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تأثیر شرایط محیطی مختلف (دما و رطوبت) بر رفتار تخریبی قارچ عامل پوسیدگی سفید
رنگینکمان روی چوب بلندمازو

مریم کریم
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مهرداد قدس خواه دریایی

چکیده

جواد ترکمن

هدف از این پژوهش ،تعیین شدت تخریب قارچ عامل پوسیدگی سفید رنگیینکمیا
روی چوب بلندمازو در دما و رطوبتهای مختلف بود .قارچ موردنظر از جنگیل جمی
آوری و پس از خالصسازی با استفاده از تکنیی  PCRخیالص بیود آ در بانی
جهانی  NCBIتائید گردید .سپس ،نمونههایی از چوب بلندمازو بریدهشده و به میدت
 8هفته برای تعیین کاهش وز در شرایط دمایی  01 ،01و  01درجهی سانتیگراد و
رطوبتهای  54 ،54و  84درصد در معرض قارچ مذکور قرار گرفتند .الگوی تخرییب
چوب نیز در هر حالت دمایی/رطوبتی بهطور میکروسیکوپی ارزییابی و کیاهش جیر
نمونهها اندازهگیری شد .نتایج نشا داد که تغییر رطوبیت در مقایسیه بیا دمیا تیث یر
بیشتری برشدت فعالیت تخریبی قارچ داشته است .بهینهترین محییط بیرای فعالییت
قارچ ،دمای  01درجه سانتیگراد و رطوبت  %54بیود .از سیوی دیگیر بررسییهیای
میکروسکوپی نشا داد که قارچ رنگینکما در تمامی شرایط معرضگذاری ،الگوی
تخریب پوسیدگی همزما را تولید مینماید .ازاینرو ،میتیوا نتیهیه گرفیت تغیییر
استراتژی تخریبی این قارچ از پوسیدگی همزما به انتخابی که پیشازاین در برخیی
پژوهشها گزارش شده بود به عواملی غیر از دما و رطوبت محیط وابسته است.
واژگان کلیدي :رفتار تخریبی قارچی ،قارچ رنگینکما  ،پوسیدگی همزما  ،بلوط.

مقدمه
پوسیدگی سفید عامل اصلی تخريب چووبهوا پهو
برگ در دنیاست .قارچها عامول پوسویدگی سوفید جووو
دستها از قارچها مخرب چوب هستند كه با اسوتفاده از
فرآيند هیودروییو تررياواا از تموامی تركیاوام شویمیايی
ديواره سلویی چووب تذذيوه موینمايود [ .]1ايو گوروه از
قارچها به دو دسته قارچها پوسویدگی سوفید انتخوابی و
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هم زمان ترسیم میشوند [ .]2قارچهوا عامول پوسویدگی
سفید انتخابی مانند  Phellinus piniقادرند ییگنی و همی
سلویو را به نسات بیشتر از سلویو موردحمله قورار داده و
ییگنی اليه میانی و گوشوه سولول را تجويوه نماينود [.]3
قارچها عامول پوسویدگی سوفید هوم زموان ماننود قوارچ
رنگی كمان قادرند از تمامی تركیاوام سوااتار شویمیايی
چوب به يو نسوات تذذيوه نماينود بوااي حوال مصور
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ییگنی اندكی بیشتر از كربوهیدرامهوا اسوت [ .]4براوی
ديگر از قارچها مانند قوارچ  Inonotus hispidusعلویرغوم
اينکه از شوااه بازيديومیسوتهوا بووده ،قادرنود عوووه بور
پوسیدگی سفید ،پوسیدگی نرم نیوو توییود كننود [ .]3در
طایعت ،گاهی تركیای از اي دو نوع پوسیدگی ديده شوده
و ي قارچ پوسیدگی سفید بسته به شرايط -قابلیت ايجاد
هر دو نوع ایگو پوسیدگی را دارد [ .]7بااي حوال چرايوی
تذییر استراتژ تخريب برای قارچها پوسیدگی سفید از
انتخابی به همزمان يا برعکس هنوز درک نشده است.
هوور قووارچ بوورا فعاییووت تخرياووی نیوواز بووه ريووواقلوویم
مناسووب اووود دارد .اي و ريووواقلوویم بايوود عووووه بوور رشوود
قارچ ،اجازه ترشو و انتشوار متابوییوتهوا قوارچی بورا
حملووه بووه ديوووارههووا سوولویی را بدهوود [ .]7يوو ريووو
اقلوویم مناسووب شووامل متذیوورهووا متعوودد ماننوود دمووا،
رطوبووت ،اكسوویژن ،نووور ،مروودار  ،pHنیتوورو ن و موواده
زمینووه بوووده كووه تذییوور هريوو از آنهووا ممکوو اسووت
باعو تذییورام رفتوار قوارچهوا شوود [ .]2بورا ماوال،
 Messnerو همکووواران ( )2003عنووووان كردنووود كووووه
میوووان نیتوورو ن عاموول مهمووی در تذییوور پوسوویدگی
سفید انتخابی بوه هومزموان اسوت [ .]4بوااي حوال ،توأثیر
عواموول محیطووی ماننوود دمووا و رطوبووت برشوودم و ایگووو
تخريووب ،كمتوور موردتوجووه قرارگرفتووه اسووت .ازآنجاكووه
قووارچهووا در محوویطهووا مرطوووب رشوود موویكننوود نیوواز
قووارچ بووه آب حتووی بوویش از غووذا اسووت ،ديووواره سوولویی
ضووخیم اسوووور و ديگوور سووااتار قووارچهووا مووانع از اتووو
رطوبت مویشوود .درعوی حوال قوارچهوايی وجوود دارنود
كه قادرند در محویطهوا اشو  ،حواو نمو يوا قنود
زياد رشود كننود .رطوبوت بهینوه بورا فعاییوت تخرياوی
قارچهوا از  %70توا - %170بسوته بوه جورم ويوژه چووب و
گونه قوارچی متذیور اسوت [ .]7از سوو ديگور ،دموا نیوو
در تعیی میوان و سرعت رشود قوارچ بسویار مهوم اسوت.
اثر عموومی افووايش حورارم ،افووايش فعاییوت شویمیايی
و فعاییووت آنويمووی اسووت .سوورعت بسوویار از فعاییووت
ها شیمیايی بوا هور  10درجوه سوانتیگوراد افووايش،
ده برابوور و سوورعت واكوونشهووا آنويمووی بوورا هوور 10
درجووه افوووايش ،دو برابوور موویشووود .بووااي حووال ،در
حرارمها بواال فعاییوت آنويموی متوقوف مویگوردد [.]7
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دمووا بهینووه رشوود قووارچهووا متفوواوم اسووت امووا بیشووتر
قارچهوا در دموا  7-42درجوه سوانتیگوراد را تورجی
موویدهنوود [ .]7بووااي حووال ،پیشوورفت پوسوویدگی در دمووا
هووا زيوور  10درجووه و بوواال  32درجووه سووانتیگووراد
نساتاا كند يا ناچیو است [.]7
بوورا رفتارشناسووی قووارچ و بررسووی شوودم و ایگووو
پوسیدگی سفید ،روش ها متعدد مانند آناییو شیمیايی،
وزن سنجی ،طیفسنجی مویکویی ( )FT-IRوجود دارد كه
در اي میان تحلیل تصاوير میکروسکوپی يکوی از راههوا
سوواده و اوووب اسووت .ايوو شوویوه ،ماتنووی بوور مشوواهده
ويژگیهوا كلیود پوسویدگی در مرواطع میکروسوکوپی
چوب (بهاصوص مرطع عرضی) اسوت .بوا ايو حوال ،الزم
است مناطق مختلفی از چوب موردبررسوی قورار گفتوه توا
نتیجه درستی حاصل شود [.]7
مطایعووام پیشووی  Bariو همکوواران (،2017 ،2017
 )2017نشان دادند كه تذییر در شرايط محیطوی مختلوف
میتواند تأثیر فراوانی بور رفتوار تخرياوی قوارچ پوسویدگی
سفید رنگی كمان داشته باشد اما اينکه بوهطوور مشوخ
تذییر هركدام از عوامل محیطی چه تأثیر بور رفتوار ايو
قارچ دارد تاكنون موردبررسوی قورار نگرفتوه اسوت [،1 ،8
 .]10بهطوركلی ،در سالها اایر مطایعوام معودود بور
رفتارشناسی قارچها عامل تخريوب چووبی انجوام گرفتوه
است [ .]11ازاي رو هد از اي پژوهش ،مطایعه ارزيابی
توان تخريب و ایگوو پوسویدگی قوارچ عامول پوسویدگی
سفید رنگی كمان در شورايط دموايی و رطووبتی متفواوم
است .برا اي كوار گونوه ا از جونس بلوو( (بلنودموازو)
انتخاب شده چراكه بلندمازوهوا در رويشوگاه طایعویشوان
يکی از میوبانها اصلی قارچ رنگی كمان بوده و عووه بر
اي  ،تنوع سلویی در اي په بورگ بخوشروزنوها امکوان
رديابی تذییورام سوااتار در بافوت چووبی را نسوات بوه
په برگان پرآكنده آوند -سادهتر میكند.
اي پژوهش بر اي فرض اسوتوار اسوت كوه تذییور در
شرايط دما و رطوبوت محویط منجور بوه تذییور اسوتراتژ
تخريب قارچ رنگی كمان از پوسیدگی همزمان به انتخوابی
میشود .همچنی  ،اي پژوهش مویتوانود ريوواقلیم بهینوه
ازنظر دمايی و رطوبتی برا فعاییت تخريای ايو قوارچ را
تعیی نمايد.
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استاندارد  )1117(EN-113,محاساه شدند [:]13

مواد و روشها
جمعآوری و خالصسازی قارچ
انووودام بوووارده (كوهووو ) قوووارچ رنگوووی كموووان
( )Trametes versicolorاز جنگوول رادار پشووته واقووع در
سیاهکل از رو كندهها افتاده جمعآور شود و سووس
بووور اسوووار دسوووتورایعمل  Bariو همکووواران ()2017
اووای سوواز و ارزيووابی مویکووویی آن انجووام شوود [.]10
پسازآن پلیتهوا موادر تهیوه و در دموا  4درجوه
سانتیگراد نگهدار شدند.
آمادهسازی نمونههای چوبی و شرایط انکوباسیون
ديسو و هوووايی برابرسوووینه از دراتوووان بلنووودموووازو
( )Quercus castaneifoliaتهیه و به مودم  10روز در زيور
ساياان و در هوا آزاد اش شدند .نمونههايی به ابعاد 30
× 7 × 10میلیمتر (طول ،عورض ،ضوخامت) از بورونچووب
گونووه بلووو( بوور اسووار روش بووراور ( )1178كووه روش
اصوح شده استاندارد ( )1117 ،EN-113است ،بورش داده
شدند [ ]13,12و پس از قرار گورفت در آون بوه مودم 24
ساعت در دما  103درجه سانتیگراد ،توزي شدند.
مطووابق بووا اسووتاندارد  EN-113محوویط كشووت مایووت
اكستراكت آگوار ( 4/8درصود) بورا قوارچ اوای شوده
مذكور تهیه شدند [ .]13پس از رشود ريسوههوا ،از فاصوله
دوسوم شعاع پلیت ها تهیهشده ،قطعام كوچکی به ابعاد
 10×10میلیمتر برش داده شدند و به پتر ديش حواو
محیط كشت مایت اكستراكت آگار منترل شدند .تعداد 17
پتر ديش آمادهساز شد .پس از رشد ريسهها قوارچ و
پوشش آن در سط محیط كشت مایوت اكسوتراكت آگوار
پتر ديش ،نمونهها چوب تهیهشده در معرض قارچ قرار
داده شووود .ارزيوووابی بعووود از  8هفتوووه (حووودوداا  70روز)
انکوباسیون صورم گرفت .انکوباسیون در  1حایت محیطی
مختلوف (دماهووا  20 ،10و  30درجووه سووانتیگووراد و بووا
رطوبتهوا  87 ،77 ،47درصود) در اتاقو رشود انجوام
شدند .برا هر حایت ،حداقل سه تکرار وجود داشت.
اندازه گیری کاهش جرم نمونه های چوبی پس

از

مجاورت با قارچ
پس از پايان دوره انکوباسیون ،كاهش وزن نمونوههوا
چوووبی در هوور حایووت براسووار معادیووه ( )1برگرفتووه از
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در ايو معادیوه ،ML ،درصود كواهش جورم  Miجورم
اش (اجاقی) چوب پیش از در معرض گیر و  ،Mdجرم
اش (اجاقی) چوب پوس از قرارگیور در معورض قوارچ
است.
پس از بررسی نرمال بودن توزيع دادههوا ،اثور مسوترل
دما و رطوبت و اثر مترابل ايو دو متذیور بور كواهش وزن
نمونهها چووبی –ازنظور آموار  -توسوط آزموون تجويوه
واريانس موردبررسی قورار گرفتوه و گوروهبنود آنهوا بوه
كم آزمون دانک انجام گرفتند.
ارزی سابی تخریسسچ چسسو موردحملسسه قسسارچ بسسا
میکروسکوپ نوری
جهووت ارزيووابی تخريووب چوووب موردحملووه قووارچ از
نمونهها چوبی تخريب شده ،بلوکها كوچکی بوه ابعواد
 8×8×8میلیمتر تهیوه شودند و بورشهوايی بوه ضوخامت
 10-17میکرومتر توسط میکروتوم از آنها برداشته شودند
[ .]8بورشهووا تهیووهشوده بووا مخلووو( سوافرانی  %0/7و
آسترابلو  %0/3رنگ آمیو شدند و پس از قرارگیر المول
رو آنها ،با استفاده از چسب انتون تاایت شودند .آنگواه
المها تهیهشده به داال دستگاه آون قورار داده شودند و
برا جلوگیر از تویید حااب ،رو هر ي از آنهوا يو
وزنه  70گرمی قرار داده شدند و به مدم  24سواعت در
دما  70درجه سانتیگراد اش شدند .سووس ایگوهوا
تخريووب در زيوور میکروسووکو نووور  BELموردبررسووی،
مشاهده و عکسبردار قرار داده شدند.

نتایج و بحث
کاهش وزن
بر اسار نتايج حاصله (شکل  ،)1ااتو كواهش وزن
بی نمونهها تیمار شده با قارچ رنگوی كموان در شورايط
معرض گذار مختلف ،قابلمشاهده است .نتوايج حاصول از
آزمون تجويه واريانس نشان داد كوه اثور مسوترل دموا بور
كاهش جرم نمونه ها چوبی در سط  %7معنویدار ناوود
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ویی رطوبت تأثیر معنی دار بر كواهش جورم نمونوههوا
چوبی در سط  %1داشت.
در شوورايط دمووايی پووايی ( 10درجووه سووانتیگووراد) و
متوسوط ( 20درجووه سووانتیگوراد) ،میووانگی كوواهش وزن
نمونهها بلو( تخريبشده در رطوبت  %77بیشوینه بوود.

شکل  -1کاهش وزن نمونههای چو بلوط پ

اي و در حووایی اسووت كووه كوواهش وزن بووهدسووتآمووده از
نمونهها چوبی در رطوبوتهوا  47و  87درصود تررياواا
يکسان بود .بااي حال ،در شورايط دموايی بواال ( 30درجوه
سووانتیگووراد) ،قووارچ در رطوبووتهووا  47و  87فعاییووت
بیشتر را نسات به رطوبت  77درصد داشت.

از  8هفته قرار گرفتن در معرض قارچ رنگینکمان در شرایط دمایی و رطوبتی مختلف.

حروف انگلیسی گروهبندی دانکن را نشان میدهند.

ارزیابی میکروسکوپی
شرایط دمایی پایین ( 11درجه سانتیگراد)
ایگوها تخريای میکروسکوپی چووب تخريوب شوده
بلو( در برابور قوارچ رنگوی كموان در شورايط دموايی 10
درجه سانتیگراد و رطوبتها  77 ،47و  87درصود در
شکل  2آمده است .قارچ رنگی كمان بوا تخريوب تودريجی
اليهها ديواره سلویی (فلوشهوا) سواب نوازک شودن و
پارگی ديواره بی اییا شده است (نوک فلش) كوه ايو
امر درنهايت موجب تویید تذارهايی (ستاره) در بوی اییوا
گرديده است (شکل  2ایف) .بااي حال ،سولولهوا پوره
چوبی در اي حایت سوایم مانودهانود .بوهطوور كوه منافوذ
ديوارها (فلشها) آن آسیای وارد نگرديده است (شوکل 2
ب) .از سو ديگر ،قارچ رنگی كموان قوادر بوود مورز بوی

ديواره اییا و ديواره آوند چوب بلو( را موردحملوه
قورار دهود و سواب گسسووت آنهوا گوردد (نووک فلووش).
هم چنی نازک شدن بیش ازحد ديوواره سولویی موجوب
گرديد تا شکا ها عمیری (سوتاره) بوی اییوا تشوکیل
گردد (شکل  2ج) .همچنوی قوارچ رنگوی كموان موجوب
تخريب ییگنی بی ديواره آوند و فیارها اطورا آن
(نوک فلش) و نیو باز شدن منافذ ديوواره در سولولهوا
پارانشیمی در شرايط رطوبتی متوسط گرديده است (شکل
 2د) .قارچ موبور در شرايط رطوبتی بواال تخريوب متفواوم
تر را در سلول ها چوب بلو( ايجاد نمود .بهطوور كوه
نازک شودن ديوواره سولویی (فلوشهوا) ،پوارگی متووایی
ديواره فیارها (نوک فلشها) و درنهايت فضاها تواوایی
(ستاره) را ايجاد نمود .نشانههوا اووردگی شوديد اییوا
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گواه بر تخريب شديد پوسیدگی سفید هم زمان را به دناال
دارد (شکل  2ھ و) .به طوركلی قارچ موردبررسی در شرايط
دمايی پايی میوان كواهش وزن قابولتووجهی در رطوبوت
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متوسط ( 77درصد) نسات به ديگر رطوبتها داشته است.
اي در حایی است كه میوان اسارم توییدشده در شورايط
رطوبتی پايی و باال كمابیش يکسان بود.

شکل  -2تصاویر میکروسکوپی نمونههای چوبی بلوط تخریچشده در برابر قارچ عامل پوسیدگی سفید رنگینکمان در شرایط دمایی 11
درجهی سانتیگراد و رطوبتهای ( 54الف( 54 ،) ،ج ،د)  84درصد (ھ و) پ

شرایط دمایی متوسط ( 21درجه سانتیگراد)
تصاوير میکروسکوپی ( 3ایف-و) از سلول ها نمونوه
چوب بلو( موردحمله قارچ عامول پوسویدگی سوفید در
شرايط دمايی  20درجه سانتیگوراد (دموا متوسوط) و
رطوبتها  77 ،47و  87درصد را نشان میدهد .تخريوب
شديد اليه سوم و دوم ديواره سلویی (فلشهوا) چووب

از  8هفته معرضگذاری.

موردحمله قارچ رنگی كمان كه درنتیجه مصر ییگنی
و سلویو است حاكی از رفتار هم زمان قوارچ موذكور اسوت.
اي شیوه رفتار ساب حوذ ديووارههوا اییوا هوا
مجاور هم و نیو سلول ها پارانشیمی شده است كه منجور
به تویید حفراتی با وسعت زياد (ستارهها) در بی سلولهوا
گرديده است (شکل  3ایف) .تخريب بسیار اندک در سولول

تأثیر شرايط محیطی مختلف (دما و رطوبت) بر...
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ها پارانشیمی (فلشها) و نیو تجمع هیفها در حفره
فیارها (نوک فلش) در عملکرد تخريای قارچ مورد آزموونی
ديده میشود (شکل  3ب) .قرار گرفت نمونوههوا چووب
بلو( در شرايط رطوبتی متوسط ساب تویید تخرياواتی در
عناصر سلویی آن شده است كه نشاندهنده رفتار نرموال
قووارچ عاموول پوسوویدگی سووفید اسووت .ازايوو رو قووارچ
رنگی كمان با تخريب اليهها اول ،دوم و سوم (فلشهوا)،
نازک كردن ديواره آوند (نووک فلوش) و نیوو حمووم
شديد به سلول هوا پارانشویمی (فلوش هوا) سواب توییود
پوسیدگی هم زموان شوده اسوت (شوکل  3ج ،د) .ایگوهوا
تخريای عناصر سلویی چوب بلو( قورار گرفتوه در شورايط
رطوبتی باال نشان میدهد كه تخريب اندكی صورم گرفتوه

است .بهطور كه اليهها ديواره سلویی در اكار سلولها
ترريااا دست نخورده باقیماندهاند (فلشها) .بااي حال عاوور
هیفها قارچ رنگی كمان و به دناال آن ترش آنويمها
آنها ساب پارگی براوی از ديوواره اییوا و نیوو عمودتاا
سلولها پارانشیمی محور شده است (نووک فلوشهوا).
درحایی كه سلول ها پارانشویمی اوابیوده دسوت نخوورده
باقی مانده اند (فلشها) (شوکل  3ھ ،و) .ايو حایوت نشوان
می دهد كه قارچ رنگی كمان ایگوها تخريای هم زموان را
در شرايط رطوبتی باال رو نمونهها چوب بلو( به وجود
آورده است.

شکل -3تصاویر میکروسکوپی نمونههای چوبی بلوط تخریچشده در برابر قارچ عامل پوسیدگی سفید رنگینکمان در شرایط دمایی
 21درجهی سانتیگراد و رطوبتهای ( 54الف( 54 ،) ،ج ،د)  84درصد (ھ و) پ

از  8هفته معرضگذاری.
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شرایط دمایی باال ( 31درجه سانتیگراد)
نتايج حاصل از ایگوها میکروسکوپی تخريوب عناصور
سوولویی ناشووی از حملووه قووارچ عاموول پوسوویدگی سووفید
رنگی كمان در نمونهها چوب بلو( قرار گرفته در شرايط
دمايی  30درجه سانتیگراد (دما بواال) و رطوبوتهوا
 77 ،47و  87درصد در شکل  4آمده است .عاور هیفها
قارچ رنگی كمان از بی ديواره سلویی و اشوعه چووبی
باع پارگی و ايجاد فضاها تواایی (نوک فلشهوا) شوده
است .درحایی كه ديواره سلویی انودكی باريو گرديود و
حتی مواد بی سلویی (فلوش) دسوتنخوورده بواقی مانوده
است (شکل  4ایوف) .بوا توجوه بوه حملوه نواچیو قوارچ،
سلول ها پارانشیمی اوابیده آسیب اندكی ديودهانود ،اموا
پارگی بی سلولها پارانشیمی محوور و اییوا موجوب
تویید تذارهايی در بی آنها شده است (سوتاره) (شوکل 4
ب) .تخريب بسویار نواچیو در عناصور سولویی نمونوههوا
موردحمله قارچ رنگی كمان باع گرديود كوه ديوواره
سلویی فیارها دست نخورده باقی بمانند (فلوشهوا) و تنهوا
پووارگی در سوولولهووا پارانشوویمی محووور و نیووو تجمووع
هیفها در حفره فیارها (نوک فلشها) مشواهده گرديود.
اي درحاییكه منافذ ديواره ا سلول پارانشویمی اوابیوده
(فلووشهووا) سووایم بوواقی ماندنوود (شووکل  4ج ،د) .قووارچ
رنگی كمان بوا مصور زيواد تركیاوام پلیمور سوهگانوه
(ییگنی  ،سلویو و همی سلویو) ساب نازک شدن بیش ازحد
اییا (فلشها) در شرايط رطوبتی باال شد .اي امور سواب
مصر مواد پلیمر در اليهها اكار فیارها باع نازکتور
شدن اییا شد .هم چنی وجود تذارهايی درنتیجه پوارگی
عناصر سلویی در اثر حملوه قوارچ بسویار مشوهود اسوت
(ستاره ها) .سلولها پارانشیمی محوور (نووک فلوش) و
اوابیده (فلشها) نیو موردحمله قارچ مذكور قرار گرفتنود.
نتايج حاصل از اي شرايط رطوبتی نشان میدهد كه قوارچ
رنگی كمان ساب تخريب عظیمی در سولولهوا فیاور
شد كه ايو موضووع در ارتاوا( تذییورام رطوبوت بسویار
محسور بود (شکل  4هو و).
ارزيابی فعاییت قارچ رنگی كموان در شورايط مختلوف
دمايی و رطوبتی نشان داد كه اي قوارچ از تووان تخرياوی
فراوانی رو چووب بلوو( براووردار بوود .رفتوار قوارچ در
شرايط دمايی پايی ( 10درجه سانتیگراد) و متوسط (20
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درجه سانتی گراد) مشابه بوده و بهینهتري شرايط رطوبتی
برا فعاییت قارچ ،رطوبت متوسط ( 77درصد) برآورد شد.
بااي حال ،در دما باال ( 30درجوه سوانتیگوراد) واكونش
قارچ به تذییر رطوبت متفاوم شد .گوارش شده اسوت كوه
دما بهینه برا رشد مسیلیومها قارچ رنگی كموان (در
محوویط كشووت) 24 ،درجووه سووانتیگووراد اسووت [ .]14بووا
اي حال ،نرش رطوبت بورا قوارچهوا پوسویدگی سوفید
مانند رنگی كمان در مرايسه با قارچها مویود پوسویدگی
قهوه ا مهمتر اسوت [ .]17عوامول متعودد ماننود دموا،
رطوبت ،مردار  ،pHنور و نوع بستره بر فعاییتها قارچهوا
تأثیر دارنود [ .]7,3,2از میوان ايو عوامول ،آب (رطوبوت)
عامل بسیار مهم و ابتودايی بورا شوروع پوسویدگی اسوت
[ .]17هنگامی كه پوسیدگی اوییه در چوب آغاز گرديد ،دما
نرش ثانويه در فعاییتها آنويموی ايو گوروه از قوارچهوا
باز اواهد كرد [ .]17به طووركلی قوارچهوا پوسویدگی
سوفید از سیسوتم هیودروییو بورا تخريوب پیونودهووا
شیمیايی ديواره سلویی مواد ییگنوسلویو استفاده موی-
كنند بنابراي آب نرش بسیار مهمی در سنتو آنوويمهوا
ااتصاص يافته قارچها دارد [ .]18عووه بوراي  ،بویش از
 %10از اندام قارچ از آب تشکیل شده و اي مواده بسوتر
برا پخش آنويمهوا نیوو محسووب مویشوود .در پوژوهش
انجامشده توسط  Bariو همکاران ( )2017مشخ شد كه
رطوبووت نرووش مهمووی در فعاییووتهووا تخرياووی قووارچ
رنگی كمان باز میكند بهطوور كوه بوا كواهش میووان
رطوبت از  77درصود بوه  47درصود رسوید ،فعاییوتهوا
تخريای قارچ رنگی كمان كاهش پیدا كرد [ .]1پیشازايو
نیو نشان داده شده بود كه رابطها قو بی میوان كاهش
وزن چوبها و میوان رطوبوت جوذب شوده در بلووکهوا
چوبی قرارگرفته در برابر قارچ ها مختلف وجود دارد [.]3
به طور ااص برا قوارچ رنگوی كموان)1177( Cowling ،
اعووووم كووورد هنگوووامیكوووه مرووودار رطوبوووت موجوووود
در محیط كشت كاهش پیدا میكند ،شدم تخريب نیو كم
میشود [.]11
تصاوير میکروسوکوپی يو راه سواده و مناسوب بورا
تعیی میوان و نوع ایگوها تخريب چووب توسوط عوامول
مخرباند [ ]20چراكه در برای از آزمايشها ماننود آنواییو
شوویمیايی و تعیووی كوواهش وزن ،رفتووار تخرياووی عواموول
مخرب قابل رديابی نیستند و در موارد نیو مشاهده گرديد

تأثیر شرايط محیطی مختلف (دما و رطوبت) بر...
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كووه علوویرغووم كوواهش وزن زيوواد در نمونووههووا چوووبی
موردحمله قارچ ها ،تذییرام تركیاام پلیمر آن طور كه
بايوود محسووور نیسووت .بوورا ماووال Faix ،و همکووارانش
( )1111نمونوههوا چوووب راش را در معورض قوارچهووا
رنگووی كمووان و صوودفی قوورار دادنوود و بووه ترتیووب كوواهش
وزنهايی معوادل  71و  27درصود بورا هور دو قوارچ بوه
دست آوردند .در آناییو شیمايی صورم گرفته با استفاده از
تکنی طیف سنجی و كروموتوگرافی گاز مشخ گرديد

كه نسات تذییورام شویمايی صوورم گرفتوه در تركیاوام
ديوووارها سوولویی چوووب راش بووه كوواهش وزن بوواال
بهدستآمده از سو قارچها چندان زياد نیست [ .]21ايو
بوودان معنووی اسووت كووه همووواره تذییوورام كوواهش وزن در
راستا مستریم تخريب در میوان تركیاام شیمیايی و نیو
میکروسکوپی نیست .اي موضوع به مصر تركیاام موواد
استخراجی موجود در سلولها پارانشیمی برمیگردد كوه
ازنظر تركیاام سااتار چوب به شمار نمیآيند []22

شکل  -5تصاویر میکروسکوپی نمونههای چوبی بلوط تخریچشده در برابر قارچ عامل پوسیدگی سفید رنگینکمان در شرایط دمایی
 31درجهی سانتیگراد و رطوبتهای ( 54الف( 54 ،) ،ج ،د)  84درصد (ھ و) پ

دسووتهبنوود هووا مختلفووی ماننوود پوسوویدگی سووفید
اورنده ،پوسیدگی حفرها  ،پوسیدگی سوفید هومزموان و
پوسیدگی يکنواات برا ایگوها تخرياوی برجوا مانوده

از  8هفته معرضگذاری.

توسط قارچها عامول پوسویدگی سوفید تعريوف گرديوده
است [ .]23قارچ رنگی كموان در تموامی شورايط آزموونی
(دما و رطوبتی) ایگو تخريوب هومزموان را توییود نمووده
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اسووت .بوور اسووار گوووارشهووا [ ]24,20,17 ,17 ,2قووارچ
رنگی كمان از تمامی مواد سوااتمانی (ییگنوی  ،سولویو و
همی سلویو) به نسات مساو استفاده مویكنود .ايو نووع
رفتار تخريای قارچ ساب میگردد كه اليوههوا ديوواره
فیارها در اثر مصر مواد پلیمور در آنهوا نوازک شووند
[ .]17,2قارچها عامل پوسیدگی سفید پیش از حمله بوه
ديووواره اییووا  ،از طريووق سوولولهووا پارانشوویمی كووه
به اصطوح «ايسوتگاه سووات»  Bariو همکواران ()2017
اطوق میگردد ،وارد چوب میشوند و پسازآن با توجه بوه
نوع قارچ راه اود را به درون ديواره سلویی باز مویكننود
[ ]27,8بنابراي وجود حفرام و سوراخهوا رو ديوواره
سوولولهووا پارانشوویمی پديوودها طایعووی بوورا اووروج
هیفها قارچ است [ .]3با ارزيابی نحووه تخريوب عناصور
سوولویی در كلیووه مراحوول و شوورايط ،مشووخ گرديوود
هنگامیكه پوسیدگی سفید هومزموان بوه وجوود مویآيود،
ديواره آوند موردحمله قرارگرفته و اليوههوا آن الغور
گرديووده و رفتووهرفتووه تجويووه (ازهوومپاشوویده) موویشوووند.
رو همرفته ،از تصاوير میکروسکوپی ديواره سلویی چوب
بلو( موردحمله نتیجه موی شوود كوه قوارچ رنگوی كموان
هیچگونوه تذییور اسوتراتژ قابول محسوسوی را در دموا و
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رطوبتهوا مختلوف نداشوته و هموانطوور كوه در ديگور
پژوهش ها گوارش شده ،رفتار تخريای همزموان را از اوود
بر جا گذاشته است.

نتیجهگیری
رفتار تخريای قارچ رنگی كموان رو چووب بلوو( در
شرايط محیطی مختلف (دما و رطوبوت) بوه مودم  70روز
مورد ارزيابی قرار گرفت .از منظر شودم تخريوب ،رطوبوت
برا قارچ عامل مهمتر از دما بود .باآنکه میووان تخريوب
سلولها چوبی در شرايط مختلف معرضگذار متفواوم
بود اموا نتوايج میکروسوکوپی نشوان داد كوه ايو قوارچ از
استراتژ پوسویدگی سوفید هوم زموان در تموامی شورايط
انکوباسیون پیرو مینمايد .عوامل متعد در تذییر رفتوار
تخريای قارچها نرش دارند .درصد رطوبت ،دما ،اكسویژن و
د اكسید كرب از مهمتري اي عوامولانود [ .]27در ايو
پژوهش ،تذییر دما و رطوبت باع تذییر استراتژ تخريب
قارچ نشد ویی تأثیر ديگر عوامول بور ايو مسولله نیواز بوه
پژوهشها مسترل ديگر دارد.
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Effect of environmental changes (temperature and moisture) on destructive
behavior of the white rot fungus Trametes versicolor on chestnut-leaved oak

Abstract
The aim of this study was to determinate the destructive
behaviors of the white rot fungus Trametes versicolor on oak
at different ambient temperatures and moistures. Hence, test
fungus was collected from Radar Poshte forest and after
purification; it was verified in the NCBI by molecular
method. Thereafter, the wood samples were cut and exposed
to fungus for mass loss determination at three temperature
(10, 20, 30°C) and three relative humidity levels (45, 65,
85%) for 8 weeks. Destructive patterns of decayed wood
sample was also examined by microscopic method. The
results indicated that a change in moisture content was more
influential on destructive behavior of fungus than
temperature. Moreover, 20°C of temperature and 65% of
relative humidity was the optimal environment for fungal
activations. On the other hand, the microscopic investigations
showed that Trametes versicolor produce simultaneous whit
rot at all exposing conditions. Hence, it can be concluded that
a shift in destructive behavior of this fungus which has
already been reported is influenced by environmental factors
other than temperature and moisture content.
Key words: fungal destructive behavior, Trametes versicolor,
simultaneous decay, oak.
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