
 های سمی جدی است سمومیت با قارچد!مدست نگه داری
. خَردى چٌدذ  ذعضی سوی ٍ خطرًاکٌی پیذا کردُ اًذ ٍلی ّوِ آًْا خَراکی ًیستٌذ ٍ تکی ّستٌذ کِ هصرف خَرااًّا گیاّ قارچ

 د .کار اًذاختِ ٍ تعضاً هَجة هرگ شَکلیِ یا حتی هغس را از  ،تَاًذ کثذز ایي قارچْای سوی هی لقوِ ا
 

 

 ؟ دام قارچ وحشی در طبیعت سمی استکآیا می توان گفت 
 هسُ آى تگَییذ  یا شوا ًوی تَاًیذ از رٍی ظاّر قارچ

 تٌْاٍحشی خَراکی ٍ کذام قارچ سوی است.کذام قارچ 

 .آًْا را تأییذ کٌذذ خَراکی تَدى آزهایشگاُ هی تَاً

 ٍ از آى طریق از خَراکی تَدى قارچ اطویٌاى حاصل کٌیذ . شوا تتَاًیذ اًجام دّیذّیچ آزهایشی ّن ٍجَد ًذارد کِ  
 

 ؟ عالئم مسمومیت با قارچ چیست

تدا آى   تی قدراری  ، خَاب آلَدگی ، تشٌج ٍ یا کِ گاّی عالئن هغسی هاًٌذ تَّن است ٍتعریقشکن درد شاهل  تَْع ٍ استفراغ، اسْال، عالئن زٍدرس

 ساعت تعذ از خَرد قارچ ظاّر هی شَد . 44تا  4. ایي عالئن هعوَالً  هی شَدّوراُ 

  .رٍزّا یا ّفتِ ّا تعذ ظاّر شَد کِ هوکي است طیاست سی شاهل  عالئن هسوَهیت کثذی ، کلیَی یا آسیثْای هغسی دیررعالئن 
 

 

 

 ؟ قارچ مشکوک شدیم چه کنیممیت با اگر به مسمو
 . در صَرت ّر گًَِ شک تِ هسوَهیت تا قارچ تایذ ّر چِ سریعتر فرد هسوَم شذُ تِ تیوارستاى هٌتقل شَد 

 . ًثایذ جلَی تخلیِ هعذُ فرد هسوَم شذُ را گرفت 

 اقی هاًذُ خارج شَد ٍ از ٍرٍد سن تیشتر ت سوی ّای گاّی الزم است فرد هسوَم شذُ را هجثَر تِ استفراغ ٍ تخلیِ هعذُ کرد تا قارچ

 تِ تذى پیشگیری شَد .

 

 

 

 

 ؟ ها مسموم نشویم چه کنیم تا با قارچ

 در طثیعت ٍ کَُ ٍ دشت پرّیس کرد . ی رٍئیذُّا تایذ از چیذى، خریذى ٍ هصرف قارچ 

  ًوَد ّای خَراکی تَلیذ شذُ در کارخاًجات هعتثر استفادُ تٌْا از قارچتایذ . 

 ّای ٍحشی هَجَد در طثیعت سوی تَدى آًْا را از تیي ًوی ترد ٍ تٌْا راُ پیشگیری از هسوَهیت تا  کثاب کردى قارچ ، آب پس یا پختي

 ست .قارچ ّای رٍئیذُ در طثیعت ا قارچ عذم هصرف

  ّای ٍحشی هَجَد در طثیعت ٍ غیر پرٍرشی اجتٌاب کرد  قارچ ىتایذ از خَرد ٍ تٌْاسن قارج پادزّر ًذارد. 

 رٍز تعذ از چیذُ شذى تایذ هصرف کرد. 4ِ را تٌْا تا خاًْای پرٍرش یافتِ در کارچقار 

 هصرف تایذ تِ خَتی شست ٍ تطَر کاهل پخت.قثل از  راّای پرٍرش یافتِ  در کارخاًِ   ّا قارچ ،ّا تِ دلیل ٍجَد حشرات ٍ تاکتری 

 
 

 
 
 

 هعاًٍت تْذاشتی گیالى                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 ی ٍاگیرٍ هثارزُ تا تیواریْا گرٍُ پیشگیری   
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 ّای سوی:قارچی  ًاشی از هصرف  ًکات حائس اّویت در پیشگیری ٍ هقاتلِ تا هسوَهیت ّای

رٍیٌذ  اس هػزف قارچ ّای خَدرٍ هخػَغا قارچْایی کِ در کٌار درختاى )علی الخػَظ درختاى خطک ضذُ( هی -1

ّایی کِ تِ غَرت فلِ ای عزضِ هی ضًَذ، خَدداری کٌیذ.  ّای جوع آٍری ضذُ تَسط افزاد عادی ٍ یا قارچ ٍ یا قارچ

ّای دارای هجَسّای ساسهاى غذا ٍ دارٍ ٍسارت تْذاضت،  هزاکش هجاس ٍ در تستِ تٌذی تٌْا قارچ ّایی را کِ تَسط

 .درهاى ٍ پشضکی ّستٌذ، هػزف کٌٌذ

ضٌاسایی اًَاع خَراکی قارچ اس اًَاع سوی تٌْا تز اساس خػَغیات ظاّزی هاًٌذ ضکل، رًگ، تَ، قَام ٍ هشُ هطکل -2

ارچ ضٌاسی ٍ گیاُ ضٌاسی اهکاى پذیز است. تٌاتزایي تِ تَغیِ تَدُ ٍ تٌْا تَسط هتخػػاى ٍ کارضٌاساى هجزب ق

 .ّای تزخی اس افزاد عادی در تطخیع اًَاع سوی اس اًَاع خَراکی قارچ تَجِ ًکٌیذ

 .ّا تَسط پزًذگاى ٍ سایز جاًَراى اّلی ٍ ٍحطی ًطاى دٌّذُ غیزسوی تَدى قارچ تزای اًساى ًیست هػزف قارچ-3

 

هعیارّای سٌتی هاًٌذ: تغییز رًگ قاضق ًقزُ در اثز تواس تا قارچ، یا ٍجَد حطزات دراطزاف ّا ٍ  تزخی اس رٍش -4

 .قارچ ٍ هحل رٍیص قارچ هعیار علوی ٍ غحیحی تزای تطخیع عذم سویت قارچ در ّوِ هَارد ًیست

 

ب کزدى، آب پش کزدى، ّا هقاٍم تِ گزها تَدُ ٍ فزآیٌذّای آهاُ ساسی غذا هاًٌذ:کثا تزخی اس سوَم هَجَد در قارچ -5

 .سزخ کزدى، تخار پش کزدى قادر تِ تخزیة کاهل هَاد سوی هَجَد در قارچ ًیستٌذ

ساعت پس اس هػزف  5-12در غَرت تزٍس عالین ٍ ًطاًِ ّای گَارضی )تَْع، استفزاغ ٍ اسْال( تِ غَرت تاخیزی )-6

 .اسی تالیٌی ٍ هسوَهیت ّا هٌتقل کٌیذخَراکی قارچ(، ّز چِ سزیعتز تیوار را تِ هزکش درهاًی تخػػی سن ضٌ

دّذ  ّا اهکاى درهاى هَفقیت آهیش را افشایص هی اًتقال سزیع تیوار هسوَم تِ یک هزکش درهاًی تخػػی هسوَهیت -7

 .ضَد ٍ ّز گًَِ تاخیز در ایي اهز سثة افشایص احتوال ضکست درهاى ٍ حتی هزگ تیوار هی

ی تالیٌی اٍلیِ تِ ٍیژُ اس ًَع تاخیزی در فزدی تا ساتقِ هػزف خَراکی قارچ ، تٌاتزایي تا هطاّذُ عالین ٍ ًطاًِ ّا**

 .اس ّزگًَِ خَددرهاًی ٍ درهاى عالهتی پزّیش کزدُ ٍ تیوار را در اسزع ٍقت تِ تیوارستاى هٌتقل کٌٌذ

 
 

                                                                                                                                                    


