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  اجلافة العربية البيئات يف احليوي التنوع صيانة يف وأثرها املثمرة
  
  

  يونس أمحد و صبوح حممود
  

  سوريا-دمشق –) أكساد ( القاحلة واألراضي اجلافة املناطق لدراسات العريب املركز
  

  امللخص
  

 .واحليوانية  والغابوية والرعوية ئيةواملا واألرضية البشرية الطبيعية للموارد فريدا خمزنا بكونه العريب الوطن يتميز

عـدس   وال والـشعري  كـالقمح  املعتدلـة  البيئات يف املزروعة النباتية األنواع من العديد نشوء مواطن من واحدا ويعد
 ابهتـزال أقـار    ال حيث ، خلت سنة آالف عشرة إىل الزراعة يف واستخدامها سها استئنا يعود اليت ، والبيقية والبازالء

 مـوطن  البيئات العربيـة   تعد كما . املواطن تلك يف تلحظ الضخم الوراثي التنوع ذات القدمية احمللية واألصناف الربية
 والفستق والكرمة والزيتون والتني  كاللوز التقليدية الزراعية النظم يف سادت ليت ا املثمرة األشجار أنواع من العديد نشوء
   .حملية سالالت أو برية كأقارب سواًء متباينة شكاٍلبأ النباتية األنواع هذه وتتواجد . احلليب

واالستئناس  يت النبا للتنوع رئيسة مراكز ) العراق فلسطني، األردن، لبنان، سورية، ( العربية البلدان بعض وتعد
ـ  و . األنـواع  هذه داخل الكبري الوراثي بالتنوع اجلافة العربية املناطق متيز ذلك إىل يضاف . العامل يف  ز سـالالت  تتمي

 األمراض ( لالجهادات احليوية  بتحملها العربية املنطقة يف املتوطنة األخرى ئية الغذا احملاصيل و والشعري القمح وأصناف
 الالزمـة  الوراثيـة  مهما للمادة  مصدرا جيعلها ما ، )الصقيع ، احلرارة ، امللوحة ، اجلفاف ( ية والالحيو ، )واحلشرات

 الزيـادة  معدل أن إال . عام الغذائي بشكلٍ  األمن أركان من أساسيا ركنا تعد اليت األنواع هلذه الوراثية القاعدة لتطوير
 ، 2030 عـام  يف نسمة مليون 500 حنو العريب إىل  الوطن بسكان يصل أن يتوقع والذي ،  % )2.2(  احلايل السكانية
 ومـوارده  بيئاتـه  حـساسية  زيادة يف سامهت قد ة ، العربي البيئات على اجلاف وشبه اجلاف املناخ سيطرة إىل باإلضافة
 إىل وحتوهلا انه تواز واختالل البيئية النظم تدهور إىل ما أدى  ، املوارد هلذه والكيفي الكمي والتآكل ، املتجددة الطبيعية

   ،والغابات الطبيعية املراعي وتدهور ، التربة واجنراف التصحر يف مظاهر بوضوح ذلك ويتجلى . مستقرة غري هشة نظم
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  . التربة متلحو اجلفاف حدة وازدياد املائية املوارد  وشح )الوراثية التعرية ( الوراثية املادة وفقد

  
  Importance of Germplasm Conservationالوراثية  األصول على احملافظة أمهية

  
 أو األنـواع،  من نوع دميومة تضمن اليت ة،الوراثي املادة مصدر Germplasmاألولية   املادة تعد

 عرب خصائصها يف تبدالت إحداث املتعضيات، إلكثار استخدامها وميكن . احلية اجلماعات من مجاعة
 أحياء أشجار، حيوانات، حمصولية، أنواع ( لوراثية ا املصادر حفظ ويعد. التهجني واالنتخاب  عملييت
 أجل من والغابات والصناعة، الزراعة، يف حاليا املستثمرة احلية دةاملا حلماية وسيلة مهمة ) اخل ... دقيقة
 والوقود لألثاث، واألخشاب الكساء، لتصنيع واأللياف للحيوانات، لإلنسان، واألعالف   الغذاء توفري

  .امليكرويب املصدر ذات املنتجات الغذائية ىل إ إضافة للطهي،
 القادمـة  األجيال حياة وضمان البيئية، النظم رارواستق صيانة يف الوراثية املصادر حفظ ويساعد

 جناح يتطلب Renewable Natural Resources.املتجددة الطبيعية املصادر من ستستفيدواليت  البشر، من
 على شكل  الوراثية التباينات من كبري خمزون وجود البعيد، املدى ىل ع الوراثي والتحسني التربية برامج
 التراجـع  ونتيجة . براجمه وأهداف يتناسب مبا املريب حاجات تليب كبرية باتيةن وجماميع وراثية، أصول

 األمهيـة  يف غايـة  الوراثية املادة حفظ موضوع أصبح فقد الوراثي، والتباين الوراثية، املصادر احلاد يف 
ـ  إىل باإلضـافة  والشعري، القمح وخباصة احملصولية، لألنواع املستقبلي جناح التطوير  ن لضما  جاراألش

 املـصادر  علـى  اعتمـادا  جيدة وسالالت أصناف تطوير خالل من الرعوية، وذلك  واألنواع املثمرة،
 .احمللية القدمية األصناف أو الربية، الوراثية

 أو للتـدمري  والعـامل  العربيـة  البلدان يف األولية راثية الو للمادة الطبيعية املستودعات تعرضت
 أدى ما ، وراثيا متماثلة ، اإلنتاج عالية وسالالت أصناف إلنتاج بنياملر اجتاه الوراثي بسبب  االجنراف

 ، الوراثية القاعدة وتضيق الوراثي التباين تقليل إىل ماأدى ، باحلديثة القدمية األصناف احمللية  استبدال إىل
 والـشجرية  احملـصولية  األصـناف  مينح الذي ، القدمي الوراثي من املخزون  كبري قسم ضياع مث ومن

 ً عـام  أضحى الذي الوراثي االجنراف ويعزى . واملناخ ظروف التربة  مع التكيف على القدرة والرعوية
 والتني للوز كا والشجرية والبيقية، والعدس كالقمح والشعري  األساسية والعلف الغذاء حملاصيل مهددا ال

   ، العمراين والتوسع ، ربةالت اجلائر وانكشاف الرعي إىل الربية ابهوأقار احلليب والفستق والزيتون
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 جـدا  حمدود عدد على اليت تقوم  احلديثة الزراعية الطرائق واعتماد ، البيئي والتلوث البشرية والضغوط

 أدى وقد. ى الغذاءعل املتزايد ب الطل لتليب واسعة مساحات لتغطية والسالالت الطرزو األصناف من
 األنواع واألصول  تدمري إىل واسعة برية وبيئات خمتلفة مناطق ليشمل والرعي الزراعية العمليات امتداد
 واختفاء مصادر  الوراثي التباين يف سلبا أثر ما ، الوراثية املصادر عدد وتقليل ، احمللية والسالالت الربية
أخطار  إىل العريب احليوي التنوع وعرض ، والشجرية الرعويةو احملصولية األنواع من جدا مهمة ثية ورا

  .جسيمة
 

  Characteristics and components of germplasmالوراثية  األصول وخصائص مكونات
 

 بـالغ  بدور حتظى زالت ما واليت احمللية، واألصناف األنواع على الوراثية األصول تكوين يعتمد
 الرعويـة،  واألنواع املثمرة، واألشجار احلقلية، للمحاصيل الوراثي نيوالتحس التربية برامج يف األمهية
 البيئية، العوامل يف الطارئة الطفيفة التبدالت مع التكيف على تساعدها وراثية، صفات المتالكها نظرا

 اإلجهـادات  والـصقيع،  العاليـة،  واحلرارة وامللوحة، اجلفاف، مثل لإلجهادات حتملها إىل باإلضافة

Environmental stresses الـذي  الكبري الوراثي تباينها بسبب وذلك. واحلشرات األمراض مثل البيئية 
 وتتسم . واحلشرية املرضية واإلصابات املناخية، للتقلبات حساسية احليوية Biotic stresses، أقل جيعلها
 حديثًا، املستنبطة نافواألص واع األن من إنتاجا أقل انهأ بيد متميزة، نوعية خصائص بامتالكها أيضا
 .التسويقية قيمتها يف سلبا يؤثر مما للمستهلك، املرغوبة غري الصفات بعض متتلك وقد

 واحملطـات  املراكز لدى تتواجد اليت األجنبية، املدخالت فهو الوراثية لألصول الثاين املكون أما
 الدوليـة  للمعاهـدة  وفقًا واملؤسسات، املراكز مع التعاون التفاقيات وفقًا تبادهلا عادة ويتم . العاملية

 عـن  املسئولة املورثات من للعديد كمصدر كبرية، أمهية ذات املدخالت هذه وتعد الوراثية، للمصادر
 اختيار يف املدخالت هذه خصائص يف الواسع الوراثي التباين ويسمح . االقتصادية الصفات من الكثري
 .املريب أهدف مع يتناسب مبا الوراثي، والتحسني ةالتربي برامج يف املستخدمة املناسبة اآلباء

 مكونـا  احملـصولية  واألنواع الرعوية، والشجريات املثمرة، األشجار من الربية األنواع وتشكل
 مـن  الكثري يف يتعذر معينة بصفات خاصة مورثات من متتلكه مبا الوراثية، األصول مكونات من مهما

   مبقاومة املرتبطة باملورثات غناها يف أمهيتها وتتجلى . ألخرىا املصادر من عليها احلصول األحيان
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 احملتوى مثل املهمة، النوعية الصفات ببعض املرتبطة والبكتريية، أو  والفريوسية الفطرية، األمراض
 يزيولوجيـة والف لـشكلية ا u1575 أهم الـصفات  عن املسؤولة املورثات حىت أو الربوتني، من العايل

 املـستدامة  التنميـة  معوقات أهم من تعد واليت الالحيوية، اإلجهادات بتحمل رتبطة امل والبيوكيميائية
 .العربية للزراعة

  
  الوراثية األصول حفظ جمال يف) أكساد ( العريب املركز إستراتيجية

 
 والـشعري،  قمـح ال مثل احلقلية، احملاصيل من للعديد النشوء مراكز أهم من العريب الوطن يعد

 واللوز، الزيتون، مثل الكلس نسبة وارتفاع وامللوحة، للجفاف املتحملة املثمرة األشجار أنواع وبعض
 البيئـات  ظـروف  مع طبيعي بشكل املتأقلمة الرعوية الوراثية والطرز األنواع من العديد إىل باإلضافة
 دهـور  للـت  الوراثية املصادر هذه أغلب لتعرض ونظرا. اجلافة وشبه اجلافة البيئات خباصة و العربية،

 املركز سعى فقد الزراعية، لألراضي اجلائر واالستثمار اخلاطئة، الزراعية السياسات بسبب واالنقراض،
 خـالل  مـن  املـستدامة،  الزراعية التنمية حتقيق دفبه منها، بقي ما على احملافظة على للعمل العريب

 . املختلفة بأنواعها النباتية ثيةالورا األصول وحفظ وتقومي ومجع استكشاف
 :اآلتية النقاط تتضمن استراتيجياته، يف مهما ركنا العريب املركز أفرد وقد

 النباتية لألنواع والربية واحمللية املزروعة الوراثية األصول ومجع االستكشاف، عمليات متابعة .1
 الـدول  من) غابوية اتوشجري وعلفية، رعوية نباتات مثمرة، أشجار حقلية حماصيل املختلفة
 .كافة العربية

 .هلا دقيقة هوية ووضع وحقليا، خمربيا الوراثية األصول تقومي .2
 وخارجـه،  املوقع يف السليمة العلمية األسس وفق املختلفة، لألنواع الوراثية األصول حفظ .3

 .العربية الدول ويف العريب، املركز حمطات ضمن
 .الوراثي التحسني لياتعم يف اجليدة الوراثية األصول استخدام .4
 .املعلومات واسترداد التوثيق برنامج يف األصول ذهبه املتعلقة املعطيات إدخال .5
 هـذا  يف املتخصـصة  والدوليـة  العربية البحثية واملراكز املؤسسات مع األصول هذه تبادل .6

 .اللمجا
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 البيانـات  واسـترداد  والتقومي، واجلمع، االستكشاف، عمليات على العرب ينيالفن تدريب .7
 .األصول ذهبه اخلاصة
 األصـول  حفـظ  جمال يف عربيا املتكامل الربنامج هذا إجناز خالل من العريب املركز ويتوخى

 :اآلتية األهداف حتقيق الوراثية
 التربيـة  بـرامج  يف منـها  ستفادةاال النبات ملريب ميكن حبيث الوراثي، التباين درجة زيادة .1

 .عربيا املهمة النباتية لألنواع الوراثي والتحسني
 املزروعـة،  الربية واألصناف األنواع له تتعرض الذي واالنقراض، التدهور عمليات من احلد .2

 .منها بقي ما على واحملافظة
 أو غـراس  أو عقل أو بذور، شكل على املطلوبة، لنباتيةا u1575 باملادة العربية الدول تزويد .3

 .اجليدة الوراثية األصول من مطاعيم
 واحلقـول  األمهات وحقول اإلقليمية، به ش أو القطرية الوراثية معاتلمجا إقامة يف املسامهة .4

 .العربية الدول معظم يف الرائدة
 وتأهيـل  تـدريب  يف للمسامهة والفنيني اخلرباء من بعدد العربية والعملية العلمية اخلربة رفد .5

  .الوراثية األصول واستثمار وحفظ وتقومي مجع جماالت يف العربية الفنية ادرالكو
 

  الوراثية األصول واستثمار حفظ جمال يف العريب املركز إسهامات
 

 وقناعتـه  ) أكساد ( القاحلة واألراضي اجلافة املناطق لدراسات العريب املركز إميان من انطالقًا
 االسـتثمار  باحلسبان تأخذ اجلذور راسخة إستراتيجية إىل تستند أن ميتحت املستدامة العربية التنمية بأن

 الغـذائي  األمـن  لتحقيق املوارد هذه استثمار يف اخللل ومعاجلة الطبيعية، العريب الوطن ملوارد الرشيد
 اجلفاف بسبب للزراعة الصاحلة األراضي فقد وترية من واحلد ، العربية الغذائية الفجوة وتضييق العريب

 النمو معدالت باحلسبان األخذ مع الوراثية، املصادر من العريب الوطن رصيد على واحلفاظ التربة لحومت
 تراعـي  أن وجيـب  . امليـاه  نوعيـة  وتـدين  املناخ وتغري والغذائي املائي والعجز ملتزايدة ا السكاين

 لألقارب مهددا ال عام يعد يثةاحلد بالنظم التقليدية الزراعية النظم استبدال أن أيضا العربية اإلستراتيجية
  البلدان يف القرار صانعي على ويتحتم ، والشجرية والرعوية احملصولية واع لألن احمللية والسالالت الربية
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 واحليوانيـة  النباتية الوراثية املصادر حفظ على للمساعدة والضرورية ة الالزم اإلجراءات اختاذ العربية 
 العربية األجيال حياة وضمان البيئية، النظم واستقرار صيانة يف لإلسهام كافة مبكوناته احليوي التنوعو

  . املتجددة الطبيعية املصادر من ستستفيد اليت القادمة
 العربية الدول مساعدة على به، املنوطة للمهام وتنفيذًا منه ا إميانً ، )أكساد ( العريب املركز دأب

 املنـاطق  يف العـريب  احليوي التنوع على واحملافظة املستدامة التنمية سبل تعترض اليت املشاكل حل يف
 إسهامات تتلخص . واحملميات الوراثية معاتلمجوا البنوك إنشاء خالل من وذلك ، اجلافة وشبه اجلافة
 :باآليت النباتية الوراثية األصول ميدان يف العريب املركز

  احلبوب حماصيل جمال يف1- 
 ومـدها  الوراثيـة،  والشعري والقاسي الطري القمح ألصول مركزية وحدة العريب املركز شأأن 

 تأقلمهـا  أثبتت اليت احمللية السالالت و الربية واألنواع واألجنبية العربية الوراثية األصول من ف اآلالب
 يف استثمارها ويتم . اعاألنو هلذه الوراثية القاعدة توسيع دفبه اجلافة وشبه اجلافة لعربيةا ت البيئا مع

 لالجهـادات  واملتحملـة  اإلنتاج، عالية واألصناف السالالت إلنتاج الوراثي والتحسني التربية برامج
 الـربامج  ابه تزود اليت ) واحلشرات األمراض ( واحليوية ، والربودة ارة واحلر وامللوحة اجلفاف ( البيئية

 .نهام املالئم واعتماد الختبارها العربية الوطنية
 بالعديد وزوده الوراثية، والشعري والقاسي الطري القمح ألصول وراثيا بنكًا العريب املركز أنشأ

 العربيـة،  البيئـات  مع تأقلمها أثبتت واليت ية، الرب األنواع و اجلديدة، واألجنبية العربية األصول من
 الوطنيـة  الوراثي والتحسني التربية برامج يف منها املفيد واستخدام الوراثي، التباين دائرة توسيع دفبه

 منتظم بشكل وإكثارها جتديدها، عملية تتم ، آالف بضعة إىل األصول هذه عدد وصل وقد . والقومية
 والطـري  القاسـي  القمح من والسالالت األصناف من العديد طوير ت يف املنهجية هذه أمثرت وقد.

 يف تفوقـت  الـيت  و ، العريضة الوراثية القاعدة اامتالكه بسبب العالية، التكيفية القدرة ذات والشعري
   .اآليت اجلدول يف مبني هو كما احمللية، األصناف على حىت العربية الدول من العديد
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  العربية الدول بعض يف واملبشرة املعتمدة والشعري القمح من أكساد وسالالت أصناف: 1 جدول

  
  
  

  الفاكهة أشجار جمال يف  2-
 الزراعيـة  التنميـة  سبل تعترض اليت املشاكل أهم أحد الراهن الوقت يف اجلفاف مشكلة تعد
 ادة زي جنـد  إذ ، واملائي الغذائي أمنه خالل من البشري اجلنس ددته أخذت وقد ، العامل يف املستدامة
 إبـراهيم  حج (العامل مساحة ثلث جتاوزت حبيث اجلافة، ملناطقا يف القاحلةاألراضي   رقعة يف واتساعا

   .)1998( وآخرون،
 ، أرضه من  %80 من أكثر أن وخاصة ، العريب الوطن ة مساح من كبريا جزًءا التصحر يهدد 

 ² لالسـتثمار  صاحلة غري أراٍض إىل املنتجة األراضي من الكثري وتتحول ، جافة مناطق هي تبلغ واليت
   تنمو نباتات عن والتقصي للبحث جدا ملحة احلاجة أصبحت وقد. الزراعي كم مليون 15 مساحتها
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 العـريب  الوطن ويعد . احلدية املطرية املعدالت يف اقتصاديا مردودا وتعطي ، والتصحر اجلفاف وتقاوم
 حىت قائمة تزال ال داّلة نباتات وجود ذلك ودليل العامل يف املثمرة لألشجار األصلية املواطن من موطنا
 ويوجد . القاسية الطبيعية العوامل كافة وتقاوم ، جيد بشكٍل وتثمر ، النباتية بيئاته سائر يف تنتشر اآلن

 بأنواعـه  واللـوز  ، اخلمسة بأنواعه) البطم الربي الفستق أنواع من لكثري الوراثية املصادر من العديد
 واحمللـب  ،)الربقـوق  (واخلوخ الكمثرى، (واألجاص والتفاح، والكرمة، والتني، والزيتون، ، املتعددة

   2000 ).، 1993 الريس ( املثمرة لألشجار الوراثية املصادر من وغريها ، )الربي الكرز(
 الغابات أشجار مع خمتلطة أو مستقلة نباتية جمتمعات يف بعضها مع الوراثية املصادر هذه تعيش

 أو احملجـرة  التـرب  مـن  خمتلفة أنواع يف تتواجد فهي ، القسوة شديدة ظروف يف و وتنم . األخرى
 ، البحـر  سطح عن/ م 2000 / إىل تصل ارتفاعات حىت بعضها ينتشر و . واجلافة والكلسية الصخرية
 يعـيش  و "Pyrus syriaca".الـسوري  األجـاص  مثل تتضرر، أن دون بالثلوج عديدة أشهرا وتغطى
 تربـة  على السورية البادية يف يتواجد الذي Amygdalus arabicالعريب كاللوز ةجاف بيئات يف بعضها
 ارتفاع على اهلامشية األردنية اململكة شرقي األزرق منطقة ويف ،)1997 ، وآخرون شليب (حصوية رملية
  ) 2003 وآخرون، احلمود ( سنة/مم 160 قرابة إىل يصل أمطار معدل و ، البحر سطح عن م 604

 للجفـاف،  املتحملة وخباصة ، املثمرة لألشجار الوراثية للمصادر ا ً أساس السابقة اتالصف تعد
 املطـورة  والـسالالت  واألصناف األنواع على جوهرها يف تتركز صلبة وقاعدة جيدة انطالق ونقطة

 ال هامن العريب اإلنتاج أن كما األنواع هلذه العربية البيئة ءمة مال ذلك إىل يضاف . الطبيعي باالنتخاب
 مـشاكلها  حل على والعمل األصول ذهبه االهتمام من البد كان هلذا ، العربية األقطار استهالك يغطي
 االكتفـاء  تـأمني  دفبه اجلفاف طابعه على يغلب الذي ، العريب الوطن ظروف يف زراعتها نشر بغية

 . األجنبيـة  لبلـدان  ا إىل الفائض وتصدير الثمار وبالتايل ، والسالالت واألصناف األصول من الذايت
 ال منـها  واالنتخـاب  عليها واحلفاظ الرئيسة اتهومواصفا احليوي سلوكها ومعرفة دراستها بأن علما
 وإلغناء االنقراض من ومحايتها حلفظها الوراثي معلمجبا يعرف نبايت وراثي بنٍك بإقامة إال تتم أن ميكن
 للجفـاف،  املتحملة األنواع هذه بعض وتشكل  .واألجنبية العربية األصناف من بالعديد معلمجا هذا
 البحوث ومعاهد واملنظمات الدول من العديد اهتمام حمور والكرمة والزيتون والتني واللوز الفستق مثل

 والفستق كاللوز منها البعض وميتاز . آخر بعد عاما مثارها على الطلب يزداد و ، العامل يف الزراعية
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 نشر عملية وتزيد . لثمارها العالية والطبية الغذائية القيمة إىل باإلضافة والنقل، الطويل للتخزين بتحمله

 البيئـة  تلطيـف  على وتساعد احليوي، التنوع من كبرية مساحات يف وزراعتها الوراثية املصادر هذه
   .التصحر من واحلد العربية

 املناطق وتطوير تنمية يف املثمرة األشجار أنواع عضب تلعبه الذي الكبري الدور هذا من قًاوانطال
 القاحلة واألراضي اجلافة املناطق لدراسات العريب املركز اهتم فقد ، العريب الوطن يف اجلافة وشبه اجلافة

 تابعـة  حمطة بإنشاء 1985 معا منذ وبدأ للجفاف، املتحملة املثمرة لألشجار الوراثية باملصادر) أكساد(
 أنواع لبعض وراثي جممع إلقامة خصصت ة، سوري جنوب جلني حمطة يف هكتارا 50 مبساحة للمركز

 الوراثية املصادر عدد بلغ حيث ، )تني ، زيتون ، حليب فستق لوز،) للجفاف املتحملة املثمرة األشجار
 هلـذه  الوراثيـة  باملصادر معلمجا إلغناء جمابرنا ووضع. وراثيا مصدرا 223 احلني ذلك يف معلمجا يف

 ،)العنـب  (الكرمـة  1996 عـام  بداية يف وأضيفت. اآلن وحىت إنشائه منذ مراحل عدة على األنواع
 أصـبح  حـىت  معلمجا إىل للزيتون الربي . واألصل اللوز جلنسي الربية األنواع وبعض العناب وشجرة

 شـبه  مناخيـة  بيئة يف جلني حمطة تقع 1998 عام بداية يف اوراثي مصدرا 489 فيه الوراثية املصادر عدد
 بـشتاء  يتميـز  الذي ، املتوسط األبيض البحر مبناخ وتتمتع ، األوىل الستقرار ا مناطق من وتعد جافة
 انتقـاليني  وخريـف  ربيـع  وبفصلي نسبيا وحار جاف وبصيف ، أحيانا الثلج طولبهو وبارد ماطر

 حـوايل  السنوي احلرارة ومعدل مم، ) 386 ( احملطة يف السنوي املطري اهلطول معدل يبلغ و. قصريين
 م 25.6 حوايل خالله احلرارة معدل يبلغ حيث السنة أشهر أحر ) أغسطس (آب ر شه ويعد ، م 17.9

 معـدل  يبلـغ  و . م 9.8 احلرارة معدل يبلغ حيث ، السنة أشهر أبرد ثاين كانون شهر يعد حني يف ،
 ميكن ا م وأدىن)  %77 ( ثاين كانون شهر يف ميكن ما أعلى وتكون  %62 قرابة لسنويةا النسبية الرطوبة

 الطـول  خـط  شرق 35.59 الدرجة على جلني حمطة وتقع.  %52 حزيران للهواء (RH % ) شهر يف
 انهبـأ  معلمجا تربة وتتميز . البحر سطح عن م ) 399 ( بارتفاع العرض خط مشال 32.42 والدرجة

  - pH=7.5) 8 (قاعدي وتفاعلها اجلفاف عند تتشقق القوام طينية ، حممر بين انهلو ، ليتباز منشأ ذات
   2 % .قرابة فيها العضوية املادة ونسبة
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  الوراثي معلمجا إقامة أهداف
v ـ  احملليـة  (للجفـاف  املتحملة املثمرة لألشجار الوراثية املصادر وإدخال ومجع حصر  ةوالعربي

 )واألجنبية
v ا واالنقراض التدهور من املثمرة لألشجار الوراثية املصادر محايةاملتقدمـة  الـدول  بـأن  علم 

 بأمسـاء  العامل دول يف اتهونشر وأصول أصناف من العربية الوراثية املصادر بعض من استفادت
 تحـدة امل الواليـات  يف احلليب للفستق كصنفRed Aleppo املثال سبيل على ونذكر . خمتلفة

 عاشـوري  صـنف  باسم السورية العربية اجلمهورية يف حلب مدينة يف معروف وهو األمريكية
 ). 1993 الريس، ) ( الربقوق (خوخ لل كأصل) ).Black Damas داماس وبالك

v املثمرة األشجار زراعة تطوير يف منها املتفوق من واالستفادة الوراثية التباينات تقييم . 
v املوثوقة النباتية باملادة الراغبة العربية الدول تزويد. 
v التدريبية الدورات بإقامة الفين الكادر تطوير. 
v اللمجا هذا يف العاملة العلمية املراكز مع النباتية املادة تبادل. 
v تتالءم سالالت الستنباط الوراثي والتحسني التربية برامج يف الوراثية النباتية املادة من االستفادة 

 .ةالعربي الدول يف اجلفاف ظروف مع
 

  الوراثي معلمجا يف الوراثية املصادر
 
  Almond (Amygdalus sp) اللوز -1

 املـصادر  هذه وتتباين . وساللة صنف / 130 / معلمجا يف املزروعة الوراثية املصادر عدد يبلغ
 هش نصف 30 و ، القشرة هش ة وساللً ا ً صنف 34 يوجد القشرة صالبة حيث فمن ، اتهمواصفا يف
   .التلقيح ذاتية وساللة صنف 19 منها يوجد كما ، القشرة صلب 56 ،

 الـصفة  وهلذه ، اإلزهار متأخرة ة وساللً ا ً صنف 40 منها فيوجد اإلزهار موعد حيث من أما
 اإلنتـاج  كميـة  يف والسالالت األصناف هذه وتتفاوت كما الربيعي الصقيع خطر تفادي يف أمهيتها

 وراثيا مصدرا 90 وايل حل وتقييما وصفًًا ) 2002 ( ومسونة الريس نشر لقدو .النواة وازدواجية والتصايف
   - 1996) )سنوات ست ملتوسط وذلك خاصة علمية استمارة وفق الوراثي معلمجا يف احللو اللوز من
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 -: اآليت النحو على نتائجها وكانت  ( 1990
v َّمما ) آذار شهر خالل (اإلزهار يف تأخرةم الوراثي معلمجا يف املوجودة الوراثية املصادر معظم إن 

 : ,Non pareil, Ai, Texas, Ferragnes التاليـة  األصـناف  مثـل  الربيعي الصقيع خطر جينبها
Ferraduel, Rachelle, Yaltinsky, Lgrand, Tioga, Peerless, . Christomorto, Filippo Ceo, 

Picantili, Provista, Mazetto, Truoto.  
v وغريه عوجا، األصناف يف كما األخضر لالستهالك تستعمل احللو اللوز من وراثية درمصا وجود 

 ,Peerless و ضفادعي Bartre الصنف مثل جافة وهي تستهلك ما ومنها Mazzetto .األصناف من

Tioga, Fornat DEB, Ai, : • مثـل  األصـناف  مـن  العديد يف االزدواجية انعدام .Rachelle, 
Provista, truto  

v  ا العـايل  اإلنتـاجًالتاليــة األصـناف  يف جــد Provista, Peerless,Ferragnes, ferraduel, 
Chellastone,Mazzetto, Christomorto, Rachelle, Truoto  

v التالية األصناف يف وسطًا اإلنتاج كان حني  يف Mollese, : Drake, Phyllis, Pagrati, : Fagoussi 
 ,C-10-1 , A-4-4  , Chine, Tamarite      في يفًاوضع

v مثل التلقيح ذاتية وسالالت أصناف وجود Legrand, genco, Mazzetto, A-10, B- : 5-3, A-13-
4, B-5-9.   

 
  Olive (olea europea) لزيتون ا-2

 املتوسـط  األبـيض  البحر حوض دول أصناف من صنفًا 74 للزيتون الوراثية املصادر عدد يبلغ
 :يلي ما وفقًا وتقسم

 يف الزيـت  نـسبة  بارتفاع تتصف الوراثي معلمجبا صنفًا 34 منها ويوجد: الزيت أصناف -أ
  .سيكواز الشماليل، النبايل، اخلضريي، الصوراين،: األصناف مثل 20% من أكثر إىل مثارها

 غـرام،  3 مـن  أكـرب  مثرة بوزن وتتميز صنفًا 25 معلمجبا منها ويوجد: املائدة أصناف -ب
 اجللـط،  : أصـناف  مثل %2 > السكاكر ونسبة ، %)80>  ( الثمرة يف اللب تصايف نسبة وارتفاع
   .والتفاحي العجيزي املصعيب،
 الوزن متوسطة ومثارها صنفًا، 15 منها ويوجد) ومائدة زيت (الغرض ثنائية أصناف - ت  مثل 

  .األردين جبع والصنف السوري والدعيبلي والقيسي املغريب بيشولني،: الصنف  مثل)غرام 3 -2( 
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 Pistachio (Pistacia sp.) احلليب الفستق -3

 13 مؤنثـة،  اصـناف  9 : كالتايل موزعة وهي ا، ً مصدر 22 للفستق الوراثية املصادر عدد يبلغ
 البـاتوري،  العاشـوري،  كأصـناف  هامة اقتصادية فًا أصنا للفستق الوراثي معلمجا ويضم . ملقح

 عـدد  يوجد كما . النضج عند الثمار تفتح بارتفاع وتتميز. التونسي ماطر وصنف العجمي العليمي،
 اإلزهـار  مواعيد حيث من املؤنثة األصناف مع تتوافق حبيث ، إزهارها مواعيد يف تتباين امللقحات من

  .والتلقيح
  

  Fig (Ficus carica) التني -4
 ةحـشر  إىل حباجة منها وقليل اإلمثار بكرية أغلبها مصدرا 160 للتني الوراثية املصادر عدد يبلغ

 القـشرة  لـون  حيث من الوراثي معلمجا يف التني أصناف وتتفاوت التلقيح عملية إلمتام البالستوفاجا
 أصـناف  على األصناف هذه وحتتوي النضج وموعد واإلنتاج والطعم الثمرة وحجم واللب اخلارجية

  . مدخلة وأصناف حملية عربية
 
   Grape (Vitis vinifera)) العنب (الكرمة -5

 :كاآليت موزعة وهي مصدرا 93 للعنب الوراثية صادرامل عدد يبلغ
v 28 عـدمي  بعـضها  للمائدة، اً صنف 11 منها األوربية العنب أصناف من اً وراثي اً مصدر 

  .للعصري صنفًا  17 و البذور
v 57 اا مصدرالعربية العنب أصناف من وراثي  
v هـذه  ومجيـع  املختلفـة،  بيةالعر للبيئات ومالئمة واألمراض للجفاف مقاومة أصول مثانية 

   .الفيلوكسريا آلفة واملقاوم للجفاف املتحملRu 140   األصل على مطعمة األصناف
 البيئية ت جهادا لال واملتحملة اإلنتاج عالية املثمرة األشجار أنواع بعض أمهية أكساد أدرك وقد

 . اجلافـة  وشـبه  اجلافة لعربيةا املناطق وتطوير تنمية يف تؤديه الذي الكبري والدور) وامللوحة اجلفاف(
 وسـاللة  طرازا 527 حنو يتضمن ) سورية جنوب (جلني يف املثمرة لألشجار حقليا وراثيا بنكًا وأنشأ
 مـن  الربيـة  األنـواع  بعض إىل باإلضافة مة، والكر والتني احلليب والفستق واللوز الزيتون من وصنفًا

 والفسائل العقل من باآلالف العربية الدول معظم بتزويد العريب املركز يقوم . والزيتون واللوز األجاص
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  : أرسلت إليهعريب الذي األنواع النباتية املرسلة والبلد ال كميةو يبني اجلدول التايل
  2005املادة النباتية املرسلة إىل الدول العربية لعام : 2جدول
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  الفاكهة ألشجار الوراثية الربية األصول

 
 الفاكهـة  ألشجار الربية للمصادر خاصا اهتماما املاضية اخلمس السنوات يف العريب املركز أوىل

 خطـوة  يف والزعرور السوري الربي جاصواأل الشرقي الربي اللوز خاص وبشكٍل للجفاف، املتحملة
 كأصـول  منـها  واإلسـتفادة  الربية األنواع هذه حتملها اليت الكامنة الوراثية الطاقة من لإلستفادة منه

 هلـذه  وصـفًا  يلـي  وفيما. القاسية البيئية للظروف التحمل شديدة أنواعا باعتبارها الفاكهة ألشجار
  :اللمجا ذاه يف العريب املركز أجنزه وما األنواع

  
 .".Amygdalus orientalis Mill " الشرقي الربي اللوز - 1

 أشـجار  مـع  خمتلطة أو منفردة غابات هيئة على السوري العريب القطر يف الشجرة هذه تنتشر
 جفافيـة  ظـروف  حتمـل  على قادرة وهي ، )1984 , الريس ( نواعها أ اختالف على األخرى الغابة
 ارتفاعـات  علـى  تتواجد سنة،/مم 120 عن املطري هطوهلا معدل يديز ال بيئات يف تتواجد إذ صعبة

 ) ( القلمـون  , املعرة رأس ( البحر سطح عن م 2000 وحىت) إدلب , بشمارون (م 220 من تتفاوت
 ( الـريس  ويؤكـد  والقاحلة، واجلافة الرطبة> القطر بيئات يف شر تنت و ، ) 1997 , ورفاقه الشليب
 شـجرة  1992 عـام  مساهـا  كما العامل يف الربي اللوز مهاد من مهد ربيةالع األقطار أن على ) 1984

 وبيئيـة  مناخيـة  ظروف يف العيش على اتهلقدر ، العريب الوطن شجرة أي واجلفاف والضوء الشمس
 األشـجار  أنواع أغلب تستطيع ال ظروف ضمن جيد ل بشك وتنتج تثمر أن تستطيع إذ ً، جدا قاسية
 .يهاف تنمو أن األخرى املثمرة

 طـور  لكسر الفترات أفضل معرفة تضمنت الشجرة هذه عن دراسات بإجراء العريب املركز قام
 األمناط بعض يف وصلت واليت بذورها إنبات ونسب ، يوما 3540 -  حوايل بلغت واليت بذورها سكون
 االلـوز  مـن  نافبأص زراعتها من الثاين العام يف الشرقي اللوز غراس تطعيم مت كما 90.9 إىل ية البيئ
 الترا نوبلس ،9 ،أكساد6 أكساد ،4 أكساد ،2 أكساد ،1 أكساد ، 14 دوما فرك، شامي : التالية احللو

 %، 97%،، 58%، 40%، 50%، 100%، 86%، علـى   %87 بـالعني  التطعيم عملية جناح نسبة وبلغت. 
   14 ودوما فرك شامي صنفنيال من الغراس بعض نقل مت ولقد. التوايل 100 : املذكورة لألصناف اليقظة
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 الطعـم  منـو  قوة يف األصل تأثري ومراقبة ملتابعة جبلني الوراثي معلمجا إىل الشرقي اللوز على املطعمني
 مـن  الـشرقي  اللـوز  أن إىل الكثريين أشار الذي الكابنودس حلشرة األشجار حتمل ومدى وإنتاجيته
  2002). ورفاقه، احلمود ، 2000 الريس، (احلشرة هلذه املقاومة األنواع

    
  "Pyrus syriaca Boiss": السوري الربي األجاص - 2

 العـراق،  مثـل  العربية الدول من العديد يف املوجودة الربية املصادر أهم أحد الشجرة هذه تعد
 ومتوسـطة  ضعيفة كلسية أتربة على تنمو أن رة الشج هلذه ميكن . األردن فلسطني، ة، سوري لبنان،
 ميكن . اخلفيفة الطينية املتوسطة األتربة تفضل لكنها ، وثقيلة ورملية طينية أتربة وعلى ، الكلس وعالية
 وذلـك  ، والوديـان  والسهول العالية اجلبال على أو صحراوية بيئة يف تتواجد أن أيضا الشجرة هلذه

 ملاضـية ا السنوات يف العريب املركز قام .البديلة والزراعات األراضي واستصالح العشوائي القلع بسبب
 يف الـوراثي  معلمجا إىل الكمثرى أصناف لبعض كأصل إلدخاهلا منه حماولة يف الشجرة هذه بدراسة
 بلغـت  والـيت  ، م 4ْ   بالتنضيد بذورها سكون طور لكسر الالزمة الفترة درس حيث ، جلني حمطة
 الـنمط  حسب 3 حرارة درجة على البارد - 86 إىل 60 من اإلنبات نسبة وتراوحت ا، يوم 35 حوايل
 بأصناف السوري الربي األجاص غراس بعض تطعيم البذور زراعة من الثالثة السنة يف مت كما . البيئي

 نـسبة  وبلغـت  وسانتاماريا، أمحر كوشي بوسك، بوري سبادونا، رميسون، ستارك : التالية الكمثرى
 37.5 التطعيم %، 34%،71%، 86%، إمكانية ملعرفة مستمرة الدراسة زالت وال . التوايل على % 62.5 جناح
  .اجلافة املناطق يف للكمثرى كأصل الشجرة هذه جناح

  
 Grataegus sp الزعرور -3

 الظروف حتمل على اتهقدر يف الربيني واألجاص اللوز من كل عن أمهية الزعرور شجرة تقل ال
 عن املطري هطوهلا معدل يزيد ال بيئات يف أفرادها بعض تعيش حيث ة احملجر الكلسية والترب اجلافة
 ويقـوم  البحر، سطح عن م 2000 إىل تصل ارتفاعات وعلى ، )القلمون املعرة، رأس (سنويا مم 150

 من كل يف خمتارة مواقع يف النوع هذا وتصنيف حلصر مسوحات بإجراء املاضي العام منذ العريب املركز
 احلـصول  يتم مل لكن الغضة بالعقل الزعرور إكثار جتربة إجراء ومت ، دمشق يف ور السويداء حمافظة
   سكون طور لكسر الطرائق أفضل ملعرفة دراسة حاليا وجتري اخلصوص، هذا يف إجيابية نتائج أية على
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 . الكمثـرى  أصـناف  لبعض كأصل غراسه من واالستفادة بالبذور إلكثاره حماولة يف الزعرور بذور

 مث ومـن  سـاعة،  نصف مدة  املركز الكربيت محض يف الزعرور بذور غمر أن األولية جالنتائ وبينت
-2 حرارة درجة على تنضيدها مث شهرين مدة م 25-20 حرارة درجة على مرطب وسط يف تنضيدها

 عالية  وبنسب اتهإنبا وبدء البذور سكون طور كسر يف جدا إجيابية نتائج أعطت أشهر ثالثة مدةم  3
  % . 60 من أكثر إىل وصلت

 "Pistacia atlantica" األطلسي البطم هي أخرى برية شجرة إلدخال أيضا العريب املركز يسعى

 مـن  واالسـتفادة  عليهـا  احملافظة جيب وراثية ذخرية يعتربها اليت الوراثية، باألصول اهتمامه إطار يف
   .الوراثي انهمكنو

. 
 لرعويـة ا النباتية العينات من اآلالف تضم زية مرك معشبة العريب املركز أنشأ املراعي، جمال ويف

 الرعويـة  بالنباتات خاصة وإكثار حفظ وحدات إىل باإلضافة ا،به خاصة معلومات قاعدة بإعداد يقوم
 الباديـة  يف البـشري  جبـل  مشروع وميثل . ازرع يف العريب املركز وحمطة حلب يف املسلمية حمطة يف

 احليـوي  التنوع وصيانة حفظ يف العريب املركز دور يف متميزا ا أمنوذج أكساد به ينهض الذي السورية
 .العربية البلدان يف التصحر ومكافحة

 اجلافة املناطق يف العريب احليوي التنوع واستثمار حفظ يف األخرى العريب املركز إسهامات ومن
 جممـع  بإنشاء لبدء وا ، السورية البادية يف والطبية عوية الر بالنباتات خاص أطلس إعداد اجلافة وشبه
 بنوك أربعة إلنشاء الزمة ال واخلطوات اإلجراءات واختاذ الزور، دير يف املركز حمطة يف للنخيل وراثي
 عـريب  وراثـي  بنك إنشاء إىل تقود السعودية العربية واململكة واملغرب ومصر سوريا يف إقليمية وراثية
  . اجلافة وشبه اجلافة املناطق يف العريب احليوي التنوع صيانة وبالتايل النباتية الوراثية املادة حفظ يف يسهم

  
 العلمية املراجع

 
 اجلغـرايف  والتوزيـع  املورفولـوجي  التوصيف .2003 . نبيه ، الكايد ؛ ،حسان ا؛محاش أمل احلمود،

  .صفحة 38 األردن، التكنولوجيا ونقل الزراعية للبحوث الوطين املركز. األردن يف اللوز ألنواع
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 العربيـة  التدريبيـة  الدورة العامل، ويف العريب الوطن يف للوز ةالوراثي املصادر . 1984 . رفيق الريس،
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 مـع لمجا يف احللـو  للوز الوراثية للمصادر الرئيسية املواصفات .2002 . اسامة رفيق؛مسونة، الريس،
  64 ن/ن ث/أكساد النباتية، الدراسات إدارة /2002.. الوراثي

 
 الوراثي، معلمجا يف األجنبية العنب ألصناف الرئيسية املواصفات .2002 . اسامة رفيق؛مسونة، الريس،

  63 ن/ن ث/أكساد النباتية، الدراسات /2002. إدارة
 

 ا اتهوتقنيـا  احللـيب  الفستق شجرة .1998 . رفيق لريس،ا حممد؛ كردوش، ابراهيم؛ إبراهيم، حج
  59 ن / ن ث/أكساد النباتية، الدراسات إدارة/ 1998. .صفحة 162 . ملختلفة

 
 محايتـها  الـسورية،  اجلفـاف  وشديدة اجلافة املناطق ومراعي بيئات .1987 . نذير حممد سنكري،

   .الزراعة كلية ، حلب جامعة ، اجلامعية واملطبوعات الكتب مديرية. وتطويرها
 

 واملغـرب  املـشرق  دول يف اجلفافيـة  الفاكهة ألشجار الربية نواعاأل أهم .1986 . نبيل حممد شليب،
 املناطق يف النباتية الوراثية للمصادر األوىل العربية التدريبية الدورة تقرير / 7 ولغاية 4 / 5 .العريب
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 بيئيـة  أوليـة  حتريات .1997 . غزال نابغ أسود، عبداهللا؛ غزال، ق؛رفي الريس، نبيل؛ حممد شليب،
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IPGRI  75 صفحة.   
 سوريا جنوب يف املثمرة األشجار لبعض الوراثية للمصادر احليوي التنوع .1998 . حممد بيان مزهر،
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  Pyrus syriaca األجاص الربي السوري: ثانياً
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ACSAD  Contributions to the Conservation and Utilization  
of Cereals and Fruit trees Genetic Resources: 

Impacts on Conserving Biodiversity in the Arab Arid  
and Semi- arid Environments 

 
  

M. Y. Sabbouh  and  A. Younis 
 

The Arab Center for the Studies of Arid Zones and Dry Lands (ACSA ), Damascus, Syria 
    
 

The Arab world is distinguished by a unique storage of natural resources (human, 
land, water, rangelands, forest, and animals). It is one of the few origin centers for 
numerous species (notable wheat, barley, lentil, pea and vetch) of temperate- zone 
agriculture originated 10,000 years ago, and where their wild relatives and landraces of 
enormous genetic diversity are still found. Many fruit trees such as almond, olive, fig, grape 
and pistachio are also originated in the Arab territories and have dominated the region's 
traditional agricultural systems. They are present as a diverse range of wild relatives and 
local varieties. 

Some Arab countries (Syria, Lebanon, Jordan, Palestine and Iraq) are considered one 
of the major centers of plant diversity and endemism in the world. Moreover, dry lands are 
most outstanding for their within- species genetic diversity. Indigenous crops (wheat and 
barley) and food plants of the Arab region are known for their resistance to biotic (diseases 
and insects) and abiotic (drought, salinity, heat and frost) stresses, making them a valuable 
source of genetic material for germplasm enhancement upon which global food security 
depends. However, the ever-increasing population rate (2.2%), in addition to the dominant 
arid and semi- arid climate of the Arab world, contributed to increasing sensitivity of its 
environments and natural resources to the threats of degradation and depletion of its 
renewable  natural resources (qualitatively and quantitatively) leading to the deterioration 
of the Arab ecosystems that have been changed to harsh and unstable systems. This could 
be easily noticed in increasing desertification, soil erosion, natural forest and rangeland 
degradation, genetic erosion, water deficits, and the gradual increase in soil salinity and 
severity of drought stress. 

The major causes of plant genetic erosion or loss of the Arab as well as the world 
agro – biodiversity include: replacement of local varieties, land clearing, over exploitation 
of plant species, population pressure, environmental degradation, overgrazing, changing 
agricultural systems, etc. Genetic diversity is seriously eroding through the degradation of 
natural habitats, intensification and expansion of cultivation and overgrazing in natural 
rangelands, which is threatening major stable crops such as wheat, barley and lentil and 
their wild relatives. Regeneration of the crops (almond, fig, pistachio… etc) and their wild 
relatives has been seriously impaired in several Arab countries as a result of overgrazing. 
The result is that wild relatives of crop species and fruit trees grow only in marginal lands 
such as field borders, shallow soils and remnants of natural vegetation.  
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Food demands and market forces have encouraged the replacement of the locally 

adapted varieties (landraces and local varieties) of both field crops and fruit trees with 
higher – yielding cultivars, hence hampering the gene pools of these crops. The genetic 
uniformity of modern cultivars and a tendency towards mono – culture (few crops and few 
genotypes) make them vulnerable to biotic stresses. 

The Arab sustainable development strategy should consider rational utilization of 
Arab natural resources to bridge the gap in Arab food deficit and reducing the current trend 
in loss of agricultural land, due to drought and salinity, and conservation of Arab genetic 
resources, taking into account the gradual increase in Arab population, food and water 
deficits, global climatic changes, and reduction in water quality. The Arab should also 
acknowledge that the replacement of the traditional farming systems by modern agricultural 
practices is endangering wild relatives of crop plants and fruit trees in many Arab countries. 

To meet these requirements, ACSAD is actively involved in the process of 
conserving Arab plant biodiversity through the establishment of gene banks and protected 
areas for Arab genetic resources. In the field of cereal crops, ACSAD established a central 
unit for the genetic resources of bread wheat, durum wheat, and barley containing about 
950 accessions representing Arab land races, wild relatives and other resources from 
international centers and organizations. ACSAD utilizes these resources in developing lines 
and varieties characterized as high – yielding and tolerant to biotic (diseases and insects) 
and abiotic stresses (drought, salinity, heat, frost), adapted to the Arab arid and semi- arid 
harsh environments. 

ACSAD also recognized the vital role of some species of fruit trees (olive, pistachio, 
almond, fig, grape,) which are tolerant to the major types of abiotic stress (drought, salinity, 
etc…) in the development of Arid and Semi- arid zones as a mean of combating 
desertification. One important step taken by ACSAD was the establishment of a field gene 
bank of five main species, containing 527 types and varieties , located at Gilleen Station 
(South of Syria), in addition to some wild types of almond, olive, and pears. ACSAD 
provided most of The Arab Countries with thousands of improved genetic materials (seeds, 
cuts, clones, grafts) through this unique field gene bank and participated, to a large extent, 
in combating desertification in several Arab countries. 

Conservation of the forage and rangeland genetic resources collected from internal 
and external sources in the Meselmia Research Station, which includes 30 different plant 
species, in addition to the conservation and multiplication of some rangeland species at 
Izraa Research Station, which includes 25 plant species. ACSAD important activities in 
conserving Arab agro- biodiversity have been extended to cover management of natural 
rangelands to ensure their conservation and protection from deterioration. Al- Bishree 
Mountain project in the Syrian Badia is a unique example of ACSAD activities in this 
regards. Several thousands of range plants, have been planted in the pilot area of the project 
( 1800 ha), in addition to monitoring plant consecution and deterioration of carrying 
(grazing) capacities. Some of the major outcomes of this project, in addition to 
rehabilitation and conservation of vegetative cover, were conserving plant biodiversity. 
Some other activities of ACSAD include: 

Preparing an atlas for the Syrian steppe plants includes the botanical description, 
photos, and information about the most important economic benefits (forage and medical);  
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establishment of a data base for 385 plant species belonging to 40 different families; taking 
all the necessary measures to establish a palm tree gene bank and taking the necessary steps 
to establish a network of four semi -regional gene banks in Morocco, Egypt, Syria, and 
Saudi Arabia, to establish the "Arab Gene Bank". 
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