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 (2)حافظ محفوضو  (1)طالل أمين (1)*سامر ناصر
 .ةسوري ،ةالالذقي ،تشرين جامعة ،الزراعية الهندسة كلية ،والبيئة الحراج قسم (.1)
 سورية.، الالذقية، الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية ،حيويةتقانات الال قسم (.2)

 (.samer.na30@yahoo.comم. سامر ناصر. البريد اإللكتروني: )*للمراسلة: 

 25/02/2018تاريخ القبول:    04/11/2018تاريخ االستالم: 

 الملخص
 2014خالل عامي  .Ceratonia siliqua Lالخرنوب طرازًا تابعًا لجنس  27أجريت الدراسة على 

يعي من أهم مناطق االنتشار الطبّد والتي تع ،في المنطقة الشمالية الغربية من محافظة الالذقية 2015و
بهدف حصر مواقع انتشارها وتوصيفها توصيفًا مورفولوجيًا دقيقًا بغرض وضع مفاتيح  ،ةللخرنوب في سوري

 ،أم الطيورو  ،وادي قنديلو  ،الدقاقةيفية خاصة بها. تم حصر طرز الخرنوب في أربعة مواقع )تصن
 ،والثمري  ،لزهري وا ،ألجزاء المجموع الخضري  صفة 21وّصفت مورفولوجيًا باإلعتماد على و  ،البسيط(و 

لشجرة العنقودية نسبة التباين في افبلغت  ،تباينت الطرز المدروسة بشكل أساسي في صفات ثمارها والبذري.
 ،توزعت ضمنها الطرز في ثالث مجموعات مستقلة% 56لناتجة عن تحليل صفات الثمار فقط إلى ا

مدروسة مجتمعة توزعت ضمنها % أظهرتها شجرة القرابة الناتجة عن تحليل الصفات ال53مقارنة بنسبة 
طرز الخرنوب المنشرة تم وضع مفاتيح تصنيفية وهوية مورفولوجية خاصة ب الطرز في خمس مجموعات.

مواصفات ثماره بشكل ملحوظ عن باقي بمن موقع أم الطيور  (T8وقد تميز الطراز ) ،في منطقة الدراسة
 الطرز.

  تحليل عنقودي. ،ز مورفولوجيطرا ،مفتاح تصنيفي ،الخرنوب مفتاحية:الكلمات ال
:المقدمة  

 غابات عن عبارة وجباله سهوله معظم كانت حيث ،النباتية الوراثية لموارداو  الحيوي  التنوع من كبيرة بثروة السوري  العربي القطر يتميز
 السورية الفلورا وبحسب. اآلن حتى اً قائم منها كثيراً  يزال ال والتي ،أنواعها اختالف على المثمرة والنباتات والشجيرات األشجار تغطيها

 ,Mouterde) أجناس 910نحو و  ،فصيلة  130 من أكثر في تنتظم ،عاً و ن 3650 يقارب بما القطر في المنتشرة البرية األنواع عدد ريقدّ 
1966.) 
 كبيراً  وراثياً  مخزوناً  تمتلك األنواع هذه فإن وبالتالي القاسية، البيئية للظروف ومتحملة متأقلمة عديدة بيئات في الوراثية الموارد هذه تتواجد

 كثرة أو الجفاف ولشدة ،مرتفعة حرارة أو ،شديدة برودة من المناخ ولقسوة ،ةالسيئ التربة لظروف تحملها حيث من المرغوبة الصفات من
 مستقلة نباتية مجتمعات فتشكل هابعض مع تتواجد أن إما وهي. الزراعية اآلفات من بالعديد لإلصابة لمقاومتها باإلضافة والثلوج، األمطار
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 ارتفاعات وعلى ،والصخرية ،والكلسية ،كالطينية األتربة من عديدة اعأنو  في وتنمو ،المختلفة الغابات أشجار مع مختلطة أو ،(فردية)
mygdalusA  البري  واللوز azarolus Crataegusالشائع  للزعرور بالنسبة الحال هو كما البحر سطح عن م1800 حتى تصل مختلفة

orientalis (1998 ،مزهر) السويداء محافظة في. 
وهو ممثل في  Caesalpiniaceaeوالفصيلة السيزالبينية     Leguminalesليات البقو رتبة إلى  Ceratoniaجنس الخرنوب يتبع 

 .(2002 ،)نّحال .C.siliqua Lهو الخرنوب الخردلي الحالة الطبيعية في سورية بنوع وحيد 
أّن شجرة  De Candolle (1883)وذكر  ،إلى أّن المنطقة المتوسطية هي على األرجح من أحد مواطن الخرنوب( 2002نحال )أشار 

 سنة قبل الميالد. 2000وتركيا، تعود زراعتها إلى  ةالخرنوب شجرة شرق متوسطية موطنها سوري
ساقها شديدة الصالبة. األوراق جلدية و  ،م 2 م وقطرها إلى 20ة، شكلها شبه كروي يصل ارتفاعها حتى مستديمة الخضر الخرنوب شجرة 

وأخضر فاتح مسمر على السطح السفلي، األذينات  ،ون أخضر لّماع على السطح العلوي مركبة ريشية وترية، والوريقات بيضية ذات ل
بطي إعنقود تتجمع في  ،ذات أعناق قصيرةر، صغيرة جدًا وعديدة و ضر إلى أصفر محماألزهار بلون مخ (.1998 ،قبيلي) متساقطة

ادية الجنس ثنائية المسكن مع جرة الخرنوب أحعادة ما تكون شو  ،تظهر على األغصان القديمة في فصل الخريف ،متطاول منتصب
سم  0.5والسماكة  ،( سم2.5 -1وعرضها من ) ،( سم30 – 10الثمار قرنية طولها من ) (.2003إمكانية وجود أزهار خنثى )نحال، 

تصبح  ،قابض قبل النضج أو ملتفة قلياًل، خضراء اللون ذات طعم ،أو مقوسة ،)أو أكثر( غير قابلة للتفتح، ملساء لّماعة صلبة مستقيمة
( مغلفة 16 -12ذور )ويحتوي القرن على العديد من الب .فوذلك في نهاية الصيف وبداية الخري ،بنية اللون وبطعم حلو عند النضج

 .(Batlle and Tous, 1997بنية لماعة وصلبة )بقشرة ملساء 
 وبالتالي،. يالنباتتشريح علم اليتداخل مع وكذلك فإنه  ،النباتات وبنية وشكل تطور دراسة بأنه ،المورفولوجي التوصيفيعّرف  بشكٍل عام

 على النتائج وصياغة ،النباتات بين مقارنة علم يمثل المورفولوجي وصيففالت. بالمنشأ التشابه أساس على المسائل هذه لتفسير محاولة
 .بالنوع خاصة وراثية ألسباب ذلك ويعزى  ،مختلفة مواقع تاحتل وإن متشابهة تكون  النباتات فبعض. بينها فيما االختالف أو التشابه أساس

األنواع النباتية المتشابهة نتيجة )وهو  التماثلن شرح كل م ىيؤدي إل،وبالتالي فإن علم التوصيف المورفولوجي ونتيجة األبحاث العلمية 
 .(الضغوط البيئية المشتركةبسبب التكيف المستقل مع ابهة األنواع النباتية المتشوهو ) لتقاربباإلضافة إلى شرح  ،( المشترك يالوراثالعامل 

حيث  ،ة التأثر بالعوامل البيئية المحيطة بالنبات )الصفات النوعية(تركز الدراسات الحديثة على الصفات المورفولوجية ألجزاء النبات القليل
حة تشير إلى هذا الطراز إعطاء دالالت مورفولوجية واضو  ،واألصناف ،ن االعتماد عليها في وضع مفاتيح تصنيفية للتمييز بين األنواعيمك

 .(Simpson, 2006)أو ذاك دونًا عن غيره 
سواء المنتشرة في مواقع جغرافية  ،يز طرز الخرنوبيماد عليها لتتمأهم المعايير التي تّم اإلعتصفات قرون وبذور الخرنوب من  دّ تع

 (.Naghmouch et al., 2009; Sidina et al., 2009) متباعدةقع جغرافية أو ضمن موا ،(Barracosa et al., 2007 متقاربة )
صفة مظهرية لقرون وبذور  13على  ،ب المنتشرة في البرتغاللخرنو من ا اً طراز  15لـ  مفي توصيفه Barracosa et la., (2007) اعتمد

ن خالل توزع الطرز المدروسة وظهر ذلك م ،ز المدروسةر وقد أظهرت شجرة القرابة المورفولوجية فروقاً واضحة بين الط ،الطرز المدروسة
بتوصيف طرز الخرنوب المنتشرة  Konate (2007)وبشكل مشابه للدراسة السابقة قام  في أربع مجموعات مستقلة ضمن شجرة القرابة.

 بين الطرز المدروسة. ضحةوحصل على اختالفات وا ،على الصفات المورفولوجية لثمار وبذور الخرنوب في المغرب العربي اعتماداً 
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ات الكيميائية على بعض الصف ،اعتمدت الدراسات الالحقة لتوصيف الخرنوب مورفولوجيًا إضافة للصفات المورفولوجية للثمار والبذور
 ,.Haddarah et alحيث قام  ،واأللياف ،والدهون  ،والرماد ،والبروتين ،اتكالسكري ،مهّمةالمتعلقة بمحتواها من بعض المركبات ال

في لبنان باإلعتماد على صفات الثمار والبذور ومحتواها   Ceratoniaوع المورفولوجي لطرز الخرنوب التابع للجنس بدراسة التن (2013)
وعزوا هذا التباين  ،مورفولوجي كبير ضمن الطرز المدروسة لوجود تباين ةوخلصت الدراسة باإلشار  ،بات الكيميائية السابقة الذكرمن المرك

وجاءت نتائج دراسة مماثلة لطرز  ،وخاصة فيما يتعلق بارتفاع هذه المواقع عن سطح البحر ،انتشار تلك الطرزي مواقع ف فختاللال
بشكل أساسي المورفولوجي بين الطرز المدروسة سبب التباين وعزَي ( بشكل مشابه تمامًا اً طراز  47المغرب العربي ) الخرنوب المنتشرة في

 (.EL Kahkahi et al., 2014الطرز إضافة للعامل الجغرافي )ن هذه وراثي بيلالتباين ل
مجتمعات من الخرنوب بعضها منتشر  ةي على سبعفي المغرب العرب EL Kahkahi et al., (2015)وفي دراسة الحقة قام بها أيضًا 

 ،)طول الورقة وعرضها صفات كميةمنها تسع  ،صفة مورفولوجية 16باستخدام  ،طرز من كل مجتمع( ةثالثبريًا وبعضها مستزرع )
وسبع صفات  ،حجم السبالت وعددها بالزهرة(و  ،طول البتالتو  ،النورة الزهريةفي  حجم الزهرة وعدد األزهارو  ،طول الوريقة وعرضهاو 

ون ل محتوى القر إضافة لتحلي ،شكل السبالت(و  ،لون الزهرة وشكلهاو  ،حافة الورقةو  ،شكل الورقة والوريقةو  ،نوعية )طبيعة نمو الشجرة
% بين مجتمعات 50سة وجود نسبة تباين مورفولوجي وصلت لـ فقد أظهرت الدرا ،األلياف والمواد الجافةلبذور من السكريات والبروتين و وا

وبشكل مطابق توزعت الطرز المدروسة في  ،بة المورفولوجيةنوب المدروسة توزعت ضمن ثالثة مجموعات مستقلة في شجرة القراالخر 
مدروسة لوجود تباين وراثي إضافة وقد أعزي التباين بين طرز الخرنوب ال ،لصفات الكيميائية للقرون والبذورمجموعات من حيث ا ثالث

 هريًا باالعتماد على بعض الصفات النوعية.  وأشاروا إلمكانية التفريق بين الطرز المدروسة مظ ،المدروسة الحتمال وجود هجن بين الطرز
 ،الوراثية الموارد بعض رقعة تقلص أو ،البيئية النظم بتدهور ذلك ويتجلى. جمة مخاطر اليوم بها تحيط الوراثية والموارد ي و الحي لتنوعا إن

 كانت مما أكبر المخاطر هذه أصبحت ولقد. الحاضر الوقت في يحدث واليزال ،الماضي في حدث الذي الطبيعية البيئات لتدهور نتيجة
 األراضي استصالحو  ،الحرائقو  ،الجائر الرعيو  ،لألشجار الجائر بالقطع المتمثل ،الموارد لهذه المنظم ريغ االستغالل خالل من ،عليه

 الجدير ومن. بأهميتها اإلنسان وجهل ،الطبيعية الكوارث إلى باإلضافة ،الغابات انتشار مواقع إلى السكاني الزحفو  ،البديلة والزراعات
 (. 1989 وآخرون، نحال) لسورية اإلجمالية المساحة من%  2 من لقأ إلى تقلصت الغابات مساحة أن ذكره

 Pistaciaمع بطم الالنتيسك  .Ceratonia siliqua Lالتي يشكلها نوعي الخرنوب  العشيرة النباتية األوجيةاحتلت  ،في الماضي
lentiscus L.   لحاضر ولم يبَق من صت كثيرًا في وقتنا الّ إال أّن هذه العشيرة تق. م 300 – 200الشريط الساحلي السوري حتى ارتفاع

الزراعية وأشجار الفاكهة. على هذا النحو فقد ُوِصَف نبات  حيث حّلت محلها المحاصيل ،غاباتها سوى بقع متناثرة على هذا الشريط
 (.2002 ،اع المهددة كون عدد أشجاره في الغابات الطبيعية قد أصبح محدودًا جدًا )نّحالالخرنوب بأنه من األنو 

  علمية دراسات إلى تفتقر التيو  ،االقتصادية األهمية ذات البرية األنواع خاص بشكلو  ،الوراثية باألصول االهتمام الحالي عصرنا ازداد في
 المزيد إلى  تحتاج  والتي  ،سورية في  المنتشرة مهمة ال  األنواع من  Certaonia siliqua L الخرنوب  يعد و ،(1999 ،القيم) موثقة

 .زوالها قبل منها المثلى واالستفادة حفظها بغية والبحوث الدراسات من
 Tousنوب )للتفريق بين الطرز التي تتبع ألنواع الخر  التي اعتمدت سابقاً  مهمةالمورفولوجية والفيزيولوجية من الصفات الاعتبرت الصفات 

and Batlle, 1990)، بشكل عام لتأخره في اإلثمار و  ،الطبوغرافية من جهةئية و يبولكن نظرًا لتغير هذه الصفات وفقًا للخصائص ال
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لتوصيف هذه  هكان ال بد من االتجا ،البذور في األشجار الفتيةبالتالي عدم القدرة على توصيف هذه الطرز بناءًا على صفات الثمار و و 
  (.2009 ،لديري او  و األكثر ثباتًا مع الزمن )السيد ية األكثر تطوراً يير الوراثز باستخدام المعاالطر 

فقد تم إدراج  ،فشل غالبية مشاريع التشجير بشكل أساسير ألشجار الخرنوب في مناطق انتشارها الطبيعية نتيجة منظرًا للتدهور المست
(. 2008 ،عبدو) االقتصاديةأهميتها البيئية و  على الرغم منوذلك  ،في سورية االنتشار شجرة الخرنوب كأحد األشجار المهملة والمحدودة

حصر وجمع أكبر هدف هذا البحث إلى يوعليه . وإبراز أهميتها للنهوض بزراعتها مستقبالً   ،الشجرةإعادة االهتمام بهذه وهذا يستوجب 
ووضع مفاتيح تصنيفية  ،توصيفها مورفولوجياً من خالل ،راسة قة الدفي منططبيعّيًا  المنتشرةالمرغوبة و  عدد ممكن من طرز الخرنوب

 .وتعميم زراعتها إكثارها الحقاً ة حفظها و غيب خاصة بها
 :مواد البحث وطرائقه

طرازًا  مؤنثًا لنبات الخرنوب منتشرة في أربعة مواقع من المنطقة  27على  2015 – 2014أجريت الدراسة خالل عامي : المادة النباتية
حيث اعتبرت كل شجرة طرازًا  ،للخرنوب في سوريا يةيعمن أهم مناطق االنتشار الطبّد  ية لمحافظة الالذقية والتي تعالشمالية الغرب

 (.1مورفولوجيًا مستقاًل )الجدول 
 اع عن سطح البحر والطرز المدروسةيوضح مواقع الدراسة من حيث االرتف .1 الجدول

 الموقع
االرتفاع عن سطح 

 م البحر/
 رةالطرز المنتش

 اإلحداثيات الطبوغرافية

E N 

 K1, K2, K3, K4, K5, K6 35.884 35.737 50-0 وادي قنديل

 T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8 35.853 35.76 120-0 أم الطيور

 D1, D2, D3, D4, D5 35.828 35.702 140-60 الدقاقة

 B1, B2, B3, B4, B5, B6, B6, B7 35.803 35.862 20-0 البسيط

 :طرائق العمل
 دراسة التوصيفية:ال

وضع  حيث تمّ  ،من المجموع الخضري والزهري والثمري والبذري  صفة مظهرية  لكلّ  21ت دراسة تمّ  ،جيإلجراء التوصيف المورفولو 
 يلي: ة بالطرز المدروسة وفقًا لمامفاتيح تصنيفية خاّص 

 ،ت مختلفةوعلى ارتفاعا ،من منتصف أفرع بعمر سنة ،ربعة للشجرةورقة كاملة النضج موزعة على الجهات األ 100تم جمع  األوراق: -
دليل و  طول عنق الوريقة )سم(و  )سم(ها عرضالوريقة و طول و بالورقة  دد الوريقاتوع طول الورقة )سم(يها القياسات التالية: وأجريت عل
أخذ ، و سم 1وذلك باستخدام مثقب معدني بقطر ثابت  (2بالطريقة الوزنية )سمالوريقة  مساحةو  العرض إلى الطول(قة )نسبة يشكل الور 

ومن خالل تطبيق القانون التالي يمكن  ،ثم يسجل وزن األقراص بـ )غ( ويسجل وزن الورقة الكاملة بـ )غ( ،كل ورقةراص من عدة أق
 :2حساب مساحة الوريقة الواحدة سم

مساحة  األقراص المأخوذة  ∗  وزن  الوريقة

   وزن  األقراص  
=  ( الوريقة𝟐( سم  مساحة 
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خالل فترة اإلزهار  ومن أفرع مختلفة ،ألشجار المدروسة من جهاتها األربعجرة من اكل ش ية مننورة زهر  100جمعت  النورات الزهرية: -
عدد األزهار و  ول حامل النورة الزهرية )سم(وط )سم( هاقطر و طول النورة الزهرية  :وتم قياس ،% من األزهار(75)تفتح حوالي  األعظمي

 .في النورة الزهرية
 ،ج والتلوين من كل طراز بشكل عشوائي من مناطق واتجاهات مختلفة من الشجرةملة النضثمرة( مكتقرن ) 100تم جمع  الثمار: -

وسط عدد تمو  طول عنق القرن )سم(و  )سم(ته سماكو  هعرضو طول القرن و  وزن القرن )غ(التالية: والتحاليل عليها القراءات  وأجريت
 لتقوس.لقرون ودرجة اكما سجلت المالحظات المتعلقة بلون ا ،البذور بالقرن 

 1000 وزن  (سم) البذرة سماكةو ( سم) وعرضها البذرة طولجمعت البذور بعد اكتمال نضجها وأجريت عليها القياسات التالية:  البذور: -
ة إضافة لوضع خاصة بطرز الخرنوب في منطقة الدراسفية قة تم وضع مفاتيح تصنيات المورفولوجية السابفبناءًا على الصو  (.غ) بذرة

 . دةلكل طراز على ح لوجيةمورفو هوية 
 التحليل اإلحصائي:

 NTSYS Numerical Taxonomy and)صفة مورفولوجية( للبرنامج اإلحصائي  21ُأخضعت نتائج التوصيف المورفولوجي )
Multivariant Analysis System  )((Rohlf, 2002( ؛ إذ أجري التحليل العنقودي(Cluster analysis  الذي يعتمد على نسبة

( وذلك UPGMA: Method using Arithmetic Averages Unweighted Pair Groupالل طريقة )م التشابه الوراثي من خعد
 .Dendogramلرسم شجرة القرابة المورفولوجية بين الطرز المدروسة على شكل عنقودي 

 النتائج والمناقشة:
 المفاتيح التصنيفية:

( ُقسمت 1994 هرية والثمار واألوراق والبذور وقانون المدى الفئوي )خدام ويعقوب،الز  وراتتوسطات مواصفات الناستنادًا إلى قيم م
  (.5و 4و 3و 2) ولاالنورات الزهرية واألوراق والثمار والبذور للطرز المدروسة إلى مجموعات كما في الجد

 .روسةطرز الخرنوب المدبمواصفات أوراق  المفاتيح التصنيفية الخاصة .2جدول ال 

 
 

 األوراقفات مواص

 20.72 > 17.15-20.72 13.57-17.14 9.98-13.56 <  9.98 )سم( طول الورقة

 طويلة جدا   طويلة متوسطة قصيرة قصيرة جدا   صفة طول الورقة

 6.96 > 6.02-6.96 5.08-6.02 4.14-5.08 <  4.14 )سم( طول الوريقة

 طويلة جدا   طويلة متوسطة ةيرقص قصيرة جدا   الوريقةصفة طول 

 4.3 > 3.8-4.3 3.2-3.7 2.5-3.1 <  2.5 )سم( عرض الوريقة

 عريضة جدا   عريضة متوسطة قليلة العرض قليلة العرض جدا   صفة عرض الوريقة

 8.43 > 8.43-7.77 7.76-7.1 7-6.34 <  6.33 عدد الوريقات

 كثيرة جدا   كثيرة متوسطة قليلة قليلة جدا   صفة عدد الوريقات

 0.56 > 0.49-0.56 0.40-0.48 0.31-0.39 <  0.31 )سم( ةطول عنق الوريق

 طويل جدا   طويل متوسط قصير قصير جدا   صفة طول عنق الوريقة

 19.61 > 15.83-19.61 12.04-15.82 8.25-12.03 <  8.24 (2)سم مساحة الوريقة

 كبيرة جدا   كبيرة متوسطة صغيرة صغيرة جدا   الوريقةصفة مساحة 

 0.70 > 0.65-0.70 0.59-0.64 0.52-0.58 <  0.52 قةدليل شكل الوري

 صفة دليل 

 شكل الوريقة
 بيضوية مفلطحة بيضوية بيضوية متطاولة بيضوية متطاولة جدا  

بيضاوية مفلطحة 

 جدا  
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 .المفاتيح التصنيفية الخاصة بمواصفات أزهار طرز الخرنوب المدروسة .3جدول ال

 

 .ثمار طرز الخرنوب المدروسة المفاتيح التصنيفية الخاصة بمواصفات .4جدول ال

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يةنورات الزهرات المواصف

 9.66 > 7.89-9.66 6.11-7.88 4.32-6.10 <  4.32 )سم( لزهريةرة االنوطول 

 طويلة جدا   طويلة متوسطة قصيرة قصيرة جدا   صفة طول النورة الزهرية

 3.07 > 2.80-3.07 2.53-2.79 2.24-2.52 <  2.24 )مم( قطر النورة الزهرية

 جدا  كبيرة  كبيرة متوسطة صغيرة ا  صغيرة جد صفة قطر النورة الزهرية

 1.44 > 1.16-1.43 0.88-1.15 0.58-0.87 <  0.58 )سم( طول الحامل الزهري

 طويل جدا   طويل متوسط الطول قصير قصير جدا   صفة طول الحامل الزهري

 44.2 > 36.4-44.2 28.6-36.4 20.8-28.6 <  20.8 عدد األزهار بالنورة

 كثير جدا   كثير متوسط العدد قليل قليل جدا   ةصفة عدد األزهار بالنور

 مواصفات الثمار )القرون(

 18.65 > 14.91-18.65 11.16-14.90 7.41-11.15 <  7.41 )غ( وزن الثمرة

 جدا  لة ثقي ثقيلة متوسطة خفيفة خفيفة جدا   صفة وزن الثمرة

 20.74> 17.59-20.74 14.43-17.58 11.26-14.42 <  11.26 )سم( طول الثمرة

 طويلة جدا   طويلة متوسطة قصيرة قصيرة جدا   صفة طول الثمرة

 2.76 > 2.45-2.76 2.13-2.44 1.80-2.12 <  1.80 )سم( عرض الثمرة

 يضة جدا  رع عريضة متوسطة  قليلة العرض قليلة العرض جدا   ض الثمرةعر صفة

 1.15 > 0.98-1.15 0.810-97. 0.62-0.80 <  0.62 م()س سماكة الثمرة

 سميكة جدا   سميكة متوسطة قليلة السماكة قليلة السماكة جدا   صفة سماكة الثمرة

 1.59 > 1.31-1.59 1.02-1.30 0.72-1.01 <  0.72 )سم( عنق الثمرةطول 

 طويل جدا   طويل متوسط قصير قصير جدا   صفة طول عنق الثمرة

 12.67> 12.67-11.23 11.22-9.78 9.77-8.33 <  8.33 بالثمرة عدد البذور

 كثير جدا   كثير متوسط قليل قليل جدا   صفة عدد البذور بالثمرة

 53.3> 48.9-53.3 44.5-48.9 40.1-44.5 < 40.1 المحتوى  من السكريات

 مرتفع جدا   عتفمر متوسط قليل قليل جدا   صفة المحتوى من السكريات

 7.56> 6.92-7.56 6.28-6.92 5.64-6.28 < 5.64 وتينار من البرمحتوى الثم

 مرتفع جدا   مرتفع متوسط قليل قليل جدا   صفة المحتوى من البروتين

 1.68> 1.54-1.68 1.40-1.54 1.26-1.40 < 1.26 محتوى الثمار من الدهون

 مرتفع جدا   مرتفع طمتوس قليل قليل جدا   صفة المحتوى من الدهون

 11.35> 10.55-11.35 9.75-10.55 8.95-9.75 < 8.95 من األلياف الثمارمحتوى 

 مرتفع جدا   مرتفع متوسط قليل قليل جدا   صفة المحتوى من األلياف
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 .ور طرز الخرنوب المدروسةالمفاتيح التصنيفية الخاصة بمواصفات بذ .5جدول ال

 مواصفات البذور

 1.04 > 0.98-1.04 0.93-0.98 0.86-0.92 < 0.86 )سم( ذرةطول الب

 طويلة جدا   طويلة متوسطة قصيرة قصيرة جدا   صفة طول البذرة

 0.75 > 0.73-0.75 0.70-0.72 0.67-0.69 < 0.67 )سم( عرض البذرة

 عريضة جدا   عريضة متوسطة عرضة القليل جدا   قليلة العرض صفة عرض البذرة

 0.46 > 0.46-0.44 0.44-0.42 0.41-0.39 <0.39 م()س سماكة البذرة

 ثخينة جدا   ثخينة متوسطة نحيفة نحيفة جدا   صفة سماكة البذرة

 216.3 > 191.7-216.3 167-191.7 142.3-167 < 142.3 )غ( بذرة 1000وزن الـ 

 جدا   ثقيل ثقيل متوسط خفيف جدا   خفيف بذرة1000صفة وزن الـ 

 31.4> 29.8-31.4 28.2-29.8 26.6-28.2 < 26.6 تينمحتوى البذور من البرو

 مرتفع جدا   مرتفع متوسط قليل قليل جدا   صفة المحتوى من البروتين

 3.58> 3.36-3.58 3.14-3.36 2.92-3.14 < 2.92 البذور من الدهونمحتوى 

 مرتفع جدا   مرتفع متوسط قليل قليل جدا   صفة المحتوى من الدهون

 17.9> 17.2-17.9 16.5-17.2 15.8-16.5 < 15.8 ألليافمحتوى البذور من ا

 مرتفع جدا   مرتفع متوسط قليل قليل جدا   صفة المحتوى من األلياف

 الهوية المورفولوجية لطرز الخرنوب المدروسة:
راز كما هو لكل ط محددة توسطات قيم كل صفة مدروسة تم وضع هوية مورفولوجيةوفقًا للمفاتيح التصنيفية الموضوعة وبناءًا على م

 (.8و 7و 6) ولاجدلباموضح 
 الهوية المورفولوجية لطرز الخرنوب المدروسة اعتماداً على متوسط قياسات صفات األوراق .6الجدول 

 طول الورقة الطراز
عدد 

 الوريقات

مساحة 

 الورقة
 دليل شكل الوريقة احة الوريقةسم عرض الوريقة طول الوريقة

طول عنق 

 الوريقة

K1 متوسط بيضوية صغيرة متوسط متوسط صغيرة قليل ةقصير 

K2 طويل بيضوية صغيرة متوسط قصيرة صغيرة متوسط قصيرة 

K3 قصير بيضوية مفلطحة جدا   صغيرة متوسط قصيرة صغيرة متوسط متوسطة 

K4 قصير بيضوية متطاولة متوسطة متوسط متوسط متوسطة متوسط قصيرة 

K5   متوسط بيضوية كبيرة عريض طويلة كبيرة متوسط طويلة جدا 

K6 قصير بيضوية متطاولة صغيرة متوسط متوسط صغيرة متوسط قصيرة 

T1 قصير بيضوية مفلطحة متوسطة عريض متوسط متوسطة متوسط متوسطة 

T2 قصير بيضوية صغيرة متوسط قصيرة صغيرة قليل قصيرة 

T3 صيرق بيضوية متطاولة جدا   صغيرة قليل متوسط صغيرة متوسط يرةقص 

T4 قصير جدا   بيضوية مفلطحة صغيرة متوسط قصيرة صغيرة قليل قصيرة 

T5 قصير بيضوية متطاولة صغيرة متوسط متوسط صغيرة متوسط قصيرة 

T6 متوسط بيضوية ةمتوسط متوسط متوسط متوسطة متوسط متوسطة 

T7 متوسط بيضوية متطاولة صغيرة متوسط متوسط رةصغي قليل متوسطة 

T8 طويل بيضوية كبيرة جدا   عريض جدا   طويلة جدا   كبيرة جدا   يركث طويلة 

D1 قصير بيضوية مفلطحة صغيرة متوسط قصيرة صغيرة متوسط قصيرة 

D2 متوسط بيضوية متوسطة متوسط متوسط متوسطة متوسط متوسطة 

D3 متوسط بيضوية متوسطة متوسط متوسط متوسطة متوسط متوسطة 

D4 قصير طحةبيضوية مفل متوسطة عريض طمتوس متوسطة متوسط قصيرة 

D5   قصير بيضوية متطاولة صغيرة جدا   قليل جدا   قصيرة جدا   صغيرة جدا   قليل قصيرة جدا 

B1 قصير بيضوية متطاولة صغيرة متوسط متوسط صغيرة قليل متوسطة 

B2 متوسط بيضوية كبيرة عريض لةطوي متوسطة متوسط طويلة 

B3 طويل جدا   حةبيضوية مفلط ةمتوسط متوسط متوسط صغيرة كثير طويلة 

B4 متوسط بيضوية صغيرة متوسط متوسط صغيرة كثير طويلة 

B5 قصير بيضوية متوسطة متوسط متوسط صغيرة قليل متوسطة 

B6 طمتوس بيضوية مفلطحة متوسطة متوسط متوسط صغيرة متوسط متوسطة 

B7 متوسط بيضوية صغيرة متوسط متوسط صغيرة قليل متوسطة 
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 فولوجية لطرز الخرنوب المدروسة اعتماداً على متوسط قياسات صفات األزهار والبذورالهوية المور .7الجدول 

 ذرةب1000وزن الـ  سماكة البذرة عرض البذرة طول البذرة عدد األزهار طول الحامل قطر النورة طول النورة الطراز

K1 جدا  ثقيل  نحيفة متوسط طويلة متوسط قصير صغير قصير 

K2 ثقيل جدا   نحيفة متوسط طويلة متوسط سطمتو صغير جدا   قصير 

K3   ثقيل جدا   متوسط عريض متوسط كثير جدا   قصير كبير طويل جدا 

K4 خفيف جدا   متوسط قليل جدا   قصير كثير قصير صغير متوسط 

K5 متوسط سميكة متوسط متوسط يركث طويل متوسط متوسط 

K6 ثقيل سميكة متوسط متوسط كثير قصير جدا   صغير جدا   متوسط 

T1 متوسط نحيفة متوسط طويلة كثير طويل جدا   كبير طويل 

T2 متوسط نحيفة متوسط طويلة قليل قصير متوسط قصير 

T3   متوسط متوسط متوسط متوسط قليل جدا   قصير جدا   كبير جدا   قصير جدا 

T4 جدا  خفيف  متوسط قليل جدا   قصير متوسط طويل جدا   كبير طويل 

T5 ثقيل سميكة متوسط متوسط كثير طمتوس كبير متوسط 

T6 متوسط نحيفة متوسط طويلة كثير متوسط كبير متوسط 

T7 متوسط نحيفة نحيفة طويلة كثير قصير كبير جدا   قصير 

T8   ثقيل متوسط عريض طمتوس متوسط طويل جدا   كبير جدا   طويل جدا 

D1 ثقيل حيفةن قليل متوسط متوسط قصير صغير قصير 

D2 متوسط متوسط متوسط متوسط متوسط متوسط كبير قصير 

D3   ثقيل نحيفة متوسط متوسط قليل قصير جدا   صغير جدا   قصير جدا 

D4 ثقيل نحيفة متوسط طويلة قليل جدا   قصير جدا   صغير قصير 

D5   متوسط نحيفة متوسط طويلة لقلي قصير جدا   صغير جدا   قصير جدا 

B1 ثقيل جدا   متوسط عريض جدا  طويلة  متوسط متوسط جدا   كبير متوسط 

B2 ثقيل متوسط عريضة جدا   متوسط كثير متوسط متوسط متوسط 

B3 ثقيل سميكة نحيفة متوسط متوسط متوسط كبير قصير 

B4 ثقيل جدا   سميكة متوسط متوسط قليل قصير جدا   صغير قصير 

B5 ثقيل نحيفة قليل جدا   متوسط قليل طويل كبير قصير 

B6   خفيف سميكة عريض متوسط قليل قصير جدا   كبير قصير جدا 

B7 ثقيل نحيفة نحيفة طويلة جدا   قليل قصير صغير قصير 
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 مارالهوية المورفولوجية لطرز الخرنوب المدروسة اعتماداً على متوسط قياسات صفات الث .8الجدول 

 ر بالثمرةعدد البذو طول العنق ةسماكة الثمر عرض الثمرة طول الثمرة وزن الثمرة الطراز

K1 قليل متوسط سميك عريض طويل جدا   متوسط 

K2 قليل متوسط قليل جدا   متوسط طويل متوسط 

K3 قليل طويل نحيف متوسط طويل ثقيل 

K4 متوسط متوسط نحيف جدا قليل متوسط خفيف 

K5 متوسط متوسط متوسط متوسط وسطمت ثقيل 

K6   متوسط قصير ميك جدا  س متوسط متوسط ثقيل جدا 

T1 متوسط متوسط سميك عريض جدا   قصير جدا   خفيف 

T2 متوسط قصير قليل متوسط متوسط خفيف 

T3  قليل قصير جدا   متوسط قليل قصير جدا  خفيف 

T4   متوسط قصير جدا   قليل نحيف جدا   قصير خفيف جدا 

T5   متوسط قصير جدا   قليل قليل قصير خفيف جدا 

T6 توسطم قصير متوسط متوسط سطمتو متوسط 

T7 متوسط متوسط متوسط عريض طويل متوسط 

T8 كثير طويل سميك جدا   عريض جدا   طويل جدا   ثقيل 

D1 كثير طويل جدا   قليل جدا   قليل متوسط خفيف 

D2 متوسط متوسط قليل متوسط متوسط متوسط 

D3 متوسط متوسط سميك عريض متوسط ثقيل 

D4 متوسط متوسط ليلق متوسط متوسط ثقيل 

D5 متوسط قصير قليل قليل قصير فيف جدا  خ 

B1 متوسط متوسط متوسط متوسط متوسط متوسط 

B2 قليل قصير قليل متوسط متوسط خفيف 

B3   قليل قصير جدا   قليل قليل قصير جدا   خفيف جدا 

B4   متوسط قصير متوسط متوسط متوسط ثقيل جدا 

B5 كثير ا  قصير جد قليل قليل متوسط خفيف 

B6 كثير قصير جدا   قليل قليل جدا   سطمتو متوسط 

B7   قليل قصير جدا   قليل قليل جدا   قصير خفيف جدا 

 :نتائج التحليل العنقودي
 شجرة القرابة الناتجة عن تحليل الصفات الكلية المدروسة:

)الشكل  حافظة الالذقيةنتشرة في شمال غرب ملما خرنوبلطرز المظهرية صفة  21على  باالعتمادالمورفولوجية أظهرت شجرة القرابة 
%( حيث توزعت طرز الخرنوب ضمن شجرة القرابة في خمس مجموعات 53 -19وجود نسبة تباين مورفولوجي تراوحت بين )( 1

من منطقة أم  واحدا فقط اً فقد ضمت المجموعة األولى طراز  ،التباين بينهااختلفت بعدد الطرز التي تضمها كل مجموعة ونسبة  ،مستقلة
أحدهما من  ،وضمت المجموعة الثانية طرازين فقط ،% عن باقي الطرز التي شملتها الدراسة53( بنسبة تباين وصلت لـ T8الطيور )

 %.22لـ  ( بنسبة تباين بينهما وصلتB2والثاني من منطقة البسيط ) ،(K5منطقة وادي قنديل )
 ،%37.5باين بينهما وصلت لـ من موقع أم الطيور بنسبة ت (T3ن موقع الدقاقة و)( مD5بينما ضمت المجموعة الثالثة أيضًا طرازين )

من كل من موقعي أم  اً واحد اً وطراز  ،% ثالثة طرز منها من موقع البسيط38في حين ضمت المجموعة الرابعة خمسة طرز بنسبة تباين 
تباين ( من جميع المواقع بنسبة اً طراز  16رز المدروسة )(. أما المجموعة األخيرة فضمت غالبية الطK3ووادي قنديل ) (T4الطيور )

الدقاقة  :مواقع وهي ةوقد انقسمت طرز هذه المجموعة بشكل واضح إلى تحت مجموعتين ضمت األولى ثمانية طرز من ثالث ،36.5%
(D2, D3, D4)، ( وأم الطيورT1, T5, T6)،  وو(ادي قنديلK4, K6 بنسبة تباين )جموعة الثانية في حين ضمت تحت الم ،%32.5
 %.  34( بنسبة تباين B1, B4, B7, D1, K1, K2, T2, T7شملتها الدراسة )انية طرز من جميع المواقع التي ثم
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 المدروسة. الخرنوب رزصفة( لط 21شجرة القرابة الناتجة عن التحليل العنقودي للمواصفات المظهرية الكلية ) .1شكل ال

 الخرنوب المدروسة: فات ثمار)قرون( طرزشجرة القرابة الناتجة عن تحليل ص
توزعت  ،%56 -0.06صفات( وجود نسبة تباين تراوحت بين  6شجرة القرابة الناتجة عن تحليل صفات ثمار الطرز المدروسة )أظهرت 

دي قنديل والثاني من وا ،(T8ألولى طرازين أحدهما من  أم الطيور )ضمت المجموعة ا ،الطرز ضمنها في ثالثة مجموعات متباينة
(K3بنسب ) وض ،%42.5ة تباين وصلت لـ( مت المجموعة الثانية سبعة طرز من البسيطB3, B6, B7)، ( وأم الطيورT3, T4, T5)، 
انقسمت الطرز  ،%60تباين وصلت لـ بينما ضمت المجموعة األخيرة باقي الطرز المدروسة بنسبة  ،%29( بنسبة تباين D5الدقاقة )و 

في حين شملت الثانية الطرز المتبقية  ،(T1, T7, K1قة )ثة طرز من أم الطيور والدقاضمت األولى ثال :ينضمنها إلى تحت مجموعت
 طراز(.14% )40من مواقع الدراسة األربعة بنسبة تباين 

 
 .صفات( 6ثمار طرز الخرنوب المدروسة ) شجرة القرابة الناتجة عن التحليل العنقودي لمواصفات .2شكل ال
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لم يالحظ وجود تقارب مورفولوجي يميز  ،التحليل العنقودي للصقات المورفولوجية للطرز المدروسةفولوجي و ج التوصيف المور استنادًا لنتائ
ت المتشكلة في شجرة طرز الموقع الواحد عن باقي الطرز المدروسة وإنما توزعت طرز الموقع الواحد بشكل واضح ضمن المجموعا

نيفية حيث لم تتميز طرز الموقع الواحد بمفتاح تصنيفي مشترك وإنما لوحظ وجود تشابه بة للمفاتيح التصية وكذلك بالنسالقرابة المورفولوج
 وطرز المواقع األخرى من جهة ثانية.  ،واختالف نسبي بين طرز الموقع الواحد من جهة

قة أدنى نسبة من الدقاأم الطيور و من موقعي  ( D2و T6والطرازين )وادي قنديل وأم الطيور ( من موقعي T5و K6ن )اأظهر الطراز 
بينما تراوحت نسبة التباين في الطرز األخرى بغض النظر  ،%(19لصفات المرورفولجية المدروسة )على ا التباين المورفولوجي قياساً 
 D2) انالطراز  المورفولوجية األخرى فقد أظهر الثمار فقط دون الصفات أما فيما يتعلق بمواصفات ،%(53-21عن موقع انتشارها بين )

%( وهذا يتوافق مع بعض الدراسات 56-12ختالف بين بقية الطرز )االسب نب%( قياسًا 6( من موقع الدقاقة أدنى نسبة اختالف )D4و
 Haddarahقاربة أو متباعدة )اء في مواقع جغرافية متالسابقة التي أشارت لوجود تباين مورفولوجي كبير بين طرز الخرنوب المنتشرة سو 

et al., 2013; EL Kahkahi et al., 2015 )، كما ظهر أثر العوامل البيئية  ،حيث أعزي االختالف للعوامل الوراثية بشكل أساسي
 كاالرتفاع عن سطح البحر بشكل ثانوي. 

 ،القرن باقي الطرز وباألخص من حيث وزن وطول وسماكة على اسًا من منطقة أم الطيور صفات مورفولوجية مميزة قي T8أظهر الطراز 
من منطقة  B7في حين كانت قيم الصفات المورفولوجية باإلجمال أقل تميزًا  لدى الطراز  ،(9توسط عدد البذور بالقرن )الجدول إضافة لم

هذا التقييم األولي لطرز ّد ويع ،ينن المذكور أما قيم متوسطات صفات باقي الطرز فتراوحت عمومًا بين الطرازي ،(9البسيط )الجدول 
على صفات الثمار والبذور نقطة انطالق النتخاب أفضل هذه الطرز والعمل  نطقة الدراسة وبشكل خاص اعتماداً المنتشرة في مالخرنوب 

 ة في بيئاتها الطبيعيةب المنتشر أهمية هذه الصفات في التمييز بين طرز الخرنو إلى وقد أشارت الكثير من الدراسات السابقة  .على إكثارها
(Konate, 2007; Haddarah et al., 2013) فمثاًل بعض مزارعي المغرب المهتمين  ،وهي تقود لعملية انتخاب أولي لهذه الطرز

ولوجية بزراعة الخرنوب يمكنهم التفريق بين طرز الخرنوب المنتشرة في بيئتهم وتقييمها بشكل مبدئي بناءًا على بعض الصفات المورف
 (. EL Kahkahi et al., 2015والمالحظات التي اكتسبوها عن طريق الخبرة )
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 ( من البسيط .B7( من أم الطيور و )T8الهوية المورفولوجية للطرازين ) .9الجدول 

 )البسيط( B7الطراز  )أم الطيور( T8الطزاز  الصفات المدروسة 

ق
را

ألو
ا

 

 فةدليل الص القيمة دليل الصفة القيمة الصفة

 متوسطة 15.44 طويلة 19.10 طول الورقة )سم(

 قليل 6.55 كثيرة 8.93 تعدد الوريقا

 صغيرة 8.47 كبيرة جدا   19.42 (۲مساحة الوريقة )سم

 متوسط 5.57 طويلة جدا   7.08 طول الوريقة )سم(

 متوسط 3.41 عريضة جدا   4.39 عرض الوريقة )سم(

 بيضوية 0.59 بيضوية 0.58 دليل شكل الوريقة

 متوسط 0.46 طويل 0.52 طول عنق الوريقة )سم(

لن
ا

ة 
ور

ية
هر

لز
ا

 

 قصير 4.76 طويل جدا   9.70 طول النورة )سم(

 صغير 2.51 كبير جدا   3.26 قطر النورة )سم(

 قصير 0.73 طويل جدا   1.44 طول حامل النورة )سم(

 قليل 21.93 متوسط 30.94 عدد األزهار بالنورة

ر)
ما

لث
ا

ن(
قر

ال
 

 ا  خفيف جد 6.15 ثقيل 199.9688 وزن الثمرة )غ(

 قصير 14.37 طويل جدا   21.79 ثمرة )سم(طول ال

 قليل جدا   17.84 عريض جدا   28.52 عرض الثمرة )سم(

 قليل 6.57 سميك جدا   12.05 سماكة الثمرة )سم(

 قصير جدا   0.714 طويل 1.347 طول العنق )سم(

 قليل 7.04 كثير 13.33 عدد البذور بالثمرة

ور
بذ

ال
 

 طويلة جدا   1.77 متوسط 0.95 طول البذرة )سم(

 قليل 0.96 عريض 0.74 عرض البذرة )سم(

 نحيف 0.37 متوسط 0.42 سماكة البذرة )سم(

 ثقيل 199.03 ثقيل 199.96 بذرة )غ( 1000وزن الـ 

 االستنتاجات والتوصيات: 
 .رز الخرنوب المدروسةوجود تباين مورفولوجي واضح بين ط -1
ومن جهة أخرى فقد تميز  ،(T8) 8عظم المعايير المدروسة بالنسبة لطراز أم الطيور في م اً واضح اً الدراسة تفوقأظهرت نتائج  -2

 .( بانخفاض القيم المسجلة لديه B7) 7نبات البسيط 
ثار البذري ق اإلكائواالبتعاد عن طر  ،في زراعتهاالعمل على اإلكثار الخضري للطرز ذات الصفات اإلنتاجية العالية بغية التوسع  -3

إضافة الرتفاع نسبة الطرز المذكرة )غير  ،ات قد تكون مخالفة في صفاتها اإلنتاجية للنبات األم من جهةي تعطي نباتالت
 المنتجة( من جهة أخرى.

توصيف جزيئي للطرز المنتشرة  مع ضرورة إجراء ة،متابعة الدراسة لتشمل جميع مناطق انتشار الخرنوب الطبيعية في سوري -4
 جي. ف المورفولو لتأكيد نتائج التوصي

 للظروف نتيجة أو وراثية لتباينات عائدة المورفولوجية االختالفات كانت إذا فيما للتأكد المدروسة للطرز الجزيئي التوصيف -5
 .المتغيرة البيئية

 لألجيال حقيقية ثروة تشكل كونها وراثية بنوك في بيئتنا يف المنتشرة األصول من غيرها مع المدروسة البرية الطرز حفظ ضرورة -6
  .ادمةالق
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Abstract 

The study was conducted on 27 species of Ceratonia siliqua L. in the years 2014 

and 2015 in the northwestern region of Latakia Governorate, which is considered 

one of the most important natural spread areas in Syria, in order to survay its 

spread and characterization morphologically to develop a classification key. The 

carob genotypes were surveyed in four locations (Daqaqa, Wadi Qandil, Um Al-

Toyoor, and Al-Basset), and characterized morphologically based on 21 

characteristics of the vegetative, syphilis, fruit and seed parts. The variation of 

the fruit tree was only 56%, and the cultivars were divided into three independent 

groups, compared to 53%, which were obtained by the analysis of the studied 

traits which were divided into five groups. The classification keys and 

morphological identity were obtained for the carob genotypes in the studied area. 

T8 genotype in Um Al-Toyoor location was superior in its fruits characters 

compared with the other genotypes. 

Key words: Carob (Ceratonia siliqua L.), Classification key, Morphological 

genotype, Cluster analysis. 
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