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 البحث العلمي وسيلتنا خلدمة اجملتمع
 

 

 القسم – Polyporales)الرتبة  Ganoderma resinaceum للنوعتسجيل أول 

Basidiomycota )العراق من 
 2إبراهيم الجبوري رنين ،  2سارا قحطان سليمان،  1طالب عويد الخزرجي  

 العراق,  تكريتكمية التربية لمعموم الصرفة , جامعة تكريت,  1
   العراق , تكريت , , جامعة تكريت كمية العمومقسم عموم الحياة ,  2
 

 الملخص
النممامه عمممج ر ممجار الص صمماى مممو قحممج  المواقممك فممه مج نممة العمممم   محاف ممة صمم ح   G.resinaceumتممم فممه اممرا الجراسممة جمممك ال  ممر الك  ممر 

فممه العممراق المج و العراق, وتممم ت هيصممن قسمتناجا الممج الصمم ات الم يريممة والجيي يمة وال   يممة ل و  ممرلع تجمم ا الجراسمة نوعمما جج ممجا عمممج ال ممورا ال  ريممة 
 المسجمة  فه العراق اربعة رنواع , ث ث منيا مو محاف ة ص ح الج ول   Ganodermaليصبح عجج رنواع الجنس 

 

  المقدمة
 Ganodermaبأنن مو انمواع الجمنس  G.resinaceum وصا النوع 

مممممو ال  ريممممات متعممممججة رنممممن و ل laccateو ر shinyرات الوجممممن المممممماع 
الوجمممموج  النمممماجرةو  perennial poroid fungiالمعمممممرة  الثقممممو  

(O'Reilly  ,2016 ل ) كمممما يمتممماي امممرا ال  مممر بمممأو رجسمممامن الثمريمممة
تنتج سما   ليجما رصم ر المموو سمرعاو مما  تصمم  عنمج تعرجميا لجمرر 

, ورنمممن يكممموو (Wojewoda ,;2000 O'Reilly ,2016) ميكمممانيكه 
 generative, الياي مات المولمجة  trimetricث ثة رنمواع ممو الياي مات 

hyphae  رات اإلرتبا ممممات الك  يممممة والييكميممممةskeletal hyphae 
(ل و  تقمجم العممر Wojewoda ,2000) binding hyphaeوالراب ة 

المممممموو ال نمممممه المحممممممر   تحمممممو  لممممموو الجسمممممم الثممممممر  ليمممممرا ال  مممممر ممممممو
reddish-brown الممج الممموو ا سمموج مممما  ث ممر المممبس   نممن وال  ممر 

Fomes fomentarius  الممر  يكمموو ريجمما ثمممرة باييجيممة سمموجا  الممموو
(Wojewoda ,;2000 O'Reilly ,2016 ل ) ال  مممممممر عممممممماجة  وجمممممممج

  deciduous treeجمممروع ا  مممجار الن جمممية الحيمممة  ممممت    عممممج
living   سميما عممجم فوق سم ح ا ر((  2-1القجيمة )عنج االرت اع 

 Green  ,;2011و  Quercus (Watsonر مممممممممممممممممممممممممجار ال ممممممممممممممممممممممممممو  
Mattheck  ,مسممممم با ليممممما ممممممر( المممممتع و ا  مممممي( 2015وجماعتمممممن )

white rot  (Pyvarden  وGilbertson,1993 وبالتماله المموت  )
 ب ممك السممريك لج ممجار, بعممجاا يسممتمر نمممو ال  ممر عمممج الجممروع الم تممة 

( facultative parasite قهتيممممار  الت  مممم رو ) saprobic متممممرمم
(Mattheck  ,2015و جماعتن ). 

راميمممة  فمممه المجمممال و ال  مممه و  G. resinaceumال  مممر  و يكتسممم 
وجماعتمن,  anti-bacteria (Ameri لمبكتريمالجورا المجاج الص جالنه 

;2011 Jorcin  ,ريممممممممممممممممممممات لوا (2017وجماعتممممممممممممممممممممن  anti-fungal 
(Hearst  2010جماعتمممممممممممممن, و ) السممممممممممممممر اوو anti-cancer (Sedky 

وجماعتممممممممن  anti-obesity  (Huang ( و السمممممممممنة2018 ,وجماعتممممممممن
 .(2015وجماعتممممممممن,  Zengin) anti-oxidantكسممممممممجة  ا ( و2020,

و ما ا الر مة و الكميمة و ال حما  و المعمجة  فج  عو جورا فمه تحسم و
(Chen  ,2017وجماعتن)الح وية  المج احتموا ا  ارا ال عالياتوتعوج  ل

 2007;و جماعتممممممن,  Triterpenes  (Niuعممممممج الترب نمممممات الث ثيمممممة 
Hearst ,2010;وجماعتمممممممممممممممن Peng  ,2013;وجماعتمممممممممممممممن  Huang 

وجماعتممممممن,  Zengin) وال  نمممممموالت وال  فونويممممممجات (2020وجماعتممممممن, 
    (ل2015

العممممراق( واحممممجة مممممو رك ممممر   ممممما  وسمممم تعممممج محاف ممممة صمممم ح الممممج و )
تمتممماي  تنوعيممما  التمممهو  (2كمممم24.363)المحاف مممات اليراعيمممة فمممه العمممراق 

المممر   الجغرافمممه المممر  ي مممم   الصمممحار  و السممميو  والمممت   والنبممماته 
ي مممممم  ا ع ممممما  وال مممممج رات وا  مممممجار ) مثممممم  ر مممممجار الص صممممماى 

Salix sp.    و الغممرPopulus sp.  قمممم  مموي الوEucalyptus 

sp.  الصمنوبروPinus sp. )ممما  موفر ممموا و مhabitats  مناسممبة لنمممو
ال  ريمممات الك  مممرة سممميما فمممه موسمممم ا م مممارل وعممممج المممر م ممممو راميمممة 
التنمممموع الجغرافممممه و النبمممماته اال رو المعمومممممات عمممممج ال  ريممممات الك  ممممرة  

فممممه اممممرا المحاف ممممة رو فممممه عممممموم  محممممجوجة جممممجا سمممموا تكمممماج رو تكمممموو 
قجمرا  مسموحات عميمن فمأو ل ) 2017وجماعتمن,  (Al-Khesrajiالعمراق
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 يرا ال  ريات و تسج   الجج ج منيا عممج العمراق يعمج ه موة ميممة فمه 
والتممه لممم تنجممي  بال  ريممات الك  ممرة فممه العممراق checklistقعممجاج قا مممة 

 ل  لحج اآلو
 العمل  طرق المواد و 
 وحفظه : Ganoderma  resinaceum  جمع الفطر

تمممم جممممك ال  مممر ممممو قحمممج  المواقمممك فمممه مج نمممة العممممم بمحاف مممة صممم ح 
ب  يعمممة  ل وجونمممت المعموممممات الهاصمممة2020المممج و فمممه كمممانوو الثمممانه 

و  يعمممة  hostرو العا ممم   ال  مممر substrate نممممو وسممم و  habitالنممممو 
 clusteredرو متراكبما  overlappedرو متجمعا  solitaryنموا من رجا

, وسممم  مكممماو الجممممك , )تممماريل الجممممكممممك تسمممج   المعموممممات ال يممممة 
ل بعمممجاا (المهتم مممة بأجيا مممنالنممممو والعا ممم  النبممماته ولممموو الجسمممم الثممممر  

إلجممممرا  ال حوصممممات  وجممممعت فممممه ركيمممماس ورقيممممة ونقميمممما الممممج المهت ممممر
الم مه  فممه  تمم ق مجاع ال  مرالم يريمة والمجيريمة لغمر( الت مهي ل 

امرا وقمج تمم ح م   الحياة, كميمة العموم جامعمة تكريمت, العمراقلقسم عموم 
بعممج  سممميا بالممما  لمممتهم  مممو التربممة وممما عممم    ث ثممة  ممرق الع نممات 

ح م  نممارج ممو الجسمم الثممر  فمه محممو   تم ف يما  يا, ال ريقة االولج
مممممك وجممممك ورق الصمممم  عمممممج عمبممممة  )%70الح مممم  كحممممو  الم ثممممانو  )

الح ممم  جونمممت عم يممما المعموممممات الهاصمممة باسمممم ال  مممر ومكممماو وتممماريل 
ف ممت تق يك نممارج ممو الجسمم الثممر  المج رما ال ريقة الثانية  الجمك 

o 25±ق مممممممك صمممممممغ رة ثمممممممم ج  مممممممت  جرجمممممممة 
وجماعتمممممممن,  Johnsyم ) 2

باسمممتهجام  powderب مممك  مسمممحوق  ة(ل بعمممجاا تمممم  حمممو الع نممم2011
رات   ممما  محكمممم  حنمممة الكيربا يمممة وح  مممت فمممه عمممم  ب سمممتيكية الم

oتحمممممت جرجمممممة حمممممرارة 
وبسمممممم     يعمممممة الجسمممممم الثممممممر  الجافممممممة ل م-18

والمته ممبة التممه يكتسمم يا مممك التقممجم بممالعمر, تممم ح مم  نمممارج كاممممة مممو 
 ل  مكاو جاى بع جا عو الر وبةالجسم الثمر  فه 

 الم يريممة لمثمممارالصمم ات  ممممت  :و المجيريااة الخصااا ص المظيريااة
وقوامممن فجمم  عممو ولونممن  نالجسممم الثمممر  و ممكمربعمماج الباييجيممة كمم  مممو 

ت  ممم المهتم مة فمه حم و النممو  ك  ال بقة الهصبة ولونيا فه مراحم 
 ممممك  و  نمممموع الباييممممجيا الهصمممما   المجيريممممة لمجسممممم الثمممممر  كمممم  مممممو

   ل poresو ك  وربعاج الثقو الس ورات ولونيا 
صممم ات التمممم ت مممهي  ال  مممر اسمممتناجا المممج : الفطااار الربيااار تشاااخيص 
والمصماجر  الم ماتيح التصمني ية المناسم  ممو  وفم والمجيرية  الم يرية 
وجماعتممممممممممن,   El-Fallal ; 2011وجماعتممممممممممن,  Mohanty)العمميممممممممممة 

;2015 Keypour  ,2014;وجماعتمممممممممن O'Reilly  ,2016) امممممممممرا ل
  كوريما  لمتقنيمات الح ويمة Macrogenوتم تأك ج الت هي  فه  مركة  

ورلمممع عممو  ريممم  قرسممما  الع نممة ال  ريمممة الممج ال مممركة المعنيمممة  الجنوبيممة
مح وظ فه عم  ب ستيكية مث مت عم يما  م فق  1ب ك  مسحوق  ويو 

     رة ال  رل
  النتا ج و المناقشة 

 Boud Ganodermaتمممممم ت مممممهي  ال  مممممر الك  رعمممممممج انمممممن

resinaceum   و  يعتممن   والمجيريممة قسممتناجا الممج الصمم ات الم يريممة 

 Macrogenوجما  امرا الت مهي  مت قما ممك ت مهي   مركة   ومو نن
لمتقنيمممات الح ويمممة كوريا الجنوبيمممة المسمممتنج المممج التحم ممم  الجيي مممه لمع نمممة 

وتم تسج   الع نمة فمه  نمع الجنمات  ارا (ل2)  ك ( و 1ججو  )ال  رية 
   accession numberجمممممو الممممرقم الممممجوله  NCBIالعممممالمه 

MW139923.1  ل 
Kigdom: Mycetae 
Phylum:Basidiomycota 

Sub-Phylum: Agaricomycotina 

Class:Agaricomycetes 

Order:Polyporales 

 Family: Ganodermataceae  

Speceis: Ganoderma resinaceum Boud . 
 الخصا ص المظيرية و المجيرية: 

, يكمممموو ب ممممك  perennial: جا مممممه basidiocarpالجساااام ال مااااري 
احيانممممما, متراكبممممة عممممممج بعجمممميا  bracketsرورقمممممواس  shelves رفمممموى

 ; short stipe( مك عنم  قصم رwoody)ه  ه  toughقاسه القوام 
سممم,  25 -15سممم, عممر( 3 سمممع  , circularجا ريممة :capلقبعااة ا

, رات رهاج مج رو قنموات ت صم   م و smooth , ممسما  laccate لماعمة
, pale reddish brown بااتمممة , نيمممة محممممرة  sulcateحمقاتيممما  

عمممج  مممك  بممار سمم ور   نممه محمممر تصممبح ركثممر حمممرة مممك تقممجم العمممر
الطبقة الخصايبة  ; ممسا , متعرجمة :marginالحافة  ;س حيا العمو  
hymenium  :)يجمممممما   )السااااااطل الساااااافلي white,  نممممممه مصمممممم ر 

yellowish - brown  قمر  الحافة,قن وبيمةtubular   مو  االن مو  ,
 البازيااااديا ;ثقممم   مممممم rounded, 3 -4مممممم  نتيمممه  ثقمممو  جا ريممممة  9

basidia  4: رباعيمة السم ور-spored ;السابورspore :7.5 – 10 
x -5 7 ممممايكروم تر, اام مجمممهelliptical مق ممموع فمممه قحمممج   رفيمممن ,

truncate مرويات الجان يمة,  نمه فماتح لمك قثنم و ممو ا  light brown  
 oilرات ييتيممة  مم, يحتممو  عمممج ق double walled ,ثنمما ه الجممجار

droplets  الطبيعاااااة  (ل1) مممممكhabit : من مممممرجsolitary  او متجممممممك
gregarious ; الموطن habitat: الحيمة لنبمات  رس   جروع ا  مجار
  مر معروفمة  edibility:الصاححية لكرال  ; .Salix spالص صماى 

اإلنتشااار  ; O'Reilly ,(2016محميمما و   ممر صممالحة ل كمم  عالميمما )
distribution:   آسميا واسمتراليا ورمريكما  فمهقنت ارا واسمعا   ر لمسج

 ( وفممممه جو O'Reilly ,2016الجنوبيممممة و ال مممممالية و  ممممما  رفريقيمممما )
 Zengin( و تركيما )2015وجماعتمن,  El-Fallalمهتم ة مثم  مصمر )

 2014;وجماعتممممممممممممممممممن,  Keypourو ق ممممممممممممممممممراو )( 2015وجماعتممممممممممممممممممن, 
Keypour  وAsef ,2020) ( والينممجMohanty  ,2011وجماعتممن )
 Beck( و جميوريمممممممة الت ممممممميع )2017وجماعتمممممممن,  Chenوالصممممممم و ) 
( الممج نممجرة وجمموج اممرا 2016)O'Reilly و ر ممارل (2020وجماعتممن, 

 وصممممممممما ال  مممممممممرجممممممممما  النمممممممموع فمممممممممه كممممممممم  ممممممممممو  ري انيممممممممما و  ولنمممممممممجال 
G.resinaceum مت قما ممك   فه الجراسة الحاليةMohanty  وجماعتمن

وجماعتممممممن  Keypourو  2015)وجماعتممممممن )  El-Fallalو  2011))
النوع اجمافة جج مجة تسج   ارا يعج و ل O'Reilly (2016)( و 2014)

https://www.first-nature.com/fungi/~brackets.php#ganodermataceae
https://www.first-nature.com/fungi/~biog-boudier.php
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 المجال و ال  ه و الص جانه فه ارا ال مجلو مصممممجرا فممممه فممممه العممممراق المسممممجمة الممممج مجموعممممة ال  ريممممات الك  ممممرة 
 

 

 
منظر سطحي للجسم ال مري في الطبيعة يوضل االخاديد والقنوات التي تفصل  أ، Ganoderma  resinaceum  .الصفات المظيرية والمجيرية للفطر1شكل 

منظر سطحي للجسم ال مري في الطبيعة مع غبار سبوري بني  ج، الجسام ال مرية متجمعة بشكل مترارب اسفل جذع شجرة الصفصاف؛ بين حلقات القبعة؛ب،ا
،منظر سطحي للطبقة الخصيبة الم قبة للجسم ال مري  الجسم ال مري للفطر في المختبر ؛و بة؛ه،الطبقة الخصيبة البيضاء الم ق محمر يغطي سطل القبعة؛د،

 (. x14مقطع مستعرض لل قوب ) (؛ك،x 04)السبورات البازيدية  ؛ي، في المختبر
 

 . G.resinaceumالرايبوسومي للفطر  TIS1-5.8S-ITS4جدول التغايرات الورا ية في جين  (1)جدول 
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 TIS1-5.8S-ITS4للجين جزء من تسلسل القواعد النيتروجينية  (2) شكل

 
 المصادر 

1- Al-Khesraji, T.O.; Shugran, A.H.M. and Augul, 

R.S. (2017). Some Basidiomycota Macro fungal 

Species  from  Salahadin Governorate (North Central 

Iraq), with the Addition of Four New Species to Iraq. 

Int. J. Curr. Res. Biosci. Plant Biol. 4 (10), 74-849. 

2-Ameri, A.; Vaidya, J. G. and Deokule, S. S. (2011). 

In vitro evaluation of anti-staphylococcal activity of 

Ganoderma  lucidum , 

,Ganoderma praelongum andGanoderma resinaceum 

from Pune, India. African Journal of Microbiology  

Research, 5(3), 328-333.10. 

3- Beck, T.; Gaperova, S.; Gaper, J.; Naplavova, K.; 

Sebesta, M.; Kiskova, J. and  Pristas, P. (2020). 

Genetic  (non)-homogeneity of  the bracket  fungi of 

the genus Ganoderma (Basidiomycota) in Central 

Europe. MYCOSPHERE, 11(1), 225-238.12. 

4-Chen, B.; Ke, B.; Ye, L.; Jin, S.; Jie, F.; Zhao, L. 

and Wu, X. (2017). Isolation and varietal 

characterization of Ganoderma resinaceum from 

areas of Ganoderma lucidum production  in China. 

Scientia Horticulturae, 224, 109-114.13. 

5-El-Fallal, A. A.; El-Sayed, A. K. A. and El-Esseily, 

S. R. (2015). First record of two Ganoderma species 

from  North  East Nile Delta-Egypt. Mycosphere, 

6(3), 248-259.14. 

6-Hearst, R., Nelson, D., McCollum, G., Millar, B. 

C., Maeda, Y., Goldsmith, C. E. and  Moore, J. E. 

(2010). An examination of antibacterial and  

antifungal  properties  of  constituents  of  Shiitake 

(Lentinula edodes) and Oyster (Pleurotus  ostreatus)  

mushrooms. Complementary Therapies in Clinical 

Practice, 15(1), 5-7.15. 

7-Huang, Y.; Wei, G.; Peng, X.; Hu, G.; Su, H.; Liu, 

J.; and Qiu, M.(2020). Triterpenoids from functional    

mushroom Ganoderma  resinaceum and the novel 

role of Resinacein S in enhancing the activity  of  

brown / beige adipocytes. Food Research 

International, 109303.16 

8-Jorcin, G.; Barneche, S.; Vázquez, A.; Cerdeiras, 

M.P. and Alborés, S.(2017). Effects of culture 

conditions  on  antimicrobial activity of Ganoderma 

resinaceum (Agaricomycetes) extracts. International 

Journal of Medicinal Mushrooms, 19(8).17. 

9-Keypour, S. and Asef, M. R. (2020). New reports 

on locality and host relationship of Ganoderma   

resinaceum from   Iran. Australasian Plant Pathology, 

49(2), 175-178.18. 

10-Keypour, S.; Riahi, H.; Safaie, N. and Borhani, A. 

(2014). Mycelial growth rate and macro-and     

micromorphological characteristics  of  medicinal  

species  of  genus  Ganoderma  (Higher  

Basidiomycetes)   from   Iran.   International   journal 

of  medicinal mushrooms, 16(4).19. 



 2ج/ جامعة تكريت –لكلية العلوم  املؤمتر الدويل الثاني والعلمي الرابع

9 

11-Mattheck,  C.; Bethge,  K.; Weber,  K. and Friese, 

R. (2015). The body language of trees: encyclopedia 

of visual tree assessment. Institute of Technology-

Campus North. 

12-Mohanty, P.S.; Harsh, N. S.K. and Pandey, A. 

(2011). First report of Ganoderma resinaceum and G.  

weberianum from north India based on  ITS sequence 

analysis and  micromorphology. Mycosphere, 2(4), 

469-474.21. 

13-Niu, X. M.; Li, S.H.; Xiao, W. L.; Sun, H.D. and 

Che, C.T. (2007). Two new lanostanoids from 

Ganoderma   resinaceum. Journal of Asian natural 

products research, 9(7), 659-664.22. 

14-O’Reilly, P.(2016). Fascinated by fungi: exploring 

the history, mystery, facts and fiction of the 

underworld kingdom of mushrooms. First Nature, 

443. 

15-Peng,  J.; Wang, P.; Ge, H.; Qu, X. and Jin, X. 

(2013) Effects of cordycepin on the microglia-

overactivation-induced a impairments of growth and 

development of hippocampal cultured neurons. PLoS 

One 10(5):e0125902.24. 

16-Pyvarden, L.and Gilbertson, R.L.(1993). European  

polypores. Part 1. Synopsis Fungorum. 6:1-387.25. 

17-Sedky,  N.  K.;  El  Gammal, Z. H.; Wahba, A. 

E.;Mosad, E.; Waly, Z. Y.; El‐Fallal, A. A. and  El‐
Badri, N. (2018). The molecular basis of cytotoxicity 

of α‐spinasterol from Ganoderma resinaceum: 

Induction  of  apoptosis and overexpression of p53 in 

breast and ovarian cancer cell lines.Journal of cellular  

biochemistry, 119(5), 3892-3902.26. 

18 -Watson, G. and Green, T. (2011). Fungi on Tree–

An Arborists’ Field Guide. The Arboriculture 

Association, UK. 

19- Wojewoda, W. (2000). Atlas of the geographical 

distribution of fungi  in  Poland.1.Krakow,pp.1-61. 

20-Zengin, G.; Sarikurkcu, C.; Gunes, E.; Uysal, A.; 

Ceylan, R.; Uysal, S. and Aktumsek, A. (2015). Two  

Ganoderma species: profiling of phenolic compounds 

by HPLC–DAD, antioxidant, antimicrobial and  

inhibitory activities on key enzymes linked to 

diabetes mellitus, Alzheimer's disease and skin 

disorders.  Food  & Function, 6(8), 2794- 

 

 

 

First record of Ganoderma resinaceum (Ployporales / Basidiomycota)  

from Iraq 
Talib O. Al- Khesraji

1
, Sara Q. Suliaman

2
, Raneen I.Abdullah

2 

1
Biology Department, college of education for pure sciences, Tikrit University, Tikrit, Iraq 

2 
Biology Department, college of science, Tikrit University, Tikrit , Iraq   

   

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. 

 


