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 خدا نامبه

 راناي استاندارد سازمان ملي با آشنايي
و  استاندارد مؤسسة مقررات و قوانين اصالح قانون 3مادة يك بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

استانداردهاي  نشر و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات
   .دارد عهده به را ايران) رسمي(ملي 
به  29/6/90موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد و پنجاه و دومين جلسه شوراي عالي اداري مورخ  نام

  . جهت  اجرا ابالغ شده است  24/7/90مورخ  35838/206نامه شماره سازمان ملي استاندارد ايران تغيير و طي 
مؤسسات  و مراكز نظران صاحب كارشناسان سازمان،  از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين
توليدي،  به شرايط وجهت با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،
كنندگان، مصرف توليدكنندگان، شامل نفع، و حق صاحبان منصفانة و آگاهانه مشاركت از كه است تجاري و فناوري

نويس  پيش  .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان
از  پس و شودمي ارسال مربوط فني هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

ايران  )رسمي(ملي  استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها دريافت
  .شود مي منتشر و چاپ
كنند  مي تهيه شده تعيين ضوابط رعايت با نيز صالح ذي و مند قهعال هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

بدين ترتيب،    .شود مي منتشر و چاپ ايران ملي استاندارد عنوان به تصويب،  درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة
ملي  كميتة در و نتدوي 5 شمارة ايران ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شوند مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي سازمان ملي استاندارد ايران تشكيل مربوط كه استاندارد
المللي الكتروتكنيك  بين ، كميسيون1(ISO)استاندارد  المللي بين سازمان اصلي اعضاي از ايران سازمان ملي استاندارد

2(IEC) 3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و(OIML) كدكس غذايي  كميسيون 4رابط تنها به عنوان و است 
5(CAC)خاص هاي نيازمندي و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند  مي فعاليت كشور در 

   شودمي گيريبهره المللي بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي،  پيشرفت هاي آخرين از كشور، 
 كنندگان،  حفظ مصرف از حمايت براي قانون،  در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند لي استاندارد ايران ميسازمان م

 اجراي بعضي اقتصادي،  و محيطي زيست مالحظات و محصوالت كيفيت از اطمينان حصول عمومي،  و فردي ايمني و سالمت

 استاندارد، اجباري عالي شوراي تصويب اب وارداتي، اقالم يا /و كشور لداخ توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي از

و  صادراتي كاالهاي استاندارد اجراي كشور،  محصوالت براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي سازمان . نمايد
 فعال مؤسسات و سازمان ها خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين .نمايد  اجباري را آن بنديدرجه

 محيطي، زيست مديريت و كيفيت مديريت هاي سيستم صدور گواهي و مميزي بازرسي،  آموزش،  مشاوره،  در زمينة

 را مؤسسات و ها سازمان گونه اين سازمان ملي استاندارد ايران سنجش،  وسايل )واسنجي ( كاليبراسيون  و مراكز ها آزمايشگاه
 ها آن به صالحيت تأييد گواهينامة الزم،  شرايط احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران تأييد صالحيت نظام بطضوا اساس بر

 تعيين سنجش،  وسايل )واسنجي ( كاليبراسيون  يكاها،  المللي بين دستگاه ترويج .كند  نظارت مي آن ها عملكرد بر و اعطا

  .است سازمان اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي يتحقيقات كاربرد انجام و گرانبها فلزات عيار
 

                                                 
1- International Organization for Standardization 
2 - International Electrotechnical Commission 
3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission 
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  كميسيون فني تدوين استاندارد
  ")پرورش(توليد آيين كار -قارچ تازه خوراكي دكمه اي "

  )تجديدنظر اول(
   نمايندگي يا سمت                  :رئيس

  قارچ صدفكشت و صنعت شركت                                               رضا، محمدانتصاري
                       )                            مهندسي كشاورزي فوق ليسانس(

  
  :دبير

  ژوهشگاه استاندارد   ، سازمان ملي استاندارد                  احمدي، ناديا
  پژوهشكده غذايي و كشاورزي                                          )دريامي فوق ليسانس شي(
 

                                ت جهاد كشاورزي،                       اروز                                                  الهام فتاحي فر 
    توليدات گياهي       امور معاونت        )                  علوم و صنايع غذاييفوق ليسانس (

  
  )به ترتيب حروف الفبامي  اسا( :اعضاء
  قارچ دزفولشركت كشت و صنعت                                                علي، زاده اسالمي

  )مهندسي كشاورزيليسانس فوق (
  

  انجمن پرورش دهندگان قارچ               محمدحسن، افشار
  )اقتصاد دكتراي(
  

  قارچ بي بيركت كشت و صنعت ش               اكبري، جوادرضا
  )ليسانس مهندسي كشاورزي(
  

  رويش آرياكشت و صنعت شركت                  سيدعلي، رضوي
  )ليسانس مهندسي كشاورزي(
  

  آريا رويششركت كشت و صنعت         رضوي، نرگس                                           
 )فوق ليسانس مهندسي كشاورزي(

 
  قارچ آسياشركت كشت و صنعت                                              ر، عباسفيروز رنجب

  )ليسانس مهندسي كشاورزي(
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  )ادامه(كميسيون فني تدوين استاندارد
  ")پرورش(توليد آيين كار -قارچ تازه خوراكي دكمه اي "

  )تجديدنظر اول(
  

  نمايندگي يا/و سمت                                                                :اعضاء
  قارچ نمونه كشت و صنعت شركت                                          محمدرضازاده، مي عل
  )ليسانس شيمي(
  

  ،پژوهشگاه استاندارد، سازمان ملي استاندارد                                                     علوي، مينا
  پژوهشكده غذايي و كشاورزي                                        )ن داروييگياهاليسانس (
  

               رويا ،ناوي ثاني
                  ) ليسانس علوم و صنايع غذايي(

  ت جهاد كشاورزي، روزا       
  معاونت توليدات گياهي               

  
  ،پژوهشگاه استاندارد، سازمان ملي استاندارد              نوربخش، رويا 
  پژوهشكده غذايي و كشاورزي                                   ) فوق ليسانس سم شناسي(
  

  قارچ دزفولو صنعت شركت كشت     وثوقي زاده، حسين                                     
  )ليسانس مكانيك سياالت(
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  فهرست مندرجات                                    
  

  عنوان
    سازمان ستاندارد با آشنايي
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   هدف  1
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  نحوه كنترل آفات و بيماريها  8
  
  

                   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

  
  
  

  
  

  صفحه
  ج  

  )ه(و  )د(
  ح
1  
1  
1  
1  
2  

10  
12  
15  



 و 

  

  يش گفتارپ
. تدوين شد1375نخستين بار در سال  ")پرورش(توليدآيين كار  -قارچ تازه خوراكي دكمه اي "استاندارد 

بار مورد تجديدنظر  اوليناين استاندارد بر اساس پيشنهادهاي رسيده و تأييد كميسيون هاي مربوط براي 
ميته ملي استاندارد خوراك و فرآورده هاي كشاورزي يكهزار و سيصد و دومين اجالس ك درقرار گرفت و 

قانون اصالح  3اينك اين استاندارد به استناد بند يك ماده  قرار گرفته است،صويب ورد تم7/10/1392 مورخ
به عنوان استاندارد  1371، مصوب بهمن ماه، قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

  .شودملي ايران منتشر مي
خدمات،  و علوم صنايع، زمينة در جهاني و ملي هاي پيشرفت و تحوالت با هماهنگي و همگامي حفظ براي

اين  تكميل و اصالح براي كه پيشنهادي هر و شد خواهد نظر تجديد لزوم مواقع در ايران ملي استانداردهاي
بنابراين، . گرفت خواهد قرار توجه مورد مربوط فني كميسيون در نظر تجديد هنگام شود، ارائه استانداردها

  . كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر آخرين از همواره بايد
  .است ،1375سال  :4016اين استاندارد جايگزين استاندارد ملي ايران شماره 

  
  :است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين تهية براي كه خذيĤبع و مامن

 مقررات مربوط به ساختار و شيوه نگارش استانداردهاي ملي، 1386سال : 5ملي ايران شماره  استاندارد- 1
  ايران

هاي  داري و حمل و نقل قارچ آيين كار و بهداشت نگه، 1373سال : 3372ستاندارد ملي ايران شماره ا- 2
  پرورشي تازه خوراكي

اي  داشتي واحدهاي توليدكننده قارچ دكمهكار به ، آئين1375سال : 4016استاندارد ملي ايران شماره  - 3
  خوراكي

، راهنماي مناسب عمليات توليد و پرورش قارچ خوراكي. ناوي،رويا. فتاحي فر، الهام .بهروز غيبي، - 4
 .1388انتشارات سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي كشور، چاپ اول، سال:تهران
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  )پرورش(1ليدتوآيين كار  - قارچ تازه خوراكي دكمه اي
  

  دف ه    1
 به منظورقارچ تازه خوراكي دكمه اي توليدكنندگان  براي راهنما ئهو ارا تعيين، استانداردهدف از تدوين اين 

خوراكي دكمه اي، به منظور تازه قارچ  انبارداري ،، حمل و نقل، بسته بندي، آماده سازي)پرورش(توليداحداث، 
  . مي باشد ،ويژگي هاي آن با استاندارد ملي ايران مربوط يقتأمين حداقل نيازمندي ها براي تطب

  
  دامنه كاربرد    2

  .كاربرد دارد، خوراكي دكمه ايتازه انواع قارچ  )پرورش(توليد واحدهايبراي  ،اين استاندارد
ز كاربرد انجام مي دهند، نيرا  2قارچ تازه خوراكي كه فرآوري اوليه )پرورش(توليدبراي واحدهاي  ،اين استاندارد

  .دارد
  
  مراجع الزامي    3

بدين ترتيب . مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد به آن ها ارجاع داده شده است
  . آن مقررات جزئي از اين استاندارد ملي ايران محسوب مي شود

يه ها و تجديد نظرهاي بعدي آن اصالح، در صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد
در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آن ها ارجاع داده شده . مورد نظر اين استاندارد ملي ايران نيست

  . است، همواره آخرين تجديد نظر و اصالحيه هاي بعدي آن ها مورد نظر است
  :استفاده از مراجع زير براي اين استاندارد الزامي است

  
  ويژگي ها و روش هاي آزمون - پرورشيخوراكي تازه ، قارچ 1627استاندارد ملي ايران شماره  1- 3
  غذايي مواد در بهداشت كلي اصول - كار آيين، 1836استاندارد ملي ايران شماره  2- 3
  ويژگي ها و روش هاي آزمون -كمپوست، 10716شماره   راناي ملي استاندارد 3- 3
 هاي آزمون ها و روش ژگييو - قارچ دكمه اي پرورش كمپوست ،16597ماره ش ستاندارد ملي ايرانا 4- 3

  
   اصطالحات و تعاريف    4

  :در اين استاندارد، اصطالحات و تعاريف زير به كار مي رود
  

                                                 
 .در مورد اين فرآورده، واژه پژوهش نيز به جاي توليد به كار مي رود -1

  .دن، استكرمرحله خشك كردن و بالنچ از فرآوري اوليه، منظور -2
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4-1  
   اي  دكمهخوراكي تازه قارچ 

 نيمه الهكك داراي و بوده دكمه شكل ، به  Agaricus bisporusآگاريكوس بيسپوروس  گونه از محصولي

  . شوند مي ديده ،اي قهوه و كرم سفيد، هاي رنگ به و باشد مي پايه و كروي
  
4-2 

   )بستر پرورش(كمپوست
و  اكسيژن ،دما، رطوبت(م ها در شرايط ويژه زتجزيه و تخمير مواد آلي توسط ميكروارگانيمحصول حاصل از 

  .دباشمي   ،مغذيرنگ و  اي  قهوهو تبديل آن به ماده  ،)نيتروژن
  
4-3  

  اي  دكمهخوراكي قارچ  )بستر پرورش(كمپوست
يا ساير مواد  سنگ گچپودر شامل كلش گندم يا ساير مواد فيبري، فضوالت حيواني،  ،تركيبي از مواد آلي
 و ،تخمير شده )هوازي و غيرهوازي(م هازكه توسط ميكروارگانيمي  باشد ساير افزودني ها جايگزين معدني و 
 بستر پرورش قارچ خوراكي دكمه، 2)اسپان(، و تلقيح با بذر قارچ خوراكي1ون و بهينه سازيپس از پاستوريزاسي

  .دهدمي  را تشكيل  اي 
  
4-4  

   اي  قارچ خوراكي دكمه) بستر پرورش(كمپوستتوليد 
و  1، كه به ترتيب منجر به توليد كمپوست فاز است 2و  1فاز  مجموعه مراحل تجزيه و تخمير مواد آلي در

  .شودمي ، 2ت فاز كمپوس
  
4-5   

   ضد عفوني كردن
 يا مواد شيميايي در آن/و انجام عمليات ازبين بردن و در مواردي كاهش عوامل بيماري زا است كه از بخار آب

 .استفاده مي شود

  
  

                                                 
1- Conditioning 
2- Span 
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  پرورشمحل فني ي ويژگي ها    5
  كليات  1- 5
يد فاصله تا بازار مصرف، واحد خريد با دكمه اي، در هنگام انتخاب محل احداث واحد پرورش قارچ خوراكي 

، فضاي مناسب جهت احداث كمپوست، دسترسي به نيروي كار، دماي هواي منطقه، دور بودن از منابع آالينده
برق صنعتي و ساير امكانات   ،مزرعه و همچنين توسعه مزرعه در آينده، دسترسي به آب سالم و بهداشتي

  .درنظر گرفته شودارتباطي 
  
 يت جغرافياييموقع  2- 5

هوا  و آب ،بايد در محلي باشد كه توسط عوامل محيطي از طريق زمين دكمه اي، قارچ خوراكي پرورشواحد  
از مراكز آلوده كننده  ،و قانوني كشور صالح ذي مراجعتعيين شده توسط و فواصل حدود براساس و  دهآلوده نش

توليد كننده مواد شيميائي و مراكز توليد  هكارخان مرغداري، ،دامداري واحدهاي كارتن و كاغذسازي، :مانند
 شودبايد در محلي احداث  پرورشهمچنين واحد . گرد و غبار و مواد راديواكتيو فاصله داشته باشد، كننده دود

هاي اصلي را داشته باشد تا بتواند محصول خود را در اسرع وقت به بازارهاي فروش  كه امكان ارتباط با راه
 .برساند

هاي تأسيساتي جهت نزديك به گستره دماي مطلوب محيط پرورش قارچ باشد تا هزينه يجغرافيايدماي هواي منطقه بهتر است  -ورييادآ
به دليل تأثير بر صرفه  و معتدل سرد و نيمه مرطوب ،مناطق سرد و مرطوب. خنك سازي يا گرم كردن محيط پرورش كاهش يابد

 بهترين .مي باشنداولويت  ايرانسبت به مناطق با آب و هواي گرم و خشك د ،رش قارچواحد هاي پرو در جويي در مصرف انرژي
 . مي باشد سلسيوسدرجه  27تا  22، دكمه اي براي احداث واحد پرورش قارچ خوراكي ،يجغرافياي ميانگين دماي منطقه

  
  هاي واحد پرورش ساختمان  3- 5
   كليات 3-1- 5
  .در نظر گرفته شود ،ساختمان هادر احداث جهت باد هاي غالب  3-1-1- 5
  . جهت وزش باد ساخته شوند به موازاتبايد  ،دريچه هاي هواي خروجي سالن هاي پرورش قارچ 3-1-2- 5
  .آشغال، مواد غيرضروري و آب هاي راكد باشد بدونتميز،  ، ساختمان ها سطح زمين و محوطه  1-3- ٣-5
باشد كه ضمن رعايت موارد فني و بهداشتي نظم  گونه ايه ب ،ها ساختمان يحااحداث و طر 3-1-4- 5
از  .شودبين مراحل مختلف توليد ارتباط منطقي ايجاد  و هاي مختلف توليد وجود داشته بين قسمت شخصيم

  .زيربنا متناسب با ظرفيت توليد باشدو نظر فضا 
تا  بودهه هر قسمت داراي فشار استاتيك تعريف شد ساختمان هاي واحد پرورش،در طراحي  3-1-5- 5

  .همواره هواي تميز از بخش حساس به بخش غيرحساس جريان داشته باشد
سالن بسته بندي، سردخانه، سرويس بهداشتي و بخش حساس شامل سالن هاي پرورش  ،منظور از بخش غيرحساس -يادآوري 

  .و راهروي دستيابي مي باشد
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ت سازي به يكديگر ضمن رعايت فاصله در صورت نزديك بودن واحد پرورش قارچ و واحد كمپوس 3-1-6- 5 
   .به صورت حداقل و كنترل شده باشد بايدفيلتراسيون، رفت و آمد بين اين دو بخش  يا/مناسب و

   .در نظر گرفته شود آن،هاي الزم جهت توسعه آتي  بيني پيش واحد پرورش قارچ، هنگام احداث در 3-1-7- 5
ه ب( شود صل موجب استحكام بنا و حفظ و ابقأ ديوارها ميهاي ساختمان كه در ا پي ريزي و پايه 3-1-8- 5

اي طراحي و  به گونه بايد ،)يابد نقل و انتقال مي اي يا فله اي شكل تودهه كه كمپوست ب محل هاييخصوص در 
   .محصول توليدي و تجهيزات مكانيكي حمل و نقل باشد ،هاي كمپوست كه قادر به تحمل محموله ،ساخته شود

  .دليل وجود رطوبت نسبي باال در بناهاي توليدي، كنترل بخار ضروري مي باشدبه  3-1-9- 5
ايجاد بو و يا رنگ ناخواسته در محصول  سبب نبايد ،مواد و تيمارهاي مورد استفاده در ساخت بنا  3-1-10- 5

  .شود
 
  :مي باشدبه شرح زير  دكمه اي، خوراكيتازه ساختمان هاي مورد نياز در يك واحد پرورش قارچ  3-2- 5
  هاي پرورش قارچ خوراكيسالن 3-2-1- 5

با اليه پلي زنگ نزن هاي مدرن از پانل پرورش هايسالن. شونداز مصالح گوناگوني ساخته مي ي پرورشهاسالن
امكان كنترل  اين ساختار .ساير مصالح با رعايت عايق بندي مي باشداستفاده از ساخته مي شوند و  اورتان

 1پختندر برابر دماي  به حداقل مي رساند، و كنترل كردهفزايش داده و نوسانات دما را شرايط محيطي را ا
اي بوده كه به سهولت قابل نظافت و ضد عفوني  به گونه سالن هاي پرورش، يحاطر .كافي داشته باشدمقاومت 

  .كردن باشد
هوا از طريق هواسازها و دريچه داراي عايق رطوبت و حرارت بوده و فقط ورود و خروج  ،سالن هاي پرورش قارچ

    .هاي خروجي هوا انجام شود
هاي كشت طبقاتي بايد ها در سيستم سالنكف سالن .رطوبت باشد بايد غيرقابل نفوذ در برابر آب وها كف سالن

هاي ورودي و خروجي دربنصب و همچنين وجود داشته تا امكان نصب طبقات كشت  باشدو مقاوم بوده هموار 
  .نكندراي حمل و نقل ايجاد ب مشكالتي

عرض طبقات و فاصله بين آنها در  .مي باشددر ابعاد مختلف  بتن و فلزهاي پرورش از جنس بندي سالنطبقه
- به قارچ ،چين بايد بدون نياز به خم شدن زيادقارچ. استمتفاوت  ،شودقارچ با دست برداشت مي كه هاييواحد

تا  60متر و فاصله بين طبقات  45/1تا  20/1عرض طبقات بين . ه باشدها دسترسي و امكان چيدن آن را داشت
تا  70متر و در كنار ديوارها بين  50/1تا  40/1بندي از يكديگر بين فواصل دو رديف طبقه .متر استسانتي 65

 كف در طبقات فاصله .باشدمي متغير طبقه 7 تا 3 بين رديف هر در طبقات تعداد. متر متغير استسانتي100
 هاسالن بنديطبقه فاصله. باشدمي متر  1 كمينهفاصله آخرين طبقه تا سقف،  .است مترسانتي 30 تا 20 سالن

 .باشدمي متر يك توليد، سالن انتهاي درب خروجي از و متر 3 تا 1 بين دستيابي، راهروي ورودي درب از

                                                 
1-Cook out 
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  راهروي دستيابي 3-2-2- 5
ها در يك يا دو طرف هاي پرورش و نحوه قرارگيري سالنداد سالنتع بهبسته  واحدهر راهروي دستيابي در 

  هاي پرورش و ارتباط آن تايابي با توجه به عرض سالنطول راهروي دست. باشدمي متغير
هاي پرورش در يك چنانچه سالن. دشو محاسبه مي سرويس هاي بهداشتيو  ، سردخانهبنديهاي بستهسالن

هاي پرورش در دو رديف ساخته شوند بين متر و چنانچه سالن 4 يابيي دستعرض راهرو ،رديف ساخته شوند
  .مي باشدمتر  8تا  6

قبل از ورودي عمومي، يك پيش  .باشد سيساتĤورودي عمومي و يك ورودي از تداراي يك  بايد راهروي دستيابي -يادآوري
  .شته باشدورود به منظور تعويض لباس، استحمام و حوضچه ضدعفوني كفش ها وجود دا

  بندي ساختمان بسته 3-2-3- 5
بايد به اين ساختمان . دباش مي متناسب با ميزان توليد آنسالن و  بندي مجهز به سردخانهساختمان بسته

- ها از سالنقارچانتقال  نحوه بايد به تناسب عبور و مرور تجهيزات وها ابعاد در. هاي پرورش متصل باشدسالن

مسوول بسته اتاق  شاملبندي ساختمان بسته.. ساخته شوندها بندي و سردخانهان بستههاي پرورش به ساختم
متفاوت بوده و  بندي با توجه به ميزان توليدوسعت ساختمان بسته. بندي استو سالن بسته سردخانه بندي،

فشار  .شدبامترمربع مي 160بيشينه ،تن در سال 600تا ظرفيت توليد واحدهاي پرورش  مساحت آن براي
  .بايد كمتر از راهروي دستيابي باشد ،استاتيك هواي ساختمان بسته بندي

  هاي بخش كارگري و رفاهيساختمان 3-2-4- 5
هاي بخش كاركنان و رفاهي بايد داراي گنجايش كافي باشد، به طور مثال در واحد با ظرفيت ساختمان

  .ترمربع باشدم 260تن، بيشينه مساحت اين ساختمان ها بايد  600توليد 
  ساختمان تأسيسات 3-2-5- 5

 با واحدمترمربع و در  140تا  120تن در سال بين 200 توليد با ظرفيتواحد وسعت ساختمان تأسيسات در 

   .مترمربع باشد 280تا  240تواند بين مي ،تن در سال  600 و 400 توليد هايظرفيت
سطح هواسازها، باالتر  متر از دوكمينه شكل بوده و  Hيستم گرمايشي اگزوز ديگ بخار و سدر ساختمان تĤسيسات،  - 1يادآوري 

  .باشد
تا از انتقال گرما به  بودهداراي حداقل ضريب تبادل حرارتي  ،سيساتتĤوضعيت عايق بندي ديوارهاي ساختمان  -2يادآوري 

  . راهروي دستيابي و ساير قسمت هاي ساختمان توليد جلوگيري شود
  ارساختمان انب 3-2-6- 5

  .باشدمترمربع مي 120 بيشينه ،تن در سال 600تا ظرفيت توليد  واحدمساحت ساختمان انبار براي 
امكان النه  ،اين سازه ها بايد مقاوم، قابل نظافت بوده. براي ساخت انبارها از سازه هاي مناسب استفاده شود

  . و پرندگان در آن وجود نداشته باشد نجوندگا ،گذاري حشرات
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  هاي نگهباني، برق و ژنراتور و اداريساختمان 3-2-7- 5
هاي نگهباني، برق و ژنراتور و اداري براي نصب تجهيزات و همچنين حفظ جنبه هاي مساحت ساختمان

تن در   600كافي باشد، به طور مثال براي واحد با ظرفيت توليد   و مساخت داراي گنجايشبايد  ،ايمني
  . باشدميمترمربع  300سال، اين فضا حدود 

  
  ها كف  4- 5 
جنس كف ساختمان ها بايد به گونه اي باشد فشار ناشي از بارهاي سنگين محصول، كمپوست و  1- 4- 5 

   .تجهيزات مكانيكي حمل و نقل را تحمل نمايد
 بوده،برآمدگي و فرورفتگي  ،بدون درز و شكاف ،قابل شستشو ،صاف ،مقاوم مواد جنس كف ها بايد از 4-2- 5

  .و همچنين لغزنده نباشد ردهار ايجاد نكگرد و غب
باشد كه 1حوضچه رسوبگير به طرف داراي شيب مناسب  ،بوده مجهز به فاضالب بايد ي سالن،ها كف 3- 4- 5 

  بوده مخزن داراي شيب مناسب به طرفبايد همچنين  .مي شوددر انتهاي سالن پرورش مانع نفوذ آب به سالن 
 .ريع فاضالب حاصل از شستشوي محل باشدو داراي ظرفيت كافي جهت تخليه س

   .باشدسالن پرورش قارچ بايد داراي كف تراز شده و فاقد پله  4-4- 5
. آب كف سالن هاي پرورش قارچ از طريق دريچه هايي كه تعبيه شده است از سالن خارج مي شود 4-5- 5

  .روي دريچه هاي خروجي آب، با توري فلزي پوشانده شود
   .هاي قابل برداشت پوشانده شود با سرپوشبايد  ،ي كفها ا و كانالآبگذره تمامي 4-6- 5
  
  ها  ديوارها و سقف 5- 5
جلوگيري بخار و رطوبت از نفوذ بايد عايق بندي بوده تا  ،قارچسالن هاي پرورش ها در  ديوارها و سقف 1- 5- 5

  .شود
ا موجب تسهيل شستشو توسط خلل و فرج بوده ت بدونصاف و  بايدها  سطوح دروني ديوارها و سقف 2- 5- 5 

  .شودفشار آب 
   
  درها 6- 5 

   .براساس نوع سامانه توليد، مي باشد واحد پرورشاندازه و موقعيت درهاي 
  .عايق بندي شوند رطوبت ودما  ،درها از نظر بخار 6-1- 5
  .مقاوم باشند مواد قابل شستشو و از جنس ،درها داراي سطوح صاف 6-2- 5

                                                 
1-Manhole 
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در فصول  اي باشد تا از تغييرات ناگهاني دماي داخل سالن راهرو بايد دو مرحله ورودي اصلي به در 6-3- 5
   .همچنين راه نفوذ جوندگان و حشرات بسته شوند ،مختلف سال جلوگيري شده

روي آنها عالئم هشدار دهنده قرار  پرورش،به منظور اطمينان از بسته بودن درهاي ورودي سالن هاي   6-4- 5
  .ي آن پرده پالستيكي نصب شودودر در زمان ضروري باز شده و يا ر .داده شود

  
  ها هدريچ  7- 5
  .و ساير فيلتر هاي مناسب باشد بايد مجهز به توري زنگ نزن ،هدريچجود ت ودر صور  1- 7- 5
به . به ازاء هر دريچه ورودي هوا، روي در يا ديوار انتهايي سالن پرورش بايد يك دريچه نصب شود  2- 7- 5
مترمربع  60×60مترمربع سطح زيركشت سالن پرورش، بايد يك دريچه خروجي هوا با ابعاد  100ء هر ازا

  .تعبيه شود
  .شودنصب  1لوور بايد ،روي دريچه هاي خروجي هوا و به منظور تنظيم فشار سالن هاي پرورش قارچ 3- 7- 5
  
  ضد عفوني كردن  8- 5

  . شده اي براي نظافت و ضد عفوني كردن داشته باشدواحد پرورش قارچ بايد برنامه مدون و زمان بندي 
كشور  ذي صالح قانوني و مواد پاك كننده و ضدعفوني كننده مورد استفاده بايد مورد تأييد مراجع  1- 8- 5

  . بوده و براي مصرف قارچ، مناسب باشد
 ته بندي آنهابسمواد پاك كننده و ضد عفوني كننده بايد مطابق با دستورالعمل مندرج بر روي  2- 8- 5

  .استفاده شود
ممانعت به بايد  ،از قرار دادن ظروف محتوي مواد شوينده و ضد عفوني كننده در مجاورت قارچ ها 3- 8- 5

   .عمل آيد
  

  قارچ تازه خوراكي دكمه اي) پرورش(در واحد توليد تجهيزات  5-9 
حل گوناگون كشت قارچ مقاوم تجهيزات مورد استفاده بايد در مقابل شرايط حاد محيطي و در مرا 1- 9- 5 

  .شودبوده و محافظت 
از موادي ساخته شوند كه سمي  باشند،تماس در نحوي با قارچ ه كه امكان دارد ب تجهيزاتي تمامي 2- 9- 5 

جاذب مواد خارجي نبوده و در برابر  تجهيزاتاين . بو و مزه خاصي را انتقال ندهد ،نبوده و با آن تركيب نشده
چوب و مواد ديگري  از .شودآساني و به دفعات تميز و ضدعفوني  به گي مقاوم باشد و نيززنگ زدگي و خورند

  .استفاده نشود شود،مي نخوبي تميز و ضد عفوني ه كه ب

                                                 
1-Louver 
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تجهيزات مورد استفاده قبل و بعد از انجام كار تميز و  .تميز و ضدعفوني شوندبه آساني بايد  تجهيزات 3- 9- 5
  .شوندضد عفوني 

  . داري ساير مواد استفاده نشود روف جمع آوري قارچ براي نگهاز ظ  4- 9- 5
هواساز و چيلر و ساير تجهيزات مورد استفاده در واحدهاي  آلودگيبه منظور جلوگيري از  5- 9- 5

شده و به طور مستمر و منظم برنامه نظافت و تعمير آن ها تهيه  تازه خوراكي دكمه اي، قارچ )پرورش(توليد
  .اجرا شود

مورداستفاده قرار  خوراكي دكمه ايتازه قارچ  )پرورش(توليددر كه مي تواند تجهيزات مورداستفاده  6- 9- 5
  :به شرح زير مي باشد گيرد

  1هواساز 1- 6- 9- 5

هواساز سالن پرورش قادر به ايجاد  .شودظرفيت هوادهي هواساز براساس سطح زيركشت هر سالن محاسبه مي 
مين اكسيژن و فيلتر نمودن هوا Ĥجم هوا، ايجاد رطوبت، ايجاد حرارت، تشرايط مطلوب شامل ايجاد فشار، ح

هوا و فشار موردنياز توسط . مي باشد گردشيهمچنين هواساز مجهز به دو دمپر جهت هواي تازه و هواي . است
فن هواساز، توان برودتي موردنياز توسط كويل سرمايي، توان حرارتي موردنياز توسط كويل حرارتي و دي 

چنين هواسازي موجب بهبود كيفيت و عملكرد در واحد . سيدكربن توسط دمپر هواي تازه تنظيم مي شوداك
تازه خوراكي به ازاء هر تن كمپوست پرورش قارچ هواساز،  ويژگي هاي. دشوسطح توليد قارچ خوراكي مي 

  .مي باشد يك طبق جدولكه در سالن پرورش وجود دارد، دكمه اي 
  هواساز به ازاء هرتن كمپوست پرورش قارچ تازه خوراكي دكمه اي  ويژگي هاي -1جدول 

 فشار  رديف
  )پاسكال(

 توان برودتي
  )كيلووات(

  ميزان هوا
  )مترمكعب( 

  توان حرارتي
  )كيلووات( 

1  700-500  5/1-1  200  5/1-1  
  
  2اگزوز 2- 6- 9- 5

بر ( پرورش در انتهاي سالناگزوز . داشته باشدهواي سالن پرورش وجود  خروجاگزوز براي  ،هر سالن پرورش در
توري با شبكه از ورود حشرات نصب جلوگيري منظور ه ب. داده مي شودقرار ) هاي خروجيروي ديوار يا درب

  .باشدضروري مي ريز روي اگزوز
 .خروج دي اكسيدكربن، بهتر است اگزوز در فاصله نزديك به سطح زمين قرار داده شودبه منظور  -يادآوري

 لوور 3- 6- 9- 5

هواي سالن فشار به نحوي كه كند مي صورت وزني عمله اين لوورها ب. شودروي اگزوزها نصب مي برلوور 
 .شود ميتخليه  گزوزو هواي ا داشتهنگه   ، باالتردستيابياز فشار هواي راهروي  را پرورش

                                                 
1- Air handling  
2-Exhaust  
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  )اينورتر(تنظيم كننده دور موتور  4- 6- 9- 5
كاهش و يا افزايش دور فن  با را است كه هواي مورد نياز سالن پرورش هر هواساز به يك دستگاه اينورتر مجهز

 .شوداز اتالف انرژي جلوگيري نموده تا تنظيم 

 سازپاش يا رطوبتمه 5- 6- 9- 5

 اكسيدكربنتجهيزات كنترل دما، رطوبت و دي 6- 6- 9- 5

  1ديگ بخار 7- 6- 9- 5

 .استفاده مي شودهاي پرورش سالن پختنجهت تأمين رطوبت و 

  2ديگ آب گرم 8- 6- 9- 5

 .استفاده مي شود هاي حرارتي و ساير مصارفجهت تأمين آب گرم كوئيل

  گيرسختي 9- 6- 9- 5

 .م هاي بخار و آب گرگذاري در ديگجهت كاهش سختي آب و جلوگيري از رسوب 

 تجهيزات سردخانه 10- 6- 9- 5

 درصورت نياز 3چيلر 11- 6- 9- 5

 ژنراتور 12- 6- 9- 5

  و تجهيزات آبياري هاپمپ 13- 6- 9- 5

  4سكوهاي متحرك قارچ چيني 14- 6- 9- 5

   5هاي پرورشبندي سالنطبقه 15- 6- 9- 5
 منابع ذخيره سوخت و آب  6-16- 5-9 

  بنديآالت بستهها و ماشينتجهيزات، دستگاه 17- 6- 9- 5
 وسايل الكتريكي 18- 6- 9- 5

  وسايل نوررساني 19- 6- 9- 5
  .نمايدنور كافي را تĤمين  نصب شوند تاپرورش بايد به ترتيبي لن ساهاي مختلف  نوررساني در قسمت وسايل

با طبقه  سيسات و تجهيزاتي كه ممكن است در واحدهاي مدرن پرورش قارچ خوراكيĤساير ت 20- 6- 9- 5
  :به شرح زير مي باشداستفاده شود  بندي استاندارد

    6دستگاه رافلر 20-1- 6- 9- 5

                                                 
1-Steam Boiler  
2-Heating Boiler  
3-Chiller  
4- Picking Lorry  
5-Aluminum/galvanized beds  
6- Ruffler  
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    1دستگاه هد فيلينگ 20-2- 6- 9- 5
   2وينچ و هويست 20-3- 6- 9- 5

  3تجهيزات كامپيوتري اتاق كنترل 20-4- 6- 9- 5

  4ماشين تخليه سالن 20-5- 6- 9- 5

 5هاي پرورش تجهيزات و ابزار كنترلي سالن 20-6- 6- 9- 5

 6سنسورها  20-7- 6- 9- 5

    7برزنت كف بستر 20-8- 6- 9- 5
 
  مورداستفاده مواد 10- 5
ستاندارد ملي اراي پرورش قارچ خوراكي دكمه اي بايد مطابق با مورداستفاده ب كمپوستهاي  گيژوي 10-1- 5

  .هاي آزمون باشد ها و روش ژگييو -قارچ دكمه اي پرورش كمپوست ،16597شماره  ايران
پيت ماس داراي . پيت ماس باشد ترجيحاٌخاك پوششي مورداستفاده براي پرورش قارچ دكمه اي  10-2- 5

pH  به مخلوط اضافه مي شود  8هيدراته خنثي كننده، معموالً كربنات كلسيميك تركيب . است 5/4تا  5/3بين
 ،و جايگزين هاي آنصورت ساير خاك هاي پوششي  در غير اين. برساند 5/7آن را به حدود  pHشود تا 
   .مي شود  استفاده 

  
   مين آبĤت منابع 11- 5
   .مراحل آبياري بي رنگ و بي بو باشدآب مورد استفاده در   1- 11- 5
وسيله حلقه ه ب آنها به درون چاه، بايد دهانه  هاي سطحي و سيالب به منظور جلوگيري از ورود آب 2- 11- 5

تغيير داده  ها مسير جريان سيالب و يا با استفاده از ساير روش ه شودباال آورد سانتي متر 30حداقل  هاي بتني
  .شود

، آب چاه مقاطع زماني معين رچ تازه خوراكي دكمه اي، درقا) پرورش(واحد توليد درصورت استفاده از آب چاه در -يادآوري
  .گيردمورد آزمون قرار بايد ، مورداستفاده

 
  

                                                 
1-Head filling machine  
2-Winch and Hoist  

  3- Central & local controllers 
4- Emptying-machine  
5-Computer control system  
6- Probes  
7- Net 
8- CaCO3,2H2O  



11 

 

  ايمني  12- 5
  .شودتجهيزات  اطفاء حريق در قسمت هاي مناسب نصب شده و سالم بودن آنها كنترل   12-1- 5
   .شودنصب  ايمني و بهداشت در محل هاي مناسب هشداردهنده، عاليم و تابلو هاي 12-2- 5
  .شوندمشخص هاي اضطراري و كليد و قطع كننده اصلي  خروجي تمامي 12-3- 5
  .باشد تسهيالت الزم جهت كمك هاي اوليه در واحد توليدي موجود  12-4- 5
  
  هاي بهداشتي ويژگي  6
  محيط كار  6-1
  .دوش مجهز به آب سرد و گرم موجود باشد واحد،در  6-1-1
طراحي شوند كه از انتقال طوري رختكن در محل وجود داشته و  ،توالت ،تشوئيكاركنان دس ناسببه ت 6-1-2

  .بدين منظور اين بخش بايد داراي كمترين فشار استاتيك باشد .شودآلودگي جلوگيري 
  .باشدخوبي قابل تهويه بوده و داراي امكانات مناسب ه توالت ها ب  6-1-3
  . ا نصب شده باشده در هر دستشويي دستورالعمل شستشوي دست 6-1-4
  . طور روزانه تميز و ضدعفوني شده و زباله هاي آن جمع آوري شوده توالت ها ب 6-1-5
  . باشد ،توالت ها داراي سيستم تهويه مناسب 6-1-6
به منظور نظافت كاركنان از مواد پاك كننده و ضد عفوني كننده مناسب و مجاز استفاده شده و  1-7- 6

 .از آنها باشند كاركنان ملزم به استفاده

  .بپوشندو لباسهاي كار تميز را رعايت نموده نظافت شخصي  بايدكاركنان  تمامي 6-1-8
كاركنان موظف به تعويض لباس هاي كار قبل از ورود به استراحتگاه، نهارخوري و محلهاي  تمامي 6-1-9

  . جابجايي مواد اوليه مي باشند
   .كننداستفاده  1از كاله، و بازديد كنندگان نانكارك يبه منظور جلوگيري از ريزش مو 6-1-10
 
   بازديدكنندگان 6-2

بايد روپوش  ،فت و آمد دارندتوليدي پرورش قارچ تازه خوراكي دكمه اي رنحوي در واحد ه افرادي كه ب تمامي
نده را با مواد ضد عفوني كن ها را تميز نموده و كف آن كفش ،قبل از ورود به محل توليد مناسب بپوشند و

و موظف به رعايت موارد  نمودهضد عفوني  ،در حوضچه مخصوص قرار دارد و مناسب كه جلوي در ورودي
  .باشند  بهداشتي

 

                                                 
1-Hair Net 
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  كاركنان   6-3
 در بهداشت كلي اصول - كار آيين، 1836ن شماره امطابق با استاندارد ملي ايركاركنان بايد شرايط بهداشتي  

  .، باشدغذايي مواد
حداقل هر نيم ساعت يكبار تعويض ها  شود بايد همواره اين دستكش در طول كار از دستكش استفاده ميچنانچه  -يادآوري

  .شوند
 بندي بسته   6-4

ويژگي ها و  - ، قارچ تازه خوراكي پرورشي1627استاندارد ملي ايران شماره بايد مطابق با   بسته بندي قارچ،
  .انجام شود ،آزمونروش هاي 

بايد  مواد بسته بندي .شودداري  ورد استفاده در بسته بندي بايد در شرايط بهداشتي نگهمواد م تمامي  6-4-1
  . آلودگي نشودموجب انتقال 

تا اطمينان حاصل شود كه از شرايط الزم  ،بازرسي شدهظروف بسته بندي بايد قبل از استفاده  6-4-2
  . باشند بهداشتي برخوردار مي

  حمل و نقل   6-5
              جايي حيوانات، فرآورده هاي دامي و يا ديگر مواده ب نقليه اي كه قبالً براي جاوسايل  از 6-5-1

مگر اين كه قبل از بارگيري تميز و ضدعفوني  استفاده شود، براي حمل قارچ ، نبايدآلوده كننده استفاده شده
  .شوندوجود زباله و مواد آلوده كننده بازرسي از نظر  شده،

  . شودن ميكروارگانيزم هاكه موجب آلودگي و يا تكثير  ،شود و نقل داري و حمل شرايطي نگهدر  قارچ 6-5-2
  .استفاده شود ،نقليه يخچال دار يلهاز وس مي توانبراي حمل و نقل قارچ   6-5-3
  سردخانه  6-6

  .شود ها را بايد بالفاصله پس از برداشت، عرضه شود و فقط در شرايط خاص در سردخانه نگه داري قارچ
) رجه سلسيوسد 4تا  2(به تناسب ظرفيت، بايد مجهز به سردخانه باالي صفر واحدهاي توليد قارچ تمامي 
  .باشند

  
  پرورش قارچ خوراكي دكمه اي مراحل  7
   1مرحله ريسه دواني  7-1

به صورت كمپوست كه سپس كمپوست اسپان زده شده . ابتدا سالن توليد، شستشو تميز و ضدعفوني مي شود
در اين مرحله با . داده مي شودروي طبقات سالن پرورش قرار ، مي باشد 2يا بستري/بلوك،كمپوست كيسه اي و

استفاده از شرايط مناسب محيط و مواد غذايي موجود در كمپوست، اسپان رشد كرده و ميسليوم هاي قارچ 

                                                 
1-Spawn  run in compost  
2- Bed Farms  
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مدت . )دواني ناميده مي شودريسه  اصطالحاٌ(بدكه به تدريج در تمام كمپوست توسعه مي يا مي شودتشكيل 
كنترل شرايط در هفته اول آسان و در هفته دوم به . مي باشدروز  17 بيشينهزمان الزم براي انجام ريسه دواني 

تغيير  در پايان اين مرحله كمپوست. است حساسدليل باال رفتن فعاليت كمپوست و افزايش دماي محيط، 
ويژگي . ن كاهش يافته و ريسه ها سرتاسر كمپوست را مي پوشانندآ pHو ) قهوه اي مايل به قرمز(رنگ داده 

  .مي باشد 2طبق جدول براي اين مرحله مناسب محيطي  هاي
  .جلوگيري شود ،از ورود حشرات به سالن پرورشد به هنگام پركردن سالن پرورش، باي -يادآوري

  
  ويژگي هاي مناسب محيطي مرحله ريسه دواني-2جدول 

  قابل قبولحدود   ويژگي  رديف
  25-27  دماي كمپوست برحسب درجه سلسيوس  1
  21-23  برحسب درجه سلسيوسپرورش دماي هواي سالن   2
  5000-7000 )قسمت در ميليون(ميزان دي اكسيدكربن  3
  95-96  )درصد(رطوبت نسبي   4

  
   1مرحله خاك دهي   7-2

متر به طور دستي و  سانتي 5تا  4تفاع كمپوست با خاك پوششي به ار سطحپس از اتمام مرحله ريسه دواني، 
. نقش خاك پوششي، تحريك قارچ براي تغيير از رشد رويشي به رشد زايشي است .يا ماشيني پوشانده مي شود

به عالوه فرآيند . خاك پوششي براي تامين و حفظ رطوبت قارچ ها و ريسه هاي ضخيم تر قارچ به كار مي رود
توسعه . چ و جبران كاهش آب ناشي از تبخير و تعرق كمك مي كندخاكدهي به نگهداري ريسه هاي قار

 ناميده مي شود و 2ريسه دواني در خاك پوششي ميسليوم هاي قارچ در سراسر خاك پوششي اصطالحاٌ
مناسب محيطي براي اين  ويژگي هاي. روز سطح خاك پوششي را مي پوشاند 10 تابيشينه  ميسليوم هاي قارچ

  .باشدمي  3طبق جدول مرحله 
  

  خاك دهيويژگي هاي مناسب محيطي مرحله - 3جدول 
  قبول حدود قابل ويژگي  رديف

  23-27  دماي كمپوست برحسب درجه سلسيوس  1
  21-25  دماي هواي سالن توليد برحسب درجه سلسيوس  2
  5000-7000  در هواي سالن )قسمت در ميليون(ميزان دي اكسيدكربن   3
  95 )درصد(رطوبت نسبي  4

  

                                                 
1-Casing  
2-Case Run  
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روز از خاكدهي، به منظور بهبود كيفيت خاك و  همچنين تحريك ريسه، عملياتي به  5تا  4 مدت طي پس از
انجام . دستگاه رافلر انجام مي شودان و يا به كمك كنبه صورت دستي توسط كار 2يا رافلينگ/و 1نام اسكرچينگ

ا در خاك پوششي، پين دهي اين عمليات باعث پاره شدن ريسه و تهويه كمپوست شده و با ايجاد ميكروكليم
عمليات  وسيلهه اگر كيفيت ريسه خوب نباشد فقط سطح رويي خاك پوششي ب. قارچ را تسهيل مي نمايد

اسكرچينگ خراشيده مي شود و در صورت باال بودن كيفيت ريسه دواني در خاك از عمليات رافلينگ استفاده 
   .و تا سطح كمپوست انجام مي شود در عمليات رافلينگ عمل خراشيدن عميق تر بوده. مي شود

انجام و يا دستگاه درخت آبياري  3بوسيله سرآب پاشهاي مناسببستركشت  عمليات آبياري طي اين مرحله،در 
مي توان سطح خاك پوششي را از روز  در صورتي كه كيفيت خاك پوششي و هواسازها مناسب باشد. مي شود

 .ليتر به ازاء هر مترمربع آبياري نمود 5/1تا  1روزانه  مان هوادهيحداكثر تا ز يا/زمان رافلينگ وخاكدهي تا 
آب به طور دائم در سرتاسر دوره محصول دهي كاهش مي يابد يعني مقداري آب از طريق تبخير و تعريق  مقدار

كاهش مي يابد مقداري هم توسط قارچ ها جذب مي شوند و اين كاهش آب از طريق آبياري خاك پوششي 
  .دشوجبران مي 

  
  4هوادهيمرحله   7-3

درصد سطح بستر با ميسليوم  80وز از عمليات خاك دهي، حدود ر 12تا  10 مدت بيشينهپس از گذشت 
چگونگي . ده مي شود و الزم است كه با استفاده از عمليات هوادهي فاز رويشي به فاز زايشي تبديل شودانپوش

از كمپوست روز دماي  4تا   3در طي  .ابل توجهي داردعمليات هوادهي در كيفيت قارچ توليد شده اهميت ق
يافته، كه با توجه به واريته هاي مختلف تغيير مي كاهش  درجه سلسيوسدرجه  20به  سلسيوسدرجه  25
  .مي باشد 4طبق جدول مناسب محيطي براي اين مرحله  ويژگي هاي .كند

  
  هوادهيويژگي هاي مناسب محيطي مرحله -4جدول 

  دود قابل قبولح ويژگي  رديف
  18 دماي هواي سالن برحسب درجه سلسيوس  1
  1200  )قسمت در ميليون(ميزان دي اكسيدكربن   2
  95-96 )درصد(رطوبت نسبي براي شروع پين زني  3
  91-96  )درصد(رطوبت نسبي طي پين زني   4
  80-85  )درصد(رطوبت نسبي طي رشد و توسعه قارچ ها   5

                                                 
1- Scratching  
2-Ruffeling  
3-Water  Rose  
4-Airtion  
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در مرحله تغيير فاز رويشي به  ر شرايط محيطي در سالن هاي پرورش قارچ طي عمليات هوادهي ودر صورتي كه تغيي -يادآوري
  .روز انجام شود كيفيت قارچ هاي توليد شده بهتر خواهد بود 3 مدت زايشي به كندي و طي

روز از  6 مدت بيشينهپس از گذشت . طول مي كشدروز  12 مدت كمينه قارچ، زمان هوادهي تا برداشتاز  
   .مي شود گفته ،1پين هاي قارچر ظهوتشكيل مي شوند كه به اين مرحله  ي قارچپين ها ،هوادهيمرحله 
  . عمليات آبياري انجام نشود، تا زماني كه اندازه آن ها معادل يك نخود شود هوادهياز زمان  - توصيه
بسيار كوچك  ها يناين پ. قارچ پس از تشكيل ريسه هاي ضخيم در خاك پوششي، ظاهر مي شوند هاي پين

  .به قارچ هاي بالغ تبديل مي شوند پين ها رشد كرده و نهايتاً. قابل رويت هستند ريسه ها بوده ولي روي
  
  2برداشت مرحله  7-4

زمان  .نمودمي توان قارچ ها را از روي بستر برداشت  هوادهي،مرحله شروع از  روز 12مدت زمانبعد از گذشت 
 . قارچ ها، با دست برداشت مي شوند"معموال. باشد باز شدهت كه كالهك قارچ مناسب برداشت قارچ وقتي اس

 3تا  2به اين معني كه برداشت قارچ در . هفته است 3 تا 2 كمينه مدت زمان مورد نياز براي برداشت قارچ
عمليات روز به  4در هر هفته . شود و هر مرحله يك هفته به طول مي انجامد انجام مي) شفال 3تا  2(مرحله 

دي زمان بندي دوره برداشت از طريق كنترل آبياري، . روز براي استراحت اختصاص مي يابد 3برداشت قارچ و 
محصول برداشت مي شود و در بيشتر ، و دوم طي فالش اول. و دماي محيط مديريت مي شود اكسيدكربن

محيطي براي اين مرحله مناسب  ويژگي هاي. بعدي مقدار كمتري از محصول برداشت مي شود هاي فالش
  .مي باشد 5طبق جدول 

  برداشتويژگي هاي مناسب محيطي مرحله -5جدول
  حدود قابل قبول ويژگي  رديف

  17-18  دماي هواي سالن برحسب درجه سلسيوس  1
  20-21 دماي كمپوست برحسب درجه سلسيوس  2
  85حدود   )درصد(رطوبت نسبي براي شروع پين زني   3
  1200  )قسمت در ميليون(بن ميزان دي اكسيدكر  4

ساعته انجام  8برداشت در فواصل زماني  ،به منظور رشد كافي قارچهاو در حين برداشت قارچ خوراكي در هر فلش،  - توصيه
  .ساعت فاصله در نظر گرفته شود 8ساعته تا برداشت بعدي، حداقل  24به عبارت ديگر به جاي فاصله زماني  .شود

  
 كردن خت و خارجپمرحله   7-5

مانده و  قبل از تخليه سالن از كمپوست باقي و ،)روز 57بيشينه (1و پايان دوره توليد با اتمام عمليات برداشت
به مدت  سلسيوسدرجه  70در اين مرحله سالن توليد در دماي . عمليات كوك آت انجام مي شود ،بقاياي قارچ

  . از بين بروند زا ير عوامل بيماريو سا حشرات ،تا قارچ هاي بيمار داده مي شودساعت قرار 12
                                                 

1-Pin formation  
2- Harvesting-Picking  
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سالن پس از اتمام زمان الزم، سالن ها تخليه شده و كمپوست مصرف شده به دورترين فاصله ممكن از محوطه 
  . منتقل مي شودخالف جهت باد نسبت به سالن هاي توليد، هاي پرورش قارچ 

  
  بسته بندي مرحله  7-6

محافظت  ته بندي قارچ و جلوگيري از ايجاد آلودگي هاي ثانويه وبه منظور كسب بهترين نتيجه در عمليات بس
قارچ از آسيب هايي كه در حين جابجايي بين بخش هاي مختلف به آن وارد مي شود بهترين روش، قرار دادن 

  . مي باشد در داخل سالن پرورش درون بسته هاي مورد نظر قارچ
ات برداشت و سپس انتقال آن به سالن بسته بندي درون در صورت عدم انجام بسته بندي قارچ در سالن، عملي

پس از برداشت و قرار گرفتن در بسته بندي ها به  شده قارچ هاي برداشت. سبد هاي پالستيكي انجام مي شود
با پوشش پالستيكي و سپس  داري شده نگه سلسيوسدرجه  4تا  2ساعت در سردخانه با دماي  4تا  2مدت 

داري  مي شود و پس از آن در همين دما تا زمان عرضه به بازار مصرف  نگه رچسب زدهبكشيده شده و  منفذدار
داري آن افزايش  قرار گرفتن قارچ در سردخانه باعث افزايش وزن خشك قارچ شده و مدت زمان نگه .مي شود

   .يابدمي 
ويژگي ها - ه خوراكي پرورشي، قارچ هاي تاز1627ها بايد مطابق با استاندارد ملي ايران شماره  بسته بندي قارچ

  .و روش هاي آزمون، انجام شود
  
  نحوه كنترل آفات و بيماريها  8

، ها نماتودها و كرم، كنه ها، حشرات از قبيلمربوط به پرورش قارچ دكمه اي زا  عوامل بيماريمهمترين آفات و 
  .مي باشد ها ويروسو  اه باكتري، )رقيب(و قارچ هاي ساپروفيت) انگل(هاي پارازيت  ارچ، قو جونده ها

ها بايد از سموم و آفتكش هاي مجاز مطابق دستورالعمل و  پرورش دهندگان به منظور كنترل آفات و بيماري -يادآوري
  .استفاده نمايند ،1جع قانوني و ذي صالح كشورامرراهنماهاي 

ازهاي سالن پرورش، براي دريچه هاي تهويه سالن پرورش و فيلتر نمودن هواس ،پنجره ها ،درها يتوري رو 8-1
  . نصب شودجلوگيري از ورود حشرات 

   .، استفاده شوداز تله هاي مخصوص حشرات و المپهايي كه حشرات را جذب مي كنند 8-2
نبايد به طور مستقيم بر روي قارچ ها يـا   وليكناستفاده شود،  بيماري قارچياز محلول آهك براي كنترل  8-3

  . بستر كشت، پاشيده شود
انجـام عمليـات   از ، باشـد در سالن هاي پرورش قارچي كه بستر كشت شديداً توسط نماتودها آلوده شـده   8-4

  .، استفاده شودكوك آت و ضد عفوني قبل از استقرار بستر كشت جديد

                                                                                                                                                             
 روز مي باشد 60مدت زمان يك دوره پرورش، از زمان پركردن سالن تا مرحله تخليه، بيشينه - 1 
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تهيه بستر كشت يا كمپوست رعايت  مرحلهبايد شرايط مناسب توليد در  ها براي پيشگيري از رشد كپك 8-5
   .شود

  .هاي مرده به طور مرتب، جدا شوند انتهاي برداشت قارچ، ميسليوم ها و قارچ در 8-6
دي اكسيد كربن، ا فزايش تهويه هوا و استفاده از  و ، دماكاهش رطوبت،هاي كنترل بيماري از ديگر روش 8-7

  . است مناسبخاك هاي 
جلـوگيري از  بـه منظـور    مناسـب هاي پوششي  پيشگيري از بيماري در واحد هاي پرورش، از خاك براي 8-8

  .استفاده شودورود حشرات و كنترل منظم شرايط محيطي 
به محض بروز بيماري و قبل از باز شدن كالهـك    ،ها به راحتي گسترش مي يابند به دليل اين كه ويروس 8-9

 3 شده و واحد به مدتدر چنين شرايطي سالن توليد كوك آت . برداشت شوند) آگاريكوس بيسپوروس(قارچها 
شده و بخـش بسـته بنـدي و     پختسالن هاي پرورش  ،بار طي اين مدت هر سه هفته يك .ماه تعطيل مي شود

 1كشـور صـالح   ذي قـانوني و همچنين مراتب به مراجع . دتميز شو ،ها با مواد ضدعفوني كننده قوي ساير بخش
  .شود دادهاطالع 

ختلف منتقل مي كنند، بعد از انتقال به هر مزرعـه  وسايل نقليه اي كه اسپان يا بستر كشت را به مزارع م 8-10
   .آلوده به مزارع تميز منتقل شوند ها مي توانند به سرعت توسط وسايل نقليه از مزارع ويروس .تميز شوند

كنترل دمـا و رطوبـت و رعايـت اصـول بهداشـتي از مهمتـرين اصـول         ،مناسباستفاده از خاك پوششي  8-11
  .وع قارچ ها مي باشدها و شي بيمارياز پيشگيري 

  

                                                 
 .صالح كشور، وزارت جهاد كشاورزي، سازمان حفظ نباتات، مي باشددرحال حاضر، مرجع قانوني و ذي  -1


