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النامية يف املوصل اخلواص الفيزيائية خلشب النبق واالثلبعض   
 

طالل قاسى إبراهَى انتكاً أ.و.د.                يعار باسط عاٍذ            

 كهَة انزراعة وانغابات/جايعة انًوصم 
Mauath.20agp119@Student.Uomosul.Edu.Iq 

 الممخص:
ألشجار النبق واالثل النامي في الموصل لمموسم  أجريت ىذه الدراسة عمى بعض الخواص الفيزيائية

في كمية الزراعة والغابات/ جامعة الموصل وذلك لبيان خواص القوة وتحديد استخداماتيا في  2222
 المجاالت المختمفة وكانت النتائج كما يمي:

االنكماش  -3 3(غم/سم2.598الكثافة األساسية: ) -2 3(غم/سم2.659الكثافة الجافة: ) -1
نقطة تشبع االلياف:  -5(% 12.172االنتفاخ الحجمي: ) -4(% 9.192ي: )الحجم

اقصى محتوى  -7(% 74.762ساعة: ) 72المحتوى الرطوبي بعد النقع  -6(% 15.442)
نسبة المسامية:  -9(% 43.922نسبة الخشب في الجدر: ) -8(% 122.722رطوبي: )

 متوسط الكثافة.بق واالثل وفقًا ليذه النتيجة يعد خشب الن، (56.122%)
 ، خشب النبق، االثل(.الخواص الفيزيائيةالكممات المفتاحية: )

 
Some physical properties of buckthorn wood and tamarisk 

grown in Mosul 
Moaz Basit Ayed                            Talal Qassem Ibrahim Al-Takay 

Mosul University/College of Agriculture and Forestry 

Abstract: 

This study was conducted on some physical properties of buckthorn and 

tamarisk trees growing in Mosul for the 2022 season at the College of 

Agriculture and Forestry / University of Mosul in order to show the 

properties of strength and determine its uses in different fields. The results 

were as follows: 

1- Dry Density: (0.659)g/cm
3
 2- Basic Density: (0.598)g/cm

3
 3- Volumetric 

Shrinkage: (9.190)% 4- Volumetric Swell: (10.170%) 5- Fiber Saturation 

Point: (15.440)% 6- Moisture content after soaking 72 hours: (74.760)% 7- 

Maximum moisture content: (100.720) 8-% wood in walls: (43.900)% 9- 

Porosity ratio: (56.100)%. 

According to this result, buckthorn wood and tamarisk are of medium 

density. 

Key words: (physical properties, buckthorn wood, tamarisk). 
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 :المقدمة
وتعد ىذه  Rhamnaceae الى العائمة السدرية Ziziphus ينتمي الجنس    

 نوعاً  952جنساً  وما يقارب  55بحدود العائمة أحد العوائل النباتية الكبيرة. فيي تضم 
المناطق االستوائية وشبة االستوائية والمناطق المعتدلة الدافئة ويعد واسع االنتشار في .

وآخرون،  (Hauenschildو  2016)، Christenhusz و(Byng  من العالم
(2016.   
ن وذلك حظيت أشجار السدر في اآلونة األخيرة باىتمام واسع لدى الكثيري       

لقدرتيا العالية في تحمل ظروف الجفاف والتكيف الواسع لمترب المختمفة وتكيف 
تتميز . (Marwat, 2009الصفات التشريحية لمخشب مع الظروف البيئية المختمفة )

بتنوعيا الشديد في األنظمة البيئية المختمفة التي تنمو فييا  Ziziphus أشجار الجنس
كالبيئات الجافة وشبة جافة والممحية والصحراوية وليا انتشار واسع في العراق وخاصة 

 . 2011) ،وآخرون (Yangفي المنطقة الجنوبية 
الى ذوات الفمقتين من مغطاة البذور، فيي  Tamaricacea)) فيعود األثل اما

( نوعًا، ينمو معظميا في منطقة 120( أجناس و)4من األخشاب الصمدة، وتحوي)
البحر االبيض المتوسط في المناطق المعتدلة وشبو االستوائية وشواطئ األنيار 

 60( التي تشمل أكثر من  Halophyte Plantsوالبحار, وىو من النباتات الممحية )
وآخرون ،  Samadiوع من نباتات اليالوفيت المزروعة تقريبًا في أنحاء العالم أجمع )ن

(.  أنواع جنس األثل معروفة بنموىا في البيئات الحارة 2019وآخرون،  Aliو  2013
 Zhangوالجافة، وبالرغم من ذلك تم العثور عمييا أيضا في المناخات المعتدلة )

األثل في البيئات الجافة من أجل استصالح  يتم زراعة أنواع (.2002وآخرون، 
(، إذ ان نموىا في البيئات الرطبة ليس مرغوبًا 2013وآخرون،  Hanالكثبان الرممية )

ألنيا تعمل كنباتات غازية تغطي المنطقة بأكمميا وتمنع نمو األنواع األخرى 
(Whitcraft  ،اشارت الدراسات انو في العراق يوجد جنس واح2007وآخرون .) د ليذه

 Tamarixويدعى األثل أو الطرفة ويقع ضمن جنس  Tamarix Lالعائمة ىو الـ .

.artculata vahl  ويدعى أيضا باألثل عديم األوراقTamarix aphylla  L.، 
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وبسبب وجوده في نطاق واسع من أنحاء العالم فإن االسم الشائع ليذا النوع يختمف من 
 .(Horton)  ،1964منطقة إلى أخرى

 :وطرائق البحثمواد ال
( سنة 11شجرتين من النبق واالثل سميمة وخالية من العيوب وبعمر ) اختيرت
( سنة لشجرة األثل ناميتين ضمن الحرم الجامعي لجامعة الموصل، 13لشجرة النبق و)

الواقعة في شمال مدينة الموصل عمى الجية الشرقية لنير دجمة ضمن االحداثيات 
من شير  24(، تم اسقاطيما  في N 43°08'03.8"E"17.7'23°36) الجغرافية

سم( لكمى  22اخذت أقراص بسمك )( الميالدي، 2221تشرين األول من عام )
النوعين، عند مستوى الصدر من كل شجرة، وازيمت عنيا القشرة، ثم حولت بعدىا 

( 72لمدة )(، ثم غمرت المكعبات بالماء سم x 2 x 2 2األقراص الى مكعبات بأبعاد )
ساعة بدرجة حرارة الغرقة لضمان الوصول الى نقطة تشبع االلياف، وتم تعيين الوزن 
الرطب لممكعبات كل عمى حدة باستخدام ميزان حساس، ثم استعممت طريقة الغمر 
لتعيين الحجم الرطب لممكعبات، ثم تركت العينات لتجف ىوائيا بدرجة حرارة الغرفة 

لحين ثبات الوزن،  م(°123عد ذلك في الفرن بدرجة حرارة )لمدة )خمسة أيام(، جففت ب
ٌعين بعدىا الوزن الجاف لممكعبات كل عمى حدة، ثم غطست المكعبات بشمع البارافين 
المنصير لتكوين طبقة عازلة، )لتجنب التشرب بالماء( ثم قياس الحجم الجاف بطريقة 

 ص الفيزيائية:الغمر وقد استخدمت القوانين التالية لتعيين بعض الخوا

 ( = الوزن الجاف بالفرن / الحجم الجاف بالفرن3الكثافة الجافة )غم/سم -1
 ( = الوزن الجاف بالفرن / الحجم الرطب الغاطس3الكثافة األساسية )غم/ سم -2
 ]xالحجم الجاف( /الحجم الجاف –)الحجم الرطب  [االنتفاخ الحجمي %=  -3

122 
/الحجم ] x 122الحجم الجاف( –)الحجم الرطب  [االنكماش الحجمي % = -4

 الرطب
 نقطة تشبع االلياف % = االنكماش الحجمي / الكثافة األساسية -5



 هـ1443-م  2022. لسنة (1الثاني/ ملحق ) العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . . السنة ال

 

 

 
 

113 

الكثافة  x 1.5الكثافة األساسية / – 1.5 [اقصى محتوى رطوبي% =  -6
 x 122 ]االساسية

الوزن الجاف (/ الوزن  –)الوزن الرطب  [المحتوى الرطوبي الغاطس % =  -7
 x 122 ]الجاف

 x 122 ](1.5)الكثافة الجافة بالفرن /[ي الجدر % =نسبة الخشب ف -8
 نسبة الخشب % – 122نسبة المسامية % =  -9

 (.1982وأخرون،  Bozkurtوفقًا ل )
 ىي كثافة السيميموز. (1.5اذ ان )

 :النتائج والمناقشة
 (:3الكثافة الجافة بالفرن )غم/سم -1

(غى/سى0.656انُثق ) نعاو نهكثافح انجافح تانفشٌ نخشةتهغ انًعذل ا
3

وتًذي  

(غى/سى0.637-0.664)
3
 (.6( انجذول )0.066)قذ تهغ االَحشاف انقُاسٍ و 

فٍ انكثافح انجافح تانفشٌ يٍ انهة انً انقششج فٍ  نى َظهش أٌ تثاٍَ يعُىٌ 

(غى/سى0.623خشة انُثق، ار تهغت انكثافح )
3

غى/سى (0.664قشب انهة و) 
3

فٍ  

(غى/سى0.653انىسط و )
3

(.َعذ خشة انُثق رو كثافح يتىسطح 6ول )قشب انقششج انجذ 

( غى/سى0.656انً عانُح وفقا نهزا انًعذل )
3

، وتًا اٌ كثافح انخشة هٍ َتُجح نكًُح 

انخشة انًىجىد فٍ جذس انخالَا نزا َجذ اٌ انعالقح طشدَح تٍُ انكثافح انجافح و َسثح 

ب انهة و %( قش46.565انخشة فٍ جذس انخالَا ويتثاَُح تشكم تسُط، ار تهغت )

 (. 6%( قشب انقششج انجذول )43.566%( فٍ انىسط و )44.464)

 خواص انفَزٍائَة نخشب أشجار اننبق( ان1انجذول )
نسبة 

انًسايَة 

)%( 

نسبة 

 انخشب

 فٌ انجذر

)%( 

اقصي 

يحتوى 

رطوبٌ 

)%( 

انًحتوى 

انرطوبٌ 

بعذ اننقع 

27 

 ساعة

)%( 

نقطة 

تشبع 

االنَاف 

)%( 

االنتفاخ 

انحجًٌ 

)%( 

االنكًاش 

انحجًٌ 

)%( 

انكثافة 

األساسَة 

 (3)غى/سى

انكثافة 

انجافة 

بانفرٌ 

 (3)غى/سى

        

    

انصفات            

 انعَنات 

 قشب انهة 0.623 0.571 7.920 8.655 13.209 70.244 95.087 41.515 53.580

 فٍ انىسط 0.664 0.600 9.618 10.677 16.048 74.865 99.987 44.292 55.708

56.481 43.519 106.264 78.344 19.592 12.737 11.239 0.580 0.653 
قشب 

 انقششج

56.100 43.900 100.720 74.760 15.440 10.170 9.190 0.598 0.659 
انًعذل 

 انعاو
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 اقم قًُح 0.637 0.558 6.865 7.372 11.432 65.847 90.869 42.499 53.765

 اعهً قًُح 0.694 0.635 13.800 16.010 24.66 85.020 112.630 46.230 57.500

1.099 1.099 4.848 4.642 3.294 2.183 1.774 0.017 0.016 Sd 

 3( غم/سم2.574بمغ المعدل العام لمكثافة الجافة بالفرن لخشب االثل )قد و 
 (.2( الجدول )2.259وبانحراف قياسي ) 3( غم/سم2.683-2.452وبمدى )

الجافة من المب الى القشرة بسيط جدًا وغير معنوي وقد كان التباين في الكثافة 
اما في الوسط فقد بمغ المعدل  3(غم/سم2.526اذ بمغ المعدل قرب المب )

يعد  (.2الجدول ) 3(غم/سم2.597كما بمغ المعدل قرب القشرة ) 3(غم/سم2.581)
متوسط الكثافة، وىو مقارب لممعدل  3(غم/سم2.574خشب االثل وفقًا ليذا المعدل )

 3( غم/سم2.571العام لخشب أشجار الجنار الشرقي النامي في كركوك )
(، ويعد المعدل العام لألثل النامي في الموصل اقل منو بالنسبة لالثل 2222)الطائي،

تعد كثافة  (.Birbilis ،2212 و  Mantanis) 3(غم/سم2.66النامي في اليونان )
الحجم من الخشب وىي دليل حقيقي الخشب مؤشر جيد لكمية المادة الخشبية في وحدة 

(، وتتأثر كثافة الخشب بحجم الخاليا 2229واخرون،  Chaevلخواص قوة الخشب )
وعددىا وسمك الجدار ونسبة الخشب الربيعي الى الخشب الخريفي ونسبة الخشب 
القمبي الى الخشب العصاري، فضاًل عن كمية المستخمصات والمعادن ونوعيا والتركيب 

  .(Zelinka ،2217و  Glassر الخاليا )الدقيق لجدا
 خواص الفيزيائية لخشب أشجار االثل( ال2الجدول )

نسبة 

انًسايَة 

)%( 

نسبة 

فٌ انخشب 

 )%(انجذر

اقصي 

يحتوى 

رطوبٌ 

)%( 

يحتوى 

انرطوبٌ 

بعذ اننقع 

 ساعة 27

)%( 

نقطة 

تشبع 

االنَاف 

)%( 

االنتفاخ 

انحجًٌ 

)%( 

االنكًاش 

انحجًٌ 

)%( 

انكثافة 

األساسَة 

 (3)غى/سى

انكثافة 

انجافة 

بانفرٌ 

 (3)غى/سى

        

 انصفات

 انعَنات 

64.913 35.087 154.787 138.175 27.836 16.039 13.535 0.453 0.526 
 قشب انهة

66.283 33.717 135.410 119.419 25.295 18.720 15.519 0.475 0.581 
 فٍ انىسط

67.516 32.484 138.794 120.760 27.733 21.702 18.244 0.487 0.597 
قشب 

 انقششج
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66.425 33.575 141.584 124.635 26.888 19.221 16.094 0.474 0.574 
انًعذل 

 انعاو

60.834 30.009 127.450 111.121 16.563 7.456 6.94 0.419 0.450 
 اقم قًُح

69.991 39.166 172.050 148.608 41.964 26.829 22.533 0.517 0.683 
 قًُحاعهً 

2.587 2.587 11.403 10.157 5.457 4.417 4.048 0.027 0.059 sd 

 
 (:3الكثافة األساسية )غم/سم -2

وبمدى  3غم/سم (80.59بمغ المعدل العام لمكثافة األساسية لخشب النبق )
(، ولم يظير أي تباين معنوي 2.217وبانحراف قياسي ) 3(غم/سم2.558-2.635)

و  3( غم/سم2.571في الكثافة األساسية من المي الى القشرة اذ بمغ عند المب )
وبمغ  (.1قرب القشرة الجدول ) 3( غم/سم2.852في الوسط و ) 3( غم/سم2.622)

-2.419وبمدى ) 3غم/سم (2.474المعدل العام لمكثافة األساسية لخشب االثل )
(، الجدول )(، ولم يكن التباين معنوي 2.227، وبانحراف قياسي )3غم/سم (2.517

 3( غم/سم2.453بين معدالت الكثافة األساسية من المب الى القشرة اذ بمغ عند المب )
(. يالحظ ان 2قرب القشرة الجدول ) 3( غم/سم2.487(عند الوسط و )2.475و )

جافة بالفرن، وىذا امر طبيعي نتيجة لزيادة الحجم الكثافة األساسية  اقل من الكثافة ال
عند الغمر )بسبب االنتفاخ( االمر الذي يؤدي الى نقصان الكثافة، في حين يبقى الوزن 

من الكثافة األساسية لتعيين وزن الجذوع المقطوعة من  الجاف ثابتًا، ويمكن االستفادة
 اجل تقدير تكاليف النقل.

 نكما  الحجم  )((:اال  -3
%( وبمدى 9.192المعدل العام لالنكماش الحجمي لخشب النبق )بمغ 

االنكماش  (.1(، الجدول )1.774%( وبانحراف قياسي )13.822-6.865%)
الحجمي ىو نقصان في ابعاد الخشب وبالتالي نقصان في الحجم نتيجة فقدان الرطوبة 

 .دون نقطة تشبع االلياف، أي فقد الماء المرتبط بجدار الخمية
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اينت العينات في قيم معدالتيا لالنكماش الحجمي من المب الى القشرة لقد تب
%( 9.618اما في الوسط فقد بمغ) %(7.922بشكل معنوي اذ بمغ المعدل قرب المب )

%(، ويالحظ وجود عالقة طردية بين الكثافة الجافة 11.239وبمغ قرب القشرة )
ة الجافة جدول)(، ويتفق ذلك مع واالنكماش، أي يزداد االنكماش الحجمي بازدياد الكثاف

بمغ المعدل العام لالنكماش الحجمي لخشب  (.Zelinka ،2217و  Glass)هما ذكر 
(، 4.248%( وبانحراف قياسي )22.533-%6.942%( وبمدى )16.294االثل )

 (.2الجدول )
وقد كان التباين في نسبة االنكماش الحجمي من المب الى القشرة معنوي وقد 

%( 18.244%( في الوسط و)15.519%( و )13.535رب المب  )بمغ المعدل ق
قرب القشرة، وقد كانت العالقة بين الكثافة الجافة واالنكماش الحجمي طردية وىذا امر 

 (.2طبيعي اذ يزداد االنكماش الحجمي بزيادة كمية الخشب الجدول )
 :)(( االنتفاخ الحجم  -4

%( وبمدى 12.172) بمغ المعدل العام لالنتفاخ الحجمي لخشب النبق
االنتفاخ الحجمي ىو  (.1( الجدول )2.183%(وبانحراف قياسي )16.2-7.372%)

زيادة في ابعاد الخشب وبالتالي زيادة في الحجم عند اكتساب الخشب لمرطوبة دون 
 نقطة تشبع االلياف. 

وقد كان التباين في معدالت االنتفاخ الحجمي من المب الى القشرة معنوي، اذ 
%( قرب القشرة 12.737%( في الوسط و)12.677%( و)8.655د المب )بمغ عن

(، كما كانت العالقة طردية بين الكثافة الجافة بالفرن واالنتفاخ الحجمي، 1الجدول )
يالحظ وجود تباين بين نسبة االنكماش الحجمي واالنتفاخ الحجمي، من المفروض 

الحجمي اال ان ذلك غير ممكن  نظريًا ان يتساوى كل من االنكماش الحجمي واالنتفاخ
بمغ المعدل العام لالنتفاخ الحجمي لخشب  عمميًا لتداخل العديد من العوامل المؤثرة.

%( وبانحراف قياسي 26.829-%7.456%( وبمدى )19.221أشجار االثل )
 (.2( الجدول )4.417)
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%( 16.239وقد كان التباين من المب الى القشرة معنوي اذ بمغ عند المب )
%( قرب القشرة، وكانت العالقة طردية بين 21.722%( في الوسط و)18.722و)

 نسبة االنتفاخ الحجمي والكثافة الجافة.
 :)(( نقطة تشبع االلياف -5

%( وبمدى 15.442بمغ المعدل العام لنقطة تشبع االلياف لخشب النبق )
نقطة تشبع  (.1( الجدول )3.294%( وانحراف قياسي )24.662-11.432%)

اف ىي النقطة التي يحدث عندىا فقدان لجميع الرطوبة الموجودة في تجاويف االلي
)الماء الحر(، وبقاء الماء المرتبط بجدار الخمية فقط، لذا فان  الخاليا والفراغات األخرى

قيمة نقطة تشبع االلياف ترتبط بعالقة قوية وطردية مع كمية المادة الخشبية في جدر 
كسية مع كمية المستخمصات المترسبة عمى جدر الخاليا، الخاليا، كما توجد عالقة ع

وبذلك  اذ ترتبط المستخمصات بجدر الخاليا عن طريق ارتباطيا بمجاميع الييدروكسيل،
 (.Rowell ،2225تقمل من نسبة الماء المرتبط فضاًل عن كون بعضيا كارىو لمماء )

معنويًا اذ بمغ عند المب  وقد كان التباين في نقطة تشبع االلياف من المب الى القشرة
%( قرب القشرة، وقد كانت 19.592%( في الوسط و )16.248%( و)13.229)

 (.1العالقة طردية مع الكثافة الجافة الجدول )
%( وبمدى 26.888بمغ المعدل العام لنقطة تشبع االلياف لخشب االثل ) 

التباين وقد كان  (.2( الجدول )5.457%( وبانحراف قياسي)16.563-41.964)
%( في 25.295%( عند المب و )27.836من المب الى القشرة معنويًا اذ بمغ )

%( قرب القشرة، اذ كانت العالقة طردية بين نقطة تشبع االلياف 27.733الوسط و)
 (.2والكثافة الجافة الجدول )

 :ساعة 72المحتوى الرطوب  بعد النقع  -6
لخشب النبق  ساعة 72بعد النقع بمغ المعدل العام لممحتوى الرطوبي 

(، 4.642%( وبانحراف قياسي )85.222-%65.842%( وبمدى )74.762)
ساعة، ىو النسبة المئوية  72المحتوى الرطوبي بعد نقع العينات لمدة  (.1الجدول)

لمماء الحر الموجود في تجاويف الخاليا فضاًل عن الماء المرتبط بجدر الخاليا خالل 
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د عمى النسبة المئوية لمتجاويف الموجودة في الخشب نقع الخشب ليذه المدة، ويعتم
وقد كان التباين من المب الى القشرة معنويًا في نسبة المحتوى  ونسبة المادة الخشبية.

%( 72.244، اذ بمغ عند المب )ساعة  72بعد نقع العينات لمدة الرطوبي 
عدل وبمغ الم (.1%( قرب القشرة الجدول )78.344%( في الوسط و)74.865و)

%( 124.635لخشب أشجار االثل ) ساعة 72بعد النقع العام لممحتوى الرطوبي 
 (.2(، الجدول)12.157%( وبانحراف قياسي )148.628-%111.121وبمدى )

معنويًا، اذ بمغ  ساعة 72بعد النقع تباينت عينات االثل في معدالت المحتوى الرطوبي 
%( قرب 122.762%(  في الوسط و)119.419%( و)138.175عند المب )

القشرة، وقد كانت العالقة عكسية مع الكثافة الجافة ونسبة الخشب في الجدر، الجدول 
(2.) 

 :)(( اقصى محتوى رطوب  -7
%( وبمدى 122.722بمغ المعدل العام ألقصى محتوى رطوبي لخشب النبق )

( الجدول )(، وقد 4.848%( وكان االنحراف القياسي )112.632 -92.869%)
%( و 95.287كان التباين من المب الى القشرة معنويًا، اذ بمغ عند المب )

 (.1%( قرب القشرة الجدول )126.264%( عند الوسط و)99.987)
اقصى محتوى رطوبي يعني المجموع الكمي لمماء الحر الموجود في تجاويف 

لمرتبط بجدر الخاليا كنسبة مئوية، ويعتمد ذلك عمى نسبة المسامية مع الخاليا والماء ا
 ننسبة المادة الخشبية والتركيب الدقيق لجدر الخاليا، وىي حالة مثالية نادرًا ما يمك

 3(غم/سم2.92%( عندما تكون الكثافة )44الوصول الييا, وتتراوح ىذه النسبة بين )
 (.Zelink ،2217و  Glass) 3(غم/سم2.32%( عندما تكون كثافة الخشب )277و)

%( 141.584وبمغ المعدل العام ألقصى محتوى رطوبي لخشب االثل )
 (.2( الجدول )11.423%( وبانحراف قياسي )172.252 -%127.452وبمدى )

تباينت العينات فيما بينيا بمعدالت اقصى محتوى رطوبي معنويًا، فقد بمغ المعدل عند 
 %( عند القشرة138.794%( في الوسط و)135.412)%( و 154.787المب )

، كمما قل سمك الجدار زاد قطر التجويف، وكمما زاد قطر التجويف زادت (2الجدول )
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نسبة اقصى محتوى رطوبي، يرتبط ذلك بكثافة الخشب، اذ ان الكثافات الواطئة تعطي 
وى رطوبي جدران نحيفة وتجاويف واسعة، مما يعني ان النسبة عالية في اقصى محت

عندما تكون تجاويف الخاليا وجدرىا مشبعة جميعًا بالماء وتعد الكثافة العامل األساسي 
 المؤثر فييا، اذ تقل التجاويف بزيادة الكثافة ويقل كذلك الماء الحر.

 :)(( النسبة المئوية لمخشب ف  جدر الخاليا
%( 43.922)بمغ المعدل العام لنسبة الخشب في جدر الخاليا لخشب النبق 

لقد  (.1(، الجدول )1.299%( وبانحراف قياسي )46.232-%42.499وبمدى )
تباينت العينات في معدالت نسبة الخشب في جدر الخاليا معنويًا،  فقد بمغت 

%( قرب القشرة 43.519%( في الوسط و)44.292%( قرب المب و )41.515)
%(، 33.575شب االثل )وبمغ معدل نسبة الخشب في جدر الخاليا لخ (.1الجدول )
وقد كان  (.2( الجدول )2.587%( وبانحراف قياسي )39.166-%32.229وبمدى )

%( 33.717%( عند المب و )35.287التباين من المب الى القشرة معنويًا، اذ بمغ )
يرتبط سمك الجدار بالعامل  (.2%( قرب القشرة الجدول )32.484في الوسط و)

ئية والعمميات التنموية المطبقة مثل التخفيف والتسميد، اذ الوراثي والعمر والظروف البي
 يزداد بزيادة العمر والتسميد وزيادة حجم التاج.

 :)(( نسبة المسامية
%( وبمدى 56.122بمغ المعدل العام لنسبة المسامية لخشب النبق )

لقد تباينت  (.1(، الجدول)1.299%( وبانحراف قياسي )57.522-53.765%)
%( في 55.728%( و)53.582نسبة المسامية معنويًا اذ بمغ عند المب )العينات في 
، وكانت العالقة لنسبة المسامية (1الجدول ) %( قرب القشرة56.481الوسط و)

وبمغ المعدل العام لنسبة المسامية لخشب االثل  عكسية مع معدل الكثافة الجافة.
(، 2.587%( وبانحراف قياسي )69.991-%62.834%( وبمدى )66.425)

 (.2الجدول )
لقد تباينت العينات في معدل نسبة المسامية معنويًا اذ بمغ عند المب 

 (.2%( قرب القشرة الجدول )67.516%( في الوسط و)66.283%( و )64.913)
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تعتمد نسبة المسامية عمى قطر الخمية وسمك الجدار وقطر التجويف ونوع الخاليا 
عدمو واغمب ىذه الصفات محكومة بالعامل  ونسبة وجود التجاويف بين الخاليا من

 الوراثي والبيئي مثل سرعة النمو.
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