
 

  



 

  درآمد و هسینه مورد در چیس همه

    قارچ پرورش                

(99)سال                    

 

  



 است هَردی ٍ آیذ هی حسبة ثِ چبلص یه ّویطِ وبرّب، ٍ وست سبیز هبًٌذ ًیش  لبرذ پزٍرش درآهذ ٍ ّشیٌِ

 ٍ گیزد هی لزار سَال هَرد ثسیبر ّویطِ لبرذ پزٍرش در درآهذ ٍ ّشیٌِ ثحث. وٌین تَخِ آى ثِ حتوب ثبیذ وِ

 ػاللوٌذاى لبرذ پزٍرش اخیز سبلْبی در. ثٌَیسین ضوب ثزای را همبلِ ایي تب گزفتین تػوین هب دلیل ّویي ثِ

ت.اس گزفتِ لزار ّن وبرآفزیٌبى تَخِ هَرد ، هزدم اوثزیت ثز ػالٍُ ٍ وزدُ پیذا سیبدی  

  ًیش هَضَع ایي هحبسجِ ثزای ٍ.دارد اٍ ی سزهبیِ ثِ ثستگی وبهال لبرذ وٌٌذُ تَلیذ یه درآهذ هیشاى طجیؼتب

ضَد. هطخع اٍ لبرذ پزٍرش درآهذ تب  وٌیذ ون فزٍضص هیشاى اس را اٍ خبری ّبی ّشیٌِ ثبیذ   

 ػذد تَاى ًوی ّن ػلت ّویي ثِ.  دارد ثستگی هختلفی ػَاهل ثِ لبرذ پزٍرش درآهذ ٍ ّشیٌِ هیشاى ول در

 ایي تَاًیذ هی ّن اًذن ی سزهبیِ ثب حتی ضوب وِ است ایي تَخِ لبثل ًىتِ اهب وزد، هطخع آى ثزای دلیمی

.دّیذ گستزش را آى ون ون ٍ  وزدُ آغبس را ضغل  

 ٍ وبهل ثػَرت لبرذ پزٍرش درآهذ ٍ ّشیٌِ هَرد در ضوب اثْبهبت ٍ سَاالت توبم ثِ همبلِ ایي در وزدین سؼی هب

دّین. پبسخ خشء ثِ خشء   

.ثخَاًیذ را وبردارضَ اس همبلِ ایي حتوب  وِ هیىٌین داریذ،پیطٌْبد را لبرذ پزٍرش لػذ ًیش اگزضوب  

قارچ پرورش در اولیه سرمایه  

 اٍلیِ سزهبیِ هیشاى چمذر ّز. است لبرذ پزٍرش درآهذ ٍ ّشیٌِ هَضَع در تبثیزگذار ی ًىتِ اٍلیي اٍلیِ، سزهبیِ

 وِ دارًذ اػتمبد افزاد ثزخی. رٍد هی ثبال لبرذ پزٍرش در هیشاى ّوبى ثِ ّن ضوب درآهذ طجیؼتب ثبضذ ثیطتز ضوب

 ضوب هَفمیت هیشاى ایٌىِ یب ضذ خَاّذ هَاخِ ضىست ثب حتوب  ضَد ضزٍع اًذن سزهبیِ ثب  لبرذ پزٍرش اگز

.ًیست درست اغال ػلوی ًظز اس حزف ایي اهب ، آهذ خَاّذ پبییي ثسیبر   

دّین. لزار ثزرسی هَرد خْت چٌذیي اس را هسئلِ ایي دارین لػذ هب   

 را آى وزدى درست ی تدزثِ سهبى آى تب وِ  داریذ را غذا یه پختي لػذ ، ثبر اٍلیي ثزای ضوب وٌیذ  فزؼ

ایذ. ًذاضتِ   

دّیذ: پبسخ سَال چٌذ ایي ثِ ثبیذ دراثتذا پس  

وٌیذ؟ آهبدُ هْن ٍ ًفزُ 200 هیْوبًی یه ثزای را غذا ایي وٌیذ لجَل وِ است درستی وبر آیب  



 

؟ ًطَد غزف غذا ایي وزدى درست ثزای سیبدی ّشیٌِ ثبر اٍلیي ثزای ًیست ثْتز آیب  

ًِ؟ یب ضَد هی خَة ثجیٌین تب وٌین آهبدُ را غذا ایي ًفز دٍ ثزای فمط ثبر اٍلیي وِ ًیست ثْتز آیب  

 ٍ گذاری سزهبیِ ثزای ضوب دست ٍ ًذاریذ هبلی هحذٍدیت اگز حتی:  وِ ایٌست وبری ّز در هب پیطٌْبد ّویطِ

 ٍ ضَیذ آضٌب وبر آى ًىبت ثب تب وٌیذ ضزٍع ون هیشاى اس را خَد فؼبلیت حتوب ٍ حتوب ، است ثبس وزدى ّشیٌِ 

 را لبرذ پزٍرش وبر ّن اًذن سزهبیِ ثب اگز وِ ثوبًذ الجتِ خَریذ، هی ضىست حتوب وٌیذ ایي اس غیز اگز اتفبلب

 ثِ است لزار هب وِ آٍریذ ثذست خَثی ثسیبر سَد تَاًیذ هی ایٌتزًتی فزٍش ّبی رٍش ثب حتوب ثىٌیذ ضزٍع

 فزا را آى ًىبت توبم ػشیشاى ضوب تب ثذّین لزار را وَچه وبرّبی ٍ وست ثزای ایٌتزًی فزٍش آهَسش سٍدی

.ثفزٍضیذ لیوت ثبالتزیي ثب را خَد هحػَالت دالل یب  ٍاسطِ ثذٍى ٍ ثگیزیذ  

 

 ي ياسطٍ بذين را خًد محصًالت شما کٍ شًد می باعث ایىتروتی فريش َای تکىیک یادگیری: وکتٍ

بفريشیذ قیمت باالتریه  

 

مىسل در قارچ پريرش درآمذ ي َسیىٍ  

 در را آى حتی خَدتبى هػزف ٍ یبدگیزی ثزای تَاًیذ هی  ضوب ٍ است اًذن ثسیبر خبًِ در لبرذ پزٍرش ّشیٌِ

 ووپَست تي 4 ظزفیت ثب هتزی 40 سبلي ًوًَِ یه اس خَاّین هی همبلِ ایي در هب اهب دّیذ، پزٍرش ًیش گلذاى

.وٌیذ ضزٍع ّن هیشاى ایي اس ووتز تَاًیذ هی ضوب ضذ، اضبرُ آى ثِ وِ طَر ّوبى وٌین، غحجت  

 دي در مخارج ی َمٍ کارَا ي کسب ایه تمامی در کٍ است ایه کىیم یادايری ایىجا در بایذ کٍ ای وکتٍ

.جاری َای َسیىٍ دیگری ي است ثابت َای َسیىٍ یکی کٍ شًوذ می خالصٍ مطلب  

قارچ پريرش در ثابت َای َسیىٍ  



 ّب، سبل تب ٍ وٌیذ هی خزیذاری وبر ضزٍع در ضوب وِ تدْیشاتی ٍ لَاسم یؼٌی لبرذ پزٍرش در ثبثت ّبی ّشیٌِ

 ثِ تجذیل ًفزٍضین را ٍسبیل ایي وِ سهبًی تب)   ،.. …ٍ پبش آة ّب، لفسِ هثل.  ًیست آًْب خزیذ ثِ ًیبس دیگز

ضًَذ( ًوی پَل  

قارچ پريرش در جاری َای َسیىٍ  

 لبرذ پزٍرش اس دٍرُ ّز در ثبیذ ضوب وِ است ّبیی ّشیٌِ هؼٌبی ثِ ّن گزدش در ّوبى یب خبری ّبی ّشیٌِ

 آى خبری ّبی ّشیٌِ ثبیذ لبرذ پزٍرش اس دٍرُ ّز اٍایل در وِ.. …ٍ خبن ، ووپَست خزیذ هثل ثذّیذ، اًدبم

 در سزهبیِ ّوبى یب پَل هبثمی ثب دٍثبرُ ٍ  خذا را خَدهبى سَد هیشاى لبرذ، فزٍش اس ثؼذ ٍ ثگذارین وٌبر را

.وٌین الذام ثؼذ دٍرُ لَاسم خزیذ ثزای گزدش  

ووپَست تي 4 ظزفیت ثب هتزی 40  سبلي یه در لبرذ پزٍرش ّبی ّشیٌِ ٍ تدْیشات  

وٌین: هی ثیبى تزتیت ثِ ضوب ثزای را هتزی 40 سبلي یه ثبثت ّبی ّشیٌِ ٍ تدْیشات لسوت ایي در هب  

 تَهبى ّشار پبًػذ ٍ هیلیَى دٍ:  لیوت حذٍد/                         ای پزٍاًِ سبس رطَثت -1

  

 اس استفبدُ خبی ثِ تَاًیذ هی) تَهبى هیلیَى پٌح:  لیوت حذٍد/                                   تَری ٍ لفسِ -2

 (وٌیذ استفبدُ آى دٍم دستِ اس یب ثسبسیذ را آى خَدتبى    آهبدُ، ّبی لفس

 

 ثزًذ ًَع ثِ ثستِ)  تَهبى ّشار پبًػذ ٍ هیلیَى یه:  لیوت حذٍد/                    گزم هٌبطك ثزای آثی وَلز -3

 (است هتفبٍت ّب لیوت ثَدى،  ًَ یب دٍم دستِ ٍ

 

 تَهبى ّشار پبًػذ:  لیوت حذٍد/                           سٌح دهب ٍ پبش سن -4

 

 تَهبى ّشار پبًػذ:  لیوت حذٍد/   فلشی یب پالستیىی ّبی وبًبل ٍ في خزیذ -5



 

 تَهبى ّشار دٍیست ٍ هیلیَى یه:  لیوت حذٍد/                               هتفزلِ ّبی ّشیٌِ -6

 

 ضزٍع ای حزفِ ثزای ّویطِ)  تَهبى هیلیَى ًِ:  لیوت حذٍد/                                 18000 گبسی وَلز -7

 دهبی تٌظین لبثلیت  گبسی وَلز خَسستبى، هثل هٌبطمی ثزای ثخػَظ ضَد، هی پیطٌْبد  گبسی وَلز وزدى

 (دارد را لبرذ پزٍرش هحیط دلیك

 

 تَهبى ّشار 200 ٍ هیلیَى 20:  حذٍدا:         لبرذ پزٍرش ثزای ضوب ثبثت سزهبیِ ٍ لَاسم خوغ

 

 :هتزی 40 سبلي یه در لبرذ پزٍرش ثزای ضوب خبری ٍ گزدش در ّبی ّشیٌِ اهب ٍ

 

 4 ضَد هی آى خوغ/  تَهبى ّشار 200 ٍ هیلیَى 1 تي، ّز:  لیوت حذٍد/                      ووپَست تي 4 -1

 (وٌذ هی فزق ووپَست ضزوت ثزًذ ًَع ثِ ثستِ ّب لیوت)   تَهبى ّشاس 800 ٍ هیلیَى

 

 تَهبى ّشار 875:  خوغ/  تَهبى ّشار 250 هتز ّز:  لیوت حذٍد/            پَضطی خبن هتز 3/5 -2

 

 فبغلِ وِ هٌبطمی ثزای)  تَهبى ّشار 600 ٍ هیلیَى 1:  لیوت حذٍد/       ًمل ٍ حول ٍ ثبرثزی هخبرج -3

 (ثگیزًذ را لیوت ّب ثبرثزی اس  ثبیذ دارًذ ضْز تب سیبدی

 

 (لبرذ ویلَ 1200 ثزای)  تَهبى ّشار 400:  لیوت حذٍد/              ویلَیی پٌح سجذ 250 -4

 



 تَهبى ّشار 400:  لیوت حذٍد/          …ٍ آة ٍ ثزق ّبی ّشیٌِ -5

 

 وبرگز ثِ ًیبسی تَلیذ اس هیشاى ایي در) تَهبى ّشار 900:  لیوت حذٍد/                       وبرگز یه ّشیٌِ -6

 (دّیذ اًدبم را وبرّب توبهی تَاًیذ  هی خَدتبى ٍ ًیست

 

 تَهبى ّشار 500:  لیوت حذٍد/    ًطذُ ثیٌی پیص ّبی ّشیٌِ -7

 

 تَهبى ّشار 500 ٍ هیلیَى9: حذٍدا          لبرذ پزٍرش گزدش در یب خبری ّشیٌِ ول خوغ

 

است؟ چقذر قارچ پريرش سًد ي درآمذ  

  ٍ هثبل ثب است ثْتز دّین  تَضیح خَثی ثِ  همبلِ ایي در را لبرذ پزٍرش سَد ٍ درآهذ هحبسجِ ثخَاّین اگز

 رٍضي خَثی ثِ ضوب ثزای هطلت تب ضَین هتوزوش ووپَست تي 4 ظزفیت ثب ٍ هتزی 40 سبلي ّویي ثزاسبس

 .ضَد

 چٌذ ثِ ثزداضت اختالف ایي وِ ثبضذ هی درغذ 30 تب 20 ثیي لبرذ ثزداضت هیشاى هب وطَر در هَالغ اوثز در

 :دارد ثستگی ػبهل

 اغَلی ٍ ػلوی پزٍرش -1

 دٌّذُ پزٍرش فزد تدزثِ ٍ ثَدى وبرثلذ -2

 ووپَست ویفیت -3

 

 پَضطی خبن ویفیت  -4



 داضتِ وبری ًظن خَد لبرذ پزٍرش در ٍ وٌیذ رػبیت را ًىبت توبم ٍ ثجیٌیذ آهَسش خَة ضوب اگز ثٌبثزایي

داضت خَاّیذ را ثزداضت هیشاى ثبالتزیي حتوب. ثبضیذ . 

 :هیپزداسین هختلف، ّبی درغذ ثب لبرذ پزٍرش درآهذ ی هحبسجِ ثِ ، اداهِ در

 :ثزداضت درغذ 20 ثب لبرذ پزٍرش درآهذ هحبسجِ -1

 12( ; 1 درخِ فلِ لبرذ ویلَ ّز لیوت)  تَهبى ّشار16*  لبرذ ویلَگزم 800; درغذ 20*ووپَست تي 4

 تَهبى ّشار 800 ٍ هیلیَى

 .وٌیذ هی سَد تَهبى ّشار 300 ٍ هیلیَى 3 ضوب ثزداضت درغذ 20 ثب

 :ثزداضت درغذ 25 ثب لبرذ پزٍرش درآهذ هحبسجِ -2

 تَهبى هیلیَى 16; تَهبى ّشار 16*  لبرذ ویلَگزم 1000; درغذ 25*ووپَست تي 4

 .وٌیذ هی سَد تَهبى ّشار 500 ٍ هیلیَى 6 ضوب ثزداضت درغذ 25 ثب

 :ثزداضت درغذ 30 ثب لبرذ پزٍرش درآهذ هحبسجِ -3

 تَهبى ّشار 200 ٍ هیلیَى 19;  تَهبى ّشار 16*  لبرذ ویلَگزم 1200;  درغذ 30*ووپَست تي 4

 وٌیذ هی سَد تَهبى ّشار 700 ٍ هیلیَى 9 ضوب ، لبرذ  ثزداضت درغذ 30 ثب

 

 را لبرذ پزٍرش دٍرُ سِ حتوب وٌیذ، آغبس غٌؼتی ثػَرت یب ٍ ای حزفِ ثػَرت را لبرذ پزٍرش ایٌىِ ثزای: ًىتِ

 ضَد ًوی ٍارد لطوِ ضوب سزهبیِ ثِ رٍش ایي ثب. آٍریذ ثذست را السم تدزثِ تب دّیذ اًدبم ون همیبس در

 داد؟ پريرش را قارچ تًان می ديرٌ چىذ سال طًل در

 تَاًیذ هی دّیذ، اًدبم ایذ دیذُ وِ آهَسضی طجك را آى ًىبت توبم ضوب اگز وِ است ای  گًَِ ثِ لبرذ پزٍرش

 ثسیبر ضوب سزهبیِ ثبسگطت  سهبى وِ ضَد هی ثبػث اهز ّویي ٍ دّیذ پزٍرش را لبرذ دٍرُ 5 سبل طَل در

 .ثبضذ وَتبُ



 دارد؟ اقتصادی ارزش کىىذٌ تًلیذ برای قارچ پريرش آیا

 پزٍرش ٍ دارد التػبدی ارسش غذ در غذ ، ضَد تَلیذ خَد هٌبست رٍش ٍ  ػلن اسبس ثز وِ هحػَلی ًَع ّز

  .ًیست خذا اهز ایي اس ّن لبرذ

 هطخع ضغل ایي التػبدی ارسش تب وٌین هی ثیبى ضوب ثزای را سهیٌِ ایي در هْن ًىتِ چْبر لسوت ایي در هب

 :ضَد

 هزثغ هتز ّز در ، ػبدی غَرت ثِ وِ دّین پزٍرش لبرذ  ای تَخِ لبثل همذار ، هزثغ هتز ّز در  هیتَاًین هب -1

 130 ثِ هیشاى ایي ثبضذ ػلوی ٍ اغَلی هب پزٍرش اگز ٍ  وٌین ثزداضت ،لبرذ دٍرُ ّز در ویلَ 50  هیتَاًین

 .ثبالست ٍ هٌبست ثسیبر لبرذ پزٍرش درآهذ وِ است ایي دٌّذُ ًطبى ایي.  رسذ هی هزثغ هتز ّز در گزم ویلَ

 در ٍلی وزد ایدبد ضغل ًفز 3 تب 2 ثزای ضَد هی فمط ّىتبر ّز در  ثبضین، داضتِ وطبٍرسی سهیي یه هب اگز -2

 .رسذ هی ًفز 25 ثِ  ػذد ایي  لبرذ پزٍرش اس تٌی 90 سبلي یه

 وِ است آى ّن دلیلص وٌین، هی استفبدُ سطح خبی ثِ حدن ولوِ اس لبرذ پزٍرش هشارع در وٌین دلت ثبیذ -3

  ، دلیل ّویي ثِ ثگذارین، ّن رٍی را لفسِ چٌذ تَاًین هی فضب یه در ٍ ثزین هی ثْزُ لفسِ اس تَلیذ ثزای هب

 .وزد وست درآهذ لبرذ پزٍرش اس ضَد هی ّن وَچه فضبی یه در

 ٍ آٍرد هی ثذست را خَدش سزهبیِ سزػت ثِ وٌٌذُ تَلیذ ٍ ثبضذ هی ثبسدُ سٍد هطبغل اس لبرذ پزٍرش ضغل -4

 .وٌذ هی سَد

 صباغی یًسف تًسط مربع متر ۰۱۱ در قارچ ته ۲/۵

 ٍ تالش ثب  تَاًستِ وِ است آثبد ثستبى ضْزستبى در لبرذ پزٍرش سهیٌِ در هَفك خَاًبى اس یىی غجبغی یَسف

 .دیگز افزاد اس تؼذادی ثزای ّن ٍ وٌذ درآهذسایی خَدش ثزای ّن ، لبرذ پزٍرش ػلن یبدگیزی ٍ وَضص

 

 داضتِ را آى اًذاسی راُ فىز ٍ ثَدُ ضغل ایي پیگز لجل سبل ضص اس وِ وزد اضبرُ هَضَع ایي ثِ غجبغی یَسف

 تي 9  ظزفیت هحیط ایي  ٍلی رسذ ًوی ّن هزثغ هتز 100 ثِ ایطبى لبرذ پزٍرش  سبلي هسبحت ول.  است



 هی ثزداضت لبرذ گزم ویلَ 500 ّشار 2 ووپَست هیشاى ایي اس وِ دارد را پَضطی خبن ویلَ 130 ٍ ووپَست

 .وٌذ

 آى وِ وزد اػالم تَهبى هیلیَى 5 را وزدًذ لبرذ پزٍرش ثزای وِ ای ّشیٌِ ٍ خَدضبى اٍلیِ سزهبیِ هیشاى ایطبى

 .است ثَدُ خَداضتغبلی ٍام لبلت در ّن

 وَچه هىبى یه در خَد سْن ثِ ایي وِ ضذُ ایدبد ضغل هستمین غیز ٍ هستمین ثػَرت ًفز8 ثزای ّوچٌیي

 آغبس را لبرذ پزٍرش وبر تَاى هی ّن وَچه فضبّبی اس وِ است ایي ی دٌّذُ ًطبى ٍ است ستبیص لبثل ثسیبر

 .وزد

 

 آخر سخه ي بىذی جمع

 قارچ پرورش درآمد و هزینه زمینه در شما سواالت به تا کردیم را خود تالش تمام مقاله این در ما

 فکر ما از خیلی دارد، بستگی شما خود به چیز همه که است این مهم نکته اما دهیم، پاسخ کامل بصورت

 آن یادگیری و تالش قدرت کار، نیروی که صورتی در! است پول معنای به فقط سرمایه که کنیم می

 .گردد می محسوب شما سرمایه جزء هم رشته

 این آموزش باید  ابتدا در چیز همه از قبل  ، رادارید قارچ پرورش شغل  شروع قصد حاال همین از اگر

 .باشید قارچ پرورش درآمد و هزینه فکر به بعد و بگیرید یاد خوب را کار

 پایین  در را آن میتوانید داشتید سوالی اگر.باشد گرفته قرار شما توجه مورد هم مقاله این که امیدواریم

 .بپرسید ما از  نظرات قسمت در و مقاله همین

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقاله ی  آموزشی توسط گروه تحقیقاتی کاردارشو جمع آوری و تحریر شده استاین   

.بال مانع استبا ذکر منبع هر گونه کپی برداری   
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