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 ايجاد ارتباط و پراكنش نحوه بررسي و Bres  Phellinus allardiiقارچ شناسايي
  )لرستان استان پرك عرفي سامانه: موردي مطالعه( رويشگاهي عوامل از برخي با پوسيدگي
  4زاده موسي علي سعيد ،3احمدي اكرم ،2، كامبيزابراري واجاري2يان ه ، ضياءالدين باد1*كرمي مهدي شهرام

  جنگل اكولوژي و شناسي جنگلگروه  طبيعي، منابع و كشاورزي دانشكده ،لرستان دانشگاه ،لرستان 1
  جنگلداري گروه طبيعي، منابع و كشاورزي دانشكده ،لرستان دانشگاهلرستان،  2

  جنگلداري گروه طبيعي، منابع و كشاورزي دانشكده ،كاووس گنبد دانشگاه 3
  مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان مازندران، اسندتحقيقات جنگل و مرتع پ هايستگا، بهشهر 4

  13/5/95 :تاريخ پذيرش  22/4/94 :تاريخ دريافت

  چكيده
 و جنگلي درختان به انگل نيمه يا و انگل بصورت كه است بازيديوميست هاي متعلق به از قارچ) اي طاقچه( اسبي سم قارچ

حضور اين نوع قارچ در  .شود مي خود ميزبان درختان درو پوسيدگي  بيماري ايجاد سبب و شده ور حمله چوب مقطوعات
و بررسي  جنگل گردشيبا انجام  .ه استفراهم كرد آن ميزبانبررسي زمينه تحقيق را براي شناسايي و استان لرستان  پرك جنگل
 Jaub .Spach and Lonicera( شن گونهتنها  ، مشخص شدمنطقهاين  در موجوداي   رختچهو دهاي درختي  گونه

nummulariifolia ( ارچق بهPhellinus allardii  شندرختان  رويشي و مشخصاتجغرافيايي سپس موقعيت  ،است شده مبتال 
 روي صورت منفردب بيشتر قارچ نتايج نشان داد كه اين .ثبت گرديد داشتها استقرار  روي آن Phellinus allardii قارچكه 

 و بيشتر است سرپا درختان فراواني آن روي وقرار دارد  تنه متري نيم ارتفاع حدود و ريمت سانتي 50تا 25 تنه قطر با درختان
 رگرسيون از رويشگاهي عوامل از برخي با پوسيدگي ارتباطبررسي  منظورب .بودند شده خشكي3/1 داراي درختان تاج 75/0

طبقه قطري، درصد شيب، جهت دامنه، ارتفاع از ( شده ينيب از بين متغيرهاي پيش شد مشخص و استفاده شد ترتيبي لجستيك
ديگر عوامل و  دارد) >01/0p( دار وي طبقه پوسيدگي درختان اثر معني، متغير خشكيدگي تاج بر ر)سطح دريا و خشكيدگي تاج

   .كردند مي فراهم قارچ پراكنش حضور و شرايط را براينداشتند و  تأثيري درخت پوسيدگي ميزاندر 

  .لرستان استان شن،، Phellinus allardii :كليدي ايه واژه

 Shahramkarami67@yahoo.com: پست الكترونيكي،  09366677524:مسئول، تلفن نويسنده* 

  مقدمه
 مورفولوژيكي، تغييرات كليه از است عبارت بيماري

 عوامل جانب از گياه به كه فيزيولوژيكي و ساختماني
 ، ها ميكروارگانيزم ،ها امايكوپالسم ها، ويروس مانند عفوني
 و نامناسب شرايط تحت يا و انگلي گياهان ،ها يباكتر

 غذايي، عناصر نور، رطوبت، دما،به لحاظ  محيطي نامتعادل
 و باد برف، تگرگ، اسيدي، هاي باران سمي، هاي گاز آب،

ها يكي از عوامل  قارچ). 24و  16( شود مي تحميل سموم

 جمله از .ايجاد بيماري در درختان جنگلي هستند
 به توان مي كنند مي وارد آسيب درختان به كه هايي قارچ
) اي طاقچه( اسبي سم قارچ. كرد اشاره اسبي سم هاي قارچ
 قرار aphyllophoral راسته و Basidiomycota شاخه در

 كه نامند مي Basidiomycetes را گروه اين هاي قارچ .دارد
 بصورت بازيديوم نامب مثلي توليد ساختار داشتن دليلب

 چوب مقطوعات و جنگلي درختان به انگل نيمه يا و انگل
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 خود ميزبان درختان در بيماري ايجاد سبب و شده ور حمله
 نفوذ درخت به شكاف يا زخم طريق از و) 15( شوند مي

 درختان رفتن نبي از و پوسيدگي رنگ، تغيير سبب و كرده
 كدام به قارچ كه اين به بسته چوب پوسيدگي. شوند مي

 ريشه، پوسيدگي ،كند مي وارد آسيب درخت از قسمت
 اي قهوه و سفيد هاي رنگ به كه شود مي ناميده تنه يا ساقه،

 مرطوب هاي محيط در ها قارچ اين). 1( گردد نمايان مي
 و تسخ ها آن فوررواسپو). 10( دارند خوبي پراكنش
 خارجي سطح روياكثراً  و باشد مي چوبي يا چرمي بيشتر
 اي طاقچه حالت و كرده رشد مرده يا زنده درختان تنه
 يا و چرمي اي طاقچه هاي قارچ بيشتر. گيرند مي خودب

 در و كنند تحمل را خشكي توانند مي شكل اي پنبه چوب
 اسپور و نموده جذب آب ،است مرطوب هوا كه قعيامو

 ها، قارچ اين خصوصيات ترين مهم از .كنند شپخ را خود
 آلي مواد سوم يك كه است سلولز تجزيه در ها آن توانايي

. )9( دهد مي تشكيل را سبز گياهان توسط آمده وجودب
 دارند كربن چرخه در مفيدي و حياتي نقش ها قارچ اگرچه
 هاي چوب و سرپا درختان پوسيدگي باعث اينكه دليلب ولي
). 22و  21، 18، 10، 9( هستند مضر ند،شو مي ارزش با

 و محيطي عوامل به ها جنگل در اسبي سم هاي قارچ پراكنش
 شده انجام مطالعات. دارد بستگي جنگل داخل غيرمحيطي

 داد نشان جنگلي مناطق در Polypore قارچ پراكنش روي
هاي  شيب و جهت ،از سطح درياارتفاع  مانند عواملي كه

 چوب نندهاسپو هاي قارچ فراواني روي دنتوان مي يجغرافياي
 هاي چوب و شاخه زنده، درختان كل تعداد .دنبگذار تأثير

 حجم و درختان افتاده و شده قطع هاي تنه افتاده،
 قارچ فراواني در هامتغير ترين مهم پوسيده نيمه هاي چوب
 ميزان به سطح واحد در قارچ گونه تنوع بنابراين. باشند مي

  ).27 ،26 ،18( رددا بستگي چوب سطح

دليل داشتن نيازهاي رطوبتي و حرارتي باال، اين قارچ ب
هاي  نواحي جنگلي شمال كشور در استان بيشتر در
درت در ساير ن، گيالن و گلستان حضور داشته و بمازندران

 داراي توانند مي ها قارچ اين. يابد مناطق كشور گسترش مي

 تك ها ي آنها نهگواز  بعضي اما باشند متعددي هاي ميزبان
  Phellinus allardii  قارچ هاي ميزبان. هستند ميزبانه
 درختان روي معموالًو  باشند مي سرپا و افتاده درختان
 انجيلي، افرا، ممرز، توسكا، بلوط، راش، افتاده و سرپا

 نارون، بيد، بادام، اقاقيا صنوبر، نارون، گردو، چنار، سپيدار،
....  و كاج سرو، شك،گنج زبان وحشي، گيالس توس،

 خسارت ميزان). 20و  17 ،15 ،13، 11 ،4( دارند پراكنش
 يك هاي مختلف واريته يا ها گونه روي زي چوب هاي قارچ
 تغذيه چوبي مواد از ها قارچ). 33( است متفاوت جنس
 چوبي هاي فراورده از بسياري تخريب موجب كه كنند مي
 هاي هزينه ساالنه و شود  مي تخته خورده چوب الوار و نظير

 صدمات مقابل در توليدات اين از حفاظت براي زيادي
 كه هايي بازيديوميست ساله، هر). 9( شود مي صرف ها قارچ

 درختان به زيادي خسارات شوند، مي پوسيدگي موجب
 در و سرپا درخت در. سازند مي وارد ها جنگل در الواري
 مركزي و تر مسن چوب به ها پوسيدگي بيشتر زيستن، حال
 از يكي .شود مي محدود ها شاخه يا و ها تنه ها، ريشه
هاي  كه در جنگل اننده درختانشپو قارچ مهم هاي جنس

 اسهكيتمينواه خانواده از spp Phellinusايران وجود دارند 
)Hymenochaetaceae( زي بوده  تر چوب بيش باشد كه مي

اشتن دبا  و شود در تنه درختان مي و باعث پوسيدگي سفيد
قابل  در هيمنيوم اي و نداشتن سيستيديا بازيديوكارپ قهوه

 در قارچ اين از مختلفي هاي گونه .)19( باشند تشخيص مي
  torulosusاند شده شناسايي جهان و ايران مختلف نقاط

Phellinus از ريدل و ارشاد توسط 1353 سال در ايران در 
 آوري عجم گرگان نواحي در وليك و انجيلي درختان روي
 كرده بود ايجاد سفيد پوسيدگي فوق درختان روي كه شد

 بار اولين براي 1350 سال در Phellinus ribis گونه ).14(
 هاي جنگلآن  انتشار محل .است شده گزارش ايران در

 خود ميزبان درختان در كه باشد مي بجنورد تا گنبد
 Phellinus ignarias). 14( كند مي ايجاد سفيد پوسيدگي

درختان  روي از اسفندياري توسط ايران در بار اولين رايب
 انتشار محل .گرديد آوري جمع ممرز و گنجشك زبان ،مو



 1396، 2، شماره 30جلد                                                                                      )      مجله زيست شناسي ايران(مجله پژوهشهاي گياهي 

467 

 پوسيدگي كه است مازندران استان بيشتر ايران در قارچ اين
يا  )8 و 2( كند مي ايجاد خود ميزبان درختان در را سفيد
 هاي جنگل در بيشتر كه Phellinus dryadeus گونه
كاران زاده و هم موسي. )17( دارد پراكنش زاد هشاخ

)1391 ( Phellinusl torulosus وروي درختان انجيلي  را 
پوسيدگي سفيد هاي نكاء مازندران  در جنگلكه سياه وليك 
 و همكاران Tsai .)19( شناسايي كردندكند را  ايجاد مي

 كه Phellinus hoxinus قارچ تايوان كشور در) 2005(
را  شود مي خود ميزبان درختان در سفيد گيپوسيد سبب

 در) 2009( كاران،هم و Rodriguez. )35( ندمعرفي كرد
 بر پوسيدگي عامل هاي قارچ بررسي به بلغارستان كشور
 تحقيقات اين طي كه پرداختند اروپايي راش درختان روي

 از بازيديوميكوتا شاخه از قارچي گونه 43 توانستند
 را Fomes fomentarius ، Phellinus ingiariusجمله

 براي چين، در) 2007( همكاران و  Li .)32( كنند شناسايي
 راسته از جنس 31 ،پوسيدگي عامل هاي قارچ شناسايي

aphyllophoral جمله از Trametes spp و Phellinus spp 

  .)30( كردند شناسايي Houhe طبيعي هاي جنگل در را

 زي و چوب پوساننده يها قارچ زمينه در آنكه به توجه با
 نگرفته صورت مطالعاتي زاگرسهاي  جنگل دركنون  تا

 و زا خسارت هاي قارچ نوع اين پراكنشنحوه  دانستن است
 مناطقاين  درخصوصاً  جنگلي درختان روي ها آن شناسايي

 براي باشند مي حفاظتي و يافته تخريب هاي جنگل جزء كه
    .است مفيد بسيار ها آن كنترل و مديريت

  روشها و مواد
 قلعه پرك عرفي سامان در تحقيق اين: مطالعه مورد منطقه
 آباد خرم شهرستان غربي جنوب كيلومتري 35 در كه گل
 شد انجام 1394 خرداد در دارد قرار لرستان استان در
 رويشي فرم داراي عمدتاً منطقه اين درختان). 1 شكل(

. هستند نيايرا با تيپ غالب بلوط اشكوبه يك و زاد شاخه
 ترتيبب منطقه اين در دريا سطح از ارتفاع حداكثر و حداقل
 در آن ساالنه بارندگي ميانگين و متر 2140 و 1493 با برابر

 گل قلعه منطقه كل در ،)5(باشد مي متر ميلي 24/725 حدود
 دارد وجود علفي و اي درختچه درختي، گونه 130 حدود

 از زاگرس هاي سمتق ديگر مانند نيز سامانه اين در. )5(
 و ها دام تعليف جهت هايي برداشت و ها برداري بهره باز دير

 صورت ها پايه زني سرشاخه و درختان بذور آوري جمع
 منطقه اين در تخريب هاي نشانه و آثار از. )5( است گرفته
 سطح كاهش ،درختان اكثر بودن زاد شاخه به توان مي

 بودن تنك ،بذري حيات تجديد هاي لكه كمبود جنگل،
 سطحي فرسايش و حاصلخيزي كاهش جنگلي، هاي توده
 شكل در .نمود اشاره جنگل داخل در ديم كشت و خاك

  .گردد مي مشاهده بررسي مورد جغرافيايي منطقه موقعيت

  

  
  .مطالعه مورد منطقه جغرافيايي موقعيت -1 شكل
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 قارچ حضور بررسي و شناسايي منظورب تحقيق اين در
Phellinus allardii و درختي هاي گونه آن، هاي ميزبان و 

 منطقه درختي هاي گونه از .شد شناسايي منطقه اي درختچه
 كيكم شن، شيرخشت، زالزالك، بادام، ايراني، بلوط توان مي
 شن گونه نهايت در كه برد نام را وحشي گالبي و
)Lonicera nummulariifolia(، اين ميزبان تنها بعنوان 

 پرك عرفي سامان هاي جنگل در ابتدا. دش شناخته قارچ
 انجام با سپس .مشخص گرديد شن گونه حضور مناطق
 موقعيت و شناسايي گونهاين  از پايه 240 گردشي جنگل
استقرار  آنها روي بر پوسيدگي عامل  ارچق كه درختاني همه

 عوامل فاكتورهايي از قبيل. گرديد ثبت GPS باداشت 
 و شيبدرصد  دريا، سطح زا ارتفاع: شامل فيزيوگرافي

 قارچ استقرار جهت قارچ، تراكم ميزان جغرافيايي، جهت
 درختان روي پراكنش ،اندرخت سينه برابر قطر تنه، روي
 وضعيت و پايه بودن زاد شاخه يا زاد دانه افتاده، يا سرپا

 قارچ شناسايي ..گرديد ثبت ميزبان روي تاج خشكيدگي
 مطالعات از استفاده با شن درخت روي زي چوب

انجام  شناسايي معتبر كليدهاي از استفاده و آزمايشگاهي
   .)34 و 28( .شد

درصد آلودگي : زي چوببه قارچ  آلودگي درصدتعيين 
 درختان تعدادni: گردد،  با استفاده از فرمول زير تعيين مي

 كل تعداد n:قارچ،  خاص نوع از آمده دستب شده آلوده
   .است گيآلود درصد pو  آلوده درختان

P=  *100 

 از آمده دست به پوسيدگي براساس درختان بندي طبقه
 درختان به خسارت بندي طبقه براي: زي چوب هاي قارچ

) 1392( همكارن و رستميان ها قارچ پوسيدگي اثر بر
  :)11( كردند پيشنهاد را زير طبقات

 - 2. سخت پوست سخت، چوب سالم، زنده، درخت - 1
 قارچ وجود اثر بر درخت از بخشي بيمار، ،زنده درخت
 سخت، چوب شده، نرم كمي پوست است، ديده آسيب

 قطر همان با درختي ارتفاع  از بيش درخت ارتفاع
 شده، نرم كمي چوب نرم، پوست مرده، درخت - 3.باشد مي
 درختي ارتفاع  از تر كم آن ارتفاع و شكسته درخت تاج
 و پوست تاج، بدون مرده، درخت - 4. است قطر انهم با

 ارتفاع ز اكمتر  آن اتفاع است، شده تجزيه بسيار چوب
 و افتاده درختان شامل - 5. باشد مي قطر همان با درختي
  ).12( باشد مي درختان هاي كنده

 Beers فرمول از استفاده با شيب جهت متغير سازي پيوسته
  :گرفت انجام) 2009( مكناب هنري توسط شده ارائه

A'=(Cos45-A)1+1 آن در كه A، آزيموت( جهت زاويه (
  ).12( است 0- 2 دامنه بين جهت مقدار ،'A و

 پوسيدگي طبقات بررسي ها تجزيه و تحليل داده براي
 :عوامل فيزيوگرافي شامل و پاسخ متغير عنوانب درختان
 و جغرافيايي جهت شيب،درصد  درختچه، قطري طبقه
 رگرسيون در بيني پيش متغيرهاي :دريا سطح از ارتفاع

 و شدند آناليز Minitab 17 افزار نرم با ترتيبي لجستيك
 آزمون رگرسيوني، مدل برازش نيكويي بررسي منظورب

  . گرفتقرار  استفاده مورد پيرسون برازش

  نتايج
  :قارچ شناسايي شده

Phellinus allardii (Bres.) S. Ahmad 

Fomes allardii Bres                               :مترادف

 مايل اي قهوه بافت با مختلف اشكال داراي :بازيديوكارپ
  ).2 شكل( بود چوبي و سخت رنگ، زرد به

 و اي قهوه به مايل زرد رشد ابتداي در منافذ سطح: منافذ
 زرد به مايل اي قهوه رشد افزايش با است و روشن زرد بعد

 داراي گرد، منافذ دهانه صاف، كوچك، بسيار ردد،گ مي–
 متر سانتي 1 ها لوله اندازه و است متر ميلي در هر عدد 5ـ9
 خود بستر روي گسترده نيمه شكل به كه هايي نمونه و

  .)3شكل ( دارند متر سانتي 5 تا اي اندازه هستند
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  .P. allardii Bres بازيديوكارپ -2 شكل

 داراي شكل، چماقي): Basidium( هاگ كننده توليد عضو
  .ميكرون 10- 12×  4-5 استريگما، به ابعاد 4

  شكل، كروي نيمه تا بيضي رنگ، كم  اي قهوه: هاگ
  

 ، معموالً)آميلوئيد غير( ملزر معرف با واكنش بدون صاف،
 5/4ـ6×  3ـ4 به ابعاد ضخيم، هاگ جدار فراوان، تعداد به

  ).4شكل ( است )Setae( ستا فاقد و ميكرون

  
  P. allardii Bres قارچ هاي لوله و منافذ سطح -3 شكل

 

  
 P. allardii قارچ) هاگ( بازيديوسپور bبازيديوم،  a -4 شكل

Bres )المپيوس ميكروسكوپ ميكرون، 60×10 نماييدرشت با.(  
  كه است   هاي هيف قارچ نشان داده شده رشته 5 در شكل

  .باشند رنگ مي نخي شكل و بي

  
  شكل: تصوير هيف قارچ با استفاده از كليد شناسايي ب: الف -5شكل 
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  .هيف قارچ

در  سفيد سبب پوسيدگي  P. allardiiقارچ: پوسيدگي نوع
  . شود مي افتاده و پا سر درختان تنه

 پائين هاي قسمت در تايي چند يا منفرد بصورت قارچ: بستر
  .كند مي زيست شن درخت افتاده و سرپا درختان

 بافت داراي و بوده خوراكي ارزش و مزه بو، فاقد: توضيح
  .است چوبي

يعني حدود  آن پايه 28 شده شن برداشت  پايه 240از بين 
رسي در بر. ندبود  P. allardiiقارچ به مبتالدرصد  11,33

هاي شن، نتايج نشان داد  درختچه كپارامترهاي مورفولوژي
در  كه ميانگين ارتفاع درختچه، ارتفاع تنه و ارتفاع تاج

 ،86/4±93/0 ترتيببگل  قلعه پرك عرفي منطقه سامان
بررسي تراكم قارچ در . متر بود 99/2±05/1 و 92/0±85/1
 ست كه بطورا هاي شن، نتايج حاكي از آن ر روي درختچهب

روي  P. allardi عدد قارچ 39/1±83/0ميانگين
  .دارد وجودهاي شن  درختچه

پايه از درختچه شن نشان داد كه  28نتايج اين بررسي روي 
، 25-50، 0- 25بين طبقات قطري  در  P. allardiiقارچ

 25-50 و 0- 25روي طبقات قطري  ،75- 100و  50- 75
مشاهده  6ر شكل كه د طور همان. متر مشاهده شد سانتي
- 50شود بيشترين درصد حضور قارچ در طبقه قطري  مي
  .استمتر  سانتي 25

در طبقات قطري  P. allardii Bresدرصد حضور قارچ  -6شكل 
  .مختلف درختچه شن

نشان  است هاي شن پايهبررسي حضور قارچ روي  7شكل 
شتر از بيها  درصد حضور قارچ بر روي جستكه  دهد مي

  .باشد ميها  تك پايه

با توجه به  P. allardii Bresدرصد حضور قارچ  -7شكل 
  .زاد بودن درختچه شن يا دانه  زاد شاخه

هاي  ع قارچ روي درختچههمچنين در بررسي درصد وقو
ها سرپا و  چهاز درخت% 42/96نشان داد كهنتايج مبتال 

  ).8شكل ( ندها افتاده بود درختچه% 58/3

هاي  روي درختچه P. allardii Bres درصد حضور قارچ -8شكل
  سرپا و افتاده

بر هاي شن  رختچهخشكيدگي تاج دتأثير بررسي وضعيت 
 خشكيدگي طبقه كه در  )9شكل ( نشان دادحضور قارچ 

د بيشترين وقوع قارچ مشاهده ش )متر مربع( تاج سطح
ها حضور قارچ  درختچه تاجو در خشكيدگي كامل ) 75%(

  %).7/10(كاهش يافت 

  
ر طبقات مختلف د  P. allardii Bresحضور قارچ -9شكل 

  خشكيدگي تاج
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دهد كه درختان ميزبان قارچ در پنج  نشان مي 10شكل 
مربوط بيشترين خسارت  ند كهپوسيدگي دار بقه مختلفط

  .پوسيدگي است 1ه و كمترين آن مربوط به طبق 2به طبقه 
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  .درختان پوسيدگي طبقات مختلف در Bres P. allardii قارچ فراواني -10 كلش

در  P. allardii نتايج نشان داد كه در بررسي حضور قارچ
، متر >5/0 :تنه درخت از سطح زمين ارتفاعي سه طبقه

حضور قارچ  بيشترين درصد ،متر <1و متر  5/0>ارتفاع>1
و در %) 4/71(نامبرده در طبقه ارتفاعي زير نيم متر 

درصد  ،باالي يك متر تنه درخت از سطح زمين هاي قسمت
   ).11شكل ( %)2/7(حضور قارچ كاهش چشمگيري داشت 

 مختلف طبقات در  P. allardiiقارچ بررسي فراواني
نشان داد كه بيشترين فراواني حضور ) 12شكل (پوسيدگي 

و كمترين آن مربوط به  2مربوط به طبقه پوسيدگي قارچ 
  .پوسيدگي است 5طبقه 

  

  
در سه طبقه  Bres P. allardii بررسي حضور قارچ -11شكل 

  .<1و  5/0>ارتفاع>1، >0/5
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  پوسيدگي مختلف طبقات در قارچ فراواني -12 شكل
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هاي شن در  چهبر پوسيدگي درختمؤثر عوامل در بررسي 
با استفاده از  1هاي جدول  دادهنتايج مطالعه،  مورد منطقه

نشان داد كه از بين متغيرهاي آزمون لجستيك ترتيبي 
طبقه قطري، (بيني كننده مورد بررسي در تحقيق  پيش

شيب، جهت دامنه، ارتفاع از سطح دريا و درصد 
، متغير خشكيدگي تاج روي طبقه )خشكيدگي تاج

  .ستداشته ا) >01/0p(دار  ختان اثر معنيدر پوسيدگي

  .بر پوسيدگي درختچه شنمؤثر آزمون لجستيك ترتيبي براي عوامل  -1جدول

 سطح معني داري Z اشتباه معيار تأثيرضريب  متغير پيش بيني كننده

  ns846/0 19/0 976948/0 189227/0  طبقه قطري
  ns225/0  - 21/1  535355/0  -6502252/0  شيبدرصد 
  ns625/0  49/0 246633/0 120662/0  دامنهجهت 

   ns232/0  - 19/1  00787/1  - 20385/1  )متر(ارتفاع از سطح دريا 
  001/0**  - 40/3 17459/1 -99345/3  خشكيدگي تاج

  داري عدم معني nsو  05/0دار در سطح  معني* ، 01/0دار در سطح  معني** 

ديگر  .بيني كننده منفي بود ضريب تأثير در اين متغير پيش
داري را نشان ندادند  متغيرهاي مورد بررسي اثرات معني

)p≥0.05.(  

 توجه با. ارائه شده است 2جدول  در پيرسون آزمون نتايج
 آزمون از حاصل هاي داده) p≥0.05( آزمون در P ميزان به

 كه داد نشان ترتيبي لجستيك رگرسيون برازش نيكويي

 همچنين. بود مناسب ها داده به مدل تطبيق براي شواهد
 Pseudo R-square ضريب به توجه با كه كرد ذكر توان مي

 تغييرات از درصد 62,4 كه است آن از حاكي نتايج حاصل،
 لجستيك رگرسيون مستقل متتغيرهاي توسط وابسته متغير
  ).3جدول( شود مي تبيين

  .آزمون نيكويي برازش رگرسيون لجستيك ترتيبي -2جدول

  سطح معني داري  آزاديدرجه كاي دو  روش آزمون
  102/0  79 3371/95  پيرسون

  Pseudo R-squareضريب  -3جدول

  Nagelkerke ضريب
Pseudo R-Square .624  

 بحث

 لرستان استان جنگلي هاي زيستگاه از يكي پرك منطقه
با  .است غني گياهي هاي گونه تنوع لحاظ از كه باشد مي

 از يكي كه شد مشخص شده انجام مطالعات توجه به
اين  هاي جنگل درختان در كه يقارچ هاي جنس ترين مهم

 است  Phellinus allardiiكنند مي پوسيدگي ايجاد منطقه
 فراهم .باشد مي كه قارچي با بافت چوبي و متصل به تنه

 از كه ،هاي صورت گرفته تخريب ومورد نياز  رطوبت بودن

 را طشراي باشد مي) 15( قارچ ظهور براي مهم هاي فاكتور
  .است كرده فراهم پرك منطقه در allardii.P پراكنش براي

 Phellinus قارچ گونه 20 بين از.allardii  P قارچ گونه
 گياهي گونه روي از ،)3( ايران هاي قارچ كتاب در شده قيد
قبالً  قارچي گونه اين. گرديد آوري جمع) پالخور( شن

 گياهي نميزبا روي از قشم منطقه در قبادنژاد خانم توسط
Acacia nubica Bth. است گرديده گزارش و آوري جمع 

 از يكي ) Lonicera nummulariifolia( شن گونه). 9(
 مناطق هاي جنگل در كه است كننده خزان هاي درختچه
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 استان در ويژهب بلوط با همراه ي گونه عنوانب زاگرس
 متر 7 حدود به تقريباً آن ارتفاع كه شود  مي ديده لرستان

 7، 6( دارد وجود زاد شاخه و زاد دانه صورت به و رسد مي
 هاي درختچه روي P. allardiiقارچ  حضور تراكم). 23و 
اين قارچ در منطقه شيوع يافته و مبارزه  كه داد نشان شن

با آن به منظور جلوگيري از نابودي اين سامان عرفي الزامي 
 دهمشاه 25- 50 قطري طبقه در قارچ تراكم بيشترين. است

همكاران  و زاده موسي تحقيق نتايج با مطابق شد كه
 اكوسيستماتيك بررسي در محقيقن اين باشد مي) 1388(

 پي نكا-مازندران هاي جنگل در Polyporales هاي قارچ
 و بود 25 تا 0 قطري طبقه بين پراكنش ترين كم بردند كه
باشد  مي متر سانتي 50 تا 25 قطري طبقه در تراكم بيشترين

)19.(   

 روي قارچ پراكنش كه داد نشان نتايجهمچنين 
. استبيشتر  ها پايه تك روي بر شن هاي درختچه

 و است زاد دانه صورتب شن گونهگونه كه بيان شد،  همان
در . آيد مي در زادشاخه يا جست  شكل به تخريب با

ه، نتايج افتاد و سرپا درختان روي بر تراكم قارچ بررسي
 افتادهبيشتر از  سرپا درختان روي ارچق تراكم كهنشان داد 

) دارها خشكه( افتاده صورتب درختان تراكم زاگرس در. بود
 ضعيف، درختانولي  هستند سرپا درختان بيشتر و است كم

 سالم و زنده درختان به نسبت افتاده و شكسته مسن،
 زيرا هستند، زي چوب هايقارچ آلودگي معرض در تر بيش

 هاآن به قارچ نفوذ راه و ندارند را ها قارچ با مقابله قدرت
 طبقات در ميزبان درختان تعداد بنابراين است تر راحت
 تر بيش همواره طبقات ساير به نسبت پوسيدگي انتهايي
 تري مناسب بستر تر پوسيده هايچوب طرفي از. است
 هاي قارچ استقرار براي محكم و سالم هاي چوب به نسبت
 روي توانند مي قارچي هاي ونهگ تر بيش و هستند زي چوب
 بر ها قارچ فراواني دليل همين به نمايند زيست بستر اين
 پوسيدگي طبقات در و باشد مي زياد هم درختان اين روي

 مشاهده زي چوب هاي قارچ فراواني در داري معني اختالف
 پوسيدگي بندي طبقه براساس. )36 و 29 ،21( گردد مي

 قرار دوم طبقه در درختان ،)1392( كارانو هم رستميان
 و سرپاصورت درختان ب درختان بيشتر يعني اند گرفته

 طبقات بندي تقسيم در بود شده خشك ها آن تاج از مقداري
 كه شد مشخص مطالعه مورد منطقه در درختان پوسيدگي

 درختان فراواني درصد بيشترين دوم پوسيدگي طبقه در
 را وسيدگيپ كمترين پنجم پوسيدگي طبقه در و مبتال

 خشكيدگي در كه بطوري. داشتيم
 

 وقوع بيشترين تاج
 ،ها درختچه كامل خشكيدگي در و شد مشاهده قارچ

 با كه است ذكر به الزم چنين هم. يافت كاهش قارچ حضور
 در شن، هايدرختچه در پوسيدگي بندي طبقه به توجه
 طبقات ديگر از بيشتر  P. allardiiقارچ حضور دوم طبقه
  . ستا بوده

 بر ارتفاع به توجه با  P. allardiiقارچ حضور بررسي در
 در قارچ اين حضور درصد بيشترين ها، درختچه تنه روي
 باالي ارتفاعات در و شد مشاهده متر نيم زير ارتفاعي طبقه
 اين. داشت چشمگيري كاهش قارچ حضور درصد متر يك
 حفظ و بيماري عامل با مبارزه خصوص در تواند مي امر
 منابع كارشناسان و محققين توجه مورد منطقه رختاند

 تهديد به رو و شده حفاظت مناطق در خصوص به طبيعي
 كه زي چوب قارچ استقرار در گيرد كه ممكن است قرار
با توجه به  .باشندمؤثر  شوند مي درختان در پوسيدگي سبب

 هاي توان بخوبي با روش طبقه ارتفاعي ذكر شده مي
شيميايي با اين قارچ مبارزه  و بيولوژيكي مكانيكي، مختلف

  .منابع طبيعي اين منطقه جلوگيري نمود تخريبنمود و از 

 شيب، دامنه، جهت دريا، سطح از ارتفاع( رويشگاه شرايط
 اسبي سم قارچ استقرار در ميزبان نوع و) نور ميزان رطوبت،

 هستند مؤثر شوند مي درختان در پوسيدگي ايجاد سبب كه
 تحقيقات در) 1388( زاده موسي مثال براي .)27و  26(

 به بند ميان ارتفاعات از قارچ فراواني كه كرد مشخص خود
 قارچ هاي ميزبان كه اين به توجه با و بوده درصد 74 باال

 بيشترين ارتفاعي هاي دامنه اين در) ممرز درخت خصوصا(
 به ها قارچ بيشتر كه گرديده باعث ،دارند را حضور
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 با زي چوب هاي قارچ. باشند وابسته ممرز ختيدر هاي گونه
 مانند سلولز و ليگنين جنگلي درختان چوبي بافت از تغذيه
 عوامل). 19( شوند مي درختان اين به خسارت باعث

درصد شيب، جهت جغرافيايي و ارتفاع از ( محيطي مانند
 مؤثرند زي چوب هاي قارچ پراكنش در تر بيش ،سطح دريا

 در مؤثر عوامل بررسي). 37( ختاندر چوب پوسيدگي تا
 كه داد نشان زي چوب هاي قارچ توسط درختان به خسارت
 پوسيدگي ميزبان در درخت قطر و فيزيوگرافي عوامل
 نتايجبا  مطابقكه  باشند نمي مؤثر درختان چوب
برسي  زمينه در) Kauserud )2004و   Stoklandبررسي

 رختاند بر Phllinus nigrolimitatusقارچ  خسارت
 عوامل كه بردند پي محققين اين ،باشد مي جنگلي

 از درختي گونه نوع و ميزبان درخت قطر فيزيوگرافي،

 و باشند نمي درختان چوب پوسيدگي در مؤثر عوامل جمله
 شناسايي با بنابراين. )31( دارد تأثير قارچ پراكنش در فقط
 درختان روي بر قارچ حضور به توجه با و پوساننده قارچ

 قارچ استقرار ارتفاع و 3/1 زير پوسيدگي طبقه و رپاس
- به درخت تنه روي بر قارچ تراكم و) متر نيم از كمتر(

 در بيماري عامل اين تازه شيوع از نشان منفرد صورت
 هاي روش استفاده ازبا  توان مي كه دارد بررسي مورد منطقه

با اين قارچ عامل  شيميايي و بيولوژيكي مكانيكي، مختلف
 نابودي و انحطاط از و )22( نموده مبارزهسيدگي پو

براي نيل به . كرد جلوگيري عرفي سامان اين در درختان
صحيح  يمديريتطرح نياز به اجراي يك اين منظور 

باشد تا با انجام عمليات درست جنگل شناسي از شيوع  مي
  .نمايدو گسترش اين قارچ جلوگيري 

 منابع

. و ميناسيان، و ح رحيميان، ض، هاشمي، يبن م، اشكان، ك، پناه، ايزد -1
). مولف. (ا ان، جورج، ،2 گياهي شناسي بيماري ترجمه در. 1389

 .ص 678 تهران، آيژ انتشارات

 موسسه شناسي، گياه بخش. ايران هاي قارچ. 1356. ج ارشاد، -2
 .ص 277 ،10 ش ،گياهي هاي بيماري و آفات بررسي

 تحقيقات موسسه شاراتانت. ايران هاي قارچ. 1388 ج، ارشاد، -3
 .ص 540 ،كشور پزشكي گياه

 جنگلي هاي درختچه و درختان هاي بيماري و آفات. 1366. ا بهداد، -4
 .ص 807 ،اصفهان دانشگاه انتشارت. ايران زينتي گياهان و

 .1393 .ح ،سرابي جعفري جاني، علي ز، ميرآزادي، ب، ور، پيله -5
 بررسي در همسايه ترين نزديك بر مبتني هاي شاخص كاربرد
 مجله .زاگرس هاي جنگل در كيكم و زالزالك هاي گونه ساختار

 .1-17 ص: 2ش  .زاگرس هاي جنگل تحقيقات

 چاپ ايران، هاي درختچه و درختان ها، جنگل. 1385. ح ثابتي، -6
 .242-345 ،يزد دانشگاه انتشارات چهارم،

 انتشارات زاگرس، شناسي جنگل. 1382. ا رستاقي، م، اي، جزيره -7
 .ص 560 تهران، شگاهدان

 .ص 330 ،تهران دانشگاه انتشارات .ها تالوفيت. 1341.ع خبيري، -8

 گيالن، دانشگاه انتشارات. قارچ سلسله. 1389. ا س، خداپرست، -9
 .ص 811

 فردوسي دانشگاه انتشارات. ها قارچ بيولوژي. 1375. م ذكايي، -10
 .ص 243 ،مشهد

 هاي چقار ميزباني ترجيح. 1390 .م كاوسي، م، رستميان، -11
 علوم ملي همايش جنگلي هاي رستني در اي طاقچه بيماريزاي

 .فالورجان اسالمي علوم آزاد دانشگاه .اسفند 11 الي 10 ،زيستي
 .1-4 ص

 .ع ملكشاه، محمدعليپور و ش شتايي، م، كاوسي، ، م رستميان، -12
 برخي و زي چوب هاي قارچ با درختان پوسيدگي ارتباط .1392
 هاي پژوهش. گرگان كالته شصت لجنگ در رويشگاهي عوامل
- 181 ص: 3ش  .بيستم جلد. جنگل و چوب فناوري و علوم
167. 

 دانشگاه انتشارت. گياهي شناسي بيماري. 1388. ع روستايي، -13
 .ص 521 تهران،

 ,Thelephoraceae هاي قارچ شناسايي. 1353. م صابر، -14

Meruliaceae, polyporaceae .گياهي هاي بيماري مجله .
 1 ارهشم، 10 جلد گياهي، هاي بيماري و آفات قيقاتتح موسسه

  .12-26ص  :2 و
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 و قارچي بيماري و آفات. 1382. س تبريزي، اي خامنه صادقي -15
 220 علم، فراسوي انتشارات .شهري و جنگلي درختان باكتري

 .ص

 اصول ترجمه در. 1381. م پژوهند، و. ا پيغامي، ح، صارمي، -16
 ،.دبليو. سي ميمس، ،.جي. سي آلكسوپولوس،. شناسي قارچ
 696 ،مشهد دانشگاهي جهاد انتشارات). مولفين. (ام ول، بلك
 .ص

 دانشگاه انتشارات. جنگل حمايت. 1354. ع يخكشي، ا، عادلي، -17
 .ص 266 ،تهران

 ارشد، كارشناسي پايانامه. 1388 .م قربانعلي، ،س زاده، موسي -18
 هاي جنگل در Polyporales هاي قارچ اكوسيستماتيك بررسي

 .ص 217. گرگان واحد آزاد دانشگاه انتشارات. نكا-مازندران

. 1391. م، رايواردن، ل، برهاني، ع س ع، قربانعلي، زاده، موسي -19
 هاي خانواده سي و معرفي برخي از قارچربر

Hymenochaetaceae  به همراه يك گونه جديد براي ايران
: 30ش  ،پژوهش گياهي .)مطالعه موردي جنگل نكاء مازندران(

 .17–28ص 

 بر اسبي سم قارچ پراكنش .1390 .م كاوسي، ،ش كرمي، مهدي -20
 پوسيدگي انواع ايران، برگ سوزني و برگ پهن درختان روي

 ،ايران برگ سوزني و برگ پهن درختان در اسبي سم هاي  قارچ
 آزاد دانشگاه. اسفند 11 الي 10 ـ زيستي علوم ملي همايش اولين
 .1-4 ص .فالورجان اسالمي علوم

. 1391. ا احمدي، و ج محمدي، م، كاوسي، ش، كرمي، مهدي -21
 و برگ پهن درختان در اسبي سم هاي قارچ پوسيدگي انواع

 و اقليم تغيير المللي بين همايش سومين ايران برگ سوزني
 .1-5 ص. ايران .ساري ارديبهشت 29 الي 27 ،درختي گاهشناسي

. 1391. ا احمدي، و ج محمدي، م، كاوسي، ش، كرمي، مهدي -22
 مكانيكي و شيميايي هاي كنترل ارزيابي ارشد، كارشناسي پايانامه

  پژوهشي و  آموزشي جنگل يك سري در اسبي سم روي قارچ
 .ص 102. گرگان كالته  شصت

 انتشارات جنگل، پرورش و جنگلشناسي. 1384 م، مهاجر، مروي -23
 .ص 387 تهران، دانشگاه

. گياهي بيماري و ناسيش قارچ. 1379. ر رضاپور، و. آ شهر، نوح -24
 .ص 256 تهران، ديباگران هنري فرهنگي موسسه انتشارات

 جهاد انتشارات. جنگل شناسي قارچ. 1363. پ نيلوفري، -25
 .ص 142. تهران دانشگاهي
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Abstract 

Horse hoof fungi belongs to Basidiomycetes fungi that attack as parasitic or semi-
parasitic on timber and wood logs and cause disease and decay on the host trees. The 
presence of this fungus in the forest of Parak customary unit in Lorestan province 
provided a research theme to its Identification and dispersion. By studying the forest 
and monitoring, it was found that among the trees and shrubs in the area, Lonicera 
nummulariifolia Jaub. & Spach was infected to fungus called Phellinus allardii Bres. 
Then, the geographic location and growth characteristics of L. nummulariifolia trees 
were recorded that Phellinus allardii had been established on them. The results revealed 
that this fungus has been seen more as individuation on trees with trank diameter 25 to 
50 cm, 50cm trank height, and its frequency was more on the stand trees and 0.75 of 
trees crown had 1/3 seared. In order to investigate the relationship between some 
dispersion factors with decay, ordinal logistic regression was used and it was found that 
among predictor variables (diameter class, slope percentage, aspect direction, elevation 
and crown dieback), crown dieback variable had significant effect on trees decay class 
(p<0.01) and other factors had no effect on trees decay (p>0.05) and provided 
conditions for fungus attack. 

Key words: Phellinus allardii Bres, Lonicera nummulariifolia, Lorestan province. 


