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 برداري از منابع طبیعی نشریه حفاظت و بهره

  1394، دوم، شماره چهارمجلد 
http://ejang.gau.ac.ir  

  

 کالته گرگان اسبی در جنگل آموزشی و پژوهشی شصت بررسی کنترل مکانیکی قارچ سم
  

  4و اکرم احمدي 3، جهانگیر محمدي2، محمدرضا کاوسی1کرمی شهرام مهدي*
 ،، ایرانرشد، گروه جنگلشناسی و اکولوژي جنگل، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگانا آموخته کارشناسی دانش1

 ایران، ،پاتولوژي جنگل، گروه جنگلشناسی و اکولوژي جنگل، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان دانشیار2
  ، ایرانداري، گنبد کاووس استادیار گروه جنگل4 ،، ایران، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگانداري استادیار گروه جنگل3

 19/12/1392 :رشیپذ خیتار؛  22/05/1392 :افتیدر خیتار

 چکیده
برگ و  روي درختان پهن سبب بروز خسارات زیادي پور) اي یا پلی اسبی (طاقچه هاي سم  گسترش قارچ  

ها در  ا توجه به فراوانی آنها ب یافتن روش مناسب براي مدیریت و کنترل قارچگردد.  می برگ سوزنی
هکتار به روش خطی  80باشد. بنابراین، تحقیق حاضر در سطح   هاي خزري شمال کشور ضروري می جنگل

کالته گرگان انجام گرفت. در این  اسبی در جنگل شصت سم  هاي  ترانسکت جهت کنترل مکانیکی قارچیا 
اسبی، کالهک قارچ در فصل رویش از روي  سم  قارچثیر کنترل مکانیکی روي أبراي ارزیابی میزان ت ،تحقیق

درختان میزبان جدا گردید. سپس در فصل رویش سال بعد تمام مشخصات درختان آلوده (کنترل کامل   تنه
شده) ثبت  جداشدن محل استقرار قارچ د و ترمیم زخم، رشد مجدد قارچ، خروج شیرابه از درخت و فاس

و  Polyporaceaeبه دو خانواده هاي شناسایی شده  قارچ  عمده نشان داد بخشتحقیق نتایج  گردید.
Ganodermaceae در کاهش فراونی  داري کار گرفته شده تأثیر معنی هروش ب ،همچنین .تعلق داشتند

 به جزء اثري از رشد مجدد قارچ تقریباً طوري که اسبی در منطقه مورد مطالعه داشته است، به هاي سم قارچ
  .درختان آلوده مشاهده نگردید  روي تنه ،Rigidoporus ulmariusگونه 

  

جنگل فصل رویش، اسبی، خسارت، کنترل مکانیکی، ترانسکت،  قارچ سم هاي کلیدي:  واژه
  گرگان کالته  شصت

                                                
 Shahramkarami67@yahoo.com مکاتبه: مسئول*
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  مقدمه
رخ شمالی رشته کوه  هاي شمال کشور همچون نواري سبز، حاشیه جنوبی دریاي خزر و نیم جنگل  

اي در  صورت لکه شناسی به هاي دوران زمین عنوان یکی از یادگار ها به این جنگلاند.  البرز را پوشانیده
شوند  هاي جهان محسوب می ترین جنگل کهن  همین خاطر در زمره اند و به شمال ایران ظاهر شده

). این 2005 ،مهاجرمروي باشد ( میمیلیون هکتار  8/1ها در حدود  مساحت آن ،)1974 ،(ثابتی
هاي آن  ترین گونه محیطی بسیار مهمی هستند که مهم بر تولید چوب داراي نقش زیست ها عالوه جنگل

). با توجه به اهمیت 2001 ،باشند (ارجمند بلوط میو  راش، بلند مازو، افرا پلت، نمدار، توسکا، ممرز
مترمکعب در هکتار و جایگاهی که در اقتصاد کشور دارند،  210ها با متوسط موجودي  این جنگل

از  ماکروسکوپی يزا هاي بیماري . قارچباشد  میخوردار  ها از اهمیت باالیی بر اظت از این جنگلحف
توان به  ها، می که از این قارچروند  شمار می به هاي شمال کشور در جنگل زا ترین عوامل خسارت مهم

اسبی متعلق به شاخه  سم هاي  ). قارچ1987 ،پور) اشاره نمود (بهداد اي یا پلی اسبی (طاقچه هاي سم قارچ
و داراي ساختار  دنگیر را در بر میگونه  2000هستند که حدود  2و راسته آفیلوفورال 1بازیدیومیکوتا

در اسبی  سم هاي قارچترین کانون  مهم). 2001 ،صارمی و همکاران(تولیدمثلی به نام بازیدیوم هستند 
کالهک این گروه از  .ی رویشی انتشار دارندندرت در سایر نواحه باشد و ب میشمال کشور  هاي جنگلی

روي درختان سرپا و افتاده راش، بلوط، توسکا، ممرز، افرا، انجیلی، سپیدار، چنار، ها بیشتر بر  قارچ
گردو، نارون، صنوبر، اقاقیا، بادام، بید، نارون، توس، گیالس وحشی، زبان گنجشک، توت سفید، سرو 

 ؛2005هاتوري،  ؛1987بهداد،  ؛1983نیلوفري،  ؛1977ارشاد، ( گردد مشاهده میکوهی، سرو و کاج 
نشان داد میزبان اصلی  ،)2011رستمیان و کاوسی (نتایج تحقیق  ).2010پرست،  خدا و 2007 ،روستایی

   بودند. ، ممرز، افرا، بلوط و انجیلیراشهاي  گونه کالته گرگان، جنگل شصت اسبی در سم هاي قارچ
اسبی در  سم هاي هاي قارچ رت براي رشد قارچ مطلوب باشد بازیدیوسپورکه رطوبت و حرا  زمانی  

که  نماید شود، وارد تنه شده و تولید کلونی می هایی که روي تنه درختان ایجاد می ها و روزنه اثر زخم
که کدام قسمت  این . پوسیدگی چوب، بسته بهگردند میپوسیدگی در درختان  ایجاد از این طریق سبب

گردد. این  سبب تغییر رنگ در بافت چوب درختان می شامل شوددرخت را ه یا کنده) (ریشه، تن
صارمی و  ؛2001، همکارانو  پایونتکشوند ( اي و نرم می ها موجب پوسیدگی سفید، قهوه قارچ

                                                
1  - Basidiomycetes 
2- Aphyllophorales 
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 ضعفها  قارچ این گروه از ). درختان مورد حمله2010 ،ایزدپناه و همکاران و 2001 ،همکاران
دچار ضعف تر   هاي قطور هاي نازك و سپس شاخه که ابتدا شاخه  طوري  نند، بهک تدریجی پیدا می
گردند. بسیاري از  پذیر می  حساس و آسیب هاي محیطی تنشبه نسبت  ،در نهایت و فیزیولوژیک شده

اي، چوبی و یا گوشتی دارند  هایی چوب پنبه چوب، ساختمانی با بافت عامل پوسیدگیهاي  قارچ
ها به عوامل محیطی و  ). پراکنش این قارچ2010، ایزدپناه و همکاران و 2001، ارانهمکپایونتک و (

 ؛1998 ،و ریواردن جهت بستگی دارد (بیوکانو  ه، شیبمحیطی از جمله درختان سرپا و افتاد غیر
تی که اها و خسار ). با توجه به گسترش روزافزون این قارچ2004ترنر،  و 2004 ،و همکاران آنالیاسا

هاي با  هاي مبارزه براي حفظ گونه ، شناخت روشنمایند میپا و زنده وارد  ها به درختان سر ارچاین ق
در  تاکنون تحقیق جامعی با بررسی منابع موجود، .باشد ضروري می برگ برگ و سوزنی ارزش پهن
با  حاضرپژوهش بنابراین  ،صورت نگرفته است در داخل کشور اسبی سم هاي کنترل قارچخصوص 

کالته  اسبی در جنگل شصت هاي مهم قارچ سم برخی از گونه برايبررسی روش کنترل مکانیکی  هدف
  انجام گرفت.گرگان 

  
  ها مواد و روش

گرگان انجام کالته  پژوهشی شصت  جنگل آموزشیدر  1390 سال این بررسی در: منطقه مورد مطالعه
در عرض  ،گرگان ستانی شهرغرب  جنوب کیلومتري 17در مورد مطالعه   ). منطقه1شد (شکل 

، به دقیقه 20درجه و  54 تا دقیقه 24درجه و  54 و طول جغرافیایی دقیقه 45درجه و  36 جغرافیایی
میزان  متري از سطح دریا واقع شده است. 2168تا  240ارتفاعی   و دامنه هکتار 3716 مساحت

 ،است به دو سري تقسیم شده قیقمنطقه مورد تح .باشد متر می میلی 817تا  4/528بارندگی ساالنه 
   .انجام گرفتهکتار  6/1698 مساحت با یکسري در  حاضر
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  منطقه مورد مطالعه. ییایجغراف تیموقع -1شکل 

  

  روش تحقیق
 یا خطی برداري به روش ترانسکت  اسبی نمونه هاي سم در این تحقیق براي انجام کنترل مکانیکی قارچ  

تا  250متر از ارتفاع  50عرض متر و به  16000به طول  ترانسکت 2دفی، طور تصا هبابتدا  .گرفتانجام 
پیاده هکتار  80در سطح  گرگان کالته شصت جنگل 1هاي سري  از سطح دریا در داخل پارسل يمتر 900

قارچ در داخل ترانسکت مشخص و برداشت مختصات داراي کالهک تمام درختان سپس ). 1شد (شکل 
براي انجام کنترل و  .انجام گرفت )GPSده از دستگاه سیستم اطالعات جغرافیایی (استفادرختان آلوده با 

جدا شده و میزبان درختان   ثیر کنترل مکانیکی، کالهک قارچ در فصل تابستان از روي تنهأبررسی میزان ت
رشد مجدد قارچ، کنترل کامل قارچ و ترمیم زخم، (هاي موردنظر  پارامتربعدي  سپس در فصل رویشی

  .ثبت گردید) شدن محل استقرار قارچ جدا شدهد خروج شیرابه از درخت و فاس
  

  نتایج 
 ؛1977 ،ارشاد(هاي معتبر  روي درختان میزبان با استفاده از کلیداز شده  آوري جمع هاي قارچ  

گونه قارچ  7 .شناسایی شدند )2010 ،پرست خدا و 2008 ،روستایی ؛1987 ،بهداد ؛1983 ،نیلوفري
خانواده و  4د که در نباش  به شاخه بازیدیومیکوتا و راسته آفیلوفورال میمتعلق  شناسایی شدهاسبی  سم

  است. شدهآورده  1در جدول هاي شناسایی شده  . اطالعات مربوط به قارچشتندجنس قرار دا 5
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 نس و گونه.جشده بر اساس خانواده،  شناسایی اسبی سم هاي بندي قارچ طبقه -1جدول 

 گونه جنس خانواده
Polyporacea Fomes Fomes. fomentarius 
Polyporaceae Trametes Trametes. gibbosa 

Fomitopsidaceae Fomitopsis  Fomitopsis. pinicola 
Ganodermataceae Ganoderma  Ganoderma. australes 
Ganodermataceae Ganoderma Ganoderma. resinaceum 
Ganodermataceae Ganoderma Ganoderma. locidum 

Meripilaceae Rigidoporus Rigidoporus. ulmarius 
  

و محل استقرار روي درختان اسبی  هاي سم همراه قارچ به ،میزباندرختی هاي  گونه 2در جدول   
  آورده شده است.  یزبانم

 
  کالته گرگان. شصت جنگل 1سري  اسبی در سم هاي قارچو محل استقرار  میزباندرختان  ،شکل قارچ، گونه قارچ - 2جدول 

  محل استقرار قارچ درختان میزبان گونه قارچ شکل قارچ

 

Ganoderma locidum کنده درخت راش و ممرز  

 

Ganoderma 
resinaceum 

  کنده درخت راش و ممرز

 

Ganoderma australe تنه درخت راش و ممرز  

 

Rigidoporus ulmarius کنده درخت افرا  
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Fomes fomentarius تنه درخت راش، ممرز و بلوط  

Fomitopsis pinicola تنه درخت راش  

Trametes gibbosa کنده درخت راش، ممرز و افرا  

  
شیرابه  ،Fomitopsis pinicolaمحل استقرار قارچ  دردر اثر کنترل مکانیکی نتایج نشان داد،   

رشد مجدد از در محل قبلی خود  Rigidoporus ulmarius قارچ ،همچنین .خارج شده است
 3شکل از طور که  همان Fomes fomentarius  گونه .)2و شکل  3(جدول  باشد  میبرخوردار 

  نشده است. مشاهدهدر آن مشخص است در سال بعد اثري از رشد مجدد قارچ 
  

  .کالته گرگان جنگل شصت 1 سريدر  اسبی هاي سم  کنترل مکانیکی روي قارچثیر أت -3جدول 

 قارچ  گونه
  اسبی تأثیر کنترل مکانیکی روي قارچ سم

 کنترل کامل و ترمیم زخم رشد مجدد قارچ جدا شده فاسد شدن محل قارچ خروج شیرابه
Fomes fomentarius     
Ganoderma locidum    * 
Ganoderma 
resinaceum    * 

Ganoderma australe    * 
Rigidioporus ulmarius   *  
Fomitopsis pinicola *    
Trametes gibbosa    * 
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  (الف)                                            (ب)

  .مکانیکی کنترلکارگیري روش  بهاز  (الف) و بعد (ب) قبل Fomes fomentariusقارچ  -2شکل 

    
  (ب) (الف)                                                    

  ) و رشد مجدد قارچ الف( مکانیکی کنترلاجراي روش قبل از  Rigidioporus ulmarius قارچ -3 شکل
  .)ب( آن بعد از کنترل

  
مستقر شده روي کنده درخت نشان داد این روش  Rigidoporus ulmariusکنترل مکانیکی قارچ   

 تیمار مجدداًنداشته است و در فصل رویشی بعدي، در محل  داري کنترل قارچ ذکر شده اثر معنیبراي 
م مختلفی بعد از کنترل مکانیکی ظاهر شده است که در این بررسی بعد از ئعال است.داشته رشد 

ولی در محل کنترل مکانیکی  شیرابه از روي تنه درخت خارج شده است pinicola.F  کنترل قارچ
محل کنترل مشاهده در زنی و پوسیدگی  دي، اثري از جوانهدر فصل رویش بع .fomentarius F قارچ

اسبی، ظهور شیرابه،  هاي سم بعد از کنترل در فصل رویش بعدي در محل استقرار قارچ نشده است.
ها با  درصد بقیه قارچ 73درصد مشاهده گردید و  9 میزان بهها  فاسد شدن و رشد مجدد برخی از قارچ
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ظاهر نشد و ترمیم عالئمی ها در دوره رویشی بعدي هیچ  استقرار قارچ اعمال کنترل مکانیکی، در محل
  ).4(شکل  گردیدمحل استقرار قارچ بدون خسارت انجام گردید و قارچ کامالً کنترل 

  

  
روي تنه درخت و رشد مجدد از  جدا شده کنترل مکانیکی روي خروج شیرابه، فاسد شدن محل قارچثیر أت -4شکل 
  کالته گرگان. جنگل شصت 1در سري اسبی  سمهاي  قارچ

  
درصد  8ها کنترل گردیدند و فقط  درصد از قارچ 92نتایج حاصل از کنترل مکانیکی نشان داد که   

  ).5ها بعد از کنترل، در محل استقرار خود روي تنه درختان آلوده مجدداً رشد نمودند (شکل  از قارچ
  

  
  کالته گرگان. جنگل شصت 1ی در سري اسب هاي سم نتایج کنترل مکانیکی قارچ -5شکل 
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  بحث
درختان   دلیل پوسیدگی که در تنه اسبی و یافتن روش مناسب مبارزه به هاي سم بررسی کنترل قارچ  

در  .باشد می برخوردارباالیی اهمیت  از شودهاي شمال کشور ایجاد می با ارزش و قطور در جنگل
پا تاکنون مطالعات    بر روي درختان زنده و سرها  این قارچ و روش کنترل خسارتمیزان  خصوص

هاي  ترین قارچ نتایج این تحقیق نشان داد مهم). 1995اندکی صورت گرفته است (یونسی و همکاران، 
، Rigidoporus ulmariusکالته وجود دارند شامل  شصتجنگل سري یک اسبی که در  سم

Ganoderma australe ،Trametes gibbosa ،Fomes fomentarius،Ganoderma 

resinaceum،Fomitopsis pinicola   وGanoderma locidum در دو  ها باشند و بیشتر قارچ می
راش، ممرز، افرا، بلوط  قرار دارند که بر روي درختان Ganodermaceaeو   Polyporaceae   هخانواد

هایی  گونهدست آمده جزء  ج بهنتای هاي ذکر شده با توجه به اند. قارچ بوده  و انجیلی استقرار یافته
اسبی  هاي سم براي مبارزه با قارچ بنابراین ضروري استباشند که دوره زندگی چند ساله دارند  می

هاي مناسب مورد ارزیابی قرار گیرند تا جلوي گسترش و خسارت به درختان با ارزش گرفته  روش
   شود.
هاي گیاهی است که از گذشته  ت و بیماريهاي موثر براي مبارزه با آفا کنترل مکانیکی از روش  

هاي درختان مانند پوسیدگی ریشه، گال،  . بعضی از بیماريگرفته استتاکنون مورد استفاده قرار 
هاي ویروسی را در  ها و بیماري ها، سفیدك ها، سیاهک میري آوندي، سوختگی برگ، انواع زنگ بوته

که   طوري  ههاي انتخابی کنترل کرد. ب کش قارچم با پاشی به موقع و مداو توان با سم بعضی موارد می
 و 1996، ذکایی ؛1995(یونسی و همکاران، سبب از بین رفتن یا جلوگیري از رشد عامل بیماري شوند 

شود کمتر از این روش استفاده شود   ) ولی با توجه به معایب کنترل شیمیایی سعی می1998جسمی، 
ها داراي رشد  درصد از قارچ 8در اثر کنترل مکانیکی فقط ین تحقیق ). در ا2010(ایزدپناه و همکاران، 

توان نتیجه گرفت  دست آمده، می  هکنترل شدند که با توجه به نتایج ب ها آندرصد از  92مجدد بودند و 
اسبی در منطقه جنگلی  هاي سم اي روي کنترل قارچ ثیر قابل مالحظهأکه روش کنترل مکانیکی ت

  داشته است. گرگانکالته   شصت
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  ترویجی هاي رهیافت
زا به درختان با ارزش شمال  از عوامل خسارت یکی) پور یپل ای يا (طاقچه یاسب سم يها قارچ
نمودن تنه  یبرنده با حداقل زخم  لهیوس کیقارچ را با  توان یم ها آن آسانکنترل  يبرا باشند یکشور م

 زا يماریب املعو ریاز نفوذ سا يریزخم و جلوگ تر عیسر میترم يدرخت از محل استقرار جدا کرد و برا
 یکیاستفاده کرد. روش کنترل مکان ي انتخابیها کش قارچ یو برخ یبه داخل درخت از چسب باغبان

 نهیو کم بودن هز درختان میزبان روي اثرات جانبی، نداشتن ستیز طیبا مح شتریب يعلت سازگار به
دست  هنتایج ب با توجه به نیباشد. بنابرا سودمند اسبی ي سمها ارچمبارزه با ق يبرا تواند یم روش اجرایی

شمال کشور  يها در جنگل یاسب سم يها مبارزه با قارچ يبراکنترل مکانیکی را روش  توان یمآمده 
  نمود. هیتوص
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Abstract 
 Increasing distribution of horse hoof fungi leads to significant losses on 
broadleaf and coniferous trees. Finding the appropriate method to manage and 
control of these fungi due to their abundance in the northern forests is necessary. 
The present study was carried out for mechanical controlling of horse hoof fungi in 
an area about 80 ha of Shast-Kalate forest of Gorgan via transects sampling 
method. In this research, for evaluating the effect of mechanical control on horse 
hoof fungi, the caps of fungi were isolated from tree trunk during the growth 
season. Then, in the next growth season, all specification of infected trees 
(complete control and wound healing, regrowth of fungi, latex exiting and 
decaying the fungi establishment) were recorded. The results showed that the 
identified fungi were belonged to Polyporaceae and Ganodermaceae families. Also, 
the method was applied to a significant effect in reducing the frequency of horse 
hoof fungi found in the study area. As the further growths of fungi were not 
observed on the trunk of infected trees, but the only exception was the fungus of 
the Rigidoporus ulmarius family. 
 
Keywords: Horse hoof fungi, Damage, Mechanical control, Transect, Growth 
season, Shast-Kalate forest of Gorgan 
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