
Professor dr. Idham A. Abed

التحلل العضوي والفطريات المحللة

Decomposition of Organic matter 

and decomposer fungi

- Iمقدمة

توازن تعتبر ظاهرة التحلل من أهم الظواهر الطبيعية حيث تلعب الدور االساسي في مايعرف بالتوازن الطبيعي او
وهذه الظاهرة تتخصص بها الكائنات الدقيقة General Equilibrium of Ecosystemالنظام البيئي العام 

واد العضوية وهي عبارة عن عملية يتم فيها كسر الروابط الكيميائية المعقدة والمكونة للم, مثل البكتيريا والفطريات
.ومن هذه المواد العضوية نجد السيلولوز واللجنين والكيتين وغيرها من المواد, وتحويلها الى روابط بسيطة

معدن لهذه العملية اهمية كبيرة جدا وهي إعادة العناصر المعدنية للتربة خصوصا عندما تتبع بواسطة عملية الت
Meneralisationالتي تقوم بها البكتيريا على وجه الخصوص.

هذه وتكون نتيجة هذا التحلل ارجاع المواد المعدنية للتربة حيث تستطيع النباتات امتصاصها من جديد ومن اهم
.العناصر نجد الكربون والنيتروجين والفسفور

بت حتما لوال هذه العملية لتراكمت كميات كبيرة من الفضالت على سطح االرض دون التمكن من االستفادة منها ولسب
.انقطاعا في الدورة الحياتية لجميع الكائنات

:الفطريات المحللة إما أن تكون

تحلل الكائنات الحية وتهاجمها Parasitesفطريات متطفلة  -

تنمو على األجزاء الميتة وتتغذى عليها بعد أن تحللها Saprophyteفطريات رميه -

.تهاجم الكائن حيا ثم تستمر علية ميتا Nicrotropheفطريات نيكروتروفية  -

خارج  (Decomposition or depolymeration)في الغالب تتم عملية تحلل المادة العضوية
جسم الكائن المحلل حيث يقوم بإفراز إنزيمات محللة متخصصة بهذا الجزء او ذاك ومن هذا المنطلق اختلفت 

.الفطريات المحللة عن بعضها البعض واختلفت نواتج التحلل النهائية



II التحلل والفطريات المحللةDecomposition and Decomposer fungi 

الحية في الظروف الطبيعية تتحلل األخشاب بواسطة فعل مجموعة كبيرة من الكائنات

ات حيث ومن أهم هذه الكائنات الحية نجد الفطريات والبكتيريا وسنخص بالذكر الفطري

لمراحل االولى تلعب دوراً أساسياً في عملية التحلل لجميع المواد العضوية وخصوصا في ا

نات والفطريات المحللة نجدها في جميع االقسام والرتب حيث أن هذه الكائ, من التحلل

نين والكيتين الفطرية تمتلك أنزيمات خاصة لها القدرة على تحليل وتحطيم السيللوز واللج

رية والبكتيرية كذلك باإلضافة للكائنات الفط. التي تدخل في تركيب جدار الخلية النباتية

ككائنات مساعدة في عملية ( Termatods, bettles)يوجد دور لبعض الحشرات مثل 

االضافة التحلل حيث تقوم هذه الحشرات في الغالب بمضغ المواد العضوية ثم اخراجها ب

لخشبية انها تفتح الطريق امام تقدم الكائنات االخري وذلك بفتحها لممرات داخل االجزاء ا

.الضخمة مما يسهل انتشار الكائنات المحللة االخرى



:  تعريف التحلل
:من ناحية بيوكيميائية-

مركبات المعقدة يعرف التحلل من ناحية بيوكيميائية على أنه العملية التي يتم بواسطتها أكسدة أو اختزال ال

:إلى مركبات بسيطة

Cellulose +Fungi + Bacteria                    Glucose.

Glucose + Bacteria             CO2 + H2O + Mineral + Energy

:  من ناحية بيئة-

ن جدر الخاليا يعرف التحلل من ناحية بيئة على أنه عملية كسر الروابط المكونة للمواد العضوية التي تٌكو

.النباتية وكذلك تحطيم المواد العضوية الموجودة في سيتوبالزم وجدر الخاليا

م لبناء هذه العملية الهدمية تقوم بتزويد الكائن المحلل بالطاقة الالزمة لنشاطه االيضي والكربون الالز

لطاقة بمعنى آخر فإن المواد المحللة هي مصدر ا. مركباته المختلفة ومواد غذائية أخرى تساعده في النمو

.للكائن المحلل

enzymes



-III تاريخ التحللHistoric of Decomposition

حيث الحظ أنواع مختلفة من األخشاب في 1874عام Hartingالعالم , لقد كان أول من اهتم بهذه الظاهرة
ات المحللة مراحل تحلل مختلفة وكان هذا االختالف من ناحية الشكل واللون وقد عزى ذلك إلى تأثير الفطري

.المختلفة

 Certainاقترح فكرة أو افترضها وهي أن بعض الفطريات الخيطية Basham (1958)العالم 
Hyphomycetes تقوم بغزو مبدئيPrimary Invaders لألخشاب اللينة ثم يأتي دور الفطريات

حيث يطلق  Basidomycetesالرئيسية في عملية التحلل التي لها الدور األكبر وهي الفطريات البازيدية 
Secondary Invadaresعليها بالغزو الثانوي 

الحظ أنه خالل مراحل تحلل الخشب يمكن مشاهدة خيوط فطرية متغلغلة داخلBouchuer (1961)العالم 
وHillis(1973 )وكذلك Shigo (1972)وقام علماء آخرون على التوالي مثل . األنسجة الخشبية

blanchette (1978) بدراسة تفصيلية لدور الفطريات الغير الخيطيةNon-hyphomcetes)), وقد تم
ان مخلفاتها التوصل إلى أن الفطريات المحللة وخصوصاً التي تسبب العفن البني لها أهمية كبيرة حيث
.تحلل بعد سقوطها المتحللة تلعب دورا كبيرا في تخصيب التربة في الغابات حيث تتراكم األخشاب بكثرة وت

بر من الماء وقد تم التأكد من أن وجود العفن من النوع البني يزيد من قدرة األرض على االحتفاظ بكميات أك
كثير من النباتات باإلضافة إلى أنها تحسن طبيعة األرض الفيزيائية والكيميائية والغذائية مما يساعد على نمو

(Mcfee and Stone , 1966, Harvey 1976, Jurgenson 1977.)

كم بها مجموعات يتجمع ويترا, كما أن هنالك من أثبت أن التربة التي تحتوي على متبقيات التحلل المختلفة
 Carnoby, and Waide 1978,Harvey). كبيرة من الكائنات المثبتة للنيتروجين وكذلك الكائنات المتكافلة

1976,larsen 1979)



IVالمواد العضوية التي يتم تحللها بواسطة الكائنات الدقيقة

ل عند موت الكائن الحي فإن األحماض األمينية وأيضاً المركبات ذات األوزان الجزئية الصغيرة مث
عالية أما المركبات ذات األوزان الجزئية  ال.الكربوهيدرات يحدث  لها امتصاص مباشر من قبل المحلالت 

ز و مثل الدهون والنشا وكذلك المركبات المكونة للهيكل الخارجي للخلية أي جدر الخاليا كالسيلولو
قوم هذه األخيرة الهيميسيلولوز واللجنين يتم تكسيرها بواسطة الفطريات والبكتيريا عن طريق أنزيمات ت

ادة منها من قبل بإفرازها والتي تعمل على تحليل المركبات ذات األوزان الجزئية الصغيرة حتى يمكن االستف
.الكائنات الحية

:المكونات الخلوية التي تتعرض لعملية التحلل فهي

السيلولوز–3الكيتين              –2البر وتينات           -1

الدهون-6الهسميسيلولوز          -5اللجنين              -4

Proteinsالبروتينات

يمكن أن يكون هناك بعض التعقيد في تركيبها بحيث أنها ترتبط مع المركبات عديدة السكر
Polysaccharidesوتينات الليفية فتكمن هنا بعض الصعوبة في عملية امتصاصها فعلى سبيل المثال البر

كائنات التي لها وزن جزيئي عالي يصعب امتصاصها أو االستفادة منها من قبل ال( Keratin)مثل الكيراتين 
وهي عبارة عن بكتيريا Actinomycetesلذلك توجد كائنات تعمل على تحليلها مثل بعض  ال , الحية

وكذلك Penicilliumوبعض الفطريات مثل ال ( ex. Streptomyces. )خيطيه
ها كثيراً ومن الجدير بالذكر أن البروتينات هي مركبات كربونية تحمل في تركيب  Keratinomyces.ال

.من النيتروجين



Chitinالكيتين 

.يا الفطرياتمصدر هام للكربون في البيئة ويوجد في تركيب الهياكل الخارجية للحشرات وكذلك في تركيب جدر خال

وع بيتا اسيتيل جلوكوز أمين ترتبط مع بعضها بروابط جليكوسيدية من نN-1جزئيات الكيتين عبارة عن تجمع لوحدات 
:على النحو التالي( 1-4)

:تحلل الكيتين غالباً ما يحدث بواسطة

:مثلActinomycetesالبكتيريا الخيطية  

Streptomyces, Nocradia, Micromonospora, Actinoplanes, Streptosporangium  

وكذلك بعض البكتيريا مثل

Colostridium, Micrococcus, Flavobacterium, Cytophaga, ,Chromobacterium  ,Bacillus 

Pseudomonas 

:وكذلك الفطريات التي تعمل في وسط حامضي مثل

Trichoderma,   Mortierella,  Verticillium,  Paecilomyces,   Gliomastix.



:السيلولوز
من تركيب % 45من تركيب الجدار األولى و% 94هو المكون األساسي لجدر الخاليا النباتية حيث يمثل 

في الماء الجدار الثانوي وبالتالي فهو بدون شك اكثر المركبات انتشارا في الطبيعة وهوال يذوب

 1-4 glycosidicويرتبط مع بعضه البعض بواسطة رابطة   Glucoseويتكون من سكر ال

Bondوقد يصل الوزن الجزيئي لجزئ السيلولوز حوالي مليون دالتوان ويصل عدد وحدات

.جزيء15000الجلوكوز المكونة لجزئ السيلولوز ما يقارب 

  ِ

التركيب الكيميائي للسيلولوز



BacteriaFungi

Micromonospora

Nocradia

Streptomyces

Streptoporangium

Bacillus

Cellumonas

Colostridium

Corynebacteridium

Cytophga

Polyangium

Pseudomonas

Sporocytophaga

Vibrio

Trametes

Trichoderma

Tricothecium

Verticillium

Zygohynchus

Polyporus

Rhizoctonia

Rhizopus

Alternaria

Aspergillus

Chaetomium

Coprinus

Fomes

Fusarium

Myrothecium

Penicilium

جدول يبين أهم للكائنات المحللة للسيلولوز

التي تعمل على إماهه  Cellulaseالكائنات المحللة تقوم بإفراز أنزيمات مثل مجموعة أنزيمات 

Hydrolysis) ) بحيث يتم تحويله إلى سيلوبيوزCellobois)  ) وهو ذو وزن جزيئي قليل أي جزيئين

.من الجلوكوز



:على مرحلتين Cellulaseويتم تحلل السيلولوز بواسطة أنزيمات 

:المرحلة األولى-1

بط الجليكوسيدية يقوم بإفقاد السيلولوز الشكل البلوري المعقد له وذلك بواسطة تكسير الروا
وكذلك بواسطة كسر الروابط الهيدروجينية بين الجزيئات

:ـ المرحلة الثانية2

ثم يتم تحويل السيلوبيوز  إلى  Cellubioseيتم تحويل السيلولوز إلى سيلوبيوز 
وبذلك يتحول إلى مركب كربوني يمكنه الذوبان Cellobiaseجلوكوز بواسطة أنزيم 

.في الماء و يمكن بالتالي استغالله من قبل الكائنات الحية



:اللجنين
حيث يمثل   Secondary  Cell Wallأحد المكونات األساسية لجدار الخلية وخصوصاً الجدار الثانوي

,  ه بدقةواللجنين له وزن جزيئي عالي من ناحية كيميائية  ولم يتم التعرف علي%. 50ما يقرب من 

-P: لكن يعتقد أنه بوليمر مكون من hydroxypheny propanes.

التركيب الكيميائي للجنين



بواسطة عدد قليل من يتميز اللجنين بصعوبة تحلله حيث يمكن أن يمكث في التربة آالف السنين ويمكن تحليله

.الكائنات الدقيقة معظمها من الفطريات البازيدية

جدول بأهم الكائنات المحللة للجنين

Fungi                                    Bacteria

Micromonas

Flavobacterium

Arthrobacter

Pseudomonas

Xanthomas

Cortinellus

Ganoderma

Lenzites

Marasimus

Mycena

Panus

Agaricus

Armillaria

Clavaria

Clitocybe

Coprinus



:الهيميسيلولوز

جمع فالهيميسيلولوز ناتج من ت.  من الكربوهيدرات المتعددة غير متجانسة تتواجد في معظم االجزاء

قد سكريات خماسية من نوع زيلوز وأرابينوز أي بنتوزات مرتبطة مع حامض الجلوكورونيك و

ي بعض يكون الهيميسلولوز عبارة عن تجمع سكرات سداسية كالمانوز والجالكتوز كما هي الحال ف

.وحدة200أصناف األشجار وتبلغ طول السلسلة حوالي 

SubstancesFungiSubstancesBacteria

Arabinoxylan, Xylan

Arabinoxylan, Mannan, Araban

Arabinoxylan

Arabinoxylan, Araban 

Xylan

Mannan, Araban

Arabinoxylan, Araban 

Alternaria

Aspergillus

Chaetomium

Fusarium

Glomerella

Penicilium

Trichoderma

Mannan 

Galactomannan, 

Xylan

Galactan

Xylan

Xylan

Mannan, Xylan

Bacillus

Cytophga

Erwinia

Pseudomonas

Streptomyces

جدول يبين أنواع الهيميسيلولوزات المختلفة والكائنات المحللة لها



V- أنواع التحلل أو نواتج تحلل المواد العضويةType of Decomposition

د العضوية اختالفات الكائنات المحللة واختالف أنزيماتها المحللة من حيث التخصص وتنوع تركيب الموا

ميائياً وفيزيائياً خاصة النباتية منها باإلضافة لتنوع الظروف البيئية هي األسباب في ظهور أنواع مختلفة كي

عضها وعلى هذا يوجد للتحلل أنواع مختلفة عن ب. من المركبات العضوية خصوصاً خالل مراحل تحللها

ى الشكل باختالف المواد المتحللة وكذلك باالختالف في مراحل التحلل للعضو ويعتمد االختالف هنا عل

.الفيزيائي وكذلك على اللون الناتج

:وهناك ثالث أنواع من تحلل الخشب وهم

(المكعب)التحلل البني ـ العفن البني 

Brown RotCubic or Rot1-

التحلل األبيض ـ العفن الليفي

or Fibroses Rot2- White Rot

التحلل الطري

3 - Soft Rot



  Brown rot or Cubic rotالتحلل البني أو التحلل المكعب-1

كبر منها من وهو العفن الناتج عن تحلل السيلولوز المكون لجدار الخلية النباتية بسرعة أ
لون البني وهو لون تحلل اللجنين، فبذلك يبقى اللجنين لفترة أكبر ويأخذ الخشب المتحلل ال

.اللجنين وكذلك الشكل المكعب نظراً لتركيب للجنين نفسه

وتفرز أنزيماتها تتغلغل الخيوط الفطرية إلى داخل الخشب وتقوم بتفكيك النسيج الخشبي
.المحللة للسيلولوز

ة على عدم قدرة هذه الفطريات على تحليل اللجنين ناتج عن عدم امتالكها ألنزيمات قادر
(.ة التحللتحليل اللجنين  حيث يعتبر اللجنين مركب صعب ومعقد التركيب في عملي

ضوية التي إن الصعوبة في تحلل اللجنين لها فوائد كبيرة من حيث أن بقايا اللجنين الع
ناصر غذائية تحتوي على عناصر غذائية كثيرة تستمر في التحلل ببطء محرره بالتدرج ع

ي لمادة مهمة لتغذية النبات باإلضافة أن البقايا األخرى الغير متحللة هي المكون األساس
عام معطية للتربة 1500التي تبقى في التربة مدة تتراوح حتى Humusالذبال 

( ة بالتدرجتحرير عناصر غذائي)وغذائية ( امتصاص واحتفاظ بالماء)خصائص فيزيائية 
.وبذلك يكون لها دور كبير في تحسين جودة التربة من جميع النواحي البيئية



Fibreux Rot orالتحلل األبيض -2 White Rot

ز في هذا النوع من التحلل يكون معدل تحلل اللجين أسرع منه من تحلل السيلولو

ليل اللجنبن والهيميسيلولوز وذلك بسبب امتالك الكائنات المحللة ألنزيمات قادرة على تح

صفر أحيانا دون السيلولوز والهيميسيلولوز وتكون نتيجة التحلل بقايا ذات لون ابيض م

.وذو تركيب كيميائي ليفي وهو تركيب مادة السيلولوز

حارة حيث ويعتبر هذا التركيب وهذا الشكل ذو أهمية بيئية مطلقة خصوصا في المناطق ال

.يتميز هذا النوع من التحلل بالقدرة الكبيرة على امتصاص الماء

طقة القريبة في كال النوعين التحلل البني والتحلل األبيض يكون عمل األنزيمات في المن

ريق من منطقة إفراز الخيوط الفطرية حيث تتغلغل هذه األخيرة إلى داخل الخاليا عن ط

حالتين يكون أيضا في كلتي ال.الثقوب بعد ان يتم تحطم الجدار الخلوي بواسطة األنزيمات

.  اختراق الخيوط الفطرية المحللة بالنسبة للخشب بشكل عميق

التحلل البني أو األبيض يحدث بواسطة بعض الفطريات البازيدية مثل 

Coriolus  Versicolor  and   , Tramets pini



Soft Rotsالعفن الطري   -3

يكون من وظيفة الفطريات المسببة لهذا النوع من التحلل هي أضعاف المقاومة الميكانيكية للخشب حتى
بب هذا النوع من السهل تغلغل الفطريات المحللة بداخل النسيج الخشبي وكذلك هناك دور للفطريات التي تس

.التحلل في إدخال الرطوبة وهي أيضا عامل هام لدخول الحشرات

globosum:مثلAscomycotaالتحلل الطري يحدث من بعض فطريات ال  Chatomium

Alternaria Stysanus:مثل Deuteromycotaوكذلك من بعض الفطريات الناقصة ال 

:ات نجدكذلك نجد أن هناك فطريات قادرة على تحليل المركبات الثالث األساسية للخشب ومن هذه الفطري

Lentinus nigripes-Polyporus versicolor.

:ونجد أيضاً فطريات تحلل اللجنين بشكل أسرع من باقي مكونات الخشب مثل

Fomes Ulmerius-Polyporus berkeleyi.

:ومن أهم األنزيمات التي تحتويها الفطريات الُمحللة نجد

1) Phenol oxydase.

2) Endogluconase.

3) Cellulaise.



VIالكائنات المحللة ومراحل التحلل:

ة وعلى بتصنيف الكائنات المحللة معتمداً في ذلك على قدرتهم األنزيمي1974في عام Karikقام العالم  
.لحظة ظهورهم ومدى تأثيرهم على الوسط المحيط بهم خصوصاً على المواد العضوية التي ينمون عليها

:وعلى هذا األساس قسمت الكائنات المحللة كالتالي

(A )كائنات تعيش داخل الخاليا النباتية.

.الفطريات المسببة للمرض العفني-

.الفطريات الملونة للخشب-

(B )كائنات تحلل مكونات الخشب.

(a  )كائنات ذات قدرة ضعيفة على التحلل.

.بكتيريا-

.فطريات التحلل الطري-

(b )كائنات ذات قدرة كبيرة على التحلل:

.White Rotفطريات  -

.Brown Rotفطريات  -

سـقـط ولقد وزع هذه الكائنات بناًء على ظهورها الزمني على األجزاء النباتية الساقطة والمكدسة والتي ت
وكيـفـية أو نتـائـج هـذا التـأثير الفطري ولهذا فقد أعطى ثالث مراحل رئيسية للتحلل



                                    Colonization stageمرحلة االستيطان-  1

                                   Decomposition stageمرحلة التحلل -  2

                                     Incorporation stageمرحلة االندماج-  3

وسوف نقوم بتفصيل كل مرحلة من هذه . يجب اإلشارة أوال إلى أن هذه المراحل متعاقبة ومتالصقة
:المراحل

stage Colonizationمرحلة االستيطان      -1

خاليا الحية وهي عبارة عن أولى مراحل التحلل التي تتم بواسطة الكائنات الحية وهي مرحلة فيها يتم موت ال
اليا الحية في في المصدر الخشبي ويمكن أن تتميز األنسجة الخشبية البادئة في التحلل بوجود بعض الخ

.حللوهذه الخاليا قد تسبب بعض المقاومة للت. النخاع وكذلك في نسيج اللحاء وفي األشعة النخاعية

يليات في هذه المرحلة تتدخل كائنات حية لها القدرة على التغلب على هذه المقاومة ومن هذه الكائنات الطف
.حيث أن لهذه األخيرة القدرة على التغلغل بداخل النسيج الحي . النباتية والحيوانية بأنواعها

.كذلك توجد كائنات رمية مثل الفطريات البازيدية والتي تظهر خاصة في حالة التحلل األبيض

 Woodلونة هذه المرحلة تتميز كذلك بوجود الفطريات ذات القدرة الضعيفة على التحلل مثل الفطريات الم
coloring fungi  وكذلك:,Soft rot fungiكتيريا هذا باإلضافة للكائنات التي تعيش داخل الخاليا مثل الب

Bacteria ي تظهر والحشرات التي تستوطن تحت قشور األشجار وفطريات السطح ومعظم الفطريات الت
Basidiomycotaهي فطريات تابعة لقسم  Colonizationفي مرحلة 

.هذه المرحلة ما هي إال مرحلة أضعاف للروابط وتهيئة للمرحلة الهامة التي تليها



            Decomposition stageمرحلة التحلل -2

على المواد وهي المرحلة األساسية التي يظهر فيها تأثير الفطريات المحللة حيث تعمل الفطريات المحللة
Basidiomycotaالمستوطنة في المرحلة األولى ويبدأ في هذه المرحلة تأثير أنزيمات الفطريات البازيدية 

.السيقان والجذوع واألوراق , وهذه المرحلة تبدأ منذ سقوط األفرع الخشبية مثل األفرع 

التابعة لقسمي الفطريات  Brown Rot fungiو    White Rot fungiومن أهم هذه الكائنات فطريات 
وفي فترة متأخرة من هذه المرحلة يبدأ Basidiomycotaوال Ascomycotaالزقية والبازيدية 

.ظهور الحشرات الهاضمة ولكن كل نوع من الحشرات يختلف ظهوره عن اآلخر

        Incorporation stageمرحلة االندماج -3

عض هي المرحلة األخيرة من التحلل التي تبدأ من نشاط الحشرات وكذلك يتكون في هذه المرحلة ظهور ب
التي تقوم جميعها بالهدم التام ومزج مكونات األخشاب Penicilliumالفطريات مثل بعض انواع ال  

.العضوية المحللة تماماً بالتربة وكذلك يوجد دور لبعض انواع البكتيريا في ذلك

وهي مادة الدبال وهي عبارة عن بقايا األخشاب التي Humusفي هذه المرحلة يكون تكون مادة ال 
يجياً إلى مواد أصبحت لزجة ويتم اختالطها بالتربة وتبقى هذه المادة لمدة طويلة بالتربة ويتم تحويلها تدر

اد التي تقوم بها البكتيريا وبعد عملية المعدنة فإن هذه المو Mineralizationمعدنية عن طريق عملية 
.تصبح قابلة لالمتصاص بواسطة النباتات لتعود من جديد



المراحل الثالث لعملية التحلل

Bacteria

Bark beetles

Stain fungi soft rots 

fungi

Branch

Surface Stain Fungi

Basidiomycetes

Root Rot Fungi

Basidiomycetes

Bark beetles

Basidiomycetes and some 

Ascomycetes

White, Brown and Soft Fungi

Some Bacteria

Wood Borers

Bacteria

Soil Fungi

Soil Fauna

Branch fall

Time

Bole

Root

Decomposition
IncorporationColonization


