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http://jwfst.gau.ac.ir  

  

  هاي راش استان مازندران هاي ماکروسکوپی در توده معرفی قارچ
  

  3سوزان بدلیانو  2زاده موسی ، سعید علی1علی برهانی*
  ،بهشهر ، ایستگاه تحقیقات جنگل و مرتع پاسند،ان مازندرانت علمی مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استعضو هیأ1

  بهشهر،، قیقات جنگل و مرتع پاسندحایستگاه ت، محقق مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان مازندران2
  ارمنستان،  دانشگاه ملی ایروان، دانشکده بیولوژي،ها شناسی و بیوتکنولوژي قارچ  قارچآزمایشگاهکارشناس 3

  23/2/91:  ؛ تاریخ پذیرش21/3/90: یخ دریافتتار
  1چکیده

 استان مازندران هاي راش موجود در تودههاي ماکروسکوپی  قارچ گونه 100ن مقاله فهرستی از یا
ن بار از روي ی گونه براي اول24ن بار از استان مازندران و ی گونه آن براي اول41 که کند ه مییرا ارا
هاي  خانواده. باشند د مییران جدیا  فهرست قارچی گونه براي11 و شوند ران گزارش مییدر اراش 

Russulaceae و Polyporaceae خود بهاي را  گونهتعداد ترین  بیش گونه 11 و 12ب با یترت هب 
 57 نشان داد که نام بردههاي  روسکوپی در رویشگاهکي ماها  قارچبستر رشدبررسی . اند اختصاص داده

ونه از گ 42دهد که  ن فهرست نشان مییا. اند ش داشتهینه بر روي خاك رو گو43زي و  گونه چوب
ها نشان داد که  مطالعه نحوه پراکنش قارچ.  گونه سمی هستند10 خوراکی و  شدهآوري هاي جمع قارچ
ترین تنوع   درصد کم13هاي جنوبی با  ترین تنوع و دامنه  درصد تنوع گونه بیش32هاي شمالی با  دامنه
 نحوه پراکنش  تنوع ودي در موردی اطالعات جدپژوهشن یج اینتا.  ماکروسکوپی را داشتندهاي قارچ
  .هدد ه مییشمال کشور اراهاي  جنگل هاي راش تودههاي ماکروسکوپی در  قارچ

  
  ، مازندراندرختان راشهاي ماکروسکوپی،   پراکنش، قارچ:ديیهاي کل واژه

  
                                                

  borhani.ali@gmail.com: مسئول مکاتبه *
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  مقدمه
 راسری شده در سی گونه راش شناسا10 یکی از) Fagus orientalis Lipsky 1980(راش شرقی 

وپا، قفقاز و شمال ایران از رشرقی ا جنوب. مناطق محدودي از جهان رویش دارددر که باشد  جهان می
 نیازهاي اکولوژیکی و .)2004 ،روگرز و پاروتا( آیند شمار می ههاي این گونه ب رین رویشگاهت مهم

شرایط مناسبی را براي  خاك غنی  وی مرطوبی آب و هواانندم رویشگاهی این گونهخاص شرایط 
هاي  هاي متنوعی از قارچ  گونهها لکه در همه فص طوري ه ب،آورد رویش انواع مختلف قارچ فراهم می

  .خورد چشم می هها ب ماکروسکوپی در این جنگل
رچ به گیاه در  نسبت قااز و صحیح مناسبشناخت ها نیازمند  برآورد دقیق از میزان تنوع قارچ

 .)1997 ،هاندرف و لودج (ی مختلف استینواحی جغرافیا
ها با طیف   این قارچ. هستند خودها براي تغدیه وابسته به گیاهان میزبان تعداد زیادي از قارچ

 ،ي هر منطقهاه شناخت ترجیح میزبانی قارچ. ها و گیاهان میزبان در ارتباط هستند وسیعی از رویشگاه
و و نقش آن در توالی حفظ تنوع بیولوژیکی  جمعیت، ییپویا تواند بر الگوي انتشار،  میاز این نظر که

 .)2002 ،گیلبرت و همکاران( باشد  بسیار مهم میثیر داشته باشدأی از عملکرد اکوسیستم تیها جنبه
نیم و ک هاي ماکروسکوپی یاد می ها با عنوان قارچ ها گروهی که ما در این مقاله از آن در بین قارچ

ها مورد  ن  تنوع آ،ها  از نظر تاریخی بیش از هر گروهی دیگر از قارچ،قرار دادیم 1ماشروممعادل واژه 
ها هستند که  ها و آسکومیست هاي متعددي از بازیدومیست گرفته است و شامل راسته مطالعه قرار

مسلح دیده و با م غیره کافی بزرگ هستند که با چشداراي کالهک یا اندام باردهی مشخص و به انداز
  .شوند میدست برداشت 

از  در زندگی بشرها   آندلیل نقش بسیار مهم ههاي بسیار دور ب هاي ماکروسکوپی از زمان قارچ
ی و همچنین نقش یتولید انبوه در صنایع غذا ها در صنعت داروسازي، کشت و ز آنااستفاده  جمله

. اند  بوده دانشمندان و مردم عادي مورد توجه،طبیعتها در تجزیه زیستی و بازگشت مواد به  حیاتی آن
  .)2004 ،چنگ و میلس(

 و  رطوبت، حرارت، شورياز نظرخصوصی  ههاي خاصی با شرایط محیطی ب ها در رویشگاه قارچ
هاي  محیطی خاص گونهدر شی به انتشار نشوند که ممکن است در واقع واک  ظاهر میاسیدیته
  .)2008 ،ي و همکارانگرگور( هاي حساس باشد میزبان

                                                
1- Mushroom 
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دلیل  ههاي مختلف در نقاط مختلف اروپاي شمالی ثابت کرد که مدیریت شدید جنگل ب بررسی
هاي گیاهی با  چوب و شاخ برگ زیر درختان جنگلی نیز کاهش تنوع گونه ههاي افتاده، خرد کاهش تنه

 ،لند و بندیگسن هوی؛1995 ،بدر و همکاران(زي رابطه عکس دارد  هاي قارچ چوب تنوع کالهک
  .)1981، واسترلوند و اینگلوگ؛ 1997 ،اولسون و همکاران؛ 1997

 باشد می جنگل یکی از عواملی است که با ظهور قارچ در جنگل در ارتباط نیز تیپ رویشی
گزارش نمود  )2005( هاتوري هورتی .)1993 ،پرینی و همکاران ؛1992 ،کوست ؛1992 ،بوجاکویچ(

هاي راش نواحی مرکزي ژاپن   تیپ اختصاصی جنگل1پور  پلیهاي قارچ ونهکه تعدادي زیادي از گ
) F. grandifolia(ی ی گونه قارچ عامل پوسیدگی از روي راش آمریکا70اي دیگر  در مطالعه .اند بوده

  .)2004، روگرز و پاروتا( گزارش شده است
هاي راش شمال کشور  بط با جنگلتهاي ماکروسکوپی مر  تنوع قارچوفراوانی مطالعه در مورد 

 هاي ایران در کتاب قارچ.  معدودي در این رابطه وجود داردهاي یز بوده است، گزارشچبسیار نا
 گونه آن قارچ 68ه است که  نام برده شد)F. orientalis ( گونه قارچ از روي راش70 )1390 ،ارشاد(

 هالنبرگ، )1980 (هالنبرگ ،)1979 (ها توسط هالنبرگ  این قارچتر بیش. ماکروسکوپی بوده است
 .اند گزارش شده) 1977( نیمال و یوتیال  و)1976( ، سلیمانی)1974( ، والتینگ و سوئینی)1981(

آوري و گزارش  درختان راش ایران جمعزي را  چند گونه قارچ چوب) 2002(پور و همکاران  عارفی
رش  گزاRussulaاز جنس اش درختان رگونه قارچ میکوزیر  8 )2008(برهانی و همکاران . نمودند
هاي شمال  هاي ماکروسکوپی از جنگل  دیگري از قارچهاي هاي اخیر گزارش و نیز در سال نمودند

زاده و  موسی علی(شوند  ها تعدادي مرتبط با درختان راش دیده می کشور وجود دارد که در بین آن
  ).2010 ،برهانی و همکاران؛ 2008 ،برهانی و همکاران؛ 2010،  کریم و همکاران؛2010 ،همکاران
نجام شده ااستان مازندران  هاي راش توده با اهداف ذیل در )1386-90 ( سال5 طی پژوهشاین 

  .است
  استان مازندران  هاي راش در تودههاي ماکروسکوپی  ی قارچیآوري و شناسا معج -

هاي  شیبال و  مختلف سهاي لدر فصهاي ماکروسکوپی  قارچبررسی پراکنش و نحوه انتشار  -
  استان مارندرانهاي راش تودهدر مختلف 

                                                
1- Polyporus 
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  ها مواد و روش
 هاي راش توده هاي ماکروسکوپی منظور تعیین ترکیب، تنوع و انتشار جمعیت قارچ هببرداري  نمونه

 انجام شد سال 5در طی اند  مشخص شده (*)  با عالمت1در شکل که  منطقه مختلف 20مازندران از 
 مرکز و غرب ،هاي راش در شرق اب شدند که در حد امکان تمامی رویشگاهمناطق به شکلی انتخ

اي یک  ههفت(طور متمرکز  هبتصادفی،  صورت جنگل گردشی و هبها  برداري نمونه. دناستان را شامل شو
 و نامنظم از نظر پراکندهطور  ه بدر سایر مناطق و) 18  و17 ،16 هاي شماره(در منطقه بهشهر ) بار

 نمونه 1-5 مشاهده شده در حد امکان هاي  قارچهاي از تمامی گونه. نجام شده استانی امکانی و زم
برداري انجام شد و مشخصات هر نمونه شامل  ها در عرصه عکس براي همه نمونه . شدندآوري جمع

، تیپ جنگل، ارتفاع از سطح دریا، جهت و میزبان: مانندخصوصیات بستر رشد ، آوري محل و تاریخ جمع
ها هوا  در آن دمهصمنظور جلوگیري از  ه مجزا که بهاي پالستیکی سهیها در ک نمونه .ان شیب ثبت شدمیز

 نقش اسپور تهیه 1هاي راسته آگاریکال  نمونهاز آزمایشگاه در. قل شدندت به آزمایشگاه من،دمیده شده بود
مرفولوژیکی میکروزه اسپورها و سایر خصوصیات شکل و اندا. شد تا رنگ توده اسپور مشخص گردد

محلول  لیتر  میلی2گرم الکتوفنل و   میلی100 شامل 2 و الکتوفنلمی در آبی پنبهی تهیه اسالید داها با قارچ
 .گرفت سی قرارراستفاده از میکروسکوپ نوري و استریو میکروسکوپ مورد برآبی پنبه و با  درصد 1

سون و  ، گیلبرت)1983(ر موز، )1986(، سینگر )1981 (فلیپس ها با استفاده از منابع علمی معتبر نمونه
 و )2008( کیرك و همکاران ،)1991(، ریواردن )1987( ریواردن سون و ، گیلبرت)1986(ریواردن 

،  برسینسکی و بسل؛2000، جوردن؛ 1998، کیزر( ی شدندیها شناسا هاي رنگی مختلف از قارچ اطلس
فسور و براي پریدأی و تییمنظور شناسا پور به پلیهاي   نمونهتر  بیش).1998 ،سورسک و وانکورا؛ 1990

  .گردیدشناسی دانشگاه اسلو در نروژ ارسال   بخش گیاه دریسشنا استاد قارچریواردن 
هایی که  گونه  باپژوهش این درآوري شده  جمعماکروسکوپی  هاي هاي قارچ مقایسه گونهنظور م به

  .  شداستفاده) 2009 ،رشادا(ي ایران ها لیست قارچ  از ایران گزارش شدند، ازقبالً
نگهداري و براي ) گراد  درجه سانتی6-8(مدت در یخچال   براي مطالعات بعدي در کوتاهها نمونه

ها  ها در هرباریوم قارچ همه نمونه. خشک شدند درجه در آون 40-45در دماي مدت  هداري طوالنیگن
  .ندداري شدر ایستگاه تحقیقات جنگل و مرتع پاسند بهشهر نگهد

                                                
1- Agaricales  
2- Cotton Blue-Lacctophenol 
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ها و رسم   تجریه و تحلیل داده. مشخص شدباالها با استفاده از منابع  خوراکی و سمی بودن گونه
  .افزار اکسل انجام شد نمودارها با استفاده از نرم

  

 
  

  .دراننهاي استان ماز برداري در جنگل مناطق نمونه -1شکل 
  

  نتایج
با  .ی گردیدیراش استان مازندران شناسا توده در گونه قارچ ماکروسکوپی 100 پژوهشدر این 

جمعیت  گونه براي 11 مشخص گردید کهاند   که تاکنون از ایران گزارش شدهییها  قارچتوجه به
 گونه براي اولین بار از روي 24استان مازندران و در  گونه جدید 41، باشند  جدید میایرانقارچی 
 مشخص  و ،  هاي ترتیب با عالمت هبدر فهرست ( شوند راش در ایران گزارش میدرختان 

. )2 ، شکل1 جدول(  راسته و دوشاخه تعلق دارند12 خانواده، 37 جنس، 57ها به  این گونه. )اند شده
  ترین تعداد  کمبازیدومایکوتا و  شاخه در ) درصد89(آوري شده  هاي جمع ترین تعداد قارچ بیش

، Russulales هاي راستهها به  ترین گونه بیش.  قرار داشتندآسکومایکوتا  شاخهدر)  درصد11(
Agaricales و Polyporales  2 شکل(تعلق داشتند(.  
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  راستھ
  

  .هاي مختلف  راش در راستههاي تودههاي قارچ ماکروسکوپی   گونهتعداد -2شکل 
 

ترتیب  ه بPluteaceae  وRussulaceae ،Polyporaceae هاي  خانواده قارچی خانواده37از بین 
که در این میان ). 3 ، شکل1 جدول(صاص دادند تخود اخه  را بگونهترین   گونه بیش7 و 11 ،12با 

 . را داشته است گونهترین  گونه بیش8با  Russulaجنس 
 ها زي بودند که در بین آن چوب)  گونه57(ی شده یهاي شناسا ارچترین ق ، بیشاز نظر بستر رشد

، هاي افتاده خشک شده  و بقیه بر روي درختان سرپا خشک شده، تنهوي درختان زنده گونه آن ر9تنها 
 گونه بر روي خاك 43در مجموع اند،  هاي افتاده پراکنش داشته چوب هاي خشک شده و یا خرده کنده

  .)4 شکل( رویش داشتند
  

  
  

  .لفهاي مخت هاي راش در خانواده هاي قارچ ماکروسکوپی توده تعداد گونه -3 شکل
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  .هاي راش در بسترهاي مختلف رشد هاي قارچ ماکروسکوپی جنگل فراوانی گونه -4 شکل
  

  .هاي مختلف هاي راش در خانواده هاي قارچ ماکروسکوپی توده تعداد گونه -1 جدول
  تعداد  خانواده  ردیف  تعداد  خانواده  ردیف

1 Agaricaceae 3 20 Marasmiaceae 5 

2 Auriculariaceae 2 21 Meruliaceae 1 

3 Auriscalpiaceae 1 22 Nidulariaceae 1 

4 Boletaceae 1 23 Pezizaceae 3 

5 Bulgariaceae 1 24 Phallaceae 1 

6 Clavariaceae 1 25 Pleurotaceae 6 

7 Clavulinaceae 2 26 Pluteaceae 7 

8 Cantharellaceae 1 27 Polyporaceae 11 

9 Coprinaceae 5 28 Pyronemataceae 1 

10 Corticiaceae 6 29 Ramariaceae 1 

11 Cortinariaceae 7 30 Russulaceae 12 

12 Dacrymycetaceae 1 31 Sarcoscyphaceae 1 

13 Ganodermataceae 2 32 Schizophyllaceae 1 

14 Geastraceae 2 33 Stereaceae 2 

15 Gomphaceae 1 34 Strophariaceae 4 

16 Helvellaceae 3 35 Tremellaceae 1 

17 Hericiaceae 1 36 Tricholomataceae 6 

18 Leotiaceae 1 37 Xylariaceae 1 

19 Lycoperdaceae 2      
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ترین  هاي قارچ، این بررسی نشان داد که بیش ی و دامنه بر تعداد گونهیثیر جهت جغرافیاأاز نظر ت
شرق مشاهده  غرب و شمال شمالشمال، : شمالی شاملهاي  در دامنه ) گونه49( هاي قارچی تعداد گونه
 جنوب،: هاي جنوبی شامل در دامنه)  گونه20(ترین تنوع قارچی  در مقایسه با آن کم. شده است

  ).5 شکل(اند  ها رویش داشته  گونه در تمامی دامنه31. شرق مشاهده شده است غرب و جنوب جنوب
  

١٩، %  ٢٩

٣٢% ،۴٣١، %٩٢٠

١٣; %٢٠

٢۴ ،  %١۶

غرب ، شمال غرب و جنوب غرب
شمال، شمال غرب و شمال شرق 
تمامی دامنھ ھا
جنوب، جنوب غرب  جنوب شرق 
شرق، شمال غرب و جنوب شرق  

  
  

  .هاي مختلف بستر رشد هاي راش در دامنه هاي قارچ ماکروسکوپی جنگل د گونهعدات -5 شکل
  

آوري  هاي ماکروسکوپی جمع قارچهاي  یک از گونه فهرست زیر شامل اطالعات متنوعی براي هر
م و اختصارات زیر در ی و عالاند وسیله خط اریب از یکدیگر جدا شده هاست که ب پژوهشدر این  شده

  .ده شده استاین فهرست استفا
-شوند  براي اولین بار از ایران گزارش می /-ار از روي راش در ایران گزارش  براي اولین ب
  /  سمی- /  خوراکی-/ شوند  براي اولین بار از استان مازندران گزارش می-/ شوند می
-خوراکی غیر /CS -آوري  محل جمع /masl - ارتفاع از سطح دریا بر حسب متر /O -  زمان

اي از  قطعه -L / تنه افتاده - FT/ تنه سرپاخشک  - DST/  تنه زنده - LT/ جهت شیب  - FS/ ویشر
 - FB/ هاي افتاده  سرشاخه - FTG/ کنده درخت  -S/ مانند  کنده که پس از قطع درخت باقی می

 ، با این نام قبالًهمنام=  /ریشه  -R/  میکوریز- M/ خاك - T  /چوب خرده -WD /هاي افتاده  شاخه
  .گزارش شده بود
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  استان مازندرانراش  در تودههاي ماکروسکوپی  فهرست قارچ
  

1. Agaricus arvensis Fr.-/  /CS14/ masl 540/ O Oct. / FS SW/T/  
2. Amanita  fulva (Sch.:Fr.) Gig.& Guil - // CS 8,9,10,15/ masl 800-1700/ O 
Jul. - Nov. / Fs SE/ M/ 
3. Amanita pantherina (C.D.:Fr.) Krombh-// CS all/ masl 800-1000/ O Jul.-Nov./ 
FS all/M/ 
4.  Amanita rubescense Pers.: Fr. - //CS 9,14,16/ masl 400/O Jul./ FS SW/ M/ 
5. Amanita vaginata (Bull.:Fr.)Vitt. //SD 8,10,16/ masl 800-18000/ O Jul.- Nov./ 
FS all/ M/ 
6. Armillaria mellea (vahl.: Fr.)Kumm. - // CS all/ masl 450-1900/ O Oct.- Nov. 
/ FS all/ R/ 
7. Auricularia auricula-judea (Bull.:Fr.)Wettst. -// CS 7,10,16,17,19/ masl  
500-1600/Oall/S FS all/ FB,FT / 
8. Auricularia mesenterica (Dicks.:Fr.)Pers.-//CS all/masl 400-1600/O all/FS 
all/FB, FTg / 
9. Boletus edulis Bull.:Fr. .-/  /CS7,10,19/ masl 1600-1800/ O Jun. - Nov./ FS 
N/M/  
10. Bovista plumbea Pers. -  /CS7,17/ masl600-1600/ O Jul. – Nov./ FS SE/T/ 
11. Bulgaria inquinans (Pers. :Fr) Fr.- /CS all/ masl400-1600/OSep.- Nov./ FS 
N/FT/ 
12. Calocera cornea (Batch.Fr.) Fr. - /CS all/ masl400-1400/ O all/ FS All/FT/ 
13. Cantharellus cibarius Fr. - /CS 9,10,12,18/ masl 400-1500/ O Jul. - Nov./ FS 
all/M/ 
14. Clavaria vermicularis Sw, : Fr.. - /CS 10,16/ masl 800-1600/ O Nov./ FS 
N/T/ 
15. Clavariadelphus pistillaris (L.:Fr.)Donk-/CS7,15/ masl 1600/O Sep.-Nov./FS 
SE/T/ 
16. ,*Clavicorona pyxidata (Fr.)Doty-/CS8,16/masl 800-1600/OJul./FS 
SW/FB (rotten)/ 
17. ,Clavulina cinerea (Bull. :Fr.)Sch.-/CS10,16/masl 400-1100/O Nov./FS 
SE/M/ 
18. Clavulina cristata (Hol.:Fr.) Sch .-/CS 7/masl 300-1000/O Oct.- Nov./FS 
SE/M/ 
19. Climacodone septentrionole (Fr.) Kar. =/Donkia pulcherrima (Berk.&Curt.) 
Pilat/-/CS 10,14,16/masl 500-1200/O Aug. - Jun. /FS All/FT,L/ 
20. Clitocybe candicans (Pers.:Fr.) Kumm -//CS 12/masl 950/O Jul. /FS 
N/T&fallen leaves / 
21.  Clitocybe gibba (Pers.:Fr.) Kumm = C. infundiboliformis (Sch.:Fr.) Quel-
/CS 7/masl 1400-1800/O Jul.- Oct. /FS NE/T/ 
22. Clitocybe phyllophila (Pers.:Fr.) Kumm-/CS 7/masl 1400 / O Sep.-Nov. /FS 
SE/T& fallen leaves/ 
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23. Collybia fusipes (Bull.:Fr.) Quel-//CS 7/masl 400-1800/O all/FS NE/S& 
around it on humus / 
24. ,Collybia platyphylla Fr.:Pers= Megacollybia platyphylla (Fr.:Pers) Kotl & 
Pouz-/CS 16,18/masl 450/O Jul. /FS NSE/S/ 
25. Coprinopsis atramentarius (Bull) Redhead, Vilgalys & Moncalvo / = 
Coprinus atramentarius (Bull. :Fr.)Fr. /-  /CS 15,16,18/masl 800- 16/O Oct.-
Nov. /FS NE/ S& around it on humus / 
26. ,Coprinellu disseminatus (Pers.) J.E. Jange / =Coprinus disseminatus/ 
(Pers.:Fr.) S.F.Gray -//CS 5,13,18/masl 400-1800/O all/FS N,NW/S& around it 
on humus / 
27. ,Coprinellus domesticus (Bilt.)Vail.Happ. & Jacg. John. / =Coprinus 
domesticus (Bolt.:Fr.) S.F.Gray-//CS 6,7,10,16,18/masl 600-1200/O Apr.- Oct. 
/FS NE/S& around it on humus / 
28. ,Coprinellus micaceus (Bilt.) Vail.Happ.&Jacg.John. /= Coprinus miaceus 
(Bull. :Fr.)Fr./ -/CS 8, 16,18/masl 500-1600/O Mach- Apr. /FS N/ S& around it 
on humus / 
29. ,Crepidotus athochthumus J.E.Kumm-/CS 16/masl 400/O Jul. /FS N/ S& 
around it on humus / 
30. Crepidotus mollis(Fr.)St.- /CS 6,7,9,15,16,18 /masl all/O all /FS all / S& 
around it on humus / 
31. Cyathus striatus (Hude.:Pers)Willd.- /CS 2,7,9,15,16,17 /masl 400-1400/O 
Apr.- Nov./FS all / FTg,FT / 
32. Daldinia concentrica (Bolt.:Fr.)Ces.&De Not.-/CS all /masl 400-2000/O 
all./FS all / WD / 
33. Fomes fomentarius (L.Fr.) Fr. .-/CS all /masl 400-2000/O all./FS all / LT, 
DST, FT/ 
34. Galerina autumnalis (Peck) Sing.&Smith.-/CS 10,12,16 /masl 400-900/O 
May-Jun../FS all / LT,DST,FT/ 
35. Ganoderma applanatum (Pers.) Pat. .-/CS all /masl 400-2500/O all./FS all / 
LT,DST,FT/ 
36. Ganoderma lucidum.(Leyss.:Fr.) P.Karst.-/CS all /masl 400-2500/O all./FS 
all / LT,DST,FT/ 
37. Geaster fimbriatum Fr.- /CS 1,6, 9,15,16/masl 1000-1600/O Sep. Oct. /FS all 
/ T& Leaves compost / 
38. Geastrum triplex Jungh- /CS 2,6,8, 9,14,16/masl 1500-1600/O Sep. Nov. 
/FS all / T& Leaves compost / 
39. Helvella elastica Bull.Fr.- /CS 1,7, 9, 16/masl 500-800/O Sep. Nov. /FS all 
/ T / 
40. Helvella acetabulum (L.)Quel /= paxina acetabulum (L.) Kunt/. Kumm -/CS 
7,16/masl 400-1200/O Mar.-Apr. /FS NE/T / 
41. Helvella lacunosa.- /CS 7, 8/masl 1000-1800/O Apr.-Jun., Sep.-Nov. /FS 
SE/T / 
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42. Hericium cirrhatus (Pers.) Nikol/ =Creolophus cirrhatus (Pers.:Fr.)P.Krast/-
/CS 15/masl 480/O Jul. /FS N/ FT / 
43.  Hygrocybe splendidissima (Orton.) Svr. -/CS 6,10/masl 1000-1800/O Jun.-
Des. /FS N/ T / 
44. ,Hypholoma capnoides (Fr.:Fr.) Kumm. -/CS 10,16,17/masl 400-1500/O 
Oct. /FS NW/ S/  
45. ,Hypholoma fasciculare (Huds.:Fr.) -/CS 1,4,7,9,10,16,17/masl 400-
1600/O All except winter/FS all/ S,FT/  
46. Inocybe lanuginosa (Bull.:Fr.) Kumm-/CS16/masl 635 /O Aug./FS NW/M / 
47. Lactarius camphorates (Bull.) Fr. -/CS12/masl 950 /O Jul. /FS NW/M / 
48. Lactarius deliciosus (L.:Fr.) S.F.Gray-/CS7/masl 1400-1600 /O Jun.-Des. 
/FS N/M / 
49. Lactarius piperatus (Scop..: Fr.) S.F.Gray -/CS16/masl 800 /O Jul. /FS 
NW/M / 
50. (Bull.) Fr. Lactarius volemus (Fr.:Fr.) Fr. -/CS7/masl 800 /O Jul. /FS NW/M / 
51. (Bull.) Fr. Lentinus strigosus (Schw.)Fr./ = panus rudis Fr. /-/CS 10/masl 
1600/O Jun. Jul./FS N/ L/  
52. Lentinus tigrinus (Bull.:Fr.) Fr. -/CS 2/masl 500/O Des. Jul./FS N/ S 
(Soaked) / 
53. Leotia lubrica (Scop.) Pers. -/CS 9,10,15/masl1000,1500/O Sep. Nov. /FS 
NE/ T (between moss) / 
54. Lepiota cristata (Bolt.:Fr.) Kumm. -/CS8, 10/masl 1000-1600 /O Oct.-
Nov.. /FS SE/WD / 
55. Lycoperdon pyriforme Sch.:Pers-/CS8,10,15/masl 800- 1800 /O Jul. /FS 
NE/Rotten S, FT/ 
56. Macrolepiota rhacodes (Vitt.) Sing-/CS9,10,16/masl 800- 1600 /O Jul.-
Nov. /FS SE/T/ 
57. Marasmius alliaceus (Jacq.:Fr) Fr. -/CS 5,12,16,17/masl350-800/O 
May/FS NE,N/ WD (Buried ) / 
58. Marasmius rotula (Scop.:Fr.) Fr. -/CS all/masl 400-2500/O Jul.- Oct./FS all/ 
R,WD/ 
59. Meripilus gianteus (Pers.:Fr) P.Karst. -/CS 9,15,16/masl 350-1250/O 
Oct./FS SW,SW/ R,WD,T, humus / 
60. Mycena crocata (Schrad.Fr.) Kumm-/CS 9,15,16/masl 800-1600/O Oct./FS 
N/ Fallen leaves, humus / 
61. Peziza badia Pers.:Fr. -/CS 7/masl 800- 1700 /O Oct..-Nov. /FS SE/T/ 
62. Peziza petersii Berk & Curt-/CS 8,10/masl 800-1200/O Jul.- Nov../FS 
SE/ WD (burned)/ 
63. Peziza repanda Pers. -/CS 12/masl 1200/ O May /FS N/ T(humus)/ 
64. Phaeolepiota aurea (Matt.) Maire-/CS 12/masl 1350/O Oct.-Nov./FS NW/ 
T (humus)/ 
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65. Phallus impudicus L.-/CS 7,19/masl 1000-1500/O July/FS N,NE/T 
(humus)/ 
66. Pholiota aurivella (Batsch Fr.) Kumm. -/CS 12/masl 900- 1400/ O Oct.-Nov. 
/FS NE/ LT/ 
67. Pleurotus cornucopiae (Paul.:Pers.) Gill.-/CS 7,15,18/masl 400-1600/O July- 
Aug. /FS all/ DST,FT/ 
68. Pleurotus eryngii (D.C.:Fr.)Quel. -/CS 7,8/masl 800/O Oct-Nov. /FS 
NW/ DST,FT/ 
69. Pleurotus ostreatus (Jacq. Fr.) Fr. -/CS All/masl400- 800/O all(except 
winter /FS All/ DST,FT/ 
70. Pleurotus pulmonarius (Fr.:fr.) Quel -/CS 16/masl 800/O Jul.  /FS NW/ 
FT/ 
71. Pluteus aurantiorugosus (Trog.) Sacc. -/CS 7/masl 400-1200/O Jul.-Nov. 
/FS NW/ FT/ 
72. Pluteus cervinus (sch.)Kumm.-/CS 10,14,15,16/masl 400-1000/O all/FS 
N/ FT/ 
73. Pluteus luteovirens Rea..- /CS 12,16/masl 350-900/O Apr.-May/FS all/ 
FT/ 
74. Polyporus badius (Pers.) Schw./CS 7,18/masl 500-1600 /O Apr.-Jun. ,Oct.-
Nov. /FS SE/FT(rotten)/ 
75. Polyporus leptosephalus (Jacq.) Fr., - /CS 10/masl 1350/O Jun./FS NW/ 
FTg/ 
76. Polyporus varius (Pers.:Fr.)-/CS 7/masl 1500/O Oct-Nov./FS NE/ WD/ 
77. Psathyrella candolleana (Fr.) Maire- /CS 7,15,18/masl 250-1500/O Jul.- 
Nov. /FS all/ S& humus around it/ 
78. Ramaria botrytis (Pers.:Fr.)Ricken.-/CS 7,16/masl 400-1700/O Sep.-Oct./FS 
NW/ M/ 
79. Russula cyanoxanhta. (Sch.) Fr.-/CS 16/masl 750/O Jul. /FS NW/ M/ 
80. Russula delica Fr.- /CS 17/masl 800/O Jul. /FS NW/ M/ 
81. Russula fellea (Fr.:Fr.) Fr. /CS 7/masl 800- 1600/O Sep.-Oct.. /FS W/ M/ 
82. Russula lepida (Fr.:Fr.) Fr -/CS 16/masl 480/O Jul. /FS NE/ M/ 
83. Russula maerii Sing. -/CS 16/masl 800/O Jul. /FS NW/ M/ 
84. Russula rosea Ss.Quel. -/CS 7/masl 800-1700/O Jul.- Nov. /FS SW/ M/ 
85. Russula variata Ban. -/CS 12/masl 1000/O Jul. /FS NW/ M/ 
86. Russula virescens (Sch.) Fr. -/CS 16/masl 760/O Jul. /FS NE/ M/ 
87. Sarcoscypha austriaca (Back Ex Sacc.)Boud -/CS all/masl 350-1600/O 
Jun.- Apr. /FS NW/ WD,FB,FTg/ 
88. Schizophyllum commune L.:Fr. -/CS all/masl 350-2500/O all /FS all/ 
LT,S,SDT,FB,FT/ 
89. Steccherium ochraceum (Pers.:Fr.) Gray-/CS 7/masl 650/O Aug. /FS N/ FT/ 
90. Scutellinia scutellata (L.:Fr.) Lamb. Gray-/CS 7,16/masl 500-1400/O Aug.- 
Des. /FS NW/ WD (rotten)/ 



  و همکارانعلی برهانی

 35

91. Stereum hirsutum (Wil.) Pers-/CS ,7,12,13,15,16/masl 400-1600/O all. /FS 
all/ WD,L/ 
92. Stereum subtomentosum Poz. -/CS 15/masl 400-1000/O Oct.- Mar.- /FS N,W/ 
FT, DST/ 
93. Stropharia aeruginosa (Curt.:Fr.) Quel. -/CS 7/masl 1400/O Jul.-Sep. /FS 
N,W/ T/ 
94. Tramates gibbosa (Pers.:Fr.) Fr. -/CS 15,16/masl 500-8000/O all /FS all/ FT / 
95.  Tramates hirsuta Wulf.:Fr.) Pil.-/CS all/masl 300-1500/O Apr.-Jun.  /FS all/ 
LT,FT,DST, FB / 
96. Tramates versicolor (L.:Fr.) Pil.-/CS all/masl 400-1700/O Apr.-Jun. /FS all/ 
LT,FT,DST, FB / 
97. Tremella mesenterica Retz.:Fr. -/CS 7,16/masl 400-1600/O all /FS all/ FB / 
98. Trichaptum biformis (Fr.:Klot.) Ryv. -/CS 16/masl 400-1800/O Apr.-Jun. /FS 
all/ FT / 
99. Tyromyces chioneus (F.r.:Fr.) Kar. -/CS 16/masl 500/O Jul. /FS NW/ FT / 
100. Volvariella bombycina Sch.:Fr.) Sing. -/CS 15, 16,18/masl 300-800 /O 
Nov.- Jul.. /FS all/ LT,DST,FT / 

  
  بحث

هاي   خانواده،آوري شده  خانواده مختلف قارچی جمع37 که از بین نشان داد  حاضربررسی
Russulaceae و Polyporaceaeاین یافته . اند داشتهترین فراوانی را   گونه بیش11 و 12ترتیب با  ه ب

  از جمله والتینگ و سوئینیایرانی ایرانی و غیرگران پژوهش انجام شده توسط هاي پژوهشهاي  با یافته
هاي شمال  هاي ماکروسکوپی جنگل در رابطه قارچ) 1977(، نیمال و یوتیال )1976( ، سلیمانی)1974(

 .مطابقت داردایران 

 که ، شمالیدامنههاي ماکروسکوپی در  هاي قارچ ترین گونه شیها نشان داد که ب الگوي انتشار قارچ
اشاره  )1980 و 1979( هالنبرگ. رویش دارند،  تابستان و پاییز غنی از رطوبت هستندهاي لدر فص

 شمالی در هاي دامنههاي راش شمال ایران در  هاي ماکروسکوپی در جنگل ترین قارچ یشبکند که  می
 ،گراد است  درجه سانتی25-28ست و دما در حدود زیاد ا بارش بسیار ماه جوالي، زمانی که میزان

 ها دامنه و این ها لوع با شرایط مرطوب و همچنین غناي میزبان در این فصاین موض. کنند رشد می
اي جنوب  که رطوبتی که از دریاي خزر و اراضی مرطوب مناطق جلگه طوري هنسبت داده شده است، ب
ها  تر از سایر شیب یابند بیش کنند و تجمع می ها برخورد می گیرد با این شیب دریاي خرز منشاء می

  .است
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، ارشاد(اند   گزارش شدههاي شمال کشور که قبالً هاي ماکروسکوپی جنگل مقایسه فهرست قارچ
کریم و ؛ 2010 ،زاده و همکاران موسی علی( اند شده اخیر گزارش هاي ی که سالیها با قارچ) 2009

 با فهرست این مقاله ویژه بهو  )2010 ،برهانی و همکاران؛ 2008 ،برهانی و همکاران؛ 2010 ،همکاران
هرستی فکه  ایندلیل  هب. اند هاي ماکروسکوپی نایاب شده هاي قارچ دهد که تعداد زیادي از گونه نشان می
ها از بین  ویشگاهکه این ر قبل این، الزم است وجود ندارد 1ایران هاي نایاب و در معرض خطر از قارچ
  .یددست آ ههاي در معرض خطر ب کاملی در مورد تنوع و انتشار قارچ در رویشگاهاطالعات بروند 

مرتبط با درختان  گونه تنها 42(هاي خوراکی   با وجود فراوانی و تنوع گونهیینوان یک ماده غذاع هب
در ن مرسوم نیست و مال کشور چنداهاي خوراکی در نواحی ش آوري و مصرف قارچ  جمع،)راش
عنی ه مب(با نام محلی زرد کیجا  Cantharellus cibariusقارچ  مناطق استان مازندران تنها تر بیش

وان گونه خوراکی شناخته شده و هر ساله مقادیر نامشخصی از آن توسط بومیان از نع هب) ردزدختر 
  .درس فروش میه هاي مناطق مختلف برداشت و در بازارهاي محلی ب جنگل

 مشخص است که از بین )ها روش ذکر شده در بخش مواد و( ي به منابع علمی مختلفربا مرو
میکوریز برون ریشه ) اند خص شدهش مMحرف  در فهرست با(  گونه22 ،ی شدهیهاي شناسا گونه

 تقویت، افزایش رشد و ،ها در حفظ سالمتی با توجه نقش مهم این گونه). 4شکل ( درختان هستند
 پناهگاهی مادري، درختان حفظ:  مانندییها تکنیک و ها روشاز توصیه شده است ختان جنگلی تولید در

 و برداري بهره زمان در جنگل کف گیاهی بقایاي پیر، حفظ و قدیمی هاي جنگل از قطعاتی پیر، حفظ و
 رساندن حداقل جنگل، به وسیع هاي سوزي آتش از جنگل، جلوگیري عملیات پرورشی در گونه هر
 مصرف از جنگل، پرهیز در موجود هاي گونه نوع در تغییر از پرهیز و علفی هاي گونه با پاشی ربذ

 قطع از بعد بالفاصله نهال جنگل، کاشت در مزاحم گیاهان سایر و ها گراس با مبارزه براي ها کش علف
محیطی  زیست هاي سره انجام شده است، به حداقل رساندن آلودگی درختان در قطعاتی که قطع یک

 حفظ به حد امکان تا که ودش ستفادهها، ا کننده آلوده سایر و ازته کودهاي ها، کش آفت از ناشی استفاده
؛ 1999 ،هارجرمن و همکاران؛ 1999 ،هورتون و همکاران( دگرد کمک ارزش با ذخایر این بقا و

  .)2000 ،اسمیت و همکاران؛ 1999بتر  کران
هاي ماکروسکوپی در تجزیه مواد گیاهی و بازگشت مواد   قارچ فردبا توجه اهمیت و نقش منحصر به

هاي مدیریت  در اعمال روش باید، ها  آنییهاي خوراکی و دارو مایکوریز درختان و ارزش به طبیعت،
                                                
1- Iranian Red List of Fungi 
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هدف کلی از مدیریت  به حفظ این عناصر با ارزش کمک شودکه ی اتخاذ گردد یها جنگل روش
 و مدیریت راهبردي نیازمند آن است که همه  و حفظ منابع آن باشد سالمت، توسعه پایداریدتم باساکوسی

ها چندین نقش حیاتی و  زیرا قارچ. ها در آن دیده شوند عوامل از جمله موجودات نامحسوسی مانند قارچ
 ،بوهوا تی (اي با سایر موجودات جنگل دارند کنند و ارتباط پیچیده هاي جنگلی بازي می مهم در اکوسیستم

هاي  در این زمینه امیدواریم این مطالعه در افزایش اطالعات مربوط به جمعیت قارچ .)2011
  .ریافته در شمال نقشی داشته باشدهاي انتشا  گونهویژه بهروسکوپی در ایران ماک
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خاطر کمک به  هشناسی دانشگاه اسلو در نروژ ب  از پرفسور ریواردن در بخش گیاهنویسندگان مقاله
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Abstract1 

This paper lists recent findings of macro fungi of beech stand in Mazandaran 
province in north of Iran. The list contains data on the occurrence of 100 species of 
macro fungi, 41 of which are new to Mazandaran province, 24 new Iranian fungus-
beech associations, and 11 have not p and previously been recorded from Iran. 
Russulaces and Polyporaceae are wood inhabiting and 43 grow on soil. Edible and 
poisonous species are 42 and 10 respectively. Study on macro fungi distribution 
pattern showed that northern slopes consisting 32% of species diversity had the 
highest diversity and southern slopes having 13% had the least diversity. Result of 
this study increases the information about diversity and distribution of macro fungi 
in beech forests of northern Iran. 
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