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 یخوراک قارچ پرورش توسعة یتنگناها و ها چالش

 (استان کرمانشاه :یمورد)مطالعة 
 

 3فریحانیر انیب ،2یسیو اله سیادرمحمد  ،*1یرستم فرحناز
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 دهیچک
از جمله پرورش قارچ  یکشاورز یها تیفعال یتنگناها و ها چالشابعاد مختلف مسائل، مشکالت،  شناخت
 توسعة یبرامناسب  یحل مسائل، راهبرد یدر راستا یگذارتاسیس و یزیربرنامه یبراو تالش  یخوراک
 قارچ پرورش توسعة یتنگناها و ها چالش لیتحل ،یفیک پژوهش نیااست. هدف از  یکشاورز یوکارهاکسب
 فعال واحد پنج با قیعم مصاحبةمشاهده و  قیاز طر ازی. اطالعات مورد ناستدر استان کرمانشاه  یخوراک
 ییو هفت نفر از کارشناسان اجرا یو در معرض ورشکستگ رفعالیغ    با یتقر واحد چهار و یخوراک قارچ پرورش

 یدانشگاه جهادو  یاحرفهویفن ،یکشاورز جهاد یهاسازمان در یخوراک قارچ پرورش نةیزم در یآموزش و
 بوده یبرف گلولةهدفمند بارز و  یریگنمونه از استفاده هادر مصاحبه شده استفاده کیتکن. شد یآورجمعاستان 
در استان  یخوراک قارچ پرورش ةتوسع یتنگناها و ها چالشنشان داد  هامصاحبه متن یمحتوا لیتحل. است

 ة( و هفت طبقدیتول ة)مشکالت بخش اجرا و مشکالت بخش فعاالن حوز یانتخاب ةکرمانشاه در قالب دو طبق
 :از عبارتند یاستخراج محور پنج ،ییاجرا تمشکال بخش در. است لیو تحل یبند( قابل گروهی)محور یمفهوم

 ةمشکالت چرخ ،یدولت، مشکالت سازمان یاستیس –یتیحما یهایینارسا ،یاتوسعه یهارساختیضعف ز
شامل  یدو محور استخراج زین دیتول ة. در بخش مشکالت فعاالن حوزیپژوهش –یو مشکالت علم دیتول

 نیشترینشان داد ب قیتحق جی. نتاهستندکمپوست  ندگاندکنیقارچ و مشکالت تول دکنندگانیمشکالت تول
 :از عبارتند شوندگاندر استان از نظر مصاحبه یپرورش قارچ خوراک ةتوسع یتنگناها و ها چالشمشکالت، 
 ،یتیریمد ستمیس یهایینارسا ،یبانک عملکرد یمدآناکار ،یاقتصاد نکردن تیحما ،یزاتیضعف تجه

 . دیتول یباال یریذپ مخاطره و قارچ دیتول یهاسالن مشکالت ،یزشآمو یها یینارسا
 

 .یکشاورز یوکارهاکسب ،یخوراک قارچمحتوا،  لیکرمانشاه، تحل استان: یدیکل یاه   واژه

 

 مقدمه
 شینقش آن در افزا لیبه دل یکشاورز یوکارهاکسب توسعة
درآمد صادرات، گسترش  شیافزا د،یبخش تول در ییکارا
 شیو افزا یداخل دکنندگانیتول یتوسعه برا یصادرات یزارهابا

 یکشاورز محصوالت یفراورو  دیتول یها اشتغال در بخش

کشور  یبه رشد اقتصاد دنیبخشسرعتمهم در  استیس کی
با بازار،  وندیپ نظراز  یکشاورز یوکارهاکسب نقش. است

 یهارهیزنج ةتوسع شرفته،یپ یقدرت جذب دانش و فناور
 شیباال، افزا ةافزود ارزش به یابیدست یبرا یرزکشاو
 ;APO ,2003) است یو ضرور یاتیح ییزااشتغال و یور بهره
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Livingstone, 2000; Morris, 2009 .)کسب رونق و توسعه
 لیتسه یبرا ریناپذاجتناب ضرورت کی یکشاورز یوکارها
 تاس یاقتصاد یها بخش ریو سا یبخش کشاورز نیارتباط ب

بخش  دیبه تول دنیبخشسرعت یبرا یابالقوه لیپتانس و
 یوکارهاکسب. دارد یاقتصاد توسعةو رشد و  یکشاورز
 که است یکشاورز یتجار یواحدها یتجل یکشاورز
 یورافر د،یشامل تول یکشاورز ةریزنج متعدد یها حلقه
 به را یابیبازار و عیتوز ،یبندبسته افزوده، ارزش به یمنته

 متعارف یبرداربهره یهانظام به و سازندیم مرتبط گریکدی
 سودگرا و یبازار ،یتجار گرا،مخاطره یکردیرو یکشاورز
 مهارت و دانش ازمندین هاآن تیریمد نیهمچن و دارند

 ارزش کسب یبرا دیجد یهایفناور از یریگبهره و یتخصص
 و والتمحص تیفیک بهبود و یرو بهره مستمر یارتقا افزوده،
(. با توجه به APO,2003) است بازار به شدهعرضه خدمات
 و رونق در یکشاورز یوکارهاکسب گفت توانیم باالمطالب 

 یکشورها، نقش مهم یاقتصاد ةتوسع و رشد اهداف شبردیپ
 شیافزا یرا برا ییو قابل اتکا داریساختار پا و است دهکر فایا

. با وجود آورند یمو کاهش فقر فراهم  یزندگ یاستانداردها
 از یاریبس در یا عمده یها چالش و مشکالت هنوز ،نیا

 وکارهاکسب نیا از تیحما در توسعه حال در یکشورها
 زان،یربرنامه اهداف و فیوظا از یکی رودیم انتظار. دارد وجود

تالش  ،مرتبط ییاجرا یهابخش انیمجر و گذاراناستیس
و  یانداز ر سر راهباشد که ب یکاهش و حذف موانع یبرا

 استان. دارد وجود جامعه در وکارهاکسب نیا ةتوسع
در  یتوجه انیشا ینسب یهاتیمز و هالیپتانس کرمانشاه،

 قارچ دیتول و پرورش جمله از یکشاورز یوکارهاکسب ةتوسع
 ،ییوهواآب طیشرا لحاظ از کرمانشاه استان. دارد یخوراک
 به ،استان کیاستراتژ تیموقع نیهمچن و فراوان ةیاول مواد
 منظور به)عراق(  هیهمسا کشور مرز در قرارگرفتن لحاظ

 با. است یخوراک قارچ پرورش مستعد ،یامنطقه صادرات
 دارد کشور در را قارچ پرورش گاهیجا نیهفتم کرمانشاه نکهیا
 متأسفانه کند،یم فایا کشور قارچ صنعت در را یمهم نقش و
 وکارکسب نةیزم نیا رکود شاهد گذشته سال چند در

 و طرح واحد آمار طبق رایز ،میابوده استان در یکشاورز
از مجموع  ،استان کرمانشاه یسازمان جهاد کشاورز ةبرنام

از سازمان  یمجوز رسم یکه دارا یدیواحد تول ستیب
 و هستند رفعالیپانزده واحد غ ،بودند استان یاحرفهو یفن

 است کار به مشغول اناست در یدیتول فعال واحد پنج تنها
(Statistical report, 2012 .)عامل  تواندیم که یانهیزم

 ژهیوبه یانسان یروین ییزااشتغال و یورسطح بهره شیافزا
 که داشت توجه دیبا اما ،باشد یکشاورز آموختگاندانش یبرا

 یبرا یمقتض اقدام و یگذاراستیس ،یزیربرنامه هرگونه
 ازمندین یکشاورز یارهاوک   کسب ةتوسع از تیحما و لیتسه

 است وکارکسب ةحوز نیا فعاالن یرو شیپ موانع ییشناسا
(Sharifzadeh & et al., 2009 .)نیهم در زین حاضر پژوهش 

 یتنگناها و ها چالش لیتحل و ییشناسا هدف با و راستا
 گرفتهدر استان کرمانشاه انجام  یخوراک قارچ پرورش توسعة
 از اریبس یهاتیبا وجود مشکالت و محدود قیتحق نی. ااست
 مشکالت استان، در یدیتول یواحدها بودنپراکنده: جمله
 نداشتن لیتما و یدیتول یواحدها رانیمد با یهماهنگ و تردد

به محققان، به  ییو پاسخگو یبه همکار رفعالیغ یواحدها
 یوکارهاکسببخش از  نیا تیوضع بودنیبحران لیدل

 پانزده بودنرفعالی)غ آن یهاتیفعال ینزول روند و یکشاورز
 در( تیفعال مجوز و سند یدارا واحد ستیب از یدیتول واحد
 شیاز پ شیب اش همطالع تیاهم و ضرورت کرمانشاه، استان

اهمیت و ضرورت موضوع، مطالعاتی که به  برخالفآشکار شد. 
 پرورش توسعة یتنگناها و ها چالش یطور اخص به بررس

پرداخته باشند حداقل در  یدر بخش کشاورز یکخورا قارچ
از مطالعات مرتبط  یبه برخ ،ادامه در. ندداخل کشور محدود

 . شودیمدر داخل و خارج کشور پرداخته  قیبا موضوع تحق

 

 موضوع نةیشیپ
 لیتشک آب را آندرصد  90 از شیب که است یمحصول قارچ

 را خود آب ،نکردن مصرف صورت در نیبنابرا دهد؛ یم
 در متأسفانه اما ،دشو یم فاسد و دده یم دست از سرعت به
 یفناور تیمحدود و شرفتهیپ زاتیتجه ننبود علت به رانیا

 کردن، خشک لیقب از قارچ یلیتبد عیصنا ةنیزم در
 قارچ وزن از یمین حدود رهیغ و یترش کردن، بالنچ پودرکردن،

Noorbakhsh (2007 ) که است یحال در نیا. ابدییم کاهش
 وزن ازدرصد  20 تنها شرفتهیپ یکشورها در است معتقد
 نیا توسعة او باور به. رود یم دست از یلیتبد عیصنا در قارچ
 عیصنا تماممستلزم تمرکز  یکشاورز یوکارهاکسباز  نهیزم

 به منطقه کی در کمپوست ةیتهو  یورافر د،یتول با مرتبط
 از یامکانات آن کنار در و متمرکز یاقمار یهاشهرک صورت

 دارسردخانه یماهایهواپ به صادرکنندگان یدسترس لیقب
 یهاپروانه صدور او ن،یهمچن. استصادرات محصول  یبرا
 از را انیمتقاض تخصص و تیصالح درنظرگرفتن بدون دیتول

 ةیسرما هدررفتن و قارچ یدیتول یواحدها شکست عوامل
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 یبرا تقاضا و تیعجم رشد به رو روند به توجه با. داندیم یمل
 و یبرداربهره خصوص در الزم داتیتمه ،ییغذا مواد نیمأت
 بود خواهد یعامل نیترمهم ییغذا مواد یفیک و یکم نیمأت

(. FAO, 2006) دکنیم ثرأتمرا  2050 ةده از بعد دوران که
 ،ییغذا تیموضوع امن تیاهم لیمعتقد است به دل سیسار
 در مرتبط عوامل و هاسازمان ها،بخش تمام دیبا

 توسعة یسازنده در راستا تحوالتبه  یآت یها یزیر برنامه
 Raheb(. Sarris, 2006) کنندتوجه  یکشاورز داتیتول
 دیدر تول یو آموزش یضمن اشاره به مشکالت مال ،(2006)

 نیدر فروش ا یابیمشکل بازار زیاز جمله قارچ و ن ییمواد غذا
 یخوراک قارچ پرورش و دیتول توسعة یبرا ران،یمحصول در ا

 به یرقم کی کارمزد با التیتسه ارائة لیاز قب یعوامل
 نیا اعزام و داخل در خبره کارشناسان تیترب دکنندگان،یتول

 و مناسب یبند بسته دکنندگان،یتول آموزش خارج، به افراد
 کند یم شنهادیپ را مناسب یابیبازار تینها در و بازارپسند

(Raheb, 2006 .) 
Sharifzadeh & et al. (2009)، وجود  یدیبه نقل از س

 یاصل لیدل را کننده مصرف و دکنندهیتول نیب ها واسطه
. داند یم قارچ مصرف تا دیتول ةچرخ از هامتیق اختالف
 در نداشتن سهولت و قارچ ةشد تمام متیق باالبودن ،نیهمچن

 اوکرده است.  یمعرف قارچ دیتول شرفتیپ موانع از را صادرات
 با قارچ عرضة یهماهنگ یبرا کشور در را قارچ بورس جادیا
بهو  ی. سودآورداند یم یضرور متعادل و کنواختی متیق

در  یکشاورز داتیتول نةیزمدر  یگذارهیسرما بودنصرفه
 از یکی یدیتول یهاتیفعال ریسا در یگذارهیسرمابا  سهیمقا

 یوکارهاکسبفعاالن و  دکنندگانیتول یرو شیپ یهاچالش
 ،خصوص نیا در(. Soubbotina, 2004) است یکشاورز
 نیترمهم داد نشانSaleh & et al. (2008 )مطالعات

 شتریب یبا سودآور یدیتول یواحدها ةزکنندیمتما یرهایمتغ
 یروین یوربهرهشامل  ،کمتر یبا سودآور یدیتول یاز واحدها
 فاصلةو  یدید تولواح تیظرف ،ییمواد غذا لیتبد بیکار، ضر
 رابطة ،مطالعه نیا در. است مصرف بازار تا یدیتول واحد

 ؛نشد اثبات یسودآور سطح و دیتول نوع نیب یمعنادار
 یکشاورز دیتول یواحدها یسودآور رسدیمبه نظر  نیبنابرا

 داتیبا تول سهیدر مقا دیبه نوع تول یادیز یوابستگ
 یمشابه یسودآور نةیزمواحدها  نیا درندارد و  یرکشاورزیغ
 (1993)مطالعاتوجود دارد.  یدیتول یهاتیفعال ریسا با

Hinds  متحدة تاالیا در مردم که ییایمزا تمامنشان داد با 
 علت به محصول نیا اند، شده متصور قارچ دیتول یبرا کایآمر

 دیبا که یطور آن است نتوانسته دیتول یباال یها نهیهز
 عنوان به ؛کند حفظ ینقد کشت عنوان به را خود گاهیجا

 یخوراک قارچدرصد  48 که ،ایلوانیپنس التیا در قارچ مثال
 صحنة از جیتدر به ،کند یم دیتول را کایآمر متحدة االتیا

 ,Soubbotina) صنعت نیا بربودنکار. است رفته کنار رقابت

 گسترش یابر یموانع ،دیتول یباال یها نهیهز با همراه( 2004
 Milesو  Chang اعتقاد به. است کرده جادیا آن توسعة و

 فیضع اطالعات مرغوب، بذر به یدسترس کمبود (1991)
 و یآموزش یها برنامه کمبود قارچ، پرورش نةیزم در موجود
 نشده زهیاسترل یها طیمح لیدل به نییپا یور بهره و یکارآموز

 یها رعهمز در قارچ دیتول شرفتیپ موانع عنوان به
 کشش یمحل یبازارها اغلب ،نیهمچن. هستند اسیمق کوچک

 دکنندگانیتول جهینت در و ندارند را قارچ یباال متیق
 یها متیق با خود محصول فروش به مجبور اسیمق کوچک

 کمبود یکل طور به. شوند یم دالالن و هافروشعمده به نییپا
 ،یا طقهمن و یمل یها شگاهیآزما قات،یتحق از دولت تیحما

 و یا منطقه یها کنفرانس و یفن متخصصان کمبود
 پرورش مشکالت گرید از نهیزم نیا در یتعاون یها تیفعال
 نیترمهم Ferchak & Croucher (1993) .است قارچ

توسط  یدیتول یواحدها احداث را قارچ دیتول بازار یها چالش
 یازسنجین تیاهم به توجه بدون که دانندیم یدکنندگانیتول
 در و اند کرده یدیتول واحد احداث به اقدام یهیتوج طرح و
 معتقدند نیهمچن هاآن. اند شده مواجه شکست با جهینت

 در جیترو و قیتحق یبرا الزم یها یگذار هیسرما و ها تیفعال
 هاآن نظر. از است نگرفته صورت یخوراک قارچ پرورش نةیزم
 یها پروژه تیموفق و توسعه در مؤثر و مهم عوامل جمله از
 بازار یازسنجین مناسب، وکار کسب طرح ةیته ،قارچ یدیتول

 تحت محقق و دکنندهیتول نیب ارتباط و محصول فروش
 به تیفیباک دیتول کی ،نیهمچن. است مربوطه ارگان نظارت
 یبرا یعموم شگاهیآزما و قیتحق مرکز کی تیحما
 و مناسب یها رقم ینژاد به و ینگهدار حفاظت، ،یآور جمع

 دارد ازین نهیهز کم دیتول یها کیتکن نةیزم در قیتحق زین
(Ferchak & Croucher, 1993 .)از یکل یبندجمع کی در 

گفت پژوهشگران مختلف ضمن  توانیم ،ذکرشده مطالعات
 توسعةدر  محوریکشاورز یوکارهاکسب نقش بر دیتأک

دسته از  نیا یها تیمحدودو  هاچالش نیترمهم ،یکشاورز
: مشکالت دانند یم ریرا شامل موارد ز یدیتول یوکارهاکسب
 کمبود ه،یاول مواد نیتأمدر  یدیتول یواحدها یاقتصاد
مشکالت  دشده،یمحصول تول ینگهدار یهاستمیس و امکانات
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 سطح بودننییپاو  یو مشکالت آموزش یو بازاررسان یابیبازار
 . یدیتول یفعاالن واحدها یهامهارت

 

 اهروش و مواد
 یمورد مطالعات نوع از و یفیک قاتیتحق جزء حاضر، پژوهش

(Case Study) لی)تحل شناسانهبیآس یکردیبا رو که است 
در استان  یخوراک قارچ پرورش توسعة یتنگناها و ها چالش

اطالعات، از  یگردآور یبرا. است گرفتهکرمانشاه( انجام 
 یواحدها از دیبازد در مشاهده همراه به قیعم مصاحبة
 شده مطالعه جامعةاستان استفاده شد.  یخوراک قارچ پرورش

 در یخوراک قارچ دهندةپرورشواحد  20رانیمدشامل  زین
 و( رفعالیغ    با یتقر واحد 15 و فعال واحد 5) کرمانشاه استان
 نةیزم در( نفر)هفت  یآموزش و ییاجرا کارشناسان نیهمچن
یفن ،یزکشاور جهاد یها سازمان در یخوراک قارچ پرورش

 کاررفتهبه فنون. است بوده استان یدانشگاه جهاد و یا حرفهو
هدفمند بارز  یریگنمونه :از بودند عبارت هامصاحبه در

 زیاستان و ن ةشدشناختهفعال و  ی)مصاحبه با واحدها
 استان فعال یواحدها عنوان بهگذشته  درکه  ییواحدها
و در  رفعالیغ    با یتقر تیدر حال حاضر در وضع یول ،بودند
در بخش مصاحبه با  نیبودند( و همچن یورشکستگ آستانة

 یبرف گلولة یریگنمونه کیکارشناسان استفاده از تکن
فعال و  یواحدها یاز سو شدهیمعرف)مصاحبه با کارشناسان 

و مشاهدات تا  هامصاحبه ندیفراو  نمونه اندازةافراد(.  ریسا
 شدهارائهطالعات ا یو سودمند یبه سطح اشباع نظر دنیرس

 پرورش فعال واحد پنج با مصاحبه ب،یترت نیا به. افتیادامه 
و در معرض  رفعالیغ    با یتقر واحد چهار و یخوراک قارچ

 یآموزش و ییهفت نفر از کارشناسان اجرا زیو ن یورشکستگ
 جهاد یها سازمان در یخوراک قارچ پرورش نةیزم در

استان صورت  یهدانشگا جهادو  یاوحرفهیفن ،یکشاورز
و  هامصاحبه یو نوشتار یداریگرفت. پس از ثبت شن

 یمحتوا برا لیاز تحل ها،مصاحبه یداریمتن شن یساز ادهیپ
. شد استفاده شوندگانمصاحبه یها پاسخو پردازش  لیتحل

 آن، براساس بتوان که است نیا روش نیا از منظور
 طور به را شده نوشته ای گفته متن کی یزبان اتیخصوص
(. GAO, 1996) شناخت مند نظام طور به و ینیع ای نانهیب واقع

Berelson (1992ب )کیتکن کی محتوا لیتحلدارد یم انی 
ظاهر  ی     و کم  مند منظا ،ینیع فیتوص منظور به یقاتیتحق

 قیاز طر زین یآشکار ارتباطات است. کدگذار یمحتوا
( صورت Strauss) یتئور گراندد ای یانیبن یپرداز هینظر

 نیا به لیگفت مراحل تحل توانیم ی. به طور کلگرفت
 استخراج. 2 ،هامصاحبهمتن  مرور. 1: است بوده صورت
 قرابت نظر از هاهیگو یبنددسته. 3 ،(هاهیگو) باز یکدها
 یکدها قالب در یمفهوم طبقات لیتشک و یمفهوم/ ینظر

 ,.et al) هاافتهی ارائةو  سیختار ماترسا لیتشک. 4 یمحور

1998 & Strauss .) 
 

  بحث و جینتا

 توسعة یتنگناها و ها چالش یبندطبقه و یپردازمفهوم جینتا
 که ،کارشناسان و دکنندگانیتول یسواز  یخوراک قارچ پرورش
 و مواد بخش در ذکرشده کار روش براساس تفحص حاصل
 داده نشان مربوطه یها جدول در بود، پژوهش یها روش

 یسازشفاف منظور به ها،هیگو از یبرخ نةیزم در. شود یم
 یکدها صورت به ذکرشده قیمصاد یبرخ نظر، مورد برداشت

 یامجموعهشاهد در داخل پرانتز آورده شده است.  ای شدهحیتشر
 یقرابت مفهوم یباز( که دارا ی)کدها ییها چالشاز مشکالت و 

قرار داده شد  یموضوع ةطبق کی در ستنده گریکدی با یتیو ماه
وجوه  یمحور( که دارا ری)ز یموضوع ةچند طبق ایدو  زیو ن

که بازتاب و نشانگر  اندگرفتهمحور قرار  کیمشترک هستند در 
در آن طبقه است. در  شدهمطرحموضوعات  تیمضمون و ماه

اقدام به  یبر حسب فراوان زین یموضوع طبقة هر نةیزم
 و ها چالش تیاساس اولو نیبر ا و استشده  یبند تیاولو

 مشابه است.  کسانی یفراوان یمشکالت دارا
 ضعف به مربوط مشکالت و ها چالش، 1جدول  در

 قارچپرورش  ةتوسع در لیدخ یاتوسعه یها ساختریز
 شامل مشکالت و هاچالش نیمطرح شده است. ا یخوراک
 یزاتیتجه ضعف به مربوط مشکالت و موانع از مورد شش

 و موانع از مورد پنج و( یکیزیف یهارساختیز یافتگین)توسعه
)توسعه یفرهنگ یایجغراف مشکالت به مربوط مشکالت

از  که طور همان( است. یفرهنگ یهارساختیز یافتگین
 یزاتیتجه ضعف خصوص در داستیپ جدول یها افتهی
 یفراوان نیباالتر( یکیزیف یهارساختیز یافتگینتوسعه)

در استان کرمانشاه  یسازکمپوست ةکارخان نمربوط به نبود
 یافتگینتوسعه) یفرهنگ یایمشکالت جغراف نةیزم. در است

مربوط به  یفراوان نیباالتر زی( نیفرهنگ یهارساختیز
 یدر خصوص معرف هارسانه فیضع غیو تبل یرسان اطالع
 است.  ییذاغ میمصرف قارچ در رژ خواص
 یواحدها رانیاز مد یکی ،یزاتیتجه ضعف خصوص در

 : دیگویم نیچن یدیتول
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 به قارچ یورافر یهاکارخونهاستان امکانات و  نیا در»
 خراب زود هم یافله یهاقارچ ،تسین خوراک و کنسرو

 «شنیم
 قارچ از استفاده یفرهنگ مشکالت به زین رانیمد از یبرخ
 :داشتند اشاره
 و پسیچ غیتبل همه نیا یجا به مایس و صدا کاش»
 سالم یهایخوراک غیتبل کم هی ه،یماریب همش که ینمک پفک
 ییغذاها چه دوننینم خانما از یلیخ. باشه داشته قارچ مثل
 یآشپز برنامه تونهیم مایس و صدا. کرد درست قارچ از شهیم

  «.کنهینم رو کار نیا یول بذاره
و مشکالت مربوط به  هالشچا موانع، یکل یبندجمع در

 ةتوسع در لیدخ یاتوسعه یهارساختیز ضعف» محور
 یزاتیتجه مشکالت رفع به توجه ،«یخوراک قارچپرورش 
 دیاز تول نهیزم نیا ةتوسع ریمس در یباالتر تیاهم و ضرورت
. با توجه به طلبدیم استان در را یکشاورز یوکارهاو کسب

 نیشیپ قاتیتحق جیتان زیموانع و ن نیا یموضوع تیماه
((Asadi & et al., 2009; Moradnejadi & et al., 2007; 

Nainggolan, 2003 به یدسترس که گرفت جهینت توانیم 
 بودنفراهم زین و ازین مورد یهانهاده و زاتیتجه منابع،

 یداریپا در یاساس عوامل از دیتول با مرتبط یهارساختیز
 . است یزکشاور یوکارهاکسب ةتوسع انیجر

 
 یخوراک قارچ پرورش توسعة در لیدخ یاتوسعه یهاساختریز ضعف به مربوط مشکالت وها  . چالش1 جدول

 تیاولو درصد یفراوان (باز یکدها) شدهییشناسا مشکالت فیرد
 یموضوع طبقات

 (محورها ریز)
  محورها

 (یمحور یکدها)

 1 75/93 15 در استان یسازکمپوست ةکارخان ننبود 1

 یزاتیتجه ضعف

 ضعف
 یها رساختیز

 یاتوسعه

 2 25/81 13 یونقل و انباردارحملامکانات  نبودن 2
قارچ  یورافرو  یلیتبد عیصنا ننبود 3

 در استان )بالنچ،خشک کردن و...(

13 25/81 2 

 3 5/62 10 )اسپان( در استان بذر نکردندیتول 4
 4 75/43 7 قارچ یدارنگه یخانه براسرد ننبود 5
 5 5/12 2 در استان ازیمورد ن یمعدن خاک پوشش ننبود 6

در  هارسانه فیضع غیو تبل یرساناطالع 1
مصرف قارچ در  خواص یخصوص معرف

 ییغذا میرژ

14 5/87 1 

 مشکالت
 یفرهنگ یایجغراف

 مصرف یسازفرهنگ یبرا هارسانه یناکارآمد 2
و  یآموزش ةبرنام ارائة قیطر از استان در چقار

 قابل پخت با قارچ یآموزش انواع غذاها

8 50 2 

در  شدهیبندبسته یهاقارچ نییپا یبازارپسند 3
 دیبه خر تیقارچ و اولو کنندگانمصرف نیب

 یافلهقارچ 

5 25/31 3 

با مصرف  استان مردم ةذائق نداشتن یسازگار 4
 قارچ

4 25 4 

یفراور یهاقارچ مصرف نییپا یازارپسندب 5
 (شدهخشکشده و بالنچ) شده

2 5/12 5 

 قیتحق یهاافتهی: مأخذ

 
 یها یینارسامشکالت مربوط به  و ها چالش، 2جدول  در
 یخوراک قارچ پرورش توسعةدولت در  یاستیس -یتیحما

مشکالت شامل چهار مورد  و ها چالش نیمطرح شده است. ا

و هفت  یاقتصاد نکردن تیحما به مربوط مشکالت و موانع از
 از که طورهمان. است یگذاراستیس یهامورد از ضعف

 یاقتصاد نکردن تیحما خصوص در داستیپ جدول یها افتهی



 1393 ، پاییز3 شماره، 45 دوره ران،یا یکشاورز توسعه و اقتصاد قاتیتحق      472

 یو گران دیتول یباال ةنیهز به مربوط یفراوان نیباالتر
. است دولت یاعتبار یهاتیحما به نسبت هاروزافزون نهاده

 یفراوان نیباالتر زین یگذاراستیس یهاضعف با ارتباط در
 شیسوخت، برق، آب و افزا یهاارانهیمربوط به حذف 

مشکالت به  دییاست. در تأ دیتول یهانهیهز ریچشمگ
 اظهار داشتند:  دولت رانیمد یاستیس -یتیحما یها یینارسا
 نندگانکمصرف از دکنندهیتول از تیحما یجا به دولت»
  .«دهیبه اونا م ور هاارانهی و کنهیم تیحما
 دیبا .هیقارچ کار اشتباه دیتول یبرا یگذارهیسرما»
 رو سودش راحت الیخ با بانک ذاشتمیم رو امهیسرما

 «.گرفتم یم
مشکالت  و ها چالشموانع،  یبندجمعدر  یکل طوربه

 در دولت یاستیس -یتیحما یهایینارسا محور به مربوط
 بر تمرکز و توجه دیبا تیاولو ،یخوراک قارچپرورش  ةتوسع
 یواحدها ژهیو به و دیتول یواحدها از یاقتصاد یهاتیحما

 دنیو رس تیفعال ةادام تا باشد سیسأت تازه دیتول و وکارکسب
وگرنه  ،شود فراهم هاآن یبرا یاقتصاد یسودآور ةبه مرحل

 ریغو  یرشکستگواحدها محکوم به و نیاز ا یاریبس
 قیبخش از تحق نیا جیخواهند بود. نتا تیفعال بودن ممکن

 قاتیاست که در تحق یپژوهشگران قاتیتحق جیهمسو با نتا
کسب توسعةدر  یتیحما یبستر و فضا یآورفراهمخود بر 
 ,.Sharifzadeh & et al) دارند دیکأت یکشاورز یوکارها

2009 Clark, 2009; Epstein & Tillarck, 2002;  .) 

 
 یخوراک قارچپرورش  ةتوسع در دولت یاستیس -یتیحما یهایینارسا به مربوط مشکالت وها  . چالش2 جدول

 تیاولو درصد یفراوان (باز یکدها) شدهییشناسا مشکالت فیرد
 یموضوع طبقات

 (محورها ریز)
  محورها

 (یمحور یکدها)

 هاروزافزون نهاده یو گران دیتول یباال ةنیهز 1
 دولت یاعتبار یهاتیحما به نسبت

15 75/93 1 

 نکردنتیحما
 یاقتصاد

 یهایینارسا
 یاستیس –یتیحما

 دولت

 2 75 12 مناسب یامهیب یهاتیحما یباال ةنیهز 2

دهندگان دولت از پرورش یمال نکردنتیحما 3
 شیخو یدیتول واحد ةدر توسع

11 75/68 3 

 یواحدها یاسم تیظرف از ترنییپا دیتول 4
 و یمال مشکالت لیدل به یدیتول

 یاعتبار التیبه تسه نداشتن یدسترس

4 25 4 

 شیآب و افزا برق، سوخت، یهاارانهیحذف  1
 دیتول یاه   نهیهز ریچشمگ

16 100 1 

استیس یهاضعف
 یگذار

 یبرا مشخص بودجة فیرد نکردنفیتعر 2
 یدیتول یواحدها ةتوسع

8 50 2 

 نداشتن جهینت در و هانهاده متیق نوسانات 3
 یگذارهیو سرما دیتول در خاطر تیامن

6 5/37 3 

 یبرا دیتولتن  220 تیمقررکردن حداقل ظرف 4
 التیتسه یمجوز و اعطا صدور

6 5/37 3 

 در یگمرک مشکالت و ریمتغ مبادلة نرخ 5
 محصول صادرات

4 25 4 

 قابل و مدون یهاستورالعملد نداشتنوجود 6
 بازار و دیتول ریمتغ طیشرا کنترل در اتکا

4 25 4 

 استیس یدولت در راستا یریگجهت 7
 دکنندهیتول یننده به جاک   مصرف از تیحما

2 5/12 5 

 قیتحق یهاافتهی: مأخذ
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 مشکالت به مربوط یهاچالش و موانع، 3 جدول در
مطرح شده است.  یخوراک رچقاپرورش  ةتوسع در یسازمان

و مشکالت شامل نه مورد از موانع و مشکالت  هاچالش نیا
و سه مورد از مشکالت  یعملکرد بانک یمربوط به ناکارآمد

 دهدیم نشان هاافتهی. است یادار یها یبوروکراسمربوط به 
مربوط  یفراوان نیباالتر یعملکرد بانک یدر ارتباط با ناکارآمد

است. در  یپرداخت یهاوام یانکب بهرة وود س ینرخ باال به
 نیباالتر زین یادار یروکراسوب به مربوط مشکالت نةیزم

 یهاسازمان نیکامل ب یهماهنگ نمربوط به نبود یفراوان
و شرکت  یبانک کشاورز ،یکشاورز مرتبط از جمله جهاد

 ازیاعتبارات و سوخت مورد ن ها،نهاده نیمأنفت به منظور ت
 است.  یدیواحد تول

 
 یخوراک قارچپرورش  ةتوسع در یسازمان مشکالت به مربوط یها چالشو  موانع. 3 جدول

 تیاولو درصد یفراوان (باز یکدها) شدهییشناسا مشکالت فیرد
 یموضوع طبقات

 (محورها ریز)

 یکدها) محورها

 (یمحور

 1 75 12 یپرداخت یهاوام یانکب بهرة وسود  ینرخ باال 1

 یناکارآمد

 یبانک عملکرد

 یسازمان مشکالت

 دروالن بانک ئسبودن منهیتوج و نداشتن یآگاه 2

 خصوص توجه به پرورش قارچ

12 75 1 

 یمناسب بانک در اعطا نکردن یهمکار 3

 ضامن( قه،ی)وث التیتسه

9 25/56 2 

به  التیوام و تسه یبانک در اعطا ریخأت 4

 )سود مشارکت و...( شتریمنظور کسب منافع ب

9 25/56 2 

 یاعطا در یبانک کشاورز نکردن یهمکار 5

 لیپرورش قارچ به دل منظور به التیتسه

 محصول نیا دیتول یباال سکیر

8 50 3 

 توسط التیتسه یواگذار زمانشدن یطوالن 6

 کاهش ارزش پول و بانک

8 50 3 

 4 25/31 5 فرصت محدود در بازپرداخت وام 7

ها )شروع بازپرداخت بدون تنفس وام 8

 به دنیرس از قبل هاوام عیبازپرداخت سر

 (یدیواحد تول یاقتصاد یسودآور ةرحلم

5 25/31 4 

 زانیدر برآورد م هابانک فیضع یکارشناس 9

 وام و یدرزمان اعطا یواقع یهانهیهز با وام

 طرح یشروع اجرا

4 25 5 

 ،یجهادکشاورز نیکامل ب یهماهنگ ننبود 1

 ازین مورد لیگازوئ نیمأ)ت نفت شرکت ،بانک

 (یدیتول واحد سوخت عنوان به

12 75 1 

 گرفتندر   یروند امور ادار نداشتنتیشفاف 2 یادار یروکراسوب

 مرتبط یها ادارهو استعالم از  مجوز

8 50 2 

 یو قانون یادار مراتبسلسله نداشتنتیشفاف 3

 قارچصادرات  یبرا

2 5/12 3 

 قیتحق یهاافتهی: مأخذ
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ای زیادی ه مدیران واحدهای تولید قارچ ضمن دلخوری
های مربوطه داشتند بخشی از  ها و سازمان که از بانک

 طور مطرح کردند: ها را این مشکالت مرتبط با این بخش
قدر این  ندازه، اون ها را به تأخیر می بانک تصویب طرح»

گیره که با این نرخ تورم  کنه و ایراد می دست اون دست می
قدره. در نتیجه،  ها باال میره ولی مبلغ وام همون کلی هزینه

ای نیس غیر از اینکه تولیدکننده کیفیت تولیدش رو  چاره
 « هاش باشه. پایین بیاره که حداقل جوابگوی هزینه

زنه و قانون خودش رو  هر ارگانی ساز خودش رو می»
گه، جهاد یه چیز دیگه، ... خالصه  داره. بانک یه چیز می

 « کردن تولیدکننده. اش سر در گمی و عالف همه
ها و مشکالت  بندی موانع، چالش به طور کلی در جمع

 قارچ مشکالت سازمانی در توسعة پرورش»مربوط به محور 
گذاری اولویت توجه به  ریزی و سیاست ، در برنامه«یخوراک

رفع مشکالت و موانع بانکی در خصوص تأمین و جذب 
اندازی، توسعه و  اعتبارات الزم در راستای کمک به راه

وکار واحدهای تولید قارچ در استان  به کسب بخشی رونق
است. این مهم پیشتر در نتایج تحقیقات محققانی چون 

(1991) Walsh (1998)و McIntyre  تأیید و تأکید شده ،
  است.
 دیتول چرخةمشکالت مربوط به  و ها چالش، 4جدول  در
 نیمطرح شده است. ا یخوراک قارچ پرورش توسعةدر 

شامل هفت مورد از موانع و مشکالت مشکالت  و ها چالش
و نه مورد از  یتیریمد ستمیس یها یینارسامربوط به 

است. در  یو بازاررسان یابیمشکالت مربوط به مشکالت بازار
 ،یتیریمد ستمیس یها یینارسامربوط به  مشکالت نةیزم

 دیتول ةچرخ بر نظارت نداشتنمربوط به  یفراوان نیباالتر
برخورد فلش  جهیدر نت وبازار  میظتن یبرا دکنندگانیتول

مازاد  جادیا هم و با دکنندگانیتول یهاقارچ)زمان برداشت( 
فساد  مت،یقافت  آن جةینتقارچ در بازار است که  دیتول

 نةیزماست. در  دکنندگانیتول یضررده تینها درمحصول و 
مربوط به  یفراوان نیباالتر زین یو بازاررسان یابیبازار مشکالت

 یسازکمپوست ازیمورد ن یهانهادهکمپوست و  یاالب متیق
قارچ در کرمانشاه ضمن اشاره به  دیتول رانیاز مد یکیاست. 

قارچ گفت: دیدر بازار تول یتیریمد ستمیمشکالت س

 
 یخوراک قارچ پرورش توسعة در دیتول چرخةمشکالت مربوط به  وها  . چالش4 جدول

 تیاولو درصد یفراوان (باز یکدها) شدهییشناسا مشکالت فیرد
 یموضوع قاتطب
 (محورها ریز)

 محورها
 (یمحور یکدها)

 یبرا دکنندگانیتول دیتول ةچرخ بر نظارت 1
 یها)برخورد فلش قارچ بازار میتنظ
 قارچ در بازار مازاد جادیا هم و با دکنندگانیتول

 محصول و... فساد مت،یقافت  ةجینت که در
 (دیآ یم دیپد

13 25/81 1 

 ستمیس یهایینارسا
 یتیریمد

 چرخة مشکالت
 د،یتول)دیتول
 (نظارت ع،یتوز

سازمان ییپاسخگو و یریپذتیمسئول نداشتن 2
آموزش، مشاوره و  خصوص در ربطیذ یها

 یدیتول یهاطرح هیتوج

12 75 2 

از  یجهاد کشاورز ینظارت و بازرس نداشتن 3
 قارچ یدیتول یواحدها

7 75/43 3 

 زانیم) انیمتقاض یهایوانمندتبه   یتوجه یب 4
 ( در صدور مجوزیعمل یهامهارتو  یآگاه

5 25/31 4 

از حقوق  تیحمادر کاران قارچصنف  ننبود 5
 عرصه در استان نیفعاالن ا

5 25/31 4 

به  یابیدست یصنعت قارچ برا در یتعاون نبودن 6
 تیریمد کپارچهیمنسجم و  تیریمد

5 25/31 4 

 یابیارزش یبرامناسب  یتیریمد ستمیس ننداشت 7
 اجراشده یهاطرح

4 25 5 
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 یخوراک قارچ پرورش توسعة در دیتول چرخةمشکالت مربوط به  وها  . چالش4 جدول ادامة

 تیاولو درصد یفراوان (باز یکدها) شدهییشناسا مشکالت فیرد
 یموضوع طبقات

 (محورها ریز)
 محورها

 (یمحور یکدها)

 طیشرا در یکمپوست حت یباال متیق 1
 ازیمورد ن یهانهادهکاه و  متیکاهش ق

 یسازکمپوست

7 75/43 1 

 و یابیبازار مشکالت
 یبازاررسان

 چرخه مشکالت
 د،یتول) دیتول
 (نظارت ع،یتوز

 وحفظ  یبرا دیتول در استمرار ننبود 2
 بازار فروش قارچ یداریپا

6 5/37 2 

 3 25/31 5 بازار در هانهاده متیق نبودنینیبشیپ قابل 3
به مراکز مطمئن و نظارت نداشتنیدسترس 4

 دیتول یهانهاده ةیته یبرا شده
5 25/31 3 

 و استان در قارچ ناکارآمد عیتوز شبکة 5
 دکنندگانی)ورود قارچ ارزان تول کشور
 کوچک، دکنندگانیشکست تول و بزرگ

 به کرمانشاه(ها ستانا ریورود قارچ مازاد سا

5 25/31 3 

 عیتوز و دیدر تول الزم یاستانداردها نبودن 6
 و...( یگذارمتیق، یبنددرجهمحصول )

5 25/31 3 

 لیبه دل سال طول در قارچ متینوسان ق 7
 یمحصول از سو ینیتضم نکردندیخر

و وزارت  یدولت )سازمان جهاد کشاورز
 (یبازرگان

5 25/31 3 

 4 75/18 3 در بازار قارچ هاواسطه ودالالن  ذنفو 8
 دیتول ةعرص افراد سودجو در ةاستفادءسو 9

 به تیفیککم یهاهنهاد ةارائقارچ )
 (یمبتد دکنندگانیتول

2 5/12 5 

 قیتحق یهاافتهی: مأخذ

 
وقتی واحد تولید قارچ نیلوفر که تولیدش باالست و بازار »

شه.  کنه، معلومه که قارچ من نابود می رو پر از قارچ ارزان می
خواد که  هرچند که با کیفیت هم باشد. یه مدیریت قوی می

عرضة تولیدکنندگان مختلف به بازار رو تنظیم کنه که  زمان
 «حقی از کسی ضایع نشه و بقیه ورشکسته نشن.

اگر دالالن در بازار نبودند، تولید قارچ مشکلی نداشت. »
دالالن خاک پوششی و کمپوست رو کمتر از حد نیاز به 

 «فروشند.                                              مشتری داده و بعدا  با قیمت باالتر به خودشان می

های مربوط به  بندی کلی از موانع و چالش عدر یک جم
، «مشکالت چرخة تولید، شامل تولید، توزیع و نظارت» محور

گذاری توجه به رفع  ریزی و سیاست اولویت توجه در برنامه
های سیستم مدیریتی  مشکالت و موانع مربوط به نارسایی

 ,.Carson & et al)است. در تحقیقات متعدد پیشین نیز 

2004; Walsh, 1991 بر نقش مدیریت تولید در توسعة )

وکارهای کشاورزی تأکید فراوان شده است، زیرا  کسب
های  های متمایزکنندة سیستم مدیریت تولید یکی از شاخص

برداری سنتی در  های تولید و بهره تولید نوین و نظام
نگر در  کشاورزی معرفی شده است. مدیریت سیستمی و جامع

نندة موفقیت تولیدکننده در بازار ک چرخة تولید، تضمین
 (.,USAID 2004رقابت تولید است )

 یپژوهش –یعلم ةحوز مشکالت و ها چالش، 5جدول  در
 ها چالش نیشده است. ا مطرح یخوراک قارچپرورش  ةدر توسع

به  مربوطو مشکالت شامل پنج مورد از موانع و مشکالت 
 به مربوط مشکالت از مورد سه و یآموزش یها یینارسا
مشکالت مربوط به  نةیزماست. در  یقاتیتحق یها یینارسا
نداشتن مربوط به  یفراوان نیباالتر یآموزش یهایینارسا

و  یدر مراکز آموزش انیهنرجو به یکاربرد و حیآموزش صح
 ها مهارت که یحال در. هاستمدرک پرورش قارچ به آن یاعطا
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. در اندنکرده کسب خصوص نیا در را الزم یهایستگیشا و
 نبودن زین یقاتیتحق یهاییمشکالت مربوط به نارسا نةیزم
 یفیو ک یکم ةنیبه شیافزا ةنیزم در یکاف و مناسب قاتیتحق
 و موانع نیب در را یفراوان نیباالتر ،یارچ خوراکق دیتول

 . دارد یقاتیتحق یهایینارسا و هاضعف با مرتبط مشکالت
 که بود یمشکالت گرید از یقاتیتحق و یآموزش یهاضعف

 موارد. داشتند یادیز دیکأت آن بر یدیتول یواحدها رانیمد
 :هانظر اظهار نیا از است ییاه  نمونه ریز

مسئول بخش قارچ جهاد استان  ،یمیقد یا هرانند یوقت»
که نه سواد  ی. کسشهیبهتر نم نیمعلومه که وضع از ا شهیم
  «کرده. دیکار رو داره و نه قارچ تول نیا

 توجه یمتقاض تیاهل به مجوز صدور موقع مسئوالن»
قارچ  دیتول یاحرفهو یفن دورة هیکه  ی. هرکسکنندینم

ن استاندارد و درست . آزمودنیمدرک بهش م هیکنه  شرکت
  «.بشه معلوم یمتقاض تیاهل که رنیگینمکه  یحساب

 ،میدار مشکل شینگهدار و قارچ دیتول یتو همهنیا ما»
 کاریچ نهیبب کنه قیتحق ادینم یارگان ای مسئول چیه اما
  «.کرد شه یم

مربوط به  یهاچالش و موانع خصوص در یکل طور به

 و مشکالت رفع به توجه ،«یپژوهش –یعلم مشکالت»محور 

بوده و  ترمحسوس یآموزش یهایینارسا به مربوط موانع
. است یتریجدو  ترمنسجم یزیربرنامهتوجه و  ازمندین

 و Ehret (1989) جمله از یمحققان زین شتریپ که طورهمان
(2005) Cuervo یهامهارت بهبود و آموزش تیاهم به 

 اندداشته دیتأک یکشاورز یوکارهاکسب عرصة دکنندگانیتول
 نةیزم جادیا د،یتول یفیو ک یکم سطح یارتقاو آن را عامل 

در بازار  ندهیفزا یهافرصت لیتسه جهینت در و ایپو رقابت
 . انددانستهو رقابت با رقبا  دیتول یرقابت

 
 یخوراک قارچ پرورش توسعة در یپژوهش –یعلم حوزةمشکالت مربوط به  وها  . چالش5 جدول

 تیاولو درصد یفراوان (باز یکدها) شدهییشناسا مشکالت فیدر
 یموضوع طبقات

 (محورها ریز)
 یکدها) محورها

 (یمحور

در  انیهنرجو به یکاربرد و حیآموزش صح نداشتن 1
  هامدرک پرورش قارچ به آن یو اعطا یمراکز آموزش

13 25/81 1 

 یآموزش یهایینارسا

 –یعلم مشکالت
 یپژوهش

و پرداختن به بخش  یآموزش یهادوره بودنیکاربرد ریغ 2
 قارچ پرورش یآموزش یهادوره درمحض  یتئور

12 75 2 

سازمانو  یکمبود افراد متخصص در جهاد کشاورز 3
  یپرورش قارچ خوراک نةیزممربوطه در  یها

8 50 3 

 یهادورهآموزشگران  یاطالعات علم روزنبودنبه 4
 ش قارچ پرور یآموزش

4 25 4 

 یآموزشگاها کارگرفتن مدرسان ناکارآمد دربه 5
 پرورش قارچ 

2 5/12 5 

 شیافزا ةنیزم در یکاف و مناسب قاتیتحق نداشتن 1
 یقارچ خوراک دیتول تیفیک و یکم نةیبه

10 5/62 1 

 یهایینارسا
 یقاتیتحق

در  قارچ یهایماریبمبارزه با  یسم مناسب برا نبودن 2
 سالن

6 5/37 2 

 ییکاراناخصوص  در یکاف یعلم قاتیتحق نبودن 3
 سموم موجود 

4 25 3 

 قیتحق یهاافتهی: مأخذ

 
 دکنندگانیمشکالت مربوط به تول و ها چالش، 6جدول  در

 و ها چالش نیمطرح شده است. ا دیتول حوزةقارچ در 
 مشکالت شامل پنج مورد از موانع و مشکالت مربوط به

 به مربوط مشکالت و موانع از مورد چهار ،یانسان یروین

 به مربوط مشکالت از مورد هفت زین و پسماندها و عاتیضا
. در خصوص مشکالت مربوط به استقارچ  دیتول یهاسالن

کارگر ماهر در  نمربوط به نبود یفراوان نیباالتر یانسان یروین
 به بوطمر مشکالت و موانع نةیزمدر  ،پرورش قارچ نةیزم
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 لیتحو به مربوط یفراوان نیباالتر پسماندها و عاتیضا
به  آن عمدةکه  -یدیتول یواحدهابه  تیفیکیبکمپوست 

و  -شوندیمو پسماند  عاتیبه ضا لیتبد ن،ییپا تیفیعلت ک
 نةیزم. در است یلیعدم تعهد کارخانه به کمپوست تحو زین

 یفراوان نیرباالت زیقارچ ن دیتول یها سالنمشکالت مربوط به 
 یهامشاوره و هانظربه  دکنندگانیتول یتوجه یبمربوط به 
 و یعلم یهامشاورهاز  نکردن امر و استفادهن امتخصص
 . ستهاآن یتخصص

 
 (قارچ دکنندگانیتول) دیتول حوزة فعاالن به مربوط مشکالت. 6 جدول

 تیاولو درصد یفراوان (باز یکدها) شدهییشناسا مشکالت فیرد
 یموضوع طبقات

 (محورها ریز)
 یکدها) محورها

 (یمحور

 1 5/37 6 پرورش قارچ نةیزمکارگر ماهر در  ننبود 1

 یانسان یروین

 مشکالت
 دکنندگانیتول

 قارچ

و اطالعات کارگران در شناخت  دانشبودن سطح نییپا 2
 هاکشقارچ و ها کشحشره ،سموم

5 25/31 2 

 3 25 4 کارگران کارآزموده در سالن یثبات یب 3

قارچ و انتقال آن به تمام  یهایماریارگران با بک ییآشنانا 4
 آلوده دستان قیسالن از طر

2 5/12 4 

 5 25/6 1 قارچ کارگر تیترب یخدمات یهاشرکت ننبود 5

 عمدةکه  یدیتول یواحدهابه  تیفیکیبکمپوست  لیتحو 1
یمو پسماند  عاتیبه ضا لیتبد نییپا تیفیبه علت ک آن

 شود

8 50 1 

 و عاتیضا
 پسماندها

 1 50 8 یلیکارخانه به کمپوست تحو نداشتنتعهد 2

در استفاده از پسماند کمپوست قارچ به عنوان کود  یآگاهنا 3
مشکل تجمع و بال  جهیو در نت یکشاورز یهانیزمدر 

 استفاده بودن آن

4 25 2 

 3 5/12 2 مشکل دفع پسماند کمپوست 4
ن امتخصص یهامشاوره و هانظربه  دکنندگانیتول یتوجهیب 1

 هاآن یتخصص و یعلم یهامشاورهاز  نکردن امر و استفاده

9 25/56 1 

 دیتول یهاسالن
 قارچ

ها سالن در ...و یفیکنترل ک ،یابیبازار د،یتول تیریمد ننبود 2
 کیتوسط  یرتخصصیامور به صورت غ ةهم دادن انجامو 

 نفر

7 75/43 2 

ماندن سالن استفاده یموقع و بکمپوست به ندادن لیتحو 3
 چند ماه در سال یبرا

7 75/43 2 

 یدشوار لیقارچ درتابستان به دل یهاسالن نییپا یبازده 4
 یریو فسادپذ هایماریب و آفات وعیش سالن، طیمح کنترل

 محصول یباال

6 5/37 3 

 دهنشحساب ةقارچ )استفاد دکنندگانیتول یرعلمیغ تیفعال 5
 (ییایمیش مواد و سموم از نامتناسب و

5 25/31 4 

 یهامناسب سالن یطراح نداشتننادرست و  یابیمکان 6
 منطقه یمیو اقل ییایجغراف طیشراپرورش قارچ متناسب با 

4 25 5 

 6 5/12 2 قارچ پرورش یهادرسالنازسموم  هیرو یب ةاستفاد 7

 قیتحق یهاافتهی: ذمأخ

 
طور  توان گفت مشکالتی بود که به قارچ که به نوعی میدر خصوص مشکالت مربوط به تولیدکنندگان  مدیران
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مستقیم با آن مواجه بودند به موارد متعددی اشاره کردند که 
 ها عبارتند از:  برخی از آن

بودن کار تولید و سود ناچیز، برای ما  ای با توجه به دوره»
دیده و باتجربه  هر و آموزشبه صرفه نیست که از کارگران ما

خوان. هر وقت هم  استفاده کنیم، چون دستمزد باالتری می
کنن و مجبوریم از  که کار بهتری پیدا کنن کار را ترک می

 « کنن. کارگرای ساده استفاده کنیم. اینا هم خوب کار نمی
تولیدکنندگان هم به پرداخت هزینة مشاوره اعتقادی »

نگ مشاوره قبل از اقدام به کار وجود ندارند. در جامعة ما فره
شه که تولیدکننده، کمپوست  اش این می ندارد. نتیجه
دونه با  ده. نمی کیفیت رو از هم تشخیص نمی باکیفیت و بی

ها هم اون قد  پسماند کمپوستش باید چیکار کنه. خیلی وقت
کنن که کل  حساب و کتاب از مواد شیمیایی استفاده می بی

 « محصول سم میشه.
های مربوط به  طور کلی در خصوص موانع و چالش به
ریزی و  ، در برنامه«تولیدکنندگان قارچ در حوزة تولید»محور 
گذاری اولویت توجه به رفع مشکالت و موانع مربوط  سیاست

 های تولید قارچ است.  به مشکالت سالن
مشکالت مربوط به  و ها چالش، 7جدول  در

 نیمطرح شده است. ا دیتول ةحوزکمپوست در  دکنندگانیتول
مشکالت شامل سه مورد از موانع و مشکالت  و ها چالش

و چهار مورد از موانع و  دیتول یباال یریپذمخاطرهمربوط به 
. در خصوص است دیروند تول نبودنیتجارمشکالت مربوط به 

 نیباالتر ،دیتول یباال یریپذمخاطرهمشکالت مربوط به 
 دارخچالی یهانیبه ماش نداشتن یمربوط به دسترس یفراوان
 یفساد یا کاهش بازده جهیکمپوست و در نت ونقلحمل در

در خصوص موانع و مشکالت  ،نیهمچن. استکمپوست 
مربوط به  یفراوان نیباالتر د،یروند تول نبودنیمربوط به تجار

خارج از  یهاکارخانه از ماریب و تیفیکیفروش کمپوست ب
 یدیتول ید بازار کمپوست در واحدهارکو جهیاستان و در نت

 . استاستان 
 دکنندگانیمشکالت مربوط به تول و ها چالشخصوص  در

از  یرا اشاره کردند. برخ یموارد متعدد رانیمد زیکمپوست ن
 موارد عبارت بودند از:  نیا

چون  ،ستین موفق کرمانشاه استان در یقارچ سالن چیه»
 کمپوست استان ارجخ از مجبورند و ندارند یسازکمپوست

ندارند.  خچالیحمل کمپوست هم که  یهانیماش. کنند هیته
کم  تشیفیاز ک یتا کمپوست به استان وارد بشه کل ،جهینت در
  «.شهیو فاسد م شهیم

 یبرا اول یهادوره در یسازکمپوست یهاکارخانه»
در  اما دهد،یم یکمپوست خوب به مشتر یجذب مشتر
 «.کنندیمکمپوست کم  تیفیک زا جیتدربه یمراحل بعد

 اما خرند،یمکاه ارزان  یسازکمپوست یهاکارخانه»
 و نداره یاصرفهما  یبرا     اصال  ،فروشندیمکمپوست گران 

  «.ستین یاقتصاد
 به مربوط یها چالشاز موانع و  یکل یبندجمع کی در
در  ،«دیتول حوزة در کمپوست دکنندگانیتول» محور
به رفع مشکالت و  توجه تیاولو یگذاراستیس و یزیر برنامه

 در ییها یاستراتژو اخذ  دیموانع مربوط به مخاطرات تول
کسب یباال یریپذسکیر زانیخصوص کنترل و کاهش م

 مشابه ییها چالش نی. چناست یکشاورز یهاتیفعال و وکار
  Clark (2009)وWalsh (1991)  مانند یمحققان یهاافتهیبا 

 دیمخاطرات تول ییضرورت شناسا بر دیتأکمحققان  نیا .است
اثربخش  تیریو اتخاذ مد یکشاورز وکارکسب یدر واحدها

 داشتند.  دیمخاطرات تول لیدر تعد

 

 گیری و پیشنهادها نتیجه
سازی شرایط توسعة کشت آن  پرورش قارچ خوراکی و فراهم

از زوایای مختلف در کشور ما به صورت عام و در استان 
رمانشاه به شکل خاص حائز اهمیت است. استفاده از ک

ضایعات و پسماندهای محصوالت کشاورزی به عنوان بستر 
ها برای  پرورش قارچ و جلوگیری از تجمع و تراکم آن

، کاربربودن این (Saleh & et al., 2008)پاکسازی محیط 
وکارهای کشاورزی و استفاده از نیروی کار  حوزه از کسب

ویژه در استان کرمانشاه به دلیل  زایی به اشتغال انسانی برای
ویژه شرایط  های مناسب به آمار باالی بیکاری، وجود پتانسیل

هایی  هوایی در استان و امکان دسترسی به نهاده و متنوع آب
چون کود مرغی و کلش گندم )به عنوان مواد اولیة تهیة بستر 

جملگی از  قارچ( به واسطة سطح باالی تولید آن در استان،
مزایای نسبی پرورش قارچ است و نشان از اهمیت موضوع 

ها، مشکالت و مسائل  دارد. التزام شناسایی و تحلیل چالش
مرتبط با توسعة کشت آن در استان، به دلیل اتخاذ 

گرایانه در راستای حل معضالت و موانع  های واقع سیاست
از سازی یک محیط مناسب و حمایتی  پیش رو و نیز فراهم

کارهای کشاورزی، ضرورت و و   فعاالن این عرصه از کسب
 کند.  اهمیت مسئله را دو چندان می
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 (کمپوست دکنندگانیتول) دیتول حوزة فعاالن به مربوط مشکالت. 7 جدول

 تیاولو درصد یفراوان (باز یکدها) شدهییشناسا مشکالت فیرد
 یموضوع طبقات

 (محورها ریز)
 یکدها) محورها
 (یورمح

 در دارخچالی یهانیماش به یدسترس نداشتن 1
فساد یا کاهش  جهیکمپوست و در نت ونقلحمل
 دارانیخر شدنیمدع وکمپوست  یبازده

 کمپوست

9 25/56 1 

 یریپذمخاطره
 دیتول یباال

 مشکالت
 دکنندگانیتول

 کمپوست

 در مناسب یخاک پوشش به یدسترس نداشتن 2
 کمپوست دیتول

7 75/43 2 

به  یخاک پوشش یعفون ضد یسم برا استفاده از 3
 از نانیاطم کارخانه و از نداشتنعلت شناخت

 شدهیداریخر یبودن خاک پوششزهیپاستور

7 75/43 2 

 یهاکارخانهاز  ماریو ب تیفیکیبفروش کمپوست  1
رکود بازار کمپوست  جهیخارج از استان و در نت

 تاناس یدیتول یدر واحدها

9 25/56 1 

 روند نبودنیتجار
 دیتول

 در یدولت منابع از اعتبارات کسب دشوار طیشرا 2
 استان در کمپوست دیتول یواحدها گسترش

6 5/37 2 

 3 25/31 5 هانهاده تیفیالزم در کنترل ک یاستانداردها نبودن 3
در کمپوست  دیتول یبرامتخصص  یروین ننبود 4

 استان یسازپوستکم یهاکارخانه

4 25 4 

 قیتحق یهاافتهی: مأخذ

 
 توسعةمشکالت پرورش و  و ها چالش ق،یتحق جینتا طبق
در دو گروه  توانیمدر استان کرمانشاه را  یقارچ خوراک کشت
کرد؛ گروه نخست مشکالت بخش اجرا و  یبندطبقهعمده 

. است دیتول حوزةگروه دوم مشکالت مربوط به فعاالن 
 ضعف یعنی عمده محور پنج شامل اجرا بخش مشکالت

 یاستیس –یتیحما یهایینارسا ،یاتوسعه یهاترساخیز
و مشکالت  دیتول ةمشکالت چرخ ،یدولت، مشکالت سازمان

. استو پرورش قارچ  دیمرتبط با تول یپژوهش –یعلم ةحوز
مذکور، شامل  یاز محورها کیهر نکهیذکر ا انیشا ةنکت

(. 8)جدول  هستندخاص خود  یرمحورهایز ایموضوعات 
شامل دو محور  زین دیتول ةحوز در مشکالت گروه فعاالن

قارچ و مشکالت  دکنندگانیمشکالت تول یعنیعمده 
مذکور  یاز محورها کی. در هراستکمپوست  دکنندگانیتول
از مشکالت قابل  یموضوع طبقة ایمحور  ریز نیچند زین

ییشناساو مشکالت  هاچالش به توجه با. استو توجه  یبررس
 کی یآورفراهممناسب و  یابه منظور اتخاذ راهبرده شده،

 یکشاورز یوکارهاکسبحوزه از  نیا توسعةدر  یتیبستر حما
 :کرد شنهادیرا پ ریز یسازوکارها توانیم

و  یکیزیف یبسترها ریتوجه به ضرورت انکارناپذ با. 1

 یخوراک قارچ پرورش توسعةدر کشت و  ازیمورد ن یزاتیتجه
 استان یاهتوسع یها رساختیز ضعفو با در نظر گرفتن 

و  یلیتبد عیصنا ننبود ،یسازکمپوست ةکارخان ن)نبود
( ازیمورد ن یمعدن خاک پوشش ننبود وقارچ  یورافر
و  یاقتصاد یاز ضررده یریبه منظور جلوگ شودیم شنهادیپ

 یواحدها یاندازراهقبل از  ،یدیتول یواحدها شدنلیتعط
 ها،ترساخیز بودنفراهمدر خصوص  یمطالعات جامع یدیتول
مورد  وکارکسبو مرتبط با  ازیمورد ن یهایفناور و زاتیتجه

و  یابیارز آن توسعة یریپذامکان زانیو م دینظر به عمل آ
به  دیبا گذاراناستیس و زانیربرنامه نکهی. ضمن اشود لیتحل
 داریپا توسعةبه  یابیمهم توجه داشته باشند که دست نیا

 ازمندین یکشاورز یاوکارهکسبتوسعة  ةیسادر  یکشاورز
 و یکیزیف یبسترها یسازفراهمدر  یگذارهیسرماتوجه و 

 آن است.  یاتوسعه یهارساختیز
 یقارچ خوراک پرورش توسعةموانع و مشکالت  گرید از. 2

 بعد در خصوصبه یاستیس –یتیحما یهایینارسا به توانیم
و  یتیحما بستة نیتدو ،خصوص نیا در. کرد اشاره یاقتصاد

 یوکارهاکسب توسعةاز  تیصندوق حما یازماندهس
 یها حامل یباال تعرفةبه منظور کاهش عوارض و  یکشاورز
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 یواحدها دنیحداقل تا زمان رس اتیکاهش مال ،یانرژ
 بودجة فیرد نیو تدو یاقتصاد یسودآور مرحلةبه  یدیتول

 ،یکشاورز -یدیتول یدر کمک به واحدها یاختصاص
الزم در  یتیحما یو فضا بستر نیتأمدر  یمناسب شنهادیپ

 . شودیماستان محسوب  یقارچ خوراک پرورش توسعة
 توسعةاز موانع و مشکالت  یکینشان داد  قیتحق جینتا. 3
 ریز دو در یسازمان مشکالت استان در یخوراک قارچ پرورش
است. با  یعملکرد بانک یو ناکارآمد یادار یروکراسوب محور

 یدر ابتدا ینگیو نقد هیاسرم نیتأم یتوجه به دشوار
 بهرةو ضامن معتبر،  قهیوث نیتأم ،یدیتول یواحدها یانداز راه
 نیب یهماهنگناکارگزاران و  نبودنهیتوج ،یبانک یهاوام یباال

 تةیکم لیبا تشک شودیم شنهادیپ ربط،یذ یهاسازمان
)جهاد  ربطیذ یهاسازمان ندگانینما از متشکل یتخصص
 یسازکپارچهیو...( به  یبانک کشاورز ،یاستاندار ،یکشاورز

 مصوبات و ها دستورالعمل یسازشفافو مقررات و  نیقوان
 است شده دهیاز موارد د یاریاقدام کنند. در بس یبانک –یادار

را  یدیواحد تول کی تیمجوز فعال یکه سازمان جهاد کشاورز
 تباراتاع نیتأمحاضر به  یبانک کشاورز اما ،کندیمصادر 

. در کنندینم یهمکار هاآن با و ستندین دکنندگانیتول یمال
و  لیتسه نةیزم یسازمان یها یهماهنگ دیباکه  یصورت
به  یدسترس وکار،کسب پروانةمجوز و  اخذ ندیفرا عیتسر
 نیا توسعةو  دیالزم در تول ینگیو نقد یبانک التیتسه

 محصول فراهم شود. 
 مشکالت محور ریز دو در دیتول چرخة مشکالت. 4

 گرید از یبازاررسان و یابیبازار مشکالت و یتیریمد ستمیس
در  یو پرورش قارچ خوراک کشت توسعةو موانع  هاچالش

 نیتدو ،خصوص نیا در. شودیماستان کرمانشاه محسوب 
 تیبازار، به منظور تقو میتنظ یراهبرد تیریسند مد

 جادیدر خارج از استان، ا محصول یابیو بازار عیتوز یها شبکه
 یریجلوگ یبرا محصول یفراورو  یبندبستهامکانات الزم در 

و  دیاز فاسدشدن محصول در زمان باالبودن تراکم حجم تول
کنترل  زیو ن یدیتول یبرداشت واحدها یهافلش یهمزمان

بازار،  متیمحصول به منظور کاهش نوسانات ق متیق
 . رسدیمبه نظر  یعمل یشنهادیپ

مراکز  انیبه هنرجو یو کاربرد حیصح ندادن آموزش. 5

 از هاآن به قارچ پرورش مدرک یاعطا و یاحرفهو یآموزش فن
 به توجه با. است توجه انیشاو مشکالت  هاچالش جمله
 و یخوراک قارچ پرورش و کشت در یآموزش یهایینارسا

 استان قارچ پرورش یهاسالن در آن از منتج مشکالت
 ضد مواد و ییایمیش سموم از موقع یبو  هیرویب ة)استفاد

 ارائةو  نیو تدو یازسنجین یبرا شودیم شنهادیپ ،(یعفون
حوزه از  نیفعاالن ا یبرا یمناسب و کاربرد یآموزش یهادوره
 یها لیپتانسبا استفاده از  یمحصوالت کشاورز دیتول

 سازمان یآموزش یهادورهطرح مهندسان ناظر،  کارشناسان
سازمان  یجیترو –یآموزش خدمات و استان یاحرفهو یفن

 و اطالعات انتقال و یسازآگاه یبرااستان،  یجهاد کشاورز
و  دیتول یالزم به کاربران و فعاالن واحدها یهامهارت آموزش

  . دیعمل آ بهالزم  اقداماتاستان  یپرورش قارچ خوراک
 در دیتول یو مخاطرات باال یریپذسکیرتوجه به  با. 6

 یریفسادپذ لیبه دل یخصوص کشت و پرورش قارچ خوراک
 شنهادیپ مدتکوتاهمحصول در  تیفیو کاهش ک عیسر
به  یاژهیوتوجه  یکشاورز محصوالت مةیبصندوق  ،شود یم
داشته باشد و پوشش  ریمحصول حساس و فسادپذ نیا مةیب
 .دهد اختصاص محصول نیا به را یکامل و مناسب یامهیب

 یعاد کارگران از استفاده لیدل به موارد از یاریسب در. 7
در کنترل  یادیاز کارگران ماهر، مشکالت ز نکردن استفاده و

قارچ به وجود  پرورش یها سالن یو درون یکیزیف طیشرا
را به محصول وارد  ییهابیضرر و آس یگاه که دیآ یم
 یاحرفهو یو فن یسازمان جهاد کشاورز لیدل نیا به .کند یم
 بروز از ،یتخصص یهامهارت یهادوره یبا برگزار دیبا

 . کند یریجلوگ مشابه مشکالت
 و ستیدو حد در دیتول تیظرف حداقل» مقررکردن. 8

از مشکالت  گرید یکی زین دیمجوز تول صدور یبرا «تن ستیب
 نکهیا به توجه با. است دکنندگانیتول یرو شیپ یها چالشو 
و  اسیمقکوچک یوکارهاکسب جزء هاتیفعال از گونهنیا

حداقل  آوردننییپا نیبراابن ؛هستند یکشاورز اسیمقمتوسط
و  یدیتول یدر واحدها سکیر میبه تسه دیتول تیظرف

یابیبازار سکیر و دوش یم منجرمحصول  موقعبه یبازاررسان
 . درآویم نییفساد محصول را پا و نداشتن
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