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 ی نویسنده و گروه دیتا قارچدرباره .1

)زمانی که مصرر  سررانه قرارچ بسرکار کرر و درصرد  مل ررد         1381از سال محمدرضا الماسی 

زمکنه تولکد و پرورش قرارچ  سال است که در  14برداشت از کمپوست نکز خکلی پایکن بود(، حدود 

و در بازدیردهای   هرای زیرادی کسرم نمروده    ای فعالکت دارد و با طی بکش از یک دهه تجربهدکمه

بسکاری که به اقتضای شغلش از واحدهای کوچک و بزرگ پررورش در اقصری نقراش کشرور انجرا       

ها بوده کره بره   خسارتداده، به این نتکجه رسکده که ضعف آموزش پایه و اصولی، دلکل بسکاری از 

 مزارع کوچک و بزرگ پرورش قارچ کشور وارد شده است.

اندازی نموده ترا تجربکرات   را راهدیتا قارچ آموزشی و پژوهشی  سایتوبگروه و  1334او در پایکز 

مندان به این رشته بره اشرتراک بارارنرد. ا ضرای ایرن گرروه       خود و هم اران این گروه را با  القه

خصصکن و کارشناسان با تجربه و مرتبط برا ایرن رشرته هسرتند کره مردیریت تولکرد        ترککبی از مت

 ترین واحدهای تولکدی کشور را به  هده دارند.بزرگ

گراری نظرات را بر  هده دارد و این گروه را با هد  اشتراکدیتا قارچ اکنون مدیریت سایت او هر

ناا   آخرین دستاوردهای کشورهای صاحبی و ارائه پژوهشی وکاربردی های ی مقالهو ارائه

 است. برپا نموده در جهان این صنعت

توانکد جهت اسرتفاده رایاران از مقراوت و محتروای آموزشری بره آدر        مندان  زیز میشما  القه

نمایکد. همچنکن جهت هرگونه ا رال  نظرر    مراجعه www.datagharch.comسایت دیتا قارچ 

 های خود را ارسال نمایکد.این سایت نظرات و درخواست با ماتماس یا هم اری از طریق فر  
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 مقدمه .2

 ای ساده است؟بارها این سؤال پرسکده شده است که آیا پرورش قارچ دکمه

ای توان قرارچ دکمره  ای اصولی دارد و با ر ایت آن اصول میپاسخ این است که پرورش قارچ دکمه

 تولکد کرد.

ای را ال ترونک ی خکلی آسان و به زبان ساده، اصرول پررورش قرارچ دکمره    قصد دار  در این کتاب 

 سعی خواهر کرد اطال اتی که وز  است بدانکد را در این کتاب به شما ارائه دهر: تشریح کنر.

 بستر پرورش قارچ =کمپوست .3

گکرد، چرا کره گکاهران کلروفکرل دارنرد و     بندی موجودات در گروه گکاهان قرار نمیقارچ در طبقه 

وهوا و مواد معدنی کره از خراک   خود را با استفاده از نور خورشکد و آب موردنکازآن غرای  وسکلهبه

مرواد غررایی    ترگونه نکستند به زبان سادهها اینکنند ولی قارچکنند خودشان تهکه میدریافت می

ای نکز باید مواد غرایی را به ش ل برای قارچ دکمه گکرند وموردنکاز خود را از مواد غرایی آماده می

در اختکارش قرار داد تا از آن تغریه کند. این مواد مغرری را کمپوسرت قرارچ     درآورد و مصر قابل

 25ترا   22لوژیرک و حردود   های تولکد کمپوست صنعتی طی یک فرایند بکونامکر و در کارخانهمی

 کنند.روز از مخلوش کردن کلش گند ، آن را تولکد می
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هرای واکسری آن از   های گند  را در استخرها یا بون رها خکسانده تا ویره بدین معنی که ابتدا ساقه

انردازه کرافی رطوبرت جررب      به آن ه از بعدبکن رفته و بتواند آب را به درون بافت خود جرب کند 

شرایط تولکد( با کود مرغی  کن )به نسبت مشخص بسته به نوع کود مرغی ووسکله مخلوشبه نمود،

های ون ربه ب شوند ومخلوش می( ترجکحاً آسکاب شده اولویت دارد)بندی شده آسکاب شده و یا دانه

ی مشخص و برر  روز با فاصله 3-12بون رها و بون ر های اصلی بکن  شود درکف هوادهی منتقل می

 شود.جا میاسا  شرایط جابه

 

 کلش ها در بون رهاخکساندن 
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 کف هوادهیهای بون ر 

دبی و زمران از قبرل    وسکله هواسازهای پرقدرتی هوا به داخل کمپوست با فشار ودر این بون رها به

هرای  شود. در تما  مراحل کمپوست از کمپوست در حرال سراخت نمونره   شده شارژ میریزیبرنامه

بندی برای تغککرر شررایط   به یک جمع از نتایج این آنالکز شود.آنالکز می دائما مختلف گرفته شده و

این شرایط با توجه به آنالکزهای  رسند وزمان هوای شارژشده می و دما و فشار و رطوبت و آب وهوا

 گکرد.صورت می شده انجا 

مرحله  که برای هرکدا  در هر رطوبت و... ،ازت ،کربن،شود: دماگکری میپارامترهای متعددی اندازه

اگر هر کدا  از پارامترهرا در رنرج    ده است که از مرحله دیار متفاوت است وشیک استاندارد تعریف

 معکن نبود بایستی اقدامات وز  صورت گکرد.

  نامند.می 1 پس از خروج کمپوست از بون ر آخر، آن را کمپوست فاز

کمپوسرت را پاسرتوریزه   در آن ابتردا   کننرد. وارد مری  2های فراز  سپس کمپوست را به داخل تونل

 45-48سرپس دمرا را    دارنرد و سا ت ناره مری   8 -12درجه به مدت  55-53کنند و در دمای می

ایرن مرحلره نکرز     دهند تا شرایط جهت تثبکت آمونکراک فرراهر گرردد و   درجه به آرامی کاهش می

آماده برود  که کمپوست از لحاظ شکمکایی پس از انجا  آنالکز درصورتی کشد.روز طول می 5حدود 

کنند و با برر قارچ کره قربالً در طری یرک     وسکله دستااه مخصوص تخلکه میآن را جهت کشت به
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آن را بره شر ل    کنند وتولکد شده است مخلوش می فرایند یک تا دو ماهه در آزمایشااه تولکد برر،

 گویند.می 2باشد و به آن کمپوست فاز که جهت انتقال به سالن پرورش آماده می در آوردهبلوک 

 

 پاستوریزه کمپوست

 

 

 ایدکمهقارچ  یا اسپان برر
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  کمپوست آماده قارچ دکمه ای

 قصد ما توضکح فرایند تولکد کمپوست نکست چرون تولکرد کمپوسرت صرنعتی نکازمنرد تخصرص و      

توانکرد  شرما مری   جزئکات زیادی دارد که در موضوع بحث این مقالره نکسرت و   تجربه فراوان است و

 مورد را در سایت دیتا قارچ مطالعه کنکد.توضکحات بکشتر در این 

 ایهای پرورش قارچ دکمهسالن .4

گردد که بایرد  ای که ام ان کنترل دما و رطوبت در آن وجود داشته باشد اطالق میبه محکط بسته

 های ذیل را داشته باشد:ویژگی

 لآهایددر حالت  ارتفاع مناسم باشد. طول و دارای فضای مناسم باشد یعنی دارای  رض و 

هرای کمترر،   برا  ررض   متر وجود داشته باشد. 02/1 یا 42/1ام ان دو ردیف قفسه با  رض 

داشرته   02 یرا  42توان با  رضی کره مضررب از  ردد    یابد و میسطح زیر کشت کاهش می

 (.است 02× 42های تولکدی در سرتاسر ایران چون بلوک.)باشد استفاده کرد
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 در  می دانکدآیا  به مقاله بندیقفسهمناسم داشته باشد. برای اطالع از جزئکات  بندیقفسه

 سرایت وبدر  چه ن اتی را باید ر ایت کنکد؟ دکمه ایپرورش قارچ  سالن های قفسه بندی

 دیتا قارچ مراجعه نمایکد.

             

 های زیر را داشته باشد:سالن پرورش قارچ خوراکی باید ویژگی 

  باشد. ایق 

 دما را داشته باشد. ام ان کنترل رطوبت و 
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 بندی باشد.دارای قفسه حجر سالن برای استفاده بهکنه از فضا و 

 سکستر گرمایش باشد. مجهز به دستااه هواساز و 

 

 با دیواره و سقف  ایق ایدکمهسالن پرورش قارچ 

 

 

 هواساز
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 خالصهطور ای بهمراحل پرورش قارچ دکمه .5

رطوبرت و ... سرالن    شود که در هرمرحله دمرا، مرحله طی می 4پس از ورود کمپوست به سالن 

 باید کنترل شود.

                           

 

 دوره ریسه دوانی درکمپوست -5-1

درجره سرانتی گرراد را بررای      25کشد. در این مرحلره دمرای   روز طول می 15-14این مرحله 

 خوبی سفکد کند.اصطالح بهفراهر نموده تا در کمپوست رشد کنند و بهمکسکلکو  ها 

 

 

مراحل پرورش قارچ دکمه ای 

دوره ریسه دوانی درکمپوست. 1

دوره ریسه دوانی درخاک  . 2
پوششی

مرحله هوادهی. 3

مرحله باردهی. 4
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 پوششیخاک دوره ریسه دوانی در -5-2

پوششری صرورت   ی رشد رویشی مکسلکو  ها باید در خراک پس از سفکد شدن کمپوست، ادامه

گکررد   که در این مرحله  مل اختالش کمپوست و خاک پوششی باید صورتگکرد.  الوه بر این

 و شرایط محکطی وز  نکز باید فراهر گردد.
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 مرحله هوادهی -5-3

پس از سفکد شدن مکسکلکو  ها در خاک پوششی، بایرد از رشرد رویشری مکسرلکو  جلروگکری      

کنکر یعنری دمرا و   کنکر و آن را وادار کنکر تا وارد فاز زایشی شود؛ به همکن دلکل هوادهی می

co2 کنرکر ترا وارد فراز    ای برای مکسلکو  هرا فرراهر مری   را کاهش داده و شرایط محکطی ویژه

های براردهی قرارچ در شررایط شروک     زایشی و تولکد اندا  بارده قارچ شوند. در فاز زایشی اندا 

ترین های باردهی مهرحفظ شرایط رشدمکسلکو  و اندا  کند ورشد می شود ودهی تش کل می

 باید انجا  شود.کاری است که 
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 مرحله باردهی -5-4

های برارده قرارچ شرروع بره رشرد کررده و       در این مرحله نکز با ایجاد شرایط محکطی وز  اندا 

 شوند تا به قارچ بالغ تبدیل شوند.تر میبزرگ
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توانکد جهت اسرتفاده رایاران از مقراوت و محتروای آموزشری بره آدر        مندان  زیز میشما  القه

نمایکد. همچنکن جهت هرگونه ا رال  نظرر    مراجعه www.datagharch.comسایت دیتا قارچ 

 های خود را ارسال نمایکد.این سایت نظرات و درخواست تماس با مایا هم اری از طریق فر  


