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 هاي نشريات مركز آمار ايران نشانه 

  .آمار گردآوري نشده است  -

 

  .آمار در دسترس نيست  0 0 0
  .ذاتاً يا عمالً وجود ندارد  ×

  .معني است حاسبه غير ممكن يا بيجمع و م  ××
  .رقم كمتر از نصف واحد است

  .نظركردن است  ناچيز و قابل صرف) نسبت(رقم 
  .رقم غير قطعي است  *

  .تخميني دارد رقم جنبه  **
  دليل حفظ محرمانگي، رقم قابل انتشار نيست به.  

و هـا   نسـبت   محاسـبه . ها به علـت سرراسـت كـردن ارقـام اسـت      اختالف در سرجمع
  .سرراست كردن ارقام صورت گرفته است ها قبل از شاخص

// 



 

  پيشگفتار

بـه  . هاي اخير بسيار مورد توجه قرار گرفته اسـت  در سالشود كه  در اقتصاد كشور محسوب ميو زود بازده جديد  يپرورش قارچ خوراكي فعاليت
  .اند سيس شدهأاي واحد پرورش قارچ در كشور ت نحوي كه تعداد قابل مالحظه

  در دسـتور كـار    واحـدها ريزي از چنـد سـال پـيش تهيـه طـرح آمـاري از ايـن         توجه به ضرورت و اهميت آمار و اطالعات در امر برنامه با
  بـا همكـاري وزارت    خـوراكي  پـرورش قـارچ   واحدهايفهرست نام و نشان  ۱۳۷۹اولين بار در سال ن منظور ميبه ه. مركز آمار ايران قرار گرفت

 ۱۳۸۰ربط تهيه شد و آمارگيري از اين فعاليت در سـال   هاي صنفي ذي ها و تشكل استان )وقت( ريزي ان مديريت و برنامهجهاد كشاورزي، سازم
  .شد  پرورش قارچ خوراكي منتشر واحدهايآمد و نتايج آن در قالب يك نشريه به همراه فهرست نام و نشان  در سطح كشور به مرحله اجرا در

پـرورش قـارچ    واحـدهاي سرشـماري از  دومـين  ، ۱۳۸۰فهرست نام و نشان واحدهاي پرورش قارچ خـوراكي   با استفاده از ۱۳۸۵در سال 
  .و نتايج آن در قالب يك نشريه منتشر شد اجرا خوراكي

 جدول آماري در سـطح كشـور و   ۷الب پرورش قارچ خوراكي است كه اطالعات آن در ق واحدهاينتايج سرشماري از خالصه نشريه حاضر 
پرورش قارچ  واحدهايهاي كشور و مسئوالن  دارياستانريزي  از مشاركت و همكاري معاونت برنامهمركز آمار ايران  .منتشر شده است ناستا ۳۱

ـ اميد است اطالعات ارا .كند اري ميزآميز اين طرح آمارگيري را فراهم كردند، سپاسگ زمينه اجراي موفقيتخوراكي كه  مـورد اسـتفاده   ه شـده  ئ
  .قرار گيردكنند،  ه در اين بخش فعاليت ميك يريزان و پژوهشگران برنامه گيران، تصميم
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 ۹  ۱۳۹۱ -خالصه نتايج سرشماري از واحدهاي پرورش قارچ خوراكي كشور

 

  مقدمه

پرورش اين محصـول  . هاي پرورش آن تحول زيادي ايجاد شده است امروزه پرورش قارچ خوراكي در سطح جهان، اهميت زيادي دارد و در روش
  كـه سـابقه كشـت آن در كشـورهايي نظيـر چـين و ژاپـن بـه           طـوري  بـه . ورهاي جهان از هزاران سال پيش متداول بوده استدر برخي از كش

هاي قابل توجهي نيز  گذاري گيري يافته است و در اين زمينه سرمايه هاي اخير توسعه چشم در ايران پرورش قارچ طي سال. رسد سال مي ۲۰۰۰
  .انجام شده است

تواند نقش بسـزايي   گذاري در اين زمينه مي تر اين فعاليت وجود دارد و سرمايه هر نظر، زمينه الزم براي توسعه هر چه بيش در كشور ما از
اي انجـام   فعاليت پرورش قارچ خوراكي در ايران در قالب توليد دو نـوع قـارچ صـدفي و دكمـه     .نفتي داشته باشد زايي و صادرات غير در اشتغال

آذربايجان شرقي انجـام شـده و روش پـرورش آن    كهگيلويه و بويراحمد و هاي مازندران، گلستان،  در استان چ صدفي عمدتاًًپرورش قار .شود مي
  .گيرد در محل سكونت خانوار صورت مي سنتي است و معموالً

طوبت بـه صـورت دقيـق    هايي كه درجه حرارت و ر در محل بايست ميدليل حساسيت به شرايط محيطي،  به اي دكمهت پرورش قارچ يفعال
 بايسـت  مـي به همين دليل پرورش اين نوع قارچ نياز به تأسيسات و تجهيزات پيشرفته دارد و به صـورت صـنعتي   . شود، صورت گيرد كنترل مي

  .پذيردانجام 
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  مشخصات كلي طرح

  هدف

ت و اسـتفاده از آن در محاسـبه توليـد    دست آوردن آمارهاي مربـوط بـه ايـن فعاليـ    ه پرورش قارچ خوراكي ب واحدهاياز هدف كلي سرشماري 
  .اي است هاي منطقه ناخالص داخلي كشور و تهيه حساب

  جامعه آماري

  .دهند تمامي واحدهاي پرورش قارچ خوراكي، جامعه آماري اين طرح را تشكيل مي

  واحد آماري

  .پرورش قارچ خوراكي است واحديك  ،واحد آماري طرح

  چارچوب آماري

  .است ۱۳۸۵پرورش قارچ خوراكي در سال  واحدهاينام و نشان هنگام شده  هبفهرست  چارچوب آماري اين طرح

  زمان آماري

  .بوده است ۱۳۹۰زمان آماري اين طرح بسته به مورد، روز آمارگيري و يا سال 

  زمان آمارگيري

  .بوده است ۱۳۹۱ خرداد ۳۱خرداد تا  ۶زمان آمارگيري طرح از تاريخ 

  روش آمارگيري

  .است شماري تماماين طرح  روش آمارگيري

  انتشار نتايجسطح 

  .ارائه شده استاستان و  كشور سطح آوري شده در آمار و اطالعات جمع
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  تعاريف و مفاهيم

  پرورش قارچ خوراكي واحد

ناسـب انجـام   تجهيـزات م  پرورش قارچ خوراكي، يك واحد توليد كشاورزي است كه در آن، پرورش قارچ خوراكي با استفاده از امكانـات و  واحد
  .شود مي

  اي قارچ دكمه

هايي با درجه حـرارت، رطوبـت و محـيط     اين نوع قارچ بايد در محل. شود هاي سفيد كه پايه آن در محور كالهك قرار گرفته، اطالق مي به قارچ
  .كشت كنترل شده، توليد شوند

  قارچ صدفي

  .ين نوع قارچ در منازل نيز قابل كشت استا. گيرد شود كه پايه آن در يك طرف قرار مي هايي گفته مي به قارچ

  كمپوست

از كلـش گنـدم،    معموالًاي  در ايران براي توليد كمپوست قارچ دكمه. تركيبي است كه مواد غذايي الزم براي رشد و نمو قارچ در آن وجود دارد
در ايـران بـراي تهيـه    . روز اسـت  ۲۱وسـت  آوري ايـن نـوع كمپ   متوسط زمان عمـل . شود كود مرغي، سنگ گچ، اوره و گاهي مالس استفاده مي

  .شود كمپوست قارچ صدفي فقط از كلش گندم يا برنج استفاده مي

  كمپوست آماده

سسـاتي كـه منحصـراً در زمينـه توليـد      از مؤ شود كه به صورت آماده توسط واحدهاي پـرورش قـارچ خـوراكي و عمـدتا     به كمپوستي گفته مي
  .ودش ميكنند، خريداري  ميكمپوست فعاليت 
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  )مصرف شده(كمپوست برگشته 

اين كمپوست ارزش غذايي خود را براي رشد قـارچ از  . شود هاي توليد خارج مي شود كه در پايان هر دوره كاشت از سالن به كمپوستي گفته مي
  .باشد ها مي ولي كود بسيار مناسبي براي بهبود بافت خاك به خصوص در گلخانه دست داده است

  )پوششي(خاك پيت 

مـورد  ) فـاز توليـد مثلـي   (كي است با بافت سبك، كه به منظور متوقف كردن رشد رويشي قارچ و وادار كردن ميسليوم به توليد اندام باردهي خا
  .شود در ايران معموالً از خاك پيت شمال به اين منظور استفاده مي. گيرد استفاده قرار مي

  )بذر(اسپان 

در ايـران  (هاي قارچ است كه بر روي دانه گندم يا چاودار يا ارزن رشد داده شده است  شود، ريسه ه مياسپان كه در اصطالح عامه به آن بذر گفت
  ).شود هاي قارچ بر روي دانه گندم رشد داده مي معموال ريسه

  واحد پرورشيشاغالن 

وقت براي واحد پرورشـي   وقت يا پاره مامدر داخل يا خارج واحد پرورشي به صورت ت ۱۳۹۰افرادي هستند كه در سال  تمامي، منظور از شاغالن
فعـال و كاركنـان   ي امالكـان و شـرك  (و شاغالن بدون مزد و حقـوق   )كارگران و كارمندان( اين گروه شامل شاغالن با مزد و حقوق .اند كار كرده

  .است) فاميلي بدون مزد و حقوق

  شاغالن با مزد و حقوق

در  دارنـد  دهند مزد و حقوق معينـي دريافـت مـي    كنند و در ازاي كاري كه انجام مي كار مي رورشيواحد پافراد اعم از كارگر يا كارمند كه براي 
  .گيرد مياين گروه قرار 

  شاغالن بدون مزد و حقوق

  .است و حقوقاين گروه شامل مالكان و شركاي فعال و كاركنان فاميلي بدون مزد 

  ها به مزد و حقوق بگيران مزد و حقوق و ساير پرداختي

شـود و منظـور از سـاير     به مزد و حقوق بگيران است كه تحت عنوان مزد و حقوق انجام مـي  واحد پرورشيهاي ساالنه  ظور، مجموع پرداختيمن
هاي نقدي و غير نقدي است كه تحت عنوان پاداش، اضافه كار، هزينه خوراك، حق اوالد، حق اياب و ذهاب، حق مسـكن،   ها، پرداختي پرداختي

  .شود به شاغالن انجام مي …هاي اجتماعي و ز بيمهسهم كارفرما ا

  اي اموال سرمايه

و عمـر  شود  مياستفاده هاي توليدي يا ايجاد خدمت به كار گرفته شده  انجام فعاليتجهت وسايل و تجهيزاتي است كه  تمامياي،  اموال سرمايه
ات نيرو، ابزار و وسايل كار بـادوام، لـوازم و تجهيـزات اداري، وسـايل     آالت توليد و تجهيز تر و شامل ماشين ها از يك سال بيش مفيد اقتصادي آن
  .است …، نرم افزارهاي كامپيوتري و)غير از ارزش زمين( نقليه و ساختمان
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  گذاري ارزش سرمايه

ثابت جديد يـا دسـت   هاي  ارزش كل خريد، تحصيل يا افزايش دارايياست كه از  اي تغييرات ايجاد شده در ارزش اموال سرمايه ،تشكيل سرمايه
  .آيد دست ميه ب ۱۳۹۰ها طي سال  دوم منهاي خالص فروش يا انتقال آن

  اي ارزش خريد يا تحصيل اموال سرمايه

اسـت   شايان ذكر. طور مجاني تحصيل كرده است به صورت نو يا دست دوم خريداري يا به واحد پرورشياي است كه  منظور ارزش اموال سرمايه
هزينه بيمه، ترخيص، ماليات، حمل و نقل، (اي  و هزينه خريد اموال سرمايه) …ومحضر   حق داللي و هزينه(مالكيت نظير  هاي انتقال كه هزينه

  .شود اي محسوب مي نيز جزو ارزش خريد يا تحصيل اموال سرمايه) …نصب و

  ارزش ساخت يا ايجاد و تعميرات اساسي

يـا   واحد پرورشياي، توسط شاغالن  افزارهاي رايانه بابت احداث ساختمان و توليد نرم شيواحد پرورهايي است كه  ارزش ساخت يا ايجاد، هزينه
  .ديگران پرداخت كرده است

بابت تعميراتي است كه توسط شاغالن يا ديگران بـه منظـور افـزايش عمـر      واحد پرورشيهاي  منظور از ارزش تعميرات اساسي نيز هزينه
  .اي انجام شده است سرمايهمفيد، قدرت توليدي و يا ارزش اموال 

  اي ارزش فروش يا انتقال اموال سرمايه

به فروش رسيده يا انتقال داده شـده   ۱۳۹۰سال بوده و طي  واحد پرورشيتملك تحت اي است كه  منظور، ارزش فروش يا انتقال اموال سرمايه
  .است
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  ها يافته خالصه

  پرورش قارچ خوراكي در كشور واحدهايتعداد 

قـارچ   واحـد  ۷۰۴كـه   در سطح كشور وجود داشته استپرورش قارچ خوراكي  واحد ۱۰۳۳ ،۱۳۹۱در سال  ،اين طرحيج حاصل از بر اساس نتا
  .اند فعاليت داشتهقارچ  در زمينه پرورش هر دو نوعنيز واحد  ۵۰واحد قارچ صدفي و  ۲۷۹ اي، دكمه

 .درصدي است ۹۳از افزايش حاكي  ۱۳۸۵تعداد واحدهاي پرورش قارچ خوراكي نسبت به سال مقايسه 

 حسب نوع فعاليت تعداد واحدهاي پرورش قارچ خوراكي كشور بر مقايسه تطبيقي - الف

  تعداد واحد پرورش  سال
  اي قارچ دكمه

  )صنعتي(
  قارچ صدفي

  )سنتي(
  توأم

  )صنعتي(

۱۳۸۰   .......................................................    ۱۹۴  ۷۲  ۱۱۸  ۴  

۱۳۸۵   .......................................................    ۵۳۴  ۱۶۳  ۳۵۱  ۲۰  

۱۳۹۱   .......................................................    ۱۰۳۳  ۷۰۴  ۲۷۹  ۵۰  

دهنده كاهش تعداد واحدهاي پرورش قـارچ   نشان ۱۳۸۵نسبت به سال  ۱۳۹۱داد واحدهاي پرورش قارچ خوراكي در سال مقايسات تطبيقي تع
  .رشد قابل توجهي داشته است )صنعتي( اي دكمه اين در حالي است كه تعداد واحدهاي پرورش قارچ خوراكي. است) سنتي( صدفي

 



 ۱۵  ۱۳۹۱ -خالصه نتايج سرشماري از واحدهاي پرورش قارچ خوراكي كشور

 

  

  

  



 ۱۳۹۱ -رش قارچ خوراكي كشورخالصه نتايج سرشماري از واحدهاي پرو  ١٦

 

  پرورش قارچ احدهايووضع فعاليت 

  فعـال   واحـدهاي تعـداد   ،۱۳۹۱در سـال . انـد  غير فعال بـوده واحد  ۴۲۰واحد فعال و  ۶۱۳ ،پرورش قارچ خوراكيواحد  ۱۰۳۳از  ۱۳۹۰در سال 
  .استواحد بوده  ۴۶۰غير فعال  واحدهايو تعداد واحد  ۵۷۳

  ها تعداد و مساحت سالن

را متر مربـع   ۷۵۴۸۷۷ ها مساحتي بالغ بر اين سالنسالن بوده كه  ۴۵۳۶، ۱۳۹۱اكي در سال پرورش قارچ خور واحدهايتوليد  هاي تعداد سالن
  .اند به خود اختصاص داده

  هاي پرورش قارچ خوراكي تعداد و مساحت سالنمقايسه تطبيقي  -ب

  هاي توليد تعداد سالن  سال
  هاي توليد مساحت سالن

  )متر مربع(

۱۳۸۰   ......................................................................................    ۱۳۶۰  ۱۴۱۳۶۰  

۱۳۸۵   ......................................................................................    ۲۳۹۸  ۳۴۳۴۱۲  

۱۳۹۱   ......................................................................................    ۴۵۳۶  ۷۵۴۸۷۷  

  



 ۱۷  ۱۳۹۱ -خالصه نتايج سرشماري از واحدهاي پرورش قارچ خوراكي كشور

 

  



 ۱۳۹۱ -رش قارچ خوراكي كشورخالصه نتايج سرشماري از واحدهاي پرو  ١٨

 

  پرورش قارچ خوراكي واحدهايشاغالن 

از . انـد  ها شاغالن با مزد و حقوق بـوده  نفر آن ۴۶۷۸اند كه از اين تعداد  نفر كاركن داشته ۵۹۰۱پرورش قارچ خوراكي  واحدهاي، ۱۳۹۰در سال 
نفر مرد و  ۷۴۹نفر بوده كه  ۱۲۲۳تعداد شاغالن بدون مزد و حقوق . نفر زن بوده است ۱۲۴۱مرد و  نفر ۳۴۳۷مجموع شاغالن با مزد و حقوق، 

  .زن بوده استر نف ۴۷۴
شـاغالن بـا مـزد و     .دهـد  مـي درصدي را نشـان   ۸۷، افزايش ۱۳۸۴نسبت به تعداد شاغالن در سال  ۱۳۹۰مقايسه تعداد شاغالن در سال 

  .اند ها دريافت كرده ميليارد ريال به عنوان مزد و حقوق و ساير پرداختي ۲۷۸حدود  ۱۳۹۰پرورش قارچ خوراكي در سال  واحدهايحقوق 

  مقدار و ارزش توليدات

بنـدي   اي بسـته  تن قارچ دكمـه  ۲۰۱۶۹اند كه از اين مقدار  تن قارچ توليد كرده ۵۷۹۳۳ حدود ۱۳۹۰پرورش قارچ خوراكي طي سال  واحدهاي
  .به بازار عرضه شده استاي  تن قارچ صدفي فله ۲۱۷بندي شده و  تن قارچ صدفي بسته ۱۶۵ اي، اي فله تن قارچ دكمه ۳۷۳۸۱شده، 

دهنـده ايـن    و اين امر نشـان  بوده استفقط يك درصد  )سنتي( قارچ صدفي سهم، ۱۳۹۰قارچ خوراكي در سال  اتتوليدمجموع ميزان از 
سهم قارچ صـدفي توليـد   است كه  شايان ذكر .است) صنعتي(اي  مربوط به واحدهاي پرورش قارچ دكمهترين ميزان توليد  مطلب است كه بيش

طـي  ) قـارچ صـدفي  (لفه تعداد و ميزان توليد واحدهاي پـرورش قـارچ خـوراكي سـنتي     ؤبررسي دو م. ستادرصد بوده  ۴، ۱۳۸۴شده در سال 
  .خوراكي سنتي و افزايش واحدهاي پرورش قارچ صنعتي استدهنده كاهش واحدهاي پرورش قارچ  نشان ۱۳۹۰و  ۱۳۸۵هاي  سال

  )تن(  واحدهاي پرورش قارچ خوراكي قارچ مقدار توليد مقايسه تطبيقي -پ

  جمع  سال

  قارچ صدفي  اي قارچ دكمه

  اي فله  بندي شده بسته  اي فله  بندي شده بسته

۱۳۷۹   .......................................................    ۶۹۹۷  ۳۳۳۵  ۳۴۱۵  ۱۱۴  ۱۳۳  

۱۳۸۴   .......................................................    ۱۸۸۶۳  ۷۲۲۴  ۱۰۴۹۴  ۲۲۰  ۹۲۵  

۱۳۹۰   .......................................................    ۵۷۹۳۲  ۲۰۱۶۹ ۳۷۳۸۱ ۱۶۵ ۲۱۷ 

  



 ۱۹  ۱۳۹۱ -خالصه نتايج سرشماري از واحدهاي پرورش قارچ خوراكي كشور

 

  

  

هاي تهران، البرز و  استان .شود درصد كل توليدات را شامل مي ۷/۱بوده كه  تن ۹۸۳ واحدهاي پرورش قارچ خوراكيمقدار ضايعات بعد از توليد 
  .اند به خود اختصاص دادهسطح كشور در هاي اول تا سوم را  به ترتيب رتبهاز لحاظ مقدار توليد قزوين 

  



 ۱۳۹۱ -رش قارچ خوراكي كشورخالصه نتايج سرشماري از واحدهاي پرو  ٢٠

 

  
  



 

 

  آماري هاي جدول





 ٢٣  ۱۳۹۱ -خالصه نتايج سرشماري از واحدهاي پرورش قارچ خوراكي كشور

 

  ۱۳۹۱ -تعداد واحدهاي پرورش قارچ خوراكي كشور بر حسب نوع فعاليت و استان - ۱

  شرح
  تعداد واحد 
  پرورش قارچ

  پرورش قارچ

  توأم  صدفي  اي دكمه

 ۵۰ ۲۷۹ ۷۰۴ ۱۰۳۳   ....................................................  كل كشور 

 ۴ ۱۸ ۱۹ ۴۱   ...........................................................   آذربايجان شرقي
 ۱ ۰ ۱۰ ۱۱   .............................................................  آذربايجان غربي 

 ۰ ۰ ۷ ۷   ..............................................................................  اردبيل 
 ۰ ۳ ۷۴ ۷۷   ............................................................................  اصفهان 

 ۰ ۰ ۴۱ ۴۱   .................................................................................  البرز 
 ۰ ۰ ۲ ۲   .................................................................................  ايالم 

 ۰ ۰ ۵ ۵   ..............................................................................  بوشهر 
 ۰ ۰ ۳۳ ۳۳   ...............................................................................  تهران 

 ۰ ۰ ۱۹ ۱۹   ..................................................  چهارمحال و بختياري 
 ۰ ۲ ۴ ۶   ..............................................................  خراسان جنوبي 
 ۰ ۱ ۴۶ ۴۷   ..............................................................  خراسان رضوي 
 ۰ ۱ ۵ ۶   ..............................................................  خراسان شمالي 

 ۰ ۰ ۲۳ ۲۳   ........................................................................  خوزستان 
 ۱ ۲ ۱۹ ۲۲   ..............................................................................  زنجان 
 ۱ ۹ ۴۰ ۵۰   .............................................................................  سمنان 

 ۰ ۷ ۱ ۸   ...................................................  سيستان و بلوچستان 
 ۱ ۰ ۷ ۸   ...............................................................................  فارس 
 ۰ ۰ ۲۶ ۲۶   ..............................................................................  قزوين 

 ۰ ۰ ۹ ۹   .....................................................................................  قم 
 ۰ ۱ ۹ ۱۰   .........................................................................  كردستان 

 ۰ ۰ ۶ ۶   ..............................................................................  كرمان 
 ۰ ۰ ۱۴ ۱۴   .........................................................................  كرمانشاه 

 ۰ ۲۷ ۱ ۲۸   ...................................................  كهگيلويه و بويراحمد 
 ۳۵ ۱۶ ۵۱ ۱۰۲   ...........................................................................  گلستان 

 ۰ ۵ ۸ ۱۳   ..............................................................................  الن گي
 ۰ ۰ ۱۳ ۱۳   ............................................................................  لرستان 

 ۷ ۱۸۳ ۱۸۲ ۳۷۲   ..........................................................................  مازندران 
 ۰ ۰ ۹ ۹   ............................................................................  مركزي 

 ۰ ۱ ۰ ۱   .........................................................................  هرمزگان 
 ۰ ۰ ۱۳ ۱۳    .............................................................................  همدان 

 ۰ ۳ ۸ ۱۱    ...................................................................................  يزد 

  



 ۱۳۹۱ -خالصه نتايج سرشماري از واحدهاي پرورش قارچ خوراكي كشور  ٢٤

 

  ۱۳۹۱ -ها و استان مساحت كل سالن ،تعداد واحدهاي پرورش قارچ خوراكي كشور بر حسب تعداد سالن -۲

  شرح
  تعداد واحد 
  پرورش قارچ

  توليد هاي سالن تعداد
  مساحت كل

  )مربع متر(

 ۷۵۴۸۷۷ ۴۵۳۶ ۱۰۳۳   ................................................  كل كشور 

 ۲۵۱۱۸ ۱۵۴ ۴۱   ........................................................  آذربايجان شرقي 
 ۱۶۷۳۷ ۹۲ ۱۱   ..........................................................  آذربايجان غربي 

 ۹۵۸۳ ۸۳ ۷   ...........................................................................  اردبيل 
 ۵۰۷۳۷ ۴۱۲ ۷۷   .........................................................................  اصفهان 

 ۱۰۲۷۸۹ ۵۴۷ ۴۱   ..............................................................................  البرز 
 ۲۲۵۰ ۱۵ ۲   ..............................................................................  ايالم 

 ۱۱۰۶ ۱۵ ۵   ...........................................................................  بوشهر 
 ۱۶۹۴۳۳ ۴۴۶ ۳۳   ............................................................................  تهران 

 ۲۷۰۹۵ ۱۸۹ ۱۹   ...............................................  رمحال و بختياري چها
 ۴۸۱۰ ۳۹ ۶   ...........................................................  خراسان جنوبي 
 ۳۱۴۸۷ ۲۸۳ ۴۷   ...........................................................  خراسان رضوي 
 ۱۷۵۰ ۱۶ ۶   ...........................................................  خراسان شمالي 

 ۱۹۰۳۳ ۱۵۴ ۲۳   .....................................................................  خوزستان 
 ۲۳۸۹ ۴۵ ۲۲   ...........................................................................  زنجان 
 ۳۲۲۵۸ ۱۵۳ ۵۰   ..........................................................................  سمنان 

 ۵۷۱ ۱۲ ۸   ................................................  سيستان و بلوچستان 
 ۱۸۳۷۸ ۸۰ ۸   ............................................................................  فارس 
 ۵۴۸۴۱ ۲۹۹ ۲۶   ...........................................................................  قزوين 

 ۶۸۶۰ ۴۲ ۹   ..................................................................................  قم 
 ۶۹۵۶ ۵۶ ۱۰   ......................................................................  كردستان 

 ۱۲۰۰۰ ۵۱ ۶   ...........................................................................  كرمان 
 ۱۵۱۶۰ ۱۱۰ ۱۴   ......................................................................  كرمانشاه 

 ۳۹۸۶ ۳۶ ۲۸   ................................................  كهگيلويه و بويراحمد 
 ۸۶۲۷ ۱۴۰ ۱۰۲   ........................................................................  گلستان 
 ۱۰۸۲۷ ۸۵ ۱۳   ...........................................................................  گيالن 

 ۴۱۹۳ ۶۳ ۱۳   .........................................................................  لرستان 
 ۶۹۳۵۲ ۴۹۲ ۳۷۲   .......................................................................  مازندران 
 ۱۳۸۸۴ ۱۳۵ ۹   .........................................................................  مركزي 

 ۱۲ ۱ ۱   ......................................................................  هرمزگان 
 ۲۴۲۹۲ ۲۳۱ ۱۳    ..........................................................................  همدان 

 ۸۳۶۳ ۶۰ ۱۱    ................................................................................  يزد 

  



 ٢٥  ۱۳۹۱ -خالصه نتايج سرشماري از واحدهاي پرورش قارچ خوراكي كشور

 

  تعداد واحدهاي پرورش قارچ خوراكي كشور بر حسب وضع فعاليت و استان - ۳

  شرح

  ۱۳۹۱وضع فعاليت در سال   ۱۳۹۰وضع فعاليت در سال 

  غير فعال  فعال  غير فعال  فعال

 ۴۶۰ ۵۷۳ ۴۲۰ ۶۱۳  .....................................................   كل كشور

 ۲۹ ۱۲ ۲۸ ۱۳  .............................................................   آذربايجان شرقي
 ۰ ۱۱ ۰ ۱۱  ...............................................................  آذربايجان غربي 

 ۱ ۶ ۱ ۶  ................................................................................   اردبيل
 ۲۱ ۵۶ ۱۷ ۶۰  ..............................................................................   اصفهان

 ۱۳ ۲۸ ۱۲ ۲۹  ...................................................................................   البرز
 ۱ ۱ ۱ ۱  ...................................................................................   ايالم

 ۰ ۵ ۰ ۵  ................................................................................   بوشهر
 ۵ ۲۸ ۸ ۲۵  .................................................................................   تهران

 ۱ ۱۸ ۲ ۱۷  ....................................................   چهارمحال و بختياري
 ۱ ۵ ۱ ۵  ................................................................   خراسان جنوبي
 ۲۰ ۲۷ ۱۷ ۳۰  ................................................................   خراسان رضوي
 ۱ ۵ ۲ ۴  ................................................................   خراسان شمالي

 ۵ ۱۸ ۶ ۱۷  ..........................................................................   خوزستان
 ۸ ۱۴ ۶ ۱۶  ................................................................................   زنجان
 ۱۳ ۳۷ ۲۲ ۲۸  ...............................................................................   سمنان

 ۲ ۶ ۲ ۶  .....................................................   سيستان و بلوچستان
 ۱ ۷ ۱ ۷  .................................................................................   فارس
 ۲ ۲۴ ۲ ۲۴  ................................................................................   قزوين

 ۴ ۵ ۴ ۵  .......................................................................................   قم
 ۴ ۶ ۴ ۶  ...........................................................................   كردستان

 ۱ ۵ ۱ ۵  ................................................................................   كرمان
 ۷ ۷ ۷ ۷  ...........................................................................   كرمانشاه

 ۲۵ ۳ ۲ ۲۶  .....................................................   كهگيلويه و بويراحمد
 ۵۵ ۴۷ ۳۷ ۶۵  .............................................................................   گلستان
 ۵ ۸ ۳ ۱۰  ................................................................................   گيالن

 ۳ ۱۰ ۳ ۱۰  ..............................................................................   لرستان
 ۲۱۸ ۱۵۴ ۲۱۸ ۱۵۴  ............................................................................   ازندرانم

 ۲ ۷ ۲ ۷  ..............................................................................   مركزي
 ۱ ۰ ۱ ۰  ...........................................................................   هرمزگان

 ۵ ۸ ۵ ۸  ...............................................................................   همدان

 ۶ ۵ ۵ ۶  .....................................................................................   يزد

  



 ۱۳۹۱ -خالصه نتايج سرشماري از واحدهاي پرورش قارچ خوراكي كشور  ٢٦

 

  )كيلوگرم(  ۱۳۹۰ - مقدار توليدات و ضايعات واحدهاي پرورش قارچ خوراكي كشور بر حسب نوع و استان - ۴

  شرح

  قارچ صدفي  اي قارچ دكمه
  اسپان 

  )بذر(
  ضايعات 

  اي فله  اي بسته  اي فله  اي بسته  بعد از توليد

 ۹۸۲۷۶۳ ۹۷۳۱۷۰ ۲۱۷۰۳۰ ۱۶۵۳۶۶ ۳۷۳۸۱۴۵۳ ۲۰۱۶۹۰۵۲   ................................  كل كشور 

 ۵۳۲۵۰ ۰ ۲۳۰۰۰ ۳۰۰۰ ۹۹۶۰۵۰ ۲۳۶۱۱۵   ....................................  آذربايجان شرقي 
 ۱۲۹۴۰ ۲۰۰۰ ۰ ۱۵۰۰۰۰ ۷۶۷۵۰۰ ۲۲۶۵۰۰   ......................................  آذربايجان غربي 

 ۲۰۰۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۴۳۲۰۷۵ ۳۹۸۳۰۵   .......................................................  اردبيل 
 ۱۵۰۰۰۵ ۰ ۰ ۰ ۴۴۱۹۰۷۶ ۱۵۵۵۶۱۶   .....................................................  اصفهان 

 ۱۱۵۰۰ ۲۷۳۳۹۴ ۰ ۰ ۴۷۶۲۶۵۳ ۳۵۳۶۵۳۴   ..........................................................  البرز 
 ۳۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۳۶۰۰۰ ۱۰۰۰۰   ..........................................................  ايالم 

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۹۴۴۳۰ ۱۰۰۰۰   .......................................................  بوشهر 
 ۹۴۰۰۰ ۶۵۳۲۷۶ ۰ ۰ ۸۶۶۲۰۵۱ ۴۴۵۵۶۱۵   ........................................................  تهران 

 ۴۶۲۵۰ ۰ ۰ ۰ ۱۸۵۶۰۰۰ ۷۹۲۸۷۵   ...........................  چهارمحال و بختياري 
 ۳۰۴۰ ۰ ۵۰ ۰ ۱۰۸۰۰۰ ۱۴۴۸۰۰   .......................................  خراسان جنوبي 
 ۲۷۶۰۰ ۰ ۰ ۰ ۱۹۴۸۶۳۵ ۱۱۰۹۷۵۰   .......................................  خراسان رضوي 
 ۱۰۰۰ ۰ ۰ ۶۷۰ ۵۹۰۰ ۸۵۵۰   .......................................  خراسان شمالي 

 ۰ ۴۴۴۳۰ ۰ ۰ ۱۳۹۲۴۸۲ ۶۴۴۹۶۰   .................................................  خوزستان 
 ۶۸۰۰ ۰ ۵۱۰۰ ۰ ۳۷۱۴۳۰ ۹۸۶۰۰   .......................................................  زنجان 
 ۳۰۰۰ ۰ ۳۰۰ ۷۰۰ ۳۰۹۸۵۰ ۵۳۶۰۰   ......................................................  سمنان 

 ۰ ۰ ۱۸۰۰ ۱۸۸۶ ۰ ۱۶۰۰۰   ............................  سيستان و بلوچستان 
 ۰ ۰ ۰ ۰ ۵۸۴۴۱۱ ۹۰۷۷۱۹   ........................................................  فارس 

 ۸۱۶۰۰ ۰ ۰ ۰ ۳۳۱۹۳۰۰ ۲۸۱۳۱۰۰   .......................................................  وين قز
 ۱۶۲۰۰ ۰ ۰ ۰ ۲۲۴۳۰۰ ۸۸۰۰۰   ..............................................................  قم 

 ۶۴۰۰ ۰ ۰ ۰ ۳۹۹۳۰۰ ۲۴۵۰۰۰   ..................................................  كردستان 
 ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۰۳۶۵۵ ۸۰۶۱۳   .......................................................  كرمان 

 ۱۷۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۶۷۰۰۰ ۹۴۰۰۰۰   ..................................................  كرمانشاه 
 ۸۴ ۰ ۴۶۵۰ ۴۱۱۰ ۰ ۰   ............................  كهگيلويه و بويراحمد 

 ۱۴۳۴ ۷۰ ۳۴۰۰۰ ۵۰۰۰ ۲۸۴۹۰۰ ۲۷۶۳۰۰   ....................................................  گلستان 
 ۰ ۰ ۳۵۱۰۰ ۰ ۶۲۳۸۵۰ ۴۴۵۰۰۰   .......................................................  الن گي

 ۱۲۶۰۰ ۰ ۰ ۰ ۲۰۳۵۰۰ ۲۲۰۰۰   .....................................................  لرستان 
 ۱۳۳۵۹۰ ۰ ۱۱۳۰۳۰ ۰ ۱۵۱۹۱۰۵ ۴۱۶۷۰۰   ...................................................  مازندران 
 ۹۴۳۰۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۸۱۰۰۰ ۵۹۸۰۰   .....................................................  مركزي 

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰   ..................................................  هرمزگان 
 ۲۴۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۱۱۹۸۰۰۰ ۳۳۴۰۰۰    ......................................................  همدان 

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۵۱۱۰۰۰ ۲۴۳۰۰۰    ............................................................  يزد 



 ٢٧  ۱۳۹۱ -خالصه نتايج سرشماري از واحدهاي پرورش قارچ خوراكي كشور

 

  )هزار ريال(  ۱۳۹۰ - دهاي پرورش قارچ خوراكي كشور بر حسب نوع و استانارزش توليدات واح -۵

  شرح

  كياقارچ خور
  اسپان

  )بذر(
  كمپوست برگشته

  صدفي  اي دكمه  كل

 ۱۶۳۴۳۴۵۸ ۷۳۸۱۰۶۸ ۱۱۹۹۰۷۳۰ ۱۷۵۲۷۵۱۰۱۷ ۱۷۶۴۷۴۱۷۴۷   ................................  كل كشور 

 ۹۰۰۵۲۱ ۰ ۷۱۹۵۰۰ ۳۹۹۴۰۸۱۳ ۴۰۶۶۰۳۱۳   ....................................  آذربايجان شرقي 
 ۲۷۶۲۰۰ ۲۵۰۰۰ ۵۷۷۵۰۰۰ ۲۸۰۰۴۰۰۰ ۳۳۷۷۹۰۰۰   ......................................  آذربايجان غربي 

 ۰ ۰ ۰ ۲۵۸۵۲۵۲۲ ۲۵۸۵۲۵۲۲   .......................................................  اردبيل 
 ۵۷۶۴۵۲۰ ۰ ۰ ۱۶۸۵۱۶۴۸۹ ۱۶۸۵۱۶۴۸۹   .....................................................  اصفهان 

 ۵۲۲۲۷۶ ۳۸۱۷۵۱۶ ۰ ۲۵۰۰۰۱۶۶۴ ۲۵۰۰۰۱۶۶۴   ..........................................................  البرز 
 ۱۴۴۰۰۰۰ ۰ ۰ ۱۴۴۰۰۰۰ ۱۴۴۰۰۰۰   ..........................................................  ايالم 

 ۱۶۳۰۰۰ ۰ ۰ ۳۵۱۶۱۰۰ ۳۵۱۶۱۰۰   .......................................................  بوشهر 
 ۷۶۲۰۰۰ ۳۰۰۵۳۹۲ ۰ ۳۸۳۰۷۰۱۱۳ ۳۸۳۰۷۰۱۱۳   ........................................................  تهران 

 ۱۰۰۱۵۰۰ ۰ ۰ ۷۸۲۰۰۰۰۰ ۷۸۲۰۰۰۰۰   ...........................  چهارمحال و بختياري 
 ۷۰۰۰۰ ۰ ۲۰۰۰ ۸۲۹۶۸۰۰ ۸۲۹۸۸۰۰   .......................................  خراسان جنوبي 
 ۱۴۰۸۵۰۰ ۰ ۰ ۹۴۳۵۲۳۵۰ ۹۴۳۵۲۳۵۰   .......................................  خراسان رضوي 
 ۰ ۰ ۳۲۱۶۰ ۴۷۸۲۵۰ ۵۱۰۴۱۰   .......................................  خراسان شمالي 

 ۵۲۲۷۰۰ ۵۳۳۱۶۰ ۰ ۶۴۳۷۳۵۷۱ ۶۴۳۷۳۵۷۱   .................................................  خوزستان 
 ۲۰۰۰ ۰ ۱۵۱۲۰۰ ۱۶۶۸۲۴۱۰ ۱۶۸۳۳۶۱۰   .......................................................  ن زنجا

 ۲۸۲۰۰۰ ۰ ۲۵۹۰۰ ۱۲۴۸۵۸۰۰ ۱۲۵۱۱۷۰۰   ......................................................  سمنان 
 ۲۳۰۰ ۰ ۱۶۶۹۱۰ ۶۴۰۰۰۰ ۸۰۶۹۱۰   ............................  سيستان و بلوچستان 

 ۰ ۰ ۰ ۴۵۹۶۴۸۶۳ ۴۵۹۶۴۸۶۳   ........................................................  فارس 
 ۳۶۰۰۰۰ ۰ ۰ ۱۸۶۸۶۶۴۰۰ ۱۸۶۸۶۶۴۰۰   .......................................................  قزوين 

 ۲۴۳۵۰۰ ۰ ۰ ۹۱۸۵۲۰۰ ۹۱۸۵۲۰۰   ..............................................................  قم 
 ۲۷۴۵۰۰ ۰ ۰ ۲۰۶۶۳۵۰۰ ۲۰۶۶۳۵۰۰   ..................................................  كردستان 

 ۳۹۰۰۰ ۰ ۰ ۸۶۸۰۰۰۹ ۸۶۸۰۰۰۹   .......................................................  كرمان 
 ۵۰۰۰۰۰ ۰ ۰ ۷۱۷۲۸۰۰۰ ۷۱۷۲۸۰۰۰   ..................................................  كرمانشاه 

 ۰ ۰ ۳۸۹۲۵۰ ۰ ۳۸۹۲۵۰   ............................  كهگيلويه و بويراحمد 
 ۲۵۸۰۱۵ // ۱۲۵۲۷۵۰ ۱۸۵۸۴۲۰۰ ۱۹۸۳۶۹۵۰   ....................................................  گلستان 
 ۵۴۵۰۰ ۰ ۱۱۲۵۰۰۰ ۳۷۷۹۱۴۷۵ ۳۸۹۱۶۴۷۵   .......................................................  گيالن 

 ۲۳۸۱۰ ۰ ۰ ۶۸۶۹۵۰۰ ۶۸۶۹۵۰۰   .....................................................  لرستان 
 ۱۰۵۲۴۱۶ ۰ ۲۳۵۱۰۶۰ ۶۴۴۰۰۷۹۰ ۶۶۷۵۱۸۵۰   ...................................................  مازندران 
 ۷۹۲۰۰ ۰ ۰ ۳۱۹۰۷۰۰۰ ۳۱۹۰۷۰۰۰   .....................................................  مركزي 

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰   ..................................................  هرمزگان 
 ۳۴۱۰۰۰ ۰ ۰ ۴۶۸۶۸۲۰۰ ۴۶۸۶۸۲۰۰    ......................................................  همدان 

 ۰ ۰ ۰ ۲۷۳۹۱۰۰۰ ۲۷۳۹۱۰۰۰    ............................................................  يزد 

  



 ۱۳۹۱ -خالصه نتايج سرشماري از واحدهاي پرورش قارچ خوراكي كشور  ٢٨

 

  ۱۳۹۰ -رورش قـارچ خوراكي بر حسب استانها به شاغالن با مزد و حقوق واحدهاي پ متوسط تعداد شاغالن و انواع پرداختي -۶

  شرح
تعداد كل 

  شاغالن

  الن با مزد و حقوقشاغ
  تعداد شاغالن 

  بدون مزد و حقوق

  تعداد
 مزد و حقوق پرداختي

  )هزار ريال(
ها  ساير پرداختي

  )هزار ريال(
  زن  مرد

  زن  مرد

 ۴۷۴ ۷۴۹ ۵۸۸۵۷۴۴۷ ۲۱۸۸۳۳۲۹۷ ۱۲۴۱ ۳۴۳۷ ۵۹۰۱   ..............  كل كشور 

 ۱۰ ۱۶ ۵۸۷۵۰۰ ۳۳۱۳۱۸۰ ۶۴ ۱۷۱ ۲۶۱   ..............  يجان شرقي آذربا
 ۵ ۱۲ ۲۷۶۸۸۰ ۲۳۸۱۸۰۰ ۲۱ ۷۰ ۱۰۸   ................  آذربايجان غربي 

 ۰ ۳ ۹۹۶۹۰۴ ۵۶۹۲۴۰۲ ۱۵ ۱۰۷ ۱۲۵   .................................  اردبيل 
 ۲۳ ۸۱ ۴۶۳۹۹۰۲ ۱۴۵۰۲۴۸۷ ۱۳۰ ۲۳۰ ۴۶۴   ...............................  اصفهان 

 ۱۰۲ ۲۹ ۹۰۶۳۹۴۹ ۲۹۵۰۷۲۹۶ ۸۴ ۵۳۱ ۷۴۶   ....................................  البرز 
 ۰ ۰ ۲۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰ ۱۶ ۲۰ ۳۶   ....................................  ايالم 

 ۴ ۵ ۱۰۳۴۰۰ ۴۰۲۸۰۰ ۷ ۵ ۲۱   .................................  بوشهر 
 ۰ ۱۲ ۲۳۸۷۷۱۵۵ ۶۵۲۴۲۹۷۵ ۱۴۹ ۹۱۸ ۱۰۷۹   ..................................  تهران 

 ۲ ۲۱ ۱۹۴۱۹۴۰ ۸۳۶۴۸۰۰ ۱۰۸ ۱۰۷ ۲۳۸   .....  چهارمحال و بختياري 
 ۲ ۸ ۲۱۰۰۰۰ ۱۱۲۷۰۰۰ ۱۸ ۱۱ ۳۹   .................  خراسان جنوبي 
 ۷ ۲۹ ۲۵۸۱۱۳۲ ۱۰۸۸۷۹۸۴ ۸۶ ۱۷۸ ۳۰۰   .................  خراسان رضوي 
 ۳ ۶ ۱۵۱۳۶ ۷۵۰۰۰ ۱ ۱ ۱۱   .................  خراسان شمالي 

 ۰ ۲۶ ۵۲۸۶۹۵ ۶۷۳۸۸۱۸ ۰ ۷۱ ۹۷   ...........................  خوزستان 
 ۱۲ ۱۴ ۵۰۰۰ ۵۶۰۰۰۰ ۴ ۱۰ ۴۰   .................................  زنجان 
 ۱۶ ۲۶ ۵۵۰۰۰ ۱۲۸۹۱۰۰ ۷ ۲۶ ۷۵   ................................  سمنان 

 ۱۲ ۷ ۰ ۳۳۴۵۶۰ ۰ ۶ ۲۵   ......  سيستان و بلوچستان 
 ۰ ۶ ۸۶۷۰۲۳ ۸۶۶۳۵۵۱ ۸۲ ۹۸ ۱۸۶   ..................................  فارس 
 ۲ ۱۶ ۴۱۰۳۱۵۱ ۱۹۶۲۴۱۵۷ ۵۶ ۳۲۱ ۳۹۵   .................................  قزوين 

 ۰ ۵ ۱۵۳۰۰۰ ۱۲۶۱۰۰۰ ۱۱ ۲۰ ۳۶   ........................................  قم 
 ۲ ۷ ۱۳۰۵۰۰ ۳۰۴۲۰۰۰ ۱۵ ۵۱ ۷۵   ............................  كردستان 

 ۰ ۲۲ ۱۰۸۲۰۷ ۷۶۱۸۷۲ ۹ ۱۶ ۴۷   .................................  كرمان 
 ۵ ۱۳ ۸۶۸۴۰۰ ۳۶۳۷۰۰۰ ۳۶ ۴۸ ۱۰۲   ............................  كرمانشاه 

 ۳۵ ۹ ۷۵۰ ۶۲۵۰ ۶ ۱ ۵۱   ......  كهگيلويه و بويراحمد 
 ۷۲ ۱۲۷ ۱۲۰۵۰۰ ۲۲۸۷۸۰۰ ۱۲ ۵۷ ۲۶۸   ..............................  گلستان 
 ۳ ۹ ۳۹۶۰۷۰۰ ۳۳۰۷۲۰۰ ۲۱ ۵۲ ۸۵   .................................  گيالن 

 ۱ ۱۲ ۸۸۰۰۰ ۱۱۳۸۰۰۰ ۱۳ ۱۵ ۴۱   ...............................  لرستان 
 ۱۵۱ ۱۹۶ ۱۴۳۷۷۴۳ ۱۰۵۸۷۱۶۵ ۲۰۱ ۱۰۲ ۶۵۰   .............................  مازندران 
 ۰ ۱۱ ۱۴۵۸۷۸۰ ۳۹۳۶۱۰۰ ۲۶ ۷۶ ۱۱۳   ...............................  مركزي 

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰   ............................  هرمزگان 
 ۰ ۱۰ ۶۳۴۶۰۰ ۸۴۱۶۰۰۰ ۲۶ ۹۸ ۱۳۴    ................................  همدان 

 ۵ ۱۱ ۲۳۵۰۰ ۱۳۴۵۰۰۰ ۱۷ ۲۰ ۵۳    ......................................  يزد 

 



 ٢٩  ۱۳۹۱ -خالصه نتايج سرشماري از واحدهاي پرورش قارچ خوراكي كشور

 

  )هزار ريال(  ۱۳۹۰ -هاي واحدهاي پرورش قارچ خوراكي كشور بر حسب استان اختيها و پرد ارزش دريافتي - ۷

  شرح

  ها دريافتي
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  سوخت و 
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