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أورق وثمار في بعض المكونات الكيميائية  تأثير اختالف الموقع في ة دراس
   Foeniculum vulgare الشمرة 

 * (1)يارا زرباو    (1)محمد نائل خطابو (1)محمد عبد العزيز
 ، سورية.الالذقية، تشرين ، كلية الزراعة، جامعةالمحاصيل الحقليةقسم (.  1)

 (.nanoyaro55@gmail.com. البريد اإللكتروني: يارا زربا)*للمراسلة: م. 

 2020 /06/ 7تاريخ القبول:  2020 / 04/   21:تاريخ االستالم   

 الملخص 
الزارعةنف كلية  في  العلمية  البحوث  في مخبر  البحث  تشرين-ذ  بهدف    2019عام  -جامعة 

المجموعة من    Foeniculum vulgareفي أوراق وثمار الشمرة    ةالكيميائي  مكوناتالدراسة  
مختلفة االرتفاع عن سطح البحر)رأس شمرا، البهلولية، المزيرعة(  ريف الالذقية  مناطق  بعض  

ب قاعدة  لتكوين   عليها  المترتكز  لزيادة  الوراثي  التحسين  هذا    دوا رامج  عند  الفعالة 
الكاروتين،)النبات الكلي،  والزيت   الكلوروفيل  العطري  الزيت  البروتين،  الكربوهيدرات، 

بجميع    معنوياً   )األكثر ارتفاعًا عن سطح البحر(  تفوق موقع المزيرعةوبينت النتائج    .(األساسي
( غ/ميكروغرام  1389.71) نسبة الكلوروفيل الكلي  الصفات النوعية المدروسة في األوراق }

%( والزيت  3.88%( والبروتين )6.19( والكربوهيدرات ) غ/ميكروغرام  51.47والكاروتين ) 
وقد يعزى ذلك للظروف البيئية األكثر   %({، على موقعي رأس شمرا والبهلولية0.7العطري )

بمحتوى ثمار الشمرة حسب    معنوياً   تباين التركيب الكيميائي مالئمة لنمو وتطور نبات الشمرة.
البهلولية ب العطري )38.82الكربوهيدرات )نسبة  المواقع }موقع  %( وموقع  8.6%( والزيت 

 %({.11.16سبة البروتين ) %( وموقع رأس شمرا بن12.66المزيرعة بنسبة الزيت األساسي ) 
م( عن سطح البحر، وبمختلف 435-14امكانية زراعة الشمرة في مختلف االرتفاعات من )

 . ، مع األفضلية لالرتفاعات األعلىأنواع الترب في الساحل السوري 
الكربوهيدرات،    الكلوروفيل،الكاروتين،،،  الشمرة  االرتفاع عن سطح البحر،الكلمات المفتاحية:

 الزيت األساسي والعطري. البروتين،
 :مقدمة
أهمية    (Apiaceae)الخيمية  فصيلة التعد   من  لها  لما  النباتية،  الفصائل  أهم  الدوائية  من  والصناعات  الطبي  المجال  في 

 نبات الشمرة. ومن أشهر نباتاتها .( (Omidbaigi,2007والكيميائية
  (. vulgare( والنوع الشائع)Foeniculumوالجنس)  (Apiaceae)الخيمية الفصيلة إلى   أو الشّمر  ةالشائع  ةالشمر يتبع جنس  

العلمية   التسمية  قديمة,(  (Foeniculum vulgare Millأما   ,Fennel  Edwardاالنكليزي    االسم  وهي تسمية التينية 
1959 ))(  ،Koul et al., 1996  ،) الشمر من  عديدة  أصناف  الشمر   ةهناك   ة والشمر    Sweet fennelةالحلو   ةأهمها 

mailto:nanoyaro55@gmail.com
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)قطب, البيئات  فاف األنهار، وتستطيع العيش في معظمتكثر زراعتها في المناطق الساحلية، وعلى ضو      Bitter fennelةالمر 
1982.)   
%  42.3% والكربوهيدرات    10% والدهون    9.5على البروتين  بمحتواها الغذائي الكبير فهي تحتوي      ةبذور الشمر   تتميز

والفوسفور( باإلضافة إلى فيتامينات     Cفيتامين  ،Eفيتامين  ،حديد  ،صوديوم،  بوتاسيوم،  كالسيوم% والمعادن)  18.5واأللياف  
 (. (Badgujar et al ., 2014خرى مثل:التيامين، الريبوفالفين، والنياسين، وفيتامين بأ

المسلوقة لمعالجة السعال ولطرد    أوراقها(، وتفيد  (Purwaningsih and Brink, 1999كخضراوات  الشمرة  يتم طهي جذور
 Telci etعالج الترسبات الملحية في الكلى) في تساعد  ، كماالغازات وتساعد على تسهيل عملية الهضم وتنشيط األمعاء

al ., 2009).  م حيث أنه يزود الجسم بالعناصر الغذائية التي هي ضرورية لصحة العظام  اتأثير في منع هشاشة العظ  هول
مخلفات الشمرة بعد استخراج الزيوت وتستخدم أيضًا    (. (Diaaz et al ., 2006والبوتاسيوم والصوديوم    Aمثل فيتامين  

 . (Agarwal et al ., 2008األساسية  كعلف للحيوانات) 
ومراحل    طرز الوراثيةال  هو  للشمرة  الكيميائي  المحتوى   فياالختالف    سبب  ( أنAbdelaaty et al.,2011أظهرت دراسات )

 . والمواسم التطور
العطري  الزيت  تكوين  أساسي  يعتمد  الوراثية    بشكل  الطرز  مثل  النبات  على  تؤثر  التي  والخارجية  الداخلية  العوامل  على 

البيئية النضحوالظروف  وفترة  ل؛  ،  أن  كبير    الزراعيةلممارسات  كما  الزيوت دور  في محاصيل  الزيت  وتكوين  الغلة  على 
( أن نسبة الزيت األساسي في أوراق الشمرة منخفض  Embong et al., 1977فقد بين )  (.Telci et al., 2009األساسية)

 جدًا مقارنة بنسبة الزيت في الثمار.
ظروف البيئية للنبات والموقع الجغرافي الذي ينمو فيه، يمكن لنفس النوع النباتي المصنف أن ينتج مركبات مختلفة حسب ال

الجزء   الجني،  فصل  للشمس،  التعرض  )التربة،  حسب  مختلفة  وخصائص  وظائف  النباتي  النوع  المستعمل( فلنفس 
(Lamendin et al., 2004( النبات تأثير في نوعية وكمية الزيوت األساسية  ,.Chauhan et al(.  كما أن لعمر 

2009 .) 
إلى هدف  ي األساسيةكيميائيال  مكوناتال  بعض   دراسة  البحث  وثمار  ة  أوراق  الكاروتين،   شمرةال  في  الكلي،    )الكلوروفيل 

،  )المختلفة االرتفاع عن سطح البحر(الالذقية  مناطقفي بعض    الكربوهيدرات، البروتين، الزيت العطري والزيت األساسي(
وإرساء األساس لمزيد من الدراسة   ،د الفعالة عند هذا النباتواالتحسين الوراثي لزيادة المقاعدة ترتكز عليها برامج  لتكوين  

 واالستفادة من الشمرة.
 مواد البحث وطرائقه:

 المادة النباتية:-
لكونه   الشمرة  الدراسة، ال سيما بأنهتم اختيار نبات  المنتشرة في مناطق  الف باالخت  ةمعروف  امن أشهر األنواع 

تواجد فيها والظروف المناخية السائدة وغيرها من العوامل  تالتي    المكونات الكيميائية حسب المنطقةالمورفولوجي والبيولوجي و 
 التي تؤثر في النبات.
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الدراساتبناء ع العلمية ال  الميدانية  لى  المدروسة  والمراجع  المناطق  في  الشمرة وهو    يوجد  سوى نوع واحد من 
Foeniculum vulgare Mill  ،عدة فلورات منها: وذلك حسب 

. (Mouterde, 1983)- 
-(Shaudhary,1999  .) 
-(Shaudhary and Al-Jowaid, 1999  .) 

Zoghet, 1990)-  .) 
- Boulos,2000).) 

وبثالث    )حسب مراحل أطوار النمو(  للتحليل في األوقات المناسبة للتحليل  من المواقع المدروسة  تم جمع األوراق والثمار
 مكررات من كل موقع.

 
 صورة توضح نبات الشمرة في موقع البهلولية

 مواقع الدراسة: 
ت اينفتم  خالل  البحث  الزراعيذ  في    2019  لموسم  مواقع  عدة  تتميز الالذقية محافظة  في  التي   ، 

 1جدول   /هذه المنطقة مكانًا مالئمًا لنمو وانتشار كثير من النباتات المحبة للرطوبة مثل الشمرةمناخ رطب مما يجعل من ب
 توصيف مواقع جمع العينات النباتية ( 1الجدول )

 االرتفاع عن سطح البحر )م(  البعد عن مدينة الالذقية اسم الموقع

 14 كم إلى الشمال من مدينة الالذقية 12 رأس شمرا 

 150 حلب-كم على الطريق العام الالذقية 22 البهلولية

 435 عن مدينة الالذقية  35 المزيرعة

 . وتتباين المواقع الثالثة بارتفاعاتها المختلفة عن سطح البحر وبنوع تربتها ومعدالت هطول األمطار فيها
 الظروف البيئية:-
األمطار:- الحرارة ومعدل هطول  الجدول )  درجات  الساحلية  ( أن متوسطات  2يبين  المنطقة  السنوي في  هطول األمطار 

كافية لنمو نباتات الشمرة. كانت درجتي الحرارة )العظمى ،   )الالذقية( كانت كبيرة وغزيرة خالل فترة البحث، وهذه الكميات 
تصل درجات الحرارة لمرحلة تثبيط نمو النبات.  الشمرة ودخوله في أطواره الفينولوجية ولم    نبات  الصغرى( مناسبة لزراعة ونمو

لعدم وجود محطات بحث متخصصة في كل منطقة من مناطق الدراسة    بشكل عام  علمًا بأن هذه المعطيات لمحافظة الالذقية 
 المجال الحراري والمطري بالمنطقة المدروسة بشكل عام.  عن وتعطي فكرة ولو بشكل تقريبي
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 ( يوضح درجات الحرارة ومعدل الهطول المطري في مواقع البحث 2الجدول )
 الشهر  العظمى  درجة الحرارة رة الصغرى درجة الحرا متوسط درجة الحرارة  ملم( (معدل الهطول المطري

45.8 25.8 22.4 29.2 10/2018 

304 19.95 16.3 23.6 11/2018 

327 15.5 13 18 12/2018 

300 13.5 11 16 1/2019 

232 14.9 12.4 17.4 2/2019 

353 15.7 13.6 17.8 3/2019 

233.5 18.2 15.7 20.7 4/2019 

1 24.7 21.5 27.9 5/2019 

9.5 28.25 26.2 30.3 6/2019 

 تحليل التربة:
الذي يبين بأن التربة    /3جدول  /بجامعة تشرين  في مخابر كلية الزراعة  أخذ عينات من تربة المواقع المدروسة وتحليلها  تم

بموقع المزيرعة وغنية بالفوسفور   كانت متنوعة طينية سلتية بموقع رأس شمرا ورملية طينية بموقع البهلولية ورملية سلتية
 القابل لالمتصاص وتفاعلها قاعدي وهي صالحة لنمو وتطور نبات الشمرة. 

 ( نتائج تحليل تربة موقع التجربة 3الجدول )
 المواقع 

الرطوبة  

الوزنية  

% 

وزن  

التربة 

الجاف  

تماما  

% 

 سلت%  الرمل% 
طين 

% 
Caco3% ph EC 

N 

 ملغ/كغ 

P 

 ملغ/كغ 

K 

 

 متاح 

)ذائب 

مدمص ( +

 ملغ / كغ 

 350 24 13 0.2 8.25 37.5 18.76 31.42 49.82 22.28 12.23 المزيرعة 

 غنية  غنية  متوسطة  قليلة  قاعدية  عالية  رملية سلتية  - - الوصف 

 258 15 11 0.12 8.46 46.75 17.46 12.64 69.9 23.93 4.48 البهلولية 

 جيدة  غنية  متوسطة  قليلة  قاعدية  عالية  رملية طينية  - - الوصف 

رأس 

 الشمرا 

13.76 21.97 24.53 29.59 45.88 42 8.34 0.25 14 66 139 

 فقيرة  غنية  متوسطة  قليلة  قاعدية  عالية  طينية سلتية  - - الوصف 

 القراءات المدروسة: 
 :( غ/ميكروغرام)محتوى األوراق من الكلوروفيل والكاروتين-1

عينات من األوراق الطازجة من كل موقع وتم وزنها بحيث ال تتجاوز   3أخذ  بالكلوروفيل الكلي    محتوى األوراق من  تم حساب
مل استون للحصول على العصارة النباتية، تم الحصول على العصارة بواسطة ماصة  5ملغ، وقد تم سحقها بالهاون مع  120

 Spectrophotometerنانومتر على جهاز  647عند طول موجة  خاصة ووضعت في علبة بالستيكية تم قياس الكلوروفيل  
 اآلتية:  لة( من المعاد(Saric et al., 1996  ( وبعدها تم حساب الكلوروفيل حسب(Rocha and Lebert,1993حسب  

 الحجم   ×  ]( (Aقراءة الجهاز)×8.02) +(( Bقراءة الجهاز)×20.2  [(كلوروفيل كلي )ملغ/غ( = 
الوزن ×100    

 

 نانومتر وحساب نسبة الكاروتين من المعادلة اآلتية:  454وفي الخالصة نفسها تم تقدير الكاروتينات عند طول موجة 

× ]( (  B( + قراءة الجهاز)Aقراءة الجهاز)×2.88)  –(( Cقراءة الجهاز)×4.695[(كاروتين)ملغ/غ( = 
الحجم 

الوزن ×100
 

 : %الكربوهيدراتمحتوى األوراق والثمار من -2
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ملغ  100(. فقد تم استخالص السكريات الذائبة، بسحق  Dubois et al., 1956وفق طريقة )  م تقدير تركيز الكربوهيدراتت
مل من المستخلص في أنابيب زجاجية نظيفة   1% بعدها نأخذ  80مل من األيثانول    1من األوراق الغضة و)الثمار( في  

( مع تفادي مالمسة  1.86%، ك=96مل من حمض الكبريتيك المركز )  4.5%( +  5مل من الفينول )  0.5نضيف له:  
، تقرأ الكثافة الضوئية  Vortexان األنبوب، فينتج لون أصفر بني، نجانس اللون الناتج برج العينات بواسطة  الحمض لجدر 

 نانومتر ثم نحدد تركيز السكريات في العينات باستعمال المنحنى القياسي للغلوكوز النقي. 490على طول موجة 
يدرات )ميكروغرام/مل( * )مل فينول مع حمض الكبريت( تركيز الكربوه[تركيز الكربوهيدرات )ميكروغرام/غ وزن رطب( =  

 ])وزن العينة بالغرام([/  ]
 )%(:البروتين من األوراق والثمارمحتوى -3

 ( من المعادلة: Mcdaniel et al., 1967تم تقدير اآلزوت وفق كلداهل ثم تحسب نسبة البروتين وفق )
 6.25النسبة المئوية للبروتين = نسبة اآلزوت الكلي )%( × 

 )%(:الزيت العطري محتوى األوراق والثمار من -4
غ من األوراق الخضراء الطازجة ووضعت في بوتقة 100تم تقدير الزيت العطري للنباتات لكل موقع على حدى حيث أخذ 

( وفق  كالفنجر  جهاز  في  بنسبة  European pharmacopoeia, 2002زجاجية  بالماء  غمرها  وتم  واستغرق   1:1( 
االستخالص ساعة ونصف وبعدها وضعت الخالصة في أنبوب الفصل وتم التخلص من الماء وبعدها أخذ الزيت العطري  

غ    50. كما تم أخذ ºم4وتم حساب نسبته المئوية ثم تم وضع الزيت في عبوات زجاجية حفظت بالثالجة على درجة حرارة 
 من الثمار الجافة وجرشها ووضعها في جهاز كالفنجر وتم استخالص الزيت بالطريقة نفسها السابقة لألوراق. 

 تقدير الزيت األساسي في الثمار )%(:-5
  غ من مطحون الثمار الستخالص الزيت  5فقد أخذ    ،Soxheltتم تقدير النسبة المئوية للزيت الثابت بطريقة سوكسوليت  

ساعات   5_ 4درجة مئوية ولمدة  80_60مل من المذيب العضوي األسيتون عن طريق التسخين على حرارة 100باستخدام 
  105مع استمرار التسخين حتى يتبخر المذيب العضوي تماما ثم جففت البوتقة في الفرن على درجة حرارة    Soxheltبجهاز  

 وية للزيت من خالل الصيغة التالية: النسبة المئوية للزيت =درجة مئوية حتى ثبات الوزن ثم تم حساب النسبة المئ
 100×وزن البوتقة نظيفة وجافة وفارغة )غ(/ وزن الثمار المطحونة غ(  –))وزن البوتقة + وزن الزيت بعد التجفيف غ( 

 التحليل اإلحصائي: 
االنحراف :)المتوسط الحسابي،  مستوى المواقععلى    SPSS20برنامج  تحليلها بو   Excelتم تبويب البيانات باستخدام تطبيق  

 (.  %CV، معامل االختالف )LSD%5، المدى، Standard deviation (SD)المعياري 
 النتائج والمناقشة:-3
 دراسة محتوى أوراق نبات الشمرة من بعض المواد الكيماوية: -
 غ: /نسبة الكلوروفيل الكلي ميكروغرام-أ

  1389.71غ وكان أعالها بموقع المزيرعة )/النباتات في معنويتها بصفة نسبة الكلوروفيل الكلي ميكروغرامتباينت متوسطات  
%(. تاله موقع البهلولية  4.67غ(، وكانت قيمة معامل االختالف ضعيفة ) /ميكروغرام  126.08غ( وبمدى قدره ) /ميكروغرام
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%(. وأخيرًا 3.89وكانت قيمة معامل االختالف ضعيفة )  غ(،/ميكروغرام  285.81غ( وبمدى قدره )/ميكروغرام  1282.2)
)/ميكروغرام  1156.2جاء موقع رأس شمرا  ) قدره  االختالف /ميكروغرام   190.96غ( وبمدى  قيمة معامل  غ(، وكانت 

العديد من  ويعود سبب التباينات بين المناطق المختلفة بنسبة الكلوروفيل في األوراق إلى  (.4جدول ال%(. ) 8.63ضعيفة )
 .  ( Stefanini et al., 2006)مثل اإلجهاد الملحي، واإلجهاد المائي، وتلوث الهواء، والتسميد وفترة النضج وغيرها العوامل

 غ:/نسبة الكاروتين ميكروغرام-ب
  غ(،/ميكروغرام  5.99غ( وبمدى قدره )/ميكروغرام  51.47)  معنوياً   غ/بصفة نسبة الكاروتين ميكروغرام  تفوق موقع المزيرعة

مدى قدره  أعلى  غ( وب/ميكروغرام  43.22%(. وأخيرًا جاء موقع رأس شمرا )6.18وكانت قيمة معامل االختالف ضعيفة )
 (. 4جدول ال%(. ) 9.1)غ(، وكانت قيمة معامل االختالف ضعيفة /ميكروغرام 16.41)
 نسبة الكربوهيدرات%:-ج

%(، وبمدى  5.1- 5.37-6.19وكانت متوسط قيمها )  تباينت متوسطات النباتات في معنويتها بصفة نسبة الكربوهيدرات%
%( بالترتيب حسب تسلسل المواقع المزيرعة  5.11-7.66- 3.91%(، وقيم معامل اختالف ضعيفة )0.5-0.8-0.4قدره )

أبحاث  س شمرا.  رأ-البهلولية– الكربوهيدرات  (Zubay,2006)ونتائجنا ال تتفق مع    غ   18.44  بين  حيث تراوحت نسبة 
  التي   األوراق  كون   الكربوهيدرات  محتوى   في  االنخفاض  وعلل  ،النورات  في   غ  100/    غ  22.82  إلى   األوراق  في   غ  100/
 . الضوئي التمثيل  السكريات لعملية تستهلك ناضجة نمو مرحلة في جمعها تم
 نسبة البروتين%:-د

%(، وكانت قيمة معامل االختالف   0.4%( وبمدى قدره )  3.88نسبة البروتين% بموقع المزيرعة ) كانت أعلى قيم  
%(، وكانت قيمة معامل االختالف ضعيفة   0.53%( وبمدى قدره )  3.47موقع البهلولية )ب  وأدناها%(.  5.91ضعيفة )

البروتين في أوراق نباتات    ( إلى أن  2012وآخرون)  Ozerأشارت تقارير دراسات    (.4جدول  ال%(. )9.11) محتويات 
 (. ٪11.56 - ٪ 1.30نطاق ) في الشمرة

 نسبة الزيت العطري%:-ه
  بموقع المزيرعة، مع انخفاض   %(  0.7)%( بموقعي رأس شمرا والبهلولية و0.6بين )  نسبة الزيت العطري%  تراوحت قيم  

والطرز الوراثية والتفاعل فيما   قد تكون االختالفات في نسبة الزيت العطري بسبب البيئة(.  4جدول  القيمة معامل االختالف )
   (.  (Patel et al., 2008بينها

على موقعي رأس شمرا في األوراق المدروسة  مزيرعة تفوق بجميع الصفات الكيميائيةالسابقة نالحظ أن موقع الومن النتائج 
 . في موقع المزيرعة يعزى ذلك للظروف البيئية األكثر مالئمة لنمو وتطور نبات الشمرةقد و ، والبهلولية

 المواقع المختلفة ب الشمرةلبعض الصفات النوعية  في أوراق  المؤشرات االحصائية( 4الجدول )
 CV% Lsd5% المتوسط مواقع الدراسة  الصفات المدروسة 

 ab1282.2 3.89 218.5 البهلولية الكلوروفيل 

 bc1156.2 8.63 رأس شمرا

 a1389.71 4.67 المزيرعة 

 ab46.36 .555 6.289 البهلولية الكاروتين 

 bc43.22 9.1 رأس شمرا

 a51.47 6.18 المزيرعة 
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 b5.37 7.66 0.6 البهلولية الكربوهيدرات 

 bc5.1 5.11 رأس شمرا

 a6.19 3.91 المزيرعة 

 abc3.47 9.11 0.53 البهلولية البروتين 

 ab3.63 7.34 رأس شمرا

 a3.88 5.91 المزيرعة 

 abc 0.6 1.8 0.1 البهلولية الزيت العطري% 

 ab 0.6 2.4 شمرارأس 

 a0.7 1."1 المزيرعة 

 : دراسة محتوى ثمار نبات الشمرة من بعض المواد الكيميائية-2
 نسبة الكربوهيدرات%:-أ

%(    38.82تباينت متوسطات النباتات في معنويتها بصفة نسبة الكربوهيدرات% وكان أعالها بموقع البهلولية )
%( وبمدى    36.24%(. تاله موقع المزيرعة ) 4.16%(، وكانت قيمة معامل االختالف ضعيفة )   23.59وبمدى قدره )

%( وبمدى    33.48يرًا جاء موقع رأس شمرا )%(. وأخ3.75%(، وكانت قيمة معامل االختالف ضعيفة )  18.94قدره )
 Badgujarونتائجنا متقاربة من نتائج    (.5جدول  ال%(. )4.54%(، وكانت قيمة معامل االختالف ضعيفة )5.01قدره )

et al ., 2014)) 42.3إلى   حول نسبة الكربوهيدرات حيث وصلت%.   
 نسبة البروتين%:-ب

%( وبمدى    11.16معنويتها بصفة نسبة البروتين% وكان أعالها بموقع رأس شمرا )تباينت متوسطات النباتات في  
%( وبمدى    9.83%(، وأخيرًا جاء موقع البهلولية )  3.06%( وبمدى قدره )11.12%(، تاله موقع المزيرعة )  3.95قدره )
 النتائج المتحصل عليها متباعدةو   .(5جدول  ال)في المواقع الثالثة%(، وكانت قيمة معامل االختالف ضعيفة    5.86قدره )

 بين  البروتينات  تراوحت، حيث  ةالشمر   وثمار  أوراق  في  متقاربة من البروتين  مستويات  عن   أبلغوا   الذين   اآلخرين  المؤلفين  مع
 Badgujar)  ، ومتقاربة مع نتائج(Ozcan and Akbulut, 2007)  جم  100/جم  1.37  و  السيقان  في  جم 100/جم  1.08

et al ., 2014)    غرام    15.8على    في المتوسط  ةجرام على جزء صالح لألكل من بذور الشمر   100يحتوي كل  حيث
فيبروتين االختالف  يعود  وقد  للشمر   ،  الكيميائي  الوراثي  حسب  ةالتركيب  مالطراز  الجمع،  ومرحلة  نطقة  المناخ   ،
   . (Abdelaaty et al.,2011)دالحصا

 نسبة الزيت العطري%:-ج
البهلولية ) النباتات في معنويتها بصفة نسبة الزيت العطري% وكان أعالها بموقع  %(    8.6تباينت متوسطات 

  8.4%(. تاله موقع رأس شمرا )1.5، وكانت قيمة معامل االختالف ضعيفة )بين المواقع  %(  3.95مدى قدره )أعلى  وب
%(، وكانت قيمة معامل االختالف    0.9بمدى قدره )%( و   6.4%(، وأخيرًا جاء موقع المزيرعة )  1.3%( وبمدى قدره )

 Telci et al)    ةمثل الكزبرة والشمر   Apiaceaeتم اإلشارة إلى نتائج مماثلة في نباتات    (. 5جدول  ال%(. )1.8ضعيفة )
., 2009) . 

 نسبة الزيت األساسي%: -د
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%(    12.66متوسطات النباتات في معنويتها بصفة نسبة الزيت األساسي% وكان أعالها بموقع المزيرعة )  تدرجت
%( وبمدى   10.94)  جاء موقع البهلولية  وأدناها%(.  2.9%(، وكانت قيمة معامل االختالف ضعيفة )  0.86وبمدى قدره )

 (. 5جدول ال%(. )2.3%(، وكانت قيمة معامل االختالف ضعيفة ) 1.08قدره )
خاصة البيئية منها مثل الحرارة،  هناك الكثير من العوامل التي تؤثر على الكمية التي ينتجها النبات من الزيوت األساسية  

النبات النبات، عمر  المستخدم، وقت جني  النباتي  العضو  النمو  الرطوبة،  في  وطور  سلبي  تأثير  الماء  لنقص  أن  كما   ،
  أصناففي    الزيوت األساسيةأن نسبة    (Rajput et al., 2004)أبحاث  كما تشير    (.Lamendin et al., 2004النبات)
 لمزيد من التحسين.   سيكون فعاالً  صفةالمباشر لهذه ال ختيارواالأثرًا بالبيئة كانت أقل ت البلدية والهندية والهولندية الشمرة

 المواقع المختلفة ب الشمرةض الصفات النوعية  في ثمار لبع ةاالحصائي مؤشرات( ال5الجدول )
 CV% Lsd5% المتوسط مواقع الدراسة  الصفات المدروسة 

  a 38.82 4.16 2.3 البهلولية الكربوهيدرات 
 c33.48 5.45 رأس شمرا

 b36.24 3.75 المزيرعة 

 c9.83 6.05 1.5 البهلولية البروتين 

 a11.16 6.45 رأس شمرا

 ab11.12 4.38 المزيرعة 

 a8.6 1.5 1.2 البهلولية الزيت العطري% 

 ab8.4 2.04 رأس شمرا

 c6.4 1.8 المزيرعة 

 c10.94 2.3 1.1 البهلولية الزيت األساسي%

 b11.41 1.5 رأس شمرا

 a12.66 2.9 المزيرعة 

 : االستنتاجات-4
المدروسة  تفوقت  - النوعية  الصفات  بجميع  المزيرعة  موقع  نباتات  شمرا  أوراق  ورأس  البهلولية  موقعي  نسبة    على  وهي 

( الكلي  )/ميكروغرام  1389.71الكلوروفيل  والكاروتين  )/ميكروغرام  51.47غ(  والكربوهيدرات  والبروتين  6.19غ(   )%
 %(. 0.7العطري )%( والزيت 3.88)
%( والزيت العطري 38.82الصفات النوعية المدروسة وهي نسبة الكربوهيدرات )  بعضتفوقت ثمار نباتات موقع البهلولية ب  -
 . %( 11.16%( وموقع رأس شمرا بنسبة البروتين )12.66%( وموقع المزيرعة بنسبة الزيت األساسي )8.6)
المختلفة  الكبيرةقد تكون هذه االختالفات  - المواقع  نباتات  الواحد نتجت عن    قد  بين  النبات  الوراثي على مستوى    التباين 

 وظروف النمو المختلفة. 
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Abstract 

The research was carried out in the scientific research laboratory at the 

Faculty of Agriculture - Tishreen University - in 2019 with the aim of 

studying the chemical components of Foeniculum vulgare fennel 

leaves and fruits collected from some areas of Lattakia countryside of 

different elevation from the sea level (Ras Shamra, Bahlouliya, 

Maziraa) to form a base for programs Genetic improvement for 

increasing the active substances in this plant (total chlorophyll, 

carotene, carbohydrates, protein, essential and essential oil). The 

results showed the superiority of Al-Maziraa (the highest sea level) 

significantly over all the qualities studied in the leaves {total 

chlorophyll ratio (1389.71  micro g / g), carotene (51.47 µ  g / g), 

carbohydrates (6.19%), protein (3.88%), and essential), carotene 

(51.47 µ g / g), carotene (51.47 µ  g / g), carbohydrates (6.19%), protein 

(3.88%), and essential), carbohydrates (6.19%), protein (3.88%) and 

essential oil (0.7 %)}, On the Ras Shamra and Bahloulia sites, and this 

may be due to the most favorable environmental conditions for the 

growth and development of the Shamra plant .  The chemical 

composition varied significantly with the content of fennel fruits 

according to the sites {location of bahloulieh with carbohydrates 

(38.82%), essential oils (8.6%), al-Muzayri’ah site with primary oil 

(12.66%) and Ras Shamra site with protein (11.16% (. . 

The possibility of cultivating fennel in different altitudes from (14-

435m) above the sea level, and in various types of soils in the Syrian 

coast, with preference for higher altitudes. 

Key words:  Sealevel rise, Fennel, Chlorophyll, Carotene, 

Carbohydrates, Protein, Essential and aromatic oils. 
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