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شماره 672

ق�ارچ خوراک�ی از دیرب�از به عن�وان ی�ک ترکیب 
خوراکی مفید در س�بد تغذیه انس�ان جای داش�ته، 
براس�اس داده ه�ای باس�تانی، ش�ناخت آدم�ی از 
ق�ارچ خوراک�ی ب�ه قب�ل از شهرنش�ینی و ش�روع 

کش�اورزی  )از ح�دود 13ه�زار س�ال پی�ش( ب�از 
می گ�ردد. مدارک قابل اعتمادت�ر از مصرف قارچ به 
چند س�ده قبل از میالد در چین باس�تان می رس�د. 
 پرورش قارچ کس�ب و کاری س�ودمند در نظر گرفته 

می شود. 
کش�ور چین با فاصله بس�یار زیادی از دیگر رقبا، 

بزرگ  تری�ن تولیدکنن�ده ق�ارچ خوراکی دنیاس�ت  
)65درص�د تولید جهان�ی(. در ایران پ�رورش قارچ 
از س�ال 1337 آغاز شد. براس�اس آمار وزارت جهاد 
کشاورزی در س�ال 1394، حدود 123 هزار تن قارچ 
خوراکی در کش�ور تولید ش�د. قابل ذکر است ایران 

مقام هشتم تولید جهانی قارچ را در اختیار دارد. 

8میلیون دالر؛ آورده ارزی قارچ

3 تا 4کیلوگرم
 کشورهای بلژیک، آلمان، سوییس، سوئد، 

انگلستان و فرانسه در زمره عمده ترین کشورهای 
مصرف کننده قارچ در دنیا قرار دارند و مصرف 
سرانه قارچ در این کشورها به صورت میانگین 
 70 درصدبین 3 تا 4کیلوگرم در سال اعالم شده است. 

در 6استان
استان های تهران، البرز، قزوین، اصفهان، 

خراسان رضوی و چهارمحال و بختیاری بیشترین 
میزان تولید قارچ را در کشور به خود اختصاص 
داده اند. در واقع می توان عنوان داشت حدود 
70درصد قارچ خوراکی کشور در این شش 

استان تولید می شود. 

 آهن
کلسیم و فسفر

 قارچ خوراکی سرشار از ویتامین ها
)از جمله گروه B و D(، امالح معدنی  )مانند آهن، 
کلسیم، فسفر( ، اسیدهای آمینه و پروتئین است. 

این محصول در بسیاری از کشورها به عنوان 
محصولی باارزش غذایی باال جایگاه ویژه ای 

در تولید دارد. 

21 کیلوگرم 
در هر متر مربع

در 10سال گذشته عملکرد تولید قارچ 
خوراکی از 13کیلوگرم به 21کیلوگرم در هر متر 

مربع افزایش یافته است. عملکرد تولید قارچ 
در کشورهایی مانند هلند و آلمان 35 تا 

40کیلوگرم در هر متر مربع است.

118 هزار تن 
قارچ ایرانی

 در سال 83 از 14هکتار سطح زیرکشت 
قارچ های خوراکی کشور نزدیک به 16هزار تن 
محصول برداشت شد. براساس آمار وزارت جهاد 

کشاورزی در سال 1393، آمار تولید قارچ 
خوراکی در کشور به حدود 118هزار 

تن رسید. 

51درصد؛ سهم 
بخش خصوصی از تولید قارچ

یکی از برنامه های وزارت جهاد کشاورزی برای 
حمایت از تولید و پرورش قارچ در کشور ایجاد  
»صندوق حمایت از قارچ« است که 51درصد 
مالکیت آن به بخش خصوصی و 49درصد آن 

متعلق به بخش دولتی است. 

8میلیون دالر؛ 
آورده ارزی قارچ 

در سال 93 صادرات قارچ از نظر ارزشی 5/5 
میلیون دالر بود که این عدد در سال 94 به 
8/8میلیون دالر افزایش یافت؛ یعنی صادرات 
قارچ در سال 94 نسبت به سال 93 حدودا 

57درصد افزایش نشان می دهد. 

1/5 کیلوگرم؛ سرانه 
مصرف قارچ در ایران

میانگین جهانی مصرف قارچ حدود چهار 
کیلوگرم برای هر فرد در سال است. این آمار 
برای ایرانیان 1/5کیلوگرم اعالم شده که در 
مقایسه با نرخ جهانی مصرف این محصول 
مفید به صورتی معنادار عدد کوچکی به 

حساب می آید. 

افق سال 1404؛ تولید 
30کیلوگرم در هر متر

برنامه هایی برای افزایش عملکرد تولید قارچ 
دکمه ای در کشور وجود دارد به گونه ای که در 

برنامه های پنج ساله توسعه  )ششمین( و افق سال 
1404 هدف افزایش تولید به 25 تا 30 کیلوگرم 

قارچ خوراکی در هر متر مربع است. 

چالش های تولید 
قارچ کشور

پایین بودن تقاضا و نبود برنامه در توزیع قارچ از 
بزرگ ترین مشکالت تولیدکنندگان کشور است. به 
همین دالیل تولید کننده مجبور است قارچ را به 
قیمتی نازل به دالالن بفروشد و واسطه ها قارچ 

را با قیمتی گران به دست مصرف کننده 
می رسانند. 

سودآوری 5میلیونی 
سالن 80متری 

به صورت تئوری، از یک سالن 80 متری پرورش 
قارچ حدود 2/5 تن محصول در طی دو ماه برداشت 
می شود. با حذف هزینه های جاری این دوره  )حدود 

9 میلیون تومان( می توان به سودی حدودا 4-5 
میلیون تومانی دست یافت. 

28 تا 35لیتر 
مصرف آب قارچ ها

یکی از مزایای پرورش قارچ مصرف میزان کم 
آب است. برای تولید یک کیلو گرم قارچ صدفی 
28لیتر و یک کیلوگرم قارچ دکمه ای 25 تا 35 
لیتر آب مورد نیاز است که در کشاورزی این 

میزان مصرف آب بسیار پایین است. 

6500نفر؛ 
اشتغال زایی قارچ در ایران

بنا بر آمار دفتر گل و گیاهان زینتی، قارچ های 
خوراکی و گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی  
)سال 1393( حدود 6500 نفر به صورت مستقیم 

در کسب و کار تولید قارچ سهیم بوده اند. سهم 
غیرمستقیم این بخش قابل توجه است. 

680واحد؛ 
 تولیدکننده های
قارچ در ایران

براساس اعالم معاونت امور گلخانه های وزارت 
جهاد کشاورزی امسال  )1395( 680 واحد فعال 

و 80 واحد غیرفعال و نیمه فعال تولید قارچ 
در کشور وجود دارد. به نظر می رسد دالیل 

تعطیلی این کارخانه ها مسائل مالی، 
تسهیالتی و مدیریتی است. 

تولید 65درصد 
قارچ جهان در چین

کشور چین با فاصله بسیار زیادی از دیگر رقبا، 
بزرگ  ترین تولیدکننده قارچ خوراکی دنیاست  )65 درصد   

تولید جهانی(. کشورهای ایتالیا با10، ایاالت متحده 
آمریکا 5، هلند 4 و لهستان 2/5 درصد از سهم جهانی 

از دیگر تولیدکنندگان برتر جهانی هستند. 

30میلیون تومان 
سرمایه اولیه 

بدون در نظر گرفتن قیمت تملک زمین که 
در مناطق مختلف متنوع است، برای عایق کاری، 

قفسه بندی، تجهیزات و تهیه کمپوست و حمل و نقل 
آن به یک سالن 80 متری در حدود 30میلیون 

تومان هزینه باید در نظر گرفته شود. 

6 تا8دوره؛ ظرفیت 
ساالنه تولید قارچ

امکان استفاده از زمین غیر کشاورزی در 
پرورش قارچ و تعدد دوره های کشت در هر سال  

)به صورت میانگین، ظرفیت ساالنه تولید قارچ 
6 تا 8 دوره( از جنبه های مفید تولید این 
محصول است که به آن صرفه اقتصادی 

می بخشد. 

قارچ 700 نوع 
خواص دارویی دارد

حدود 14هزار گونه قارچ در دنیا وجود 
دارد که 2هزار نوع آن خوراکی است و حدود 
700 نوع خواص دارویی دارند. تولید و پرورش 

قارچ دارویی یکی دیگر از برنامه های وزارت 
جهاد کشاورزی برای تولید قارچ است. 


