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چکیده
،، حشررا، با این وجود در اکثر مواقع در معرر عوامرل مخرر زیسرتی ماننرد قرار هرا.درختان از ذخایر ارزشمند مناطق شهری هستند
 هدف از ایرن مااععره بررسری میرزان و اعگروی. هستند که منجر به کاهش و یا از بین بردن مقاومت مکانیکی آنها میشود... باکتریها و
 میردانی از درختران، باانجرام مااععرا. تخریبی آنها میباشرد،تخریب چو درخت نارون در برابر قار های موعد پوسیدگی و بررسی اثرا
 نمونرههرای چروبی تهیره شرده در.نارون واقع در پارک شهید رجایی (پارک هشت بهشت) اصفهان قار ها جمعآوری و خاعصسازی شدند
 همننرین جهرت. کاهش وزن و مقاومت به ضریه اندازگیری گردیرد، هفته تغییرا2  و0 معر قار پوسیدگی سفید قرار گرفته و پس از
 نترای. گرفرت، صرورSPSS  تحلیل آماری دادهها با استفاده از نرمافرزار. گرفت، آناعیز میکروسکوپی صور، بررسی اعگوی تخریب قار
 هفته کاهش وزن بیشترری را نسربت0  هفته در مقایسه با2 نشان داد نمونههای برون چو در برابر قار پوسیدگی سفید پس از گذشت
. همننین بررسیهای میکروسکوپی اعگوی تخریب پوسیدگی سفید همزمان (همبود) را نشان داد.به درون چو دارند
:کلمات کلیدی
""نارون, " "قار پوسیدگیچو, ""جنگلداری شهری
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Abstract
Urban trees are valuable storage in the metropolitan areas. Trees are often subjected to abiotic
factors agents such as fungi, bacteria, insects, etc, which lead to destroy mechanicals strength
and decline mechanical properties vulnerability diseases. The objective of this study was to
determine the potential degradation of Ulmus tree by wood decay fungi. Results indicated
that the degradation of samples increased with increase the incubation time. Visual
observations Ulmus trees of Hasht Behesht Isfahan Park was featureswas record, also wood
decay fungi was collected. And after 4 and 8 weeks, Mass Loss (ML) and impact bending
were measured. Also, optical microscopy analysis was performed to investigate the fungal
degradation pattern. Statistical analysis was performed using SPSS software. Mass Loss
(ML) increased after 8 weeks incubation as compared to 4 weeks. Mass loss in heartwood
was less than sapwood. Also, microscopic analysis elustrated deteriration with properties of
simultaneous white-rot.
Keywords
“Urben Forestry”, “Wood decay fungi.”, “Ulmus tree”
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اهمیت زیادی دارد .پوسریدگی در درختران سررپا ناشری از بررهم
کنشهای پینیده بین درخت و عوامل پوسیدگی (قار ها) اسرت.
بسیاری از این میکروارگانیسمها از طریرق زخرمهرای موجرود در
پوست ساقه ،شاخه و ریشه وارد درخت میشوند .این زخرمهرای
ممکن است به وسیله حیوانا ،و حشرا ،،سوراخ کردن تنه برای
مااععا ،علمی ،هرس کردن شاخهها ،شکستگی شاخهها در اثرر
باد ،توفان و یا افتادن درختان مجاور ،وسایل نقلیه ،حفاری و سایر
فعاعیتهای انسانی در پوست درخت ایجاد شوند (کرتروعی نرژاد و
همکاران .)2312 ،بنابراین ،تشخیص درختان حاوی پوسیدگی به
ویژه در مراحل اوعیه ،میتواند نقش مهمی در افرزایش بهررهوری
جنگل داشته باشد .بدین منظور تجهیز تشرکیال ،جنگلبرانی بره
ابزار مناسب برای تشخیص پوسیدگی درونی درختان سرپا سربب
میشود که مدیران جنگل از وسعت خسار ،ایجاد شرده در یرک
عرصه جنگلی بهتر آگاه شوند و با اعمال عملیرا،هرای جنگرل-
شناسی و سایر مدیریتهای مشرابه در تروده مرورد نظرر و قارع
درخترران ،تصررمیمگیررری بهتررری نماینررد .از ایررن رو تشررخیص
پوسیدگی در درختان (به ویژه آنهرایی کره مشخصرهی ظراهری
ندارن) مدیریتی سودمند برای مدیران جنگل است ( Wang et
 .)al., 2004 and 2005از سرروی دیگررر مجموعررهای از
خیابانها ،باغها و پارکها در کشود وجود دارند که دارای درختان
بسیار زیبا و بعضاً کهنسال هستند که حفظ و نگهداری آنهرا ( از
عحاظ تلایف هوا ،تفرجگاهی ،زیبایی شناسی ،کاهش آعودگی هوا
و صوتی و همننین در برخی موارد میراث فرهنگی) ،ارزش فوق-
اععادهای دارد .در نتیجه ارزیابی عوامل خار آفرین در آنهرا بسریار
حائز اهمیت اسرت (Karim .)Schulz & Boyle, 2006
و همکاران ( )2016به بررسی تبدیل شیمیایی پوسیدگی چرو
بلرروت توسررط قررار  Pleurotus ostreatusپرداختنررد.
نمونههای چو پوسیده از بلوت طبیعی آعوده جمعآوری و سرسس
پوسیدگی سفید قار های  P. ostreatusاز نظرر مورفوعرو ی
شناسایی شده و برا ترتیربگرذاری  rDNAتاییرد شرد .پرس از
مشخص شدن ترکیبا ،سرلوعز و عیگنرین ،طیرف سرن FTIR
برای جمعآوری طیف از نمونههای چو فاسد و نافاسرد اسرتفاده
شد و جنبههای بافرت شناسری پوسریدگی توسرط میکروسرکو
نوری تحت نظر قرار گرفته شد.نتای تجزیره و تحلیرل شریمایی
تحقیق انجام شده نشان داد کره سرلوعز و عیگنرین در قرار P.
 ostreatusعامل پوسریدگی مقرادیر مشرابه دارنرد .همننرین
تجزیه و تحلیل  FTIRو تصاویر میکروسرکوپی نشران داد کره
قار  P. ostreatusبه طرور همزمران سرفید -پوسریدگی در

 8مقدمه
فضای شهری ،مکانهایی هستند که به عموم شرهروندان تعلرق
داشته ،منحصر به جنبه کاعبدی و فیزیکی نبوده و در حقیقرت برا
حضور انسان و فعاعیت اوست که معنی مرییابرد(بهرام سرلاانی،
2321؛ کاشانیجو2321 ،؛ نهیبی و حسن دخت .)2313 ،فضاهای
سبز شامل درختان و گیاهان دیگر هستند که به عنوان ششهای
شهر به کار گرفته میشوند ،فعل و انفعاال ،شرهری فرآینردهای
طبیعی را فراهم میکنند و به اصالح اقلیم محلی کمک میکننرد
(حجتی و مضارزاده .)2321 ،منافع و ارزش پارکها و فضراهای
سبز به خوبی قابل درک میباشند و به شکل روزافزونی به عنوان
چاعشی برای سالمت انسان مورد توجه قرار میگیرنرد ،اگرر چره
چنین منابعی همواره به صور ،برابر میان عمروم (مرردم جامعره)
تقسریم نشرده اسرت ( .)Sister et al., 2004فضرای سربز
شهری بخصوص درختان موجود در این فضاها از مشخصرههرای
مهم هر شهر است ،درختان نرارون ( )Ulmus spp.بره علرت
داشتن ظاهری آراسته و سایهبانی گسترده به عنوان درختی زینتی
و سررایهدار در فضررای سرربز اعررب شررهرها برره کررار مرریرونررد
( .)Shojaei et al, 2001در ب ریشتررر کشررورها هرسرراعه
میلیونها دالر برای حفاظت و نگهداری درختران شرهری صررف
میشود .با این وجود ،درختان در معرر قرار پوسریدگی قررار
دارند .بیشتر قار ها قادر به تخریب مواد شیمیایی ساختار چروبی
درختان هستند .که در نهایت منجر به کاهش مقاومت مکرانیکی
آنها بخصوص در شرایط جوی نامساعد مانند :باد ،بررف و براران
میشوند که این خود به عنوان یک عامل خار آفرین برای جران
و مال مردم میباشد .)Schmidt 2006( .قار ها را باید یک
گروه از مهمترین موجودا ،روی زمین به شمار آورد زیررا ایرن
گروه از موجودا ،نه تنها نقرش مسرتقیمی در اکوسیسرتمهرای
طبیعی دارند ،بلکه اثرا ،شگرفی بهطور مستقیم و یر مستقیم
روی زندگی انسان میگذارند و هر سراعه باعر میلیاردهرا دالر
سود و یا ضرر اقتصادی میشوند .تعدادی از عوامل بیمراریزای
قارچی روی درختان خسار ،وارد میکنند و بیماریهای مختلف
از جمله پژمردگی ،مرگ ناگهانی و سرخشکیدگی و  ...را ایجراد
مینمایند .گروهی از قار ها نیز بهعنوان اندوفیت بردون ایجراد
عالیم داخل بافتهای گیاهی مستقر هسرتند (عارایی سرالمی،
 .)2311یکی از مهمترین معایب که در درختان سرپا وجود دارد و
پایداری آنها را به شد ،تحت تاثیر قرار میدهد .پوسیدگی (چو
تنه ،شاخه و ریشه) است .به همین دعیل شناسرایی پوسریدگی در
درختان سرپا و تخمین شکل و وسعت آن بررای ارزیرابی درخرت
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 روش اجرا

نمونههای بلوت آعوده مشاهده شد .باری ( )2311در بررسی خرود
تحت عنوان مقایسرهی قرار پوسریدگی سرفید ( Pleurotus
 )ostreatusو قررار ( )Trametes versicolorاز نظررر
توان تخریب زیستی و اثر آنها بر خصوصیا ،مکانیکی و شیمیایی
چررو راش شرررقی در جنگررلهررای علمرردارده سرراری پرداخررت.
همننررین در مااععررهی دیگررریRatuszniak & Zdun
( )2009در کشرور بلغارسرتان بره بررسریقرار هرای عامرل
پوسیدگی بر روی درختان راش اروپایی پرداختند کره طری ایرن
تحقیقا ،توانسرتند  03گونره قرارچی از شراخه بازیردیومیکوتا از
جمله Fomes fomentarius ،Phellinus ingiarius
را شناسایی کنند .با توجه به آنکه در زمینه قار های پوسراننده و
چو زی و دانستن اطالعاتی درباره پراکنش این نوع قار ها روی
درختان نارون در فضای سبز شهری تراکنون در اسرتان اصرفهان
مااععاتی صور ،نگرفته است .عذا بررسی و آگراهی از تراثیر ایرن
قار سبب کنترل و بهبود در عمل مدیریت درباره درختان شهری
صور ،میشود.

گونه مورد بررسی در این مااععه گونه نارون با نام علمی Ulmus
 carpinifolia var. umbeliferaگونهای است که بخاطر
فرم مناسبی ،ظاهری زیبا بره عنروان سرایهبرانی گسرترده جهرت
کاشت ،در فضای سبز اعب شهرها به کار میرود ( Shojaei et
 .)al, 2001نمونهبرداری به صور ،انتخابی ،از درختان آعوده بره
قار صور ،گرفت.
 جمعآوری و خالصسازی قارچ

برای شناسایی نوع قار  ،نمونهبرداری و تصویربرداری انجرام شرد
سسس نمونههای جمعآوری شده جهرت شناسرایی بره آزمایشرگاه
انتقال یافت؛ و پس از بررسی خصوصیا ،ظاهری آنها مانند :اندازه
بازیدیوکار  ،ضخامت بازیدوکار  ،رنگ سرا زیررین و زبررین
قار  ،شکل اسسور ،ساختمان میسلیوم و شکل منافذ مشخص شرد
سسس با استفاده از این اطالعا ،و مراجعه به منابع معتبر شناسایی
صور ،گرفت (یونس آبادی2312 ،؛ رستمیان و همکاران.)2311 ،
شناسایی قار های بر روی چو درخت نارون نشان داد که درخت
دارای قررار مخررر موعررد پوسرریدگی سررفید phellinus
 pomaceusاسررت کرره دارای مشخصررا ،ظرراهری همنررون
بازیدیوکار قهوهای و قابل تشخیص مریباشرد ،سرا منافرذ در
ابتدای رشد زرد مایل به قهوهای و بعرد زرد روشرن اسرت .منافرذ
بسیار کوچک و صاف هسرتند .معمروالً بره صرور ،پهرن و نیمره
گسترده تا گسترده میباشرند ( Dai and Cui, 2011; Cui
 .)and Decock, 2012پس از شناسایی قار خراعصسرازی
قار در آزمایشگاه صور ،گرفت.

 -8روش انجام تحقیق
 محدوده مورد مطالعه

مناقه مورد بررسی در استان اصفهان ،شهرسرتان اصرفهان کره
مختصا ،آن  32درجره و  03دقیقره ترا  30درجره و  11دقیقره
عر شماعی و  01درجه و  31دقیقه ترا  ۵۵درجره و  32دقیقره
طول شرقی از نصف اعنهار گرینروی قررار گرفتره اسرت .اسرتان
اصفهان در مرکز ایران واقع شده است .مساحت فضای سبز شهر
اصفهان  ۵2222021متر مربع است که پراکندگی آن در جنو و
شرق بیشتر است و سرانهی فضای سبز شهر اصرفهان 11.12
متر مربع است (سازمان پارکها و فضرای سربز شرهر اصرفهان،
 .)2312بازدیدهای میردانی و مشراهدهی درختران نرارون پرارک
شهید رجایی اصفهان (معروف به باغ هشرت بهشرت) در خیابران
باغ گلدسته در شکل ( )2آورده شده است.

 آمادهسازی نمونههای چوبی

تهیه نمونه چو از درختران آعروده بره قرار عامرل پوسریدگی و
درختان ساعم به عنوان نمونههای شاهد ،جداسازی و خاعصسرازی
قار برای این منظور پس از ضد عفونی کردن چو تخریب شده،
تکه هایی به مقیاس میلیمتر از چو آعوده جدا نمروده و برر روی
محیط کشت ضعیف واتر آگار قرار داده میشود .سرسس از نمایران
شدن ریسههای قار  ،از هر پتریدیش  3عدد نروک هیرف تهیره
کرده و در محیط جدید ماعت اکستراکت آگرار کره از عحراظ مرواد
رذایی نری اسرت قررار داده مریشرود ( Schmidt et al.,
 .)2012سسس خشک کردن نمونههای چوبی درون و برون چو
در دستگاه آون به مد 10 ،ساعت در دمای  223درجه سانتیگراد
2120

مطالعات علوم محیط زیست ،دوره  ،4شماره  ،2فصل تابستان سال  ،8931صفحه 8232-8212

و سسس استریل کردن آنهرا در دسرتگاه اتروکالو قبرل از معرر
گذاری ،شکل ( .)1در معر گذاری نمونههای برون و درون چو
با قار  P. pomaceusدر محیط ماعت اکستراکت آگار

=Mass Loss

راباه ()2

 =Mass Lossمیزان کاهش وزن (،)gr
 =M1وزن چو خشک قبل از معر گذاری (،)gr
 =M2وزن چو خشک بعد از معر گذاری (.)gr
همننین بعد از گذشت  2هفتره (بعرد از معرر گرذاری  12روز)
نمونههای سری دوم نیز مجدداً ماابق سری اول وزن شدند (باری
و همکاران .)2312 ،این آزمایش برای قار  P. pomaceusدر
سه تکرار انجام گرفت.
 آزمون مکانیکی

تعیین مقاومت به ضربهی چرو درختران آعروده بره عامرل قرار
مخر  P. pomaceusو درختان سراعم ،مارابق برا اسرتاندارد
 ASTM-D 256-04و  .143-04برا اسرتفاده از رابارهی 1
برای هریک از نمونههای برون و درون چو محاسبه شد.
)𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡 𝑏𝑒𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔= (𝐽⁄ 𝑚2

راباره ()1
2

 =iمقاومت به ضربه ) 𝑚 ،(𝐽⁄
 =Fنیرو (نیوتن)،
2
 =Aسا مقاع 𝑚 (.)1

شکل  -1مراحل انتقال نمونههای قار به ظروف کشت ( ،)Aنگهداری ظروف
شیشههای کشت در دستگاه انکوباتور ( ،)Bخشک کردن نمونهها (قبل از
معر گذاری) جهت قرار گیری در محیط کشت ( )Cو انتقال نمونههای
چوبی به ظروف حاوی هیفهای قار ()D

 ارزیابی میکروسکوپی

تعیین ویژگیهای آناتومی چو درختان آعوده برا اسرتفاده از روش
باری ( )2311صور ،گرفت .به این منظرور از نمونرههرای چروبی
برون و درون چو نارون تخریب شده که در معرر قرار P.
 pomaceusقرار گرفتند ،بلوکهای کوچکی برا ابعراد 2*2*2
میلیمتر تهیه و بهوسیلهی میکروتوم برشهرایی برا ضرخامت 2۵
میکرومتر از آنها برداشته میشود .برشها را با مخلروت زافررانین
 %۵و آسترابلو  %2.3رنگآمیزی میکنیم .آنگاه نمونههرا را داخرل
دستگاه آون گذاشته و برای جلوگیری از توعید حبا برر روی هرر
یک از آنها وزنهی  ۵2گرمی قرار داده و بره مرد 10 ،سراعت در
دمای  12درجه خشک شدند سسس اعگوهرای تخریرب قرارچی در
زیر میکروسکو نوری مورد بررسی قرار گرفتند (باری.)2311 ،

 آزمون دوام زیستی (کاهش وزن)

ارزیابی تروان تخریرب زیسرتی قرار مخرر و مقایسرهی آن برا
نمونهی چو درخت ساعم ماابق با استاندارد اصالح شدهیEN-
 113صور ،گرفرت .پرس از وزن کرردن نمونره هرا در اتروکالو
استریل گردیدند .سسس انتقال نمونههای استریل شده ،زیر دستگاه
هود به داخل پتریهای حاوی میسلیومهای قار های تهیره شرده
منتقل شردند و در دو مرد ،جداگانره  32و  12روزه نمونرههرا در
دمای  11±1درجهی سانتیگراد و رطوبرت نسربی  1۵±۵درصرد
نگهداری شدند .بعد از گذشت  0هفته سری اول نمونههای چرو
از درون ظرفها خارج و پس از پاک کرردن میسرلیوم قرار هرا از
روی سا آنها (بعد از معر گرذاری  32روز) ،نمونرههرا داخرل
دستگاه آون به مد 10 ،ساعت در دمای  223درجره سرانتیگرراد
قرار گرفتن تا خشک شوند و سرسس وزن خشرک بعرد از معرر
گرذاری نمونررههرا محاسرربه شررد و کراهش وزن برررای هریررک از
نمونههای برون و درون چو از راباه  2محاسبه شدند.

 تجزیه و تحلیل آماری دادهها

نتای حاصله با اسرتفاده از نررمافرزار  SPSSبره کمرک تجزیره
واریانس تحلیل و بررسی شد و گروهبندی میانگینها با اسرتفاده از
آزمون دانکن صور ،گرفت.
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در جدول  1تجزیه و تحلیل نتای مقاومت بره ضرربه نمونرههرای
درون چو نارون در برابر قرار  P. pomaceusدر دورههرای
زمانی  32و  12روزه را نشان میدهد .نتای نشران مریدهرد کره
اختالف معنیداری بین مقاومت به ضربه نمونرههرای شراهد و در
معر گذاری شده پس از  32و  12روز در سا اطمینان  2درصد
وجود دارد .همننین در گروه بندی دانکن نمونه هرای در معرر
گذاری قار و شاهد از نظر مقدار در دو گروه ( aو  )bقرار گرفتند
(شکل .)0

 -9نتایج
مقاومت به ضربه

در جدول  2تجزیه و تحلیل نتای مقاومت بره ضرربه نمونرههرای
برون چو نارون در برابر قرار  P. pomaceusدر دورههرای
زمانی  32و  12روزه را نشان میدهد .نتای نشران مریدهرد کره
اختالف معنیداری بین مقاومت به ضربه نمونرههرای شراهد و در
معر گذاری شده پس از  32و  12روز در سا اطمینان  2درصد
وجود دارد .همننین در گروه بندی دانکن نمونه هرای در معرر
گذاری قار و شاهد از نظر مقدار در دو گروه ( aو  )bقرار گرفتند
(شکل .)3
جدول  -2تجزیه واریانس یک طرفه نمونههای برون چو در معر
 ،pomaceusدوره  12 ،32روزه و شاهد

F

بین
گروهها
داخل
گروهها
کل

021.20

21

1121.11

20

-

F

sig

مجموع
مربعا،
SS
2121.۵3

قار P.

sig

مجموع درجه میانگین
مربعا ،آزادی مربعا،
MS
df
SS
2.22 31.11 2200.12 1 1121.21
30.11

جدول  -1تجزیه واریانس یک طرفه نمونههای درون چو در معر
 ،pomaceusدوره  12 ،32روزه و شاهد

قار P.

بین
گروهها
داخل 111.11
گروهها
کل 1020.32

درجه
آزادی
df
1

میانگین
مربعا،
MS
2۵3.11

21

۵2.21

20

-

20.12

شکل  -0مقاومت به ضربه نمونههای درون چو در معر
 ،pomaceusدوره  12 ،32روزه و شاهد
شکل  -3مقاومت به ضربه نمونههای برون چو در معر
 ،pomaceusدوره  12 ،32روزه و شاهد

2.22
2

قار P.

کاهش وزن

قار P.

نتای حاصل از تجزیه و تحلیل آماری کراهش وزن پرس از  32و
 12مجاور ،در برابر قار  P. pomaceusمورد در جردول  3و
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قار  P. pomaceusدر برون چو و در شکل ( )1شیوههرای
تخریب قار  P. pomaceusدر درون چو نمایش داده شرده
است.

شکل  ۵آورده شده است .نترای آزمرون  tدر بررون چرو نشران
میدهد برین مقرادیر میرانگینهرای دوره هرای  32و  12روزه در
سا اطمینان  ۵درصد اختالف معنی وجود ندارد در حاعی کره در
درون چو عکس این مورد است و دارای اختالف معنیدار است.

جدول  -3نتای حاصل از تجزیه و تحلیل تغییرا ،کاهش وزن برون و درون
چو در معر قار )ML( ،P. pomaceus

کاهش وزن
)(ML
کاهش وزن برون
چو قار
P. pomaceus
کاهش وزن درون
چو قار
P. pomaceus

میانگین
انحراف
معیار
میانگین
انحراف
معیار

دوره 32
روز
3.10

دوره 12
روز
0.01

2.13

3.03

2.3۵

3.1۵

2.12

1.11

شکل  -1تصاویر میکروسکوپی چو برون نارون پس از  2هفته قرار گرفتن
در معر قار  A ،P. pomaceusو  Bبرش عرضی C ،و  Dبرش
مماسی E ،و  Fبرش شعاعی

شکل  -۵تحلیل تغییرا ،کاهش وزن برون و درون چو در معر
 ،pomaceusدوره  12 ،32روزه

قار P.

ارزیابی میکروسکوپی

شکل  -1تصاویر میکروسکوپی چو درون نارون پس از  2هفته قرار گرفتن
در معر قار  A, P. pomaceusو  Bبرش عرضی C ،و  Dبرش
مماسی E ،و  Fبرش شعاعی

ارزیرابیهررای میکروسررکوپی راه مناسربی برررای بررسرری شرریوهی
عملکرد تخریب قار های مخر چو و مقایسه مکانیسم آنها در
تخریب دیوارههای سلوعی میباشد .در شکل ( )1شیوههای تخریب
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 )2322عذا می توان گفت که کمترر تحرت تراثیر تخریرب قرار و
کاهش مقاومت قرار میگیرد .برای بیان دعیرل افرت مقاومرت بره
ضربه چو برون و درون نرارون برر اثرر حملره و تخریرب قرار
نسبت به قاعه نمونههای برون و درون چو شاهد ساعم میتوان
به این نکته اشاره کرد که دیوارههای سلوای و اشرعههرای چروبی
چو نارون بر اثر حملهی قار مورد مااععه بهشد ،نازک شردند،
و به تبع آن نیز میزان تخلخل چو زیاد گردیرد ،عرذا برا کراهش
مادهی سلوعی و افت وزن ناشی از تخریب قارچی این مقاومت نیز
با افت مواجه شد .بر اساس گزارشهای داده شده نیز اگر چو از
نظر ساختمانی ،دیوارههای سلوعی و اشعههای چوبی نازک و میزان
تخلخل چو زیاد شود؛ چو استقامت بسیار اندکی در برابرر برار
ضربهای که بر آن وارد میشرود خواهرد داشرت ( & Kolman
 .)Cote, 1975نتای حاصل نشران مریدهرد کره در میرانگین
کاهش وزن بررون چرو و درون چرو  ،بعرد از گذشرت  12روز
کاهش وزن نسبت به گذشت  32روز افزایش یافته است که نتای
روند افزایشی کاهش وزن پژوهش انجام شده ماابق با نتای کرار
باری ( )2311است .نتای تحقیرق نشران داد کره بره طرور کلری
پوسیدگی از یک روند فیزیکی و شیمیایی پیروی میکنرد و دارای
 0مرحله است :مرحله نهفته ،مرحله اوعیه ،مرحله میرانی ،و مرحلره
پیشرفته است که سبب به وجود آمدن حفره میشوند و در درختان
سرپا منجربه درون تهی شدن آنها میشوند ( Leininger et al.,
2001؛  .)Schmidt & Czecshlik, 2006طی مراحل میانی
پوسیدگی تا پوسیدگی پیشرفته ،چو مقاومت و کیفیت بیوعو یکی
خود را به طور کامل و اساسی از دست میدهد ( Leininger et
 .)al., 2001بدیهی است هرچه معایرب درختران زودترر شرناخته
شود و اقرداما ،اصرالحی و پرورشری در سرنین کرمترر در مرورد
درختان اعمال شود ،نتای حاصل مفیدتر و خارا ،احتمراعی آتری
کمتر خواهد شد (پورمجیدیان و همکاران .)2313 ،نتای پرژوهش
انجام شده نشان داد که قار عامرل پوسریدگی سرفید ،عیگنرین را
بیشتر از سایر ترکیبا ،مورد حمله قرار میدهد که ماابق با سایر
گزارشهای انجرام شرده توسرط (Schwarze et al., 2004
;Otjen and Blanchette ;Eriksson et al., 1990
 )1985میباشد .میزان افت زیاد مقاو ،به ضربه میتواند ،دعیلی
محکمی بر ایجاد پوسیدگی سفید از نوع همبود باشد ،در مااععرا،
صور ،گرفتره توسرط Karim et al., 2016; Schmidt,
) )2006نیز بر این موضوع تاکید کردهاند چرا که بخش عظیمری
از استحکام چو مربوت به سلوعز است و این نوع پوسیدگی نشان
از تخریب عیگنین ،سلوعز و همی سلوعز را با سرعت یکسران مری-

در ارزیابیهای میکروسکوپی بررسیهای اعگوی تخریب در شکل
( 1و  )1نشان میدهد که قار  P. pomaceusقادر است وارد
حفره سلوعی شده و دیوارههای سلوعی را تخریب کند .نفوذ ریسهها
به درون حفرهی سلوعی و نیز گسیخته شدن دیوارهی سلوعی
(نوک پیکان) نمونه چو در مقاطع عرضی و تخریب پرههای
چوبی در برش مماسی به خوبی نمایان است .همننین در تصویر
برش مماسی حضور ریسهها در حفرهی سلوعی و ایجاد حفره ()bh
توسط قار  P. pomaceusنشان داده است .تصویر مقاطع
شعاعی نشان از حضور فعال ریسهها میباشد که این ریسهها
قادرند منافذ دیواره را سوراخ کنند و سسس توسط این منافذ که
گذرگاهی برای رسیدن ریسهها به سلول مجاور هستند استفاده
کنند .تصاویر به خوبی نشان دهندهی توانایی تخریب قار P.
 pomaceusدر هر دو نمونه چو برون و درون نارون است در
حاعی که در نمونههای برون چو تخریب بیشتری رخ داده و
بیشتر تحت تاثیر قار مذکور قرار گرفته است.
 -4نتیجهگیری
بیماری عبار ،است از کلیه تغییرا ،مورفوعو یکی ،ساختمانی و
فیزیوعو یکی که به گیاه از جانب عوامل عفونی مانند ویروسها،
مایکوپالسماها ،میکروارگانیزمها ،باکتریها ،گیاهان انگلری و یرا
تحت شرایط نامناسب و نامتعادل محیای به عحاظ دما ،رطوبرت،
نور ،عناصر ذایی ،آ  ،گازهای سمی ،بارانهای اسیدی ،تگرگ،
برف ،باد و سموم تحمیل میشود .قار ها یکی از عوامرل ایجراد
بیماری در درختان جنگلی هسرتند (صرارمی و همکراران2322 ،؛
نوحشهر و رضاپور .)2311 ،قار ها موجوداتی هتروتروف بوده ،این
موجودا ،به علت فقدان کلروفیل (سبزینه) قادر به سنتز مواد آعری
نیستند ( .)Human 2008قار های تجزیه کننده چو به سره
دسته پوسیدگی سفید ،قهوهای و نرم طبقهبندی ( Eriksson et
al., 1990; Zabel & Morrell, 1992; Eaton and
 .)Hale, 1993; Schmidt, 2006یافترههرای مربروت بره
کاهش وزن در نمونههای برون چو در معر قرار گرفته نشان
داد که کاهش وزن در نمونههرای بررون چرو در معرر قررار
گرفتره قرار  P. pomaceusبریشتررین کراهش را داشرته و
نمونررههررای درون چررو در معررر قرررار گرفترره قررار P.
 pomaceusکمتر وزن از دست داده اسرت مریتروان یکری از
علتهای مهم آن را ساختار ویژه درون چرو دانسرت زیررا درون
چو از فعاعیت زیستی خرارج شرده و صررفاً اسرتحکام درخرت را
تامین می کند و حاوی مواد شیمیایی اسرت (کریمری و همکراران،
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دهرد ( ;Eriksson et al., 1990; Schmidt, 2006
 .)Schwarze, 2007مدیران جامعه شهری بره منظرور ایجراد
جنگل شهری ایمن (بیخار) و سودمند برای شهروندان مسئوعیت
دارند .بنابراین ارزیابی و مدیریت خار درخت ،بسیار مهم است .برا
شیوع قار های مخربی چون  P. pomaceusو تهدید سالمت
درختان مبارزه با آنها امری ضرروری اسرت پوسریدگی درونری در
بسیاری از پهن برگان وجرود دارد .چرون چرو قسرمت مرکرزی
درخت ،که در زمان جوانی به وجرود آمرده اسرت (چرو جروان)،
دارای ویژگیهای فیزیوعو یکی ضعیفتری نسبت به بخش بیرونی
آن است ،در نتیجه این بخش نسبت به پوسیدگی مغزی مسرتعدتر

است .درون تهی شدن درختان سررپا ،سربب خشرک شردن و یرا
کاهش مقاومت درخت در برابر بارهای وارد شده مانند باد و برف و
در نتیجه شکسرتگی و افترادن درخرت مریشرود .از طررف دیگرر
پوسیدگی درونی در درختان جنگلی سبب کاهش حجم چو ساقه
و ارزش کیفرری چررو و در نتیجرره ضررررهای هنگفررت اقتصررادی
میشود .بنابراین با توجه به اهمیت موضوع این پژوهش و افزایش
آعودگیهای مربوت به هوا و محیط زیست که منجرر بره افرزایش
این قار ها در محیط میشود .پبشنهاد میشود در این مناقه یک
مدیریت صحی حمایت و حفاظت صور ،بگیرد.

منابع
 باری ،ا .2311 .مقایسهی قرار پوسریدگی سرفید  Pleurotus ostreatusو قرار  Trametes versicolorاز نظرر تروانتخریب زیستی و اثر آنها بر خصوصیا ،مکانیکی و شیمیایی چرو راش شررقی :پایران نامره کارشناسری ارشرد ،دانشرکدهی علروم
کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه ساری.
 باری ،ا ،.رجبی ،ا ،.بهداد ،ا ،.تاجیک قنبری ،م ع .2312 ،.آسیبهای بیوعو یکی چو ( ،قار ها مخر درختران سررپا و چرو آال،افتادهی درختان در مناقهی شمال ایران) ،پرو هی کارشناسی ،دانشکدهی شماره دو ساری ،دانشگاه ساری.
 بهرام سلاانی ،ک .2321 ،.طرح بررسی اثرا ،توسعه بر فضای سبز تهران ،انتشارا ،سازمان محیط زیست ،ص .02 حجتی ،و ،.مضارزاده ،ح .2321 ،.طراحی خیابانهای شهری با محوریت توسعهی پایدار ،فصرلنامه جسرتارهای شهرسرازی ،سرال ،1شماره  ،23ص.11-11
 رستمیان ،م ،.کاوسی ،م ر ،.شتایی ،ش ،.محمد علیسور ملکشاه ،ع ا .2311 ،.شناسایی قرار هرای طاقنرهای و ویژگریهرای درخترانمیزبان آنها در سری یک جنگل شصت کالته گرگان ،مجله بومشناسی جنگلهای ایران ،سال اول ،شماره  ،1ص .02-11
 سازمان پارکها و فضای سبز شهر اصفهان .2311 ،اصفهان ،ایران. صارمی ،ح ،.پیغامی ،ا ،.پژوهند ،م .2322 ،.در ترجمه اصول قار شناسی .آعکسوپوعوس ،سی .جی ،.میمس ،سی .دبلیو ،.بلرک ول ،ام.(موعفین) .انتشارا ،جهاد دانشگاهی مشهد ،ص .111
 عاایی سالمی .2311 .، ،جداسازی و شناسایی قار های اندوفیت از سرشاخه گیاهان جنگلی شهرستان ساری :پایاننامه کارشناسیارشد بیماری شناسی گیاهی ،دانشگاه ساری.
 کاشانی جو ،خ .2321 ،.باز شناخت رویکردهای نظریه به فضاهای عمومی شهری ،مجله هویت شهر ،شماره .1 کرتوعی نژاد ،د ،.نجفی ،ا ،.کاظمی نجفی ،س .2312 ،.ارزیابی پوسیدگی درختان آسیب دیرده راش حاشریه مسریرهای چوبکشری برااستفاده از تکنیک یر مخر امواج تنشی ،نشریه تحقیقا ،جنگل و صنوبر ،دوره  ،12شماره  ،)۵2( 0ص .133-111
 کریمی ،ع ن ،.پورطهماسبی ،ک ،.اختراع ،م ح .2322 ،.شناسایی چو  :نتایجی دقیق با استفاده از ابزاری ساده ،آییژ ،ص .102 نهیبی ،س ،.حسندخت ،م .2313 ،.بررسی چشم انداز شهری برای بهبود کیفیت زنردگی شرهری (مااععره مروردی :سرایان( ،مجلرهپایداری ،توسعه و محیط زیست ،شماره  ،0ص.12-۵2
 نوحشهر ،آ ،.رضاپور ،ر .2311 ،.قار شناسی و بیماری گیاهی ،انتشارا ،موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران ،ص .1۵1 یونس آبادی ،ل .2312 .شناسایی قار های طاقنهای در سری یک جنگل آموزشی و پژوهشی شصت کالته .پایان نامره کارشناسریارشد جنگلشناسی و اکوعو ی جنگل ،دانشکدهی علوم کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه گرگان.
2121

8232-8212  صفحه،8931  فصل تابستان سال،2  شماره،4  دوره،مطالعات علوم محیط زیست
-

-

-

-

-

-

ASTM. 2006. Standard Test Methods for Determining the Izod Pendulum Impact Resistance of Plastics.
Standard D, 256- 304 pp.
Cui, B.K., and Decock, C. 2012. Phellinus castanopsidis sp. nov.(Hymenochaetaceae) from southern China,
with preliminary phylogeny based on rDNA sequences. Mycological Progress. Vol. 12, 2, 51-341 pp.
Dai, Y.C., and Cui, B.K. 2011. Fomitiporia ellipsoid has the largest fruiting body among the fungi. Fungal
Biology. Vol. 115, 9, 4-813 pp. doi:10.1016/j.funbio.2011.06.008 .PMID 21872178 .
Eaton, R.A., and Hale, M.D.C. 1993. Decay Pests and Proteciion. Chapman and Hall. New York. 546 pp.
Eriksson, K.E.L., Blanchette, R.A., and Ander, P. 1990. Microbial and enzymatic of wood and wood
components. Springer, Berlin Heidelberg, Germany, 407 pp.
European Standard. 1996. Wood preservatives Test method for determining the protective effective-ness
against wood destroying basidiomycetes. DIN-EN 113.
Human, D.M., Tiany, L.H., Knaphus, G., and Healy, R.A. 2008. Mushrooms and Other Fungi of the
Midcontinental United States. University of Iowa Press, Iowa City.
Karim, M., Ghodskhah Daryaei, M., Torkaman, J., Oladi, R., Tajick, M.A., and Bari, E. 2016. In vivo
investigation of chemical alteration in oak wood decayed by Pleurotus ostreatus. International
Biodeterioration & Biodegradation. 108, 127- 132 pp.
Kolman, F.F.P., and Cote, W.A. 1975. Principle of wood science andtechnology. Vol I. Springer-Verlag,
New York, Heidelberg, Berlin.
Leininger, T.D., Schmoldt, D.L., and Tainter, F.H. 2001. Using ultrasound to detect defects in tree: current
knowledge and future needs. In Proceeding First International Precision Forestry Cooperative Symposium.
Washington College, USA. 99- 107 pp.
Otjen, L., and Blanchette, R.A. 1985. Selective delignification of aspen wood blocks in vitro by three white
rot basidiomycetes. Appl Environ Microbiol. 50, 568- 572 pp.
Ratuszniak, E., Zdun, C.A. 2009. relict and endangered plants and fungi in Poland. 437- 442 pp.
Schmidt, O. 2006. Wood and Tree Fungi Biology. Damage Protection and Use, Springer- Verlag. Berlin
Heidelberg, 336 pp.
Schmidt, O. 2011. Molecular indentification of decay fungi in the wood of urban trees. European Journal of
Forest Research, 131, 885- 891 pp.
Schmidt, O., Gaiser, O., Dujesiefken, D. 2012. Molecular indentification of decay fungi in the wood of
urban trees. European Journal of Forest Research, 131, 885- 891 pp.
Schulz, B., and Boyle, C. 2006. What are endophytes. In: Schulz, B., Boyle, C. & Seiber, T. (eds).
Microbial Root Endophytes. Springer Berlin, Germany. 1- 13 pp.
Schwarze, F.W.M.R. 2007. Wood decay under the microscope. Fungal biology reviews. German, Germany.
28, 133- 170 pp.
Shojaei, M., Ostovan, H., Mozhdehi, H., Zamanizadeh, H., Rahjou, V., Sharifi, S.H., Nasrelahi, A. and
Labafi, Y. 2001. Survival dependence of pathogenic fungus: Ophiostoma ulmi (Buisman), with its host
trees, insect vectors and its role integrated pest management in preventing and controlling the Dutch Elm
disease. Journal of Agricultural Science. Vol. 7, 2, 1-26pp.
Sister, C., Wolch, J., and Wilson, J. 2004. Got Green Addressing Environmental Justice in Park Provision.
Geojournal. VOL. 75, 3, 229- 248 pp.
Wang, X., Divos, F., Pilon, C., Brashaw, B. K ., Ross, R. J., and Pellerin, R.F. 2004. Assessment of decay
in standing timber using stress wave timing nondestructive evaluation tools. United States Department of
Agriculture. 147, 1- 12 pp.
Wang, X., Ross, R.J., and Carter, P. 2005. Acoustic evaluation of standing trees recent research
development. In Proceeding. 14th International Symposium on Nondestructive Testing of Wood. Hanover,
Germany. 159- 170 pp.
Zabel, R.A., and Morrell, J.J. 1992. Wood Microbiology: Decay and its Prevention. Academic Press. San
Diego, 764 pp.

2112

