پزوصه قابل سزمايه گذاري در بخش
باغباني
 قارچ
 گل و گياهان سينتي
 گياهان دارويي

 قارچ
تَليذ لبسذ خَساوي ثِ ػٌَاى يىي اص هٌبثغ غٌي اص پشٍتئيي ٍهحػَل اسگبًيه است وِ اص سبل  1337دس وطَس آغبص گشديذ ٍ
آّستِ آّستِ خبي خَد سا دس سجذ هػشف خبًَاس پيذا وشدُ است ثطَسي وِ ّن اوٌَى هيضاى هػشف سشاًِ ايي هحػَل
اسصضوٌذ  1/2ويلَگشم است ٍ اص آًدبيي وِ هػشف سشاًِ آى دس دًيب  4ويلَگشم است لزا ايي هحػَل ٌَّص خْت ػشضِ دس
ثبصاس داخلي خبيگبُ خبظ خَد سا داسد هضبفب " ايٌىِ وطَسّبي حبضيِ خضس ٍ خليح فبسس ثطذت طبلت ايي هحػَل ّستٌذ .
لزا پشٍطُ تَليذ لبسذ خَساوي دس استبى ثب تَخِ ثِ خٌه ثَدى استبى يه فشغت سشهبيِ گزاس هحسَة هي ضَد  .اص آًدبئي
وِ ...هَاد اٍليِ آى دس وطَس تَليذ هي ضَد ٍ هيضاى هػشف آة پبييي ٍ اضتغبل صائي ثبالي داسد هػذاق ثبصاس التػبد همبٍهتي
است.
مشاياي پزوش قارچ خوراكي
 - 1اص هْوتشيي هضايبي پشٍسش لبسذ خَساوي صٍدثبصدّي ٍ التػبدي ثَدى ا يي سضتِ اص فؼبليت وطبٍسصي ًسجت ثِ سبيش
فؼبليتْب است.
 - 2هضيت استفبدُ اص ٍاحذ حدن ثدبي ٍاحذ سطح وطبٍسصي فطشدُ
 - 3اهىبى استفبدُ اص صهيٌْبي غيشلبثل وطبٍسصي
 - 4تَليذ هحػَل دس توبم فػَل ٍ تؼذد دٍسُ وطت ثذليل وَتبُ ثَدى دٍسُ سضذ
 - 5هػشف آة ووتش دس همبيسِ ثب سبيش هحػَالت وطبٍسصي
وضعيت توليذ قارچ در دنيا – كشور و استان
دس حبل حبضش هيضاى تَليذ لبسذ دًيب  9926966تي است وِ چيي ثب  7/068/102تي ستجِ اٍل ٍ ايتبليب ثب  792000تي ستجِ دٍم
سا داسد.
دس ايشاى ًيض ثب هيضاى تَليذ سبالًِ ّ 130ضاس تي ستجِ ّطتن دًيب سا داسد.
دس استبى چْبسهحبل ٍ ثختيبسي ثب تؼذاد ٍ 30احذ وبسگبُ غٌؼتي لبسذ خَساوي فؼبل ٍ ٍ150احذ وبسگبُ خبًگي سبالًِ حذٍد

 7000تي لبسذ دس استبى تَليذ هي ضَد.

 گل و گياهان سينتي
پشٍسش گل ٍ گيبّبى صيٌتي يىي اص حَصُ ّبي سشهبيِ گزاسي دس وطبٍسصي است وِ ثب ٍخَد ضشايط هٌبست آة ٍ َّايي وطَس
فشغتّبي خَثي ثشاي سشهبيِ

گزاسي دس ايي حَصُ فشاّن است

 .ػالٍُ ثش وطت گلخبًِ

اي وِ دس سبل

ّبي اخيش

سشهبيِگزاسيّبي خَثي دس آى غَست گشفتِ ،وطت دس هحيط ّبي ثبص ًيض ثِ ػٌَاى يىي اص فشغت ّبي تَليذ گل ٍ گيبّبى صيٌتي
هَسد تَخِ ثسيبسي اص سشهبيِگزاساى ثخصخػَغي لشاس گشفتِ است  .هضيتّبي سشهبيِگزاسي دس ايي ثخص ثبػث ضذُ دس ثشخي
اص هٌبطك وطَس وِ ضشايط آة ٍ َّايي هطلَثي داسًذ ايي ضيَُ ثِ ػٌَاى يه هذل سايح ثشاي سشهبيِ گزاسي دس تَليذ ٍ تىثيش گل ٍ
گيبّبى صيٌتي هطشح ثبضذ.
غشفًظش اص هضيت ّبي وطت گلخبًِ اي هبًٌذ وٌتشل دهب ،آفتًَ ،س ،سطَثت ،ضشايط خَي ًبهٌبست ٍ افضايص ثْشُ ٍسي وطت دس
هحيطّبي ثبص ثشاي ثشخي هٌبطك ايشاى وِ اص ضشايط آة ٍ َّايي هٌبسجي ثشخَسداسًذ ،يه اٍلَيت سشهبيِ

ةحسبة
گزاسي ُ

هيآيذ.
ٍضؼيت تَليذ گلخبًِ ّب دس استبى ،دس حبل حبضش ٍ 60احذ گلخبًِ هَخَد است وِ سبالًِ  2600تي اًَاع سجضي ٍ غيفي ٍ 6
هيليَى گل ضبخِ ثشيذُ دس سبل تَليذ هي ضَد.

 گياهان دارويي
ييبّبى ٍ يب لسوتي اص گيبّبى ٍ فشآٍسدُ ّبي حبغل اص آًْب ثِ غَست خبم ٍ يب فشايٌذي دس غَستيىِ ثشاي پيطگيشي ،دسهبى،
سالهتي خسن ٍ سٍاى ٍ يب تبثيش ثش اػوبل فيضيَلَطيه ثذى ثىبسسًٍذ فشآٍسدُ گيبّي تلمي هي گشدًذ  .ايي فشآٍسدُ ّب ثِ طَس ولي

ثِ سِ دستِ تمسين هي ضًَذ:
الف ـ فشآٍسدُ ّبيي وِ دس فبسهبوَپِ ٍ هٌبثغ ػلوي داسٍيي هؼتجش (ثب تطخيع ضَساي ثشسسي ٍ تذٍيي داسٍّبي گيبّي ٍ طجيؼي

ايشاى) روش گشديذُ اًذ.
ة ـ فشآٍسدُ ّبي خذيذي وِ ثشاي اٍليي ثبس تْيِ هي ضًَذ.
ج ـ داسٍّب ٍ تشويجبتي وِ دس وتت هؼتجش طت سٌتي ايشاى ثِ طَس هتَاتش روش گشديذُ اًذ.
وبضت ،داضت ٍ ثشداضت
يىي اص صيش ضب خِ ّبي ثخص ثبغجبًي تَليذات گيبّبى داسٍيي هي ثبضذ وِ اسصش افضٍدُ ثباليي داسد ٍ ثب تَخِ ثِ ايٌىِ دس استبى
ثبلغ ثش  3000گًَِ گيبُ داسٍيي ثِ غَست طجيؼي يبفت هي ضَد لطؼب " صساػت آى ٍ تَخِ ثِ ًىبت ثِ صساػي هي تَاًذ هَخت
گستشش ٍ تَليذ هحػَالت گيبّي دس استبى گشدد  .اًَاع گيبّبى داسٍيي ثبصاسپسٌذ وِ دس استبى لبثل وطت هي ثبضٌذ ضبهل ثبثًَِ،
ًؼٌبء فلفلي ،يَالف ،صػفشاى ،گل گبٍصثبى ،آٍيطي ،اسطَخذٍس ٍ صٍفب
ثستِ ثٌذي گيبّبى داسٍيي فشغتي هٌبست ثشاي سشهبيِ گزاسي
هتبسفبًِ ثِ دليل فمذاى ثستِ ثٌذي هٌبست گيبّبى داسٍيي وِ دس سًٍذ تَليذ ٍ وطت ٍ تدبست آًْب تبثيش ثسضايي داسد ،سْن ايشاى اص
تدبست گيبّبى داسٍيي دس ج ّبى ثسيبس اًذن است  .اص  100هيليبسد دالس تدبست گيبّبى داسٍيي دًيب ،سْن ايشاى تمشيجب غفش است .
اص ايي سٍ ًجبيذ ثِ گيبّبى داسٍيي تٌْب ثِ لحبظ ثْذاضت ٍ دسهبى ًگشيست ثلىِ ايي ثخص اص لحبظ التػبدي ًيض اص خبيگبُ هٌبسجي
ثشخَسداس است.
چٌبًچِ ثشًبهِ سيضي هٌبسجي غَست پزيشد ٍ ثب سػبيت استبًذاسدّبي ويفي هي تَاى سَد ثباليي

ثِ لحبظ التػبدي اص تدبست

گيبّبى داسٍيي ثشد  .سػبيت استبًذاسدّبي هٌبست خْبًي خْت ثستِ ثٌذي يىي اص ًىبت اسبسي تدبست ٍ غبدسات وبالّبست وِ

دس هَسد گيبّبى داسٍيي ًيض ثبيذ سػبيت ضَد.
رقابت با خارجيان
ثخطي اص گيبّبى داسٍيي هَسد ًيبص ثِ وطَس ٍاسد هي ضًَذ وِ ثش اثش

ػشضِ ًبهٌبست خَاظ دسهبًي آًْب وبّص هي يبثذ  .اغلت

گيبّبى داسٍيي خطه ٍاسداتي ّستٌذ ٍ ثٌبثشايي تب سسيذى ثِ دست هػشف وٌٌذُ صهبى صيبدي اص خوغ آٍسي آًْب گزضتِ است  .ثِ
ّويي دليل خَاظ دسهبًي ايي گيبّبى ثِ ضذت وبّص هي يبثذ ٍ دس اوثش هَاسد ثِ ولي اص ثيي هي سٍد

 .ػذم اثش ثخطي گيبّبى

داسٍيي اغلت ثِ ػلت هسي ثَدى گيبُ هَسد استفبدُ است  .صيشا ثب گزضت گيبُ اص سي خبغي ،اثشات دسهبًي ٍ ضفب ثخص آى اص ثيي

هي سٍد.

