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 .Ceratonia siliqua L الخرنوب إنبات ونمو بادرات فياألولیة  معامالتالالمواقع وتأثیر دراسة 
  مناطق انتشاره الطبیعي في سوریةبعض في 
  بدیع ملخ        ولید منصور          لمى عبد

  سوریة -جامعة حلب / كلیة الزراعة / قسم الحراج والبیئة 
   

  الخالصة
تم تعریض البذور  إذ، في سوریةالمنتشرة طبیعیاً لخرنوب اذور بعلى أجریت ھذه الدراسة 

 .الماء المغليالنقع بو) المركز یككبریتالمض اح(كیمیائیة الو) خدش(میكانیكیة المعامالت بعض الل
وجود فروق معنویة عالیة بین أغلب المعامالت على مستوى جمیع المناطق المدروسة أظھرت النتائج 

أن بذور بیت سلھب والمحوطة تلیھا بذور رأس البسیط  وجد إذت ووزن البادرات، اإلنبا ةمدلبالنسبة 
والعیسویة ھي أفضل من بذور حارم ومرداش وذلك تحت تأثیر معامالت الخدش وحامض الكبریتیك 

غراس أفضل مما یدفعنا إلى تشجیع إكثار ھذه البذور لتعطي بالنسبة لمدة اإلنبات ووزن البادرات، 
وضع خطة  أنھ من الضرورة نجدالخرنوب متعددة الفوائد، شجرة وبما أن ، النوعیةوثمار جیدة 

تعزیز دورھا البیئي و وانتقاء أفضل الطرق إلنبات بذورھا في مواقع انتشارھا الطبیعيللمحافظة علیھا 
  .واالقتصادي العتمادھا في خطط التشجیر

  

  المقدمة
نطاق انتشارھا من آسیا الصغرى إلى أوروبا الخرنوب شجرةٌ متوسطیة واسعة االنتشار، یمتد 

الفصیلة  ).Ceratonia siliqua L(یتبع الخرنوب . الجنوبیة بما فیھا اسبانیا، وإلى أفریقیا الشمالیة
نوع وھي واحدة من  ٢٨٠٠جنس و  ٢٠٠ حوالي التي تضم  Cesalpiniaceae) السیزالبینیة(البقمیة 

وحید النوع فھو ال   Ceratonia الـ وجنس  Leguminalesثالثة فصائل تضمھا رتبة البقولیات 
  ).١٩٩٦نحال وآخرون، ( المدروسیضم سوى النوع 

م  ٢٠م وحتى  ١٦إلى  ، یصل ارتفاعھاشبھ كروي ھاشكل، شجرة مستدیمة الخضرةالخرنوب 
، یةاألوراق جلدیة مركبة ریشیة وتر. ما تكون أحادیة الجنس ثنائیة المسكن م، غالباً◌ً ) ٢( قطرھاو 

 الثمار، أما جداً وعدیدة وذات أعناق قصیرة تتجمع في عنقود أبطي متطاول منتصب ةصغیر األزھار
  .)٢٠٠٣ ،نحالو ١٩٩٣،  Post(وثخینة  قرنیة كبیرة فھي

شجرة الخرنوب من األنواع االقتصادیة الھامة لكونھا متعددة األغراض فھي ذات قیمة  تعد
بقیمة علفیة تعادل ما یتمتع  واقعة تحت المناخ المتوسطي فھي تمتازعلفیة عالیة الجودة  في المنطقة ال

نحال ( (.U F / kg .D.M 1)كغ من الثمار الجافة یعادل وحدة علفیة كاملة  1بھ الشعیر أي أن كل 
تؤكل ثمار الخرنوب طازجة في كثیر من البلدان كنوع من الحلوى بسبب كما ، )١٩٩٦وآخرون، 

دبس الخرنوب وھو ذو قیمة  ھایستخرج من، ور أو تستعمل لتحضیر الحلویاتالسكمحتواھا العالي من 
تستخدم كمادة بدیلة عن نكھة ، وونة دقیقاً ذو قیمة غذائیة كبیرةتنتج البذور المطح، وغذائیة عالیة

  ) .١٩٩٧،  Tousو  Batlle( في صناعة الحلویات والكعك والخبزالشوكوال 

تتجلى في كون البذور مضاد قوي لإلسھال، ویستخدم لب  كما یمتاز الخرنوب بأھمیٍة طبیةٍ 
یساھم في . الثمار كمضاد للحموضة وفي عالج بعض األمراض الصدریة والتھابات القناة الھضمیة

إغناء مراعي النحل وخاصة أنھ یزھر في الخریف في وقت لیس فیھ إال القلیل من األنواع الرحیقیة 
  ).١٩٨٨والزراعة،  المنظمة العربیة للتنمیة(المزھرة 

، بعد استبعاد البذور المریضة والفارغة عن طریق )آذار(تتم زراعة بذور الخرنوب في الربیع 
التغطیس بالماء إذ تطفو البذور الفارغة على السطح، وتحتاج بذور الخرنوب قبل الزراعة للمعالجة 

  : لكسر طور السكون، وتتم المعالجة بعدة طرق منھا
  

  ٢٠٠٧الماجستیر للباحث األول  مستل من أطروحة
 ٩/٢٠٠٧/ ٥وقبولھ     ١١/٧/٢٠٠٧تاریخ تسلم البحث 
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  .الخدش  میكانیكیاً باستخدام آلة میكانیكیة -
 .ة محددةمدلي لالمغالنقع بالماء  -
 .ة محددة بعدھا تغسل البذور بالماءمدالمركز ل یكمض الكبریتاالنقع بح -
 .اً یوم ١٥النقع بالماء العادي لمدة  -
  ).١٩٩٧،  Tousو  Batlle( ساعة ٢٤لمدة  ppm ٢٥تركیز  امض الجبرلیكالنقع بح -

في الطبیعة تسھم الحیوانات في زیادة نسبة االنبات لبذور الخرنوب من خالل مرورھا في 
أنھا تقاوم عصارة المعدة لكن غالفھا الخارجي یصبح أكثر نفوذیة للماء  إذالقناة الھضمیة للحیوانات، 

أفضل أظھرت الدراسات السابقة أن وقد ، )١٩٩٨قبیلي، (ت بسرعة عند توفر الظروف المناسبة وتنب
كانت المعاملة المیكانیكیة أو استخدام حمض الكبریت لكسر طور السكون عند بذور الخرنوب  قطرال

 اً یوم) ٣٠(خالل مدة التجربة %  ١٠٠دقیقة حیث تم الحصول على نسب إنبات  )٣٠(المركز لمدة 
  .)٢٠٠٦عبیدین، (

أفضل  أعطتمض الجبرلیك امعاملة البذور المخدشة بح ظھرت نتائج دراسة أخرى بأنأكما 
 جزء بالملیون ١٥٠و  ١٠٠نتائج بالنسبة لصفتي الوزن الجاف للساق واألوراق عند التركیزین 

  . )١٩٩٨العشو وآخرون، ( دقیقة ١٥ة غمر مدوخاصة عند 
مض الجبرلیك فقد أعطت نتائج أفضل ارید ومن ثم تعامل بحأما البذور المعرضة لفترات تب

دقیقة وغمرھا  ٦٠من حیث نسبة اإلنبات والوزن الجاف للساق واألوراق عند تعریضھا للتبرید مدة 
  .)١٩٩٩العشو، ( جزء بالملیون ٧٥٠بحمض الجبرلیك بتركیز 

السllفوح الغربیllة للجبllال ینتشllر الخرنllوب فllي سllوریة فllي المنطقllة السllاحلیة علllى :  منطقححة الدراسححة
أمllا فllي المنllاطق الداخلیllة فیوجllد طبیعیllاً بشlكل مشllتت وإفllرادي ممllا یllدل علllى تقلllص رقعتllھ . السlاحلیة

الجغرافیllة بفعllل التعllدیات فضllالً عllن خشllیتھ مllن القاریllة، إضllافًة لllبعض األفllراد القلیلllة المبعثllرة علllى 
حسllب الوضllع الllراھن لمنllاطق انتشllاره فllي و. السllفوح الشllرقیة للجبllال السllاحلیة المتاخمllة لسllھل الغllاب

سوریة ال یشكل الخرنوب على اإلطالق تجمعاً حراجیاً نقیاً، إذ یوجد في بقایا غابات الطlابق المتوسlطي 
الحراري مع بطم الالنتیسك والزیتون البري، لكنھ یتسرب بشكل إفlرادي إلlى الطlابق النبتlي المتوسlطي 

  ).١٩٩٦نحال وآخرون، ( الحقیقي
 منllاطق ي موجlودة فlي منlاطق جغرافیlة مختلفlة واقعlة فlمlن أشlجار الخرنlوب ذور بl جمlعتlم 

  : في سوریة وھيالطبیعي  ھانتشارا
  .إداریاً لمحافظة طرطوس وھما تابعتانبیت سلھب ، المحوطة  -
 .إداریاً لمحافظة الالذقیة وھما تابعتانرأس البسیط، العیسویة  -
 .حارم تتبع لمحافظة إدلب -
 .تبع لمحافظة حماهمرداش ت -
  

  عن سطح البحر ومعدل الھطل السنوي فیھا ةالمدروس المواقعارتفاع : )١(جدول ال

  مرداش  حارم  العیسویة  رأس البسیط  المحوطة  بیت سلھب  المنطقة
  ٤٥٠  ٢٥٠  ١٨٠  ٥  ٤٠٠  ٣٣٠  )م(االرتفاع عن سطح البحر

  ١٣٧١.٥  ٥٠٠.٦  ٧٦٩.١  ٧٨٦.٦  ١٢٠٠  ١١٠١.٣  )مم(معدل الھطل السنوي 
  

  ائقھوطرالبóǜ مواد 
 نlاطقم سlتةن مl جمعlتجامعlة حلlب علlى بlذور  –كلیlة الزراعlة ببر تمخأجریت الدراسة في 

عنllد وصllولھا  قllرون الخرنllوب تllم جمllع إذ، )١(حسllب الجllدول عllن سllطح البحllر رتفاعllات مختلفllة اال
ة طبیعیlاً من أشجار منتشر) أیلول وتشرین األول(خالل شھري / ٢٠٠٦/عام لمرحلة النضج في خریف 

، واسlتخرجت البllذور منھlا بعlد سlحق الثمlار بلطlف أو شlقھا مllن عlام/ ٥٠/أعمارھlا تتجlاوز أكثlر مlن 
جانبھا، وخزنت البذور في أوعیة مغلقة وضمن جو جاف وحرارة منخفضlة علمlاً أنھlا تحlتفظ بحیویتھlا 

  .٣١/١/٢٠٠٧ زراعة البذور بتاریخوتمت ، )١٩٨٨المحیسن، (سنوات  ٥ – ٤عادة 
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  تبعاً للمنطقة المدروسة) الثمار( متوسط وزن البذرة وبعض صفات القرون): ٢(جدول ال

متوسط وزن   المنطقة
  )غ(البذرة 

طول متوسط 
 )سم( القرن

 عرضمتوسط 
 )سم( القرن

سماكة متوسط 
 )مم( القرن

متوسط وزن 
  )غ(القرن 

 28 1 2.7 18 ٠.٢٢  بیت سلھب
 30 1 2.8 19 ٠.٢٠  المحوطة

 16 0.8 2 16 ٠.٢٠  رأس البسیط
 ١٢ ٠.٦ ٢ ١٥ ٠.١٩  العیسویة

 6.7 0.5 1.8 12.5 ٠.١٨  حارم
 7 0.5 1.9 14.5 ٠.١٥  مرداش

  
قسمت بذور كل موقع من المواقع الستة إلى أربعة مجامیع، تم خlدش بlذور المجموعlة األولlى، 

ت بالمlاء المقطlر ثlم غسlل دقیقlة/ ٣٠/لمlدة وعوملت بذور المجموعة الثانیة بحامض الكبریتیlك المركlز 
، وغطسlت بlذور المجموعlة ساعة لتسlریع اإلنبlات/ ٢٤/ونقعت بالماء البارد لمدة إلزالة آثار الحامض 

الرفllاعي، ( سllاعة/ ٢٤/مllدة ل حتllى یبllرد تllدریجیاً تركllت بالمllاء و °م ٧٠الثالثllة بالمllاء السllاخن بدرجllة 
، حیlث عوملlت بlذور )مقارنlة(املة ، أما بذور المجموعة الرابعة من كل موقع لم تعامل بأیة مع)١٩٩٦

المواقع الستة بھذه المعامالت على انفراد ودون تداخل بین الخدش والحامض، والخlدش والمlاء المغلlي، 
معاملlة مسlتقلة لبیlان تlأثیر  ٢٤لlدینا تجربlة بسlیطة مؤلفlة مlن والحامض والماء المغلي، وبذلك تكونlت 

  .على مدة اإلنبات وقوتھ موقع جمع البذور بعد معاملتھا بھذه المعامالت
 استخدم في التجربة التصمیم العشوائي الكامل بثالث مكررات وزرعت البذور في أطباق بتlري

 فlي وتlم تعقlیم ھlذه األطبlاق ،لإلنبlاتووضlع ورقتlي ترشlیح كوسlط  ،جیlداً  ھافیتنظوذلك بعد زجاجیة ال
لجمیllع طریقllة المسllتخدمة حسllب ال روذالبll ، وعوملllتدقیقllة/ ٢٠/م لمllدة / ١٢٠/درجllة حllرارة بفllرن 

 /سlا١٦/ة إضlاءة مlدو° م ٢٥جمیع األطبlاق المعاملlة فlي حاضlنة درجlة حرارتھlا  توضعالمواقع، ثم 
تمllت مراقبllة البllذور وسllجلت حllاالت اإلنبllات لجمیllع المعllامالت فllي . %) ٩٥ -٧٥(ورطوبllة نسllبیة 

التي انبتت تم نقلھا من األطبlاق فترات منتظمة مرتین أسبوعیاً بدءاً من الیوم الخامس للزراعة، والبذور 
  .وزراعتھا في بیئات أخرى لمتابعة نموھا خالل ثالثین یوماً 

  .٠.٠٥للمقارنة بین المتوسطات الحسابیة للمعامالت تحت مستوى احتمال  tواستعملت طریقة 
  

  النتائج والمناقشة
  :عاملین أساسیین ھماركزت ھذه الدراسة على 

 .التي استغرقتھا بذور كل منطقة من مناطق الدراسة لإلنباتمنیة الزأي المدة : االنبات مدة -
لك لمعرفة قوة اإلنبات ذبعد ظھور الورقتین الفلقیتین ومباشرة حیث تم وزن البادرات : لبادرةوزن ا -

 .لدى ھذه البذور
للمناطق  بالنسبة لكل معاملة تبعاً  د أخذ القراءات تم حساب المتوسطبعواإلنبات،  مدةبالنسبة ل :أوالً 

  :يكاآلت) ٣(حسب الجدول  النتائج المدروسة، وكانت
  

  المدة الزمنیة الالزمة إلنبات البذور حسب المنطقة والمعاملة :)٣(جدول ال
  حسب المعاملة) یوم(المدة الزمنیة لإلنبات 

  المنطقة
 ماءال شاھدال

 المغلي
 مضاح

 یكالكبریت
 خدشال

 بیت سلھب  6.67 7.33 8.67 13.33
 المحوطة  6.67 7.67 8 14.67
 رأس البسیط 6.33 7.67 9 16.33

 العیسویة  6.33 7.33 9 16
 حارم 9.67 7.67 9 15.67
 مرداش 8.33 8.67 14 15.33
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الlذي أعطlى ومlن جlدول التحلیlل االحصlائي ) ١(ومن الشكل ) ٣(من خالل النتائج الواردة في الجدول 
الllذي یعكllس مllدى %  ٨.٤=  CVعامllل االخllتالف و م  ١.٣٨٤٤=  LSDمعامllل أقllل فllرق معنllوي 

  :ينجد ما یأتتجانس العینة 
عند المقارنة بین المعامالت التي أجریت على بذور منطقlة بیlت سlلھب ظھlرت فروقlات معنویlة بlین  -

 ٦.٦٧البذور التي خدشت والبذور التي عوملت بالماء المغلي إذ أعطlت أقlل فتlرة زمنیlة لإلنبlات بلغlت 
  . تختلف مع البذور التي عوملت بالحامضیوم بینما لم 

الخllدش والحllامض والمllاء المغلllي علllى بllذور منطقllة المحوطllة لllم تظھllر فروقllات عنllد مقارنllة تllأثیر  -
وأعطوا أقlل ) الشاھد(معنویة بین تأثیر ھذه المعامالت على مدة اإلنبات بینما تفوقوا على بذور المقارنة 

  .مدة إنبات
والحامض على بذور منطقة رأس البسیط نالحظ عدم وجود فروقات معنویlة عند مقارنة تأثیر الخدش  -

بین تأثیر ھاتین المعاملتین على البlذور، ولكlن وجlدت فروقlات معنویlة مlع البlذور التlي عوملlت بالمlاء 
  .یوم ٦.٣٣ بلغت أقل مدة إنبات االمغلي والمقارنة وأعطو

- llي علllاء المغلllامض والمllدش والحllأثیر الخllة تllد مقارنllار عنllن اختبllویة مllة العیسllذور منطقllى بt  يllف
الحlامض والمlاء المغلlي، بینمlا بlین لم تظھر فروقات معنویة بین تأثیر الخدش والحامض و) ٣(الجدول 

وجدت فروقات معنویة بین معامالت الخlدش والمlاء المغلlي وقlد تفوقlت البlذور المعاملlة بالخlدش علlى 
llل مllت أقllي وأعطllاء المغلllة بالمllذور المعاملllت البllات بلغllذور  ٦.٣٣دة إنبllى بllت علllذلك تفوقllوم وكllی

  .المقارنة
وجود فروقات معنویة بlین البlذور المعاملlة بالحlامض ) ٣(عند مقارنة بذور منطقة حارم من الجدول  -

وبذور المقارنة ولكنھا لم تختلف عlن البlذور المعاملlة بالمlاء المغلlي وأعطlت أقlل  ةالمخدوشمع البذور 
  .یوم ٧.٦٧ بلغت مدة إنبات

تllأثیر الخllدش فروقllات معنویllة بllین تظھllر لllم ) ٣(عنllد مقارنllة بllذور منطقllة مllرداش مllن الجllدول  -
 بلغlت بذور المعاملة بالماء المغلlي وأعطlت أقlل مlدة إنبlاتالوالحامض بینما تفوقا على بذور المقارنة و

  .یوم ٨.٣٣
بیllت سllلھب  اطقنبllات بllین منllة اإلمllدیllة بالنسllبة لمعنو اتأیllة فروقll لllم تظھllرملllة بالخllدش عنllد المعا -
فlروق معنویlة ت وجlدالتابعة لمحlافظتي الالذقیlة وطرطlوس بینمlا  ورأس البسیط والعیسویةالمحوطة و

بین منطقة حارم من جھة وبین كل من منطقة بیت سلھب والمحوطة ورأس البسیط والعیسویة ومرداش 
جمیع ھذه المناطق على بذور منطقة حارم ومنطقة مرداش إذ كانت مدة اإلنبات في ھlذه مع تفوق بذور 

  .المناطق أقل من منطقتي حارم ومرداش
  .معنویة بین جمیع المناطق  اتلم تظھر أیة فروقالمركز  یكمض الكبریتاند المعاملة بحع -
بیllت سllلھب  النسllبة بllین منllاطقمعنویllة ب اتأیllة فروقll لllم تظھllر ھنllاكلllي مغعنllد المعاملllة بالمllاء ال -

معنویlة بlین منطقlة مlرداش مlن جھlة  اتفروقl توجدفیما  والمحوطة ورأس البسیط و العیسویة وحارم
المحوطlة بیت سلھب والمحوطة ورأس البسlیط والعیسlویة وحlارم مlع تفlوق بlذور  مناطقوبین كل من 

 .التي أعطت أقل مدة إنبات
س المعنویة بین منطقة بیت سلھب من جھlة وبlین كlل مlن رأ الفروقاتبعض ظھرت  ةللمقارنبالنسبة  -

المنlاطق األخlرى وأعطlت علlى بlذور  بیlت سlلھب، مع تفlوق بlذور البسیط والعیسویة وحارم ومرداش
منطقllة وجllد فllرق معنllوي بllین منطقllة المحوطllة ورأس البسllیط مllع تفllوق بllذور كمllا ، أقllل مllدة إنبllات

  .المحوطة
تلیھlا بlذور منطقتlي اإلنبlات  مlدة قlد أعطlت أقlلسlلھب والمحوطlة  بیlتمنطقتي ن كالً من بذور أنجد و

وذلllك تحllت تllأثیر أفضllل معاملllة وھllي المعاملllة بالخllدش والحllامض، ویعllزى  رأس البسllیط والعیسllویة
ل نفlوذ المlاء للجنlین وقلlت ممlا سlھّ الصlلب السبب إلى أن ھاتین المعاملتین قد أثرتا علlى غlالف البlذرة 

  .مدة اإلنبات
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بالنسبة لوزن البادرات، أیضاً تم حساب المتوسط بالنسبة لكل معاملة حسب المنطقة المدروسة  :ثانیاً 

  ).٤(كما یبین الجدول 
  

  وزن البادرات حسب المنطقة والمعاملة ):٤(جدول ال
  حسب المعاملة) غ(وزن البادرات 

  المنطقة
ماء ال شاھدال

 مغليال
 مضاح

 الخدش یكالكبریت

 بیت سلھب  0.28 0.37 0.17 0.15
 المحوطة  0.26 0.38 0.20 0.15
 البسیط رأس 0.22 0.33 0.32 0.18
 العیسویة  0.27 0.30 0.33 0.14
 حارم 0.21 0.29 0.25 0.12
 مرداش 0.23 0.21 0.22 0.10

  
ومن جدول التحلیل االحصائي ) ٢(ومن الشكل ) ٤(أیضاً من خالل النتائج الواردة في الجدول 

الذي %  ١٦.٦=  CVو معامل االختالف   LSD  =0.06452مل أقل فرق معنوي الذي أعطى معا
  :یأتينجد ما یعكس مدى تجانس العینة 

) ٤(الجدول في  Tالمعامالت على وزن البادرات لمنطقة بیت سلھب، نجد من اختبار بالنسبة لتأثیر  -
بالحامض ووزن البادرات  وجود فروقات معنویة بین وزن البادرات الناتجة عن البذور التي عوملت

الناتجة عن البذور المعاملة بالخدش والماء المغلي وكذلك البادرات الناتجة عن المقارنة فقد تفوقت 
غ، ومن نفس  ٠.٣٧البادرات الناتجة عن البذور المعاملة بالحامض وأعطت أعلى معدل وزن بلغ 

على البادرات الناتجة عن البذور المعاملة أن البادرات الناتجة عن البذور المخدوشة تفوقت الجدول نجد 
  .بالماء الساخن، وھذه األخیرة ال توجد بینھا وبین وزن بادرات المقارنة أیة فروقات معنویة

نجد أن وزن البادرات الناتجة عن البذور المعاملة بالحامض لمنطقة المحوطة نفسھ من الجدول  -
بذور المعاملة بالخدش والماء الساخن والمقارنة تفوقت على جمیع أوزان البادرات الناتجة عن ال

غ، بینما لم تختلف أوزان البادرات الناتجة عن المعامالت  ٠.٣٨وأعطت أعلى معدل وزن بلغ 
  .األخرى فیما بینھا

أما بالنسبة لمنطقة رأس البسیط ال توجد أیة فروقات معنویة بین أوزان البادرات الناتجة عن البذور  -
مض والبذور المعاملة بالماء الساخن، بینما ھناك اختالف معنوي مع أوزان البادرات المعاملة بالحا

، غ ٠.٣٣(الناتجة عن عملیة الخدش وبذور المقارنة فقد أعطیا أعلى معدل وزن بلغ على التوالي 
وزن الباردات غ عند معاملة الشاھد والتي لم تختلف عن  ٠.١٨وأقل معدل وزن بلغ  ،)غ ٠.٣٢

  .بالخدشالمعاملة 
لم تظھر أیة فروقات معنویة بین أوزن البادرات  tبالنسبة لبادرات منطقة العیسویة ومن اختبار  -

الناتجة عن البذور المعاملة بالحامض والخدش والماء المغلي ولكنھم أظھروا اختالف معنوي مع وزن 

  مدة اإلنبات في المواقع المدروسة حسب المعاملة): ١(الشكل 
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ن فكان للباردات الناتجة غ ، أما أعلى معدل وز ٠.١٤بادرات المقارنة التي أعطت أقل معدل وزن بلغ 
  .غ ٠.٣٣عن المعاملة بالماء الساخن وبلغ 

بین وزن البادرات فروقات معنویة وجود ) ٤(من الجدول أما بادرات منطقة حارم فقد أظھرت  -
الناتجة عن البذور المعاملة بالحامض مع جمیع أوزان البادرات الناتجة عن المعاملة بالخدش والماء 

غ، بینما لم توجد أیة فروقات معنویة بین  ٠.٢٩ وأعطت أعلى معدل وزن بلغالمغلي والمقارنة 
معامالت الخدش وبین الماء المغلي، ولكنھما یختلفان عن بادرات المقارنة التي أعطت أقل وزن بلغ 

  .غ ٠.١٢
لم تظھر أیة فروقات معنویة بین  tعند دراسة أوزان بادرات منطقة مرداش من خالل اختبار  -

  .ت الخدش والحامض والماء المغلي، ولكنھم اختلفوا عن أوزان بادرات المقارنةمعامال
بیت سلھب  مناطقبین  لوزن البادراتمعنویة بالنسبة  اتلم تظھر أیة فروقعند المعاملة بالخدش  -
 ھاد فرق معنوي بینلبسیط والعیسویة ومرداش، أما بالنسبة لمنطقة حارم فقد وجالمحوطة ورأس او

 .حارمكال المنطقتین على بذور من منطقة بیت سلھب والعیسویة مع تفوق بذور  وبین كلٍ 
 منطقة بیت سلھب وكلٍ معنویة بین  اتلم تظھر لدینا أیة فروقالمركز  یكمض الكبریتاند المعاملة بحع -

مع المناطق األخرى العیسویة وحارم واضحة من منطقتي المحوطة ورأس البسیط ولكن بدت الفروق 
 .والمحوطة لبذور بیت سلھب والتفوق طبعاً  ومرداش

من منطقتي العیسویة وحارم، ولكن كان  سیط وبین كلٍ معنویة بین منطقة رأس الب اتلم تظھر أیة فروق
 اتلم تظھر أیة فروقوأیضاً لبذور رأس البسیط،  الفرق موجوداً بینھا وبین منطقة مرداش والتفوق طبعاً 

  .حارم ومرداشویسویة الع المناطق الثالثةمعنویة بین 
من منطقتي  بین كلٍ معنویة بین منطقة بیت سلھب و اتلم تظھر أیة فروقعند المعاملة بالماء المغلي  -

مع تفوق بذور ھذه  منطقة رأس البسیط والعیسویة وحارممرداش، ولكنھا ظھرت بینھا وبین المحوطة و
 .المناطق على بذور بیت سلھب

من منطقة رأس البسیط والعیسویة مع تفوق بذور  بین كلٍ و المحوطةة معنویة بین منطق اتوجود فروق
 .ھاتین المنطقتین على بذور المحوطة وعدم ظھور ھذه الفروق مع منطقتي حارم ومرداش

من منطقة حارم ومرداش مع تفوق بذور رأس  معنویة بین منطقة رأس البسیط وبین كلٍ  اتوجود فروق
 .ع منطقة العیسویةالبسیط، وعدم ظھور ھذه الفروق م

من منطقة حارم ومرداش مع تفوق بذورھا على  معنویة بین منطقة العیسویة وبین كلٍ  اتوجود فروق
 .بین منطقة حارم ومنطقة مرداش اتبذور كال المنطقتین، وعدم ظھور ھذه الفروق

ط ومنطقة جمیع المناطق عدا منطقة رأس البسیفروقات معنویة بین  لم تظھر أیةللشاھد  بالنسبة -
  .مرداش مع تفوق بذور رأس البسیط

أعطت قوة إنبات أفضل من من بیت سلھب والمحوطة ورأس البسیط والعیسویة  ور كلٍ بذونجد أن 
مض والخدش أما المعاملة بالماء المغلي نجد امستوى المعاملة بالح عندبذور منطقتي حارم ومرداش 

  .لدى منطقتي بیت سلھب والمحوطة )توزن البادرا( على قوة اإلنباتسلباً أنھا أثرت 
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  یظھر وزن البادرات في المواقع المدروسة حسب المعاملة: ) ٢(الشكل 
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معنویة  اتفروق لدیناوبأسرع مدة زمنیة نجد  اتوبالنسبة للبذور التي أعطت أفضل وزن للبادر
ھذه الفروق  ظھرت والعیسویة عند المعاملة بالخدش، كمابیت سلھب حارم ومنطقتي عالیة بین منطقة 

  . من منطقتي رأس البسیط والعیسویة عند المعاملة بالماء المغلي بین منطقة مرداش وكلٍ 
رأس البسیط والعیسویة ھي أفضل تلیھا بذور ومما سبق نجد أن بذور بیت سلھب والمحوطة 

 إلنباتالخدش وحامض الكبریتیك بالنسبة لمدة ا معامالت تحت تأثیروذلك من بذور حارم ومرداش 
ویعود السبب إلى طبیعة الغالف الخارجي القاسي لبذرة الخرنوب إذ تختلف قساوة ، ووزن البادرات

تنمو ، فبذور منطقتي المحوطة وبیت سلھب في المناطق المدروسة القرونحجم ھذا الغالف حسب 
اللب تنزة بتكون مك أشجار ھذه المناطقطریة حیث أن قرون سمیكة نسبیاً ویة سكریة ضمن وسادة لبّ 

كما ھو مبین في  لذلك نجدھا أكثر وزناً وأكبر حجماً من ثمار الخرنوب في المناطق األخرى السكري
، مما أكسب غالف البذرة الخارجي قساوة أقل من بذور المناطق األخرى وبالتالي سمح )٢(الجدول 

وخاضعة نسبیاً حسنة للجذیر بالخروج بشكل أسرع، وأغلب الظن أن أشجار ھذه المناطق ھي أشجار م
رة من أصول حدّ لمعامالت بستانیة بحكم متاخمتھا لملكیات مساكني المناطق الغابیة بالرغم من أنھا مت

  .كما أفاد استعالم السكان مالكي األراضي التي تنمو فیھا ھذه األشجاربریة 
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ABSTRACT 
This Study was carried out on the Ceratonia siliqua seeds in its natural 

distribution regions in Syria. These seeds were treated with some mechanical 
(scarification), chemical (H2SO4) treatments and Hot water. The results showed 
that there are high differences between most treatments in all the study areas 
according to the period germination and the weight of seedlings. It was found 
that the seeds of Beit-salhab and Al-muhawata then Al-isawia and Ras-albasit's 
seeds gave better results than the seeds of Harem and Mardash under affect of 
scarification and H2SO4 treatments according to the period germination and the 
weight of seedlings, so we should engorge these seeds propagation to give the 
best nursling and good quality of fruits. Due to the fact that Ceratonia siliqua is 
a Multi-purposes tree, and according to the results obtained, it was suggested 
that it’s necessary to put a plan for the conservation of the Carob tree in its 
natural distribution regions, choose the best ways to propagate it and enforce its 
economic and environmental role by using it in the afforestation plans. 
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