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البحث العلمي وسيلتنا خلدمة اجملتمع
أول تسجيل للنوع ( Ganoderma resinaceumالرتبة  – Polyporalesالقسم
 )Basidiomycotaمن العراق

طالب عويد الخزرجي ، 1سا ار قحطان سليمان ، 2رنين إبراهيم الجبوري

2

 1كمية التربية لمعموم الصرفة  ,جامعة تكريت ,تكريت  ,العراق
2

قسم عموم الحياة  ,كمية العموم  ,جامعة تكريت  ,تكريت  ,العراق

الملخص

تممم فممه اممرا الج ارسممة جمممك ال ممر الك ممر  G.resinaceumالنممامه عمممج ر ممجار الص صمماى مممو قحممج المواقممك فممه مج نممة العمممم محاف ممة ص م ح
المج و العراق ,وتممم ت هيصممن قسمتناجا الممج الصم ات الم يريممة والجيي يمة وال يممة ل و ممرلع تجم ا الج ارسمة نوعمما جج ممجا عمممج ال ممو ار ال ريممة فممه العمراق

ليصبح عجج رنواع الجنس  Ganodermaالمسجمة فه العراق اربعة رنواع  ,ث ث منيا مو محاف ة ص ح الج ول

المقدمة

وصا النوع  G.resinaceumبأنن مو انمواع الجمنس Ganoderma

و يكتس م

رات الوجم ممن الممم مماع  shinyرو laccateل ورنم ممن مم ممو ال ريم ممات متعم ممججة

الص جالنه لجورا المجاج لمبكتريما  Ameri( anti-bacteriaوجماعتمن,

 perennialوالنم مماجرة الوجم مموج

 Jorcin ;2011وجماعت م م م م م م م م ممن )2017 ,وال ري م م م م م م م م ممات anti-fungal

( )2016 , O'Reillyل كم مما يمت مماي ا ممرا ال ممر ب ممأو رجس ممامن الثمري ممة

( Hearstوجماعت م م م م م ممن )2010 ,والس م م م م م ممر او Sedky( anti-cancer

عنمج تعرجميا لجمرر

وجماعتم م م ممن )2018 ,و السم م م مممنة  Huang ( anti-obesityوجماعتم م م ممن

الثقم ممو المعم م مرة fungi
تنتج سما

poroid

ليجما رصم ر المموو سمرعاو مما تصمم

ال ممر  G. resinaceumراميممة فممه المجممال و ال ممه و

ميك ممانيكه (  ,)2016 ,O'Reilly ;2000 ,Wojewodaورن ممن يك مموو

 )2020,و ا كس م م ممجة  Zengin( anti-oxidantوجماعت م م ممن.)2015 ,

ث ثة رنمواع ممو الياي مات  , trimetricالياي مات المولمجة generative

فج عو جورا فمه تحسم و و ما ا الر مة و الكميمة و ال حما و المعمجة

skeletal

( Chenوجماعتن)2017 ,ل وتعوج ارا ال عاليات الح وية المج احتموا ا

والراب ة )2000 ,Wojewoda( binding hyphaeل و تقمجم العممر

عم م ممج الترب ن م ممات الث ثي م ممة  Niu( Triterpenesو جماعت م ممن;2007 ,

 hyphaeرات اإلرتبا م ممات الك يم ممة والييكميم ممة hyphae

تحم ممو لم مموو الجسم ممم الثم م ممر ليم ممرا ال م ممر م م ممو المم مموو ال نم ممه المحم م ممر

 Hearstوجماعت م م م م م م ممن Peng ;2010,وجماعت م م م م م م ممنHuang ;2013 ,

 reddish-brownالممج الممموو ا سمموج مممما ث ممر المممبس نممن وال ممر

وجماعتم م ممن )2020 ,وال ن م م موالت وال فونويم م ممجات ( Zenginوجماعتم م ممن,

 Fomes fomentariusالممر يكمموو ريجمما ثممرة باييجيممة سمموجا الممموو

)2015ل

( )2016 ,O'Reilly ;2000 ,Wojewodaل وج م م ممج ال م م ممر ع م م مماجة

تعم ممج محاف م ممة ص م م ح الم ممج و ( م ممما وس م م الع م مراق) واحم ممجة مم ممو رك م ممر

deciduous tree

المحاف ممات اليراعي ممة ف ممه العم مراق (24.363ك ممم ) والت ممه تمت مماي تنوعي مما

مممت

عم ممج ج ممروع ا

ممجار الن ج ممية الحي ممة

2

 livingالقجيمة (عنج االرت اع  2-1م فوق سم ح ا ر)) سميما عممج

الجغ ارف ممه ال ممر ي ممم

الص ممحار و الس مميو وال ممت

ر م م م م م م م م م م م ممجار ال م م م م م م م م م م م م ممو  Watson( Quercusو ;2011 , Green

ي م ممم ا ع م مما

 Mattheckوجماعت م ممن )2015 ,مسم م م با لي م مما م م ممر) ال م ممتع و ا م ممي)

 Salix sp.و الغممر  Populus sp.و القمممم مموي Eucalyptus

 Pyvarden( white rotو  )1993,Gilbertsonوبالتماله المموت

 sp.والصمنوبر )Pinus sp.مممما موفر مموا و  habitatsمناسممبة لنمممو

السمريك لج ممجار ,بعممجاا يسممتمر نمممو ال ممر عمممج الجممروع الم تممة ب ممك
متم ممرمم ( saprobicرو قهتيم ممار الت م م parasite

وال م ممج رات وا

والنب مماته ال ممر

م ممجار ( مثم م م ر م ممجار الص ص م مماى

ال ري ممات الك م مرة س مميما ف ممه موس ممم ا م ممارل وعم ممج ال ممر م م ممو رامي ممة
التنم مموع الجغ ارفم ممه و النبم مماته اال رو المعمومم ممات عمم ممج ال ريم ممات الك م مرة

)facultative

تك مماج رو تك مموو مح ممجوجة ج ممجا سم موا ف ممه ا ممرا المحاف ممة رو ف ممه عم مموم

( Mattheckو جماعتن. )2015 ,

العمراق ) Al-Khesrajiوجماعتمن( 2017,ل عميمن فمأو قجم ار مسموحات
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يرا ال ريات و تسج

ومو نن وجما امرا الت مهي

الجج ج منيا عممج العمراق يعمج ه موة ميممة فمه

قعممجاج قا مممة  checklistبال ريممات الك مرة فممه الع مراق والتممه لممم تنجممي

ال رية ججو ( )1و ك ()2ل ارا وتم تسج

المواد و طرق العمل

العم ممالمه  NCBIجم مممو ال م مرقم الم ممجوله

تممم جمممك ال ممر مممو قحممج المواقممك فممه مج نممة العمممم بمحاف ممة صم م ح

ال ممج و ف ممه ك ممانوو الث ممانه 2020ل وجون ممت المعموم ممات الهاص ممة ب يع ممة
النمممو  habitووس م نمممو  substrateال ممر رو العا م  hostو يعممة
نموا من رجا solitaryرو متجمعا  overlappedرو متراكبما clustered
المعموم ممات ال يم ممة (ت مماريل الجم ممك  ,مك مماو الجم ممك ,وسم م

النم ممو والعا م م النب مماته ول مموو الجس ممم الثم ممر بأج اي ممن المهتم ممة)ل بع ممجاا
الم يريمة والمجيريمة لغمر) الت مهي

فممه

قاسه القوام ( toughه ه  )woodyمك عنم قصم ر; short stipe
القبعااة  :capجا ريممة  ,circularسمممع  3سممم ,عممر)  25 -15سممم,

مممو التربممة وممما عم م

لماعمة  ,laccateممسما  , smoothرات رهاج مج رو قنموات ت صم

يا ,ال ريقة االولج تم ف يما ح م نممارج ممو الجسمم الثممر فمه محممو

تصممبح ركثممر حم مرة مممك تقممجم العمممر مممك بممار س م ور نممه محمممر عمممج

الح م م جون ممت عم ي مما المعموم ممات الهاص ممة باس ممم ال ممر ومك مماو وت مماريل

س حيا العمو ; الحافة  :marginممسا  ,متعرجمة ; الطبقة الخصايبة

الجمك رما ال ريقة الثانية ف ممت تق يك نممارج ممو الجسمم الثممر المج

( hymeniumالسااااااطل الساااااافلي) :يج م مما  ,whiteن م ممه مصم م م ر

ق م م ممك ص م م ممغ رة ثم م ممم ج م م ممت جرجم م ممة  o2 ±25م ( Johnsyوجماعت م م ممن,

 yellowish - brownقمر الحافة,قن وبيمة  , tubularمو االن مو

)2011ل بع ممجاا ت ممم ح ممو الع نم مة ب ممك مس ممحوق  powderباس ممتهجام

الم حن ممة الكيربا ي ممة وح ممت ف ممه عمم م
تح م ممت جرج م ممة حم م م اررة o18-م لوبسم م م

يع م ممة الجس م ممم الثم م ممر الجاف م ممة

 9مم ممم نتي ممه ثق ممو جا ري ممة  4- 3 ,roundedثقم م

مما محك ممم

7 -5 xم ممايكروم تر ,اام مج ممه  ,ellipticalمق مموع ف ممه قح ممج

,ثنمما ه الجممجار  ,double walledيحتممو عمممج ق مرات ييتيممة oil

الخصااا ص المظيريااة و المجيريااة :ممممت الص م ات الم يريممة لمثمممار

 ( dropletsم ممك )1ل الطبيعاااااة  :habitمن م ممرج  solitaryاو متجم م ممك

الباييجيممة ك م مممو ربعمماج الجسممم الثمممر و ممكمن ولونممن وقوامممن فج م عممو

 ; gregariousالموطن  :habitatرس

ك ال بقة الهصبة ولونيا فه م ارحم النممو المهتم مة فمه حم و مممت

محميمما و

الس ورات ولونيا و ك وربعاج الثقو poresل

مهتم ة مثم مصمر ( El-Fallalوجماعتمن )2015 ,و تركيما (Zengin

العممي م م م ممة ( Mohantyوجماعت م م م ممن El-Fallal ; 2011 ,وجماعت م م م ممن,

وجماعت م م م م م م م ممن )2015 ,و ق م م م م م م م م مراو ( Keypourوجماعت م م م م م م م ممن;2014 ,

 Keypour ;2015وجماعت م م م ممن)2016 , O'Reilly ;2014 ,ل ا م م م ممرا

 Keypourو  )2020 ,Asefوالينممج ( Mohantyوجماعتممن)2011 ,

فه مركة  Macrogenلمتقنيمات الح ويمة كوريما

والص م م م و (  Chenوجماعتم م ممن )2017 ,و جميوريم م ممة الت م م مميع (Beck

الجنوبيممة ورلممع عممو ري م قرسمما الع نممة ال ريممة الممج ال ممركة المعنيممة

وجماعتممن)2020 ,ل و ر ممار )2016( O'Reillyالممج نممجرة وجمموج اممرا

ب ستيكية مث مت عم يما

النم م م مموع فم م م ممه ك م م م م مم م م ممو ري انيم م م مما و ولنم م م ممجال جم م م مما وصم م م مما ال م م م ممر

رة ال رل

 G.resinaceumفه الجراسة الحالية مت قما ممك  Mohantyوجماعتمن

النتا ج و المناقشة

ت م ممم ت م ممهي

ممر صممالحة ل ك م عالميمما ( ; (2016 ,O'Reillyاإلنتشااار

الجنوبي ممة و ال مممالية و ممما رفريقي مما ( )2016, O'Reillyوف ممه جو

ممو الم ماتيح التصمني ية والمصماجر

ال م ممر الك رعم م ممج ان م ممن

مر معروفمة

 :distributionسج لم ر قنت ا ار واسمعا فمه آسميا واسمتراليا ورمريكما

ال ممر اس ممتناجا ال ممج الصم م ات

ب ك مسحوق ويو  1م فق مح وظ فه عم

جروع ا

مجار الحيمة لنبمات

الص صماى  ; Salix sp.الصاححية لكرال :edibility

المجيريم ممة لمجسم ممم الثمم ممر ك م م مم ممو نم مموع الباييم ممجيا و م ممك

وتم تأك ج الت هي

رفي ممن

 truncateمك قثنم و ممو ال مرويات الجان يمة ,نمه فماتح light brown

الجسم الثمر فه مكاو جاى بع جا عو الر وبةل

الم يرية والمجيرية وفم المناسم

مم ممم; البازيااااديا

 :basidiaرباعيمة السم ور ; 4-sporedالسابور10 – 7.5 :spore

والمته ممبة التممه يكتسم يا مممك التقممجم بممالعمر ,تممم ح م نمممارج كاممممة مممو

تشاااخيص الفطااار الربيااار  :ت ممم ت ممهي

مو

حمقاتيمما  , sulcateني ممة محم مرة باات ممة ,pale reddish brown

الح م م كح ممو الم ث ممانو ( (%70م ممك وج ممك ورق الصم م عم ممج عمب ممة

ب س ممتيكية رات

number

رفم مموى  shelvesرورق م مواس  bracketsمتراكبم ممة عمم ممج بعجم مميا احيانم مما,

قسم عموم الحياة ,كميمة العموم جامعمة تكريمت ,العمراقل امرا وقمج تمم ح م

الع نممات ث ثممة ممرق بعممج سممميا بالممما لمممتهم

accession

الجساااام ال مااااري  :basidiocarpجا مم ممه  ,perennialيكم مموو ب م ممك

وجم ممعت فم ممه ركيم مماس ورقيم ممة ونقميم مما الم ممج المهت م ممر إلج م م ار ال حوصم ممات
ل تمم ق مجاع ال مر الم مه

الع نمة فمه نمع الجنمات

 MW139923.1ل
Kigdom: Mycetae
Phylum:Basidiomycota
Sub-Phylum: Agaricomycotina
Class:Agaricomycetes
Order:Polyporales
Family: Ganodermataceae
Speceis: Ganoderma resinaceum Boud .
الخصا ص المظيرية و المجيرية:

جمع الفطر  Ganoderma resinaceumوحفظه :

الهصم مما

مت قما ممك ت مهي

لمتقني ممات الح وي ممة كوريا الجنوبي ممة المس ممتنج ال ممج التحم م م الجيي ممه لمع ن ممة

لحج اآلول

م ممك تس ممج

مركة Macrogen

Ganoderma

( (2011و  El-Fallalوجماعتم م ممن ( (2015و  Keypourوجماعتم م ممن

Boud

( )2014و )2016( O'Reillyل ويعج تسج

 resinaceumقسممتناجا الممج الص م ات الم يريممة والمجيريممة و يعتممن
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المجال و ال ه و الص جانه فه ارا ال مجل

الم ممج مجموعم ممة ال ريم ممات الك م مرة المسم ممجمة فم ممه الع م مراق و مصم ممج ار فم ممه

شكل .1الصفات المظيرية والمجيرية للفطر  Ganoderma resinaceumأ ،منظر سطحي للجسم ال مري في الطبيعة يوضل االخاديد والقنوات التي تفصل
بين حلقات القبعة؛ب،ا الجسام ال مرية متجمعة بشكل مترارب اسفل جذع شجرة الصفصاف؛ ج ،منظر سطحي للجسم ال مري في الطبيعة مع غبار سبوري بني
محمر يغطي سطل القبعة؛د ،الطبقة الخصيبة البيضاء الم قبة؛ه ،الجسم ال مري للفطر في المختبر ؛و ،منظر سطحي للطبقة الخصيبة الم قبة للجسم ال مري
في المختبر ؛ي ،السبورات البازيدية ()04 x؛ك ،مقطع مستعرض لل قوب (.) 14x

جدول ( )1جدول التغايرات الو ار ية في جين  TIS1-5.8S-ITS4الرايبوسومي للفطر . G.resinaceum
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TIS1-5.8S-ITS4 ) جزء من تسلسل القواعد النيتروجينية للجين2( شكل
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Abstract
In this study, the G.resinaceum fruiting bodies that are growing on Salix sp. trees were collected from one of the
sites in Al-Alam City/Salahadin Governorate/Iraq, and its diagnosis was depending on the phenotypic,
molecular, and environmental characteristics. Thus, the study adds a new species to the fungal flora in Iraq; so
that the number of species of the genus Ganoderma registered in Iraq is four, three of which are from Salahadin
Governorate.
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