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 الخالصة

فرري بعررص الصرر ات الميكانيكيررة لر ررب الحررور  CZCو  CCAو CCBأظهررت نتررادر دراتررة تررادير مررواد الح ررظ 
 Acremoniumو Alternaria alternataو Neoscytalidium dimidiatumاألتررود المعامررل ب تريررات الت ترر  

camptosporum  لص ة االنحناء االتتاتي تباين فتررات التحيرين لمعراملي المرونرة والكترر فرىن أعلرا ر رص كران عنرد
)أربعرة أ رهر( ولرخ ترتلرف ال تريرات والمرواد و فترة التحيين )دمانية أ هر( وأدناها كان عند فترتي التحيرين ) رهرين(

أظهرت نتادر ال د الموازي لأللياف والصالدة .لكن ارتل ت عن معاملة المقارنة وب ارق معنويالحافظة فيما بينها معنوياً و
ت وقت فترة التحيين  هرين في قوة ال د المروازي لألليراف والصرالدة معنويراً علرا براقي تبايناً في فترات التحيين حيث 

كما وجد أن ال تريات الدالدرة  ،متجلة أدنا معدل  هرال ترات تالها فترة التحيين أربعة أ هر دّخ فترة التحيين دمانية أ
وعملرت  ،ر يت من قوة ال د الموازي لأللياف والصالدة في العينات المعاملة بها )وبردون وجرود فروقرات معنويرة بينهرا(

احت ظرت  نجد أن المرواد الحافظرة فيما جميع المواد الحافظة علا منع ر ص قوة ال د الموازي لأللياف للر ب المعامل بها
وب ررارق  (CCA)زرنيرررات النحرراك الكروماتيررة بقرريخ صررالدة الر ررب المعامررل بال تريررات وكرران أفيررلها المررادة الحافظررة 

( اللذان لخ يرتل ا معنوياً فيمرا CZC) مادة كلوريد الزنك الكروماتيو (CCB) مادة كرومات البورون النحاتيةمعنوي عن 
 .المقارنة بينهما قياتاً الا معاملة

 فتريات التع ن الررو، فتريات التع ن البني. الرصادص الميكانيكية، ،CCA ،CCB ،CZC: لمات الدالةالك

 .02/5/2106: وقبوله ،22/01/2102 :تاري  تتلخ البحث

 المقذمة

منذ القدخ فري مرتلرف األمراكن والظرروف والمجراالت فالر رب مرادة تبيعيرة يتكرون مرن العديرد مرن اتتردخ الر ب 
ُتّعرد  ،(Nair،2006يمدرل مصردراً ارذادياً مهمراً للعديرد مرن الكادنرات الحيرة ومنهرا األحيراء المجهريرة )و المركبات العيوية

ال تريات الُمَ ِترة لألر اب أهخ وأرتر الكادنات الحية المدهورة والمحتمة لبنادِه والتي تعمل علا تدمير الهيكل الدارلي 
بعررد تغلغلهررا بررين ودارررل الراليررا للر ررب بتغررذيتها علررا المكونررات الرديتررة لرره المتمدلررة بالترريليلوز والهيميتررليلوز واللكنررين 

(Clausen،2010إذ ُيّعرر ) د الررتع ن البنرري لألر ررابBrown - rot  مررن أرتررر العوامررل المرردهورة لألليرراف الترريليلوزية
( Pataky، 1999نوع مرن ال تريرات الُمَ ِتررة لألر راب ) 1000وأكدرها  يوعاً وانت اراً في العالخ حيث يوجد أكدر من 

 .(Brooks، 2004ر راب فري العرالخ )عادلة وتعد التربب الررديك فري إحرداث رترادر كبيررة لأل 16و جنك 40تنتمي إلا 
رتادر كبيرة وهامة في األر اب الرروة والصلدة وفي المنتجرات الر ربية  Soft rot fungiتتبب فتريات التع ن الررو 

إلرا أن نترب ال قرد  أ ارت إحصاءات أمريكيرة .المرتل ة كاألداث والبنايات الر بية والمالجئ والظالت والر ب المعاكك
بليون دوالر تنوياً نتيجة التدهور الحاصل بتبب مهاجمة ال تريرات لألر راب ايرر  1أي ما يعادل 3 %  باألر اب بلغت

 Hartwig) 2002بليررون دوالر لعرراخ  2.8المعالجررة أو األر رراب المعالجررة بصررورة ايررر صررحيحة  وبلغررت أكدررر مررن  
لمعاملة في الواليات المتحدة  تقدر بـ ( أن الرتادر في األر اب اير ا2004وآررون ) Lee( وبّين Wilkinson،2003و

( أن الترنوات األريررة ونتيجرة التردهور ال ترري 2006) Albertoوذكر  ،مليون دوالر تنوياً بتبب اإلصابة ال ترية 50
أن تقيريخ الصر ات الميكانيكيرة   .%3وصرناعة األر راب إلرا  لألر اب في موزنبيرق انر رص إجمرالي الصرادرات الر ربية

األمور المهمة واليرورية لتحديد مرد  مالدمتهرا لالترتعماالت المرتل رة ألن الررواص الميكانيكيرة لألر راب لألر اب من 
أّكررد  .مررن مقاومررة القررو  الرارجيررة المرر درة والترري ترر دي إلررا تغييررر فرري  رركلها وحجمهررا تعبررر عررن صرر اتها الترري تمكنهررا

Anderson ( أن ص ة الصالدة  لألر اب قد تتباين 2002وآررون ) في مقاومتها للت ت  تبعاً لتبيعة المكونات الكيمياديرة
( أن درجة التدهور ب تريات التع ن الررو المرتبتة ب قدان الوزن في الر ب ُتّعد أفيرل 2006) Rabergفقد أدبت  ،فيها

 Schirpوأوير   ،(MOEو MORمقياك لمعرفة المراحل المبكرة للتدهور من ررالل معرفرة ترادير االنحنراء األترتاتي )
تتتردخ مرادتي  .عل اإلصابة ب تريات التع ن البني( حدوث انر اص في القو  الميكانيكية لألر اب ب 2005) Wolcottو

CCA وCCB   علا نتاق واترع فري ح رظ األر راب فقرد برّينArcher وLebow (2006 امرتالك مرادة )CCA  القابليرة
واحردة مرن  CCAترنة فري الردمرة وتّعرد مرادة  50مر ألكدر من علا األداء الجيد في عملية الح ظ لعقود من الزمن قد تتت

مررن برين المررواد الحافظرة المتررتردمة  %90أكدرر المررواد المترتردمة فرري عمليرات الح ررظ إذ بلرخ معرردل اترتردامها أكدررر مرن 
Villumsen)، 2003وبرررين )Humar (  االترررتهالك الواترررع لمرررادتي2004وآرررررون )CCB  وCCA  كمرررواد حافظرررة

بغية التغلب علا التدهور الحاصل بتبب التع ن الررو لألر اب وراصة في البنايات  CCAويتخ اتترداخ مادة  .لألر اب
منحرت حمايرة جيردأل لألر راب  CCB( أن مرادة 2005وآرررون )  Humar( وأ رارNilsson،1997و Daniel (الرتبرة

 األوللمباحث  أطروحة دكتوراه بحث مستل من 
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في الظروف الرتبرة مترببة ت روهات وت تررات من التع ن البني وأن تباين النتادر كانت بتبب ارتالف ال تريات وراصة 
بنترب  CZCأتتردخ الرارصرين ب ركل كرومرات وكلوريرد الزنرك وبصريغة  ،(Abdulkader، 2009و Hassanمدمرة )

رلررت معينررة حيررث يتررتعمل الرارصررين فرري ح ررظ العديررد مررن المنتجررات الر رربية مدررل الرقررادق والر ررب المعرراكك واأللرروا  
ِرَف الرارصين ب اعليته العالية في تدبيت ال تريات وُيّعد مادة تامة ولره ترادير واترع علرا ( كما عُ Laks، 2004وايرها )

أجريررت هررذأل الدراتررة لمعرفررة تررادير المررواد الحافظررة .(Baldrian، 2006ن رراتها عنررد اتررتردامِه بررالتراكيز المناترربة )
 ،ال ررد المرروازي علررا االليرراف ،تررتاتيلحررور االتررود )االنحنرراء االالمدروتررة فرري بعررص الصرر ات الميكانيكيررة الر رراب ا

 الصالدة(.

 مواد البحث وطرائقه

المصرابة بالتردهور مرن مررازن ومحرالت االر راب  L. Populus nigraجلبت عينات من ار راب الحرور األترود

الراصرة بتصرنيع االدراث وبيعهررا فري منتقرة الميرردان بمحافظرة نينرو  الررا المرتبرر وترخ عررزل وت رريص النمروات ال تريررة 
( ولمرتبرة النروع تبعرا Hunter، 2114و Barnettالناميه حول القتع المعزوله بعد تنقيتها بغية الت ريص لمرتبة الجنك )

( 28×2×2)و ( ترخ30×2×2( ُهيرات قترع ر ربية بابعراد )1989) Dycoو Suttonت ال تريات الم رار اليهرا مرن لص ا
( تخ من الجزء العصاري لر ب الحور األترود وبمرا يوافرق تبيعرة اإلرتبرارات الميكانيكيرة التري اجريرت 15×5×5)و تخ

 48لمردة ° خ 105ِ  رت فري فررن كهربرادي بدرجرة حررارة تّخ تعقيخ القتع الر بية بجهاز األوتوكليف درّخ جُ  ،في هذأل الدراتة
 5Hمرن  CCB (34%مرن مرواد الح رظ للمحاليرل  %5وحيررت  ،تاعة وبعد ارراجها من ال رن وزنت بميزان حتاك

2O  ×CuSO4 من %37و  K 2 Cr 2 O7 مرن   %28.7وH3BO3) (Anonymous، 1989 أمرا مرادتي )CCA (33 
ن مررر CZC (18.5%و (2H 2O ×As2O5 مرررن   %11و  K2Cr2O7مرررن   %56و  5H 2O ×CuSO4مرررن % 

5H2O × Na2Cr2 O7 مرن %81.5 وZnCl2،) إذ ُحِيررت تبعراً لرـ Nicholas (1973).  امررت القترع الر ربية فري
كالً علا حدأل وبعد رمتة أياخ من الغمر  أُرِرجرت القترع الر ربية وُجِ  رت فري  ال ررن   CZCو  CCA و  CCB محاليل

7×1.86ترراعة دررّخ ُاِمرررت فرري عررالق بررواي بلررخ تعرردادأل  24لمرردة  °خ 60ة حرررارة الكهربررادي بدرجرر
بررو/ / مررل لل تررر   10

Neoscytalidium dimidiatum  7×0.61و
7×3.87و Alternaria alternata برو/ / مرل لل ترر 10

برو/ / مرل  10
مرن  1-لترر .ملغرخ 50أُِييف المياد الحيوي تل ات التتريبتومايترين بمعردل  ،Acremonium camptosporum لل تر 
  Roasting bagsمعقمة نروع و (°خ 200دّخ وِيعت النماذج الر بية في أكياك نايلون مقاومة للحرارة العالية ) ،المحلول

(Piknik من إنتاج  ركة )TBET  صرب الوترت  ،ترخ مويروعة فري أوانري بغررف العرزل28×25التركية بابعرادMalt 

extract MA) ) مل / كيك ليغمر نصف تمك القتع ورفعت األواني من ارفرة العرزل بعرد  100فيها بغرفة العزل بمعدل
 ،Anonymousأ رهر ) (8 ،4 ،2 ،0)( ول ترات هي°خ 2±  25)تصلب الوتت وُحِينت في حاينة علا درجة حرارة 

ة النموات ال ترية منهرا بغترلها تحرت مراء جراري درخ ج  رت فري فررن وأررجت القتع الر بية بعد كل فترة إلزال ،(1998
  .تاعة دخ وزنت بميزان حتاك 48لمدة  °خ 105كهربادي علا 

وحللت  ،وأحصيت نتادر النتبة المدوية لل قد بالوزن CRDن ذت تجربة عامليه باتترداخ التصميخ الع وادي الكامل 
تررّخ حترراب معامررل المرونررة  .0.05وقورنررت النتررادر بتريقررة دنكررن عنررد متررتو  احتمررال  SASإحصررادياً باتررترداخ نظرراخ 

(MOE( ومعامل الكتر )MOR للقتع الر بية المعاملة بمحاليل الح ظ والُملَقحة بال تريات باتترداخ جهاز هيدروليكي )
إذ  ،لهندترة / جامعرة الموصرلفي مرتبر قترخ الميكانيرك بكليرة ا  Amsler Universal testing machine 20 tonنوع 
 Tangentialتخ ، وتلت الحمل علا الوجه المماتري  28( spanيعت النماذج في الجهاز بين متندين المتافة بينهما )و

وتّخ قرراءة االنحرراف النراتر بواترتة مقيراك االنحرراف  ،ملخ / دقيقة( 6.604للنموذج عند نقتة المنتصف وبترعة دابتة )
 كغرررخ علرررا النمررروذج وهكرررذا حترررا الوصرررول إلرررا حرررد التناترررب  10ذت القرررراءة بعرررد تترررليت كرررل أُِرررر،ملخ 0.01بدقرررة 

Proportional limit  يتتدل عليه من االنحراف الكبير الذي يحردث فري النمروذج والرذي يرتلرف عرن االنحرراف الترابق(
يرافات متتراوية لالنحرراف ويترتمر قبل الوصول إلا حد التناتب( وبعد الوصول إلا حد التناتب ُتتّجل القروة المقابلرة إل

حتا الوصول إلا الحمل األقصا الذي يحدث عنردأل االنهيرار درخ حتربت قيمرة االنحرراف باترترالص ال رارق برين قرراءات 
 :مقياك االنحراف لحين الوصول إلا نقتة التناتب وتّخ حتاب معامل المرونة من العالقة االتية

 3س× ع × ن ×  4/  3ل × = ك  ( 2)كغم / سم  معامل المرونة

 .تمك النموذج (:تخ)ك  .االنحراف عند )ك(   (:تخ)ن  .الحمل عند حد التناتب (:كغخ)ك 

 .عرص النموذج (:تخ)ع .  (28)تول المتافة بين المرتكزين  (:تخ)ل 

  -:وتخ حتاب معامل الكتر من العالقه االتية

    2س× ع ×  2ل / × ك ×  3( = 2معامل الكسر  )كغم / سم 

 (.28)تول المتافة بين المرتكزين  (:تخ)ل   .الحمل األقصا (:كغخ)ك 

 .تمك النموذج (:تخ)ك   .عرص النموذج (:تخ)ع 

تخ مقارنة النتبة المدويرة لل قرد برالوزن لنمراذج االنحنراء االترتاتي مرع النتربة المدويرة لمعامرل الكترر والمرونرة لكرل 
 .نموذج
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 .وقورنت المتوتتات بتريقة دنكنCovariance اخ التباين الم ترك ُحلِلت النتادر إحصادياً باتترداخ نظ

ترّخ تحيرير النمراذج الر ربية الراصرة ب حرص قروة ال رد المروازي علرا األليراف  :اختبار قوة الشد  المدوا ع ى دأل اال دا 
وجرررر  ارتبرررار النمررراذج باترررترداخ الجهررراز الهيررردروليكي نررروع  ASTMD -1037-78اترررتناداً للمواصررر ات القياترررية 

Universal testing machine 20 ton       Amsler   الرذي اترتردخ فري فحرص االنحنراء االترتاتي فري مرتبرر قترخ
 .الميكانيك بكلية الهندتة جامعة الموصل

ملرخ/ دقيقرة ولحرين حردوث  2.5بتررعة منتظمرة  (ترحب)دبتت النماذج بجهاز ال حص وتخ تترليت الحمرل المعراكك 
 :وتخ إيجاد قوة ال د الموازي لأللياف باتترداخ المعادلة االتية .الكتر عند الحمل األقصا

 قوة الش  الموا ع لألل ا  = ق / م

 .المتاحة التتحية للنموذج :(2تخ)خ   .أقصا حمل تحمله النموذج (:كغخ)ق 

 .وقورنت المتوتتات بتريقة دنكنCovariance ُحلِلت النتادر إحصاديا باتترداخ نظاخ التباين الم ترك 

ملرخ قبرل ويرع العينرات فري  3ترخ وقترر 5تّخ عمل دقرب فري نهرايتي القترع الر ربية بترول  :Hardnessاختبار الصال ة 
معاملة بالمواد الحافظة والتلقري  ب تريرات بل إجراء الاألكياك لتتهيل درول ال تريات والمواد الحافظة إلا دارلها وذلك ق

لحرد نصرف قترهرا  ،أنرر 0.444بىدررال كررة معدنيرة  بقترر  Jankas methodأجرري ارتبرار الصرالدة بتريقرة  .الت ت 
أنرر  0.222وُتِجلت النتادر بىحصاء مقدار الحمل الالزخ ليغت نصف قتر الكرة الصرلبة بمقردار  ،دارل النموذج الر بي

حترب المواصر ات القياترية وهيرات النمراذج الر ربية الراصرة ب حرص الصرالدة  ،2تخ 1ارل النموذج الر بي في متاحة د
78 -1037- ASTMD.   دونررت  القررراءات للمقتررع المماترري لكررل نمرروذج ارتبررار وقررد تررّخ الحصررول علررا قيمررة الصررالدة

جانكا في مرتبر المعادن التابع لقترخ الصرناعات والمعرادن أُجري ارتبار فحص الصالدة بتريقة .مبا رة بوحدة الكيلواراخ
وقورنررت  Covariance ُحللررت النتررادر إحصرراديا باتررترداخ نظرراخ التبرراين الم ررترك.فرري المعهررد ال نرري التقنرري / الموصررل

 .المتوتتات بتريقة دنكن

 النتائج والمناقشة

 :Bending strengthتأث ر الموا  الحافظة الم روسة ى أل اانحناء ااستاتي 

أظهرررت نتررادر ارتبررار معامررل المرونررة لر ررب الحررور األتررود  Modulus of Elasticity (MOE:)معامددل المرونددة  -أ
ل ترة  هرين إذ لخ ترتلرف  ( أن ال تريات الدالدة لخ ت در في معامل مرونة الر ب عند التحيين1المويحة في الجدول )

أما بعد فترة أربعة أ هر من التحيين فقد إنر ص معامرل المرونرة  (المقارنة)معنوياً عن العينات اير المعاملة بال تريات 
وقد أّد  اتترداخ مواد الح ظ إلا المحافظةعلا  ،للعينات المعاملة بجميع ال تريات بدون وجود فروقات معنوية فيما بينهما

وتترببت ال تريرات  ،لمرونة للر ب المعامل بجميع ال تريات ولخ يكن هنالك فارق معنوي بين مرادة ح رظ وأررر معامل ا
الدالدة في إحداث ر ص  ديد بمعامل المرونة من دون وجود فروقرات معنويرة بينهرا ذلرك بعرد دمانيرة أ رهر مرن التحيرين 

بال تريرات إلرا مترتو  معامرل المرونرة للعينرات ايرر  حرافظ علرا معامرل المرونرة للعينرات المعاملرة CCBومع ذلك فران 
 .Nو A.alternataيد ال تررين  CZCفقد كانت بك اءة  CCAأما مادة  ،CZCالمعاملة بال تريات معنوياً وكذلك مادة 

dimidiatum  وأدنا منه يد ال ترAc. camptosporum. 

فيما بينها بر ص معامل المرونة وارتل رت معنويراً عرن ومن تادير ال تريات فىن ال تريات الدالدة لخ ترتلف معنوياً 
كما لخ ترتلف المواد الحافظة فيما بينها معنويراً حيرث نجرد أن المرواد الدالدرة حافظرت  .2كغخ / تخ 20546.2معاملة المقارنة

 14835.2لرخعلا معامل المرونة للر ب وب ارق معنوي عن العينات المعاملرة بال تريرات واألريررة مترّجلة أدنرا معردل ب
 .2كغخ / تخ

 2كغرخ / ترخ 16255.6اما في تادير ال ترات نجد أن الر ص المعنوي كان عند التحيين ل ترة دمانية أ هر بمعدل  
ومرن ترادير التردارل  .في حين لخ تظهر فترتي  هرين وأربعة أ هر من التحيين تادير معنوي فري ر رص معامرل المرونرة

أن المواد الحافظرة الدالدرة أحت ظرت بقيريخ معامرل المرونرة للعينرات المعاملرة بال تريرات  بين المادة الحافظة وال تريات نجد
 .  الدالدة بمتتو  العينات اير المعاملة بال تريات وبدون وجود فارق معنوي بينها

 
( لر ررب الحررور األتررود المعامررل بدالدررة 2كغررخ / تررخ)تررادير المررواد الحافظررة المدروتررة فرري معامررل المرونررة  :(1الجرردول )

 .ولدالث فترات تحيين مرتبرياً  فتريات
Table (1): the effect of preservatives studied in the Modulus of Elasticity (MOE) (kg / cm

²
) 

black poplar wood which treatment by three fungi and three laboratory incubation 

periods.  
 فترة التحيين
 ) هر(

Incubation 

 المادة الحافظة
preservative 

) كغخ / تخمعامل المرونة 
٢
) 

effect of (MOE) (kg / cm
²
) 

 Fungiال تريات/ 

فترة التحيين 
 والمادة الحافظة
incubation 

 فترة التحيين
incubation 

period 
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period  

(Month) 
C A AC N 

period& 

preservative 

2 

Control 20546 ab 17352 a-f 17713 a-f 14914 b-g 17631 be 

19688.5a 
CCB 20546 ab 20411 ab 20534 ab 22620 a 21023 a 

CCA 20546 ab 20490 ab 19788 abc 20458 ab 20321 ab 

CZC 20546 ab 19479 abc 20502 ab 18572 a-e 19775 ab 

4 

Control 20546 ab 12200 f-i 14311 b-h 12948 e-i 15001 c 

19036.8 a 
CCB 20546 ab 20505 ab 20336 ab 20540 ab 20482 ab 

CCA 20546 ab 20329 ab 19798 abc 20401 ab 20269 ab 

CZC 20546 ab 20117 ab 204010 ab 20409 ab 20396 ab 

8 

Control 20546 ab 8002 i 9970 g-i 8975 h i 11873 d 

16255.6 b 
CCB 20546 ab 19709 abc 18836 a-e 18546 a-e 19409 ab 

CCA 20546 ab 14262 b-g 13295 d-i 15993 b-f 16024 c 

CZC 20546 ab 14956 b-g 15542 b-f 19820 abc 17716 bc 

 *تادير متوتت ال تريات
Average fungi effect 

20546 a 17317.6 b 17586.1 b 17858 b 

التدارل بين فترة *تادير 
 التحيين وال تريات

effect of interference 

between the incubation 

period and fungi 

2 20546 a 19433 a 19634 a 19141 ab  
 

 *تادير متوتت المادة الحافظة
Average preservative 

effect 

4 20546 a 18288 ab 18714 ab 18600 ab 

8 20546 a 14232 c 14411 c 15833 bc 

*تادير التدارل بين المادة 
 الحافظة وال تريات

effect of interference 

between the 

preservative and fungi 

C 20546 a 12518 b 13998 b 12279 b 14835.2 b 

CCB 20546 a 20208 a 19902 a 20569 a 20306.2 a 

CCA 20546 a 18360 a 17627 a 18951 a 18871.1 a 

CZC 20546 a 18184 a 18818 a 19634 a 19295.4 a 

A Control:C: Alternaria alternata ،AC : Acremonium camptosporum، N: Neoscytalidium dimidiatum  
 .0.05تو  احتمال * المتوتتات التي ت ترك بن ك األحرف للعوامل الم ردة وتدارالتها ال ترتلف معنوياً فيما بينها حتب ارتبار دنكن متعدد الحدود عند مت

The averages with the same letter for each factor and their interaction is a non-significant according to Duncan s multiple test at 

rang 0.05.  
 

 

فري المحافظرة علرا  كانت أفيل المواد الحافظرةCCB أما تادير تدارل فترة التحيين والمادة الحافظة نجد أن مادة
وإن لررخ ترتلررف معنويررا عررن  2كغررخ / تررخ 21023قرريخ معامررل مرونررة الر ررب بعررد  ررهرين مررن التحيررين معتيررة معرردل بلررخ 

وبعد أربعة أ هر من التحيين تاهمت جميع المواد الحافظة في الح اظ علا معامل المرونة وبدون  CZCو CCAمادتي
فري الح راظ علرا قيريخ معامرل  CCAدرخ CZCيليرة  CCBأما بعد دمانية أ رهر فكران أفيرلها معنويرا  ،فارق معنوي بينهما

التحيررين وال تريررات نجررد أن ال تريررات الدالدررة ر يررت مررن معامررل المرونررة ب رركل  ومررن ترردارل فترررة ،المرونررة للر ررب
إن عدخ وجود فروقات معنوية بين ال تريرات الدالدرة فري  .تدريجي مع زيادة فترة التحيين بدون وجود فارق معنوي بينها

لوز فري الر رب لل تريرات الدالدرة إحدادها للتدهور في ر ب الحور األتود يعود إلا إتتهالكها المتقارب من كميات التيلي
وبالتالي يكون حجخ ال جوات الناتجة في الر ب متقاربرة اييراً وحترا بعرد دمانيرة أ رهر مرن التحيرين وذلرك إنعكرك علرا 

 CCB)ويراتي دور مرواد الح رظ فري تدبريت الن رات ال ترري وبراصرة مرادة كرومرات البرورون النحاتريه ) .معامل المرونرة
( CCAالمقررارب لرره دررّخ مررادة زرنيرررات النحرراك الكروماتيرره )(CZCكلوريررد الزنررك الكرومرراتي )لجميررع ال تريررات ومررادة 

 .Acكلوريرررد الزنرررك الكرومررراتي يرررد ال ترررر و األريرررر بتررربب انر ررراص تررراديرأل عرررن كرومرررات البرررورون النحاتررريه

camptosporum ن التريليلوز إن انر اص المرونة في الر ب المتردهور بتربب ال تريرات نراتر عرن اترتهالك كميرات مر
والهيميتليلوز ومن دخ ت كل ال جوات وقصر التالتل التريليلوزية التري يترترب عنهرا انر ايراً فري معامرل مرونرة الر رب 

(Vignali،2011)  . 

( إن معامرل الكترر للر رب لرخ يرتلرف عرن 2يتبين مرن الجردول ) :Modulus of Rupture (MOR)  معامل الكسر -ب 

بال تريات معنوياّ بعد  هرين وأربعة أ هر من التحيين ويبدو مرن ذلرك أن إنر راص معامرل الكترر الر ب اير المعامل 
حدث بعد دمانية أ هر من التحين وب ارق معنوي بين ال تريات الدالدة )التي لخ ترتلف فيما بينهرا معنويراً( عرن تلرك التري 

( وبرذلك يبردو 1ل المبكرة من التحيين فري الجردول )لخ تعامل بال تريات راخ ظهور إنر اص بمعامل المرونة في المراح
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 CCB( ومع ذلك فقد كان لرـ Kretschmann، 2008أن إنر اص معامل الكتر يظهر بعد حدوث رلل كبير في الر ب )
الذي لخ  2كغخ / تخ254.91 متجالً معدالً بلخ A. alternataالقدرة في الح اظ علا معامل الكتر للر ب المعامل بال تر 

وكرذلك الحرال بالرـنتبة  2كغخ / تخ 265.29يرتلف معنويا عن معامل الكتر للر ب اير المعامل بال تر والذي بلخ معدله 
 .Acللر رب المعامرل بال تريرات  CZCفي الح اظ علا معامل الكتر للر رب المعامرل بال تريرات الدالدرة و CCAلمادة 

camptosporum و N. dimidiatumرة  ررهرين مررن التحيررين كررذلك مررادة وذلررك بعررد فتررCCB  يررد ال ترررينA. 

alternata وAc. camptosporum ومررادةCCA  يررد ال ترررينA. alternata و N. dimidiatum وCZC  يررد
وبعرد دمانيرة ا رهر مرن التحيرين إنر رص معامرل الكترر . ال تريات الدالدة بعرد فتررة تحيرين أربعرة أ رهر مرن التحيرين

وأربعرة أ رهر ولكرن تمكنرت المرواد الحافظرة فري الح راظ علرا قريخ معامرل الكترر عاليرة وب ركل معنويا عن فترتي  رهرين 
 .A من التقليل من اإلصرابة وأعترت قيمراً عاليرة لمعامرل الكترر للر رب المعامرل برال تر CCBمحدود إذ أتتتاعت مادة 

alternata مقارنة بالر ب اير المعامل وبدرجرة أدنرا يرد ال ترر N. dimidiatum خ يكرن ك روءاً فري الح راظ علرا ولر
ك  ًة في الح اظ علا قيخ معامل الكترر للر رب المعامرل برـال تر  CCAمادة معامل الكتر للر ب المعامل في حين كانت 

N. dimidiatum األرررين وكرذلك كران الحرال ن معامل الكترر للر رب المعامرل برال تري ولخ يكن ك  اً في المحافظة علا
 . CZCبالنتبة لمادة 

وفيما يرص تادير ال تريات فانها ر يت من معامل الكتر عن المقارنرة ايرر المعاملرة معنويراّ ولكنهرا لرخ ترتلرف  
كغرخ /  265.29وي كد ذلك تادير تدارل فتررات التحيرين وال تريرات إذ ت وقرت معاملرة المقارنرة بمعردل  ،معنوياّ فيما بينها

ولكافة ال تريات المدروتة معنوياً في حين تّجل الر ب المعّرص لل ترر  التي لخ ترتلف عن ال ترتين األولا والدانية 2تخ
A. alternata والرذي لرخ يرتلرف معنويراً عرن بقيرة األر راب المعّريرة لبراقي  2كغرخ / ترخ 191.38أقرل معردل بلرخ مقردارأل

 . ال تريات معنوياّ ولن ك فترة التحيين

بمعردل  CZCإذ وجد ت وق ال تررة الدانيرة مرن التحيرين لمرادة أيياً تادير تدارل فترات التحيين والمادة الحافظة  
 220.93 بمعردل CCAالتي لخ ترتلف معنوياً عن باقي المواد وال ترات باتتدناء ال ترة األريرة لمادة  2كغخ / تخ 269.52
 .2كغخ / تخ171.23في حين تّجلت ال ترة األريرة وبدون مادة حافظة أدنا معدل بلخ مقدارأل  2كغخ / تخ

كانرت ك ر أل فري الح راظ علرا  CCBوبالنتبة لتادير التدارل بين المادة الحافظة وال تريات نجد ان المادة الحافظة  
كانرت ك ر أل  CCAفي حرين نجرد أن مرادة  N. dimidiatum و A. alternata قيخ معامل كتر الر ب المعامل بال ترين

كانرت ك ر ة فري الح راظ علرا قريخ معامرل  CZC  ومرادة N. dimidiatumفي رفرع معامرل كترر الر رب المعامرل برال تر 
وبرذلك تظهرر النترادر ترادر معامرل الكترر ب ركل ملحروظ بعرد دمانيرة أ رهر مرن التحيرين إذ  ،الكتر يرد ال تريرات الدالدرة

فري المعاملرة بال تريرات كمرا 2كغرخ / ترخ171.23المقارنة اير المعاملرة إلرا متوترت عند  2كغخ / تخ 265.29 من انر ص

د الن ات ال تري تويل األمد م دراً في معامل الكتر وبالتالي أظهرت المواد الحافظة تاديراً متبايناً في الح اظ علرا قريخ ُيعً 
تحمالً عالياً لمرواد الح رظ وقرد يكرون ذلرك بتربب تبيعرة ارزوأل للر رب  Ac. camptosporumمعامل الكتر وأبد  ال تر
 .فيه مما يمكنه الهروب من التادير التمي المبا ر لمواد الح ظ ويتغلغل (Wong، 2007والذي يهاجخ األوعية )

 .A( أن ال تريرات الدالدرة 3يتبرين مرن الجردول ) :تأث ر المدوا  الحافظدة الم روسدة فدي قدوة الشد  المدوا ع ى دأل اال دا 

alternata وAc. camptosporum وN. dimidiatum  فروقرات ر يت من قوة ال د الموازي لألليراف )بردون وجرود
علرا التروالي بالمقارنرة مرع تلرك التري لرخ تعامرل  2كغرخ / ترخ219.96 و 223.73و 223.96إذ بلغت قوة ال د (معنوية بينها

( مرن CCB، وتمكنت المادة الحافظة كرومات البرورون النحاترية )2كغخ / تخ 365.94بال تريات والتي تّجلت معدل بلخ 

المعاملرة بال تريرات الدالدرة بمرا يقرارب مترتويات ال رد بالعينرات ايرر المعاملرة الح اظ علا متتويات قوة ال د في العينات 
( وكرذا زرنيررات CZCوكذلك كانت مادة كلوريرد الزنرك الكرومراتي ) .)المقارنة( إذ لخ يالحظ وجود فروقات معنوية بينها

ويبردو مرن ذلرك أن مرواد  ،لتحيينفقد كانوا بذات الك اءة وذلك بعد  هرين وأربعة أ هر من ا (CCA)النحاك الكروماتية

 .)المقارنرة( الح ظ جميعاً تاهمت في الح اظ علا قيخ ال رد المروازي لألليراف بمرا يروازي مترتويات العينرات ايرر المعاملرة
وبعد دمانية أ هر من التحيين تاهمت المواد الحافظة أيياً في الح اظ علا قيخ متتويات ال رد المروازي ألليراف الر رب 

 تريات قياتا بالعينات اير المعاملرة بال تريرات جميعراً وراصرة مرادة كرومرات البرورون النحاترية التري منعرت المعامل بال
عرن تلرك ايرر  (2كغرخ / ترخ 324.68) مترّجلة معردل بلرخ A. alternataانر اص قروة ال رد فري العينرات المعاملرة برال تر 

ومررادة زرنيرررات النحاتررالكروماتية الترري منعررت انر رراص قرروة ال ررد فرري  ،( معنويرراً 2كغررخ / تررخ 365.94المعاملررة بررال تر )
ومررادة كلوريررد الزنررك الكرومرراتي الترري  ،معنويرراً  (2كغررخ / تررخ 362.29) Ac. camptosporumالعينررات المعاملررة بررال تر 

يررر ( عررن تلررك ا2كغررخ / تررخ 307.21) Ac. camptosporum منعررت انر رراص قرروة ال ررد فرري العينررات المعاملررة بررال تر
ومررن تررادير ال تريررات نجررد إن ال تريررات الدالدررة ر يررت مررن قرروة ال ررد  .معنويرراً  (2كغررخ / تررخ 365.94المعاملررة بررال تر )

بالقياك مع تلرك التري لرخ تعامرل بال تريرات  (الموازي لأللياف في العينات المعاملة بها )وبدون وجود فروقات معنوية بينها
وفري ترادير فتررات التحيرين فقرد  .ة منعت من ر ص قوة ال د للر ب المعامرل بهراوكذلك فان جميع المواد الحافظ .معنوياً 

علا براقي ال تررات فري حرين 2 كغخ / تخ331.64 ت وقت فترة التحيين األولا في قوة ال د الموازي لأللياف معنوياً بمعدل
 .2 كغخ / تخ 285.86تّجلت فترة التحيين األريرة أدنا معدل بلخ 
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( لر ب الحور األتود المعامرل بدالدرة فتريرات 2)كغخ / تخ تادير المواد الحافظة المدروتة في معامل الكتر :(2الجدول )
 فترات ح ظ مرتبرياً. ولدالث

 Table (2): The effect of preservatives studied in the Modulus of Rupture (MOE) (kg / cm
²
) 

for black poplar wood which treatment by three fungi and three laboratory 

incubation periods.  
 فترة التحيين
 ) هر(

Incubation 

period  

(Month) 

 المادة الحافظة
preservative 

الكتر)كغخ / تخمعامل 
٢
) 

effect of (MOR) (kg / cm
²
) 

 Fungiال تريات/ 

فترة التحيين 
 والمادة الحافظة
incubation 

period& 

preservative 

فترة 
 التحيين

incubation 

period C A AC N 

2 

Control 265.29 ab 212.42 b-f 203.80 b-f 203.41 b-f 221.24 bc 

241.14 a 
CCB 265.29 ab 254.91 a-d 217.69 b-f 210.05 b-f 236.98 abc 

CCA 265.29 ab 246.22 a-e 250.86 a-d 246.55 a-e 252.23 ab 

CZC 265.29 ab 224.56 b-f 261.97 abc 264.66 ab 254.12 ab 

4 

Control 265.29 ab 182.44 b-g 175.90 c-g 175.05 d-g 199.67 cd 

241.56 a 
CCB 265.29 ab 253.49 a-d 249.28 a-d 209.48 b-f 244.38 abc 

CCA 265.29 ab 260.35 abc 223.95 b-f 261.10 abc 252.67 ab 

CZC 265.29 ab 251.09 a-d 243.36 a-e 318.34 a 269.52 a 

8 

Control 265.29 ab 142.15 fg 168.64 efg 108.84 g 171.23 d 

212.73 b 
CCB 265.29 ab 242.48 a-e 180.85 b-g 209.36 b-f 224.49 abc 

CCA 265.29 ab 160.79 fg 209.48 b-f 248.15 a-e 220.93 bc 

CZC 265.29 ab 220.08 b-f 220.70 b-f 231.08 a-e 234.29 abc 

 *تادير متوتت ال تريات
Average fungi effect 

265.29 a 220.92 b 217.21 b 223.84 b 

*تادير التدارل بين فترة 
 التحيين وال تريات

effect of interference 

between the incubation 

period and fungi 

2 265.29 a 234.54 abc 233.58 abc 231.16 abc  
 *تادير متوتت المادة الحافظة
Average preservative 

effect 

4 265.29 a 236.84 abc 223.12 abc 240.99 ab 

8 265.29 a 191.38 c 194.92 c 199.36 bc 

*تادير التدارل بين المادة 
 الحافظة وال تريات

effect of interference 

between the 

preservative and fungi 

C 265.29 a 179.02 de 182.78 cde 162.43 e 197.38 b 

CCB 265.29 a 250.29 ab 215.94 bcd 209.63 cd 235.29 a 

CCA 265.29 a 22.45 a-d 228.10 abc 251.93 ab 241.94 a 

CZC 265.29 a 231.91 ab 242.01 ab 271.36 a 252.64 a 

A Control:C  : Alternaria alternata  ، AC : Acremonium camptosporum ، N : Neoscytalidium dimidiatum  
 .0.05تو  احتمال * المتوتتات التي ت ترك بن ك األحرف للعوامل الم ردة وتدارالتها ال ترتلف معنوياً فيما بينها حتب ارتبار دنكن متعدد الحدود عند مت

The averages with the same letter for each factor and their interaction is a non-significant according to Duncan s multiple test at rang 

0.05.  

 CCAوفيمرا يتعلرق بترادير تردارل فترررة التحيرين والمرادة الحافظرة لروحظ ت رروق ال تررة الدانيرة مرن التحيرين لمررادة 
 CCAوالترري لررخ ترتلررف معنويرراً عررن برراقي المررواد وال ترررات بىتررتدناء ال ترررة األريرررة لمررادتي  2كغررخ / تررخ371.04بمعرردل 

علا التوالي في حين تّجلت ال ترة األريرة وبدون مادة حافظة أدنا معردل  2كغخ / تخ 306.05و 308.78بمعدل  CZCو
  .2كغخ / تخ 215.03بلخ مقدارأل

كانرت ك ر أل فري الح راظ علرا قريخ  CCBوعن تادير التدارل بين المادة الحافظة وال تريات نجد أن المرادة الحافظرة 
كانرت ك ر أل فري  CCAفري حرين نجرد أن مرادة  A. alternataعالية لقوة ال رد المروازي لألليراف للر رب المعامرل برال تر 

 ومرادة Ac. camptosporumو A. alternata الح راظ علرا قريخ قروة ال رد المروازي لألليراف للر رب المعامرل برال ترين
CZC كانت ك ر ة فري الح راظ علرا قريخ قروة ال رد المروازي لألليراف لألر راب المعّريرة لل تررين A. alternata و N. 

dimidiatum. 
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وبرصوص تادير تدارل فترة التحيين وال تريات تظهرر النترادر ترادر قروة ال رد المروازي لألليراف ب ركل ملحروظ  
كغرخ /  239.99في المقارنة )اير المعاملرة( إلرا متوترت 2/ تخكغخ 365.94من بعد دمانية أ هر من التحيين إذ انر ص 

 .في المعاملة بال تريات وبالتالي نجد أن الن ات ال تري تويل األمد قد أدر في قوة ال د الموازي لأللياف 2تخ

 
تررادير المررواد الحافظررة المدروتررة فرري ال ررد المرروازي علررا األليرراف ألر رراب الحررور األتررود المعامررل بدالدررة  :(3الجرردول )

 .تحيين مرتبرياً فترات  ولدالث فتريات
 Table (3): the effect of preservatives studied in the tension parallel to grain(kg / cm

²
)for black 

poplar wood which treatment by three fungi and three laboratory incubation 

periods.  
 فترة التحيين
 ) هر(

Incubation 

period  

(Month) 

 الحافظةالمادة 
preservative 

كغخ / تخ)ال د الموازي علا األلياف 
٢
) 

effect of tension parallel to grain (kg/cm
²
) 

 Fungiال تريات/ 

فترة التحيين 
 والمادة الحافظة
incubation 

period& 

preservative 

فترة 
 التحيين

incubation 

period C A AC N 

2 

Control 365. 94 abc 223.96 f-i 223.73 f-i 219.96 f-i 258.40 c 

331.74 a 
CCB 365.94 abc 363.64 ab 349.30 a-d 328.65 a-e 351.38 ab 

CCA 365. 94 abc 378.36 a 370.22 ab 369.62 ab 371.04 a 

CZC 365.94 abc 353.50 a-d 315.86 a-e 349.31 a-d 346.15 ab 

4 

Control 365. 94 abc 174.28 i 203.42 h i 215.75 g h i 239.85 c 

316.33 b 
CCB 365.94 abc 340.53 a-e 305.33 a-e 307.61 a-e 329.80 ab 

CCA 365. 94 abc 378.77 a 361.35 abc 315.53 a-e 355.40 ab 

CZC 365.94 abc 324.22 a-e 309.10 a-e 361.90 abc 340.29 ab 

8 

Control 365. 94 abc 153.26 i 162.24 i 178.70 i 215.03 c  
 
 

285.86 c 

 

CCB 365.94 abc 324.68 a-f 268.45 f-h 295.25 b-e 313.58 ab 

CCA 365. 94 abc 291.06 c-f 362.29 abc 215.85 ghi 308.78 b 

CZC 365.94 abc 281.15 d-g 307.21 a-e 269.92 e-h 306.05 b 

 *تادير متوتت ال تريات
Average fungi effect 

365. 94 a 284.41 b 294.87 b 285.22 b 

*تادير التدارل بين فترة 
 التحيين وال تريات

effect of interference 

between the incubation 

period and fungi 

2 365. 94 a 330.79 ab 313.98 abc 315.98 abc 
 *تادير متوتت المادة الحافظة
Average preservative 

effect 
4 365. 94 a 300.19 bc 299.10 bc 300.10 bc 

8 365. 94 a 266.55 cd 270.99 bcd 239.99 d 

*تادير التدارل بين المادة 
 الحافظة وال تريات

effect of interference 

between the 

preservative and fungi 

C 365. 94 a 183.84 c 196.46 c 204.80 c 237.76 b 

CCB 365. 94 a 346.22 ab 307.69 b 310.50 b 332.58 a 

CCA 365. 94 a 369.40 ab 364.62 a 280.33 c 345.07 a 

CZC 365. 94 a 319.63 ab 310.72 b 327.04 ab 330.83 a 

A Control:C  : Alternaria alternata  ، AC : Acremonium camptosporum ، N : Neoscytalidium dimidiatum  
 .0.05تو  احتمال * المتوتتات التي ت ترك بن ك األحرف للعوامل الم ردة وتدارالتها ال ترتلف معنوياً فيما بينها حتب ارتبار دنكن متعدد الحدود عند مت

The averages with the same letter for each factor and their interaction is a non-significant according to Duncan s multiple test at rang 

0.05.  

أظهررت نتررادر إرتبرار الصررالدة لر ررب  :تدأث ر المددوا  الحافظدة الم روسددة فدي صددال ة الخشدب المعامددل بخ ر دا  التخسدد 
األتررود ( أن ال تريررات الدالدررة أدرررت معنويررا فرري ر ررص صررالدة ر ررب الحررور 4الحررور األتررود المويررحة فرري الجرردول )

وأدت المعاملة بالمواد الحافظة فري الح راظ علرا صرالدة  ،)وبدون وجود فارق معنوي بينها( مقارنة بالعينات اير المعاملة
 CZCر ب الحور األتود المعرّرص لل تريرات بمترتو  الر رب ايرر المعامرل باترتدناء العينرات الر ربية المعاملرة بمرادة 

وبعرد فتررة أربعرة  ،وذلك بعد فترة  رهرين مرن التحيرينN. dimidiatumو Ac. camptosporumوالمعرية لل تريين
أ هر مرن التحيرين إنر يرت صرالدة الر رب معنويراً عرن صرالدة الر رب المعامرل بال تريرات والمحيرن ل تررة  رهرين 

ادتي وأدت المعاملة بالمواد الحافظة إلرا الح راظ علرا معردالت عاليرة القريخ وراصرة مر ،N. dimidiatumوراصًة بال تر 
CCB وCZC  يرد ال تررA. alternata  ومرادةCCA يرد ال تررينAc. camptosporum و N. dimidiatum إلرا

وبعد فترة دمانية أ هر من التحيين إنر يرت صرالدة الر رب معنويراً عرن صرالدة الر رب  ،متتو  الر ب اير المعامل
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وأّدت المعاملرة برالمواد الحافظرة إلرا  ،N. dimidiatum المعامل بال تريات والمحين ل ترة أربعة أ هر وراصة بال تر
إلرا مترتو  الر رب  N. dimidiatum و Ac. camptosporumيد ال ترين  CCAاإلحت اظ بقيخ عالية وراصة مادة 

ايررر المعامررل بال تريررات. وبعررد فترررة دمانيررة أ ررهر مررن التحيررين انر يررت صررالدة الر ررب معنويرراً عررن صررالدة الر ررب 
، وأّدت المعاملررة بررالمواد N. dimidiatum ت والمحيررن ل ترررة أربعررة أ ررهر وراصررة المعاملررة بررال ترالمعامررل بال تريررا

 .Nو Ac. camptosporumيررد ال ترررين  CCAالحافظررة إلررا الح رراظ علررا قرريخ صررالدة الر ررب وراصررة مررادة 

dimidiatum  ومرادةCZC يرد ال ترر A. alternata  ومرن ترادير  .تريراتوي كرد ذلرك تردارل تاديرالمرادة الحافظرة وال
 .N و Ac. camptosporumال تريرات نجرد أن ال تريرات ر يرت مرن صرالدة ر رب الحوراألترود وراصرة ال ترران 

dimidiatum مررن دون وجررود فررارق معنرروي بينهمررا( وب ررارق معنرروي عررن ال تررر(A. alternata.  وفيمررا يتعلررق بررالمواد
 CCAب المعامرل بال تريرات وكران أفيرلها المرادة الحافظررة الحافظرة نجرد أن المرواد الحافظرة حافظرت علرا صررالدة الر ر

اللذان لخ يرتل ا معنوياً فيما بينهما قياتاً إلا معاملة المقارنرة )بردون مرادة حافظرة( التري  CZCو CCBوب ارق معنوي عن 
 .2كغخ / تخ 290.87أعتت أدنا معدل بلخ 

ومن تادير ال تررات نجرد أن ال قرد فري الصرالدة ازداد مرع زيرادة فتررة التحيرين فقرد ت وقرت فتررة التحيرين األولرا  
فري حرين ترّجلت فتررة التحيرين األريررة  2كغخ / ترخ 379.80معنوياً علا باقي فترات التحيين متّجلة معدالً بلخ مقدارأل 

رة التحيرين والمرادة الحافظرة إذ وجرد ت روق ال تررة األولرا مرن وي كرد ذلرك تردارل فتر ،2كغرخ / ترخ 334.93أقل معدل بلخ 
والتي لخ ترتلف معنوياً عن باقي المواد وال ترات باتتدناء ال ترة األريرة  2كغخ / تخ 403.33بمقدار CCBالتحيين لمادة 

لصالدة بلرخ مقردارأل في حين تّجلت ال ترة األريرة وبدون مادة حافظة أدنا معدل ل 2كغخ / تخ 347.15بمعدل CCBلمادة 
مرن مالحظرة النترادر الراصرة بالصر ات الميكانيكيرة لجميرع النمرىذج المدروترة نجرد إنر راص معامرل  .2كغخ / ترخ 246.93

المرونة ومعامل الكتر وال د الموازي لأللياف والصالدة للعينات اير المعاملة بالمواد الحافظة والمعاملة فقرت بال تريرات 
 Santosوهررررذا دليررررل للن ررررات ال تررررري عليهررررا حيررررث أكررررد  ،لجميررررع ال تريررررات المدروتررررةإذ أعتررررت أدنررررا المعرررردالت 

أن الر ب اير المعالر بالمواد الحافظة يكون معّرياً للتردهور ب عرل ال تريرات كنتيجرة حتميرة  Delmenezzi (2012)و
دويرة لصر ة ال قرد برالوزن ومرد  ومن النتادر تّخ مالحظة وجود عالقة بين النتربة الم ،لتغذية ال تريات علا الكربوهيدرات

ارتبرات معرراملي المرونررة والكتررر بهررا فقرد تبررّين أن معامررل الكتررر كرران أول الصر ات المتررادرة بالترردهور ال تررري دررخ معامررل 
 1.92 بلغتفي نتبة فقد  A. alternaraالمرونة وأريراً نتبة ال قد بالوزن الجاف لر ب الحور األتود فقد تتبب ال تر 

ونررتر عررن  %15.715وقيمررة ال قررد بقرروة معامررل المرونررة  %16.72فرري حررين بلغررت قيمررة ال قررد بررالقوة لمعامررل الكتررر  %
في حين كانت قيمتري ال قرد فري معراملي  %2.39نتبة فقد بالوزن الجاف مقدارها  Ac. camptosporumاإلصابة بال تر 
فري  %2.10في نتبة فقد برالوزن  N. dimidiatumوتتبب ال تر  ،علا التوالي %14.40و 16.72ة % الكتر والمرون

 Curlingلقرد وجرد .%13.08ونتربة ال قرد برالقوة لمعامرل المرونرة  %15.62حين كانرت قيمرة ال قرد برالقوة لمعامرل الكترر 
( أن ال قررد فرري قرروة األر رراب نتيجررة اإلصررابة ال تريررة بررالتع ن البنرري يظهررر قبررل ال قررد المعنرروي فرري وزن 2002وآررررون )
يرر دي إلررا انر رراص قرروة انحنرراء  %10-5( أن ال قررد فرري وزن األر رراب بنترربة 1978) Wilcoxوأّكررد  ،الجافررة األر رراب

( أن التدهور ب تريات التع ن الررو المرتبتة ب قدان الوزن للر رب 2006) Rabergوأدبت  ،%70-50األر اب بمقدار 
وأ رررار  ،(MOEو MORادير االنحنررراء )يعرررد أفيرررل مقيررراك لمعرفرررة المراحرررل المبكررررة للتررردهور مرررن ررررالل معرفرررة تررر

Winandy وMorrell (1993( إن الر ررررررررص فرررررررري الصرررررررر ات الميكانيكيررررررررة .)MOR وMOE )  كرررررررران بمقرررررررردار 
وقد يعود التبب في تادر األر اب بالهجوخ ال تري إلا تبيعرة  ،مرات مقارنة بمقدار ال قد بالوزن الجاف لألر اب 4 - 3

مكوناتها وتريقة ت كلها كونها المتر ولة عرن مرد  مقاومتهرا ل عرل فتريرات الت تر  وبالترالي تروف تر در فري الرصرادص 
ريرات وأدبترت العديرد مرن الدراترات أن فت ،(2011،وآرررون Hashemiو Hill،2000ال يزيادية والميكانيكية لألر اب )

الت ت  أّدت إلا حدوث رتارة في القوة أترع من ال قد بالوزن ونتيجة للتدهور بال تريات بىحردادها تغيرراً فري الرصرادص 
 ،Starkو 2000،وآرررون Curlingالكيميادية لألر اب مما تبب انر اياً في القروة قبرل حردوث االنر راص فري الروزن )

ازي لأللياف والصالدة حيث ظهر أعلا فقد في القروة للعينرات المعاملرة فقرت وكذلك الحال بالنتبة لص ة ال د المو .(2001
التعرررف عليرره مررن رررالل قيرراك  مررن الصررعوبة وحينهررا يكررون بال تريررات وظهررر ذلررك فرري المراحررل المبكرررة مررن الترردهور

أن  ،انيكية( أن فتريات التع ن البني تعمل علا ر ص القو  الميك2008) Kretschmann ا ار االنر اص بالوزن حيث

إذ أن صر ة الصرالدة  ،عملية التدهور يكون تاديرها األكبر علا المتانة واالنحناء وعلا الرصادص األررر  منهرا الصرالدة
 ،(2002،وآرررون Andersonلألر اب قد تتباين فري مقاومتهرا للت تر  انترجاماً مرع المكونرات الكيمياديرة فري األر راب )

 .الرصادص الكيميادية لألر اب يتتبب في ه ا تها ور ص معامل ال د فيها ( أن التدهور في2002) Bohnoffوذكر 

( أهميرة ارتبرات الصر ات الميكانيكيرة بدرجرة التردهور الحاصرل لألر راب إذ أن 2005) Wolcottو Schirpوبّين 
الحافظرة قرد  ونالحرظ أييراً أن كافرة المرواد ،فقدان نتبة يديلة مرن الر رب ير دي إلرا ر رص كبيرر فري القرو  الميكانيكيرة

وهرذا  ،عملت علا ر ص تدهور األر اب مقارنة بالمعامالت ايرر المح وظرة مرن ررالل ر رص ن رات ال تريرات أو قتلهرا
أن اتترداخ المواد الحافظة أّد  إلا ر رص Adegeye (2000 )و Adetogun( و1998) Adetoynيت ق مع ماذكرأل كل من 

وبرذلك دبرت أن المعاملرة برالمواد الحافظرة أّد  إلرا  ،الناتر عن ال تريراتعمليات التدهور وقلل من ال قد في الوزن الجاف 
 ،Donathو 2003وآررررون ،  Adetogunإتالررة عمررر االتررترداخ لألر رراب فيررالً عررن تحتررين رواصررها الميكانيكيررة )

 .(Vignali،2011و 2004
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تادير المواد الحافظة المدروتة فري صرالدة الحرور األترود المعامرل بدالدرة فتريرات ولردالث فتررات تحيرين  :(4الجدول )
 مرتبرياً 

Table (4): the effect of preservatives studied in the hardness (kg / cm
²
)for black poplar wood 

which treatment by three fungi and three laboratory incubation periods.  
 فترة التحيين
 ) هر(

Incubation 

period  

(Month) 

 المادة الحافظة
preservative 

كغخ / تخ)الصالدة 
٢
) 

effect of hardness (kg / cm
²
) 

 Fungiال تريات/ 

فترة التحيين 
 والمادة الحافظة
incubation 

period& 

preservative 

فترة 
 التحيين

incubation 

period C A AC N 

2 

Control 409.85 a 299.97 fg 296.89 fgh 320.20 def 331.73 cd 

379.80 a 
CCB 409.85 a 406.68 a 396.83 a 403.27 a 404.16 a 

CCA 409.85 a 396.67 a 403.37 a 403.42 a 403.33 a 

CZC 409.85 a 406.97 a 360.02 bc 343.22 cde 380.02 abc 

4 

Control 409.85 a 263.14 h 276.50 h 226.36 i 293.96 d 

354.08 b 
CCB 409.85 a 389.90 ab 346.74 cde 313.44 efg 364.98 abc 

CCA 409.85 a 310.16 efg 409.84 a 403.44 a 383.32 ab 

CZC 409.85 a 409.90 a 316.58 def 360.01 bc 374.08 abc 

8 

Control 409.85 a 203.16 i 218.14 i 156.55 j 246.93 e 

334.93 c 

 

CCB 409.85 a 351.81 cd 310.11 efg 316.84 deg 347.15 bc 

CCA 409.85 a 309.70 efg 402.97 a 403.42 a 381.49 ab 

CZC 409.85 a 410.09 a 276.66 g 360.05 bc 364.16 abc 

 *تادير متوتت ال تريات
Average fungi effect 

409.85 a 346.51 a 334.55 c 334.18 c 

*تادير التدارل بين فترة 
 التحيين وال تريات

effect of interference 

between the 

incubation period 

and fungi 

2 409.85 a 377.57 ab 364.28 abc 367.53 abc 

 *تادير متوتت المادة الحافظة
Average preservative 

effect 

4 365. 94 a 343.27 bcd 337.42 bcd 325.81 bcd 

8 409.85 a 318.69 cd 301.97 d 309.21 d 

*تادير التدارل بين المادة 
 الحافظة وال تريات

effect of interference 

between the 

preservative and 

fungi 

C 409.85 a 255.42 d 263.84 d 234.37 d 290.87 C 

CCB 409.85 a 382.80 ab 351.23 bc 344.52 c 372.09 b 

CCA 409.85 a 338.85 c 405.39 a 403.34 a 389.38 a 

CZC 409.85 a 408.98 a 317.75 c 354.43 bc 372.75 b 

A Control:C  : Alternaria alternata  ، AC : Acremonium camptosporum ، N : Neoscytalidium dimidiatum  
 .0.05تو  احتمال * المتوتتات التي ت ترك بن ك األحرف للعوامل الم ردة وتدارالتها ال ترتلف معنوياً فيما بينها حتب ارتبار دنكن متعدد الحدود عند مت

The averages with the same letter for each factor and their interaction is a non-significant according to Duncan s multiple test at rang 

0.05.  

THE EFFECT OF SOME PRESERVATIVES ON TO BLACK POPLAR 

Populus nigra L. WOOD WHICH TREATMENT BY SOME DETERIORATION 

FUNGI IN MECHANICAL PROPERTIES 
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College  of  Agriculture and Forestry, Mosul  University. Iraq 
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ABSTRACT 

The results showed the effect of preservatives on some mechanical properties of black 

poplar wood which treated with wood decay fungi)Neoscytalidium dimidiatum, Alternaria 

alternata, Acremonium camptosporum)such as bending strength modulus of elasticity (MOE) 

and modulus of rupture )MOR). the results revealed the effects on static bending  property 
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which  involved (MOE) and)MOR). It was shown that the highest decrease in the values of 

(MOE) and )MOR) were found at the last stage of incubation and the lower loss in these 

values appeared in the first  and second period of incubation.the results also showed that there 

were no significant differences among the fungi and the type of preservatives used in this 

study, while there was a significant differences between them and the control.            

With respect to the values of tensile parallel to the grain and hardness , the results 

showed a variation in their values according to the different in the  incubation times, the 

highest values of tensile and hardness appeared in the samples incubated for two months 

followed by the second incubation period(4 months) and then the lowest values of both 

properties obtained at the last stage of incubation.It is also found that the  three kinds of fungi 

decreased  the values of tension  and hardness in the wood samples but there was no  

significant differences among them  in their effects on the same properties.it is also noticed, 

that , all the  used preservatives in this study preservated the decrease in the values of tensile 

parallel to the grain of the wood samples treated with them, also the infected samples of wood 

treated with the preservatives maintained a high values of  hardness , in which (CCA) was the 

best and differed significantly from (CCB) and (CZC).                       

Keywords: Wood preservatives CCB, CCA ، CZC; mechanical properties; Soft rot fungi; 

Brown rot fungi. 
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