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  چکیده
حشررا،،  هرا،   ماننرد قرار    یسرت یز مخرر   در معرر  عوامرل   این وجود در اکثر مواقع باهستند.  یمناطق شهر مندارزش ریز ذخان ادرختا
زان و اعگروی  هدف از ایرن مااععره بررسری میر     شود. یمآنها  یکیمقاومت مکان دنبر نیاز بیا کاهش و به  هستند که منجر و ... ها یباکتر
از درختران   باانجرام مااععرا، میردانی   باشرد.   میتخریبی آنها  ،و بررسی اثرا ریب چو  درخت نارون در برابر قار  های موعد پوسیدگیتخ

هرای چروبی تهیره شرده در      نمونره سازی شدند.  آوری و خاعص جمعها  قار اصفهان  نارون واقع در پارک شهید رجایی )پارک هشت بهشت(
ه اندازگیری گردیرد. همننرین جهرت    هفته تغییرا، کاهش وزن و مقاومت به ضری 2و  0قرار گرفته و پس از  یدگی سفیدپوس قار معر  

نترای    صرور، گرفرت.   SPSS افرزار  ها با استفاده از نرم ، آناعیز میکروسکوپی صور، گرفت. تحلیل آماری دادهقار بررسی اعگوی تخریب 
نسربت  ری را تر  هفته کاهش وزن بیش 0هفته در مقایسه با  2پس از گذشت پوسیدگی سفید برابر قار  های برون چو  در  نمونهنشان داد 

  نشان داد.را  )همبود( همزمان سفید های میکروسکوپی اعگوی تخریب پوسیدگی  ررسیبهمننین دارند. به درون چو  
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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. 
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  مقدمه 8
هایی هستند که به عموم شرهروندان تعلرق   فضای شهری، مکان

و فیزیکی نبوده و در حقیقرت برا   داشته، منحصر به جنبه کاعبدی 
سرلاانی،  بهرام یابرد) عاعیت اوست که معنی مری حضور انسان و ف

فضاهای (. 2313ت، ؛ نهیبی و حسن دخ2321جو، کاشانی؛ 2321
های سبز شامل درختان و گیاهان دیگر هستند که به عنوان شش

شوند، فعل و انفعاال، شرهری فرآینردهای   شهر به کار گرفته می
 کننرد یکنند و به اصالح اقلیم محلی کمک مطبیعی را فراهم می
ها و فضراهای  (. منافع و ارزش پارک2321، )حجتی و مضارزاده
باشند و به شکل روزافزونی به عنوان درک می سبز به خوبی قابل

گیرنرد، اگرر چره    چاعشی برای سالمت انسان مورد توجه قرار می
چنین منابعی همواره به صور، برابر میان عمروم )مرردم جامعره(    

فضرای سربز   (. Sister et al., 2004تقسریم نشرده اسرت )   
هرای  شهری بخصوص درختان موجود در این فضاها از مشخصره 

 علرت بره   (.Ulmus spp) درختان نرارون شهر است،  مهم هر
گسترده به عنوان درختی زینتی  بانیو سایه آراستهداشتن ظاهری 

رونررد کررار مرری دار در فضررای سرربز  اعررب شررهرها برره و سررایه
(Shojaei et al, 2001 .)تررر کشررورها هرسرراعه  یشدر برر

ها دالر برای حفاظت و نگهداری درختران شرهری صررف    میلیون
با این وجود، درختان در معرر  قرار  پوسریدگی قررار     . شودمی

ها قادر به تخریب مواد شیمیایی ساختار چروبی  تر قار  دارند. بیش
درختان هستند. که در نهایت منجر به کاهش مقاومت مکرانیکی  

رایط جوی نامساعد مانند: باد، بررف و براران   آنها بخصوص در ش
ار آفرین برای جران  شوند که این خود به عنوان یک عامل خمی

 یک باید را هاقار  (.Schmidt 2006باشد. )و مال مردم می

 ایرن  زیررا  آورد شمار به زمین روی موجودا، ترینمهم از گروه

 یاهر اکوسیسرتم  در مسرتقیمی  تنها نقرش  نه موجودا، از گروه
 مستقیم  یر و مستقیم طوربه شگرفی اثرا، بلکه دارند، طبیعی

 دالر میلیاردهرا  باعر   سراعه  هر و گذارندانسان می زندگی روی

 زایعوامل بیمراری  از شوند. تعدادیمی اقتصادی ضرر یا و سود

 مختلف هایبیماری و کنندمی وارد خسار، درختان روی قارچی

 ایجراد  و ... را سرخشکیدگی و ناگهانی مرگ جمله پژمردگی، از

 ایجراد  دونبر  اندوفیت عنوان به نیز هاقار  از نمایند. گروهیمی

)عارایی سرالمی،    هسرتند  مستقر گیاهی هایبافت داخل عالیم
ترین معایب که در درختان سرپا وجود دارد و یکی از مهم(. 2311

  دهد. پوسیدگی )چوپایداری آنها را به شد، تحت تاثیر قرار می
تنه، شاخه و ریشه( است. به همین دعیل شناسرایی پوسریدگی در   

کل و وسعت آن بررای ارزیرابی درخرت    درختان سرپا و تخمین ش

اهمیت زیادی دارد. پوسریدگی در درختران سررپا ناشری از بررهم      
ها( اسرت.  های پینیده بین درخت و عوامل پوسیدگی )قار کنش

هرای موجرود در   زخرم  ها از طریرق بسیاری از این میکروارگانیسم
هرای  شوند. این زخرم پوست ساقه، شاخه و ریشه وارد درخت می

ست به وسیله حیوانا، و حشرا،، سوراخ کردن تنه برای ممکن ا
ها در اثرر  ها، شکستگی شاخهمااععا، علمی، هرس کردن شاخه

باد، توفان و یا افتادن درختان مجاور، وسایل نقلیه، حفاری و سایر 
کرتروعی نرژاد و   نسانی در پوست درخت ایجاد شوند )های افعاعیت

رختان حاوی پوسیدگی به (. بنابراین، تشخیص د2312همکاران، 
وری تواند نقش مهمی در افرزایش بهرره  ویژه در مراحل اوعیه، می

جنگل داشته باشد. بدین منظور تجهیز تشرکیال، جنگلبرانی بره    
سرپا سربب  ابزار مناسب برای تشخیص پوسیدگی درونی درختان 

شود که مدیران جنگل از وسعت خسار، ایجاد شرده در یرک   می
-هرای جنگرل  گاه شوند و با اعمال عملیرا، عرصه جنگلی بهتر آ

های مشرابه در تروده مرورد نظرر و قارع      شناسی و سایر مدیریت
گیررری بهتررری نماینررد. از ایررن رو تشررخیص  درخترران، تصررمیم

ی ظراهری  صره پوسیدگی در درختان )به ویژه آنهرایی کره مشخ  
 Wang etندارن( مدیریتی سودمند برای مدیران جنگل است )

al., 2004 and 2005 .)ای از از سرروی دیگررر مجموعرره
ها در کشود وجود دارند که دارای درختان ها و پارکها، باغخیابان

سال هستند که حفظ و نگهداری آنهرا ) از  کهنبسیار زیبا و بعضاً 
ی، زیبایی شناسی، کاهش آعودگی هوا گاهعحاظ تلایف هوا، تفرج

-ارزش فوقراث فرهنگی(، و صوتی و همننین در برخی موارد می

ای دارد. در نتیجه ارزیابی عوامل خار آفرین در آنهرا بسریار   اععاده
 Karim(. Schulz & Boyle, 2006حائز اهمیت اسرت ) 

( به بررسی تبدیل شیمیایی پوسیدگی چرو   2016) و همکاران
پرداختنررد.  Pleurotus ostreatusقررار   بلرروت توسررط 

آوری و سرسس  معهای چو  پوسیده از بلوت طبیعی آعوده ج نمونه
از نظرر مورفوعرو ی    P. ostreatus هایپوسیدگی سفید قار 

تاییرد شرد. پرس از     rDNAگرذاری  شناسایی شده و برا ترتیرب  
 FTIRمشخص شدن ترکیبا، سرلوعز و عیگنرین، طیرف سرن      

  فاسد و نافاسرد اسرتفاده   های چوف از نمونهآوری طیبرای جمع
میکروسرکو    های بافرت شناسری پوسریدگی توسرط    شد و جنبه

نوری تحت نظر قرار گرفته شد.نتای  تجزیره و تحلیرل شریمایی    
 .Pتحقیق انجام شده نشان داد کره سرلوعز و عیگنرین در قرار      

ostreatus       عامل پوسریدگی مقرادیر مشرابه دارنرد. همننرین
و تصاویر میکروسرکوپی نشران داد کره     FTIRحلیل تجزیه و ت

پوسریدگی در   -به طرور همزمران سرفید    P. ostreatusقار  
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( در بررسی خرود  2311باری ) های بلوت آعوده مشاهده شد.نمونه
 Pleurotus)ی قرار  پوسریدگی سرفید    تحت عنوان مقایسره 

ostreatus)   و قررار(Trametes versicolor) ز نظررر ا
ها بر خصوصیا، مکانیکی و شیمیایی ستی و اثر آنتوان تخریب زی

سرراری پرداخررت. هررای علمرردارده چررو  راش شرررقی در جنگررل
 Ratuszniak & Zdunی دیگررری در مااععرره همننررین

 عامرل  هرای  قرار  بررسری  بره  بلغارسرتان  در کشرور  (2009)

 ایرن  طری  کره  پرداختند اروپایی راش درختان بر روی پوسیدگی

از  بازیردیومیکوتا  شراخه  از قرارچی  نره گو 03 تحقیقا، توانسرتند 
 Phellinus ingiarius ، Fomes fomentariusجمله

های پوسراننده و  را شناسایی کنند. با توجه به آنکه در زمینه قار  
ها روی زی و دانستن اطالعاتی درباره پراکنش این نوع قار چو 

درختان نارون در فضای سبز شهری تراکنون در اسرتان اصرفهان    
رسی و آگراهی از تراثیر ایرن    ععاتی صور، نگرفته است. عذا برماا
ر عمل مدیریت درباره درختان شهری سبب کنترل و بهبود د قار 

 شود. صور، می
 

  روش انجام تحقیق -8

 مطالعه مورد محدوده  

شهرسرتان اصرفهان کره     اقه مورد بررسی در استان اصفهان،من
دقیقره   11درجره و   30دقیقره ترا    03درجره و   32مختصا، آن 

دقیقره   32درجره و   ۵۵دقیقه ترا   31درجه و  01شماعی و عر  
اعنهار گرینروی  قررار گرفتره اسرت. اسرتان      طول شرقی از نصف 

 شهر سبز فضای مساحتاصفهان در مرکز ایران واقع شده است. 
 و جنو  در آن پراکندگی که است متر مربع ۵2222021 اصفهان

 11.12 اصرفهان  شهر سبز فضای یسرانه و تر استبیش شرق

 اصرفهان،  شرهر  سربز  فضرای  و هاپارک )سازمان مربع است متر
ی درختران نرارون پرارک     ازدیدهای میردانی و مشراهده  ب(. 2312

شهید رجایی اصفهان )معروف به باغ هشرت بهشرت( در خیابران    
 ( آورده شده است.2باغ گلدسته در شکل )

 
 
 
 
 
 
 

 

  اجراروش  

 Ulmusگونه نارون با نام علمیگونه مورد بررسی در این مااععه 

carpinifolia var. umbelifera ای است که بخاطر گونه
برانی گسرترده جهرت    فرم مناسبی، ظاهری زیبا بره عنروان سرایه   

 Shojaei et)رود  کاشت، در فضای سبز  اعب شهرها به کار می

al, 2001 .)ی، از درختان آعوده بره  برداری به صور، انتخاب نمونه
 صور، گرفت. قار  

 
 سازی قارچ  آوری و خالص جمع 

برداری و تصویربرداری انجرام شرد   ، نمونهقار  برای شناسایی نوع
شده جهرت شناسرایی بره آزمایشرگاه      آوریهای جمعسسس نمونه

انتقال یافت؛ و پس از بررسی خصوصیا، ظاهری آنها مانند: اندازه 
بازیدوکار ، رنگ سرا  زیررین و زبررین     بازیدیوکار ، ضخامت

ص شرد  خقار ، شکل اسسور، ساختمان میسلیوم و شکل منافذ مش
عا، و مراجعه به منابع معتبر شناسایی السسس با استفاده از این اط

 (. 2311رستمیان و همکاران، ؛ 2312یونس آبادی، ) صور، گرفت
درخت  های بر روی چو  درخت نارون نشان داد کهشناسایی قار 

 phellinusید دارای قررار  مخررر  موعررد پوسرریدگی سررف    

pomaceus  ی همنررون اسررت کرره دارای مشخصررا، ظرراهر
سرا  منافرذ در   ، باشرد ای و قابل تشخیص مری بازیدیوکار  قهوه

 . منافرذ ای و بعرد زرد روشرن اسرت   ابتدای رشد زرد مایل به قهوه
صرور، پهرن و نیمره    بره  معمروالً   هسرتند.  و صاف کوچکبسیار 

 Dai and Cui, 2011; Cui) باشرند ترده تا گسترده میگس

and Decock, 2012). سرازی  ر  خراعص پس از شناسایی قا
 قار  در آزمایشگاه صور، گرفت. 

 
 های چوبی  سازی نمونه آماده 

نمونه چو  از درختران آعروده بره قرار  عامرل پوسریدگی و        تهیه
سرازی   اعصجداسازی و خ های شاهد، درختان ساعم به عنوان نمونه

برای این منظور پس از ضد عفونی کردن چو  تخریب شده،  ر قا
متر از چو  آعوده جدا نمروده و برر روی   یلیهایی به مقیاس م تکه

شود. سرسس از نمایران   محیط کشت ضعیف واتر آگار قرار داده می
عدد نروک هیرف تهیره     3دیش  ، از هر پتری های قار  شدن ریسه

ت اکستراکت آگرار کره از عحراظ مرواد     کرده و در محیط جدید ماع
 ,.Schmidt et al)ود شر   رذایی  نری اسرت قررار داده مری     

 ی درون و برون چو های چوب خشک کردن نمونهسسس  (.2012
 گراد درجه سانتی 223ساعت در دمای  10در دستگاه آون به مد، 
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و سسس استریل کردن آنهرا در دسرتگاه اتروکالو قبرل از معرر       
 ی برون و درون چو هاگذاری نمونه در معر  .(1)گذاری، شکل 

  آگاردر محیط ماعت اکستراکت  P. pomaceusبا قار  
 

 
(، نگهداری ظروف Aهای قار  به ظروف کشت )مراحل انتقال نمونه -1شکل 

ها )قبل از (، خشک کردن نمونهBهای کشت در دستگاه انکوباتور ) شیشه
های ( و انتقال نمونهCشت )معر  گذاری( جهت قرار گیری در محیط ک
 ( Dهای قار  )چوبی به ظروف حاوی هیف

 

 هش وزن( آزمون دوام زیستی )کا 

ی آن برا   مخرر  و مقایسره  ارزیابی تروان تخریرب زیسرتی قرار      
-ENی ی چو  درخت ساعم ماابق با استاندارد اصالح شده نمونه

 هرا در اتروکالو   صور، گرفرت. پرس از وزن کرردن نمونره     113
های استریل شده، زیر دستگاه  . سسس انتقال نمونهگردیدنداستریل 

های تهیره شرده    های قار یومهای حاوی میسلهود به داخل پتری
هرا در  روزه نمونره  12و  32منتقل شردند و در دو مرد، جداگانره    

درصرد   1۵±۵گراد و رطوبرت نسربی   ی سانتیدرجه 11±1دمای 
های چرو   نمونه هفته سری اول 0. بعد از گذشت نگهداری شدند
هرا از   ا خارج و پس از پاک کرردن میسرلیوم قرار    هاز درون ظرف
هرا داخرل   روز(، نمونره  32)بعد از معر  گرذاری   روی سا  آنها

گرراد  درجره سرانتی   223ساعت در دمای  10دستگاه آون به مد، 
قرار گرفتن تا خشک شوند و سرسس وزن خشرک بعرد از معرر      

برررای هریررک از  کراهش وزن هرا محاسرربه شررد و  گرذاری نمونرره 
 محاسبه شدند.  2راباه از  های برون و درون چو  نمونه

 

  =Mass Loss                   (2) راباه

Mass Loss= میزان کاهش ( وزنgr ،) 
M1= ( وزن چو  خشک قبل از معر  گذاریgr ،) 
M2= ( وزن چو  خشک بعد از معر  گذاریgr .) 

روز(  12از معرر  گرذاری    هفتره )بعرد   2ذشت همننین بعد از گ
باری ن شدند )های سری دوم نیز مجدداً ماابق سری اول وزنمونه

در  P. pomaceus(. این آزمایش برای قار  2312و همکاران، 
 سه تکرار انجام گرفت. 

 

 زمون مکانیکی آ 

ی چرو  درختران آعروده بره عامرل قرار         تعیین مقاومت به ضربه
مارابق برا اسرتاندارد    ، و درختان سراعم  P. pomaceusمخر  

ASTM-D 256-04  1 ی . برا اسرتفاده از راباره   04-143و 
 محاسبه شد.  های برون و درون چو  برای هریک از نمونه

=𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡 𝑏𝑒𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔          (       1راباره )   (𝐽⁄ 𝑚2
) 

i= ضربه  به مقاومت(𝐽⁄ 𝑚2
) ، 

F= ن(نیرو )نیوت ، 
A=  مقاع  سا𝑚2 (1 .) 
 

  ارزیابی میکروسکوپی 

آعوده برا اسرتفاده از روش   های آناتومی چو  درختان تعیین ویژگی
هرای چروبی   به این منظرور از نمونره  ( صور، گرفت. 2311باری )
 .P در معرر  قرار    چو  نارون تخریب شده که و درون برون

pomaceus  2*2*2اد های کوچکی برا ابعر  قرار گرفتند، بلوک 
 2۵هرایی برا ضرخامت    ی میکروتوم برشوسیلهمتر تهیه و بهمیلی

ها را با مخلروت زافررانین   شود. برشبرداشته می هامیکرومتر از آن
هرا را داخرل   کنیم. آنگاه نمونهآمیزی می% رنگ2.3% و آسترابلو ۵

ز توعید حبا  برر روی هرر   دستگاه آون گذاشته و برای جلوگیری ا
سراعت در   10گرمی قرار داده و بره مرد،    ۵2ی زنهو هایک از آن
یرب قرارچی در   درجه خشک شدند سسس اعگوهرای تخر  12دمای 

 (. 2311باری، زیر میکروسکو  نوری مورد بررسی قرار گرفتند )
 

 ها  تجزیه و تحلیل آماری داده 

بره کمرک تجزیره     SPSSافرزار   نتای  حاصله با اسرتفاده از نررم  
ها با اسرتفاده از   بندی میانگین ی شد و گروهواریانس تحلیل و بررس

  آزمون دانکن صور، گرفت.
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  نتایج -9
 به ضربه   مقاومت

 هرای  تجزیه و تحلیل نتای  مقاومت بره ضرربه نمونره    2جدول در 
هرای  در دوره P. pomaceusقرار   بر برابرون چو  نارون در 

 دهرد کره   نشران مری  نتای  دهد.  را نشان میروزه  12و  32زمانی 
هرای شراهد و در    مقاومت به ضربه نمونره داری بین ف معنیاختال

درصد  2روز در سا  اطمینان  12و  32گذاری شده پس از  معر 
وجود دارد. همننین در گروه بندی دانکن نمونه هرای در معرر    

قرار گرفتند  (b و a) گذاری قار  و شاهد از نظر مقدار در دو گروه
 (.3)شکل 

 
 .Pهای برون چو  در معر  قار  فه نمونهیانس یک طرتجزیه وار -2جدول 

pomaceus روزه و شاهد 12، 32، دوره  

مجموع  
مربعا، 

SS 

درجه 
آزادی 

df 

میانگین 
مربعا، 
MS 

F sig 

بین 
 ها گروه

1121.21 1 2200.12 31.11 2.22 

داخل 
 ها گروه

021.20 21 30.11 

 - 20 1121.11 کل

 
 

 
 .Pهای برون چو  در معر  قار  مقاومت به ضربه نمونه -3شکل 

pomaceus روزه و شاهد  12، 32، دوره 

 

 هرای  تجزیه و تحلیل نتای  مقاومت بره ضرربه نمونره    1در جدول 
هرای  در دوره P. pomaceusقرار   بر برادرون چو  نارون در 

دهرد کره    نتای  نشران مری  دهد.  روزه را نشان می 12و  32زمانی 
هرای شراهد و در    داری بین مقاومت به ضربه نمونره ف معنیاختال

درصد  2روز در سا  اطمینان  12و  32ز گذاری شده پس ا معر 
وجود دارد. همننین در گروه بندی دانکن نمونه هرای در معرر    

قرار گرفتند  (b و a) هگذاری قار  و شاهد از نظر مقدار در دو گرو
  (.0)شکل 

 
 .Pهای درون چو  در معر  قار  یه واریانس یک طرفه نمونهجزت -1جدول 

pomaceus،  و شاهدروزه  12، 32دوره 

مجموع  
مربعا، 

SS 

درجه 
 آزادی

 df 

میانگین 
مربعا، 
MS 

F sig 

بین 
 هاگروه

2121.۵3 1 2۵3.11 20.12 2.22
2 

داخل 
 ها گروه

111.11 21  ۵2.21 

 -  20 1020.32 کل 

 

 
 .Pهای درون چو  در معر  قار  مقاومت به ضربه نمونه -0شکل 

pomaceus،  روزه و شاهد  12، 32دوره 

 
 کاهش وزن 

و  32نتای  حاصل از تجزیه و تحلیل آماری کراهش وزن پرس از   
و  3در جردول   مورد P. pomaceusمجاور، در برابر قار   12
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نشران  در بررون چرو    t زمرون  نترای  آ آورده شده است.  ۵شکل 
روزه در  12و  32هرای دوره هرای   دهد برین مقرادیر میرانگین    می

در حاعی کره در   درصد اختالف معنی وجود ندارد ۵اطمینان سا  
 . دار است درون چو  عکس این مورد است و دارای اختالف معنی

 
 
 

 ونو در برون وزن کاهش تغییرا، تحلیل و تجزیه از حاصل نتای  -3جدول 

  P. pomaceus، (ML) چو  در معر  قار 

 کاهش وزن
(ML)  

 32دوره  
 روز

 12دوره 
 روز

وزن برون کاهش 
  قار  چو 

P. pomaceus 

 0.01 3.10 میانگین

انحراف 
 معیار 

2.13 3.03 

رون کاهش وزن د
  قار  چو 

P. pomaceus 

 3.1۵ 2.3۵ میانگین

انحراف 
 معیار 

2.12 1.11 

 

 
 .Pتحلیل تغییرا، کاهش وزن برون و درون چو  در معر  قار   -۵شکل 

pomaceus،  روزه  12، 32دوره 

 
 ارزیابی میکروسکوپی

ی هررای میکروسررکوپی راه مناسربی برررای بررسرری شرریوه ارزیرابی 
های مخر  چو  و مقایسه مکانیسم آنها در  عملکرد تخریب قار 

های تخریب ( شیوه1باشد. در شکل )می های سلوعیتخریب دیواره

ی هرا شیوه (1و در شکل ) در برون چو  P. pomaceusقار  
نمایش داده شرده   رون چو در د P. pomaceusتخریب قار  

  است.
 

 
 گرفتن قرار هفته 2 از پس نارون چو  برون میکروسکوپی تصاویر -1شکل 

 برش D و C عرضی، برش B و P. pomaceus ،Aقار   معر  در

 شعاعی  برش F و E مماسی،

 

 
 گرفتن قرار ههفت 2 از پس نارون چو  درون میکروسکوپی تصاویر -1شکل 

 برش D و C عرضی، برش B و A, P. pomaceusقار   معر  در

  شعاعی برش F و E مماسی،
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های اعگوی تخریب در شکل های میکروسکوپی بررسیدر ارزیابی
قادر است وارد  P. pomaceusار  دهد که ق( نشان می1 و 1)

ها های سلوعی را تخریب کند. نفوذ ریسهحفره سلوعی شده و دیواره
ی سلوعی ی سلوعی و نیز گسیخته شدن دیوارهبه درون حفره

های  )نوک پیکان( نمونه چو  در مقاطع عرضی و تخریب پره
چوبی در برش مماسی به خوبی نمایان است. همننین در تصویر 

( bhی سلوعی و ایجاد حفره )ها در حفرهاسی حضور ریسهبرش مم
تصویر مقاطع  نشان داده است. P. pomaceusتوسط قار  

ها باشد که این ریسهها میشعاعی نشان از حضور فعال ریسه
قادرند منافذ دیواره را سوراخ کنند و سسس توسط این منافذ که 

تند استفاده ها به سلول مجاور هسگذرگاهی برای رسیدن ریسه
 .Pی توانایی تخریب قار  نشان دهندهتصاویر به خوبی  کنند.

pomaceus مونه چو  برون و درون نارون است در در هر دو ن
تری رخ داده و های برون چو  تخریب بیشحاعی که در نمونه

 تر تحت تاثیر قار  مذکور قرار گرفته است. بیش
 

  یریگجهینت -4
 و مورفوعو یکی، ساختمانی تغییرا، کلیه از است عبار، یبیمار

 ها،یروسو مانند عوامل عفونی جانب از گیاه به که فیزیوعو یکی

 یرا  و انگلری  گیاهان ها،ها، باکتریمیکروارگانیزم پالسماها،مایکو

 رطوبرت،  دما، عحاظ به محیای و نامتعادل نامناسب شرایط تحت

 تگرگ، اسیدی، یهاباران سمی، گازهای  ذایی، آ ، عناصر نور،

 عوامرل ایجراد   از یکی هاشود. قار می تحمیل و سموم باد برف،

؛ 2322)صرارمی و همکراران،    هسرتند  جنگلی ندرختا در بیماری
 بوده، این هتروتروف موجوداتی ها قار (. 2311شهر و رضاپور، نوح

 آعری  مواد سنتز به قادر( سبزینه) کلروفیل فقدان علت به موجودا،
های تجزیه کننده چو  به سره   قار  .(Human 2008) نیستند

 Eriksson et)بندی ای و نرم طبقهدسته پوسیدگی سفید، قهوه

al., 1990; Zabel & Morrell, 1992; Eaton and 

Hale, 1993; Schmidt, 2006.)  هرای مربروت بره     یافتره
های برون چو  در معر  قرار گرفته نشان کاهش وزن در نمونه

هرای بررون چرو  در معرر  قررار       وزن در نمونهداد که کاهش 
 تررین کراهش را داشرته و    بریش  P. pomaceusگرفتره قرار    

 .Pدر معررر  قرررار گرفترره قررار    درون چررو  هررای نمونرره

pomaceus  تروان یکری از    دست داده اسرت مری  تر وزن از  کم
درون های مهم آن را ساختار ویژه درون چرو  دانسرت زیررا     علت

تی خرارج شرده و صررفاً اسرتحکام درخرت را      چو  از فعاعیت زیس
ان، )کریمری و همکرار   کند و حاوی مواد شیمیایی اسرت  تامین می

ترر تحرت تراثیر تخریرب قرار  و       توان گفت که کم ( عذا می2322
. برای بیان دعیرل افرت مقاومرت بره     گیرد کاهش مقاومت قرار می

 اثرر حملره و تخریرب قرار       نرارون برر   و درون ضربه چو  برون
توان چو  شاهد ساعم می و درون های برون نمونه  ت به قاعهنسب

هرای چروبی   های سلوای و اشرعه به این نکته اشاره کرد که دیواره
شد، نازک شردند،  ی قار  مورد مااععه بهچو  نارون بر اثر حمله

و به تبع آن نیز میزان تخلخل چو  زیاد گردیرد، عرذا برا کراهش     
از تخریب قارچی این مقاومت نیز ی سلوعی و افت وزن ناشی ماده

ز های داده شده نیز اگر چو  ابا افت مواجه شد. بر اساس گزارش
های چوبی نازک و میزان های سلوعی و اشعهنظر ساختمانی، دیواره

تخلخل چو  زیاد شود؛ چو  استقامت بسیار اندکی در برابرر برار   
 & Kolman)شرود خواهرد داشرت    ای که بر آن وارد میضربه

Cote, 1975).   دهرد کره در میرانگین    نتای  حاصل نشران مری
روز  12گذشرت  ، بعرد از  و درون چرو   کاهش وزن بررون چرو   

روز افزایش یافته است که نتای   32کاهش وزن نسبت به گذشت 
روند افزایشی کاهش وزن پژوهش انجام شده ماابق با نتای  کرار  

ور کلری  نتای  تحقیرق نشران داد کره بره طر      ( است.2311باری )
کنرد و دارای  پوسیدگی از یک روند فیزیکی و شیمیایی پیروی می

ه، مرحله اوعیه، مرحله میرانی، و مرحلره   مرحله است: مرحله نهفت 0
شوند و در درختان پیشرفته است که سبب به وجود آمدن حفره می

 ,.Leininger et al)شوند سرپا منجربه درون تهی شدن آنها می

طی مراحل میانی  (.Schmidt & Czecshlik, 2006؛ 2001
 پوسیدگی تا پوسیدگی پیشرفته، چو  مقاومت و کیفیت بیوعو یکی

 Leininger et)دهد  خود را به طور کامل و اساسی از دست می

al., 2001) .     بدیهی است هرچه معایرب درختران زودترر شرناخته
ترر در مرورد   شود و اقرداما، اصرالحی و پرورشری در سرنین کرم     

عمال شود، نتای  حاصل مفیدتر و خارا، احتمراعی آتری   درختان ا
(. نتای  پرژوهش  2313تر خواهد شد )پورمجیدیان و همکاران، کم

قار  عامرل پوسریدگی سرفید، عیگنرین را     انجام شده نشان داد که 
ماابق با سایر دهد که تر از سایر ترکیبا، مورد حمله قرار میبیش

 Schwarze et al., 2004ی انجرام شرده توسرط )   هاگزارش
;Eriksson et al., 1990; Otjen and Blanchette 

تواند، دعیلی اد مقاو، به ضربه میباشد. میزان افت زی ( می1985
، در مااععرا،  محکمی بر ایجاد پوسیدگی سفید از نوع همبود باشد

 ,Karim et al., 2016; Schmidtصور، گرفتره توسرط   

چرا که بخش عظیمری   اندهبر این موضوع تاکید کردنیز  ((2006
از استحکام چو  مربوت به سلوعز است و این نوع پوسیدگی نشان 

-ب عیگنین، سلوعز و همی سلوعز را با سرعت یکسران مری  از تخری
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 ;Eriksson et al., 1990; Schmidt, 2006)دهرد  

Schwarze, 2007.)     مدیران جامعه شهری بره منظرور ایجراد
دمند برای شهروندان مسئوعیت خار( و سوجنگل شهری ایمن )بی

 دارند. بنابراین ارزیابی و مدیریت خار درخت، بسیار مهم است. برا 
و تهدید سالمت  P. pomaceus های مخربی چونشیوع قار 

درختان مبارزه با آنها امری ضرروری اسرت پوسریدگی درونری در     
بسیاری از پهن برگان وجرود دارد. چرون چرو  قسرمت مرکرزی      

ان جوانی به وجرود آمرده اسرت )چرو  جروان(،      درخت، که در زم
بیرونی تری نسبت به بخش های فیزیوعو یکی ضعیفدارای ویژگی

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 

شرود. از طررف دیگرر    در نتیجه شکسرتگی و افترادن درخرت مری    
ش حجم چو  ساقه پوسیدگی درونی در درختان جنگلی سبب کاه

و ارزش کیفرری چررو  و در نتیجرره ضررررهای هنگفررت اقتصررادی 
بنابراین با توجه به اهمیت موضوع این پژوهش و افزایش شود.  می

افرزایش  های مربوت به هوا و محیط زیست که منجرر بره   آعودگی
شود در این مناقه یک شود. پبشنهاد میها در محیط میاین قار 

  فاظت صور، بگیرد.مدیریت صحی  حمایت و ح
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