5-2

 سیسوتم کشوت درون   1 :شوود بوه دو صوورت کلوی انجوام موی      صودف شاه داری در قارچ  نحوه کشت و سالن )

 های پالستیکی.  ( سیستم کشت درون بطری2های پالستیکی کیسه
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 های پالستیکیکشت درون کیسه -5-2-1

 تا  5/0پروپیلن )به وزن اتیلن و یا پلیهایی از جنس پلیترین روش کشت قارچ ارینجی است. کیسهمرسوم

ها به بسترکشت، ت در هر کیسه( با یک درپوش فیلتری برای جلوگیری از ورود آلودگیکیلوگرم بسترکش 3

 شوند. در این روش استفاده می

 ای در این طبقات قرار های کشت به گونهطبقات کشت در این روش به صورت عمودی بوده و کیسه

از راست و یا چپ طبقه کشت، تولید و برداشت گردند. این روش تولید بیشترین مقدار  قارچهاگیرند تا می

جویی از فضای سالن را به همراه خواهد داشت و در نتیجه راندمان استفاده از هر سالن کشت در صرفه

 های دیگر باالتر خواهد بود. شرایط یکسان از روش

 یا دو طرفه انجام پذیرد. در روش دو طرفه فقط یک ردیف تواند به صورت یک طرفه و این روش تولید می

وجود خواهد داشت.  شاه صدفبسترکشت چیده شده و از سر و انتهای کیسه پالستیکی امکان ایجاد قارچ 

شوند و تنها از سر اما در روش دو طرفه، دو ردیف کشت به موازات یکدیگر در سالن کشت قرار داده می

 شود.می شاه صدفبرداشت محصول قارچ کیسه پالستیکی اقدام به 
 

 سیستم کشت درون بطری پالستیکی -5-2-2

 جنوبی، چین، ایاالت شود مانند ژاپن، کرهدر کشورهایی که تولید این قارچ به صورت کامالً مکانیزه انجام می

 (. 2008)چانگ،  گردداستفاده می شاه صدفمتحده و کانادا، این روش برای تولید قارچ 

  میلی   850-1050هایی از جنس پلی پروپیلن به حجم از بطری شاه صدفدر این روش، برای تولید قارچ

شود. این روش کشت در تمام مراحل تولید به جز مرحله برداشت میوه بصورت مکانیزه لیتری استفاده می

جی، درپوش شود. عموما در این روش پس از سفید شدن بسترکشت با میسلیوم قارچ ارینانجام می

های کشت برداشته شده و سطح باالیی بسترکشت برای یکنواختی بهتر در تولید، مخصوص بطری

ای به فروش شود. در نهایت محصول برداشت شده به دو صورت بسته بندی شده و یا فلهدهی میخراش

 رسد.می
 

 مراحل رشد و تولید قارچ شاه صدف -5-3

 است. این مراحل در ادامه توضیح  "قارچتولید "و  "رشد"مرحله  شامل دو شاه صدفقارچ  مراحل تولید

لوکس نور دارد که برای   500-1000برای تولید نیاز به  شاه صدفدارویی  -داده خواهد شد. قارچ خوراکی

که با  SMDو یا  LEDهای توان از نوارها میباشد. برای کاهش هزینهبا کیفیت ضروری می قارچتولید 

 کنند، بهره برد.یار پایین لوکس مناسب نوری را تولید میمصرف برق بس
 

 مرحله رشد -5-3-1

 قرار زنی شده بر حسب روش کشت )عمودی و یا افقی( در طبقات کشت در این مرحله بسترهای کشت مایه

           شود تا میسلیوم قارچروز اعمال می 30تا  20به مدت  تولیددر سالن  Cº 2±24شوند. دمای  می داده
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. در این مرحله حضور نور الزم نمایدتمام بسترکشت را سفید نموده و بلوک سفید رنگی را تولید  شاه صدف،

 . نیست
 

 هاقارچ توسعهمرحله  -5-3-2

 های کشت است. این ها و یا پالستیکاولین قدم در این مرحله، حذف درپوش و یا دهانه فیلتردار در بطری

شود. برای وارد شدن به فاز زایشی، قارچ اقدام با ابزار ضدعفونی شده و توسط کارگران با تجربه انجام می

 نیاز به سه شوک اکسیژن، نور و دما دارد.  شاه صدفدارویی  -خوراکی

  پس از گذشت دوره رشد، هوای داخل سالن تهویه شده تا هوای فیلتر شده و اکسیژن دار با هوای داخل

شود. همچنین کاهش داده می Cº 1±17سالن تعویض گردد. دمای سالن از دمای مرحله رشد به دمای  

ساعت در روز به سطح  8لوکس به مدت   500-1000های تعبیه شده در سالن تولید، بوسیله المپ

به فاز  شاه صدف،سفید شده قارچ  کشت شود تا بسترهایگردد. این اقدامات باعث میاعمال می بسترکشت

تا  85ای اولیه کنند. رطوبت در این مرحله بین هسنجاقیته پین ها یا زایشی وارد شده و شروع به تشکیل

اولیه  قارچهایروز بعد،  10قارچ استفاده شده( حدود یک هفته تا  گونهنگهداری شده و )بسته به   87%

 گردند.تشکیل می

  شاه صدف در  دهی است. البته قارچ خوراکیای به نام خراشنکته حائز اهمیت در این بخش، وجود مرحله

اما به خصوص در روش کشت  می شودشود نیز تولید تی که بدون این مرحله انجام میهای سنکشت

شود. انجام می های کشت، این مرحله توسط دستگاه به خصوصی به صورت کامال مکانیزهمکانیزه و در بطری

د زمان شدن تولی از نظر طول و قطر ساقه و همچنین هم قارچهااین عملیات برای یکنواخت شدن بیشتر 

 گیرد.انجام می قارچها

 

 برداشتمرحله  -5-4

 بسیار ساده بوده و تنها با گرفتن ساقه آن و خم کردن به چپ یا  شاه صدفدارویی  -برداشت قارچ خوراکی

 شود.راست انجام می

  ممکن است انتهای قارچ برداشت شده به مقداری بسترکشت متصل باشد که کارگر قارچ چین در این مرحله

های برداشت شده به جدا نموده و قارچ ی تمیزبا برداشت، انتهای قارچ را با استفاده از چاقوو همزمان 

شوند. پس از طی کردن یک دوره سرمایی )شوک صورت فله و یا بسته بندی شده  به سردخانه منتقل می

 باشد.قال به بازار میشود، این قارچ آماده انتسرمایی بعد از برداشت( که برای ماندگاری بهتر قارچ توصیه می

 گیرد و به دلیل رطوبت بسترکشت و همچنین رطوبت از هر بسترکشت یک تا دو بار برداشت صورت می

نسبی سالن، در صورت کنترل شرایط محیطی تنها یک مرحله آبیاری و آن هم پس از برداشت اول انجام 

لیتر به ازاء هر کیلوگرم بسترکشت  میلی 50تا  30شود. مقدار آب آبیاری پس از برداشت اول حدود می

داری، رطوبت بسترکشت تبخیر شده و نیاز به است. البته درصورت کنترل نشدن شرایط محیطی و سالن

 .باشدهای بیشتر میآبیاری
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   ساعت قبل از برداشت آبیاری بر روی  24اما نکته مهم در این بخش آن است که به هیچ وجه

های ناخواسته گردش هوای داخل سالن را بیشتر کنید تا قطرات از آبیاری کشت انجام نشود و پسبسترهای

 .آب به روی میوه قارچ ایجاد لکه نکنند

 


