


   
  وزارت جهادكشاورزي
  معاونت امور باغباني

  
 

  ضوابط فني
  و  هاي خوراكي صدفيبراي پرورش قارچ  

  شاه صدف 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دفترامورگلخانه ها، گياهان دارويي و قارچ
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  :به ترتيب حروف الفبا اعضاء كميته فني تدوين
  عضو هيئت علمي موسسه تحقيقات گياهپزشكي كشور شايانآقاي دكتر محمدرضا آصف  -
  عضو هيئت مديره شركت قارچ صدف آقاي دكتر محمدرضا انتصاري -
  مدير شركت صنايع فراوري قارچ خوراكي آقاي مهندس پروين -
  مديركل دفتر امور گلخانه ها، گياهان دارويي وقارچ آقاي مهندس غالمرضا تقوي -
 عضو هيئت علمي جهاد دانشگاهي خراسان رضوي رآقاي دكتر جواد جانپو -

  عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي آقاي دكتر حسين رياحي -
  رئيس هيئت مديره انجمن صنفي توليدكنندگان قارچ خوراكي آقاي مهندس علي صديق پناه -
  معاون دفتر امور گلخانه ها، گياهان دارويي وقارچ  آقاي مهندس علي عصمتي -
  عضو هيئت علمي دانشگاه فردوسي مشهد دكتر محمد فارسيآقاي  -
  رئيس گروه قارچهاي خوراكي دفتر امور گلخانه ها، گياهان دارويي وقارچ خانم مهندس الهام فتاحي فر -
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  مقدمه
مي دهند عبارتند از: قارچ درصد توليد جهاني قارچ خوراكي را تشكيل  85پنج گونه عمده قارچ خوراكي كه در دنيا توليد و   

 درصد. 26درصد و ساير قارچ ها  17درصد، قارچ شيتاكه  27درصد، قارچهاي صدفي  30دكمه اي 

درصد قارچ  1درصد توليد)، قارچ خوراكي دكمه اي سفيد و كمتر از  99در حال حاضر در ايران عمده توليد قارچ خوراكي كشور (بيش از 
ايجاد تنوع در توليد گونه هاي قارچ دنيا و ايران، به روند روبه رشد توليد قارچ خوراكي در  با توجه .مي باشدخوراكي صدفي 

  كشور ضروري است. خوراكي در
 ي قبلايران در سالها جمله قارچ صدفي در الزم به ذكر است تجربه توليد گونه هاي قارچ خوراكي به غير از قارچ دكمه اي، از

جايگاه  توليد به شيوه سنتي، ... داليل مختلف از جمله عدم ترويج و فرهنگ مصرف قارچ صدفي،وجود داشته است اما به نيز 
. اما امروزه با پيشرفت هاي صورت گرفته در تكنولوژي توليد ايجاد نكرد خود را همانند قارچ دكمه اي در سبد غذايي مردم

رخصوص مصرف مواد غذايي سودمند و مفيد براي نه هاي مختلف قارچ خوراكي و نيز افزايش آگاهي مصرف كنندگان دوگ
سالمتي انسان، گرايش به مصرف گونه هاي قارچ خوراكي كه بويژه داراي خواص دارويي و درماني نيز باشند، افزايش يافته 

 جنوب شرقي در طي دهه گذشته توسعه يافته به سرعت در آسياي كه پرورش قارچ شاه صدف مي توان به  از جمله است.
تعدادي از پرورش دهندگان قارچ خوراكي در چين، تايوان و ژاپن به پرورش اين قارچ روي آوردند. قارچ شاه و  ه نموداشار

طعم اين قارچ داراي بافت مطلوب و كمي صدف طعم بهتري نسبت به ساير گونه هاي قارچ صدفي دارد. ساقه نرم و ضخيم 
صدفي است قارچ قارچ، دوره نگهداري طوالني تر نسبت به ساير گونه هاي  شيرين است. نكته قابل توجه ديگر در مورد اين نوع

كاهش دهد. طعم و مزه بسيار خوب  و اخيرا مشخص شده كه قارچ شاه صدف همانند قارچ شيتاكه مي تواند كلسترول خون را
به  قارچ شاه صدف قارچ باشد.  هگون شروع پرورش اين ي برايمي تواند انگيزه خوب  تر قارچ شاه صدف، و دوره نگهداري طوالني

بين مردم در  خوبييك قارچ پرطرفدار بوده و از استقبال صورت خودرو و طبيعي نيز در برخي مناطق كشور وجود دارد و 
  مناطق رشدي خود برخوردار است.

با  فني در راستاي تحقق اهداف توليد و ايجاد اشتغال در كشور  و ايجاد تنوع در توليد محصوالت قارچ خوراكي و ضوابطلذا اين 
و تدوين  توليدكنندگان قارچ خوراكيدانشگاهي و تحقيقاتي و بهره مندي از منابع علمي معتبر موجود و تجربيات متخصصان 

   براي اجرا ابالغ مي گردد.
  
  تعاريف 

  مي باشد. (.Pleurotus  spp)پلوروتوس جنس اي قارچ خوراكي منظور گونه ه :قارچ صدفي
 مي باشد. Pleurotus eryngii)(منظور گونه قارچ خوراكي پلوروتوس ارينجي  قارچ شاه صدف:

پرورش            هاي تاسيس و بهره برداري به كليه اشخاص حقيقي و حقوقي اطالق مي گردد كه درخواست پروانه :تقاضيم
  .مي نمايند اقدام زمينهو نسبت به سرمايه گذاري در اين  رندرا دا شاه صدفو  صدفي خوراكي هاي قارچ

 واحدمجوزي است كه پس از ارائه مدارك مثبته مورد نياز و در صورت داشتن شرايط الزم متقاضي، براي  پروانه تاسيس:
 شود.زمين مورد تائيد صادر ميدر  شاه صدفو  پرورش قارچ هاي خوراكي صدفي

مجوزي است كه پس از اتمام عمليات ساخت و احداث و نصب تجهيزات مطابق با طرح و تائيد اوليه،  برداري:پروانه بهره
 شود.صادر مي، شاه صدفو  پرورش قارچ هاي خوراكي صدفيجهت آغاز فعاليت 
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در سطح  شاه صدفو قارچ هاي خوراكي صدفي توليدبردار به منظور توسعه و افزايش مجوزي است كه بهره توسعه: مجوز
 گردد.نمايد و در صورت احراز شرايط الزم صادر ميزمين تحت فعاليت خود درخواست مي

 7/7/94مورخ   20703/020منظور ابالغيه شماره نظام صدور پروانه هاي واحدهاي گلخانه اي و قارچ خوراكي: 
واحدهاي پرورش قارچ صدفي و شاه  كار صدور پروانه تاسيس، بهره برداري و مجوز توسعه گردش كشاورزي مي باشد.وزيرجهاد

  صدف بر اساس نظام صدور پروانه هاي واحدهاي گلخانه اي و قارچ خوراكي انجام مي پذيرد.
تن  220زمين و ابنيه موردنياز براي صدور پروانه قارچ دكمه اي با ظرفيت  در حال حاضر نصاب با توجه به اينكه -1توضيح  
جلوگيري از ايجاد به منظور ، مورد تاييد سازمان امور اراضي مي باشد و مترمربع ابنيه) 2000مترمربع زمين و  4000( در سال

احداث فرايند تسهيل در اجرايي شدن  نيزو  تغييركاربري احتمالي زمين هاي كشاورزيخرد شدن اراضي و زمينه جديد براي 
صورت بر مبناي زمين و ابنيه فوق ، صدور پروانه هاي واحدهاي قارچ صدفي و شاه صدف واحدهاي قارچ صدفي و شاه صدف

 اما با توجه به در نظر گرفتن شرايط بازار و مصرف سرانه اين گونه هاي قارچ، حداقل تناژ قارچ صدفي و قارچ شاه صدف پذيرد.
   در نظر گرفته  شده است. تن در سال 50در اين ضوابط،  براي صدور پروانه

صرفا براي توليد قارچ شاه صدف بوده و واحد توليدي بايد از  ضوابطدر مورد قارچ خوراكي شاه صدف، اين  -2توضيح 
  بستركشت آماده استفاده نمايد.

متقاضيان احداث واحدهاي قارچ صدفي و شاه ، شاه صدفبا توجه به لزوم افزايش مصرف قارچ هاي صدفي و   -3توضيح 
قارچ فراوري شده در بازار داخلي و توليد و عرضه صدف بايد در طرح اجرايي خود تمهيدات الزم را براي عرضه قارچ تازه و يا 

  خارجي، پيش بيني نمايند.
  
  
 

  قارچ صدفي و شاه صدفتوليد  واحد ضوابط احداث -2
 صدفي و شاه صدفقارچ  احداث واحد توليدمكان يابي براي  -2-1

  عرضه كننده بستركشت قارچ خوراكي.بعد فاصله تا واحدهاي حداقل رعايت دسترسي و 

 .پيش بيني محل مناسب براي نگهداري مواد اوليه در محل اجراي طرح 

 .زمينه توسعه آتي واحد از نظر مكان و توسعه تاسيسات 

  توليد و توسعه آتي.دسترسي به آب كافي متناسب با ظرفيت 

  ،ساير امكانات ارتباطي وجود داشته باشد. خطوط انتقال گاز واولويت دسترسي به دسترسي به برق صنعتي 

  
  توليد  توليد براي احداث واحد ظرفيتحداقل  -2-2
 قارچ صدفي -2-2-1

  
 مي  در سالتن   50 ،صدفيپرورش قارچ خوراكي  واحدتوليد براي صدور پروانه تاسيس  اقتصادي حداقل ظرفيت

  باشد.
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 .توليد قارچ صدفي به همراه توليد بستركشت آن درنظر گرفته شده است 

  متناسب با طرح توجيهي تاييد ، واحد پرورش قارچ خوراكي صدفي حداقل زمين موردنياز براي احداث به طور كلي
در  ذيل اردپيش بيني شده در طرح مي باشد. ضمنا مو و محوطه سازي ابنيه ،و ابعاد زمينمهندسين مشاور شده 

 به عنوان راهنما قابل استفاده است: تعيين حداقل زمين موردنياز

 مي شود.         حداقل فضاي سبز مطابق ضوابط محيط زيست ضروري است و به مقدار زمين موردنياز افزوده رعايت 

 به شرح جدول زير مي  مترمربع مي باشد كه 1150معادل  واحد توليد قارچ صدفي، حداقل مساحت ابنيه موردنياز
 باشد:

 

  

  شاه صدفقارچ  -2-2-2
 تن در سال مي  50، شاه صدفتوليد براي صدور پروانه تاسيس واحد پرورش قارچ خوراكي  اقتصادي حداقل ظرفيت

 باشد. 

  بدون توليد بستركشت در نظر گرفته شده است. به عبارت ديگر توليدكننده بايد بستركشت توليد قارچ شاه صدف
 ستركشت قارچ شاه صدف تهيه نمايد.بآماده را از واحدهاي توليد 

  متناسب با طرح توجيهي تاييد  شاه صدفبه طور كلي حداقل زمين موردنياز براي احداث واحد پرورش قارچ خوراكي
شده مهندسين مشاور و ابعاد زمين، ابنيه و محوطه سازي پيش بيني شده در طرح مي باشد. ضمنا موارد ذيل در 

 تعيين حداقل زمين موردنياز به عنوان راهنما قابل استفاده است:

 مي شود.      وردنياز  افزودهرعايت حداقل فضاي سبز مطابق ضوابط محيط زيست ضروري است و به مقدار زمين م 

  مترمربع مي باشد كه به شرح جدول زير مي  750معادل  شاه صدفحداقل مساحت ابنيه موردنياز واحد توليد قارچ
 باشد:

مقدار ابنيه موردنياز   نوع ساختمان
  (مترمربع)

  450  سالن هاي توليد
  100  اداري، نگهباني، رفاهي و كارگري

  70  سردخانهسالن بسته بندي و 
  40  انبار

مقدار ابنيه موردنياز   نوع ساختمان
  (مترمربع)

  300  نگهداري مواد اوليه توليد بستركشتمحل 
  100  سالن توليد بستركشت

  500  و راهروي دسترسي سالن هاي توليد
  100  اداري، نگهباني، رفاهي و كارگري

  60  و انبار سالن بسته بندي و سردخانه
  40  تاسيسات

  50  هانگار ماشين آالت
  1150  جمع
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  70  تاسيسات
  20  هانگار ماشين آالت

  750  جمع
  
  برق و سوخت موردنياز ،حداقل آب -2-3

  آب موردنياز مي تواند از منابع مختلف از جمله: قنات دائمي، چشمه دائمي، رودخانه دائمي، آب سدهاي دائمي و چاههاي
  تامين گردد . منطقه اي استان و يا شهرستانشركتهاي سهامي آب كشاورزي پس از تاييد حق آبه از 

  
  قارچ صدفي -2-3-1

 معتدل و خشك مركزي، در مناطق سردسير،  كيلوگرم قارچ صدفي، ميزان سوخت گازوئيل مصرفي به ازاء هر
  .مي باشد ليتر 0,3و 0,6،  0,7، 0,8معادل گرمسير به ترتيب 

  برآورد  مي گردد. ليتر   30 قارچ صدفي هر كيلوگرمميزان آب مصرفي براي توليد  
 كيلووات برآورد مي گردد.  1-1,5، قارچ صدفي هر كيلوگرم ميزان برق مصرفي براي توليد 

  شاه صدفقارچ  -2-3-2
 معتدل و خشك مركزي، در مناطق سردسير،  ،شاه صدفكيلوگرم قارچ  ميزان سوخت گازوئيل مصرفي به ازاء هر

  .ليتر مي باشد 0,3و 0,6،  0,7، 0,8گرمسير به ترتيب معادل 
  برآورد  مي گردد. ليتر   15 شاه صدفقارچ  هر كيلوگرمميزان آب مصرفي براي توليد  
 كيلووات برآورد مي گردد.  1-1,5، شاه صدفقارچ  هر كيلوگرم ميزان برق مصرفي براي توليد 

  
  ساختمان هاي واحد پرورش قارچ صدفي و شاه صدف  ضوابط فني -3
  سالن هاي پرورش -3-1

 شوند. انتخاب اين مصالح بستگي به قيمت و قابليت دسترسي بـه آن  هاي پرورش از مصالح گوناگوني ساخته ميسالن
و در برابـر دمـاي    نمايـد اين ساختار بايد امكان كنترل شرايط محيطي را افزايش داده و نوسانات دما را كنتـرل   .دارد

  پختن سالن (كوك اوت) مقاومت كافي داشته باشد. 
 سـطوح درونـي   اي باشد كه به سهولت قابل نظافـت و ضـد عفـوني كـردن باشـد.      طراحي سالن هاي پرورش، به گونه

 ها بايد صاف و بدون خلل و فرج بوده تا موجب تسهيل شستشو فشار آب شود. ديوارها و سقف

 از طريـق هواسـازها و   ، داراي عايق رطوبت و حرارت بوده و فقط ورود و خـروج هـوا   خوراكي سالن هاي پرورش قارچ
دريچه هايي كه هوا از آنها وارد يا از سالن خارج مي شود بايد به يك فيلتـر هپـا    دريچه هاي خروجي هوا انجام شود.

به ازاء هر دريچه ورودي هوا، روي در يا ديوار انتهايي سالن پرورش بايد يك دريچه نصب شود. به ازاء هر  مجهز باشد.
مترمربع تعبيـه شـود. روي    80×80سالن پرورش، بايد يك دريچه خروجي هوا با ابعاد مترمربع سطح زيركشت  100

  دريچه هاي خروجي هوا و به منظور تنظيم فشار سالن هاي پرورش قارچ، بايد لوور نصب شود.
 هـاي كشـت طبقـاتي بايـد     ها در سيستم سـالن ها بايد غيرقابل نفوذ در برابر آب و رطوبت باشد. كف سالنكف سالن

هاي ورودي و خروجي مشـكالتي  هموار و مقاوم بوده تا امكان نصب طبقات كشت وجود داشته و همچنين نصب درب
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كف سالن ها با هر نوع ساختاري مي بايد عايق شـوند. جـنس كـف سـاختمان هـا (بـا        براي حمل و نقل ايجاد نكند.
ل، بستركشـت و تجهيـزات مكـانيكي حمـل و     اولويت بتن) بايد به گونه اي باشد فشار ناشي از بارهاي سنگين محصو

نقل را تحمل نمايد. كف ها بايد از جنس مواد مقاوم، صاف، قابل شستشو، بدون درز و شكاف، برآمدگي و فرورفتگـي  
  بوده، گرد و غبار ايجاد نكرده و همچنين لغزنده نباشد

 متر متغير  6تا حداكثر  4ارتفاع آن  متر و 12تا حداكثر  6متر و عرض آن بين  24تا  15طول سالن هاي پرورش بين
شكل سالن بايد اجازه سيركوله مناسب هوا ، كنترل آسان دماي بسـتر كشـت، هـواي محـيط ، رطوبـت و دي       است.

 اكسيد كربن را فراهم نمايد. 

  به طرف حوضچه رسوبگير در انتهاي سـالن پـرورش    %1كف ها بايد مجهز به فاضالب، داراي سيفون و شيب مناسب
به طـرف مخـزن بـوده و داراي ظرفيـت      %1باشند تا مانع نفوذ آب به سالن گردد. همچنين بايد داراي شيب مناسب 

كافي جهت تخليه سريع فاضالب حاصل از شستشوي محل باشد. آب كف سالن هاي پرورش قـارچ از طريـق دريچـه    
سالن خارج مي شود. روي دريچه هاي خروجي آب، با توري فلزي پوشانده شود. تمـامي   هايي كه تعبيه شده است از

  آبگذرها و كانال هاي كف، بايد با سرپوش هاي قابل برداشت پوشانده شود. 
       سالن هاي پرورش معموال داراي دو درب مي باشند كه يك درب به راهروي دستيابي بـاز مـي شـود و يـك درب بـه

تخليه سالن پرورش. درها از نظر بخار، دما و رطوبت عايق بنـدي شـوند. درهـا داراي سـطوح      راهروي دسترسي براي
 صاف، قابل شستشو و از جنس مواد مقاوم باشند. 

 اي پيش سالن (پيش ورودي) باشد تا از تغييرات ناگهاني دماي داخل سالن درب ورودي اصلي به راهرو بايد دو مرحله
ده، همچنين راه نفوذ جوندگان و حشرات بسته شوند. درزبندي درب هاي سـالن  در فصول مختلف سال جلوگيري ش

ها بايد بگونه اي باشد كه مانع ورود حشرات به سالن هاي پرورش گردد چون بـوي ميسـيليوم قـارچ بـراي حشـرات      
 بسيار جذاب مي باشد.

  ها در يك يا دو طـرف متغيـر   سالنهاي پرورش و نحوه قرارگيري راهروي دسترسي در هر واحد بسته به تعداد سالن
بنـدي و رفـاهي   هـاي بسـته  هاي پرورش و ارتباط آن تا سالنباشد. طول راهروي دسترسي با توجه به عرض سالنمي

متـر و چنانچـه    4هاي پرورش در يك رديف ساخته شوند، عرض راهـروي دسترسـي   محاسبه مي شود. چنانچه سالن
 متر مي باشد.  8تا  6هاي پرورش در دو رديف ساخته شوند بين سالن

   قبل از ورودي عمومي، يك پيش ورود به منظور تعويض لباس، استحمام و حوضچه ضدعفوني كفش ها وجود داشـته
  باشد.

  
  بنديساختمان بسته -3-2

 و سالن بسته بندي متناسب با ميزان توليد و مندرج در دستورالعمل اجرايـي   بندي مجهز به سردخانهساختمان بسته
 هاي پرورش متصل مي باشد. باشد. اين ساختمان به سالنمي 

 بنـدي  بندي است. وسعت ساختمان بستهو سالن بسته بندي شامل اتاق مسوول بسته بندي، سردخانهساختمان بسته
باشد. فشار استاتيك هواي ساختمان بسته بندي، بايد كمتر از راهـروي دسـتيابي   با توجه به ميزان توليد متفاوت مي

 باشد.

  



 ٨

  هاي بخش كارگري و رفاهيساختمان -3-3
       ساختمان هاي بخش كارگري و رفاهي در مزارع با ظرفيت توليد وتعداد نيروي انسـاني رابطـه مسـتقيم بـا احتسـاب

  مواردي همچون سرويس هاي بهداشتي حمام، نماز خانه و نهار خوري ضروري است. 
  
  ساختمان تأسيسات -3-4

       در . باشـد ورالعمل اجرايـي مـي   وسعت ساختمان تأسيسات در واحد متناسـب بـا ظرفيـت توليـد و منـدرج در دسـت
هواسـازها، بـاالتر   شكل بوده و حداقل يك متر از سـطح   Hساختمان تاسيسات، اگزوز ديگ بخار و سيستم گرمايشي 

باشد. وضعيت عايق بندي ديوارهاي ساختمان تĤسيسات، داراي حداقل ضريب تبادل حرارتي بوده تا از انتقال گرما به 
  راهروي دستيابي و ساير قسمت هاي ساختمان توليد جلوگيري شود. 

  
  ساختمان انبار -3-5

 ه ها بايد مقاوم، قابل نظافت بوده، امكان النـه گـذاري   براي ساخت انبارها از سازه هاي مناسب استفاده شود. اين ساز
  حشرات، جوندگان و پرندگان در آن وجود نداشته باشد. 

  
  هاي نگهباني، برق و ژنراتور و اداريساختمان -3-6

 هاي نگهباني، برق و ژنراتور و اداري براي نصب تجهيزات و همچنين حفـظ جنبـه هـاي ايمنـي مطـابق بـا       ساختمان
  استانداردها و مقررات مربوطه، بايد داراي ظرفيت كافي باشد. 

  
  سيستم فاضالب -3-7

  جدا نگه داشته و سيستم فاضالب در سالنهاي پرورش قارچ بگونه اي ساخته شود كه بتواند جريانات آب را از يكديگر
با توجه به اهميت واژه كليد ( بهداشت ) شستشوي روزانه و مرتب سالن هـاي پـرورش، توصـيه مـي شـود در طـول       

 . آن پوشيده شود راهروي هر سالن خروجي هاي فاضالب تعبيه و با شبكه فلزي روي

  ) هر فاضالب بايد يك سيفون تخليه داشته باشد و يك شبكه فوالدي گالوانيزهcm 30×30     مـي بايسـت در بـاالي (
 هر يك از آنها نصب شود تا در برابر حركت ليفتراك و ماشين آالت مورد استفاده مقاوم باشند.

 صورت بيماري از يـك سـالن بـه سـالن ديگـر       سيستم فاضالب سالن ها بايد از يكديگر مجزا باشند چون در غير اين
  انتقال مي يابد.

  
  طبقه بندي سالن هاي پرورش  -3-8

  . طبقه بندي سالن هاي كشت از جنس آلومينيوم يا ساختار فلزي گالوانيزه گرم در ابعاد مختلف ساخته مي شوند
چين بايد بدون شود، متفاوت است. قارچعرض طبقات و فاصله بين آنها در واحدهايي كه قارچ با دست برداشت مي

متر و  45/1تا  20/1ها دسترسي و امكان چيدن آن را داشته باشد. عرض طبقات بين نياز به خم شدن زياد، به قارچ
بندي از يكديگر بين متر است. فواصل دو رديف طبقهسانتي 65تا  60متناسب با روش كشت فاصله بين طبقات 

 7 تا 3 بين رديف هر در طبقات متر متغير است. تعدادسانتي 100تا  70متر و  از كنار ديوارها بين  50/1تا  40/1



 ٩

 1فاصله آخرين طبقه تا سقف، حداقل  .است مترسانتي 30 تا 20 سالن كف از  طبقات فاصله .باشدمي متغير طبقه
 انتهاي درب خروجي از و متر 3 تا 1 بين دستيابي، راهروي ورودي درب از هاسالن بنديطبقه متر مي باشد. فاصله

   .باشدمي متر يك توليد، سالن
 140تا  120كشت عمودي كه عرض  طبقات : طبقات كشت در قارچ شاه صدف مي تواند به دو صورت طراحي گردد 

حالت عرض  اين كشت افقي كه در.در نظر گرفته مي شود سانتي متر 65تا  60له بين طبقات سانتي متر و فاص
 مي شود. سانتي متر در نظر گرفته  50تا  40سانتي متر و فاصله بين طبقات  15تا  10طبقات 

  
  ضوابط فني توليد قارچ صدفي -4

روش هاي متداول براي پرورش قارچ صدفي عبارتند از پرورش روي طبقات، پرورش قـارچ در كيسـه و پـرورش قـارچ درون     
روز طول مي كشـد كـه    60تا  45كل دوره توليد قارچ بطري. فرآيند توليد قارچ صدفي روي طبقات در ادامه اشاره خواهد شد. 

  هفته بعدي كه برداشت قارچ مي باشد. 3پين زني و رشد قارچ و  روز مرحله 10-14روز مرحله ريسه دواني،  20شامل 
  خالصه مراحل پرورش قارچ صدفي روي طبقات به شرح ذيل مي باشد: 

  آماده سازي بستركشت -4-1
  پر كردن سالن و اسپان زني -4-2
  ريسه دواني -4-3
  پين زني و رشد قارچ -4-4
  برداشت -4-5
  تخليه سالن -4-6
  
  آماده سازي بستركشت -4-1

   برخي از مواد اوليه مورد استفاده به عنوان بستر كشت نياز به يك سري عمليات اصالحي دارند. كلش و ساقه هـاي
 ذرت را معموالً بايد خرد كرد. 

  عمومي ترين بستركشـت   سانتي متر  خرد مي شود. يكي از 2-6براي آماده سازي بستركشت،كلش گندم به طول
 %5كلـش گنـدم،     %92-93شامل  فاده كه براي واحدهاي مدرن توليد قارچ صدفي به كار مي رود، هاي مورد است

سنگ آهك است. ساير بستركشت هاي جايگزين قابل استفاده مي باشد. براي توليد هر تـن  %1-2سبوس گندم  و 
  كيلوگرم كلش گندم نياز است. 700قارچ صدفي، حدود 

  مرحله بعد مرطوب و پاستوريزه كردن بستركشت مي باشد. در روش آب داغ، آب و بستركشت درون ظروف بزرگي
درجه سانتيگراد به مدت يك ساعت حرارت مي بينند. (حرارت در اين مرحله  60-55به مدت يك ساعت در دماي 

  درجه بيشتر شود).  60نبايد از 
  

  اسپان زني  -4-2
 بايد به گونه اي باشد كه داراي فشار مثبـت، مجهـز بـه فيلتـر هپـا و داراي فشـارمثبت و        طراحي سالن اسپان زني 

 كاشي كاري و عايق باشد. 
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  بسـتر                 درجه سرد شد، براي اسپان زني آماده خواهد بود.  25وقتي بستركشت پاستوريزه شده تا دماي
 25-22راد برسد. پس از اتمام  اين زمان و در دمـاي  درجه سانتيگ 25ساعت به دماي  16-20كشت بايد در مدت 

 كافي است. %50درجه سانتيگراد، اسپان زني بستركشت انجام مي شود. رطوبت بستر كشت براي مرحله اسپان زني

          اسپان خوب بايد از سوش مناسب تهيه شده باشد، كپك زده نبـوده و بـوي ترشـي ندهـد، رطوبـت اضـافي و آب
 ان مشاهده نشود و قهوه اي نشده باشد.كندانس در كيسه اسپ

     ،در هنگام اسپان زني، رعايت بهداشت كامالً ضروري است. بايد اتاق يا سالن اسپان زني كامال  تميـز و پـاك بـوده
دستها تميز باشد و بهداشت فردي نيز رعايت شود. افراد مربوطه بايد از دستكش، كاله و ماسـك اسـتفاده نماينـد.    

منظور راحتي كارگران در محيط به خـوبي انجـام شـود و هـوا پـس از عبـور از فيلتـر و ترجيحـاً         عمليات تهويه به 
) وارد فضاي اتاق شود. استفاده از المپهاي ضدعفوني كننده در شب قبل از عمليات اسپان HEPAفيلترهاي هپا (

 زني بسيار مفيد است.

  ظروف پرورش قارچ، پر مي شود. نسبت مناسـب بـراي   بستركشت پس از اختالط با اسپان، درون كيسه ها يا ساير
درصد وزن خشك  5هاي بستركشت دارد ولي معموالً مقدار اسپان به ميزان  اسپان و بستركشت بستگي به ويژگي

 . توصيه مي شودبستركشت 

 ر بهتر  است كه بستركشت اسپان زده شده در كمترين زمان ممكن درون كيسه ها پر شده و مدت زمان كمتري د
  فضاي باز باقي بماند همچنين پس از پر كردن كيسه ها، درب آنها نيز بايد فورا بسته شود.

  
  ريسه دواني -4-3

 يا اسپان ران عبارت است از مدت زماني كه ميسليوم رشد كرده و تمام سطح  بسـتر كشـت را بپوشـاند.     ريسه دواني
در طي  اين مدت مقداري از آب اضافي نيز از بسـتر   مفيد مي باشد. مرحلهوجود دي اكسيد كربن و اكسيژن در اين 

 شود.  مي با رشد ميسليوم نياز به اكسيژن بيشترو كشت خارج 

    از ديگر نكاتي كه بايد مد نظر قرار گيرد اين است كه به منظور جلوگيري از افزايش دماي بستر كشت در اثـر پديـده
وجود نور فقط به منظـور كنتـرل و پـايش    در اين مرحله  .هواي سالن كاهش يابددماي بايد گرم شدن خود بخودي، 

 تأمين نمود. حملنور مورد نياز را مي توان بوسيله چراغهاي قابل . رشد و دما مورد نياز  است

 درجه سانتيگراد است و بـه تـدريج    22تا  20روز، طول مي كشد. دما در طي مرحله اول  17-23ريسه دواني  هحلمر
درجه سانتيگراد افزايش مي يابد. با توسعه  ريسه دواني، بستركشت به دليل رشد ميسليوم شروع به گرم شدن  25به 

ي الزم براي رشد قارچ صدفي متناسب با گونه تأمين مي كند. بنابراين دماي هواي سالن بايد به گونه اي باشد كه دما
 گردد.

   ميسيليوم قارچ در طي دوران رويشي خود نياز به عمليات هوادهي ندارد اما بايد اين را در نظر گرفت كه بايد در اين
  يست.ن ضروريشود و وجود نور مي بت ثسه بار كنترل دما در روز  مرحله به ميزان كافي اكسيژن در دسترس باشد.

  شرايط محيطي سالن در مرحله ريسه دواني به شرح زير مي باشد:
  مقدار  عنوان

  درصد 85-90  رطوبت نسبي هواي سالن
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  درجه سانتي گراد  5تا  3  اختالف دماي هواي سالن و بستركشت
  بستركشت) دماي (دماي سالن پايين تر از

  >ppm1000  غلظت دي اكسيد كربن  دي اكسيد كربن
  نيستضروري   نور

  
  پين زني و رشد قارچ -4-4

  وقتي ريسه هاي قارچ بطور كامل روي بستركشت را پوشاند، شرايط محيطي در سالن پرورش به نحوي تنظيم مي
) مناسب باشد. به اين منظور به عواملي از قبيل افزايش  قارچشود كه براي تبديل رشد رويشي به رشد زايشي (توليد 

 نور، انجام تنش سرمايي، تأمين رطوبت نسبي باال و تأمين اكسيژن به مقدار كافي نياز مي باشد.

  3  روز قبل از اينكه براي انجام عمليات هوادهي، ورقه هاي پالستيكي روي بستركشت برداشته شوند، ميزان  4الي
روزنامه مناسب باشد) افزايش يافته و دماي سالن هاي پرورش  مطالعهلوكس (به مقداري كه براي  120تا 80نور به 

 درجه سانتي گراد متغير است.  24تا  10بسته به نوع و گونه قارچ كاهش مي يابد كه بين 

  فظ نمود. پين هاي بار آبياري در طول روز تامين و ح 2تا  1 رطوبت نسبي سالن هاي پرورش قارچ را بايد از طريق
  قارچ پس از چند روز نمايان شده و به زودي به حداكثر رشد خود مي رسد.

  
  شرايط محيطي سالن در مرحله پين زني و رشد قارچ به شرح زير مي باشد:

  مقدار  عنوان
  درصد 82-85  رطوبت نسبي هواي سالن

  درجه سانتي گراد  5تا  3  اختالف دماي هواي سالن و بستركشت
  بستركشت)دماي (دماي سالن پايين تر از 

  پي پي ام 800كمتر از   دي اكسيد كربن
  ضروري نيست  نور

  
  خانه  16در اين مرحله ورود حشرات بايد كنترل شود. از توري هاي ريز كه هر سانتي متر مربع آن داراي بيش از

  وارد نشوند.باشد در سالن بايد استفاده كرد تا بويژه مگس هاي سياريد و فوريد 
  پين ها اگر به سمت باز شدن رفته اند، نور و عوامل محيطي سالن بايد كنترل شود زيرا نور كم، دي اكسيد كربن باال

 و اكسيژن كم موجب رشد ساقه قارچ مي شود. 

  كاهش  ،بيمارياگر بيماري باكتريايي در اين مرحله مشاهده شود، از عالئم آن زرد شدن قارچ است كه بايد با كنترل
  رطوبت و خارج نمودن قارچ هاي آلوده، از شيوع بيماري جلوگيري كرد.

  
   قارچ برداشت  -4-5
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  .قارچ ها را بايد به محض تشـكيل تيغـه   زماني كه قارچ صدفي به حداكثر اندازه خود رسيد، قابل برداشت مي باشد
(از پايه برداشت نمـود)   برداشت كرد ها و زماني كه  هنوز چين خوردگي هاي  لبه هاي قارچ به سمت پايين است

و اين به دليل ميزان بستركشت است كه مي تواند مواد مـورد   انجام دادعمليات برداشت را مي توان در چند فالش 
 نياز قارچ را طي چند مرحله برداشت تأمين نمايد. 

   ،محصول از اولين فالش  %50-60 فالش برداشت مي كنند و تقريباً  3پرورش دهندگان معموالًَ  در روش طبقاتي
 -40روز بعد از پايان مرحله ريسه دواني است. دومين فلـش برداشـت    35برداشت مي شود. اولين فالش برداشت، 

محصول برداشت مي شود. همه عوامل محيطي سالن در سه فلش ثابت  %10-15محصول و در سومين فلش  35%
  تخليه شود.  توليد بهتر است سالناست. معموال بيش از دو فلش توصيه نمي شود و 

       توصيه مي شود كه در اين مرحله همه افراد در سالن پرورش قـارچ داراي ماسـك، دسـتكش و چكمـه پالسـتيكي
باشند و آنها را در آب نمك اشباع و يا هيپوكلريت سديم قرار دهند. لباس ها و دست ها بايد تميز باشند تـا سـبب   

. برداشت قارچ بايد به طريقه بيرون كشيدن قارچ از بستر كشت انجام شود. اگر براي انتقال آفات و بيماريها  نشوند
برداشت قارچ ها از روش بريدن استفاده شود، قسمت برش خورده روي سطح بستر باقي مانده و محيط مناسـبي را  

  فاده شود.براي ورود تريكودرما (كپك سبز ) فراهم مي سازد. در مرحله برداشت از هيچ سمي نبايد است
 به حفظ كيفيت ظاهري آنها براي مدت طوالني تـر كمـك خواهـدكرد. قارچهـا      پس از برداشت، سرد كردن قارچها

بيشتر قارچ هاي صدفي مقداري ساقه دارند و به دليل اينكه اين سـاقه   بايد تميز شوند. قبل از بسته بندي و فروش
كننده نيست. بنابراين اين ساقه ها بريده و دور انداختـه   ها  معموالً به سختي جويده مي شوند، مورد قبول مصرف

كه در حال حاضر متداول است، بسته بنـدي در بسـته هـاي كاغـذي يـا       روش بسته بندي قارچ صدفيشوند، مي 
  پالستيكي و پوشاندن آن با استرچ پالستيكي است. 

  
  تخليه سالن  -4-6

 ادي به صرفه نباشد، تخليـه سـالن انجـام  مـي شـود. ابتـدا       وقتي كه برداشت قارچ از بستركشت ديگر از نظر اقتص
رايج ترين روش، تزريق بخـار و  افـزايش    بستركشت باقيمانده روي طبقات بخاردهي شده و سپس تخليه مي شود.

 ساعت مي باشد.  6-8درجه و ثابت نگهداشتن آن در همين دما به مدت   60دماي اتاق تا 

     عمليات كوك آوت بايد تمامي آفات و بيماريها را نابود كند. عالوه بر اين در مورد پسماندهايي كه بـه فـروش مـي
 رسد و يا دور ريخته مي شود، بايد از حذف كامل بيماريها و حشرات آن مطمئن بود. 

 ديگر سطوح سخت بايد  پس از تخليه بستركشت كوك آوت شده از سالن، سالن توليد بايد كامالً تميز شود وكف و
  كامالً شسته و ضدعفوني شود.

  
  )ارينجي( شاه صدف ضوابط فني توليد قارچ - 5

  ،گياهي كـه ايـن گونـه قـارچ بـه صـورت        از نام  "ارينجي"مي باشد.  پلوروتوس ارينجينام علمي قارچ شاه صدف
 ، گرفته شده است.وحشي در طبيعت در كنار آن يافت مي شود
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      بستركشت بايد درون ظروف مقاوم به دماهاي باال قرار گيرد و فضاي كافي براي تنفس ميسـليوم در مراحـل بعـد
 وجود داشته باشد. 

     عمومي ترين ظروف مورداستفاده عبارتند از كيسه هاي پالستيكي (در چين) و بطريهـاي پالسـتيكي (در تـايوان و
  ژاپن).

  ت. بستركشـ پرورش قارچ شاه صدف بايد از بستركشت آمـاده اسـتفاده نمايـد   همانطور كه قبال اشاره شد، متقاضي 
قارچ شاه صدف، در واحدهاي توليد بستركشت قارچ و به صورت مجزا توليد شده و به متقاضيان پرورش قارچ شـاه  

  صدف، عرضه مي شود. 
  

  :قارچ شاه صدف مراحل پرورش -1- 5
  درجه سلسيوس. 24 ±2در سالن با دماي  ستركشت آمادهي ببطريها كيسه ها يا : قرار گيري30تا  1روز  
  (بسته به روش كشت) . سطح بستركشت : اسكرچينگ يا خراشيدن31روز  
  درجه سانتيگراد براي شـوك   18تا  16ضمن كاهش دما به : مرحله تشكيل پين ها كه در اين مرحله 38تا  36روز

  درصد مي باشد. 87تا  85ساعت در روز نياز بوده و رطوبت نسبي  8لوكس نوري به مدت  1000تا  500 دمايي،
  برداشت، سورت، بسته بندي، سرد كردن و توزيع.48تا  46روز :  
  ضدعفوني و تخليه سالن پرورش.50تا  49روز :  

  
  شاه صدفهاي كشت قارچ سيستم -2- 5

 هـاي  ) سيستم كشت درون كيسـه 1 :شودبه دو صورت كلي انجام مي صدفشاه داري در قارچ  نحوه كشت و سالن
  هاي پالستيكي. ) سيستم كشت درون بطري2پالستيكي 

  
  
  
  
  هاي پالستيكيكشت درون كيسه -2-1- 5

 3تا  5/0پروپيلن (به وزن اتيلن و يا پليهايي از جنس پليترين روش كشت قارچ ارينجي است. كيسهمرسوم 
ها به بستركشت، در اين ت در هر كيسه) با يك درپوش فيلتري براي جلوگيري از ورود آلودگيكيلوگرم بستركش
  شوند. روش استفاده مي

 گيرند تا اي در اين طبقات قرار ميهاي كشت به گونهطبقات كشت در اين روش به صورت عمودي بوده و كيسه
جويي از فضاي از راست و يا چپ طبقه كشت، توليد و برداشت گردند. اين روش توليد بيشترين مقدار صرفه قارچها

هاي ديگر سالن را به همراه خواهد داشت و در نتيجه راندمان استفاده از هر سالن كشت در شرايط يكسان از روش
 باالتر خواهد بود. 

 يا دو طرفه انجام پذيرد. در روش دو طرفه فقط يك رديف بستركشت تواند به صورت يك طرفه و اين روش توليد مي
وجود خواهد داشت. اما در روش دو  شاه صدفچيده شده و از سر و انتهاي كيسه پالستيكي امكان ايجاد قارچ 
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شوند و تنها از سر كيسه پالستيكي اقدام به طرفه، دو رديف كشت به موازات يكديگر در سالن كشت قرار داده مي
  شود.مي شاه صدفبرداشت محصول قارچ 

  
  سيستم كشت درون بطري پالستيكي -2-2- 5

 جنوبي، چين، اياالت متحده شود مانند ژاپن، كرهدر كشورهايي كه توليد اين قارچ به صورت كامالً مكانيزه انجام مي
 ). 2008(چانگ،  گردداستفاده مي شاه صدفو كانادا، اين روش براي توليد قارچ 

  ميلي ليتري   850-1050هايي از جنس پلي پروپيلن به حجم از بطري شاه صدفدر اين روش، براي توليد قارچ
شود. شود. اين روش كشت در تمام مراحل توليد به جز مرحله برداشت ميوه بصورت مكانيزه انجام مياستفاده مي

هاي كشت جي، درپوش مخصوص بطريعموما در اين روش پس از سفيد شدن بستركشت با ميسليوم قارچ ارين
شود. در نهايت محصول دهي ميبرداشته شده و سطح بااليي بستركشت براي يكنواختي بهتر در توليد، خراش

  رسد.اي به فروش ميبرداشت شده به دو صورت بسته بندي شده و يا فله
  
  مراحل رشد و توليد قارچ شاه صدف -3- 5

 است. اين مراحل در ادامه توضيح داده خواهد  "قارچتوليد "و  "رشد"مرحله  شامل دو شاه صدفقارچ  مراحل توليد
با كيفيت  قارچلوكس نور دارد كه براي توليد   500-1000براي توليد نياز به  شاه صدفدارويي  -شد. قارچ خوراكي

يار پايين لوكس كه با مصرف برق بس SMDو يا  LEDهاي توان از نوارها ميباشد. براي كاهش هزينهضروري مي
  كنند، بهره برد.مناسب نوري را توليد مي

  
  مرحله رشد -3-1- 5

 قرار دادهزني شده بر حسب روش كشت (عمودي و يا افقي) در طبقات كشت در اين مرحله بسترهاي كشت مايه 
 شاه صدف،           شود تا ميسليوم قارچروز اعمال مي 30تا  20به مدت  توليددر سالن  Cº 2±24شوند. دماي  مي

  . . در اين مرحله حضور نور الزم نيستنمايدتمام بستركشت را سفيد نموده و بلوك سفيد رنگي را توليد 
 

  هاقارچ توسعهمرحله  -3-2- 5
 هاي كشت است. اين اقدام با ها و يا پالستيكاولين قدم در اين مرحله، حذف درپوش و يا دهانه فيلتردار در بطري

دارويي  -شود. براي وارد شدن به فاز زايشي، قارچ خوراكيابزار ضدعفوني شده و توسط كارگران با تجربه انجام مي
 نياز به سه شوك اكسيژن، نور و دما دارد.  شاه صدف

  پس از گذشت دوره رشد، هواي داخل سالن تهويه شده تا هواي فيلتر شده و اكسيژن دار با هواي داخل سالن
هاي شود. همچنين بوسيله المپكاهش داده مي Cº 1±17تعويض گردد. دماي سالن از دماي مرحله رشد به دماي  

گردد. اين اعمال مي بستركشتساعت در روز به سطح  8لوكس به مدت   500-1000تعبيه شده در سالن توليد، 
پين  به فاز زايشي وارد شده و شروع به تشكيل شاه صدف،سفيد شده قارچ  كشت شود تا بسترهاياقدامات باعث مي

قارچ استفاده  گونهنگهداري شده و (بسته به   %87تا  85اي اوليه كنند. رطوبت در اين مرحله بين هسنجاقيته ها يا
 گردند.اوليه تشكيل مي قارچهايروز بعد،  10شده) حدود يك هفته تا 
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  هاي شاه صدف در كشت دهي است. البته قارچ خوراكياي به نام خراشنكته حائز اهميت در اين بخش، وجود مرحله
هاي اما به خصوص در روش كشت مكانيزه و در بطري مي شودشود نيز توليد تي كه بدون اين مرحله انجام ميسن

شود. اين عمليات براي يكنواخت انجام مي كشت، اين مرحله توسط دستگاه به خصوصي به صورت كامال مكانيزه
 گيرد.انجام مي قارچهاد زمان شدن تولي از نظر طول و قطر ساقه و همچنين هم قارچهاشدن بيشتر 

  
  برداشتمرحله  -4- 5

 بسيار ساده بوده و تنها با گرفتن ساقه آن و خم كردن به چپ يا راست  شاه صدفدارويي  -برداشت قارچ خوراكي
  شود.انجام مي

  ممكن است انتهاي قارچ برداشت شده به مقداري بستركشت متصل باشد كه كارگر قارچ چين در اين مرحله و
هاي برداشت شده به صورت فله و يا جدا نموده و قارچ ي تميزبا برداشت، انتهاي قارچ را با استفاده از چاقوهمزمان 

شوند. پس از طي كردن يك دوره سرمايي (شوك سرمايي بعد از برداشت) بسته بندي شده  به سردخانه منتقل مي
  باشد.قال به بازار ميشود، اين قارچ آماده انتكه براي ماندگاري بهتر قارچ توصيه مي

 گيرد و به دليل رطوبت بستركشت و همچنين رطوبت نسبي سالن، از هر بستركشت يك تا دو بار برداشت صورت مي
شود. مقدار آب در صورت كنترل شرايط محيطي تنها يك مرحله آبياري و آن هم پس از برداشت اول انجام مي

ليتر به ازاء هر كيلوگرم بستركشت است. البته درصورت كنترل  ميلي 50تا  30آبياري پس از برداشت اول حدود 
 .باشدهاي بيشتر ميداري، رطوبت بستركشت تبخير شده و نياز به آبيارينشدن شرايط محيطي و سالن

   كشت انجام ساعت قبل از برداشت آبياري بر روي بسترهاي 24اما نكته مهم در اين بخش آن است كه به هيچ وجه
هاي ناخواسته گردش هواي داخل سالن را بيشتر كنيد تا قطرات آب به روي ميوه قارچ ايجاد از آبياري نشود و پس
  .لكه نكنند

  




