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 چکیده

 های ماکروسکوپی انجامبا هدف بررسیی تثییر مدیریت جنگل بر ضوور و فراوانی قار  این پژوهش

های عامل پوسیدگی ، برداشت قار زده قار درصد از کلیه درختان  166بدین منظور با آماربرداری  .گرفت

های مورد بررسیی سیه رویشیگاه که سیه سییابقه مدیریتی متراوت در جنگل از روی درختان در رویشیگاه

گرازبن  گذاری درخانه و فاقد نشانهگذاری در نمگذاری در پاتم، دو دوره نشانهخیرود یعنی سه دوره نشانه

وپی در های ماکروسکبرخوردار بودند انتخاب شیدند. نتای  این بررسی نشان داد که بیشترین فراوانی قار 

با  Ganoderma lucidumشوند. افت میدار افتاده یبندی درختان از نظر سلامت یعنی خشکهطبقه پن  طبقه

درصیید کرترین فراوانی را داشییتند. با توجه به  660/6با  .Cookeina spدرصیید بیشییترین فراوانی و  14

های جنگلدر  ترتیب بههای ماکروسییکوپی در هر هکتار مسییاضت مورد بررسییی درصیید ضوییور قار 

خوردگی و دست 10/1خانه  خوردگی کم گنم، دست55/1نشیده گگرازبن   گذارینشیانهنخورده و دسیت

های بکر و های ماکروسکوپی در جنگلدرصد قار دهد که اسیت. این پژوهش نشان می 24/6زیاد گپاتم  

 است. شدهمدیریتبیشتر از جنگل  نخوردهدست

*.مدیریت جنگل ،ضرایت جنگل، چوب اکولوژی قار ، پوسیدگی های کلیدی:واژه
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 مقدمه

 هایبه شیییناخت و ضرر چرخه زیادیامروزه توجیه 

ها مرکن قار  شود.جنگل میم اکوسییسیت زیسیتی در

سیاده و ابتدایی داشیته باشند اما نقش ار اسیت سیاخت

های زیسییتی به چرخه وجنگل  تودهسییتزیکلیدی در 

آلی و دیگر عناصیییر کربن و  بازچرخشعهیده دارند. 

 ۀذخیره شیییده در درختییان پوسییییییده، نتیجیی معیدنی

ی هاتوسییق قار  شییدهترشیی های های آنزیمفعالیت

این عرل کرک فراوانی  عامل پوسیدگی چوب است و

 Dai et) کندهای جنگلی میبه ضاصیلخیزی رویشگاه

al., 2007 .)های شییرال ایران با توجه به اینکه جنگل

ایران محسیییوب هیای تجاری و مرووب جزو جنگیل

ای شییوند، برداشییت چوب در آنها از اهریت ویژهمی

ضرایت و ضراظت از این  رونیاو از برخوردار اسییت 

در  خسیییارت زاها و شیییناخت عوامل مرید و جنگل

ای جنگل از اهریت ویژههای سیییلامت اکوسییییسیییتم

هییای اهییداف کلی در دخییالییت. برخوردار اسییییت

گل با کیریت تولید جنشناسی، بالا بردن کریت و جنگل

توجه به اصییل تولید مسییترر و پایداری اکوسیییسییتم 

ا هبرداری صحی  از جنگلمنظور بهرهجنگلی اسیت. به

های پرورشیییی متناسیییب با شیییرایق و بیایید روش

خصییوصیییات هر جنگل را انتخاب کرد و بدین منظور 

عنوان یک بیایید جنگیل بهاسیییت کیه در وهلیه اول 

ر شییناخته شییود و روابق اکوسیییسییتم طبیعی و پایدا

میوجیود در آن میورد تجزیییه و تحلیییل قرار گیرد 

یکی از اجزاء اصیییلی  ، Marvie Mohadjer, 2011گ

های ماکروسکوپی است اکوسییستم جنگل وجود قار 

ن آ. به دارند ییبسییزاکه در سیلامت و پویایی آن نقش 

های باردهی بزرگ داشته و هایی که اندامگروه از قار 

 شیوند قار  ماکروسکوپیرمسیل  دیده میبا چشیم وی

ان درخت تنه با اسییتقرار برکه  گویند  میMacrofungiگ

 جنگل مستیاکوساکولوژیکی برای  نظراز  و افتاده سرپا

ی با توجه به برداشت چوب از جنگل اقتصاد نظرو از 

با اهداف و . اندبرای بازار چوب ضائز اهریت شیییرال

های صیییحی ، شیییناسیییایی عوامل مرید و ریزیبرنامه

شناسی های جنگلدر جنگل و اجرای شیوه خسارت زا

توان جنگل را مدیریت خوبی میهرگیام بیا طبیعت، به

ها و آفات جلوگیری کرد. برای کرده و از بروز بیراری

برداری ویراصییولی و صییدمه به توده، نرونه در ایر بهره

وری، درختی کیه دچیار آفیت و بیراری خیا  و زادآ

دهد شیود قدرت تجدید ضیات خود را از دست میمی

 تعادل در اکوسیییستم هم خوردنو در نتیجه سیبب به 

ضرن ایجاد پوسیدگی، سبب کاهش  شیود وجنگل می

شیییود رویش درختان جنگل و کاهش نرخ رویش می

های جنگلی اکوسییستم . Jourgholami et al., 2012گ

، یعیجنگل طب، جنگل بکرهای مختلف گمانند شکلبه 

های مخروبه  ها و جنگلجنگلکاری، یعیطبرهینجنگل 

یم ییر دارند. تغییر اقلثها تای قار بر تنوع و ونای گونه

ی جغرافیای ییر زییادی بر آشیییییان اکولوژیکی وثنیز تی

تیغییییر در  . Pickles et al., 2012هییا دارد گقییار 

اکوسیییسییتم جنگل به دلیل تغییر در میزبان و در نتیجه 

ای هموجود بر گونه یمواد آلتغییر در کریت و کیریت 

 میلاق کرویمگذارد. تغییر در می تیثییر مسیییتقیم قیار 

هییا مؤیر اسیییت قییار  و فراوانی منییاطن نیز بر تنوع

نتای  ضاصیییل از  یطورکلبه . Pickles et al., 2012گ

 یزچوبهای های قبلی نشان داد که تنوع قار بررسی

کرتر شیییده اسیییت  شیییدهتیریمیدهیای در جنگیل

 et al., llerüM2006;  et al.,Junninen  ;2007گ

Penttila et al., 2004; Stokland and Larsson, 

هیای جنگلیداری بر ترکیب جوامع   و فعیالییت2011

 ;Kuffer and Senn-Irlet, 2005گذارد گمی ریتثیقار  

Odor et al., 2006های صییورت گرفته  . در بررسییی

زی وبهای چتثییر سابقه مدیریتی جنگل بر تنوع قار 
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 ,Abrego and Salcedoمشخص شده است گ یخوببه

زی در های چوبای و فراوانی قار  . ونای گونه2013

 ,Junninen and Komonenگها کرتر این اکوسیییسییتم

های و هرچنین سییاختار کاملاه هرگن در جنگل  2011

تر نیز گزارش شییده اسییت با سییابقه مدیریت طولانی

 . چنین نتیایجی علاوه Abrego and Salcedo, 2013گ

های های مناطن معتدله در بسیییاری از جنگلبر جنگل

مناطن سییرد نیرکره شییرالی نیز گزارش  برگیسییوزن

 ,Heilmann-Clausen and Christensenشیده است گ

2004; Debeljak, 2006 در های انجام شییده . بررسییی

هییای مورد تییثییر مییدیریییت جنگییل بر فراوانی قییار 

هیای طبیعی گمدیریت نشیییده  و زی در جنگیلچوب

ر کشور فنلاند د  Pinus sylvestrisگ کاج شیدهتیریمد

های طبیعی کاج ها در جنگلنشان داد که فراوانی قار 

 است شدهتیریمدبیشتر از جنگل   Pinus sylvestrisگ

 . در واقع مدیریت جنگل Juutilainen et al., 2014گ

تثییر مهری بر کریت و کیریت اجزای اکوسیستم جنگل 

گذارد. در ایران هیای ماکروسیییکوپی میمیاننید قیار 

 Armillaria mellea, Stereum sp., Pluteusهای آرایه

cervinus, Ganoderma applanatum, Trichaptum 

sp., Fomes fomentarius, Plutes sp., 

Schizophyllum commune  برای اولین بار روی بلوط

بلندمازو در منطقه خیرود نوشهر از ایران گزارش شدند 

. با توجه  Aghajani, 2012, Aghajani et al., 2013گ

های ناهرسیال شیرال ایران تحت شیوه به اینکه جنگل

ا شود و درختان بگزینی مدیریت میناسی تکشیجنگل

هیای جنگلی ییافت ابعیاد و سییینین متریاوت در توده

شییوند، شییرایق زیسییتی و اکولوژیک متنوعی برای می

 به وجودهای ماکروسییکوپی ضوییور و توسییعه قار 

ع و تواند بر تنودخالت انسان نیز میبنابراین ؛ آورندمی

های ذکر بر عاملفراوانی قیار  تیثییر بگیذارد. علیاوه 

ها امکان ایجاد تغییر در تنوع و فراوانی شیده، آشرتگی

که این عوامل آشیییرتگی مرکن اسیییت  قار  را دارند

. آمده باشد به وجودطور طبیعی یا با دخالت انسیان به

بررسیییی ضویییور و فراوانی  بییا هییدف این پژوهش

های ماکروسکوپی عامل پوسیدگی چوب با توجه قار 

رده نخوهای دستیتی متراوت در جنگلبه سابقه مدیر

خوردگی متوسییق در در رویشییگاه گرازبن، با دسییت

خوردگی زیاد در رویشییگاه خانه و دسییترویشییگاه نم

 .انجام شدپاتم 

 هامواد و روش

 منطقه مورد بررسی

پژوهشیییی و و این پژوهش در جنگییل آموزشیییی 

خیرود واقع در هرت کیلومتری شیییر   شیییدهتیریمد

 21° 35'عرض شرالی و  30° 46'تا  30° 52'گ نوشهر

 شدطول شیرقی  در استان مازندران انجام  21° 43'تا 

از شییرال به نوار سییاضلی و روسییتای نجارده و از که 

جنوب بیه ییلیاقات منطقه و روسیییتای کلیک محدود 

خانه و گرازبن بسته به شیود. سیه رویشگاه پاتم، نممی

پ تیخاب شدند. جنگل انت از ایناهداف بررسی ضاضر 

 اطلاعات کلی سهمررزستان است.  -بلوط اصلی جنگل

 ,Anonymousگ ارائه شده است 1 در جدول رویشگاه

2011 . 

ی هواشناسی هادادهساله  56بر اساس آمار هرچنین 

تا سال  1309از سال شهر نوشهر  یستگاه هواشناسیا

متوسق  متر،میلی 1523، متوسق بارندگی سالانه 1309

ن اقلیم ایگراد بوده است. درجه سانتی 0/19سالانه دمای 

 که سرد است هایزمستاننیره مرطوب با  منطقه

متر و کم میلی 4/552مهر با  ، ماهترین ماه سالپرباران

متر بارندگی میلی 1/35با  ، ماه مردادترین ماه سالباران

، منحنی آمبروترمیک منطقه نوشهر را 1. شکل است

خشکی در  روز 46دهد که بر اساس آن تقریباه نشان می

 شود.این منطقه دیده می
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 های مورد بررسی در جنگل خیرود نوشهر، مازندرانای از اطلاعات رویشگاهخلاصه -1جدول 
Table 1. Summarized information of investigated stations of Kheyroud forests, Nowshahr, 

Mazandaran 

 نام رویشگاه
Site 

 تیپ جنگل
Forest type 

 گذاریدفعات نشانه
Marking times 

 مساضت گهکتار 
Area (ha) 

 پاتم
Patom 

 مررزستان و راشستان آمیخته -بلوط
Oak-Hornbeam & Mixed Beech 

3 48.4 

 خانهنم
Namkhaneh 

 مررزستان و راشستان آمیخته -بلوط
Oak-Hornbeam & Mixed Beech 

2 50 

 گرازبن
Gorazbon 

 مررزستان و راشستان آمیخته -بلوط
Oak-Hornbeam & Mixed Beech 

0 27.8 

 

 
  1309تا  1309سال اخیر گ 56منحنی آمبروترمیک ایستگاه سینوپتیک نوشهر طبن آمار  -1شکل 

Figure 1. Embrothermic curve of Nowshahr Synoptic Station in 1991 to 2011 

 
 برداریروش نمونه

برداری های مقدماتی نرونهبعد از انجام جنگل گردشی

رویشگاه مورد بررسی جنگل خیرود واقع در  سهدر 

خوردگی زیاد ، رویشگاه رویشگاه پاتم گجنگل با دست

خوردگی متوسق  و رویشگاه خانه گجنگل با دستنم

برداری نخورده ، انجام شد. نرونهگرازبن گجنگل دست

شامل سالم و زنده،  سلامت درختان اساس بردرختان 

رپا، س دارخشکه، سرشکسته، سرپا خشکیده سرسرپا 

 دصبا روش آماربرداری  افتاده ریز و درشت دارخشکه

ت سلام. انجام شدپاییز  ، در فصول تابستان ودرصد

های   بر اساس ضوور و فراوانی قار 5درختان گشکل 

، یدهسر خشکماکروسکوپی، در پن  طبقه گسالم و زنده، 

-یمدار افتاده  تقسدار سرپا و خشکهسرشکسته، خشکه

 . Aghajani et al., 2014بندی شدند گ

برگ بر اساس بندی سلامت درختان پهنطبقه

 زی بر اساسهای ماکروسکوپی چوبپوسیدگی از قار 
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تجربیات و مشاهدات داخل جنگل و وجود این نوع 

 ذیل است: به شرحها قار 

درخت سالم و زنده، سرپا، چوب سخت، پوست  -1

 سخت، تاج سبز.

، سرپا، چوب سخت، تاج یدهسر خشکدرخت زنده،  -5

 خشکیده.

درخت سرپا، سرشکسته، چوب کری نرم، تاج  -3

 درخت شکسته.

دار سرپا، چوب سست شده، پوست نرم، فاقد خشکه -4

 تاج.

 دار ریز و درشت، کنده،دار افتاده، خشکهخشکه -2

.چوب سست شده، پوست نرم شاخه ریز و درشت،

 

 
پاخشکه دار سر  خشکه دار افتاده   سالم و زنده  سرخشکیده   سرشکسته 

 Fallen dead wood Snag 
Broken tree 

crown 
Dieback 

tree 
Living tree  

 . Aghajani et al., 2014گ های شرالجنگل برگپهنبندی وضعیت سلامت درختان طبقه -5شکل 

Figure 2. Classification of tree health status deciduous forests of northern Iran (Aghajani et al., 2014) 

 

نوع  شاملدر این بررسی مشخصات و اطلاعات 

ها در هر سه جنگل، سلامت درختان و تعداد قار 

های ماکروسکوپی عامل رویشگاه مربوط به قار 

های هنرونپوسیدگی بر روی هر پایه درختی یبت شد. 

-آوری شده پس از انتقال به آزمایشگاه بهقارچی جرع

ای به ای و کنههای قارچی، ضشرهضذف آلودگیمنظور 

مدت ضداقل دو هرته در فریزر نگهداری شدند. کلیه 

-آوری شده، در آزمایشگاه مورد بررسیهای جرعنرونه

-های میکروسکوپی و ماکروسکوپی قرار گرفتند. به

های میکروسکوپی از هر کدام گیری انداممنظور اندازه

استراده از میکروسکوپ دارای عدد با  56ها از این اندام

منظور بهشد. در نهایت  گیریاندازهعدسی مدرج 

 با در نظر گرفتن هرهای مختلف قارچی، تشخیص آرایه

دو ویژگی ماکروسکوپی و میکروسکوپی و با استراده از 

، Eriksson and Ryvarden (1975) منابع مختلف

Ryvarden and Gilbertson (1993)  در آزمایشگاه

انجام ر کشو پزشکیگیاهمؤسسه تحقیقات  شناسیقار 

های پژوهش، اولین رویشگاه از با توجه به هدفشد. 

خیرود  شدهمدیریتجنگل آموزشی و پژوهشی و 

خوردگی بیشتری را نوشهر گرویشگاه پاتم  دست

 تر، سابقه وجود دام وواسطه سابقه مدیریتی طولانیبه

 دهد ومنطقه نشان می انسان و نزدیکی به روستا در آن

گذاری قرار گرفته است. تاکنون سه مرتبه مورد نشانه

خانه است که از منطقه مورد بررسی دوم رویشگاه نم

خوردگی و سابقه وجود انسان و اجرای نظر اندازه دست

های جنگلداری، آیار تخریب کرتری نسبت به طرح

است و تاکنون دو مرتبه مورد  داشتهرویشگاه پاتم 

گذاری قرار گرفته است. رویشگاه سوم بخش نشانه

گذاری تا قبل از انجام این گرازبن است که هیچ نشانه

به هرین منظور با توجه به . بررسی انجام نشده است
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های انجام گرفته نوع جنگل به سه صورت دخالت

خوردگی نخورده در گرازبن، با دستهای دستجنگل

-خوردگی زیاد در پاتم تقسیمخانه و دستمتوسق در نم

 .ندبندی شد

 نتایج

نرونه قار  از نواضی  119در این پژوهش در مجروع 

های مربوط به آوری شد. بررسیمورد بررسی جرع

جنس و گونه را مشخص  10ها وجود شناسایی قار 

 ,Armillaria, Pluteus ها شاملکرد. این جنس

Lycoperdon, Coprinus, Crepidotus, Pholiota, 

Fomes, Trametes, Ganoderma, Trichaptum, 

Stereum, Xylaria, Daldinia, Hypholoma, 

Cookeina sp., Schizophyllum, 5 جدولگ هستند.  

 هایپاتم مربوط به جنس رویشگاهبیشترین فراوانی در 

Ganoderma, Fomes, Crepidotus  وTrametes،  در

 ,Armillariaهای جنس مربوط بهخانه نم رویشگاه

Ganoderam, Stereum  وTrametes رویشگاهدر  و 

. است Pluteusو  Fomes هایمربوط به جنس گرازبن

در مجروع با در نظر گرفتن مساضت مناطن مورد 

های ماکروسکوپی در واضد سط  بررسی ضوور قار 

 نخورده گگرازبن های دستجنگلگهکتار  به ترتیب در 

 10/1خانه  خوردگی متوسق گنمدرصد، دست 55/1

درصد بود که  24/6خوردگی زیاد گپاتم  درصد، دست

خوردگی و دهنده آن است که با افزایش دستنشان

های دخالت در عرصه، درصد فراوانی قار 

گین طور میان. بهدر هکتار کرتر شده است ماکروسکوپی

های ماکروسکوپی در هکتار در قار درصد فراوانی 

آمد  دست بهدرصد  94/6های مورد بررسی رویشگاه

 14با  Ganoderma lucidumدر مجروع   .5گجدول 

 660/6با  .Cookeina spدرصد بیشترین فراوانی و 

 . 3درصد کرترین فراوانی را داشتند گجدول 

 

 با سابقه مدیریتی متراوت های جنگلهای ماکروسکوپی در اکوسیستمدرصد فراوانی قار  -5 جدول

Table 2. Frequency percent of macrofungi in forest ecosystems with different management history 

 رویشگاه

Site 

 شدت دخالت انسان
Human intervention 

intensity 

 تعداد نرونه
Number of 

Sample 

 همساضت رویشگا
Area (ha) 

 فراوانی قار  در هکتار گدرصد 
Frequency percent of 

macrofungi 
 گرازبن

Gorazbon 

 نخوردهدست
Undisturbed or virgin 

34 27.8 1.22 

 خانهنم
Namkhaneh 

 خوردگی متوسقدست
Middle disturbed 

59 50 1.18 

 پاتم
Patom 

 خوردگی زیاددست
High disturbed 

26 48.8 0.54 

 

در زی چوبهای ماکروسکوپی فراوانی قار 

ارتباط با سلامت درختان در طبقات انتهایی پوسیدگی 

-ار های قبیشترین گونه کهطوریبه ،افزایش نشان داد

در طبقه پن  سلامت زی چوبهای ماکروسکوپی 

 های ماکروسکوپیکرترین قار درختان وجود داشتند و 

در طبقه سالم و زنده یعنی طبقه یک قرار زی چوب

داری بین دارند و با آزمون آماری دانکن، اختلاف معنی

درصد وجود داشت  2طبقه پن  با بقیه طبقات در سط  

  .3گشکل 

 سلامتها نشان داد که در بین عامل تجزیه واریانس داده

داری درصد اختلاف آماری معنی 2سط   درختان در

. 4 جدولگشود دیده می
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 خیرود نوشهر، مازندران های مورد بررسی جنگلدر رویشگاه شدهشناساییهای ماکروسکوپی فهرست قار  -3 جدول
Table3. The List of identified microscopic fungi in the studied sites of Kheiroud forests, Nowshahr, 

Mazandaran 

 

 
 های ماکروسکوپی در ارتباط با سلامت درختانفراوانی قار  –3شکل 

Figure 3.Abundance of macrofungi in relation to trees health 
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درختانسالمت
Tree health

هاآرایه  
Taxons 

 نرونه کل
Total Sample 

 رویشگاه
Site 

 گرازبن
Gorazbon 

 نرخانه
Namkhaneh 

 پاتم
Patom 

Fomes fomentarius (L.) Fr. (1849) 13 6 4 3 

Armillari amellea (Vahl) P. Kumm. (1871) 10 2 6 2 

Stereum sp. Hilll ex Pers. (1794) 8 0 6 2 

Stereum hirsutum (Willd.) Pers. (1800) 2 2 0 0 

Trametes gibbosa (Pers.) FR., (1836) 7 2 4 1 

Trametes versicolor (L.) Lioyd (1920) 7 0 5 2 

Pluteus sp. Fr (1836) 8 3 4 1 

Pluteus cervinus (Schäffer: Fr) P. Kumm (1871) 2 1 1 0 

Hypholoma fasciculare (Huds.: Fr.) P. Kumm. 3 1 2 0 

Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst (1881) 17 3 10 4 

Ganoderma applanatum (Pers.) Pat. (1887) 9 0 7 2 

Trichaptum sp. Murrill (1904) 2 2 0 0 

Trichaptum biforme (Fr.) Ryvarden (1972) 3 1 1 1 

Daldinia concentrica (Bolton) Cesati & de Nataris (1996) 5 3 2 0 

Lycoperdon pyriforme Schaeff. (1774) 2 1 0 1 

Lycoperdon sp. (Pers). (1794) 4 2 2 0 

Coprinus sp. (Pers). (1797) 3 1 1 1 

Schizophyllum commune Fries (1815) 2 2 0 0 

Xylaria polymorpha (pers.) Grev., (1824) 5 2 1 2 

Crepidotus sp. (Fr.) Staude (1857) 4 0 1 3 

Pholiata sp. (Fr.) P. Kumm. (1871) 2 0 2 0 

Cookeina sp. Kuntze (1891) 1 0 0 1 
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 های عامل سلامت درختانتجزیه واریانس داده -4 جدول
Table 4. The analysis of variance of Trees health 

 منبع تغییرات 

Source 

 درجه آزادی

df 

 میانگین مربعات

MS 
F Sig. 

 درختسلامت 
Tree health 

 نوع رویشگاه

Model 
4 117.56 

3.94 0.05** 
 خطا

Error 
14 29.86 

 

 بحث

های بیشترین ضوور قار نتای  این تحقین نشان داد که 

های چهار و پن  زی در طبقهماکروسکوپی چوب

لامت بندی سدرختان بوده است که از نظر تقسیمسلامت 

دار سرپا و افتاده است. در واقع درختان مربوط به خشکه

دار در این ضوور بالای خشکه این موضوععلت 

دار سرپا و افتاده در ، چون درصد خشکهاستها جنگل

های جنگل ازتر بیش نخوردهو دست های بکرجنگل

در بین  . Marvei Mohadjer, 2011خورده است گدست

دارهای افتاده ، خشکهدارهامختلف خشکه هایشکل

زی را به خود های چوبهای قار بیشترین ونای گونه

علت آن داشتن سط  وسیع برای  دهند کهاختصاص می

 هایها و داشتن درجات پوسیدگی در بخشتجرع قار 

ا ههای متراوتی از قار مختلف است که میزبان گونه

 ,Heilmann-Clausen and Christensenشود گمی

2003.  

 شدهیریتمدهای های قار  در جنگلتنوع گونه

های مدیریت نشده است، چون ضجم کرتر از جنگل

های مدیریت نشده بیشتر است دار نیز در جنگلخشکه

های تحت در جنگل . Abrego and Salcedo, 2013گ

خوردگی و نیز سابقه دست اندازهبهمدیریت و با توجه 

 دارها بهی از خشکهها، مقادیر متراوتمدیریتی جنگل

شوند که امروزه وجود های مختلف دیده میشکل

تواند شرال می شدهمدیریتهای دارها در جنگلخشکه

ای هنقش مهم و مثبتی در پراکنش و توزیع مکانی قار 

زی داشته باشد. تغییر در اندازه و ماکروسکوپی چوب

حت های تدارهای افتاده و سرپا در جنگلکیریت خشکه

مدیریت و با سابقه مدیریتی متراوت در پژوهش مشابهی 

 Marveiدر جنگل شرال ایران به ایبات رسیده است گ

Mohadjer, 2011 . دارها واض  است که ضوور خشکه

ع عنوان یک زیستگاه و منبهای جنگلی بهدر اکوسیستم

های های قار  و ارگانیسموذایی برای دیگر گونه

کنند است ست میدیگری که بر روی چوب زی

 دهندهنشاننتای  این پژوهش .  Harmon et al., 1986گ

خوردگی و دخالت در آن است که با افزایش دست

های ماکروسکوپی در هکتار عرصه، درصد فراوانی قار 

 و با نتای  کرتر شده است شدهمدیریتهای در جنگل

Junninen  2006گو هرکاران  ،Penttila  و هرکاران

، Junninen and Komonen (2011)،  2004گ

Heilmann-Clausen and Christensen (2004) ،

Debeljak (2006) ،Salcedo (2013)  وStokland and 

Larsson (2011) هرخوانی دارد .Juutilainen  و

های طبیعی گمدیریت   نیز در جنگل2014هرکاران گ

آ   و پیسهPinus sylvestrisکاج گ شدهیریتمدنشده  و 

ا هبه این نتیجه رسیدند که فراوانی قار   Picea abiesگ

آ بیشتر از جنگل های طبیعی کاج و پیسهدر جنگل

ور طنتای  این پژوهش نشان داد به .است شدهیریتمد

های ماکروسکوپی در قار میانگین درصد فراوانی 

درصد است، یعنی  94/6هکتار در منطقه مورد بررسی 

میانگین کرتر از یک اصله  طوربهدر هر هکتار از جنگل 
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درخت دارای قار  ماکروسکوپی مشاهده شده است. 

های انسانی بسته به هدف در دخالتدر ضقیقت 

تواند سبب های دارای طرح و فاقد طرح، میجنگل

 تثییرگذار. عوامل شودافزایش یا کاهش فراوانی قار  

دخالت روستانشینان، دامداران محلی، وجود  مانند

رویه و های بیگیری، برداشتهای زوالهکور

های نامناسب گذاریهای ویراصولی و نشانهبرداریبهره

تعادل طبیعی این  زدن برهمتواند موجب تخریب و می

بب کاهش آنها در های ماکروسکوپی و در نتیجه سقار 

شود. هرچنین با توجه به اینکه  اکوسیستم جنگل

 دریای کرتری نسبت رویشگاه پاتم در ارتراع از سط 

خانه و گرازبن قرار دارد، در نتیجه مقدار به رویشگاه نم

بارش و رطوبت ضاصل کرتر بوده و در نتیجه فراوانی 

 Aghajani etیابد گهای ماکروسکوپی کاهش میقار 

al., 2013  . هرچنین با افزایش روشنه، نور بیشتری به

نیز شود و رطوبت موجود در آن کف جنگل وارد می

وقتی  ولی ،گیردزود تحت تثییر پدیده تبخیر قرار می

تاج پوشش جنگل بسته است با سایه انداختن شرایق 

های ماکروسکوپی فراهم قار  مناسب رشد و استقرار

با توجه اینکه ضوور قار  به رطوبت  رواست. از این

و دما بستگی دارد، در بخش پاتم رطوبت ضاصل کرتر 

قار  کرتر است. در واقع دخالت  و در نتیجه فراوانی

 ازضدبیشگذاری و باز شدن انسان، افزایش شدت نشانه

ر د گذشته درهای بهداشتی تاج پوشش و ضتی برش

به هرین است.  مؤیر های ماکروسکوپیفراوانی قار 

های دنیا مدیریت است که در بسیاری از جنگل علت

های جنگلی سبب کاهش ضجم درختان اکوسیستم

ای هیده در جنگل و در نتیجه از بین رفتن زیستگاهپوس

 ;Penttila et al., 2004زی شده است گهای چوبقار 

Siitonen, 2001  . بخش مهری از نیازهای تجدید

ضیات در جنگل، از تجزیه مواد ناشی از فعالیت 

 روی برچوبهای ماکروسکوپی عامل پوسیدگی قار 

تواند میشود که این امر مین میثدرختان افتاده و سرپا ت

 کرک مؤیریبه چرخه اکوسیستم جنگل و پویایی آن 

پوسیدگی چوب یکی از فرآیندهای مهم در . نراید

اکوسیستم جنگل است و به چرخه کربن و نیتروژن 

-کند و شرایق را برای زیستگاه دیگر ارگانیسممیکرک 

ا  خو در نهایت تبدیل به بخشی از  نرایدمیها فراهم 

 Juutilainen et al., 2014; Stoklandشود گجنگل می

and Larsson, 2011.   های ماکروسکوپی در ضرر قار

جنگل از اهریت خاصی برخوردار است و اجرای 

نادرست ابزارهای مدیریتی جنگل چرخه زیستی و 

برد و سبب توعیف ها را از بین میتکاملی قار 

بنابراین با   .Möller, 1922گ شودمیاکوسیستم جنگل 

های مدیریتی شرال کشور، ارزیابی وضعیت طرح

توان مشکلات و نواقص موجود را بر طرف کرده و می

درست اجرا کردن شیوه  و با ارائه راهکارهای مناسب

ی های ماکروسکوپبه قار  گزینی هرگام با طبیعتتک

 .کردعنوان جز مهم اکوسیستم جنگل توجه به
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Abstract 

This research aimed to investigate the effects of forest management on the presence and abundance of 

macrofungi. Through a full inventory of all fungus-affected trees and removing the fungi from the trees 

in the sites under investigation, three of them having a long history of different forest management in 
the Kheyroud Forest were selected, i.e. one in Patom with three periods of tree marking, another in 

Namkhaneh with two and the other in Gorazbon with no tree marking. The results showed that the 

majority of the fungi could be found at the fifth level of tree categorization regarding their health, i.e. at 

the level of fallen dead wood (log, stump, branches and twigs). Ganoderma lucidum at 14 percent 
showed maximum abundance, whereas Cookeina at 0/008 the lowest. With regard to the area of the site 

under investigation, in hectare, the percentage of the fungi in Gorazbon, Namkhaneh and Patom were 

1.22, 1.18, and 0.54%, respectively. It could finally be concluded that the percentage of the wood 
macrofungi in intact forests was more than managed ones. 

Keywords: Fungal ecology, Wood decay, Forest protection, Forest management. 

                                                                                                                         
* Corresponding author:             Email: hamed_aghajani_85@yahoo.com 



 

 
 

 


