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 چکیذٌ

َذف از ایه پصيَص . ضًوذزا َستىذ ي مًجة پًسیذگی چًب درختان جىگلی ي درختان میًٌ میَای تیماریای از قارچَای طاقچٍقارچ

در جىگل مىطقٍ ضصت کالتٍ گرگان تٍ ريش  ظًرای است کٍ تذیه مىَای طاقچٍضىاسایی درختان میستان ي تررسی ترجیح میستاوی قارچ

ای تًدوذ ضىاسایی َای طاقچٍَا صذ درصذ درختاوی کٍ دارای قارچمتر پیادٌ ي در داخل تراوسکت 55تصادفی دي تراوسکت تٍ عرض 

درختی راش، ممرز،  گًوٍ 5. تریه گًوٍ قارچی تًددرصذ فرايان 3373تا  Fomes fomentariusگًوٍ قارچ ضىاسایی ضذٌ  9از . گردیذ

. درصذ داضت 5472ی را درخت راش تا ای ضىاسایی ضذوذ کٍ تیطتریه درصذ میستاوَای طاقچٍَای قارچافرا، تلًط ي اوجیلی تعىًان میستان

یه تراز ضایع ای یکیَای طاقچٍقارچ .َایطان راتطٍ مستقیمی داردستانای تا فراياوی میَای طاقچٍتىاتر وتایج ایه پصيَص فراياوی قارچ

ای از اقذامات مُم در جُت َای طاقچٍتاضىذ تىاترایه ضىاسایی درختان میستان ي ترجیح میستاوی قارچمی عًامل پًسیذگی چًب درختان

 .تاضذریسی، مذیریت ي کىترل آوُا میتروامٍ

 رگانضصت کالتٍ گ ،Fomes fomentariusراش،  ، ترجیح میستاوی،ایقارچ طاقچٍ: ياشگان کلیذی

 

 مقذمٍ

ّب ثِ درختبى ضًَذ، ایي گرٍُ از لبرچدرختبى هی چَة هَجت پَسیذگی ٍای ثرای درختبى ثسیبر هضر ّستٌذ ّبی عبلچِلبرچ

 .کٌٌذٍ همغَػبت چَة خسبرت ٍارد کردُ ٍ ثِ ػٌَاى اًگل درختبى در اًتخبة هیسثبى خَد اختػبغی ػول هی ، درختبى هیَُجٌگلی

گًوٍ متعلق بٍ ؼاخٍ  459گًوٍ قارچ مربًط بٍ ؼاخٍ آظکًمیعت ي  94ی درختان بلًط در لیتًاوی وؽان داد کٍ َای ريؼىاظایی قارچ

پًر در َای پلیپراکىػ قارچ(. 6002آرظىایت، )باؼىد متعلق بٍ راظتٍ آفیلًفًرال می َاگًوٍ بیؽتریه بازیدیًمیعت بًدٌ کٍ از ایه تعداد

-جىط درخت در جىگل 46آيری ؼدٌ بر ريی ومًوٍ قارچ جمع 652از ( 6002گرگًری، )باؼد یسبان میجىگل کامالً يابعتٍ بٍ درختان م

َا ؼىاظایی ؼد ي درختان راغ تریه قارچ در ایه جىگلبٍ عىًان فرايان Fomes fomentariusَای راغ ي بلًط شاپه، قارچ ظم اظبی 

-ثستگی ثِ هیسثبى پَرلبرچ پلیهیسثبًی  داهٌِ ٍ ترجیح(.6040یاماؼیتا ي َمکاران، )َا بیؽتریه تعداد قارچ را داؼتىد میسبان وعبت بٍ ظایر

ای ٍ ّبی عبلچٌِبسبیی هیسثبى لبرجدر ایي پصٍّص ّذف ض (. 1111دای، چٌگشٍ ٍ یٍَیلی) ّب داردآى پراکٌصّبی اغلی ٍ 

 .ثبضذّب هیترجیح هیسثبًی ایي لبرچ
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 َامًاد ي ريش

دلیمِ ضوبلی  14درجِ ٍ  93دلیمِ تب  11درجِ ٍ  93ثخطی از جٌگل هٌغمِ ضػت کالتِ گرگبى در ػرؼ جغرافیبیی تحمیك فَق در 

 .دلیمِ ضرلی اًجبم ضذُ است 11درجِ ٍ  41دلیمِ تب  11درجِ ٍ  41ٍ عَل جغرافیبیی 

در داخل ایي دٍ . جٌَثی پیبدُ گردیذ -هتر ثِ عَر تػبدفی در جْت ضوبلی 41ّب، دٍ تراًسکت ثِ ػرؼ آٍری دادُثِ هٌظَر جوغ

 .ثجت گردیذٍ ًبم لبرچ  ، ضٌبسبیی ٍ ػَاهلی ضبهل؛ هیسثبىّبی عبلچِ ای ثَدًذتراًسکت توبهی درختبًی کِ دارای لبرچ

 

 وتایج ي تحث

ظ هختلف گًَِ درخت در هٌغمِ هَرد هغبلؼِ پراکٌص داضتِ ٍ در ضرای 4گًَِ لبرچ رٍی  3در ایي ثررسی هطخع ضذ کِ تؼذاد 

 . استمرار یبفتِ ثَدًذ

ّبی هؼتجر ضٌبسبیی گردیذ ٍ هطخع ضذ ّبی هطبّذُ ضذُ ثر رٍی درختبى  ثب استفبدُ از کلیذلبرچ :َای قارچی ضىاسایی ضذٌگًوٍ

ؼدٌ در مىطقٍ َای ؼىاظایی بر اظاض وتایج بدظت آمدٌ در ایه پصيَػ َمٍ قارچ .ّب ٍجَد داردای ثر رٍی هیسثبىگًَِ لبرچ عبلچِ 3کِ 

َای ایه تریه خاوًادٌفرايان Ganodermataceaeي  Polyporaceaeَای باؼىد ي خاوًادٌمًرد مطالعٍ از راظتٍ آفیلًفًرال می

 .مطابقت دارد( 6002)کٍ وتایج فًق با مطالعات آرظىایت  (1جذٍل )اودراظتٍ
 گًَِ خبًَادُ

 Fomes fomentarius 

Polyporaceae Trametes gibbosa 
 T. versicolor 

Fomitopsidaceae Fomitopsis pinicola 
 Ganoderma australes 

Ganodermataceae G. applanatum 
 G. resinaceum 
 G. locidum 

Meripilaceae Rigidoporus ulmarius 
 َاَای ضىاسایی ضذٌ تر ريی میستانمطخصات قارچ -1جذيل 

ّب ّبی لبرچای ثر رٍی آًْب استمرار یبفتِ ثَدًذ ثِ ػٌَاى هیسثبىّبی عبلچِختبى سرپب ٍ افتبدُ کِ لبرچدر :َای میستانضىاسایی گًوٍ

، (Quercus castaneifolia)، ثلَط (Carpinus betulus)، هورز (Fagus orientalis)گًَِ راش  4ثجت ضذًذ ٍ در هجوَع 

ای هطبّذُ ّبی عبلچِلبرچ ّب ّوراُ ثبهیسثبى 1در جذٍل . هطبّذُ ضذ (Parrotia persica)ٍ اًجیلی   (Acer velutinum)افرا 

 ..ّب چٌذ هیسثبًِ ّستٌذّب تک هیسثبًِ ٍ ثرخی دیگر از لبرچهطخع ضذ کِ ثؼضی از لبرچ کِ ضذُ ثر رٍی آًْب آٍردُ ضذُ است

 ّبی لبرچی استمرار یبفتِ رٍی ّر هیسثبىگًَِ درخت هیسثبى

 ,Fomes fomentarius, Ganoderma applanatum, G. resinaceum, Trametes gibbosa راش

T. versicolore, Fomitopsis pinicola, Rigidoporus ulmarius 

 .Fomes fomentarius, Ganoderma applanatum, G. resinaceum, G. australes, G هورز

locidum, Trametes gibbosa, T. versicolore, Fomitopsis pinicola 

 Rigidoporus ulmarius افرا

 Fomes fomentarius ثلَط

 Trametes versicolore اًجیلی

 َای قارچی استقرار یافتٍ تر ريی آوُادرختان میستان تٍ َمراٌ گًوٍ -2جذيل 
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کِ درختبى راش ٍ هورز ثِ ( 1 ًوَدار)ای در درختبى هطخع گردیذ ّبی عبلچِثرای تؼییي ترجیح هیسثبًی، ًسجت فراٍاًی لبرچ

درغذ کوتریي درغذ  1431ٍ  241درغذ ثیطتریي درغذ هیسثبًی ٍ درختبى افرا ٍ ثلَط ّر کذام ثب  91411درغذ ٍ  4141ترتیت ثب 

 .اًذای را ثِ خَد اختػبظ دادُّبی عبلچِهیسثبًی لبرچ

 
 یتَای درخدرصذ میستاوی گًوٍ -1ومًدار

درغذ فراٍاًتریي ٍ  9343ثب  Fomes fomentariusّب هطخع گردیذ کِ لبرچ ّب ثر رٍی هیسثبىدر ثررسی هیساى حضَر لبرچ

 (.1ًوَدار)درغذ کوتریي هیساى را ثِ خَد اختػبظ دادًذ  1431ثب  Ganoderma australesلبرچ 

 
 َا تر حسة گًوٍ در مىطقٍ مًرد مطالعٍدرصذ فراياوی قارچ -2 ومًدار

َا را بٍ خًد اختصاؾ باؼىد کٍ درخت راغ بیؽتریه درصد فراياوی قارچَای اصلی میَای راغ ي ممرز میسبانًوٍاز بیه درختان میسبان گ

تریه قارچ ي درخت راغ را میسبان اصلی بٍ عىًان فرايان Fomes fomentariusکٍ قارچ ( 6040)با وتایج یاماؼیتا ي َمکاران  يداد 

ای در َای طاقچٍقارچ فراياوی یکی از مُمتریه عًامل در گیری ومًد کٍتًان وتیجٍکىد، پط مییَا را تایید مبدظت آيردود ایه یافتٍ

يابعتٍ بٍ ایه دي درخت افسایػ َای کٍ در مىطقٍ مًرد مطالعٍ با زیاد ؼدن درختان راغ ي ممرز فراياوی قارچ اظت وًع میسبان جىگل

َای دامىٍ ي پراکىػ میسبانکٍ ( 6044)دای چىگشي ي یًيیَای لیپصيَػ چىیه باَم مؽابُت دارد( 6002)کٍ با وتایج گرگًری  داؼت

 .داوعتٍ بًد مطابقت داردای مًثر َای طاقچٍدر پراکىػ ي اظتقرار قارچرا اصلی در جىگل 
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 گیری کلیوتیجٍ
یوِ خطک ضرٍرت دارد ثرای ثب تَجِ ثِ اّویت جٌگلْبی ّیرکبًی ٍ لرار گرفتي ثخص اػظوی از هسبحت کطَر در ًَاحی ً

ّب تریي ػَاهل تخریت جٌگلّب در جٌگل یکی از هْنلبرچ. ّبی هٌبثغ عجیؼی الذاهبت اسبسی اًجبم ضَدحفبظت ٍ حوبیت ػرغِ

ثٌبثرایي ضٌبسبیی درختبى . ثبضٌذتریي ػَاهل پَسیذگی چَة درختبى سرپب هیای یکی از ضبیغّبی عبلچِضًَذ ٍ لبرچهحسَة هی

 .ثبضذریسی، هذیریت ٍ کٌترل آًْب هیای از الذاهبت هْن در جْت ثرًبهِّبی عبلچِى ٍ ترجیح هیسثبًی لبرچهیسثب

 

 مىاتع

1. Irsenaite R, Emestas K. 2006. Diversity of fungi on decaying common oak coarse woody debris. 

Journal of Ekologija, 4: 22-30. 
2. Gregory S, Gilbert J, Leif R. 2008. Host and habitat preference of polypore in Micronesian tropical 

floded forests. Journal of Mycological research, 112: 674- 680. 

3. Yamashita S, Hattori T, Abe H. 2010. Host preference and species richness of wood in habiting 

aphyllophoraceous fungi in a cool temperate area of Japan. Journal of Mycologia, 102(1): 11-19. 

4. Li Wei Zhou, Yu Cheng Dai. 2011. Abstrac: Recognizing ecological patterns of wood decaying 

polypores on gymnosperm and angiosperm trees in northeast China. Jurnal of fungal ecology. 

 

Preference host pathogenic Bracket fungi in forest plants  

 
*

1
Mohammad Rostamian, 

2
mohammadreza kavosi 

1– M.Sc student, Faculty of Forest Sciences, Gorgan University of Agricultural Sciences and 

Natural Resources, 

2 - Assistant Professor, Faculty of Forest Sciences, Gorgan University of Agricultural Sciences 

and Natural Resources 

* Corresponding E-mail address: mohammad24rostamian@yahoo.com 
 

Abstract 

Bracket fungi are pathogenic fungi to decaying wood in forest trees and fruit trees. The purpose of 

this study is identify host trees and preference host of bracket fungi. For this purpose of the forest 

area of Gorgan Shast kolate Two transects were randomly width of 50 m and within the transects 

were all of trees that have bracket fungi were identified. From 9 species of identified fungus the 

Fomes fomentarius with 37.7%   the most abundant fungi was identified.  Five tree species, Fagus 

orientalis, Carpinus betulus, Acer velutinum, Quercus castaneifol and Parrotia persica as bracket 

fungi host  were identified, the Fagus orientalis with 54.2%  had the highest host percentage. The 

results of this research There are 

 direct relationship between fungi frequency and their hosts. Bracket fungi are one of most common 

of wood decay fungi in trees. The identification of host trees and preference host bracket fungi they 

are from Important measures to Planning, management and control. 
 

Keywords: Bracket fungi, Preference host, Fagus orientalis, Fomes fomentarius, Gorgan 
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