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:مقدمه  

با افزايش روز افزون جمعيت مسئله غذا در آينده ي نزديك يكي از مهمترين 
تاريخچه مصرف قارچهاي خوراكي به عنوان غذا و . مسايل كشور خواهد بود

دارو به زمانهاي بسيار دور بر مي گردد و حتي انسان هاي نخستين از خواص 
ولي به .كه كلروفيل ندارد قا رچ از گياهاني است.ويژه قارچها اطالع داشته اند

.علت باال بودن پروتيين مي تواند با گوشت برابري كند  

گرم  1درصد قارچ راآب تشكيل مي دهد درآب موجود قارچ حدود 95-90
گرم پروتئين ماده خشك در قارچ  6تا3امالح ومواد معدني وجود دارد تقريبأ 

رچ خوردني درصد اين پروتئين قابل جذب است قا 70-80وجود دارد كه 
، سرشار از ويتامين هاي  

                  ( B1,B2,B12,C,D,K,E,A   )  و امالح معدني از قبيل كلسيم ، آهن وفسفر   

نياز روزانه افراد بالغ به ويتامين  4/1با مصرف قارچ خوراكي تازه حدود .ميباشد 
يني دارد به علت اينكه قارچ مواد قندي پاي. هاي محلول درآب تامين مي شود

فاقد كلسترول مي باشدنيز  اينكه  براي افراد ديابتي تجويز مي گردد وبه علت
قارچ ضد سرطان .براي افرادي كه كلسترول خون  بااليي دارند تجويز مي گردد

افرادي كه مبتال به بيماري كليه .بوده وروي كليه وكبد تاثير مطلوب دارد
هستند مصرف قارچ براي آنها وروده،ورم مفاصل اسيداوريك در خون ،نقرص 

.مفيد مي باشد  
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 تهيه ي كمپوست

 
1شكل شماره   

ميشود، مي توان از  براي تهيه ي بستر مناسب كه اصطالحاً كمپوست گفته   
     ، ساقه هاي برنج  زي  مانند كاه ، كلش گندم ، كاهبقاياي محصوالت كشاور

تواند ترين تركيب بسترميهب. استفاده نمود ..، خاك اره، كاه ني ، خارشتر وذرت
قارچ صدفي با تجزيه آنها مواد غذايي مورد . كاه و خاك اره باشد 1به  2مخلوط 

.نياز خود را دريافت و در جهت توليد قارچ به كار مي برد  
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 پاستوريزاسيون بستر به روش جوشاندن در آب
 

 

2شكل شماره   
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اندن در آب است معمول ترين و متداول ترين روش پاستوريزاسيون روش جوش
ابتدا ساقه گندم يا هر ماده .كه بسيار ساده و كم هزينه و اجراي آن راحت است
و سانتي متر برش داده  5-7سلولز دار كه مورد استفاده قرار مي گيرد به اندازه 

ار دادن ساعت در حوضچه آب خيسانده بطوريكه با قر 5تا 1آنها را به مدت 
 باشد ب فرو رود درصورتيكه كاه وكلش زياددر آجسم سنگين تمام سطح آنها 

بايد آنها را روي سطح صاف پخش كرد وبااستفاده از فواره يا آبپاش دستي روي 
در اين روش يك يا چند ديگ بزرگ بسته به ميزان كاهي كه . آنها آب پاشي كرد

مي خواهيم بجوشانيم بر روي تعدادي اجاق گاز بزرگ قرار داده و به اندازه كافي 
اصطالحاً قل (در داخل آنها مي ريزيم، پس از اينكه آب به جوش آمد  آب

دقيقه زمان براي جوشيدن  60تا 45بين . ديگ مي ريزيم كاه ها را داخل) جوش
مي توان از مواد افزودني براي . كافي است) درجه 100(كاه در حالت قل جوش 

كاه خشك يك  غني سازي كار وآماده سازي بستر كشت به ازاي هر صد كيلوگرم
يونجه (كيلو سولفات كلسيم پنج كيلو كربنات كلسيم ومقداري پودر يونجه 

ه اين مواد رابايد مخلوط كرده ك با كاه)خشك شده هر كيسه به ميزان صد گرم 
جوشيدن .سپس كاه راپاستوريزه نمود و يزه كردن كاه اضافه نمودقبل از پاستور

به هم زده و مخلوط كنيم به صورتي كه كاه بايد با يك همزن كاه و خاك اره را 
  .آب جوش به تمامي قسمت هاي كاه و كلش برسد
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 آبكشي نمودن كاه و خاك اره

 

  3شكل شماره 

و پاستوريزه نمودن كا مل مي بايستي آب اضافي آنها را خارج  نپس از جوشاند
ي از يك براي خارج نمودن آب اضاف. درجه برسانيد 20تا  17و دماي آنها را به 

. توري سيمي با روزنه هاي كوچك استفاده مي كنيم  
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 سرد نمودن كاه و خاك اره

 

                                    4شمارهشكل                                          
بهتراست مرحله سردكردن در يك محيط سربسته وضدعفوني شده انجام گيرد  

ت اتاقي را در نظر گرفت وعمل سرد كردن وبسته بندي مي توان در كنار اتاق كش
كاه را بر روي توري ريخته و آن را مرتباً به هم بزنيد تا آب مازاد آن .را انجام داد

 40رطوبت ايده آل پس از خروج آب اضافي حدود . خارج و سريع تر سرد شود
سرد  براي بررسي ميزان رطوبت مي توان يك مشت كاه. درصد مي باشد 50الي 
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شده را برداشته و بين انگشتان فشار دهيد كه در حالت مطلوب چند قطره آب از 
        .مي شودآن چكيده 

 ادامه ي سرد نمودن كاه و خاك اره

 

                                                                          5 شكل شماره

 سانتي متراز 40الي  30ا با چهار پايه توري را بر روي يك فنس پهن كرده و آن ر
را حتماً در محلي به دور مرحله آبكشي و سرد كردن . فاصله دهيد  زمين

.هوا و آلودگي انجام دهيد ازجريان   
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 روش هاي كشت قارچ 

 

6شكل شماره   

روش هاي مختلفي براي كشت و پرورش قارچ صدفي وجود دارد كه مهمترين 
روش جعبه اي    - 2فسه اي روش ق -1: آنها عبارتند از  

روش مايه كوبي  - 4روش كيسه اي   - 3  
در ايران متداول ترين شيوه كشت و پرورش قارچ خوراكي صدفي روش كيسه 

مي شود،اما به طور در روش كيسه اي از ابعاد مختلفي استفاده . اي مي باشد  
    12 تا 10كه اين اندازه كيسه حدود   80*40تجربي بهترين ابعاد كيسه اي 

.مي دهدكيلو گرم وزن تر كمپوست را در خود جاي   
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 بذر قارچ 

 
7شكل شماره   

:خصوصيات يك بذر خوب  

توده بذر كامالً سفيد و شبكه ميسيليومي اطراف تمامي دانه ها را پوشانده  - 1
  .باشد

رنگ اسپان تازه سفيد است، اگر قهوه اي بود نشانه كهنه و مانده بودن بذر  - 2
 .است

 .ايستي فاقد هر گونه كپك و لكه هاي رنگي باشدتوده بذر ب - 3
 .توده بذر نبايد لزج باشد، چرا كه لزجي نشانه آلودگي باكتريايي است - 4
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 ماده ي زمينه ي بذر

 

8شكل شماره   

   چاوداراز بذر. دانه ي گندم مي باشد ماده ي زمينه اي مناسب براي اسپان
ل از موعد كشت خريداري قب در صورتي كه بذر. و ارزن نيز استفاده مي شود 

درجه سانتي گراد يعني در جاميوهاي يخچال  1- 4نرا در دماي شود مي توان آ
ماه ميباشد هر چه مدت نگهداري بذر  4-6نگهداري كرد مدت نگهداري بذر

.بيشتر باشد قوه ناميه بذر قارچ پايين مي آيد  



 

 

         پرورش قارچ صدفي

11 

 روش كشت كيسه اي

 
9شكل شماره   

سانتي مترريخته و پس از آن  10ه به ارتفاع كاه هاي خنك شده را در كف كيس
روش بذر پاشي به اين صورت است كه بذر دور تا دور . يك اليه بذر مي ريزند

سانتي متر بصورت پراكنده  3الي  2سطح بستر به شكل حلقوي با ضخامت 
سانتي متر از كنار كيسه فاصله داشته باشند، زيرا  2بذر ها حداقل . ريخته مي شود

پس از آن يك اليه كاه به . تنش هاي محيطي به آنها شوك وارد مي شوددر اثر 
  ريخته و به همين ترتيب يك) چهار انگشت بسته(ارتفاع كمي كمتر از اليه اول 
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 15تا  10مي بايستي . اليه بذر زده مي شود تا كيسه پر شود  اليه كاه و يك
.تسانتي متر انتهاي كيسه را جهت بستن سر كيسه خالي گذاش  

 بستن كيسه ها

 
                                                           ١٠شكل شماره 

پس از پر شدن كيسه چنانچه احساس شد رطوبت درون كيسه ها كم است، 
 نصف ليوان آب جوشيده  از ديگ را بر روي سطح بستر دهانه كيسه مي ريزيم
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ا دست جمع كرده و با استفاده از بند نايلوني گره   پس ازآن سر  كيسه ها را ب
كه كمپوست را داخل كيسه نايلوني مي كنيم كمپوست فشرده  ميزنيم نبايد زماني

شود بايد مقداري از فضاي باالي كيسه خالي در نظر كرفته سپس با طناب ببنديم 
و كيسه را به صورتي كه جعبه شيريني را گره مي زنند بسته بندي نموده و پس  

.از انتقال به سالن در مكان هاي مورد نظر آويزان مي نماييم  

قه آويزان كردن كيسه هاطري  

 
11شكل شماره   

كيسه ها را با فاصله  از يكديگر  به سقف سالن آويزان كرده يا در قفسه هاي 
فاصله ي دو كيسه از يكديگر بايستي به صورتي . طبقه بندي شده قرار مي دهيم



 

 

         پرورش قارچ صدفي

14 

باشد كه فضاي كافي براي رشد قارچ ها و نيز جريان هوا و عبور و مرور افراد 
.هداري و برداشت قارچ داشته باشدجهت نگ  

 مكان كشت و پرورش قارچ صدفي

 
12شكل شماره   

قارچ صدفي را مي توان در مكان هاي مختلف از سالن هاي بزرگ گرفته تا زير 

.زمين هاي منازل و انبار هاي كوچك كشت نمود  
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 ضد عفوني نمودن سالن كشت

 

 
13شكل شماره  

يجاد يك حوضچه كوچك آب آهك در مدخل از جمله اقدامات اوليه و اساسي ا
ورودي سالن كشت مي باشد، به طوري كه كليه افرادي كه وارد سالن كشت مي 

آهك قرار داده واز ورود آلودگي شوند، بتوانند كف كفش هاي خود را داخل آب  
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بهتر است قبل عمل پاستوريزاسيون ضد عفوني اتاق .احتمالي جلوگيري كنند
 24ساعت قبل از شروع كشت به مدت  48ه اين نحو كشت را انجام دهيم ب

ضد عفوني وسپس به مدت ...ساعت اتاق كشت را با اب آهك ،فرمالدييد و
كف اتاق كشت حتماًبايد سيماني يا .ساعت تهويه اتاق كشت را انجام داد24

در نظر گرفته شود عالوه بر شيب بايد )يك در هزار(موزاييك باشد شيب ماليم 
ان دركف اتاق تعبيه تا آب اضافي را از اتاق به خارج هدايت كند يك لوله پليك

. تاكمتر آلودگي ايجاد شود  

 كنترل عوامل محيطي

 
14شكل شماره   
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قارچ فتوسنتز انجام نمي دهد،  بنابراين نيازي به نور ندارد به جز در مقطعي 
. دخاص،  آن هم براي تحريك ميسيليوم ها جهت بار دهي و تشكيل پين مي باش

رطوبت . درجه ثابت نگه داشته شود 24دما در اين مدت بايستي به طور ميانگين 
براي ايجاد رطوبت مي توان با آب پاشي . درصد تنظيم مي شود 70تا  50بين 

.ت ساز استفاده نمودبسطح كيسه و كف سالن يا ازدستگاه رطو  

 فاصله رديف ها

 
15شكل شماره  

سانتي متر در نظر گرفته مي شود و  120تا  100فاصله رديف ها از يكديگر بين  
ميشود كه با اين سيستمسانتي متر تنظيم  60فاصله ي كيسه ها روي رديف   

.مي توان از فضاي سالن حداكثر استفاده را نمود  
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 عمليات اجرايي

 
16شكل شماره  

درجه سانتي گراد  20بعد از تلقيح كيسه ها بايستي در دماي 1-3در روزهاي
نگهداري در اين روزها كيسه ها به نور نياز % 85- 90يم ورطوبت وتهويه مال

ندارند وبراي خروج آب اضافي بايستي ته كيسه هارا سوراخ نمود در سه الي 
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سانتي متر 2برش ضربدري به ابعاد   20-30هشت روز بعد از تلقيح بايد حدود 
انتي گراد درجه س 20كيسه ها ايجاد نمود در اين مرحله نيز دماي مناسب روي 

 وتهويه ماليم مورد نياز بوده ضمن اينكه نيازي به نور نمي% 85- 90ورطوبت 
% 30اقوي ضد عفوني شده با الكل يا وايتكس باشد براي برش كيسه ها بايد از چ

برش ضربدري اضافه مي كنيم در  20استفاده نمود در هشت روز بعد از تلقيح 
ارچ سفيد مي شود در اين مرحله سطح كمپوست به دليل رويش ق%70اين روزها 

وتهويه ماليم نياز بوده %85- 90درجه سانتي گراد ورطوبت  20نيز نياز به دماي 
روز بعد از تلقيح بايستي رطوبت را به  17- 21وضمن اينكه به نور نياز ندارند در 

درجه سانتي گراد نگه داشت ودر شبانه روز به  18-22رسانيد ودما را بين % 90
عت نور نياز مي باشد زمانيكه  در مرحله اوليه پين هاي قارچ ظاهر شانزده سا

محلي كه سوراخ  در  شدند از محل برش هابيرون مي آيد در صورتي كه آنها
. ندارند به وجود آيند يك برش ايجاد مي كنيم  

به دليل عدم تهويه مناسب  co2توجه داشته باشيم كه كاهش نور وافزايش  -
  . وبلند شدن ساقه مي شود باعث كوچك شدن  كالهك

 .درجه سانتي گراد باعث تيره شدن كالهك مي شود)-17( كاهش دما به زير -
 .از اسپري كردن آب روي ميوه قارچ پرهيز شود  -
  براي توليد كالهك قارچ يك شوك حرارتي نياز داريم -
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 ايجاد منافذ تنفسي در بدنه كيسه

 
17شكل شماره   

مرحله تلقيح كيسه ها  روزنه هايي در سطح ساعت از  48تا  24پس از گذشت 
عدد جهت ورود اكسيژن به كيسه ها ايجاد مي شود كه اين  8تا  4كيسه به تعداد 

براي اين كار ابتدا توسط . منافذ بسته به ابعاد كيسه ها مي تواند بيشتر نيز باشد
سانتي متر در سطح كيسه  3تا  2يك تيغ ضد عفوني شده روزنه هايي به قطر 

يجاد مي كنيم، سپس پنبه هاي بهداشتي را به الكل آغشته و درون اين منافذ قرار ا
.مي دهيم  
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 شوك دهي

 
19شكل شماره   

ميبايستي به كيسه هاروز از مرحله تلقيح كمپوست ها  25تا  18پس از گذشت   
شوك جهت باردهي و ورود رشد قارچ از فاز رويشي به فاز . شوك وارد كرد

:شامل چهار شوك مي شود زايشي مي باشد كه  

  درجه 20درجه به  25كاهش دما از : شوك دمايي - 1
 درصد 90درصد به  70افزايش رطوبت از : شوك رطوبتي - 2

 تبديل سالن از تاريكي مطلق به حالت كامالً روشن: شوك نوري - 3

برش پالستيك روي پين هاي رشد كرده با تيغ: شوك مكانيكي - 4  
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 برداشت قارچ صدفي

 
20شكل شماره   

روز بعد از تلقيح ،محصول قارچ قابل برداشت بوده وقبل از پير  24- 27بين  
شدن وريزش اسپور ها يعني قبل از اينكه لبه هاي قارچ باز شوند بايد آنها را 

 10تا  8برداشت كالهك زماني انجام مي شود كه قطر آن حدود  .برداشت كرد
صادي مقرون به صرفه نمي كوچكتر از اين اندازه از لحاظ اقت. سانتي متر باشد

باشد و بزرگتر از اين اندازه باعث زرد شدن اطراف قارچ و توليد اسپور مي شود 
در شرايط مناسب به ازاي هر كيلو . كه بازار پسندي محصول را كاهش مي دهد

.گرم تا يك كيلو گرم قارچ تازه بدست مي آيند 700كاه خشك بستر   
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 روش برداشت قارچ صدفي

 
21 شكل شماره  

روش برداشت به اين صورت است كه با دست پايه هاي قارچ را گرفته و با يك 
دوراني به سمت راست يا چپ قارچ را از كمپوست جدا مي كنيم و  حركت
تا از  قسمتي از ساقه در بستر باقي بماند آن را با چاقو بيرون آورده چنانچه  

  . يري شودبروز آلودگي و يا غير فعال شدن آن قسمت كمپوست جلوگ
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 بسته بندي قارچ صدفي

 
22شكل شماره   

ته ساقه هاي قارچ را با چاقو جدا نموده و كالهك هاي قارچ را يكي يكي در 
قارچ هاي روي بسته را جهت زيبايي به . ظروف يكبار مصرف قرار مي دهيم  

.پشت قرار مي دهيم يعني قسمت تيغه هاي زير كالهك رو قرار داده مي شود  
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ي قارچ صدفيبسته بند  

 
22شكل شماره   

در هنگام بسته بندي سعي كنيد فضاي خالي در بين كالهك ها وجود نداشته 
) محافظ غذا(باشد و نيز قارچ ها فشرده نشود پس از آن با استفاده از سلفون 

.روي ظروف را مي پوشانيم  
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