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چکیده
باشند که نقش مهمی در فرایند تبدیل و بازگشت عناصر معدنی به خاك، هاي جنگلی میم و اصلی در اکوسیستمیکی از اجزاي مهها قارچ

درختان راش و ارتباط آنها با هاي ماکروسکوپی و شناسایی قارچمنظور بررسیبه. دمواد و حاصلخیزي رویشگاه جنگلی بر عهده دارنهچرخ
،هاي مقدماتیگردشیبعد از انجام جنگلبرداري در فصول زمستان و بهارنمونه) دامنه، جهت ، شیبارتفاع از سطح دریا(وگرافی عوامل فیزی

آماربرداري ، آلوده به قارچراشکلیه درختانازخانه نم212و پاتم112هاي قطعهبرداشت در جنگل خیرود نوشهر در چندینطی
36آوري گردید که کروسکوپی از روي درختان راش مناطق مورد مطالعه جمعنمونه قارچ ما75ها طی این برداشت. شدصددرصد انجام 

ر محیط رختان راش با عوامل فیزیوگرافی دماکروسکوپی دهاي فراوانی قارچارتباط . بودعامل پوسیدگی چوبهاينمونه مربوط به قارچ
فاکتوریل پس از اطمینان تجزیه واریانس در قالب آزمایشول دار بودن حضور آنها بر اساس جدمحاسبه گردید و اختالف معنیSASآماري

ها در طبقات مختلف شیب و ارتفاع از سطح دریا فراوانی قارچکهدادنشاناین تحقیقنتایج. شدها با آزمون دانکن تعیین از نرمال بودن داده
هايقارچفراوانیبیشترینکهطوريهب،دار بودنددرصد داراي اختالف معنی99هاي مختلف دامنه در سطح اطمینان و همچنین در جهت

.باشدمیشمالیجهتدرودرصد20تا0شیبدریا،سطحازمتر 970تا 870بین ارتفاعدرترتیببهزيچوبماکروسکوپی

، عوامل فیزیوگرافی، جنگل خیرود، راشزيچوبقارچ ماکروسکوپی: کلیديهايواژه

مقدمه
-سوب میحرگی از موجودات زنده مبزها دستهقارچ

ی و شرایط اکولوژیکدر موقعیتگروهی از آنهاشوند که
Aghajaniشوند میدیده هاي جنگلیمتفاوت در اکوسیستم

et al., عنوان یک قلمرو مستقل از گیاهان و هب.(2013)
-بهداده وجانوران، گروه مجزایی را براي خود تشکیل 

،آسکومیکوتا،کوتادیومیبازیشاخهچهاربهطورکلی
,Asef)شوندمیبنديتقسیمیکوتاکیتریدیوموزیگومیکوتا

میلیون قارچ در 5/1شود که بیش از تخمین زده می.(2009
72000، تنها حدود وجود داشته باشد که از این تعدادجهان 

نقش مهم .)Hawksworth, 2005(گونه شناسایی شده است
هاي جنگلی تبدیل اکوسیستمدرماکروسکوپی هاي قارچ
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حاصلخیزي و تکامل خاك،مواد آلی به مواد معدنی،
تمسهاي چوبی اکوسیتجزیه اندامخاك،هافزایش میزان گیا

Talbot)(پویایی مواد غذایی،(Jazirehi, 2010)جنگل  et

al., 2008, Mosazadeh et al., مواد در چرخهو2011
Dighton).باشد میاکوسیستم et al., مطالعات طبق(2005

و Heilmann-Clausenتوسطدر اروپاانجام شده
Christensen)2005(هاي ماکروسکوپی روي یک قارچ

درختی نقش مهمی در  بهبود شرایط اکولوژیکی توده گونه
هاي روي توان قارچکه میندبه این نتیجه رسیدودارند

حال تخریب ه درکمهم و غالب در یک جنگل را یک گونه
اي راآوري کرده و غناي گونهو پوسیدگی است جمع

هوا، ارتفاع از سطح دریا و اساس تغییر نوع خاك و آب وبر
هاي هاي محیطی مورد بررسی قرار داد و قارچسایر ویژگی

ها در اکوسیستم جنگلحضور قارچ.کردبندي را ردهمزبور 
. (Bujakiewicz, 1992)بندي جنگل در ارتباط استبا تیپ

با پوشش گیاهی هاي جنگلی این موضوع در اکوسیستم
نوع پوشش و (Aghajani, 2012)ت است ومختلف متفا

زي و هاي چوبیک عامل اثرگذار بر قارچگیاهی جنگل 
.(Salo, 1993)هاي ماکروسکوپی استدیگر قارچ

Fomesهاي گونههاي ژاپنهاي جنگلدر راشستان

fomentariusوTrametes cervina در را بیشترین حضور
اندداشتهFagus japonicaو Fagus crenataتیپ راشستان 

)Hattori, 2005(.هاي مختلفهاي شمال ایران گونهدر جنگل
از درختان راش گزارش شده است زيهاي چوبقارچ

(Ershad, 2009) .گونه قارچ 57ترجدیددر مطالعه
هاي استان روي راش در جنگلزي برماکروسکوپی چوب

گونه قارچ هفت )2013(همکاران وBorhaniتوسطمازندران
توسطهاي کالردشت و تالشاکتومیکوریز در راشستان

Boujari گزارش شده است) 2014(و همکاران.
جنگلدر) 2013(و همکاران Aghajaniهمچنین

مطالعهبهگرازبنوخانهنمپاتم،هايبخشدرنوشهرخیرود
ممرزوبلندمازودرختانزيچوبماکروسکوپیهايقارچ

-قارچفراوانیبیشترینکهرسیدندنتیجهاینبهوپرداختند

تا800ارتفاعدرترتیببهزيچوبماکروسکوپیهاي

درودرصد20تا0شیبدریا،سطحازباالترمتر1200
قارچنهگو22آنان وباشندمیغربیجنوبوغربیجهت

Aghajani(کردندشناساییرا زيچوبماکروسکوپی et

al., 2013 .(هاي نه و جنسگوArmillaria mellea,

Stereum sp., Pluteus cervinus, Ganoderma

applanatum, Trichaptum sp., Fomes fomentarius,

Plutes sp., Schizophyllum commune براي اولین بار
Armillariaو(Aghajani, 2012)روي بلوط بلندمازو

mellea, Hypholoma fasciculare, Crepidotus sp.,

Pluteus sp., Coprinus sp., Ganoderma applanatum

استشدهبراي اولین بار بر روي ممرز از ایران گزارش 
)Aghajani et al., 2014(. باتوجه به مطالعات موجود و

موجود در شرایط اکولوژیکی ها و تجمع آنها باارتباط قارچ
سطح دریاجهت دامنه، ارتفاع از: اکوسیستم جنگلی از قبیل

توان نسبت به تأثیر هریک از عوامل و شیب منطقه میو
هاي هاي ماکروسکوپی را براي گونهاهمیت آنها، قارچ

و به این موضوع کرد بندي مختلف جنگل شناسایی و طبقه
حد وي درختان جنگل تا چهرها پاسخ داد که وجود قارچ

درخت .تواند براي اکوسیستم جنگل، مفید یا مضر باشدمی
باشد که از هاي شمال میهاي مهم جنگلراش یکی از گونه

ها را لحاظ تعداد و حجم، سهم قابل توجهی از این جنگل
. (Marvie Mohadjer, 2011)بخود اختصاص داده است 

جم کل سرپا و حدود از ح% 30ها، سطح کل جنگل% 6/17
از کل تعداد درختان را به خود اختصاص داده است% 6/23

(Sagheb-Talebi et al., از لحاظ اقتصادي و (2003
همچنین. ها داردبیشترین ارزش چوبدهی را در این جنگل

-شناسی و اکولوژي جنگل براي راشستاناز دیدگاه جنگل

گذاري انهراش جزو یکی از درختان مورد نشهاي ایران، 
هاي متفاوت از اهمیت فراوانی برخوردار در رویشگاه،است
با بنابراین .استگذارتأثیرنیز در تیپ آینده جنگل وبوده

-توان برنامهها و عملکرد اکولوژیکی آنها میشناخت قارچ

با ارزشحفظ و گسترش گونهبراي هاي مدیریتی بهتري 
یق، بررسی و مطالعه هدف این تحقبنابراین . کرداعمال راش

عوامل هاي ماکروسکوپی درختان راش با رابطه بین قارچ
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کده منابع طبیعی جنگل آموزشی پژوهشی دانشفیزیوگرافی
.باشدمی) جنگل خیرود(دانشگاه تهران 

ها مواد و روش
منطقه مورد مطالعه
پژوهشی دانشکده منابع وجنگل آموزشی(جنگل خیرود 
کیلومتري نوشهر در استان هفت واقع در) نطبیعی دانشگاه تهرا

51˚32َََعرض شمالی و36˚40َََتا  36˚27َََمازندران بین 
از شمال به نوار.استطول شرقی واقع شده51˚43َََتا

قات و ساحلی و روستاي خیرودکنار و از جنوب به ییال

مساحت کل منطقه حدود .شودروستاي کلیک محدود می
هاي مختلفی تشکیل شده ار بوده و از جوامع و تیپهکت8000

.باشنداصلی آن میهاي درختیگونهممرز از وراش، بلوطو 
هاي مورد مطالعه با توجه به تشابه تیپ و رویشگاه

خانه در محدوده شرایط رویشگاهی در دو بخش پاتم و نم
112هايقطعهمتر از سطح دریا، در 970تا 440ارتفاعی 

مشخصات رویشگاه مورد مطالعه دو . انتخاب شدند212و 
ارائه شده 1خانه در جدول سري پاتم و نم

;Management plan of district Patom, 1995).است

Management plan of district Namkhaneh, 1995;

مشخصات رویشگاه مورد مطالعه-1جدول 
شیب متوسط   تیپ غالببخشقطعه

)%(
مساحت خاك منطقهتفاعیاردامنه

)هکتار(
112
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آمیختهراشستان 
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440-640
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راندزیتی

اي کالسیک با قهوه
هوموس مول اوتروف

8/54

22

روش تحقیق
هاي منظور دستیابی به اطالعات کمی و کیفی از قارچبه

112هايقطعهماکروسکوپی در دو رویشگاه مورد مطالعه در 
خانه، بعد از انجام در بخش نم212در بخش پاتم و 

صورتبهزده مقدماتی تمامی درختان قارچگردشیجنگل
Aghajani(برداشت گردیدآماربرداري صددرصد  et al.,

ارتفاع وشخصات فیزیوگرافی مانند شیب، جهتو م)2013
برداشت GPSدستگاه ونما، قطبسنج سونتوبا شیبترتیببه

کردن خشک هاي ماکروسکوپی و آوري قارچپس از جمع. شد
از براي ها، براي هر نمونه برچسب هرباریومی تهیه شد و نمونه

هاي پارازیت، هاي قارچی، حشرات و کنهبردن آلودگیبین
دو هفته در اي قارچی خشک شده، به مدت حداقل هنمونه

هاي کاغذي قرار داده ن پاکتو درو- cº20فریزر، در دماي 
Aghajani)شدند et al., از فریزر، کردن پس از خارج .(2013

هاي داري در کیسهانتقال و نگهبراي هاي خشک شده نمونه
آوري و هاي جمعنمونهمیان از. شدندقرار دادهدار نایلونی زیپ
، یک نمونه در جنگل خیروداز مناطق مورد مطالعه بررسی شده 

پزشکی هاي ایران واقع در مؤسسه تحقیقات گیاههرباریوم قارچ
یک کد هرباریومی اختصاص داده کشور قرار گرفت و به هر

استفاده از منابع استاندارد و کلیدهاي ها باشناسایی نمونه.شد
;Largent, 1986; Singer, 1986)شناسایی انجام شد

Philips, 1983)آوري شده در محیط نرماطالعات جمعیهکل -
هاي بررسی آماري قارچثبت گردید، سپسExcelافزاري 

درختان راش با عوامل فیزیوگرافی در محیط ماکروسکوپی
با استفاده از طرح آزمایش فاکتوریل پس از SASآماري

. انجام شدها اطمینان از نرمال کردن داده
نظر ارتفاع از ازکوپی ماکروسهاي قارچ،در این بررسی

970-870و 640–440طبقه ارتفاعی دو در سطح دریا
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20–10درصد، 10–0از نظر شیب در طبقات ،متر
درصد  50–40درصد، 40-30،درصد30–20،درصد

، ، جنوبیدر چهار جهت اصلی شمالیو درصد 60–50و 
.گیرندمورد مطالعه قرار میشرقی و غربی 

نتایج 
- هاي ماکروسکوپی جمعبه تعداد جنس قارچبا توجه 

قطعههاي یکسان از دو برداريآوري شده و تعداد نمونه
هاي قارچ% 36طی دو فصل بهار و پاییز،212و 112
جنسسه آوري شده متعلق به بخش پاتم شامل جمع

Trichaptum ،Trametes وFomes 64بوده و حدود  %
، Trichaptum ،Trametes ،Fomesجنسنه که  شامل
Lentinus ،Hypholoma ،Ganoderma ،Daldinia ،
Pluteus وStereumخانه قرار داشتنددر بخش نمندبود .

خانه از تنوع قارچ بیشتري برخوردار بوده در واقع بخش نم
طبق این .باشدآوري شده میعهاي جمجنسو شامل همه

FomesوTrametesهاي در بخش پاتم جنسمطالعه،

هاي جنسخانهو در بخش نماونی را دارندبیشترین فر
TrametesوTrichaptumبیشترین فراوانی را دارا می -

آوري شده از دو هاي قارچ جمعدر بین کل نمونه. باشند
Trichaptum ،Trametesسه جنس خانه، بخش پاتم و نم

نس با جسه که این داشتهبیشترین فراوانی را Fomesو 
.T. biforme،T. versicolor،T. gibbosa،Tهايگونه

hirsuta،F. fomentariusخانه دو بخش پاتم و نمبین
).2و 1جدول (شد و در هر دو بخش مشاهده مشترك بود

شکل . شوندمیدیده خانه در بخش نمها تنهاقارچاما بقیه
اتم و قارچ ماکروسکوپی در دو بخش پدرصد فراوانی ،1
.دهدروي درختان راش نشان میرا خانه نم
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جنس قارچ
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خانه روي درختان راشقارچ ماکروسکوپی در دو بخش پاتم و نممقایسه درصد فراوانی -1شکل 

آوري شده از بخش پاتمهاي قارچ ماکروسکوپی جمعگونه-2جدول 
شمارهآرایههاتعدادنمونه

5Fomes fomentarius1
1Trametes hirsuta2
6Trametes versicolor3
1Trichaptum biforme4
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خانه روي درختان راشآوري شده از بخش نمهاي قارچ ماکروسکوپی جمعگونه-3جدول 
شمارهآرایههاتعدادنمونه

1Daldinia concentric1
3Fomes fomentarius2
2Ganoderma applanatum3
1Ganoderma lucidum4
1Hypholoma fascicular5
1Lentinus sterigosus6
1Lentinus sp.7
1Pluteus sp.8
1Stereum hirsutum9
2Trametes gibbosa10
2Trametes hirsuta11
2Trametes versicolor12
5Trichaptum biforme13

جغرافیاییجهتوتورهاي شیبفاکاثرواریانستجزیه
دادنشانزيچوبماکروسکوپیهايقارچفراوانیبردامنه

هستنددارمعنیاثرداراي% 1سطحدرادشدهیفاکتورهايکه
.)4جدول(

تجزیه واریانس عوامل مؤثر در ارتباط با فراوانی قارچ-4جدول 
خطامیانگین مربعاتدرجه آزاديمنبع تغییرات

1731/00343/0**3منهجهت دا
2426/00237/0**5شیب منطقه

دارمعنیاختالفدرصد1سطحدر: **

همچنین براي فاکتور ارتفاع از سطح دریا و مقایسه 
آزمون از خانه هاي آنها در دو دامنه ارتفاعی پاتم و نمقارچ

T test دار بوده است درصد معنی5و در سطح استفاده شد
).5جدول (

T testمقایسه فراوانی قارچ در دو دامنه ارتفاعی با -5جدول 

tدرجه آزاديSig. (2-tailed)هااختالف میانگین

پاتم48846/0043/012269/2
خانهنم18077/2002/012919/3
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هاي ماکروسکوپی راشفراوانی قارچاثر ارتفاع از سطح دریا با 
ارتفاعات دراه مورد مطالعهدر رویشگدرختان راش 

. بندي شدندطبقه2شکل داشته که بر اساسمتفاوت قرار
براساس نتایج حاصل با افزایش ارتفاع در محدوده بخش 

یابدش میقارچ روي درختان راش افزایفراوانی خانه نم
که طوريبه؛ دار بوده استدرصد معنی5که در سطح 

970تا 870ع از سطح دریاي ارتفادرختان راش در
فراوانی قارچ و در ارتفاع از سطح دریاي یشترینبمتري
2شکل . داشتندرا قارچفراوانیکمترین متر 640–440

در را فراوانی قارچ روي تنه درختان راش مقایسه 
.دهدارتفاعات مختلف نشان می

ختلففراوانی قارچ روي تنه درختان راش در ارتفاعات م-2شکل 

هاي ماکروسکوپی راشارتباط شیب منطقه با فراوانی قارچ
-در منطقه مورد مطالعه در شیب212و 112دو قطعه 

در 112ویژه در قطعه به. هاي مختلفی قرار گرفته بودند
طبق . شیبی باال قرار گرفته استبخش پاتم در محدوده

% 1داري در سطح نتایج حاصل از آزمون دانکن رابطه معنی
. ها بدست آمدخطا بین شیب عرصه با فراوانی قارچ

ترتیب که با افزایش شیب در منطقه، فراوانی قارچ بدین
مقایسه 3شکل . یابدماکروسکوپی روي آنها کاهش می

هاي مختلف فراوانی قارچ روي تنه درختان راش را در شیب
.دهدنشان می

هاي مختلفدر شیبفراوانی قارچ روي تنه درختان راش -3شکل 

هاي ماکروسکوپی راشارتباط جهت با فراوانی قارچ
زده در بخش پاتم در این پژوهش محل درختان قارچ

خانه بـا توجـه بـه قرارگیـري در جهـات شـمالی و       و نم
طبـق  . جنوبی، غربی و شرقی در فرم مربوطـه ثبـت شـد   

هاي بین قارچ% 1داري در سطح آزمون دانکن رابطه معنی
. وسکوپی با جهت دامنه درختـان راش بدسـت آمـد   ماکر

براساس این مطالعـه فراوانـی قـارچ روي درختـان راش     
امـا  . باشـد مـی % 48و در دامنه جنوبی % 66دامنه شمالی 

شــمالی بــا جهــات غربــی و شــرقی تفــاوت بــین دامنــه
.داري بدست نیامدمعنی

فراوانی قارچ روي تنه درختان راش - 4شکل 
اي مختلف دامنههدر جهت
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بحث 
هاي کهن دنیا محسوب هاي شمال ایران جزو جنگلجنگل

Marvie)شده و قدمت آن بیش از یک میلیون سال است

Mohadjer, 2011).هاي مهم درخت راش یکی از گونه
ش و از لحاظ اقتصادي بیشترین ارزباشدهاي شمال میجنگل

.ها داردچوبدهی را در این جنگل
Műller هاي به حضور قارچ2007در سال و همکاران

ماکروسکوپی در مدیریت جنگل و پویایی اکوسیستم اشاره 
Fomesو Trichaptum ،Trametesهايقارچ.اندکرده

Hattoriکه با نتایجرا در این مطالعه داشتهفراوانیبیشترین 

هاي طی تحقیقی که در جنگلآنان .همخوانی دارد) 2005(
که ندگونه را شناسایی کرد26نجام دادنداراش ژاپن

Fomes fomentarius ،Trametes cervinaهايگونه

ها مشاهده جنگلمختص جنگل راش بودند و در دیگر 
هاي ژاپن قارچ در جنگليهمچنین در تحقیق دیگر.نشدند

Fomes fomentariusکه بیشتر بر را داشته بیشترین فراوانی
Yamashita)داشته است روي درختان راش پراکنش et

al., 2010). این قارچ بر روي راش(Fagus orientalis

Lipsky)در جنگل خیرود نیز پراکنش بیشتري داشته است.
خانه در بخش نم212قطعه ها در تنوع جنس قارچ
-شرایط رشد و استقرار قارچکه دهد بیشتر بوده و نشان می

رسی برالبته .ستوپی در این بخش فراهم اهاي ماکروسک
داري با معنیقه بیانگر رابطهفاکتور ارتفاع از سطح دریا منط

صورت اینباشد؛ بهدرختان راش میفراوانی قارچ روي تنه
مورد مطالعهطح دریا در محدودهکه با افزایش ارتفاع از س

این . یابددرختان راش افزایش میفراوانی قارچ روي تنه
ین است که با افزایش ارتفاع از سطح ادهندهموضوع نشان

نتیجه افزایش بارش و میزان رطوبت نسبی، میزان دریا و در
و Aghajaniکه با نتایجیابدقارچ ماکروسکوپی افزایش می

-همچنین شرایط بخش نم.خوانی داردهم) 2013(همکاران 

ها بهتر بوده است وخانه از لحاظ حضور راش در راشستان
ینکه بخش پاتم در ارتفاع کمتري از سطح دریا با توجه به ا

خانه قرار دارد، در نتیجه میزان بارش و نسبت به بخش نم
قارچ در فراوانیکمتر بوده و در نتیجه میزانرطوبت حاصل

Robledoمطابق تحقیقی که توسط .یابدکاهش میبندپایین

انجام شد هاي آرژانتیندر جنگل) Renison)2010و 
ارتفاع از سطح (برخی از عوامل فیزیوگرافی که گرفتندنتیجه 

پور در ارتباط بوده و بر ساختار هاي پلیبا ظهور قارچ) دریا
آمازون استوایی هاي در جنگل.گذارندمیثیر أتجنگل 

فاکتور ارتفاع از سطح دریا و رطوبت نقش مهمی در پراکنش 
,Lindblad)زي داشته است هاي چوبقارچ بر.(2000

فراوانی قارچ روي تنه اساس این مطالعه شیب منطقه در
شیب منطقه در این مطالعه محدوده. درختان راش مؤثر است

بدست آمده با افزایش درصد بود که طبق نتایج 60تا 0
و با نتایج یابدها کاهش میفراوانی قارچشیب منطقه، 
Mosazadeh)2009 ( وAghajani)2012 (خوانی هم

عمقنظرازچهکمهايشیبرویشگاهیشرایطیرا ز.دارد
هايشیبازترمناسبتودهداخلرطوبتنظرازچهوخاك

باالترقطرهايبهدرختانرسیدنامکانرواز ایناست،تند
واستپرشیبهايدامنهازبیشترمراتبهببیشترسنینو

استقراربهبیشتريتمایلزيچوبماکروسکوپیهايقارچ
شیبدرتغییردارند و بارسیدهومسندرختانتنهوير

کردهتغییر زيچوبماکروسکوپیهايقارچفراوانیمنطقه،
Aghajani et al., با افزایش شیب، بدین صورت که(2013)

.شودزي کم میهاي ماکروسکوپی چوبفراوانی قارچ
هاي در جنگل) Mosazadeh)2009تحقیقدر 
-زي در شیبهاي چوبقارچر بیشتر حضونکا -مازندران

25-0هاي در شیبنشان داد که و گزارش شده هاي کم 
.داشتندرادرصد فراوانی بیشترین حضور56درصد با 

جهات وسکوپی در هاي ماکردرختان راش میزبان قارچ
واقع دو بخش مورد مطالعه غربی و شرقی ،شمالی و جنوبی

در دامنهآلوده به قارچ نتایج نشان داد که درختان. اندشده
شمالی فراوانی قارچ بیشتري دارند که این بیانگر شرایط 

است و با نتایج تر این دامنهمساعدتر و بستر رشد مناسب
Mosazadeh)2009 ( وAbiavi)2012 (خوانی داردهم .

شمالی به دلیل برخورداري از بارش سالیانه و فصلی دامنه
هاي استقرار قارچرشد وراي را ببیشتر، رطوبت الزم 

هاي فیزیوگرافی مثل بنابراین فاکتور.دارندماکروسکوپی 
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-شیب، جهت و ارتفاع از سطح دریا بر روي پراکنش قارچ

Yang)مؤثرند زي هاي ماکروسکوپی چوب et al., 2006).

ریزي مناسب، اقدام اول در مدیریت جنگل براي برنامه
هاي بعدي ریزيتا در برنامهباشدها میشناسایی این قارچ

هاي با توجه به اهمیت و نقش قارچ.مورد توجه قرار بگیرند
هاي ماکروسکوپی در تجزیه مواد، باید در اعمال شیوه

هاي الزم براي ریزيشناسی و مدیریت جنگل، برنامهجنگل
هدف کلی در مدیریت . شودانجام حفظ این عناصر با ارزش 

توسعه پایدار و حفظ منابع با جنگل توجه به سالمت و 
ارزش جنگلی است و مدیریت کاربردي جنگل باید این 

Borhani)ها را در نظر بگیرد موجودات یعنی قارچ et al.,

2014; Aghajani et al., 2014).
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