
ٍع مكاوم للحرائق ومػالرة مشاهو اسجزراغي فُ مواظق   .Ceratonia Siliqua L الخرهٍب هو
 اهجشارى العبّػُ

 :إغداد المٌودس 
 سامر غزالدِن هاصر 

 الرمٌٍرِة الػربّة السٍرِة
 الٌّئة الػامة للبحٍث الػلمّة الزراغّة

 بٍلا -مرهز بحٍث الالذلّة 
ة  دائرة المٍارد العبّػّّ

 شػبة البحٍث الحرازّة 

GC SAR 



 :المقدمة  -1

ألف هكتار / 230/ألف هكتاراً منها / 520/تبلغ مساحة الغابات فً سورٌة حوالً 

وطنٌة اقتصادٌة ثروة المساحات هذه  تشكل. غابات طبٌعٌة والباقً تحرٌج اصطناعً 
 . وبٌئٌة وسٌاحٌة وصحٌة بما تمتلكها من مقومات الطبٌعة الصرفة

حالة مرعبة من التدهور السرٌع خالل السنوات السابقة نتٌجة شهدت ولكن هذه الغابات 
 :تعرضها 

 الكعع الػشٍائُ  الػمراهُ الجٍسع  الحرائق
 الرغُ 
 الرائر



تتطلب عملٌة إعادة زراعة المناطق التً 

تعرضت للحرائق دراسة دقٌقة الستخدام األنواع 

المالئمة مع التركٌز على ضرورة تبنً األنواع 

عرٌضة األوراق المقاومة للحرائق ومن أهمها 
   .Ceratonia Siliqua L الخرنوبنبات 

 األصهً انًىطٍ

 ٌّ شجشة انخشَىب دٍث أ

 شجشة ششق يتىسطٍت

وٌشكم فٍها يجتًؼاً َباتٍاً 

خاصاً وهى يجتًغ 

  انخشَىب وانبطى 



 ت ػانٍت نهذشائكيماوي -

 هايت تضٌٍٍُتشجشة  - دىاجض ولائٍت نتخفٍف انضجٍج

 ت نهشٌاح و انًهىدتيماوي -



 بأنه من األنواع المهددة كون عدد أشجاره فً غاباته الطبٌعٌة قد  الخرنوبُوِصَف نبات 

 .أصبح محدوداً جداً 

غماؿ الجشرّر موذ سوٍات   .الخرهٍببالرغم من الظروؼ البّئّة المواسبة الجُ ُزرغت فٌّا غراس . فشاًل ذرِػًا اللت ا 

 فشو همٍ وثعٍر 
 غراس الخرهٍب فُ  

 مٍالع الجشرّر

ر  ٍّ ٍّ وثع  اسجراثّرّات هم
  لبادراتالرٌاز الرذري  

 الخرهٍب لجحسّن ثغذِجٌا 
 المائّة

  

ًمّة البحح
 
 : ا

 
 البحح فُ 



 : الخرهٍبمشاهو مػالرة 

 :غواؾ غدة غٍامو , للحصٍؿ غلَ زٌاز زذري مجعٍر ومجشّػب بشنو زّد
خذ مداؿ غلَ ذلم 

 
خّر المدخرات الغذائّة وسوا

 
 .  للبذور ثا

 : مٍاد الػمو  -1

 
 
 :المادة الوباثّة . ا

م العٍّر  بادراتثم الحصٍؿ غلَ  مٌات بذرِة فُ موعكة ا  ن . الخرهٍب من إهبات البذور الجُ زمػت من ا  وذلم بػد ا 
لسام (  3) لسمت البذور إلَ   :  ا 
 (  Sc)الشاًد  -(  Ss)بذور صغّرة الحرم  -( SL)بذور هبّرة الحرم  

 :الٍسط الزراغُ . ب 

وغّة المّوُ  الجٍرؼثّم اغجماد  ساسُ لجػبئجي ضمن ا  ن ثّم هكػي بالماء لمدة ,  رِزوثروهاتهٍسط زراغُ ا   48وذلم بػد ا 
 .ساغة ومن خم ثخلّصي من الماء الزائد غن حدود السػة الحكلّة  



 :الٍغاء  الزراغُ . زػ 

المّوُ رِزوثروهات 

Minirhizotron   

غالباً  مصنوعة من مواد بالستٌكٌة 
سم  5×  30×  100: أبعادب تأخذ شكل متوازي مستطٌالت. 

  وجه علوي شفاف قابل للفك والتركٌبلها. 

 سهلة التحرٌك والنقل , خفٌفة الوزن. 

 :مٍاصفاثٌا

وغّة المّوُ  البادراتهكلت  ن ثشنلت ورلجّن , بحذر شدِد خشّة ثكعّع ًذا الرذر,  رِزوثروهاتإلَ ا  وذلم بػد ا 
 .سم   5وهان الرذر الرئّسُ بعٍؿ وسعُ , حكّكّجّن 



 :ثصمّم الجرربة. ا  
شٌر  3= مدة الجرربة 

 
ِام   3بمػدؿ لراءة واحدة هو . ا

 
 .ا

 .  مػامالت  3= غدد المػامالت 
وغّة  6= غدد المنررات لنو مػاملة 

 
 بادرة خرهٍب  12= ا

ٍع الرذري  -1ًً    :غلَ المرم

 : الجذر الرئٌسً
 سم/مجٍسط العٍؿ 
  ُمجٍسط الومٍ الٍّم 

 :الجذور الثانوٌة من الدرجة األولى 
 مجٍسط غددًا. 
 ُسم/مجٍسط العٍؿ النل 
مجٍسط الػدد بٍحدة العٍؿ 

 غ/ الوزن الجاف للمجموع الجذري 

 :الكّاسات الموفذة . ب

ٍع ال -2ًً    :خضري غلَ المرم

 :ة الرئٌسساق ال
مم/ مجٍسط الكعر 
  سم/ مجٍسط العٍؿ 
 غدد السالمّات 

 مجٍسط  غدد الٍرِكات 
  ٍع الخضري  غ / الٍزن الراؼ للمرم

 : ظرائق الػمو  -2



 :والموالشة الوجائذ  -

خر المدخرات الغذائّة للبذور فُ الحصٍؿ غلَ زٌاز زذري مجعٍر لسمت الػّوة إلَ  غلَ  بواءاً مػامالت (  3) لدراسة ا 
 : ولموا بجسرّو الوجائذ الجالّة . الحرم 

 : دراسة حرم البذور  -1

 المعاملة
 متوسط الطول

 (ملم ) 

 متوسط القطر

 (ملم ) 

 متوسط السماكة

 (ملم ) 

 100متوسط وزن 

 الرمز فئة البذور (غ )   بذرة

 LS 9.804 8.4646 4.486 21.071 بذور كبٌرة الحجم

بذور متوسطة 

 (الشاهد)الحجم 
CS 9.120 7.9981 3.913 

 

17.418 

 SS 7.563 6.6135 3.137 9.8341 بذور صغٌرة الحجم

L.S.D 0.716 0.5322 0.3872 2.941 

** 



ٍع الرذري  -2  :دراسة المرم

 المعاملة

متوسط  الجذور الثانوٌة من الدرجة األولى الجذر الرئٌسً

الوزن 

الجاف 

للمجموع 

 غ/الجذري

متوسط 

 سم/ الطول 

متوسط النمو 

 الٌومً

متوسط 

 العدد

متوسط الطول 

 الكلً

متوسط عدد 

الجذور بوحدة 

 الطول

بذور صغٌرة 

 Ss  الحجم
53.08 0.589 8.6 10.95 0.162 0.0276 

بذور كبٌرة 

   SLالحجم
68.72 0.763 11.6 15.26 0.168 0.02695 

 بذور الشاهد

Sc 
63.76 0.708 7.4 12.32 0.11 0.06007 

L.S.D 10.86 0.22 0.642 3.42 0.062 0.01569 

ولَ مع مجابػة مػدؿ 
 
ٍع الرذري للمػامالت الدالخة سٍاء للرذر الرئّسُ وللرذور الداهٍِة من الدرزة اال ثّم دراسة المرم

ِام للرذر  3الومٍ الٍّمُ بمػدؿ لراءة هو   :  الرئّسُ  ا 

** 



ٍع ال -2ًً    :خضري غلَ المرم

 المعاملة

 الساق
 متوسط عدد

 الورٌقات 

متوسط الوزن الجاف 

 غ/ للمجموع الخضري
متوسط 

 مم/ القطر 

متوسط 

 سم/ الطول 

متوسط عدد 

 السالمٌات

بذور صغٌرة الحجم 

Ss  
1.103 9.545 4.6 10 0.2094 

 بذور كبٌرة الحجم

 SL 
1.14 12.605 4.7 11.4 0.4408 

 بذور الشاهد

 Sc 
1.276 9.55 4.5 10.8 0.2236 

L.S.D 0.1661 1.515 0.816 1.098 0.1104 

** 



 :مػدؿ الومٍ الٍّمُ للرذر الرئّسُ وللساؽ الرئّسّة 
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 أٌام 3قراءات نمو الساق بمعدل قراءة كل 

 SLبذور كبٌرة 

 Scالشاهد  

 Ssبذور صغٌرة 

الساؽ 
 الرئّسّة

 اسجكرار

 اهخفاض 

 ارثفاع

 اهخفاض 
 اسجكرار



 :مػدؿ الومٍ الٍّمُ للرذر الرئّسُ وللساؽ الرئّسّة 
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 أٌام 3قراءات نمو الجذر الرئٌسً بمعدل قراءة كل 
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 أٌام 3قراءات نمو الساق بمعدل قراءة كل 

 SLبذور كبٌرة 

 Scالشاهد  

 Ssبذور صغٌرة 

الساؽ 
 الرئّسّة

 ثضاد الومٍ 



فً .Ceratonia siliqua L انتابؼت نهُىع  انًىسفىنىجٍتتى دصش و تىصٍف انطشص 

 (انبسٍظ   -أو انطٍىس  – انذلالت –وادي لُذٌم )يُاطك اَتشاسها انطبٍؼً 

انًُتشش ػهى  نهخشَىبانًفاتٍخ انتصٍُفٍت 

 انششٌظ انسادهً نًذافظت انالرلٍت

 مشنلة 
 الجبسّط  الٍراخُ 
 لوبات الخرهٍب

 ظرز وراخّة مرغٍبة
 بصفاثٌا وإغادة  

ا   هشًر

 البحح غن 



خذها 
 
 ورلة من هو شررة  100ا

شرار من هو مٍلع  5
 
 (  مٍالع  4لدِوا ) ا

 –غرض الٍرِكة  –ظٍؿ الٍرِكة  –غدد الٍرِكات لنو ورلة  –ظٍؿ حامو الٍرلة ) ثم حساب 
 (مػامو الشنو   –ظٍؿ غوق الٍرِكة  –مساحة الٍرِكة 

وراؽ
 
 :اال

 انًفتاح انتصٍُفً نهطشص انًذسوست بُاءاً ػهى صفت يسادت انىسلت

 مساحة الورقة

 /2سم /
 أصغر من 

26.95 
83.992 – 26.95  141.03 – 83.992  198.07 – 141.03  

 أكبر من
198.07 

مساحة صفة 

 الورقة 
صغٌرة 

 جدا  
 كبٌرة جدا   كبٌرة متوسطة صغٌرة



خذها 
 
 من هو شررة  لرن  100ا

غدد  –ظٍؿ غوق الكرن  –سماهة الكرن  –غرض الكرن  –ظٍؿ الكرن  -وزن الكرن ) ثم حساب 
 (البذور بنو لرن 

 :الكرون 

 وصٌ انمشٌانًفتاح انتصٍُفً نهطشص انًذسوست بُاءاً ػهى 

  23.2 –  28.2   18.2 –  23.2  13.2 – 18.2  8.2 – 13.2 3.2 -8.2 غ/ وزن القرن 

 ثقٌل جدا   ثقٌل متوسط الوزن خفٌف خفٌف جدا   صفة وزن القرن

 + الدقاقة+ وادي قندٌل 
 أم الطٌور 

 البسٌط



خذها 
 
رِة 100ا  من هو شررة  هٍرة ًز

رِة  ) ثم حساب  غدد  –ظٍؿ الحامو  – العًر –ظٍؿ الوٍرة الًز
ار  ًز

 
 (اال

رِة  الوٍرة  الًز

 انضهشٌت  انُىسةطىل انًفتاح انتصٍُفً نهطشص انًذسوست بُاءاً ػهى 

  13.07 – 15.81   10.32 –  13.07  7.57 – 10.32  4.82 – 7.57 2.08 -4.82 سم/ الطول 

 طوٌل جدا   طوٌل متوسط الطول قصٌر قصٌر جدا   صفة الطول

 + الدقاقة+ البسٌط 
 أم الطٌور 

 وادي قندٌل



 (وزن البذور   –سماهة البذرة  –غرض البذرة  –ظٍؿ البذرة ) ثم حساب 

 البذور 

 سًاكت انبزوسانًفتاح انتصٍُفً نهطشص انًذسوست بُاءاً ػهى 

  4.95 – 5.32   4.59 – 4.95  4.22 – 4.59 3.86 –4.22 3.5 -3.86 مم/ السماكة 

 عرٌض جدا   عرٌض متوسط العرض رقٌق  رقٌق جدا   صفة السماكة

 البسٌط+  الدقاقة أم الطٌور وادي قندٌل



 الصفة دلٌل الصفة

 طوٌل طول الورقة

 متوسطة مساحة الورقة

 طوٌلة طول الورٌقة

 عرٌضة عرض الورٌقة

 متوسط الورقة/ عدد الورٌقات 

 طوٌل جدا   طول القرن

 عرٌض عرض القرن

 سمٌك سماكة القرن

 طوٌل طول عنق القرن

 سمٌك سماكة البذرة

 متوسط طول النورة الزهرٌة

 متوسط قطر النورة الزهرٌة

 متوسط عدد األزهار

 خاصة بكل طراز مدروس  مورفولوجٌةكما تم وضع هوٌة 
 (1البسٌط شجرة ) B1والثانً البسٌط (  1الدقاقة شجرة ) D1مثال عن طرازٌن أحدهما )  



 الصفة دلٌل الصفة

 متوسط طول الورقة

 متوسطة مساحة الورقة

 متوسطة طول الورٌقة

 متوسطة عرض الورٌقة

 قلٌل الورقة/ عدد الورٌقات 

 قصٌر طول القرن

 قلٌل عرض القرن

 متوسط سماكة القرن

 قصٌر طول عنق القرن

 نحٌف سماكة البذرة

 قصٌر طول النورة الزهرٌة

 متوسط قطر النورة الزهرٌة

 متوسط عدد األزهار



  NTSYSباستخدام برنامج الـ   المدروسة الخرنوبرز لط مورفولوجٌة صفة20الشجرة العنقودٌة الناتجة عن تحلٌل 
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