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 في الفلورة السورية .Atriplex sppدراسة تصنيفية لجنس الرغل 

 (1)ويوسف وجهاني (2)وعبدهللا أبو زخم (1)باسم السمان*

 (. قسم األصول الوراثية، الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، دمشق، سورية.1)
 دمشق، سورية. (. قسم المورد الطبيعية المتجددة والبيئة، كلية الزراعة، جامعة دمشق،2)

 (.basemhsam1@yahoo.com)*للمراسلة: د. باسم السمان. البريد اإللكتروني: 

 10/08/2016تاريخ القبول:    24/05/2016تاريخ االستالم: 

  ملخصال 
الفترة عة في سورية خالل ، تم القيام بجوالت ميدانية موس  .Atriplex L ة الجارية على جنس الرغلراسة التصنيفي  في إطار الد  

، واألمريكي A.leucoclada، وأبيض الفروع A.halimusالملحي ) نوعًا من الرغل 11. ُاستهدف بالدراسة 2009-2012
A.canescensوالعدسي ، A.lentiformisوالكاليفورني ، A.polycarpa واالسترالي ،A.nummularia والمزرق ،A.glauca، 

مواقع  10، موزعة على (A.hastata يرمق، والس  A.portulacoidesوالبحري  ،A.lindleyi، وليندلي A.hortensis والبستاني
 25تتبع إلى محافظات درعا وحماه وحمص ودير الزور والحسكة وحلب والالذقية. وقد خلصت الدراسة التي تناولت ما يزيد عن 

 .ع مفتاح تصنيفي لألنواع المدروسةًا إلى وضمؤشرًا توصيفي  
 سورية.مؤشر توصيفي، لورة، جنس الرغل، تصنيف، ف الكلمات المفتاحية:  
 

 مقدمة:ال
 جنس 100نوع تنتظم في  1400التي تضم نحو  Chenopodiaceaeرمقية إلى الفصيلة الس    .Atriplex Lينتمي جنس الرغل

(Rosas,1989 وقد تباينت آراء الباحثين حول عدد األنواع التابعة لهذا الجنس إذ ذكرت بعض المراجع أن ،) يزيد عن عددها
ة ومستديمة الخضرة غالبًا، األوراق متناوبة ونادرًا متقابلة أو رة وشجيري  (. تمتاز أنواع الرغل بكونها معم  1983نوعًا )سنكري،  250

رمادية أو خضراء أو ذات لون طحيني. األزهار غالبًا ماتكون وحيدة الجنس أحادية المسكن أو ثنائيته ونادرًا ما -الطئة، خضراء
تكون خنثى، لألزهار المذكرة غالف زهري خماسي األجزاء ونادرًا ثالثي، أما األزهار المؤنثة فليس لها غالف زهري، ولها قنابتان 
غشائيتان أو جلديتان. الثمرة غشائية توجد داخل الغالف الثمري الذي يكون على شكل مصراعين منفصلين أو ملتحمين لمسافة 

  (.Flores Olvera et al., 2011 ؛2008)العودات،  بسيطة
ًا أساسيًا لتغذية الحيوانات في وتكمن أهمية أنواع الرغل في كونها مصدرًا علفي   جنس الرغل أحد أهم المصادر الوراثية الرعوية، يعد

 (Kessler, 1990; Temel et al., 2015يف والخريف قبل نمو األنواع العشبية )المناطق الجافة، والسيما في فصلي الص  
 ,E (Mulas and Mulas, 2004; El Shaerإضافة إلى محتواها العالي من البروتين الخام والعناصر المعدنية وفيتامين 

. وتستعمل هذه األنواع  في إعادة تأهيل وتطوير المناطق المتدهورة، وتصلح الستزراع بعض مناطق البادية السورية نظرًا ( 2010
ين األمالح في أنسجتها، إضافًة إلى دورها في الحد من االنجراف المائي والهوائي للتربة لقدرتها على تحمل الجفاف وعلى تخز 

 (.2003ووقف التصحر )الرباط وأبوزخم، 
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تتبع جنس الرغل تتوزع ًا نوع 15وجود  Post, (1932)بعض الدراسات إلى وجود عدة أنواع من الرغل في سورية فسجل  أشارت
، A.nitense ،A.littoralis ،A.hastata ،A.amana وهي: ن ولبنان واألردنوفلسطي مصرفي كل من سورية و 

A.dimorphostegia ،A.tatarica ،A.rosea ،A.portulacoides ،A.autrani ،A.palaestina ،A.alexandrina ،
A.crystallina ،A.leucoclada ،A.halimus ،A.farinose.  ل سج  كماMouterde, (1966)  تبع جنس تنوعًا  11وجود

، A.halimus ،A.stylosa ،A.thunbergiifolia تنتشر في كل من سورية ولبنان أو في أحدهما وهي:  الرغل
A.leucoclada ،A.micrantha ،A.rosea ،A.zahlensis ،A.hastate ،A.lasiantha ،A.patula ،A.littoralis.  قدمو 

لبادية السورية مع اإلشارة إلى توزعها البيئي وقيمتها االقتصادية، وتلك  لثمانية أنواع تنتشر في ا( وصفًا شكليا  1978) ،سنكري 
، A.dimorphostegia ،A.tatarica ،A.rosea ،A.portulacoides ،A.lasiantha ،A.palaestina األنواع هي:

A.leucoclada ،A.halimus( بتوصيف ستة أنواع من الرغل هي: 2008) ،. كما قام العوداتA.halimus، 
A.leucoclada،A.littoralis  ،A.rosea، A.stylosa، A.hastata مع اإلشارة إلى عتبة تحملها للملوحة وأماكن انتشارها ،

( وصفًا تفصيليًا لثالثة أنواع من الرغل هي: 2008واستعماالتها. وورد في أطلس نباتات البادية السورية )أكساد، 
A.leucoclada، A.halimus، A.canescens  ًبالصور التوضيحية. موثقا 

ة ة، وامكاني  ة وبيئي  مات اقتصادي  ة ومقو  السورية بخصوصيات جغرافية نباتي   ةالرغل في الفلور  األنواع التابعة لجنس انطالقًا من تمتع
طبيقية للتنوع والدراسات الت ،واإلسهام بشكل أو بآخر في اإلدارة المستدامة للمراعي ،اإلفادة منها في إعادة تأهيل المراعي الطبيعية

 اعتمادًا على ،ةغل المنتشرة في سوري  ة لبعض أنواع الر  الحيوي، فكان من المهم القيام بهذا البحث الذي يهدف إلى مراجعة تصنيفي  
بهدف وضع خطة  ،واقتراح مفتاح تصنيفي لألنواع المدروسة كخطوة أولية .وصفات النمو الخاصة بها ،ةدراسة المؤشرات المظهري  

 ة.ة وبيئي  ة ألغراض علفي  قانات الحيوي  حسين الوراثي والت  تخدم في مجال الت   وأصول برية   ،ةللحفاظ عليها كمصادر وراثي  مناسبة 
 ه:طرائقمواد البحث و 

ة، تنظيم سجالت حقلي   ، في مواقع الدراسة من خاللحقليا   2012-2009تم التوصيف الشكلي لألنواع المدروسة خالل الفترة 
ة في الهيئة ة، وتوصيفها في المعشبة النباتي  ووضعها على بطاقات كرتوني   ،الل جمع عينات معشبية من كل مدخلخ ومخبريًا من

هو وارد في  ة للمدخالت المدروسة، ومقارنتها مع مافات الشكلي  سورية، وتمت دراسة الص  في العامة للبحوث العلمية الزراعية 
خاص بأنواع  Descriptorف ونظرًا لعدم توفر موص  بار مراحل النمو المختلفة للنبات. مع األخذ بعين االعت ،الفلورات المتوفرة

راسة باالعتماد كأساس لتوصيف وتصنيف المدخالت المشمولة بالد  ة الرغل فقد تم تحديد عدد من المواصفات والمؤشرات الشكلي  
الحديثة لسورية ولبنان التي وضعها  ةالفلور  - Post (1933)سورية وفلسطين وسيناء التي وضعها  ةفلور  -على الفلورات التالية: 

فلورة شمال أمريكا  - Boulos (1999)مصر التي وضعها  ةفلور  - Mouterde (1966)وطورها 
(http://floranorthamerica.org/.) 

 وفيما يلي المؤشرات المدروسة: 
 النمو:  مواصفات –أواًل 
طبيعة النمو: قائمة، شبه قائمة، منتشر  -2سنوات(، معمر.  4-3الفترة الحياتية: حولي، ثنائي الحول، معمر قصير العمر ) -1

الشكل اإلجمالي للنبات )طبيعة التفرع(: كثير التفرع، متفرع، فروع منتشرة، فروع متشابكة، فروع صاعدة، فروع غير  -3أومفترش. 
 اع النبات )بالمتر(.ارتف -4متفرعة. 

http://floranorthamerica.org/
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 صفات الساق والفروع:امو  –ثانياً 
 مقطع الساق: زاوي، ال زاوي )اسطواني(. -2. ، طحيني، فضي، أخضرلون الساق: أبيض، رمادي -1

 مواصفات األوراق:  –ثالثاً 
 أوراق مكتملة النمو من كل مدخل. 10أخذت القراءات المورفولوجية لـ 

 -5طول عنق الورقة )سم(. -4دليل الشكل وهو نسبة عرض/طول الورقة.  -3رقة )سم(. عرض الو  -2طول الورقة )سم(.  -1
حافة الورقة: تامة، مسننة، متموجة،  -6شكل الورقة: معينية، بيضوية، مثلثية، أهليلجية، خطية، مستطيلة، شبه مستديرة، ملعقية. 

توزيع األوراق:  -9. ، مركبةنوع األوراق: بسيطة -8. طحيني لون الورقة: بيضاء فضية، أخضر رمادي، أخضر، -7مشرشرة. 
  .متبادل، متقابل

 صفات النورات الزهرية: امو  –اً رابع
 نورات مؤنثة من كل مدخل. 10نورات زهرية مذكرة و 10 علىأخذت القراءات المورفولوجية 

كاملًة،   رق النورات: نورات مورقةتو  -3المسكن: وحيد المسكن، ثنائي المسكن.  -2الجنس: ثنائي الجنس، أحادي الجنس.  -1
  نورات مورقة جزئيًا، نورات غير مورقة.

 مواصفات الثمار:  –اً خامس
 ثمار من كل مدخل. 10على أخذت القراءات المورفولوجية 

منتفخة ،  ،زوائد وثآليلعليها  ذات أجنحة،شكل الثمرة: كلوية، مثلثية، مستديرة، بيضوية، أهليليجية، كروية،  -2. نوع الثمرة -1
 )غ(. ثمرة 100وزن  -5)سم(. عرض الثمرة  -4 )سم(.طول الثمرة  -3متنوعة. 

 مواصفات البذور:  –سادساً 
 بذور من كل مدخل. 10 علىأخذت القراءات المورفولوجية 

 )غ(. بذرة 100وزن  -4)ملم(. عرض البذرة  -3 )ملم(. طول البذرة -2 لون البذرة: بنية، سوداء. -1
(، واتبعت طريقة R Development Core Team, 2012ئـج التوصيف الشكلي باستخدام برنامج التحليل اإلحصائي )لت نتاحل  

ة المقابلة للمدخالت المدروسة ( إلظهار المواصفات الشكلي  Correspondence Analysis, CAالتحليل وفق العوامل المتوافقة )
 مدروسة.مييز بين أنواع الرغل الوتحديد أهميتها في الت  

 النتائج والمناقشة:
(، وتبـين 1جـدول )ال ًا مـن جـنس الرغـلنوعـ 11مـدخاًل تتبـع إلـى  19في المواقع المدروسة وجود  أظهرت نتائج االستكشاف والجمع

 .المدروسة ة للمدخالت( المواصفات الشكلي  5، 4، 3، 2الجداول )
  



Al Samman et al., Syrian Journal of Agricultural Research 4(2): 90-105. June 2017 93 

 

 . المدخالت المدروسة ومصدرها ورمزها.1الجدول 

رمز  المصدر والمنشأ االسم العلمي ربياالسم الع م
 مالحظات العينة

 مدخل H1 المحمية-وادي العزيب-حماه .A.halimus L رغل ملحي 1

 محلي H2 الكورنيش الجنوبي-الالذقية .A.halimus L رغل ملحي 2

 محلي H3 وادي اليرموك-درعا .A.halimus L رغل ملحي 3

 محلي H4 يرموكوادي ال-درعا .A.halimus L رغل ملحي 4

 مدخل )تونس( H5 سعلو-دير الزور .A.halimus L رغل ملحي 5

 محلي L1 المحمية-وادي العزيب-حماه .A.leucoclada Boiss رغل أبيض الفروع 6

 محلي L2 المحمية-وادي العزيب-حماه .A.leucoclada Boiss رغل أبيض الفروع 7

 محلي L3 خاتونية-كةالحس .A.leucoclada Boiss رغل أبيض الفروع 8

 محلي L4 خاتونية-الحسكة .A.leucoclada Boiss رغل أبيض الفروع 9

 محلي L5 خاتونية-الحسكة .A.leucoclada Boiss رغل أبيض الفروع 10

 مدخل C المحمية-وادي العزيب-حماه .A.canescens (Pursh) Nutt رغل أمريكي 11

 مدخل LE تدمر .A.lentiformis (Torr.) S.Wats رغل عدسي 12

 مدخل P المحمية-وادي العزيب-حماه  A.polycarpa (Torr.) S.Wats رغل كاليفورني 13

 مدخل N المحمية-وادي العزيب-حماه .A.nummularia Lindl رغل استرالي 14

 مدخل G المشتل-وادي العزيب-حماه .A.glauca L رغل مزرق  15

 مدخل )تونس( HO المشتل-ادي العزيبو -حماه .A.hortensis L رغل بستاني  16

 مدخل LN البوليل-دير الزور .A.lindleyi Heward رغل ليندلي 17

 محلي PR المحمية -الالذقية  .A.portulacoides L بحري رغل  18

 محلي HS الحمرات-حلب  .A.hastata L سرمق 19
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 . مواصفات النمو ومواصفات الساق والفروع2الجدول 

 عربياالسم ال م
رمز 
 العينة

 مواصفات الساق والفروع مواصفات النمو

طبيعة نمو  الفترة الحياتية
 النبات

الشكل العام 
 للنبات

ارتفاع 
مقطع  لون الساق النبات )م(

 الساق

 اسطواني رمادية 1.49 كثير التفرع قائم معمر H1 رغل ملحي 1

 انياسطو  رمادية 1.9 كثير التفرع قائم معمر H2 رغل ملحي 2

 اسطواني رمادية مبيض 1.36 كثير التفرع نصف قائم معمر H3 رغل ملحي 3

 اسطواني خضراء فاتحة 1.29 كثير التفرع نصف قائم معمر H4 رغل ملحي 4

 اسطواني رمادي مبيض 2.03 كثير التفرع نصف قائم معمر H5 رغل ملحي 5

 اسطواني اءبيض 0.33 فروع صاعدة نصف قائم معمر L1 رغل أبيض الفروع 6

 اسطواني بيضاء 0.45 فروع صاعدة قائم قصير العمر معمر L2 رغل أبيض الفروع 7

 اسطواني بيضاء 0.39 فروع صاعدة نصف قائم قصير العمر معمر L3 رغل أبيض الفروع 8

 اسطواني بيضاء 0.60 فروع صاعدة قائم قصير العمر معمر L4 رغل أبيض الفروع 9

 اسطواني بيضاء 0.29 فروع منتشرة مفترش قصير العمر معمر L5 رغل أبيض الفروع 10

 اسطواني خضراء رمادية 0.64 كثير التفرع قائم معمر C رغل أمريكي 11

 اسطواني خضراء رمادية 2.25 كثير التفرع قائم معمر LE رغل عدسي 12

 اسطواني خضراء رمادية 0.85 فروع متشابكة قائم معمر P رغل كاليفورني 13

 اسطواني خضراء رمادية 2.12 فروع متشابكة قائم معمر N رغل استرالي 14

 اسطواني خضراء مصفرة 0.57 فروع متشابكة قائم معمر G رغل مزرق  15

 اسطواني خضراء 0.59 غير متفرع قائم حولي HO رغل بستاني 16

 سطوانيا طحينية اللون  0.39 فروع صاعدة نصف قائم معمر قصير العمر LN رغل ليندلي 17

 اسطواني طحينية اللون  0.44 كثير التفرع مفترش معمر PR بحري رغل  18

 زاوي ة خضراء 0.72 فروع صاعدة قائمة حولي HS سرمق 19
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 . مواصفات األوراق.3الجدول 

 االسم العربي م
رمز 
 العينة

متوسط 
طول 

الورقة 
 )سم(

متوسط 
عرض 
الورقة 

 )سم(

دليل 
 الشكل

طول 
عنق 

الورقة 
 )سم(

 شكل
 الورقة

حافة 
 لون الورقة الورقة

نوع 
 األوراق

توزيع 
 األوراق

 H1 1.824 1.309 0.711 0.682 رغل ملحي 1
بيضوية 
 أومعينية

تامة أو 
 متناوبة بسيطة فضية مبيضة مسننة

 H2 3.379 3.135 0.923 0.997 رغل ملحي 2
بيضوية 
 متناوبة بسيطة فضية  مبيضة تامة أومعينية

 H3 2.276 1.907 0.854 0.696 رغل ملحي 3
بيضوية 
 متناوبة بسيطة فضية مبيضة تامة أومعينية

 H4 1.789 1.415 0.792 0.381 رغل ملحي 4
بيضوية 
 متناوبة بسيطة فضية مخضرة تامة أومعينية

 H5 2.169 1.341 0.616 0.781 رغل ملحي 5
بيضوية 
 متناوبة بسيطة فضية مبيضة تامة أومعينية

6 
رغل أبيض 

 متناوبة بسيطة فضية مبيضة متموجة مثلثية L1 1.59 1.01 0.623 0.231 عالفرو 

7 
رغل أبيض 

 متناوبة بسيطة فضية مبيضة متموجة مثلثية L2 2.48 2.02 0.79 0.289 الفروع

8 
رغل أبيض 

 متناوبة بسيطة فضية مبيضة متموجة مثلثية L3 2.22 2.67 0.75 0.232 الفروع

9 
رغل أبيض 

 مثلثية L4 1.802 1.232 0.683 0.209 الفروع
متموجة 
 أومسننة

 متناوبة بسيطة فضية مبيضة

10 
رغل أبيض 

 مثلثية L5 1.99 1.36 0.68 0.187 الفروع
متموجة 
 أومسننة

 متناوبة بسيطة فضية مبيضة

 C 3.48 0.569 0.164 0 رغل أمريكي 11
خطية 

أومستطيلة 
 ضيقة

 متناوبة بسيطة رمادية مبيضة تامة

 LE 2.555 1.277 0.507 0.447 سيرغل عد 12
 مثلثية

 متناوبة بسيطة رمادية تامة أوبيضوية

 P 1.892 0.302 0.161 0 رغل كاليفورني 13
أهليليجية 
ضيقة 

 ومتطاولة
 متناوبة بسيطة رمادية تامة

 N 2.272 2.037 0.896 0.119 رغل استرالي 14
نصف دائرية 
 وبةمتنا بسيطة خضراء مزرقة متموجة أوأهليليجية

 G 2.385 0.795 0.353 0 رغل مزرق  15
مستطيلة 
 أوبيضوية

تامة 
 متناوبة بسيطة خضراء فضية أومسننة

متناوبة  بسيطة خضراء مزرقةتامة مثلثية  HO 3.610 2.022 0.562 0.895 رغل بستاني 16
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 أومتقابلة أومسننة أوسهمية

 LN 3.745 1.780 0.477 0 رغل ليندلي 17
-أهليليجية
ة أهليليجي
 ضيقة

مسننة 
 متناوبة بسيطة طحينية اللون  أومتموجة

 PR 3.27 1.105 0.345 0.845 بحري رغل  18
أهليلجية 
 متقالة بسيطة رمادية اللون  تامة لحمية

 HS 4.355 3.380 0.748 2.3 سرمق 19
مثلثية 
 أوسهمية

مشرشرة 
 متناوبة بسيطة خضراء مزرقة الحواف
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 مار.. مواصفات األزهار والث4الجدول 

رمز  االسم العربي م
 العينة

 مواصفات الثمار مواصفات األزهار

الطول  الشكل النوع تورق النورات الجنس
 )سم(

العرض 
 )سم(

 100وزن 
 ثمرة )غ(

 0.122 0.377 0.562 كلوي  أكينية مورقة جزئياً  أحادي الجنس H1 رغل ملحي 1

 0.131 0.360 0.565 ي كلو  أكينية مورقة جزئياً  أحادي الجنس H2 رغل ملحي 2

 0.151 0.318 0.513 كلوي  أكينية مورقة جزئياً  أحادي الجنس H3 رغل ملحي 3

 0.144 0.364 0.553 كلوي  أكينية مورقة جزئياً  أحادي الجنس H4 رغل ملحي 4

 0.138 0.193 0.315 كلوي  أكينية مورقة جزئياً  أحادي الجنس H5 رغل ملحي 5

 0.511 0.277 0.426 جرسي أو مثلثي أكينية مورقة  كاملةً  ي الجنسأحاد L1 رغل أبيض الفروع 6

 0.462 0.246 0.376 جرسي أو مثلثي أكينية مورقة  كاملةً  أحادي الجنس L2 رغل أبيض الفروع 7

 0.289 0.191 0.266 جرسي أو مثلثي أكينية مورقة  كاملةً  أحادي الجنس L3 رغل أبيض الفروع 8

 0.281 0.203 0.268 جرسي أو مثلثي أكينية مورقة  كاملةً  أحادي الجنس L4 رغل أبيض الفروع 9

 0.289 0.206 0.284 جرسي أو مثلثي أكينية مورقة  كاملةً  أحادي الجنس L5 رغل أبيض الفروع 10

 0.751 1.175 1.04 أجنحة 4ذات  أكينية مورقة جزئياً  أحادي الجنس C رغل أمريكي 11

 0.092 0.387 0.36 مدور الى ملعقي أكينية مورقة جزئياً  جنسأحادي ال LE رغل عدسي 12

 2.71 0.429 0.418 عليها زوائد وثآليل أكينية مورقة جزئياً  أحادي الجنس P رغل كاليفورني 13

 0.615 0.600 0.562 مدور إلى معيني أكينية مورقة جزئياً  أحادي الجنس N رغل استرالي 14

 0.652 0.45 0.419 عليها زوائد وثآليل أكينية رقة جزئياً مو  أحادي الجنس G رغل مزرق  15

 0.754 0.833 1.033 إهليلجي أكينية غير مورقة أحادي الجنس HO رغل بستاني 16

 0.793 0.863 0.746 منتفخة اسفنجية أكينية غير مورقة أحادي الجنس LN رغل ليندلي 17

 0.144 0.243 0.357 غير منتظم مفصص أكينية غير مورقة أحادي الجنس PR بحري رغل  18

 0.108 0.195 0.218 قلبية أو إهليليجية أكينية غير مورقة أحادي الجنس HS سرمق 19
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 مواصفات البذور. .5الجدول 

رمز  االسم العربي م
 العينة

 مواصفات البذور
 بذرة )غ( 100وزن  العرض )مم( الطول )مم( اللون  الشكل

 0.057 1.15 1.35 داكن بني كلوي  H1 رغل ملحي 1

 0.058 1.259 1.417 بني داكن كلوي  H2 رغل ملحي 2

 0.066 1.261 1.414 بني داكن كلوي  H3 رغل ملحي 3

 0.066 1.328 1.454 بني داكن كلوي  H4 رغل ملحي 4

 0.072 1.331 1.457 بني داكن كلوي  H5 رغل ملحي 5

 0.064 1.369 1.698 بني داكن صليبي L1 رغل أبيض الفروع 6

 0.064 1.340 1.658 بني داكن صليبي L2 رغل أبيض الفروع 7

 0.060 1.272 1.617 بني داكن صليبي L3 رغل أبيض الفروع 8

 0.059 1.279 1.609 بني داكن صليبي L4 رغل أبيض الفروع 9

 0.059 1.293 1.608 بني داكن صليبي L5 رغل أبيض الفروع 10

 0.107 1.715 2.31 بني مسطح C رغل أمريكي 11

 0.068 1.4 1.47 بني مسطح LE رغل عدسي 12

 0.059 1.421 1.712 بني مصفر مدور P رغل كاليفورني 13

 0.125 1.773 1.532 بني مدور N رغل استرالي 14

 0.087 2.143 2.800 بني مدور G رغل مزرق  15

 0.404 1.22 1.25 بني بيضوي  HO رغل بستاني 16

 0.1441 1.421 1.424 بني كروي  LN رغل ليندلي 17

 0.023 0.991 1.379 أسود كروي  PR بحري رغل  18

 0.057 0.948 0.968 أسود كروي  HS سرمق 19
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وتحديــد أهميتهــا فــي  دخالتمــلهــذه الة المقابلــة ة للمــدخالت المدروســة ورظهــار المواصــفات الشــكلي  وبهــدف مقارنــة المواصــفات الشــكلي  
( واتبـاع طريقـة التحليـل R Development Core Team, 2012اسـتخدام برنـامج التحليـل اإلحصـائي ) تـم التمييـز بـين األنـواع

وأظهــرت المــدخالت  ،ةلــت البيانــات إلــى صــي  رقمي ــحو   حيــث، (Correspondence Analysis, CAوفــق العوامــل المتوافقــة )
ـــة المميـــزة لكـــل منهـــا علـــى شـــكل محـــاور عامالمدروســـة والمواصـــفات الشـــكلي   ة، واعتمـــادًا علـــى نتـــائج التحليـــل تبـــين أن المحـــورين لي 
ـــ % للمحـــور الثـــاني( مـــن التبـــاين الكلـــي لجميـــع 16.46للمحـــور األول و %19.76% )36.22ران األساســـيين )األول والثـــاني( يفس 

الب، بينما يشير الجزء لس  المواصفات المدروسة، إذ يمثل الجزء األيسر من المحور األول والجزء السفلي من المحور الثاني االتجاه ا
(، والبـد مـن اإلشـارة 1األيمن من المحور األول والجزء األعلى من المحور الثاني إلى االتجاه الموجب كما هو موضـح فـي الشـكل )

لـة بشـكل أكبـر كان توضـع المواصـفات علـى المحـاور العامليـة بعيـدًا عـن تقـاطع المحـورين )طرفيـة التوضـع( كانـت ممث  هنا أنه كلما 
أهميتهــا فــي التمييــز بــين المــدخالت، علــى عكــس المواصــفات القريبــة مــن تقاطعهمــا )مركزيـــة بالنســبة للمحــاور المدروســة وازدادت 

ة التابعة إلى نوع الرغل أبـيض الفـروع ظهر في الجزء السالب )األيسر( من المحور األول مجموعة من المدخالت النباتي  يالتوضع(. 
(L1،L2 ،L3 ،L4 ،L5 والت ،)  وق بيضـاء اللـون، أهمها: فترة العمر القصيرة، والس  من ة )ي تتميز بمجموعة من المواصفات الشكلي

ــ ــكل، ومصــاريع الثمــار مثلثي ــوالفــروع الصــاعدة، واألوراق مثلثيــة الش  وتتوضــع فــي االتجــاه الموجــب )األيمــن( مــن المحــور   .كل(ة الش 
(، LN( ولينـدلي )PR( والبحـري  )G( والمـزرق )N( واالسـترالي )Pاليفورني )( والكـLE( والعدسي )C) أنواع الرغل األمريكي األول

ـــوتقابلهـــا مجموعـــة مـــن المواصـــفات الشـــكلي   زة ألفـــراد هـــذه المجموعـــة )مـــن أهمهـــا: قائمـــة، تتفـــرع بشـــدة وأحيانـــًا تكـــون فروعهـــا ة الممي 
وقد تأخذ أشـكال غيـر  ،أوشبه مستديرة، ثمارها مدورة متشابكة، سوقها خضراء أوفضية أوطحينية، أوراقها إهليليجية أوخطية أوملعقية

منتظمــة، أوزان ثمارهــا وبــذورها كبيــرة نســبيًا(. وبالنســبة للمحــور الثــاني يالحــ) فــي الجــزء الســالب )الســفلي( منــه وجــود مجموعــة مــن 
لويــة، ارتفــاع النبــات كبيــر ة )معمــر، نصــف قــائم، كثيــر التفــرع، ســوق رماديــة، أوراق بيضــوية أومعينيــة، ثمــار كالمواصــفات الشــكلي  

(. في حين تتوزع في االتجـاه الموجـب H1 ،H2 ،H3 ،H4 ،H5زت هذه الصفات المدخالت التابعة إلى الرغل الملحي )نسبيًا( مي  
يـة أو أسـطوانية( تقابـل نـوعي الرغـل  )العلوي( من المحور نفسه المواصفات الشكلية )حولي، غير متفرع أو منتشر الفـروع، سـوق زاو 

 ( التي تشكل المجموعة األخيرة من المدخالت.HS( والسرمق )HOبستاني )ال
ة التي لم تكن ممثلة على المحـاور المدروسـة، ولـيس لهـا تـأثير مهـم فـي فصـل والبد من اإلشارة إلى مجموعة من المواصفات الشكلي  

ـ المواصـفات هـي: )طـول عنـق الورقـة، تـوزع عت فـي منطقـة تالقـي المحـورين )األول والثـاني(، وهـذه األنواع عن بعضها، حيـث توض 
األوراق المتبـادل، طـول الثمـرة وعرضـها، مقطــع السـاق األسـطواني، طـول الورقـة وعرضــها، ونسـبة عرض/طـول الورقـة، لـون البــذرة، 

 CAن إصـــدار تحليـــل ( الـــذي يبـــي  1بـــت مـــن الشـــكل )علمـــًا أن بعـــض المواصـــفات والمؤشـــرات الســـابقة قـــد ُغي  وطولهـــا وعرضـــها..(. 
ة على شكل محاور عاملية. وبالمقابل يالح) وجود مواصـفات أخـرأ أكثـر تمثـياًل علـى المحـاور المدروسـة وذات للمواصفات الشكلي  

أهميــة أكبــر فــي التمييــز بــين األنــواع المدروســة )توضــعها طرفــي(، وهــذه المواصــفات هــي: )فتــرة التعميــر، وطبيعــة النمــو، وطبيعــة 
 ق النورات(.ومقطع السوق الزاو ي، وشكل الثمار، وشكل األوراق وتوزعها المتقابل، وتور   التفرع،  ولون السوق والفروع، 

ة األكثــر تمثــياًل وأهميــًة بــين األنــواع وضــمنها، حيــث أمكــن تمييــز ثــالث تتفــاوت المــدخالت المدروســة مــن حيــث المواصــفات الشــكلي  
 تبعًا لفترة التعمير: ات من المدخالتمجموع
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المدخالت المعمرة قصيرة العمر: مدخالت الرغل أبيض  -2(. HS(، والسرمق )HOة: الرغل البستاني )المدخالت الحولي -1
، H1 ،H2 ،H3 ،H4المدخالت المعمرة: مدخالت الرغل الملحي ) -3 (.LN(، والرغل ليندلي )L1 ،L2 ،L3 ،L4 ،L5الفروع )

H5( واألمريكي ،)C( والعدسي ،)LE( والكاليفورني ،)Pواالسترا ،)( ليN( والمزرق ،)G( والبحري ،)PR.) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أ(  الرموز تشير إلى مدخالت الرغل المدروسة: -1الشكل )
 (H1 :المحمية، -وادي العزيب -1الملحيH2 :الكورنيش -2الملحي

وادي اليرموك، -4الملحي: H4وادي اليرموك، -3االملحي: H3الجنوبي، 
H5 :سعلو، -5الملحيL1 :المحمية، -وادي العزيب-1أبيض الفروعL2 :

الخاتونية، -3أبيض الفروع: L3المحمية، -وادي العزيب-2أبيض الفروع
L4 :الخاتونية، -4أبيض الفروعL5 :الخاتونية، -5أبيض الفروعC: 

 -الكاليفورني :Pتدمر، -العدسي: LEالمحمية، -وادي العزيب -األمريكي
 :Gالمحمية، -وادي العزيب-االسترالي :Pالمحمية، -وادي العزيب

المشتل، -وادي العزيب-البستاني :HOالمحمية، -وادي العزيب-المزرق 
LN: البوليل، -ليندليPR:  المحمية البحرية، -البحريHS: السرمق-

 الحمرات(.
 

 ب(: الرموز تشير إلى المواصفات الشكلية المدروسة -1الشكل )
(Ann : ،حوليSh L.peren : ،قصير العمرPeren : ،معمر

G_H_Sprea : ،مفترشGH_SemEr :،نصف قائمGH Er : ،قائمTot 
sh clim Shot : ، ،فروع صاعدةTot sh Spr.Br : ،فروع منتشرةTot 

shNon Br : ، ،غير متفرعTot sh Cross Br :،فروع متشابكةTot 
sh Br  : ،متفرعTot sh Ver Br : ،كثير التفرعStem.clr-white: 

فروع رمادية، سوق و  :Stem.clr-grayفروع بيضاء، 
Stem.section.ang:  ،سوق مقطعها زاوي.N-L-Inflo : نورات غير

ثمار متنوعة : Fruit Viriousثمار مستديرة،  :Frut Roun، مورقة كلياً 
 Frutثمار مثلثية،  :Fruit Deltioثمار كلوية، : Fruit Reniالشكل، 

Ellip:  ،ثمار أهليلجيةFrut Roun:  ،ثمار مستديرةFruit Virious :
: Leaf.formdeltioide ثمار كلوية،: Fruit Reniثمار متنوعة الشكل، 

 أوراق ملعقية،: Leaf.form_spatulate أوراق مثلثية،
Leaf.form_Linear :،أوراق خطية أومتطاولة ضيقة 

Leaf.form_sub.terete :أوراق شبه مستديرة ،
Leaf.form_elliptic : ،أوراق أهليليجيةLeaf.form_ovate:  أوراق

 X100.Fruits.weightمعينية،  أوراق: Leaf.form_Rhom ،بيضوية
 ارتفاع النبات.: plant.Heightثمرة،  100وزن : 

 CAة للمدخالت المدروسة اعتمادًا على طريقة تحليل العوامل المتوافقة . التحليل العاملي للمواصفات الشكلي  1الشكل 
 النمو إلى ثالث مجموعات: ويمكن تقسيم المدخالت المدروسة حسب طبيعة

المدخالت ذات طبيعة النمو  -2 (.PRوالبحري ) (،L5المدخالت ذات طبيعة النمو المفترشة: مدخالت الرغل أبيض الفروع ) -1
المدخالت ذات طبيعة  -3 (.LNوليندلي ) (،L1 ،L3(، وأبيض الفروع )H3 ،H4 ،H5نصف القائمة: مدخالت الرغل الملحي )
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(، والكاليفورني LE(، والعدسي )C(، واألمريكي )L2 ،L4(، وأبيض الفروع )H1 ،H2) مدخالت الرغل الملحي النمو القائمة:
(P( واالسترالي ،)N( والمزرق ،)G( والبستاني ،)HO( والسرمق ،)HS.) 

التفرع: مدخالت الرغل المدخالت كثيرة  -1لوح) أربع مجموعات من المدخالت:  )الشكل اإلجمالي للنبات( وبالنسبة لطبيعة التفرع
المدخالت ذات الفروع الصاعدة:  -2 (.PR(، والبحري )LE(، والعدسي )C(، واألمريكي )H1 ،H2 ،H3 ،H4 ،H5)الملحي 

المدخالت ذات الفروع المتشابكة:  -3 (.HS(، السرمق )LNوليندلي )(، L1 ،L2، L3 ،L4 ،L5مدخالت الرغل أبيض الفروع )
 (.HOالبستاني )المدخالت غير المتفرعة: الرغل  -4 (.G(، والمزرق )Nواالسترالي )(، Pالكاليفورني )الرغل 

المدخالت بيضاء السوق والفروع: مدخالت الرغل أبيض  -1عت المدخالت تبعًا للون السوق والفروع إلى مجموعتين:بينما توز  
لون الرمادي أو الطحيني أو األخضر: بقية المدخالت التي تتميز سوقها وفروعها بال -2 (.L1 ،L2، L3 ،L4 ،L5)الفروع 

 المدخالت.
ية السوق: السرمق ) -1 كما تم تمييز مجموعتين من المدخالت تبعًا لمقطع الساق: المدخالت اسطوانية  -HS .)2المدخالت زاو 

 بقية المدخالت. السوق:
نبـــات الواحـــد، وعمومـــًا يمكـــن تقســـيمها إلـــى ولـــوح) تنـــوع كبيـــر مـــن حيـــث شـــكل األوراق بـــين المـــدخالت المدروســـة وأحيانـــًا ضـــمن ال

ــة الضــيقة )يقــل دليــل شــكل الورقــة عــن  -1المجمــوعتين التــاليتين:  (، C(: الرغــل األمريكــي )0.2المــدخالت ذات األوراق المتطاول
 بقية المدخالت.(: 0.2يزيد دليل شكل الورقة عن المدخالت ذات األوراق العريضة ) -2(. Pوالكاليفورني )
، ويمكن تقسيم كل منها بشكل مختلف عن اآلخرز تباين كبير وهام في شكل الثمار لألنواع المدروسة، حيث تمي   وكان هناك

  المدخالت المدروسة إلى المجموعات التالية من المدخالت:
 -2ل. كة الش  ة أو عدسي  (، وتتميز بثمار كلوي  H1 ،H2 ،H3 ،H4 ،H5)غل الملحي مدخالت الر  المجموعة األولى: تضم  -1

المجموعة الثالثة:  -3تتميز بثمار مثلثية. (، و L1 ،L2، L3 ،L4 ،L5)غل أبيض الفروع المجموعة الثانية: تضم مدخالت الر  
(، ويتميز LEالعدسي )غل الر  المجموعة الرابعة: تضم  -4(، ويتميز بثمار لها أربع أجنحة عريضة. Cاألمريكي )غل الر  تضم 

(، ويتميزان بثمار عليها زوائد Gالمزرق )و  (،Pالكاليفورني )الرغل المجموعة الخامسة: تضم  -5ة. بثمار مسطحة مدورة أو ملعقي
المجموعة السابعة:  -7 (، ويتميز بثمار مسطحة، مدورة إلى معينية.Nاالسترالي )الرغل المجموعة السادسة: تضم  -6 وثآليل.

المجموعة الثامنة: تضم الرغل البحري  -8قلبية أو أهليليجية. (، ويتميز بثمار HS(، والسرمق )HOتضم الرغل البستاني )
(PR .ويتميز بثمار متنوعة األشكال مفصصة من األعلى ،)9- ( المجموعة التاسعة: الرغل ليندليLN ويتميز بثمار منتفخة ،)

 اسفنجية.
( وبمتوسـ  عـام قـدره LE)الرغـل العدسـي م  2.25( إلـى L5م )الرغل أبـيض الفـروع  0.29أما بالنسبة لطول النبات فقد تراوح من 

أن جميــع الطــرز حافظــت علــى المجــال الطبيعــي لطولهــا تبعــًا للدراســات التوصــيفية والتصــنيفية الســابقة م، وبشــكل عــام وجــد  0.98
لـى ( ذو األصـل التونسـي الـذي تجـاوز ارتفاعـه المتـرين ممـا يـدل عL5( باستثناء الرغل الملحي )2008؛ العودات، 2008)أكساد، 

( Pغ )الرغـــل الكـــاليفورني  2.73( إلـــى HSغ )الســـرمق  0.11ثمـــرة مـــن  100تـــراوح متوســـ  وزن . و القـــدرة الكامنـــة لهـــذا الطـــراز
 غ.  0.53وبمتوس  عام قدره 
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د خلصنا ة ذات العالقة فقراسات المرجعي  كلية لألنواع المدروسة، واعتمادًا على المقارنة مع الد  فات الش  وباالستناد إلى دراسة الص  
 إلى وضع المفتاح التصنيفي التالي:

 نباتات معمرة طويلة أوقصيرة العمر                                                                    -1
 .A.portulacoides L األوراق كلها متقابلة. -2 
                                                                األوراق متبادلة وأحيانًا متقابلة                              -2 
        (0.2األوراق متطاولة ضيقة )يقل دليل شكل الورقة عن  -3  
 .A.canescens (Pursh) Nutt تملك أربع أجنحة عريضة.الثمار  -4   
 A.polycarpa (Torr.) S.Wats الثمار كروية تقريبًا عليها زوائد وثآليل. -4   
        (0.2يزيد دليل شكل الورقة عن األوراق عريضة نسبيًا ) -3  
 .A.leucoclada Boiss كل النورات مورقة، الثمار مثلثية أوجرسية. -5    
        النورات غير مورقة بشكل كامل -5    
 .A.nummularia Lindl األوراق شبه مستديرة متموجة أومسننة. -6     
  األوراق بيضوية مثلثية أوبيضوية معينية أوملعقية -6     
  .A.lindleyi Moq الثمار منتفخة اسفنجية -7      
  الثمار غير منتفخة -7      
 .A.halimus L الثمار كلوية. -8         
  الثمار غير كلوية -8         
 .A.glauca L تحمل زوائد وثآليل.األوراق الطئة، الثمار  -   9        
 A.lentiformis (Torr.) S.Wats األوراق معنقة، الثمار مسطحة )مدورة إلى ملعقية(. - 9      
        نباتات حولية دومًا  -1
متفرعة، السوق اسطوانية قائمة، األوراق تامة طحينية اللون، البذور  غير -10 

 .A.hortensis L بنية.
ية، ال -10  فروع صاعدة أو مائلة، األوراق مشرشرة الحواف، متفرعة، السوق زاو 

 A.hastata L البذور سوداء.
اعتمادًا على ما تقدم من نتائج وجد أن شكل الثمار الناضجة تعد المؤشر األهم في التمييز بين معظم أنواع الرغل المدروسة 

 . (2كما هو موضح في الشكل ) شكلياً 
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: 6: الكاليفورني، 5: العدسي، 4: األمريكي، 3: أبيض الفروع، 2: الملحي، 1أنواع الرغل المدروسة.)شكل ثمار . 2 الشكل
 : السرمق(.11: البحري، 10: ليندلي، 9: البستاني، 8: المزرق، 7االسترالي، 

 االستنتاجات:
الثمار الناضجة المؤشر األهم في التمييز فيما وضع مفتاح تصنيفي ألنواع الرغل المدروسة، وكان شكل  خلصت هذه الدراسة إلى

 . وتجدر االشارة هنا إلى ضرورة العمل علىA.lindleyiسجل نوع جديد من الرغل للمرة األولى في سورية هو النوع  كما  بينها.
لتي تؤمن الحماية إقامة المجمعات الوراثية لحف) طرز وأنواع الرغل والعمل على تشجيع إنشاء المحميات والمسورات الرعوية ا
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2  

تعميق الدراسات لتشمل جميع أنواع الرغل المنتشرة في سورية، وتحليل االختالفات الوراثية وكذلك البد من  الكافية للنباتات الرعوية.
 .تقانات التوصيف الجزيئيبين وضمن هذه األنواع، مع استخدام 

 شكر:
لت هذا البحث في مراحله كافًة، بحوث العلمية الزراعية التي دعمت ومو  يتقدم الباحثون بخالص الشكر واالمتنان للهيئة العامة لل

 ة.ة لما قدموه من مساعدات جم  ادة الزمالء في قسم األصول الوراثي  خص بالشكر الس  نو 
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Abstract 

In the course of an ongoing taxonomic study on the genus Atriplex, an extensive field trips has been 

carried out in Syria during the period 2009-2012. Eleven Atriplex species spread in 10 sites related 

to the Syrian governorates of Daraa, Hama, Homs, Deir Azzour, Hasaka, Aleppo and Lattakia were 

used in the study. These are: A.halimus, A.leucoclada, A.canescens, A.lentiformis, A.polycarpa, 

A.nummularia, A.glauca, A.hortensis, A.lindleyi, A.portulacoides,and A.hastata. As a result, a 

classification key was deduced according to more than 25 characterization indicators. 

Key words: Flora, Atriplex L., Taxonomy, Characterization indicator, Syria. 
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