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Ten.brutiaلخشب صنوبر زاویتاتأثیر معامالت مختلفة من التسمید في نسب المكونات الكیمیائیة
Pinusالنامي في غابة نینوى

ولید عبودي قصیر                                                 محمد خالد أبو رمان
العراق/جامعة الموصل/كلیة الزراعة والغابات/قسم الغابات

ةصاللخا
اجریت

Pinus  brutia Ten
، ا، ان جمیع المعامالت مع تداخالتھا ظھر من نتائج تحلیل التباین.األروائي

وكذلك. ر تأثیر معنوي في نسب المستخلصاتعدا عامل سنوات اضافة السماد اذ لم یظھ
 .

ـ انولالسمادیة على نحوعامالمعامالت
لرماد وا

امالت لتي لم تستلم المعانخفاض نسبتي اللكنین والمستخلصات الذائبة في الماء الحار مقارنة بعینات األشجار ا
 .)٧٠٧٥٠٤٥

( و %) ١١.٢١(مقارنة بعینات األشجار غیر المسمدة اعلى زیادا) زنك
لرماد%) ٧٢.٢٢ . )%٢٦.٣٦(. ل

 ) (
بعة (احدة  لرا نة ا الس

. )من العمر
)٧٠٧٥٠٣٠ (

اكبر في خفض نسبة اللكنینمتتالیتین كان لھا تأثیر
اد مركب و٧٠(تداخل المعاملة م سم ) ٧٥٠٣٠غ

اسة .واحدة والمعادلة نفسھا مجھزة لسنتین متتالیت در ل ه ا

.خاصة صناعة الورق وااللواح اللیفیة والواح الخشب المضغوط

المقدمة

Dana)٢٠٠١ (
كم. 

).١٩٩٧، Moorhead(اإلنتاج الخشبي وتقصیر دورة القطع وزیادة كمیة البذور المنتجة 

)Samuelson ،و ١٩٩٩وآخرونDickens وBush ،٢٠٠١ .(
)١٩٩٩ ()CSIRO ،

٢٠٠٠ (
)Mathers ،و ٢٠٠١Dickens وBush ،٢٠٠١.(

_________________________________
.مستل من رسالة ماجستیر للباحث محمد خالد ابو رمان

٣٠/٩/٢٠٠٩وقبولھ ٧/٤/٢٠٠٩تاریخ تسلم البحث 

.والدراسة لالستفادة من قدرتھ في توسیع رقعة المشاجر الدیمیة واإلروائیة خاصةً في شمال العراق
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Pinus brutia.وبر البروتي وانطالقا من أھمیة الصن Ten
) النتروجین والبوتاسیوم والفسفور و الحدید و الزنك(وأھمیة العناصر الغذائیة 

عمر، (
٢٠٠٤ (

... عرض حلقات النمو السنویة والوزن النوعي لھا

.ائیة بكمیاتٍ ونوعیات األسمدة المستخدمة في الدراسة المسبقةلسابقھا للوقوف على مدى تأثر الصفات الكیمی
:تھدف الدراسة إلى 

١-
.خشبیة اساسیة ونسب المستخلصات والرماد بوصفھا مكونات ثانویة

).سنة وسنتان(كیمیائیة قید الدراسة بعدد سنوات إضافة األسمدة معرفة مدى استجابة الصفات ال-٢
٣-

.الصناعات التي تعتمد على الخشب بوصفھ مادة أولیة

مواد البحث وطرائقھ
Pinus brutia.بروتي  Ten

مشجر في أسس(بعمر ثالث سنوات ) دونم١٦(الغربیة من غابة نینوى على مساحة قدرھا اربعة ھكتارات  ل ا
) ١٩٩٩عام آذار

٢٠٠٢عام اذار/ شجرة ٦٦٧بكثافة الخط الواحد ثالثة أمتار أي
٢٠٠٤(. ٢٠٠٤ (

)٢×٤×٤×٤ ( .
) سم٣٠(المستویات وبعمق الكبرى لجمیع

٢٥–٢٠ویبعد عنھ 

)Whitty وChambliss ،٢٠٠٢وطبقاً لمخطط التجربة لبدایة شھر اذار من عام ) ٢٠٠٣
سم ٢٠٠٣٣٠اذار من عام 

مخطط لكل شجرة ورشت جمیع تراكیز عنصري الحدید والزنك
بعة (  لرا نة ا مسة+ الس ا لخ نة ا ). الس

٢٠٠٤النصف الثاني من شھر شباط من عام 
ا

. وعدد الحلقات السواریة في كل شجرة وطول السالمیات

ر ) نجزء ٧٥٠و ٥٠٠() شجرة/ ٧٠و ٦٠(
مشجر ) الرابعة والخامسة(المجھز لألشجار في السنتین ) جزء بالملیون٤٥و ٣٠(الزنك  ل تمادامن عمر ا اع

). ١( في الجدول 
بة، لدراسة تأثیر ھذه المعامالت في بعض من سطح الترسم٢٥–٢٠كل شجرة على ارتفاع 

): ١(الجدول 
).٢٠٠٤عمر، (

مستویات السماد
)غم(المركب 

تراكیز عنصر
)جزء بالملیون(الحدید 

تراكیز عنصر الزنك
سنة إضافة السماد)جزء بالملیون(

٦٠٥٠٠٣٠٤
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٥+ ٦٠٥٠٠٣٠٤
٦٠٥٠٠٤٥٤
٥+ ٦٠٥٠٠٤٥٤
٦٠٧٥٠٣٠٤
٥+ ٦٠٧٥٠٣٠٤
٦٠٧٥٠٤٥٤
٥+ ٦٠٧٥٠٤٥٤
٧٠٥٠٠٣٠٤
٥+ ٧٠٥٠٠٣٠٤
٧٠٥٠٠٤٥٤
٥+ ٧٠٥٠٠٤٥٤
٧٠٧٥٠٣٠٤
٥+ ٧٠٧٥٠٣٠٤
٧٠٧٥٠٤٥٤
٥+ ٧٠٧٥٠٤٥٤

٤صفرصفرصفر
٥+ ٤صفرصفرصفر

) الھولوسلیلوز، اللكنین، والمستخلصات إضافةً إلى الرماد(النسب الكیمیائیة 

تخدم القرص .  اس

)ملم١قطر الثقب الواحد منھ (الخشبیة إلى دقائق صغیرة تمر من خالل منخل 
تم . ٤٠٦٠منخل تدخل من خالل 

:وحسب الھولوسلیلوز حسب المعادلة التالیة ) ١٩٦٧(Browningحسب طریقة 
استنادا ) + + النسبة ال(-١٠٠ لك  وذ

).١٩٧٢(Davidsonإلى 
) Factorial  CRD(لتجربةلتحلیل البیانات إحصائیا تم استخدام التصمیم العشوائي الكامل 

 ) + (
. مستویات التسمید وبثالث مكررات لكل معاملة

).١٩٩٨(SASوباستخدام برنامج مالت قید الدراسة بوساطة الحاسوبالحاصل بین المعا

النتائج و المناقشة
تشیر النتائج إلى إن المعدل العام لنسب : یثانول ـ بنزین و الماء الحارالمستخلصات الذائبة في اال

من الوزن الجاف % ٠.٦٣٩و ٠.٩٣٣المستخلصات الذائبة في االیثانول ـ بنزین و الماء الحار بلغ  
%  ١.١٢١-٠.٦٩١للنشارة قبل االستخالص على التوالي و قد تراوحت مدیات التباین في قیم العینات بین 

) ١٩٧٩(حث جاءت ھذه المعدالت مقاربة للمعدالت التي حصل علیھا المحیسن %. ١.٠٦١–٠.٣٣٠و 
.لعینات الخشب العصاري في دراستھ على نفس النوع من الصنوبر النامي في شمال العراق

في نسب % ٥وجود فروقات معنویة عند مستوى احتمال ) ٢(ویظھر من جدول تحلیل التباین 
ائبة في اإلیثانول ـ بنزین والماء الحار لتأثیر عامل مستویات التسمید فقط ولم یظھر عامل المستخلصات الذ

في حین نالحظ وجود تأثیر معنوي للتداخل بین , سنوات إضافة السماد لكال المستخلصین تأثیر معنویا 
ختبار متوسطات وعند ا. مستویات التسمید وسنوات إضافة السماد في نسبة الذائبات في الماء الحار فقط

، لبیان تأثیر مستویات التسمید نالحظ ) ٣(المستخلصات الذائبة في اإلیثانول ـ بنزین والماء الحار الجدول 
عدم وجود مسار ثابت أو شبھ ثابت لتأثیر مستویات التسمید في ھذه النسب ویمكن أن نالحظ إن جمیع 

النسبة للمستخلصات الذائبة في اإلیثانول ـ مستویات التسمید أعطت معدالت اعلي من عینات المقارنة ب
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فاق ) ١.٠٦٢(البنزین والماء الحار وبالنسبة للمستخلصات الذائبة في االیثانول ـ بنزین فقد كان أعلى معدل 
اما اقل معدل لمستویات التسمید فقد زاد عن معدل المقارنة ٠.٣٧بمقدار %) ٠.٦٩١(معدل المقارنة 

حظ إن اھلى حالة معكوسة عند الكالم عن نسب الذائبات في الماء الحار حیث نالونجد إن ال٠.١٤٧بمقدار 
واقلھا في العینات التي سمدت ) ٠.٨٠٣(لة المقارنة المعدالت وجدت في معام

أي یوجد انخفاض ٠.٤٠٧بمعدل ) جزءا بالملیون زنك٣٠جزء بالملیون حدید و ٥٠٠غم سماد مركب و(بـ 
وقد تباینت باقي المعدالت معنویا وانحصرت ٠.٣٩٦ئبة في الماء الحار بمقدار في نسبة المستخلصات الذا

وبشكل عام یمكن االستنتاج بأن التسمید یؤثر بشكل معنوي على نسب . بین اعلى معدل لھذه الصفة وادناه
.ل ـ بنزینالمستخلصات الذائبة بالماء الحار بینما یكون تأثیره اقل على نسب المستخلصات الذائبة باالیثانو

لماء تحلیل التباین لنسب ): ٢( الجدول  ا
.الحار لخشب الصنوبر البروتي

درجاتمصادر التباین
الحریة

مجموع المربعات
الذائبات في الماء الحاربنزین-الذائبات في االیثانول

م.غ٠.٠٩٠٧١٢م.غ١٠.٠٤٦٨٧٥)أ(سنوات اإلضافة 
*٢.١١١٧١٨*٨١.٢١٥٤٠٧)ب(مستویات التسمید 

*١.٢٧٣٥٢٩م.غ٨٠.٣٧٧٥٣٣ب× أ 
٩٠٥.٣٠١٣٥٠٦.١٥٧٩١٦الخطأ التجریبي
١٠٧٦.٩٤١١٦٥٩.٦٣٣٨٧٦المجموع الكلي

.غیر معنوي تحت ھذین المستویین: م.، غ%  ٥معنوي تحت مستوى احتمال *

.تأثیر مستویات التسمید في نسب المستخلصات): ٣( الجدول 
المستخلصات الذائبة فيمستوى التسمید

السماد المركب
)غم(

عنصر الحدید
جزء بالملیون

عنصر الزنك
جزء بالملیون

بنزین-االیثانول
%

الماء الحار
%

أ٠.٧٦٢أ٦٠٧٥٠٣٠٠.٩٨٢
جـ د٠.٤٩٣أ٦٠٧٥٠٤٥٠.٩٢٥
أ٠.٨٠٩أ٦٠٥٠٠٣٠٠.٩١٩
د–أ ٠.٥٧٢أ٦٠٥٠٠٤٥١.٠٠٤
د–ب ٠.٥١٥أ٧٠٧٥٠٣٠١.٠٦٢
جـ–أ ٠.٦٥١بأ٧٠٧٥٠٤٥٠.٨٣٨
د٠.٤٠٧أ٧٠٥٠٠٣٠١.٠٣٠
أ ب٠.٧٤٠أ٧٠٥٠٠٤٥٠.٩٤٥
أ٠.٨٠٣ب٠٠٠٠.٦٩١

.األرقام ذات األحرف المتشابھة عامودیا التختلف معنویا حسب اختبار دنكن

 .
في د) ٢٠٠٢(و اخرون Turtolaـ بنزین بتلك النتائج التي حصل علیھا االیثانول

الراتنجیة الفردیة زادت في الخشب العصاري لأل

 .

).١٩٨٢، BowyerوHaygreen(وعملیات الري 
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.تأثیر مستویات سنوات اضافة السماد في نسب المستخلصات): ٤( الجدول 

المستخلصات الذائبة فيموعد إضافة السماد
%الماء الحار %بنزین -االیثانول

أ٠.٦١٠أ٠.٩٥٤في السنة الرابعة من العمرإضافة 
أ٠.٦٦٨أ٠.٩١٢إضافة في السنة الرابعة والخامسة من العمر

.األرقام ذات األحرف المتشابھة عامودیا التختلف معنویا حسب اختبار دنكن

٢٠.١٦%٢٤.٣٣بلغ معدل نسبة اللكنین لكافة المعامالت في الدراسة  :نسبة اللكنین
-٢٠٠٠(%  ٢٩.٣٦ (

، و) ١٩٨٠، Dezeeuwو Panshin(الصنوبر
)١() ٥ (%

ن
.اضافة السماد

) ٦(ویتضح من نتائج اختبار دنكن الجدول 
٥٠٠٣٠مركب و ٦٠(

٣٠د و٧٠٥٠٠(٢٥.٢٢) 
بة ألقل .، وھذا لم یختلف معنویا من المعدل األول السابق الذكر٢٤.٨٧بمقدار) جزءا بالملیون زنك نس أما بال

غم سماد ٧٠(معدالت نسب اللكنین فقد وجدت في 
٢١.٦٢بمعدل ) جزءا بالملیون زنك٤٥جزءا بالملیون حدید و ٧٥٠مركب و 

) ٧٥٠٣٠غم سماد مركب و ٧٠( لم تختلف معنویا عنھا ھي 
٢٢.٢٧

٢٩.٣٦
ارنة بأ% ١٤.١٠أي مایعادل نسبة٤.١٤العالي مقدارهانخفاض عن معاملة المقارنة للمعدل  قل معدالت مق
.%٢٦.٣٦بنسبة تعادل٧.٧٤ھذه الصفة الذي سجل انخفاضا قدره 

.تحلیل التباین لنسب الھولوسیلیلوز واللكنین والرماد لخشب الصنوبر البروتي): ٥( الجدول 

درجاتمصادر التباین
الحریة

مجموع المربعات
نسبة الرمادنسبة اللكنیننسبة الھولوسیلیلوز

*٠.٥٥٦١٣٤**١٣.٠٩٠٣٧٠**١١٤.١٧٠١٣٣)أ(افةاإلضسنوات 
*٢.١٢٩٤٩٠**٤٧٦.٥٨٨٢١**٨٤٧٧.١٨٠٩٢)ب(مستویات التسمید 

*٢.٢٦٥٣٢٤**٣٤.٩٧٤٢١٢**٨٣٨.٩٩٣٠٦٦ب× أ 
٩٠٧٥.٥٢٣٢٦٦٦٨.٣٠٠٤٠٠٨.٣٩٧٠٨٣الخطأ التجریبي
١٠٧٦٠٥.٨٦٧٣٩٥٩٢.٩٥٣٢٠١٣.٣٤٨٠٣المجموع الكلي

%.٥معنوي عند مستوى احتمال *: ، % ١معنوي عند مستوى احتمال **: 

.تأثیر مستویات التسمید في نسب اللكنین، الھولوسیلیلوز والرماد في خشب الصنوبر البروتي): ٦( الجدول 
اللكنینمستوى التسمید

%
الھولوسیلیلوز

%
الرماد
% السماد 

)غم(المركب
عنصر الحدید
جزء بالملیون

عنصر الزنك
جزء بالملیون

أ١.٠٢٩جـ٧٤.٣٤جـ د٦٠٧٥٠٣٠٢٣.٩٠
أ١.٠٧٩ب٧٥.٣٩د٦٠٧٥٠٤٥٢٣.١٩
أ ب٠.٩٦٦د٧٣.٠٥ب٦٠٥٠٠٣٠٢٥.٢٢
أ ب٠.٩٦٦جـ د٧٣.٧٦ب جـ٦٠٥٠٠٤٥٢٤.٦١
أ١.١٩١أ٧٦.١٤ھـ٧٠٧٥٠٣٠٢٢.٢٧
أ١.٢٤١أ٧٦.٨٨ھـ٧٠٧٥٠٤٥٢١.٦٢
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أ١.٠٧٠جـ د٧٣.٦٩ب٧٠٥٠٠٣٠٢٤.٨٧
أ١.٠٧٥جـ٧٤.٣٧جـ د٧٠٥٠٠٤٥٢٣.٩٤
ب٠.٧٢٥ھـ٦٩.١٣أ٠٠٠٢٩.٣٦

.األرقام ذات األحرف المتشابھة عامودیا التختلف معنویا حسب اختبار دنكن

) ٧(وفیما یتعلق بمستویات سنوات اضافة السماد یبین الجدول 

٢٤.٦٨
.٢٣.٩٨المعدل 

بمقدار یتبین على نحو عام ان معدالت نسبة اللكنین لسنوات اضافة  نة  ار لمق فضة عم ا نخ ءت م ا اد ج لسم ا
.على التوالي لكل من االضافة لسنة واحدة ولسنتین متتالیتین%) ٥.٣٨و ٤.٦٨(

الحدید والزنك في سنتین متتالیتین أعطى انخفاض واضح ضمن ال

).٢٠٠٤عمر ، (
في االختالف) ١٩٦٨(، Tsoumisلقد عزى 

Downes وTurvey)١٩٨٦ (
اخرونskinnerو  ) ٢٠٠٣(و

Pinus radiata
. السمادیة

.الھا في المراحل النھائیة من عملیة تكوین الجدار الخلويكتما

 )٧ :(
.الصنوبر البروتي

%الرماد %الھولوسیلیلوز %اللكنین موعد إضافة السماد
ب٠.٩٦٦ب٧٣.٧٢أ٢٤.٦٨اضافة في السنة الرابعة من العمر

أ١.١١٠أ٧٤.٤٥ب٢٣.٩٨اضافة في السنة الرابعة الخامسة من العمر
.األرقام ذات األحرف المتشابھة عامودیا التختلف معنویا حسب اختبار دنكن

:) (
% ). ٧٧.٩٣–٦٩.١٣% ٧٤.٠٨لل

)١( ) ٥ ( %
أخشاب) ٦(. 

)٧٠٧٥٠٤٥
٧٠(%  ٧٦.٨٨بمعدل  ) بالملیون زنك

%. ٧٦.١٤مقداره التي اظھرت معدل ) جزءا بالملیون زنك٣٠جزءا بالملیون حدید و ٧٥٠

)٦٠٥٠٠٣٠ (
جزءا ٣٠جزء بالملیون حدید و ٥٠٠اد مركب و غم سم٧٠(والتي اختلفت عن سابقتھا في التسلسل الخلطة 

. % ) ٧٣.٦٩و ٧٣.٠٥حیث اظھرت ھذه الخلطات المعدالت)بالملیون زنك
وقد بلغت ھذه الزیادة عند أعلى معدالتھا عن معدل . ان التسمید اثر في زیادة نسبة الھولوسلیلوز في األخشاب

موازنة مع اقل معدالت ھذه النسبة التي سجلت زیادة %  ١١.٢١ي تعادل نسبةالت% ٧.٧٥عینات المقارنة 
مع NPK، ان استخدام األسمدة المركبة یالحظ من النتائج في اعاله%. ٥.٦٧بنسبة تعادل %٣.٩٢قدرھا  

الحدید والزنك
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 .
فسر .  لقد 

Panshin وDezeeuw)١٩٨٠ (

 .)
).٢٠٠٠، والتمیمي١٩٩٩؛ الزیدبكي، ١٩٨٦

ان ) ٥(
) %١(تأثیر معنوي عال عند مستوى لمستویات سنوات االضافة 

لجدول  كن ا ن ) ٧(د
٧٤.٤٥%

.%٧٣.٧٢سمدت لسنة واحدة فقط حیث ظھرت بمعدل  
عام ان معدالت نسبة الھولوسلیلوز لسنوات اضافة األسمدة سجلت اریتبین بشكل

لكل من االضافة لسنة واحدة %  ٧.٦٩و ٦.٦٣أي ما یعادل نسبة زیادة مقدارھا%٥.٣٢و ٤.٥٩بمقدار
. ولسنتین متتالیتین من عمر المشجر على التوالي

.في نسبة اللكنین تبعا لتباین سنوات اضافة األسمدة
) ٥(یشیر الجدول : نسبة الرماد

%.٥بینھما لھ تأثیر معنوي في نسبة الرماد في الخشب عند مستوى احتمال 
لجدول (, ي ھذه النسبة ف فروقات ) ٦ا وجود 

)٧٠٧٥٠٤٥ (
٠.٥٢%١.٢٤١  %

قل معدل  أعطتعن اخشاب المقارنة التي %  ٧٢.٢٢ . )%٠.٧٢٥(ا

غم ٦٠(و ) ٦٠٥٠٠٣٠(
و ) ٥٠٠٤٥

٠.٢٤١, %٠.٩٦٦  %
،%٣٣.٢٤نسبة

. في الخلطات السمادیة
لنسبة  ) ٥(وبا

امسة من . نسبةمعنوي في ھذه ال لخ
%١.١١٠عمر المشجر قد تفوقت وأعطت

تعادل  %  ٠.٣٨٥مقدارھا  تي  ن عمر %٧٢.٥٠وال
). ٧الجدول (كتركیز للرماد % ٠.٩٦٦لتي أعطتالمشجر وا

یتكون رماد الخشب على نحو عام من كمیات قلیلة من العناصر المعدنیة وبصورة 
والبوتاسیوم والمغنیسیوم وقد توجد كمیات نادرة من الفسفور والكبریت والصودیوم والحدید والكوبلت والنیكل 

).١٩٦٨، Tsoumis(وغیرھا 
إلضافة

دة كانت أشجار. 
. من الرماد وان اضافة السماد زاد من تركیزه في الخشبواطئةتحتوي على تراكیز 

) ٢٠٠٤(وجده عمر 
.أوراق الصنوبروالحدید والزنك في 

:اسة یمكننا استنتاج ما یأتيمن خالل نتائج ھذه الدر
أثرت جم-١

ر تأثیر معنوي في نسب المستخلصاتیظھ
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ة أدت-٢
نخفاضمأدت في نسبتي ا

.في الماء الحار مقارنة بعینات المقارنةةالذائباللكنین والمستخلصات 
٣٠او ٤٥جزءا بالملیون حدید و ٧٥٠غم سماد مركب و ٧٠(سجلت الخلطات السمادیة -٣
٧٢.٢٢و%  ١١.٢١) كزن

%.٢٦.٣٦واكثر نسبة انخفاض في نسبة اللكنین حیث بلغت  . للرماد% 
نخفاضإن تجھیز السماد لسنتین متتالیتین ادى إلى زیادة اكبر في نسب الھولوسلیلوز والرماد -٤ ثر في وا أك
.ة واحدة من عمر المشجرة اللكنین مقارنة مع االضافة لسنسبن

 .

ظ انالح
.الصناعات الخشبیة

EFFECT OF  DIFFERENT FERTILIZATION TREATMENTS ON THE
PERCENTGES OF  CHEMICAL COMPONENTS  OF THE WOOD OF

PINUS  BRUTIA  TEN. GROWN IN  NINEVEH  FOREST
Walid Aboodi Kasir Mohammed Khalid Abu-Ruman
Forestry Dept., College of Agriculture & Forestry,University of Mosul, Iraq.

ABSTRACT
The present study was carried out to investigate the effect of fertilization

levels, years of adding fertilizers, and age of growth rings on the percentages of the
chemical components of young Pinus brutia Ten. Trees grown in Nineveh forest.
Analysis of variance shows that all factors with their interactions have significantly
affected all the chemical components except the factor of the years of adding
fertilizer as there has no significant effect on the percentages of extracts and the
interaction of the years of adding fertilizer and fertilizing levels as there has been no
effect on the percentages of extracts in ethanol-benzene. Fertilizing treatments have
generally shown not clear trend in the increase percentages of ethanol-benzene
extracts, while a significant increase in holocellulose and ash percentages were
noticed. The increase in the levels of fertilizing treatments has led to a decrease in
the percentages of lignin and hot-water extracts compared with samples that have
not received fertilizer. The fertilizing treatment (70 gm. Compound fertilizer, 750
ppm. Iron and 45 ppm. Zinc) compared with the non-fertilized trees have given the
highest ratios of increase in the percentages of holocellulose as it has reached (11.21
%), and (72.22 %) for the ash, and the highest ratio of decrease in the percentage of
lignin (26.36). It has been evident that providing fertilizer for two successive years
(the fourth and fifth years of age) has led to a higher increase in the percentages of
holocellulose and ash and a highest decrease in lignin compared to the addition for
one year (fourth year). It is found that the fertilizing treatment (70 gm compound
fertilizer, 750 ppm iron, and 30 ppm. Zinc) provided for two successive years have
more effecting decreasing the percentage of lignin. The highest increase in the
holocellulose obtained from the interaction effect of (70 gm compound fertilizer,
750 ppm. Iron, and 30 ppm. Zinc) provided for one year, while the same treatment
provided for two successive years has led to an increase in ash content. According
to the results obtained, we can state that the ratios of the studied components are
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still within the ranges that are industrially acceptable, so these woods although
fertilized are useful to be used in the wood industries, especially in paper,
fiberboards, and particleboards.

المصادر
لصنوبر ). ٢٠٠٠. (  ا

النامیةPinus brutia Ten. البروتي 
.جامعة الموصل

). ١٩٨٦( الحیالي ، احمد سعید عبدهللا ، 
.رسالة ماجستیر ، كلیة الزراعة والغابات جامعة الموصل. الستخدامھا في صناعة العجینة الورقیة

 )١٩٩٩ .(
.رسالة ماجستیر ، كلیة الزاعة والغابات  جامعة الموصل. منطقة حمام العلیلاالفقي النامیة في

 )٢٠٠٤ .(
.دكتوراه ، كلیة الزراعة والغابات جامعة الموصل

 ) .١٩٧٩ .(
.الحبیبي المظغوط ، اطروحة دكتوراه ، كلیة الزراعة والغابات جامعة الموصل

 )١٩٩٩ .(
.الموصل
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