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با نگاهی بر  -های جنگلی های ساپروکسیلیک و عوامل مؤثر در تنوع و فراوانی آنها در اکوسیستم اهمیت قارچ

های ساپروکسیلیک جنگل اسالم استان گیالن مهمترین قارچ  
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 چکیده
عنوان یک منبع با ذخایر ژنتیکی  ها به بر حفاظت از جنگلشناسی همگام با طبیعت، حفظ تنوع زیستی با تأکید  امروزه در جنگل

 هاي قارچ فراوانی و تنوع در عامل عنوان یک زیستگاه، مهمترین دار به ارزشمند، بسیار مورد توجه قرار گرفته است. خشکه
شوند، حجم و  ها اعمال می گلهاي مدیریتی که در جن رویه و برنامه هاي بی برداري جنگلی است. بهره هاي در اکوسیستم ساپروکسیلیک
هاي ساپروکسیلیک را در معرض  اند، این موضوع، تنوع و فراوانی قارچ توجهی مواجه کرده دارها را با کاهش قابل  تنوع خشکه

خانواده از شاخه بازیدیومایکوتا از جنگل  15گونه قارچ ساپروکسیلیک متعلق به  22خطرات جدي قرار داده است. در این مطالعه، 
ها با بررسی خصوصیات میکروسکوپی و ماکروسکوپی آنها و با  آوري شد. شناسایی گونه اسالم استان گیالن در شمال ایران جمع

ترتیب  به versicolor  Trametesو گونه Polyporaceaeاستفاده از کلیدهاي شناسایی معتبر انجام شد. طبق نتایج این پژوهش، خانواده 
شده به خود اختصاص داد. همچنین در  آوري هاي جمع ها و گونه بیشترین فراوانی را در بین سایر خانوداهدرصد  4/12درصد و  31با 

ها در  عنوان زیستگاه و عوامل کلیدي دخیل در تنوع این قارچ دار به هاي ساپروکسیلیک، معرفی خشکه این مطالعه، به اهمیت قارچ
 هاي جنگلی پرداخته شده است. اکوسیستم

 
 هاي ساپروکسیلیک، جنگل اسالم دار، قارچ شناسی همگام با طبیعت، خشکه بازیدیومایکوتا، تنوع زیستی، جنگلهای کليدی:  واژه

 

 مقدمه

هاي متعددي ازجمله بستر  ها داراي زیستگاه جنگل
هاي هوموس آن، پوست درختان زنده،  جنگل و الیه

هاي در حال پوسیدن هستند که با  دار، یا چوب خشکه
هاي ساکن خود را  زیستی گونهاستفاده از این فاکتورها تنوع 

دار یک زیستگاه  دهند. خشکه تحت تأثیر قرار می
هاي بکر و  فرد است که فراوانی آن بین جنگل به منحصر
اي  طور قابل مالحظه هاي تحت مدیریت بشر به جنگل

متفاوت است. جوامع غنی از موجودات ساپروکسیلیک یا 
الیی از هایی با میزان بسیار با زي فقط در مکان چوب
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(. پیري و Christensen, 2004شوند ) دار دیده می خشکه
سوزي، باد،  قرار گرفتن در معرض عوامل مختلفی مانند آتش

اي و سیل  سالی دوره حشرات، بیمارگرهاي قارچی، خشک
هاي طبیعی هستند.  دار در جنگل از عوامل ایجاد خشکه

اهمیت نسبی هر یک از این عوامل به نوع جنگل بستگی 
دارها شامل بخش بزرگی  (. خشکهGromtsev, 2002دارد )

هاي بکر هستند که در  توده )بیومس( کل جنگل از زیست
درصد  21-31هاي جنگلی بالغ، این میزان به  اکوسیستم

دارها  (. خشکهBoddy & Watkinson, 1995رسد ) می
شوند  منابع بزرگی از کربن و مواد غذایی هم محسوب می

(Allen et al., 1997جنگل .)  هاي بکر داراي میزان باالیی
هاي افتاده و  دار ازجمله درختان و شاخه از انواع خشکه
ها هستند که زیستگاه وسیعی براي موجوداتی از  سرپا و کنده
شوند  مهرگان محسوب می ها و بی ها، باکتري قبیل قارچ

(Cornelissen et al., 2012 .) 
حاال مارد در   دارهاا، یاا درختاان در     تجمع خشکه

صورت مستقیم، یاا غیرمساتقیم    هاي جنگلی، به اکوسیستم
منااابع مهماای را بااراي موجااودات ساپروکساایلیک و     

کناااد. موجاااودات   غیرساپروکسااایلیک فاااراهم مااای 
توجهی از تنوع زیساتی   ساپروکسیلیک شامل بخش قابل 

 ,Speight)هاا هساتند. براسااس تعریاپ اسا یت       جنگل

خشی از چرخاه زنادگی   زي در ب هاي چوب ، گونه(1989
دارها یاا درختاان در حاال مارد      خود وابسته به خشکه

هاا و   هستند. در بین موجودات ساپروکسایلیک، سوساک  
دهناده اجتماعاات    هاي تشاکیل  ترین گروه ها بزرد قارچ

هاي ساپروکسایلیک   ساپروکسیلیک جنگلی هستند. قارچ
شامل گروه بسیار متناوعی هساتند کاه از عوامال اولیاه      

شوند و در کناار حشارات    کننده چوب محسوب می تجزیه
ساپروکسیلیک، نقش مهمی را در چرخاه ماواد غاذایی و    

هااي   عملکرد بهیناه اکوسیساتم بار عهاده دارناد. قاارچ      
زي بر خاال  تناوع بسایار بااال نسابت باه ساایر         چوب

اند  موجودات ساپروکسیلیک کمتر مورد مطالعه قرار گرفته
(Stokland et al., 2012; Boddy et al., 2008  ایان .)

دار  هایی با بستر چوبی مانند خشاکه  ها در زیستگاه قارچ

شده  هاي قارچی شناخته شوند که بیشتر این گونه یافت می
درصاد( از شااخه دیکاریاا )آساکومیکوتا و      21)حدود 

(. دو گاروه  Saitta et al., 2011بازیدیومیکوتا( هساتند ) 
زي را کورتیکوئیاادها  اصاالی بازیاادیومایکوتاهاي چااوب

(Corticioids) ( و پوروئیدهاPoroidsتشکیل می )   دهناد
هااي آفیلوفوروئیاد    طاور سانتی باا عناوان قاارچ      که باه 
(Aphyllophoroidشاااناخته مااای ) ( شاااوندGhobad-

Nejhad, 2011.) 
پایاااداري زي در  چاااوب هااااي ازاهمیااات قاااارچ

 توان به موارد زیر اشاره کرد: جنگلی میهاي  اکوسیستم
زیست ساایر موجاودات   زی در  چوب های نقش قارچ -1

دارهاا   ها روي خشاکه  حضور این قارچ :ساکن جنگل
هاایی   طور مستقیم موجب تسهیل کلونیزاسیون گونه به

هااي آنهاا، همچناین ساایر      از حشرات یا پارازیتوئید
(. Jonsell et al., 2005شاود )  هاي قاارچی مای   گونه

ها نیز در ذخیاره، انتقاال و توزیاع     میسلیوم این قارچ
هااي جنگلای نقاش دارد     مواد غاذایی در اکوسیساتم  

(Watkinson et al., 2005 همچنین گیاهانی که در ،)
کنناد، از ماواد غاذایی     دارها رشد مای  نزدیکی خشکه

مند  بازیافتی و شرایط میکروکلیماي آن محیط نیز بهره
(. در Szewczyk & Szwagrzyk, 1996شاوند )  مای 
کننده چوب نقش مهمای را   هاي تجزیه ها، قارچ جنگل

در چرخه کربن و مواد غذایی دارند و دسترسی به این 
هاي متعددي از موجاودات آساان    منابع را براي گروه

 (.Lonsdale et al., 2008کنند ) می
زی در فرایناادهای حياااتي  هااای چااوب نقااش قااارچ -0

دارهاا فراینادي    تجزیه خشاکه های جنگل:  اکوسيستم
مهاام در چرخااه کااربن، نیتااروژن و مااواد غااذایی در 

(، Yatskov et al., 2003رود ) شامار مای   ها به جنگل
زي نقش مهمی را در ایان   هاي چوب که قارچ نحوي به

( و از Stokland et al., 2012چرخه بر عهده دارناد ) 
 هااي  کنندگان مواد آلی در اکوسیستم ترین تجزیه اصلی

جنگلاای هسااتند کااه نقااش حیاااتی را در پایااداري   
(. Bani et al., 2018فرایندهاي مهم اکوسیستم دارند )
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زي، مرحله  هاي قارچی چوب ترجیح بسیاري از گونه
(. Fukasawa, 2011خاصی از سان درختاان اسات )   

تنوع قارچی در مراحل اولیه تجزیه چاوب بیشاتر از   
( اما Pouska et al., 2011مراحل پایانی تجزیه است )

گروهی دیگر از دانشمندان بر این عقیاده هساتند کاه    
ها در مراحل پایاانی تجزیاه بیشاتر اسات      تنوع قارچ

(Rajala et al., 2011.) زي باا دارا   هاي چاوب  قارچ
حااال  ینعاا متنااوع و در یماایآنز یسااتمسبااودن یااک 
چوب به اجزاي سازنده  یلبه تبد قادر فارد باه منحصر
و از مهمترین عوامل ایجاد پوسیدگی سافید   آن هستند
هاااي جنگلاای محسااوب   اي در اکوسیسااتم و قهااوه
 هااا بااا قاادرت    قااارچ  یاان ، اشاوند. همچناین   می
کنناده   یاد عوامال تهد ترین  اصلیباال از  کنندگی تجزیه

شامار   باه ی نیاز  جنگل نیمه و یجنگلا درختان مناطق
ن تاری  (. لیگناین در رده ساخت  Paul, 2015روند ) یم

بیوپلیمرها قارار دارد، اگرچاه دیگار موجاودات نیاز      
قابلیت تجزیه و اساتفاده از کربوهیادرات موجاود در    

زي هستند که  هاي چوب چوب را دارند، اما فقط قارچ
توانایی چشمگیري را در تجزیاه لیگناین موجاود در    

(. لیگنااین از ساالولز و  Abe, 1989چااوب دارنااد ) 
یاال ماهیاات دل کنااد و بااه ساالولز محافظاات ماای هماای

( سااختاري  heterogeneityآروماتیکی و ناهمگونی )
در برابر تجزیه بسیار مقاوم است. این موضوع موجب 

هاي جنگلای   شود ترکیبات لیگنوسلولزي در خاک می
تجمع پیادا کنناد. تجزیاه و بازیافات ایان ترکیباات       

هاي ساپروتورفیک یکی از فراینادهاي   وسیله قارچ به
شاود   کاربن محساوب مای   کلیدي در چرخاه جهاانی   

(Watkinson et al., 2005شواهد نشان می .)  دهد که
درصاد از انتشاار کال     11در مقیاس جهانی بایش از  

Co2 (total Co2 emissionsناشی از چوب )   هااي در
دلیل فراوانی  (. بهPan et al., 2011حال تجزیه است )
دارهاا، هار    زي در خشاکه  هاي چاوب  و اهمیت قارچ
رایند مؤثر در میزان تجزیه قارچی، انتشاار  فاکتور یا ف

تار   کربن کل را در یک مقیاس یاا اکوسیساتم بازرد   

 (. Venugopal et al., 2016دهد ) تحت تأثیر قرار می

ها شامل طیاپ وسایعی از    متابولیسم بسیاري از قارچ
سلولز  ها و اسیدهاست که براي تخریب سلولز و همی آنزیم

شوند.  تجزیه لیگنین ترشح میو در برخی موارد هم براي 
هااي عامال    هاا کاه قاارچ    اي از بازیدیومیست گروه ویژه

شوند، کارآمدترین موجودات در  پوسیدگی سفید نامیده می
روند و یکای از مهمتارین    شمار می زمینه تجزیه لیگنین به

( Mycobiotaهاي اکوفیزیولاوژیکی مایکوبیوتااي )   گروه
دهنااد  ل ماایهاااي جنگلاای را تشااکی خاااک اکوسیسااتم

(Watkinson et al., 2005  چاوب اصالی .)    تارین منباع
زي و غنی از کربن و  هاي چوب انرژي و کربن براي قارچ

(. 1/1251بایش از   C/Nفقیر از نیتروژن اسات )نسابت   
صورت نامحلول است  کربن و نیتروژن موجود در چوب به

شااوند  شاادت از تجزیااه شاادن محافظاات ماای   کااه بااه
(Watkinson et al., 2005     با توجاه باه اینکاه تانفس .)

اي را در چارخش کاربن کاره     قارچی سهم قابل مالحظاه 
ها در  زمین دارد، شناخت چگونگی تنظیم متابولیسم قارچ

مواجهه با شرایط و اختالالت محیطی متفاوت بسیار مهام  
(. نرخ تجزیه چوب به میزان بسیار Carlson, 2017) است

هااي   اسات. قاارچ   هاي محیطای  زیادي تحت تأثیر پدیده
عنوان یکی  ها و حشرات به ساپروتروفیک به همراه باکتري

دارها و  کنندگان قطعات چوب خشکه ترین تجزیه از اصلی
درختان در حال خشاک شادن منااطق جنگلای در نظار      

ها نقش مهمی را در چرخه کربن  شوند. این قارچ گرفته می
هاااي شاامالی بااه عهااده دارنااد    و نیتااروژن در جنگاال

(Stokland et al., 2012  ترکیبات لیگنوسلولزي تجماع .)
دارهاا و   هااي جنگلای بیشاتر در خشاکه     یافته در خاک

تارین بخاش    شوند. لیگنوسالولز، اصالی   ها یافت می برد
تااوده درختااان اساات کااه   ترکیبااات ساااختمانی زیساات

زیست کره زماین   ترین منبع آلی تجدیدشدنی محیط فراوان
(. این ترکیب Dashtban et al., 2009آید ) به حساب می

سااکاریدها )سالولز و    اي از پلای  شامل ماتریکس پیچیده
سلولز( و پلیمر آروماتیک لیگنین است که این پلیمار   همی
ترین ماده در برابار تجزیاه زیساتی اسات. تجزیاه       سخت
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لیگنوسلولز فرایندي اساسی در چرخه بیوشایمیاي کاربن   
سالولزي  شود. براساس ناوع ترکیباات لیگنو   محسوب می
کنناده   هااي تجزیاه   گروه از بازیدیومیست 2مورد تجزیه، 

هاي عامل پوسیدگی  لیگنین شناسایی شدند: بازیدیومیست
( و پوسایدگی سافید   white-rot humusسفید هوماوس ) 
(. white-rot wood( )Blanchette, 1995چاااوب )
هاي عامل پوسیدگی سفید چوب بستر را باه رنا     قارچ

عوامل پوسیدگی سفید هوموس باعث آورند.  سفید در می
 ,Osonoشاوند )  هاا مای   فنال بارد   تجزیه لیگنین و پلی

هاي عامل پوسایدگی سافید باراي     (. بازیدیومیست2007
هااي پیچیاده لیگناین، داراي     تخریب و تجزیاه مولکاول  

خارج سلولی هستند کاه ترکیاب و    ligninolyticسیستم 
-Ruizهاي مختلاپ متفااوت اسات )    اجزاي آن بین گونه

Duenas et al., 2013کلاای ایاان سیسااتم   طااور (. بااه
هاي  هایی با جرم مولی پایین، اکسیدازها و آنزیم متابولیت
ویاژه   ( و باه Laccasesکننده لیگنین ازجمله الکاز ) تجزیه

high redox-potential peroxidases کنند. این  تولید می
 manganese)پروکسایدازها شاامل منگناز پروکسایداز     

peroxidase (MnP)) لیگنین پروکسیداز ،)(LiP)(lignin 

peroxidase  وversatile peroxidase (VP)   هستند کاه
وسیله اکسیدازها فعال  شده به با هیدروژن پروکساید تولید

هااي عامال    هایشاان نیاز از ژناوم قاارچ     شاود و ژن  می
 (.Martnez et al., 2005پوسیدگی سفید شناسایی شدند )

هااي   ویاژه گوناه   ها، بازیادیومایکوتا باه   قارچدر بین 
Agaricomycetes   هاااي اکساایداتیو   بااا تولیااد آناازیم

(oxidative( و هیدروالیتیک )hydrolytic خارج سلولی )
هااي   نقش مهمی را در تجزیه لیگنوسالولز در اکوسیساتم  

ترین گروه  (. اصلیSanchez, 2009طبیعی بر عهده دارند )
هاااي آنزیماای  کننااده همااه گااروه اکوفیزیولااوژیکی تولیااد

ویاژه بازیادیومایکوتاي    زي باه  هاي چوب شده، قارچ گفته
هاي  عامل پوسیدگی سفید هستند. همچنین، بعضی از قارچ

کنناد   هاي لیگنینوالیتیک تولید می اکتومایکوریز نیز آنزیم
(Casieri et al., 2010براي نمونه، گونه .) Ganoderma 

applanatum (Pers.) Pat.  هاااي  آناازیم بااه دلیاال

هااي عامال پوسایدگی     کننده لیگنین در گروه قارچ تجزیه
(. جانس  Salmon et al., 2014گیارد )  سافید قارار مای   

کننااده لیگنااین تولیااد   نااوع آناازیم تجزیااه  3گانودرمااا 
 lignin peroxidases (LiP) ، Mn-oxidizingکناد:  مای 

peroxidases [Mn-dependent peroxidases]  و Mn-

independent peroxidases)( )Stajic et al., 2010 .)
هاي قارچی عامل تجزیاه لیگنوسالولز کاربردهااي     آنزیم

متنوعی در صنایعی مانند بیوتکنولوژي، کشاورزي، کاغذ، 
 Aroraدارناد )  bioremediationغذا، رن  و نساجی و 

& Sharma, 2010چاوب  یدگیو پوس یهدوره تجز (. در ،
 آن از بخشای  و شود یاطرا  آزاد م یطمح به Co2 بیشتر
 شد تخریب یا رفت، تحلیل قارچی میسلیوم که زمانی هم،
 Hiscox et) گیرد می قرار استفاده مورد  بافت سنتز براي

al., 2015.) 
دار و افاایایش تنااوس زیسااتي  اهمياات حفااک  شاا ه

اماروزه  هاای جنگلاي:    يساتم در اکوس زی های چوب قارچ
تناوع زیساتی باه میازان زیاادي       دار براي اهمیت خشکه

دارها  هاي حفاظت از خشکه پذیرفته شده است، اما راهبرد
فقااط در تعاادادي از کشااورها در حااال پیگیااري اساات  

(Similä & Junninen, 2012 طاای .)سااال  21- 31
گذشاااته مقااااالت بسااایاري در رابطاااه باااا جواماااع   

زیسات منتشار و از    هاي مرتبط باا محایط   ساپروکسیلیک
دهنده  لفی مورد بازنگري قرار گرفتند که نشانزوایاي مخت

دارها و از بین رفتن تنوع زیستی  ارتباط بین فقدان خشکه
(. افازایش  Stokland et al., 2012این موجودات است )

هاا و ناابودي درختاان قادیمی، باه       جنگل برداري از بهره
تااوجهی باعااث کاااهش میاازان و تنااوع     میاازان قاباال 

ی از اراضاای جنگلاای در دارهااا در طیااپ وساایع خشااکه
 ,.Lindenmayer et alبسیاري از نقاط جهان شده است )

2012.) 

صورت مستقیم  ها به تنوع، فراوانی و پراکنش این قارچ
اي مانناد   و غیرمستقیم تحت تأثیر عوامل زنده و غیرزنده
هااي گیااهی،    اقلیم، نوع خاک، نوع زیستگاه، تنوع گوناه 

مرحله پوسیدگی، موقعیات   دار )حجم بستر(، میزان خشکه
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دار نسبت به ساطح زماین، ناوع بافات      قرارگیري خشکه
چوب( حوادث طبیعی مثل سیل  چوب یا نرم چوب )سخت

هاي مدیریتی انسان در  ها و برنامه سوزي در جنگل و آتش
(. درنتیجه از Müller et al., 2015ها بستگی دارد ) جنگل

هماراه باا   هااي اختصاصای    بین رفتن این زیستگاه، گونه
دارهایی با قطر بزرد نیز در معرض نابودي جدي  خشکه
 .Siitonen, 2001)گیرند ) قرار می

برگیرناده   زي در هاي چاوب  هاي بکر، قارچ در جنگل
اي و اهمیات   گروهی از موجودات با فراوانی باالي گوناه 

دلیاال  اکولااوژیکی بساایار زیاااد هسااتند. امااا امااروزه بااه
منااابع جنگلاای، بساایاري از رویااه از  باارداري باای بهااره

اناد و   زي کاهش یافته، یاا از باین رفتاه    موجودات چوب
اي در  هاي اختصاصی نیز در مقیاس قاره بسیاري از گونه

اند. طی دهه گذشاته بسایاري از    معرض خطر قرار گرفته
کشورهاي اروپایی براي حفاظت از تنوع زیستی، شاروع  

ه، تنها فاکتور به تعیین ذخایر جنگلی جدید کردند. زیستگا
کننده میزان تنوع موجاودات سااکن چاوب نیسات.      تعیین

اقلیم و موقعیت فضایی )مکانی( و زماانی نیاز از عوامال    
اي یاک منطقاه تاأثیر     مهمی هستند کاه بار خزاناه گوناه    

(. در بسایاري از ماوارد،   Christensen, 2004گذارد ) می
ها،  افتد که کنده ها زمانی اتفاق می اصالح و احیاي جنگل

هاي افتاده در محل خاود تجزیاه شاوند.     قطعات و شاخه
( Mycobiomها بر ماایکوبیوم )  هاي مدیریتی جنگل شیوه

گذارد و موجب کااهش در فراوانای و تناوع     هم تأثیر می
 ,Stokland & Larssonشاود )  زي مای  هاي چوب قارچ

2011.) 
هاي ماکروسکوپی در ایاران باه    قدمت شناسایی قارچ

هااي   هاا قاارچ   گردد، طی ایان ساال   برمی سال قبل 151
ویاژه   ماکروسکوپی متعاددي از نقااط مختلاپ ایاران باه     

(. Ershad, 2009هااي هیرکاانی گازارش شادند )     جنگل
استان گیالن داراي اقلیمای مرطاوب باا میاانگین دمااي      

گراد و میانگین باارش سااالنه    درجه سانتی 2/15ساالنه 
هااي   قاارچ  متر اسات. شناساایی و گازارش    میلی 1325

 ;Hallenberg, 1981ساپروکسیلیک استان گیالن توسط )

Saber, 1987; Ghobad-Nejhad, 2011; Amoopour 

et al., 2016 .انجام شد ) 
هااي   این پژوهش با هد  شناساایی و معرفای قاارچ   

هااي اساالم( و در    ساپروکسیلیک استان گایالن )جنگال  
قارچی ایاران  هاي موجود براي فلور  رابطه با تکمیل داده

 انجام شد.
 

 ها مواد و روش

 مطالعه مورد منطقه
و  312 يهاا  اسالم، پارسل يها جنگلبرداري از  نمونه
از  یکای کاه  انجاام شاد   نااو  حوزه آبخیز سري سه  321
و شهرساتان   یالنهاي حوزه هفت ناو در اساتان گا   سري
 ینبا (. این منطقه 2و  1هاي  )شکل رودیشمار م  هتالش ب

 32ثانیه تا  22دقیقه و  41درجه و  32 یاییعرض جغراف
 42ثانیه شمالی و طول جغرافیایی  22دقیقه و  33درجه 
دقیقاه و   42درجه و  42ثانیه تا  22دقیقه و  41درجه و 

هکتار واقع شاده اسات.    3221با مساحت ثانیه شرقی  4
سري از شمال به رودخانه ناو )کاوه رود(، از جناوب    ینا
هااي   پشت، از شرق به جنگل و اولسه یخون یلینس یالبه 

ناو و از غارب باه رودخاناه ساوکله و مراتاع       یکسري 
ی در ارتفااع  321 و 312 يهاا  . پارسال شاود  یمحدود م
اناد.   واقاع شاده   یاا از ساطح در  ترم 1121-1111حدود 

و  متار  یلای م 245متوسط بارش سااالنه منطقاه، حادود    
درجااه  4/12منطقااه  یانهمتوسااط درجااه حاارارت سااال 

. اسات منطقه از نوع مرطوب سرد  یمو نوع اقل گراد ینتسا
 Fagusپوشااش گیاااهی غالااب ایاان منطقااه راش )    

orientalis هاي موجاود بااه    گونه ینتر عمده( بوده و از
، (Carpinus betulus) درختان ممرز توان به آن میهمراه 
 Alnus) ، توسااکا(Quercus castaneifolia) بلااوط

subcordata) ،( افراAcer velutinum،)  یردار )شاAcer 

cappadocicum،) ملااااااج (Ulmus glabra)ون ، 
(Fraxinus excelsiorو ) خرمندي (Diospyros lotus )

 (.Fallahchai et al., 2012) اشاره کرد



 

 

 

 جنگل اسالم -برداری موقعيت جغرافيایي منطقه نمونه -1ش ل   

Figure 1. Geographical position of study area- Asalem forest 
 

 

 

 

 



 

 

 برداری مطالعه در فصول مختلف نمونه تصاویری از منطقه مورد  -0ش ل 

Figure 2. Images of study area in all sampling seasons. 
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 برداری نمونه
ساپروکسیلیک هاي  آوري و شناسایی قارچ براي جمع
هاا در   بارداري  هاي اسالم استان گایالن، نموناه   در جنگل
انجاام شاد. مشخصاات اصالی      1322-1322هااي   سال
آوري، موقعیات دقیاق مکاان     شناسی، تاریخ جماع  ریخت
هاا و تصاویربرداري از    ها، فراوانی قارچ آوري نمونه جمع
ها  آوري ثبت و یادداشت شد. نمونه ها در محل جمع نمونه
یلن قرار داده و بعد باه آزمایشاگاه   ات هاي پلی پاکت را در

 منتقل شدند.
 

 هااي  نموناه  بلندمدت نگهداري و کردن خشک براي
در  آزمایشاگاه  به انتقال از پس ها نمونه شده، آوري  جمع
 هاي یحذ  آلودگ ياتاق، هوا خشک شدند و برا يدما

روز  11شده به مدت  خشک هاي نمونه احتمالی، سطحی
 2 انکوبااتور  بعاد در ناد و  گردید منتقال  -21 یزرفر به

 گونه هرنمونه از  یک شدند. ينگهدار گراد سانتیدرجه 
سسااه ؤم یشناساا قااارچ در هرباااریوم شااده يآور جمااع
 يتهااران نگهاادار -کشااور مراتااع و هاااجنگل یقاااتتحق
هااي قاارچی باا اساتفاده از      شناسایی نموناه  .شوند می

(، Singer, 1975)کلیاادهاي شناسااایی معتباار ازجملااه 
(Moser, 1983( ،)Núńez & Ryvarden, 1995 & 

2001( ،)Dai, 2010) ،(Ryvarden & Melo, 2014 ) و
ماکروساکوپی   -هااي میکارو   با در نظر گارفتن ویژگای  

 .انجام شد ها نمونه
 

 

 نتایج
جنس  22زي در قالب  گونه قارچ چوب 22درمجموع 

فصول مختلپ خانواده، از شاخه بازیدیومایکوتا در  15و 
آوري شااد  سااال از جنگاال اسااالم اسااتان گاایالن جمااع 

زي  چااوبهاااي  قااارچفهرساات (. 4و  3هاااي  )شااکل
 هااي  مااه  یالن،شده در جنگل اسالم اساتان گا   يآور جمع
اي در جدول  گونه یو فراوان یقارچ يها نمونه يآور جمع
آورده شااده اساات. عمااده پوشااش گیاااهی منطقااه     1

دادناد و بیشاتر    تشکیل مای  برداري را درختان راش نمونه
صاورت درختاان و    دارهاي این منطقه جنگلای باه    خشکه
هاي خشک افتااده در بساتر جنگال بودناد و بعاد       شاخه
ها بیشترین حضور را داشاتند، بار    دار سرپا و کنده خشکه

شاده در ایان    هااي شناساایی   همین اساس بیشاتر قاارچ  
آوري  دارهااي افتااده جماع    پژوهش نیاز از روي خشاکه  

شاادند. نتااایج ایاان پااژوهش نشااان داد کااه خااانواده    
Polyporaceae  درصد بیشترین فراوانی را در باین   31با
(. 3ها به خود اختصاص داده اسات )شاکل    سایر خانواده

 Trametes versicolorاي مربوط به بیشترین فراوانی گونه

 وsubtomentosum  Stereumدرصااد،  42/12بااا  

Trametes hirsuta  درصااد 12/12بااا، Stereum 

hirsutum  درصااد و  24/2 بااا Schizophyllum 

commune  هااي   همچناین مااه   درصاد اسات.   22/2 باا
اردیبهشت، خرداد، مهار و آباان داراي بیشاترین تناوع و     

بارداري بودناد    هاي نموناه  اي در بین سایر ماه غناي گونه
 (. 5، شکل 1دول )ج
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 شده در این مطالعه آوری های ساپروکسيليک جمع تصاویر قارچ -3ش ل 

 (A) Schizophyllum commune، (B) Ramaria stricta،(C) Tramets gibosa ،(D) Coprinellus micaceus ،(E) Volvariella 

bombycina ، .(F) Trametes versicolor 

 
Figure 3. Images of saproxylic fungi collected in this study. (A) Schizophyllum commune, (B) Ramaria stricta, 

(C) Tramets gibosa, (D) Coprinellus micaceus, (E) Volvariella bombycina, (F) Trametes versicolor. 
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 مطالعه ینشده در ا یآور جمع يليکساپروکس های تصاویر قارچ -0ش ل   

 (A) Lenzites betulinus، (B) Polyporus tuberaster، (C)Panellus stipticus، (D) Fomes fomentarius، (E) Ganoderma 

lucidum، (F) Hypholoma fasciculare. 

Figure 4. Images of saproxylic fungi collected in this study. (A) Lenzites betulina, (B) Polyporus tuberaster, (C)  
Panellus stipticus، (D) Fomes fomentarius, (E) Ganoderma lucidum, (F) Hypholoma fasciculare. 
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 از جنگل اسالم، استان گيالن شده آوری های جمع آوری و فراواني گونه جمعهای  های ساپروکسيليک، ماه فهرست قارچ -1جدول 

Table 1. List of saproxilic fungi, months of collection and frequency of species collected from Asalem forest, 

Gilan province 
 فراوانی )درصد(

Frequency 
 آوری جمع ماه

Months of collection 

  انواده

Family 
 گونه

Species 
 ردیپ

Row 
0.42 7 Physalacriaceae Armillaria mellea (Vahl) P.Kumm. (1871) 1 

0.84 2,7 Phanerochaetaceae Bjerkandera adusta (Willd.) P.Karst. (1880) 2 

1.26 7 Psathyrellaceae Coprinellus disseminatus (Pers.) J.E.Lange (1938) 
3 

0.84 7 Psathyrellaceae Coprinellus micaceus (Bull.:Fr.) Vilgalys, Hopple & 

Jacq.Johnson (2001) 4 

0.42 8 Polyporaceae Daedaleopsis confragosa (Bolton) J.Schröt. (1888) 5 

0.42 2 Polyporaceae Daedaleopsis tricolor (Bull.) Bondartsev & Singer 6 

3.78 3,7,11 Polyporaceae Fomes fomentarius (L.) Fr. 1849 7 

0.42 6 Fomitopsidaceae Fomitopsis pinicola (Sw.) P.Karst. (1881) 
8 

0.42 2,7 Strophariaceae Galerina marginata (Batsch) Kühner (1935) 
9 

2.94 2,3 Ganodermataceae Ganoderma applanatum (Pers.) Pat. 10 

2.1 2,7,8 Ganodermataceae Ganoderma lucidum Karst (1881) 11 

5.04 2,7 Strophariaceae Hypholoma fasciculare (Huds.:Fr.) P.Kumm. (1871) 12 

2.1 2,7 Polyporaceae Lenzites betulinus (L.) Fr. 1838) 13 

3.78 2,3,7 Mycenaceae Mycena inclinata (Fr.) Quél. (1872) 14 

4.62 3,7 Mycenaceae Panellus stipticus (Bull.) P.Karst. (1879) 
15 

0.84 7 Meruliaceae Phlebia tremellosa (Schrad.) Nakasone & Burds. (1984) 16 

0.42 2 Polyporaceae Cerioporus squamosus (Huds.) Quélet (1886) 17 

2.1 7 Polyporaceae Polyporus tuberaster (Jacquin ex Persoon) Fries 1821 18 
1.26 3 Gomphaceae Ramaria stricta (Pers.) Quél. (1888) 19 
8.82 2,3,7,11 Schizophyllaceae Schizophyllum commune Fr. (1815) 20 

0.42 8 Steccherinaceae Steccherinum bourdotii Saliba & A. David, 1988 21 

0.42 7 Steccherinaceae Steccherinum ochraceum Pers. ex J.F. Gmel., 1792 22 

9.24 3,7,8,9 Stereaceae Stereum hirsutum (Willd.) Pers. (1800) 23 

12.18 2,7,8,9,11 Stereaceae Stereum subtomentosum Pouzar, 1964 24 

12.18 2,3,7,8,9,11 Polyporaceae Trametes hirsuta (Wulfen) Lloyd (1924) 25 
18.48 2,3,7,8,9,11 Polyporaceae Trametes versicolor (L.) Lloyd (1920) 26 

3.36 2,7,8 Polyporaceae Trametes gibosa (Pers.) Fr. (1836) 27 
0.42 3,8 Tremellaceae Tremella mesenterica Retz. (1769) 28 
0.42 7 Pluteaceae Volvariella bombycina (Schaeff.) Singer (1951) 29 

https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
https://en.wikipedia.org/wiki/Curtis_Gates_Lloyd
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 سال در جنگل اسالم، استان گيالن مختلف های ماه حسب بر شده آوری جمع های گونه فراواني -5 ش ل
Figure 5. Frequency of collected species according to different months of the year in Asalem forest, Gilan province 

 

 

 اسالم، استان گيالنشده در هر  انواده در جنگل  آوری های جمع ها براساس تعداد گونه مقایسه فراواني  انواده -6ش ل 

Figure 6. Comparison of the frequency of families based on the number of species collected in each family in 

Asalem forest, Gilan province. 
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Schizophyllaceae 

(4%) 

Steccherinaceae  

(7%) 

Stereaceae  

([PERCENTAGE]) 

Strophariaceae 

([PERCENTAGE]) 

Tremellaceae 

(4%) 
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 بحث

دارهاا از   شناسی همگام با طبیعات، خشاکه   جنگل در
اي برخااوردار هسااتند   ارزش و جایگاااه بساایار ویااژه  

(Marvie- Mohadjer, 2011 وجااود خشااکه .)  دار در
عنوان یک آشیان اکولوژیک نقاش اساسای را    ها به جنگل

ک ازجملااه در تناوع و فراوانای موجااودات ساپروکسایلی   
کند. در بین  ها ایفا می ها و گلسن  ها، حشرات، خزه قارچ

هاي ساپروکسیلیک بیشترین فراوانی  این موجودات، قارچ
دلیل دارا باودن   ها به دارها دارند. این قارچ را روي خشکه

کنناده لیگنوسالولز نقاش حیااتی را در      هاي تجزیه آنزیم
ر نیتااروژن و بازیافاات مااواد آلاای د    -چرخااه کااربن 

 ;Boddy, 2001هاي جنگلی به عهاده دارناد )   اکوسیستم

Hoff et al., 2004یکیمهم اکولاوژ  هاي ارزشاز  (. یکی 
از  ییحجام بااال   ياست که دارا ینسال ا کهن يها جنگل
 Harmon) هستند یدگیدر مراحل مختلپ پوسدار  خشکه

et al., 1986; Jenkins et al., 2004) امااا امااروزه .
دار از  هاا و خاروج خشاکه    از جنگال رویاه   برداشت بای 
هاي مدیریتی که در  هاي جنگلی، همچنین برنامه اکوسیستم
ها را با  شود، تنوع و فراوانی این قارچ ها اعمال می جنگل

 (.Christensen, 2004رو کرده است ) به خطر جدي رو
دهااد، خااانواده   نتااایج ایاان پااژوهش نشااان ماای   

Polyporaceae هاااي  ارچتاارین خااانواده قاا   پرتکاارار
مطالعاه و داراي بیشاترین     ساپروکسیلیک در منطقه مورد
درصد( نیز بوده است.  31اي ) میزان تنوع و فراوانی گونه

  دار در منطقه مورد همچنین با توجه به اینکه عمده خشکه
شاده   هاي شناساایی  مطالعه از نوع افتاده بود، بیشتر قارچ

ند. در آوري شاد  دار جماع  نیز از روي ایان ناوع خشاکه   
دارهاي افتاده زیساتگاه بسایار    هاي معتدله، خشکه جنگل

روناد و   شامار مای   زي باه  مناسبی براي موجودات چاوب 
هاي ساکن روي ایان ناوع از    همواره تنوع و فراوانی گونه

(. در Harmon et al.,1986دار بسایار باالسات )   خشاکه 
هااي   ( در جنگال 2121و همکاران ) Aghajaniپژوهش 

 Polyporaceaeان هم مشخص شد، خانوداه استان مازندر
اي را در بااین سااایر   بیشااترین تنااوع و فراواناای گونااه 

پور  هاي پلی ها به خود اختصاص داده است. قارچ خانواده
زیادي از گذشته تا به امروز از استان گیالن گزارش شدند 

(Saber, 1987; Hallenberg, 1981; Ghobad-Nejhad 

& Hallenberg, 2012; Amoopour et al., 2016 .)
هاي گلستان و مازنادران داراي   استان گیالن بعد از استان

پور در ایاران اسات.    هاي پلی اي قارچ بیشترین تنوع گونه
Amoopour ( 2113و همکاران ،)پور  گونه قارچ پلی 33
آوري و شناساایی   هااي اساتان گایالن جماع     را از جنگل
 کردند. 

 T. versicolorمطالعاه مشاخص شاد، گوناه      در این

(Polyporaceae)  درصااد داراي بیشااترین   42/12بااا
مطالعااه اساات. طاای پااژوهش  فراواناای در منطقااه مااورد 

Aghajani ( باار 2121و همکاااران )يهااا تنااوع قااارچ 
 يروموجااود  یو ساام یخااوراک یاای،زي دارو چااوب
هاي استان مازندران،  در جنگل افتاده راش يدارها خشکه
 21آوري شاد کاه    گونه قاارچ ساپروکسایلیک جماع    41
درصاد از   2 درصد خوراکی و 22 آنها دارویی، از درصد

با   T. versicolorآنها هم سمی بودند. از این میان، قارچ
درصااد بیشااترین فراواناای را داشاات و بعااد از آن     11
 .Daldinia concentrica ،T. biforme ،Gهااي   گوناه 

lucidum و F. fomentarius  بیشترین فراوانی را به خود
و  Abregoاختصاص داده بودند. در پژوهشی که توساط  

Salcedo (2113    در شمال اس انیا انجاام شاد، خاانواده )
Polyporaceae  و گونهT. versicolor  جزو پنج خانواده
تکارار باا بیشاترین فراوانای بودناد. در       و پنج گوناه پار  

( در کاره  2113همکااران )  و Jangاي که توساط   مطالعه
پاور و   گوناه قاارچ پلای    142جنوبی انجام شاد، تعاداد   

گوناه   22آوري و شناسایی گردیاد کاه    کورتیکویید جمع
 .Sهاي  بود. همچنین گونه Polyporalesمتعلق به راسته 

subtomentosum ،T. versicolor ،T. hirsuta،T. 

pubescens ،Bjerkandera adusta  وG. applanatum 
 ها داشتند. بیشترین فراوانی را نسبت به سایر گونه
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هاااي طاای پژوهشاای کااه بااراي شناسااایی قااارچ   
هااي خیارود نوشاهر در اساتان      ماکروسکوپی از جنگال 
گونااه قااارچی از راسااته    43مازناادران انجااام شااد   

Agaricales  ( شناسااایی و گاازارش گردیاادAsef & 

Etemad, 2016 .)Bari ( 2121و همکاااران ،)گونااه  22
قارچ ساپروکسیلیک را از جنگل علمدره استان مازندران 

گونااه از آن متعلااق بااه شاااخه  12گاازارش کردنااد کااه 
 .T. gibbosa ،Sهااي   بازیدیومایکوتا بوده است و گوناه 

commune  وF. fomentarius  از فراوانی بسیار باالتري
 ها برخوردار بودند.  نسبت به سایر گونه

 .Fجملاه   ساپروکسایلیک از گوناه قاارچ    41تعاداد  

fomentarius، S. commune، G. applanatum، R. 

stricta  و F. pinicolaجنگل خیرود استان مازندران  از
آوري شد و فراوانی آنها، براسااس مراحال مختلاپ     جمع

دار بررسی گردید.  پوسیدگی و اندازه )قطر( مختلپ خشکه
مرحله دارهایی که در  در این پژوهش مشخص شد، خشکه
متار هساتند،    ساانتی  25سه پوسیدگی با قطار بیشاتر از   
هااي ساپروکسایلیک را    بیشترین فراوانای و تناوع قاارچ   

دارند. همچنین براساس نتایج این پژوهش فراوانی و تنوع 
دارهاي افتاده بیشتر   هاي ساپروکسیلیک روي خشکه قارچ

از ایستاده بود کاه باا نتاایج حاصال از ایان مطالعاه در       
 ,Sefidi & Etemadهاي اسالم نیز مطابقت دارد ) جنگل

2015.) 

عناوان یاک    دار باه  هاي جنگلی، خشکه در اکوسیستم
شود که وجود یاا   فرد شناخته می به زیستگاه بسیار منحصر

هااي   نبود آن تأثیر مستقیمی روي تنوع و فراوانای قاارچ  
هاا باه دلیال دارا باودن      ساپروکسیلیک دارد. ایان قاارچ  

کننده لیگنوسلولزي نقاش کلیادي را در    تجزیههاي  آنزیم
نیتااروژن و بازیافاات مااواد غااذایی از   -چرخااه کااربن

دلیال   ها بر عهده دارند. اما امروزه به دار در جنگل خشکه
شاود،   هاا اعماال مای    هاي مدیریتی کاه در جنگال   برنامه
بارداري   ها حذ  شده، یا مورد بهره دارها از جنگل خشکه

هااي   ن موضوع تنوع زیساتی قاارچ  اند که همی قرار گرفته
هاي تحت مدیریت در معرض  ساپروکسیلیک را در جنگل

دهد. براي حفظ تنوع زیستی ایان   خطرات جدي قرار می
هااي جنگلای، پیشانهاد     هاا در اکوسیساتم   گروه از قارچ

االمکاان   دارهاا حتای   برداري و حذ  خشکه شود بهره می
هایت منجر به متوقپ شود، زیرا از بین رفتن زیستگاه در ن

 نابودي تنوع زیستی خواهد شد.
 

 سپاسگزاري
ایاان پااروژه بااا حمایاات مااالی مرکااز مطالعااات و    

المللی وزارت علاوم تحقیقاات و   هاي علمی بینهمکاري
 فناوري انجام شده است.
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Abstract 

    Today, in near-to-nature forestry, biodiversity conservation, with emphasis on forests 

conservation, as a valuable genetic resource, has received much attention. Deadwood, as a 

habitat, plays a key role in diversity and abundance of saproxylic fungi in forest ecosystems. 

The uncontrolled exploitation, and the management programs applied in forests, have 

significantly reduced the deadwood volumes and diversity, jeopardizing diversity and 

abundance of saproxylic fungi. In this study, 29 saproxylic fungal species belonging to 15 

families from the phylum Basidiomycota were collected from Asalem forest, Guilan province, 

northern Iran. The recovered species were identified based upon their morphological characters, 

using available identification keys. The results showed that the family Polyporaceae (31%) and 

the species Trametes versicolor (18.4%) have the highest abundance between other families and 

identified species, respectively. The importance of saproxylic fungi, introduction of deadwood, 

as a habitat and a key factor in biodiversity of saproxylic fungi in forest ecosystems, have also 

been discussed. 

 

Key words: Basidiomycota, biodiversity, deadwood, near-to-nature forestry, saproxylic fungi, 

Asalem forests. 
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