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 Amygdalusواللوز الوزالي   Rhamnus palaestina  Boissدراسة تأثير بعض األوساط والمعامالت في إنبات ونمو السويد الفلسطيني

spartioides Spach. 

Effect of some medias and treatments on germination and growth of Rhamnus palaestina Boiss and  

Amygdalus spartioides Spach. 

 امللخص 

 املراجع

ث حنسذذثبلحثذذاو لبحسذذوعيلل2020ول2019-2018ث حنسذذثبلحثذذاو لبحاذذوقلبحذذوقبح لوب الذذوبملل2019ول2018نفذذالبحث ذذ لشذذ لليذذاللراعذذبلبحق بالذذبلثيليذذ ل ذذ للالذذ ل ل
,ل750,ل0)وا رعذذقلم لذذونلبحيثذذ حعنل(لأسذذ ثع ل6,ل4,ل0)ولذذيالبحاندذذعيل(لسذذل يلثاذذيملل لذذ ,ل لذذل,لا ثذذب)بحفاسذذنعن لثفذذيالي بسذذبلاذذناع للرونذذ للبح انذذبلبحا بثعذذبل

1500 ppmققذلللا لاذبلثذاو لبحاذوقلبحذوقبح لثذذ حيث حعنل .حذذملانثذللثذاو لبحسذوعيلبحفاسذنعن .لشذ لإنثذ للثذاو لبحاذوقلبحذوقبح لوبحسذوعيلبحفاسذنعن لونلذولث ي بافلذ (ل 
ااافذ لبحلا لاذبلبحلق والذبلشذ ل انذبلبحا ثذبللذ ل%(.ل73.33)أس ثع لش ل انبلبحا ثبللذ لبح لذلللذ لبحسذل يلأالاذةلنسذثبلإنثذ للل4ل لبحاندعيللppmل750ثا رعقل

 %(.لل68.33)بحسل يللنلبحلا لابلنفسف ل

 القسم النظري

ومذولل,Rosaceae (Post ,1896)مت  لفصيتة ا لفييةةتا  Prunoideaتحت  لفصيتة ا لفخيخةتا    Amygdalus spartioides Spach عاثذ لبحاذوقلبحذوقبح 
عا لذذلل,لوشذذ لساسذذابلحثنذذ نلبحيذذ  عب,ل(1970,لMouterde)لعصذذ يالشذذ لسذذو عبل,عنايذذ للذذنلينذذوالا رعذذ ل اذذةلإعذذ بن ,لناصذذثبلفذذ سذذو ألأش البحلااذذييالليذذيع ا

ل(.1997,لياث لوقل ؤه%ل)24.75ل  ابثاغللنسثبلإنث للثاو لبحاوقلبحوقبح للنللننقبلل(.2012,لن  ل)ي ي للل اافبللنلبحيف ال
,لأغصذ نف لليذورب,لم1-2للومذوليذيع الان ةعذبلبحلسذرنلب اف الفذ ل, RhamnaceaeبحفصذعابلبحنثقعذبلRhamnus palaestina Boissعاثذ لبحسذوعيلبحفاسذنعن ل

 (.لل2012,لن  ل)ش لبحلن ن لبحيب اعبلبحي شبلوييعيالبحيف الويب للبحغ ث للبحسنيع نعبلوبحصنوث عبلعاعشل

1.Mouterde, P.1966, 1970, 1983. Nouvelle flore de liban et de la Syria.Tomes 1,2,3dittodad et Mechreque, Beyrouth. Liban. 
2.Post,G,E – 1896 (Flora of Syria, Palastine and Sinai – Vol2, second edition –American University Of Beirut, Beyrut, Libanon). 

 

بحلافيل,لش لسو عبلPrunus Amygdalusا  ع للأوحعبلثعةعبلويغ بشعبلنث اعبل وللب صوللبحث عبلحينسلبحاوقل,ل1997ياث ألل ليلنثعلألبح عسأل شع ألغقبلألالثيلبهللأ -1
 .I.P.G.R.Iبحيوح لحالص ي لبحو باعبلبحنث اعبل

 .FAOلنظلبلب غاعبلوبحق بالبلحأللملبحلا يال,لش لسو عبلبح  بيعبلوسوالبلبحا وال,ل2012, إبيلهةم, نحال -2

زهراء األمري  :  إعداد   

 النتائج واملناقشة

 جامعة دمشق
السراعيةكلية الهندسة   

ملوارد الطبيعية املتجددة والبيئةاقسم     

ل4يبافتنضتتةة متتة   ppm 1500ول750اللااذذنا لثذذاو لبحسذذوعيلبحفاسذذنعن لثف لذذونلبحيثذذ حعنلثا رعذذقمل-
عذؤا لا رعذالبح انذبلبحق بالعذبلشذ للؤيذ للاوسذنلنسذثبل.لوراحكلثا رعالبح انبلبحق بالعذب,لأس ثع ل6و

عذذؤا لشذذ لكمتتا  بإلنثذذ للحثذذاو لبحاذذوقلبحذذوقبح للانوعذذ الواحذذكلاثاذذ الح صذذ ةصلرذذلل انذذبلوالسذذعل لبحفعقع ةعذذب
لؤي للاوسنلنوللبحنث للالنيلبحاوقلبحوقبح لثيذرلللانذوملواحذكلناعيذبلاثذ عنلبح صذ ةصلبحرعلع ةعذبل

أراذذ لبح انذذ لل)وبحفعقع ةعذذبلحا انذذ للوث حاذذ ح لاثذذ عنلبحنلذذولبحنذذوح لحانثذذ للوبحلذذ اثنلثااذذكلبح صذذ ةصل
عاذذذنا لرذذذلللذذذنل (.1:1:1سذذذل يلثاذذذيملل لذذذ لثنسذذذثبل+ل لذذذلل+لمذذذ ل انذذذبلا ثذذذبللول ءلذذذب صذذذوثبل

لؤي مللاوسنلنوللبحياو لوالييم لالنيلنث ا للبحاوقلبحوقبح للانوع الثا رعالبح انبلبحق بالعذبلبحذامل
أشدذذذللنلذذذولحاليلذذذو لبحيذذذا مل)عارذذذسل ص ةصذذذف لبحفعقع ةعذذذبلوبحرعلع ةعذذذبلوي يذذذبل صذذذوثاف لاللولذذذ ال

ورذاحكلأرثذ للاوسذنلالذييل,لسذل يلثاذيملل لذ +ل لذلل+لث حلاوسنلر نلش لبح انبلبحلرونبللنلا ثذبل
رلذذذ لعاذذذنا لإعي ثعذذذ اللؤيذذذ للاوسذذذنلبحذذذوقنلبح نذذذالبحراذذذ لحنث اذذذ للبحاذذذوقلبحذذذوقبح لثيذذذرلل,ل(لذذذنلبحيذذذاو 

لانذذذوملثا رعذذذالبح انذذذبلواحذذذكلناعيذذذبلاذذذنا لرذذذلللذذذنللاوسذذذنلنذذذوللبحنثذذذ للولاوسذذذنلنذذذوللبحيذذذاو ل
 750)أشدذذلللاوسذذنلنسذذثبلإنثذذ للحثذذاو لبحاذذوقلبحذذوقبح ل ققافذذ لبحثذذاو لبحلا لاذذبلثذذ حيث حعنل.لوالذذييم 

ppmسذذذذذل يلثنسذذذذذثبل+ل لذذذذذلل+لأسذذذذذ ثع لوبحلق والذذذذذبلشذذذذذ لرذذذذذلللذذذذذنل انذذذذذبلا ثذذذذذبلل4وبحلندذذذذذياللذذذذذيال(ل
يهاتتتتا  لفخ نتتتتا  كانتتتتا , %( 68.33)ل1:2سذذذل يلثنسذذذثبل+لو انذذذبلا ثذذذبل%(لل73.33)1:1:1

رل ل,ل(يا لالاةلبحاوبح ل5.667,ل6.333)لألفضل بافنسبا فمؤشي متيسن عةة لفجذيي ع ى لفنبا  
أستتابةث  تتم تيلعتيتتا فتت  خ نتتا  4يتنضتتةةها متتة   ppm 750ااذذيللا لاذذبلبحثذذاو لثذذ حيث حعنلثا رعذذقل

ستتماة هتت  لألفضتتل فتحلةتتت أع تتى متيستتن نمتتي نتتيف  ينمتتي جتتذي  ييت  ينتت  + يمتتل + تيبتتا 

 (.غ ع ى لفتيلف  6.967, سم 47.67, سم 65.67)ف نباتا  


