
  و همکارانمحمد رستمیان

 167

  
 هاي علوم و فناوري چوب و جنگل نشریه پژوهش
  1392، سوم، شماره بیستمجلد 

http://jwfst.gau.ac.ir  
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  1چکیده
ها با تجزیه کردن سلولز،  آیند، این قارچ شمار می زاي گیاهی به زي از عوامل بیماري هاي چوب قارچ

 ارتباط بین این پژوهشدر . ندگرد سلولز و لیگنین باعث ایجاد پوسیدگی در درختان جنگلی می همی
زي، نوع و قطر درخت میزبان و برخی عوامل فیزیوگرافی و  هاي چوب پوسیدگی درختان با تنوع قارچ

کالته گرگان  زي در سري یک جنگل شصت هاي چوب چنین برآورد تعداد درختان آلوده به قارچ هم
زي در دو ترانکست نواري  هاي چوب آماربرداري از درختان آلوده به قارچ. مورد بررسی قرار گرفت

هاي عامل  ه درختانی که قارچ در داخل نوارها همدر طول و در دو طرف دامنه کلی سري انجام شد و
ها استقرار داشتند مورد بررسی قرار گرفتند و براي ارتباط پوسیدگی درختان با  پوسیدگی بر روي آن

زي از رگرسیون لجستیک ترتیبی  هاي چوب ارچعوامل فیزیوگرافی، میزبان، قطر میزبان و تنوع ق
عنوان میزبان و  ، بلوط و انجیلی بهپلت گونه درختی راش، ممرز، 5در این پژوهش . استفاده گردید

هاي  فراوانی گونه.  گونه قارچ عامل پوسیدگی چوب در منطقه مورد مطالعه شناسایی شد9تعداد 
 و از این نظر بین طبقات یافتپوسیدگی افزایش زي در طبقات انتهایی  هاي چوب میزبان و قارچ

 تعداد درختان داراي پوسیدگی چوب در منطقه .داشتداري وجود  پوسیدگی درختان اختالف معنی
ترین و   درصد بیش76/36با  Fomes fomentarius . اصله برآورد گردید1405مورد مطالعه 

                                                
  mohammad24rostamian@yahoo.com: مسئول مکاتبه *
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Ganoderma australe  عوامل .  را براي درختان دارندترین درصد آلودگی  درصد کم47/1با
هاي  ثر نبودند و تنوع قارچتان میزبان در پوسیدگی درختان مؤفیزیوگرافی، نوع میزبان و قطر درخ

زي  هاي چوب د که با افزایش تنوع قارچباش درختان می ترین عامل در پوسیدگی مؤثرزي چوب
 .گردد  تسریع میانپوسیدگی درخت

  
 کالته گرگان زي، رگرسیون لجستیک ترتیبی، شصت هاي چوب ارچ پوسیدگی، ق: کلیديهاي واژه

  
  مقدمه

گیري  علت نداشتن سبزینه قادر به انجام عمل کربن زي موجوداتی هستند که به هاي چوب قارچ
 تولید مواد آلی مورد نیاز خود نیستند و براي ادامه زندگی ناگزیر به استفاده از مواد چوبی ساخته براي

 شکل، رنگ، اندازه و شرایط رویشگاهی بسیار ها از نظر این قارچ. باشند ن چوبی میشده توسط گیاها
عنوان انگل و  باشند و به درختان جنگلی و مقطوعات چوبی خسارت وارد کرده و به متنوع می

، ایزدپناه و همکاران( کنند ساپروفیت درختان جنگلی در انتخاب میزبان خود اختصاصی عمل می
هاي درختان جنگلی،   در بین بیماريآیند و شمار می زاي گیاهی به ها از عوامل بیماري چ این قار).2010

. شود زي ایجاد می هاي چوب  قارچ برخوردار بوده که در اثرهاي چوب از اهمیت زیادي پوسیدگی
اي و نرم در درختان میزبان  هاي سفید، قهوه صورت پوسیدگی هزي ب هاي چوب خسارت ناشی از قارچ

  ).2009زاده،  موسی(شود  ه میدید
هاي مختلف یک جنس یا واریته متفاوت است  زي روي گونه هاي چوب میزان خسارت قارچ

 از این دست آمده که پوسیدگی بهدهد  هاي انجام شده نشان می و بررسی) 2009رودریگز و همکاران، (
  یوسینگ- مولر).2008، سوالر و همکاران(شود  ها سبب کاهش تدریجی وزن و تراکم چوب می قارچ

هاي راش در مرکز آلمان   هکتاري از جنگل8هاي افتاده در یک توده  ت چوبوضعی) 2010(و بارش 
 مدام به حجم درختان  از زمان شروع پژوهش مورد مطالعه قرار دادند،1988-2002هاي  را طی سال

 به 1994کعب در هکتار در سال م متر3/28ه حجم درختان افتاده از ک طوري هافتاده افزوده شده بود ب
ها دلیل این افزایش را طوفان و نوعی از قارچ   رسیده بود، آن2002 مترمکعب در هکتار در سال 5/67

اندازه و بزرگی حجم درختان در افزایش تنوع و غناي . اعالم کردند Fomes fomentariusبه نام 
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ها اختالف  پا و افتاده در تنوع و غناي قارچچنین بین درختان سر  همباشد، ثر میزي مؤ هاي چوب قارچ
تر از درختان زنده و  ها بر روي درختان افتاده و پوسیده بیش داري وجود دارد و تنوع این قارچ معنی

هاي فیزیوگرافی مثل فاکتور). 2012آنجرز و همکاران،  ؛2011السائوس و همکاران، (باشد  سرپا می
یانگ و (ثرند کننده چوب مؤ هاي تجزیه روي پراکنش قارچشیب، جهت و ارتفاع از سطح دریا بر 

 کال هاي جماالدین ی که در جنگل پژوهشطبق) 2009 (محمدنژاد کیاسري و همکاران ).2006همکاران، 
بر روي سه گونه راش، ممرز و  Polyporeهاي  منظور تعیین میزان خسارت قارچ در استان مازندران به

  در تمام منطقهها دیده توسط این قارچ  که میزان درختان آسیبندمشخص نمود، انجام دادندبلوط 
)  درصد21/1(هاي غربی با  و جهت)  درصد68/2(هاي شمالی با  باشد و جهت میدرصد  42/1

  .جا وجود داشت  به درختان در آنها خسارت قارچترین  هایی بودند که بیش مکان
 مختلف به طبقاتی تقسیم گران ژوهشزي توسط پ هاي چوب  از قارچدست آمده پوسیدگی به

براي ) 1997 (برگران و همکاران. ها در طبقات مختلف آن متفاوت است شود که تنوع و غناي قارچ می
 پوسیدگی را پیشنهاد کرد که شامل درختان زنده، اتی ازها طبق بررسی پوسیدگی درختان در اثر قارچ

بندي برگران و  با اقتباس از طبقه) 2002 (و دیسروچرزاو  ایمبه. باشد دارها و درختان افتاده می خشکه
هاي سرپا پیشنهاد کردند که مورد استفاده سایر دار  خشکهپوسیدگی طبقه را با نام طبقات 5همکاران، 

زي به  هاي چوب منظور بررسی خسارت قارچ به) 2008 (کوفر و همکاران .گیرد  قرار میگران پژوهش
گیري کردند و سپس درجه  درجه پوسیدگی درختان را اندازه PNR10تر درختان با استفاده از پنتروم

هاي  تر قارچ بندي گردید و مشاهده نمودند که بیش پوسیدگی چوب درختان را در سه طبقه تقسیم
که، اختالف معناداري بین استقرار قارچ  طوري هزي در مراحل انتهایی پوسیدگی استقرار دارند ب چوب

هاي  به بررسی قارچ) 2009 (یاماشیتا و همکاران ).>001/0P(ود داشت در طبقات پوسیدگی وج
ها   آندرختان را مورد بررسی قرار دادند،هاي استوایی پرداختند و خسارت قارچ به  آفیلوفورال در جنگل

دیده قرار دادند،  دیده، خسارت متوسط و بسیار خسارت هاي میزبان را در سه طبقه تازه خسارت گونه
 داري را نشان دادند و مشاهده شد ها اختالف معنی هاي خسارت میزبان از نظر فراوانی در کالسهها  قارچ

و >P 0001/0(دیده هستند وجود دارند  ها در کالسه سوم که درختان بسیار آسیب تر قارچ که بیش
246/42=2x.( استوکلند و کائوسراد) قارچ  بررسیبه) 2004 Phellinus nigrolimitatus در 
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ها براي بررسی خسارتی  آن. کند این قارچ روي درختان افتاده زیست می. شرقی نروژ پرداختند وبجن
هاي افتاده تعریف   کالسه پوسیدگی را براي چوب5شود  ها وارد می وسیله این قارچ به چوب هکه ب

هت دامنه هاي قطري میزبان، ج  طبقات پوسیدگی با تنوع قارچ، کالسه رابطه بینکردند و براي بررسی
داري بین  خیزي رویشگاه از رگرسیون لجستیک استفاده کردند، نتایج نشان داد اختالف معنی و حاصل

هاي پوسیدگی باالتر  و در کالسه) Pvalue>01/0(هاي پوسیدگی وجود دارد  تنوع قارچ در کالسه
  .تر است تنوع قارچ هم بیش

ها  ، این قارچشوند ان چوبی مستقر میهاي گیاه هزي بر روي تنه، شاخه و ریش هاي چوب قارچ
 و باعث از ها شده تاکنون باعث خسارات زیادي به درختان جنگلی از جمله پوسیدگی و شکستگی آن

که در مورد پوسیدگی چوب درختان بر  با توجه به این. شوند ترین قسمت درخت می ارزشبین رفتن با
 صورت نگرفته است بنابراین الزم  چندانیهاي هاي ایران پژوهش زي در جنگل هاي چوب اثر قارچ

 با هدف ارتباط بین  بنابراین این پژوهش صورت گیرد،تري  بیشهاي ه پژوهشاست تا در این زمین
زي، نوع و قطر درخت میزبان و برخی عوامل فیزیوگرافی و  هاي چوب پوسیدگی درختان با تنوع قارچ

  .زي مورد بررسی قرار گرفت ي چوبها چنین برآورد تعداد درختان آلوده به قارچ هم
  

  ها مواد و روش
کالته گرگان  منطقه مورد مطالعه، سري یک جنگل آموزشی و پژوهشی شصت: منطقه مورد مطالعه

 کیلومتري 5قع شده است و در هاي شمالی سلسله جبال البرز وا در شیب) نیا طرح دکتر بهرام(
 43 درجه و 36 هکتار مساحت بین 3/1713 سري یک با. غربی شهرستان گرگان قرار دارد جنوب

 ثانیه 57 دقیقه و 24 درجه و 54 ثانیه عرض شمالی و 6 دقیقه و 48 درجه و 36 ثانیه تا 27دقیقه و 
 17 داراي سري یک). 1 شکل( ثانیه طول شرقی قرار گرفته است 26 دقیقه و 21 درجه و 54تا 

 و حداکثر آن 210ه رتفاع منطقه مورد مطالعحداقل ا. باشد اي می  گونه درختچه6گونه درختی و 
باشد؛ سنگ مادري این ناحیه  متر می  میلی649 میزان بارندگی متوسط سالیانه منطقه . متر است1010

اي خاکستري بوده که داراي خاصیت اسیدي  اي و قهوه اي است و داراي خاك قهوه از نوع ماسه
  .باشد می
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  .کالته ها در جنگل آموزشی و پژوهشی شصتعیت نوارمنطقه مورد مطالعه و موق -1شکل 
  

  روش تحقیق
زي در سري یک  هاي چوب برداري از درختان آلوده به قارچ براي انجام آمار:تهیه اطالعات زمینی

نوار (ین منظور دو نوار ه اب.  استفاده شد1برداري نواري کالته گرگان از روش نمونه جنگل شصت
صورت تصادفی در طول و در دو طرف دامنه کلی سري  ه متر و ب50رض کدام به ع هر) 2 و 1شماره 

اي تا ارتفاعات باال شامل  هاي جلگه ، که از ارتفاعات پایین شامل جنگل)1شکل (طوري پیاده گردید 
ه بررسی صورت هاي آمیخته و خالص و در دو طرف جهت دامنه کلی شرقی و غربی منطق راشستان

ها استقرار  هاي عامل پوسیدگی بر روي آن ه درختانی که قارچعیت همدر داخل نوارها موق. گیرد
 قطر میزبان، عوامل فیزیوگرافی هایی شامل نوع میزبان، فاکتورسپس.  ثبت گردیدGPSداشتند با 

  .نی قارچ روي میزبان برداشت گردید، نوع قارچ و فراوا)ارتفاع از سطح دریا، شیب و جهت(

                                                
1- Strip Transect 
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براي درختان سرپا در محل . گیري شد اندازهمتر  سانتی 1سنج تا دقت طروسیله نوار ق هقطر درختان ب
  .گیري صورت گرفت ارتفاع برابر سینه و براي درختان افتاده از میانه درخت اندازه

هنري  ( آمده، استفاده شد1 که در رابطه Beersر جهت شیب از فرمول سازي متغی منظور پیوسته به
  .)2009ناب،  مک

  

)1         (                                                                               145  )ACos(A  
  

  . است0- 2مقدار جهت بین دامنه : A و )آزیموت(زاویه جهت : Aکه در آن، 
 آمده 2 گردید، که در رابطه  وینر استفاده- زي از شاخص تنوع شانون هاي چوب براي بررسی تنوع قارچ

  ).2009اجتهادي و همکاران، (دیده محاسبه گردید  ها بر روي هر پایه از درختان آسیب تنوع این قارچ. است
  

)2                                                                                            (  s
i iiLnpPH 1  

  

  . ام هستندiها و فراوانی نسبی گونه  ترتیب تعداد گونه  بهPi و S. وینر است - تابع شانون: H، ها که در آن
 با استفاده از مطالعات آزمایشگاهی و استفاده زي چوبهاي  قارچ شناسایی :زي هاي چوب شناسایی قارچ

هاي مشاهده شده در جنگل  ز قارچبه این صورت که ا. از کلیدهاي معتبر شناسایی انجام گرفت
 شناسایی به آزمایشگاه انتقال یافتند و پس از آوري شده براي هاي جمع برداري انجام شد و نمونه نمونه

اندازه بازیدیوکارپ، نحوه اتصال قارچ به میزبان، (ها مانند   آن2 و داخلی1بررسی خصوصیات ظاهري
...) کل منافذ ورچ، شکل اسپور، ساختمان میسلیوم، شضخامت بازیدوکارپ، رنگ سطح زیرین و رویی قا

 از روي کلیدهاي زي چوبهاي  و سپس با استفاده از این اطالعات و مراجعه به تاکسونومیست، قارچ
؛ 1996؛ ذکایی، 1975؛ عادلی و یخکشی، 1996آلکسوپولوس و همکاران، (شناسایی در منابع معتبر 

  .شناسایی شدند) 2010آبادي،   عباسی و علی؛2009زاده،  ؛ موسی1988؛ بهداد، 1988 ؛ صابر،1974 صابر،
  

  زي هاي چوب درصد آلودگی هر گونه از قارچ
  

)3                                                                                                    (100
n
nP i  

  

تعداد کل درختان آلوده و : n  از نوع خاص قارچ،دست آمده لوده شده به درختان آتعداد: niکه در آن، 
p :درصد آلودگی.  

                                                
1- Macroscopic 
2- Microscopic 
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  جنگل هر هکتار از  درزي چوبهاي  تعداد درختان آلوده به قارچ
  

  )هکتار(مساحت آماربرداري شده / تعداد کل درختان آلوده  =تعداد درختان آلوده در هکتار
  

  عرض ترانسکت × ها ترانسکتمجموع طول  =مساحت قسمت آماربرداري
  

ر پاسخ ترتیبی از مدل رگرسیون لجستیک ترتیبی استفاده بر روي متغی :1رگرسیون لجستیک ترتیبی
تر  اي هستند که با ترتیب طبیعی داراي سه سطح یا بیش هاي رستهمتغیرهاي ترتیبی جزو متغیر. شود می
 ر پاسخ و عوامل فیزیوگرافیان متغیعنو طبقات پوسیدگی درختان به). 2004مصداقی، (باشند  می

عنوان  زي به هاي چوب یزبان و تنوع قارچ، میزبان، قطر درختان م)ارتفاع از سطح دریا، شیب و جهت(
براي نیکویی برازش مدل رگرسیونی از .  شدندواردبینی در رگرسیون لجستیک ترتیبی  هاي پیشمتغیر

  .آزمون برازش پیرسون استفاده شده است
در رابطه با دیده  هاي عامل پوسیدگی درختان و همچنین درختان آسیب سی فراوانی قارچبراي برر

  .کاي استفاده گردید  از آزمون مربعطبقات پوسیدگی
بندي خسارت  براي طبقه: زي هاي چوب  از قارچدست آمده  بهبندي درختان براساس پوسیدگی طبقه

  .طبقات زیر را پیشنهاد کردند) 1997 (رانبرگرون و همکاها  به درختان بر اثر پوسیدگی قارچ
 .درخت زنده، سالم، چوب سخت، پوست سخت -1

دیده است، پوست کمی نرم شده،  درخت زنده، بیمار، بخشی از درخت بر اثر وجود قارچ آسیب -2

3چوب سخت، ارتفاع درخت بیش از 
 .شدبا  ارتفاع درختی با همان قطر می2

3تر از  درخت مرده، پوست نرم، چوب کمی نرم شده، تاج درخت شکسته و ارتفاع آن کم -3
 ارتفاع 2

 .درختی با همان قطر است

3تر از  اند، ارتفاع آن کم شدت تجزیه شده  تاج، پوست و چوب بهدرخت مرده، بدون -4
 ارتفاع 1

 .باشد درختی با همان قطر می

  .باشد هاي درختان می شامل درختان افتاده و کنده -5
 

                                                
1- Ordinal Logistic Regression 
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  .)1997و همکاران، برگرون (زي  هاي چوب  طبقات پوسیدگی درختان بر اثر قارچ-2 شکل
  

  نتایج
 5 شامل  مشخص گردیدند کهزي  چوبهاي  آلوده به قارچدرخت اصله 51  این بررسی تعداددر

 قارچ عامل 453 تعداد باشند، بر روي این درختان  می، بلوط و انجیلیپلتنه درختی راش، ممرز، گو
  ).1جدول  (گردید گونه قارچی در منطقه مورد مطالعه شناسایی 9پوسیدگی چوب از 

  
  .ها زي و نوع پوسیدگی آن هاي چوب  قارچ-1جدول 

  نوع پوسیدگی  قارچی گونه
Fomes fomentarius سفید  
Ganoderma applanatum  سفید  
G.resinaceum  نرم  
G.lucidum  سفید  
G. australe  سفید  
Trametes gibbosa  سفید  
T. versicolor  سفید  
Rigidoporus ulmarius  سفید  
Fomitopsis pinicola  سفید  
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ها  که عامل پوسیدگی نرم در درختان میزبان است سایر قارچ Ganoderma resinaceumجز  به
  .)1988بهداد،  (شوند عث پوسیدگی سفید در درختان میزبان میبا
  

  ثر بر پوسیدگی درختان جنگلیعوامل مؤ
  

  .ثر بر پوسیدگی درختان جنگلییون لجستیک ترتیبی براي عوامل مؤ آزمون رگرس-2 جدول
 Z  P  اشتباه معیار  ثیرضریب تأ  کننده بینی متغیر پیش

  104/0  63/1  026/0  0423/0  شیب
  862/0  17/0  454/0  0787/0  جهت

  097/0  -66/1  00255/0  -00424/0  ارتفاع از سطح دریا
  879/0  15/0  0359/0  00549/0   میزبانقطر

  004/0**  85/2  371/1  904/3  تنوع قارچ
  99/0  33/0  618/0  23/0  میزبان

  
بان و هاي شیب، جهت، ارتفاع از سطح دریا، میزبان، قطر درخت میزمقدار برآورد شده براي متغیر

 محاسبه شده Pثیر آورده شده است و با توجه به مقدار زي در ستون ضریب تأ هاي چوب تنوع قارچ
زي  هاي چوب  تنوع قارچ تنهاتوان نتیجه گرفت که از میان متغیرهاي نام برده ها میبراي این متغیر

)004/0P= (ین است که دهنده ا بر روي پوسیدگی درختان اثر داشته است و ضریب مثبت آن نشان
 Pکه مقدار  شود؛ با توجه به این زي باعث افزایش پوسیدگی درختان می هاي چوب افزایش تنوع قارچ

گیري  توان نتیجه  است، نمی05/0تر از   بیشها و قطر درختان میزبان هاي فیزیوگرافی، میزبانبراي متغیر
  .)2جدول  (دنکرد این عوامل بر پوسیدگی درختان اثري داشته باش

 تطبیق مدل شد که نشانگر کافی بودن شواهد برايبا  می503/0براي آزمون پیرسون برابر  Pدار مق
 باشد، آزمون کفایت مدل براي تطبیق رد خواهد شد 05/0تر از سطح   کمPاگر مقدار . ها است به داده

  ).3جدول (
  

  . آزمون نیکویی برازش رگرسیون لجستیک ترتیبی-3جدول 
 Pvalue  جه آزاديدر  دو کاي  روش آزمون

  503/0  189  202/188  پیرسون
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هاي میزبان و  فراوانی گونه: زي در طبقات پوسیدگی هاي چوب فراوانی درختان میزبان و قارچ
هاي میزبان  ترین گونه که بیش طوري هیابد ب زي در طبقات انتهایی پوسیدگی افزایش می هاي چوب قارچ

ست که  ا پوسیدگی وجود دارند و این در حالی5ر طبقه زي د هاي چوب هاي قارچ ترین گونه و بیش
 5باشند و از این نظر بین طبقه   پوسیدگی می1زي در طبقه  هاي چوب هاي میزبان و قارچ ترین گونه کم

  ).4جدول (داري وجود دارد  با بقیه طبقات اختالف معنی
  

  .طبقات پوسیدگی در زي چوبهاي  ها و قارچ  تعداد میزبان-4جدول 
  5  4  3  2  1  قات پوسیدگیطب

  b7 b4  ab12  b8  a20  تعداد میزبان
 d9  d13  b83  c52  a296  زي هاي چوب تعداد قارچ

  
  زي چوبهاي  درصد آلودگی هر گونه از قارچ

  

  
  

  .حسب گونه قارچی هاي عامل پوسیدگی چوب بر  درصد آلودگی درختان به قارچ-3شکل 
  

Fomes fomentarius  ن و تری  درصد بیش76/36باGanoderma australe  درصد 47/1با 
  .)3شکل  (ترین درصد آلودگی را براي درختان دارند کم
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  جنگل زي در هاي چوب تعداد درختان آلوده به قارچ
  

  مساحت قسمت آماربرداري = 12500 متر × 50متر  = 625000مربع متر = 5/62هکتار 
  

 و مساحت منطقه آماربرداري شده، تعداد  اصله درخت آلوده در دو ترانسکت51با توجه به تعداد 
باشد و با توجه به مساحت کل   اصله در هکتار می82/0در منطقه زي  چوبهاي  ارچ قدرختان آلوده به

  . اصله خواهد بود1405سري، تعداد درختان آلوده سري یک 
  

  گیري بحث و نتیجه
شوند  میدرختان رت به این زي با تغذیه از بافت چوبی درختان جنگلی باعث خسا هاي چوب قارچ

باعث پوسیدگی چوب  زي هاي چوب  توسط قارچسلولز و لیگنینکه مصرف موادي مانند  طوري هب
 گونه عامل 8 گونه قارچی موجود در منطقه مورد مطالعه 9از . )2009زاده،  موسی( شود درختان می

ها همگی از راسته  ن قارچ ایباشند،  پوسیدگی نرم در درختان میپوسیدگی سفید و یک گونه عامل
تر در  درختان ضعیف، مسن، شکسته و افتاده نسبت به درختان زنده و سالم بیش. آفیلوفورال هستند

ها را ندارند و راه نفوذ قارچ به   زیرا قدرت مقابله با قارچ، هستندزي چوبهاي  معرض آلودگی قارچ
 طبقات نسبت به سایر پوسیدگی انتهایی قاتطبتر است بنابراین تعداد درختان میزبان در  ها راحت آن

هاي سالم و  تري نسبت به چوب تر بستر مناسب هاي پوسیده از طرفی چوب. تر است همواره بیش
توانند روي این بستر  هاي قارچی می  گونهتر بیشهستند و زي  چوبهاي  محکم براي استقرار قارچ

طبقات باشد و در  تر می  این درختان هم بیشها بر روي زیست نمایند به همین دلیل فراوانی قارچ
 ،کوفر و همکاران (گردد مشاهده میزي  چوبهاي  داري در فراوانی قارچ  اختالف معنیپوسیدگی

  .)2009یاماشیتا و همکاران، ؛ 2008
نشان داد که عوامل زي  چوبهاي  ثر در خسارت به درختان توسط قارچبررسی عوامل مؤ

 درختان پوسیدگی چوبثر در  از جمله عوامل مؤزبان و نوع گونه درختیطر درخت میفیزیوگرافی، ق
که  )2009(محمدنژاد کیاسري و همکاران  با نتایج و ،)2004استوکلند و کائوسراد،  (باشند نمی

ها حضور قارچ   زیرا آنثر دانسته بودند مغایرت داردافیایی را در خسارت به درختان مؤهاي جغر جهت
 و از نسبت درختان آلوده به درختان سالم  معرفی نموده به درختامل خسارتبر روي درخت را ع

زي به  هاي چوب که خسارت قارچ حالی  در،عنوان درصد خسارت به درختان استفاده کرده بودند هب
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هاي   قارچپراکنشتر در   بیشعوامل نام برده. باشد درختان ناشی از پوسیدگی چوب درختان می
هاي   تنوع قارچ بنابراین،)2006یانگ و همکاران،  ( درختانچوبوسیدگی ند تا پثرمؤزي  چوب
 در پوسیدگی نقش دارد طور مستقیم  که به درختان استپوسیدگیترین عامل در   مهمزي چوب

ترین   و بیششود تر می زي پوسیدگی چوب درختان نیز بیش هاي چوب که با افزایش تنوع قارچ طوري هب
آنجرز و ؛ 2011السائوس و همکاران، (باشد  بقات انتهایی پوسیدگی میها در ط تنوع این قارچ

ها بر روي میزبان، میزان   زیرا با افزایش تنوع قارچ)2004،  استوکلند و کائوسراد؛2011همکاران، 
ها افزایش تنوع در استفاده از مواد   قارچتر شده و افزایش تنوع  درخت بیشاستفاده از مواد غذایی

 نشان داد که این پژوهش .شود تر پوسیده می ا به همراه دارد و در نتیجه درخت سریعچوبی درخت ر
است و تر از یک اصله در هکتار  کم منطقه مورد مطالعه  درزي هاي چوب تعداد درختان آلوده به قارچ

شناسی   منطقه مورد مطالعه یک جنگل تحت مدیریت بوده که در آن عملیات جنگلکه با توجه به این
به موقع صورت ... داشت درختان افتاده در کف جنگل وهاي بهداشتی، بر گذاري، برش  نشانهانندم

زي تمایل  هاي چوب  قارچ،ه گردیدچه که در طبقات پوسیدگی مالحظ  آندر نظر گرفتنگیرد و با  می
ا دارد که با  ج بنابراین.تر و درختان افتاده استقرار پیدا کنند هاي پوسیده تري دارند که بر چوب بیش
که زیستگاه این هاي شمال ایران  تر در این زمینه در نقاط مختلفی از جنگل  بیشهاي م پژوهشانجا

دست آید تا اوالً نقش مدیریت جنگل در گسترش این  هزي ب هاي چوب باشند نسبتی از قارچ ها می قارچ
  . نسبت به آن اقدام گرددیده شدها د بیماري معین گردد و ثانیاً اگر نیاز به کنترل این قارچ
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Abstract1 

Wood fungi are plant pathogens, these fungi are causing decay in forest trees by 
decomposition of cellulose, hemicellulose and lignin. The aim of this study was to 
investigate the relationship of trees decay with diversity of wood fungi, type and 
diameter of host tree and some of physiographic factors as well as estimation of the 
number of infected trees by wood fungi in district one of the Education and 
Research Shastkolate forest of Gorgan. Inventory of the trees infected by 
xylophillous fungi was carried out using two strip transects, and all the infected 
trees were investigated in transects. To investigate a relationship between tree 
decay levels (ordinal response variable) and some predicator variables namely 
physiographic factors, host, hosts diameter and the diversity of xylophillous fungi, 
ordinal logistic regression was used. In this study, five species of trees namely, 
Fagus orientalis, Carpinus betulus, Quercus castaneifolia, Acer velutinum and 
Parrotia persica as the host and 9 species of xylophillous fungi were identified in 
the study area. Abundance of host species and xylophillous fungi increased at the 
end of decay classes. In this respect, there is a significant difference between the 
levels of decay classes. Number of trees with decayed wood in the study area of 
1405 was estimated. Fomes fomentarius with 36.76 percent have the most 
percentage of infection and Ganoderma austral with 1.47 percent have the lowest 
percentage of infection for the trees. Physiographic factors, the type of host tree 
and diameter of host trees in trees decay by xylophillous fungi were ineffective, 
and diversity of xylophillous fungi was the most effective factor in trees decay. 
With increasing of the diversity of xylophillous fungi, tree decay is accelerated. 
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