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وسط فيالنامیةLeucaena leucocephalaسیناوب اللـوالوزن النوعي لخشافـاأللیاد ـأبعدراسة
العراق

ندى عباس احمدفیصل رشید ناصر باسم عباس عبد علي      حسن حسین علي 
والغذائیةمركز الربیع للبحوث الزراعیة مركز بحوث ومتحف التاریخ الطبیعي  

وزارة الصناعة والمعادنجامعة بغداد                                  

الخالصة
مس من خلبحث أخذت نماذج اا النامیة في العراق اللوسینخشب ألیافبھدف التعرف على صفات 

وكذلك الوزن النوعي ھا جدراناتكاوسموأقطارھااأللیافأطوالالتباینات في درست . من منطقة بغدادأشجار
القرب إلىالتي تقع األلیاف أطوال أنالنتائج أظھرت.المستویین الطولي والعرضي للساقىوذلك علللخشب

العامل الطولي لم . الشجرة من تلك الواقعة بالقرب من لب أكثركانت وسماكات جدرانھا وأقطارھامن القلف 
من أكثر قلیال عند القاعدة األلیافأطوالفي الوقت الذي ظھرت فیھ ف،األلیافإبعادیكن تأثیره متجانسا على 

.أعلى معدالتھا عند المستویات العلیا من الساقتلك القریبة من القمة ، فان اقطارھا وسماكات جدرانھا كانت في 
. لشجرة اطولیا في ساقأولم یظھر الوزن النوعي تغییرات معنویة واضحة  مع اختالف موقع العینة عرضیا 

إلىإضافةلوزیة  لیالسالعجینةالنامیة في العراق إلنتاجاستخدام خشب اللوسیناإمكانیةإلىنتائج البحث أشارت
.األخرىاستخداماتھ المعروفة 

لمقدمةا
تحت المجھر من الضروراألخشابتعد دراسة نوع ما من 

بالظروف بآخرأوبشكل تتأثرأنحیث، والمختلفةھ لالستخدامات تحیالنوع وتحدید صال
أنبمكان ةاألشجار

استه.أخرىروف  لما او اال  اسةكم در من  جري 
صفات أجریت)١٩٩٥،الباسل(في العراق كیماویة عن ھذا النوع

Leucaenaفة
leucocephala.

وشمال مختلفةفي مناطق ـ عراقالإلىحدیثا المدخلةـالشجرةلقد تم توطین ھذه 
واألصليموطنھا إلىةاضافواندونیسیاوالھند أفریقیا
ةعشرنوعا من )٥٥(و. )١٩٨٣، Duke(الجنوبیة أمریكاشمال

معروفة  ل إال أن، )١٩٩٠وآخرون ، Vargas( ا
.Lالنوعھو اوانتشار leococephala)Negi١٩٩٢، خرونوآ.(

نتیمتراس٢٥إلىمترا وقطرھا 20إلىأشجارهشجیرات ویصل طول أوةصغیرأشجارایضم ھذا النوع 
لحرارةالقاعدیةإلىالمتعادلةالترب في موطنھا االصلي ویفضل  لرطوبةا وا

)Duke،(ولل). ١٩٨٣Rao و
Azeemoddin،للماشیةكعلف لذا فانھ یستخدم )١٩٨٨

األثر)١٩٨٤، Rushkin( ال
)Mimosine( مختلفةمن خالل اجرءات ومعالجات)Azeemoddin، الضافو،ھذا)١٩٨٨وآخرون ا إلىةب

لةمظلشجارأوكوحفظالتعریةوفي منع التربةةنوعیینـصب في تحسمخفانھ یستخدم كالزیتیةبذوره 
.)١٩٩٠، Blairو Catchpoole( النباتبھا ھذایتمیزأخرىكثیرةومزایاوالكاكاولبنل

باألخص في مجالین مھمین ھما العجینة السلیلوزیةصناعاتنا الخشبیة بالمادة األولیة من الخشب الخام و
٢٩/١٠/٢٠٠٨وقبولھ  ٢٢/٦/٢٠٠٨تاریخ تسلم البحث 

الخشب صالحیةلتحدید أساساعامال یشكل ھنا حجم الساق الرئیسي للشجرةحیث الةیالتركیبواأللواح
نمو النوع سرعةني بعد ذلك ھو یكون العامل الثاو، التشریحیةصفات الخشب وعناصره وإنمالھذا االستخدام
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یتمیز خشب اللوسینا بصالبتھ وبلون اصفر فاتح للجزء العصاري .اقصرةزمنیبفترةوتكوینھ حجما خشبیا اكبر 
یستخدم والذي ھتانین من قلفسخدم على االغلب كوقود او لصناعة الفحم كما یستخرج الی،وبني للجزء القلبي منھ

یھدف .)١٩٩٧وآخرون ،Felisa( في صناعة االواح الطبقیة مالدیھایدعن الصق الفینول فوربدیال 
تباین ھذه الصفات عمودیا ةوكیفیالنامیة تحت الظروف المحلیة اللوسینا ألیافصفات البحث الى التعرف على 

دامات ھ لالستختفي وزن الخشب النوعي وذلك لتحدید صالحیةالتغیرات الحاصلإلىإضافةبالساق وأفقیا
.المختلفة 

وطرائقھمواد البحث
احد من جا)  DBH( عند مستوى الصدرسم١٦–١٢تراوحت بین بأقطار أشجاراختیرت خمس  نب 

بغرزه و) ة(الخذ نماذج الخشب )  Increament Borer(استخدم المثقاب . الطرق في بغداد لك  ذ
بعأمن الشجرةباتجاه لب  تربةةر وذلكم1.5ال

.لألشجارمن االتجاه الشمالي ارتفاع السیقان التي یمكن اخذ النماذج منھا وكانت العینات كلھا
لخارج إلى2بطول ةتم اخذ نموذجین من كل عین اآلخرا ةإلىو

لغمر ةة،أربعإلى احةا اإلز قطعةةفوالمعرو بعةوال لرا ا
ذلك بعدلدراسة لفصل .و ) (Macerationاستخدم 

درجات ةمختلف فضلان مختلفةلمددةرارحو أ
:ھي مایلي وسلیمةبشكل جید منفصلةألیافللحصول على ةمعامل

روكسید الھدروجینبی١:حامض الخلیك الثلجي 1
م٤٠:  ةحرارالدرجھ 

ساعة٢٤:  المعاملةةمد
عن م رج المحثمرات ةبعدھا تم غسل الخشب المعامل بالماء لعد

بعادقیاسات أجریت.وحضرت الشرائح للفحص المختبرىبعضھا وصبغت بالسفرانین تضمنةأ لم طول ا
40

:عوامل ھي ةبثالثیةعاملالتجربة
وحللت ، ٥: شجاراألعدد ،٢: ،٤: م

CRD350الوزن النوعي اتقیاستكرر.ار دنكن بواختبرت باخت
.اللیف بذلك المستوى ألبعادلیكون معدلھا ممثال ةلیف

والمناقشةالنتائج 
ألیافلكل من عاملي االرتفاع والقطر على صفات إحصائیةوجود تأثیرات إلىنتائج البحث أشارت

یفة مما دعي الى اعتماد بیاناتھا فقطخفاألشجارالتباینات بین ظھرت في حین ،خشب اللوسینا ووزنھ النوعي
فمن ،بحسب موقعھا في الساق لیافاألأبعادفي تبایناھناك أنظھر دلق.لزیادة رصانة النتائج للعاملین اآلخرین

بلغ بحدود التأثیرھذا ). ١ل دوجال( الخارجإلىطولھا یزداد باالنتقال من اللب أنظھراأللیافطول ناحیة 
یأخذانھ لمإالمستویات االرتفاعةلكافواضحالتأثیرھذاأنومع ، كمعدل عام % ١٠

ـالفرق بأسفل الستداخل العاملین حیث كانبسبب نفس المنحى 
. اع بالشجرةـي والخارجي من بعضیھما مع االرتفـالساق  وتقارب الخشـب الداخلقطرصتناق

صوكان التناقةمن تلك التي في القاعدقلیالاقصرـة ا فقد كانت أطوال األلیاف في القمـما طولیا
أحیانا إلى أن عمر التأثیر ھذا مثل ویعزى ، في الخشب الخارجي منھ في الخشب الداخليالتدریجي أكثر وضوحا

Tsoumisسفل  أكثر مما في المستویات العلیا من الساق األطبقة الكامبیوم الوعائي في  )،١٩٦٨(.

ینا ــاق اللوســا في ســا وعرضیــطولی)ملم ( افــوال األلیـتباین أط: ) ١(جدولال
م رق

الشجرة
الخشب الخارجيالخشب الداخليالعرضي
١٢٣٤١٢٣٤الطولــي
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١٠.٨٧٥٠.٧٩٠٠.٨٦٣٠.٨٧٢٠.٩٧١١.٠١٣٠.٩١٦٠.٨٣٤
٢٠.٨١٥٠.٨٥٣٠.٧٨٦٠.٧٩٤٠.٨٩٥٠.٨٧٠٠.٨٢٠٠.٨٢٨
٣٠.٨١٩٠.٨٦٢٠.٨٤٦٠.٧٨١٠.٩٤٠٠.٨٦٩٠.٨٦٢١.٠٣٥
٤٠.٨٧٣٠.٧٤٣٠.٨١٩٠.٨٦٤٠.٩٦٤٠.٩٤٧٠.٨١١٠.٨٣٩
٥٠.٨٥١٠.٨٢٩٠.٧٩٢٠.٨٢٥٠.٩١٠٠.٨٨٧٠.٩٦١٠.٩١٦

٠.٨٤٨طولیاالمعدل
)أب(

٠.٨١٥
)أ ( 

٠.٨٢١
)أ ( 

٠.٨٢٧
)أ ( 

٠.٩٣٦
)ج ( 

٠.٩١٧
)ب ج(

٠.٨٧٤
)ب ( 

٠.٨٩٠
)ب ( 

)ب(٠.٩٠٢)أ ( ٠.٨٢٣عرضیا
حسب إحصائیااالختالفعدم إلىتشیر المتشابھةلحروف وا. ةقراء50كل قیمھ في الجدول تمثل معدال لـــ

.)٠.٠٥( دنكنارباخت

موقعھا في الساق لخشب اللوسینا بحسب)میكرون ( تباین أقطار األلیاف: ) ٢(جدولال
رقم 

الشجرة
الخشب الخارجيالخشب الداخليالعرضي

١٢٣٤١٢٣٤الطولــي
١٢٢.٨٩٢٣.١٣٢١.٢٨٢٢.٤٦٢٣.١٧٢٥.٤٦٢٤.٢٩٢٤.٥٥
٢٢١.٦١٢٣.٧٧٢٢.١٨٢٢.٠٩٢٣.٣٤٢٤.٨١٢٤.٣٠٢٥.٢٧
٣٢٢.٢١٢٢.٧٠٢٣.٥٥٢٣.٣٦٢٥.١٤٢٤.١١٢٣.٩٠٢٤.٦٨
٤١٩.٨٣٢٠.٣٦٢٠.٨٢٢١.٤٠٢١.٧٢٢٢.٣٨٢٢.٣١٢٢.٠٢
٥٢٢.٠٤٢٣.٥١٢٣.٠٨٢٢.٦٩٢٣.٨٢٢٤.٥٥٢٥.٣٧٢٥.١٦

المعدل
٢١.٧٢طولیــا

)أ ( 
٢٢.٦٩

)ب(
٢٢.١٨

)أب(
٢٢.٤٠

)أب(
٢٣.٥٢

)ج(
٢٤.٢٦

)د(
٢٣.٦٣

)ج(
٢٤.٣٤

)د(
)ب(٢٣.٩٦)أ ( ٢٢.٢٥عرضیا

من % ٨من القلف وبما یعادلالقریبةاأللیافمن نحافةأكثرالداخل إلىالواقعةفكانت تلك األلیافأقطارتباینت
الطولي نرى أن الفروقات بین الداخل تباینالخل ھذا العامل مع اتدةحظمن مالو). ٢جدول ال(تقریباةللیفاقطر 

مغایرة لماة بصوراأللیافبأقطاراالرتفاعلقد اثر مستوى. لمستویات االرتفاع المختلفةوالخارج كانت متقاربة
كون ھذا یكمن فيفيھي تلك الواقعة إلى األعلى ولعل السببراحصل مع أطوالھا فقد كانت أكثر األلیاف أقطا

حصلمثل ھذا التأثیر،المصنعالغذاء مجلة زراعة ةیعني قربھا من منطقالتاج مماةمن منطقةھذه المناطق قریب
الجدار ةسماكدادتازفقد ھامع أقطاراقل قلیال مما حصلةوبنسب)٣جدول ال(جدران الخالیا ةفي سماك

طولیا حیث ازداد سمك نفسھ ءأللیاف الداخلیة وحصل الشيجدران اةعن سماك%٦بحدود  الخارجلخشب
وسماكتھ نجد ساق الشجرة ومن مراعاة قیم الزیادة في كل من قطر اللیفبمع االرتفاع زیادة طفیفة جدار اللیف

قطر التجویف قد نالھ النصیب األوفر من الزیادة وھذا بدوره والذي یمثلةان الفرق بین القطر وضعف السماك
ةالعجینةاأللیاف لصناعة معیارا جیدا لصالحیالتي تعد(Runckle Ratio)رنكل ةفي قیم نسـبایجاباثرؤسی

أظھرت قیاسات الوزن النوعي لخشب اللوسینا على انھ من ).Beating(الطرق واستجابتھا لعملیاتةالسلیلوزی
ى تأثیر خفیف لتداخل عاملي المستوى العرضي األوزان النوعیة المتوسطةـ الثقیلة ولم یظھر لعوامل الدراسة سو

.والمستوى الطولي
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.ساق اللوسینا طولیا وعرضیا في)میكرون ( جدران األلیافةتباین سماك: ) ٣(جدولال

الشجرة
الخشب الخارجيالخشـب الداخلــيالعرضي

١٢٣٤١٢٣٤الطولــي
١٤.٣١٣.٤٨٤.٣٣٤.٠١٣.٩٧٤.٦١٤.٨٤٤.٣٥
٢٣.٨٨٤.٦٨٣.٧٢٤.١٤٤.١٩٤.٣٣٤.٥٠٤.٦٦
٣٤.٣٦٣.٧٢٤.٣٠٤.١٨٤.٤٣٤.٢٢٤.٢٦٥.٠٧
٤٣.٥٦٤.٢٢٣.٧٠٤.٤٧٣.٩١٤.٠٣٣.٦٠٣.٨٩
٥٤.١٨٤.٧٧٤.٥٠٤.٥٨٤.٥٣٤.٩٦٤.٦٨٤.١٦

المعدل
٤.٠٦طولیـــا

)أ ( 
٣.٩٧

)أ ( 
٤.١١

)أب(
٤.٢٨

)ب(
٤.٢١

)ب(
٤.٤٣

)ج(
٤.٣٨

)ب ج(
4.47

)ج(
)ب(٤.٣٧)أ ( ٤.١٠عرضیــا

.اقــا في الســا وعرضیــینا وتباینھ طولیــب اللوسـالوزن النوعي لخش: )٤(جدولال

الشجرة
الخشب الخارجيالخشب الداخلي  العرضي

١٢٣٤١٢٣٤الطولــي
١٠.٦٧٢٠.٦٦٠٠.٦٨٨٠.٦٩٢٠.٦٨٢٠.٦٧٩٠.٦٩٠٠.٦٧٤
٢٠.٦٨١٠.٦٧٥٠.٦٨٧٠.٦٧٧٠.٦٧٠٠.٦٨٥٠.٦٦٨٠.٦٩١
٣٠.٦٩٣٠.٦٧٩٠.٦٧٣٠.٦٨٠٠.٦٨٨٠.٦٦٥٠.٦٩٤٠.٦٧٩
٤٠.٦٨٦٠.٦٩٢٠.٦٧٤٠.٦٦٧٠.٦٦٠٠.٦٨٢٠.٦٨٠٠.٦٨٨
٥٠.٦٦٤٠.٦٨٠٠.٦٩٥٠.٦٧١٠.٦٧٧٠.٦٨٥٠.٦٧٩٠.٦٨٦

المعدل
٠.٦٧٩طولیـــا

)أ ( 
٠.٦٧٧

)أ ( 
٠.٦٨٣

)أب(
٠.٦٧٧

)أ ( 
٠.٦٧٥

)أ ( 
٠.٦٧٩

)أ ( 
٠.٦٨٢

)أب(
٠.٦٨٤

)ب( 
)أ ( ٠.٦٨٠)أ ( ٠.٦٧٩عرضیا

أبدیا زیادة لتي تظھر أن المستویین الثالث والرابعا(4)جدول الفي النوعيمالحظة معدالت الوزنویمكن 
فاالختالف في الوزن النوعي ضمن الشـجرة .ة  في الوزن النوعي وباألخص  للخشـب الخارجي ملحوظ

ختالفاتاالأما .الواحدة یخضع العتبارات معینة یبدو أن أیا منھا لم یكن لھ تأثیر واضح في  نماذج البحث 
نامیةكانت المختارةشجاراألأنمع المدروسةالصفات ألغلبإحصائیاةخفیففظھرتاألشجارعلى مستوى 

للضوء وكفایتھا من میاه اا من تعرضھبعینھةكل شجرنمو ظروف إلىطبیعي یرجع أمروھذا ةواحدةمنطقفي 
قد أھملت االختالفات بین فا لذ،رھا وربما عوامل وراثیة وغیر ذلكھا جذوفیةتدمالتربة المةالسقي ونوعی

.ادة رصانة البیانات الممثلة للعاملین اآلخرین لزیأشیركما األشجار واعتمدت بیاناتھا
ةوسط 

إلى ةباإلضافھذا ،نكل رةمن حیث طول اللیف وسمك الجدار ونسبالسلیلوزیة ةالعجین
.أنواعھا 
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Nat. Hist. Res. Cent & Museum                           Al- Rabea Research Center

Baghdad Univ. , Iraq Ministry of Industry

ABSTRACT
The research has conducted to investigate some wood properties of Leucaena

leucocephala growing in the middle of Iraq. Specimens were taken from five trees
around Baghdad to study the variation of fiber dimension and specific gravity
longitudinally and transversely among the stem. Results showed that length , diameter ,
and wall thicknesses of fibers near the bark were more than that located near the pith of
the tree. Effect of longitudinal factor was not steady ; while fiber length was slightly
more in the base than in the upper stem levels, fiber diameter and wall thickness had
their higher mean values at the higher positions of stem. Wood specific gravity showed
no significant differences neither longitudinally nor transversally among the stem.
Results  referred to the possibility of using this wood species for pulp production in
addition to its conventional uses.
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