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  هاي  توده هاي ماکروسکپی در قارچ  در استقرارpH ثیرأت
  کالته گرگان ییالقی در جنگل شصت کاشت سرو زربین و توسکا دست

  
  3زاده موسی  و سعید علی2، محمدرضا کاوسی1مریم کریم*

دانشکده استادیار 2دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان، دانشکده علوم جنگل، ارشد  کارشناسیآموخته  دانش1
 سسه تحقیقات جنگل و مرتع پاسند بهشهرؤمارشد  کارشناس3، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگانعلوم جنگل، 

  6/8/93:  ؛ تاریخ پذیرش25/4/91: تاریخ دریافت
 1چکیده

روند که در حیات سایر موجودات زنده  شمار می  بهي جنگلیها اکوسیستم ها یکی از اجزا مهم قارچ
 .بـرگ متفـاوت اسـت    برگ و سوزنی پهن مختلف هاي دار در جنگل هاي کالهک  تنوع قارچ.نقش دارند 

هاي  توده در ها رار قارچاسیدیته در استق ثیرأدار و بررسی ت هاي کالهک هدف این مطالعه شناسایی قارچ    
ـ . کالته گرگان بوده است کاشت سرو زربین و توسکا ییالقی در جنگل شصت       دست یـن منظـور در   ه اب
 هکتـاري  6/0 اي بـه مـساحت   قطعه نمونه) 1389(هاي مورد مطالعه طی دو فصل تابستان و پاییز        توده

ها با بررسی  شناسایی قارچ. گردیدآوري  جمعها    قارچ  تمامی درصد 100 با آماربرداري    انتخاب کرده و  
 قـارچ در     گونه 11  تعداد انجام شد و  خصوصیات ماکروسکپی و میکروسکپی و استفاده از منابع معتبر          

  :  زربین سروتوده
  

(Boletus queletii, Collybia confluens, Coprinus atramentarius, C. Lagopides,  
C. micaceus, Hygrocybe laeta, Lepiota cristata, L. naucina, Mycena polygramma, 
M. pura, Psathyrella candolleana)                         

  

  : گونه7و در توده توسکا 
  

(Collybia sp, Cystoderma amianthinum, Lepiota brunneoincarnata, L. naucina, 
Mycena abramsii, Macrolepiota gracilenta, Psathyrella candolleana) 

                                                
  maryam.karim88@yahoo.com: مسئول مکاتبه* 
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، میـزان  هاي مورد مطالعـه  تودهدر  دار هاي کالهک قارچ استقرار  ارتباط بین یافتن  براي .شناسایی گردید 
pH  با نوار   استقرار قارچ   خاك محل pH  در شرایط آزمایـشگاهی بـا    تر  بیشاطمینانبراي متر تعیین و

 5/6-5/7 و در توسـکا بـین   7-8زربین بـین   سرو  در توده pH میزان .گیري شد   متر اندازه  pH دستگاه
کاشـت    نتایج نشان داد تفاوت و تغییرات کم اسیدیته محل استقرار قارچ در دو توده دست.دست آمد  به

   .ثر استؤدار م هاي کالهک سرو زربین و توسکا در حضور و فراوانی قارچ
  

 جنگـل   ار،د قـارچ کالهـک    ، ییالقـی  تـوده توسـکا     زربـین،  سـرو تـوده     خـاك،  pH : کلیدي هاي  واژه
   نکالته گرگا شصت

  
  مقدمه

 اکوسیـستم  ترین اجـزا  یکی از مهم ...ها و  هاي علفی، خزه   ها همانند درختان، درختچه، رستنی     قارچ
هـا دومـین گـروه بـزرگ از        قـارچ  .آور در آن پـراکنش دارنـد       صورت مفید یا زیان    جنگل هستند که به   

در جهـان   . شـوند  لوژیکی مختلف یافـت مـی      که در شرایط اکو    باشند موجودات در روي کره زمین می     
  گونه توصـیف شـده و در ایـن حـال    69000 میلیون گونه قارچ وجود دارد که فقط حدود         5/1حدود  
هـاي   قـارچ .  گونه قارچ آسکومیست و بازیدومیست در منـابع علمـی گـزارش گردیـده اسـت        46124
روي زمین یا زیر زمین با چـشم    بزرگ که  نسبت  هاي بارده مشخص و به      دار موجوداتی با اندام    کالهک

 ،صارمی و همکاران(باشند   از راسته آسکومیست، بازیدومیست می     ند، غالباً  هست  مسلح قابل مشاهده  غیر
داراي بافتی نرم، گوشتی و یا سـخت و   )2008( کریک و کانن دار بنا به نظر هاي کالهک  قارچ). 2005

خیزي خاك در  حاصل .می و یا غیرسمی باشد    چوبی بوده، که ممکن است خوراکی یا غیرخوراکی، س        
 این الیـه داراي جمعیـت   ق باالیی خاك غنی از مواد آلی، بنابراینثر است و اف   ؤفراوانی و تنوع قارچ م    
آلی با افزایش عمـق کـاهش پیـدا کـرده و جمعیـت            کلی مقدار مواد  طور  به. باشد قارچی باالیی نیز می   

در خاك طبیعی، . شوند تر می  خاك کمهاي قها در عم عیت قارچبنابراین جم. یابد ها نیز کاهش می قارچ
خـورده وضـعیت     که در خـاك دسـت      در حالی . باشد  ثابت می  ها تقریباً  مقدار مواد آلی و جمعیت قارچ     

علت اضافه شدن بقایـاي گیـاهی، کودهـاي     در خاك کشت شده مقدار عناصر غذایی به   . متفاوت است 
ها را افزایش  انرژي متغیر بوده و مواد اضافه شده به خاك جمعیت قارچسبز یا سایر مواد کربنه غنی از   

هـاي خـاکزي در      ثر در انتـشار قـارچ     ؤترین عوامل مـ    یکی از مهم  ). 2006 ،فالح و همکاران  (دهند   می
 رقابـت    باکتري و اکتینومیست کم بـوده بنـابراین         اسیدي، جمعیت  pH در. است) pH(جنگل اسیدیته   
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هـا غالـب بـوده و تکثیـر بـه          تحت چنین شرایطی جمعیت قارچ    . تر است   کم pH میکروبی نیز در این   
 pH .ها است تر تغییرات شیمیایی تحت کنترل قارچ  اسیدي بیشpH در  بنابراین.شود فراوانی انجام می 

هاي فلزي به شکل  یون) pH=6(مناسب  pHسزایی دارد، در    هاي فلزي نقش به    محیط در عملکرد یون   
 محیطی موجب تغییر در فعالیت آنزیمی pH هر گونه تغییر در. ر دسترس قارچ قرار دارندآزاد بوده و د

ها و در انحالل بعضی عناصر موجود در محیط زندگی قارچ و  خاك در رشد قارچ  pH .گردد سلول می 
  همچنـین در نفوذپـذیري غـشا   pH. جذب در آوردن عناصر مذبور نقش دارند  صورت قابل  در نتیجه به  

   ).1388 ،آصف(یابد  هاي باال نفوذپذیري غشا کاهش میpH  در. ثر استؤسلول م
pHهاي   سال در جمعیت طبیعی قارچهاي لروژن، پتاسیم، مواد آلی خاك و فص، رطوبت، فسفر، نیت

و رائو و ) 1997( باشند طبق نظر دودجا و همکاران ثر میؤهاي طبیعی م آربوسکالر میکوریز در اکوسیستم
 خـاك دارنـد   pH ها ارتباط زیادي با حضور مجموع فـسفر و          تعداد اسپور این قارچ    )1997(همکاران  

   .باشد تر می هاي آربوسکالر خاك در فصل تابستان نسبت به زمستان کم همچنین جمعیت قارچ
ـ  تر تحت  بیش) 2000(گري  اساس نظر بر Nematophagosها مانند    استقرار بعضی قارچ   ، pHثیر  أت

اساس نتایج  بر. باشد  ثیر مواد آلی می   أت رهاي خاك است ولی تشکیل کنیدي تحت      رطوبت و سایر فاکتو   
 رشـد  pH 8-7 هـاي سـاپروفیت در    بـسیاري از قـارچ    )2003(یاماناکـا   هاي    پژوهش از ت  دست آمده   به

قارچی مختلف طبق نظر ولـر و        هاي گونه. باشد  می pH 6-5نمایند و اپتیمم رشد اکتو میکوریز در         می
ــه  مختلــف رشــد نماینــد pH تواننــد در مــی) 1999(همکــاران   قلیــایی و pH در Aspergillusگون

Penicillium  درpH اسیدي رشد خوبی دارند.   
 علفـزار در  4هـاي میکـوریز آربوسـکوالر در     ، بـه بررسـی قـارچ   )2008(گورانـسون و همکـاران   

 خـاك بررسـی کردنـد و        و آلومینیـوم   pHها را در ارتباط با       قارچ هاي بلوط پرداختند و حضور     جنگل
داري بـین اسـتقرار آربوسـکالر میکـوریز و اسـیدیته خـاك وجـود دارد و قـارچ                    بطه معنـا  دریافتند را 

  .کند  هاي اسیدي تسهیل می آربوسکالر امکان حضور گیاهان را در خاك
هاي پوشیده از درختان  جنگل(هاي قارچی اکتومیکوریز با نوع جنگل در ارتباط است  پراکنش گونه 

هـاي   هـاي قـارچ    هاي گیاهی نیز روي تعداد و نوع گونه        ترکیب گونه ). شونده در برابر مخروطیان    زانخ
ها زیستگاه  ر قارچت که زیرا گیاهان براي بیش  ) 1989،  یو و همکاران   ویلن(ماکروسکپی موجود اثر دارد     

  .شوند و منبع انرژي محسوب می
 ،pinus sylvestrisکـاري بـا درختـان     لدار کف جنگل در مناطق جنگ هاي کالهک جمعیت قارچ

picea abies هـا را   شرایط را براي استقرار انـواع گونـه قـارچ   ) 2000(اساس نظر فریز و همکاران بر
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  گونه قارچ در توده کاج و171 گونه شناسایی شده، 343ها نشان داد که از    نتایج بررسی . کند فراهم می 
چـوب و   داري بـین افـزایش مقـدار    ارتبـاط معنـی  . داشـتند آ پراکنش   گونه انحصاري در توده پیسه     90

هـاي   هاي قـارچ اکتومیکـوریز بـا گونـه        هاي قارچی ساپروفیت و بین گونه      با تعداد گونه   درختان افتاده 
   .درختی موجود در پالت وجود دارد

به بررسی تنوع گونه آربوسکالر در جنوب چین پرداختند و به ایـن    ) 2007(شیو و همکاران     یونگ
هاي آربوسکالر به نـوع تـوده وابـسته اسـت و در      نتیجه رسیدند که انبوهی هاگ، تنوع و فراوانی قارچ   

هـاي    هـدف شناسـایی، فراوانـی قـارچ        در ایـن پـژوهش    . کاشت اسـت    تر از دست   جنگل طبیعی بیش  
تـرین عوامـل در حـضور     یکی از مهم(دار  هاي کالهک محل استقرار قارچ pHدار و ارتباط بین    کالهک

   .هاي دست کاشت توسکا ییالقی و سرو زربین بوده است در توده) قارج
  

  ها مواد و روش
 به مساحت   کاشت توسکا و زربین    هاي دست  درصد در توده   100برداري   اساس نمونه این مطالعه بر  

منطقه مورد مطالعه حوزه آبخیز     .  صورت گرفت  1389  تابستان و پاییز   هاي  ل هکتار در فص   6/0یکسان  
 ثانیه تـا  6 دقیقه و 48 درجه و 36 هکتار بین 3/1713ته در استان گلستان با مساحتی معادل       کال شصت

 درجـه و  54تـا   ثانیه 26 دقیقه و 21 درجه و 54 عرض جغرافیایی و   ثانیه   27 دقیقه و    43 درجه و    36
هاي   خاكان جزتو ها، منطقه را می بندي خاك  طبقهاز نظر. باشد طول جغرافیایی می ثانیه 57 دقیقه و 24

منطقه داراي اقلیم خزري، با تغییر دماي ساالنه کم، رطوبت زیاد . اي جنگلی با منشأ آهکی دانست   قهوه
متـر،    میلی649، میزان بارندگی متوسط ساالنه نسبت زیاد   دید بحري و محلی و بارندگی به      و بادهاي ش  

باشـد و    درصـد مـی  5/76نـسبی  گراد و معدل رطوبـت    درجه سانتی 12متوسط درجه حرارت سالیانه     
   .باشد  متر می995 متر و 210همچنین حداقل و حداکثر ارتفاع از سطح دریا 

 ،)1983 ( موزرط منابع معتبر قابل دسترس مانندشده از کف جنگل توس    آوري هاي جمع  نمونه قارچ 
م عیـین نـا  ت  شناسـایی و ...و) 2008 (، کریک و همکـاران  )1979 (، اسمیت و همکاران   )1975 (سینگر
، انـدازه  رنـگ (قارچ، تعیـین مشخـصات ماکروسـکوپی     ایی  س شنا معیارهاي مورد بررسی براي   . گردید

در عرصـه و آزمایـشگاه   ...) اندازه هاگ، شکل، رنـگ و (و میکروسکوپی ...) کالهک، شکل، پایه، بو و 
 نمونـه  20ي حـداقل  گیـر  و با اندازه) Spore print(ها از نقش اسپور  گیري هاگ  براي اندازه. باشد می

میکروسـکوپی و واکـنش هـر یـک از        بررسـی مشخـصات     . هاگ در زیر میکروسکوپ انجام گردیـد      
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شناسـی شـامل    هـاي اسـتاندارد قـارچ    ها در معـرف    ها و بازیدیوکارپ قارچ    هاي تهیه شده از تیغه     برش
ـ  درصد و ا2، هیدروکسید پتاسیم )Melzerʼs reagent(الکتوفنل، کاتن بلو، معرف ملز  عمـل   هئوزین ب

گیري اسیدیته محل استقرار قـارچ، نمونـه خـاك را از عمـق       اندازه همچنین براي ). 1975سینگر،  (آمد  
متري تهیه و پس از ریختن در ظروف مخصوص، به حد اشباع رسانده و با استفاده از نوار   سانتی10-0

pH  گرم خاك الـک  20ار قارچ  تعیین اسیدیته دقیق محل استقرسپس براي.  متردر عرصه تعیین گردید 
 متر pHسپس با استفاده از . سی آب مقطر در ارلن ریخته و با شیکر مخلوط میکنیم  سی100شده را با 
  . اسیدیته تعیین گردید) 01/0با دقت (دیجیتالی 

  
  نتایج

صد در مجمـوع     در 100با روش آماربرداري    ) 1389( تابستان و پاییز     هاي  لطی این مطالعه در فص    
 در سـرو   گونـه منحـصراً  9 ییالقـی و   در توده توسکا گونه منحصرا5ًه قارچ شناسایی شد که گون 16

هـاي صـحرایی در تـوده        طی برداشت . صورت مشترك در هر دو توده ظاهر گردید         گونه به  2زربین و   
  :اند شناسایی شده) 1شکل (هاي زیر  توسکا ییالقی قارچ

  

Collybia sp, Cystoderma amianthinum, Lepiota naucina, L. brunneoincarnata, 
Mycena abramsii, Macrolepiota gracilentam, Psathyrella candolleana  

  

  
  

 . دار کف جنگل در توده توسکا ییالقی هاي کالهک قارچ -1شکل 
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   :عبارتند از) 2شکل ( کاشت سرو زربین هاي شناسایی شده در توده دست قارچ
  

Boletus queletii, Coprinus atramentarius, C. lagopides, C. micaceus, Hygrocybe 
laeta, Lepiota naucina, Mycena polygramma, M. pura, Psathyrella candolleana  

 

  
 

 .دار کف جنگل در توده سرو زربین هاي کالهک قارچ -2شکل 

 
هاي مـورد   در توده جنگل دار کف هاي کالهک  در استقرار قارچpH ثیرأت فروانی و    در این پژوهش  

گونـه   7 ها بر حسب گونه مشخص شـد و  فراوانی قارچ) 4شکل (در توده توسکا  . دست آمد  مطالعه به 
از خـانواده   Psathyrella candolleanaترین فراوانـی مربـوط بـه قـارچ      قارچ شناسایی شد که بیش

Psathyrellaceae تـرین فراوانـی مربـوط بـه جـنس       و کمCollybia sp  خـانواده از Mycenaceae 
 . باشد می )3شکل (

 

 
  

  .Coprinus lagopides و Psathyrella candolleana، Collybia spاندام بارده و هاگ  -3شکل 
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 .کاشت توسکا ییالقی دار در توده دست هاي کالهک فراوانی قارچ -4 شکل

 
در این ) 5شکل ( دهد  نشان می ییالقی راها در توده توسکا نمودار اسیدیته خاك محل استقرار قارچ

تـرین   در بیش sp Collybiaباشد، که جنس  می 61/6-75/7 محل استقرار قارچ بین  pH توده محدوده 
حـضور  ) 61/6(اسـیدیته    ترین مقـدار   در کم  Cystoderma amianthinumو  ) 75/7( مقدار اسیدیته 

  .داشتند
  

 
  

  .کاشت توسکا ییالقی ر توده دستدار د هاي کالهک اسیدیته محل استقرار قارچ -5شکل 
  

 Psathyrella candolleana که قارچ) 6شکل ( گونه شناسایی گردید 11همچنین در توده زربین 
 Psathyrellaceae خـانواده  از خـانواده از  Coprinus lagopides ترین فراوانـی و قـارچ   داراي بیش
  . ترین فراوانی است داراي کم
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 .کاشت سرو زربین دار در توده دست کالهکهاي  فراوانی قارچ -6شکل 

  
  ) 7شـکل  (دهـد   زربـین را نـشان مـی     سـرو هـا در تـوده   نمودار اسیدیته خاك محل استقرار قـارچ   

  ، Coprinus atramentarius  اسـت، کـه در ایـن تـوده    39/7-8  محل استقرار قـارچ بـین  pH میزان
C. micaceus و Lepiota cristata و قارچ  )8( تهترین مقدار اسیدی در بیشLepiota naucina  در

  .استقرار یافتند )39/7(ترین مقدار اسیدیته  کم
  

  
  

  .کاشت سرو زربین دار در توده دست هاي کالهک اسیدیته محل استقرار قارچ -7شکل 
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  گیري کلی نتیجه و بحث
رین مقـدار  ت  در بیشدر این پژوهش. باشند  متفاوتی میpHدو توده توسکا و زربین داراي محدوده    

 ، قارچ61/6ترین اسیدیته با مقدار  در کم و Collybia sp جنس 75/7مقدار  اسیدیته در توده توسکا با
Cystoderma amianthinum هـاي  اسیدیته قـارچ  ترین مقدار در توده زربین در بیش. یابد حضور می 

Lepiota cristata ،C. micaceus و Coprinus atramentarius  در کمینـه  ، 8با مقدارpH   محـل
  .  مشاهده شد39/7با مقدار  sp Coprinusاستقرار قارچ جنس 

کاشـت توسـکا و زربـین نـشان داد کـه نـوع تـوده در         هاي متفاوت در دو توده دست   حضور قارچ 
یـو و   ویلـن (هـاي   ثر بوده اسـت کـه بـا یافتـه    ؤدار م هاي کالهک فراوانی و تنوع جنس و خانواده قارچ 

کـاري   همچنین با توجه به نیاز امروزه که جنگـل       . مطابقت دارد ) 2007 ،شو  یونگ(و  ) 1989همکاران،  
افزایش پیدا کرده نوع درختان کاشته شده با در نظر گرفتن زمـان کاشـت روي خـصوصیات خـاك از          

نیوتن (کند  هاي متنوع فراهم می  حضور قارچ ثر است و شرایط متفاوتی را براي      ؤجمله اسیدیته خاك م   
دست آمده در روي اسیدیته محل استقرار منطقه مورد مطالعه نشان داد دامنه   نتایج به ) 1997و هامفري،   

کـه   جـایی  گـردد از آن    می دست آمد  به 5/6-5/7  و در توسکا بین    7-8زربین بین    سرو   در توده  اسیدیته
ر و  تغییـ طـور اساسـی   گردنـد و بـه     برگان تخریب می   برگان دیرتر از الشبرگ پهن     هاي سوزنی  الشبرگ

برگـان بعـد از      جاي پهن  برگان به  برگان است و جانشینی سوزنی     هاي پهن  ها کندتر از الشبرگ    تحول آن 
شـمال   کـه در  ) 1380 کفـش،  زرین(گردد نتایج ما با مطالعات       می pH هاي طوالنی باعث کاهش    مدت

 pHري در کـاهش  ثی کاشت کاج و نراد در خاك چندان تأایران انجام داده بود و به این نتیجه رسید که  
دار اسـیدیته محـسوب    هـاي کالهـک   استقرار قـارچ  درمهم  یکی از عوامل  . نداشته است، مطابقت دارد   

هـاي    اسیدیته در دو توده مورد مطالعه وجود داشت قـارچ           و برخالف تفاوت اندکی که از نظر       شود می
هاي ولر  هاي متنوع با یافته  با حضور قارچpHدست آمده در مورد رابطه   متفاوتی حضور یافتند نتایج به    

   .مطابقت دارد) 2003(و یاماناکا  )2002( گري، )2000( ، مایر)1997(، دودجا و همکاران )1991(
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Abstract1 

Fungi are the important components of forest ecosystems that influence on the 
life of other organisms. Macroscopic fungi vary in broadleaf and conifer forests.  
In order to identify Macrofungi on forest floor in Alnus subcordata and Cupressus 
sempervirens forested masses Plats 0.6 ha were selected in the Shastkalateh forest, 
Gorgan (North of Iran). Macrofungi collected in summer and autumn season 
(2010), they were identified according to macroscopic, microscopic characteristics 
and reliable sources as well. 11 species consist of: Boletus queletii, Collybia 
confluens, Coprinus atramentarius, C. Lagopides, C. micaceus, Hygrocybe laeta, 
Lepiota cristata, L. naucina, Mycena polygramma, M. pura, Psathyrella 
candolleana Were collect on Cupressus sempervirens in compare 7 species consist 
of: Collybia sp, Cystoderma amianthinum, Lepiota brunneoincarnata, L. naucina, 
Mycena abramsii, Macrolepiota gracilenta, Psathyrella candolleana collected in 
Alnus subcordata mass. In order to find relationship between impact pH and 
presence macrofungi, pH of soil under each specimen was measured by PH meter 
paper and PH meter device in lab. PH level in Cupressus sempervirens mass and in 
Alnus subcordata mass were found between 7-8 and 6.5-7.5 respectively.  
 
Keywords: pH soil, Planting Cupressus sempervirens mass, Planting  
Alnus subcordata mass, Macroscopic fungi, Shastkalateh Gorgan 
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