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دراسة التنوع الحیوي للزیتون في شمال سوریة باستخدام الھندسة الكسریة 
ساھر الباكیر

سوریا-جامعة حلب-كلیة الزراعة -قسم البساتین

الخالصة
تزخر سوریة بالتنوع الوراثي الھائل للزیتون ، وتشیر الكثیر من المراجع على أن سوریةھي إحدى 

البد من االستفادة من ھذا المخزون الوراثي في تحسین األصناف المواطن األصلیة للزیتون ، لذلك 
المزروعة، وكخطوة أولى لتحقیق ھذا الھدف البد من التعرف على ھذا المخزون الوراثي عن طریق 
استخدام طرق حدیثة وسھلة للتمیز ومعرفة مدى القرابة بین األصناف والطرز أو الضروب الوراثیة الكثیرة 

إلى استخدام طریقة بدیلة عن التوصیف المورفولوجي تعتمد على دراسة مواصفات البذور لذلك لجأناالعدد
وذلك عن طریق معادالت ھندسیة، وبھذا یمكن اعتبار ھذه ) األخادید واألثالم( من حیث  أطوالھا و سطحھا 

ذات دقة عالیة الطریقة أدق من التوصیف بالعین المجردة كونھا تعتمد على صور یتم أخذھا بواسطة كامیرا
ومن ثم تحلیل ھذه الصور عبر الحاسب اآللي بمعزل عن العین المجردة ضمن برامج حاسوبیة مصممة 

وقد أظھرت ، خصیصاً لمثل ھكذا دراسات، وبذلك نضمن الدقة العالیة وعدم التحیز في قراءة النتائج
ضمت المجموعة األولى عینات الدراسة انقسام األصناف المزروعة والطرز البریة إلى مجموعتین، حیث

باإلضافة إلى عینات الصنف المسمى محلیاً ) عفرین،سلقین،حارم(الصنف الصوراني المأخوذة من مواقع 
بالمعري وقد بلغت نسبة التشابھ بین الصوراني المزروع في سلقین مع المعري المزروع في معردبسي 

یما بینھا وھذا إن دل على شيء فھو یدل على وھي أعلى من نسبة تشابھ عینات الصوراني ف% ٩٦حوالي 
كما تضمنت ھذه المجموعة بعض الطرز البریة الموجودة في راجو مثل .أن التسمیتان لصنف واحد

BR3،BR5 . األولى عینات الصنف الزیتي المزروع ثانویتیینت المجموعة الثانیة مجموعتینشملبینما ،
الثانیة ثالث طرز والبریة الموجودة في راجو والوادي، في عفرین و سلقین وحارم وكذلك بعض الطرز 

.وجمیعھا من موقع واحد وھو الوادي في حارم BW1،BW2،BW5بریة وھي 

المقدمة
أكدت البعثة اإلیطالیة للتنقیب عن اآلثار في موقع  تل مردیخ و مملكة إیبال أن ھذه الشجرة كانت عریقة 

یالد، وأن اكتشاف جرار الزیت في ھذا الموقع األثري یدل على سنة قبل الم٢٤٠٠وأصیلة منذ أكثر من 
مدى تقدم زراعة وإنتاج أشجار الزیتون وتجارة زیت الزیتون منذ أقدم العصور وخاصة في المنطقة الشمالیة 

) IOOC(أصدر المجلس الدولي لزیت الزیتون في اسبانیا ١٩٨٢وفي عام ).١٩٩٣الدیري ،(من سوریة 
لشجرة وقال في موضوع تاریخھا وتوثیقھا أنھ من المعروف بأن ھذه الشجرة كانت مزروعة دراسة عن ھذه ا

سنة قبل المیالد، وأن مناخھا المفضل بصورة رئیسیة ھو مناخ ٣٠٠٠في فینیقیا، وسوریا وفلسطین منذ 
، منطقة حوض البحر األبیض المتوسط المتمیز بشتاء معتدل، وخریف وربیع ماطرین، وصیف حار وجاف

وھذا ما أوضحھ  القرآن الكریم بأنھا شجرة الشرقیة وال غربیة، وبجانب جبل . وقدر كبیر من اإلضاءة
الطور تصیبھا الشمس طوال النھار حیث ال یظللھا شيء وال یواریھا شيء وھذا ما یالئم نضج ثمارھا 

ة والذي ال تكاد تخلو منھ في ضوء االنتشار الكبیر للزیتون المزروع في مختلف أنحاء سوری.وجودة زیتھا
ت خصوصاً في المناطق الشمالیة والوسطى والغربیة، وبجانب ما یتوفر من األشجار البریة  َ د عُ قریة مھما بَ
في كثیر من المناطق الساحلیة والشمالیة والشمالیة الغربیة، فإن الجھود المبذولة في تحسین زراعة شجرة 

شھده تطور قطاعا زراعة وإنتاج زیت الزیتون من حیث المساحة ویؤكد ذلك ما ی. الزیتون الزالت مستمرة
إن تكثیف زراعة الزیتون الذي شمل كافة . واإلنتاج والصناعات القائمة علیھ وعدد السكان الذین یعملون بھ

محافظات القطر في السنوات العشر األخیرة جعل الزیتون یحتل المكانة األولى بین بساتین أشجار الفاكھة 
وتشیر آخر إحصائیة إلى أن مساحة الزیتون قد . من المساحة المزروعة الكلیة% ٥٥یمثل ما یزید عن بحیث 

یقدر ملیون شجرة، وأن إنتاجھا من ثمار الزیتون٩٠ألف ھكتار وما یزید عن ٦٠٠ما یزید عن وصلت إلى
ا یتضح أن أكثر من كغ،  كم١٠.٥ألف طن أي أن نصیب الفرد یقدر بـ١٨٠طن، ومن الزیت ألف٩٩٨بـ 
من المساحة المزروعة بشجرة الزیتون تعتمد على میاه األمطار وأن أكثر المحافظات مساحة وإنتاجاً ٩٥%

دلب ویشكالن أكثر من نصف المساحةھي حلب وا

٤/١٠/٢٠١٠وقبولھ ٢٦/٧/٢٠١٠تاریخ تسلم البحث 
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من إنتاج القطر من الزیتون یستخدم للمائدة % ٢٠القطر العربي السوري وأن نسبة المزروعة بالزیتون في
كما یالحظ أن اإلنتاج بتزاید مستمر بحكم زیادة عدد األشجار التي تدخل سن اإلثمار سنویاً، .والباقي للزیت

مركز األعمال السوري (طن زیت ٢٠٠٠٠٠إنتاج ملیون طن من الثمار و ٢٠١٠ویتوقع في عام 
في عدد األشجار واإلنتاج قد رافقھ زیادة في عدد العاملین بھ خاصة إذا ، وإن ھذه الزیادة )١٩٩٨األوربي،

معمالً ٦١معمالً للبیرین و٢٥معصرة و ١٠٠٠علمنا أن عدد المعاصر الموجودة في سوریا یزید عن 
٩٠محطة إلكثار الزیتون بالعقلة ، وعدد أشجار الزیتون یفوق ١٢مصنعاً للصابون و ٥١لصفائح التنك و 

من مجموع % ١٥فرداً تمثل ٢.٢٧٦.٥٠٠عائلة یقدر تعداد أفرادھا ٣٧٧.٠٠٠شجرة یعمل بھا ملیون
ملیار لیرة سوریة وأن قیمة زیت الزیتون لوحده ٦٥السكان ورأس المال المستثمر في ھذا القطاع یفوق 

و ١٩٩٦من الدخل القومي لعام %٢.٧٥وتمثل ) ٩٦/٩٧موسم (س .ملیار ل١٦.٨٧٥.٠٠٠.٠٠٠تصل إلى 
ومن خالل الخارطة الجغرافیة لسوریة، ومن خالل توزع مساحة .من دخل القطاع الزراعي% ٩.٥٣

وإنتاج أشجار الزیتون من المحافظات السوریة المختلفة وتضاریسھا من السھول والجبال واالرتفاعات 
یعیة في سوریة، ومن المتفاوتة عن سطح البحر وتقلبات المناخ بكافة عناصره، ومن خالل وجود الغابات الطب

خالل األوابد األثریة ومن كتب وإصدارات المھتمین بالتنوع الوراثي النباتي من قِبَل علماء النبات والغابات 
یتضح أن الزیتون المزروع بأصنافھ العدیدة في محافظات حلب وادلب وتدمر والساحل وحماه ودرعا 

ر من األماكن في سوریة، غالباً ما تكون متجاورة الموجود في كثیWild Olivesوغیرھا والزیتون البري 
ومنتشرة إذا ما وجدت الغابة والسفح والسھل، ففي شمال سوریة جبل األكراد، وجبل باریشا، وجبل الزاویة، 

وفي الساحل ومصیاف وصافیتا وغیرھا، نجد ) البایر والبسیط(وجبل الوسطاني وفي جبال الشمال الغربي 
وأن أوجھ الشبھ . الشبھ مع ما یجاورھا من أصناف مزروعة مألوفة لدى المزارعینالسالالت البریة قریبة

فیمابینھا أكثر من أوجھ االختالف في بعض المواقع، وقد استزرع بعض المزارعین من األشجار البریة بین 
د أشجار الزیتون المعروفة الصنف، وعاشت وأنتجت مایماثل جوارھا من أشجار األصناف المحلیة، ولق

اختار المزارعون األوائل من شعوب حوض البحر األبیض المتوسط أفضل األشجار البریة آنذاك، ومن 
بدأ اھتمام  العالم في .)١٩٦١،Russell(اختیاراتھم المتتالیة أتت أصناف الیوم التي نعیش معھا وعلیھا 

الحفظ في (In Situالطبیعيالعقود األخیرة بحصر األصول الوراثیة وتوصیفھا وحفظھا في أماكن تواجدھا
وصیانتھا باستمرار ، وذلك لما ) الحفظ خارج المكان(Ex Situأو ضمن مجمعات وبنوك وراثیة ) المكان

وقد . تشكلھ ھذه األصول الوراثیة النباتیة من أھمیة لألجیال القادمة في تأمین األمن الغذائي لسكان األرض
یر الشكلیة في توصیف شجرة الزیتون وقام بإصدار الكثیر من العدید من المعای) IOOC(اعتمد المجلس 

ومنھا دلیل توصیف شجرة الزیتون ) Internet(الكتب والمطبوعات ونشرھا على شبكة المعلومات الدولیة
الموجودة على موقعھ اإللكتروني على الشبكة الدولیة وذلك ) Characters of the Tree(المنشور بعنوان

صف المورفولوجي لھذه الشجرة وذلك كخطوة أولى لیتم دراسة األصناف والطرز البریة لتوحید معاییر الو
ورفاقھ Ciferriوضعت الخطوة األولى لتمییز أصناف الزیتون من قبل .وتوثیقھا في كل بلد على حده

. ، البذور حیث طور جدوالً لتوصیف الزیتون ابتداءً من شكل الشجرة ، التفرع ، الثمرة، األزھار ، األوراق
المستخدمة للتمییز بین الطرز الوراثیة المختلفة عن تلك الطرق التقلیدیة التي كانت تعتمد ثم تطورت الطرق

المورفولوجي ألصناف أجریت عدة أبحاث في مجال التوصیفوعلى الصفات المظھریة والزراعیة
دت على تحالیل الكیمیاء ، وتطورت بعدھا إلى طرق اعتم)١٩١٨،Rubyو١٩٥٣،,(Hauvilleالزیتون

أي مشابھ األنزیم وھو شكل من األشكال Isozymeاألیزوزیم [الحیویة مثل استخدام األیزوزیمات 
Electrophoretically ألنزیم ذو فعل محدد، وھي عدد من البروتینات النشطة أنزیمیاً والتي توجد في

Trujillo(باألنزیمات المشابھة لحبوب الطلعوكانت البدایة) ١٩٨٠عیاد،. (الخالیا المتمیزة لنفس الفرد
Rallo(لقد قام كالً من ).٢٠٠٢واخرون ، Gratiو ١٩٩٣واخرون ، Ouazzaniو١٩٩٠واخرون ، 

بتطویر طریقة تصنیفیة علمیة ، تم اعتماد ھذه الطریقة من قبل المجلس الدولي ) ١٩٨٤، Barrancoو
نیفیة صفة واحدة لشكل الورقة ، أربعة صفات لشكل الثمرة، لزیت الزیتون ، حیث تضمنت الطریقة التص

مما یدل على أن للبذور صفات تصنیفیة ھامة للتفریق بین األصناف والتي . عشر صفات لتصنیف البذور 
.تختلف من صنف ألخر من حیث شكل البذرة ، التناسق ، القطر االعظمي ، القمة ، القاعدة، سطح البذرة

بإجراء دراسة للبذرة متضمنة بنیة سطح البذرة، شكل البذرة وذلك ) ٢٠٠٠اخرون ، وBarranco(قام و
للتفریق بین الطرز الشكلیة للزیتون، حیث وجد من خاللھا أن الصنفین فرونتویو و أوبلونكا ھما نفس الصنف

الت باستخدام تقنیة تصویر األوراق وتحلیل ھذه الصور باستخدام المعاد) ١٩٩٩، Mancuso(وقام .
الھندسیة لتوصیف الطرز الوراثیة من العنب، وكذلك استخدمت لتوصیف الطرز الوراثیة من الذرة السكریة 
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، واآلن تم استخدام ھذه الطریقة وھي تصویر البذور وتحلیل الصور ) ١٩٩٨،Maranville(من قبل 
ستطاع من خاللھا وا) ٢٠٠٢واخرون، Bari(باستخدام المعادالت الھندسیة لتوصیف الزیتون من قبل 

إعطاء ھویة للطرز الوراثیة للزیتون وتمیزت ھذه بالدقة نوعا ما ، السرعة في التوصیف ، وقام بتطویر ھذه 
.الطریقة واستخدامھا لوضع ھویة للطرز الوراثیة للزیتون حیث تمكن من دراسة التنوع الحیوي للزیتون

ن ، أصبح البحث العلمي التطبیقي على وفي ضوء ھذه المعطیات عن قطاعي الزیتون وزیت الزیتو
األصناف المزروعة واألشجار البریة وضرورة استعمال التقانات العلمیة والتطبیقیة الحدیثة مطلباً تعمل على 

:ولذلك ھدف البحث إلى .تحقیقھ مؤسسات البحث العلمي في سوریة الزاخرة في مصادرھا الوراثیة
إجراء مسح جغرافي بیئي شامل ألھم أ-١

.مناطق مختلفة جغرافیاً وبیئیاً 
. تحدید ھویة بعض أصناف الزیتون في المنطقة الشمالیة من حیث مسمیاتھا المحلیة أو ھویتھا الوراثیة-٢
٣-

)  .والصوراني المنتشرین في المنطقة الشمالیة من سوریة وذلك طریقة الھندسة  الكسریة

وطرائقھمواد البحث
أجري ھذا البحث بعد إجراء مسح شامل ألغلب مناطق زراعة وانتشار الزیتون في سوریة وذلك 

في ) الصوراني والزیتي( ن المزروعین على عدد من أشجار الزیتون البري وما یجاورھا من أشجار الصنفیی
،  باإلضافة لمنطقة ثالثة )ادلب(الوادي -ومنقطقة حارم) حلب( راجو-منطقتین مختلفتین ھما منطقة عفرین

). معردبسي(كشاھد قرب سراقب 

)١ :(
لیة الغربیة من سوریةوالشما

No.الرمزالطراز البريNo.الرمزالصنف
M.B.Mمعردبسي- تربة بیضاء - معريBR1١٢عفرین- راجو- ١بري١
M.H.Mمعردبسي- تربة حمراء - معريBR2١٣عفرین- راجو- ٢بري٢
M.R.Mمعردبسي-تربة رملیة - معريBR3١٤عفرین- راجو- ٣بري٣
Z.H.Iعفرین- تربة حمراء - زیتيBR4١٥عفرین- راجو- ٤بري٤
Z.H.Sسلقین- تربة حمراء - زیتيBR٥١٦عفرین- راجو- ٥بري٥
Z.B.Iعفرین- تربة بیضاء - زیتيBR6١٧عفرین- راجو- ٦بري٦
Z.B.Hحارم- تربة بیضاء - زیتيBW1١٨حارم- الوادي- ١بري٧
S.H.Iعفرین-تربة حمراء -نيصوراBW2١٩حارم- الوادي- ٢بري٨
S.H.Sسلقین-تربة حمراء -صورانيBW٣٢٠حارم- الوادي- ٣بري٩

S.B.Iعفرین-تربة بیضاء -صورانيBW4٢١حارم- الوادي- ٤بري١٠
S.B.Hحارم-تربة بیضاء -صورانيBW5٢٢حارم- الوادي- 5بري١١

من أشجار الزیتون المزروعة Phenotypesطرازاً شكلیا ً 2٢شملت المادة النباتیة إنتِقاء : المادة النباتیة
:وتلك الموجودة بحالة بریة وكانت على النحو التالي

وكانت عینة كل صنف . إحدى عشر عینة من أصناف مزروعة ھي الزیتي، الصوراني، والمعري١١
.بخمسة أشجارممثلة 

طرازاً بریاً ١١إحدى عشر شجرة بریة تمثل ١١.
تمثل )  حمراء ، بیضاء (ذات ترب مختلفة Locationsموقعاً ١٢وكانت ھذه األشجار منتشرة في 

یوضح ) ١(أغلب مناطق زراعة الزیتون في المنطقة الشمالیة والشمالیة الغربیة من سوریة والجدول رقم 
َ االسم بالنسبة للطرز البریة بحرفین أسماء  األصناف وا ز مِ ُ لطرز البریة المدروسة مع رموزھا ، حیث ر

أما بالنسبة للصنف المزروع فیتكون الرمز من ثالثة حروف، یدل األول . ورقم یدل على الطراز ومكانھ
. منھا على الصنف، ویدل الثاني على نوع التربة، ویدل الثالث على الموقع 

M،معريZ ،زیتيSصوراني،B، بیضاءH ،حمراء ،I،عفرینS،سلقینMمعردبسيB ،بريR ، راجوWالوادي
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على خریطة GPSیوضح إحداثیات المواقع المدروسة حسب جھاز تحدید المواقع الجغرافي : )١(شكل ال
DIVAسوریة وفق برنامج  

Benoit 1.3 Soft Ware. الصور ببرنامج   معالجتبعد ذلك تم 



ISSN 1815(الرافدینزراعةمجلة - 316X               (المجلد)٢٠١٠) ١ملحق(العدد) ٣٨

ثمار تمثل  العینة المدروسة للصنف أو الطراز حیث تم فصل اللب عن البذرة ، ثم ١٠تم استخدام 
غسلت البذور بالماء والصابون وتركت لتجف بالھواء، بعد ذلك تم تصویر البذور العشرة دفعة واحدة  

حفظ الصورة بالحقة بكامیرا دیجیتال ذات دقة عالیة لتكون الصورة معبرة عن جمیع معالم البذرة، وقد تم
BMP ثم لجأنا على تقطیع الصورة بحیث تظھر كل بذرة في صورة على حدا ،.

وتم تحلیل النتائج RCBتم تصمیم التجربة باستخدام القطاعات العشوائیة الكاملة:التحلیل اإلحصائي
ت بطریقة لمعرفة معنویة الفروقاComputerعلى الحاسوب اآللي SYSTAT 8باستخدام برنامج و 

ANOVA) فیشرF واالحتمالیةP (واستخراج أقل فرق معنوي)Least Significant Difference (
.LSDویرمز لھ اختصاراً 

:التحلیل العنقودي
Dendrogramشكل عنقودي 

القرابة الوراثیة بینھا، 
والمناقشةالنتائج

) الورقة،العنقود الزھري، الثمرة ،البذرة(بنتیجة إجراء التحلیل العنقودي للصفات المورفولوجیة 
ثالث علىیة ، فقد توزعت األصناف المزروعة والطرز البر)٤شكل(الكمیة مجتمعة مع بعضھا البعض 

:وذلك على النحو التاليثانویتینمجموعات، ضمت كل مجموعة منھا مجموعتین
: الثانویتین ھمامجموعتینوال% ٩٧بلغت نسبة التشابھ بین أفرادھا حوالي : المجموعة األولى-١

%.٩٨وبلغت نسبة التشابھ فیما بینھا )Z.B.I،S.B.I،S.H.I(شملت األصناف : األولى
شملت أشجار الصنف الزیتي النامي في تربة بیضاء في موقع حارم وفي تربة حمراء: ثانیةال

%.٩٨وبلغت نسبة التشابھ فیما بینھا حوالي ) Z.B.H،Z.H.I(في موقع عفرین
:الثانویتین ھمامجموعتینوال% ٩٧.٥بلغت نسبة التشابھ بین أفرادھا حوالي : المجموعة الثانیة-٢
وبلغت نسبة التشابھ فیما بینھا ) BR4،BW5،BW1،BW2(شملت الطرز البریة : ولىاأل

%٩٧.٧٥حوالي 

واجھة البرنامج والقیم التي یعطیھا بعد معالجة:)٢(شكل ال
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الصورة
نامج على صورة البذرةالقیاسات التي یجریھا البر:) ٣(شكل ال

یوضح التحلیل العنقودي مدى القرابة بین أصناف الزیتون المزروع والطرز البریة المدروسة وذلك بناءً : ) ٤(شكل ال
على الصفات المورفولوجیة الكمیة
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شملت أشجار الصنف الزیتي النامي في تربة حمراء في موقع سلقین وأشجار الصنف الصوراني: الثانیة
في موقع ) BW3،BW4(والطرز البریة ) Z.B.H،Z.H.I(النامیة في تربة بیضاء في موقع حارم 

%.٩٨حارم وقد بلغت نسبة التشابھ فیما بینھا -الوادي
:الثانویتین ھما مجموعتینوال% ٩٥.٥بلغت نسبة التشابھ بین أفرادھا حوالي : المجموعة الثالثة-٣

امي بمختلف الترب الحمراء والبیضاء والرملیة في موقع الصنف المعري النشملت : األولى
باإلضافة إلى الصنف الصوراني النامي في تربة حمراء من موقع ) M.B.M،M.H.M،M.R.M(معردبسي

.%٩٧.٥ووصلت نسبة التشابھ بین أفرادھا  ) BR2(وكذلك الطراز البري ) S.H.S(سلقین
ووصلت نسبة ) BR1،BR3،BR5،BR6(عفرین -شملت بعض الطرز البریة في موقع راجو: الثانیة

%.٩٧.٧٥التشابھ بین أفراد ھذه الطرز 
إن اختالف أشجار الصنف الواحد في مدى تشابھ أفرادھا من حیث المواصفات المورفولوجیة المشار 

ستانیة إلیھا ، ماھو إال دلیل على مدى تأثیر الظروف البیئیة والعوامل المناخیة والتربة وعملیات الخدمة الب
على المواصفات المورفولوجیة للصنف الواحد وفیما بین األصناف، مما یستوجب اللجوء إلى طرق أكثر دقة 
للتمییز بین األصناف، وتحدید المواصفات الدقیقة لكل صنف على حدة ومعرفة مدى القرابة فیما بین الطرز 

.أخرىالبریة للزیتون من جھة، وبینھا وبین األصناف المزروعة من جھة 
دراسة مدى التشابھ واالختالف بین األصناف المزروعة والطرز البریة المدروسة اعتماداً على تقنیة 

:
وفق Microsoft Officeضمن Excelللصور التي تم 
:النموذج التالي

المظھر: SD، سطح  ال: yعرض ، / طول: Dعرض الثمرة ، : Wطول الثمرة ، : Lحیث 

التي اعتمدت على طریقة الھندسة الكسریة للتمیز بین أصناف الزیتون ) ٥(من خالل شجرة القرابة شكل 
:المزروع والطرز البریة نجد اآلتي

١.
) (

% ٩٦روع في معردبسي حوالي المز
.

BR3،BR5٧٠ %
. ة من غیرھا من الصنف الصورانيقراب

، حیث تضمنت األولى عینات الصنف الزیتي ثانویتین بینما انقسمت المجموعة الثانیة إلى مجموعتین.٢
وقد المزروع في عفرین و سلقین وحارم وكذلك بعض الطرز البریة الموجودة في راجو والوادي
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، بینما % ٩٠إلى حوالي Z.H.S،Z.H.I،Z.B.Iوصلت نسبة القرابة بین عینات الصنف الزیتي 
، وھذا % ٩٧بنسبة وصلت إلى Z.B.Hمع الصنف الزیتي BR2،BW3تشابھت الساللتین البریتین 

وھذا  ما یدل على .مایجعل ھاتین الساللتین قریبتین من الصنف الزیتي أكثر من أیة ساللة بریة أخرى
أسود (ذه الحالة مع ما سبق ذكره من قبل إمكانیة انحداره من الموقع البري القریب منھ، وتتماثل ھ

بأن جماعات الزیتون البري الساحلیة ھي األصل المحتمل الذي انحدرت منھ أصناف )  ١٩٩٣وآخرون ،
الزیتون المزروع في المنطقة الساحلیة ، في حین أن األصناف المزروعة في الداخل قد تكون منحدرة 

رت شجرة القرابة مجموعة ضمت السالالت البریة كما أظھ. من الجماعات البریة المجاورة لھا
BR1،BR4 ،BR6،BW4 ٦٣وقد وصلت نسبة القرابة بین أفرادھا إلى.%

وجمیعھا من موقع واحد وھو BW1 ،BW2،BW5تضمنت الثانیة ثالث طرز بریة وھي بینما.٣
%.٧٨-٦٧وقد تراوحت نسبة القرابة بین أفرادھا من الوادي في حارم 

)٥(لرسم شجرة القرابة شكل SYSTAT 8تحلیل ھذه النتائج على برنامج ومن ثم یتم

دراسة مدى التشابھ واالختالف بین األصناف المزروعة والطرز البریة المدروسة بناءً ):٥(الشكل 
على تقنیة الھندسة الكسریة

: المقترحات والتوصیات
التي تحتوي ثمارھا على نسبة مقبولة من الزیت ) BW2،BW4(االستفادة من بعض الطرز البریة مثل-١

، بمواصفات نوعیة عالیة الجودة ، وإمكانیة اعتبارھا مصدراً وراثیاً غنیاً من مصادر التحسین الوراثي 
المنشود في زراعة وإنتاج الزیتون، یمكن اللجوء إلیھا واالستفادة منھا وإدخالھا ضمن برامج التربیة 

.الصفات الجیدة من الطرز البریة إلى األصناف المزروعةالمستقبلیة لنقل بعض 
لكل ) نوعیةوراثیة ،(القیام بعملیة مسح شامل لجمیع األصناف المزروعة في القطر ووضع ھویة صنفیة -٢

.صنف، لتحدید ھویة متكاملة لزیت الزیتون السوري
Exالمكان ول الوراثیة خارجإنشاء مجمعات وراثیة حقلیة في أماكن مختلفة من سوریة لحفظ األص-٣

situمع مراعاة زیادة عدد المدخالت خاصة من الطرز البریة لالستفادة منھا في مجاالت التحسین الوراثي ، .
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على التوصیف عند دراسة التنوع الحیوي لمجتمع الزیتون سواء كان بریاً أو مزروعاً ال یمكن االعتماد-٤
الھندسة الكسریة من الطرق ف والسالالت البریة وتعتبر طریقةالمورفولوجي فقط للتمیز بین األصنا

ولذلك نقترح اللجوء إلى طریقة التحالیل المساعدة على التمییز وخصوصاً بین ضروب الصنف الواحد،
بین األصناف والسالالت وذلك بدقة عالیة ال تدع معھا الجزئیة ألنھا أدق الطرق وھي الحكم الفصل للتمییز

.مجاالً للشك
وتطویر متابعة إجراء أبحاث مستقبلیة متعمقة في إطار موضوعات تتعلق بتقویم الطرز واألصناف-٥

.الطرق الحالیة وإیجاد طرق جدیدة تكون سھلة وسریعة للتمیز بین األصناف والسالالت

BIODIVERSITY STUDY OF OLIVES IN NORTH OF SYRIA BY USING
FRACTALS AND MOMENTS

Saher Al Bakeer
Dept of Horticulture, Faculty of Agriculture, University of Aleppo - Syria

ABSTRACT
Syria has a huge diversity of Olives, and most of the references refer that

Syria is one of the center of origin for olives therefore it is important to utilize these
genetic resources in breeding programs of cultivated olive varieties, as first step to
achieve this objective it is very important to identify these genetic resources by
using new & easy methods for discrimination and identification the relatedness
between the big number of verities and types . Therefore we tried to use an
alternative method of morphological characterization based on study the seed
characters in term of its length, surface grooves by using geometrical equations, this
method could be considered more accurate than the morphological characterization
by using  the naked eye due to the fact that this method is based on the photos
which is taken with high resolution camera and analyze these images using the
computer software especially programmed for these studies is purposes which is
guaranteed the high accuracy and impartiality in the results .The results shows that
the studied wild types and the cultivated varieties were divided into two groups
where the first group contains Sorani variety collected from Afrin, Salqin and
Harem and samples from Maari local variety. The similarity percentage between
Sorani variety cultivated in Salqin and Maari variety cultivated in Mardibsi is about
96% which is higher than similarity ratio between Sorani  samples this is indicate
that the two names referring for the same varieties. In addition this group contains
some wild types from Rajo Like BR5 and BR3 . While the second group divided
into two subgroups the first one contains samples of Zieti variety cultivated in
Afren, Salqin and Harem and some wild types from Rajo and Wadi, while the
second subgroup contains 3 wild types which are BW1, BW2 and BW5 from one
site which is Wadi in Harem.

صادرالم
.جامعة حلب-ة الكتب والمطبوعاتمدیری.أشجار الفاكھة المستدیمة الخضرة ). ١٩٩٣(الدیري ، نزال
مجلس-)/عربي(قاموس المصطلحات الخاصة بالمصادر الوراثیة النباتیة) . ١٩٨٠(عیاد ، جورج ل ا

.الدولي للمصادر الوراثیة النباتیة
SEBC)١٩٩٨ .(

. سوریا
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