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 بلندمازو درختان زی چوب ماکروسکوپی یها قارچ فراوانی بین ۀرابط

(Quercus castaneifolia C.A.M.)ممرز و(Carpinus betulus L.) 

 (نوشهر خیرود جنگل: موردی ۀمطالع)فیزیوگرافی عوامل با

 4، انوشیروان شیروانی3، محمدرضا آصف2، محمدرضا مروی مهاجر1*حامد آقاجانی

 

 منابع طبيعي، دانشگاه تهران ۀشناسي و اكولوژي جنگل، دانشكد ارشد جنگل ي كارشناسيدانشجو .1

 دانشگاه تهران منابع طبيعي، ۀاستاد گروه جنگلداري و اقتصاد جنگل، دانشكد .2

 پزشكي ايران، تهران تحقيقات گياه ۀها، مؤسس استاديار گروه رستني .3

 دانشگاه تهران منابع طبيعي، ۀدانشكد استاديار گروه جنگلداري و اقتصاد جنگل، .4

 

 82/11/1331تاریخ پذیرش:  82/3/1331تاریخ دریافت:  
 

 چکیده

 اکوسیسیت   مهی   اجیزا   از کیی ی و شوند می افتی متفاوت اکولوژیکی شرایط در که هستند زنده موجودات از بزرگی بخش ها قارچ
 موضیوع  ایی   بررسی ،دارند نیز باالیی رویشگاهی تنوع و اند غالباً کوهستانی یرانا شمال  ها جنگل اینکه به باتوجه. روند می شمار به جنگل

  هیا  قیارچ  فراوانیی  و تنیوع  در حید  چیه تیا   دامنیه  جهیت  و شیب دریا، سطح از ارتفاع ازقبیل فیزیوگرافی مه  عوامل کهبسیار مه  است 
 در خییرود  پژوهشیی  و آموزشیی  جنگل زمینه ای  در اطالعات کسب برا  .است ثرؤم ها جنگل ای  ممرز و بلندمازو درختان ماکروسکوپی

 طیی  پیاییز  و تابسیتان  هیا   فصیل  در ،نظیر  مورد  ها پارسل انتخاب و مقدماتی ها  گردشی جنگل دادن انجام از بعد و شد انتخاب نوشهر
 از شد و انجام بردار  نمونه جنگل ای  ب گراز و خانه ن  پات ، ها  بخش درواقع  ترتیب به 311 و 812 ،111  ها پارسل در برداشت چندی 
 درختیان  رو  از ماکروسکوپی قارچ نمونه 131 پارسل سه ای  درمجموع. آماربردار  صددرصد شد زده قارچ ممرز و بلندمازو درختان ۀکلی

 آزمایشیگاه  در شیده  آور  جمیع   هیا  نمونیه . بودنید  ز  چیوب   هیا  قیارچ  بیه  مربوط ها آن ۀنمون 113 که شد آور  جمع ممرز و بلندمازو
 خصوصییات  براسیا   و اسیتاندارد  منیابع  از استفاده با ها نمونه شناسایی. شدند شناسایی کشور پزشکی گیاه تحقیقات ۀموسس شناسی قارچ

 ،داد نشیان  بررسیی  ای  نتایج ،دانک  آزمون و SAS محیط در آمار  محاسبات از پس. گرفت صورت ها قارچ میکروسکوپی و ماکروسکوپی
 ۀرابطی ( دامنیه  جهیت  و شییب  درییا،  سیطح  از ارتفیاع ) فیزییوگرافی  عوامیل  و ز  چیوب  ماکروسکوپی  ها قارچ فراوانی ،درصد 1 سطح در

 درییا،  سیطح  از بیاالتر  متر 1811 تا 211 ارتفاع در ترتیب به ز  چوب ماکروسکوپی  ها قارچ فراوانی بیشتری  که طور  هب؛ دارد  دار معنی
 .است غرب جنوب و غرب جهت در و درصد 81 تا 1 شیب
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 . مقدمه1

 ا  دسته به عمومی اصطالح در ماکروسکوپی  ها قارچ

 رو  چه ها، آن بارده اندام که شود می اطالق ها قارچ از

دییده شیود    مسیلح  چش  با ،زمی  زیر در چه و زمی 

.(Chang & Miles, 2004) با ایران شمال  ها جنگل 

 شرایط داشت  و هکتار میلیون 3/1 حدود در مساحتی

(Marvie Mohadjer, 2011)متفاوت خاکی و اقلیمی

 متفیاوت  اکولیوژیکی  شیرایط  در هیا  قیارچ  رشید  باعث

 نییوع چهییار بییه طییورکلی بییه هییا قییارچ. انیید شییده

 و هیا  زیگومیسیت  هیا،  سیت آسکومی هیا،  بازیدیومیسیت 

.(Asef, 2009)شوند می  تقسی  ها کیتریدیومیست

 وییژه  هبی  ،ماکروسیکوپی   هیا  قیارچ  ۀعمد بخش

 گیروه  در ،شوند می چوب پوسیدگی باعث که ا  دسته

  هیا  قیارچ  از معیدود  . دارنید  قیرار  هیا  بازیدیومیست

 گیروه  در نییز  چیوب  پوسییدگی  عامل و ماکروسکوپی

 بیا  ماکروسیکوپی   هیا  قیارچ . ارندد قرار ها آسکومیست

 اکولیوژیکی  لحیا   از سیرپا  درختان رو  خود استقرار

 بیازار  برا  اقتصاد  لحا  از و جنگل اکوسیست  برا 

 اکوسیسیت   مهی   اجزا  از کیی و دارند  اهمیت چوب

  هییا قییارچ (.Steiner et al., 2002) انیید جنگییل

 ۀنقش مهمی در سییکل چرخی   همچنی  ماکروسکوپی

 پوییایی میواد  و (Fukasawa, 2012)نیتروژن کرب  و

 ،Talbot et al., 2008; Molina et al., 2011)) غذایی

و همکیار   (Claridge et al., 2009) سیالمت خیا   

 Nishida, 2007; Mack)زیستی اجبار  متقابل یا ه 

& Rudgers, 2008)میییواد در  ۀسییییکل چرخییی و

آلیی   موادتبدیل  ،(Dighton et al., 2005)اکوسیست 

 ۀتجزیی  و معیدنی، افیزایش مییزان گیاخیا      به میواد 

بیا تشیکیل    و دارندجنگل  ها  چوبی اکوسیست  اندام

ها  کوچک درختان، سطح جیذب   میکوریز رو  ریشه

 دهنید  جنگلی افزایش میی  درختان غذایی را برا  مواد
.(Jazirehi, 2010)  

  هیا  قیارچ  بررسیی  ،موضیوعات  ایی   به باتوجه

 بهتیر  شیناخت  در را ما ها آن شناسایی و ماکروسکوپی

  هییا روش انتخییاب و طبیعییی  هییا جنگییل اکوسیییت 

 با زمان ه  طبیعت، با سازگار بردار  بهره برا  مناسب

 ,.Aghajani et al). دهید  میی  ار ی ،خسارت کاهش

2012)

(2007) Sefidiهیییا قیییارچ شناسیییایی بیییه  

 در ممیرز  و راش ۀپوسیید  درختیان  رو  ماکروسکوپی

 پرداخت نوشهر خیرود جنگل خانۀ ن  و پات  ها  بخش

 ماکروسیکوپی   ها قارچ تنوع و استقرار که داد نشان و

 ۀانیداز ) ابعاد بسته به راش و ممرز دارها  خشکه رو 

 هییا آن( پوسیییدگی ۀدرجیی) کیفیییت و( دارهییا خشییکه

 و دار خشیکه  نیوع  Zolfaghari (2005. )اسیت  متفاوت

 در را هیا  آن رو   هیا  قیارچ  نیوع  و پوسیدگی درجات

 و هیا  قیارچ  نیام  و کیرد  شناسایی و بررسی چلیر بخش

 را میزبییان و هییا آن وسیییلۀ بییه شییده ایجییاد بیمییار 

 . کرد بند  دسته

 رسیید  نتیجه ای  بهAbiavi(2011)،همچنی 

 شیب دریا، سطح از ارتفاع)فیزیوگرافی  فاکتورها  که

 محییل و درخییت سییالمت وضییعیت و( دامنییه جهیت  و

 ماکروسیکوپی   هیا  قیارچ  فراوانی با ها قارچ  آور جمع

Robledoاست   داشتهدار معنی رابطۀ راش درختان

Renison به ای  نتیجه رسییدند کیه    8111در سال

  آرژانتی  برخیی از عوامیل فیزییوگرافی    ها جنگلدر 

پیور در     پلیی هیا  قیارچ )ارتفاع از سطح دریا( با ظهور 

 گذارنید.  ثیر میی أو بیر سیاختار جنگیل تی     انید  ارتبیاط 

 درختییان از بییاالیی تنییوع ایییران شییمال  هییا جنگییل

 ،موجیود  حییاتی  رونید  بیه  باتوجیه  و دارنید  بیر   په 

 اهمییت  جنگیل  در سیال   و زده قیارچ  درختان تفکیک

 .  دارد زیاد 

  هییا قییارچ بررسییی و شناسییایی ،طرفییی از

 گیاهی،  روییش  شیرایط  بیا  ها آن ارتباط و ماکروسکوپی

دست  به جنگل اکوسیست  ناختش از تر  دقیق بینش
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 از گییر   پیش و صحیح ریز  برنامه در را ما و دهد می

 و ماکروسیکوپی   ها قارچ گسترش از حاصل ها  زیان

(Aghajani, 2012).دهد می ار ی زا بیمار  احتماالً

درختیان مهی     ءدرختان بلنیدمازو و ممیرز جیز   

باتوجه بیه   .شوند   شمال کشور محسوب میها جنگل

 ماکروسیکوپی   هیا  قارچا  رو   مطالعه کنونتا اینکه

 شیناخت  و بررسیی ای  دو گونه صورت نگرفته اسیت،  

 گیاهی  روییش  شرایط ،ز  چوب ماکروسکوپی  ها قارچ

 سییایر و تنییه رو  هییا آن پییراکنش ،زده قییارچ درختییان

 شناسیی  جنگل نظر از مذکور ها  گونه رو  هایشان فعالیت

 ما به که است ییبسزا اهمیت دارا  جنگل اکولوژ  و

 و هییا گونییه اییی   هییا ویژگییی بهتییر شییناخت در

کنید  میی  کمک شمال  ها جنگل مه  ها  اکوسیست 

(Aghajani, 2012). ۀرابطی  بررسی مطالعه، ای  هدف 

 عوامیل  و ز  چوب ماکروسکوپی  ها قارچ فراوانی بی 

 دامنیه  جهیت  و شیب دریا، سطح از ارتفاع فیزیوگرافی

 .است

 اه روش و مواد. 2

 مطالعه مورد ۀمنطق. 1. 2
و    میورد مطالعیه در جنگیل آموزشیی    هیا  گیاه  رویش

کیلومتر  شرق نوشیهر در   2 واقع در پژوهشی خیرود

عییر   º30 21'تییا  º30 82'اسییتان مازنییدران بییی   

طییول شییرقی واقییع   º91 23'تییا  º91 38'شییمالی و 

 نجیارده  روستا  و ساحلی نوار به شمال ازاند که  شده

 محییدود کلیییک روسییتا  و القییاتیی هبیی جنییوب از و

 بخیش  سیه  از مطالعیه  میورد   هیا  گاه رویش. دنشو می

 بیه  متعلق( بخش 2 مجموع از) گرازب  و خانه ن  پات ،

 (.1 شکل) شدند انتخاب جنگل ای 

واقیع در   111مورد مطالعه پارسل  ۀاولی  منطق

بخش پات ، اولی  بخیش متعلیق بیه جنگیل میدیریت      

. در ایی   اسیت پارسل  12را  که دا است ،خیرود ۀشد

 بییا توجییه بییه نزدیکییی بییه روسییتا و نیییز      ،بخییش

 ا  در جوامع ها  عمده دخالت ها  متعدد، بردار  بهره

گرفته است. ایی  پارسیل مسیاحتی     گیاهی آن صورت

 تا   391و در ارتفاع حدود  دارد هکتار 2/22معادل 
 

 
 خیرودجنگلدرمطالعهموردةمنطق.1شکل
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از سیطح درییا قیرار دارد. شییب عمیومی      متر   283

و جهت عمومی آن شمالی و شیمال   درصد 19منطقه 

رسی  ا  جنگلی با بافت قهوه. خا  منطقه استغربی 

ممرز و  -تیپ فعلی بلوط در ای  پارسل است. و عمیق

گذار  شده و  بار نشانه سهآمیخته است و تاکنون  راش

اینکه ای   به قرار گرفته است. باتوجه بردار  بهرهمورد 

 ،گیرد مطالعه رو  درختان بلندمازو و ممرز صورت می

درصد پوشش ای  پارسل  21ممرزستان  -بلوط ۀجامع

 Management plan of district). شیود  را شامل میی 

Patom,1995) 

خانه  گاه مورد مطالعه در بخش ن  دومی  رویش

پارسل است کیه   82واقع شده است. ای  بخش دارا  

هکتیییار پارسیییل  821ل آن بیییه مسیییاحت پارسییی 9

 هکتیار  91مسیاحتی معیادل    812. پارسل اند حمایتی

متیر  از سیطح    311تیا   029دارد و در ارتفاع حدود 

 19دریا  آزاد واقع شده است. شیب عمیومی منطقیه   

خا  منطقیه   .استدامنه جنوب غربی و جهت  درصد

 سینگی  و عمییق   ا  جنگلی با بافت نیمه از تیپ قهوه

خا  اسید  و هومیو  آن از   Hpمتر(  9/1از  )بیش

جوامیع گییاهی در ایی      ۀعمید . استاسید   نوع مول

هییا و اطییراف آن   ممرزسییتان در دره -بلییوط پارسییل

همیراه بیا    ،ممیرز  -راشستان آمیخته، تیپ فعلیی راش 

اسیت    پلیت، شییردار، بلیوط، توسیکا و ملیج     ها گونه
.(Management plan of district Namkhaneh, 1995)

گاه مورد مطالعه در بخش گرازب   سومی  رویش

طیورکلی در   هپارسیل اسیت. بی    82واقع شیده و دارا   

تییپ جنگلیی شناسیایی شیده کیه       19بخش گرازب  

ممیرز   ۀ. گونی استتیپ فرعی  2تیپ اصلی و  2شامل 

در  هییا گونیه سیایر   در مقایسیه بیا  بیشیتری  حویور را   

رقابت باال قدرت  ۀدهند   جنگلی دارد که نشانها تیپ

وسیع انتشار ای  گونه است و بدیهی است که  ۀو دامن

راش، ممیرز جیایگزی  خواهید     ۀدر صورت حذف گونی 

زییاد اسیت و    تاًشد. تنوع درختان در ای  بخیش نسیب  

بلوط دارا  بیشتری  میزان تنیوع   -ها  جنگلی ممرز تیپ

جوامع ترموفیل از تنیوع   زیرا ،(Etemad, 2011) اند ا  گونه

پارسیل   (Aghajani, 2012).   بیشتر  برخوردارنید ا گونه

هکتیار و ارتفیاع حیدود     28/82 با مسیاحتی معیادل   311

متییر از سییطح دریییا بییرا  اییی  بررسییی  1811تییا  1191

بیاالیی پارسیل    ۀدر نیمی . شیب عمومی منطقه شدانتخاب 

و در  شیود  میی جنیوبی بیشیتر    ۀ، ولیی در نیمی  استکمتر 

. خیا   اسیت جنیوبی  جهت عمومی جغرافیایی شیمالی و  

جوامع گیاهی در ایی    ۀعمدو  است جنگلی ا  قهوهمنطقه 

 هیا  همیراه راش و سیایر گونیه    ممرزستان بیه  -بلوط پارسل

 Management plan). اسیت  ( وحشیی  گیال و  )توسکا

of district Gorazbon, 2011)    اطالعات کلی سیه پارسیل

 ارائه شده است. 1 در جدول

  تحقیق روش. 2. 2
 درختیان  از کیفیی  و کمیی  اطالعات به یابی دست رمنظو به

 مطالعیۀ  مورد رویشگاه سه در ماکروسکوپی ها  قارچ دارا 

 پیات ،  بخیش  در 111 هیا   پارسیل  در واقع خیرود جنگل

 از بعید  گیرازب ،  بخیش  در 311 و خانیه  ن  بخش در 812

 درختیان  تمیامی  مقیدماتی،  ها  گردشی جنگل انجام دادن

 مشخصیات  و شیدند  برداشت رصدصدد صورت به زده قارچ

 سیطح  از ارتفاع و جهت شیب، شامل ها پارسل فیزیوگرافی

 و نمییا قطییب سییونتو، سیینج شیییب بییا ترتیییب بییه دریییا

 هیا   قیارچ  آور  جمیع  از پیس . شید  ثبیت   GPSدسیتگاه 

 هیر  بیرا   هیا،  آن کیردن  خشیک  و ز  چوب ماکروسکوپی

 بردن بی  از جهت و شد تهیه هرباریومی برچسب نمونه

 پارازییت،  هیا   کنیه  و حشیرات  قیارچی،  هیا   گیآلود

 دو حیداقل  میدت  بیه  شیده،  خشک قارچی  ها نمونه

 هیا   پاکیت  درون و -C81° دمیا   در فریزر، در هفته

 از ها نمونه کردن خارج از پس. شدند داده قرار کاغذ 

 نگهیدار   و انتقیال  برا  شده خشک  ها نمونه فریزر،

 .  شدند گذاشته دار زیپ نایلونی ها  کیسه در
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خیرودجنگلدرمطالعهموردیهاپارسلاطالعاتازایخالصه.1جدول

 ارتفاعیدامنهگیاهیجامعةبخشپارسل

(متر)

 عمومیشیب

)%(

 مساحتمنطقهخاکجهت

(هکتار)

 پات  111
  و ممرزستان -بلوط

 آمیخته راشستان
391 - 231 19 

 و شمالی

 غربی شمال
 2/22 جنگلی ا  قهوه

 خانه  ن 812
 و ممرزستان -بلوط

 آمیخته راشستان
 91 جنگلی ا  قهوه غربی جنوب 19 311 - 029

 گرازب  311
 و ممرزستان -بلوط

 آمیخته راشستان
1191 - 1811 81 

 و شمالی

 جنوبی
 28/82 جنگلی ا  قهوه

        

 از شیده  بررسیی  و آور  جمیع   ها نمونه بی  از

 در نمونیه  کیی  خییرود،  جنگیل  ۀمطالعی  مورد مناطق

 ۀمؤسسی  در واقیع  ،اییران   هیا  قیارچ  هربیاریوم  اختیار

 هرییک  بیه  و گرفیت  قرار کشور، پزشکی گیاه تحقیقات

 هیا  نمونیه  شناسایی .شد داده اختصاص هرباریومی کد

 Eriksson & Ryvardenاستاندارد منابع از استفاده با

(1975), Gilbertson & Ryvarden (1986), 

Ryvarden (1991), Ryvarden & Gilbertson 

 .شدانجام  (1993)

 نتایج. 
طی دو  که ز  چوب  ها قارچبراسا  نتایج شناسایی 

 311و  812 ،111پارسیل  سهفصل تابستان و پاییز از 

متعلق به بخیش   ها قارچ درصد 83 ،اند شده آور  جمع

 ,Armillaria, Pluteusجیینس 13شییامل و پییات  

Lycoperdon Coprinus, Crepidotus, Fomes, 

Trametes, Ganoderma, Stereum, Xylaria, 

Daldinia, Trichaptum, Cookeina درصد 98 است؛ 

 12شییییامل و  خانییییه نیییی متعلییییق بییییه بخییییش 

 ,Armillaria, Pluteus, Lycoperdonجییینس

Coprinus, Crepidotus, Pholiota, Fomes, 

Trametes, Ganoderma, Trichaptum, Stereum, 

Xylaria, Daldinia, Hypholoma   درصد 89و است 

 13شییییامل و   متعلییییق بییییه بخییییش گییییرازب   

 ,Armillaria, Pluteus, Lycoperdonجییینس

Coprinus, Fomes, Trametes, Ganoderma, 

Stereum, Xylaria, Daldinia, Hypholoma, 

Trichaptum, Schizophyllum,   (. 8 جدول)است 

دهندۀ ای  موضیوع اسیت کیه     نتایج اولیه نشان

ها  پات  و گیرازب ،   خانه، در مقایسه با بخش  بخش ن

جینس اسیت.    12تنوع قیارچ بیشیتر  دارد و شیامل    

هییا   طبییق اییی  مطالعییه در بخییش پییات  جیینس    

Ganoderma ،Fomes ،Trametes ،Crepidotus در ،

، Ganoderma ،Trametesهیا    خانه جینس  بخش ن 

Armillaria  وStereum   و در بخییییییش گییییییرازب

ترتییییب دارا   بیییه Pluteus و Fomesهیییا   جییینس

هیا    قیارچ   انید. در بیی  کیل نمونیه     بیشتری  فراوانیی 

خانیه و گیرازب ،    آور  شده از سه بخش پات ، نی   جمع

 Fomesو  Ganoderma ،Trametesهییییا   جیییینس

 (.8اند )شکل ترتیب دارا  بیشتری  فراوانی بوده به

 سیطح  از ارتفیاع  فاکتورهیا   اثر واریانس ۀتجزی

 فراوانییی در دامنییه جغرافیییایی جهییت و شیییب دریییا،

 کییه داد نشییان ز  چییوب ماکروسییکوپی  هییا قییارچ

دار   معنیی  اثیر  درصد 1 سطح در ادشدهی فاکتورها 

 (.3 جدول) دارند
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 خیرودجنگل911و111،112یهاپارسلدرشدهشناساییماکروسکوپییهاقارچفهرست.1جدول

آوریجمعمحلدرختیةگون
تعداد

نمونه
راستهتیرهجنسهگون

رد

یف بلند

مازو
ممرز

گراز

بن
پاتمخانهنم

fomentarius Fomes Polyporaceae Polyporales 

sp. Armillaria physalacriaceae Agaricales 

sp. Stereum Stereaceae Russulales 

―hirsutum Stereum Stereaceae Russulales 

―gibbosa Trametes Polyporaceae Polyporales 

versicolor Trametes Polyporaceae Polyporales 

sp. Pluteus pluteaceae Agaricales 

cervinus Pluteus pluteaceae Agaricales 

―fasciculare Hypholoma Strophariaceae Agaricales 

lucidum Ganoderma Ganodermataceae Polyporales 

applanatum Ganoderma Ganodermataceae Polyporales 

―sp. Trichaptum Polyporaceae Polyporales 

―biforme Trichaptum Polyporaceae Polyporales 

―concentrica Daldinia Xylariaceae Xylariales 

―pyriforme Lycoperdon Agaricaceae Agaricales 

―sp. Lycoperdon Agaricaceae Agaricales 

―sp. Coprinus Coprinaceae Agaricales 

―commune Schizophyllum Schizophyllaceae Polyporales 

―polymorpha Xylaria Xylariaceae Xylariales 

―sp. Crepidotus Inocybaceae Agaricales 

―sp. Pholiota Strophariaceae Agaricales 

― sp. Cookeina Sarcoscyphaceae Pezizales 

GanodermaTrametesFomes

خیرودجنگلدرفراوانیبیشترینباماکروسکوپیقارچجنسسهتصاویر.1شکل



 112-1،ص1931،بهار1،شمارة66یعی،مجلةمنابعطبیعیایران،دورةزیستطبمحیط

 
جغرافیاییجهتوشیبدریا،سطحازارتفاعبراساسزیچوبماکروسکوپیهایقارچفراوانیواریانستجزیة.9جدول

 دار معنی اختالف نبود: sn دار معنی اختالف درصد 1 سطح در**:   دار معنی اختالف درصد 9 سطح در*: 
 

 ماکروس  کوپی یه  ا ق  ارچ فراوان  ی ۀرابط   .1. 3
  دریا سطح از ارتفاع با زی چوب

 میزبییان ممییرز و بلنییدمازو درختییان پییژوهش اییی  در

 متفیاوت  ارتفاعیات  در ز  چوبماکروسکوپی  ها قارچ

 ،211 – 1 ارتفیاعی  ۀکالسی  سیه  در کیه  داشیتند  قرار

. شیدند  بنید   طبقه متر 1811 – 211 و 211 - 211

 آزمییون و SAS محیییط در آمییار  محاسییبات از پییس

  هیا  قیارچ  فراوانیی  بیی   درصید،  1 سیطح  در ،دانک 

 ۀرابطی  درییا  سیطح  از ارتفیاع  و ز  چوب ماکروسکوپی

 سطح از اعارتف در که طور  هب ؛آمد دست به دار  معنی

  هییا قییارچ فراوانییی کمتییری  متییر 211 – 1 دریییا 

 دریییا  سیطح  از ارتفییاع در و ز  چیوب  ماکروسیکوپی 

  هییا قییارچ فراوانییی بیشییتری  متییر 211 از بییاالتر

 موضیوع  ایی   .شیدند  مشیخ   ز  چوب ماکروسکوپی

 مربیوط  بیاالتر  ارتفاعیات  در بیشیتر  رطوبت به ممک  است

 ماکروسیکوپی  هیا   چقیار  فراوانیی  مقایسیۀ  3شکل . باشد

دهد می نشان را متفاوت ارتفاعات در ز  چوب

 ماکروس  کوپی ه  ای ق  ارچ فراوان  ی ۀرابط   .2. 3
  گاه رویش شیب با زی چوب

 حیداقل  ها  شیب در زده قارچ درختان مطالعه ای  در

 سیسس . شیدند  بررسیی  درصید  90 حداکثر و درصد 9

 3 در اسیا   ایی   بر مطالعه مورد  ها گاه رویش شیب

 21 بیشتر از و درصد 21 - 81 ،درصد 81 - 1 ۀکالس

 در آمیار   محاسبات از پس. بند  شدند تقسی  درصد

 بیی   درصید،  1 سطح در ،دانک  آزمون و SAS محیط

 شییب  بیا  ز  چیوب  ماکروسیکوپی   هیا  قیارچ  فراوانی

 با که طور  هب ؛آمد دست به دار  معنی ۀرابط گاه رویش

 ز  چوب ماکروسکوپی  ها قارچ فراوانی شیب، افزایش

 بیه  مربیوط  قیارچ  فراوانیی  بیشیتری   و یابد می کاهش

 از بیشتر ها  شیب به کمتری  و 81 – 1 شیب ۀکالس

  ها قارچ فراوانی ۀرابط 2شکل. است مربوط درصد 21

 نشیان  را گیاه  روییش  شییب  بیا  ز  چوب ماکروسکوپی

.دهد می

مربعاتمیانگینآزادیدرجةتغییراتنبعم

 92/32** 8 دریا سطح از ارتفاع

 29/1 81 قارچ

 39/1 21 قارچ *ارتفاع

 2/1 180 خطا

 21/3** 8 شیب

 23/1 81 قارچ

 20/1 21 قارچ*  شیب

 32/1 189 خطا

 0/3** 2   دامنه جغرافیایی جهت

 22/1 81 قارچ

 2/1 121 قارچ * جهت

 83/1 301 خطا
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 ماکروس  کوپی ه  ای ق  ارچ فراوان  ی ۀرابط  . 3. 3
 دامنه جغرافیایی جهت با زی وبچ

 محیل  بیه  بسیته  زده، قیارچ  درختیان  پیژوهش  ایی   در

 جنیوب،  شمال، جغرافیایی جهت 2 در ها آن قرارگیر 

 شیرق،  جنیوب  غیرب،  شمال شرق، شمال شرق، غرب،

 از پییس. شیدند  ثبیت  مربوطییه فیرم  در ،غیرب  جنیوب 

 در ،دانکی   آزمیون  و SAS محیط در آمار  محاسبات

 ماکروسیکوپی   هیا  قیارچ  فراوانی بی  درصد، 1 سطح

. آمد دست به  دار معنی ۀرابط دامنه جهت و ز  چوب

 و غربیی  جنیوب  هیا   دامنیه  در واقع زدۀ قارچ درختان

در  و نید داد اختصیاص  خود به را بیشتر  تعداد غربی

. ندداشیت   دار معنیی  ۀرابطی  هیا  جهیت  ۀبقی مقایسه با

 هیا   جهیت  در را زده قیارچ  درختیان  پراکنش 9 شکل

 .دهد می نشان گاه رویش گوناگون

 گیری بحث و نتیجه. 4

  هیا  گونه از ممرز و بلندمازو درختان اینکه با توجه با

 و اکولیوژیکی  لحیا   از و انید  شیمال   هیا  جنگیل  مه 

  ,Marvie Mohadjer) دارند زیاد  اهمیت اقتصاد 
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 متفاوتارتفاعاتدرزیچوبماکروسکوپییهاقارچفراوانی.9شکل

 گوناگونهایشیبةکالسدرزیچوبماکروسکوپییهاقارچفراوانی.4شکل
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 و گیاهی  روییش  شیرایط  درخصوص است الزم ،(2011

 و جامع مطالعات درختان ای  ژیکمورفولو  ها ویژگی

 هییا  بررسییی اینکییه بییه نظییر. گیییرد صییورت کییاملی

 میذکور   هیا  گونیه  رو  زییاد   بتاًنسی  شناسی جنگل

  هیا  قیارچ  دربیارۀ  تیاکنون  ولیی  ،اسیت  گرفته صورت

 مطالعییات هییا گونییه اییی  ز  چییوب ماکروسییکوپی

 نیوع  شیناخت  بررسیی  ای  نشده، انجام شناسی جنگل

 و زده قییارچ درختییان گییاهی رویییش شییرایط ،هییا قییارچ

 زیسیتی   هیا  فعالییت  سیایر  و تنه رو  ها آن پراکنش

 اصیلی  هدف. داد قرار مطالعه مورد را ها گونه ای  رو 

 عامیل  ماکروسیکوپی   هیا  قیارچ  شیناخت  تحقیق ای 

 هیا  آن فراوانیی  و ممیرز  و بلنیدمازو  پوسیدگی درختان

 ارتفیاع  مثیل  فیزییوگرافی  عوامیل  بیه  باتوجه تنه رو 

 دامنیه  جغرافییایی  جهیت  و منطقه شیب دریا، طحازس

 رو  قیارچ  فراوانیی  و تنیوع  رابطۀ بود؛ در ای  تحقیق

 مشیخ   مذکور عوامل با ممرز و بلندمازو درختان ۀتن

 رو  خیود  اسیتقرار  بیا  ماکروسیکوپی   هیا  قیارچ . شد

 اکوسیسیت   بیرا   اکولیوژیکی  لحیا   از سیرپا  درختان

 اهمییت  چیوب  بیازار  بیرا   اقتصاد  لحا  از و جنگل

 انید  جنگیل  اکوسیسیت   مهی   اجیزا   از کیی ی و دارند

(Steiner et al., 2002).   وجیود  باید تأکید کنیی  کیه 

  و پوییایی اکوسیسیت    پاییدار   برا  زده قارچ درختان

 .(Aghajani, 2012) دارد زیاد  اهمیت جنگل

(2005) Zolfaghariدرجیات  و دار خشیکه  نوع 

 چلیر بخش در را ها آن رو   ها قارچ نوع و پوسیدگی

 ایجیاد  بیمیار   و ها قارچ نام و کرد شناسایی و بررسی

.کیرد  بنید   دسیته  را میزبیان  و هیا  آن وسییلۀ  به شده

(2007) Sefidiماکروسیکوپی   هیا  قیارچ  شناسایی به 

 پیات   ها  بخش در ممرز و راش ۀپوسید درختان رو 

 که داد نشان و پرداخت نوشهر خیرود جنگل خانۀ ن  و

 رو  ماکروسیییکوپی  هیییا قیییارچ تنیییوع و تقراراسییی

 ۀانیداز ) ابعیاد  بسیته بیه   راش و ممیرز  هیا   دار خشکه

 هییا آن( پوسیییدگی ۀدرجیی) کیفیییت و( دارهییا خشییکه

 اییی  بییهAbiavi(2011)،همچنییی  .اسییت متفییاوت

 از ارتفیاع )فیزییوگرافی   فاکتورهیا   کیه  رسیید  نتیجه

 سیالمت  وضیعیت  و( دامنیه  جهت و شیب دریا، سطح

  هیا  قیارچ  فراوانی با ها قارچ آور  جمع محل و درخت

 داشیته   دار معنیی  رابطیۀ  راش درختان ماکروسکوپی
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 جهتدامنه

 گاهرویشگوناگونهایجهتدرزدهقارچدرختانپراکنش.5شکل
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  هیا  قیارچ  بررسیی  ،باتوجه بیه ایی  موضیوعات   . است

مییا را در  هییا آنو شناسییایی  ز  چییوب ماکروسییکوپی

  هیا  جنگیل و انتخیاب روش   بهتر اکوسیست شناخت 

همیراه بیا    طبیعت، سازگار با بردار  بهرهمناسب برا  

 ,.Aghajani et al)دهید  ار  میی یی  ،خسیارت  کاهش

 از بییردار  نمونییه و مطالعییه اییی  براسییا .(2012

 و بلنیدمازو  درختیان  ۀتنی  رو  ماکروسکوپی  ها قارچ

 بازیدیومیسیت   هیا  قیارچ  از هیا  نمونه بیشتری  ممرز،

 سیه  از شیده  آور  جمیع   ها نمونه کل بی  در. بودند

 خیییرود جنگییل زب گییرا و خانییه نیی  پییات ، بخییش

 Fomes, Trametes, Ganodermaهیییا  جییینس

 دهد می نشان که را داشتند فراوانی بیشتری  ترتیب به

 و رشید  بیرا   گرازب  و خانه ن  پات ، بخش سه شرایط

 ماکروسیکوپی   هیا  قیارچ  سیایر  از ها قارچ ای  استقرار

 نشیان  همچنیی   بررسی ای . است مساعدتر ز  چوب

 در میوثر   نقیش  گاه رویش رافیفیزیوگ عوامل که داد

 درختیان  رو  ماکروسیکوپی   هیا  قیارچ  تنوع و حوور

 سطح از ارتفاع فاکتور بررسی با. دارند ممرز و بلندمازو

 فراوانییی بییی  درصیید، 1 سییطح در منطقییه، دریییا 

 از ارتفیاع  فیاکتور  و ز  چیوب  ماکروسیکوپی   ها قارچ

 افیزایش  بیا  .آمید  دست به  دار معنی ۀرابط دریا سطح

 فراوانیی  مطالعیه  مورد ۀمحدود در دریا سطح از ارتفاع

 و بلنیدمازو  درختیان  ز  چیوب  ماکروسکوپی  ها قارچ

 سیطح  از ارتفیاع  در کیه  طیور   هبی  یافت؛ افزایش ممرز

  هیا  قارچ فراوانی کمتری  متر 211 از تر پایی  دریا 

 درییا   سیطح  از ارتفیاع  در و ز  چیوب  ماکروسیکوپی 

  هییا قییارچ فراوانییی ی بیشییتر متییر 211 از بییاالتر

 موضییوع اییی  داشییت. وجییود ز  چییوب ماکروسییکوپی

 بییاالتر ارتفاعیات  در بیشیتر  رطوبیت  بیه  ممکی  اسیت  

 درنتیجه و دریا سطح از ارتفاع افزایش با) باشد مربوط

 ماکروسکوپی  ها قارچ میزان رطوبت، و بارش افزایش

 بیه  ممک  اسیت  همچنی  و (یابد می افزایش ز  چوب

 پات  سر  در درختان برداشت و یریتیمد ها  دخالت

 Robledoباشیید مربییوط پییائی  ارتفاعییات در و

Renisonآرژانتیی   هیا  جنگلدر  8111در سال نیز  

برخی از عوامل فیزییوگرافی  به ای  نتیجه رسیدند که 

پیور در     پلیی هیا  قیارچ )ارتفاع از سطح دریا( با ظهور 

 بیدیهی ذارنید. گ ثیر میأو بر ساختار جنگل ت اند ارتباط

 و خانه ن  بخش در دریا سطح از ارتفاع افزایش با است

  هیا  قیارچ  اسیتقرار  و رشید بیرا    نیز رطوبت گرازب 

مناسیب   ممیرز  و بلنیدمازو  درختان رو  ماکروسکوپی

 از ارتفیاع  در پیات   بخیش  اینکیه  به باتوجه. است بوده

 و خانیه  نی   بخیش  در مقایسه بیا  کمتر  دریا  سطح

 کمتیر  حاصل رطوبت و بارش میزان ارد،د قرار گرازب 

یابیید مییی کییاهش قییارچ فراوانییی درنتیجییه و اسییت
(Aghajani, 2012).

 از پییس حاصییله نتییایج شیییب فییاکتور بییرا 

 در ،دانکی   آزمیون  و SAS محیط در آمار  محاسبات

 ماکروسیکوپی   هیا  قیارچ  فراوانی بی  درصد، 1 سطح

 سیت د بیه   دار معنی ۀرابط گاه رویش شیب و ز  چوب

  هیا  قیارچ  فراوانیی  شییب  افیزایش  با که طور  هب ؛آمد

 بیشیتری   و یابید  میی  کیاهش  ز  چیوب  ماکروسکوپی

 مربیوط  درصید  81 – 1 شییب  ۀکالس به قارچ فراوانی

 گییاهی روییش  شییرایط اینکیه  بیه  باتوجییه. اسیت  بیوده 

 نظیر  از چیه  و خیا   عمیق  نظیر  از چه، ک  ها  شیب

 تر اسیت،  مناسب تند ها  شیب از ،توده داخل رطوبت

 سینی   و بیاالتر  قطرهیا   بیه  درختیان  رسیدن امکان

 پرشییب  هیا   دامنیه  از مراتب هب ها در ای  شیب بیشتر

 تماییل  ز  چوب ماکروسکوپی  ها قارچ و است بیشتر

 رسییده  و مسی   درختان تنه رو  استقرار به بیشتر 

 مکییانی موقیعییت منطقییه، شیییب در تغییییر بییا. دارنیید

 بیرا   الزم شیرایط  لحیا   به ،ممرز و بلندمازو درختان

 تغییر ز ، چوب ماکروسکوپی  ها قارچ استقرار و رشد

 ماکروسیکوپی   هیا  قیارچ  فراوانیی  نتیجه در کند و می
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 اسیت  ذکر شایان. دهد می قرار تأثیر تحت را ز  چوب

 اسیت  بیوده  شییب  کی   مطالعه مورد مناطق بیشتر که
(Aghajani, 2012). 

 در آمیار   تمحاسبا از پس دامنه جهت دربارۀ

 بیی   درصید،  1 سطح در ،دانک  آزمون و SAS محیط

 دامنیه  جهیت  و ز  چیوب  ماکروسیکوپی  قارچ فراوانی

 درختان که شکل بدی  ؛آمد دست به  دار معنی ۀرابط

 تعیداد  غربیی  و غربیی  جنیوب  هیا   دامنه در زده قارچ

 اختصیاص  خیود  بیه  را ز  چیوب   ها قارچ از بیشتر 

  دار معنیی  ۀرابطی  هیا  جهت ۀبقیدر مقایسه با  و ندداد

 اغلییب جنیوبی  هیا   جهیت  در ،درواقیع . اسیت  داشیته 

 Marvie)  دنی دار وجیود  ممیرز  و بلندمازو  ها جنگل

Mohadjer, 2011)هییا قییارچ بیشییتر حوییور کییه  

 ممیرز  و بلنیدمازو  درختان رو  ز  چوب ماکروسکوپی

 کنیید مییی تایییید را موضییوع اییی  نیییز بررسییی اییی  در
(Aghajani, 2012).  

 ای  بررسی نشان داد کیه الزم اسیت در آینیده   

  هییا قییارچ دربییارۀتییر   تییر و دقیییق مطالعییات وسیییع

 .انجام شود جنگلی درختان ماکروسکوپی
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