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هاي درختان میزبان آنها در سري یک اي و ویژگیهاي طاقچهشناسایی قارچ
کالته گرگانجنگل شصت

4علیپور ملکشاهمحمداکبرعلیو3، شعبان شتایی2کاوسی، محمدرضا 1محمد رستمیان

چکیده
و انگـل عنـوان  هاي ماکروسکوپی موجود در جنگل هستند که بـه ترین قارچاي از مهمهاي طاقچهقارچ

هـاي میزبـان در   هدف از این پژوهش بررسی ارتباط برخـی از ویژگـی  . شونددرختان محسوب میزيپوده
آمـاربرداري از  . باشـد کالتـه گرگـان مـی   اي در سري یک جنگل شصتهاي طاقچهاستقرار و فراوانی قارچ
متر در طـول و در دو طـرف دامنـه    50اي در دو ترانکست نواري با عرض هاي طاقچهدرختان آلوده به قارچ

عواملی شامل نوع، کیفیت و قطر درختان میزبان، نام قـارچ، فراوانـی   انجام شد و یکسريو غربیرقیش
هاي قـارچی در منطقـه مـورد    گونهترینفراوان. شدقارچ و جهت استقرار قارچ روي تنه درختان برداشت 

. باشـند مـی ) درصـد 17(Ganodermataceaeو سپس )درصدPolyporaceae)82/76مطالعه از دو خانواده 
درصد و 98/50ترتیب با ها درختان راش و ممرز را بهاي نشان داد این قارچهاي طاقچهترجیح میزبانی قارچ

همچنـین بررسـی   . دهنـد بیشتر از سایر درختان میزبان براي استقرار خـود تـرجیح مـی   ،درصد37/31
درصـد روي درختـان افتـاده،    76/69اي بـه میـزان  هاي طاقچهها از لحاظ کیفی نشان داد که قارچمیزبان

ها بیشتر این قارچ.درصد روي درختان زنده استقرار داشتند85/4هاي سرپا و داردرصد روي خشکه39/25
یابد، فراوانی آنها با افزایش قطر درختان افزایش میهاي جنوبی تنه درختان سرپا استقرار دارند ودر جهت

40تـر از  متر درختان سـرپاي میزبـان و طبقـه قطـري بـاال     سانتی80تر از قطري باالکه در طبقهطوريبه
.تر از آن وجود داردداري با طبقات قطري پائیني میزبان اختالف معنیمتر درختان افتادهسانتی

گرگانکالته شصتقطر، فراوانی،ترانکست نواري، میزبان، اي، هاي طاقچهقارچ: هاي کلیديواژه

مقدمه
جنگل از نظر شکل ظاهري به صورت 

، ولی تنها شوداجتماعی از درختان نمایان می
تشکیل دهنده ساختمان واقعی جنگل اندرخت
هایی از در زیر تاج درختان تودهبلکه،ندنیست

درختچه، گیاهان علفی، پستانداران، پرندگان، 
شوند که جزء ها و غیره مشاهده میها، خزهقارچ

ظاهراً . آیندعناصر متشکله جنگل به شمار می
این جانداران بطور مستقل و بدون داشتن رابطه 

دهند، اما در واقع با همدیگر ادامه حیات می

،گرگاندانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی،کارشناسی ارشددانش آموخته -1
)mohammad24rostamian@yahoo.com:ولئنویسنده مس(

گرگانکشاورزي و منابع طبیعی، دانشگاه علوم کارشناس ارشددانشیار و ، استادیار- 4و 3، 2
1/3/92: تاریخ پذیرش7/2/91: تاریخ دریافت

ساريطبیعیمنابعوکشاورزيعلومدانشگاه
رانیايهاجنگلیشناسبوم
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به طرق مختلفههر یک از آنها بادامه زیست
،ها موجوداتی هستندقارچ.وابسته استیکدیگر 

که به علت نداشتن سبزینه قادر به انجام عمل 
گیري جهت تولید مواد آلی مورد نیاز خود کربن

نیستند و براي ادامه زندگی ناگزیر به استفاده از 
دار مواد آلی ساخته شده توسط گیاهان سبزینه

میزان و رنگ،ها از لحاظ شکل،قارچ. باشندمی
باشند، یکی بسیار متنوع مییشرایط رویشگاه

هاي ماکروسکوپی در ترین گروه قارچاز مهم
اي هستند، اسبی یا طاقچههاي سمجنگل قارچ

ها به درختان جنگلی و این گروه از قارچ
عنوان خسارت وارد کرده و بهیمقطوعات چوب

ن جنگلی در انتخاب درختازيپودهانگل و 
).10(کنندمیزبان خود اختصاصی عمل می

گونه 117هاي متعددي طی گزارش
هاي ایران گزارش زي از جنگلهاي چوبقارچ

ده که بیشتر متعلق به راسته ش
Aphyllophorales7،8،17،18،19(باشند می،

گونه متعلق به 77از این تعداد ). 22،23،27
در گونه39و Polyporaceaeخانواده 

. گیرندقرار میGanodermataceaeي خانواده
اي عامل پوسیدگی چوب طاقچههايقارچ

عنوان بسترچوب بهدرختان هستند و به تجزیه
ها در فراوانی این قارچ.نیازمندندرشد خود 

وابسته به کیفیت چوب درختان استجنگل
افتاده در ها و درختان دارحضور خشکه،)4(

هاي انسان و قدمت جنگل کف جنگل، دخالت
هاي پوساننده توانند روي جمعیت قارچمی

اي مطالعهدر)9،11،20(دنگذار باشچوب تأثیر
هاي فنالند، اي در جنگلطاقچههايروي قارچ

روي درختان سرپاي زنده %) 16(گونه36
%) 93(گونه 207که وجود داشتند، در حالی

) دار سرپا و افتادهخشکه(دارها خشکهروي 
هاي شناسایی شده از این قارچ،حضور داشتند

گونه هم روي درختان زنده و هم روي 20
).16(استقرار داشت دارها خشکه

سوزنی برگ هاي بر پایه تحقیقی در جنگل
اي مشاهده هاي طاقچهگونه قارچ32از شمالی

درصد روي 84شده در یک جنگل، 
درصد روي 25هاي افتاده، دارخشکه
ها و درصد  روي کنده9هاي سرپا، دارخشکه

هاي اضافه ظاهر شده درصد روي چوب41
.)21(بودند
ترین عوامل از مهمامنه و ترجیح میزبانید
ايطاقچههايدر پراکنش و استقرار قارچمؤثر

ها بین اي این قارچاست و معموالً تنوع گونه
برگ مشابه استبرگ و پهنسوزنین درختا

256از ،)28(یاماشیتا و همکاران ). 6،14(
12آوري شده روي جمعايطاقچهنمونه قارچ

هاي راش و بلوط ژاپن، جنس درخت در جنگل
Fomes fomentariusقارچ  (L. :Fr.) Kickx.

ها ترین قارچ در این جنگلعنوان فراوانرا به
نسبت به همو درختان راشکردندشناسایی 

ترین درختان میزبان این فراواندرختان،سایر
به آنها بیشترین پراکنش را مربوط ،بودندقارچ 
که قابلیت استفاده از چند ندهایی دانستقارچ

هاي ، در جنگل)15(زاده موسی.میزبان را دارند
هاي قارچشناسیبومنکا با هدف بررسی 

Polyporales ها با بررسی ارتباط این قارچبه
65درخت ممرز با . هاي میزبان پرداختگونه

ها بود و بعد از ترین میزبان قارچدرصد، فراوان
،درصد7درصد و انجیلی با 13ممرز، راش با 

ها فراوانی بیشتري نسبت به دیگر میزبان
ها کیفی میزبانوضعیتدر بررسی . داشتند
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بت به ـدرصد نس38ا ـتاده بـتان افـدرخ
و درختان زنده ) درصد35(هاي سرپا دارخشکه

در . بیشترین فراوانی را داشتند) درصد27(
بررسی درختان افتاده مشخص شد که در 

متر سانتی40تر از درختان افتاده با قطر باال
.بیشترین استقرار قارچ وجود دارد
زي هاي چوبزیستگاه و محل استقرار قارچ

افتاده و سرپا متفاوت است و روي درختان
باشند، عالوه برخی داراي میزبان اختصاصی می

قطر درختان، کیفیتنوع گونه میزبان وبر
و باشدمیمؤثرها در استقرار قارچدرختان نیز

قطري باال طبقاتبیشتر درختان میزبان در 
استوکلند و کائوسراد تحقیقات.)12(قرار دارند

اي هاي طاقچهقارچنشان داد که فراوانی ،)24(
قطري باال روند طبقاتدر روي درختان افتاده

40افزایشی دارد و کالسه قطري بیشتر از 
و از داشتها رابیشترین فراوانی قارچمتر سانتی

با )P>01/0(داري این نظر اختالف معنی
در . تر از آن وجود داردطبقات قطري پائین

، مشخص )25(مطالعات سوئینی و همکاران 
در درختان ايي طاقچههافراوانی قارچشد 

پوسیده بیشتر از درختان سالم است و در 
متر سانتی40هاي با قطر بیش از دارخشکه

ها دارفراوانی قارچ بیشتر از سایر خشکه
در دو ناحیه ،)26(ویدوت و همکاران .باشدمی

که شامل ناحیه کوهستانی فرانسههاياز جنگل
و ناحیه Abies albaو Picea abiesبا درختان 

اي که با درختان راش و بلوط بود تعداد جلگه
آنها الت را بصورت تصادفی پیاده کردند،پ75

هاي نوع درخت و قطر درختان میزبان قارچ
را مورد بررسی قرار دادند و به این ايطاقچه

وجود هدرختی در بنتیجه رسیدند که نوع گونه

ها عنوان زیستگاه براي قارچهآمدن درخت ب
بررسی نوع میزبان نشان داد که ؛استمؤثر

ها نسبت به درختان زنده بیشتر دارخشکه
قطر درختانی همچنین.ها بودندمیزبان قارچ

به ايطاقچههاي عنوان میزبان قارچکه به
طبقهچهار.گیري شدآمدند اندازهحساب می

60- 80، 40- 60، مترسانتی40قطري کمتر از 
براي این درختان مترسانتی80و بیشتر از 
طبقاتبین تعداد درختان در . تعریف شد

داري وجود داشت معنیقطري اختالف
)01/0<P( 80تر از قطري باالطبقهو

فراوانی بیشتري نسبت به سایر مترسانتی
.داشتطبقات

درختان افتاده ،)13(همکاران السائوس و 
جنگلی سازگانبومرا یکی از اجزاي مهم 

هاي سازگانبومدانستند که آشیان خیلی از 
بزرگی درختان . جنگلی به آن وابسته است

مؤثر ها افتاده در فراوانی، تنوع و غناي قارچ
و درختان افتادهکه بین حجم طوريهاست ب

داري ارتباط معنیاي هاي طاقچهفراوانی قارچ
همچنین بین درختان سرپا و افتاده ؛وجود دارد

داري ها اختالف معنیدر فراوانی و غناي قارچ
.وجود دارد
ــارچ ــا ق ــزرگه ــب از ب ــل تخری ــرین عوام ت

ــی جنگــل ــا محســوب م ــارچه ــاي شــوند و ق ه
تـرین عوامـل پوسـیدگی    اي یکی از مهمطاقچه

و شناســاییبنــابراین . چــوب درختــان هســتند
درختان مختلفی که بـه عنـوان میزبـان    بررسی
ــین طاقچــههــايقــارچ اي هســتند یکــی از اول

ها محسوب هاي مهم براي حمایت از جنگلگام
شناسایی میزبـان  هدف از این پژوهش.شودمی
برخـی  بررسـی ارتبـاط  اي وهـاي طاقچـه  چقار
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، کیفیـت و قطـر   نـوع ماننـد ي میزبانهاویژگی
اي هاي طاقچهقارچو فراوانیقراردر استدرخت

ــک جنگــل شصــت  ــاندر ســري ی ــه گرگ کالت
.شدبامی

هامواد و روش
منطقه مورد مطالعه

یـک جنگـل   منطقه مـورد مطالعـه، سـري    
طـرح  (کالته گرگـان  آموزشی و پژوهشی شصت

هـاي شـمالی سلسـله    در شـیب ) نیـا دکتر بهرام
کیلومتري پنججبال البرز واقع شده است و در 

سـري  . جنوب غربی شهرستان گرگان قرار دارد
درجه و36هکتار مساحت بین 3/1713یک با 

دقیقه 48درجه و 36ثانیه تا 27دقیقه و 43
دقیقه 24درجه و 54ثانیه عرض شمالی و 6و 
ثانیه 26دقیقه و 21درجه و 54ثانیه تا 57و 

ایـن  ).1شـکل (طول شرقی قرار گرفتـه اسـت   
گونـه  شـش گونـه درختـی و   17جنگل داراي 

ارتفاع منطقه مورد کمینه.باشداي میدرختچه
.متــر اســت1010آن بیشــینهو 210ه مطالعــ

649میــزان بارنــدگی متوســط ســاالنه منطقــه 
سنگ مـادري ایـن ناحیـه از    ،باشدمتر میمیلی

اي و اي اســت و داراي خــاك قهــوهنــوع ماســه
کــه داراي خاصــیت اي خاکســتري بــودهقهــوه

.باشداسیدي می

کالتهدر جنگل آموزشی و پژوهشی شصتها منطقه مورد مطالعه و موقعیت نوار- 1شکل 

روش تحقیق
تهیه اطالعات زمینی

برداري از درختان آلوده به براي انجام آمار
اي در سري یک جنگل هاي طاقچهقارچ

1برداري نوارياز روش نمونهکالته گرگانشصت

1نوار شماره (بدین منظور دو نوار . استفاده شد

صورت ه متر و ب50کدام به عرض هر) 2و 
و رقیشطرف دامنه تصادفی در طول و در دو

که از ،)1شکل (شدسري طوري پیاده غربی
تاايهاي جلگهشامل جنگلپاییناتارتفاع

ي آمیخته و هاشامل راشستانباالارتفاعات
و در دو طرف جهت دامنه کلی شرقی و خالص

1- Transect
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و فاصله دو بررسی صورت گیرد،غربی منطقه
ها در داخل نوار. متر بود1000نوار از همدیگر 

دار و زنده، خشکه(موقعیت کلیه درختان 
اي روي آنها استقرار هاي طاقچهکه قارچ) افتاده

شاملهاییفاکتورو د شثبت GPSداشتند با 
میزبان، نام قارچ، درختکیفیت،قطر،نوع

و جهت استقرار قارچ روي میزبانفراوانی قارچ
قطر درختان .شدروي تنه درختان برداشت 

مترسانتییکسنج تا دقت بوسیله نوار قطر
. گیري شداندازه
بررسی کیفیت درختان میزبان، منظوربه

دار درخت زنده، خشکه:طبقه کیفی شاملسه
) دار سرپا و درختان شکسته شدهخشکه(سرپا 

اي روي هاي طاقچهکه قارچو درختان افتاده
. در نظر گرفته شد)16(ا استقرار داشتندهآن

ها، موقعیت براي بررسی جهت استقرار قارچ
هاي اصلی و فرعی تنه استقرار قارچ در جهت

بررسی ارتباط منظوربه. درخت ثبت شد
اي با قطر درختانطاقچههاي فراوانی قارچ

،30-50، 10-30قطري چهار طبقهمیزبان، 
متر براي درختان سانتی80تر از و باال80-50

-20،40-30، 10-20قطري چهار طبقهسرپا و 
متر براي درختان سانتی40تر از و باال30

).15،24،26(افتاده در نظر گرفته شد
ارتباط استقرار و عواملی مانندبراي بررسی

، کیفیت اي با قطرهاي طاقچهقارچفراوانی
کايآزمون مربعاز میزبان و جهت تنه میزبان 

.دشاستفاده 
ايهاي طاقچهشناسایی قارچ

اي با استفاده از هاي طاقچهقارچشناسایی
هاي و استفاده از کلیدمطالعات آزمایشگاهی

به این صورت که.گرفتانجاممعتبر شناسایی
گلـده در جنـده شـــــاهـاي مشــهارچـاز ق

آوريمعجهايبرداري انجام شد و نمونهنمونه
به آزمایشگاه انتقال یافتند شناساییشده جهت

2و داخلی1بررسی خصوصیات ظاهريو پس از

اندازه بازیدیوکارپ، نحوه اتصال قارچ (آنها مانند 
به میزبان، ضخامت بازیدوکارپ، رنگ سطح 

قارچ، شکل اسپور، ساختمان زبرینزیرین و 
دست آمد سپس با هب)و شکل منافذمیسلیوم

استفاده از این اطالعات و مراجعه به 
از رويايهاي طاقچهتاکسونومیست، قارچ

شناسایی هاي شناسایی در منابع معتبرکلید
.)1،2،3،5،15،18،19،29(شدند

و بحثنتایج
در این بررسی : هاي قارچی شناسایی شدهگونه

اي روي گونه قارچ طاقچهنهقارچ از 453تعداد 
در یگونه درختپنجمیزبان مربوط به 51

.)1جدول (منطقه مورد مطالعه شناسایی شد
در منطقه مورد اي هاي طاقچهتمامی قارچ

و Basidiomycotaشاخه مربوط به مطالعه
هستند که شامل Aphyllophoralesراسته 

بیشترین ؛باشندجنس میپنجخانواده و چهار
82/76(گونه سهجنس و دوها با تعداد قارچ

و Polyporaceaeمربوط به خانواده ) درصد
55/1(با یک جنس و یک گونه هاترین آنکم

Meripilaceaeمربوط به خانواده ) درصد

دست آمده مشابه هنتیجه ب.)1جدول (باشد می
تحقیقات گزارش شده برخی از محققین 

). 7،8،17،18،19،22،23،27(باشد می

1- Macroscopic 2- Microscopic
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32................... .......................................................................................................................هاي درختان میزبان آنها اي و ویژگیهاي طاقچهشناسایی قارچ

هاي درختیدرصد میزبانی گونه
اي هاي طاقچهدرختان میزبان به همراه قارچ

نشان داده 2مشاهده شده روي آنها در جدول 
. استشده 

اي شناسایی شده در سري یک جنگل شصت کالتههاي طاقچهمشخصات قارچ- 1جدول
هاي درصد هر یک از خانوادهخانوادهجنسگونه

اي هاي طاقچهقارچ
Fomes fomentarius (L. :Fr.) Kickx.Fomes

Trametes gibbosa (Pers.) Fr.TrametesPolyporaceae82/76
.Lloyd)L.(Trametes versicolor

Fomitopsis pinicola (Swartz:Fr.) Karst.FomitopsisFomitopsidaceae63/4
Ganoderma australe (Fr.) Pat.

Ganoderma applanatum (Pers.) Pat.GanodermaGanodermataceae17
Boud.resinaceumGanoderma

P. Karst)Curtis(anoderma lucidumG

Rigidoporus ulmarius (Sowerby)RigidoporusMeripilaceae55/1

هااستقرار یافته روي آنهاي قارچیهمراه گونهدرختان میزبان به- 2جدول 

درخت میزبان
درصد میزبانی هر یک از 

هاي درختی نسبت به گونه
ايهاي طاقچهقارچ

تعداد گونه
هاي قارچی استقرار یافته روي هر میزبانگونه

راش
98/506Fomes fomentarius (L. :Fr.) Kickx., Ganoderma applanatum (Pers.) Pat.,

, T. versicolor(Pers.) Fr., Trametes gibbosaBoud.G. resinaceum
(Swartz:Fr.) Karst., Fomitopsis pinicola.Lloyd)L.(

ممرز
37/318Fomes fomentarius (L. :Fr.) Kickx., Ganoderma applanatum (Pers.) Pat.,

,P. Karst)Curtis(, G. locidum(Fr.) Pat.australe, G.Boud.G. resinaceum
, Fomitopsis.Lloyd)L.(, T. versicolor(Pers.) Fr.Trametes gibbosa

pinicola (Swartz:Fr.) Karst.
73/131Rigidoporus ulmariusافرا (Sowerby)

96/11Fomes fomentariusمازوبلندبلوط (L. :Fr.) Kickx.

Lloyd)L.(Trametes versicolor.96/11انجیلی

نشان داد ايهاي طاقچهقارچمیزبانیترجیح
گونه ششگونه درختی و 17از بین که

ها این قارچمورد مطالعهاي در منطقه درختچه
عنوان میزبان انتخاب گونه درختی را بهپنج

ترتیب با بهرادرختان راش و ممرزاند ونموده
براي درصد بیشتر37/31درصد و 98/50

کهدر حالیدهنداستقرار خود ترجیح می
درصد 96/1درختان بلوط و انجیلی هر کدام با 

رصد میزبانی کمترین دها نسبت به سایر میزبان

اندرا به خود اختصاص دادهاي طاقچههاي قارچ
میزبان نوع گونهدهدکه نشان می، )2جدول(

اهمیتحائز ايطاقچههاي در استقرار قارچ
هاي اصلی راش و ممرز میزبان،)26(است 

،)15(زاده بودند، موسیايطاقچههاي قارچ
هاي عنوان میزبانه درخت ممرز و راش را ب

نتایج این ها معرفی کرده بود، کهصلی قارچا
درخت راش بیشترین . کندیید میأرا تتحقیق 

ها را به خود اختصاص داد و درصد میزبانی قارچ
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33................................................ .......................................................................1392پاییز و زمستان / شماره دوم/ اولهاي ایران سالشناسی جنگلبوم

Fomes fomentarius (L.:Fr.) Kickx.
بودايهاي طاقچهاز قارچترین گونهفراوان

در ايطاقچههاي فراوانی قارچدر واقع.)28(
داردمیزبانفراوانیجنگل بستگی زیادي به 

، در منطقه مورد مطالعه با زیاد شدن )6(
هاي وابسته درختان راش و ممرز فراوانی قارچ

.ه استبه این دو درخت هم زیاد شد
هاي موجود در منطقه مورد از میان قارچ

Rigidoporus ulmariusمطالعه (Sowerby)،
Ganoderma austral (Fr.) Pat.و

.P. Karst)Curtis(Ganoderma locidum
Fomes fomentariusتک میزبانه و (L. :Fr.)

Kickx.،Fomitopsis pinicola (Swartz:Fr.)

Karst.،Trametes gibbosa (Pers.) Fr.،
Lloyd)L.(Trametes versicolor،

Ganoderma applanatum (Pers.) Pat.وG.

Boud.resinaceumدو یا چند میزبانه هستند.
شود بنابراین دامنه و ترجیح میزبانی باعث می

از بین درختان موجودايطاقچههاي قارچکه
ترجیح شوند،روي درختان خاصی مستقر می

کند و این ها را محدود میمیزبانی پراکنش قارچ
ایجاد ايطاقچههاي را براي قارچمحدودیت

هایی حضور یابند که کند تا در محیطمی
آنها وجود داشته باشد بنابراین میزبان 

دارند تريوسیعهایی که دامنه میزبانی قارچ
ها در محیط دیده تر از سایر قارچفراوان

).6،14(شوند می
ها روي میزبان برحسب کیفیت استقرار قارچ

میزبان
میزبان 11میزبان شناسایی شده، 51از 

دار سرپا و خشکهاصله22جزء درختان زنده، 
، )2شکل(میزبان جزء درختان افتاده بودند18

ها در طبقات کیفی درختان فراوانی میزبان
جدول(دهدداري را نشان نمییاختالف معن

3.(

.

0
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20

30
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ها از نظر کیفیفراوانی میزبان- 2شکل 
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Fomes fomentarius (L.:Fr.) Kickx.
بودايهاي طاقچهاز قارچترین گونهفراوان

در ايطاقچههاي فراوانی قارچدر واقع.)28(
داردمیزبانفراوانیجنگل بستگی زیادي به 

، در منطقه مورد مطالعه با زیاد شدن )6(
هاي وابسته درختان راش و ممرز فراوانی قارچ

.ه استبه این دو درخت هم زیاد شد
هاي موجود در منطقه مورد از میان قارچ

Rigidoporus ulmariusمطالعه (Sowerby)،
Ganoderma austral (Fr.) Pat.و

.P. Karst)Curtis(Ganoderma locidum
Fomes fomentariusتک میزبانه و (L. :Fr.)

Kickx.،Fomitopsis pinicola (Swartz:Fr.)

Karst.،Trametes gibbosa (Pers.) Fr.،
Lloyd)L.(Trametes versicolor،

Ganoderma applanatum (Pers.) Pat.وG.

Boud.resinaceumدو یا چند میزبانه هستند.
شود بنابراین دامنه و ترجیح میزبانی باعث می

از بین درختان موجودايطاقچههاي قارچکه
ترجیح شوند،روي درختان خاصی مستقر می

کند و این ها را محدود میمیزبانی پراکنش قارچ
ایجاد ايطاقچههاي را براي قارچمحدودیت

هایی حضور یابند که کند تا در محیطمی
آنها وجود داشته باشد بنابراین میزبان 

دارند تريوسیعهایی که دامنه میزبانی قارچ
ها در محیط دیده تر از سایر قارچفراوان

).6،14(شوند می
ها روي میزبان برحسب کیفیت استقرار قارچ

میزبان
میزبان 11میزبان شناسایی شده، 51از 

دار سرپا و خشکهاصله22جزء درختان زنده، 
، )2شکل(میزبان جزء درختان افتاده بودند18

ها در طبقات کیفی درختان فراوانی میزبان
جدول(دهدداري را نشان نمییاختالف معن

3.(

.

سرپا

a

a a

ها از نظر کیفیفراوانی میزبان- 2شکل 
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Fomes fomentarius (L.:Fr.) Kickx.
بودايهاي طاقچهاز قارچترین گونهفراوان

در ايطاقچههاي فراوانی قارچدر واقع.)28(
داردمیزبانفراوانیجنگل بستگی زیادي به 

، در منطقه مورد مطالعه با زیاد شدن )6(
هاي وابسته درختان راش و ممرز فراوانی قارچ

.ه استبه این دو درخت هم زیاد شد
هاي موجود در منطقه مورد از میان قارچ

Rigidoporus ulmariusمطالعه (Sowerby)،
Ganoderma austral (Fr.) Pat.و

.P. Karst)Curtis(Ganoderma locidum
Fomes fomentariusتک میزبانه و (L. :Fr.)

Kickx.،Fomitopsis pinicola (Swartz:Fr.)

Karst.،Trametes gibbosa (Pers.) Fr.،
Lloyd)L.(Trametes versicolor،

Ganoderma applanatum (Pers.) Pat.وG.

Boud.resinaceumدو یا چند میزبانه هستند.
شود بنابراین دامنه و ترجیح میزبانی باعث می

از بین درختان موجودايطاقچههاي قارچکه
ترجیح شوند،روي درختان خاصی مستقر می

کند و این ها را محدود میمیزبانی پراکنش قارچ
ایجاد ايطاقچههاي را براي قارچمحدودیت

هایی حضور یابند که کند تا در محیطمی
آنها وجود داشته باشد بنابراین میزبان 

دارند تريوسیعهایی که دامنه میزبانی قارچ
ها در محیط دیده تر از سایر قارچفراوان

).6،14(شوند می
ها روي میزبان برحسب کیفیت استقرار قارچ

میزبان
میزبان 11میزبان شناسایی شده، 51از 

دار سرپا و خشکهاصله22جزء درختان زنده، 
، )2شکل(میزبان جزء درختان افتاده بودند18

ها در طبقات کیفی درختان فراوانی میزبان
جدول(دهدداري را نشان نمییاختالف معن

3.(

.

ها از نظر کیفیفراوانی میزبان- 2شکل 
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دارخشکهدار افتاده، خشکه(ثیر کیفیت درخت یا نوع میزبان دو در ارتباط با تاٌآزمون کاينتایج -3جدول 
ايهاي طاقچهبر استقرار  قارچ) سرپا، درختان زنده

.باشددار نمیمعنی:ns،داردرصد معنی95در سطح احتمال :*

ها اي روي میزبانهاي طاقچهحضور قارچ
همراه فراوانی گونه بر حسب کیفیت میزبان به

.نشان داده شده است3قارچی در شکل 
9شود از مشاهده میاین شکلطور که درهمان

روي نهاترین تعداد آبیشايطاقچهگونه قارچ 
ترین تعداد آن روي درختان درختان افتاده و کم

76/69اي باهاي طاقچهقارچ.باشندمیزنده 
روي درختان رااستقرارترین درصد درصد بیش

درصد روي39/25داشتند و بعد از آنافتاده
درختان درصد روي85/4هاي سرپا ودارخشکه
اختالف کايمربع، آزمون حضور داشتندزنده 

اي هاي طاقچهداري را براي استقرار قارچنیمع
جدول (دهد با توجه به کیفیت میزبان نشان می

هاي شناسایی شده قارچاز میان قارچ). 3
Rigidoporus ulmarius (Sowerby) و

Ganoderma austral (Fr.) Pat. فقط روي
Fomitopsis pinicolaمیزبان زنده، 

(Swartz:Fr.)،Trametes gibbosa (Pers.)

.Fr وLloyd)L.(Trametes versicolor فقط
Ganoderma locidumروي درختان افتاده و 

.P. Karst)Curtis(دار سرپا فقط روي خشکه
هاي شناسایی شده داشتند، بقیه قارچاستقرار

کیفی حضور روي دو یا سه شکل میزبان از نظر 
دوگونه قارچ شناسایی شدهنهبنابراین از .دارند

Rigidoporus ulmariusگونه  (Sowerby)و
Ganoderma austral (Fr.) Pat.عنوان به

Fomitopsis pinicolaونه ـگهـس، انگل

(Swartz:Fr.)،Trametes gibbosa (Pers.)و
Lloyd)L.(Trametes versicolorعنوان به

Fomes fomentariusگونه چهارو زيپوده (L.

Fr.):،P.)Curtis(Ganoderma locidum

Karst،(Pers.) Pat.applanatum.G،G.

Boud.resinaceumهم وانگلعنوان هم به
در تحقیق . درختان جنگلی بودندزيپوده

هاي حاضر در خصوص رابطه فراوانی قارچ
که شدبا کیفیت میزبان مشخص ايطاقچه

مربوط به ايطاقچههاي ترین فراوانی قارچبیش
هاي سرپا است که داردرختان افتاده و خشکه

، آنالیاسا )21(سیپوال و رنوال این یافته با نتایج
. مطابقت دارد) 16(و نیمال ) 4(

داريمعنیدرجه آزاديمقدارصفات

647/32ns161/0تعداد میزبان
013/0*708/82ايهاي طاقچهتعداد قارچ
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35................................................ .......................................................................1392پاییز و زمستان / شماره دوم/ اولهاي ایران سالشناسی جنگلبوم

اي روي درختان سرپا و افتاده در جنگل شصت کالته گرگانهاي طاقچهتعداد و فراوانی قارچ- 3شکل 

جهت استقرار قارچ روي تنه میزبان
اي روي هاي طاقچهموقعیت استقرار قارچ

جهات اصلی و فرعی تنه درختان سرپا در
دهد که درصد استقرار میدرخت نشان 

هاي جغرافیایی تنه اي در جهتهاي طاقچهقارچ
.باشندمیمتغیردرختان 
مشخص است 4که در شکل طورهمان

هاي جنوبی تر جهتبیشايطاقچههاي قارچ
تنه درختان را براي استقرار خود انتخاب 

هاي داري بین جهتو اختالف معنینمایندمی
هاي تنه وجود دارد هتجنوبی تنه با سایر ج

که جهت جنوبی با طوريبه.)4جدول (
8/13درصد و جهت جنوب غربی با 62/58

ترین درصد درصد بعد از جهت جنوبی بیش

،اندها را به خود اختصاص دادهاستقرار قارچ
ترین درصد استقرار جهت شمالی تنه درخت کم

ها در این قارچ.باشدقارچ را دارا می%) 72/1(
گیر تنه درختان بهتر هاي جنوبی و آفتابجهت

توانند دماي مورد نیاز از سایر جهات تنه می
هاي حیاتی خود را براي حضور و انجام فعالیت

زیرا دماي مناسب در کنار رطوبت ،فراهم کنند
شوند دو عامل مهمی هستند که باعث می

لذا .داشته باشندها در یک محیط حضورقارچ
اي روي درختان باید هاي طاقچهچاستقرار قار

به شکلی باشد که بتوانند دماي مورد نیاز خود 
.را فراهم نمایند
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36.............................................. ............................................................................................میزبان آنهاهاي درختان اي و ویژگیهاي طاقچهشناسایی قارچ

اي روي تنه درختان میزبان در منطقه مورد مطالعههاي طاقچهجهت استقرار قارچ- 4شکل 

هاي ثیر جهت جغرافیایی تنه درخت میزبان بر استقرار قارچدر ارتباط با تاٌکايمربعنتایج آزمون -4جدول 
اي روي تنه میزبانطاقچه

.باشددار میدرصد معنی99در سطح احتمال :*

هاي تأثیر قطر درخت در استقرار قارچ
ايطاقچه

هاي با توجه به اینکه درختان میزبان قارچ
اي به دو شکل سرپا و افتاده مشاهده طاقچه

ها به صورت جداگانه شدند بررسی استقرار قارچ
.ها انجام شدبراي میزبان

به ترتیب تعداد 6و 5هايشکلدر 
قطري درختان اي در طبقات هاي طاقچهقارچ

کايمربعآزمون . شودسرپا و افتاده مشاهده می
هاي داري را بین تعداد قارچاختالف معنی

اي در طبقات قطري درختان میزبان طاقچه
که تعداد5در شکل ). 5جدول(دهد نشان می

اي در طبقات قطري درختان هاي طاقچهقارچ
تر در طبقات قطري باال،دهدسرپا را نشان می

که طوريهشود بها هم بیشتر میداد قارچتع

متر به باال سانتی80بیشتر آنها در طبقه قطري 
حضور دارند و این طبقه قطري اختالف 

تر از خود داري با طبقات قطري پائینمعنی
.دارد

با اي روي درختان افتادههاي طاقچهقارچ
شوند و با افزایش تر یافت میهاي باال بیشقطر

ختان افتاده استقرار قارچ هم بیشتر قطر در
نمایش داده 6شود این موضوع در شکل می

ها در طبقه قطري شده است که تعداد قارچ
متر از سایر طبقات سانتی40تر از باال

10-20در دو طبقه قطري . قطري بیشتر است
اي یافت هاي طاقچهمتر، قارچسانتی20-30و 

<40و 30-40ن طبقات قطري بی. نشدند
اي هاي طاقچهمتر از نظر استقرار قارچسانتی

.)5جدول (داري وجود دارداختالف معنی

1/72%

58/62%

داريمعنیدرجه آزاديمقدار
177/17*000/0
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37.......................................................................................................................1392پاییز و زمستان / شماره دوم/ هاي ایران سال اولشناسی جنگلبوم

تعداد قارچ در طبقات قطري درختان افتاده- 6شکلتعداد قارچ در طبقات قطري درختان سرپا  - 5شکل

ايهاي طاقچهبراي ارتباط بین طبقات قطري درختان میزبان سرپا و افتاده با قارچکايمربعآزمون - 5جدول 
داريمعنیدرجه آزاديمقدار آزموندرختان میزبان

77/13000/0سرپا
45/911000/0افتاده

ترین نتایج این تحقیق نشان داد که بیش
مربوط به درختان ايطاقچههاي آلودگی قارچ
متر و سانتی80تر از هاي باالسرپا با قطر

40تر از هاي باالي با قطردرختان افتاده
باشد، این نتیجه با نتایج تحقیقاتمتر میسانتی

، کوفر و همکاران )24(استوکلند و کائوسراد 
، سوئینی و )26(، ویدوت و همکاران )12(

)13(و السائوس و همکاران ) 25(همکاران 
طبقات قطري درختان میزبان. مطابقت دارد

هایی که در سن نشان داد که بیشتر گونه
برداري آنها برداري هستند و یا از سن بهرهبهره

از . اندها آلوده شدهقارچگذشته است به این
که سطح یا عاملیعنوان طرفی قطر درخت به

را تعیین ايطاقچههاي بستر رشد قارچ
زیرا با افزایش قطر ،کند اهمیت زیادي داردمی

تري براي درختان سرپا و افتاده سطح وسیع
آید و در نتیجه ها فراهم میزیستن این قارچ

هاي باال ر قطرها داستقرار و فراوانی قارچ
شود که یابد و این امکان فراهم میافزایش می

ها روي یک درخت استقرار چندین گونه از قارچ
.یابند
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ايهاي طاقچهبراي ارتباط بین طبقات قطري درختان میزبان سرپا و افتاده با قارچکايمربعآزمون - 5جدول 
داريمعنیدرجه آزاديمقدار آزموندرختان میزبان

77/13000/0سرپا
45/911000/0افتاده

ترین نتایج این تحقیق نشان داد که بیش
مربوط به درختان ايطاقچههاي آلودگی قارچ
متر و سانتی80تر از هاي باالسرپا با قطر

40تر از هاي باالي با قطردرختان افتاده
باشد، این نتیجه با نتایج تحقیقاتمتر میسانتی

، کوفر و همکاران )24(استوکلند و کائوسراد 
، سوئینی و )26(، ویدوت و همکاران )12(

)13(و السائوس و همکاران ) 25(همکاران 
طبقات قطري درختان میزبان. مطابقت دارد

هایی که در سن نشان داد که بیشتر گونه
برداري آنها برداري هستند و یا از سن بهرهبهره

از . اندها آلوده شدهقارچگذشته است به این
که سطح یا عاملیعنوان طرفی قطر درخت به

را تعیین ايطاقچههاي بستر رشد قارچ
زیرا با افزایش قطر ،کند اهمیت زیادي داردمی

تري براي درختان سرپا و افتاده سطح وسیع
آید و در نتیجه ها فراهم میزیستن این قارچ

هاي باال ر قطرها داستقرار و فراوانی قارچ
شود که یابد و این امکان فراهم میافزایش می

ها روي یک درخت استقرار چندین گونه از قارچ
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Identification of Bracket Fungi and Characteristics of Their Host
Trees in District І of The Shastkolateh Forest of Gorgan

Mohammad Rostamian1, Mohammad reza Kavosi2, Shaban Shataee3 and
Ali akbar Mohammad Alipour Malekshah4

Abstract
Bracket fungi are the most important macroscopic fungi in the forest as trees are

parasitic and saprophytic. This aim of this study is investigation on relate of between
some of the characteristics of host and frequency of bracket fungi in district one of
Shastkolate forest of Gorgan. Inventory of trees infected by bracket fungi was done
using two strip transects and Factors, including the type, quality and diameter of host
trees, name of fungi, frequency of fungi and direction fungi on the trunk of the trees
were recorded. The most abundant species in the study area are two family
Polyporaceae and Ganodermataceae. Host preference of bracket fungi showed these
fungi selected fagus and carpinus trees with 50/98% and 31/37% for establishment.
Also investigation the quality of hosts showed bracket fungi 69/76 percent on fallen
trees, 25/39% on dead trees standing and 4/85 percent on live trees were establishment.
These fungi more establishment in southern directs of the trunk of stand trees and their
frequency increases with increasing diameter trees, so that the class above 85 cm
diameter of standing trees and class above 40 cm diameter the fallen trees have a
significant difference with their below diameter class.

Keywords: Bracket fungi, Host, Strip transect, Diameter, Frequency, Shastkolateh of
Gorgan
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