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الخالصة 

 تخارٌم كفر هما مختلفٌن موقعٌن فً النامٌة ٌتونللز البرٌة الطرز من لعدد جؽرافً بٌئً مسح أجري 
 الجؽرافً التوزع معرفة إلى الدراسة هدفت2009 و2008  عامً فً, إدلب محافظة من( الكبٌر الوادي) وحارم
ًا  النباتٌة المادة شملت. البري الزٌتون طرز بٌن المورفولوجً التقارب ودرجة, البٌئً والتنوع  عشوائٌاًا  جمعا
ا (16)ضم  50و ثمرة 50, ورقة 50 شجرة كل من عشوائٌاًا  أخذ. برٌة بحالة تنمو Phenotypes شكلٌاًا  طرازًا
 قبل من المعتمدة" الزٌتون ألصناؾ األولً التوصٌؾ" طرٌقة باستخدام المورفولوجٌة خصائصها وحددت بذرة,

 والثمرة الورقة من للك المورفولوجٌة الكمٌة للخصائص العنقودي التحلٌل أجري كما. للزٌتون الدولً المجلس
 تلك انتشرت إذ,  المتوسطً المناخ مع ومتكٌفة, بٌئٌاًا  مرنة المدروسة البرٌة الطرز أن الدراسة أظهرت. والبذرة
 ثالث إلى البرٌة الطرز هذه توزعت كما. البحر سطح عن م 391و م 281 مابٌن تراوحت ارتفاعات على الطرز

 الرطب والوزن والبذرة الثمرة وعرض طول)المدروسة الخصائص ببعض بٌنها فٌما تباٌنت, رئٌسة مجموعات
%( 95.7)الثانٌة عندو, %(94) األولى المجموعة أفراد بٌن التشابه نسبة بلؽت(. والبذرة الثمرة من لكل والجاؾ
 وعلى, مجموعات إلى توزعها فً األكبر الدور والبذرة الثمرة من كل لخصائص وكانت, (91.2%) والثالثة

 .الثمرة وزن األخص
 

 المقدمة

 وقد, االقتصادي قطاعها من كبٌراًا  جززاًا  وتمثل, سورٌة فً الهامة المثمرة األشجار من الزٌتون شجرة تعتبر 
 باقً أخذت ومنها (De Candolle, 1883) للزٌتون األصلً المصدر هً الطبٌعٌة سورٌة أن الدراسات أشارت

 حٌث, األخٌرة السنوات خالل الكبٌر االهتمام الشجرة هذه لقٌت. هزراعت وتقانات الزٌتون المتوسط البحر بلدان
 1990 عام فً شجرة ملٌون/ 44.6/و هكتار ألؾ/ 391/من أشجاره وعدد بالزٌتون المزروعة المساحة ازدادت

 من طن ألؾ 393 من اإلنتاج متوسط ارتفع كما,  2008 عام فً شجرة ملٌون 90.4295و هكتار ألؾ  617إلى

, اإلحصائٌة المجموعة)2008 و 2007الموسمٌن فً طن ألؾ 827إلى 1991و1990  للموسمٌن ٌتونالز ثمار

 Olea)البري الزٌتون هما أساسٌٌن بشكلٌن  الطبٌعة فً الزٌتون ٌتواجد(. 2008, اإلحصائٌة المجموعة; 2005

europaea subsp.europaea var. sylvestris)  والمزروع (Olea europaea subsp. europaea var. 
europaea) (Green, 2002) .ومرتفعات ؼابات فً سورٌة, من عدٌدة مناطق فً البري الزٌتون ٌنتشر 

 ;Mouterde, 1983) المناطق من وؼٌرها الساحلٌة الجبال وسلسلة, الزاوٌة وجبل, ومصٌاؾ والحفة, عفرٌن
Chevalier,1948) ,لزٌت الدولً المجلس داراتإص وذكرت. 1983)وآخرون, أسود ; 1962وآخرون, معال 

 مزروعة أصناؾ ٌسمى ما وجود, (IOOC, 1994-1995)الجؽرافً والتوزع النباتٌة بالناحٌة المتعلقة, الزٌتون

 األخٌرة تنتشر. الحجم صؽٌرة ثماراًا  وتحمل تلقائٌة, بصورة نامٌة شائكة برٌة شجٌرات إلى إضافة, العالم حول
 وفً, صقلٌة, أفرٌقٌا شمال, البرتؽال, إسبانٌا من كل فً وجدت كما, اوأرمٌنً سورٌة من كل فً أساسً بشكل
 ٌكون أن البري للزٌتون ٌمكن, واالقتصادٌة والؽذائٌة الزراعٌة أهمٌته المزروع للزٌتون وكما. القوقاز منطقة

 مجتمعات أن جدوُو  كما(. 2002, نحال) بٌئٌاًا  ومتباٌنة مختلفة مناطق فً ٌنتشر البري فالزٌتون. ذاتها باألهمٌة
  الزٌتون
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 بقابلٌتها وتتمتع, والجفاؾ الرٌاح مقاومة على لقدرتها نظراًا , التصحر من التربة حماٌة فً هاماًا  دوراًا  تلعب البري
 بالحٌاة االستمرار على قادرة اجعله الذي األمر, الحرٌق أو للصقٌع تعرضها بعد حتى بالنمو االستمرار على
 تمٌز إذ, والمزروع البري الزٌتون بٌن تشابه وجود  لوحظ كما. (Mulas and Deidda, 1998) السنٌن آالؾ
 الشكلٌن بٌن التمٌٌز ومازال, 2005), باكٌر) المزروع الزٌتون عند مثٌالتها ٌشابه وأوراق ثمار بشكل بعضها
 البلدان من سورٌة تعتبر, أخرى نظر وجهة ومن(Bronzini de Caraffa et al., 2002).  جداًا  صعب أمر

 مناطق فً األنواع هذه وتعٌش. الطبٌعٌة الؽابات تركٌب فً تدخل التً. البرٌة المثمرة الشجرٌة باألنواع الؽنٌة
 الجائر القطع من, الؽابة مع الواعً ؼٌر التعامل أن ؼٌر, متنوعة بٌئٌة ظروؾ وتحت متباٌنة جؽرافٌة
 والسندٌان الشوح ؼابات مثل, سورٌة فً الحراجٌة البٌئٌة النظم لبعض وزوال, بٌئً تدهور إلى أدى, والحرائق
 Ceratonia الخرنوب مثل باالنقراض, مهددة البرٌة الشجرٌة األنواع بعض وأصبحت. وؼٌرها العذري

siliqua L. ,البري والزٌتون Olea europea L. ,السوري والدردار Fraxinus syriaca Boiss (نحال ,
 الؽابات فً كبٌرة أهمٌة ذو ٌعتبر ٌكن لم, البري الزٌتون بها ٌتصؾ التً المزاٌا كل من بالرؼم(.2002

 من قلٌل عدد اآلن حتى وظهر.(Terral et al., 2004) التحرٌج ألؼراض فقط حدٌثاًا  واستخدم, المستمرة
 واإلنتاجٌة الحٌوٌة-والزراعٌة والفٌنولوجٌة رفولوجٌةالمو الخصائص وتحدٌد بتقٌٌم اهتمت التً الدراسات
 الخصائص بتحدٌد المتعلقة الدراسات تلك ندرت كما. (Tubeileh et al., 2004) المزروعة السورٌة لألصناؾ
 لدراسة أٌضاًا  االهتمام ٌعار لم أنه ؼٌر. (Belaj et al., 2003) الجزٌئٌة الوراثٌة البصمة باستخدام لها الوراثٌة

ًا .البري زٌتونال , البري الزٌتون ألشجار الشدٌد التنوع حٌث من سورٌة تمتلكها التً الكبٌرة الثروة من وانطالقا
. المزروعة األشجار مع تكاملها فً منها االستفادة ٌمكن والتً, المختلفة والوراثٌة والمناخٌة البٌئٌة وخصائصها

 سواز وتحسٌنها, الزٌتون من المزروعة األصناؾ لتطوٌر والحاجة, االندثار من علٌها المحافظة لضرورة ونظراًا 
 االهتمام نعٌر أن الضروري من أصبح فإنه,  والحشرات األمراض مقاومة أٌضاًا  بل والنوعٌة اإلنتاجٌة حٌث من

, إكثارها وطرق, الجؽرافً والتوزع, والبٌئٌة, التصنٌفٌة النواحً مختلؾ من ودراسته, البري للزٌتون الشدٌد
 جؽرافً بٌئً مسح إجراز:أوال:إلى البحث هذا هدؾ فقد هنا ومن. المزروعة األشجار دعم فً منها فادةواالست
 البرٌة للطرز مورفولوجٌة دراسة:ثانٌا .إدلب محافظة من موقعٌن فً المنتشرة الزٌتون من  برٌة لطرز

 .بٌنها القرابة درجة وتحدٌد المدروسة

 وطرائقه البحث مواد
ًا  المنتشرة البري الزٌتون أشجار على 2009و 2008 عامً فً البحث هذا أجري :النباتٌة المادة  تلقائٌا

 المادة شملت. الزٌتون إنتاج فً السورٌة المحافظات أهم من تعتبر التً, إدلب محافظة من طبٌعٌن موقعٌن فً
ا 16 النباتٌة  أطلق1)  الجدول) قاماًا وأر رموزاًا  الطرز هذه أعطٌت. برٌة بحالة نامٌة Phenotype شكلٌاًا  طرازًا
, العٌنة منه أخذت الذي الموقع على والثانً, الباحث اسم على فٌه األول الحرؾ ٌدل رمز, بحرفٌن الرمز على
من ( الوادي الكبٌر)لتنفٌذ الدراسة تم تحٌدد مناطق المسح فً موقعٌن كفر تخارٌم وحارم .الموقع من رقمه ثم ومن

 Global Positionوارتفاعها عن سطح البحر باستخدام جهاز, اط الدراسةتم تعٌٌن نق. سورٌة, محافظة إدلب

(GPS) ,سمت خارطة التوزع الجؽرافً للمواقع المدروسة عشوائٌاًا ( الطرز)تم تحدٌد األشجار المدروسة . ورُو
معت عشوائٌاًا من كل شجرة . من كل موقع, كما أعطٌت كل منها رقماًا خاصاًا بها ثمرة  50ورقة و 50حٌث جُو

بذرة, واستخدمت المعاٌٌر الشكلٌة المعتمدة دولٌاًا فً توصٌؾ خصائصها باستخدام دلٌل قٌاسً لتوصٌؾ  50و
الورنٌة أو البٌاكولٌس استخدم لذلك . (Barranco, 2000)المجلس الدولً لزٌت الزٌتون  الزٌتون المعتمد لدى

Caliper  لوزن ( أربعة أرقام بعد الفاصلة)لقٌاس طول وعرض الثمرة والبذرة, كما استخدام مٌزان حساس
-DIVAجمعت المعلومات المناخٌة اعتماداًا على برنامج . الثمار والبذور, ومسطرة مدرجة لقٌاس أبعاد األوراق

GIS version 7.1.7 (www.diva-gis.org). ,تم تحلٌل . نةس 50باستخدام متوسطات لقٌم العوامل المناخٌة  لـ
ًا  االختالؾ لمعرفة مدى  حسب معامل, , وتحدٌد معنوٌة الفروق بٌنهاSPSSباستخدام برنامج    القٌاسات إحصائٌا

 Principal)نسبة تؽٌرات متوسطات الخصائص المدروسة للطرز المجموعة باستخدام تحلٌل العناصر األساسٌة 

Component Analysis)  من خالل استخدام برنامجXLSTAT 
رموز الطرز البرٌة المدروسة ومواقع جمعها وخطوط الطول والعرض واالرتفاع عن سطح 1) : )الجدول 
 2009و  2008سورٌة, محافظة إدلب, البحر

http://www.diva-gis.org)/
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 المتسلسل
رمز 
 الطراز

 موقع الجمع

خط العرض شمال 
خط االستواز 

(Latitude(N 

خط الطول شرق 
ؼرٌنتش 

Longitude 

(E) 

االرتفاع عن سطح 
( م)البحر

Elevation(m)) 

1 BET1 317 36.50431 36.15285 كفر تخارٌم 

2 BET2 313 36.5041727 36.1525887 كفر تخارٌم 

3 BET3 281 36.5030891 36.1524814 كفر تخارٌم 

4 BET4 302 36.5036362 36.1525082 كفر تخارٌم 

5 BET5 317 36.5041083 36.1529803 كفر تخارٌم 

6 BEW1 
وادي  -حارم 
 لكبٌرا

36.2100953 36.5757555 376 

7 BEW2 
وادي  -حارم 

 الكبٌر
36.2101435 36.5752619 368 

8 BEW3 
وادي  -حارم 

 الكبٌر
36.2098646 36.5748918 378 

9 BEW4 
وادي  -حارم 

 الكبٌر
36.2099451 36.5740603 386 

10 BEW5 
وادي  -حارم 

 الكبٌر
36.2098646 36.5739637 391 

11 BEW6 
وادي  -رم حا

 الكبٌر
36.2099665 36.57354 386 

12 BEW7 
وادي  -حارم 

 الكبٌر
36.210283 36.5729499 370 

13 BEW8 
وادي  -حارم 

 الكبٌر
36.2109321 36.5726656 347 

14 BEW9 
وادي  -حارم 

 الكبٌر
36.2108624 36.5726602 374 

15 
BEW1

0 
وادي  -حارم 

 الكبٌر
36.2108677 36.5725314 345 

16 
BEW1

1 
وادي  -حارم 

 الكبٌر
36.2107658 36.5722096 345 

B          :برهوم                 E :إدلبT                             :تخارٌم كفرW             :الكبٌر الوادي حارم 

 التباعد مصفوفة باستخدام المدروسة الطرز بٌن القرابة درجة وحسبت تسلسلً عنقودي تحلٌل أٌضاًا  أجري.2011

 (UPGMA)المرنة ؼٌر الزوجٌة المجموعات وطرٌقة, (person correlation coefficient) اإلقلٌدي

 .ذاته البرنامج باستخدام

متوسط درجة الحرارة الصؽرى والعظمى والهطول المطري وقٌم معامل التبخر النتح وقٌم الجفاؾ  2):)الجدول 

  2008 ,2009سورٌة , وسة من محافظة إدلبللمواقع التً جمعت منها الطرز المدر
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متوسط 
الهطول 
المطري 
 السنوي

متوسط 
درجات 
الحرارة 
العظمى 
 السنوي

متوسط 
درجات 
الحرارة 
الصؽرى 
 السنوي

متوسط  مؤشر الجفاؾ
قٌم 
معامل 
التبخر 
 النتح

متوسط قٌم 
 الجفاؾ

تقسٌمات 
مؤشر 
الجفاؾ 
ًا   عالمٌا

رمز 
 الطراز

680.86 23.87 13.24 SH-C-W 1320.5 0.516 SH BET1 

680.86 23.87 13.24 SH-C-W 1320.5 0.516 SH BET2 

680.86 23.87 13.24 SH-C-W 1320.5 0.516 SH BET3 

680.86 23.87 13.24 SH-C-W 1320.5 0.516 SH BET4 

680.86 23.87 13.24 SH-C-W 1320.5 0.516 SH BET5 

681.16 22.64 11.8 SH-C-W 1314.1 0.518 SH BEW1 

681.16 22.64 11.8 SH-C-W 1314.1 0.518 SH BEW2 

681.16 22.64 11.8 SH-C-W 1314.1 0.518 SH BEW3 

681.16 22.64 11.8 SH-C-W 1314.1 0.518 SH BEW4 

681.16 22.64 11.8 SH-C-W 1314.1 0.518 SH BEW5 

681.16 22.64 11.8 SH-C-W 1314.1 0.518 SH BEW6 

681.16 22.64 11.8 SH-C-W 1314.1 0.518 SH BEW7 

681.16 22.64 11.8 SH-C-W 1314.1 0.518 SH BEW8 

681.16 22.64 11.8 SH-C-W 1314.1 0.518 SH BEW9 

681.16 22.64 11.8 SH-C-W 1314.1 0.518 SH BEW10 

681.16 22.64 11.8 SH-C-W 1314.1 0.518 SH BEW11 

 
: والمناقشة النتائج

 حارم فً( (36.210932و تخارٌم كفر فً, (36.152481)عرض خطً بٌن, عام بشكل العٌنات انتشرت
 (36.575756)و (36.503089)بٌن ما انحصرت فقد الطول خطوط وأما. االستواز خط شمال( الكبٌر الوادي)
 م391  مابٌن انحصرت البحر سطح عن ارتفاعات على المدروسة المواقع وجدت كما. التوالً على الموقعٌن فً
, منحدرة سفوح على المدروسة الطرز وانتشرت. 1)الجدول) تخارٌم كفر فً م 281 و, (الكبٌر الوادي)حارم فً

. صخرٌة تكشفات لوجود إضافة, ومحجرة سم 50 من أقل العمق قلٌلة سطحٌة تربة ذات, االنحدار شدٌدة وأخرى
 لتصنٌؾ تبعاًا  وذلك, حار وصٌؾ, بارد شتاز ذات رطب نصؾ مناخ ذات مناطق بأنها المدروسة المناطق تمٌزت

UNISCO http://csi.cgiar.org/aridity/ , كفر منطقة فً مم 680.86 السنوي الهطول متوسط وكان 
 تفكان السنوي العظمى الحرارة درجات متوسط أما(. الكبٌر الوادي)حارم منطقة فً مم 681.16و, تخارٌم
 مع وترافق. 2)الجدول) التوالً على الموقعٌن فً مْس  11.8و, سْس  13.24 بٌن ما والدنٌا, سْس  22.46 و سْس  23.87
 Myrtus commuins اآلس وحب   .Quercus calliprinos Lالعادي السندٌان أنواع من كل البري الزٌتون

L. )والبطم Pistacia sp..الشكلٌة الخصائصMorphological Characterization  : أجري التوصٌؾ

ًا لمناطق الدراسة اعتماداًا على دلٌل التوصٌؾ الشكلً الذي أصدره مجلس , الشكلً للطرز البرٌة المدروسة تبعا
 .(Barranco, 2000) زٌت الزٌتون الدولً

    
* 2009و 2008 سورٌة, خصائص أوراق الطرز البرٌة المدروسة المجموعة من محافظة إدلب : (3) الجدول

 رمز
 الطراز

 الموقع
 طول
 الورقة

 عرض
 الورقة

 شكل
 الورقة

 رمز
 العٌنة

 الموقع
 طول
 الورقة

 عرض
 الورقة

 شكل
 الورقة

BET1 ضٌقة قصٌرة تخارٌم كفر 
 إهلٌلٌجٌة
 مستدقة

BEW4 
-حارم
 الوادي

 إهلٌلٌجٌة متوسطة قصٌرة

http://csi.cgiar.org/aridity/
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 الكبٌر الطرؾ

BET2 متوسطة قصٌرة تخارٌم كفر 

 إهلٌلٌجٌة
 مستدقة
 الطرؾ

BEW5 
-ارمح

 الوادي
 الكبٌر

 متوسطة قصٌرة

 إهلٌلٌجٌة
 مستدقة
 الطرؾ

BET3 متوسطة متوسطة تخارٌم كفر 

 إهلٌلٌجٌة
 مستدقة
 الطرؾ

BEW6 
-حارم
 الوادي
 الكبٌر

 متوسطة قصٌرة

 إهلٌلٌجٌة
 مستدقة
 الطرؾ

BET4 متوسطة قصٌرة تخارٌم كفر 

 إهلٌلٌجٌة
 مستدقة
 الطرؾ

BEW7 
-حارم
 الوادي
 الكبٌر

 طةمتوس متوسطة

 إهلٌلٌجٌة
 مستدقة
 الطرؾ

BET5 إهلٌلٌجٌة متوسطة قصٌرة تخارٌم كفر BEW8 
-حارم
 الوادي
 الكبٌر

 ضٌقة قصٌرة

 إهلٌلٌجٌة
 مستدقة
 الطرؾ

BEW1 
 الوادي-حارم

 الكبٌر
 ضٌقة قصٌرة

 إهلٌلٌجٌة
 مستدقة
 الطرؾ

BEW9 
-حارم
 الوادي
 الكبٌر

 متوسطة متوسطة

 إهلٌلٌجٌة
 مستدقة
 الطرؾ

BEW2 
 لواديا-حارم

 الكبٌر
 BEW10 رمحٌة ضٌقة قصٌرة

-حارم
 الوادي
 الكبٌر

 متوسطة متوسطة

 إهلٌلٌجٌة
 مستدقة
 الطرؾ

BEW3 
 الوادي-حارم

 الكبٌر
 ضٌقة قصٌرة

 إهلٌلٌجٌة
 مستدقة
 الطرؾ

BEW11 

-حارم
 الوادي
 الكبٌر

 رمحٌة ضٌقة قصٌرة

 IOOCدلٌل توصٌؾ الزٌتون الصادر عن المجلس الدولً *

تبٌن من خالل القٌاسات لطول الورقة للطرز البرٌة أن :  Leaves characteristicsاألوراق خصائص
فً موقع   BET1سم عند الطراز 3.840الذي تراوح ما بٌن, 6)الجدول )سم  4.71متوسط كافة المناطق كان 

ًا  BET3سم عند الطراز6.370 كفر تخارٌم إلى  ول وبلػ متوسط ط. 8) الجدول)فً موقع كفر تخارٌم أٌضا
كما تراوح . 6) الجدول)سم على التوال4.67ً سم و4.79 الوادي الكبٌر-حارم, الورقة فً مواقع كفر تخارٌم

 BET5عند الطراز( متوسطة)سم 1.300 و BEW8عند الطراز ( ضٌقة)سم  0.660عرض الورقة مابٌن
, ن تحدٌد شكل الورقةوتبٌن م. 6) الجدول)سم 1.01 وكان متوسط عرض الورقة للموقعٌن , (8و 3  الجدول )

اللذان أخذا  BEW4وBET5 أن معظم األصناؾ أخذت شكالًا أهلٌلٌلٌجٌاًا مستدق الطرؾ باستثناز الطرازٌن 
وتباٌنت معنوٌاًا مساحة (. 3الجدول)بالشكل الرمحً  BEW2, BEW11واتسم الطرازٌن, الشكل اإلهلٌلٌجً
وكان متوسط سطح الورقة , BEW10راز للط 2سم 4.623و  BEW8للطراز  2سم 1.612األوراق ما بٌن 
 (. 9و 7 الجدول)ؼٌر أن الفرق لم ٌكن معنوٌاًا , 2سم2.826 العام للموقعٌن هو
ظهر تباٌن عالً المعنوٌة بٌن الطرز من حٌث طول الثمرة : Fruit characteristics الثمرة خصائص
الوادي  -فً موقع حارم BEW6سم عند الطراز 1.220إذ تراوح طول الثمرة مابٌن , (8الجدول)وعرضها 
سم عند  0.890 وتراوح عرض الثمرة ما بٌن . فً موقع كفر تخارٌم BET2سم عند الطراز 2.050الكبٌر و
 كان متوسط طول (. 8الجدول)فً الموقعٌن على التوالً  BET2سم عند الطراز 1.740و BEW9 الطراز

 
 *2009و  2008سورٌة, وعة من محافظة إدلبخصائص ثمار الطرز البرٌة المدروسة المجم:   4)الجدول)

 رمز
 العٌنة

 شكل الموقع
 الثمرة

 وزن
 الثمرة

 نسبة
 /اللب
 البذرة

 شكل الموقع العٌنة رمز
 الثمرة

 وزن
 الثمرة

 نسبة
 /اللب
 البذرة
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BET1 كفر 
 تخارٌم

-حارم BEW4 منخفضة متوسط بٌضوٌة  
الكبٌر الوادي  

 منخفضة منخفض متطاولة

BET2 كفر 
 تخارٌم

وٌةكر -حارم BEW5 متوسطة مرتفع   
الكبٌر الوادي  

 منخفضة منخفض بٌضوٌة

BET3 كفر 
 تخارٌم

-حارم BEW6 منخفضة متوسط بٌضوٌة  
الكبٌر الوادي  

 منخفضة منخفض كروٌة

BET4 كفر 
 تخارٌم

-حارم BEW7 متوسطة متوسط كروٌة  
الكبٌر الوادي  

 منخفضة منخفض بٌضوٌة

BET5 كفر 
 تخارٌم

خفضةمن متوسط بٌضوٌة  BEW8 حارم-  
الكبٌر الوادي  

 متوسطة متوسط كروٌة

BEW1 حارم-
 الوادي
 الكبٌر

-حارم BEW9 منخفضة منخفض بٌضوٌة  
الكبٌر الوادي  

 منخفضة منخفض متطاولة

BEW2 حارم-
 الوادي
 الكبٌر

 منخفضة منخفض بٌضوٌة
BEW10 

-حارم  
الكبٌر الوادي  

 منخفضة منخفض بٌضوٌة

BEW3 حارم-
 الوادي
 الكبٌر

 منخفضة متوسط بٌضوٌة
BEW11 

-حارم  
الكبٌر الوادي  

 منخفضة منخفض متطاولة

 IOOCدلٌل توصٌؾ الزٌتون الصادر عن المجلس الدولً*

 
 وعرضها , سم 1.55سم و1.94 إذ كان , مع وجود فروق معنوٌة بٌنهما, سم1.67الثمرة لكال الموقعٌن 

وتباٌن شكل . 6) الجدول)على التوالً( وادي الكبٌرال)سم فً عند موقعً كفر تخارٌم وحارم 1.14و, سم1.54
واتسمت . الشكل الكروي (BET2, BET4, BEW6, BEW8)إذ أخذت الطرز ( عرضها/ طول الثمرة)الثمار 
 الجدول)وأما بقٌة الطرز فقد أخذت الشكل البٌضاوي , بالشكل المتطاول (BEW4, BEW9, BEW11)الطرز 

بٌنما كانت ثمار , من الطرز بالوزن الخفٌؾ% 50إذ اتسمت ثمار حوالً , ثماركما تباٌنت معنوٌاًا أوزان ال(. 4
 BET2وانفرد الطراز , ذات وزن متوسط (BET1, BET3, BET4, BET5, BEW3, BEW8)الطرز

كما وظهر تباٌن معنوي فً متوسط المواقع األمر الذي ٌفسر وجود بعد فً درجة القرابة . بوزن ثماره المرتفع
ًا بٌن الموقعٌن من حٌث نسبة الشحم. وقعٌن بٌن طرز الم بٌنما كانت معنوٌة بٌن الطرز , لم ٌكن التباٌن معنوٌا

   BEW1وأضعفها جاز لدى الطراز BEW8 (5.380)إذ كانت أعلى نسبة للشحم لدى الطراز, المختلفة
 (. 9و 7 الجدول) (1.800)

 
 2009و2008سورٌة, عة من محافظة إدلبخصائص البذرة للطرز البرٌة المدروسة المجمو:  (5)الجدول 

 رمز
 العٌنة

 البذرة شكل الموقع
 وزن
 البذرة

 رمز
 العٌنة

 الموقع
 شكل
 البذرة

 وزن
 البذرة

BET1 مرتفع إهلٌلٌجٌة تخارٌم كفر BEW4 مرتفع إهلٌلٌجٌة الكبٌر الوادي-حارم 

BET2 جداًا  مرتفع بٌضوٌة تخارٌم كفر BEW5 متوسط إهلٌلٌجٌة الكبٌر الوادي-حارم 

BET3 مرتفع بٌضوٌة تخارٌم كفر BEW6 متوسط بٌضوٌة الكبٌر الوادي-حارم 

BET4 مرتفع بٌضوٌة تخارٌم كفر BEW7 متوسط إهلٌلٌجٌة الكبٌر الوادي-حارم 

BET5 مرتفع إهلٌلٌجٌة تخارٌم كفر BEW8 متوسط إهلٌلٌجٌة الكبٌر الوادي-حارم 

BEW1 
 الوادي-حارم

 الكبٌر
 منخفض متطاولة الكبٌر الوادي-حارم BEW9 مرتفع إهلٌلٌجٌة



2012( 4)العدد ( 40)المجلد  ISSN: 2224-9796 (Online) مجلة زراعة الرافدٌن  
ISSN: 1815 – 316 X (Print) 

 

 94 

BEW2 
 الوادي-حارم

 الكبٌر
 متوسط إهلٌلٌجٌة

BEW10 الكبٌر الوادي-حارم  مرتفع إهلٌلٌجٌة 

BEW3 
 الوادي-حارم

 الكبٌر
 مرتفع بٌضوٌة

BEW11 الكبٌر الوادي-حارم  متوسط إهلٌلٌجٌة 

 (IOOC)دلٌل توصٌؾ شجرة الزٌتون الصادر عن المجلس الدولً 
 

 البذرة وطول, وشكلها( سم)وعرضها الثمرة وطول, وشكلها( سم)وعرضها الورقة طول متوسط:  (6) الجدول
  سورٌة, محافظة إدلب الدراسة مواقع من موقع لكل الممثلة المدروسة البرٌة الطرز عند وشكلها( سم) وعرضها

 2009و2008

 الموقع
طول 
 الورقة

عرض 
 الورقة

سطح 
 الورقة

 طول الثمرة
 عرض
 الثمرة

 شكل الثمرة
طول 
 البذرة

عرض 
 البذرة

شكل 
 البذرة

 4.79a 1.10a 4.51a 1.94a 1.54a 1.27a 1.27a 0.71a 1.79a كفر تخارٌم

حارم الوادي 
 الكبٌر

4.67a 0.96a 5.06a 1.55b 1.14b 1.38b 1.18a 0.61b 1.94a 

 1.89 0.64 1.21 1.34 1.26 1.67 4.89 1.01 4.71 المتوسط العام

حرؾ المتشابهة ضمن العمود الواحد تشٌر الى عدم وجود فروق معنوٌة بٌن المتوسطات عند مستوى الثقة األ
5.% 

 أن متوسط طول البذرة العام فً الموقعٌن كان 6) الجدول)ٌُوظهر : Seed characteristics البذرة خصائص

بدون فروق معنوٌة بٌن , (ادي الكبٌرالو)م فً حارم 1.18و, سم فً كفر تخارٌم1.27 إذ تراوح ما بٌن , سم1.21
وتراوح طول البذور , ( 8الجدول) الواحد الموقعإال أنه ظهرت تباٌنات معنوٌة بٌن طرز , الموقعٌن المدروسٌن

. BET1سم عند الطراز  1.410و BEW6سم عند الطراز 0.980 ما بٌن 
ًا إذ بلػ  وقد تباٌن الموقعان, سم 0.64وكان متوسط عرض البذور عبر الموقعٌن   سم فً كفر تخارٌم  0.71معنوٌا
 0.500فكان , كما ظهرت فروق معنوٌة بٌن الطرز من حٌث عرض البذور.  6)الجدول)سم فً حارم  0.61و

واتسمت معظم بذور الطرز المدروسة (.  8الجدول) BET2سم عند الطراز 0.770و BEW9سم عند الطراز
وانفرد , التً أخذت الشكل البٌضوي (,BET2, BET3, BET4, BEW3)باستثناز الطرز, بالشكل اإلهلٌلٌجً

.  5)الجدول)بالشكل المتطاول  BEW9الطراز
والطراز , بوزن مرتفع جداًا   BET2 حٌث اتسمت بذور الطراز, وتباٌنت أوزان  بذور الطرز المدروسة

BEW9 بٌنما كانت البذور متوسطة الوزن عند الطرز, ببذور منخفضة الوزن(BEW2, BEW5, BEW6, 

BEW7, BEW8, BEW11) كما ظهرت فروق معنوٌة . 5)الجدول )وظهرت بذور بقٌة الطرز مرتفعة الوزن
عند   (0.239 ,0.183 ,0.296 ,0.357 ,0.496)إذ أخذ متوسطها , بٌن الطرز من حٌث الوزن الجاؾ للبذرة

 (.9 الجدول)على التوالً  (BET2, BET3, BEW8, BEW9, BEW11)الطرز 

 
الوزن , (غ)وزن الثمرة الرطب والجاؾ, (غ)ووزنها الرطب والجاؾ, (2سم)متوسط مساحة الورقة :(7) الجدول

محافظة  الدراسة مواقع من موقع لكل الممثلة المدروسة البرٌة للطرزونسبة الشحم ( غ)الرطب والجاؾ للبذرة
 2009و  2008 سورٌة, إدلب

 الموقع
سطح 
 الورقة

الوزن 
الرطب 
 للورقة

الوزن 
ؾ الجا

 للورقة

الوزن 
الرطب 
 للثمرة

الوزن 
الجاؾ 
 للثمرة

الوزن 
الرطب 
 للبذور

الوزن 
الجاؾ 
 للبذور

نسبة اللب 
 البذرة/ 

 3.246a 0.181a 0.107a 3.120a 1.464a 0.597a 0.433a 3.70a كفر تخارٌم

حارم الوادي 
 الكبٌر

2.635a 0.133b 0.078b 1.650b 0.710b 0.430b 0.307b 2.80a 
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 3.08 0.346 0.482 0.945 2.11 0.087 0.148 2.826 لعامالمتوسط ا

األحرؾ المتشابهة ضمن العمود الواحد تشٌر الى عدم وجود فروق معنوٌة بٌن المتوسطات عند مستوى الثقة 
5 .%

 الورقة سطح عند كان تباٌن نسبة أعلى أعطت التً الخصائص أن (CV) التباٌن لمعامل 10 جدول أظهر
 للثمرة والجاؾ 44.41 %الرطب الوزن عند وكذلك, %26.89 والجاؾ% 29.74 الرطب ووزنها, %(31.06)

 نسبة أعلى وظهرت. 35.56% الشحم ونسبة, 31.34% للبذرة والجاؾ29.95%  الرطب والوزن, %46.07
.  46.07%للثمرة  الجاؾ الوزن صفة عند تباٌن
 وعرض طول, الثمرة عرض)و جهة من لثمرةا طول بٌن كانت االرتباط قٌم أعلى أن( 11 الجدول) ٌوضح كما

 عرض)و الثمرة عرض بٌن وكذلك, (للبذرة والجاؾ الرطب الوزن, للثمرة والجاؾ الرطب الوزن, البذرة
 .ثانٌة جهة من( الشحم نسبة, للبذرة والجاؾ الرطب الوزن, للثمرة والجاؾ الرطب الوزن, البذرة

من % 92.44استطاعت أن تعبر بمجموعها عن نسبة  (F4, F3, F2, F1)وتبٌن من هذه الدراسة أن المحاور

فالمحور . وبالتالً فإن الخصائص المرتبطة بها قد ساهمت بالنسبة األكبر فً التمٌٌز بٌن الطرز, التباٌن

عرض البذرة , من التباٌن والذي ارتبطت به خصائص طول الثمرة وعرضها% 47.28قد عبر عن  (F1)األول

, (2والشكل  13الجدول )الوزن الرطب والجاؾ للبذرة , الوزن الرطب والجاؾ للثمرة, شكل البذرة, وشكلها

كما ٌالحظ أٌضاًا االرتباط الكبٌر بٌت تلك الخصائص , وبالتالً فإن المحور األول ٌمثل خصائص الثمرة والبذرة

فٌمثل نسبة  (F2)انًأما المحور الث(. 10الجدول )والتً تبدي فً الوقت ذاته نسب تباٌن كبٌرة ( 11الجدول )

وزن الورقة الرطب , سطح الورقة, من التباٌن الذي ارتبطت به خصائص طول الورقة وعرضها%  24.75

قد مثل  (F3)أما المحور الثالث(. 2الشكل )والجاؾ ذلك ٌعنً أن المحور الثانً قد عبر عن خصائص الورقة 

قد مثل  (F4)والمحور الرابع, البذرةالذي ارتبطت به خصائص كل من شكل الثمرة وعرض , (%13.93)

, اختلفت الخصائص المرتبطة بالمحاور بنسبة مساهمتها فً التمٌٌز بٌن الطرز .المتعلقة بنسبة الشحم (%6.49)

ًا الوزن الرطب والجاؾ للبذرة( 14الجدول )حٌث بٌن  كانت , أن خصائص الوزن الرطب والجاؾ للثمرة وأٌضا

كذلك الحال بالنسبة . لطرز مقارنة مع الخصائص األخرى المرتبطة بالمحور األولذات النسبة األكبر فً تمٌٌز ا

ثم تاله كل من الوزن , للمحور الثانً إذ أخذ سطح الورقة النسبة األكبر للمساهمات فً التفرٌق ما بٌن الطرز

 . الرطب والجاؾ للورقة

 البذرة وطول, شكلها (سم)هاعرض الثمرة وطول,وشكلها(سم)وعرضها الورقة طول متوسط :(8)الجدول
ًا  المدروسة البرٌة الطرز عند وشكلها( سم) وعرضها  2008  سورٌة, فً محافظة إدلب الدراسة لمواقع تبعا

 2009و

رمز 
 الشجرة

طول 
 الورقة

عرض 
 الورقة

شكل 
 الورقة

طول 
 الثمرة

عرض 
 الثمرة

شكل 
 الثمرة

طول 
 البذرة

عرض 
 البذرة

شكل 
 البذرة

BET1 3.90j 0.93g 4.24e 2.04a 1.56b 1.31gh 1.41a 0.73b 1.95d-f 

BET2 4.52gf 1.00f 4.56ed 2.05a 1.74a 1.18l 1.30c 0.77a 1.69i 

BET3 6.37a 1.09cb 5.95a 1.76c 1.40d 1.27ji 1.18ed 0.67cd 1.76ih 

BET4 4.71ed 1.18b 4.27e 1.93b 1.57b 1.23jk 1.09f 0.70cb 1.56j 

BET5 4.48gf 1.30a 3.51f 1.92b 1.43dc 1.34gf 1.38ba 0.70cb 1.97c-e 

BEW1 4.65d-f 0.85h 5.53b 1.51f 1.10h 1.38ed 1.23d 0.65d 1.89e-g 

BEW2 4.77ed 0.82h 6.02a 1.68d 1.26e 1.34gf 1.12ef 0.59f 1.92d-f 

BEW3 4.01ji 0.79h 5.32cb 1.89b 1.46c 1.30ih 1.35bc 0.76a 1.77ih 
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BEW4 4.15hi 1.12cb 3.77f 1.71dc 1.11gh 1.55b 1.37ba 0.68cd 2.04cb 

BEW5 
4.61e-

g 
1.08c-e 4.31e 1.53f 1.15gf 1.33f-h 1.09f 0.54g 2.01b-d 

BEW6 4.39hg 1.03d-f 4.34e 1.22i 1.01i 1.21kl 0.98g 0.57gf 1.72i 

BEW7 5.17c 1.14cb 4.71d 1.32h 0.94j 1.41d 1.09f 0.59f 1.87fg 

BEW8 3.84j 0.66i 5.92a 1.74c 1.44c 1.21kl 1.13ef 0.62e 1.83hg 

BEW9 5.21c 1.01fe 5.18c 1.42g 0.89k 1.60a 1.14ef 0.50h 2.29a 

BEW10 5.76b 1.29a 4.49ed 1.60e 1.17f 1.37ef 1.34a-c 0.70cb 1.93d-f 

BEW11 4.86d 0.82h 6.09a 1.48f 1.01i 1.47c 1.14ef 0.55g 2.10b 

LSD 0.2413 0.0693 0.3416 0.0559 0.0478 0.0379 0.0665 0.0309 0.0879 

األحرؾ المتشابهة ضمن العمود الواحد تشٌر الى عدم وجود فروق معنوٌة بٌن المتوسطات عند مستوى الثقة 
5 .%
 

, (غ)وزن الثمرة الرطب والجاؾ, (غ)ووزنها الرطب والجاؾ, (2سم)متوسط مساحة الورقة. 9)) الجدول
ًا  المدروسة البرٌة للطرزونسبة الشحم ( غ)زن الرطب والجاؾ للبذرةالو , فً محافظة إدلب الدراسة لمواقع تبعا

 2009و 2008 سورٌة

رمز 
 الشجرة

سطح 
 الورقة

الوزن 
الرطب 
 للورقة

الوزن 
الجاؾ 
 للورقة

الوزن 
الرطب 
 للثمرة

الوزن 
الجاؾ 
 للثمرة

الوزن 
الرطب 
 للبذرة

الوزن 
الجاؾ 
 للبذرة

/ للبنسبة ا
 البذرة

BET1 2.124g-j 0.119fe 0.072fe 3.118b 1.593a 0.665ba 0.491ba 3.26de 

BET2 
2.575e-

g 
0.144dc 0.090c 4.058a 1.706a 0.711a 0.496a 4.75ba 

BET3 4.315a 0.238a 0.130a 2.413d 1.049cd 0.508ed 0.357e 2.95e-g 

BET4 3.645b 0.225a 0.130a 3.240b 1.657a 0.511ed 0.387de 4.39bc 

BET5 3.572cb 0.179b 0.111b 2.772c 1.313b 
0.591b-

d 
0.432dc 3.15fe 

BEW1 2.354g-i 0.113gf 0.068fe 1.437gh 0.735gf 0.465ef 0.351e 1.86jk 

BEW2 1.993h-j 0.108gf 0.064f 1.958e 0.736gf 0.344hi 0.261gf 3.95c 

BEW3 1.987h-j 0.113gf 0.067fe 2.765c 1.194cb 0.696a 0.507a 2.26h-k 

BEW4 3.023c-f 0.148dc 0.087c 1.669gf 0.855ef 
0.614a-

c 
0.443bc 1.80k 

BEW5 1.905ji 0.126dfe 0.075de 1.632gf 0.647gh 0.327hi 0.222gh 3.79dc 

BEW6 2.521f-h 0.139dce 0.084dc 1.029ij 0.408j 0.319hi 0.220gh 2.63e-h 

BEW7 
3.194c-

d 
0.181b 0.101b 1.001j 0.477ij 0.354hg 0.261gf 1.92i-k 
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BEW8 1.612j 0.091g 0.052g 2.799c 0.994ed 
0.448e-

g 
0.296f 5.38a 

BEW9 
3.119c-

e 
0.153c 0.085dc 0.893j 0.437ij 0.256i 0.183h 2.49g-j 

BEW10 4.623a 0.194b 0.109b 1.701f 0.763gf 
0.522c-

e 

0.396c-

e 
2.14h-k 

BEW11 
2.651d-

g 
0.101gf 0.068fe 1.272ih 0.563ih 0.382f-h 0.239g 2.54f-i 

LSD 0.57082 0.025 0.011 0.25 0.148 0.344 0.052 0.633 

األحرؾ المتشابهة ضمن العمود الواحد تشٌر الى عدم وجود فروق معنوٌة بٌن المتوسطات عند مستوى الثقة 
5.% 
 

تؽٌراًا مدروساًا م 18متوسط الخصائص لـ (10)الجدول

قٌمة أدنى قٌمة أعلى  التجرٌبً الخطأ المتوسط   
 نسبة
%التباٌن  

 المتؽٌرات

الورقة طول 14.25 0.672 4.713 6.370 3.840  

الورقة عرض 18.26 0.184 1.007 1.300 0.660  

الورقة شكل 17.10 0.836 4.888 6.090 3.510  

الثمرة طول 15.01 0.251 1.675 2.050 1.220  

الثمرة عرض 20.10 0.254 1.265 1.740 0.890  

الثمرة شكل 8.90 0.120 1.344 1.600 1.180  

البذرة طول 10.91 0.132 1.209 1.410 0.980  

البذرة عرض 12.68 0.082 0.645 0.770 0.500  

البذرة شكل 9.31 0.176 1.894 2.290 1.560  

الورقة سطح 31.06* 0.878 2.826 4.623 1.612  

للورقة الرطب الوزن 29.74* 0.044 0.148 0.238 0.091  

للورقة الجاؾ الوزن 26.89* 0.023 0.087 0.130 0.052  

للثمرة الرطب الوزن 44.41* 0.937 2.110 4.058 0.893  

للثمرة الجاؾ الوزن 46.07* 0.436 0.945 1.706 0.408  

1 للثمرة الرطب الوزن 42.75* 0.842 1.970 4.036 0.891  

للبذرة الرطب الوزن 29.95* 0.144 0.482 0.711 0.256  

للبذرة الجاؾ الوزن 31.34* 0.109 0.346 0.507 0.183  

البذرة/  اللب نسبة 35.56* 1.095 3.079 5.380 1.800  

  كبٌرة التباٌن نسبة أن على تدل*

, (بذرة, ثمرة, قةور)أجري التحلٌل العنقودي للخصائص المورفولوجٌة : التحلٌل العنقودي للخصائص الشكلٌة
كما ضمت كل مجموعة تحت , فتوزعت الطرز إلى ثالث مجموعات متداخلة من حٌث الموقع الذي تنتمً إلٌه

: وجازت هذه المجموعات كما ٌلً, (3والشكل  15الجدول )مجموعة أو أكثر
: ورقة( 1: لٌةالتً تمٌزت بالخصائص التا%( 94)بلؽت نسبة التشابه بٌن أفرادها حوالً : المجموعة األولى

تحمل هذه الطرز ثماراًا بأشكال ( 2, قصٌرة وضٌقة أومتوسطة وذات أشكال إهلٌلٌجٌة مستدقة الطرؾ أوإهلٌلٌجٌة

ذات وزن ( 4إهلٌلٌجٌة أو بٌضاوٌة, )تتسم بذورها بأشكال ( 3, وذات وزن متوسط, مختلفة كروٌة أو بٌضاوٌة

كما وتتماٌز معنوٌاًا , بٌن هذه الطرز عند معظم الخصائص ظهر تباٌن معنوي( 9و 8الجدول )ومن خالل . مرتفع
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تحت مجموعة : أوال, وأمكن تقسٌم هذه المجموعة إلى تحت مجموعتٌن. أٌضاًا عن أشجار المجموعات األخرى

والتً , فً موقع كفر تخارٌم (BET1, BET2)وشملت األشجار %  (97.5)بلؽت نسبة التشابه بٌنها: أولى 

  %(97.7)بلؽت نسبة التشابه بٌنها: تحت مجموعة ثانٌة :ثانٌا%. (97.5)لبعض بنسبة تشابهت بٌن بعضها ا

بلؽت نسبة التشابه بٌن أفرادها حوالً : المجموعة الثانٌة.فً موقع كفر تخارٌم (BET4, BET5)وشملت الطرز 

إهلٌلجً  -ٌجًذات شكل إهلٌل, متوسطة-ضٌقة, متوسطة-قصٌرة: ورقة( 1:وتمٌزت بالخصائص التالٌة%( 95.7)

ظهرت : بذورها( 4, متوسط -وزنها منخفض( 3, متطاولة -بٌضاوٌة-كروٌة: ثمارها( 2, رمحً-مستدق الطرؾ

ٌُوظهر . مرتفعاًا  -متوسطاًا  -إال أن وزنها كان منخفضاًا , متطاولة-إهلٌلٌجٌة-بٌضاوٌة إلى وجود  9)و 8 الجدول)و

 :انقسمت إلى تحت مجموعتٌن  إال أنها, تباٌن معنوي بٌن أشجارها عند معظم خصائصها
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 2009و 2008سورٌة فً , قٌم معامل االرتباط بٌن الخصائص الكمٌة المدروسة لطرز الزٌتون البري إدلب (11)الجدول 

 

رات المتغي
طول 
ة الورق

عرض 
ة الورق

شكل 
ة الورق

طول 
رة الثم

عرض 
رة الثم

شكل 
رة الثم

طول 
البذرة

عرض 
البذرة

شكل 
البذرة

سطح 
ة الورق

الوزن 
رطب  ال
ة لمورق

الوزن 
الجاف 
ة لمورق

الوزن 
رطب  ال
رة لمثم

الوزن 
الجاف 
رة لمثم

الوزن 
رطب  ال
رة1 لمثم

الوزن 
رطب  ال
لمبذرة

الوزن 
الجاف 
لمبذرة

نسبة 
الشحم

ة 0.281-0.281-0.311-0.363-0.288-0.307-0.2010.0650.7680.6850.634-0.204-0.2800.179-0.291-10.4530.259طول الورق

ة 0.267-0.0920.0740.133-0.0560.081-0.0290.7900.7970.831-0.0650.1220.1630.149-0.003-0.727-0.4531عرض الورق

ة 0.3670.112-0.327-0.169-0.294-0.156-0.389-0.322-0.246-0.3120.052-0.351-0.007-0.128-0.199-0.7271-0.259شكل الورق

رة 0.0130.1030.1510.9380.9500.8830.8370.8290.486-0.349-0.3980.6610.814-0.19910.930-0.003-0.291-طول الثم

رة 0.0740.1150.1590.9920.9510.9560.7620.7420.655-0.611-0.7000.4340.795-0.1280.9301-0.065-0.280-عرض الثم

رة 0.648-0.288-0.313-0.649-0.534-0.650-0.096-0.071-0.4470.8580.167-0.70010.141-0.398-0.007-0.1790.122شكل الثم

0.206-0.0070.0300.4540.5310.4250.8290.844-0.3510.6610.4340.14110.7380.1440.149-0.2040.163-طول البذرة

0.5550.1750.2230.2650.7900.8310.7420.9600.9750.115-0.4470.7381-0.3120.8140.795-0.2010.149-عرض البذرة

0.394-0.387-0.380-0.532-0.530-0.569-0.334-0.317-0.057-0.5551-0.6110.8580.144-0.349-0.0290.052-0.065شكل البذرة

ة 0.335-0.1350.0720.119-0.0760.037-0.05710.8920.888-0.0740.1670.1490.175-0.013-0.246-0.7680.790سطح الورق

ة رطب لمورق 0.118-0.3170.89210.9870.1020.2120.0150.0880.140-0.0070.223-0.071-0.3220.1030.115-0.6850.797الوزن ال

ة 0.101-0.3340.8880.98710.1520.2710.0700.1400.186-0.0960.0300.265-0.3890.1510.159-0.6340.831الوزن الجاف لمورق

رة رطب لمثم 0.0760.1020.15210.9600.9780.7730.7470.664-0.569-0.6500.4540.790-0.1560.9380.992-0.056-0.307-الوزن ال

رة 0.5300.0370.2120.2710.96010.9140.8140.8100.515-0.5340.5310.831-0.2940.9500.951-0.2880.081-الوزن الجاف لمثم

رة1 رطب لمثم 0.1350.0150.0700.9780.91410.7450.7020.708-0.532-0.6490.4250.742-0.1690.8830.956-0.092-0.363-الوزن ال

رطب لمبذرة 0.3800.0720.0880.1400.7730.8140.74510.9890.083-0.3130.8290.960-0.3270.8370.762-0.3110.074-الوزن ال

0.3870.1190.1400.1860.7470.8100.7020.98910.032-0.2880.8440.975-0.3670.8290.742-0.2810.133-الوزن الجاف لمبذرة

0.1010.6640.5150.7080.0830.0321-0.118-0.335-0.394-0.2060.115-0.648-0.2670.1120.4860.655-0.281-نسبة الشحم
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:  (PCA)تحلٌل العناصر األساسٌة (12)الجدول 
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15

Eigenvalue 8.510 4.454 2.506 1.168 0.878 0.228 0.097 0.057 0.043 0.029 0.017 0.007 0.004 0.001 0.000

Variability (%) 47.278 24.746 13.924 6.489 4.878 1.268 0.537 0.319 0.237 0.164 0.092 0.041 0.019 0.007 0.002

Cumulative % 47.278 72.024 85.948 92.436 97.314 98.582 99.119 99.438 99.675 99.838 99.931 99.972 99.991 99.998 100.000 

F : المحور المدروس

تكون قٌمة التباٌن التً تعبر عنها  (1.00)من عند محور معٌن أقل  Eigenvalueعندما تكون قٌمة معامل التباٌن 
 . المواصفات المرتبطة بهذا المحور صؽٌرة وبالتالً تهمل

 

معامل االرتباط بٌن الخصائص الكمٌة المدروسة والمحاور األساسٌة   (13)الجدول

F1F2F3F4     المتغيرات      المحاور    

0.3050.499-0.3100.706-طول الورقة

0.373-0.0700.9040.049عرض الورقة

0.3200.783-0.434-0.301-شكل الورقة

0.0550.1130.122-0.936طول الثمرة

0.1910.065-0.124-0.962عرض الثمرة

0.6050.1950.6400.122-شكل الثمرة

0.5940.1350.7500.170طول البذرة

0.9130.1560.2200.123عرض البذرة

0.0570.5880.068-0.592-شكل البذرة

0.0550.198-0.0250.952سطح الورقة

0.2990.037-0.1710.920الوزن الرطب للورقة

0.021-0.276-0.2260.921الوزن الجاف للورقة

0.1530.042-0.127-0.965الوزن الرطب للثمرة

0.010-0.037-0.9670.018الوزن الجاف للثمرة

0.017-0.150-0.198-0.932الوزن الرطب للثمرة 1

0.8900.0580.3860.112الوزن الرطب للبذرة

0.8810.1190.4040.098الوزن الجاف للبذرة

 0.140-0.604-0.416-0.476نسبة الشحم

قع فً مو (BEW10, BEW4)شملت الطرز%( (97.2بلؽت نسبة التشابه فٌما بٌنها : تحت مجموعة أولى 
الذي ٌبتعد عن  BET3والطراز , %(97.5)كانت نسبة التشابه بٌن هذٌن الطرازٌن, (الوادي الكبٌر)حارم

 .الوادي الكبٌر -فً موقع حارم% (0.3)الطرازٌن السابقٌن بنسبة 

من موقع  BEW11, BEW1وشملت الطرازٌن%( (97.2بلؽت نسبة التشابه بٌنها: تحت مجموعة ثانٌة 
الوادي )من حارم BEW9,  BEW7, BEW6والطرز , %(99.2)اللذان ٌتشابهان بنسبة ( رالوادي الكبً)حارم
 %. (98.7)ودرجة التشابه بٌنها , (الكبٌر

, قصٌرة: ورقة( 1: وتمٌزت بخصائص% (91.2)بلؽت نسبة التشابه بٌن أفرادها حوالً : المجموعة الثالثة
وزنها ( 3, كروٌة -بٌضوٌة: ظهرت ثمارهاو( 2, إهلٌجً مستدق الطرؾ-ذات شكل رمحً, متوسطة-ضٌقة

وشملت هذه المجموعة . مرتفع -ذات وزن متوسط( 4, إهلٌلٌجٌة-بٌضوٌة: بذورها( 3, متوسط -منخفض
 BEW8والطراز , %(97.8)وٌتشابهان بنسبة , (الوادي الكبٌر)فً موقع حارم BEW5, BEW2الطرازٌن 

ومن الواضح أنه % 5.4الذي ٌبتعد بنسبة  BEW3لطراز وا,   4%الذي ٌبتعد عن الطرازٌن السابقٌن بنسبة
 .9)و 8 الجدول)ٌوجد بٌن هذه الطرز اختالؾ معنوي بالنسبة لمعظم الخصائص

نسب مساهمة الخصائص المدروسة المرتبطة بكل من المحاور األربعة ودورها فً تمٌٌز الطرز   (14)الجدول

 2009و  2008سورٌة فً , المدروسة من محافظة إدلب



2012( 4)العدد ( 40)المجلد  ISSN: 2224-9796 (Online) مجلة زراعة الرافدٌن  
ISSN: 1815 – 316 X (Print) 

 

 101 

 4المحور  3المحور  2المحور  1المحور  الخصائص المورفولوجٌة المدروسة

 21.321 3.704 11.182 1.133 طول الورقة

 11.926 0.096 18.346 0.058 عرض الورقة

 52.43 4.094 4.221 1.066 شكل الورقة

 1.275 0.509 0.068 10.305 طول الثمرة

 0.362 1.451 0.345 10.879 عرض الثمرة

 1.267 16.355 0.853 4.298 الثمرة شكل

 2.468 22.435 0.408 4.144 طول البذرة

 1.289 1.925 0.544 9.803 عرض البذرة

 0.397 13.803 0.073 4.123 شكل البذرة

 3.346 0.122 20.359 0.007 سطح الورقة

 0.119 3.574 19.011 0.344 الوزن الرطب للورقة

 0.038 3.046 19.056 0.599 الوزن الجاؾ للورقة

 0.153 0.938 0.364 10.938 الوزن الرطب للثمرة

 0.009 0.055 0.007 10.985 الوزن الجاؾ للثمرة

 0.026 0.9 0.878 10.218 1الوزن الرطب للثمرة 

 1.083 5.935 0.076 9.316 الوزن الرطب للبذرة

 0.82 6.512 0.32 9.118 الوزن الجاؾ للبذرة

 1.67 14.545 3.889 2.666 نسبة الشحم

 

               
ارتباط الخصائص المدروسة         ( 2الشكل )ارتباط الخصائص والطرز المدروسة                      1)الشكل )  

بالمحورٌن األول والثانً    بالمحورٌن األول والثانً                                                  
 
 سورٌة, توزع الطرز المدروسة إلى مجموعات تبعاًا لخصائصها الشكلٌة ومواقع جمعها إدلب. 15) الجدول) 

 2009و  2008

 

 3 2 1 المجموعة

  BET1 BET3 BEW2 
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 BET2 BEW1 BEW3 

 BET4 BEW4 BEW5 

 BET5 BEW6 BEW8 

  BEW7  

  BEW9  

  BEW10  

  BEW11  

 
وكذلك الحال , أن طرز األشجار البرٌة فً موقع كفر تخارٌم قد توزعت فً مجموعتٌن 15) الجدول) وٌوضح

إلى ( الوادي الكبٌر)انقسمت طرز الموقع الثانً حارم, وفً الوقت ذاته, (الوادي الكبٌر)بالنسبة لموقع حارم
, زٌتون المدروسة حتى داخل الموقع الواحداألمر الذي ٌشٌر إلى وجود تباٌن بٌن الطرز البرٌة لل, مجموعتٌن

ٌُوشٌر ( . 9و 8الجدول )وأكد ذلك وجود فروق معنوٌة بٌن الطرز المدروسة  إلى أن , (16والجدول  3الشكل )و
بٌنما وصل , (11.8)وبٌن مركز المجموعة األولى والثالثة, (6.2)البعد بٌن مركز المجموعة األولى والثانٌة هو

 .المجموعة الثانٌة و المجموعة الثالثةبٌن مركز  (16.4)إلى

 
البُوعد بٌن مراكز المجموعات المكونة من طرز الزٌتون البرٌة الموزعة تبعاًا لخصائصها الشكلٌة :  (16)الجدول

 2009و  2008سورٌة , ومواقع جمعها, إدلب

 

 3 2 1 رقم المجموعة

1 0 3.373 2.320 

2 3.373 0 2.539 

3 2.320 2.539 0 

 
 البحر حوض إقلٌم فً تقع العمل هذا فً الدراسة مناطق أن  GPS جهاز باستخدام الجؽرافٌة لدراسةا بٌنت

      وحارم, تخارٌم كفر موقعً من إدلب محافظة من المجموعة المدروسة الطرز توزعت حٌث. المتوسط
 مع هذا وٌتوافق, البحر طحس عن م391  ارتفاع حتى الساحلٌة الجبال لسلسلة الشرقً السفح على( الكبٌر الوادي)
 ارتفاع أدنى عند المدروسة الطرز هذه تواجدت كما, Zohary (1973)و( 1993) وآخرون أسود وجده ما

 أنها إال, المتوسطً للمناخ السورٌة األراضً كل وتخضع,  (2002, نحال)البحر سطح عن م 281 حوالً

 الجوٌة والرطوبة والصؽرى العظمى الحرارة ودرجات السنوٌة األمطار كمٌة حٌث من بٌنها قٌما اختلفت
 العوامل من هً الصؽرى الحرارة ودرجات األمطار وكمٌة وشدته ومدته الصٌفً الجفاؾ من فكل. والتبخر
 (.2002, نحال) مختلفة مساحات على وانتشاره الحراجً النبت توزٌع فً تساهم التً األساسٌة

 
 
ًا للمواصفات المورفولوجٌة الكمٌة  التحلٌل العنقودي وتحدٌد مدى(: 3.الشكل) القرابة بٌن الطرز البرٌة للزٌتون تبعا
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BEW1

BEW11

BEW6

BEW7

BEW9

BET3

BEW4

BEW10

BET4

BET5

BET1

BET2

BEW3

BEW8

BEW2

BEW5

0.86070570.88070570.90070570.92070570.94070570.96070570.9807057

ال  ل ل ال   و   و      م   ال شاب  ب ن الطرز البر ة للز  ون  ب ا  للموا  ا  المور ولوج ة الكم ة 

 
 

 النتح التبخر معامل وكذلك, والعظمى الصؽرى الحرارة ودرجات أمطار من المناخٌة العوامل دراسة خالل ومن
 تبعاًا ًا  لكوذ الرطبة شبه المناطق من وهً, بارد وشتاز, وجاؾ حار طوٌل بصٌؾ تتسم المناطق هذه أن تبٌن

 المناطق فً البري الزٌتون تواجد إمكانٌة على أكد الذي( 2002, نحال) مع ٌتوافق وهذا, UNISCO لتصنٌؾ

 مع وبالتضافر الدراسة هذه فً والمناخٌة الجؽرافٌة المؤشرات كل إن. الجافة وشبه الرطبة والشبه الرطبة
ًا  الطرز هذه مرونة مدى إلى تشٌر اإنم,  (Zohary, 1973)و( 1993, وآخرون أسود) سابقة دراسات  بٌئٌا
وأوضحت هذه الدراسة . (Lavee, 1992; Zohary, 1975) مع ٌتوافق وهذا, المتوسطً المناخ مع وتكٌفها

وحب    .Quercus calliprinos Lالسندٌان العادي)أٌضاًا أن الزٌتون البري ترافق مع أنواع نباتٌة أخرى مثل 
إلى أن الزٌتون  (2002)نحال  كما أشار . (2007, باكٌر)وافق هذا مع وٌت( .Myrtus commuins Lاآلس 

.  Quercetalia callipriniوللرتبة  Quercion callipriniالبري من األنواع الممٌزة للتحالؾ 

 بٌنما, الواحد للطراز المكررات بٌن معنوٌة فروق تظهر لم المدروسة للخصائص اإلحصائً التحلٌل خالل من 
كما تباٌنت قٌم معامل التباٌن وأخذت قٌماًا عالٌة عند كل .  أكثر أو صفة عند المدروسة الطرز بٌن ٌةمعنو كانت

غ (29.95) الوزن الرطب للبذرة , غ(46.07)غ ووزنها الجاؾ (44.41)من الخصائص الوزن الرطب للثمرة 
, غ (26.89)ووزنها الجاؾغ  (29.74)الوزن الرطب للورقة,  (35.56)نسبة الشحم, غ (31.34)ووزنها الجاؾ

كما أنه عند دراسة درجة القرابة بٌن تلك , وتؤكد هذه النتائج وجود تباٌن بٌن الطرز المدروسة مورفولوجٌاًا 
, الطرز توزعت فً ثالث مجموعات ضمت المجموعة األولى أربع طرز جمعت من منطقة كفر تخارٌم

وأما المجموعة , الوادي الكبٌر –أفراد من منطقة حارم والمجموعة الثانٌة ضمت فرد واحد من كفر تخارٌم وسبع 
وبالتالً نجد أنها لم تتوزع حسب المنطقة , الوادي الكبٌر –الثالثة فقد حوت على أربع أفراد من منطقة حارم 

الذي أظهر وجود تباعد بٌن الطرز ( 3الشكل )وٌوضح ذلك . وهذا ٌدل أٌضاًا على التباٌن فٌما بٌنها, الجؽرافٌة
األمر الذي ٌدل على أن , ؼٌر أن أفراد كل مجموعة تشابهت فٌما بٌنها فً معظم الخصائص المدروسة. دروسةالم

 Giovanni)أفراد المجموعة الواحدة ٌمكن أن تمثل طرزاًا مظهرٌة ناتجة عن مصدر وراثً واحد وٌتفق هذا مع 

et al., 1995; Hilali et al., 1995; Barranco, 1995) .ل دراسة تحلٌل العناصر األساسٌة وتبٌن من خال

ؼٌر أن المحور األول , أن أهم المحاور التً تعبر عن أعلى قٌم التباٌن هً المحاور األول والثانً والثالث والرابع
وأخذت . الذي ٌمثل خصائص الثمرة والبذرة كان ذو النسبة األكبر فً التعبٌر عن التباٌن بٌن الطرز المدروسة

وهً الخصائص , طب والجاؾ للثمرة والوزن الرطب والجاؾ للبذرة أعلى قٌم ارتباط معهالخصائص الوزن الر
 ,.Bari, et al)وٌتوافق هذا مع  , (14الجدول )ذاتها التً ساهمت بالنسبة األكبر فً تمٌٌز الطرز المدروسة 
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زٌتون البري والمزروع  وتجدر اإلشارة إلى أن الكثٌر من الباحثٌن قد وجدوا صعوبة فً التمٌٌز بٌن ال. (2000
(Bronzini de Caraffa et al., 2002) ا مماثال البري الزٌتون ٌصبح إذ  إذا المجاورة المزروعة لألصناؾ جدًا

 أجل من عدة محاوالتوكان هناك . Chevalier, 1948 (Liphschitz, 1991 ;) ذاتها الزراعٌة بالعناٌة حظً
 العالقة أن ؼٌر,  (Lumaret et al., 2004) للزٌتون والمزروع البري الشكلٌن بٌن للتمٌٌز خاص معٌار وضع
 للطرز المورفولوجٌة الخصائص مقارنة لدى الدراسة هذه إلٌه خلصت ما وهذا. التعقٌد شدٌدة زالت ما بٌنهما
 المدروسة البرٌة الطرز معظم عند فاألوراق. الزٌتون من المزروعة األصناؾ عند مثٌالتها مع المدروسة البرٌة
, دعٌبلً) المزروعة الزٌتون أصناؾ مع الخاصٌة هذه فً وتشابهت, الطرؾ مستدق إهلٌلٌجً شكل ذات كانت

 األصناؾ ثمار مع المدروسة البرٌة الطرز ثمار مقارنة ولدى. 2007), باكٌر( )القٌسً, إنصاصً, حمبالسً
 Abdine, et)( والخضٌري اصًإنص) الصنفٌن وبٌن بٌنها مشترك قاسم هو البٌضوي الشكل أن تبٌن المزروعة

al., 2007) .طرازي عند متطاول من المدروسة البرٌة الطرز بذور شكل تنوع كما BEW11, BEW9) )ًالت 
 ,BET1, BET3)طرز عند وبٌضوي, (Abdine, et al., 2007) وقرمانً دان صنفً مع فٌه تشابهت

BET5, BEW1, BEW2, BEW3, BEW5,  BEW7, BEW10) وإنصاصً, زٌتً اؾاألصن عند كما  ,
 ٌكون أن ٌمكن البري الزٌتون أن القول على تشجع المؤشرات هذه كل إن. (Abdine, et al., 2007)وحمبالسً

 ;Rugini and Lavee, 1992; Zohry, 1994)  مع هذا وٌتوافق المزروع للزٌتون البري األصل هو

Amane et al., 1999). 
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ABSTRACT 

Geo-ecological survey was conducted for a number of wild olive genotypes growing 

naturally in tow different locations (kfr-takharim and Harem- (Wadi Al-kabeer) at 

Edleb province, during 2008 and 2009 seasons.  The objective of this work was to study 

the geo- ecological distribution, and the degree of convergence between genotypes 

morphology. The plant material consists of a random collection of (16) Phenotypes, 

from which 50 leaves, 50 fruits and 50 seeds per tree, are also randomly collected. The 

morphological characteristics were studied according to the International Olive Council 

methods and a cluster analysis has been also carried out for their morphological 

characteristics. Results showed that studied genotypes  are environmentally flexible, 

and adapted to the Mediterranean climate, as they are growing at different altitudes, 

ranging between 281-391 m above sea level. These genotypes could  be clustered into 

three major groups, where a significant variability existing among some of the studied 

characteristics (fruit and seed's length and wide in addition to fruit and seed's wet and 

dry weight).The percentage of similarity within the first group was (94%),  the second 

(95.7%) and the third (91.2%), where fruit and seed characteristics, have played a major 

role in groups distribution, particularly the fruit's weight. 
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