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Ø العاده بـا   این موجودات منبع مواد فوق. ها در شرایط اکولوژیک مناطق مختلف بسیار متغیر است جمعیت و تنوع قارچ   :  مقدمه

با توجه به مصارف .  رو در طب سنتی استفاده شده انددار به عنوان دا هاي کالهک ها بوده و از دیر باز قارچ بیوتیک ارزشی مانند آنتی
هاي سـمی   وجود گونه. برداري دارویی از این موجودات است  ها در صنایع داروسازي، شناسایی آنها اولین گام در بهره           مختلف قارچ 
اخت قـارچ هـا و   هدف از این بررسی شـن   . شود  هاي خطرناك وگاهی مرگ آور می       هاي وحشی سبب ایجاد مسمومیت      در بین قارچ  

هـاي سـمی و کمـک بـه پزشـکان       معرفی آنها به مردم و در نتیجه کاهش مشکالت حاصل از مسمومیت ناشی از خـوردن قـارچ               
هـاي دارویـی نیـز اسـتفاده از پتانـسیل موجـود در        هدف از شناسایی قارچ. درتشخیص مسمومیت و تجویز درمان مناسب است    

  . داروسازي است
Øدار در شهرستان خرم آباد جمع آوري و   نمونه هاي از قارچ هاي کالهک1388 و 1387هار و پاییز سال در ب:  مواد و روش ها

  . مشخصات مورفولوژیک ماکروسکوپی و میکروسکوپی آنها در آزمایشگاه بررسی و با منابع علمی موجود مطابقت داده شد
Øگونه سمی شناسایی گردید که شامل  گونه قارچ دارویی و 8:  یافته هاmaculate  Collybia گونه ؛ Coprinus 

atramentariusسه گونه از جنس ؛ Boletus شامل )B luridus ،felleus. B و (B. satanaدو گونه از جنس  ؛Lactarius شامل 
)L. vellereusو  L. piperatus  ( و گونهHypholoma capnoides است .   
Ø    تنوعی در این منطقه، می توان از اطالعات بدست آمـده بهـره بـرداري هـاي     با توجه به وجود چنین   :  بحث و نتیجه گیري 

  . زیادي در کاربردهاي پزشکی نمود
Øآباد هاي ماکروسکوپی، دارویی، سمی و خرم قارچ:  واژه هاي کلیدي  
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  مقدمه

ي  ، شـاخه  Fungi دار اکثرا به فرمـانرو  قارچ هاي کالهک
Basidiomycotaو رده    Hymenomycets    تعلـق دارنـد 

هـاي جـنس    هـاي ماکروسـکوپی ماننـد گونـه     ولی برخـی قـارچ    
Choiromyces   متعلق بـه شـاخه  Ascomycota  هـستند .

دار ایـران توسـط       نخستین گزارش در مورد قارچ هـاي کالهـک        
 میالدي صورت گرفته و بعـد از آن   1871رابن هورست در سال     

). 1( اسـت  گزارشاتی توسط محققان داخلی و خارجی ارائه شده      
هـایی از جـنس       توان به گـزارش گونـه       ازجمله این گزارشات می   

 Agaricus   گـزارش  )3(تپـه   و محمدي گـل ) 2(  توسط صابر
، )4(تپـه     توسط محمدي گـل  Coprinusهایی از جنس  گونه

و ) 5(تپـه    محمـدي گـل  Lepiotaهایی از جـنس       معرفی گونه 
توسـط ذکـایی     Agaricalesهاي راسته  معرفی برخی از گونه

  .اشاره کرد) 6(

ها  بیوتیک العاده با ارزشی مانند آنتی     ها منبع مواد فوق     قارچ
دار بـه عنـوان دارو        هاي کالهک   از دیر باز انسان از قارچ     . هستند

در کتب پزشـکی هندوسـتان،      .  کند  در طب گیاهی استفاده می    
 سال قبـل از مـیالد نوشـته شـده اسـت،             3000سامهیتا که در    

ــارچ ــا  ق ــی تقــسیم   ه ــه ســه دســته خــوراکی، ســمی و داروی ب
هـا بـه      در طب جدید نیز داروهـاي زیـادي از قـارچ          ). 1(اند  شده

هاي دارویی در آمریکا در سال  ارزش تجارت قارچ  .  آید  دست می 
 میلیـارد دالر  6، 1999و در سـال     ) 7( میلیارد دالر    2/1،  1991

در هـاي سـمی و    وجـود برخـی قـارچ   با این حال  . )8(بوده است 
برخی مـوارد کـشنده سـبب نگرانـی افـراد در بـاره اسـتفاده از                 

ها نفـر در کـشور دچـار     هاي وحشی شده است و ساالنه ده        قارچ
هــاي ســمی  مـسمومیت و حتــی مــرگ ناشــی از مـصرف قــارچ  

هـاي سـمی داراي انـواع مختلفـی هـستند کـه               قارچ.  شوند  می
ممکن است سبب مسمومیت هاي سـاده شـوند یـا مـسمومیت             

دیدي را ایجاد کننـد کـه سـبب مـرگ مـصرف کننـده               هاي ش 
هـاي خـوراکی نیـز در اثـر فاسـد شـدن،               برخی قـارچ  .  شود  می

کننـد کـه خـوردن         تولید می  (Cryptomaines)کریپتومائین  
هاي سمی هـر   بنابراین شناسایی قارچ.  آنها خالی از خطر نیست   

توانـد در کـاهش مـسمومیت         منطقه و معرفی آنها به مردم مـی       
هدف از این بررسی تالش جهت جمـع  . از قارچ موثر باشد   ناشی  

آوري و شناسایی گونه هـاي سـمی  بـه منظـور معرفـی آن بـه            
هاي وحشی است تا از بـروز مـسمومیت و    مصرف کنندگان قارچ 

هـا،   گیري شود و ضمنا معرفی این گونـه  مرگ ناشی از آن  پیش 
ي شناسایی  قـارچ هـا     . پزشکان را در تشخیص دقیق یاري کند      

دارویی نیز با هدف استفاده از این پتانسیل در صنعت داروسازي       
  . انجام گرفته است

بـه منظـور جلـوگیري از مـسمومیت و        : لزوم انجام تحقیق  
هاي سمی، شناسایی و معرفی آنها به       مرگ ناشی از مصرف قارچ    

هاي دارویی  رسد و شناسایی گونه  مردم امري ضروري به نظر می     
  .ه از آنها در داروسازي امري ضروري استنیز به منظور استفاد

  ها  مواد و روش
در ایــن بررســی نمونــه گیــري بــه صــورت : گیــري نمونــه

  .پیمایشی در جنگل و به صورت تصادفی انجام شد
ــکوپی  ــی ماکروس ــک  : بررس ــیف مورفولوژی ــت (توص ریخ

ها بر اساس ویژگی هاي نمونه هاي تازه و خـشک         گونه) شناسی
 علمی آنها با استفاده از انـدازه، شـکل   شده در طبیعت و مقایسه 

و رنگ کالهک، ابعاد پایه، رنگ و خـصوصیات گوشـت، شـکل و      
هـا، تغییـر      ها، وجود یا عدم وجود تیغـه        رنگ و خصوصیات تیغه   

رنگ یا خروج شیرابه در صـورت ایجـاد بـرش و اسـپور پرینـت                
  .انجام شد

از معرف ملـزر بـراي تعیـین آمیلوئیـد، غیـر            : معرف ملزر  
هـا اسـتفاده    یلوئید و یا دکسترینوئید بودن اسپور و سایر اندام       آم

ها و قرار دادن آنها بر روي الم یک قطـره        بعد از برش نمونه   . شد
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معرف ملزر بـه آن اضـافه کـرده و در زیـر میکروسـکوپ مـورد                 
در صورتی که اسپور به رنـگ آبـی تیـره در            . بررسی قرار گرفت  

اي  آید غیر آمیلوئید و اگر قهوه    آید آمیلوئید، اگر به رنگ زرد در        
  .مایل به زرد یا قرمز شود دکسترینوئید است

آوري شده در دانشکده کشاورزي دانـشگاه         هاي جمع   نمونه
  . شود لرستان نگهداري می

بــا اســتفاده از ویژگیهــاي اســپور :  بررســی میکروســکوپی
ها از نظر اندازه، تزئینات، شکل و همچنین در صورت لـزوم         قارچ
هاي شعاعی یـا منافـذ تولیـد کننـده اسـپور،               برش از تیغه   تهیه
 1000 و 400ها در زیر میکروسـکوپ نـوري بابزرگنمـایی       نمونه

برابــر مــشاهده و خــصوصیات میکروســکوپی الزم ماننــد شــکل 
در (اسپور، وجود یا عدم وجود زوائد بر روي اسپور، شکل زوائـد             

رسـی قـرار    ، وجود سیستیدیا و انـواع آن مـورد بر         )صورت وجود 
براي تعیین اندازه هر اندام ماننـد اسـپور میـانگین ابعـاد        . گرفت
ــر  100 ــر حــسب میکرومت ــه ب ــدرج  ) m µ( نمون ــا عدســی م ب
  .گیري شد اندازه

  یافته ها
ریخـت  (نتایج به دست آمده از بررسی هاي مورفولوژیـک          

هاي  ها با کلید و آزمایشگاهی در مورد هر کدام از نمونه      ) شناسی
 8 تعـداد     مطابقـت داده شـد و      منابع علمی ها در     رچشناسایی قا 

ــه جــنس هــاي   ــه متعلــق ب  ، Lactarius  ، Collybiaگون
Boletus Tylophilus Hypholoma و Coprinus 

شناسایی گردید که به شرح زیر توصیف می شوند و هـر نمونـه             
  . در زیر با سایر منابع مطابقت داده شده است

  هاي دارویی  گونه
1- Lactarius piperatus (Scop. ex Fr.) S. F. Gray 

کالهک سفید رنگ و بزرگ بوده و مرکز کالهک گود شده    
 cm 18- 8قطـر آن   و حالت قیفی شکل با شیب مالیـم دارد و           

پایه کوتاه بوده، طول آن نسبت به قطر کالهک خیلی کم            .است
گوشت آن سفید بـوده  .  استcm3-1  و قطر cm5-1 و حدود 

روي آن ایجاد شود شیرابه سفید رنگ فراوانـی از     و اگر برشی بر     
گیـرد   شود و وقتی شیرابه در هـواي آزاد قـرار مـی            آن خارج می  

 و 10، 9( طعـم و بـوي بـسیار تنـدي دارد    . دهد  تغییر رنگ نمی  
 ، داراي   mµ 5/11-8 × 5/11-8 گرد با اندازه هـاي       اسپور). 11

رویـی اسـت و   این گونه دا. زائده هاي خار مانند و آمیلوئید است     
  ).12(داراي اثر آنتی اکسیدانی و آنتی باکتریایی است 

ــشت و خــرداد     ــن گونــه در اردیبه  در 1388 و 1387ای
جمـع    متر 1600 – 1000مناطق مختلف بخش پاپی در ارتفاع    

  .آوري شد

ــه     ــا گون ــارچ ب ــن ق ــصات ای  Lactariusمشخ

piperatus    که توسط Board    توصیف گردیده مطابقت 
  .)11(داشت

2- Lactarius vellereus ( Fr.) Fr. 

کالهک سفید رنگ بزرگ بوده و مرکز کالهک گود شده و    
قطـر کالهـک در ایـن    .  حالت قیفی شکل با شـیب مالیـم دارد       

ــه  ــشتر از cm 25- 8 گونــــــ ــه بیــــــ   .L  کــــــ
 piperatus       و اسـتحکام و مانـدگاري کالهـک آن نیـز کمتـر

 وجـود   L. piperatusتفاوت مهم ایـن گونـه بـا گونـه     . است
هاي اصلی وجود دارد و آنهـا را   هاي افقی است که بین تیغه  تیغه

ها شکننده بوده، فاصله بیشتري از هم     تیغه. کند  به هم وصل می   
پایـه کوتـاه   . دارند و گاها قطرات شیرابه بر روي آنهـا قـرار دارد          

 cmاست و طول آن نسبت به قطر کالهک خیلی کـم و حـدود        
وشت آن سفید است و اگر برشـی  گ.  استcm4-2  و قطر 5-1

بر روي آن ایجاد شود شیرابه سفید رنـگ فراوانـی از آن خـارج                
گیرد تغییـر رنـگ       شود و وقتی شیرابه در هواي آزاد قرار می          می
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گـرد بـا   بیضی تا  اسپور.دهد و طعم و بوي بسیار تندي دارد نمی
 و داراي زائـده هـاي خـار        mµ 5/8-5/6 × 5/9-5/7اندازه هاي   

  ).10(و آمیلوئید است مانند 

این قارچ دارویی و داراي اثر ضد قارچی اسـت و از جوانـه              
  ).13(کند   جلوگیري میAlternaria alternataزنی و رشد 

 روسـتاي گـازه     - در بخش پاپی   1388این گونه در خرداد     
  .جمع آوري شد  متر 1300با ارتفاع 

 Lactariusمشخصات این قارچ با مشخصات گونه 

vellereus    که توسط Board     توصیف گردیده مطابقـت 
  .)11(داشت

3- Collybia maculata (A. & S. ex Fr.) 

Kummer syn. Rhodocollybia maculata (A. 
& S. ex Fr.) Singer  

.  اسـت cm 10-4قطـر آن  شکل کالهک پهن تا محدب و     
ها سفید بوده ولی خیلی زود با گذر زمان و            رنگ کالهک و تیغه   

اي مایل به زرد و زنگ زده ماننـدي       هاي قهوه   لکهیا دیدن ضربه    
اي و صاف و  کند و ممکن است در آخر کال به رنگ قهوه      پیدا می 

ها بسیار متـراکم بـوده و در بعـضی مـوارد              تیغه.  خشک در آید  
 و cm10- 5 طـول پایـه    . پیوسته و در اغلب مـوارد آزاد اسـت  

 در انتهـا   و در سر تا سر پایه یکسان ولـی mm12- 8 آن  قطر 
. پایه تو خالی و رنگ آن مانند کالهـک اسـت    . کمی متورم است  

در انتها پایه به یک توده ریـشه        (اي است       اغلب داراي پایه ریشه   
گوشت سفت و چغر و سفید رنـگ و داراي        .) شود  مانند ختم می  

و بـه علـت    ) 15و14، 9(بوي خاصی نـدارد   طعم تلخ است ولی     
خـوراکی     تلـخ و نـامطبوع غیـر       سفتی و چغر بودن و طعم نسبتا      

است ولی سمی نبـوده و در بعـضی منـابع جـزء انـواع خـوراکی         
هـا   اغلب بـه صـورت گروهـی در جنگـل    ). 16( آورده شده است

روید و داراي اسپور صاف و کما بیش گـرد اسـت کـه انـدازه         می
 کـرم تـا   ت پرین  و دکستروئید است و اسپورm µ 6-4 ×5-3آن

اي سیستدیا بوده که اندازه آنهـا بـیش         دار. رنگ دارد   صورتی کم 
  . استm µ 60از

 بـه  Galactomannanساکاریدي به نام   از این قارچ پلی 
آیـد کـه داراي مـصارف فراوانـی در صـنایع غـذایی،                دست مـی  

همچنـین ایـن   . آرایشی، تولید کاغذ، نساجی و تولید دارو اسـت      
   ).18 و 17 (ماده داراي خواص ضد ویروسی است

 در بخـش پـاپی و       1388 و   1387ر اردیبهشت   این گونه د  
 1800 – 1200آباد به سمت الشتر با ارتفاع         بخش مرکزي خرم  

 . آوري شد متر جمع

 Collybia مشخـصات ایـن قـارچ بـا مشخـصات گونـه       

maculate  ــه توســط  و Phillips،Miler and Miler ک
Roodyو McNeil توصـــیف گردیـــده مطابقـــت داشـــت  

  ).15و9،10،14(

  : سمی هاي گونه
1. Boletus luridus Schaeff. (ex Fr.). 

کالهک به شکل نیمـدایره مقعـر اسـت و رنـگ کوتیکـول        
کالهـک نـسبتا متنـوع بــوده و از زرد روشـن یـا زرد زیتــونی و      

ولی اغلـب زرد نـارنجی اسـت، همچنـین ممکـن            . اي است   قهوه
رنـگ باشـد و زمـانی کـه آن را بـرش        است قرمز یا زرشکی کـم     

.  اسـت  cm 20-5قطر آن   . آید  آبی یا سیاه در می    دهیم به رنگ    
هـاي ریـزي      در این جنس تیغه وجود ندارد و به جـاي آن لولـه            

وجود دارد که نماي خلـل و فـرج ماننـدي را بـه سـطح زیـرین         
ها زرد بوده و کمـی مایـل بـه     در این گونه لوله. دهد  کالهک می 

ـ                گ سبز زیتونی یا زرد لیمویی در جوانی است ولـی بعـدا بـه رن
هـایی بـه    شود و به لولـه      سبز و یا زیتونی کثیف تبدیل می       -زرد
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طـول  . شـود  رنگ نارنجی، قرمز آجري تا قرمز خونی منتهی مـی   
 ، رنگ آن در بـاال زرد و از بـاال   mm 6-3 و قطر cm8-2 پایه 

انتهاي پایه بـه رنـگ   . دهد به پایین به رنگ قرمز تغییر رنگ می       
اي مایـل بـه سـیاه     هایی قهوه آید و در قسمت شرابی تیره در می  

سطح پایه در سرتاسر آن با پوشش شبکه مانندي پوشیده         . است
رنگ گوشت زرد رنگ پریده است و در سـاقه، اغلـب     . شده است 

ها و پایه قرمز شرابی است و در اثر بـرش، فـورا           مانند سطح لوله  
هـاي قرمـز بـه رنـگ بـنفش در          به رنگ جوهر آبی و در قسمت      

 طعم و بوي آن اندکی مانند بوي قـارچ اسـت    ). 20 و   19(آید  می
بـه    mµ 5/6-5/4 × 15-11 داراي اسپور بیضی با انـدازه   ).11(

 سمی است و سبب ایجاد این قارچ. اي تا زیتونی است قهوه رنگ
  ).21(شود  اختالالت عصبی می

آبـاد بـه       در خـرم   1388اردیبهشت و خـرداد     این قارچ در    
 تـا   1200 گـازه در ارتفـاع        روسـتاي  -سمت الشتر، بخش پـاپی    

از مشخصات بارز این قارچ تغییر رنگ قابل        .  متر پیدا شد   1700
  . توجه آن در اثر برش است

ــا مشخــصات گونــه    Boletusمشخــصات ایــن قــارچ ب

luridusکه توسط Keizer گردیده، مطابقت داشـت    توصیف
)20.(  

2. Tylophilus  felleus (Bull. ex Fr.) P. karst  
 و داراي رنـگ  cm 12-6قطر کره تا محدب با     مکالهک نی 

در ایـن گونـه   . اي تیره است ه زرد تا قهو  -اي  کرمی، قهوه -اي  قهوه
تا صورتی مرجـانی اسـت و در   ) مایل به زرد(ها قرمز روشن      لوله

 پایـه داراي طـول   . آیـد  اي در مـی  اثر کوفتگی بـه رنـگ قهـوه   

cm10-7 و قطــر cm 3-2کرمــی و -رنــگ آن آجــري.   اســت
اي تیره پوشیده شـده و        اي قهوه   گوشتی است و با ساختار شبکه     

سفید تا کـرم رنـگ و طعـم تلـخ و       گوشت .در انتها متورم است   
 × mµ 5-4داراي اسپور بیـضی بـا انـدازه       . بوي ناخوشایند دارد  

.  )20 و   9،14،15،19 (به رنگ صورتی تا شـرابی اسـت         15-11
).  22( خوراکی و دارویی است و اثر ضد تومور دارد  غیراین گونه

  .رنگ اسپور صورتی، خاکستري تا قرمز شرابی است

ــه در خــرداد  ــاطق 1388 و 1387 ایــن گون  در اغلــب من
 -1200شهرستان خـرم آبـاد از جملـه بخـش پـاپی در ارتفـاع                

مشخصات این قارچ با مشخصات گونـه      .  متر مشاهده شد   1700
Boletus felleus   کـه توسـط Keizer    گردیـده،   توصـیف

  ).20(مطابقت داشت 

3. Boletus satanas Lenz  

اي و    اي نقـره    پریده یـا قهـوه      رنگ کالهک خاکستري رنگ   
ها در ایـن گونـه بـه رنـگ زرد             لوله.   است cm 20-10قطر آن   

است که در انتها به سوراخهایی به رنـگ قرمـز زرشـکی روشـن            
 cm4-3  و قطـر  cm12- 5 طـول پایـه   ). 11(شـود   ختم مـی 

ــت ــز و داراي    . اس ــه قرم ــل ب ــز مای ــسمت مرک ــگ آن در ق رن
گوشت ضخیم و زرد رنگ پریده اسـت کـه    . باشد  بندي می   شبکه

آیـد ولـی ایـن تغییـر         در اثر بریدن به آرامی به رنگ آبی در می         
بـوي   طعم ناخوشـایند و      داراي. شود  رنگ بعدا مجددا ظاهر نمی    

کوتـاهی بـه بـوي ناخوشـایندي     قارچ است که با گذشت مـدت      
مانند بوي نامطبوع میوه گندیـده و یـا گوشـت در حـال فـساد                

 × mµ 5-6هـاي    اسپور آن بیضی شکل با اندازه     . شود  تبدیل می 
  . است13-10

این قارچ به شـدت سـمی بـوده و سـبب بـروز اخـتالالت                
توانـد سـبب      یک تکه کوچک از میـوه آن مـی        . شود  گوارشی می 

 و verocomic acid ماده ن قارچ دو پیشای. تهوع شدید شود
variegatic acid و همچنـین سـبب ایجـاد    . کنـد  را تولید می
هـاي    این قارچ در محدوده جنگل    )21(شود    اختالالت عصبی می  

 کننده و اغلب در پاي درختان بلوط، ممرز، لیمو و فنـدق              خزان
بنیه است و به آن لقب قـارچ          قارچی قوي و خوش   . کند  رشد می 
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هـاي ایـن جـنس بـر روي پـیش مـاده        گونـه . انـد   منی داده اهری
دوسـت ظـاهر      کربنات کلسیمی و همراه با جوامع گیاهان گرمـا        

  ). 22(شوند می

 -در بخـش پـاپی   1388 و  1387 این گونه در اردیبهـشت    
 -1200آبـاد بـه سـمت الـشتر در ارتفـاع            روستاي چزاب و خرم   

 ونـه  مشخصات آن با مشخـصات گ آوري شد و   متر جمع1850

Boletus satanas کــه توســط  Board توصــیف گردیــده
  .)11(مطابقت داشت

4- Coprinus atramentarius (Bull. ex Fr.) Fr.  

 و  cm 10-3اي تـا پهـن اسـت و قطـر آن              کالهک زنگوله 
رنگ آن دودي و مـات بـوده و داراي          .  است cm 8-3بلندي آن   

 زرد اي، چین هاي شیاري شعاعی بـه رنـگ زرد مایـل بـه قهـوه      
مایل به قرمز و خاکستري روشن و در مرکز کالهک به رنگ زرد  

هـا بـه     حاشیه آن بسیار تیـز اسـت و تیغـه           . مایل به قرمز است   
صورت بسته و بسیار فشرده بوده و رنـگ آن از سـفید تـا سـیاه      

 اسـت و  mm 15-8  و قطر cm 15-4 طول پایه .  متغیر است
  (ring zone)قه رنگ آن دودي مایل به سفید است و یک حل

 گوشت مایل به سفید و داراي طعم مالیـم اسـت و        .  متورم دارد 
اسـپور  ). 20(شـود   بوي آن سبب احساس ضعف و بیهوشـی مـی         

 اسـت و  mµ 6-5 × 11 – 8بیضی شـکل اسـت و داراي ابعـاد         
  ).23و 15 ، 9(اي تیره است  رنگ آن قهوه

این قارچ سمی بوده و خـوردن آن سـبب تحریـک انـساج             
  ).21(شود  هاي خونی و اختالالت عصبی می  رگقلب و

اغلب بر روي چوب، ریشه و کنده درختـان پهـن   این گونه   
و اغلب به صـورت  . شود برگ رشد کرده و از زیر خاك خارج می       

آباد، اطـراف    و در اواخر اسفند در شهر خرم     کند  گروهی رشد می  
  ).20(آوري شد   متر جمع1200دریاچه کیو با ارتفاع 

ــصات ــه    مشخ ــا گون ــارچ ب ــن ق   atramentarius ای
Coprinus   که توسطKeizer    گردیـده مطابقـت    توصـیف

  ). 20(داشت 

5- Hypholoma capnoides (Fr. ex Fr.) Kummer Syn 
Naemateloma capnoides (Fr.) Kar.  

 و در   cm 5/7-2قطـر   کالهک محدب تا محدب پهـن بـا         
اي مایل به نارنجی    رنگ آن قهوه  .   است جوانی داراي لبه خمیده   

اي مایل به دارچینی و از نظـر رنـگ متنـوع اسـت و بـه                  تا قهوه 
ها متراکم هستند و بـه سـاقه        تیغه .شود  ها کمرنگ می    طرف لبه 
انـد ولـی بعـدا     اند، در ابتدا مات تا خاکستري رنگ پریده        پیوسته

اي  تر شده و به رنگ خاکـستري و در آخـر بـه رنـگ قهـوه                  تیره
-mm 10 و قطـر آن   cm 10-5طول پایه   .  آیند ارغوانی در می  

کما بیش یکدست بـوده و در بعـضی مـوارد بـه سـمت            .  است 3
سطح آن کما بیش صاف اسـت       . پایین تدریجا باریک شده است    

اي در نزدیکـی کالهـک    هاي کوچکی در حلقـه    و یا داراي تارچه   
تـر    رنگ آن مانند کالهک است و یـا خیلـی رنـگ پریـده             . است
ت رنگ پریده و نازك است و طعـم وبـوي کپـک             گوش. باشد  می

اسپور بیضی شکل و صاف اسـت  . مانند و گاها غیر مشخص دارد   
اي ارغوانی و انـدازه آن        ه  رنگ آن قهو  . و یک سوراخ کوچک دارد    

mµ 5/4-5/3×6-5/7ــستییدیا  .   اســت ــه سی در دو طــرف تیغ
  .سمی استاین گونه ).24 و15، 9(وجود دارد

 روستاي - دربخش پاپی 1388این گونه در خرداد 
  .آوري شد  متر جمع1890گرونه در ارتفاع 

این گونه یک گونـه بـسیار رایـج و متـداول اسـت کـه در                
هـاي پوسـیده کـاج رشـد          هاي و چـوب     هایی بر روي کنده     گروه
هـاي پـائیزه و     ایـن قـارچ یـک نمونـه تیپیـک از قـارچ            . کند  می

  . شود زمستانه است ولی به وفور در فصل بهار یافت می
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ــه   ــا گون ــارچ ب ــن ق  Hypholomaمشخــصات ای

capnoides    که توسط kuo      توصیف گردیـده مطابقـت 
  . )24(داشت 

  بحث و نتیجه گیري
با توجه به مطالعات انجـام شـده در بهـار و پـاییز              

 که بـه طـور معمـول در دنیـا بـا             1388 و   1387سال  
. توجه به شرایط محیطی محدود به این دو فصل اسـت       

 جـنس در منطقــه  5 قـارچ متعلــق بـه    گونـه 8تعـداد  
بررسـی منـابع در مـورد       . مشاهده و شناسـایی گردیـد     

هـا اسـتفاده    مطالعات انجام شده مربوط بـه ایـن گونـه        
دهد و لذا با توجـه   دارویی را از برخی از آنهارا نشان می   

آبـاد بـه    هاي دارویی در خـرم  ها منابع قارچ به این یافته  
 مـورد تاییـد قـرار       عنوان یک پتانسیل جهت اسـتفاده     

اي بـراي   توانـد مقدمـه   گیرد و انجام این تحقیق می     می
هـاي   ارائه کارهـاي تحقیقـاتی جهـت شناسـایی قـارچ          

شـود در    دارویی مورد استفاده قرار گیرد و توصـیه مـی         
مطالعات بعدي شهرستان خرم آباد به مناطق کـوچکتر     
تقسیم شود و مطالعات بـه صـورت متمرکـز و مـستمر      

تر فلور هر     تر و کامل    آوري دقیق   ی و جمع  جهت شناسای 
بنـدي    یک از این نواحی انجام شود و در نهایت با جمع          

برخی از  . آنها تعیین فلور کامل شهرستان صورت گیرد      
باشـند   هاي سمی مـی  آوري شده از گونه  هاي جمع   گونه

کـه در مــواردي باعــث ایجــاد مــسمومیت بــا درجــات  
حشی به دلیـل    هاي و   مختلف در مصرف کنندگان قارچ    

در بررسی که توسـط  . شود عدم تشخیص دقیق آنها می   
 مورد مسمومیت 138محمودي و همکاران  انجام شده      

ــمی در    ــارچ س ــصرف ق ــرگ ناشــی از م ــورد م و دو م
ــاد در ســال  شهرســتان خــرم ــده 1386آب ــزارش ش  گ

و با توجـه بـه ایـن کـه مشخـصات ظـاهري              )25(است
 بـودن   تواند مبناي دقیقی بـراي تـشخیص سـمی          نمی
تواند   هاي سمی منطقه می     ها باشد، شناسایی قارچ     قارچ

به عنوان شاخصی جهت راهنمایی مصرف کنندگان در        
هاي سمی و  راهنکـایی پزشـکان بـراي            تشخیص گونه 

  .  مورد استفاده قرار گیرد تجویز درمان مناسب
 وجود آفـات و اثـر آنهـا در          :هاي تحقیق   کاستی

ها در    د پذیر بودن قارچ   ها و فسا    نگهداري و حمل نمونه   
شوند و تاثیر پـذیر بـودن    مواردي سبب بروز اشکال می    

ها در شرایط محیطی متفاوت ممکن اسـت       رویش قارچ 
آوري و در نتیجه عـدم       سبب عدم رویش در زمان جمع     

  .آوري و معرفی آنها در بررسی حاضر باشد جمع
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