
  م2006املؤمتر الدويل الثاين للموارد املائية والبيئة اجلافة 
  
  
  

  احلفاظ على التنوع احليوي للبطم األطلسي ودوره يف املناطق اجلافة
  
  

  1مو خطيب ، . 2ت ، بانزوين. 2ج ، عياد. 2ح، طوشان ، .1س ، درويش
  

  2IPGRI سوريا ،- جامعة حلب -كلية الزراعة 1
  

   املقدمة
  

-Serageldin,1998; Abu)   لقيام احلروب بني الدول  وسبباً مريعاً مصدراًاملاء ضروري للحياة ولكنه أيضاً

Zeid,1998) مشال أفريقيا وغرب أسيا(املناطق اجلافة  يف  حمددا للتطور االقتصادي وهو عامال (
)Karajeh,2002.( هذه  زادت ,من املساحات املزروعة يف العامل %20حبوايل 1800قدرت املساحات املروية منذ عام

استمرت الزيادة  والنامية من أراضي الدول %75  حوايل حىت بلغتاملساحات  يف اية القرن التاسع عشر مع التطور 
 ويعود هذا التناقص إىل .مث بدأت هذه النسبة بالتناقص)  Karajeh,2002( 1975   من كل عام حىت عام%1مبعدل 
باإلضافة إىل التطور يف القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية كل هذا شكل ) FAO,1993( لسكاين املطردالتزايد ا

إن هذا االستهالك .استهالكا كبريا لكميات كبرية من املاء اجليد مما جعل هذا املصدر للمياه العذبة يصبح نادرا متاما
واليت يتميز , على نوعيته أيضا وخاصة يف دول البحر املتوسط املريع للماء العذب أثر ليس فقط على كمية املاء بل 

من أهم فيها يعد اجلفاف مما جنم عنه تصحر هذه املناطق إذ .وسوء توزيع معدالت اهلطل املطري, مناخها بندرة املياه 
وف املتوسط التحديات اليت تواجه العلماء بشكل عام ومريب النبات على وجه اخلصوص وعامال حمددا لإلنتاج يف ظر

أمام كل هذه التحديات فإن إدارة جيدة للموارد املائية جتعل الباحثون و  .أفريقيا ومشال آسياوجنوب استراليا وغرب 
أو نباتات قادرة على التحمل للجفاف ويبحثون عن مصادر مائية جديدة والعلماء  يفكروا ذه املشكلة ون املخطط

 التنوع احليوي يف املناطق اجلافة وبصورة خاصة غابات  البطم األطلسي اليت لىومن هنا جند أمهية  الغابات للحفاظ ع
توفري الظالل لقوافل هارون الرشيد يف طريقه إىل مصيفه يف الرقة، ولرمبا تنتشر يف املناطق اجلافة  واليت كانت السبب يف 

   . فوق حبر من النفط من املدنكانت السبب يف أن تسبح دير الزور وغريها
  أنواع البطم ومصادره الوراثية مهددة باالنقراض نتيجة الضياع واالستغالل اجلائر لذا ال بد من االهتمامأن

 ا) الوراثيةاألصول(ذه األنواع النباتية احملليةنباتية عالية التباين حلاجة التأقلم للظروف املختلفة أنواع ليست فقط  أل   
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 مورثات فريدة متعددة متكنها من البقاء حىت يف أقسى الظروف البيئية مثل احنسار ذاتبل هي مادة وراثية غنية 

هناك العديد من .  و األمراضاآلفات العوامل غري البيئية مثل إىل إضافة  التربةمشاكل و و اخنفاض اخلصوبة  املياه
ومن هذه العوامل نذكر التقطيع اجلائر لألشجار ,انقراض املصادر الوراثية للبطم األطلسي العوامل اليت سامهت يف 

جتميع البذور واستخدامها لألكل املباشر أو .واستخدامها بالصناعة وخاصة صناعة بعض األدوات احمللية كاملهباج مثال
  .  ناطق اجلافة األشجار للتطعيم وأخريا الرعي وخاصة يف املمأو استخدا, استخراج الزيت

سوف حناول يف هذا البحث دراسة توزع أشجار البطم األطلسي يف سـورية واحلالـة العامـة هلـا وهـل                     
هناك اختالف يف قدراا على اإلنبات والنمـو حـسب الظـروف البيئيـة الـسائدة؟ أي هـل أن أنـواع الـبطم             

  األطلسي املنتشرة هي طرز بيئية أم طرز وراثية؟
  

  أهداف البحث
  

  .سة توزع أشجار البطم األطلسي يف سورية وتوصفيهادرا-
  .دراسة قدرا على اإلنبات يف املناطق اجلافة-
  

  مواد وطرائق البحث
  

  متت الدراسة على عدة مراحل 
  :تضمنت هذه املرحلة جوالت حقلية عديدة: املرحلة األوىل

بـني   و اختيـار  مت فيها حتديد مناطق انتـشار أشـجار الـبطم األطلـسي        :  اجلولة األوىل    -

شجرة من كل موقع  مت وضعت إشارات خاصة لتلك األشـجار وحـددت القـرى الـيت                   10-20
  .مت وصفت األشجار حسب املواقع.  تواجدت فيها

  .مرحلة مجع األوراق وتوصيفها: اجلولة الثانية -
يف هذه املرحلة مت مجع عينات األوراق من املواقع الستة املدروسـة وأخـذت عينـة ورقيـة                  

 عينة يف كـل موقـع جففـت العينـات ولـصقت علـى أوراق                15ن كل شجرة فأصبح لدينا      م
  .كرتونية مث حسب املسطح الورقي للورقة و للوريقة   

   .مرحلة مجع الثمار وتوصيفها:اجلولة الثانية
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    عليهـا القياسـات     وأجريـت   كل موقـع   منكل شجرة    مثرة من    150-100  مجع حبدود   مث

   : )1( جدول رقم التالية
  

 يوضح الصفات املدروسة ) 1( جدول رقم 
  املرحلة  الصفة املدروسة

  الصفات النوعية للبذور والثمار
  للبذور  اختبار الطفو
  للبذور  اختبار النقاوة

  للبذور  اختبار لون البذور
  رللثما  سم/متوسط أبعاد الثمار

  للثمار   مثرة رطبة100وزن الـ 
  للثمار  غ/ مثرة جافة100وزن الـ 
  
  :مرحلة مجع البذور:  اجلولة الثالثة-

مت يف هذه املرحلة مجع عينات عديدة من البـذور مـن كـل منطقـة مدروسـة وأجريـت         
  ).2(عليها عدة اختبارات خاصة القدرة احليوية على اإلنبات جدول رقم 

  : رحلة مجع األزهار م:  اجلولة الرابعة-
  .مت يف هذه املرحلة مجع األزهار من األشجار املختارة سابقا

  
  النتــائـج

  
  :املرحلة األوىل

  ):1( حتديد املواقع البيئية املدروسة حسب املخطط التايل شكل رقم -1
  )3(جدول رقم : مرحلة توصيف املناطق املدروسة -أ
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  يوضح معامالت كسر طور السكون) 2(جدول رقم 
  أزوت سائل  نوع املعاملة

  بدون صدمة حرارية  )مرة واحدة(أزوت سائل  1
  )هواء ساخن( مع صدمة حرارية  )مرة واحدة( أزوت سائل  2
  مع صدمتني حراريتني  )مرتني( أزوت سائل  3
   حراريةمع ثالث صدمات  )ثالث مرات(أزوت سائل  4

  نوع املعاملة  حوض الكربيت املركز
    

   دقيقة15غسيل باملاء اجلاري    دقائق5  1
   دقيقة30غسيل باملاء اجلاري    دقيقة15  2
    دقيقة60غسيل باملاء اجلاري    دقيقة30  3
   ساعة1.5غسيل باملاء اجلاري    دقيقة45  4
   ساعات3غسيل باملاء اجلاري    ساعة1   5

  نوع املعاملة  املاء االوكسجيين
  زمن الغسل  زمن الغمر

   دقيقة15غسيل باملاء اجلاري    دقيقة15  1
   دقيقة60غسيل باملاء اجلاري    دقيقة30  2
   ساعات3غسيل باملاء اجلاري    دقيقة60  3

  نوع املعاملة  الطرق امليكانيكية
  زمن التعقيم يبوكلوريت الصوديوم  زمن احلك

   دقيقة15   دقيقة1  1
   دقيقة15   دقيقة2  2
   دقيقة15   دقيقة3  3
   دقيقة15   دقيقة5  4
   دقيقة15   دقيقة10  5
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  يوضح خمطط الدراسة  ) 1( شكل رقم 
  

  
   يف سوريةيوضح أماكن توزع مناطق الدراسة  ) 2( شكل رقم 

vegitative stage

Estren region (Jabal Abdul aziz) central region (Jabal Roudjmain) Northen region Aleppo Southren region (Jabal Al Arab) Syrian Lebanes forntier region
(Bakhaa - Ein Tina - Jebr marh)

Differrent locations

Flowering stage Seed Maturity

Survey mission will be carried out in the first year
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ارتفاع   امليل  م/ سطح البحر/االرتفاع  املوقع
  األشجار

جذوع   النباتات املرافقة  املنطقة
  األشجار

  اإلمثار

جبل بور 
  مجني

1314 -1278  10-15%   4.5-14 
  م

 قفعا ومتصالبة –حرمل –شيح  صخرية
فل بري  قرن– شعري بري –
  . النفل نصف املستدير –

   متوسط-ضعيف   أفرع 1-5

جبل 
  العرب

 اإلصبعية –السنديان :   صخرية   م3-8.5     18-36%  1507- 1305
 – لسان الثور –املتكتلة 

  .كمثرى بري 

 – جيد –متوسط   متشعبة
  جيد جداً

 12-4.5  %36-7  1669- 1629  البقعة
  م

 اللوز – ن اجليجا –الزعرور   صخرية
   السويد– احللبلوب –الربي 

   جيد جداً–جيد   

  م388-366ادملي   عفرين
  م890-821شنكل 

4-7%   
   م4-10

 الزعرور –السنديان العادي   
 – االصطرك – زرود –

  .البطم الفلسطيين 

 – جيد –ضعيف   أفرع 1-4
  جيد جداً

جبل عبد 
  العزيز

  م845- 675السبع زالم
م 887-858مرقب
   م932- 881اإلذاعة

 – الزعرور –بطم كوجنك   صخرية   م4-7  5-15%
   املرحل–القندريس 

 – جيد جداً –جيد    أفرع1-5
  ممتاز

جبل 
  البلعاس

  م921-906مغارة تامر 
 961-958 عرامجورة أم 

  م
   م975- 965اللوز

   م981-977األميال 
   م998الطويلة 

 – الروثا – احلرمل –الشيح   حجرية   م6-8  7-10
 – القيصوم –البحتري 

  اخلتمية

 – جيد جداً –جيد   فرعأ1-4
  ممتاز

  يوضح الصفات العامة للمناطق املدروسة) 3(جدول رقم 
  

  :مرحلة مجع األوراق -ب
تضمنت هـذه املرحلـة مجـع لـألوراق وجتفيفهـا وتوصـيفها ودراسـة الفروقـات           -1

  : الشكلية بني املواقع املدروسة
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  : وصف األوراق-

منطقـة بـو    الذي يوضح شكل األوراق تبني بـأن شـكل األوراق يف            ) 3(من الشكل رقم    
 يناسب الشكل العام ألوراق البطم األطلـسي وعـدد صـفوف األوراق املتقابلـة تـراوح                 رمجني
متاثـل شـكل األوراق يف منطقـة        . الورقة املركبـة بورقـة طرفيـة         انتهت صفوف و  4 إىل   3بني  

كـان   مع منطقة بو رمجني إمنا عدد صـفوف األوراق املتقابلـة يف الورقـة املركبـة                    لعربجبل ا 
  كـذلك تناسـب شـكل أوراق منطقـة البقعـة            . يف اغلب األحيان ونادرا أكثر من صفني       انصف

 ظلـت حمافظـة      يف منطقـة عفـرين     لوحظ بان النباتات  .   مع البنية العامة ألوراق البطم األطلسي     
ولكن االختالف كان يف عـدد صـفوف األوراق املتقابلـة إذ تـراوح              لألوراق   على الشكل العام  

وجـد يف منطقـة جبـل عبـد           كمـا   .يوجد عدد ثابت ميثل املنطقة      صفوف أي ال   4 و 3 و 2بني  
الورقـة    اختالف بسيط من حيث عرض الورقة وعـدد صـفوف األوراق املتقابلـة وايـة               العزيز
  ).3(شكل رقم .اثننيألوراق يف موقع جبل البلعاس اصفوف  عدد مل يتجاوزبينما .املركبة

  : حساب املسطح الورقي لألوراق والوريقات-
وجد بأن طول األوراق قد اختلـف حـسب املواقـع فتـصدر موقـع      ) 3(من اجلدول رقم  

 أعطـى املوقـع     سم تاله موقـع بـو رمجـني وأخـرياً          8.2 بقعة وأعطى أطول طول ورقة وقدره       
سم أما بالنسبة للعرض فقد تصدر بو رمجـني قائمـة املواقـع وأعطـى               5.6عفرين أقل طول وقدره     

  . سم6سم وأخفض رقم سجله موقع عفرين وقدره 8.3متوسط عرض 
  

  يبني متوسط الطول والعرض لألوراق يف املواقع الستة) 3(جدول رقم 
   ورقة15متوسط العرض ل   ورقة15سم ل/متوسط الطول  املوقع

 8.5  8.2  البفعة 

 8.3  7.9  بو رمجني

 6.0  5.6  عفريت

 7.8 7.3  عبد العزيز

 6.5 6.5  جبل العرب

 7.9  7.5  البلعاس
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 إىل  2سـم 9.98يف موقع بو رمجني  تراوح بني        لوحظ بأن املسطح الورقي لألوراق      ) 3( مرق من الشكل 
بينما تراوحت قيم هذا املسطح يف منطقة جبـل  .  للوريقات  2سم5.57و  2سم1.97 مقابل       2 سم 25.13

تراوح كما  .للوريقات   2سم 4.04 و 2سم1.6مقابل      لألوراق   2 سم 24.16  و    2سم11.21 بني   العرب  
 بينما أعطت الوريقات مسطحات ورقية      2سم 22.81 و 2سم 33.11 بني  الورقي يف منطقة البقعة    سطحامل

بني كما سجلت املسطحات الورقية يف منطقة عفرين قيما تراوحت        .2سم5.8 و 2 سم 3.61بني  ت  تراوح
 املـسطحات   تراوحـت  2سم3.68 و 2 سم 1.6 مقابل املسطح الورقي للوريقات      2سم11.57و 2سم32.2

ا يف  سجل تفاوت كما   يف الوريقات    2 سم 3.39 و 2سم 1.33 مقابل   2سم 7.69 و   2 سم 20.11الورقية بني   
 مقابـل  2 لألوراق سم 22.81 و 2 سم 31.02 بني   ت تراوح إذ طقة البلعاس    من املسطحات الورقية يف  قيم  

  . للوريقات2.سم5.32 و 2سم4.01
  

  :مرحلة اإلزهار
  :لقد مت تسجيل العديد من املالحظات

هناك اختالف واضح يف زمن التفتح بني املواقع حيـث كـان التفـتح تامـاً يف جبـل عبـد                      -1
  . العزيز وغري تام يف السويداء 

لبقعة اختلفت األشجار أيضاً يف زمن التفتح وكان هنـاك فرقـا واضـحا يف حجـم                 يف موقع ا   -2
 . الزهرة والساق فكانت أكرب حجماً يف منطقة البقعة عنها يف بقية املناطق 

  : االختبارات النوعية للثمار والبذور- 
واقع الذي يوضح نقاوة البذور تبني اختالف هذه النقاوة باختالف امل ) 4( من اجلدول رقم 

 94.20البيئية الفروقات كانت بسيطة على مستوى املواقع سجل موقع جبل العرب أعلى نقاوة وقدرها 
كما اختلف متوسط البذور الطافية حبسب ,غ / 82.98غ بينما سجل موقع جبل البلعاس أدناها  /

مقابل أدناها يف  23.66املواقع البيئية فأعطى جبل عبد العزيز أعلى نسبة من البذور الطافية وقدرها 
 20.33متاثلت سلوكية كل من جبل العرب وعفرين إذ أعطيا نفس النسبة تقريباً 13.33جبل بو رمجني 

   مقابل أدناها سجل 88.66سجل موقع جبل بو رمجني أعلى عدد من البذور اخلضراء وقدره  .20.66و
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كما لوحظ تقارب نتائج عدد البذور اخلضراء يف موقعي عفرين وجبل , 67 يف املوقع جبل العرب 85
مم مقابل أدناه 8.3متيز موقع بو رمجني بأعلى متوسط عرض للثمرة اجلافة . على التوايل 82.33والبلعاس 

دناه يف موقع  مم مقابل أ8.2 مم بينما جند أن موقع البقعة سجل أكرب متوسط طول 5.8يف البقعة 
مم مقابل أدناه يف 8.3× 7.9عفرين وبشكل عام كان ملوقع بو رمجني أفضل طول وعرض ألبعاد الثمار 

غ /21.69 مثرة رطبة وقدره 100أعطى  جبل بورمجني  أعلى متوسط وزن . مم6.5×5.6موقع عفرين 
افاً للثمار اجلافة غ بينما سجل جبل بو رمجني  أعلى وزناً ج/10.2مقابل أقلها يف منطقة عفرين 

  .غ8.76غ مقابل أقلها سجل يف منطقة عفرين  /17.59
  

  يوضح  االختبارات النوعية للبذور والثمار) 4(جدول رقم 
أبعاد الثمرة   اختبار اللون

  مم/اجلافة
اختبار   املوقع البيئي

نقاوة 
  البذور

اختبار 
  الطفو

  العرض  الطول  األخضر  األمحر  غ/

 100ـالوزن 
  مثرة
  غ/رطبة

 100ـوزن ال
  غ/مثرة جافة

 17.59 21.69  8.3  7.9  88.66  11.33  13.33  91.99  بور مجني

 11.66 14.06  6.5  6.5  67  33  20.33  94.20  جبل العرب

 11.44 13.74  5.8  8.2  87.33  12.66  18  92.46  البقعة

 8.7 10.2  6.5  5.6  85  15  20.66  89.01  عفرين

  15.88 17.88  7.8  7.3  75  23  23.66  91.45  جبل عبد العزيز

  16.71 19.82  7.9  7.5  82.33  17.66  15.33  82.98  البلعاس

  
 حسب مرحلة النضج واختالف حجم البذور حسب )4(لوحظ اختالف األلوان شكل رقم 

  .رطوبة وجفاف املنطقة
  :معامالت كسر طور السكون-

جـدول رقـم   يـة   ميكانيكومت معاملة البذور الساكنة سكونا غالفيا بعدة طـرق كيميائيـة         
لـوحظ اخـتالف سـلوكية البـذور        إذ  . يوضح النسبة املئوية إلنبات عينة البذار لكل معاملة        ) 5(

حسب املواقع البيئية فالبنسبة ملوقع بو رمجني مل حيدث اإلنبـات إال لـدى معاملـة البـذار باملـاء                    
   إىل15ة األوكسجيين وكلما طالت فترة الغمر كلما زاد معدل اإلنبات من صفر يف الدقيق
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 دقيقـة يف    60 دقيقـة إىل     45أدت زيادة الغمـر حبمـض الكربيـت مـن            .60 يف الدقيقة    46.6%

 وأفـضل نـسبة إنبـات مت احلـصول     %40إىل % 73.3منطقة البقعة إىل تناقص معدل اإلنبات مـن         
  فقـد كانـت    بالنسبة ملنطقة جبـل العـرب     أما  .سائل املعاملة الرابعة  عليها بالغمر حبمض اآلزوت ال    

أفضل معاملة لدى الغمر باآلزوت السائل مـرتني أو ثـالث مـرات مـع الـصدمات احلراريـة                     
 جتاوبـت منطقـة عفـرين بـشكل         %.73و ثالث حيث وصلت نسبة اإلنبـات إىل         أمبعدل مرتني   

لـدى  % 40ل وأعطـت نـسب إنبـات       الـسائ  واآلزوتمتماثل لدى استخدام محض الكربيـت       
  إنبـات لـدى املعاملـة الثالثـة مـن اآلزوت           %60 دقيقة مقابـل     60الغمر حبمض الكربيت مدة     

  .السائل
 دقيقـة حبمـض الكربيـت       45 أما بالنسبة ملنطقة جبل عبد العزيز فقد أعطى الغمـر ملـدة             

أمـا نتـائج الغمـر باملـاء         السائل املعاملة الرابعـة      باآلزوت %53.3 مقابل   %60املركز إنباتا قدره    
لـوحظ يف منطقـة جبـل البلعـاس أن          %. 26.6األوكسجيين فكانت ضعيفة نسبيا إذ مل تتجـاوز         

 دقيقـة   60 لـدى الغمـر      %40مقابـل   % 66.6املعاملة الثالثة باألزوت السائل أعطت أفضل النتائج        
عطـي الغمـر    مل ي . دقيقة حبمـض الكربيـت املركـز       45 لدى الغمر مدة     %60باملاء األوكسجيين و  

ـ                 بـورمجني كمـا أن     لباملاء األوكسجيين يف مجيع املعامالت إنباتا جيدا مـا عـدا يف منطقـة جب
 يف معـدل اإلنبـات يف مجيـع          زيادة الغمر حبمض الكربيـت مـدة أطـول أدت إىل اخنفـاض            

بـورق الزجـاج     دقـائق    3لوحظ إن احلك ملـدة      ) 6( والشكل رقم     ) 6(من اجلدول رقم    .املواقع
 %40بلغـت نـسب اإلنبـات قيمـا قـدرها           , دقيقة  )5,2,1(املعاملة ملدة   ل النتائج من    أعطى أفض 

يف جبـل   %53.3 يف منطقيت البلعـاس وجبـل العـرب مقابـل         %33.3يف منطقيت البقعة وبورمجني و    
عبد العزيز كما لوحظ بأن زيادة زمن احلك سوف يؤدي إىل ضـعف معـدل اإلنبـات يف مجيـع                    

  . موقع جبل البلعاساملعامالت حىت أنه انعدم يف
S+1- مت غمس البذور يف اآلزوت السائل حىت توقفت األخبرة عن الظهور :  بدون صدمة حرارية .  

S+2- مت تعريض البذور لآلزوت السائل ومن مث تعريضها للهواء الساخن :  بصدمة حرارية واحدة.  

S+3- ت األخبرة مث عرضت للهواء مت غمس البذور يف اآلزوت السائل حىت توقف:  بصدمتني حراريتني
   الساخن حىت ذوبان الثلج ومن مث إعادا إىل اآلزوت السائل مرة ثانية وتعريضها للهواء الساخن من
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  ) . غمس باآلزوت السائل مرتني + التعريض للهواء الساخن مرتني (  جديد 
  

 يوضح املعامالت الكيميائية لكسر طور السكون ) 5(رقم جدول 
  املعامالت الكيميائية  لكسر طور السكون الغاليف

  اقعوامل  اآلزوت السائل  دقيقة/املاء األوكسجيين  دقيقة/محض الكربيت املركز
5 30 45  60  15  30 60  1+S 2+S 3+S 4  

 - -  - - 46.6 13.3 6.6 - - - -  بور مجني

 40 60  13.3 0 40 26.6 13.3 13.3 53.3 40 20  جبل العرب

  73.3 73  20 26 40 20 13.3 40 73.3 26.6 6.6  البقعة
 60 33.3  13.3 26.6 33.3 20 20 13.3 40 33.3 20  عفرين

 53.3 33.3  26.6 26.6 26.6 26.6 20 0 60 26.6 26.6  عبد العزيز

 46.6 66.6 13.3 6.6 40 6.6 13.3 26.6 53.3 26.6 20  البلعاس
 

الغمـس بـاآلزوت الـسائل ثـالث مـرات والتعـريض للـهواء             : ( بثالث صدمات حرارية     -3
  .الساخن ثالث مرات 

  

  
   يوضح املعامالت امليكانيكية) 6(شكل رقم 
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  املعامالت امليكانيكية لكسر طور السكون الغاليف
  قعاملوا  بالدقائق/احلك بورق الزجاج

1 2 3 5 
 20 40 6.6  20  بور مجني

  33.3 33.3  6.6 13.3  جبل العرب
  13.3 40 26.6 20  البقعة
 26.6 26.6 20 13.3  عفرين

 20 53.3 20 20  عبد العزيز

  0 33.3 0  20  البلعاس
  ونيوضح املعامالت امليكانيكية لكسر طور السك ) 6( جدول رقم 

  
  ليل التربة  نتائج حت

  
قمنا بإجراء حتاليل لعينات من التربة أخذت من املواقع الستة يف ثالث عينات عشوائية خمتلفـة                

  : دير الزور ومشلت النقاط التاليةضمن املوقع و متت التحاليل يف خمرب مصلحة حوض الفرات يف حمافظة
ات املوجـودة يف التربـة      الكاتيونات واالنيون ,)  طني - سلت -رمل(التحليل امليكانيكي للتربة    

البوتاسـيوم والفـسفور واألزوت املتـاح       , الكلية والفعلية    CaCo3حمتوى التربة من    , املادة العضوية ,
)PPM( , وأخرياpH التربة .  

  يف موقـع     pH=7.8يالحظ من اجلدول أن مجيع املناطق متيزت حبموضـة تراوحـت بـني              
 يف موقـع  7,2-6.2 مقابـل  7.5-7البلعـاس  يف موقـع  pH بو رمجني وجبل العرب  بينما بلغت قيم

  يف 7.9-7.6  يف موقـع البلعـاس وأخـريا   7.5-7  يف موقع جبل عبـد العزيـز و   7.8  -7 عفرين   و   
متيزت التربة يف مجيـع املواقـع املدروسـة بغناهـا بالكالـسيوم واملـادة العـضوية                 . موقع البقعة   

 يف أغلـب املواقـع مـا عـدا موقـع بـو              وغناها بالسلت )  البقعة  , البلعاس  , بو رمجني (وخاصة  
بينمـا متيـز موقـع      .رمجني إذ كانت نسبة السلت أقل من كل من الرمل والطني وفقرها بـاألزوت             

جبل البلعاس وعفرين  بقلة نسبة الطني  مقارنة مع كـل مـن الرمـل والـسلت يف بعـض مـن                       
     تعادلت .ألخرىاملواقع ا مواقعه بينما كانت نسبة الرمل أعلى من السلت والطني يف بعض
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الطني مع نسبة الرمل يف جبل عبد العزيز بينما متيـز املوقـع الثالـث منـه بارتفـاع نـسبة                     نسبة  

  .الرمل والفقر بالفوسفور
 

 املشبعة يف مناطق الدراسةيبني التحليل الكيميائي وامليكانيكي لعينات التربة   ) 7( جدول رقم 
  املوقع  %100التحليل امليكانيكي  جزء باملليون   تربةغ100/غ  عجينة مشبعة

pH EC   طني  سلت  رمل  فوسفور  بوتاس متبادل  جلس  آزوت  مادة عضوية  كلس فعال  كربونات الكالسيوم  
  34  28  38  10.1  69.2  0.5  3.9  4.2  14  52.2  0.27  7.8  1جبل العرب 

  26  33  41  17.2  73.1  0.32  3.7  4.1  11  50.1  0.31  7.81  2جبل العرب 

  32  24  44  13.4  78.4  0.43  4.2  4.5  9  50.8  0.4  7.71  3جبل العرب 

  28  30  42  12.1  107  0.32  5  3.73  9  53.5  0.54  7.5  1جبل بورمجني

  35  31  34  18.1  98.9  0.33  4.9  2.75  11  53.0  0.41  7.6  2جبل بورمجني

  24  32  44  6.9  79.5  0.5  4.3  3.0  11  52.2  0.37  7.0  3جبل بورمجني

  32  31  37  32.5  87.7  0.5  2.1  2.8  9  35.0  0.59  7.2  1جبل البلعاس

  24  38  38  29.3  64.4  0.32  2.4  3.9  8  30  0.49  7.4  2جبل البلعاس

  28  34  38  17.8  94.3  0.4  3.2  3.7  7  28.5  0.48  7.8  3جبل البلعاس

  34  32  34  26.4  70.4  0.8  3.2  3.7  11  34.4  0.25  7.0  1عفرين

  26  41  43  15.8  62.9  0.8  4.1  2.7  14  43.1  0.39  7.5  2عفرين

  28  22  50  10.3  80.9  0.7  3.9  2.2  7  29.5  0.29  7.8  3عفرين

  32  34  34  8  96.2  0.43  2.3  2.57  7  31  0.35  7.8  1جبل عبد العزيز
  28  31  41  11  104  0.51  3.3  1.5  14  52  0.2  7.8  2جبل عبد العزيز

  43  31  26  8  78.1  0.44  4.3  2.46  9  26.4  0.54  7.9  3 عبد العزيزجبل
  28  34  38  22  131.2  0.5  4.2  2.24  12  50.5  0.42  7.7  1البقعة

  28  33  39  17  101.1  0.43  4.1  3.1  14  51.2  0.39  7.6  2البقعة

  24  32  44  15.8  97.4  0.41  4.2  1.9  11  49.8  0.44  7.9  3البقعة
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  املناقشة
  

لدى دراسة نتائج حتليل التربة وجد بـأن هنـاك بعـض االختالفـات يف طبيعـة التربـة                    
واحلموضة اليت انعكست على سلوكية منو وتطور أشـجار الـبطم األطلـسي يف منـاطق توزعهـا              

لـضعيف ألشـجار الـبطم يف       حيث انعكس فقر التربة الطينية بـاألزوت والفـسفور يف النمـو ا            
بينما انعكس ارتفـاع نـسبة الـسلت والرمـل علـى الطـني يف               ). جبل العرب (منطقة السويداء 

حتسن منو هذه األشجار يف موقع بـو رمجـني والبلعـاس وعفـرين كمـا انعكـس غـىن التربـة          
 مجيـع   مل يالحظ تباينا كـبريا يف محوضـة التربـة يف          . بالفسفور يف موقع البقعة على جودة إمثارها      

تـبني بـأن هـذه     .7.8 مقابل أعلى رقم سـجل يف موقـع البقعـة    6.2املواقع ماعدا موقع عفرين 
الشجرة منت بشكل جيد يف األراضي السلتية والصخرية نظـرا لقـدرة جـذورها علـى التغلغـل                  

كمـا انعكـس   ) Khaldi and Khouja,1995(اجليد باألراضي الصخرية وهذا يتفـق مـع نتـائج    
 عن سطح البحر يف معدالت منو وتطور األشـجار إذ لـوحظ بـأن أعلـى ارتفـاع                تأثري االرتفاع 

عن سطح البحر سجل يف موقع البقعة ومن مث بو رمجني وجبل العرب مقابـل اقـل ارتفـاع عـن                     
كمـا يؤكـد بـأن    ) Zohary,1995(سطح البحر سجل يف موقع عفرين وهذا يتفق مـع تـصنيف         

ى واسع مـن معـدالت االرتفـاع عـن سـطح البحـر              هلذه الشجرة قدرة كبرية يف النمو يف مد       
وهـذا ترافـق مـع اخـتالف يف ارتفـاع      ) Khaldi and Khouja,1995(وهذا يتفق مع نتـائج   

ذات األمطـار   م  14-4.5 م وبـو رمجـني     12-4.5األشجار إذ سجل أعلى ارتفاع يف موقعي البقعـة          
 ذو الرطوبـة األدىن وهـذا       م8-4والرطوبة األعلى مقابل أقل ارتفاع يف موقع جبـل عبـد العزيـز              

اللذين بينوا اخنفاض ارتفاع األشـجار مـع اخـتالف معـدل     )Kaska et al,1995(يتفق مع نتائج 
متيزت أغلب املواقع بتربـة صـخرية تعيـق مـن منـو وانتـشار جـذور               . اهلطل املطري يف تركيا   

 يف كـل مـن   النباتات بشكل كبري مما انعكس على اإلمثار حيث كان اإلمثـار جيـدا بـل ممتـازا                
موقعي البلعاس وجبل عبد العزيز وبـني متوسـط وجيـد يف جبـل العـرب وعفـرين والبقعـة                    

ترافقت هذه الشجرة مع العديـد مـن الـشجريات املتحملـة للجفـاف       وضعيفا جدا يف بو رمجني
   ).(Zohary,1995وهذا يتفق مع )   3(  جدول رقم 
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مل تظهر أية فروقات واضحة يف شكل وحواف األوراق بل متيـزت مجيـع املنـاطق بـنفس                  
املظاهر الشكلية إذ مل يالحظ سوى اختالف عـدد صـفوف األوراق إذ تـراوح بـني صـفني يف                    

-El( وهـذا خيتلـف عـن نتـائج     ,  صفوف يف بو رمجني وبقية املنـاطق 4جبل العرب والبلعاس و

Oqlah,1995 (                أزواج يف األردن   6-2الذي بـني بـأن عـدد صـفوف األوراق يتـراوح بـني  .
( انعكست نوعية التربة وغناها باملواد العضوية يف كرب وصغر املـسطحات الورقيـة جـدول رقـم                  

, 2 سـم 31.02- 22.8(إذ سجل موقع البلعاس وعفـرين والبقعـة أكـرب املـسطحات الورقيـة       )  8
علـى التـوايل مقابـل أدناهـا يف موقـع جبـل عبـد        ) 2 سـم  32.2-11.57 , 2 سم 11.57-32.2
وتساوى موقعي بـو رمجـني وجبـل العـرب املتمـاثلني مـن حيـث                 )2سم20.11- 7.69(العزيز

ينمـا متاثلـت    ),2 سـم  24.16-211.21سـم 25.13-9.98(الصفات العامة للمنطقة مبسطحات أوراقهـم     
ي البقعـة والبلعـاس  مـع        سلوكية املسطحات الورقية للوريقات من حيـث تفـوقهم يف مـوقع           

  .سلوكية األوراق ماعدا موقعي عفرين و بو رمجني
  

  2سم/يوضح املسطح الورقي لألوراق والوريقات ) 8(جدول رقم 
  2سم/املسطح الورقي للوريقات  2سم/املسطح الورقي لألوراق  املوقع

  2سم5.57-1.97  2سم25.13-9.98  بو رمجني

  2سم  4.04- 2سم1.6  2 سم24.16-11.21  جبل العرب

  سم5.8- 2 سم3.61   2  سم33.11-22.81   البقعة

  سم3.68- 2 سم1.6  2 سم32.2-11.57   عفرين

  2 سم3.39- 2 سم1.33  2سم20.11- 7.69   جبل عبد العزيز

  2 سم5.32 - 2سم4.01  2سم31.02- 22.81   جبل البلعاس

        
راوحـت يف أغلـب     فت ) 9( للنقـاوة جـدول رقـم       % متاثلت سلوكية املواقع من حيث      

 89.01 بينما سجل موقع عفرين وجبـل البلعـاس أقـل قـيم هلـذه الـصفة             %94-%91املواقع بني   

وهذا ما نعكس على نسبة الطفـو أيـضا أمـا معـدل البـذور اخلـضراء                 .على التوايل   % 82.98و
  الناضجة فقد كان عاليا يف مواقع بو رمجني والبقعة وعفرين والبلعاس وضعيفا يف جبل عبد 

http://www.pdffactory.com


  و خطيب ، م. بانزوين ، ت. عياد ، ج. ، طوشان ، ح.ويش ، سدر
16  

  
 من الثمار الرطبة واجلافـة وجـد بـأن مواقـع بـو              100ولدى حساب وزن    .العزيز وجبل العرب  

  .رمجني والبلعاس وجبل عبد العزيز أعطت وزن هلاتني الصفتني
سـية صـلدة    كان للجفاف السائد يف مناطق الدراسة من دور كـبري يف تـشكل أغلفـة قا               

يف البذور مما انعكس  على الزمن الالزم والطريقة املـستعملة يف كـسر طـور سـكوا فمـثال مل                     
تكن األغلفة شديدة الصالدة يف موقع بو رمجني لـذا فـإن اسـتعمال محـض الكربيـت واألزوت              

يف السائل أديا إىل منع إنباا نتيجة تضرر األجنة بينما كـان للغمـر باملـاء األوكـسجيين الـضع                  
التأثري عادة من دور فعال يف كسر طور سكون بـذورها وأعطـت نـسب إنبـات عاليـة نـسبيا          
مقارنة ببقية املواقع واملعامالت بينما أعطت معاملة البـذور حبمـض الكربيـت يف مجيـع املواقـع                  

 دقيقة نتـائج اجيابيـة ألن زيـادة املـدة           45األخرى مع األخذ بعني االعتبار عدم جتاوز مدة الغمر          
طوشـان  (نعكس سلبا علـى حيويـة األجنـة ويـؤدي إىل حـدوث أضـرارا فادحـة فيهـا                 سي

كما كان هلذه املعاملة دورا كبريا يف موقعي البقعـة وجبـل عبـد العزيـز اجلـافني                 ).1987,ورفقاه
الـيت بينـت بـأن معاملـة البـذور حبمـض       ) Khaldi and Khouja,1995( وهذا يتفق مع نتائج

نتائج يف كسر طور السكون مقارنـة بكـل مـن املعاملـة حبمـض             الكربيت املركز أعطى أفضل ال    
أعطت معاملة البـذور بـاألزوت الـسائل مـع عـدة      . كلور املاء واحلك ومحض اخلل واملاء املغلي   

صدمات حرارية دورا فعاال يف كسر طور السكون يف مجيع املواقع املدروسـة ماعـدا بـو رمجـني                   
ما أعطت معاملـة احلـك بـورق الزجـاج نتـائج            ك).1989,طوشان ورفقاه (وهذا يتفق مع نتائج   

 دقـائق للـسبب نفـسه       3إجيابية يف مجيع املواقع املدروسة على أن ال تزيد مدة احلك أكثـر مـن                
اختلفت إذا سلوكية إنبـات البـذور لـدى معاملتـها بطـرق             .أي سهولة إصابة األجنة وتضررها    

وبـصفات الـشجرة   , جهـة  متعددة لكسر طور سكوا باختالف نوع املـادة املـستخدمة مـن       
  .األم ومناطق توزعها وزمن حصادها من جهة أخرى

تبني لنا من هذه الدراسة بأن شجرة البطم األطلـسي شـجرة منتـشرة يف منـاطق عـدة                   
من سورية ولكن مل يبق منها إال بعض اجليوب اليت كانت بعيـدا عـن متنـاول القـاطنني وهـي                     

باإلضـافة لـضرورة إعـادة زراعتـها يف منـاطق      شجرة حتتاج إىل كثري مـن العنايـة والرعايـة        
  تواجدها واحلد من عمليات الرعي اجلائر والتحطيب وإجياد زراعة بديلة تؤمن للمزارع دخال 
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 يف املنطقـة مـن      إضافيا بدال من احتطاب هذه الشجرة املقاومة لكافة الظـروف البيئـة الـسائدة             

لكوا شـجرة قـادرة علـى البقـاء والنمـو والعطـاء             , جفاف ونقص املواد الغذائية وقلة العناية     
إن توالـد وجتـدد هـذه الـشجرة         . على الرغم من سوء الظروف البيئيـة الـسائدة واإلمهـال            

  .بالظروف السائدة أصبح نادرا بل مستحيال 
  :لذا فإن هذه الدراسة حتتاج إىل

ثري اإلجهاد اجلفايف وامللحـي احملـرض يف سـلوكية هـذه األشـجار لتحديـد                دراسة تأ -
  . ردود فعلها الفيزيولوجية

 لبذور هـذه املواقـع لكـي تعطينـا معلومـات دقيقـة عـن        DNA ,وIsozyme دراسة -
اختالف سلوكية هذه الطرز البيئية وحتديد هل هـي طـرز بيئيـة أم وراثيـة ؟وذلـك إلكمـال                    

  .ذه الشجرةالدراسات التصنيفية هل
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Water has always been scarce in the Arab world especially for most Mediterranean 

Countries. At present over half the region's crops are grown under irrigation, and 
agriculture accounts for around 85% of the total consumption of water. In the field, the 
unbalance or the gap between the needs and the availability of water resources implies the 
phenomenon of over exploitation and thus the dissipation of water reserves and even 
tensions and conflicts between the users, the regions and neighbour countries. 

This imbalance does not only face southern countries of the planet but even the euro-
Mediterranean area, where the resources are reducing from day to day.  In these areas, the 
future scenarios foresee climatic changes with reduction of effective rainfall and increase of 
the evaporative demand of the atmosphere. As a consequence, crop water requirements will 
tend to became higher and higher and the irrigation will represent the main factor for  
gathering interesting productive standards in field.   However, with rapidly growing 
industrialization, urbanization development and population increase, the economic 
competitiveness of agriculture in water allocation is scarce. 

Pistachio is an important economic horticultural crop for the whole region. Its wild 
relatives play a fundamental role in the conservation of ecosystems, particularly in those 
difficult areas prone to drought and characterized by poor soils, while there is also a source 
of pest and disease resistance for the cultivated varieties. 

The resource base of pistacia species is under threat of severe genetic erosion, 
because local  varieties are being replaced by a few commercial types and wild species are 
being destroyed by human activities. 

This activity was created to enhance the use of pistacia genetic resources through the 
cooperative efforts among national programs across CWANA. This work builds on 
previous achievements of the Underutilized Mediterranean Species project, and focuses its 
attention on: -assessment of the distribution of the genetic diversity of the pistacia gene 
pool -documentation of its genetic diversity and degree of erosion . -safeguard of its genetic 
resources and associated knowledge through ex situ and in situ conservation methods . -
promotion of their greater use through better understanding of agro-morphological and 
market-driven traits, exchange of material and experiences among countries and public 
awareness. 
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