آزمایشگاه فرسودگی زیست محیطی
مقذمه
آثاس ٍ اؿیاء تاسیخی  -فشٌّگی تِ صَست سٍصهشُ دس هؼشض تْذیذات هبذاٍم
عثیؼی ٍ غیش عثیؼی قشاس داسًذ ٍ هَسد فشػَدگی ٍ تخشیة قشاس هبی گیشًبذ.
چِ تؼا یادهاى ّایی کِ دس اثش صلضلِ ،ػیل ،آتؾ ػَصی ،غفلت ٍ غیشُ اص تیي
سفتِ اًذ ٍ اثشی اص آًْا تاقی ًواًذُ اػتً .شخ ٍ ػشػت فشآیٌذّای فشػَدگی
صیؼتی ٍ تیَلَطیکی دس قشى راضش چٌذیي تشاتش ؿذُ اػبت ٍ هتاػبفاًِ تبِ
دالیل هختل اص خولِ آلَدگی َّا ٍ هحیظ صیبؼت ،ؿبتاب ایبي تخشیبة
پیَػتِ تیـتش هی ؿَد.
سؿذ ٍ ًوَ هَخَدات هثل قاسذ ّا ،گلؼٌگ ّا ،رـشات ٍ آفات تش سٍی آثباس
تاسیخی -فشٌّگی ،هـکالت ػذیذُ ای سا دس استثاط تا رفاظت اص ایي آثاس تِ
ٍخَد هی آٍسد .اقذام صحیح ٍ تِ هَقغ هی تَاًذ اثش سا اص هتالؿبی ؿبذى ٍ
اًْذام ًدات تخـذ ،کِ ایي خَد ًیاصهٌذ داًؾ ٍ تدشتِ کافی اػت.
دس دٍ دِّ اخیش فشآیٌذّای فشػَدگی صیؼت هحیغی ٍ تیَلَطیکی آثباس ،تبِ
ٍیظُ فؼاد ٍ اًْذام تذسیدی هَاد آلی ّوچَى کاغز ،پاسچِ ،پَػت ٍ ػبغَح
هؼواسی ،تَخِ تؼیاسی اص داًـوٌذاى ٍ هشهتگشاى سا تِ خَد خلبة ًوبَدُ ٍ
ّن اکٌَى تؼیاسی اص هشاکض تحقیقات رفباظتی دس دًیبا ،آصهایبـگاُ ّبای
ٍیظُ ای سا تشای اًدام هغالؼات فشػَدگی صیؼتی فؼال ًوَدُ اًذ.

توانمنذی ها

مراحل آماده سازی نمونه قارچی و میکروبی

هیکشٍاسگاًیضم ّا ٍ قاسذ ّبا دس فشػبایؾ هبَاد ٍ تشکیثبات آلبی ٍ هؼذًبی
ّوچَى چَب ،کاغز ٍ ػٌگَاسُ ّا دخیل ّبؼتٌذ .هٌثبغ اصبلی قباسذ ّبا ٍ
هیکشٍب ّا ػوذتاً خاک اػت ٍ اص عشیق اػپَسّای َّاتش گؼتشؽ هی یاتٌبذ.
ایي اػپَسّا تِ آػاًی تِ ٍػیلِ خشیاًات َّا ٍ آب خاتدبا ؿبذُ ٍ تقشیثب ًا دس
ػشتاػش هٌاعق دًیا رضَس پیذا هی کٌٌذ.

اص خولِ اصَل کاسی ٍ هقذهات آصهایـگاُ قاسذ ؿٌاػی ٍ هیکشٍتی دقت دس
فشاّن ًوَدى هیضاى ًوًَِ کافی تشای تـخیص صحیح هی تاؿذ .اص هبَاسد
صیش دس تـخیص هی تَاى اػتفادُ کشد:

اص آًدا کِ ؿشایظ سؿذ ٍ صیؼت ػَاهل قاسچی (دسگیش فشآیٌذ فؼاد) دس عثیؼت
تش اػاع ًَع قاسذ هی تَاًذ هتفاٍت تاؿذ ،پشاکٌذگی ایي قاسذ ّا ًیض تِ ّویي
تشتیة هتفاٍت خَاّذ تَد .اص عشف دیگش هذیشیت کٌتشل گشٍُ ّبای هختلب
قاسذ ّا ًیض تش رؼة ًَع قاسذ ٍ تش اػاع تشًاهبِ ّبای کباستشدی هختلب
اهکاى پزیش اػت.
ایي آصهایـگاُ دس رال راضش دس صهیٌِ آلَدگی ّای هیکشٍتیَلَطیکی تبش سٍی
آثاس ٍ هحیظ پیشاهًَی آى تِ هغالؼِ ٍ پظٍّؾ هی پشداصدّ .وچٌیي ایي تخؾ
تِ ػٌَاى یکی اص آصهایـگاُ ّای پایِ ای تبِ دیگبش گبشٍُ ّبا ٍ ٍاربذّای
رفاظتی دس پایؾ ّای هحیغبی تبِ هٌظبَس تحلیبل دقیبق تبش فشآیٌبذّای
فشػایـی آثاس اسایِ خذهات هی ًوایذ .ػالٍُ تش ایبي ،پاػبخگَی هشاخؼیبي
خاسج اص پظٍّـکذُ تِ ٍیظُ داًـدَیاى سؿتِ هشهبت آثباس دس داًبـگاُ ّبای
کـَس اػت.

تخؾ فشػَدگی صیؼت هحیغی اص خولِ آصهایـگاُ ّای کوک پظٍّـی دس
پظٍّـکذُ رفاظت ٍ هشهت آثاس تاسیخی ب فشٌّگی اػت کِ دس آرس هاُ ػال
ّ 1334وضهاى تا افتتاح ػاختواى پظٍّـکذُ ،ساُ اًبذاصی ٍ اص اٍاخبش ػبال
 1331تِ عَس فؼال تِ هغالؼِ تشسٍی ػَاهلبی ّوچبَى ربـشات ٍ آفبات،
گلؼٌگ ّا ،خضُ ّا ٍ خلثک ّا ،تک یاختِ ّا ٍ غیشُ هی پشداصد.

ً -1وًَِ تشداسی صحیح.
 -2هـاّذُ هؼتقین هیکشٍػکَپی.
 -3کـت ًوًَِ.
 -4تْیِ الم ّای هیکشٍػکَپی تِ هٌظَس تـخیص خٌغ ٍ گًَِ.
محیط های کشت مورد استفاده
هیکشٍاسگاًیضم ّا تشای سؿذ تِ هَاد غزایی ًیاصهٌذ ّؼتٌذ .دس هحیبظ ّبای
آصهایـگاّی تبِ عبَس هبصٌَػی ؿبشایغی فبشاّن هبی گبشدد تبا تتبَاى
هیکشٍاسگاًیضم ّا سا کـت دادُ ٍ تشسػی ًوَد .اص خولِ هحیظ ّبای کبـت
هی تَاى تِ هَاسد صیش اؿاسُ ًوَد:


ػاتشٍدکؼتشٍصآگاس %4



)Corn Meal Agar( C.M.A



( S.Cػاتشدکؼتشٍص ؛ کلشاهفٌیکل)



( S.C.Cػاتشدکؼتشٍص آگاس  ،کلشاهفٌیکل  ،ػیکلَّگضاهیذ)



هحیظ تشًح (تشای سؿذ دسهاتَفیت ّا) تشد.

محلول های رنگی مورد استفاده
KOH 10 % 
 پشیَدیک اػیذ ؿیفت ( ) PAS

 الکتَفٌَل کاتي تلَ
 ػشم فیضیَلَطی
 هشکة چیي
قارچ آسپرژیلوس نایجر

 سًگ آهیضی گشم

پلیت آلوده به انواع قارچ
نمای کنٌذی و اٍسپور در قارچ پنی سیلیوم

 سًگ آهیضی گیوؼا

روش های مختلف در مطالعه میکروسکوپی ساختمان قارچ

گروه سالیابی و محیط

 هغالؼِ کلٌی قاسذ دس لَلِ یا تش سٍی پلیت تِ عَس هؼتقین:

Dating And Environmental Department

تا ػذػی کَچک هیکشٍػکَج ٍ یا تا کوک لَج ٍ ًَس هٌؼکغ ؿًَذُ هی
تَاى کـت قاسذ سا تشسػی کشد.
 هغالؼِ کلٌی قاسذ تا ًَاس اػکاذ.
 سٍؽ خشد کشدى کلٌی.
 سٍؽ کـت سٍی الم :

برش تال Parmelia caperata

دس یک پلیت خالی اػتشیل هقذاسی اص هحیظ ػاتشٍدکؼتشٍص آگاس سیختبِ ٍ
صهاى دادُ هی ؿَد تا هٌؼقذ گشدد .ػپغ تا اػتفادُ اص اػکالپل اػبتبشیبل
هقذاسی اص هحیظ تِ اتؼاد  1ػاًتیوتش هشتغ تشیذُ ؿذُ ٍ تا سػایت هبَاصیبي
اػتشیل سٍی الم قشاس هی گیشد (هی تَاى الم سا چٌذ تاس اص سٍی ؿؼلِ ػثَس
دادُ تا اػتشیل ؿَد) .تؼذ اص آًکِ آگاس کاهالً دس هشکض الم قشاس گشفبت آًبشا
سٍی لَلِ Uؿکل کِ دسٍى یک پلیت ؿیـِ ای تضسگ اػت تصَست افقی
قشاس دادُ هی ؿَد .تؼذ تا اػتفادُ اص آًغ اػتشیل ،قاسذ دس ً 4قغِ اص هحیظ
سٍی الم تلقیح هی گشدد.
یک الهل تشداؿتِ ٍ تا اػتفادُ اص پٌغ آًشا داخل ظشف الکل فشٍ ًبوبَدُ،
تؼذ فشٍ سیختي اضافی الکل اص ػغح آى ،یک تاس ٍ تا ػشػت الهل اص هیاى
ؿؼلِ ػثَس دادُ هی ؿَد تا تاقیواًذُ الکل تؼَصد ٍ اػتشیل ػباصی الهبل
کاهل گشدد .راال هی تَاى الهل ػتشٍى ؿذُ سا سٍی قغؼِ آگاس تلقیح ؿذُ
قشاس داد.
تؼضی اص سیؼِ ّا تؼذ اص سؿذ اص آگاس خاسج ؿذُ ٍ تِ قؼوت صیشیي الهبل
هی چؼثذ تغَسیکِ تِ آػاًی صیش هیکشٍػکَج دیذُ هی ؿًَذ.
تؼذ اص اًکَتاػیَى هی تَاى الهل سا خذا کشدُ تؼذ دٍ قغشُ اص الکتبَفبٌبل
کاتي تلَ سا سٍی الم تویض دیگشی سیختِ ٍ الهل سا تا قاسچی کبِ تبِ آى
چؼثیذُ سٍی الم قشاس دادُ ٍ ػاختواى سیؼِ ّای چؼثیذُ تِ آى سا هغالؼِ
ًوَد.

 ) aکورتکس خارجی  )bالیه جلبکی  )cالیه قارچی مذوال

طرح ها و فعالیت های پژوهشی انجام شذه در آزمایشگاه
 تشسػی آلَدگی ّای تیَلَطیکی تش سٍی تضییٌات کاخ ػلیواًیِ کشج.
 ؿٌاػایی هیکشٍاسگاًیؼن ّای تش سٍی دیَاسُ آخشی تٌای اػپی هضگت.
 تشسػی آلَدگی ّای تیَلَطیکی پاسچِ هشتَط تِ هؼذى چْشآتاد صًداى.
 تشسػی آلَدگی ّای تیَلَطیکی پاساٍاى چَتی هشتَط تِ کاخ گلؼتاى.
 تشسػی هقذهاتی آلَدگی ّای صیؼتی کتاب ّای هَخَد دس اًثاس هشکضی
هدوَػِ تاسیخی-فشٌّگی ًیاٍساى.
 اًدام آصهایـات صیؼتی خْت ؿٌاخت آػیة ّای ٍاسدُ تِ کتبة ربشم
هغْش اهیشالوَهٌیي (ع).
 تشسػی آلَدگی ّای ؿیـِ ٍ ػکغ هَخَد دس هخضى آلثَم خاًبِ کباخ
گلؼتاى.
 تشسػی هقذهاتی آلَدگی ّای تیَلَطیکی دس کتاتخاًبِ ٍ هشکبض اػبٌاد
ػاصهاى هیشاث فشٌّگی ،صٌایغ دػتی ٍ گشدؿگشی.
 عشح تْیِ هدوَػِ ًوًَِ قاسذ ّای آػیة سػاى تِ آثاس تاسیخی.
 عشح تْیِ اعلغ قاسذ ّای ػاپشٍفیتی دس رَصُ آثاس تاسیخی.

خیاتاى اهام خویٌیً ،ثؾ ػیتیش ،سٍتشٍی هَصُ هلی ایشاى ؿواسُ 2

وسایل تهیه اسالیذ کالچر

پلیت کشت آماده اسالیذ کالچر
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