
 انواع پوسیدگی در چوب: جلسه سوم

 مینا خسروی: مدرس



 چوب کننده های نابود مهمترین از برخی شامل قهوه ای پوسیدگی مولد قارچ های

 اسپور یک زدن جوانه با قارچی حمله های تمام هستند، کار حین در و نهایی آالت

 همچنانکه .می شود آغاز آلوده چوب تکه یک میسیلیوم های سرایت وسیله به یا و

 آنزیم های وسیله به می کند، باز چوبی سلول های بدون را خود راه قارچ ریسه

 به را آنها و شده چوب ساختاری مواد تمامی یا بخشی شدن حل باعث مترشحه

 و می کند حمله سلولز به اول وهله در قهوه ای پوسیدگی .می کند جذب غذا عنوان

 مواد بیشتری نسبت ماندن باقی دلیل به چوب رنگ می کند، پیشروی همچنانکه

 .می شود تیره تر استخراجی مواد دیگر و تانن ها جمله از رنگین



 ابتدا چوب می شود، نابود سلولزی انعطاف پذیر اسکلت از بیشتری مقدار همچنانکه

  از بسیاری پوسیدگی .می پاشد فرو آخر دست و خورده ترک سپس شده، همکشیده

 است، کم خیلی پوسیدگی که هنگامی حتی .می دهد قرار تاثیر تحت را چوب خواص

 شکننده و ترد و داده دست از را خود سختی چوب .می کند تغییر چوب مقاومت

 قارچ معرض در که چوبی کارهای .می گیرد قرار تاثیر تحت نیز نفوذپذیری .می شود

 خشک تا می کشد طول بیشتری زمان مدت و می شوند مرطوب سریعتر گرفته اند قرار

 حالت به شوند خشک که می شکنند سادگی به و بوده نرم مرطوبند، که هنگامی .شوند

 حشرات حمله برای پوسیده آالت چوب ،حاصله نرمی دلیل به اغلب .می آیند در پودر

 .می شوند مستعدتر نیز





 پوسیدگی خشک•

 پوسیدگی تر یا مرطوب•



 آورده وارد محاسبه ای قابل غیر خسارات و شده شناخته که قرن هاست پوسیدگی نوع این

 مرولیوس علمی نام به سابقا   که خانگی قارچ یا گریان قارچ توسط خشک پوسیدگی .است

 این .می آید وجود به جهان معتدل مناطق ساختمان های در و می  شود ایجاد بود معروف

 وجود پوریا به دیگر گونه شمالی امریکای در ولی است متداول بسیار اروپا در قارچ نوع

 دیگر گونه های تمامی از ولی نمی رویند خشک چوب در قارچی گونه دو این اگرچه .دارد

 2 تا گاهی که می کنند تولید ویژه ای رشته های که چرا متمایزند پوسیدگی مولد قارچ های

 از قسمتی به پوسیدگی حال در چوب از را آب آن ها کمک به و داشته طول نیز سانتی متر

   .می کنند حمل دارد فاصله اصلی منطقه از متر چندین و است خشک که چوب





 که جایی و (سانتی گراد درجه 23 حدود در) گرم محیط در قارچ این

 این .می روید بهتر باشد داشته باال رطوبت و ضعیف هوای تهویه

 دارند درصد 40 تا 20 بین رطوبتی که برگانی سوزنی به عمدتا   گونه

 زیادی تعداد و زایشی اندام های رشته هایش، وسیله به و کرده حمله

 .می شود شناسایی می کنند، تولید که آجری قرمز اسپور





 نام با سابقا   که (معادن قارچ یا سرداب ها قارچ) خزینه قارچ وسیله به که تر پوسیدگی

 بیشتر خشک پوسیدگی به نسبت بود معروف (Coniophora cerebella) سربال علمی

 در .است متداولترین تر پوسیدگی مولد قارچ های بین در که قارچ گونه این .است شایع

 فعال (رطوبت % 50 تا 40 بین) خشک پوسیدگی به نسبت مرطوب تری محیط های

 آب که ساختمان از دیگری جای هر و زیرزمین، سقف، آالت چوب به اغلب .می شود

 .می کند حمله نیز باز فضای چوب های به حتی می شود حمله ور باشد مرطوب یا کند چکه

 تیره بسیار اغلب است، گرفته قرار حمله مورد تر پوسیدگی مولد قارچ وسیله به که چوبی

 نخورده دست چوب سطح و است درونی پوسیدگی مواقع از خیلی .است سیاه واقع در و

 .می دهد نشان سالم و





 رشد و کرده استفاده چوب ساختمانی مواد تمامی از سفید پوسیدگی مولد قارچ های

 می کند، پیشرفت پوسیدگی همچنانکه .گیاه رنگ قهوه ای مواد روی بر حتی .می یابند

 بسیار بخصوص برگان پهن .می شود رشته ای بافتش ظاهر به و روشن تر، سبک تر، چوب

 خط گنجشک زبان و راش گونه های از برخی در و هستند قارچ این حمله مستعد

 مورد در تنها را سفید پوسیدگی سابقا   .می شود تشکیل تیره تر مناطق اطراف در بندی هایی

  پوسیدگی اصلی عامل عنوان به امروزه ولی می کردند مطرح باز فضای آالت چوب

 همکشیده ندرتا   می شود پوسیده قارچ ها این وسیله به که چوبی .شده اند شناخته اتصاالت

 .می ریزد فرو هم در یا و می شود





 یا و آبی کننده خنک برج های نظیر مرطوب العاده فوق محیط های در چوب که وقتی

 مورد نرم پوسیدگی مولد قارچ های توسط که دارد بیشتری تمایل شود، واقع زمین روی

 به نسبت را چوب ها از گسترده تری دامنه نرم پوسیدگی مولد قارچ های .گیرد قرار حمله

  ضمن در و برمی گیرد در آنها به حمله نظر از قهوه ای و سفید پوسیدگی مولد قارچ های

 این توسط که چوب هایی معموال   .می باشند حمله برای مستعدتر برگان پهن بخصوص

 تغییر چوب سطح ولی می کنند حفظ را خود اولیه شکل می گیرند قرار حمله مورد قارچ

 .می دهد بروز خود در ساییدگی و خردگی نشانه های احتماال   و شده نرم داده، رنگ

 و ترک ها دارای که ناهموار سطحی شوند خشک اگر قارچ این با شده پوسیده چوب های

 .داشت خواهند باشند ریز شکاف های




