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مقدمه  
طبیعـت اسـتان گیـالن با اقلیـم معتـدل، خاک هـاي حاصلخیـز آبرفتـي، رودخانه های 
فـراوان و پـرآب، جنگل هاي انبوه و وسـیع و مراتع طبیعي، طیف گسـترده ای از نعمت های 
خـدادادی ازجملـه گونه هـای قارچ هـای جنگلـی را در بـر دارد. قارچ ها از گذشـته های دور 
بـا زیسـت انسـان  در ارتبـاط بـوده  و انسـان ها از هزاران سـال پیـش به اهمیـت قارچ های 
کالهـک دار واقـف بودنـد. در واقـع، پیشـینیان مـا کـه باتوجه بـه اسـتعدادها و توانایی های 

محیـط زندگـی خـود طـی دوره جنگل نشـینی، بـه ارزش قارچ هـای خودرو پـی بردند. 
توجـه بـه دانـش بومـی، راهبـردی  جدیـد در توسـعه جوامـع محلـی اسـت کـه بـه سـبب 
انطباق پذیـری با شـرایط محیطـی، اجتماعی و اقتصـادی جامعه، نقش مهمـی در زندگی مردم 
محلـی دارد. بـر اسـاس دانـش بومی، مـردم عادی توانایی تعییـن موقعیت دقیـق و زمان رویش 
قـارچ را کسـب کرده انـد. قارچ هـای جنگلـی افزون بـر اینکه در بهبـود کیفیت غذایـی و تامین 
معاش و اقتصاد خانوار روسـتاییان و حاشیه نشـینان جنگل نقش دارند، بیشـتر گونه های آن ها 
قابلیـت کشـت داشـته و بـرای تولید مواد اولیـه در صنایع دارویـی و غذایی بـه کار می روند. 
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برداشـت قارچ هـای خـودرو ازجملـه فعالیت های جانبی روسـتاییان اسـت کـه در کنار 
فعالیت هـای اصلـی آن هـا، طـی یـک دوره کوتاه مـدت و ضمـن ایجـاد انگیـزه  اقتصادی و 
به کارگیـری بخشـی از نیـروی کار، درآمـد کمابیـش مناسـبی را فراهـم می کنـد. هرچند 
مـردم محلـی مناطـق جنگلـی، گونه هایـی را نسل به نسـل  شـناخته و از آن هـا تغذیـه 
کرده انـد؛ امـا اینحجـم از اطالعـات کافـی نبـوده و ضـروری اسـت بـا آمـوزش و معرفـی 
گونه هـای خوراکـی بـا ارزش غذایـی بـاال، دانـش اسـتفاده از قارچ هـای خوراکـی را  بین 
جنگل نشـینان و حاشـیه  نشـینان جنـگل ترویـج داد و بـا معرفـی آن ها همچـون یکی از 
جاذبه هـای گردشـگری روسـتاها و بـا ایجـاد انگیـزه در اشـتغال زایی گروه هـاي خـاص 
روسـتایی ازجملـه زنـان و جوانـان، در دسـتیابی به توسـعه پایدار روسـتایی تاثیـر گذارد 

زیـرا تعـدادی از قارچ هـای خـودرو قابلیـت تولیـد پرورشـی نیـز دارند.

جنگل های هیرکانی
جنگل هـای شـمال ایـران معـروف بـه جنگل هـای هیرکانی یا خـزری جـزء جنگل های 
تجـاری و مرغوب کشـور هسـتند. جنگل های هیرکانـی از آخرین بازمانده هـای جنگل های 
معتدلـه جهـان بـه شـمار می روند. تنـوع اقلیمـی، توپوگرافی و پوشـش گیاهـی از جلگه تا 
ارتفاعـات سـبب شـده تـا ایـن جنگل هـا از مهم تریـن ذخیره گاه هـای ژنتیکـی زیسـت  کره 
بـا گونه هـای گیاهـی متنـوع باشـند. نیازهـاي اکولوژیکـی و شـرایط ویژه رویشـگاهی مثل 
آب وهـوای مرطوب و خاک غنی، شـرایط مناسـبی را براي رویش انـواع مختلف قارچ فراهم 
می کنـد؛ به طـوری کـه در همـه فصل هـا گونه هـاي متنوعـی از قارچ هـاي ماکروسـکوپی 
در ایـن جنگل هـا بـه چشـم می خـورد، قارچ هـای ماکروسـکوپی یکـی از اجـزای اصلـی 

اکوسیسـتم جنـگل اسـت کـه در سـالمت و پویایی آن نیـز نقش بسـزایی دارند.

  در سـال های اخیـر، تخریـب جنگل هـای هیرکانـی منجـر بـه کاهش تنـوع و فراوانی 
قارچ ها شـده اسـت.
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 تقسیم بندی قارچ ها
قـارچ خوراکـی موجودی اسـت ماکروسـکوپی با سـاختار زایشـی مجزا )کالهـک و پایه( 
که قابلیت رشـد روی خاک و روی تنه درختان را دارد و آن قدر درشـت اسـت که با چشـم 
غیرمسـلح رویت پذیـر بـوده و می تـوان آن را بـا دسـت چیـد. قارچ هـا بر اسـاس مصرف به 

سـه گروه تقسـیم می شوند:
1-  قارچ هـای خوراکـی )کـه ازجملـه قارچ هـای مفید هسـتند. سـاختار کامل یعنی 

کالهـک و پایـه دارنـد مثل قـارچ صدفی، دکمـه ای و ماننـد آن ها(.
2- قارچ هـای سـمی )قارچ های سـمی ازنظر ظاهری شـباهت بسـیاری بـه قارچ های 
خوراکـی دارنـد و افـراد عـادی قـادر بـه تشـخیص آن هـا نبـوده و گزارش هایـی مبنـی بـر 
مسـمومیت آن هـا وجـود دارد، مانند تعـدادی از قارچ های گونه آمانیتا(. ازآنجاکه تشـخیص 
قارچ هـای سـمی از خوراکـی، از تـوان اشـخاص غیرماهـر خارج اسـت، همواره ایـن گونه از 
قارچ هـا موجـب مسـمومیت و تهدید جان افراد می شـوند؛ بنابراین، عواقب پیش بینی نشـده 
در شناسـایی نادرسـت قـارچ سـمی و غیرسـمی، می توانـد بسـیار مرگ بـار باشـد. پـس در 

مصـرف هـر نوع قـارچ ناشـناخته ای نهایت دقت الزم اسـت.

نکته مهم

تعـداد زیـادی از قارچ هـا در طبیعـت بدل داشـته کـه از نظر ظاهری شـباهت بسـیار بـه قارچ های 

خوراکـی دارند.

3- قارچ هـای دارویـی )کـه ممکن اسـت از قارچ هاي سـمي یا خوراکي تهیه شـوند( 
یکـي از منابع زیسـتي ارزشـمند در صنایع داروسـازي بـوده و کاربردهـاي فراواني در زمینه 

تولیـد دارو یـا کمک بـه برنامه هـاي درماني یافته انـد، مانند قـارچ گانودرما. 
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نحوه زندگي قارچ ها
قارچ هــاي ماکروســکوپي در شــرایط اکولوژیــک و میکروکلیمایــي متفــاوت یافــت شــد 
کــه قــادر بــه فتوســنتز نیســتند و از مــواد آلــي دیگــر تغذیــه مي کننــد، به همیــن ســبب 
یکــي از اجــزاي مهــم در اکوسیســتم جنــگل بــه شــمار می رونــد. قارچ هـــا یــا به صــورت 
ســاپروفیت، مــواد مغــذی را از تجزیــه حیوانــات و گیاهــان مــرده، کودهــای آلــی، چوب های 
ــه  ــده تغذی ــگل از موجــود زن ــا به شــکل ان ــد، ی پوســیده، برگ هــا و خــاک تامیــن می کنن
کننــد یــا ممکــن اســت در رابطــه  همزیســتی ای کــه بــا گیاهــان برقــرار می کننــد، گلوکــز 

درختــان و ســایر گیاهــان را بــا مــواد معدنــی و آب مبادلــه کننــد.
ــا اســت.  ــر قارچ ه ــرای تکثی ــذر در گیاهــان، اندامــی ب ــد ب ــا هــاگ همانن  اســپور ی
ــام میســلیوم تشــکیل  ــه ن ــي ریشــه مانند و رویشــي ب ــی اســپور، اندام ــس از جوانه زن پ
ــي وارد  ــه درون بافــت مــواد آل ــادر اســت کــه ب ــارچ ق ــا هیــف ق می شــود. میســلیوم ی
ــد  ــن می توان ــد؛ همچنی ــذب کن ــه و ج ــا را تجزی ــي آن ه ــي و معدن ــواد آل ــده و م ش
ــرایط،  ــودن ش ــد و درصــورت مســاعد ب ــد کن ــاک رش ــر خ ــال زی ــن س ــدت چندی به م
ــدید و  ــی ش ــر اســت. بارندگ ــن  رویت پذی ــک روی ســطح زمی ــه و کاله ــور پای ــا ظه ب
ــد  ــی بودن ــن فرصت ــر چنی ــه منتظ ــود ک ــی می ش ــش قارچ های ــب روی ــرق موج رعدوب
ــی  ــدت کوتاه ــرق م ــرق و ب ــر رعدوب ــر اث ــه ب ــادی ک ــاده زی ــی فوق الع ــوان الکتریک )ت
ــت(  ــه اس ــم ثانی ــت درده میلیونی ــزار ول ــود:،حدود 100-50 ه ــاد می ش ــاک ایج در خ
به عــالوه، رعدوبــرق ســبب تبدیــل نیتــروژن جــو )کــه بــرای ســاخت پروتئیــن ضــروری 
اســت ولــی امــکان جــذب آن بــرای بیشــتر جانــداران وجــود نــدارد( بــه مولکول هایــی 

جذب  پذیــر بــرای قارچ هــا می شــود )شــکل1(.
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شکل 1-  قسمت های مختلف قارچ

ارزش غذایی قارچ های خوراکی
قــارچ خوراکــی یکــی از مهم تریــن منابــع پروتئیــن غیرحیوانــی اســت کــه امــروزه مصرف 
گســترده ای دارد. قارچ هــا منابــع خوبــی از مــواد معدنــی، ویتامین هــا، فیبــر، پروتئیــن گیاهــی 
و اســید نوکلئیــک هســتند. افــزون بــر ایــن، قارچ هــا آنتی اکســیدان و پلی فنــول دارنــد کــه 
ــرای افــرادی کــه دچــار قنــد و  ســبب تقویــت سیســتم ایمنــی بــدن می شــوند. قارچ هــا ب
کلســترول بــاال هســتند، مناســب بــوده و به ســبب مقدار کالــری کــم، در پیشــگیری از چاقی 

نیــز موثر هســتند.
ــی و  ــمی، خوراک ــی )س ــای متنوع ــالن قارچ ه ــه ای گی ــق جلگ ــا و مناط در جنگل ه
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ــا، شناخته شــده ترین قارچ هــای خــودرو خوراکــی  ــن آن ه ــه از بی ــد ک ــی( می روی داروی
در بیــن جوامــع محلــی، معرفــی و خــواص دارویــی آن هــا تشــریح می شــود؛ درادامــه، 

بــه طــرز پخــت انــواع غذاهایــی کــه بــا آن هــا تهیــه می شــود نیــز اشــاره خواهــد شــد.

  در شناســایی قارچ هــای جنگلــی بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه کــرد کــه تعــداد زیــادي 
از قارچ هــا بــراي تغدیــه بــه گیاهــان میزبــان خــود وابســته هســتند. ایــن قارچ هــا بــا طیــف 

وســیعی از رویشــگاه ها و گیاهــان میزبــان ارتبــاط دارنــد.

 Amanita Caesarea میش )Amanitaceae( 1- قارچ قیصر یا مرغانه

  شــناخت میــش )قــارچ جنگلــی؛ در گویــش محلــی بــه قــارچ میــش گفته می شــود( 
و اســتفاده از ایــن منبــع سرشــار از پروتئیــن، نقطــه عطفــی در زندگــی جنگل نشــینان 
محســوب می شــود. مرغانه میــش یــک گونــه خوراکــی از بیــن گونه هــای ســمی 
جنــس آمانیتــا و خانــواده آمانیتاســه )Amanitaceae( اســت. ایــن قــارچ در ابتــدا و 
ــا شــکلی مشــابه تخم مــرغ در زیــر زمیــن  ــوده و ب ــدون ســاقه ب در مرحلــه دکمــه ای ب
ــود  ــکافته می ش ــی ش ــا فنجان ــی ی ــدام تخم مرغ ــاقه آن از ان ــرور، س ــرار دارد. به م ق
ــرغ  ــارچ از دل تخم م ــس ق ــدون فل ــاف و ب ــز، ص ــه قرم ــل ب ــی متمای ــک نارنج و کاله
ــا نارنجــی کم رنــگ  ــه قــارچ زرد ت ــه خــود می گیــرد. پای خــارج شــده و حالــت چتــر ب
ــوغ  ــه بل ــی مرحل ــرض دارد. ط ــانتی متر ع ــول و 4-2 س ــانتی متر ط ــوده و 15-8 س ب
 )Volva( ــوا ــام ول ــه ن ــد ب ــاختاری فنجان مانن ــاقه، س ــده س ــمت قاع ــارچ، در قس ق
ــه  ــارچ را در مرحل ــده پــرده غشــایی)عمومی( اســت و ق مشــاهده می شــود کــه باقی مان
ــه گوشــتی همچــون  ــک حلق ــر کالهــک ی ــن، زی ــرد؛ همچنی ــر می گی تخم مرغــی در ب
ــه  ــک پوشــش ثانوی ــز ی ــده نی ــود و باقی مان ــده می ش ــغ دی ــارچ بال ــاقه ق ــن دور س دام
ــه محافظــت می کند)شــکل های  ــی از تیغ ــه تخم مرغ ــه در مرحل )اختصاصــی( اســت ک
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2 و 3(. ایــن قــارچ یکــی از بــا ارزش تریــن و زیباتریــن قارچ هــای خوراکــی جنگل هــای 
هیرکانــی اســت. به طــور مســتقیم روی ســطح زمیــن و نــه روی درخــت یــا چوب هــای 
ــا خوش شانســی  ــارچ شــانس ی ــه ق ــه ب پوســیده مشــاهده می شــود. بیــن مــردم منطق
ــی  ــزد اهال ــارچ را ن ــن ق ــودن، ای ــاب ب ــوب و کمی ــیار خ ــزه بس ــت. م ــروف اس ــز مع نی
بســیار محبــوب کــرده اســت. مرغانه میــش گونــه اکتومایکوریــز )در همزیســتی ریشــه 
ــد.  ــده  فعالیــت کــرده و از هــم ســود می برن ــارچ، به صــورت یــک واحــد زن ــا ق ــاه ب گی
ــی  ــواد غذای ــرار می دهــد و در جــذب آب و م ــاه ق ــارچ ریشــه خــود را دور ریشــه گی ق
بــه گیــاه کمــک می کنــد(  در فصــل بهــار از اواســط اردیبهشــت، و اواخــر تابســتان تــا 
اوایــل پاییــز بیشــتر زیــر درختــان بلــوط، کاج، راش و گاه زیــر درخــت ممــرز می رویــد. 
ــه دکمــه ای و ســاختار تخم مرغــی اســت. ایــن  بهتریــن زمــان مصــرف خوراکــی مرحل
ــه  ــز پخت ــز و بخار پ ــاب، آب پ ــارچ مثــل بیشــتر قارچ هــای دیگــر اغلــب به صــورت کب ق
ــق  ــی از مناط ــود )در برخ ــت داده می ش ــم تف ــه ه ــره و دنب ــا ک ــن ب ــود و همچنی می ش
ــارچ  ــن ق ــاره ای ــب درب ــه جال ــارچ خــام خــورده می شــود(. نکت ــن ق ــژه ســیاهکل، ای به وی

ــه نمی کنــد. ــه آن حمل آنکــه حلــزون و ســایر آفــات ب
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شکل2. قارچ خوراکی قیصر یا مرغانه میش    

شکل3. اندام های مختلف قارچ خوراکی قیصر یا مرغانه میش

چنــد نمونــه دیگــر از میش هــای خوراکــی در شــکل 4 نشــان داده شــده کــه شــامل 
ــد(  ــازو می گوین ــوط م ــت بل ــه درخ ــالن ب ــردم گی ــش م ــده )در گوی ــش، مازوگزن گزنه می
ــوط دارد و  ــان بل ــر درخت ــردن زی ــه رشــد ک ــادی ب ــه زی ــارچ عالق ــن ق ــده )ای ــا زرده گزن ی
بــه ســبب طعــم تنــدی معــروف بــه گزنــده معــروف اســت، درون آن مایــع ســفید رنگــی 
وجــود دارد کــه بــرای کاهــش طعــم تنــد، هنــگام پخــت، مــدت بیشــتری روی آتــش قــرار 
می دهنــد(، زیرپیــچ یــا زبیــده )کالهــک آن بــه رنگ هــای خاکســتری تیــره و خاکســتری 
روشــن اســت. اغلــب دســته قــارچ بــا کمــی قــوس بــه ســمت بــاال رشــد کــرده و در ارتفــاع 
بــاالی 400 متــر از ســطح دریــا می رویــد(، ســرخ میش )کالهــک بــه رنــگ قرمــز و پایــه 
آن ســفید بــوده و از قرمــز روشــن تــا تیــره یافــت می شــود( بیشــتر زیــر درختــان ممــرز، 
راش انجیلــی و توســکا در ارتفــاع 400 متــر از ســطح دریــا حیــات دارد. این قارچ دل چســب 
و خوش مــزه بــه ســبب طعــم تنــد و فلفلــی، بــه آتش میــش معــروف اســت، شــیرگزنده ) 
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فصــل رویــش ایــن قــارچ از اواســط اردیبهشــت تــا اوایــل پاییــز اســت. نکتــه جالب توجــه 
ــی  ــرای تلخی زدای ــده شــده اســت کــه ب ــاه آنکــه در برخــی از نواحــی دی ــن گی ــاره ای درب
قــارچ را خــرد کــرده و پــس از شســتن، در پارچــه نــازک می پیچنــد و آویــزان می کننــد(. 
بازلنگ میــش )غازلنــگ یــا بازلنــگ ماننــد پــای غــاز یــا پــای بــاز اســت در گویــش محلــی 
بــه پــای غــاز، لنــگ گفتــه می شــود( کرک لنــگ یــا غازلنــگ )کالهــک گوشــتي و درشــت 
کمابیــش تیــره، پایه بلنــد، ســفید و حلقــه دار اســت. به صــورت کبابــی مصــرف می شــود و 
شــنیده شــده در گذشــته از ایــن قــارچ در تهیــه خورشــت فســنجان اســتفاده می کردنــد(. 
باندرمیــش )قــارچ بانــدر یکــی از ضخیــم تریــن قارچ هــای زمینــی اســت کــه کبابــی مصرف 
ــا آب  ــد ت ــرار داده و تفــت می دهن ــا رابرعکــس روی ســینی ق ــن قارچ ه می شــود، همچنی
پــس بدهــد؛ ســپس بــه آن تخم مــرغ اضافــه می کننــد و اجــازه نمی دهنــد آبــش تبخیــر 

شــود چــون معتقدنــد کــه بیشــترین خاصیــت در آب آن اســت(.

پالف ب

جثت

 شکل 4. قارچ خوراکی مازوگزنده یا زرده گزنده)الف(، زیرپیچ یا زبیده)ب(، سرخ میش یا آتشی میش)پ( شیرگزنده)ت(  
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بازلنگ میش )ث(  باندرمیش)ج(

 Cantharellus cibarius  2- قارچ قیفی یا قارچ زرِد کیجا   

قــارچ زردکیجــا )کیجــا در زبــان مازندرانــی بــه معنــای دختر اســت( یکــی از قارچ های 
خوراکــی متعلــق بــه خانــوادة کانتارالســه، )Cantharellaceae( بــا پراکنــش وســیعی 
در جنگل هــای شــمال ایــران و محبــوب اهالــی ایــن مناطــق اســت. یکــی از مهم تریــن، 
ــوس و  ــوط، راش، ت ــان بل ــا درخت ــت ب ــای همزیس ــن قارچ ه ــن و محبوب تری مرغوب تری
ــه ای  ــارچ گون ــن ق ــکل 5(. ای ــت )ش ــران اس ــمال ای ــوزنی برگ ش ــف س ــای مختل گونه ه
ــده  فعالیــت  ــارچ مثــل یــک واحــد زن ــاه،  ق ــا ریشــه گی ــز )در همزیســتی ب اکتومیکوری
ــرار می دهــد و  ــاه ق ــارچ ریســه خــود را دور ریشــه گی ــد. ق ــرده و از هــم ســود می برن ک
در جــذب آب و مــواد غذایــی بــه گیــاه کمــک می کنــد( خوراکــی و پرمصــرف در جهــان 
بــه شــمار مــی رود. قــارچ زردکیجــا ارزش فوق العــاده ای بــرای درختــان جنگلــی دارد کــه 
شــامل جــذب آب و مــواد غذایــی و محافظــت ریشــه از عوامــل بیمــاری زا اســت. ایــن قارچ 
در گویــش محلــی گیــالن بــه زرِدلنــگ و در گلســتان و مازنــدران بــه زرِدکیجــا معــروف 
اســت. طــول ســاقه آن متفــاوت بــوده و گاه باریــک و بلنــد و گاهــی کوتــاه و کلفــت  اســت. 
در قســمت فوقانــی ســاقه، بــه ســبب تــداوم  تیغه هــا از ســطح زیریــن کالهــک تــا بخشــی 
از ســاقه ، مــرز مشــخصی میــان کالهــک و ســاقه وجــود نــدارد. ســاقه آن بــدون حلقــه 
یــا ضمایــم و رنــگ قــارچ زرد یــا نارنجــی بــوده، قطــر کالهــک محــدب و قیف شــکل آن 
3-15 سانتی متراســت کــه ابتــدا به صــورت چتــری و برجســته و ســپس تخــت و صــاف 
ــکیل  ــته تش ــای برجس ــن آن از تیغه ه ــطح زیری ــوده و س ــوج دار ب ــه آن م ــود. لب می ش
ــوع از قارچ هــا در ارتفــاع 800-400 متــر مشــاهده میشــود.  شــده اســت. رویــش ایــن ن
در شــهریورماه و در آغــاز فصــل پاییــز، پــس از نخســتین بارندگی هــا و مرطــوب شــدن 
زمیــن، زردکیجــا در جنــگل و زمین هــای شــیب دار مرطــوب میرویــد. ایــن گونــه قــارچ 
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ــو دارد و  خوراکــی وحشــی اســت کــه طعمــی شــیرین و فلفلــی و عطــری مشــابه زردآل
بــا تخم مــرغ ســرو می شــود. همچنیــن بــا آن کبــاب زرِدکیجــا، زرِدکیجاپلــو و خورشــت 
ــز  ــت قرم ــا گوش ــی ب ــواص و خوش طعم ــر خ ــا ازنظ ــود. زردکیج ــه می ش ــا تهی زردکیج
برابــری می کنــد و مــزه ای شــبیه گوشــت دارد. از مزایــای دیگــر زردکیجــا اینکــه هرگــز 
ــواص  ــد. خ ــه می بین ــر صدم ــم کمت ــل ه ــود و در حمل ونق ــره ای نمی ش ــه حش ــوده ب آل
دارویــی و درمانــی داشــته در تســکین چشــم درد، بهبــود بینایــی و رفــع خشــکی پوســت 

موثــر اســت.    

شکل5. زردکیجا

 Morchella esculenta 3- قارچ مورل یا کرکونوسه

 ،)Morchellaceae( مورچالســه  خانــواده  از  خوراکــی  قارچ هــای  مورل هــا   
گروهــی دیگــر از قارچ هــای محبــوب  و معــروف در دنیــا بــه ســبب ویژگی هــای 
حســی و طعــم مطبوعشــان هســتند. ظاهــر ایــن قــارچ عجیــب و مرمــوز بــا ســاختاری 
ــز انســان  ــبیه مغ ــوری و ش ــوی النه زنب ــورل الگ ــک م ــی اســت. کاله ــارن و توخال متق
دارد. انــدازه اش کوچــک و شــکل آن مخروطــی و  اســفنج مانند  اســت. انــدام بــارده بــه 
طــول 15-5 ســانتی متر بــه قطــر تــا ده ســانتی متر، گــرد تــا مخروطــی، بــه رنــگ زرد 
قهــوه ای، کرمــی، قهــوه ای روشــن تــا آجــری اســت و حفراتــی نه چنــدان منظــم دارد. 
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حاشــیه  حفره هــا اغلــب تیره تــر اســت و پایــه بــه رنــگ کرمــی تــا آجــری و بــا ســطحی 
آردی، بــه طــول 5-2 ســانتی متر و عــرض 3-1 ســانتی متر و بــا تورمــی در انتهــا دیــده 
ــیداتیو،  ــی آنتی اکس ــواص داروی ــارچ خ ــن ق ــده ای ــات انجام ش ــی تحقیق ــود. ط می ش
ضــد التهابــی، ضــد تومــوری و ماننــد این هــا دارد. آثــار ســودمند مورل هــا بیشــتر بــه 
ــکوربیک  ــرول، آس ــل، توکوف ــون فن ــیمیایی همچ ــات فیزیکوش ــاکاریدها و ترکیب پلی س
ــورل و  ــرای م ــش تقاضــا ب ــا وجــود افزای ــن D نســبت داده می شــود. ب اســید و ویتامی
افزایــش اهمیــت اقتصــادی، کشــت وکار آن هــا در دنیــا محــدود بــه کشــورهای چیــن و 
آمریــکا بــوده و بیشــتر بهصــورت خــودرو در مناطــق جنگلــی و اطــراف جاده هــا رشــد 
ــه کرکونوســه  ــی ب ــای محل ــارچ پفکــی و در بازاره ــه ق ــی ب ــش محل ــد. در گوی می کنن
ــر  ــنی زی ــاک ش ــتان، در خ ــل تابس ــار و اوای ــول در به ــت. به طورمعم ــروف اس ــم مع ه
ــگل  ــوزی در جن ــس از  آتش س ــتر پ ــد و بیش ــد می کن ــرد رش ــکل منف ــان به ش درخت
به وفــور یافــت می شــود. در ایــران، شــاید فقــط در شــهرهای شــمالی قابلیــت رشــدونمو 
ــا سرخ شــده  داشــته  باشــد. طعمــی مالیــم همچــون مــزه فنــدق دارد و به صورتکبــاب ی
مصــرف می شــود. پــس از برداشــت بایــد حفره هــای قــارچ را خــوب بررســی کــرد زیــرا 
ــرای تجمــع حشــرات اســت. نکتــه مهــم در خصــوص ایــن قــارچ آنکــه  محــل خوبــی ب
ــاغ رشــد کنــد، توانایــی جــذب ســموم و آفت کش هــا را دارد؛ البتــه ایــن ســم  اگــر در ب
طــی درازمــدت در بافــت قــارچ باقــی میمانــد. مورل هــا را می تــوان بــه دو صــورت تــازه 

ــرد )شــکل6(. و خشک شــده اســتفاده ک

شکل6. قارچ مورل
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 Coprinus comatus 4- قارچ مرد پشمالو، جوهری یا  قارچ ژولیده

ایــن قــارچ نه تنهــا خوراکــی اســت کــه خاصیــت دارویــی نیــز دارد، بافــت آن شــکننده 
ــه  ــواده آگاریکاس ــه از خان ــن گون ــت. ای ــم اس ــش مالی ــر و طعم ــرد و عط و منحصربه ف
)Agaricaceae(، بــا پایــه ضخیــم یــا توخالی ســفید، صاف و درخشــان نخســت به شــکل 
ــا 9 ســانتی متر  ــه قطــر 2 ت اســتوانه از زمیــن در می آینــد، و ســپس کالهــک گوشــتی ب
ــوده،  ــکل ب ــوغ زنگوله ای ش ــان بل ــه در زم ــیده، ک ــکل پولک پوش ــا مستطیل ش ــتوانه  ی اس
ظاهــر می شــود و به همیــن ســبب قــارچ ژولیــده نامیــده می شــود. کالهــک بــه صــورت 
ــارچ  ــن ق ــده می شــود. ای ــا گروهــی در علفزارهــا، چمن هــا و باغ هــا دی تکــی، پراکنــده ی
ــی و ماننــد آن دارد،  ــی، ضدباکتریای کــه خــواص ضدســرطانی، آنتی اکســیدانی، ضدالتهاب
ــی معــروف اســت.  ــی و دســتینگ مازن ــه نام هــای میــش دول گیالن ــی ب در گویــش محل
قارچ هــای نــورس ژولیــده خوراکی انــد، در دوران بلــوغ، اســپورها به صــورت جوهــر تیــره 
ــده و  ــد چی ــان بای ــن زم ــش از ای ــن، پی ــد؛ بنابرای ــک می چکن ــر کاله ــره از زی قطره قط
مصــرف شــود و بــا ســیاه شــدن پره هــا بایــد از خــوردن آن هــا پرهیــز کــرد. چیــدن ایــن 
ــر تابســتان  ــوان اواخ ــده را می ت ــارچ ژولی ــه نمی شــود. ق ــدی توصی ــراد مبت ــه اف ــارچ ب ق
ــارچ در دشــت ها و  ــن ق ــران، ای ــت. در ای ــدل یاف ــی مناطــق معت ــز در تمام ــل پایی و اوای
ــود،  ــاهده می ش ــور مش ــز به وف ــا نی ــی در جنگل ه ــور حت ــمالی کش ــق ش ــع مناط مرات
پیــش از مصــرف، ایــن قــارچ بایــد ایــن قــارچ را بــا کمــی نمــک به مــدت ســی دقیقــه در 
آب جوشــاند و ســپس آبکشــی کــرد. بهتــر اســت ایــن قــارچ را بالفاصلــه پــس از برداشــت 

جمــع آوری و مصــرف کــرد )شــکل7(.
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شکل7. قارچ مردپشمالو

Pleurotus Os teratus 5- قارچ صدفی یا راش میش

ــرا  ــت زی ــی اس ــارچ درخت ــدن، ق ــرای چی ــارچ ب ــن ق ــک هیجان  انگیزتری ــدون ش ب
بیشــتر در فصــل تابســتان و پاییــز  روی تنــه  پوســیده درختــان راش، صنوبــر، بلندمــازو، 
ــی  ــی زندگ ــارچ صدف ــد. ق ــمال می روی ــای ش ــا در جنگل ه ــد این ه ــاه بلوط و مانن ش
ــه  ــواده پلوروتاس ــت؛ از خان ــر اس ــم تولیدپذی ــی ه ــکل پرورش ــاپروفیتی دارد و به ش س
)Pleurotaceae( بــوده و کالهــک آن ســفید یــا خاکســتری شــبیه بادبــزن گســترده 
بــا لبه هــای پرچیــن و گوشــتی حــدود 25-5 ســانتی متر اســت و عطــر و طعــم 
ــاه  ــدون حلقه،کوت ــه ب ــا پای ــز ب ــوده و گاه نی ــه ب ــدون پای ــارچ ب ــن ق ــری دارد. ای دلپذی
ــی  ــارچ صدف ــت. ق ــده اس ــل ش ــک متص ــه کاله ــزی ب ــارن و غیرمرک ــم، نامتق و ضخی
ــورت کبابــی، سرخ شــده و گاه  ــی متنــوع داردو به ص ــراوان بــا رنگ های گونه هــای ف
ــی،  ــر ماکارون ــف نظی ــای مختل ــی در غذاه ــارچ صدف ــود. ق ــرف می ش ــت داده مص تف
ســوپ و همــراه ســیب زمینــی و غذاهــای گوشــتی بــه کار مــی رود . بیشــتر در ارتفاعــات 
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1500-300 متــر از ســطح دریــا مشــاهده شــده اســت. نکتــه مهــم دربــاره ایــن قــارچ 
آنکــه هنــگام مصــرف بایــد بادقــت شســته شــود تــا حشــرات از البــه الی پره هــا خــارج 
شوند)شــکل8(. پیشــگیری از تشــکیل تومــور و کاهــش کلســترول از ویژگی هــای 

ــه شــمار مــی رود. ــی آن ب ــی و درمان داروی

شکل 8. قارچ صدفی یا راش میش
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       Auricularia auricula 6- قارچ گوش یهودا یا قارچ گوش چوب

 )Auriculariaceae( ایــن قــارچ از گونه هاي خوراکــی و عضو خانــواده آریکوالریاســه
ــه  ــه ک ــی از ریش ــن بخش ــده و همچنی ــان زن ــه درخت ــرده، تن ــاخه هاي م ــوده، روي ش ب
ــرز  ــارون و مم ــاً ن ــب آن ترجیح ــان مناس ــد؛، میزب ــد می کن ــت رش ــاک اس ــارج از خ خ
هســتند ولــی روي ســایر درختــان پهــن بــرگ نیــز رشــد می کنــد. ظاهرکالهــک ژالتینــی 
بــه رنــگ زرد، قهــوه ای مایــل بــه قرمــز تــا بنفــش بــوده و بــه ســبب شــباهتش بــه شــکل 
ــکین  ــی، تس ــرو بخش ــوان نی ــی آن می ت ــواص داروی ــت. از خ ــخیص پذیر اس ــوش تش گ

ــرد )شــکل9(. ــام ب دردو خون ســازی را ن

شکل 9. قارچ گوش یهودا

Ganodermalucidum 7- قارچ گانودرما

گانودرماتاســه  خانــواده  بــه  متعلــق  کاله دار  قارچ هــاي  جــزء  گونــه  ایــن   
دارنــد.  دارویــي  بیشــتر مصــرف خوراکــي  کــه  اســت   )Ganodermataceae(
ــده  ــرده و زن ــرگ (م ــان پهن ب ــده درخت ــه و کن ــارچ روي طوق ــن ق ــول، ای به طورمعم
ــل  ــود عام ــن موج ــود. ای ــاهده می ش ــل مش ــار فص ــر چه ــرز( در ه ــژه راش و مم )به وی
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پوســیدگی ســفید چــوب اســت. کالهــک قــارچ نیمه کــروی یــا شــبیه کلیــه و به نــدرت 
ــای و  ــک چین ه ــت. روی کاله ــی اس ــورت جانب ــتر به ص ــه آن  بیش ــوده و پای ــروی ب ک
شــیارهایی متحدالمرکــز وجــود دارد و بــه رنگ هــاي قهــوه اي  نارنجــی، قرمــز، بنفــش، 
ــا قهــوه ای  دیــده می شــود. ســطح زیریــن قــارچ  ــا حاشــیه ای  ســفید یــا زرد ت ســیاه ب
ــدي  ــات ج ــته، تحقیق ــال های گذش ــر دارد. در س ــر میلی مت ــرد در ه ــذ گ ــا 5 منف 4 ت
روي خــواص دارویــی ایــن قــارچ در دنیــا آغــاز شــده اســت؛ ازجملــه خــواص دارویــی 
ایــن قــارچ می تــوان بــه درمــان ســرطان معــده، آرتــروز، بی خوابــی، دردهــای عصبــی 
و ماننــد آن هــا اشــاره کــرد. همچنیــن محــرک ایمنــی بــدن و نیــرو بخــش اســت. ایــن 
ــاري  ــتفاده تج ــرای اس ــگل ب ــع آوری آن از جن ــوده و جم ــاب ب ــت کمی ــارچ در طبیع ق
ــود  ــد می ش ــز تولی ــی نی ــورت پرورش ــاد، به ص ــالش زی ــا ت ــن ب ــت؛ بنابرای ــي نیس کاف

ــکل 10(. )ش

شکل 10. قارچ گانودرما

Tuber sp  8- دنبالن

ــاب از  ــت و کمی ــی، گران قیم ــذ، داروی ــی لذی ــارچ خوراک ــی ق ــالن نوع ــارچ دنب ق
خانــواده توبراســه )Tuberaceae( اســت، در زبــان  انگلیســی ترافــل )Truffle( گفتــه 
ــوده،  ــه معنــی برآمــده، متــورم و برجســته ب ــی، ب ــان ترکــی آذربایجان می شــود و در زب
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ــق   ــه در عم ــالن ک ــارچ دنب ــت. ق ــروف اس ــد مع ــه نبات الرع ــنتی ب ــای س در کتاب ه
5 تــا 30 ســانتی متری و در مجــاورت ریشــه گیاهــان رشــد می کنــد، همزیســتی 
اکتومیکوریــزی خوبــی بــا درختــان کاج، بلــوط، فنــدق و افــرا دارد. ایــن قــارچ بســیار 
ــه  ــز ب ــی دارد و مجه ــیب زمین ــبیه س ــم ش ــوی نامنظ ــا بیض ــروی ی ــکل ک ــوی ش مق
ــد. دنبــالن  به صــورت  ــرار می گیرن ــا ق ــا در آن ه ــی اســت کــه هاگ ه کیســه های داخل
خــودرو، در بســیاری از مناطــق معتــدل دیــده می شــود. در گذشــته منشــأ دنبــالن را 
ــز  ــای قرم ــه رنگ ه ــف ب ــای مختل ــارچ در گونه ه ــن ق ــرق می دانســتند. ای ــوع رعدوب وق
ــوع آن پوســته ای  ــن ن ــی لذیذتری ــره، خاکســتری، ســفید، بنفــش و ســیاه اســت ول تی
ــوی دنبــالن  ــه ب ــا ســگ های تربیت شــده ، ک ــدا کــردن آن ه ــرای پی ســیاه رنگ دارد. ب
ــس  ــد. پ ــراه خــود می برن ــد، را هم ــن حــس می کنن ــر زمی ــانتی متری زی ــد س را از چن
ــن  ــد. مهم تری ــه می کنن ــروش عرض ــازار ف ــه ب ــع آوری و ب ــا را جم ــایی، قارچ ه از شناس
کاربرد هــای دارویــی ایــن قــارچ عبارتنــد از: کاهــش قندخــون، افزایــش تــوان جنســی، 
ــز از  ــیدانی نی ــر آنتی اکس ــک و تاثی ــت آنتی بیوتی ــم؛ خاصی ــای چش ــان بیماری ه درم
ــاران،  ــال های پرب ــارچ در س ــن ق ــی رود. ای ــمار م ــه ش ــاه ب ــن گی ــای ای ــر ویژگی ه دیگ
ــران و  ــد. در ای ــن رشــد می کن ــا نیمــه اول فروردی ــل اســفند ت ــز اوای ــز و نی فصــل پایی
دنیــا، تحقیقاتــی در راســتای اهلی ســازی آن انجــام شــده اســت. حــدود هشــتاد درصــد 
دنبــالن مصرف شــده در فرانســه، در مــزارع پرورشــی بــه عمــل می آیــد. مــزارع دنبــالن 
در کشــورهای انگلیــس، ایــاالت متحــده آمریــکا، اســپانیا، ســوئد، نیوزیلنــد، اســترالیا و 

شــیلی فعــال هســتند )شــکل 11(.
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شکل 11. قارچ دنبالن

 Armillaria mellea 9- قارچ عسلی

ــواده فیسالکریاســه )Physalacriaceae( اســت.  ــی از خان ــارچ خوراکــی و داروی ق
ــا  ــوه ای ب ــا قه ــگ زرد عســلی ی ــه رن ــانتی متر، ب ــر 15-5 س ــه قط ــتی ب ــک گوش کاله
مناطــق تیره تــر در قســمت مرکــزی دارد. پایــه قــارچ ســفید یــا قهــوه ای مایــل بــه زرد 
ــان،  ــارچ عســلی روی درخت ــانتی متر اســت. ق ــه طــول  15-6 س ــز ب ــای ری ــا کرک ه ب
ــک  ــکیل کاله ــان تش ــد، زم ــد می کن ــا رش ــتر گونه ه ــی بیش ــای چوب ــا و بقای کنده ه
ــواص  ــی از خ ــهیل کنندگی گوارش ــی و تس ــت. نیروبخش ــز اس ــتان و پایی ــارچ تابس ق

ــکل 12(.        ــود )ش ــوب می ش ــاه محس ــن گی ــی ای درمان

شکل 12. قارچ عسلی
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Agaricus bisporus 10- قارچ دکمه ای

قــارچ خوراکــی از خانــواده آگاریکاســه )Agaricaceae(، خــودرو در جنــگل بــوده 
ــا  ــکل 13(. در جنگل ه ــت )ش ــر اس ــز امکان پذی ــالن نی ــی آن در س ــد پرورش ــه تولی ک
ــای  ــزء قارچ ه ــارچ ج ــن ق ــد. ای ــد می کن ــان رش ــای درخت ــی و پ ــای گیاه روی بقای
پرطــرف دار در کشــور مــا و دنیــا اســت. انــدام خوراکــی یــک کالهــک و یــک پایــه دارد 

ــوند.  ــپورها آزاد می ش ــر کالهک.اس ــود در زی ــازک موج ــای ن ــر تیغه ه و از زی

شکل 13. قارچ دکمه ای

تهیه غذا از قارچ
ــام،  ــه خ ــتند ک ــی هس ــالم و در دسترس ــی، س ــذای طبیع ــا غ ــه، قارچ ه روی هم رفت
ــراوری  ــای ف ــن روش ه ــی از رایج تری ــوند. یک ــرف می ش ــی مص ــرخ کرده و کباب ــز، س آب پ
قارچ هــای خوراکــی پــس از برداشــت، خشــک کــردن و تهیــه پــودر قــارچ اســت کــه در 
تهیــه انــواع ســوپ، خورشــت، ماکارونــی ، پیتــزا و ماننــد این هــا کاربــرد دارد )شــکل 14(.
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شکل14. تصاویری از انواع غذاهای تهیه شده با قارچ جنگلی
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