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 چکیده

کمیا   تخریب قارچ عامل پوسیدگی سفید رنگیین شدت  تعیین پژوهش،هدف از این 
قارچ موردنظر از جنگیل جمی   . مختلف بود هایدر دما و رطوبت مازوبلندروی چوب 

در بانی    خیالص بیود  آ    PCRبا استفاده از تکنیی   سازی خالص آوری و پس از
و به میدت   شدهدهیبر مازوبلندهایی از چوب نمونه ،گردید. سپس دیتائ NCBIجهانی 

گراد و ی سانتیدرجه 01و  01، 01هفته برای تعیین کاهش وز  در شرایط دمایی  8
الگوی تخرییب   مذکور قرار گرفتند. قارچ درصد در معرض 84و  54، 54های رطوبت

میکروسیکوپی ارزییابی و کیاهش جیر       طوربهچوب نیز در هر حالت دمایی/رطوبتی 
 ریتیث  در مقایسیه بیا دمیا     رطوبیت  تغییر تایج نشا  داد کهن گیری شد.ها اندازهنمونه

 تیی فعال یبیرا  طیمحی  نیترنهیبه داشته است.فعالیت تخریبی قارچ  برشدت بیشتری
 هیای بررسیی . از سیوی دیگیر   بیود  %54و رطوبت  گرادیدرجه سانت 01 یقارچ، دما

الگوی  ،گذاریکما  در تمامی شرایط معرضکه قارچ رنگین میکروسکوپی نشا  داد
تیوا  نتیهیه گرفیت تغیییر     ، میرونیازانماید. میزما  را تولید تخریب پوسیدگی هم

در برخیی   نیازاشیپبه انتخابی که  زما مهاستراتژی تخریبی این قارچ از پوسیدگی 
 ها گزارش شده بود به عواملی غیر از دما و رطوبت محیط وابسته است.پژوهش

 .زما ، بلوطهم یدگیپوس کما ،نیقارچ رنگ ،یقارچ یبیرفتار تخر ي:کلید واژگان

 1میکر میمر

 *2ییایمهرداد قدس خواه در

 3جواد ترکمن

 4يرضا اوالد

 5يقنبر کیتاج یمحمد عل

دانشکده  ،یجنگلدار -علو  جنگل یدکتر یدانشهو 0
 را یصومعه سرا، ا ال ،یدانشگاه گ ،یعیمناب  طب

دانشکده مناب   ،یجنگلدار -گروه علو  جنگل اریدانش 0
 را یصومعه سرا، ا ال ،یدانشگاه گ ،یعیطب

دانشکده مناب   ،یجنگلدار -گروه علو  جنگل اریدانش 0
 را یصومعه سرا، ا  ،الیدانشگاه گ ،یعیطب

چوب و کاغذ، دانشکده مناب    یگروه علو  و صنا اریدانش 5
 را یدانشگاه تهرا ، کرج، ا ،یعیطب

دانشگاه  ،یدانشکده کشاورز ،یپزشکاهیگروه گ اریدانش 4
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 مقدمه

هوا  پهو   پوسیدگی سفید عامل اصلی تخريب چووب 

جووو   ها  عامول پوسویدگی سوفید   قارچبرگ در دنیاست. 

با اسوتفاده از   ها  مخرب چوب هستند كها  از قارچدسته

فرآيند هیودروییو  تررياواا از تموامی تركیاوام شویمیايی      

. ايو  گوروه از   [1]نمايود  موی  ديواره سلویی چووب تذذيوه  

ها  پوسویدگی سوفید انتخوابی و    ها به دو دسته قارچقارچ

 هوا  عامول پوسویدگی   . قارچ[2]شوند ترسیم می زمانهم

قادرند ییگنی  و همی Phellinus piniانتخابی مانند  سفید

قورار داده و   موردحملهنسات بیشتر  از سلویو به سلویو را 

. [3]د نو نمايتجويوه  وشوه سولول را   ییگنی  اليه میانی و گ

ماننود قوارچ    زموان هوم  سوفید  ها  عامول پوسویدگی  قارچ

قادرند از تمامی تركیاوام سوااتار شویمیايی    كمان رنگی 

مصور    حوال بوااي  چوب به يو  نسوات تذذيوه نماينود      
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براوی  [. 4] اسوت هوا  ییگنی  اندكی بیشتر از كربوهیدرام

رغوم  علوی  Inonotus hispidusها مانند قوارچ  ديگر از قارچ

عوووه بور    نود قادر ،هوا بووده  اينکه از شوااه بازيديومیسوت  

در  .[3]د نو نرم نیوو توییود كن   سفید، پوسیدگی پوسیدگی

 شوده ديدهطایعت، گاهی تركیای از اي  دو نوع پوسیدگی 

قابلیت ايجاد  -و ي  قارچ پوسیدگی سفید بسته به شرايط

چرايوی   حوال ااي ب. [7]هر دو نوع ایگو  پوسیدگی را دارد 

ها  پوسیدگی سفید از قارچبرای  تخريب تذییر استراتژ 

 درک نشده است.يا برعکس هنوز  زمانهمانتخابی به 

اقلوویم هوور قووارچ بوورا  فعاییووت تخرياووی نیوواز بووه ريووو

اقلوویم بايوود عووووه بوور رشوود مناسووب اووود دارد. ايوو  ريووو

 هوا  قوارچی بورا    قارچ، اجازه ترشو  و انتشوار متابوییوت   

. يوو  ريووو[7]هووا  سوولویی را بدهوود حملووه بووه ديووواره

متعوودد  ماننوود دمووا، هووا  اقلوویم مناسووب شووامل متذیوور

  ، نیتوورو ن و مووادهpHرطوبووت، اكسوویژن، نووور، مروودار  

ممکوو  اسووت  هووابوووده كووه تذییوور هريوو  از آن  زمینووه

بورا  ماوال،    .[2] شوود هوا  تذییورام رفتوار  قوارچ    باعو  

Messner  ( 2003و همکووواران )   عنووووان كردنووود كووووه

میوووان نیتوورو ن عاموول مهمووی در تذییوور پوسوویدگی      

 توأثیر ، حوال بوااي   .[4] اسوت  زموان هوم  بوه سفید انتخابی 

و ایگووو   برشوودمعواموول محیطووی ماننوود دمووا و رطوبووت 

 ازآنجاكووهاسووت.  قرارگرفتووه موردتوجووهتخريووب، كمتوور 

كننوود نیوواز هووا  مرطوووب رشوود موویهووا در محوویطقووارچ

ش از غووذا اسووت، ديووواره سوولویی قووارچ بووه آب حتووی بووی

اتووو   زهووا مووانع اضووخیم اسوووور و ديگوور سووااتار قووارچ

هوايی وجوود دارنود    قوارچ  حوال درعوی  شوود.  رطوبت موی 

قنود   هوا  اشو ، حواو  نمو  يوا     كه قادرند در محویط 

رطوبوت بهینوه بورا  فعاییوت تخرياوی       زياد رشود كننود.  

 بسوته بوه جورم ويوژه چووب و     - %170توا   %70هوا از  قارچ

 نیوو  دموا . از سوو  ديگور،   [7]گونه قوارچی متذیور اسوت    

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    

گوراد افووايش،     سوانتی درجوه  10ها  شیمیايی بوا هور   

 10  آنويمووی بوورا  هوور  هوواسوورعت واكوونش وده برابوور 

در  ،حووالبووااي  شووود.  افوووايش، دو برابوور مووی  درجووه

. [7]گوردد  ها  بواال فعاییوت آنويموی متوقوف موی     حرارم

هووا متفوواوم اسووت امووا بیشووتر  دمووا  بهینووه رشوود قووارچ

را تورجی   گوراد    سوانتی درجوه  7-42هوا در دموا    قارچ

دمووا پیشوورفت پوسوویدگی در، حووالبووااي . [7]دهنوود مووی

گووراد سووانتی درجووه 32و بوواال    درجووه 10زيوور   هووا

 [.7] استيا ناچیو  نساتاا كند

بوورا  رفتارشناسووی قووارچ و بررسووی شوودم و ایگووو   

ايی، یها  متعدد  مانند آناییو شیمپوسیدگی سفید، روش

( وجود دارد كه FT-IRمویکویی ) سنجیطیفوزن سنجی، 

هوا   اهدر اي  میان تحلیل تصاوير میکروسکوپی يکوی از ر 

. ايوو  شوویوه، ماتنووی بوور مشوواهده  اسووتسوواده و اوووب 

هوا  كلیود  پوسویدگی در مرواطع میکروسوکوپی      ويژگی

، الزم حوال ايو   بوا اصوص مرطع عرضی( اسوت.  چوب )به

قورار گفتوه توا     موردبررسوی است مناطق مختلفی از چوب 

 .[7]نتیجه درستی حاصل شود 

، 2017، 2017)و همکوواران  Bariمطایعووام پیشووی   

( نشان دادند كه تذییر در شرايط محیطوی مختلوف   2017

پوسویدگی   بور رفتوار تخرياوی قوارچ     فراوانی تأثیرتواند می

طوور مشوخ    اما اينکه بوه  داشته باشد كمانرنگی  سفید

ايو   بور رفتوار    تأثیر تذییر هركدام از عوامل محیطی چه 

، 1، 8اسوت ] گرفتوه  نقورار   موردبررسوی قارچ دارد تاكنون 

ام معودود  بور   یعو ها  اایر مطاسال در كلی،طوربه .[10

ها  عامل تخريوب چووبی انجوام گرفتوه     قارچ رفتارشناسی

 ارزيابی  مطایعهپژوهش، هد  از اي   روازاي  .[11]است 

قوارچ عامول پوسویدگی     و ایگوو  پوسویدگی   تخريبتوان 

 در شورايط دموايی و رطووبتی متفواوم     كمانسفید رنگی 

موازو(  ا  از جونس بلوو) )بلنود   گونوه  اراي  كو است. برا  

شوان  مازوهوا در رويشوگاه طایعوی   انتخاب شده چراكه بلند

 بر كمان بوده و عووهها  اصلی قارچ رنگی يکی از میوبان

 امکوان  ا روزنوه بورگ بخوش  اي ، تنوع سلویی در اي  په 

نسوات بوه    را بافوت چووبی  در   رديابی تذییورام سوااتار  

 كند.تر میساده -وندآ پرآكنده برگانپه 

اي  پژوهش بر اي  فرض اسوتوار اسوت كوه تذییور در     

شرايط دما و رطوبوت محویط منجور بوه تذییور اسوتراتژ        

به انتخوابی   زمانهمكمان از پوسیدگی تخريب قارچ رنگی 

توانود ريوواقلیم بهینوه    اي  پژوهش موی  ،همچنی شود. می

ت تخريای ايو  قوارچ را   دمايی و رطوبتی برا  فعایی ازنظر

 تعیی  نمايد.
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 هامواد و روش

 قارچ سازیخالصو  آوریجمع

 كموووان رنگوووی انووودام بوووارده )كوهووو ( قوووارچ    

(Trametes versicolor)  واقووع در  رادار پشووتهاز جنگوول

د و سووس  شو  آور جمعها  افتاده سیاهکل از رو  كنده

( 2017ن )اهمکوووارو  Bari بووور اسوووار دسوووتورایعمل  

. [10] و ارزيووابی مویکووویی آن انجووام شوود  از سوواووای 

  درجوه  4دموا   در هوا  موادر  تهیوه و    پلیت ازآنپس

 گراد نگهدار  شدند.سانتی

 چوبی و شرایط انکوباسیون هاینمونه سازیآماده

 موووازو بلنوووداز دراتوووان  برابرسوووینههوووايی ديسووو 

(Quercus castaneifolia)   روز در زيور   10تهیه و به مودم

 30هايی به ابعاد . نمونهشدندن و در هوا  آزاد اش  ساياا

 چووب بورون از  )طول، عورض، ضوخامت(   مترمیلی 7×  10×

( كووه روش 1178بووراور  )گونووه بلووو) بوور اسووار روش  

داده بورش  است، ( EN-113 ،1117استاندارد )  شدهاصوح

 24و پس از قرار گورفت  در آون بوه مودم    [ 12,13]شدند 

 گراد، توزي  شدند.یتدرجه سان 103ساعت در دما  

محوویط كشووت مایووت  EN-113مطووابق بووا اسووتاندارد 

  شوده اوای  درصود( بورا  قوارچ     8/4اكستراكت آگوار ) 

هوا، از فاصوله   . پس از رشود ريسوه  [13شدند ]مذكور تهیه 

، قطعام كوچکی به ابعاد شدهتهیهشعاع پلیت ها   دوسوم

ديش حواو    برش داده شدند و به پتر  مترمیلی 10×10

 17تعداد  .محیط كشت مایت اكستراكت آگار منترل شدند

ها  قوارچ و  پس از رشد ريسه .ساز  شدپتر  ديش آماده

مایوت اكسوتراكت آگوار     پوشش آن در سط  محیط كشت

در معرض قارچ قرار  شدهتهیهها  چوب ، نمونهپتر  ديش

 روز( 70 حووودوداا) هفتوووه 8داده شووود. ارزيوووابی بعووود از 

حایت محیطی  1در  نکوباسیونا اسیون صورم گرفت.انکوب

گووراد و بووا درجووه سووانتی 30و  20، 10دماهووا  ) مختلوف 

در اتاقو  رشود انجوام     (درصود  87 ،77، 47هوا   رطوبت

 سه تکرار وجود داشت. حداقلبرا  هر حایت،  .شدند

چوبی پس  از   هاینمونهگیری کاهش جرم اندازه

 مجاورت با قارچ

 هوا  نمونوه كاهش وزن  انکوباسیون، پس از پايان دوره

( برگرفتووه از 1چوووبی در هوور حایووت براسووار معادیووه )  

 :[13] محاساه شدندEN-113, (1117 ) استاندارد

(1) 100(%) 
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جورم   iM، درصود كواهش جورم     MLدر ايو  معادیوه،   

، جرم dMاش  )اجاقی( چوب پیش از در معرض گیر  و 

قرارگیور  در معورض قوارچ     پوس از اش  )اجاقی( چوب 

 است.

هوا، اثور مسوترل    پس از بررسی نرمال بودن توزيع داده

دما و رطوبت و اثر مترابل ايو  دو متذیور بور كواهش وزن     

توسوط آزموون تجويوه     -آموار   ازنظور –ها  چووبی  نمونه

بوه   هوا آن بنود  گوروه قورار گرفتوه و    موردبررسیواريانس 

 .ندكم  آزمون دانک  انجام گرفت

 بسسا قسسارچ موردحملسسهابی تخریسسچ چسسو  ارزیسس

 میکروسکوپ نوری

از قووارچ  موردحملووهجهووت ارزيووابی تخريووب چوووب  

ها  كوچکی بوه ابعواد   ، بلوکشدهتخريبها  چوبی نمونه

 هوايی بوه ضوخامت    و بورش شودند  متر تهیوه  میلی 8×8×8

شودند  ها برداشته میکرومتر توسط میکروتوم از آن 17-10

و  %7/0افرانی  سوومخلووو)  بووا شوده تهیووههووا  . بورش [8]

و پس از قرارگیر  المول  شدند  آمیو رنگ %3/0آسترابلو 

 آنگواه د. شودن ها، با استفاده از چسب انتون تاایت رو  آن

و شودند  به داال دستگاه آون قورار داده   شدهتهیهها  الم

هوا يو    رو  هر ي  از آن، برا  جلوگیر  از تویید حااب

سواعت در   24و به مدم شدند قرار داده گرمی  70  وزنه

. سووس ایگوهوا    شدنداش   گرادسانتیدرجه  70دما  

، موردبررسووی BELنووور   تخريووب در زيوور میکروسووکو 

 .شدندداده بردار  قرار مشاهده و عکس

 

 و بحث نتایج

 کاهش وزن

ااتو  كواهش وزن  (، 1بر اسار نتايج حاصله )شکل 

كموان در شورايط   رنگوی   ها  تیمار شده با قارچبی  نمونه

نتوايج حاصول از   است.  مشاهدهقابلگذار  مختلف، معرض

آزمون تجويه واريانس نشان داد كوه اثور مسوترل دموا بور      

 اوود ن دارمعنوی  %7چوبی در سط   ها نمونهكاهش جرم 
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 هوا  نمونوه بر كواهش جورم    دار معنی تأثیریی رطوبت و

 داشت. %1چوبی در سط  

گووراد( و جووه سووانتیدر 10در شوورايط دمووايی پووايی  )

میووانگی  كوواهش وزن گوراد(،  درجووه سووانتی 20متوسوط ) 

 بیشوینه بوود.   %77در رطوبت  شدهتخريبها  بلو) نمونه

از  آموودهدسووتبووهايوو  در حووایی اسووت كووه كوواهش وزن  

 تررياواا درصود   87و  47 هوا  رطوبوت چوبی در  ها نمونه

درجوه   30) در شورايط دموايی بواال   ، حالبااي يکسان بود. 

فعاییووت  87و  47هووا  ، قووارچ در رطوبووتگووراد(انتیسوو

 ت.شدرصد دا 77بیشتر  را نسات به رطوبت 

 

. کمان در شرایط دمایی و رطوبتی مختلفرنگین هفته قرار گرفتن در معرض قارچ 8های چو  بلوط پ  از کاهش وزن نمونه -1شکل 

 دهند.بندی دانکن را نشان میحروف انگلیسی گروه

 

 میکروسکوپیارزیابی 

 گراد(درجه سانتی 11) شرایط دمایی پایین

  شوده تخريوب ایگوها  تخريای میکروسکوپی چووب  

 10كموان در شورايط دموايی    بلو) در برابور قوارچ رنگوی    

درصود در   87و  77، 47ها  گراد و رطوبت  سانتیدرجه

كمان بوا تخريوب تودريجی    آمده است. قارچ رنگی  2شکل 

هوا( سواب نوازک شودن و     سلویی )فلوش   ها  ديوارهاليه

)نوک فلش( كوه ايو     است   بی  اییا  شدهپارگی ديواره

هايی )ستاره( در بوی  اییوا    موجب تویید تذار درنهايتامر 

  هوا  پوره  ، سولول حالبااي (. ایف 2گرديده است )شکل 

كوه منافوذ   طوور  . بوه انود مانوده چوبی در اي  حایت سوایم  

 2آسیای وارد نگرديده است )شوکل   ها( آنا  )فلشديواره

كموان قوادر بوود مورز بوی       از سو  ديگر، قارچ رنگی  (.ب

 موردحملوه   آوند  چوب بلو) را   اییا  و ديوارهديواره

هوا گوردد )نووک فلووش(.    قورار دهود و سواب گسسووت  آن   

  سولویی موجوب   ديوواره  ازحدبیشچنی  نازک شدن هم

ی  اییوا  تشوکیل   ها  عمیری )سوتاره( بو  گرديد تا شکا 

موجوب   كموان رنگوی  چنوی  قوارچ   هم (.ج 2 گردد )شکل

  آوند  و فیارها  اطورا  آن  تخريب ییگنی  بی  ديواره

هوا     در سولول )نوک فلش( و نیو باز شدن منافذ ديوواره 

در شرايط رطوبتی متوسط گرديده است )شکل  پارانشیمی

فواوم قارچ موبور در شرايط رطوبتی بواال تخريوب مت   (.د 2

 كوه طوور  بهها  چوب بلو) ايجاد نمود. تر  را در سلول

هوا(، پوارگی متووایی      سولویی )فلوش  نازک شودن ديوواره  

فضاها  تواوایی   درنهايت ( وها  فیارها )نوک فلشديواره

هوا  اووردگی شوديد اییوا      ايجاد نمود. نشانه)ستاره( را 
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اال را به دن زمانهمگواه بر تخريب شديد پوسیدگی سفید 

در شرايط  موردبررسیقارچ  طوركلیبه (.و ھ 2دارد )شکل 

 وبوت طدر ر تووجهی قابول دمايی پايی  میوان كواهش وزن  

ته است. ها داشنسات به ديگر رطوبتدرصد(  77متوسط )

در شورايط   توییدشدهاسارم  است كه میوان در حاییاي  

 كمابیش يکسان بود. پايی  و باالرطوبتی 

 

 11کمان در شرایط دمایی در برابر قارچ عامل پوسیدگی سفید رنگین شدهچیتخرهای چوبی بلوط میکروسکوپی نمونهتصاویر  -2شکل 

 گذاری.هفته معرض 8پ  از  (و ھدرصد ) 84 (د )ج، 54، (  )الف، 54 یهاگراد و رطوبتی سانتیدرجه

 

 گراد(درجه سانتی 21) شرایط دمایی متوسط

  ها  نمونوه از سلول( و-ایف 3) تصاوير میکروسکوپی

در  قارچ عامول پوسویدگی سوفید     موردحملهچوب بلو) 

گوراد )دموا  متوسوط( و      سانتیدرجه 20شرايط دمايی 

تخريوب   دهد.درصد را نشان می 87و  77، 47ها  رطوبت

هوا( چووب     سلویی )فلش  سوم و دوم ديوارهشديد اليه

مصر  ییگنی   جهدرنتیكمان كه قارچ رنگی   موردحمله

قوارچ موذكور اسوت.     زمانهمو سلویو است حاكی از رفتار 

هوا   هوا  اییوا     رفتار  ساب حوذ  ديوواره  اي  شیوه

ها  پارانشیمی شده است كه منجور  مجاور هم و نیو سلول

هوا  ها( در بی  سلولبه تویید حفراتی با وسعت زياد )ستاره

سولول اندک در تخريب بسیار  (.ایف 3شکل گرديده است )
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  ها  در حفرهتجمع هیفها( و نیو )فلش ها  پارانشیمی

در عملکرد تخريای قارچ مورد آزموونی  )نوک فلش(  هافیار

هوا  چووب   قرار گرفت  نمونوه (. ب 3)شکل  شودديده می

بلو) در شرايط رطوبتی متوسط ساب تویید تخرياواتی در  

رفتار نرموال    دهندهعناصر سلویی آن شده است كه نشان

قووارچ  روازايوو قووارچ عاموول پوسوویدگی سووفید اسووت.    

، هوا( ها  اول، دوم و سوم )فلشكمان با تخريب اليهرنگی 

و نیوو حمووم    (نووک فلوش    آوند  )نازک كردن ديواره

سواب توییود    هوا( هوا  پارانشویمی )فلوش   شديد به سلول

ایگوهوا   (. د ،ج 3اسوت )شوکل    شوده زموان همپوسیدگی 

اصر سلویی چوب بلو) قورار گرفتوه در شورايط    تخريای عن

دهد كه تخريب اندكی صورم گرفتوه  رطوبتی باال نشان می

ها   سلویی در اكار سلولها  ديوارهاليه كهطور بهاست. 

عاوور   حالبااي ها(. )فلش اندماندهباقی نخوردهدستترريااا 

ها  كمان و به دناال آن ترش  آنويمها  قارچ رنگی هیف

  اییوا  و نیوو عمودتاا    ها ساب پارگی براوی از ديوواره  آن

هوا(.  شده است )نووک فلوش   محور  ها  پارانشیمیسلول

 نخوورده دسوت اوابیوده  ها  پارانشویمی  كه سلولدرحایی

ايو  حایوت نشوان     .(و ،ھ 3)شوکل   ها()فلش اندماندهباقی

ا ر زموان همها  تخريای كمان ایگودهد كه قارچ رنگی می

 به وجودها  چوب بلو) در شرايط رطوبتی باال رو  نمونه

 .ده استآور

 

 در شرایط دمایی  کماننیرنگدر برابر قارچ عامل پوسیدگی سفید  شدهچیتخرهای چوبی بلوط تصاویر میکروسکوپی نمونه-3شکل 

 گذاری.هفته معرض 8ز پ  ا (و ھدرصد ) 84 د( )ج، 54، (  )الف، 54 یهاگراد و رطوبتی سانتیدرجه 21
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 گراد(درجه سانتی 31) باالشرایط دمایی 

ها  میکروسکوپی تخريوب عناصور   ل از ایگوصنتايج حا

  قووارچ عاموول پوسوویدگی سووفید سوولویی ناشووی از حملووه

در شرايط  ها  چوب بلو) قرار گرفتهكمان در نمونهرنگی 

هوا   ( و رطوبوت بواال گراد )دما    سانتیدرجه 30دمايی 

ها  عاور هیفآمده است.  4درصد در شکل  87و  77، 47

چووبی    اشوعه   سلویی و از بی  ديوارهكمان قارچ رنگی 

هوا( شوده   ها  تواایی )نوک فلشباع  پارگی و ايجاد فضا

رديود و  گ باريو    سلویی انودكی  ديواره كهدرحاییاست. 

بواقی مانوده    نخوورده دسوت حتی مواد بی  سلویی )فلوش(  

  نواچیو قوارچ،   بوا توجوه بوه حملوه    (. ایوف  4 است )شکل

انود، اموا   ديوده  آسیب اندكیاوابیده ها  پارانشیمی سلول

ها  پارانشیمی محوور  و اییوا  موجوب    پارگی بی  سلول

 4شده است )سوتاره( )شوکل    هاآنتویید تذارهايی در بی  

 هوا  تخريب بسویار نواچیو در عناصور سولویی نمونوه     (. ب

  كمان باع  گرديود كوه ديوواره   قارچ رنگی   موردحمله

هوا( و تنهوا   باقی بمانند )فلوش  نخوردهدستسلویی فیارها 

و نیووو تجمووع  محووور  هووا  پارانشوویمیپووارگی در سوولول

. ها( مشواهده گرديود    فیارها )نوک فلشها در حفرههیف

 ا  سلول پارانشویمی اوابیوده  منافذ ديواره كهدرحاییاي  

قووارچ (. د ،ج 4سووایم بوواقی ماندنوود )شووکل    هووا(ش)فلوو

 گانوه سوه  پلیمور  مصور  زيواد تركیاوام     كمان بوا رنگی 

 ازحدبیشنازک شدن  بسلویو( سا)ییگنی ، سلویو و همی

اي  امور سواب    شد. در شرايط رطوبتی باال ها(اییا  )فلش

 تور نازکفیارها باع  ها  اكار مصر  مواد پلیمر  در اليه

پوارگی   درنتیجهچنی  وجود تذارهايی هم .شد شدن اییا 

  قوارچ بسویار مشوهود اسوت     عناصر سلویی در اثر حملوه 

ها  پارانشیمی محوور  )نووک فلوش( و    سلولها(. )ستاره

قارچ مذكور قرار گرفتنود.   موردحملهها( نیو اوابیده )فلش

دهد كه قوارچ  نشان مینتايج حاصل از اي  شرايط رطوبتی 

هوا  فیاور    ب تخريب عظیمی در سولول ساكمان رنگی 

شد كه ايو  موضووع در ارتاوا) تذییورام رطوبوت بسویار       

 .و( هو 4 محسور بود )شکل

كموان در شورايط مختلوف    ارزيابی فعاییت قارچ رنگی 

دمايی و رطوبتی نشان داد كه اي  قوارچ از تووان تخرياوی    

فراوانی رو  چووب بلوو) براووردار بوود. رفتوار قوارچ در       

 20گراد( و متوسط )درجه سانتی 10ايی پايی  )شرايط دم

تري  شرايط رطوبتی گراد( مشابه بوده و بهینهدرجه سانتی

درصد( برآورد شد.  77برا  فعاییت قارچ، رطوبت متوسط )

گوراد( واكونش   درجوه سوانتی   30حال، در دما  باال )بااي 

قارچ به تذییر رطوبت متفاوم شد. گوارش شده اسوت كوه   

كموان )در  ها  قارچ رنگی ه برا  رشد مسیلیومدما  بهین

 . بووا[14]گووراد اسووت درجووه سووانتی 24محوویط كشووت(، 

هوا  پوسویدگی سوفید    حال، نرش رطوبت بورا  قوارچ  اي 

ها  مویود پوسویدگی   كمان در مرايسه با قارچمانند رنگی 

. عوامول متعودد  ماننود دموا،     [17]تر اسوت  ا  مهمقهوه

هوا  ها  قارچو نوع بستره بر فعاییت، نور pHرطوبت، مردار 

. از میوان ايو  عوامول، آب )رطوبوت(     [2,3,7]تأثیر دارنود  

عامل بسیار مهم و ابتودايی بورا  شوروع پوسویدگی اسوت      

كه پوسیدگی اوییه در چوب آغاز گرديد، دما . هنگامی[17]

هوا  ها  آنويموی ايو  گوروه از قوارچ    نرش ثانويه در فعاییت

هوا  پوسویدگی   طووركلی قوارچ  به [.17]باز  اواهد كرد 

هووا  سوفید از سیسوتم هیودروییو  بورا  تخريوب پیونود      

-  سلویی مواد ییگنوسلویو  استفاده موی شیمیايی ديواره

هوا   كنند  بنابراي  آب نرش بسیار مهمی در سنتو آنوويم 

. عووه بوراي ، بویش از   [18]ها دارد   قارچيافتهااتصاص

آب تشکیل شده و اي  مواده بسوتر     از اندام قارچ از 10%

شوود. در پوژوهش   هوا نیوو محسووب موی    برا  پخش آنويم

( مشخ  شد كه 2017و همکاران ) Bariشده توسط انجام

هووا  تخرياووی قووارچ  رطوبووت نرووش مهمووی در فعاییووت 

كوه بوا كواهش میووان     طوور  كند  بهكمان باز  میرنگی 

هوا   درصود رسوید، فعاییوت    47درصود بوه    77رطوبت از 

ازايو   . پیش[1كمان كاهش پیدا كرد ]تخريای قارچ رنگی 

ا  قو  بی  میوان كاهش نیو نشان داده شده بود كه رابطه

هوا   شوده در بلووک  ها و میوان رطوبوت جوذب  وزن چوب

. [3]ها  مختلف وجود دارد چوبی قرارگرفته در برابر قارچ

Cowling (1177 )كموان،  طور ااص برا  قوارچ رنگوی   به

 كوووه مرووودار رطوبوووت موجوووود  اعووووم كووورد هنگوووامی

 كند، شدم تخريب نیو كمدر محیط كشت كاهش پیدا می

 .[11شود ]می

تصاوير میکروسوکوپی يو  راه سواده و مناسوب بورا       

ها  تخريب چووب توسوط عوامول    تعیی  میوان و نوع ایگو

ها ماننود آنواییو   چراكه در برای از آزمايش [20]اند مخرب

و تعیووی  كوواهش وزن، رفتووار تخرياووی عواموول شوویمیايی 

رديابی نیستند و در موارد  نیو مشاهده گرديد مخرب قابل
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هووا  چوووبی رغووم كوواهش وزن زيوواد در نمونووه كووه علووی

طور كه ها، تذییرام تركیاام پلیمر  آن  قارچموردحمله

و همکووارانش  Faixبايوود محسووور نیسووت. بوورا  ماووال،  

هووا  ا در معورض قوارچ  هوا  چوووب راش ر ( نمونوه 1111)

كمووان و صوودفی قوورار دادنوود و بووه ترتیووب كوواهش رنگووی 

درصود بورا  هور دو قوارچ بوه       27و  71هايی معوادل  وزن

دست آوردند. در آناییو شیمايی صورم گرفته با استفاده از 

سنجی و كروموتوگرافی گاز  مشخ  گرديد تکنی  طیف

كه نسات تذییورام شویمايی صوورم گرفتوه در تركیاوام      

ا  سوولویی چوووب راش بووه كوواهش وزن بوواال     ديووواره

. ايو   [21ها چندان زياد نیست ]آمده از سو  قارچدستبه

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  

گردد كوه  ها  پارانشیمی برمیسلولاستخراجی موجود در 

 [22]آيند ازنظر تركیاام سااتار  چوب به شمار نمی

 

 در شرایط دمایی کمان چ عامل پوسیدگی سفید رنگیندر برابر قار شدهچیتخرهای چوبی بلوط تصاویر میکروسکوپی نمونه -5شکل 

 گذاری.هفته معرض 8پ  از  (و ھدرصد ) 84 د( )ج، 54،  ( )الف، 54 یهاگراد و رطوبتی سانتیدرجه 31

 

هووا  مختلفووی ماننوود پوسوویدگی سووفید بنوود دسووته

و  زموان هوم ا ، پوسیدگی سوفید  اورنده، پوسیدگی حفره

 مانوده برجوا  پوسیدگی يکنواات برا  ایگوها  تخرياوی  

ها  عامول پوسویدگی سوفید تعريوف گرديوده      توسط قارچ

ی شورايط آزموونی   كموان در تموام  قارچ رنگی . [23]است 

را توییود نمووده    زموان هوم )دما و رطوبتی( ایگو  تخريوب  
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قووارچ  [17,20,24 ,17 ,2] هوواگوووارش بوور اسوواراسووت. 

كمان از تمامی مواد سوااتمانی )ییگنوی ، سولویو و    رنگی 

كنود. ايو  نووع    سلویو( به نسات مساو  استفاده موی همی

  يوواره هوا  د گردد كه اليوه رفتار تخريای قارچ ساب می

هوا نوازک شووند    فیارها در اثر مصر  مواد پلیمور  در آن 

ها  عامل پوسیدگی سفید پیش از حمله بوه  قارچ .[2,17]

هووا  پارانشوویمی كووه    اییووا ، از طريووق سوولول ديووواره

( 2017و همکواران )  Bari «ايسوتگاه سووات  » اصطوحبه

ه با توجه بو  ازآنپسشوند و گردد، وارد چوب میاطوق می

 كننود   سلویی باز موی نوع قارچ راه اود را به درون ديواره

  هوا رو  ديوواره  بنابراي  وجود حفرام و سوراخ  [8,27]

ا  طایعووی بوورا  اووروج هووا  پارانشوویمی پديوودهسوولول

با ارزيابی نحووه تخريوب عناصور    . [3] است ها  قارچهیف

  مراحوول و شوورايط، مشووخ  گرديوود  سوولویی در كلیووه

آيود،  بوه وجوود موی    زموان هوم كه پوسیدگی سفید هنگامی

هوا  آن الغور   و اليوه  قرارگرفته موردحمله  آوند  ديواره

شوووند. ( موویپاشوویدهازهووم) تجويووه رفتووهرفتووهگرديووده و 

  سلویی چوب ، از تصاوير میکروسکوپی ديوارهرفتههمرو 

كموان  شوود كوه قوارچ رنگوی     نتیجه موی  موردحملهبلو) 

اسوتراتژ  قابول محسوسوی را در دموا و      گونوه تذییور  هیچ

كوه در ديگور    طوور هموان هوا  مختلوف نداشوته و    رطوبت

را از اوود   زموان همها گوارش شده، رفتار تخريای پژوهش

 بر جا  گذاشته است.

 

 گیرینتیجه
كموان رو  چووب بلوو) در    قارچ رنگی تخريای رفتار 

روز  70شرايط محیطی مختلف )دما و رطوبوت( بوه مودم    

رطوبوت   از منظر شودم تخريوب،   قرار گرفت. ارزيابیرد مو

میووان تخريوب    باآنکه .تر  از دما بودبرا  قارچ عامل مهم

گذار  متفواوم  ها  چوبی در شرايط مختلف معرضسلول

 از نتوايج میکروسوکوپی نشوان داد كوه ايو  قوارچ      بود اموا  

در تموامی شورايط    زموان هوم  پوسویدگی سوفید   استراتژ 

عوامل متعد  در تذییر رفتوار  . نمايدرو  میپیانکوباسیون 

اكسویژن و   دما، ها نرش دارند. درصد رطوبت،تخريای قارچ

. در ايو   [27]انود  تري  اي  عوامول اكسید كرب  از مهمد 

پژوهش، تذییر دما و رطوبت باع  تذییر استراتژ  تخريب 

نیواز بوه    مسولله ديگر عوامول بور ايو      تأثیرقارچ نشد ویی 

 ها  مسترل ديگر  دارد.پژوهش
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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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