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 جٌبة آقبي سهضبى ًژاد 

 سييس هحتشم سبصهبى ًظبم هٌْذسي کشبٍسصي ٍ هٌبثغ طجيؼي کشَس 

 جٌبة آقبي چٌگلَايي 

 سييس هحتشم سبصهبى جْبد کشبٍسصي استبى خَصستبى 

 جٌبة آقبي سجبدي پَس 

 سييس هحتشم سبصهبى جْبد کشبٍسصي استبى يضد 

 جٌبة آقبي هْبجش 

 سييس هحتشم سبصهبى جْبد کشبٍسصي استبى گلستبى 

 جٌبة آقبي يَسفي 

 سييس هحتشم سبصهبى جْبد کشبٍسصي استبى خشاسبى شوبلي 

 جٌبة آقبي قبسوي 

 سييس هحتشم سبصهبى جْبد کشبٍسصي استبى فبسس 

 جٌبة آقبي سؼيذي 

 تشم سبصهبى جْبد کشبٍسصي استبى کشهبى سييس هح

 جٌبة آقبي جؼفشي 

 سييس هحتشم سبصهبى جْبد کشبٍسصي استبى صًجبى 

 جٌبة آقبي هٌَچْشي 

 سييس هحتشم سبصهبى جْبد کشبٍسصي استبى ثَشْش 

 جٌبة آقبي هَسَي هَسدغفبسي 

 سييس هحتشم  سبصهبى جْبد کشبٍسصي استبى الجشص 

 جٌبة آقبي هيشػوبد 

 هحتشم سبصهبى جْبد کشبٍسصي استبى سوٌبى  سييس

 جٌبة آقبي غشيت قلؼِ تکي 

 سييس هحتشم  سبصهبى جْبد کشبٍسصي استبى چْبسهحبل ٍ ثختيبسي 

 جٌبة آقبي سضَاًي جالل 

 سييس هحتشم سبصهبى جْبد کشبٍسصي استبى ّوذاى 

 جٌبة آقبي ثبصداس 

 سييس هحتشم سبصهبى جْبد کشبٍسصي استبى لشستبى 

 جٌبة آقبي هيشي 
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 سييس هحتشم سبصهبى جْبد کشبٍسصي استبى ايالم 

 جٌبة آقبي کشيويبى 

 سييس هحتشم سبصهبى جْبد کشبٍسصي استبى اصفْبى 

 جٌبة آقبي جؼفشي 

 سييس هحتشم سبصهبى جْبد کشبٍسصي استبى کشدستبى 

 جٌبة آقبي ثبقشصادُ ّوبيي 

 ى سييس هحتشم سبصهبى جْبد کشبٍسصي استبى ّشهضگب

 جٌبة آقبي رٍالفقبسي 

 سييس هحتشم سبصهبى جْبد کشبٍسصي استبى تْشاى 

 سشکبس خبًن خوسِ 

 سييس هحتشم سبصهبى جْبد کشبٍسصي استبى قضٍيي 

 جٌبة آقبي آًجفي 

 سييس هحتشم سبصهبى جْبد کشبٍسصي استبى هشکضي 

 جٌبة آقبي ًيک شبد 

 سييس هحتشم سبصهبى جْبد کشبٍسصي استبى اسدثيل 

 بة آقبي فتحي جٌ

 سييس هحتشم سبصهبى جْبد کشبٍسصي استبى آرسثبيجبى ششقي 

 جٌبة آقبي شْيذي فش 

 سييس هحتشم سبصهبى جْبد کشبٍسصي استبى هبصًذساى 

 جٌبة آقبي تبج الذيٌي 

 سييس هحتشم سبصهبى جْبد کشبٍسصي استبى کْگيلَيِ ٍ ثَيشاحوذ 

 جٌبة آقبي قَسي حسيي آثبد 

 ى جْبد کشبٍسصي استبى خشاسبى جٌَثي سييس هحتشم سبصهب

 جٌبة آقبي دسجبًي 

 سييس هحتشم سبصهبى جْبد کشبٍسصي استبى گيالى 

 جٌبة آقبي ثشخَسي 

 سييس هحتشم سبصهبى جْبد کشبٍسصي جٌَة استبى کشهبى 

 جٌبة آقبي جليلي اسٍهيِ 

 سييس هحتشم سبصهبى جْبد کشبٍسصي استبى آرسثبيجبى غشثي 
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  جٌبة آقبي حبتوي

 سييس هحتشم سبصهبى جْبد کشبٍسصي استبى کشهبًشبُ 

 جٌبة آقبي صٍسقي 

 سييس هحتشم سبصهبى جْبد کشبٍسصي استبى سيستبى ٍ ثلَچستبى 

 جٌبة آقبي پَسهيذاًي 

 سييس هحتشم سبصهبى جْبد کشبٍسصي استبى قن 

 جٌبة آقبي اٍساًي 

 سييس هحتشم سبصهبى جْبد کشبٍسصي استبى خشاسبى سضَي 

 

 ارسال دستورالعمل اجرايي و ضوابط فني توليد قارچهاي پرورشي خاص )گانودرما و شيتاکه( موضوع: 

 

 سالم عليكن 
در راستای بروامٍ َای ایه معايوت برای ایجاد تىًع تًلیذ در محصًالت محیط کىترل شذٌ از جملٍ قارچُای  ،احترام با      

 خاص )گانودرما و شیتاکه( دستورالعمل اجرایی و ضوابط فنی تولید قارچهای پرورشیبٍ پیًست  خًراکی ي داريیی،

مرتبط با قارچُای خًراکی تذيیه گردیذٌ است، برای استحضار ي اجرایی شذن کٍ با َمکاری متخصصیه ي تًلیذکىىذگان 

 ارسال می گردد.

 

   

  

  

 

 

  
 

 سًٍَشت ثِ:

 اًجوي صٌفي تَليذکٌٌذگبى قبسچ خَساکي ثشاي استحضبس ٍ تشکش اص ّوکبسي دس تذٍيي دستَسالؼول هزکَس   

 جٌبة آقبي فبسسي ػضَ هحتشم ّيئت ػلوي داًشگبُ فشدٍسي هشْذ ثشاي استحضبس ٍ تشکش اص ّوکبسي دس تذٍيي دستَسالؼول هزکَس   

 جٌبة آقبي جبًپَس ػضَ هحتشم ّيئت ػلوي  جْبد داًشگبّي ٍاحذ هشْذ ثشاي استحضبس ٍ تشکش اص ّوکبسي دس تذٍيي دستَسالؼول هزکَس    

 ثشاي استحضبس ٍ تشکش اص ّوکبسي دس تذٍيي دستَسالؼول هزکَس بى ػضَ هحتشم ّيئت ػلوي هَسسِ تحقيقبت گيبّپضشکي کشَسبي  آصف شبيجٌبة آق 

 ششکت  سبسيي فبم سجض جٌبة آقبي ػجذاللْيبى ثشاي استحضبس ٍ تشکش اص ّوکبسي دس تذٍيي دستَسالؼول هزکَس   

 دستَسالؼول هزکَس ييهذسس ثشاي استحضبس ٍ تشکش اص ّوکبسي دس تذٍ جٌبة آقبي هْذيضادُ داًشکذُ کشبٍسصي داًشگبُ تشثيت

 جٌبة آقبي تقَي هذيشکل هحتشم دفتش اهَس گلخبًِ ّب، گيبّبى صيٌتي ٍ قبسچ خَساکي ثشاي اطالع ٍ پيگيشي   



  

 وزارت جهادکشاورزی

 معاونت امور باغبانی

 

 

  دستورالعمل اجرایی و ضوابط فنی

 صدور مجوز قارچهای پرورشی خاص
 (قارچ های گانودرما و شیتاکه)

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 دفترامورگلخانه ها، گیاهان دارویی و قارچ

 گروه قارچهای خوراکی

 97 ماه اسفند
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 :ترتیب حروف الفبابه دستورالعمل  اعضاء کمیته فنی تدوین

 عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد آقای دکتر محمد فارسی -

 آقای دکتر محمدرضا آصف شایان عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور -

 مدیرعامل شرکت سارین فام سبزنوقابی عبداللهیان محمد آقای دکتر  -

 دانشگاهی خراسان رضویعضو هیئت علمی جهاد  آقای دکتر جواد جانپور -

 دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرسمهدیزاده  ...ولی ا آقای دکتر -

 انجمن صنفی تولیدکنندگان قارچ خوراکیآقای دکتر حسن افشار رئیس  -

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

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

 معاون دفتر امور گلخانه ها، گیاهان دارویی وقارچ الهام فتاحی فر دکترخانم  -

 کارشناس گروه قارچهای خوراکی دفتر امور گلخانه ها، گیاهان دارویی وقارچخانم مهندس قدیمی  -
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 مقدمه

درصد تولید جهانی قارچ خوراکی را تشکیل می دهند عبارتند  58که در دنیا تولید و پنج گونه عمده قارچ خوراکی   

 در حال درصد. 72ها درصد و سایر قارچ 72درصد، قارچ شیتاکه  72های صدفی درصد، قارچ 03ای از: قارچ دکمه

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

 های ایجاد تنوع در تولید گونهدنیا و ایران، با توجه به روند روبه رشد تولید قارچ خوراکی در . می باشدخوراکی صدفی 

 کشور ضروری است. قارچ خوراکی در

ایران در  قارچ صدفی درجمله  ای، ازهای قارچ خوراکی به غیر از قارچ دکمهالزم به ذکر است تجربه تولید گونه

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

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

نه های مختلف قارچ خوراکی و نیز افزایش آگاهی مصرف کنندگان درخصوص وگصورت گرفته در تکنولوژی تولید 

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

شیتاکه اشاره  قارچ گانودرما وپرورش می توان به  از جمله  خواص دارویی و درمانی نیز باشند، افزایش یافته است.

 نمود.

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

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

  و برای اجرا ابالغ می گردد.ین تدو های پرورشی خاصتولیدکنندگان قارچ
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 تعاریف -1

دارویی قابل خوراکی و باشند که دارای خواص می پرورشیهای هایی از قارچمنظور گونه  خاص: پرورشی هایقارچ

شده قابل فرآوری فقط به صورت  دیگر شده و برخیفرآوری  وهای آن به صورت تازه بوده و برخی گونه یتوجه

 باشند.میمصرف 

سفت  دارای کالهک در مرحله بلوغ، است که Ganoderma lucidum قارچ گانودرما با نام علمی :گانودرما قارچ

قهوه ای تا قرمز  رنگ کالهک قارچ و پایه منظم و استوانه ای یا پایه نامنظم و بدون هیچ شکل خاصی است. و سخت

که رنگ کالهک در نزدیکی پایه قرمز تیره و به سمت حاشیه به ترتیب قرمز روشن، زرد تیره، زرد روشن و  براق بوده

آنتی اکسیدانی قابل توجه و براساس این قارچ به دلیل دارا بودن ترکیبات زیست فعال و  می باشد. نهایتا سفید

، ارشیونظیر سرطان، بیماریهای کبدی، کلیوی و گ مستندات علمی منتشر شده در درمان بیماری های مختلف

 موثر می باشد. و... مفاصل

و پایه  سانتی متر 73تا  8دارای کالهک با قطر  Lentinula edodesقارچ شیتاکه با نام علمی : تاکهیش قارچ

ژه در بوده که در سطح آن بوی سانتی متر می باشد. رنگ سطح کالهک قهوه ای روشن 73تا  8مرکزی با طول 

این قارچ خوراکی پس از قارچ دکمه ای و صدفی، دارای  حاشیه کالهک فلس هایی به رنگ روشن دیده می شود.

براساس  این نوع قارچ نیز دارای خواص دارویی قابل مالحظه ای است که بویژه بیشترین میزان تولید در دنیاست.

 در درمان بیماری سرطان مشخص شده است. مستندات علمی و داروهای تجاری تولید شده از این قارج، تاثیر آن

 

 :پرورشی خاصهای بسترکشت قارچ

برگ، براده چوب و چوب پهنهای درختان، بخصوص درختان سختبستر کشت قارچ گانودرما می تواند تنه و شاخه -

به همراه مکمل هایی چون سبوس گندم، سبوس برنج و پوسته پنبه دانه باشد. البته بسته خاک اره درختان مذکور 

 برای پرورش قارچ گانودرما فراهم نمود.را ها ای از آنتوان ترکیب بهینهبه مواد سلولزی موجود در هر منطقه می

شامل انواع  تاکهیر کشت قارچ شبستر کشت قابل انجام است. بست نیکنده درختان و همچن یرو تاکهیشقارچ  دیتول-

چون سبوس گندم و برنج باشد. با  ییمانند خاک اره درختان مختلف به همراه مکمل ها ینیگنیو ل یمواد سلولز

کاه،  ،یبه منطقه خاک اره چوب روس تهبس یبیترک یبستر ها یرو تاکهیش دیتوجه به منابع موجود در کشور تول

   می باشد.باگاس و سبوس 

 تولید  برداریهای تاسیس و بهرهگردد که درخواست پروانهبه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اطالق می :تقاضيم

ضمن دارا بودن و  دارا می باشندرا های پرورشی خاص قارچبا اولویت ایجاد زنجیره تولید  پرورشی خاصهای قارچ

 .نمایندمی  اقدام زمینهنسبت به سرمایه گذاری در این علم و تخصص مرتبط 

مواد   ن،اسپاو های تولید یا تامینحلقهای که شامل زنجیرهعبارت است از  :های پرورشی خاصقارچزنجیره تولید 

 های پرورشی خاص می باشد.قارچ عرضه و فرآوریبسترکشت، تولید و پرورش و  و امکانات تهیه اولیه

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

 شود.صادر می ،در زمین مورد تائیدهای پرورشی خاص قارچواحد پرورش 

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

 شود.صادر می، های پرورشی خاصقارچپرورش د اولیه، جهت آغاز فعالیت و تائیتوجیهی 
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در سطح زمین های پرورشی خاص قارچ تولید بردار به منظور توسعه و افزایشمجوزی است که بهره توسعه: مجوز

 گردد.نماید و در صورت احراز شرایط الزم صادر میتحت فعالیت خود درخواست می

 2/2/49مورخ   73230/373منظور ابالغیه شماره ای و قارچ خوراکی: واحدهای گلخانه هاینظام صدور پروانه

های قارچ تولیدواحدهای  برداری و مجوز توسعهکار صدور پروانه تاسیس، بهره گردش باشد.کشاورزی می جهاد وزیر

و در چارچوب این دستورالعمل و  ای و قارچ خوراکیبر اساس نظام صدور پروانه های واحدهای گلخانهپرورشی خاص 

 انجام می پذیرد.ضوابط 

بوده و واحد تولیدی باید از بسترکشت آماده های پرورشی خاص قارچاین ضوابط صرفا برای تولید  -1توضیح 

 استفاده نماید.

پرورشی های قارچمتقاضیان احداث واحدهای ، های پرورشی خاصقارچبا توجه به لزوم افزایش مصرف   -2توضیح 

وری شده در بازار آقارچ فرتولید و عرضه باید در طرح اجرایی خود تمهیدات الزم را برای عرضه قارچ تازه و یا  خاص

 داخلی و خارجی، پیش بینی نمایند.

 در و شیتاکه گانودرما قارچ یعمل و ینظر یآموزش دوره در یقبول نمره کسب و حضور یگواه ارائه -3 توضیح

 .باشدیمضروری  پرورش واحد ای موسسه
 ، توصیه می شود.ارائه مدرک خریداری بسترکشت از مراکز معتبر تولید  - 4 توضیح

تا  دیتول رهیزنج جادیا انیمتقاصدرخصوص  ها،مندرج در نظام صدور پروانه اختصاصی عالوه بر مدارک  -5توضیح 

از  ییو دارو ییغذا یفرآورده ها دیبا تول موردنیازمدارک  ارائه زین و یقرارداد یکشاورزبا  موردنیازارائه مدارک  عرضه

  .است یالزام، درمان و آموزش پزشکی بهداشت وزارت دارو و غذا سازمانوزارت متبوع و  یکشاورز عیصنا دفتر

 

 های پرورشی خاصقارچتولید  واحد ضوابط احداث -2

 

 خاصهای پرورشی قارچ مکان یابی برای احداث واحد تولید -2-1

  قارچهای پرورشی خاصعرضه کننده بسترکشت بعد فاصله تا واحدهای حداقل رعایت دسترسی و. 

 های تبدیل و فرآوری محصول به عنوان بازار هدفنزدیک بودن به واحد 

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

  تاسیسات.زمینه توسعه آتی واحد از نظر مکان و توسعه 

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

  ،سایر امکانات ارتباطی وجود داشته باشد. خطوط انتقال گاز واولویت دسترسی به دسترسی به برق صنعتی 
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 تولید  تولید برای احداث واحد ظرفیتحداقل  -2-2

 گانودرما قارچ  -2-2-1

 تازه قارچ تن 78 گانودرما،پرورش قارچ  واحدتولید برای صدور پروانه تاسیس  اقتصادی حداقل ظرفیت        

   می باشد. در سال (درصد رطوبت 2حدود با قارچ خشک تن  8)

 مورد یو اقتصاد یمال هیفوق صدور پروانه به شرط داشتن توج تیظرف از کمتر دیتول انیمتقاض یبرا: تبصره

 باشد. یم ریپذامکان  صالحیذمشاور  دییتا

  متناسب با طرح توجیهی تایید ، گانودرماواحد پرورش قارچ حداقل زمین موردنیاز برای احداث به طور کلی

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

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

 شود.می

 

 شیتاکهقارچ  -2-2-2

 در سال می  تن 83 شیتاکه،تولید برای صدور پروانه تاسیس واحد پرورش قارچ  اقتصادی حداقل ظرفیت

 باشد. 

 مورد یو اقتصاد یمال هیفوق صدور پروانه به شرط داشتن توج تیظرف از کمتر دیتول انیمتقاض یبرا: تبصره

 باشد. یم ریامکان پذ صالحیمشاور ذ دییتا

 متناسب با طرح توجیهی تایید  شیتاکه به طور کلی حداقل زمین موردنیاز برای احداث واحد پرورش قارچ

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

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

 می شود.

 

 برق موردنیاز و 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 . یا شهرستان شرکتهای سهامی آب منطقه ای استان وچاههای کشاورزی پس از تایید حق آبه از 

 

 گانودرماقارچ  -2-3-1

  می گردد.  برآورد  تریل  93تا  08 ،ی تازهگانودرماقارچ  هر کیلوگرممیزان آب مصرفی برای تولید 

 کیلووات برآورد می گردد.  7-7.8، گانودرما قارچ  هر کیلوگرم میزان برق مصرفی برای تولید 
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 شیتاکهقارچ  -2-3-2

  برآورد  می گردد.  تریل  78تا  73 ،شیتاکه قارچ  هر کیلوگرممیزان آب مصرفی برای تولید 

 کیلووات برآورد می گردد.  7-7.8، شیتاکهقارچ هر کیلوگرم  میزان برق مصرفی برای تولید 

 

 و قارچ شیتاکه گانودرماساختمان های واحد پرورش قارچ  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

 توصیه موی  ای باشد که به سهولت قابل نظافت و ضد عفونی کردن باشد.  ن های پرورش، به گونهطراحی سال

ها باید صاف و بدون خلل و فرج بوده تا موجب تسهیل شستشو فشوار آب   سطوح درونی دیوارها و سقفشود 

 شود. 

  ورود و خروج هوا  ، دارای عایق رطوبت و حرارت بوده و فقطخوراکی سالن های پرورش قارچتوصیه می شود

دریچه هایی که هوا از آنها وارد یوا از سوالن خوارج     از طریق هواسازها و دریچه های خروجی هوا انجام شود.

به ازاء هر دریچوه ورودی هووا، روی در یوا دیووار انتهوایی سوالن        می شود باید به یک فیلتر هپا مجهز باشد.

رمربع سطح زیرکشت سالن پرورش، باید یوک دریچوه   مت 733پرورش باید یک دریچه نصب شود. به ازاء هر 

مترمربع تعبیه شود. روی دریچه های خروجی هووا و بوه منظوور تنظویم فشوار       53×53خروجی هوا با ابعاد 

 سالن های پرورش قارچ، باید لوور نصب شود.

  هوای  سوالن هوا در سیسوتم   ها غیرقابل نفوذ در برابر آب و رطوبت باشد. کف سالنکف سالنتوصیه می شود

هوای  کشت طبقاتی باید هموار و مقاوم بوده تا امکان نصب طبقات کشت وجود داشته و همچنین نصب درب

عوایق   بهتر اسوت کف سالن ها با هر نوع ساختاری  ورودی و خروجی مشکالتی برای حمل و نقل ایجاد نکند.

ناشی از بارهای سنگین محصوول،   شوند. جنس کف ساختمان ها )با اولویت بتن( باید به گونه ای باشد فشار

از جنس موواد مقواوم، صواف،     بهتر استبسترکشت و تجهیزات مکانیکی حمل و نقل را تحمل نماید. کف ها 

قابل شستشو، بدون درز و شکاف، برآمدگی و فرورفتگی بوده، گرد و غبوار ایجواد نکورده و همچنوین لغزنوده      

 نباشد

 توا   9متور و ارتفواع آن    77تا حوداکثر   2متر و عرض آن بین  79تا  78سالن های پرورش بین مناسب طول

شکل سالن باید اجازه سیرکوله مناسب هوا ، کنترل آسوان دموای بسوتر کشوت،      متر متغیر است. 2حداکثر 

 هوای محیط ، رطوبت و دی اکسید کربن را فراهم نماید.  

  به طرف حوضچه رسوبگیر در انتهوای   %7ای سیفون و شیب مناسب مجهز به فاضالب، دار بهتر استکف ها

% بوه طورف مخوزن    7سالن پرورش باشند تا مانع نفوذ آب به سالن گردد. همچنین باید دارای شیب مناسب 
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بوده و دارای ظرفیت کافی جهت تخلیه سریع فاضالب حاصل از شستشوی محل باشد. آب کف سوالن هوای   

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

آب، با توری فلزی پوشانده شود. تمامی آبگذرها و کانال هوای کوف، بایود بوا سورپوش هوای قابول برداشوت         

 پوشانده شود. 

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

بهتور  رب به راهروی دسترسی برای تخلیه سالن پرورش. درها از نظر بخار، دما و رطوبت عایق بندی شوند. د

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

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

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

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 های پرورش و نحوه قرارگیری سالند سالنراهروی دسترسی در هر واحد بسته به تعدا

-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.  5تا  2های پرورش در دو ردیف ساخته شوند بین النمتر و چنانچه س 9دسترسی 

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

 وجود داشته باشد.
 

 بندیساختمان بسته -3-2

 متناسب با میزان تولید و منودرج در   خشک کن، و سالن بسته بندی بندی مجهز به سردخانهساختمان بسته

 های پرورش متصل می باشد.  باشد. این ساختمان به سالندستورالعمل اجرایی می 

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

ک هوای ساختمان بسته بندی، باید کمتر از باشد. فشار استاتیبندی 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. 
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 ساختمان تأسیسات -3-4

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

شوکل بووده و حوداقل یوک متور از سوطح        Hساختمان تاسیسات، اگزوز دیوگ بخوار و سیسوتم گرمایشوی     

تبوادل  هواسازها، باالتر باشد. وضعیت عوایق بنودی دیوارهوای سواختمان تاسیسوات، دارای حوداقل ضوریب        

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

 ساختمان انبار -3-5

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

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

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

 ب تجهیوزات و همچنوین حفون جنبوه هوای ایمنوی       های نگهبانی، برق و ژنراتور و اداری برای نصو ساختمان

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

 سیستم فاضالب -3-7

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

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

 .  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 03×03  می بایست در )

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

 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

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

چین باید بدون شود، متفاوت است. قارچعرض طبقات و فاصله بین آنها در واحدهایی که قارچ با دست برداشت می

متر و  98/7تا  73/7ها دسترسی و امکان چیدن آن را داشته باشد. عرض طبقات بین نیاز به خم شدن زیاد، به قارچ

 93/7بندی از یکدیگر بین متر است. فواصل دو ردیف طبقهسانتی 28تا  23متناسب با روش کشت فاصله بین طبقات 

 طبقه 2 تا 0 بین ردیف هر در طبقات متر متغیر است. تعدادسانتی 733تا  23متر و  از کنار دیوارها بین  83/7تا 

متر می  7فاصله آخرین طبقه تا سقف، حداقل  .است مترسانتی 03 تا 73 سالن کف از  طبقات فاصله .باشدمی متغیر
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 سالن انتهای درب خروجی از و متر 0 تا 7 بین دستیابی، راهروی ورودی درب از هاسالن بندیطبقه باشد. فاصله

  .باشدمی متر یک تولید،
 

 گانودرما ضوابط فنی تولید قارچ -4

عبارتند از پرورش روی طبقوات، پورورش قوارچ در کیسوه و پورورش       گانودرماروش های متداول برای پرورش قارچ 

 روز 773تولیود قوارچ   کول دوره  روی طبقات در ادامه اشاره خواهد شد.  گانودرماقارچ درون بطری. فرآیند تولید قارچ 

بعدی کوه   هفته 73قارچ و پین زنی و رشد  مرحله روز 78روز مرحله ریسه دوانی،  03تا  78طول می کشد که شامل 

 برداشت قارچ می باشد.

 می باشد:   زیرروی طبقات به شرح  گانودرماخالصه مراحل پرورش قارچ 

 پر کردن سالن   و بسترکشت استقرار -9-7

 ریسه دوانی -9-7

 پین زنی و رشد قارچ -9-0

 برداشت -9-9

 تخلیه سالن -9-8
 

 

 و پر کردن سالناستقرار بسترکشت  -4-1
 

 ریسه دوانی -4-2

      ریسه دوانی یا اسپان ران عبارت است از مدت زمانی که میسلیوم رشد کرده و تموام سوطح  بسوتر کشوت را

 وجود مرحله این درجه سانتی گراد باشد.  نور الزم نیست. در 78-72در این مرحله دما باید حدود  بپوشاند.

 چراغهوای  بوسویله  تووان  موی  را نیواز  مورد نور. است  نیاز مورد دما و رشد پایش و کنترل منظور به فقط نور

 دوران طی در قارچ رشد میسیلیوم. کشد می طول روز، 03تا  78 دوانی ریسه مرحله. نمود تأمین حمل قابل

 کافی میزان به باید مرحله این در که گرفت نظر در را این باید اما ندارد هوادهی عملیات به نیاز خود رویشی

   شود.  می ثبت روز در دما کنترل بار سه. باشد دسترس در اکسیژن

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

 مقدار عنوان

 درصد 23تا  23 رطوبت نسبی هوای سالن

 72-78 دمای هوای سالن  

 <ppm7333  غلظت دی اکسید کربن دی اکسید کربن

 ضروری نیست نور
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 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 

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

 نیاز می باشد.

برای شروع پین دهی و یا میوه دهی ، قبل از انجام عملیات هوادهی باید پنبه درب کیسه ها برداشته شود تا 

 نسبی درجه سانتیگراد کاهش یابد.  رطوبت 79اکسیژن کافی به سطح بستر برسد.  دمای سالن باید به 

 و تامین روز طول در آب پاشی سالن بار 0 تا 7  طریق از باید با مه پاش ویا  را رچقا پرورش های سالن

ساعت در شبانه روز می باشد که باید از نور  5لوکس  به مدت  533مقدار نور الزم بیش از . نمود حفن

 روز 78پین های قارچ پس از حدود  خورشید به طور غیر مستقیم و یا از المپ های مهتابی استفاده شود.

 نمایان شده و به زودی به حداکثر رشد خود می رسد.

 

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

 مقدار عنوان

 درصد 57-58 رطوبت نسبی هوای سالن

 درجه سانتی گراد  78 دمای هوای سالن 

 پی پی ام 7333کمتر از  دی اکسید کربن

  لوکس 533ساعت در شبانه روز با شدت بیش از  5 نور نور

 

  72در این مرحله ورود حشرات باید کنترل شود. از توری های ریز که هر سانتی متر مربع آن دارای بیش از 

 خانه باشد در سالن باید استفاده کرد تا بویژه مگس های سیارید و فورید وارد نشوند.

  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

  بلوغ قارچ ها را باید به محض به حداکثر اندازه خود رسید، قابل برداشت می باشد. گانودرما زمانی که قارچ

)از پایوه برداشوت نموود(     برداشوت کورد  اسوت   هکه با تغییر رنگ همراو در ابتدای مرحله پخش اسپور ها 

و این به دلیل میزان بسترکشت است کوه موی توانود     انجام دادعملیات برداشت را می توان در چند فالش 

برداشت قارچ باید به طریقه بیورون کشویدن    مواد مورد نیاز قارچ را طی چند مرحله برداشت تأمین نماید.
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قسومت   اره ای تیز از سطح بستر بریده و جدا شووند. قارچها باید با چاقوی قارچ از بستر کشت انجام شود. 

محیط مناسبی را برای ورود تریکودرموا )کپوک سوبز (     نباید باقی بماند زیرابرش خورده روی سطح بستر 

  فراهم می سازد. در مرحله برداشت از هیچ سمی نباید استفاده شود.

  محصوول از  83-23 کننود و تقریبوا     برداشوت موی   فالش 0طبقاتی،  در روش معموال پرورش دهندگان %

روز بعد از پایان مرحله ریسه دوانی است. دوموین   08اولین فالش برداشت می شود. اولین فالش برداشت، 

% محصول برداشوت موی شوود. هموه عوامول      73-78% محصول و در سومین فلش 08 -93فلش برداشت 

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

 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    

 بیماریها  نشوند.  تمیز باشند تا سبب انتقال آفات و
 

 تخلیه سالن  -4-6

     .وقتی که برداشت قارچ از بسترکشت دیگر از نظر اقتصادی به صرفه نباشد، تخلیه سالن انجوام  موی شوود

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

 ساعت می باشد.  2-5درجه و ثابت نگهداشتن آن در همین دما به مدت   23بخار و  افزایش دمای اتاق تا 

        عملیات کوک آوت باید تمامی آفات و بیماریها را نابود کند. عالوه بور ایون در موورد پسوماندهایی کوه بوه

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

     پس از تخلیه بسترکشت کوک آوت شده از سالن، سالن تولید باید کامال  تمیز شود وکوف و دیگور سوطوح

 سخت باید کامال  شسته و ضدعفونی شود.
 

 شیتاکه ضوابط فنی تولید قارچ -5

  بسترکشوت بوه شویوه طبقواتی و    عبارتنود از پورورش روی    شویتاکه روش های متداول برای پرورش قارچ 

 یو شومال  ییروستا یکنده مگر در نواح یرو دیتول ،یاقتصاد هیعدم توج لیبه دل .روی کندهپرورش قارچ 

  773توا   43نیبو  نیبسته بوه اسوتر   تاکهیقارچ ش دیشود. کل دوره تول ینم هیتوص مقیاس بزرگکشور، در 

 یا هپوا  کورن، قهوو    لیتشوک  سه،یبلوغ ر ،یدوان سهیچون ر یکشد که شامل مراحل مختلف یروز طول م

روی طبقات  شیتاکهخالصه مراحل پرورش قارچ  .باشد یم یده وهیو م یپوست، شوک ده لیشدن، تشک

 می باشد:  زیربه شرح 

 

 پر کردن سالن   و بسترکشت استقرار -8-7

 مراحل قبل از میوه دهی -8-7
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 پین زنی و رشد قارچ -8-0

 برداشت -8-9

 تخلیه سالن -8-8
 

 استقرار بسترکشت و پر کردن سالن -5-1

رطوبوت   میو تنظو  بدرصد سبوس( پس از ترکیو 73درصد خاک اره و 53بسته به روش کشت،  بستر کشت )عموما 

کوردن بسوتر    لیقارچ استر نیا دیتول یشود. روش معمول برا یم ختهیمناسب ر یها سهیدرصد( درون ک 23تا93)

 یصونعت  کیو ولوژیهود ب ریز ای لیاستر طیها در مح کشتبستر حیقاست. تل یصنعت یکشت با استفاده از اتوکالو ها

 است.
 

 مراحل قبل از میوه دهی -5-2

      ریسه دوانی یا اسپان ران عبارت است از مدت زمانی که میسلیوم رشد کرده و تموام سوطح  بسوتر کشوت را

 بپوشاند. وجود دی اکسید کربن و اکسیژن در این مرحله مفید می باشد. 

  از دیگر نکاتی که باید مد نظر قرار گیرد این است که به منظور جلوگیری از افزایش دمای بستر کشت در اثر

پدیده گرم شدن خود بخودی، باید دمای هوای سالن کاهش یابد. در این مرحله وجود نوور فقوط بوه منظوور     

کنترل و پایش رشد و دما مورد نیاز  است. نور مورد نیاز را می تووان بوسویله چراغهوای قابول حمول توأمین       

 نمود.

  درجه سانتیگراد اسوت و   77تا  73روز، طول می کشد. دما در طی مرحله اول  23تا  03مرحله ریسه دوانی

درجه سانتیگراد افزایش می یابد. با توسعه  ریسه دوانی، بسترکشت به دلیل رشود میسولیوم    78به تدریج به 

شروع به گرم شدن می کند. بنابراین دمای هوای سالن باید به گونه ای باشد که دمای الزم برای رشد قوارچ  

 متناسب با گونه تأمین گردد.

  قارچ در طی دوران رویشی خود نیاز به عملیات هوادهی ندارد اما باید ایون را در نظور گرفوت کوه      میسیلیوم

سه بار کنترل دما در روز ثبت می شود و وجود  باید در این مرحله به میزان کافی اکسیژن در دسترس باشد.

 نور ضروری نیست.

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

 مقدار عنوان

 نیاز ندارد رطوبت نسبی هوای سالن

 درجه سانتی گراد  8تا  0 اختالف دمای هوای سالن و بسترکشت

 )دمای سالن پایین تر از دمای بسترکشت(

 <ppm7333  غلظت دی اکسید کربن دی اکسید کربن

 ندارد  نیاز نور
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 شودیم جادیا یکیولوژیزیف-یکیت متابول راییشود اما تغ یمتوقف م یومیسلیرشد م وم،یسلجهت بلوغ می. 

 یومیسلیم پوشش لتشکی (Mycelial coat)یرو یدیو سوف  میضوخ  پوشوش   کیها  نی:  در اغلب استر 

 شود. یم لیتشک را یمیضخ یلیخ، پوشش کربن باال  دیاکس ید زانیشود. در م یم لیسطح بستر تشک

 دیو آ یها سطح بستر به صورت پا  کرن در م نیاستر یدر برخ یومیسلیم یها مرحله پا  کرن: برآمدگی  .

انجام شوود.    یهواده یاست تا مقدار ازیآنها ن لی. بعد از تشکظاهر می شوندها  یبرآمدگ نیا رویها در  نیپ

 با کپک ها حساس هستند.   یها به آلودگ یبرآمدگ نیا

 کننودگان   دیو از تول ی. برخو شوود یانجوام م  سهیاز ک رونیب ایو  سهیشدن در داخل ک یشدن: قهوه ا قهوه ای

 سوه یکوردن از ک  جکنند. زموان خوار   یم جخار سهیشد از ک یقهوه ا ومیسلیسوم م کیدوم تا  کیکه  یزمان

 دهد.   یم رقرا ریمهم است و عملکرد را تحت تاث

 در  نود یآ یبه قرموز در مو   لیمتما یبه رنگ قهوه ا ومیسلیباز، م یپوست(:  در هوا لی)تشک نگفورمی -بارک

 .کند یم جادیو خشک مشابه پوست درخت ا رهیت یمحافن قهوه ا هیال کی تایسطح بستر و نها

 

 پین زنی و رشد قارچ -5-3

  شرایط محیطی در سالن پرورش به نحوی تنظیم می شود که برای تبدیل رشد رویشی به رشد زایشی

( مناسب باشد. به این منظور به عواملی از قبیل افزایش نور، تأمین رطوبت نسبی باال و تأمین  قارچ)تولید 

 اکسیژن به مقدار کافی نیاز می باشد.

 
 

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

 مقدار عنوان

 درصد 57-58 رطوبت نسبی هوای سالن

سالن و اختالف دمای هوای 

 بسترکشت

 درجه سانتی گراد  9تا  7

 )دمای سالن پایین تر از دمای بسترکشت(

 پی پی ام 1111کمتر از  دی اکسید کربن

 لوکس7333تا 833 نور

 

  72در این مرحله ورود حشرات باید کنترل شود. از توری های ریز که هر سانتی متر مربع آن دارای بیش از 

 استفاده کرد تا بویژه مگس های سیارید و فورید وارد نشوند.خانه باشد در سالن باید 

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

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

 

 برداشت قارچ   -5-4

  بلووغ  به حداکثر اندازه خود رسید، قابل برداشت می باشد. قارچ ها را باید به محض  شیتاکهزمانی که قارچ

از پایوه  ) برداشوت کورد   قبل از صاف شدن یا برگشتن لبه ها به سومت بواال   به محض باز شدن چتر قارچ و

و این به دلیل میزان بسترکشت اسوت   انجام دادعملیات برداشت را می توان در چند فالش برداشت نمود( 

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

  محصوول از  83-23 موی کننود و تقریبوا      فالش برداشت 0طبقاتی،  در روش   المعموپرورش دهندگان %

روز بعد از پایان مرحله ریسه دوانی است. دوموین   08اولین فالش برداشت می شود. اولین فالش برداشت، 

% محصول برداشوت موی شوود. هموه عوامول      73-78% محصول و در سومین فلش 08 -93فلش برداشت 

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

 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    

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

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

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

 برداشت از هیچ سمی نباید استفاده شود.

    .سرد کردن قارچها پس از برداشت، به حفن کیفیت ظاهری آنها برای مدت طوالنی تر کموک خواهودکرد

کوه در حوال حاضور     شویتاکه قارچها قبل از بسته بندی و فروش باید تمیز شوند. روش بسته بنودی قوارچ   

 های کاغذی یا پالستیکی و پوشاندن آن با استرچ پالستیکی است. متداول است، بسته بندی در بسته 
 

 تخلیه سالن  -5-5

     .وقتی که برداشت قارچ از بسترکشت دیگر از نظر اقتصادی به صرفه نباشد، تخلیه سالن انجوام  موی شوود

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

 ساعت می باشد.  2-5درجه و ثابت نگهداشتن آن در همین دما به مدت   23بخار و  افزایش دمای اتاق تا 

        عملیات کوک آوت باید تمامی آفات و بیماریها را نابود کند. عالوه بور ایون در موورد پسوماندهایی کوه بوه

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

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

 سخت باید کامال  شسته و ضدعفونی شود.


