
  63 - 71، صفحات: 2، شماره 2، دوره 1399هاي هیرکانی، سال برداري جنگلمجله ترویجی حفاظت و بهره

  

   Cantharellaceaeخانواده هاي خوراکی و داروییمعرفی برخی گونه

  هاي مازندراندر جنگل

  *2، مائده یوسفیان1زادهموسیسعید علی 

، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج مازندرانمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی ها و مراتع، محقق، بخش تحقیقات جنگل  1

  ، ایرانساريکشاورزي، 

ها و مراتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی مازندران، سازمان تحقیقات، آموزش استادیار پژوهش، بخش تحقیقات جنگل *2

 )ma.yousefian@areeo.ac.ir: مسئول نویسنده (رایانامه و ترویج کشاورزي، ساري، ایران  

  

  29/09/1399تاریخ پذیرش:                                 07/07/1399تاریخ دریافت: 

  

  چکیده

 هاي شمال کشور بهها از دیرباز مورد توجه بشر بوده است. جنگلخواص دارویی و خوراکی قارچ

هاي هاي بسیار زیادي از قارچلحاظ شرایط خاص رویشگاهی جایگاه مناسبی براي رشد گونه

خوراکی و اکولوژیکی بسیار با ارزش هستند. بنابراین ماکروسکوپی است که هر یک از نظر دارویی، 

ها کمک خواهد کرد. در این بین قارچ ها به استفاده بهتر و همچنین حفظ آنشناسایی آن

Cantharellus cibarius هاست. این قارچ داراي کالهک ترین آنخوراكترین و خوشیکی از با ارزش

مانند، چنگالی و نامنظم، ساقه به هاي رگدار، تیغهموجمتر با حاشیه سانتی 3- 10زردرنگ به قطر 

میکرون  7- 9 × 4-6متر، اسپورها غیرآمیلوئید، بیضوي، سانتی 5/0–2متر و قطر سانتی 3- 7بلندي 

هایی در زیر درختان صورت منفرد یا دستهباشند. قارچ داراي بوي زردآلو و مزه مالیمی است و بهمی

صورت اکتومیکوریز از اواخر تابستان تـا اواسط پاییز رشد برگ جنگلی بهبـرگ و سوزنیمختلف پهن

و   Cantharellus cornucopioidesقارچتوان به دو هاي نزدیک به قارچ مورد مطالعه میکند. از گونهمی

Omphalotus olearius هاي مازندران ترتیب خوراکی و سمی هستند و در جنگلاشاره نمود که به

  ند.رویش دار

  .Cantharellusزرد کیجا، سمی، قارچ خوراکی، مازندران،  ي کلیدي:ها واژه
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  بیان مسئله

عنوان بستر حیات انسان و سایر کره زمین به

موجودات از چندین اکوسیستم قابل تشخیص 

ها در ارتباط تشکیل شده است که هر کدام از آن

کنند. یکی با سایرین نقش بسیار مهمی را بازي می

کلیه موجودات  بوده کهها جنگل از آن اکوسیستم

به شکلی در تعادل ها آن و ارتباط بین آنداخل 

یکی از موجودات ها در این تعادل قارچ باشد.می

پور و همکاران، (عارفی باشندمی جنگلیمهم 

1396( .  

ها دومین گروه بزرگ از موجودات در قارچ

ها همواره شیفته انسانباشند. میروي کره زمین 

ابهامات موجود در شیوه  .هاي جنگلی بودندقارچ

رشد و نمو، تنوع شکل، رنگ، بو، مزه و سایر 

از  هاجلب توجه بشر بـه آنخصوصیات باعث 

   ).Keizer, 1998( دور شده استهاي بسیار زمان

دنیاي عنوان بخشی از هاي جنگلی بهقارچ

اي گروهی از موجودات غیرسبزینه ها،قارچعظیم 

بنابراین قادر به  .ستدقادر به فتوسنتز نی کههستند 

ها با استفاده از نور خورشید و تولید کربوهیدرات

ی یاذتوانند مواد غاسید کربنیک نیستند و نمی

تر بسازند و مجبورند مورد نیاز خود را از مواد ساده

مواد مورد نیاز براي رشد و نمو خود را از سایر 

(برهانی و  مین نمایندأموجودات زنده و غیرزنده ت

  . )1392اران، همک

عنوان هب هاي جنگلیقارچهاي مختلف گونه

زا از وهمـت گردان وزا، روانواد نیروـذا، دارو، مـغ

هاي بسیار دور در جوامع مختلف بشري مورد زمان

پوست در بین قبایل سرخ. اندگرفتهاستفاده قرار می

عنوان یک هها ببه قارچ ،کتب مذهبی هندو زو نی

و با اثرات دارویی مختلف اشاره شده ارزش  ماده با

عنوان ههاي خوراکی را بها نیز قارچاست. رومی

رف خدایان فرستاده شده ـارزش که از ط غذایی با

عنوان هها بها نیز از آنشناختند. چینیمی ،است

نوین نیز  تحقیقات .انداکسیر زندگی یاد کرده

رده ید کأیبسیاري از باورها و عقاید گذشتگان را ت

ها با دارا این تحقیقات نشان داد که قارچ .است

 مواد بودن مقادیر کافی آمینواسیدهاي ضروري،

آل براي ها در زمره مواد ایدهمعدنی و ویتامین

ار سوء تغذیه ـاست که دچ بسیاري از مردم دنیا

این شاید پاسخی براي این سوال باشد  باشند ومی

یک ماده غذایی عنوان ههاي خوراکی بکه چرا قارچ

براي کشورهاي توسعه نیافته جهان که به کمبود 

   .توصیه شده است، پروتئین دچار هستند

عنوان غذایی سالم ههاي خوراکی بامروزه قارچ

، با کالري پایین و پروتئین باال و سرشار از کتین
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آهن، مس، فیبر، اسیدهاي آمینه و مواد معدنی 

هاي خوراکی و نیز قارچ ندامورد توجه قرار گرفته

دلیل دارا بودن مقادیر کم قند و یا موادي که هب

غذایی مناسبی براي بیماران  ،کنندتولید قند می

 هاي شمال کشورجنگل. شونددیابتی محسوب می

توپوگرافی و  ،شرایط متنوع اکولوژیکیبا داشتن 

انواع رشد اقلیمی خود، شرایط مناسبی را براي 

  ها فراهم آورده است.مختلف این قارچ

شناسان تاکنون مطالعات مختلفی توسط قارچ

هاي ایران انجام ایرانی و غیر ایرانی در مورد قارچ

صورت گزارشات ها بهکه بیشتر آن شده است

هاي شمال هاي موجود در جنگلپراکنده از گونه

هاي خوراکی، دارویی و در بین آنها گونه بوده است.

شود که در اغلب موارد یده میسمی فراوانی نیز د

ها نه تنها براي عموم، حتی براي تشخیص آن

اندرکاران امور جنگل بسیاري کارشناسان و دست

طوري که هر ساله با موارد باشد. بهمشکل می

بسیاري از مسمومیت و حتی مرگ ناشی از 

ها را تشخیص اشتباه و مصرف نابجاي این قارچ

رورت این موضوع، مواجه هستیم. با توجه به ض

مهم خوراکی و  تحقیق حاضر به بررسی گونه

هاي و گونه Cantharellus cibariusدارویی 

هاي شمال کشور نزدیک و مشابه آن در جنگل

پرداخته است تا با طرح و بیان این گزارش به 

هاي سمی هاي خوراکی و قارچشناخت نسبی قارچ

قارچ سطح رویش مشابه آن رسید و با افزایش 

موجب  هاي جنگلی،خوراکی مذکور در عرصه

زایی بیشتر روستاییان و زایی و اشتغالدرآمـد

 بومیان منطقه شود.

  هاها و تحلیلیافته

یـکی از  Cantharellus cibariusقــارچ 

ترین قارچ خوراکی وحشی ترین و با ارزشمعروف

هاي این گونه از محدود قارچ. در اکثر نقاط دنیاست

هاي شمال کشور است که تقریباً در اکی جنگلخور

کیلومتري از آستارا تا گلستان در  110سراسر 

بند (در چند ماه از سال) بند و میانارتفاعات پائین

ها به کند و روستاییان حاشیه جنگلرشد می

توجه به قیمت  و با خوراکی بودن آن آگاه هستند

اما هر ساله مقادیر نامشخص ، مناسب این قارچ

ها برداشت، مصرف و یا در نسبتاً زیادي توسط آن

ها به فروش بازارهاي محلی و یا در حاشیه جاده

  رسد. می

دهد که آلودگی هوا نشان می موجود گزارشات

هاي اسیدي باعث کاهش و نابودي این قارچ و باران

عنوان یک تواند بهشود. بنابراین این قارچ میمی

ش براي سنجش آلودگی شاخص بیولوژیکی با ارز
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در جنگل استفاده شود. اسپور این قارچ داراي 

است. اندام بارده قارچ  Aمقادیر زیادي ویتامین 

 است D2(بخش خوراکی) سرشار از ویتامین 

)Danell, 1994 .( همچنین قارچ منبع پروتئین و

باشد که شامل: اسیدهاي آمینه ضروري بدن می

% و 64ها یدرات%، کربوه5%، چربی 5/12پروتئین 

 & Anisworth( %6/8% و خاکستر 2/11فیبر 

sussman, 1965 .مصرف این قارچ از ) است

کوري، خشکی پوست و التهابات چشمی، شب

غشاهاي مخاطی ناشی از کاهش ترشحات 

کند و موجب مقاومت دستگاه تنفسی جلوگیري می

شود. عصاره آن هاي عفونی میدر مقابل بیماري

ها کاربرد دارد. عصاره ها و زخمرمبراي درمان و

اتانولی استخراج شده از قارچ اثر مهارکنندگی بر 

روي تومورهاي بدخیم در موش داشته است. در 

بررسی آزمایشگاهی عصاره استخراج شده از این 

هاي گرم مثبت اثرات ضد میکروبی بر علیه باکتري

هاي ضد قارچی علیه قارچاثر و منفی و مخمرها و 

  .ها نشان داده استاي و اکتینومیسترشته

صورت هـا بهبرداريدر تحقیق حاضر نمونـه

گـردشی و تصادفی در نقاط مختلف استان جنگـل

هاي چمستان، جنگل -خصوصاً جنگل تحقیقاتی واز

نوشهر، نکا و بهشهر انجام شد. مشخصات هر نمونه 

آوري، خصوصیات بستر شامل محل و تاریخ جمع

زبان، تیپ جنگل، ارتفاع از سطح دریا، رشد نظیر می

ها جهت و میزان شیب ثبت شـد. هر یک از نمونه

هاي پالستیکی مجزا به آزمایشگاه منتقل در کیسه

ها تهیه و شدند. در آزمایشگاه نقش اسپور نمونه

خصوصیات اسپور نظیر: رنگ توده، شکل و اندازه 

  اسپورها و ... مـورد بـررسی قـرار گرفت. 

  بنديو جایگاه آن در طبقهنام 

در سلسله  Cantharellus cibarius قارچ

 و Cantharellalesراسته  )،Fungi( هاقارچ

این قارچ در  .قرار دارد  Cantharellaceaeخانواده

 Cantharelle  ، yellowهــايبــه نــام انگلیسی

cantharelle وGolden cantharelle   و در مازندران

به معنی دختر زرد و در گیالن به بنام زرد کیجا 

  کرك لنگ به معنی پاي مرغ معروف است.

  شناسی شکل

داراي قارچ  )Fruitting body( اندام بارده

که هر دو به رنگ اي مشخص بوده ساقه وکالهک 

رنگ با افزایش رشد کم کهد نباشمرغ میزرده تخم

ابتدا  ،مترسانتی 3-10 قارچکالهک قطر  .دنگردمی

 .گرددمی رفته فروحدودي  تا سپس پهن و ،محدب

به سمت داخل  دار وحاشیه کالهک اغلب موج
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بیش  کم و و صافسطح کالهک  .برگشته است

  هـا بــه طرف پـایین). تیغه1(شکل درخشان است 

  
  C. cibariusکالهک و بخش خوراکی قارچ  - 1شکل 

 هاي رگبرجستگی داراي ،ضخیمشده،  کشیده

ها لبه تیغه، زیاد هاآن، چنگالی نامنظم، فاصله مانند

  ). 2(شکل  دـاشـبرنگ کالهک می هـب طع شده وـق

  
  مانندهاي رگبرجستگی - 2شکل 

 5/0 - 2 قطر متر وسانتی 3- 7 طولبه قارچ ساقه

که با افزایش رشد  کالهکرنگ به متر،سانتی

قسمت  صاف در. سطح ساقه گرددکمرنگ می

. گرددمی باریکقاعده  در داراي برآمدگی وفوقانی 

متمایل به ، خوراکی، رنگ آن گوشتی ساقه بافت

هنگام خشک شدن  که دراست  و قابل مصرف زرد

، اسپور زرد کمرنگ نقش. گرددمیمحکم  سفید و

 آلو و مزه مالیمی است.قارچ داراي بوي زرد

  ها و زمان رویشرویشگاه

صورت منفرد هبهاي مازندران در جنگل قارچ

ی روي خاك جنگلی زیر یهاصورت دستههیا ب

، راش و خرمندي ،ممرزانجیلی، درختان بلوط، 

تابستان تا  برگان معموالً از اواخرگاهی سوزنی

زیست با میزبان خودش صورت همبه یزیپااواسط 

شود. اما گاهی در سایر فصول هر گاه که دیده می

مواردي از شود. شرایط مناسب باشد، دیده می

رویش قارچ در اوایل بهار در اراضی ساحلی زیر 

برگ و نیز اواسط تابستان هاي سوزنیکاريجنگل

در مواردي که بارندگی تابستانه در جنگل مناسب 

هاي شمال باشد نیز دیده شده است. در جنگل

متر از سطح  300-800معموالً در محدود ارتفاعی 

و  1000ات باالي دریا رویش دارد. بندرت در ارتفاع

این متر از سطح دریا دیده شده است.  200زیر 

قارچ تمایل به رشد در جایی دارد که نور بیشتري 

  باشد.
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   Cantharellaceaeهاي خوراکی خانوادهدیگر گونه

   .Cantharellus infundibuliformis (scop.) Frالف: 

متر قطر، سانتی 2- 6کالهک قارچ داراي اندازه 

ابتداي رشد محدب با مرکزي فرو رفته، سپس در 

هاي نامنظم، به اي داراي موجقیفی شکل با حاشیه

اي مایل به خاکستري تیره و داراي رنگ قهوه

  . )3شکل (بـاشد سطحی صـاف تـا کمی فلسی می

  
  C. infundibuliformisکالهک قارچ  - 3شکل 

  

)، ضخیم decurrentطرف پایه کشیده (ها بهتیغه

مانند، چنگالی، نامنظم، هاي رگداراي برجستگی

زرد رنگ که با افزایش رشد مایل به خاکستري، 

ها نسبت به هم زیاد و فاقد لبه تیز فاصله تیغه

میکرون، زرد  7-10× 6- 8است. اندازه اسپور 

کمرنگ، بیضوي، صاف و غیر آمیلوئید است. این 

هایی در صورت دستهصورت منفرد یا بهقارج به

هاي اسیدي زیر اواخر تابستان تا پاییز روي خاك

هاي ولیک و درختان آزاد و بلوط رویش درختچه

دلیل شباهتش به قارچ زرد کیجا دارد. این قارچ به

گردد. این آوري میهمراه آن جمعها بهتوسط بومی

قارچ، بوي معطر ضعیف و مزه تلخی دارد و ارزش 

  شد. باخوراکی داشته و بسیار مطبوع می

  .Craterellus cornucopioides (L.:Fr.) Persب:  

  = Cantharellus cornucopioides L.:Fr.   

متر و  سانتی 3- 10ارتفاع کالهک قارچ به 

متر، کامالً قیفی شکل، داراي سانتی 2-8قطر 

هاي نامنظم، نازك هاي ریز، حاشیه داراي موجفلس

سفید بوده  اي تیره تا سیاه ورنگ قهوهو چرمی، به

اي مایل به خاکستري و رنگ قهوهکه با رطوبت به

 . ساقه)4شکل ( گرددتر میبا خشکی کمرنگ

همرنگ با کالهک، توخالی تا پایین پایه؛ بافت ترد، 

باشد. قارچ اي مایل به خاکستري مینازك و قهوه

فاقد تیغه، در ابتداي رشد هایمینیوم صاف، 

و چروك خورده خاکستري و در اواخر رشد چین 

میـکرون،  12-17×  9- 11بـاشد. اسپـورهـا می

رنگ، بیضوي، صاف و غیر آمیلوئید، داراي قطره، بی

صـورت این قـارچ بـه اسپـوره است. 2بـازیدیـا 

 از هایی روي خاك زیر برگ درختان راشدسته

این گونه رویش دارد.  اواخر تابستان تا اواخر پاییز

عطر و طعم اشته و داراي ارزش خوراکی بسیاري د

را خشک توان آنمی همچنین باشد.میبسیار خوبی 

ولی صورت چاشنی در غذا استفاده کرد. نمود و به
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عنوان گونه خوراکی متأسفانه در شمال کشور به

 گـرم از قـارچ 100حـدود  شناخته شـده نیست.

C. cornucopioides  خشک شده حاوي  صورتبه

گرم کربوهیدرات و  44/13گرم پروتئین،  45/69

کالري دارد و  378گرم چربی است که  88/4

همچنین این قارچ حاوي اسیدهاي چرب، از انواع 

گرم میلی 87ها، فالونوئیدها و اشباع نشده، فنل

  هستند.  C ویتامین

  
  Cantharellus cornucopioides کالهک - 4شکل 

  

  مشابه با قارچ زرد کیجاگونه سمی 

Omphalotus olearius (Dc.: Fr.) Sing  

سمی  Marasmiaceaeاین قارچ از خانواده 

بعد از ساعت   مینبوده و عالئم مسمومیت حدود 

اثرش ساعت  24و در عرض  شدهظاهر مصرف 

د یترشح شدشامل:  عالئماین  .شودکم می الًمعمو

افت فشار دشواري تنفس،  ،، عرق و بزاقیاشک

و استفراغ،  حالت تهوع، نامنظمی ضربان قلب، خون

باشد. متأسفانه افراد می اسهالو  گرفتگی عضالت

 olearius Omphalotus دلیل شباهت قارچبومی به

را برداشت، مصرف و مسموم با قارچ زرد کیجا آن

صورت دستجاتی اندام بارده این قارچ به گردند.می

، اطرف یقه و هابا تعداد نسبتاً زیاد بر روي کنده

برگ در برگ و سوزنیهاي مختلف پهنگونه ریشه

انجیلی، کاج جنگلی  نزدیکی خاك از جمله بلوط،

اواسط تابستان تا اواسط پاییز در اغلب مناطق  از

طرف پایین ها شدیداً بهتیغه .شودلی دیده میجنگ

و تا قسمت میانی ساقه امتداد دارند.  کشیده شده

و نیز زمان رویش آن مشابه رنگ آن نیز زرد است 

اي از این نظر توسط افراد غیرحرفهبا زرد کیجاست. 

اشتباه  C. cibariusممکن است با قارچ خوراکی 

ها ناشی از این شود و موارد بسیاري از مسمومیت

 7-15کالهک قارچ به قطر اشتباه دیده شده است. 

اي رنگ از زرد تا نارنجی آتشی تا قهوهمتر بهسانتی

حتی قرمز مسی، کالهک قیفی محدب تا پهن در 

تر. طرف نوك نازكقسمت مرکزي ضخیم و به

ها فشرده و رنگ آن زرد نارنجی، ساقه به تیغه

متر و به سانتی 1-2ر متر و قطسانتی 5- 15ارتفاع 

شود. رنگ قارچ زرد پرتغالی سمت پایین باریک می

هم ها در پایه بهشود. ساقهتر میدر قسمت پایه تیره

دهند تایی می 3-10هاي چسبیده، و تشکیل دسته

  ).5(شکل 
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  Omphalotus oleariusکالهک قارچ  - 5شکل 

  

  توصیه ترویجی

خوراکی از هاي ها خصوصاً قارچشناخت قارچ

هاي دور مورد توجه عموم بوده است. لذا با گذشته

هاي با ارزش خوراکی و برداشت اصولی معرفی گونه

هاي شمال، آن در یک بازه زمانی مناسب در جنگل

توان بخشی از درآمدهاي زندگی افراد بومی به می

شان تأثیرگذار شمار آید و در جیره غذایی روزمره

وجه به چند توصیه زیر باشد. در این راستا ت

  رسد. ضروري به نظر می

با معرفی و باالبردن فرهنگ مصرف قارچ نه تنها  -1

در بهبود کیفیت غذایی و تغذیه روستاییان در 

سزایی دارد، بلکه با چند ماه از سال سهم به

توجه به قیمت مناسب این قـارچ، برداشت و 

تواند در ایجاد درآمـد و فــروش آن می

  یی سهم بسزایی داشته باشد. زااشتغال

دلیل داشتن رابطه همزیستی با این قارچ به -2

ریشه درختان و کمک به جذب آب و مواد 

معدنی و حفاظت از ریشه درختان درمقابل 

هاي خاکزي، به رشد بهتر و حمله پاتوژن

  نماید.حفاظت درختان جنگلی کمک می

هاي دلیل شباهت قارچ زردکیجا به دیگر قارچبه -3

شود افراد غیربومی و مشابه، توصیه می سمی

کودکان بدون افراد متخصص، بومی و همچنین 

بدون شناخت قبلی به صورت انفرادي برداشتی 

  نداشته باشند.

هاي منطقه در جهت پرورش و حضور بومی -4

توانند از بیشتر اندام بارده قارچ زردکیجا می

هاي طبیعی این نوع کودهاي ازته در رویشگاه

استفاده کنند تا با برداشت و فروش قارچ 

 زایی جوانان منطقه شوند.بیشتر، موجب اشتغال

دست آوردن شـود جهت بـهپیشنهـاد می  -5

ها با هاي سالم با رشد و کیفیت بهتر، نهالنهال

هاي تولید تلقیح شوند.میسیلیوم قارچ در خزانه
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