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چکیده

قارچ ها بخش بزرگی از موجودات زنده هستند که در شرایط اکولوژیکی متفاوت یافت می شوند و یکیی از اجیزا مهی اکوسیسیت
جنگل بهشمار میروند .باتوجه به اینکه جنگلها شمال ایران غالباً کوهستانیاند و تنوع رویشگاهی باالیی نیز دارند ،بررسی ایی موضیوع
بسیار مه است که عوامل مه فیزیوگرافی ازقبیل ارتفاع از سطح دریا ،شیب و جهیت دامنیه تیا چیه حید در تنیوع و فراوانیی قیارچهیا
ماکروسکوپی درختان بلندمازو و ممرز ای جنگل ها مؤثر است .برا کسب اطالعات در ای زمینه جنگل آموزشیی و پژوهشیی خییرود در
نوشهر انتخاب شد و بعد از انجام دادن جنگلگردشیها مقدماتی و انتخاب پارسل ها مورد نظیر ،در فصیل هیا تابسیتان و پیاییز طیی
چندی برداشت در پارسلها  812 ،111و  311بهترتیب واقع در بخشها پات  ،ن خانه و گرازب ای جنگل نمونهبردار انجام شد و از
کلیۀ درختان بلندمازو و ممرز قارچ زده آماربردار صددرصد شد .درمجموع ای سه پارسل  131نمونه قارچ ماکروسکوپی از رو درختیان
بلندمازو و ممرز جمع آور شد که  113نمونۀ آن ها مربوط بیه قیارچ هیا چیوب ز بودنید .نمونیه هیا جمیع آور شیده در آزمایشیگاه
قارچشناسی موسسۀ تحقیقات گیاهپزشکی کشور شناسایی شدند .شناسایی نمونه ها با استفاده از منیابع اسیتاندارد و براسیا خصوصییات
ماکروسکوپی و میکروسکوپی قارچ ها صورت گرفت .پس از محاسبات آمار در محیط  SASو آزمون دانک  ،نتایج ای بررسیی نشیان داد،
در سطح  1درصد ،فراوانی قارچها ماکروسکوپی چیوبز و عوامیل فیزییوگرافی (ارتفیاع از سیطح درییا ،شییب و جهیت دامنیه) رابطیۀ
معنی دار دارد؛ بهطور که بیشتری فراوانی قارچها ماکروسکوپی چوب ز بهترتیب در ارتفاع  211تا  1811متر بیاالتر از سیطح درییا،
شیب  1تا  81درصد و در جهت غرب و جنوب غرب است.
واژههای کلیدی :بلندمازو ،جنگل خیرود ،عوامل فیزیوگرافی ،قارچها ماکروسکوپی چوبز  ،ممرز.
* نویسنده مسئول:

تلف 1311 112 0391 :
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 .1مقدمه
قارچها ماکروسکوپی در اصطالح عمومی به دستها
از قارچ ها اطالق میشود که اندام بارده آن ها ،چه رو
زمی و چه در زیر زمی  ،با چش مسیلح دییده شیود
) .(Chang & Miles, 2004جنگلها شمال ایران با
مساحتی در حدود  1/3میلیون هکتار و داشت شرایط
اقلیمی و خاکی متفاوت )(Marvie Mohadjer, 2011
باعث رشید قیارچ هیا در شیرایط اکولیوژیکی متفیاوت
شییدهانیید .قییارچهییا بییهطییورکلی بییه چهییار نییوع
بازیدیومیسیتهیا ،آسکومیسیتهیا ،زیگومیسیتهیا و
کیتریدیومیستها تقسی میشوند ).(Asef, 2009
بخش عمدۀ قیارچهیا ماکروسیکوپی ،بیهوییژه
دسته ا که باعث پوسیدگی چوب میشوند ،در گیروه
بازیدیومیستهیا قیرار دارنید .معیدود از قیارچ هیا
ماکروسکوپی و عامل پوسییدگی چیوب نییز در گیروه
آسکومیستها قرار دارند .قیارچ هیا ماکروسیکوپی بیا
استقرار خود رو درختان سیرپا از لحیا اکولیوژیکی
برا اکوسیست جنگل و از لحا اقتصاد برا بیازار
چوب اهمیت دارند و یکی از اجزا مهی اکوسیسیت
جنگییلانیید ( .)Steiner et al., 2002قییارچهییا
ماکروسکوپی همچنی نقش مهمی در سییکل چرخیۀ
کرب و نیتروژن ) (Fukasawa, 2012و پوییایی میواد
غذایی (،(Talbot et al., 2008; Molina et al., 2011
سیالمت خیا ) (Claridge et al., 2009و همکیار
متقابل یا ه زیستی اجبار (Nishida, 2007; Mack
) & Rudgers, 2008و سییییکل چرخی یۀ میییواد در
اکوسیست ) ،(Dighton et al., 2005تبدیل مواد آلیی
به میواد معیدنی ،افیزایش مییزان گیاخیا و تجزییۀ
اندامها چوبی اکوسیست جنگل دارند و بیا تشیکیل
میکوریز رو ریشهها کوچک درختان ،سطح جیذب
مواد غذایی را برا درختان جنگلی افزایش مییدهنید
).(Jazirehi, 2010
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باتوجه به ایی موضیوعات ،بررسیی قیارچ هیا
ماکروسکوپی و شناسایی آن ها ما را در شیناخت بهتیر
اکوسیییت جنگییلهییا طبیعییی و انتخییاب روشهییا
مناسب برا بهره بردار سازگار با طبیعت ،ه زمان با
کاهش خسارت ،یار مییدهید .(Aghajani et al.,
)2012
( Sefidi )2007بیییه شناسیییایی قیییارچهیییا

ماکروسکوپی رو درختیان پوسییدۀ راش و ممیرز در
بخشها پات و ن خانۀ جنگل خیرود نوشهر پرداخت
و نشان داد که استقرار و تنوع قارچ ها ماکروسیکوپی
رو خشکهدارها ممرز و راش بسته به ابعاد (انیدازۀ
خشییکهدارهییا) و کیفیییت (درج یۀ پوسیییدگی) آنهییا
متفاوت اسیت Zolfaghari )2005( .نیوع خشیکهدار و
درجات پوسیدگی و نیوع قیارچ هیا رو آن هیا را در
بخش چلیر بررسی و شناسایی کیرد و نیام قیارچ هیا و
بیمییار ایجییاد شییده بییهوسیییلۀ آنهییا و میزبییان را
دستهبند کرد.
همچنی  Abiavi )2011( ،به ای نتیجه رسیید
که فاکتورها فیزیوگرافی (ارتفاع از سطح دریا ،شیب
و جهیت دامنییه) و وضییعیت سییالمت درخییت و محییل
جمع آور قارچ ها با فراوانی قیارچ هیا ماکروسیکوپی
درختان راش رابطۀ معنی دار داشته است Robledo
 Renisonدر سال  8111به ای نتیجه رسییدند کیه
در جنگل ها آرژانتی برخیی از عوامیل فیزییوگرافی
(ارتفاع از سطح دریا) با ظهور قیارچ هیا پلییپیور در
ارتبیاطانید و بیر سیاختار جنگیل تیأثیر مییگذارنید.
جنگییلهییا شییمال ایییران تنییوع بییاالیی از درختییان
په بیر دارنید و باتوجیه بیه رونید حییاتی موجیود،
تفکیک درختان قیارچ زده و سیال در جنگیل اهمییت
زیاد دارد.
از طرفییی ،شناسییایی و بررسییی قییارچهییا
ماکروسکوپی و ارتباط آن ها بیا شیرایط روییشگیاهی،
بینش دقیقتر از شناخت اکوسیست جنگل به دست
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می دهد و ما را در برنامهریز صحیح و پیشگییر از
زیانها حاصل از گسترش قارچ ها ماکروسیکوپی و
احتماالً بیمار زا یار میدهد ).(Aghajani, 2012
درختان بلنیدمازو و ممیرز جیزء درختیان مهی
جنگل ها شمال کشور محسوب میشوند .باتوجه بیه
اینکه تاکنون مطالعها رو قارچ هیا ماکروسیکوپی
ای دو گونه صورت نگرفته اسیت ،بررسیی و شیناخت
قارچ ها ماکروسکوپی چوبز  ،شرایط روییشگیاهی
درختییان قییارچزده ،پییراکنش آنهییا رو تنییه و سییایر
فعالیتهایشان رو گونهها مذکور از نظر جنگلشناسیی
و اکولوژ جنگل دارا اهمیت بسزایی است که به ما
در شییناخت بهتییر ویژگیییهییا اییی گونییههییا و
اکوسیست ها مه جنگل ها شمال کمک مییکنید
) .(Aghajani, 2012هدف ای مطالعه ،بررسی رابطیۀ
بی فراوانی قارچها ماکروسکوپی چوبز و عوامیل
فیزیوگرافی ارتفاع از سطح دریا ،شیب و جهیت دامنیه
است.
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 .2مواد و روشها
 .1 .2منطقۀ مورد مطالعه
رویشگیاه هیا میورد مطالعیه در جنگیل آموزشیی و
پژوهشی خیرود واقع در  2کیلومتر شرق نوشیهر در
اسییتان مازنییدران بییی ' 30º 82تییا ' 30º 21عییر
شییمالی و ' 91º 38تییا ' 91º 23طییول شییرقی واقییع
شدهاند که از شمال به نوار ساحلی و روستا نجیارده
و از جنییوب ب یه ییالقییات و روسییتا کلیییک محییدود
میشوند .رویشگاههیا میورد مطالعیه از سیه بخیش
پات  ،ن خانه و گرازب (از مجموع  2بخش) متعلق بیه
ای جنگل انتخاب شدند (شکل .)1
اولی منطقۀ مورد مطالعه پارسل  111واقیع در
بخش پات  ،اولی بخیش متعلیق بیه جنگیل میدیریت
شدۀ خیرود ،است که دارا  12پارسل اسیت .در ایی
بخییش ،بییا توجییه بییه نزدیکییی بییه روسییتا و نیییز
بهرهبردار ها متعدد ،دخالتها عمدها در جوامع
گیاهی آن صورت گرفته است .ایی پارسیل مسیاحتی
معادل  22/2هکتار دارد و در ارتفاع حدود  391تا

شکل.1منطقةموردمطالعهدرجنگلخیرود
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 283متر از سیطح درییا قیرار دارد .شییب عمیومی
منطقه  19درصد و جهت عمومی آن شمالی و شیمال
غربی است .خا منطقه قهوها جنگلی با بافت رسی
و عمیق است .در ای پارسل تیپ فعلی بلوط -ممرز و
راش آمیخته است و تاکنون سهبار نشانهگذار شده و
مورد بهرهبردار قرار گرفته است .باتوجه به اینکه ای
مطالعه رو درختان بلندمازو و ممرز صورت میگیرد،
جامعۀ بلوط -ممرزستان  21درصد پوشش ای پارسل
را شامل مییشیود .(Management plan of district
)Patom,1995

دومی رویشگاه مورد مطالعه در بخش ن خانه
واقع شده است .ای بخش دارا  82پارسل است کیه
 9پارسی یل آن بیییه مسیییاحت  821هکتیییار پارسیییل
حمایتی اند .پارسل  812مسیاحتی معیادل  91هکتیار
دارد و در ارتفاع حدود  029تیا  311متیر از سیطح
دریا آزاد واقع شده است .شیب عمیومی منطقیه 19
درصد و جهت دامنه جنوب غربی است .خا منطقیه
از تیپ قهوها جنگلی با بافت نیمهسینگی و عمییق
(بیش از  1/9متر)  Hpخا اسید و هومیو آن از
نوع مول اسید است .عمیدۀ جوامیع گییاهی در ایی
پارسییل بلییوط -ممرزسییتان در درههییا و اطییراف آن
راشستان آمیخته ،تیپ فعلیی راش -ممیرز ،همیراه بیا
گونهها پلیت ،شییردار ،بلیوط ،توسیکا و ملیج اسیت
).(Management plan of district Namkhaneh, 1995

سومی رویشگاه مورد مطالعه در بخش گرازب
واقع شیده و دارا  82پارسیل اسیت .بیهطیورکلی در
بخش گرازب  19تییپ جنگلیی شناسیایی شیده کیه
شامل  2تیپ اصلی و  2تیپ فرعی است .گونیۀ ممیرز
بیشیتری حویور را در مقایسیه بیا سیایر گونیههییا در
تیپها جنگلی دارد که نشاندهندۀ قدرت رقابت باال
و دامنۀ وسیع انتشار ای گونه است و بدیهی است که
در صورت حذف گونیۀ راش ،ممیرز جیایگزی خواهید
شد .تنوع درختان در ای بخیش نسیبتاً زییاد اسیت و
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تیپها جنگلی ممرز -بلوط دارا بیشتری میزان تنیوع
گونها اند ) ،(Etemad, 2011زیرا جوامع ترموفیل از تنیوع
گونها بیشتر برخوردارنید ) .(Aghajani, 2012پارسیل
 311با مسیاحتی معیادل  82/28هکتیار و ارتفیاع حیدود
 1191تییا  1811متییر از سییطح دریییا بییرا ای ی بررسییی
انتخاب شد .شیب عمومی منطقه در نیمیۀ بیاالیی پارسیل
کمتر است ،ولیی در نیمیۀ جنیوبی بیشیتر مییشیود و در
جهت عمومی جغرافیایی شیمالی و جنیوبی اسیت .خیا
منطقه قهوها جنگلی است و عمدۀ جوامع گیاهی در ایی
پارسل بلوط -ممرزستان بیههمیراه راش و سیایر گونیههیا
(توسکا و گیال وحشیی) اسیت .(Management plan
) of district Gorazbon, 2011اطالعات کلی سیه پارسیل
در جدول  1ارائه شده است.

 .2 .2روش تحقیق
بهمنظور دستیابی به اطالعات کمیی و کیفیی از درختیان
دارا قارچ ها ماکروسکوپی در سه رویشگاه مورد مطالعیۀ
جنگل خیرود واقع در پارسیل هیا  111در بخیش پیات ،
 812در بخش ن خانیه و  311در بخیش گیرازب  ،بعید از
انجام دادن جنگلگردشیها مقیدماتی ،تمیامی درختیان
قارچ زده به صورت صددرصد برداشت شیدند و مشخصیات
فیزیوگرافی پارسل ها شامل شیب ،جهت و ارتفاع از سیطح
دریییا بییهترتیییب بییا شیییب سیینج سییونتو ،قطییبنمییا و
دسیتگاه  GPSثبیت شید .پیس از جمیعآور قیارچهیا
ماکروسکوپی چوبز و خشیک کیردن آنهیا ،بیرا هیر
نمونه برچسب هرباریومی تهیه شد و جهت از بی بردن
آلودگیهیا قیارچی ،حشیرات و کنیههیا پارازییت،
نمونه ها قارچی خشک شیده ،بیه میدت حیداقل دو
هفته در فریزر ،در دمیا  -81°Cو درون پاکیتهیا
کاغذ قرار داده شدند .پس از خارج کردن نمونه ها از
فریزر ،نمونه ها خشک شده برا انتقیال و نگهیدار
در کیسهها نایلونی زیپدار گذاشته شدند.
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پارسلهایموردمطالعهدرجنگلخیرود 

خالصهایازاطالعات

جدول.1
پارسل 

بخش 

جامعةگیاهی 

دامنهارتفاعی

شیبعمومی

(متر) 

( )%

جهت 

خاکمنطقه 

مساحت
(هکتار) 

111

پات

بلوط -ممرزستان و
راشستان آمیخته

231 - 391

19

شمالی و
شمال غربی

قهوها جنگلی

22/2

812

ن خانه

بلوط -ممرزستان و
راشستان آمیخته

311 - 029

19

جنوب غربی

قهوها جنگلی

91

311

گرازب

بلوط -ممرزستان و
راشستان آمیخته

1811 - 1191

81

شمالی و
جنوبی

قهوها جنگلی

82/28

جییینس

Lycoperdon,

از بی نمونه ها جمیعآور و بررسیی شیده از
مناطق مورد مطالعیۀ جنگیل خییرود ،ییک نمونیه در
اختیار هربیاریوم قیارچ هیا اییران ،واقیع در مؤسسیۀ
تحقیقات گیاهپزشکی کشور ،قرار گرفیت و بیه هرییک
کد هرباریومی اختصاص داده شد .شناسایی نمونیههیا
با استفاده از منابع استاندارد Eriksson & Ryvarden
(1975), Gilbertson & Ryvarden (1986),
Ryvarden (1991), Ryvarden & Gilbertson
) (1993انجام شد.

 .نتایج
براسا نتایج شناسایی قارچ ها چوب ز که طی دو
فصل تابستان و پاییز از سه پارسیل 812 ،111و 311
جمعآور شدهاند 83 ،درصد قارچها متعلق به بخیش
پییات و شییامل  13جیینس Armillaria, Pluteus,
Lycoperdon Coprinus, Crepidotus, Fomes,
Trametes, Ganoderma, Stereum, Xylaria,
 Daldinia, Trichaptum, Cookeinaاست؛  98درصد

متعلییییق بییییه بخییییش نیی ی خانییییه و شییییامل 12
جییینس Armillaria, Pluteus, Lycoperdon,
Coprinus, Crepidotus, Pholiota, Fomes,
Trametes, Ganoderma, Trichaptum, Stereum,
 Xylaria, Daldinia, Hypholomaاست و  89درصد

متعلییییق بییییه بخییییش گییییرازب و شییییامل 13

Armillaria, Pluteus,

Coprinus, Fomes, Trametes, Ganoderma,
Stereum, Xylaria, Daldinia, Hypholoma,
 Trichaptum, Schizophyllum,است (جدول .)8

نتایج اولیه نشان دهندۀ ای موضیوع اسیت کیه
بخش ن خانه ،در مقایسه با بخشها پات و گیرازب ،
تنوع قیارچ بیشیتر دارد و شیامل  12جینس اسیت.
طبییق اییی مطالعییه در بخییش پییات جیینسهییا
 ،Crepidotus ،Trametes ،Fomes ،Ganodermaدر
بخش ن خانه جینس هیا ،Trametes ،Ganoderma
 Armillariaو  Stereumو در بخییییییش گییییییرازب
جییینسهیییا  Fomesو  Pluteusبیییهترتییییب دارا
بیشتری فراوانییانید .در بیی کیل نمونیه قیارچهیا
جمعآور شده از سه بخش پات  ،نی خانیه و گیرازب ،
جیییینسهییییا  Trametes ،Ganodermaو Fomes
بهترتیب دارا بیشتری فراوانی بودهاند (شکل.)8
تجزیۀ واریانس اثر فاکتورهیا ارتفیاع از سیطح
دریییا ،شیییب و جهییت جغرافیییایی دامنییه در فراوانییی
قییارچهییا ماکروسییکوپی چییوبز نشییان داد کییه
فاکتورها یادشده در سطح  1درصد اثیر معنیی دار
دارند (جدول .)3

 ...رابطةبینفراوانیقارچهایماکروسکوپیچوبزیدرختانبلندمازو
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جنگلخیرود911و112،111شناساییشدهدرپارسلهای

قارچهایماکروسکوپی
 فهرست.1جدول
رد
 یف

 راسته

 تیره

 جنس

 گونه

تعداد
 نمونه

 جمعآوری
 محل
 نمخانه  پاتم


گراز
 بن

 گونةدرختی
 ممرز

بلند
 مازو

Polyporales

Polyporaceae

Fomes

fomentarius

Agaricales

physalacriaceae

Armillaria

sp.

Russulales

Stereaceae

Stereum

sp.

Russulales

Stereaceae

Stereum

hirsutum

Polyporales

Polyporaceae

Trametes

gibbosa

Polyporales

Polyporaceae

Trametes

versicolor

Agaricales

pluteaceae

Pluteus

sp.

Agaricales

pluteaceae

Pluteus

cervinus

Agaricales

Strophariaceae

Hypholoma

fasciculare

Polyporales

Ganodermataceae

Ganoderma

lucidum

Polyporales

Ganodermataceae

Ganoderma

applanatum

Polyporales

Polyporaceae

Trichaptum

sp.

Polyporales

Polyporaceae

Trichaptum

biforme

―

Xylariales

Xylariaceae

Daldinia

concentrica

―

Agaricales

Agaricaceae

Lycoperdon

pyriforme

―

Agaricales

Agaricaceae

Lycoperdon

sp.

―

Agaricales

Coprinaceae

Coprinus

sp.

―

Polyporales

Schizophyllaceae

Schizophyllum

commune

Xylariales

Xylariaceae

Xylaria

polymorpha

―

Agaricales

Inocybaceae

Crepidotus

sp.

―

Agaricales

Strophariaceae

Pholiota

sp.

―

Pezizales

Sarcoscyphaceae

Cookeina

sp.

―

Fomes

Trametes

 تصاویرسهجنسقارچماکروسکوپیبابیشترینفراوانیدرجنگلخیرود.1شکل

―
―

―

―

―

Ganoderma

2
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چوبزیبراساسارتفاعازسطحدریا،شیبوجهتجغرافیایی 

قارچهایماکروسکوپی
جدول.9تجزیةواریانسفراوانی 
منبعتغییرات 

ارتفاع از سطح دریا
قارچ
*

درجةآزادی 

میانگینمربعات 

8

**32/92

81

1/29

ارتفاع قارچ

21

1/39

خطا

180

1/2

شیب

8

قارچ

81

1/23

شیب * قارچ

21

1/20

خطا

189

1/32

جهت جغرافیایی دامنه

**

3/21

**

2
81

قارچ
*

3/0

1/22

جهت قارچ

121

1/2

خطا

301

1/83

* :در سطح  9درصد اختالف معنیدار

** :در سطح  1درصد اختالف معنیدار

 .1 .3رابط ۀ فراوان ی ق ارچه ای ماکروس کوپی
چوبزی با ارتفاع از سطح دریا
در ای ی پییژوهش درختییان بلنییدمازو و ممییرز میزبییان
قارچها ماکروسکوپیچوبز در ارتفاعیات متفیاوت
قرار داشیتند کیه در سیه کالسیۀ ارتفیاعی ،211 – 1
 211 - 211و  1811 – 211متر طبقهبنید شیدند.
پییس از محاسییبات آمییار در محیییط  SASو آزمییون
دانک  ،در سیطح  1درصید ،بیی فراوانیی قیارچ هیا
ماکروسکوپی چوب ز و ارتفیاع از سیطح درییا رابطیۀ
معنیدار به دست آمد؛ بهطور که در ارتفاع از سطح
دریییا  211 – 1متییر کمتییری فراوانییی قییارچهییا
ماکروسیکوپی چیوبز و در ارتفییاع از سیطح دریییا
بییاالتر از  211متییر بیشییتری فراوانییی قییارچهییا
ماکروسکوپی چوب ز مشیخ شیدند .ایی موضیوع
ممک است به رطوبت بیشیتر در ارتفاعیات بیاالتر مربیوط
باشد .شکل  3مقایسیۀ فراوانیی قیارچهیا ماکروسیکوپی
چوبز در ارتفاعات متفاوت را نشان میدهد

 :snنبود اختالف معنیدار

 .2 .3رابط ۀ فراوان ی ق ارچه ای ماکروس کوپی
چوبزی با شیب رویشگاه
در ای مطالعه درختان قارچ زده در شیب ها حیداقل
 9درصد و حداکثر  90درصید بررسیی شیدند .سیسس
شیب رویش گاه ها مورد مطالعه بر ایی اسیا در 3
کالسۀ  81 - 1درصد 21 - 81 ،درصد و بیشتر از 21
درصد تقسی بند شدند .پس از محاسبات آمیار در
محیط  SASو آزمون دانک  ،در سطح  1درصید ،بیی
فراوانی قیارچ هیا ماکروسیکوپی چیوب ز بیا شییب
رویشگاه رابطۀ معنیدار به دست آمد؛ بهطور که با
افزایش شیب ،فراوانی قارچ ها ماکروسکوپی چوب ز
کاهش مییابد و بیشیتری فراوانیی قیارچ مربیوط بیه
کالسۀ شیب  81 – 1و کمتری به شیب ها بیشتر از
 21درصد مربوط است .شکل 2رابطۀ فراوانی قارچ ها
ماکروسکوپی چوب ز بیا شییب روییشگیاه را نشیان
میدهد.

رابطةبینفراوانیقارچهایماکروسکوپیچوبزیدرختانبلندمازو ...
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قارچهایماکروسکوپی
شکل.4فراوانی 

 .3 .3رابط ۀ فراوان ی ق ارچه ای ماکروس کوپی
چوبزی با جهت جغرافیایی دامنه
در ایی پیژوهش درختیان قیارچزده ،بسیته بیه محیل
قرارگیر آن ها در  2جهت جغرافیایی شمال ،جنیوب،
غرب ،شرق ،شمال شرق ،شمال غیرب ،جنیوب شیرق،
جنیوب غیرب ،در فیرم مربوطییه ثبیت شیدند .پییس از
محاسبات آمار در محیط  SASو آزمیون دانکی  ،در
سطح  1درصد ،بی فراوانی قیارچ هیا ماکروسیکوپی
چوب ز و جهت دامنه رابطۀ معنی دار به دست آمد.

درختان قارچ زدۀ واقع در دامنیههیا جنیوب غربیی و
غربی تعداد بیشتر را به خود اختصیاص دادنید و در
مقایسه با بقیۀ جهیت هیا رابطیۀ معنیی دار داشیتند.
شکل  9پراکنش درختیان قیارچ زده را در جهیت هیا
گوناگون رویشگاه نشان میدهد.

 .4بحث و نتیجهگیری
با توجه با اینکه درختان بلندمازو و ممرز از گونه هیا
مه جنگیلهیا شیمالانید و از لحیا اکولیوژیکی و
اقتصاد اهمیت زیاد دارند (Marvie Mohadjer,

3

محیطزیستطبیعی،مجلةمنابعطبیعیایران،دورة،66شمارة،1بهار،1931ص11-1

50

A

40
35

A

30
25
20

B

15

B

10

B
B
B

B
SW

SE

NW

NE

فراوانیقارچماکروسکوپیچوبزی()%

45

5
0

W
جهتدامنه

E

S

N

جهتهایگوناگونرویشگاه

قارچزدهدر
شکل.5پراکنشدرختان 

) ،2011الزم است درخصوص شیرایط روییشگیاهی و
ویژگی ها مورفولوژیک ای درختان مطالعات جامع و
کییاملی صییورت گیییرد .نظییر بییه اینکییه بررسیییهییا
جنگل شناسی نسیبتاً زییاد رو گونیه هیا میذکور
صورت گرفته اسیت ،ولیی تیاکنون دربیارۀ قیارچ هیا
ماکروسییکوپی چییوبز اییی گونییههییا مطالعییات
جنگل شناسی انجام نشده ،ای بررسیی شیناخت نیوع
قییارچهییا ،شییرایط رویییشگییاهی درختییان قییارچزده و
پراکنش آن ها رو تنه و سیایر فعالییت هیا زیسیتی
رو ای گونه ها را مورد مطالعه قرار داد .هدف اصیلی
ای تحقیق شیناخت قیارچ هیا ماکروسیکوپی عامیل
پوسیدگی درختان بلنیدمازو و ممیرز و فراوانیی آن هیا
رو تنه باتوجه بیه عوامیل فیزییوگرافی مثیل ارتفیاع
ازسطح دریا ،شیب منطقه و جهیت جغرافییایی دامنیه
بود؛ در ای تحقیق رابطۀ تنیوع و فراوانیی قیارچ رو
تنۀ درختان بلندمازو و ممرز با عوامل مذکور مشیخ
شد .قیارچ هیا ماکروسیکوپی بیا اسیتقرار خیود رو
درختان سیرپا از لحیا اکولیوژیکی بیرا اکوسیسیت
جنگل و از لحا اقتصاد بیرا بیازار چیوب اهمییت

دارند و یکیی از اجیزا مهی اکوسیسیت جنگیل انید
( .)Steiner et al., 2002باید تأکید کنیی کیه وجیود
درختان قارچ زده برا پاییدار و پوییایی اکوسیسیت
جنگل اهمیت زیاد دارد ).(Aghajani, 2012
( Zolfaghari )2005نوع خشیکهدار و درجیات
پوسیدگی و نوع قارچ ها رو آن ها را در بخش چلیر
بررسی و شناسایی کرد و نام قارچ ها و بیمیار ایجیاد
شده به وسییلۀ آن هیا و میزبیان را دسیته بنید کیرد.
( Sefidi )2007به شناسایی قیارچ هیا ماکروسیکوپی
رو درختان پوسیدۀ راش و ممرز در بخشها پیات
و ن خانۀ جنگل خیرود نوشهر پرداخت و نشان داد که
اسی یتقرار و تنیییوع قیییارچهیییا ماکروسیییکوپی رو
خشکهدارهیا ممیرز و راش بسیته بیه ابعیاد (انیدازۀ
خشییکهدارهییا) و کیفیییت (درج یۀ پوسیییدگی) آنهییا
متفییاوت اسییت .همچنییی  Abiavi )2011( ،بییه ای ی
نتیجه رسیید کیه فاکتورهیا فیزییوگرافی (ارتفیاع از
سطح دریا ،شیب و جهت دامنیه) و وضیعیت سیالمت
درخت و محل جمع آور قارچ ها با فراوانی قیارچ هیا
ماکروسکوپی درختان راش رابطیۀ معنیی دار داشیته
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است .باتوجه بیه ایی موضیوعات ،بررسیی قیارچهیا
ماکروسییکوپی چییوبز و شناسییایی آنهییا مییا را در
شناخت بهتر اکوسیست جنگیل و انتخیاب روشهیا
مناسب برا بهرهبردار سازگار با طبیعت ،همیراه بیا
کاهش خسیارت ،ییار مییدهید (Aghajani et al.,
) .2012براسییا اییی مطالعییه و نمونییهبییردار از
قارچ ها ماکروسکوپی رو تنیۀ درختیان بلنیدمازو و
ممرز ،بیشتری نمونه هیا از قیارچ هیا بازیدیومیسیت
بودند .در بی کل نمونه ها جمیع آور شیده از سیه
بخییش پییات  ،نیی خانییه و گییرازب جنگییل خیییرود
جییینسهیییا Fomes, Trametes, Ganoderma
بهترتیب بیشتری فراوانی را داشتند که نشان میدهد
شرایط سه بخش پات  ،ن خانه و گرازب بیرا رشید و
استقرار ای قارچ ها از سیایر قیارچ هیا ماکروسیکوپی
چوب ز مساعدتر است .ای بررسی همچنیی نشیان
داد که عوامل فیزیوگرافی رویشگاه نقیش میوثر در
حوور و تنوع قیارچهیا ماکروسیکوپی رو درختیان
بلندمازو و ممرز دارند .با بررسی فاکتور ارتفاع از سطح
دریییا منطقییه ،در سییطح  1درصیید ،بییی فراوانییی
قارچ ها ماکروسیکوپی چیوب ز و فیاکتور ارتفیاع از
سطح دریا رابطۀ معنی دار به دست آمید .بیا افیزایش
ارتفاع از سطح دریا در محدودۀ مورد مطالعیه فراوانیی
قارچ ها ماکروسکوپی چیوب ز درختیان بلنیدمازو و
ممرز افزایش یافت؛ بیهطیور کیه در ارتفیاع از سیطح
دریا پایی تر از  211متر کمتری فراوانی قارچ هیا
ماکروسیکوپی چیوبز و در ارتفیاع از سیطح درییا
بییاالتر از  211متییر بیشییتری فراوانییی قییارچهییا
ماکروسییکوپی چییوبز وجییود داشییت .ایی موضییوع
ممکی اسیت بیه رطوبیت بیشیتر در ارتفاعیات بییاالتر
مربوط باشد (با افزایش ارتفاع از سطح دریا و درنتیجه
افزایش بارش و رطوبت ،میزان قارچ ها ماکروسکوپی
چوب ز افزایش مییابد) و همچنی ممک اسیت بیه

رابطةبینفراوانیقارچهایماکروسکوپیچوبزیدرختانبلندمازو ...



دخالتها مدیریتی و برداشت درختان در سر پات
و در ارتفاعییات پییائی مربییوط باشیید Robledo
 Renisonنیزدر سال  8111در جنگلهیا آرژانتیی
به ای نتیجه رسیدند که برخی از عوامل فیزییوگرافی
(ارتفاع از سطح دریا) با ظهور قیارچ هیا پلییپیور در
ارتباطاند و بر ساختار جنگل تأثیر میگذارنید .بیدیهی
است با افزایش ارتفاع از سطح دریا در بخش ن خانه و
گرازب رطوبت نیز بیرا رشید و اسیتقرار قیارچ هیا
ماکروسکوپی رو درختان بلنیدمازو و ممیرز مناسیب
بوده است .باتوجه به اینکیه بخیش پیات در ارتفیاع از
سطح دریا کمتر در مقایسه بیا بخیش نی خانیه و
گرازب قرار دارد ،میزان بارش و رطوبت حاصل کمتیر
اسییت و درنتیجییه فراوانییی قییارچ کییاهش مییییابیید
).(Aghajani, 2012
بییرا فییاکتور شیییب نتییایج حاصییله پییس از
محاسبات آمار در محیط  SASو آزمیون دانکی  ،در
سطح  1درصد ،بی فراوانی قیارچ هیا ماکروسیکوپی
چوبز و شیب رویشگاه رابطۀ معنیدار بیهدسیت
آمد؛ بهطور که با افیزایش شییب فراوانیی قیارچهیا
ماکروسکوپی چیوب ز کیاهش میییابید و بیشیتری
فراوانی قارچ به کالسۀ شییب  81 – 1درصید مربیوط
بیوده اسیت .باتوجییه بیه اینکیه شییرایط روییشگییاهی
شیب ها ک  ،چه از نظیر عمیق خیا و چیه از نظیر
رطوبت داخل توده ،از شیب ها تند مناسبتر اسیت،
امکان رسیدن درختیان بیه قطرهیا بیاالتر و سینی
بیشتر در ای شیبها بهمراتب از دامنیههیا پرشییب
بیشتر است و قارچ ها ماکروسکوپی چوب ز تماییل
بیشتر به استقرار رو تنه درختان مسی و رسییده
دارنیید .بییا تغییییر در شیییب منطقییه ،موقیعییت مکییانی
درختان بلندمازو و ممرز ،بهلحیا شیرایط الزم بیرا
رشد و استقرار قارچ ها ماکروسکوپی چوب ز  ،تغییر
می کند و در نتیجه فراوانیی قیارچ هیا ماکروسیکوپی
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 در جهیتهیا جنیوبی اغلییب، درواقیع.داشیته اسیت
(Marvie جنگلها بلندمازو و ممیرز وجیود دارنید
کییه حوییور بیشییتر قییارچهییاMohadjer, 2011)
ماکروسکوپی چوبز رو درختان بلنیدمازو و ممیرز
در ایی بررسییی نیییز ایی موضییوع را تایییید میییکنیید
.(Aghajani, 2012)
ای بررسی نشان داد کیه الزم اسیت در آینیده
مطالعییات وسیییعتییر و دقیییقتییر دربییارۀ قییارچهییا
.ماکروسکوپی درختان جنگلی انجام شود

 شایان ذکر اسیت.چوب ز را تحت تأثیر قرار میدهد
که بیشتر مناطق مورد مطالعه کی شییب بیوده اسیت
.(Aghajani, 2012)
دربارۀ جهت دامنه پس از محاسبات آمیار در
 بیی، درصید1  در سطح،  و آزمون دانکSAS محیط
فراوانی قارچ ماکروسیکوپی چیوب ز و جهیت دامنیه
رابطۀ معنی دار به دست آمد؛ بدی شکل که درختان
قارچ زده در دامنه هیا جنیوب غربیی و غربیی تعیداد
بیشتر از قارچ ها چیوب ز را بیه خیود اختصیاص
دادند و در مقایسه با بقیۀ جهتهیا رابطیۀ معنییدار
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