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چکیده

تجربه بیش از دو دهه تحقیق روی قارچها در عرصههای جنگلی ایران نشان داده که بسیاری از آنها میتوانند نقش مؤثری
 از طرفی جنگلهای کشورمان. معیشت و زندگی روزمره ما داشته باشند، بهداشت و درمان، محیطزیست،در اقتصاد
 پوشش گیاهی مناسب و رطوبت، بهدلیل داشتن اقلیمی معتدل،بهویژه جنگلهای استانهای شمال و شمال غرب کشور
 برخوردار از طیف گستردهای از گونههای قارچهای جنگلی هستند که این موضوع میتواند بهعنوان سرمایهای،کافی
 ظرفیت، صنعتی و گونههای همزیست با گیاهان، دارویی، انواع مختلفی از قارچهای خوراکی.برای کشورمان مطرح باشد
 حتی قارچهای سمی و گونههای قارچی روانگردان در مطالعات.استفادههای کاربردی فراوانی را میتوانند داشته باشند
 دامنه و وسعت کار بهقدری زیاد است که کار و، بهدلیل بکر بودن این مطالعات در ایران.پزشکی بسیار اثرگذار خواهند بود
تحقیق از عهده یک گروه و یک تخصص خارج بوده و الزم است مجموعهای از محققان در هر یک از زمینههای ذکر شده
 در این راستا محققان علوم چوب و کاغذ میتوانند روی گونههای قارچی که.بهصورت اختصاصی تحقیق و بررسی کنند
 متخصصان علوم تغذیه روی گونههای قارچهای خوراکی و ارزش،اف کاربرد دارند.دی.در صنایع کاغذسازی و تولید ام
 متخصصان محیطزیست روی گونههای قارچی همزیست با گیاهان برای داشتن سیستمهای پایدار در جنگل و،غذایی آنها
 محققان داروشناسی و،فضاهای سبز شهری و همینطور بررسی گونههای قارچی تعدیلکننده عناصر آالینده محیطزیست
 محققان بیابانزدایی روی گونههای قارچی کمککننده،داروسازی روی تولید انواع داروهای ارزشمند از قارچهای دارویی
به زندهمانی گیاهان بیابانی و کارشناسان ترویج در مورد آشنایی حاشیهنشینان جنگل با گونههای خوراکی برای تأمین معاش
.و اقتصاد خانوار آنها کار و تحقیق کنند
 کاربرد، آنزیم، جنگل، قارچ:واژههای کلیدی
Applied use of forest fungi

M.R. Arefipour1*, S.M. Zamani2, S. Zeinali2 and A. Gorgipour2
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.
Keywords: Fungi, Forest, Enzyme, Use
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و کاغـذ ،امـروزه توجـه دانشـمندان بـه برخـی گونههـای
مقدمه
قارچـی معطـوف شـده کـه آنزیمهـای آنهـا میتوانـد
از زمانهـای قدیـم تـاحـال،
موجـب افزایـش کیفیـت و کمیت محصـوالت چوبی
غالـب مـردم در مـورد قارچهای
جنگلـی فقـط به ایـن موضـوع فکر شـده و بـه سلامت کارگـران و تولیدکننـدگان نیـز
کردهانـد کـه آنهـا خوراکـی هسـتند یا آسـیبی وارد نسـازد .لـذا امروزه نگـرش دیگری
سـمی؟ چون هـدف مردم ،بیشـتر تأمین نسـبت به اسـتفاده کاربردی از قارچهای جنگلی
قـوت روزانـه بـوده و بشـر همـواره بـه در حال شـکل گرفتن اسـت و ارزش و جایگاه
دنبـال منابـع غذایـی موجـود در طبیعـت واقعـی این سـرمایه طبیعی روز به روز بیشـتر
میگشـته اسـت .با توسـعه دانش بشـری ،نمایـان میشـود.
توجـه انسـانها از تأمیـن غـذا فراتـر رفته
اقدامات
و بـا تغییـر و اصلاح دیدگاههـا ،مسـائل
دیگـری همچـون حفـظ محیطزیسـت و از سـال  1371تـا کنـون در ایـن رابطـه
پایـداری جنگلهـا بـا اسـتفاده از اثـرات پروژههـای مختلفـی ماننـد جمـعآوری و
مثبـت همزیسـتی قارچهـای مایکوریـزا شناسـایی قارچهـای جنگلـی ،بررسـی
اهمیت یافته اسـت .همچنین نیاز روزافزون بیولـوژی و خسـارت قـارچ رنگینکمـان،
انسـانها به دارو و درمـان ،موجب پیبردن شناسـایی قارچهـای عامـل پوسـیدگی درون
بـه ارزش باال و جایـگاه قارچهای دارویی چوب و شناسـایی قارچهای اکتومایکوریزای
در زندگـی بشـر شـده اسـت .از طرفـی با سـوزنیبرگان در اسـتان گیلان اجـرا شـده
توسـعه صنعـت بهویـژه در صنایـع چـوب اسـت .ازطرفی مشـاهدات حاصل از تحقیقات

شکل  -1قارچ رنگینکمان

و اسـتفاده کاربـردی از قارچهـای جنگلـی
در زمینـه صنعـت ام.دی.اف در بازدیـد علمی
صورتگرفتـه از دانشـگاه گوتینگـن آلمـان و
کارخانجـات مرتبـط بـا آن در سـال  1386و
نیـز نمونههـای قارچی کـه از داخـل و خارج
از کشـور به آزمایشـگاه رسـیده بـر آگاهیها
در این مورد افزوده اسـت .همچنین با دانشگاه
 Bastyr Universityآمریـکا که روی عوامل
مفیـد طبیعی ازجملـه قارچهـا مطالعه میکنند
و در سـالهای اخیـر ماده مؤثر قـارچ دارویی
رنگینکمان را اسـتخراج و داروی ضدسـرطان
تولیـد کردهانـد ارتبـاط برقـرار شـده اسـت.
حاصـل بررسـیها منتـج بـه ایـن شـد کـه
بایـد نگرشـی متفـاوت و کاربردی به اسـتفاده
مفیـد و بهینه از این سـرمایههای خـدادادی و
طبیعـی داشـت و تنها بـه مطالعههـای پایهای
بسـنده نکرد .در این مقاله براسـاس بازدیدها،
مشـاهدهها ،مطالعهها و منابع مربـوط ،یافتهها
اسـتخراج و ارائه شـده اسـت.

Trametes versicolor
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شکل  -2آنزیم قارچ

یافتهها

یافتههـای حاصـل از ایـن تحقيـق ،در
دسـتهبندیهای کاربردهای صنعتی ،زیسـتی،
معیشـتی ،دارویی و سـایر موارد از قارچهای
جنگلی تنظیم و توضیح داده شـده که عبارتند
از :اسـتفاده كاربـردي -صنعتـي از قارچهاي
جنگلـي ازقبیـل اسـتفاده در صنعـت توليـد
ام.دی.اف و كاغذسـازي ،همچنیـن اسـتفاده
كاربـردي از قارچهـاي جنگلـي در صنعـت
کاغذسـازی و بـرای تعييـن ارزش تجـاری
چوبهـای صنعتـي براسـاس توالـي رويش
گروههـاي قارچـي.

استفاده کاربردی از قارچهاي جنگلي
در صنعت توليد ام.دی.اف

شکل  -3مقایسه محصول چوبی بهدست آمده از آنزیم الکاز و بافر شیمیایی

مخاطـرات مـواد شـيميايي را نـدارد بلكـه
ارزانقيمـت و سـهلالوصول نيز اسـت .برای
نمونـه ،در بازدیدی کـه از آزمایشـگاه علوم
چـوب دانشـگاه گوتینگـن آلمـان صـورت
گرفـت ،مالحظـه شـد کـه محصـول چوبـی
بهدسـت آمـده از آنزیـم الکاز ،در مقایسـه
بـا محصـول نمونه شـاهد کـه بهطور 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 بهدلیـل نداشـتن الیـاف ،بهراحتـی
بـه دو قطعـه مجـزا تبدیـل شـد (شـکل .)3

بسـياري از قارچهاي ماكروميست چوبزی استفاده كاربردي از قارچهاي جنگلي
قادرنـد در شـرايط بيهـوازي و در حضـور در صنعت كاغذسازي

 Co2آنزيـم الكاز توليـد کننـد .امـروزه
ايـن آنزيـم جايگزيـن مناسـبي بـراي بافرها و
چسبهای شـيميايي در صنعت توليد ام.دی.اف
محسـوب میشـود .یکـی از ایـن قارچها که
در صنایـع تولیـد آنزیـم بسـیار کاربـرد دارد
قـارچ رنگینکمـان اسـت (شـکل .)1
بـا كشـت قـارچ رنگينكمـان در محيط
كشـت مايـع و نگهـداري آن بهمـدت چهـار
روز درون فرمانتـور (بيورآكتـور) آنزيم الكاز
حاصـل ميشـود (شـکل  .)2ایـن آنزیـم
نهتنهـا سـازگار بـا محيطزيسـت بـوده و
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برخـي از قارچهـاي چـوبزی آنزيمهايـي
توليـد میكننـد كـه در صنايـع كاغذسـازي
كاربـرد دارد .از ايـن قبيـل آنزيمهـا میتوان
به سـلوالز ،هميسـلوالز ،پكتينـاز ،زايالناز،
الكاز ،پروتئـاز و اندوگلوكنـاز اشـاره کـرد.
برخـي از ايـن آنزيمهـا در فراینـد رنگبری
و سفيدسـازي خمير كاغذ نقـش ايفا میکنند
و برخـي نیـز اثـر تعيينكننـدهای در ارتقـای
كيفيـت كاغـذ دارنـد .بهعنـوان مثـال آنزيـم
پكتينـاز در اسـتفاده از گياهـان غيرچوبـي
بـراي تهيه كاغذ كاربرد دارد و آنزيم الكاز در

افزايـش مقاومـت كاغذهاي بازيافتي بسـيار
مؤثر اسـت.
امـروزه آنزيمهـای قارچـي مـورد نیاز،
بـا هزينههـای سـنگين ارزی به کشـور وارد
میشـود .ازایـنرو سـرمايهگذاری بخـش
خصوصـی بـرای تولیـد آن ،عالوهبـر سـود
سرشـاری که خواهد داشـت خدمـت بزرگی
بـه منابـع طبیعی و صنایع کشـور خواهد بود.

تعيين ارزش تجاری چوبهای صنعتي
براساس توالي رويش گروههاي قارچي

اسـتفاده کاربـردی کـه ایـن بخـش میتواند
داشـته باشـد در تعیین ارزش و قیمتگذاری
چوبهـای صنعتـی در زمینه تجـارت چوب
اسـت .بدینصـورت کـه براسـاس گروههای
قارچـی کـه روی چوبهـای جنگلـی
میروینـد ارزش و میـزان کیفیت حفظ شـده
و باقیمانـده چـوب میتوانـد ارزیابی شـود.
بهعنـوان مثـال برخـی گونههـای قارچی در
سلامت کامـل گیـاه روی آن رشـد میکنند.
ایـن موضوع نشـاندهنده آن اسـت که چوب
از سلامت و کیفیـت خوبی برخوردار اسـت
و قیمـت و ارزش آن نزدیک به ارزش چوب
ال سـالم اسـت .برخی دیگـر از گونههای
کام ً
قارچـی روی درختـان ضعیفتـر و پیرتـر
میروینـد کـه نشـاندهنده کاهـش ارزش
چـوب اسـت .همچنیـن رویـش برخـی از
گونههـای قارچـی روی چوب ،نشـان از آن
اسـت کـه آن چـوب دیگـر ارزش صنعتی و

شکل -4

Fomes fomentarius

ایـران حاصل شـده اما طبقهبنـدی دیگری از
تجاری نـدارد.
اوليـن گـروه از قارچهـای ماکروميسـت توالی گروههای رویشـی ،تقسـیمبندی شـده
کـه به درختـان زنده ،سرسـبز و دارای چوب در چهـار طبقه ،بهصورت ذیل موجود اسـت.
سـالم حملـه میکننـد قارچهايی هسـتند که
پیـش از آنکه عامل پوسـیدگی چوب باشـند
امروزه
عامـل بيمـاری گيـاه ميزبـان بـوده و موجب
اختلال در فيزيولوژی گياه ميزبان میشـوند.
آنزيمهای قارچي
قارچهايـی ماننـد گونههايـی از فلينـوس،
مورد نیاز ،با هزينههای
اينونوتـوس و برخـی گونههـای دیگـر .در
اوليـن گـروه از توالـی رویشـی قارچهـا ،سنگين ارزی ،به کشور وارد
خسـارت چوب کمتر و چوب سـالمتر است .میشود .لذا سرمايهگذاری بخش
در دوميـن گـروه از توالـی رویشـی خصوصی برای تولید آن ،عالوهبر
قارچهـای چوبخـوار ،گونههایـی از سود سرشاری که خواهد داشت
قارچهـا روی گيـاه ميزبـان فعاليـت میکنند
خدمت بزرگی به منابع طبیعی
کـه چندان به سـبزينگی گيـاه کاری ندارند و
و صنایع کشور خواهد بود.
بيشـتر با آنزيمهای مترشحه خود روی چوب
تنه (بیرون و درون چوب) موجب پوسـيدگی
آن میشـوند .چوبهـای صنعتـی آلـوده بـه
طبقهبنـدي سلامت چوب خشـکهدارها
گونههـای قارچی اين گـروه از ارزش کمتری
نسـبت به گـروه قبل برخوردارند (شـکل  .)4بـر پایـه درجـه پوسـيدگي قارچی ناشـی از
در سـومين گـروه از توالـی گونههـای توالـی رویشـی قارچهـا عبارتند از:
پوســيدگي درجــه  :1در ایــن مرحلــه از
قارچـی مخـرب کـه شـامل برخـی
بازيديوميسـتها و اغلـب آسکوميسـتهای پوســیدگی قارچــی چــوب ،پوســت و چــوب
چوبزی هسـتند ،چوب بهطـور کامل ارزش درخت قابل تشــخيص اســت ،رنگ آن نســبت ًا
صنعتـی خـود را از دسـت داده و در حـال طبيعــي بــوده و گاهــي اوقات جوانه رشــد يک
تبديـل شـدن بـه کود در بسـتر جنگل اسـت ســال اخيــر ديــده میشــود .ایــن مرحلــه،
شــروع فعاليــت قارچهــاي ماکروســکوپي
(شـکل .)5
گروههـای مذکـور ،براسـاس دو تـا سـه چــوبزی اســت.
پوسـيدگي درجـه  :2پوسـيدگي درون
دهـه تجربـه کاری نگارنـده در جنگلهـای

شکل -5

Pluteus cervinus

چـوب قابـل تشـخيص اسـت و در بعضـي
موارد پوسـت درخت ديده میشـود .فراواني
و فعاليت قارچهاي ماکروسـکوپي چوبزی
بهسـرعت افزايـش میيابـد.
پوسـيدگي درجـه  :3پوسـت درخـت و
درون چـوب بهطـور کامـل توسـط قـارچ
ماکروسـکوپي چوبزی تجزيه شده و چوب
حالـت نرمـي بـه خـود ميگيرد.
پوسـيدگي درجـه  :4درون چـوب و
پوسـت توسـط قـارچ ماکروسـکوپي بهطور
کامل تجزيه شـده و در برخـي موارد درخت
بهطـور کامـل بـه هومـوس تبديـل میشـود
(تبديـل مـواد آلي بـه مواد معدنـي) .همچنین
زادآوري اغلب مسـتقر شـده است و بهآساني
بـا ضربه بـه حالـت پـودري درميآيد.
در بررسی سالمت درختان مقطوعه راش
در راشسـتانهای استان گلسـتان در شهریور
 1395بـا همراهی گروهی از محققان آلمانی،
توالـي رويـش گروههـاي قارچي نشـان داد
کـه اکثر تنههـای افتاده در مراحل پوسـیدگی
قارچی پیشـرفتهای هستند (شکل .)6

اسـتفادههای كاربـردي -زيسـتي از
قارچهـاي جنگلـي

اسـتفادههای كاربـردي از قارچهـاي جنگلي
بهويژه قارچهاي ماكروميسـت اكتومايكوريزا،
بهمنظـور پايـداري فضاهـاي سـبز شـهري
و جنگلهـای طبيعـي بسـیار مؤثـر اسـت و
میتوانـد یکـی از فاکتورهای مهم در توسـعه
طبیعت ایران /جلد  ،2شماره  ،5آذر -دی 1396
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شکل  -6بررسی توالي رويشی گروههاي قارچي

فضاهـای سـبز باشـد .امـروزه در عرصـه
جهانـی ،توليـد تجـاري مايه تلقيـح قارچ
 Pisolithus arhizusدر فرمانتورهــای
بــزرگ انجــام میشــود و محصــول
بهدســت آمــاده بــه بــازار عرضــه شــده
و بــرای مصــارف نهالســتانهاي جنگلــي
كاربــرد دارد .در ایــران ایــن موضــوع
هنــوز در مرحلــه طرحهــای تحقیقاتــی و
پایاننامههــای دانشــجویی اســت (شــکل
 .)7یکــی از مهمتریــن و گســتردهترین
قارچهــای همزیســت بــا درختــان در
راشســتانهای شــمال ایــران ،قــارچ
 Cantharellus cibariusاسـت کـه بومیان
بـه آن زرد کیجـا میگویند (شـکل .)8
در گیاهـان میزبـان همزیسـت بـا
قارچهـای اکتومایکوریـز ،حجـم ریشـه
چندین برابـر افزایش یافته و درنتیجه سـطح
جـذب بـرای عناصـر غذایـی و مولکولهای

اسـتفادههای
كاربـردي از قارچهـاي
جنگلـي بهويـژه قارچهـاي
ماكروميسـت اكتومايكوريـزا،
بهمنظـور پايـداري فضاهـاي سـبز
شـهري و جنگلهای طبيعي بسـیار
مؤثـر اسـت و میتوانـد یکـی از
فاکتورهـای مهـم در توسـعه
فضاهـای سـبز باشـد.
شکل  -7قارچ اکتومایکوریز

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

آب چندیـن برابـر شـده و درنهایـت موجب
بـاال رفتـن بنیـه و تـوان رویشـی گیـاه
میشـود .این عمل بـر اثر تغییـر مورفولوژی
ریشـههای گیرنـده عناصـر غذایـی از طریق
ایجـاد انشـعابات نـوک ریشـه ،دوشـاخهای
شدن آنها و گسـترش طنابهای ریزومورفی
در خـاک اطراف ریشـه که بهعنـوان پلهای
ارتباطـی عمـل میکننـد ،صـورت میگیـرد
(عارفیپـور.)1377،
مقایسـه نهالهـای مایکوریزایـی و
غیرمایکوریزایی نشـان میدهـد که نهالهای
مایکوریزایـی از رشـد ارتفاعـی بیشـتری
برخـوردار بـوده و همینطـور حجم رشـدی

Auricularia auricula
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-11 شکل

Armillaria mellea

-10 شکل

Ganoderma applanatum

-13 شکل

Flamulina velutips

Oudemansiella radicata

-15 شکل

Ganoderma lucidum

1396  دی- آذر،5  شماره،2  جلد/طبیعت ایران

-12 شکل

-14 شکل

شکل -16

بیشـتری دارنـد (شـکل .)9
گیـــاه گل آفتابـــی (دان گنجشـــکی)
 Helianthemum salicifoliumمناسـب
بـرای بیابانزدایـی و کویرزدایـی اسـت.
برآمدگـی و تـرک خـوردن خـاک پـای
گیـاه میزبـان ،نشـان از وجـود قـارچ دنبالن
همزیسـت بـا گیـاه در عمـق حـدود 15
سـانتیمتری خـاک اطـراف ریشـه دارد .گیاه
گل آفتابـی از اسـتانهای مختلفـی نظیـر
خوزسـتان ،کرمانشـاه ،فـارس و کهگیلویه و
بویراحمـد گـزارش شـده اسـت.

استفادههای دارویی از قارچهای جنگلی
()naturopathic

در ايـن تحقیق ،گروهـي از قارچهاي دارويي
ايران معرفي شـدند كه براسـاس بررسـیهای
انجـام شـده ،تأثيـرات قابـل مالحظـهاي در
كنتـرل بسـياري از بيماريهـاي انسـاني
دارنـد و اميد اسـت ايـن تحقيـق ،زمينهاي را
بـراي همـكاري با دانشـمندان و داروسـازان
هموطـن فراهـم کنـد تـا بتـوان با اسـتخراج
فراوردههـای دارويـي از گونههـای قارچـي،
48
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Panellus stypticus

داروهـاي ارزشـمندي را بـه جامعـه علمي-
پزشـكي كشـور ارائـه داد .در ایـن نـگارش
به اختصـار تعـدادی از گونههـای قارچهای
دارویـی بههمـراه خـواص آنهـا ارائـه شـده
(عارفیپـور )1392 ،کـه عبارتنـد از:
  :Armillaria melleaاین قارچ دارایخاصیت نيروبخشی و تسهيلكننده گوارشي
است (شکل .)10
–  :Auricularia auricularاین قارچ دارای
خاصیت نيروبخشی ،ضددرد ،خونساز و
بندآورنده خون است (شکل .)11
–  :Cantharellus cibariusاین قارچ
دارای خاصیت برطرفكنندگی چشمدرد،
بهبود بينايي ،برطرفكننده خشكي پوست و
دافع غشای مخاطي است.
–  :Flamulina velutipsاین قارچ دارای
خاصیت پيشگيري از تشكيل تومور است
(شکل .)12
  :Ganoderma applanatumاین قارچدارای خاصیت محرك سيستم ايمني بدن،
برطرفكننده آماس سرطان مري ،برطرفكننده
رماتيسم و بندآورنده خون است (شکل .)13

  :Ganoderma lucidumاین قارچدارای خاصیت آنتياكسيدانت ،ضدسرفه،
خلطآور ،محرك ايمني بدن ،نيروبخش و
آنتي هيستامين است .همچنین از سنتز ماده
هيستامين ( )C5H9N3در بافتهاي سلولي
بدن جلوگيري میکند (شکل .)14
  :Oudemansiella radicataایـن قارچدارای خاصیـت کاهنـده فشـار خـون اسـت
(شکل .)15
  :Panellus stypticusایـن قـارچ دارایخاصیـت بنـد آورنـده ( )stypticخـون بـا
اسـتعمال خارجـي اسـت (شـکل .)16
  :Stereum hirsutumایـن قـارچحـاوي آنتيبيوتيـك و مـاده ergosta -7
و  22-din -3b-olعليـه ميكروبهـاي
Micrococcus pyogenes, Diphtheria
 bacilli, Neisseria meningitidesاسـت
(شکل .)17
  :Geastrum triplexكاربـرد و خـواصدارويـي این قـارچ عبارت اسـت از :افزايش
تـوان و کارکرد ريه و سيسـتم تنفسـي ،بهبود
عمل حنجـره و رساسـازي صدا.

  :Lenzites betulinaكاربـرد و خـواصدارويـي این قارچ عبارت اسـت از :كمك به
بهبود عمل سيسـتم گردش خون و پيشگيري
از ایجاد تومور (شـکل .)18
  :Lepisda nudaاین قارچ ضدباكتري بوده وموجب پيشگيري از تشكيل تومور میشود.
  :Phallus impudicusاین قارچبهبوددهنده زخم و جراحت است (شکل .)19
  :Phellinus igniariusایـن قـارچ دارایخاصیـت ضداسـهال بـوده و بندآورنده خون
است (شـکل .)20
  :Pleurotus ostreatusاین قارچ خاصیتپيشگيري از تشكيل تومور را دارد (شکل .)21
  :Schizophyllum communeاین قارچداراي اثـرات فرحبخشـي و ضدافسـردگي
اسـت .همچنین اثر مثبتی بـر وضعيت عمومي
بـدن داشـته و باعـث طـول عمـر میشـود
(شکل .)22
  :Trametes hirsutaایـن قـارچ دارایخاصیت پيشـگيري از تشـكيل تومور بوده و

شکل -17

شکل -19

Phallus impudicus

برای
ارتقا و بهبود اقتصاد
حاشیهنشینان جنگل میتوان
با شناسایی و معرفی گونههای
قارچهای خوراکی برای عرضه به سبد
غذایی این افراد و همچنین عرضه در
بازارچههای محلی ،استفاده کاربردی
و مفیدی از این گونه قارچهای
بومی در رویشگاههای جنگلی
ارائه کرد.
برطـرف سـازنده رطوبـت و حـرارت بـدن
اسـت (شـکل .)23
  :Trametes versicolorاین قارچ حاويآنتيبيوتيك است .همچنین برطرفكننده ورم
كبد و ضد سرطان (سرطان سينه و پروستات)
براساس  PSKموجود در آن است.
  :Tremella mesentricaاین قارچ دارایخواص خلطآور ،برطرفكننده تنگي نفس و
التهاب ريوي (برونشيت) است (شکل .)24

Stereum hirsutum

شکل -20

Phellinus igniarius

  :Xylaria polymorphaایـن قـارچباعـث افزايـش شـيردهي بعـد از زايمـان
( )promote lactation after birthمیشود.
  :Tremella fuciformisایـن قـارچ مؤثربـر زیبایی و جوانی پوسـت اسـت.

اسـتفادههای كاربـردي -معيشـتي از
قارچهـاي جنگلي

بـرای ارتقـا و بهبـود اقتصـاد حاشیهنشـینان
جنـگل میتـوان بـا شناسـایی و معرفـی
گونههـای قارچهـای خوراکـی بـرای عرضه
بـه سـبد غذایی ایـن افـراد و همچنین عرضه
در بازارچههـای محلـی ،اسـتفاده کاربـردی
و مفیـدی از ایـن گونـه قارچهـای بومـی در
رویشـگاههای جنگلـی ارائـه کـرد .هرچنـد
بومیـان مناطـق جنگلی ،معـدود گونههایی را
نسـل بـه نسـل میشـناخته و از آنهـا تغذیـه
میکردهانـد .امـا ایـن کافی نبـوده و ضروری
اسـت با آموزش و معرفـی گونههای خوراکی
بـا ارزش غذایـی بـاال ،دانـش اسـتفاده از

شکل -18

Lenzites betulina

شکل -21

Pleurotus ostreatus
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شکل -23

شکل -22

شکل -24

Schizophyllum commune

قارچهـای خوراکی را در بین جنگلنشـینان در اين تحقيق سه گونه
 Pluteus salicinusو Panaeolus subbalteatus
و حاشیهنشـینان جنـگل ترویـج داد.
از ایران معرفي شد (عارفیپور.)1385 ،
Gymnopilus spectabilis

سـاير استفادههای كاربردي از قارچهاي
جنگلي
پیشنهاد میشود موضوعهای مطرحشده در
پیشنهاد

قارچهاي روانگردان

(Psychoactive mushrooms- Hallucinogenic
:)mushrooms

استفادههای کاربردی از قارچها در زمینه تولید
داروها و آنزیمهای صنعتی ،تنوع گونهای در
قارچهای خوراکی و غیره از طریق شرکتهای
دانشبنیان ،مطالعات دانشجویی (پایاننامهها) و
دیگر محققان عالقهمند مورد پیگیری و تحقیق
قرار گیرند تا به محصول نهایی نائل شوند.

قارچهـای روانگـردان بهدليـل داشـتن
برخـی مـواد خـاص ،موجـب اختلال در
هوشـياري و درك واقعيتهـای پيرامـون
فرد شـده ،سيسـتم عصبـي را تهیيـج کرده و
فشـار خـون را بـاال میبرنـد .ميـزان و نحوه
تأثيـر ايـن مواد به غلضـت ماده مؤثـره ،نوع منابع
تركيـب و گونـه قـارچ بسـتگی دارد .ايـن عارفیپـور ،م .1374 ،.بررسـی بيولـوژی قـارچ
گونههـا تاكنـون از خانوادههـای قارچـي
رنگينکمـان و اثـرات آن روی چـوب راش،
،Cortinariaceae

Tricholomataceae

 Coprinaceae ، Plutaceae ،Bolbitaceaeو
 Strophoriaceaeگـزارش شـدهاند.
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گـزارش نهایـی طـرح پژوهشـی ،مؤسسـه
تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ،تهران 46،صفحه.
عارفیپور ،م .1382 ،.بررسـی پوسـيدگیهای قارچی

Trametes hirsuta

Tremella mesentrica

درون چوب راش ،گزارش نهایی طرح پژوهشی،
مؤسسـه تحقیقات جنگلها و مراتع کشـور ،تهران،
 94صفحه.
عارفیپـور ،م .1377 ،.شناسـایی قارچهـای
اکتومایکوریز چند گونه سـوزنیبرگ در اسـتان
گیلان ،پایاننامـه کارشناسـی ارشـد ،دانشـگاه
آزاد ،علوم و تحقیقات.
عارفیپـور ،م .1385 .جمـعآوری و شناسـایی
قارچهـای ماکروسـکوپی جنگلهـای درازنـو و
شـصتکالته اسـتان گلسـتان ،گـزارش نهایـی
طـرح پژوهشـی ،مؤسسـه تحقیقـات جنگلهـا و
مراتع کشور ،تهران 141 ،صفحه.
عارفیپـور ،م .1385 ،.معرفـی برخـی از قارچهـای
روانگردان جنگلهای شمال و شمال غرب ایران،
هفدهمین کنگره گیاهپزشکی کرج ،ص .412
عارفیپـور ،م .1387 ،.جمـعآوری و شناسـایی
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