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Abstract

The experience of over two decades of research on fungi in Iranian forests has shown that many of them can 
play an effective role in the economy, environment, health- treatment, and livelihood of everyday life. On the 
other hand, our forests, in particular the forests of the north and northwest of the country, have a wide range of 
forest fungal species due to its moderate climate, adequate vegetation and sufficient moisture, which can be 
considered as an asset for the country. Various types of edible, medicinal, and industrial fungi as well as the 
fungi coexisting with plants can have potentially many applications. Even toxic fungi and psychoactive fungal 
species will be very effective in medical studies. Because of the pristine nature of these studies in Iran, the 
scope and extent of work is so great and beyond the specialty of one group; therefore, a set of researchers 
in each of the fields listed as follows is required to do research separately: Wood and paper science: doing 
research on fungal species that could be in paper and MDF industries; Nutritional science: doing research on 
the types of edible fungi and their nutritional value; Environmental science: doing research on fungal species 
modifying environmental pollutants and fungal species coexisting with plants to have sustainable systems in 
the forest and green spaces in the urban forests; Pharmacological science: doing research on the production of 
a variety of valuable medicines from medicinal fungi; Combat desertification science: doing research on fungal 
species that help desert plants to survive; and finally the extension of research findings to introduce the edible 
fungal species to provide the livelihood and support the economy of households in the forest. 
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استفاده کاربردی از قارچ های جنگلی
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Applied use of forest fungi
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چکیده
تجربه بیش از دو دهه تحقیق روی قارچ ها در عرصه های جنگلی ایران نشان داده که بسیاری از آنها می توانند نقش مؤثری 
از طرفی جنگل  های کشورمان  باشند.  داشته  ما  زندگی روزمره  و  معیشت  بهداشت و درمان،  اقتصاد، محیط زیست،  در 
به ویژه جنگل  های استان  های شمال و شمال غرب کشور، به دلیل داشتن اقلیمی معتدل، پوشش گیاهی مناسب و رطوبت 
کافی، برخوردار از طیف گسترده ای از گونه   های قارچ های جنگلی هستند که این موضوع می تواند به عنوان سرمایه ای 
برای کشورمان مطرح باشد. انواع مختلفی از قارچ های خوراکی، دارویی، صنعتی و گونه های همزیست با گیاهان، ظرفیت 
استفاده های کاربردی فراوانی را می توانند داشته باشند. حتی قارچ های سمی و گونه های قارچی روان گردان در مطالعات 
پزشکی بسیار اثرگذار خواهند بود. به دلیل بکر بودن این مطالعات در ایران، دامنه و وسعت کار به قدری زیاد است که کار و 
تحقیق از عهده یک گروه و یک تخصص خارج بوده و الزم است مجموعه ای از محققان در هر یک از زمینه های ذکر شده 
به صورت اختصاصی تحقیق و بررسی کنند. در این راستا محققان علوم چوب و کاغذ می توانند روی گونه های قارچی که 
در صنایع کاغذسازی و تولید ام.دی.اف کاربرد دارند، متخصصان علوم تغذیه روی گونه های قارچ های خوراکی و ارزش 
غذایی آنها، متخصصان محیط زیست روی گونه های قارچی همزیست با گیاهان برای داشتن سیستم های پایدار در جنگل و 
فضا های سبز شهری و همین طور بررسی گونه های قارچی تعدیل کننده عناصر آالینده محیط زیست، محققان داروشناسی و 
داروسازی روی تولید انواع دارو های ارزشمند از قارچ های دارویی، محققان بیابان زدایی روی گونه های قارچی کمک کننده 
به زنده مانی گیاهان بیابانی و کارشناسان ترویج در مورد آشنایی حاشیه نشینان جنگل با گونه های خوراکی برای تأمین معاش 

و اقتصاد خانوار آنها کار و تحقیق کنند.

واژه های کلیدی: قارچ، جنگل، آنزیم، کاربرد 
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و کاغـذ، امـروزه توجـه دانشـمندان بـه برخـی گونه  هـای 
قارچـی معطـوف شـده کـه آنزیم  هـای آنهـا می توانـد 
موجـب افزایـش کیفیـت و کمیت محصـوالت چوبی 
شـده و بـه سـامت کارگـران و تولیدکننـدگان نیـز 
آسـیبی وارد نسـازد. لـذا امروزه نگـرش دیگری 
نسـبت به اسـتفاده کاربردی از قارچ های جنگلی 
در حال شـکل گرفتن اسـت و ارزش و جایگاه 
واقعـی این سـرمایه طبیعی روز به روز بیشـتر 

نمایـان می شـود.

 اقدامات
رابطـه  ایـن  در  کنـون  تـا   1371 سـال  از 
و  جمـع آوری  ماننـد  مختلفـی  پروژه هـای 
بررسـی  جنگلـی،  قارچ هـای  شناسـایی 
رنگین کمـان،  قـارچ  خسـارت  و  بیولـوژی 
شناسـایی قارچ هـای عامـل پوسـیدگی درون 
چوب و شناسـایی قارچ های اکتومایکوریزای 
سـوزنی برگان در اسـتان گیـان اجـرا شـده 
اسـت. ازطرفی مشـاهدات حاصل از تحقیقات 

از قارچ هـای جنگلـی  و اسـتفاده کاربـردی 
در زمینـه صنعـت ام.دی.اف در بازدیـد علمی 
صورت گرفتـه از دانشـگاه گوتینگـن آلمـان و 
کارخانجـات مرتبـط بـا آن در سـال 1386 و 
نیـز نمونه هـای قارچی کـه از داخـل و خارج 
از کشـور به آزمایشـگاه رسـیده بـر آگاهی ها 
در این مورد افزوده اسـت. همچنین با دانشگاه 
Bastyr University آمریـکا که روی عوامل 
مفیـد طبیعی ازجملـه قارچ هـا مطالعه می کنند 
و در سـال  های اخیـر ماده مؤثر قـارچ دارویی 
رنگین کمان را اسـتخراج و داروی ضدسـرطان 
تولیـد کرده انـد ارتبـاط برقـرار شـده اسـت. 
حاصـل بررسـی ها منتـج بـه ایـن شـد کـه 
بایـد نگرشـی متفـاوت و کاربردی به اسـتفاده 
مفیـد و بهینه از این سـرمایه های خـدادادی و 
طبیعـی داشـت و تنها بـه مطالعه هـای پایه ای 
بسـنده نکرد. در این مقاله براسـاس بازدیدها، 
مشـاهده ها، مطالعه ها و منابع مربـوط، یافته ها 

اسـتخراج و ارائه شـده اسـت.

 Trametes versicolor  شکل 1- قارچ رنگین کمان

 مقدمه
از زمان هـای قدیـم تـا  حـال، 

غالـب مـردم در مـورد قارچ های 
جنگلـی فقـط به ایـن موضـوع فکر 

کرده انـد کـه آنهـا خوراکـی هسـتند یا 
سـمی؟ چون هـدف مردم، بیشـتر تأمین 

قـوت روزانـه بـوده و بشـر همـواره بـه 
دنبـال منابـع غذایـی موجـود در طبیعـت 
می گشـته اسـت. با توسـعه دانش بشـری، 
توجـه انسـان ها از تأمیـن غـذا فراتـر رفته 
و بـا تغییـر و اصـاح دیدگاه هـا، مسـائل 
و  محیط زیسـت  حفـظ  همچـون  دیگـری 
پایـداری جنگل هـا بـا اسـتفاده از اثـرات 
مایکوریـزا  قارچ هـای  همزیسـتی  مثبـت 
اهمیت یافته اسـت. همچنین نیاز روزافزون 
انسـان ها به دارو و درمـان، موجب پی بردن 
بـه ارزش باال و جایـگاه قارچ های دارویی 
در زندگـی بشـر شـده اسـت. از طرفـی با 
توسـعه صنعـت به ویـژه در صنایـع چـوب 
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 یافته ها
در  تحقیـق،  ایـن  از  حاصـل  یافته هـای 
دسـته بندی های کاربرد های صنعتی، زیسـتی، 
معیشـتی، دارویی و سـایر موارد از قارچ های 
جنگلی تنظیم و توضیح داده شـده که عبارتند 
از: اسـتفاده کاربـردي- صنعتـي از قارچ هاي 
جنگلـي ازقبیـل اسـتفاده در صنعـت تولیـد 
ام.دی.اف و کاغذسـازي، همچنیـن اسـتفاده  
کاربـردي از قارچ هـاي جنگلـي در صنعـت 
کاغذسـازی و بـرای تعییـن ارزش تجـاری 
چوب هـای صنعتـي براسـاس توالـي رویش 

گروه هـاي قارچـي.

 استفاده کاربردی از قارچ هاي جنگلي 
در صنعت تولید ام.دی.اف

بسـیاري از قارچ هاي ماکرومیست چوب زی 
قادرنـد در شـرایط بي هـوازي و در حضـور 
امـروزه  کننـد.  تولیـد  الکاز  آنزیـم   Co2

ایـن آنزیـم جایگزیـن مناسـبي بـراي بافرها و 
چسب های شـیمیایي در صنعت تولید ام.دی.اف 
محسـوب می شـود. یکـی از ایـن قارچ ها که 
در صنایـع تولیـد آنزیـم بسـیار کاربـرد دارد 

قـارچ رنگین کمـان اسـت )شـکل 1(.
بـا کشـت قـارچ رنگین کمـان در محیط 
کشـت مایـع و نگهـداري آن به مـدت چهـار 
روز درون فرمانتـور )بیورآکتـور( آنزیم الکاز 
آنزیـم  ایـن   .)2 )شـکل  مي شـود  حاصـل 
و  بـوده  محیط زیسـت  بـا  سـازگار  نه تنهـا 
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مخاطـرات مـواد شـیمیایي را نـدارد بلکـه 
ارزان قیمـت و سـهل الوصول نیز اسـت. برای 
نمونـه، در بازدیدی کـه از آزمایشـگاه علوم 
چـوب دانشـگاه گوتینگـن آلمـان صـورت 
گرفـت، ماحظـه شـد کـه محصـول چوبـی 
به دسـت آمـده از آنزیـم الکاز، در مقایسـه 
بـا محصـول نمونه شـاهد کـه به طور سـنتی 
از بافـر شـیمیایی حاصل شـده بـود عملکرد 
بهتـری داشـت. در آزمـون بررسـی کیفیـت، 
محصـول چوبی حاصلـه از آنزیـم الکاز، در 
برابر فشـار ضربـه  از هم جدا نشـده و الیاف 
محصـول، دو قطعـه آن را بـه همدیگر متصل 
نگـه داشـت ولـی محصـول حاصلـه از بافر 
شـیمیایی به دلیـل نداشـتن الیـاف، به راحتـی 
بـه دو قطعـه مجـزا تبدیـل شـد )شـکل 3(.

 استفاده کاربردي از قارچ هاي جنگلي 
در صنعت کاغذسازي

برخـي از قارچ هـاي چـوب زی آنزیم هایـي 
تولیـد می کننـد کـه در صنایـع کاغذسـازي 
کاربـرد دارد. از ایـن قبیـل آنزیم هـا می توان 
به سـلوالز، همي سـلوالز، پکتینـاز، زایاناز، 
الکاز، پروتئـاز و اندوگلوکنـاز اشـاره کـرد. 
برخـي از ایـن آنزیم هـا در فراینـد رنگ بری 
و سفیدسـازي خمیر کاغذ نقـش ایفا می کنند 
و برخـي نیـز اثـر تعیین کننـده ای در ارتقـای 
کیفیـت کاغـذ دارنـد. به عنـوان مثـال آنزیـم 
پکتینـاز در اسـتفاده از گیاهـان غیرچوبـي 
بـراي تهیه کاغذ کاربرد دارد و آنزیم الکاز در 

افزایـش مقاومـت کاغذهاي بازیافتي بسـیار 
اسـت.  مؤثر 

امـروزه آنزیم هـای قارچـي مـورد نیاز، 
بـا هزینه هـای سـنگین ارزی به کشـور وارد 
بخـش  سـرمایه گذاری  ازایـن رو  می شـود. 
خصوصـی بـرای تولیـد آن، عاوه بـر سـود 
سرشـاری که خواهد داشـت خدمـت بزرگی 
بـه منابـع طبیعی و صنایع کشـور خواهد بود.

 تعیین ارزش تجاری چوب های صنعتي 
براساس توالي رویش گروه هاي قارچي

اسـتفاده کاربـردی کـه ایـن بخـش می تواند 
داشـته باشـد در تعیین ارزش و قیمت گذاری 
چوب هـای صنعتـی در زمینه تجـارت چوب 
اسـت. بدین صـورت کـه براسـاس گروه های 
جنگلـی  چوب هـای  روی  کـه  قارچـی 
می روینـد ارزش و میـزان کیفیت حفظ شـده 
و باقی مانـده چـوب می توانـد ارزیابی شـود. 
به عنـوان مثـال برخـی گونه هـای قارچی در 
سـامت کامـل گیـاه روی آن رشـد می کنند. 
ایـن موضوع نشـان دهنده آن اسـت که چوب 
از سـامت و کیفیـت خوبی برخوردار اسـت 
و قیمـت و ارزش آن نزدیک به ارزش چوب 
کامًا سـالم اسـت. برخی دیگـر از گونه های 
پیرتـر  و  قارچـی روی درختـان ضعیف تـر 
ارزش  کاهـش  نشـان دهنده  کـه  می روینـد 
چـوب اسـت. همچنیـن رویـش برخـی از 
گونه هـای قارچـی روی چوب، نشـان از آن 
اسـت کـه آن چـوب دیگـر ارزش صنعتی و 

شکل 3- مقایسه محصول چوبی به دست آمده از آنزیم الکاز و بافر شیمیاییشکل 2- آنزیم قارچ
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نـدارد. تجاری 
اولیـن گـروه از قارچ هـای ماکرومیسـت 
کـه به درختـان زنده، سرسـبز و دارای چوب 
سـالم حملـه می کننـد قارچ هایی هسـتند که 
پیـش از آنکه عامل پوسـیدگی چوب باشـند 
عامـل بیمـاری گیـاه میزبـان بـوده و موجب 
اختـال در فیزیولوژی گیاه میزبان می شـوند. 
فلینـوس،  از  گونه هایـی  ماننـد  قارچ هایـی 
اینونوتـوس و برخـی گونه هـای دیگـر. در 
قارچ هـا،  رویشـی  توالـی  از  گـروه  اولیـن 
خسـارت چوب کمتر و چوب سـالم تر است.

رویشـی  توالـی  از  گـروه  دومیـن  در 
از  گونه هایـی  چوب خـوار،  قارچ هـای 
قارچ هـا روی گیـاه میزبـان فعالیـت می کنند 
کـه چندان به سـبزینگی گیـاه کاری ندارند و 
بیشـتر با آنزیم های مترشحه خود روی چوب 
تنه )بیرون و درون چوب( موجب پوسـیدگی 
آن می شـوند. چوب هـای صنعتـی آلـوده بـه 
گونه هـای قارچی این گـروه از ارزش کمتری 
نسـبت به گـروه قبل برخوردارند )شـکل 4(.

توالـی گونه هـای  از  در سـومین گـروه 
برخـی  شـامل  کـه  مخـرب  قارچـی 
بازیدیومیسـت ها و اغلـب آسکومیسـت های 
چوب زی هسـتند، چوب به طـور کامل ارزش 
صنعتـی خـود را از دسـت داده و در حـال 
تبدیـل شـدن بـه کود در بسـتر جنگل اسـت 

)شـکل 5(.
گروه هـای مذکـور، براسـاس دو تـا سـه 
دهـه تجربـه کاری نگارنـده در جنگل هـای 

ایـران حاصل شـده اما طبقه بنـدی دیگری از 
توالی گروه های رویشـی، تقسـیم بندی شـده 
در چهـار طبقه، به صورت ذیل موجود اسـت.

طبقه بنـدي سـامت چوب خشـکه دارها 
بـر پایـه درجـه پوسـیدگي قارچی ناشـی از 

توالـی رویشـی قارچ هـا عبارتند از:
ــه از  ــن مرحل ــه 1: در ای ــیدگي درج پوس
پوســیدگی قارچــی چــوب، پوســت و چــوب 
درخت قابل تشــخیص اســت، رنگ آن نســبتًا 
طبیعــي بــوده و گاهــي اوقات جوانه رشــد یک 
ــه،  ــن مرحل ــود. ای ــده می ش ــر دی ــال اخی س
ــکوپي  ــاي ماکروس ــت قارچ ه ــروع فعالی ش

چــوب زی اســت.
درون  پوسـیدگي   :2 درجـه  پوسـیدگي 

چـوب قابـل تشـخیص اسـت و در بعضـي 
موارد پوسـت درخت دیده می شـود. فراواني 
و فعالیت قارچ هاي ماکروسـکوپي چوب زی 

به سـرعت افزایـش می یابـد.
پوسـیدگي درجـه 3: پوسـت درخـت و 
به طـور کامـل توسـط قـارچ  درون چـوب 
ماکروسـکوپي چوب زی تجزیه شده و چوب 

حالـت نرمـي بـه خـود مي گیرد.
و  چـوب  درون   :4 درجـه  پوسـیدگي 
پوسـت توسـط قـارچ ماکروسـکوپي به طور 
کامل تجزیه شـده و در برخـي موارد درخت 
به طـور کامـل بـه هومـوس تبدیـل می شـود 
)تبدیـل مـواد آلي بـه مواد معدنـي(. همچنین 
زادآوري اغلب مسـتقر شـده است و به آساني 

بـا ضربه بـه حالـت پـودري درمي آید.
در بررسی سامت درختان مقطوعه راش 
در راشسـتان های استان گلسـتان در شهریور 
1395 بـا همراهی گروهی از محققان آلمانی، 
توالـي رویـش گروه هـاي قارچي نشـان داد 
کـه اکثر تنه هـای افتاده در مراحل پوسـیدگی 

قارچی پیشـرفته ای هستند )شکل 6(.

 اسـتفاده های کاربـردي- زیسـتي از 
قارچ هـاي جنگلـي

اسـتفاده های کاربـردي از قارچ هـاي جنگلي 
به ویژه قارچ هاي ماکرومیسـت اکتومایکوریزا، 
پایـداري فضاهـاي سـبز شـهري  به منظـور 
و جنگل هـای طبیعـي بسـیار مؤثـر اسـت و 
می توانـد یکـی از فاکتور های مهم در توسـعه 

امروزه 
قارچي  آنزیم های 

هزینه های  با  نیاز،  مورد 
وارد  کشور  به  ارزی،  سنگین 

بخش  سرمایه گذاری  لذا  می شود. 
خصوصی برای تولید آن، عالوه بر 
داشت  خواهد  که  سرشاری  سود 
خدمت بزرگی به منابع طبیعی 
و صنایع کشور خواهد بود.

Fomes  fomentarius -4 شکلPluteus cervinus -5 شکل
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 Pisolithus arhizus شکل 7- قارچ اکتومایکوریز

Cantharellus cibarius شکل 9- مقایسه نهال مایکوریزایی با شکل 8- قارچ اکتومایکوریز زرد کیجا
نهال شاهد

شکل 6- بررسی توالي رویشی گروه هاي قارچي

عرصـه  در  امـروزه  باشـد.  سـبز  فضا هـای 
جهانـی، تولیـد تجـاري مایه تلقیـح قارچ

فرمانتور هــای  در   Pisolithus arhizus  
محصــول  و  می شــود  انجــام  بــزرگ 
ــده  ــه ش ــازار عرض ــه ب ــاده ب ــت آم به دس
ــي  ــتان هاي جنگل ــارف نهالس ــرای مص و ب
موضــوع   ایــن  ایــران  در  دارد.  کاربــرد 
ــی و  ــای تحقیقات ــه طرح ه ــوز در مرحل هن
ــکل  ــت )ش ــجویی اس ــای دانش پایان نامه ه
گســترده ترین  و  مهم تریــن  از  یکــی   .)7
در  درختــان  بــا  همزیســت  قارچ هــای 
قــارچ ایــران،  شــمال  راشســتان های 

Cantharellus cibarius اسـت کـه بومیان 
بـه آن زرد کیجـا می گویند )شـکل 8(. 

بـا  همزیسـت  میزبـان  گیاهـان  در 
ریشـه  حجـم  اکتومایکوریـز،  قارچ هـای 
چندین برابـر افزایش یافته و درنتیجه سـطح 
جـذب بـرای عناصـر غذایـی و مولکول های

 آب چندیـن برابـر شـده و درنهایـت موجب 
گیـاه  رویشـی  تـوان  و  بنیـه  رفتـن  بـاال 
می شـود. این عمل بـر اثر تغییـر مورفولوژی 
ریشـه های گیرنـده عناصـر غذایـی از طریق 
ایجـاد انشـعابات نـوک ریشـه، دوشـاخه ای 
شدن آنها و گسـترش طناب های ریزومورفی 
در خـاک اطراف ریشـه که به عنـوان پل های 
ارتباطـی عمـل می کننـد، صـورت می گیـرد 

)عارفی پـور،1377(.
و  مایکوریزایـی  نهال هـای  مقایسـه 
غیرمایکوریزایی نشـان می دهـد که نهال های 
بیشـتری  ارتفاعـی  رشـد  از  مایکوریزایـی 
برخـوردار بـوده و همین طـور حجم رشـدی 

اسـتفاده های 
کاربـردي از قارچ هـاي 

قارچ هـاي  به ویـژه  جنگلـي 
ماکرومیسـت  اکتومایکوریـزا، 

به منظـور پایـداري فضاهـاي سـبز 
شـهري و جنگل های طبیعي بسـیار 
مؤثـر اسـت و می توانـد یکـی از 
فاکتور هـای مهـم در توسـعه 

فضا هـای  سـبز باشـد.
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Ganoderma lucidum -14 شکلOudemansiella radicata -15 شکل

  Ganoderma applanatum -13 شکل

Auricularia auricula -11 شکل Armillaria mellea -10 شکل

Flamulina velutips -12 شکل
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بیشـتری دارنـد )شـکل 9(.
ــکی(  ــی )دان گنجشـ ــاه گل آفتابـ گیـ
مناسـب   Helianthemum salicifolium  
اسـت.  کویرزدایـی  و  بیابان زدایـی  بـرای 
پـای  خـاک  خـوردن  تـرک  و  برآمدگـی 
گیـاه میزبـان، نشـان از وجـود قـارچ دنبان 
 15 حـدود  عمـق  در  گیـاه  بـا  همزیسـت 
سـانتیمتری خـاک اطـراف ریشـه دارد. گیاه 
نظیـر  مختلفـی  اسـتان های  از  آفتابـی  گل 
خوزسـتان، کرمانشـاه، فـارس و کهگیلویه و 

بویراحمـد گـزارش شـده اسـت.

 استفاده های دارویی از قارچ های جنگلی 
)naturopathic(

در ایـن تحقیق، گروهـي از قارچ هاي دارویي 
ایران معرفي شـدند که براسـاس بررسـی های 
انجـام شـده، تأثیـرات قابـل ماحظـه اي در 
انسـاني  بیماري هـاي  از  بسـیاري  کنتـرل 
دارنـد و امید اسـت ایـن تحقیـق، زمینه اي را 
بـراي همـکاري با دانشـمندان و داروسـازان 
هموطـن فراهـم کنـد تـا بتـوان با اسـتخراج 
فراورده هـای دارویـي از گونه هـای قارچـي، 

داروهـاي ارزشـمندي را بـه جامعـه علمي- 
پزشـکي کشـور ارائـه داد. در ایـن نـگارش 
به اختصـار تعـدادی از گونه هـای قارچ های 
دارویـی به همـراه خـواص آنهـا ارائـه شـده  

)عارفی پـور، 1392( کـه عبارتنـد از:
دارای  قارچ  این   :Armillaria mellea  -
گوارشي  تسهیل کننده  و  نیروبخشی  خاصیت 

است )شکل 10(.
– Auricularia auricular: این قارچ دارای 
و  خون ساز  ضددرد،  نیروبخشی،  خاصیت 

بندآورنده خون است )شکل 11(.
قارچ  این   :Cantharellus cibarius  –
چشم درد،  برطرف کنندگی  خاصیت  دارای 
و  پوست  برطرف کننده خشکي  بینایي،  بهبود 

دافع غشای مخاطي است.
دارای  قارچ  این   :Flamulina velutips  –
است  تومور  تشکیل  از  پیشگیري  خاصیت 

)شکل 12(.
- Ganoderma applanatum: این قارچ 
بدن،  ایمني  سیستم  محرک  خاصیت  دارای 
برطرف کننده آماس سرطان مري، برطرف کننده 
رماتیسم و بندآورنده خون است )شکل 13(.

قارچ  این   :Ganoderma lucidum  -
ضدسرفه،  آنتي اکسیدانت،  خاصیت  دارای 
و  نیروبخش  بدن،  ایمني  محرک  خلط آور، 
ماده  از سنتز  است. همچنین  هیستامین  آنتي 
هیستامین )C5H9N3( در بافت هاي سلولي 

بدن جلوگیري می کند )شکل 14(.
- Oudemansiella radicata: ایـن قارچ 
دارای خاصیـت کاهنـده فشـار خـون اسـت 

 .)15 )شکل 
- Panellus stypticus: ایـن قـارچ دارای 
خاصیـت بنـد آورنـده )styptic( خـون بـا 

اسـتعمال خارجـي اسـت )شـکل 16(.
قـارچ  ایـن   :Stereum hirsutum  -
 ergosta -7 مـاده  آنتي بیوتیـک و  حـاوي 
میکروب هـاي علیـه   22-din -3b-ol و 

 Micrococcus pyogenes, Diphtheria 
bacilli, Neisseria meningitides اسـت 

.)17 )شکل 
- Geastrum triplex: کاربـرد و خـواص 
دارویـي این قـارچ عبارت اسـت از: افزایش 
تـوان و کارکرد ریه و سیسـتم تنفسـي، بهبود 

عمل حنجـره و رساسـازي صدا.

Panellus stypticus -16 شکل
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- Lenzites betulina: کاربـرد و خـواص 
دارویـي این قارچ عبارت اسـت از: کمک به 
بهبود عمل سیسـتم گردش خون و پیشگیري 

از ایجاد تومور )شـکل 18(.
- Lepisda nuda: این قارچ ضدباکتري بوده و 

موجب پیشگیري از تشکیل تومور می شود.
قارچ  این   :Phallus impudicus  -
بهبوددهنده زخم و جراحت است )شکل 19(.
- Phellinus igniarius: ایـن قـارچ دارای 
خاصیـت ضداسـهال بـوده و بندآورنده خون 

است )شـکل 20(.
- Pleurotus ostreatus: این قارچ خاصیت 
پیشگیري از تشکیل تومور را دارد )شکل 21(.
- Schizophyllum commune: این قارچ 
ضدافسـردگي  و  فرح بخشـي  اثـرات  داراي 
اسـت. همچنین اثر مثبتی بـر وضعیت عمومي 
بـدن داشـته و باعـث طـول عمـر می شـود 

.)22 )شکل 
- Trametes hirsuta: ایـن قـارچ دارای 
خاصیت پیشـگیري از تشـکیل تومور بوده و 

برطـرف سـازنده رطوبـت و حـرارت بـدن 
اسـت )شـکل 23(.

- Trametes versicolor: این قارچ حاوي 
آنتي بیوتیک است. همچنین برطرف کننده ورم 
کبد و ضد سرطان )سرطان سینه و پروستات( 

براساس PSK موجود در آن است.
- Tremella mesentrica: این قارچ دارای 
خواص خلط آور، برطرف کننده تنگي نفس و 

التهاب ریوي )برونشیت( است )شکل 24(.

قـارچ  ایـن   :Xylaria polymorpha  -
زایمـان   از  بعـد  شـیردهي  افزایـش  باعـث 
(promote lactation after birth) می شود.

- Tremella fuciformis: ایـن قـارچ مؤثر 
بـر زیبایی و جوانی پوسـت اسـت.

 اسـتفاده های کاربـردي- معیشـتي از 
جنگلي قارچ هـاي 

بـرای ارتقـا و بهبـود اقتصـاد حاشیه نشـینان 
معرفـی  و  شناسـایی  بـا  می تـوان  جنـگل 
گونه هـای قارچ هـای خوراکـی بـرای عرضه 
بـه سـبد غذایی ایـن افـراد و همچنین عرضه 
در بازارچه هـای محلـی، اسـتفاده کاربـردی 
و مفیـدی از ایـن گونـه قارچ هـای بومـی در 
رویشـگاه های جنگلـی ارائـه کـرد. هرچنـد 
بومیـان مناطـق جنگلی، معـدود گونه  هایی را 
نسـل بـه نسـل می شـناخته و از آنهـا تغذیـه 
می کرده انـد. امـا ایـن کافی نبـوده و ضروری 
اسـت با آموزش و معرفـی گونه های خوراکی 
از  اسـتفاده  دانـش  بـاال،  غذایـی  ارزش  بـا 

برای 
اقتصاد  بهبود  و  ارتقا 

می توان  جنگل  حاشیه نشینان 
گونه های  معرفی  و  شناسایی  با 

قارچ های خوراکی برای عرضه به سبد 
غذایی این افراد و همچنین عرضه در 
بازارچه های محلی، استفاده کاربردی 
قارچ های  این گونه  از  مفیدی  و 
بومی در رویشگاه های جنگلی 

ارائه کرد.

Stereum hirsutum -17 شکل Lenzites betulina -18 شکل

Pleurotus ostreatus -21 شکل Phallus impudicus -19 شکلPhellinus igniarius -20 شکل
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قارچ هـای خوراکی را در بین جنگل نشـینان 
و حاشیه نشـینان جنـگل ترویـج داد.

 سـایر استفاده های کاربردي از قارچ هاي 
جنگلي

قارچ هاي روان گردان
 Psychoactive mushrooms- Hallucinogenic)

:(mushrooms
داشـتن  به دلیـل  روان گـردان  قارچ هـای 
در  اختـال  موجـب  مـواد خـاص،  برخـی 
پیرامـون  واقعیت هـای  درک  و  هوشـیاري 
فرد شـده، سیسـتم عصبـي را تهییـج کرده و 
فشـار خـون را بـاال می برنـد. میـزان و نحوه 
تأثیـر ایـن مواد به غلضـت ماده مؤثـره، نوع 
ترکیـب و گونـه قـارچ بسـتگی دارد. ایـن 
قارچـي خانواده هـای  از  تاکنـون  گونه هـا 
 Tricholomataceae ،Cortinariaceae

و    Coprinaceae ، Plutaceae ،Bolbitaceae
شـده اند.  گـزارش   Strophoriaceae

  Gymnopilus spectabilis  در این تحقیق سه گونه
  Panaeolus subbalteatus  و  Pluteus salicinus

از ایران معرفي شد )عارفی پور، 1385(.

 پیشنهاد
در  مطرح شده  موضوع های  می شود  پیشنهاد 
استفاده های کاربردی از قارچ ها در زمینه تولید 
داروها و آنزیم های صنعتی، تنوع گونه ای در 
قارچ های خوراکی و غیره از طریق شرکت های 
دانش بنیان، مطالعات دانشجویی )پایان نامه ها( و 
دیگر محققان عاقه مند مورد پیگیری و تحقیق 
شوند. نائل  نهایی  محصول  به  تا  گیرند  قرار 

 منابع
قـارچ  بیولـوژی  بررسـی   .1374 م.،  عارفی پـور، 
راش،  چـوب  روی  آن  اثـرات  و  رنگین کمـان 
مؤسسـه پژوهشـی،  طـرح  نهایـی  گـزارش 
تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران،46 صفحه.
عارفی پور، م.، 1382. بررسـی پوسـیدگی های قارچی

درون چوب راش، گزارش نهایی طرح پژوهشی،
مؤسسـه تحقیقات جنگلها و مراتع کشـور، تهران، 

94 صفحه.
قارچ هـای شناسـایی   .1377 م.،  عارفی پـور، 
 اکتومایکوریز چند گونه سـوزنی برگ در اسـتان
 گیـان، پایان نامـه کارشناسـی ارشـد، دانشـگاه

آزاد، علوم و تحقیقات.
شناسـایی و  جمـع آوری   .1385 م.  عارفی پـور، 
قارچ هـای ماکروسـکوپی جنگل هـای درازنـو و
 شـصت کاته اسـتان گلسـتان، گـزارش نهایـی 
طـرح پژوهشـی، مؤسسـه تحقیقـات جنگلهـا و

مراتع کشور، تهران، 141 صفحه.
عارفی پـور، م.، 1385. معرفـی برخـی از قارچ هـای
روان گردان جنگل های شمال و شمال غرب  ایران،

 هفدهمین کنگره گیاه پزشکی کرج، ص 412.
شناسـایی و  جمـع آوری   .1387 م.،  عارفی پـور، 
 قارچ هـای ماکرومیسـت جنگل هـای شـمال و
نهایـی طـرح  شـمال غـرب کشـور، گـزارش 
 پژوهشـی، مؤسسـه تحقیقـات جنگلهـا و مراتع

کشور، تهران،143 صفحه.
عارفی پـور، م.، 1392. معرفـی برخـی از قارچ هـای
 دارویی ایران، گیاه و زیست بوم، 9)37(: 34-17.

 Schizophyllum commune -22 شکل

Trametes hirsuta -23 شکل

  Tremella mesentrica -24 شکل


