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 وغیر الذائبة الذائبة الكیمیائیة الخشب مكونات في  Nattrassiae mangiferaeفطر تأثیر ال
 خالد طھ حسن           ولید عبودي قصیر            اري عادل عبدالقادر ئ               

  العراق – الموصل جامعة/ والغابات كلیة الزراعة   العراق  -جامعة دھوك/  كلیة الزراعة
  

  صـةالخال
 فيNattrassia mangiferae ( H. & P. Sydow ) Sutton & Dyko درس تأثیر الفطر

 غیر الذائبة كنسب الكیمیائیةالمكونات و بنزین والماء الحار – یة الذائبة في اإلیثانولئالمكونات الكیمیا
البلوط ( لیة لخشب العصاري والصمیمي لبعض األخشاب التجاریة المحل الرمادو ھولوسلیلوزالو اللكنین

Quercus  aegilops L.   والقوغPopulus nigra L.   والجنارPlatanus orientalis L.  
، المعداة صناعیاً ) .Pinus brutia  Tenوالصنوبر  Salix acmophylla  Boissصفصاف ـوال

ا ـوأدناھكان في خشب الصفصاف یلیھ القوغ ثم الجنار ثم البلوط  المكوناتأن أعلى فقد في ھذه  وتبین
القوغ  تالهفي خشب الصنوبر و كان أحدثھ الفطر نسب اللكنینتغیر في  كبرأن أ. في خشب الصنوبر 

مع استمرار  لكنین األخشابنسب زیادة تدریجیة في  تكما ظھر. والجنار ثم البلوط وأقلھا الصفصاف
الجنار ثم الصنوبر ثم  تالهي نسب الرماد لخشب الصفصاف ، وأحدث الفطر أعلى فقداً ف. ة التحضینمد

أحدث الفطر أقل فقداً في نسب  .فقد الرماد فيالتحضین تأثیراً  مددولم یكن ل. ان أدناھا القوغ البلوط وك
ثم  ،نار وكان أعالھا فقداً الصفصافخشب القوغ والج تالھماوبر والبلوط ، ھولوسلیلوز خشب الصن
  . التحضین  مدةأزداد ھذا الفقد مع تقدم 

  

  المقـدمة
 وطوره الكونیدي   N.  mangiferae ( H. & P. Sydow ) Sutton & Dykoالفطر  عدی         

Hendersonula toruloidea   فھو . من الفطریات المھمة المدمرة لألشجار وأخشابھا بعد القطع
الذي األمر لساق الرئیسي وا   diebackالتراجعي لألفرعموت الو cankersالتقرحات  یتسبب في

مستوطن في الوالیات المتحدة یاً والمـشر عـو منتـوھ . declinningتب عنھ تدھور األشجار یتر
  األمریكیة وأوربا 

األشجار ذات القلف  كبیرةیصیب الفطر بدرجة  .وفي العدید من البلدان االستوائیة وشبھ االستوائیة 
   ) . ١٩٩٧وآخرون ،  Sigler(  شدید الحرارة التي یكون صیفھاالرقیق والتي تنمو في المناطق 

من المعروف أن للفطر مدى عائلي واسع ویصیب عدداً كبیراً من أشجار الغابات االقتصادیة      
 ، Wood و Bullen(  madroneوأشجار  ) ١٩٧٤وآخرون ،  English(اللوز :   مثلوالفاكھة 

)   ١٩٩٥،  وآخرون  Rotem (والمشمش ) ١٩٨٨ ، Warrenو  Sherman( والصنوبر )  ١٩٧٩
أشجار أخرى و)  ١٩٩٤،  Siglerو  Matheron(توس بإصابتھ ألشجار الیوكال ، فضالً عن

،  Wallaceو   Calavan(كالحمضیات والتوت والجوز والتین والدفلة والجمیز والتفاح والقوغ 
، Singh و  Verma( المانكو ارـكما یصیب بشكل كبیر أشج. ) ٢٠٠٠، وآخرون  Olesn و ١٩٥٤
 . ) ٢٠٠٥،   Jiskaniو  ١٩٩٦

أشجار الجوز والبلوط والكستناء والكازوارینا والنخیل على  سجل الفطرأما في العراق فقد       
و  ١٩٦٧،  Al-Haideriو  Natour( والمشمش والعنب والحمضیات والعرموط والرمان والتوت 

Nataur  وAhmed  ،و  ١٩٦٩Ahmed  ،و ١٩٧٣ Mustafa  ،( التفاحو)  ١٩٧٤Al-Hassan  
  وآخرون ،

 ( البروتي والصنوبر ) ١٩٧٩وآخرون ،  Shawkat( الثمري  القوغ بأنواعھ والصنوبرو)  ١٩٧٠
،  نضالو إبراھیم( ، وعلى أشجار البرتقـال) ١٩٨٧،  وآخرون كریم( وسبتوالیوكال ) ١٩٨٥عبدهللا ، 

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

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

ات الذائبة في المذیب قد ترجع إلى حد ما إلى زیادة نسب الكاربوھیدرات المستخلص الزیادة في نسبة
 والنواتج األیضیة في

علماً أن الفطر یستطیع استغالل الكاربوھیدرات بصورھا المختلفة وكذلك . األجزاء العلیا من التاج 
لفینوالت وأن العامل المحدد لنشاط الفطر ھو وجود ا ح غیر العضویة ولكن بدرجة محدودةاألمال

  .والمواد األیضیة األخرى والتي تعـد كمثبطات أو سموم قاتلة للفطر 
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  . ٢٠٠٧مستل من اطروحة دكتوراه للباحث األول 
 ٢٠٠٩ /٢/ ١٨وقبولھ    ٢٠٠٨ / ٨ /٥ تاریخ تسلم البحث

 
 وآخoرونHuang و)  ١٩٩٧(  Deacon و)  ١٩٩١(   Gold و Alicوقoد أشoار كoل مoن 

إلoooى أن فطریoooات الoooتعفن البنoooي تعمoooل علoooى اسoooتغالل )  ١٩٩٩(  Singletonو  Breenو ) ١٩٩٧(
ooي تغییooبب فooات تتسooذه الفطریooین ، إال أن ھooن اللكنooر مooة أكبooلیلوز بدرجooلیلوز والھیمیسooب السooر التركی

وقooد یرجooع السooبب فooي . بتحلیooل السooلیلوز والھیمیسooلیلوزي لللكنooین نتیجooة لتحلیلooھ البسooیط مقارنooة الكیمیooائ
ة إلoى نoوع األشoجار وعمرھoا ومحتoوى التربoة مoن العناصoر صoابالرماد ما بین األشoجار الم سبتباین ن

، فضoالً عoن ) ١٩٩٤و رمضoان ،  ١٩٧٤وآخoرون ،  Choong (مواقoع زراعتھoا والمعدنیة المختلفoة 
طبـیعة النشاط األحیائـي الموجود في تربoة األشoجار المزروعoة  أثoـراً فoي زیoادة العناصoر المعدنیoة فoي 

  .  ) ١٩٨٨و صدیق ،  ١٩٧٢،  Libertو  Fossum(الترب المحیطة 
 غیر الذائبةویة الذائبة ئالمكونات الكیمیاالدراسة بیان تأثیر لقاح الفطر على مقدار الفقد في  تھدف     

ھولوسلیلوز والاللكنین  والمتمثل بنسبألھم أنواع األخشاب التجاریة تحت ظروف العدوى الصناعیة 
  .لخشب العصاري والصمیميل الحار بنزین والماء – یة الذائبة في اإلیثانولئلمكونات الكیمیااو الرمادو
  

   ھئقوطـرا البحث مـواد
الذائبة ھیأت  الكیمیائیةلبـیان تأثیر الفطر في المكونات  -:یة الذائبة یائتأثیر الفطر في المكونات الكیم 

سبق  والقوغ والجنار والصفصاف والصنوبر الصمیمي للبلوطعصاري والخشـب لقطع خشبیة ممثلة ل
یة للقطع تقدیر نسب المكونات الكیمیائ، وذلك ل N. mangiferaeتحضینھا على مستعمرات الفطر  

طحنت القطع الخشبیة ومررت . شھر   ٥و ٤و ٣و  ٢و  ١و صفر والمصابة وللمددالخشبیة السلیمة 
ملم إلزالة األحجام الكبیرة من المسحوق ، ثم  ١قطر الفتحة فیھ خل امنثالثة دقائق الخشب من خالل 

، وأخذ المسحوق غیر النافذ من  مش على التوالي ٦٠و   مش ٤٠نخل المسحوق النافذ خالل منخل 
تحت   polyethylene bagsحفظت العینات في أكیاس بالستیكیة. المنخل األخیر ألغراض التجربة 

( لألخشاب  الكیمیائیةوتقدیر نسب المكونات ظروف المختبر لحین إجراء عملیات االستخالص 
Browning  ،وكما یأتي )  ١٩٦٧:-  

بنزین بنسبة  –االیثانول  من استعمل خلیط -:بنزین  -الذائبة في االیثانول یة ئالمكونات الكیمیافصل 
ا مـن الذائـبة فیھم الص المواد الكیمیائیةـیة استخـحجمین من البنزین إلى حجم واحد من االیثانول بغ

باستخدام جھاز االستخالص )  ١٩٦٧(   Browning طریقةل تبعاً والخشب العصاري والصمیمي 
apparatus soxhlet  رشیح ـورق ت على ھـف ووضعـالخشبي المجف مسحوقغم من ال ٢ذ ـوذلك بأخ

عات ، إذ استمر دوران المذیب سا ٥ – ٤الص ـیة االستخـاستغرقت عملو ،  whatman no. 1نـوع 
  -:وفقاً للمعادلة األتیة  باتـرة لكل عملیة استخالص وتم حساب وزن الذائدو ٢٥
×  بعد االستخالص ةلمجففا العینة وزن - قبل االستخالص ةلمجففا العینة وزن =للمستخلص %  

١٠٠  
  قبل االستخالص ةلمجففا العینة وزن                                      

جرت عملیة االستخالص بالماء الحار على  - :الذائبة في الماء الحار  الكیمیائیةالمكونات فصل 
وذلك  ) ١٩٦٧(   Browningبنزین تبعاً لطریقة  –باالیثانول تم استخالصھا  وأن سـبقالتي  ذجاالنم

وضع في وماء  ٣سم ١٠٠أضیف إلیھ ، ٣سم ٢٥٠الخشبي المجفف داخل دورق سعة  مسحوقبوضع ال
.  عات متواصلة ثم رشحت العینة من خالل ورق ترشیح معلوم الوزن الجافحمام مائي لمدة ثالث سا

. ساعة ٤٨لمدة ْم و ١٠٥ غسلت العینة بالماء الحار عدة مرات ، ثم جففت في الفرن بدرجة حرارةو
   .واشتملت كل معاملة على ثالثة مكررات 

  .رحساب النسبة المئویة للذائبات بالطریقة آنفة الذكب أخـذ النتـائج تم
 -: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  و ASTM – D ll 06-56  غم من مسحوق الخشب  ١وذلك بوضع

بنزین والماء الحار في دورق  –ئبة في االیثانول المجفف الذي سبق وأن استخلصت منھ المواد الذا
 ببطء مع استمرار الرج بقضیب زجاجي%   ٧٢ همن حامض الكبریتیك تركیز ٣سم ١٥أضیف إلیھ 

من  ٣سم ٥٦٠ افة  ـإضب وذلـك % ٣ف تركیز الحامض إلى ـخف . ینـولمـدة ساعت لفترات متتالیة
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ح ـرش. ات ـدة أربع ساعـلم  water bathمائي  امـع في حمـم وضـدورق ثـطر إلى الـاء المقـالم
 sintered disk 40 mm  PoR4 ( P16 )نوع  crossableالمزیـج باستخـدام مرشح زجاجي 

غسل عدة مرات  بالماء الحار إلزالة ما تبقى من الحامض فیھ ثم جفف في الفرن في درجة حرارة و
  . واشتملت كل معاملة على ثالثة مكررات  ْم ، ١٠٥

وفقاً للمعادلة األتیة نسبة اللكنین على أساس الوزن الجاف للمسحوق المستخلص ذت النتائج بحساب أخ
:-  
  ١٠٠× اللكنین  بعد فصل ةلمجففا العینة وزن -اللكنین  قبل فصل ةلمجففا العینة وزن = للكنین %  

  اللكنین قبل فصل ةلمجففا العینة وزن                                
معلومة الوزن ، ثم وضعت داخل  غم من مسحوق الخشب الجاف في جفنات خزفیة ١ وضع -:اد الرم 

إلى رماد أبیض  ْم لمدة ساعتین حتى تحول كامل مسحوق الخشب ٦٠٠فرن الحرق في درجة حرارة 
  .لحظة إخراجھا مباشرة  تثم وزن ھالحین تبرید desiccatorsثم نقلت الجفنات إلى واقیة من الرطوبة 

     -:الرماد وفقاً للمعادلة األتیةنسبة بت حس
  ١٠٠×   بعد الحرق  ةلمجففا العینة وزن -  قبل الحرق ةلمجففا العینة وزن  = للرماد %    

  قبل الحرق ةلمجففا العینة وزن                                      
الذائبة  ـة المستخلصات الخشبیةي من الخشب بعد إزالـیطلـق على الجزء الباق -:تقدیر الھولوسلیلوز 

واللكنین والرمـاد بالھولوسلیلوز أو الكمـیة الكلیـة من الكربوھیدرات  بنزین والمـاء الحـار -في االیثانول
 )Cohen   وDadswell  ،١٩٣٩ . (م تقدیر نسبة الھولوسلیلوز تبعا لـ ـتDavidson   )١٩٧٢  (

   -: باستخدام العالقة التالیة  
النسبة المئویة +النسبة المئویة للكنین + خلصات النسبة المئویة للمست(  - ١٠٠=  زسلیلوللھولو %

                                                      ).للرماد 
لألخشاب المختبرة في كل مرحلة من مراحل اإلصابة الفطریة  الھولوسلیلوز وتم حساب الفقد في نسبة

  -:یة باستخدام العالقة التال
   ١٠٠× الوزن بعد اإلصابة  -الوزن قبل التلقیح  =  الھولوسلیلوزللفقد في  %  

 الوزن قبل التلقیح                                
وتم تحلیل لكل منھا  CRDباستخدام التحلیل العشوائي الكامل  السابقة الذكر عاملیةتجارب النفذت 

  .واختبرت النتائج بطریقة دنكن  covarianceالبیانات وفق نظام التباین المشترك 
  

  النتائـج والمناقـشة 
  -:تأثیر الفطر في المكونات الكیمیائیة الذائبة 

أعلoى أن )  ١( یبoین الشoكل  -:بنإزین  –الذائبة في االیثانول المكونات الكیمیائیة في نسب تأثیر الفطر 
ھ الفطoر فoي خشoب الصفصoاف یلیoھ القoوغ ثoم بنoزین أحدثo –فقد في نسب المكونات الذائبة في اإلیثانول 

بنزین أحدثھ الفطر في خشoب  –وكان اقل فقد في نسب المكونات الذائبة في اإلیثانول . الجنار ثم البلوط 
إلى قدرة الفطر في استغالل بعض المكونات الذائبة في اإلیثoانول  جع سبب ھذا التباینوقد یر. الصنوبر 

كoون ع األخشاب كالصفصاف وبدرجة أقل من بقیة األنواع كالصنوبر بنزین بدرجة أعلى لبعض أنوا –
أو یكoون الفطoر قoد أنoتج مركبoات لھoا .  الفطoر األولى لھoا مكونoات تغذویoة أو غیoر مثبطoة لنمoو وتبویoغ

بنooزین نتیجooة تحطooیم خشooب الصفصooاف وعooدم إنتooاج مثooل ھooذه  –القooدرة علooى الooذوبان فooي اإلیثooانول 
  .یمیائیة األخرى بسبب نشاطھ الضعیف علیھا المركبات في األنواع الك

بنoزین  –وجد أن أعلى تأثیر للفطر كان في نسب المكونات الذائبoة فoي اإلیثoانول )  ٢( ومن الشكل      
التooأثیر فooي نسooب مكونooات الخشooب الصooمیمي للجنooار والبلooوط  ، تooالهللخشooب العصooاري للصفصooاف 

نسب مكونات الخشب الصoمیمي للصoنوبر وذلoك یعoزز والصفصاف ، في حین كان أقل تأثیر للفطر في 
ما أوردناه آنفاً بسبب عدم قدرة الفطر في النمو على الخشب الصمیمي للصنوبر بسoبب وجoود المثبطoات 

  .فیھ 
أن أعلoى فقoد )  ٣( تبین مoن الشoكل  -:المكونات الكیمیائیة الذائبة في الماء الحارفي نسب  تأثیر الفطر

ئبoة فoي المoاء الحoار أحدثoھ الفطoر فoي خشoب الصفصoاف یلیoھ القoوغ والجنoار ثoم في نسب المكونoات الذا
  .البلوط وكان الصنوبر اقل فقداً في محتواه من نسب المكونات الذائبة في الماء الحار
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اقoل تoأثیراً للفطoر فoي نسoب المكونoات الذائبoة فoي المoاء الحoار للخشoب الصoمیمي )  ٤( أظھر الشoكل    
نسب المكونات الذائبة في الماء الحار للخشب الصoمیمي للبلoوط والخشoب العصoاري   للصنوبر ، یلیھ في

سooب مكونooات الخشooب العصooاري للصooنوبر والصooمیمي للجنooار ، فooي حooین كooان أعلooى تooأثیر للفطooر فooي ن
  .للصفصاف
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   في  N. mangiferaeالفطر  تأثیر :) ٢ (الشكل        نسب في  N. mangiferaeالفطر  تأثیر :)١(الشكل  

  في بنزین -نسب المكونات الذائبة في االیثانول.    بنزین لخمسة أنواع خشبیة - المكونات الذائبة في االیثانول
     .سة أنواع خشبیة الخشب العصاري والصمیمي لخم                                                             

             



 ٢٠٠٩ )٣(العدد )   ٣٧(المجلد                    )ISSN 1815 - 316X(                      مجلة زراعة الرافدین     

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

ار
لح

ء ا
ما

 ال
في

ة 
ائب

لذ
ت ا

ونا
مك

%لل

البلوط القوغ الجنار الصفصاف الصنوبر

األنواع الخشبیة
 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

ار
لح

ء ا
ما

 ال
في

ة 
ائب

الذ
ت 

ونا
مك

لل
%

البلوط القوغ الجنار الصفصاف الصنوبر

األنواع الخشبیة

الخشب العصاري الخشب الصمیمي

  
   في  N. mangiferaeالفطر  تأثیر :) ٤ (الشكل     في نسب     N. mangiferaeالفطر  تأثیر :) ٣ (الشكل 

  الخشب في الماء الحارفي ذائبة نسب المكونات ال.    لخمسة أنواع خشبیة في الماء الحارالمكونات الذائبة 
   . العصاري والصمیمي لخمسة أنواع خشبیة                                                             

  
لم یظھر للفطر تأثیرات معنویة في نسب المكونات الذائبة في الماء الحoار للخشoب المصoاب ضoمن       

محoدوداً فoي نسoب المكونoات  رغم من أن الفطر أظھر خفضoاً كل مرحلة من مراحل التحضین ، وعلى ال
، وذلoك )  ٥الشoكل ، ) ( خمسoة أشoھر مoن التلقoیح  ( نویoاً إال بعoد مoرورتخـتلف فیما بینھا مع إال انھا لم

یعنooي أن الفطooر اسooتغل نسooب المكونooات الذائبooة فooي المooاء الحooار المالئمooة لooھ منooذ الشooھر األول أمooا بقیooة 
  . المكونات فأنھ یبدو أن الفطر ال یستطیع استغاللھا رغم فترة التحضین الطویلة 

  -:تأثیر الفطر في المكونات الكیمیائیة غیر الذائبة 
فoي  كoان كبر تغیر في نسب اللكنین أحدثoھ الفطoرأأن )  ٦( یبین الشكل  -: في نسب اللكنینتأثیر الفطر 

خشoب الصoنوبر یلیھoا تغیooر فoي نسoب اللكنooین ألخشoاب القoوغ والجنooار ثoم البلoوط وكooان أقoل تغیoر سooببھ 
یقـع ضoمن فطریoات الoتعفن البoـني  أن الفطروذلك یؤكد ب. الفطر في نسب اللكنین في خشب الصفصاف 

تیoـجة التغییoر فoي تركیبoھ رة في استغالل السلیلوز والھیمیسلیلوز فضالً عن تحویـر اللكنین نالتي لھا القد
    ) .١٩٩١،  Gold و Alic( ي الكیمیائ
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األنواع الخشبیة
نسب  فيتأثیر فترات التحضین  :) ٥ (الشكل  

  في  N. mangiferaeلفطر ا تأثیر :) ٦ (لشكل ا       المكونات
   .نسب اللكنین في خمسة أنواع خشبیة                                            .الذائبة في الماء الحار 
  

أن اقل تأثیر للفطر كان في نسبة لكنین الخشب العصاري للصفصاف ثم خشoبھ )  ٧( أظھر الشكل       
خشب الصمیمي للقوغ والجنار ثم خشبھ العصاري ، فoي حoین الصمیمي یلیھما التأثیر في نسبتي لكنین ال

   .وجد أعلى تأثیر للفطر في نسبتي لكنین الخشب العصاري والصمیمي للصنوبر 
 لكنoین األخشoابنسoب فoي زیادة تدریجیoة معنویoة ب المدروسةجمیع األنواع تأثیر الفطر على ظھر و     

ة خمسة أشھر والتي ظھر فیھا أعلى زیادات فoي مدن ل، والسیما بعد التحضی مع استمرار فترة التحضین
فoي تغیoر كمیoة  N. mangiferaeمما یشیر إلoى التoأثیر المعنoوي للفطoر  ) . ٨الشكل ، (   لكنیننسب ال

اللكنین نتیجة لتغذیة الفطر على السلیلوز والھیمیسلیلوز المتواجدین ضمن محیط لكنیني مما یترتoب عنoھ 
ى حساب المواد الكاربوھیدراتیة المستخلصة من قبoل الفطoر إذ أن اللكنoین أقoل زیادة في نسب اللكنین عل

   .تفضیالً منھا من قبل الفطر 
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  نسب في التحضین فتراتتأثیر  :) ٨ (الشكل    لكنیننسب ال في N. mangiferaeالفطر  تأثیر :) ٧ (الشكل 

  .اللكنین  .                       في الخشب العصاري والصمیمي  لخمسة أنواع خشبیة 
أن أعلى فقoد فoي نسoب الرمoاد أحدثoھ الفطoر فoي  )  ٩( تبین من الشكل   -: في نسب الرماد تأثیر الفطر

oاد خشoبة رمoي نسoر فoببھ الفطoد سoل فقoان اقoوط وكoم البلoنوبر ثoم الصoب خشب الصفصاف یلیھ الجنار ث
وقooد یعooزى سooبب تبooاین نسooبة الرمooاد بooین األنooواع المختلفooة إلooى ظooروف النمooو السooائدة والسooیما . القooوغ 

اخooتالف تooوازن نسooب العناصooر الغذائیooة فooي التربooة وتبooاین قابلیooة امتصاصooھا مooن قبooل جooذور األشooجار 
  ) . ١٩٩٨األلوسي ، (

مoاد للخشoـب العصoاري للصفصoاف ، أن أعلى تأثیر للفطoر فoي نسoب الر)  ١٠( ویتضح من الشكل     
یلیھ الفقoد فoي نسoبتي الرمoاد للخشoب الصoمیمي للصفصoاف والعصoاري للجنoار ثoم نسoب الرمoاد للخشoب 

oر فoأثیر للفطoل تoب الصمیمي للجنار والعصاري للصنوبر والبلوط ، في حین كان أقoاد الخشoبة رمoي نس
الكبیoر فoي المكونoات األخoرى للصفصoاف ، ویتزامن الفقد في رماد الصفصاف مع الفقد الصمیمي للقوغ

أكاسooید كالھولوسooلیلوز وذلooك كمعیooار لنشooاط الفطooر علooى الصفصooاف ممooا یترتooب عنooھ فقooداً كبیooراً مooن 
  . العناصر المتمثلة بالرماد
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الخشب العصاري الخشب الصمیمي

   
  الرماد نسب فيالتحضین  فتراتتأثیر  :) ١٠ (كل الش   نسب في N. mangiferaeالفطر  تأثیر :)٩(الشكل 

  .خمسة أنواع خشبیةلفي الخشب العصاري والصمیمي                             خمسة أنواع خشبیةلرماد ال   
  
اقل فقد في نسoب الھولوسoلیلوز أحدثoھ  أن) ١١(تبین من الشكل  -: في نسب الھولوسلیلوزتأثیر الفطر  

بر والبلooوط یلیھمooا تooأثیر الفطooر فooي نسooب الھولوسooلیلوز لخشooب كooل مooن القooوغ الفطooر فooي خشooب الصooنو
  . والجنار وكان أعلى فقد تسببھ الفطر في نسب الھولوسلیلوز في الصفصاف 

أقoل تoأثیر للفطoر فoي نسoبة ھولوسoلیلوز الخشoب العصoاري للصoنوبر ، یلیoھ ) ١٢(یتضح من الشoكل     
عصooاري للبلooوط ثooم فooي خشooبھ الصooمیمي ثooم الخشooب الصooمیمي تooأثیره فooي نسooبة ھولوسooلیلوز الخشooب ال

للصooنوبر ، فooي حooین وجooد أعلooى تooأثیر للفطooر فooي نسooبتي ھولوسooلیلوز الخشooب العصooاري والصooمیمي 
   .للصفصاف 
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الخشب العصاري الخشب الصمیمي

 في N. mangiferaeالفطر  تأثیر :)١١(شكل  
  الھولوسلیلوز نسب فيالتحضین  فتراتثیر تأ :)١٢(الشكل   نسب

خمسة أنواع لفي الخشب العصاري والصمیمي                            خمسة أنواع خشبیةل الھولوسلیلوز 
  .خشبیة

ھولوسooلیلوز نسoب بإحداثoھ فقooدان معنoوي فoي  المدروسoةجمیooع األنoواع تoأثیراً علoى ر ـأظھoر الفطoو     
التحضooین  مoددمooع تقoدم  الھلوسoلیلوزلتحضoین حیoث ازداد انخفooاض نسoب مoع اسoتمرار فتooرة ا األخشoاب

  ) . ١٣الشكل ، (  ند التحضین خالل الشھر الخامسوالسیما ع
ومن الجoدیر بالoذكر أن المصoدر الكاربوھیoدراتي المتمثoل بالھولوسoلیلوز یعoد المتطلoب األول للفطoر     

ooي یحتاجھooویة التooر العضooویة وغیooات العضooین المركبooن بooاس مooدر االسooدرات المصooد الكاربوھیooا إذ تع
إن انخفoاض نسoبة المستخلصoات المثبطoة فoي الخشoب . للطاقة ولدیمومة كافة العملیoات الحیویoة بالخلیoة 

العصoاري یؤكoد احتمالیooة ارتفoاع نسooبة فقoد الھولوسooلیلوز فoي ھooذا الخشoب مقارنooة بالخشoب الصooمیمي ، 
لoى الoرغم مoن أھمیoة نسoبة الھولوسoلیلوز كونھoا الغoذاء ، وع) ١٩٥٠( Pentegovaوھذا ما أشار إلیھ  

المفضل لفطریات التعفن البني قد ال تشكل العامل المحدد الرئیس في تفضoیل الفطریoات لألخشoاب وإنمoا 
  .ھناك عوامل أخرى متداخلة كالمكونات الكیمیائیة لألخشاب ونسبة الرطوبة والوزن النوعي والصالدة 
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  .نسب الھولوسلیلوز فيتأثیر فترات التحضین  :)١٣(الشكل 

   
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 Nattrass ١١٥: ) ٤ ( ٣٣ مجلة زراعة الرافدین. على أشجار الحمضیات  - 
١٢١.  

ب الكیمیائي لنباتات خشبیة وعشبیة التغیرات الفصلیة في التركی).  ١٩٩٧( األلوسي ، یونس محمد 
. رعویة في شمال العراق ، أطروحة دكتوراه ، كلیة الـزراعة والغابات ، جامـعة الموصل

  .صفحة  ١٤٨
النمو والمحتوى المعدني ألشجار الجنار الغربي النامیة في مواقع ). ١٩٩٤(رمضان ، محمود فتحي 
  . ) ٣ ( ٢٦ مجلة زراعة الرافدین. مختلفة في نینوى 

. دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل . تربة الغابات ). ١٩٨٨(صدیـق ، عصام عبد الستار 
  .صفحة  ٥١
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ذبول افرع الیوكالبتوس ).  ١٩٨٧( كریم ، خالد أحمد ، احسان شفیق دمیرداغ وفیاض محمد شریف 
 .Hendersonula toruloidea Nattrassوسمیة راشح مزرعة الفطر المسبب للمرض 

  . ٩٣ – ٨١: )٣( ٥) زانكو (المجلة العراقیة للعلوم الزراعیة 
الموت التراجعي في الصنوبر في حمام العلیل ، رسالة ماجستیر، ).  ١٩٨٥( عبدهللا ، محمد ذنون 

  .كلیة الـزراعة والغابات ، جامـعة الموصل 
لي على أشجار الجنار تسجیل أول لمرض ذبول األفرع الھندرسونیو).  ٢٠٠٥( محمد ، نضال یونس 

  . ١١٣ -١٠٦: )  ٤ ( ٣٣مجلة زراعة الرافدین . في العراق 
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