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وغیر الذائبةالذائبةالكیمیائیةالخشبمكوناتفيNattrassiae mangiferaeفطر تأثیر ال
خالد طھ حسنولید عبودي قصیر  اري عادل عبدالقادر ئ

العراق–الموصلجامعة/والغاباتكلیة الزراعةالعراق-جامعة دھوك/كلیة الزراعة

صـةالخال
Nattrassia mangiferaeدرس تأثیر الفطر ( H. & P. Sydow ) Sutton & Dykoفي

اللكنینغیر الذائبة كنسبالكیمیائیةالمكونات وبنزین والماء الحار–یة الذائبة في اإلیثانولئالمكونات الكیمیا
Quercusالبلوط ( لیة لخشب العصاري والصمیمي لبعض األخشاب التجاریة المحلالرمادوھولوسلیلوزالو

aegilops L. والقوغPopulus nigra L. والجنارPlatanus orientalis L.صفصاف ـوالSalix
acmophylla Boiss والصنوبرPinus brutia Ten. ( ًأن أعلى فقد في ھذه ، وتبینالمعداة صناعیا

كبرأن أ. ا في خشب الصنوبر ـوأدناھكان في خشب الصفصاف یلیھ القوغ ثم الجنار ثم البلوط المكونات
. القوغ والجنار ثم البلوط وأقلھا الصفصافتالهفي خشب الصنوبر وكانأحدثھ الفطرنسب اللكنینتغیر في 
ي وأحدث الفطر أعلى فقداً ف. ة التحضینمدمع استمرار لكنین األخشابنسب زیادة تدریجیة في تكما ظھر

مددولم یكن ل. ان أدناھا القوغ الجنار ثم الصنوبر ثم البلوط وكتالهنسب الرماد لخشب الصفصاف ، 
تالھماوبر والبلوط ، أحدث الفطر أقل فقداً في نسب ھولوسلیلوز خشب الصن.فقد الرمادفيالتحضین تأثیراً 

. التحضین مدةثم أزداد ھذا الفقد مع تقدم ،نار وكان أعالھا فقداً الصفصافخشب القوغ والج

المقـدمة
N.  mangiferaeالفطر عدی ( H. & P. Sydow ) Sutton & Dykoوطوره الكونیدي

Hendersonula toruloidea فھو یتسبب . من الفطریات المھمة المدمرة لألشجار وأخشابھا بعد القطع
تب عنھ الذي یتراألمر لساق الرئیسي واdiebackالتراجعي لألفرعموت الوcankersالتقرحات في

مستوطن في الوالیات المتحدة األمریكیة وأوربا یاً والمـشر عـو منتـوھ.declinningتدھور األشجار 
األشجار ذات القلف الرقیق كبیرةیصیب الفطر بدرجة .وفي العدید من البلدان االستوائیة وشبھ االستوائیة 

) .١٩٩٧وآخرون ، Sigler( شدید الحرارةالتي یكون صیفھاوالتي تنمو في المناطق 
والفاكھة من المعروف أن للفطر مدى عائلي واسع ویصیب عدداً كبیراً من أشجار الغابات االقتصادیة 

) ١٩٧٩،WoodوBullen( madroneوأشجار  ) ١٩٧٤وآخرون ، English(اللوز :  مثل
، فضالً عن) ١٩٩٥، وآخرونRotem(والمشمش ) ١٩٨٨،WarrenوSherman( والصنوبر 

أشجار أخرى كالحمضیات والتوت و) ١٩٩٤، Siglerو Matheron(توس بإصابتھ ألشجار الیوكال
، وآخرون Olesnو ١٩٥٤، Wallaceو Calavan(والجوز والتین والدفلة والجمیز والتفاح والقوغ 

. )٢٠٠٥، Jiskaniو ١٩٩٦، SinghوVerma(المانكوارـكما یصیب بشكل كبیر أشج. )٢٠٠٠
أشجار الجوز والبلوط والكستناء والكازوارینا والنخیل والمشمش على سجل الفطرأما في العراق فقد 

و Nataurو ١٩٦٧، Al-Haideriو Natour( والعنب والحمضیات والعرموط والرمان والتوت 
Ahmed ،و ١٩٦٩Ahmed ،و١٩٧٣Mustafa ،(التفاحو) ١٩٧٤Al-Hassan، وآخرون

عبدهللا ، (البروتيوالصنوبر)١٩٧٩وآخرون ، Shawkat( الثمري القوغ بأنواعھ والصنوبرو) ١٩٧٠
) ٢٠٠٥، نضالوإبراھیم( ، وعلى أشجار البرتقـال) ١٩٨٧، وآخرونكریم(وسبتوالیوكال)١٩٨٥

) .٢٠٠٥، محمد( والجنار 
أن نسب المستخلصات المثبطة تكون عالیة في الخشب الصمیمي ) ١٩٨٠(وآخرون Panshinأشار  

إلى أن الماء یذیب األمالح غیر) ١٩٨٦(Al-Hialyوقد أشار . مقارنة بالخشب العصاري للنوع الواحد 
العضویة كأمالح الكالسیوم والسلیكا ومواد كاربوھیدراتیة اخرى ومركبات الفینول وأن الزیادة في نسبة

ات الذائبة في المذیب قد ترجع إلى حد ما إلى زیادة نسب الكاربوھیدرات والنواتج األیضیة فيالمستخلص
ح علماً أن الفطر یستطیع استغالل الكاربوھیدرات بصورھا المختلفة وكذلك األمال. األجزاء العلیا من التاج 

لفینوالت والمواد األیضیة وأن العامل المحدد لنشاط الفطر ھو وجود اغیر العضویة ولكن بدرجة محدودة
.األخرى والتي تعـد كمثبطات أو سموم قاتلة للفطر 

.٢٠٠٧مستل من اطروحة دكتوراه للباحث األول 
١٨/٢/٢٠٠٩وقبولھ ٥/٨/٢٠٠٨تاریخ تسلم البحث

) ١٩٩٧(وآخرونHuangو) ١٩٩٧(Deaconو) ١٩٩١( GoldوAlicوقد أشار كل من 
) ١٩٩٩( Singletonو Breenو 
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سب. بتحلیل السلیلوز والھیمیسلیلوزنتیجة لتحلیلھ البسیط مقارنة 
وصاباألشجار الم

)Choong ، ١٩٩٤و رمضان ، ١٩٧٤وآخرون (
)Fossum وLibert ،و ١٩٧٢

. )١٩٨٨صدیق ، 
ألھم غیر الذائبةویة الذائبة ئالمكونات الكیمیاالدراسة بیان تأثیر لقاح الفطر على مقدار الفقد في تھدف

الرمادوھولوسلیلوز والاللكنین والمتمثل بنسبأنواع األخشاب التجاریة تحت ظروف العدوى الصناعیة 
.لخشب العصاري والصمیميلالحاربنزین والماء–یة الذائبة في اإلیثانولئلمكونات الكیمیااو

ھئقوطـراالبحثمـواد
الذائبة ھیأت قطع الكیمیائیةلبـیان تأثیر الفطر في المكونات -:یة الذائبة یائتأثیر الفطر في المكونات الكیم

سبق تحضینھا والقوغ والجنار والصفصاف والصنوبرالصمیمي للبلوطعصاري والخشـب لخشبیة ممثلة ل
یة للقطع الخشبیة السلیمة تقدیر نسب المكونات الكیمیائ، وذلك لN. mangiferaeعلى مستعمرات الفطر  

طحنت القطع الخشبیة ومررت دقائق الخشب من خالل . شھر ٥و٤و٣و ٢و ١وصفروالمصابة وللمدد
ملم إلزالة األحجام الكبیرة من المسحوق ، ثم نخل المسحوق النافذ خالل ١قطر الفتحة فیھ خل امنثالثة 
. ، وأخذ المسحوق غیر النافذ من المنخل األخیر ألغراض التجربة مش على التوالي٦٠و مش٤٠منخل 

تحت ظروف المختبر لحین إجراء عملیات polyethylene bagsحفظت العینات في أكیاس بالستیكیة
-:وكما یأتي ) ١٩٦٧، Browning( لألخشاب الكیمیائیةوتقدیر نسب المكونات االستخالص 

بنزین بنسبة حجمین –االیثانول مناستعمل خلیط-:بنزین -الذائبة في االیثانول یة ئالمكونات الكیمیافصل 
الخشب ا مـن الذائـبة فیھمالص المواد الكیمیائیةـیة استخـمن البنزین إلى حجم واحد من االیثانول بغ

apparatusباستخدام جھاز االستخالص ) ١٩٦٧( Browningطریقةلتبعاً والعصاري والصمیمي 
soxhletرشیح نـوع ـورق تعلىھـف ووضعـالخشبي المجفمسحوقغم من ال٢ذ ـوذلك بأخwhatman

no. 1،رة لكل عملیة دو٢٥عات ، إذ استمر دوران المذیب سا٥–٤الص ـیة االستخـاستغرقت عملو
-:وفقاً للمعادلة األتیة باتـاستخالص وتم حساب وزن الذائ

١٠٠× بعد االستخالصةلمجففاالعینةوزن-قبل االستخالصةلمجففاالعینةوزن=للمستخلص%
قبل االستخالصةلمجففاالعینةوزن

التي ذجاجرت عملیة االستخالص بالماء الحار على النم-:الذائبة في الماء الحار الكیمیائیةالمكونات فصل 
مسحوقوذلك بوضع ال)١٩٦٧( Browningبنزین تبعاً لطریقة –باالیثانول تم استخالصھا وأنسـبق

وضع في حمام مائي لمدة ثالث وماء ٣سم١٠٠أضیف إلیھ , ٣سم٢٥٠الخشبي المجفف داخل دورق سعة 
غسلت العینة بالماء الحار و. عات متواصلة ثم رشحت العینة من خالل ورق ترشیح معلوم الوزن الجافسا

واشتملت كل معاملة على ثالثة . ساعة٤٨لمدة مْ و١٠٥عدة مرات ، ثم جففت في الفرن بدرجة حرارة
.مكررات 

.رحساب النسبة المئویة للذائبات بالطریقة آنفة الذكبأخـذ النتـائجتم
-:یة غیر الذائبة تأثیر الفطر في المكونات الكیمیائ

لمعیارین ضمن او)١٩٦٧( Browningتمت عملیة فصل اللكنین تبعاً لما أورده -:فصل اللكنین 
TAPPI standard T 13-54 وASTM – D ll 06-56 غم من مسحوق الخشب ١وذلك بوضع

بنزین والماء الحار في دورق أضیف –ئبة في االیثانول المجفف الذي سبق وأن استخلصت منھ المواد الذا
لفترات متتالیةببطء مع استمرار الرج بقضیب زجاجي%  ٧٢همن حامض الكبریتیك تركیز٣سم١٥إلیھ 

طر إلى ـاء المقـمن الم٣سم٥٦٠افة  ـإضبوذلـك%٣ف تركیز الحامض إلى ـخف.ینـولمـدة ساعت
ح المزیـج باستخـدام مرشح ـرش. ات ـدة أربع ساعـلمwater bathمائي امـع في حمـم وضـدورق ثـال

غسل عدة مرات  بالماء الحار وsintered disk 40 mm  PoR4 ( P16 )نوع crossableزجاجي 
واشتملت كل معاملة على مْ ،١٠٥إلزالة ما تبقى من الحامض فیھ ثم جفف في الفرن في درجة حرارة 

. ثالثة مكررات 
-:وفقاً للمعادلة األتیة نسبة اللكنین على أساس الوزن الجاف للمسحوق المستخلص ذت النتائج بحساب أخ

١٠٠× اللكنین بعد فصلةلمجففاالعینةوزن-اللكنین قبل فصلةلمجففاالعینةوزن=للكنین % 
اللكنینقبل فصلةلمجففاالعینةوزن
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معلومة الوزن ، ثم وضعت داخل فرن غم من مسحوق الخشب الجاف في جفنات خزفیة١وضع-:اد الرم
إلى رماد أبیض ثم نقلت مْ لمدة ساعتین حتى تحول كامل مسحوق الخشب٦٠٠الحرق في درجة حرارة 

.لحظة إخراجھا مباشرة تثم وزنھالحین تبریدdesiccatorsالجفنات إلى واقیة من الرطوبة 
-:الرماد وفقاً للمعادلة األتیةنسبة بت حس

١٠٠× بعد الحرق ةلمجففاالعینةوزن- قبل الحرقةلمجففاالعینةوزن=للرماد % 
قبل الحرقةلمجففاالعینةوزن

الذائبة في ـة المستخلصات الخشبیةي من الخشب بعد إزالـیطلـق على الجزء الباق-:تقدیر الھولوسلیلوز 
( واللكنین والرمـاد بالھولوسلیلوز أو الكمـیة الكلیـة من الكربوھیدرات بنزین والمـاء الحـار-االیثانول
Cohen وDadswell ،١٩٣٩ . (م تقدیر نسبة الھولوسلیلوز تبعا لـ ـتDavidson  )باستخدام ) ١٩٧٢

- : العالقة التالیة  
).النسبة المئویة للرماد +النسبة المئویة للكنین + خلصات النسبة المئویة للمست( -١٠٠= زسلیلوللھولو%

لألخشاب المختبرة في كل مرحلة من مراحل اإلصابة الفطریة الھولوسلیلوزوتم حساب الفقد في نسبة
-:یة باستخدام العالقة التال

١٠٠× الوزن بعد اإلصابة -الوزن قبل التلقیح =الھولوسلیلوزللفقد في %
الوزن قبل التلقیح

وتم تحلیل البیانات لكل منھا CRDباستخدام التحلیل العشوائي الكامل السابقة الذكرعاملیةتجارب النفذت 
.واختبرت النتائج بطریقة دنكن covarianceوفق نظام التباین المشترك 

النتائـج والمناقـشة 
-:تأثیر الفطر في المكونات الكیمیائیة الذائبة 

أعلى فقد في أن ) ١( یبین الشكل -:بنزین –الذائبة في االیثانول المكونات الكیمیائیة في نسب تأثیر الفطر 
ھ الفطر في خشب الصفصاف یلیھ القوغ ثم الجنار ثم البلوط بنزین أحدث–نسب المكونات الذائبة في اإلیثانول 

جع وقد یر. بنزین أحدثھ الفطر في خشب الصنوبر –وكان اقل فقد في نسب المكونات الذائبة في اإلیثانول . 
–سبب ھذا التباین

ع األخشاب كالصفصاف وبدرجة أقل من بقیة األنواع كالصنوبر لبعض أنوا
–. الفطرأو غیر مثبطة لنمو وتبویغ

.نشاطھ الضعیف علیھا 
 )٢ (–

، تالهللخشب العصاري للصفصاف 

.بسبب عدم قدرة الفطر في النمو على الخشب الصمیمي للصنوبر بسبب وجود المثبطات فیھ 
) ٣( -:في نسب تأثیر الفطر

نسب المكونات الذا
.الصنوبر اقل فقداً في محتواه من نسب المكونات الذائبة في الماء الحار

) ٤( أظھر الشكل 

.سب مكونات الخشب العصاري للصفصافوالصمیمي للجنار ، في حین كان أعلى تأثیر للفطر في ن
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بیة ــ ــ ــ ــ ــواع الخش ــ ــ األنـ

الخشب العصاري الخشب الصمیمي

فيN. mangiferaeالفطر تأثیر:)٢(الشكل نسبفيN. mangiferaeالفطر تأثیر:)١(الشكل 
فيبنزین-نسب المكونات الذائبة في االیثانول.    بنزین لخمسة أنواع خشبیة- المكونات الذائبة في االیثانول

.سة أنواع خشبیة الخشب العصاري والصمیمي لخم
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األنواع الخشبیة

الخشب العصاري الخشب الصمیمي

فيN. mangiferaeالفطر تأثیر:)٤(الشكل في نسب   N. mangiferaeالفطر تأثیر:)٣(الشكل 
الخشبفيالماء الحارفي ذائبة نسب المكونات ال.    لخمسة أنواع خشبیةفي الماء الحارالمكونات الذائبة 

. العصاري والصمیمي لخمسة أنواع خشبیة 

رغم من أن الفطر أظھر خفضاً مرحلة من مراحل التحضین ، وعلى ال
لشكل ، ) ( (تخـتلف فیما بینھا مع ) ٥ا

. الفطر ال یستطیع استغاللھا رغم فترة التحضین الطویلة 
-:تأثیر الفطر في المكونات الكیمیائیة غیر الذائبة 

في خشب كانكبر تغیر في نسب اللكنین أحدثھ الفطرأأن ) ٦( یبین الشكل -:في نسب اللكنینتأثیر الفطر 

فطروذلك یؤكد ب. اللكنین في خشب الصفصاف  رة في أن ال
وAlic( ي 

Gold ،١٩٩١. (
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.اللكنین.                       في الخشب العصاري والصمیمي  لخمسة أنواع خشبیة

) ٩( تبین من الشكل -:في نسب الرمادتأثیر الفطر
وقد . ب القوغ 

) .١٩٩٨األلوسي ، (العناصر الغذائیة في التربة وتباین قابلیة امتصاصھا من قبل جذور األشجار 
) ١٠( ویتضح من الشكل 

، للجنار والعصاري للصنوبر والبلوط ، في حین كان أقل تأثیر للفطر ف

. أكاسید العناصر المتمثلة بالرمادكمعیار لنشاط الفطر على الصفصاف مما یترتب عنھ فقداً كبیراً من 
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.خمسة أنواع خشبیةلفي الخشب العصاري والصمیمي خمسة أنواع خشبیةلالھولوسلیلوز

نسب بإحداثھ فقدان معنوي في المدروسةجمیع األنواع تأثیراً على ر ـأظھر الفطو
مع تقدم 

) .١٣الشكل ، ( التحضین خالل الشھر الخامس

. كافة العملیات الحیویة بالخلیة 
Pentegova

لى الرغم من أھمیة نسبة الھولوسلیلوز كونھا الغذاء المفضل لفطریات التعفن البني قد ال تشكل ، وع) ١٩٥٠(
العامل المحدد الرئیس في تفضیل الفطریات لألخشاب وإنما ھناك عوامل أخرى متداخلة كالمكونات الكیمیائیة 

.لألخشاب ونسبة الرطوبة والوزن النوعي والصالدة 
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EFFECT OF Nattrassiae mangiferae ON THE WOOD SOLUBLE AND
NON-SOLUBLE CHEMICAL COMPONENT

Aree Adel Abdulqader Walid Aboodi J. Kasir Khalid Hassan Taha
Dept. of Forestry Dept. of Forestry Dept. of Plant Protection

College of Agric., Duhok Univ. College of Agric. And Foresty, Mosul Univ.

ABSTRACT
The effect of Nattrassiae mangiferae ( H. & P. Sydow ) Sutton & Dyko on

the wood soluble chemical components in ethanol – benzene and hot water , showed
that the highest lost of these contents were in the willow wood , poplar , sycamore ,
oak , pine wood respectively. The affect of non-soluble chemical components by the
fungus emphasized throughout. a highest alternation in the amount of lignin in pine
woods followed by poplar , sycamore , oak and willows wood respectively. Woods
content of lignin increased gradually with the continuous of incubation period. The
highest lost in ash was found in the willow, sycamore, pine, oak wood, poplar was
the lowest, with no effect of the incubation periods. Holocellulose of pine and oak
wood showed the lowest lost by the fungus while it was highest in willow and their
amounts decreased according to incubating duration.

المصادر
Hendersonulaسمـیة وإمراضـیة الفطر ). ٢٠٠٥( إبراھیم ، بسام یحیى ونضال یونس محمد 

toruloidea Nattrass١٢١-١١٥: )٤(٣٣مجلة زراعة الرافدین. على أشجار الحمضیات.
ب الكیمیائي لنباتات خشبیة وعشبیة رعویة التغیرات الفصلیة في التركی). ١٩٩٧( األلوسي ، یونس محمد 

.صفحة ١٤٨. في شمال العراق ، أطروحة دكتوراه ، كلیة الـزراعة والغابات ، جامـعة الموصل
النمو والمحتوى المعدني ألشجار الجنار الغربي النامیة في مواقع مختلفة ). ١٩٩٤(رمضان ، محمود فتحي 

. )٣(٢٦مجلة زراعة الرافدین. في نینوى 
٥١. دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل . تربة الغابات ). ١٩٨٨(صدیـق ، عصام عبد الستار 

.صفحة 
ذبول افرع الیوكالبتوس وسمیة ). ١٩٨٧( كریم ، خالد أحمد ، احسان شفیق دمیرداغ وفیاض محمد شریف 

المجلة العراقیة .Hendersonula toruloidea Nattrassراشح مزرعة الفطر المسبب للمرض 
.٩٣–٨١: )٣(٥)زانكو(للعلوم الزراعیة 
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الموت التراجعي في الصنوبر في حمام العلیل ، رسالة ماجستیر، كلیة ). ١٩٨٥( عبدهللا ، محمد ذنون 
.الـزراعة والغابات ، جامـعة الموصل 

في لي على أشجار الجنار تسجیل أول لمرض ذبول األفرع الھندرسونیو). ٢٠٠٥( محمد ، نضال یونس 
.١١٣-١٠٦: ) ٤(٣٣مجلة زراعة الرافدین . العراق 
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