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 السعودية  العربية  ابململكة  القصي  منطقة  ف  طبيعيا  النامية  الصحراوية  النبااتت  بعض  عل  وفس يولوجية  بيئية  دراسات 

 الزنيدي  عل  عبدهللا دميا 

 اململكة العربية السعودية  ,جامعة املكل سعود  , لكية العلوم

  : الربيد الاليكرتوىن للباحث الرئيىس* 

 العرب   خص لامل 

عطاء صورة واحضة عن مدى اس تجابة النبااتت الربية للعوامل البيئية السائدة مبنطقة القصي مما يسهم ف معرفة وفهم مدى تكيفها مع بيهتدف هذه ادلراسة اىل  ئة ا 

 ولقد ، السعودية العربية ابململكة القصي منطقة ف طبيعيا النامية الصحراوية النبااتت بعض عل وفس يولوجية بيئية دراسات معل البحث هذا ف هذه املنطقة .مت

ىل البحث هذا ف ادلراسة قسمت .عنزية صفراء بيئة ، املس توي صفراء بيئة من الك ف اجلثجاث نبات الشربم، نبات : ويه النبااتت مجموعة من اختريت  قسمي  ا 

 . ، ادلراسة قيد نبايت نوع لك حتت (cm 30-15( و )cm 15-0) معقي  عل الرتبة لعينات وكمييايئ فزياييئ حتليل فهيا ومت البيئية ادلراسة : الأول القسم ، رئيس يي

 ، أأ  لكوروفيل( الأصباغ من المكي واحملتوى اللكي والرماد للنبات الرطويب احملتوى دراسة فهيا ومت ادلراسة قيد للنبااتت الفس يولوجية ادلراسة الثاين: هو والقسم

 الصوديوم : املعدنية العناص  ، النيرتوجي  ، ادلهون ، ، الكربوهيدرات الربوتي مكية ( النبات داخل الأيضية للعمليات ابل ضافة ) والاكروتي  ،ب لكوروفيل

 املس توي صفراء بيئة ف رملية الشربمنبات   وحتت اجلثجاث نبات حتت الرتبة أأن للرتبة املياكنييك التحليل خالل من وجد.  د(احلدي -املغنيس يوم -الاكلس يوم  -البواتس يوم

وأأوحضت نتاجئ تقدير احملتوى الرطويب للرتبة أأن الرطوبة تزداد لكام زاد العمق .   ، العمقي  الك عند عنزية صفراء بيئة ف طميية ورملية(، و cm 15-0العمق ) عند

راسة وذكل عند قياس الرمق الهيدروجيين للرتبة . أأما ابلنس بة للنتاجئ الفس يولوجية فقد ولوحظ من خالل التحليل الكمييايئ للرتبة أأهنا قلوية ف مجيع البيئات قيد ادل

صفراء املس توي ومتقاربة ف بيئة أأظهرت النبااتت قيد ادلراسة مس توايت خمتلفة من احملتوى الرطويب ف خالايها . أأما مكية الرماد فاكنت متفاوتة بي النبااتت ف بيئة 

دلهيا املقدرة عل التكيف مع ظروف البيئة الصحرواية  Zilla spinosaونبات الشربم  Pulicaria crispaتاىل توىص ادلراسة ابن نبات اجلثجاث صفراء عنزية. وابل 

جراء املزيد من ادلراسات والأحباث علهيا. اجلافة  وذلكل نويص اب 

 .  القصي منطقة نبات الشربم,نبات اجلثجات,: الاسرتشادية لكامت  ال

 مقدمة: 

 أ س يا  قاريت  يتوسط  جغراف مبوقع السعودية  العربية اململكةتمتزي 

 سطحها  مظاهر  ف   واختالف  متباين جيولويج وبتكوين وأأفريقيا

ىل منطقة من ومناخها  ىل أأدى اذلي الأمر أأخرى ا   من العديد وجود  ا 

 من ل خر ماكن  من النبايت غطاهئا مكوانت  ختتلف الطبيعية البيئات

 ( 2010،  اخلويل ( والتوزيع والكثافة التنوع حيث

 وش به جافة حصراء السعودية العربية  اململكة أأراض  معظم وتعد 

 توافره  عند  املاء خبار  حىت ، املائية املوارد قليل  البيئات من  ويه  جافة

 ( 2004، الوهييب ( احلرارة درجة لرتفاع  نظًرا   التكثف ف خيفق

 مثل النبايت الغطاء لها يتعرض  الت  املشالك من العديد وهناك

 واملشاريع ، الطرق وشق ، البيئ  والتلوث ، الرمال  زحف ، احلريق

 العشوائية واحلركة ، اجليد النبايت الغطاء ذات املناطق ف التمنوية

 ( الرتبة ونقل ، اخمللفات وريم ، النبااتت منو  مناطق ف للس يارات

 ( 2009ي، الشهر 

ىل  ابل ضافة  Al-Huquial) وصفها  كام القصي منطقة فا ن ذكل  ا 

and Al-Turki ,2006) وذات الأمطار  بقل  تمتزي  ، جافة منطقة 

 . عايل تبخري

ىل أأدت العوامل هذه لك  نشوء و النباتية الأنواع بعض  انقراض  ا 

 قدرة  لها الت  الأنواع سادت  بيمن  ، الرمال   وزحف التصحر  ظاهرة

 ذات الأنواع  تكل  أأو   واجلفاف  امللوحة مع التأأقل  من متكهنا فس يولوجية

 عن عبارة النبااتت  وتكيف ،  املياه عل للحفاظ املناس بة التكيفات

  عل  والقدرة ، البيئية للتغريات لالس تجابة خمتلفة فس يولوجية أ ليات

 احمللية اجملمتعات ف جناهحا  ف يسهم ما غالبا البيئية الاضطراابت حتمل

(Gutterman, 2001) 

ىل نبات من  ختتلف اجلفاف أ ليات مقاومة أأن وجد  ف حىت أ خر ا 

 فللك نبات  الظروف نفس وحتت البيئة ف نفس تعيش  الت النبااتت

 . القايس هذا املناخ  حتمل  أأو مقاومة ف طريقته

 النبااتت بعض  عل  وفس يولوجية بيئية دراسة البحث  هذا  ف  ويمت

 العربية ابململكة القصي ملنطقة الطبيعية  الظروف  ف  الصحراوية

 حيث عنزية  صفراء  بيئة  ، املس توي صفراء  بيئة : بيئتان  ف  السعودية

 بكثافة ولكن فهيا تمنو الت النبااتت أأنواع من  العديد  البيئات هبذه  يوجد

 . نوع للك خمتلفة وبأأمهية ل خر  نوع من متباينة ووفرة

 املواد وطرق العمل 

 ادلراسات البيئية  

مت مجع عينات الرتبة من بيئات ادلراسة ) بيئة صفراء املس توي ،  

بيئة صفراء عنزيه ، بيئة نفود الشقيقة ، بيئة الضلعة ( ف شهر يونيو عام  

( ، وأأجري علهيا   cm 30-15( و )  cm 15-0عل معقي )  2011

 التحاليل الفزيايئية والكمييائية.

 حتاليل الرتبة  

 ئية للرتبة  التحاليل الفزياي   -أأوًل 

   للرتبة   احملتوى الرطويب قياس  
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من لك بيئة من البيئات قيد   (gm 50) عينة تربة طازجةخذ تؤ 

ادلراسة ) بيئة صفراء املس توي ، بيئة صفراء عنزية ، بيئة نفود الشقيقة 

وقطع الاجحار وتوضع ف   يزال مهنا أأجزاء اجلذور ، بيئة الضلعة ( ،

(  4ملدة )  5C 105 فرن جتفيف عند درجة توضع ىف،  طبق برتي

التجفيف ىف الفرن والوزن  ربد ف جمفف مث توزن . ويكرر ت ساعات ، 

 . (  Jackson, 1967عدة مرات حىت تثبت وزنة العينة  )

 التجفيف بعد  الرتبة وزن – الطازجة الرتبة وزن) نس بةالرطوبة=

 100×( الفرن ف التجفيف بعد  الرتبة وزن  الفرن/ ف

   للرتبة املاء الهيجروسكويب  قياس  

أأجزاء اجلذور وقطع  ( يزال مهنا gm 50) عينة تربة طازجةخذ تؤ 

الاجحار وتوضع ف طبق برتي . جتفف هوائيا ملدة ثالث أأايم حىت  

ملدة   C5105فرن جتفيف عند درجة  توضع ىف  جتف ويثبت وزهنا . 

 . ( Jackson, 1967ربد ىف جمفف مث توزن )، ت ة( ساع24)

وزن الرتبة بعد  -املاء الهيجروسكويب =)وزن الرتبة اجملففة هوائيا

 100×  التجفيف ىف الفرن/وزن الرتبة اجملففة هوائيا(

 سعة التش بع املايئ القصوى    قياس 

تقدر كنس بة مئوية من الوزن اجلاف للرتبة ) أأي بعد جتفيفها ف  

 .   (Jackson, 1967)م ( 5 105الفرن عند 

وزن   -)وزن الرتبة املش بعة ابملاء=  سعة التش بع املايئ القصوى

 التجفيف ىف الفرن/وزن الرتبة بعد التجفيف ىف الفرن(الرتبة بعد 

×100 

 حتديد قوام الرتبة  

زاةل  cm 30-15 , 15-0مت مجع عينات الرتبة من الأعامق ) ( ومت ا 

اجلذور النباتية واملواد الغريبة وكذكل احلىص الكبري ، رتبت املناخل  

عل هجاز الهزاز املياكنييك حبيث تكون أأكرب الثقوب هجة القمة 

وأأصغرها هجة القاعدة وذكل تبعًا لنظام التقس ي العاملي حلجم حبيبات 

ىل املنخل  من الرتبة اجلافة هوائيًا ونقل  gm 100مث مت وزن  الرتبة  ت ا 

دقيقة عل   15العلوي من هجاز الهزاز املياكنييك . مث شغل اجلهاز ملدة 

وسوف نالحظ أأن حبيبات الرتبة قد مرت وجحز بعضها   C5 60درجة 

ف املناخل عل حسب أأقطار احلبيبات مث وزنت لك مجموعة عل حدا  

وحسبت النس بة املئوية للرمل والطي والسلت مث مثلت عل مثلث  

 .  ( Jackson, 1967لقوام لتحديد نوع الرتبة )ا

   التحاليل الكمييائية للرتبة   -اثنياً 

 pHتقدير الأس الهيدروجيين  

مت جتهزي الرتبة اجلافة هوائيا من حتت النبااتت قيد ادلراسة من 

 , 15-0من )  الأعامقل ـفراء( عـوي ، الصـراء املستـ) صف تانبيئال 

15-30 cm 2( الك عل حدا ومرر من خالل منخل رمق mm   وذكل

ماء   ml 5تربة اىل  1gm) 5: 1لتحضري مس تخلص الرتبة بنس بة 

س تخدام حماليل معروفة قمية ال    pH meterمقطر ( مت ضبط هجاز  اب 

pH  لها . وبعد ذكل جسلت قميةpH    للك حملول تربة بواسطة هجاز

pH meter    (Fresenius et al,1988 . ) 

 تقدير الأمالح اللكية اذلائبة  

قل الهيا جحم  ن( مث 1Kمت اخذ جفنة صيين نظيفة واثبتة الوزن ) 

من الرتبة   gm 20 ) 5: 1( من مس تخلص الرتبة  ml 100معلوم ) 

:100 ml    من املاء املقطر ( وجففت ف فرن التجفيف ملدة ساعتي

قت املعادةل احلسابية  ( وبعد ذكل طب 2Kمث جسل وزهنا بعد التجفيف ) 

وزن الراسب ×)احلجم   النس بة املئوية للأمالح اللكية اذلائبة = التالية : 

 ,Jackson) /وزن الرتبة( 100اللكى حمللول الرتبة/احلجم املاخوذ( ×)

1967  ) . 

   تقدير درجة التوصيل الكهريب 

مقدار التوصيل الكهرابيئ ف املس تخلص املايئ للرتبة يعرب عن مكية  

الأمالح املوجودة ف احمللول لأن التوصيل الكهرابيئ والضغط  

الامسوزي حملاليل الأمالح تتوقف عل عدد الأيوانت املذابة ف جحم  

معي من املاء . وهذه العالقة تتبع قانون أأفوجادور اذلي ينص عل أأن  

أأوزان اجلزيء ابجلرام  مجليع املواد حتتوي عل أأعداد متساوية من  

 . اجلزيئات 

) صفراء املس توي ، املنطقتانمت تسجيل ذكل حملاليل الرتبة ف 

( بواسطة هجاز التوصيل  cm 30-15 , 15-0الصفراء( عل الأعامق )

. مت ضبط اجلهاز مبحلول   Electric conductivity meterالكهريب 

KCl   (1411.8 µ mos/cm   . )قيايس من لكوريد البواتس يوم 

ذابة    500ملح لكوريد البواتس يوم ف حوايل    من  gm 0.7456حيرض اب 

ml  ىل  ابملاء املقطر .  1Lماء مقطر مث تمكل احلجم ا 

مت حساب قمية التوصيل ابملللميوز ، من ذكل ميكن حساب قمية  

 الأمالح اذلائبة 

الح  ــ= تركزي الأم 1cm  ×10ابملللميوز  E.Cالتوصيل الكهريب 

 ابملللمياكئف / لرت . 

= تركزي الأمالح   cm  ×700 1ابملللميوز  E.Cالتوصيل الكهريب 

 ( .   Fresenius et al,1988ابجلزء ف املليون ) 

-2 تقدير الكربوانت  
3CO    3- والبيكربوانتHCO   

ليه  نقاط من   3-2وذكل عن طريق معايرة حملول الرتبة املضاف ا 

ي من محض  ر عيا 0.01% مث يعاير مبحلول 1دليل فينول فيثالي 

الهيدرولكوريك . وعند اختفاء اللون تؤخذ قراءة السحاحة الت هبا 

 نقاط من دليل امليثيل الربتقايل    2-4( . بعد ذكل يضاف    1امحلض ) ح

% وتس متر املعايرة ابمحلض من نفس السحاحة مث تؤخذ القراءة )  0.02

 (   2006( وتطبق املعادلت التالية : )الميين وادلسويق ،  2ح

×   1× ح 2)تركزي الكربوانت ابملللمياكئف ف املس تخلص / لرت = 

 جحم املس تخلص املس تعمل ىف التقدير( /1000عيارية امحلض ×  
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  1ح  – 2)ح) تركزي البيكربوانت ابملللمياكئف ف املس تخلص / لرت =

 ( املس تخلص املس تعمل ف التقديرجحم  / 1000 ( × عيارية امحلض ×

-2تقدير الكربيتات  
4SO 

مت تقدير الكربيتات حمللول الرتبة بطريقة الرتسيب ابس تخدام حملول  

وترش يحه ووزن    hotplate% بتسخينه عل 5لكوريد الباريوم 

النس بة املئوية   الراسب بعد جتفيفه ف الفرن وتطبيق القانون التايل : 

احلجم اللكى ملس تخلص  () 96/233)وزن الراسب × للكربيتات = 

 .   (Jackson, 1967)   /وزن الرتبة( 100وذ()احلجم املاخ/الرتبة

   Cl-تقدير اللكوريدات  

ليه  ml 50مت تقدير اللكوريد بأأخذ    4-3من حملول الرتبة املضاف ا 

نقاط من دليل كرومات البواتس يوم مث يعاير مبحلول نرتات الفضة حىت  

يتكون راسب لونه بين محمر واثبت وتؤخذ قراءة السحاحة ) ح (  

 . (1997، ) اجلامس ،  (  2006)الميين وادلسويق ، 

احلجم  ) ( × 1000 ÷جحم نرتات الفضة ) اللكوريدات = نس بة 

 ( . وزن الرتبة÷   100)  ×  ( أأخوذاحلجم امل÷ اللكى ملس تخلص الرتبة 

 تقدير الكربون العضوي  

لهيا  gm 5مت أأخذ    ml 10من عينة الرتبة اجلافة هوائيًا مث يضاف ا 

عياري ، بعد خلطها جيداً   1من حملول ثنايئ كرومات البواتس يوم 

لهيا  دقيقة  20من محض الكربيتيك املركز ترتك الرتبة  ml 20يضاف ا 

ماء مقطر   ml 200لضامن حدوث الأكسدة . مث ختفف حمتوايهتا حبوايل 

من اكشف داي   ml 1من محض الفسفوريك و  ml 10. مث يضاف 

  عياري  5 .0فينيل أأمي . مث تعاير مبحلول كربيتات احلديدوز النشادرية 

 ( Welson and Sommer , 1996مت معل بالنك . ) 

معايرة   –) معايرة البالنك ضوي = النس بة املئوية للكربون الع

   100× 0.003×(  العينة/ وزن الرتبة

 تقدير كربوانت الاكلس يوم 

مت تعيي كربوانت الاكلس يوم ف الرتبة اجلافة بعد هضمها حبمض  

  1عياري واملعايرة مع حملول هيدروكس يد الصوديوم  1الهيدرولكوريك 

 Jacksonعياري واكشف فينول فثالي . مث مت معل جتربة بالنك )

and Thomus,1960)   ( = النس بة املئوية لكربوانت الاكلس يوم

 5 ×  ة العينة (معاير  –معايرة البالنك  

  –الاكلس يوم  –البواتس يوم  –) الصوديوم  اكتيوانت الرتبة تقدير 
 احلديد (   –غنيس يوم  ا امل 

بواسطة مطياف   لختبارهاوذكل عن طريق جتهزي عينات الرتبة 

التحليل الطيفي لنبعاث البالزما   أأو  ( FLAAالامتصاص اذلري ) 

 Kingston and)( ابلطريقة  ICP-AESاذلري )

Haswell,1997) 

   اللكي تقدير النيرتوجي  

 Peach and Traceyمت تعيي النيرتوجي عل طريقة لكدال ) 

1956  ) 

   الفس يولوجية   ادلراسات 

 النبات  حتاليل  

مت مجع عينات النبااتت قيد ادلراسة من بيئة صفراء املس توي ،  

مث أأجري علهيا التحاليل   2011بيئة صفراء عنزيه ف شهر يونيو من عام 

 الفس يولوجية .

 قياس احملتوى الرطويب للنس يج النبايت  

وعينات من   وزن معي من الأوراق والأفرع النباتية الغضةخذ مت أأ 

فرن جتفيف عند درجة  مت جتفيفها بوضعها ىف برتي  أأطباق ف  اجلذور 

C5 85  ( ساعات حىت يثبت وزهنا ويقدر احملتوى املايئ لها 6-8ملدة )

 عل أأساس الوزن الغض كنس بة مئوية . 

 تعيي الرماد اللكي للنبات  

ذكل  تعمتد هذه الطريقة عل تقدير الفاقد من املادة العضوية ويمت 

بأأخذ وزن معلوم من اجملموع اخلرضي واجملموع اجلذري للنبااتت قيد  

ووضعها ف جفنة معلومة الوزن مث   لك البيئات قيد ادلراسةادلراسة ف 

ىل فرن التجفيف عل درجــة  ترتك لتربد مث تنقل   C5 105تنقل اجلفنة ا 

ىل فرن احلرق عند درجة  ساعات   6ونرتكها ف الفرن ملدة   C5 700ا 

ىل اجملفف حىت تربد مث يعاد وزهنا مرة أأخرى حلساب   مث خنرج اجلفنة ا 

 ,Ward and Johnsonما فقد من النبات نتيجة معلية احلرق ) 

وزن  /C̊ 700) وزن النبات عند ( .النس بة املئوية للرماد =  1962

 .   C) ×100̊ 105النبات اجلاف عند 

 قياس النقص ف التش بع  

اس تعمل ف تقدير النقص ف التش بع أأجزاء مقطوعة من الأوراق  

( حيث ينقع عدد اثبت مهنا ف  Catsky,1963ابلطريقة الت اتبعها )

ساعات بعد وزهنا مث جتفف برفق بعد مرور الوقت   8املاء املقطر ملدة 

احملدد ويعاد الوزن مرة أأخرى والزايدة ف الوزن يه قمية النقص ف  

 التش بع وحتسب كنس بة مئوية . 

صباغ النباتية    تقدير احملتوى المكي للأ

ابس تخدام طريقة  اجملموع اخلرضيمت اس تخالص اللكورفيل من 

(Wickliff and Arnoff,1962)  .( 0.2حيث مت اخذ وزن معلوم 

gm اسيتون مث   %80( من الأوراق الطازجة وتطحن ابس تخدام

الأصباغ النباتية  يررحشت ، وبعد ذكل اخذ املس تخلص ومت تقد

)لكوروفيل أأ, لكوروفيل ب  والاكروتينات( وتقـاس قـراءات الكثافــة  

ابسـتخدام جـهاز الطيف الضويئ   Optical densityالضوئيـة 

Spectrophotometer  440،663 , عند الأطوال املوجية التالية   

اننوميرت بوضع مس تخلص اللكوروفيل ف خلية زجاجية بطول    645,

ويمت حساب مكية الأصباغ النباتية ابملليجرام /   1cmمسار ضويئ 

 :جرام من وزن الورقة ابس تخدام املعادلت التالية
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Chl.a = [12.7 ( O.D663 ) -  2.69 (O.D645 ) ] × V / ( 

100 × W )  

Chl.b  = [22.9( O.D645  ) -  4.62( O.D663 ) ] × V / 

( 100 × W ) 

Carotenoids = [4.695( O.D440.5  ) - 0. 268( Chla + 

Chlb )]  × V / ( 100 × W )  

  .  = جحم احمللول املس تخدم  v :  حيث

W اجملموع اخلرضي  = الوزن الطازج املس تخدم من . 

   ية رات د الكربوهي املواد  تقدير  

ليمت تقدير الكربوهيدرات   السكرايت اللكية :و السكرايت اخملزتةل 

 (:   Nelson , 1944 اللكية بطريقة ) 

 تقدير الربوتي 

أأجري التحليل عل املادة النباتية اجلافة للمجموع اخلرضي  

 واجلذري للنبااتت قيد ادلراسة .   

 Katterman andجتهزي العينات حسب طريقة )  متجتهزي العينات :

Ergle , 1970 : تؤخذ العينات النباتية اجلافة من اجملموع   ( اكل يت

و الأسيتون مع   البرتولي ايرثاخلرضي واجلذري وتس تخلص ابس تعامل 

الطحن حىت يصبح النس يج خايل متامًا من ادلهون والصبغات مث جتفف  

ويطحن النس يج اجلاف اذلي أأصبح جاهز   C5 70ف فرن عند 

 للتحليل الربوتيين  

 حتضري الكواشف لتقدير الربوتي : 

ذابة  :   Reagent Aاكشف ) أأ (  من كربيتات   gm 10يمت ا 

 ملليرت .  500النحاس ف ماء مقطر حبيث يكون احلجم الهنايئ 

من طرطرات   gm 25.9يؤخذ  :  Reagent Bاكشف )ب( 

البواتس يوم الصوديوم ويذاب ف املاء املقطر حبيث يكون احلجم الهنايئ  

 ملليرت .   500

ملليلرت من اكشف   2يمت حسب  :  Reagent Cاكشف )ج( 

Reagent A    ملليلرت من اكشف  2وReagent B   وتوضع ف

كامل احلجم مبحلول كربوانت    100زجاجة جحمية سعة  ملليلرت ويمت ا 

عياري هيدروكس يد الصوديوم ، حيرض الاكشف   1ف   %3وم الصودي

 ف الوقت املراد اس تخدامه . 

  5يمت ختفيف  :  Reagent Dاكشف )د( اكشف فولي خمفف 

ملليلرت من املاء املقطر ويمت حتضري   10مل من مفاعل فولي مبقدار 

 احمللول قبل موعد اس تخدامه بدقيقتي . 

تؤخذ وزنة معلومة من لك من   اس تخالص وتقدير الربوتي :

 0.2اجملموع اخلرضي واجلذري اجلاف اخلايل من ادلهون والصبغات )

gm  ويمت طحهنا ف هاون صغري ابل س تعانة بمكيات قليل من )

Trichloro actic asid 5%   مث معل طرد مركزي عل قوة ،

 دقائق .   10لفة / دقيقة ملدة   10000

عياري   1يؤخذ الراسب املتكون ويضاف هل هيدروكس يد صوديوم 

دقيقة عند درجة صفر مئوية ، مث يمت   45حىت تتغطى العينة ويرتك ملدة 

دقائق ويمت الاحتفاظ   10لفة / دقيقة  ملدة  8000معل طرد مركزي 

 والتخلص من الراسب مع معرفة مكية الراحش ابمللل . ابلراحش 

 5من املس تخلص الربوتيين ) الراحش ( ويضاف هل  ml 0.5يؤخذ 

ml  من اكشفReagent C  دقائق ف   10وخيلط جيداً ويرتك ملدة

 درجة حرارة الغرفة. 

( وخيلط    Reagent Dمن اكشف فولي )  ml 0.5مث يضاف 

 دقيقة ف درجة حرارة الغرفة .   20جيداً ويرتك ملدة 

تقرأأ الكثافة الضوئية بواسطة هجاز الس بكرتوفوتوميرت عند طول  

 اننوميرت.  660مويج  

  ml 5من املاء املقطر مث يضاف هل   ml 0.5يمت معل كنرتول بأأخذ 

Reagent C )  دقائق ف درجة حرارة الغرفة . مث   10( ويرتك ملدة

( وخيلط جيداً    Reagent Dمن اكشف فولي ) ml 0.5اف يض

 دقيقة ف درجة حرارة الغرفة .   20ويرتك ملدة 

يؤخذ قياس الكثافة الضوئية ابلس تعانة ابملنحىن القيايس  

 للألبيومي .

 تقدير ادلهون اللكية  

أأجري التحليل عل املادة النباتية اجلافة للمجموع اخلرضي  

يمت معرفة حمتوى ادلهون بأأخذ وزنة  د ادلراسة ، واجلذري للنبااتت قي

مجموع جذري (   –معلومة من النبااتت قيد ادلراسة ) مجموع خرضي 

كسليت ومعل اس تخالص لها  وويمت وضعها ف هجاز الس gm 10ولتكن 

ساعة ، يمت أأخذ   24( ملدة  b.p.80-60بواسطة البرتولي ايرث ) 

ليه كربيتات  الصوديوم الالمائية ، يرحش  املس تخلص الناجت ويضاف ا 

املس تخلص مث جيفف ويؤخذ الراسب بعد متام اجلفاف ويمت وزنه )  

Brain and Turner, 1975  . ) 

)وزن الراسب/ وزن النبات(×  النس بة املئوية لدلهون اللكية =

100   . 

  –الاكلس يوم  –البواتس يوم  –تقدير العناص الغذائية ) الصوديوم 

 احلديد (   –املغنيس يوم  

 Kingston) اس تخالص وتقدير اكتيوانت اجملموع اخلرضي :

and Haswell,1997) 

 Kingston and) اس تخالص وتقدير اكتيوانت اجملموع اجلذري : 

Haswell,1997) 

   اللكي تقدير النيرتوجي  

 Peach and Traceyمت تعيي النيرتوجي عل طريقة لكدال ) 

1956  ) 



Al-Azhar Journal of Agricultural Research V. (46) No. (1) June (2021) 361-378 Al-Zunaydi 

365 
 

 النتاجئ واملناقشة 

 التحاليل الفزيايئية للرتبة 

 قوام الرتبة 

ف بيئة صفراء   (1جدول )  وجد عند حتليل تربة نبات اجلثجاث

  % 39.24 ( أأن نس بة احلىص اكنت cm 15-0املس توي عند العمق )

والرمل النامع جداً   % 8.08والرمل النامع  % 28.02والرمل املتوسط 

 30-15العمق ) وعند  % 4.6والطي  % 5.08والسلت  % 14.98

cm ) 14.16والرمل املتوسط % 25.26 نس بة احلىص  اكنت %  

 10.4والسلت  % 25.53والرمل النامع جداً  % 15.2والرمل النامع 

. أأما ابلنس بة لرتبة نبات اجلثجاث ف بيئة صفراء   % 9.45والطي  %

  % 13.95نس بة احلىص  فاكنت  ( cm 15-0عنزية عند العمق ) 

والرمل النامع   % 17.95والرمل النامع  % 18.13والرمل املتوسط 

وعند العمق   % 9.30والطي  % 10.5والسلت  % 30.17جداً 

(15-30 cm ) والرمل املتوسط   % 35.12نس بة احلىص اكنت

  % 19.37والرمل النامع جداً  % 12.77والرمل النامع  % 17.11

 .  % 9.51  والطي % 6.12والسلت 

ف بيئة صفراء   شربمنبات ال  تربة ( اتضح أأن 1من جدول ) 

  % 39.22( نس بة احلىص اكنت cm 15-0املس توي عند العمق )

والرمل النامع جداً   % 8.09والرمل النامع  % 28.04والرمل املتوسط 

 30-15العمق )عند  و   % 4.62والطي    % 5.04والسلت    % 14.99

cm 14.17والرمل املتوسط  % 25.29( نس بة احلىص اكنت %  

  %9والسلت  % 26.4والرمل النامع جداً  %15.6والرمل النامع 

عند   ف بيئة صفراء عنزية  شربم. أأما تربة نبات ال  % 9.45 والطي

والرمل املتوسط   % 12.96( نس بة احلىص اكنت cm 15-0العمق )

  % 29.94والرمل النامع جداً  % 16.96والرمل النامع  % 17.16

(  cm 30-15العمق )عند و  %7.32والطي  % 15.66والسلت 

والرمل   % 17.14والرمل املتوسط  % 35.14 اكنت نس بة احلىص 

  % 6.14والسلت  % 19.42والرمل النامع جداً  %12.72النامع 

 . % 9.44 والطي

ىل معرفة   البيئتانلعمقي ف ا مبعرفة قوام الرتبة للك  مت التوصل ا 

  شربم نوع تربة لك بيئة حتت لك نبات فاكنت تربة نبات اجلثجاث وال 

( ، ورملية cm 15-0رملية ف بيئة صفراء املس توي عند العمق )

( ، ورملية طميية ف بيئة صفراء عنزية  cm 30-15طميية عند العمق )

 . عند الك العمقي

أأن نس بة الرمل يه   (1أأظهرت النتاجئ لقوام الرتبة ف جدول ) 

الأعل ف تربة مجيع البيئات حتت لك النبااتت قيد ادلراسة وهذا راجع  

ىل الطبيعة الصحراوية للبيئة، حيث اكنت الرتبة رملية عند العمق )  -0ا 

15 cm ( و رمليية طميية عند العمق )30-15 cm  ف بيئة صفراء  )

اء عنزية . حيث  املس توي و رملية طميية عند الك العمقي ف بيئة صفر 

أأي أأن الرمال يه   فهيا س يادة الرتبة الرمليةب الرتبة الصحراوية تمتزي 

) جامس والطنطاوي ،   كام ذكر الأوسع انتشاراً ابملقارنة ابلطي والسلت

رتبة  ل دراس ته ( ف  2008(  .  وهذا يتوافق مع ) العطر ،  1997

( ف تربة   2005وعنزية ، ) امحلاد ،  اجلوف ، الهفوف ، الرايض

( ف تربة   2011ادلرعية القدمية ، اجلنادرية و املزامحية ، ) قنيطة ، 

 ادلرعية والامثمة .  

 للرتبة   احملتوى الرطويب 

ىل تربة أأخرى وختتلف   لوحظ أأن نس بة الرطوبة ختتلف من تربة ا 

ىل معق أ خر للبيئة الواحدة .    وجد أأن ( 1من جدول )أأيضًا من معق ا 

ف تربة نبات اجلثجاث ف بيئة صفراء املس توي عند   نس بة الرطوبة

  ( متثل cm 30-15وعند العمق ) % 3.16( متثل cm 15-0العمق )

جلثجاث ف بيئة صفراء عنزية عند العمق  . أأما تربة نبات ا  % 3.56

(0-15 cm متثل )4.14 % ( 30-15وعند العمق cmمتثل )6.6 % . 

 15-0ف بيئة صفراء املس توي عند العمق ) شربموتربة نبات ال 

cm 3.09( متثل % ( 30-15وعند العمق cmمتثل )  3.73 %  . 

 15-0ف بيئة صفراء عنزية عند العمق ) شربمأأما تربة نبات ال 

cm 4.12( متثل % ( 30-15وعند العمق cmمتثل )  6.58 %  . 

( وجد أأن احملتوى الرطويب للرتبة حتت  1من خالل النتاجئ جدول )

النبااتت النامية ف بيئة صفراء عنزية أأعل منه ف بيئة صفراء املس توي.  

ىل اختالف قوام الرتبة ونس بة الطمي والطي ف لك بيئة .   وهذا يعود ا 

وهنا  كام لوحظ زايدة احملتوى الرطويب لكام زاد معق الرتبة وذكل راجع لك

ىل املياه   ترب رملية ، حيث تمتزي بنفاذيهتا العالية الت غالبًا ماتصل ا 

( أأن قدرة هذه   1997اجلوفية وهذا يتفق مع ) العودات وأ خرون ، 

الرتبة الرملية عل الاحتفاظ ابملاء ضعيفة واخلاصية الشعرية ضعيفة ذلا  

ما تكون  جتف الطبقة السطحية فقط أأما الطبقات العميقة مهنا غالبًا 

رطبة حىت ف أأايم احلر الشديد ول تعوق منو اجملموع اجلذري ابل ضافة  

ىل هتويهتا اجليدة .   ا 

 للرتبة املاء الهيجروسكويب  

جند أأنه ف تربة نبات اجلثجاث ف بيئة صفراء  ( 1من جدول ) 

-15وعند العمق ) % 0.68( متثل cm 15-0املس توي عند العمق )

30 cm ربة نبات اجلثجاث ف بيئة صفراء عنزية  . أأما ت % 1.2( متثل

(  cm 30-15وعند العمق ) % 1.1( متثل cm 15-0عند العمق )

 .  % 1.9 متثل

(  cm 15-0ف بيئة صفراء عنزية عند العمق ) شربموتربة نبات ال 

. أأما تربة نبات   %2.1 ( متثلcm 30-15وعند العمق ) % 1.9متثل 

  % 1.4( متثل cm 15-0ف بيئة صفراء عنزية عند العمق )  شربمال 

 .  % 2.2( متثل  cm 30-15وعند العمق )

( جسلت أأعل قمية ف الرتبة حتت نبات  1ومن خالل جدول ) 

ف بيئة صفراء عنزية وأأقل قمية للامء ف الرتبة   Zilla spinosaالشربم 

س توي .  ف بيئة صفراء امل  Pulicaria crispaحتت نبات اجلثجاث 

الاخنفاض ف النس بة املئوية للامء الهيجروسكويب يتوافق مع ) قنيطة ،  

2011  . ) 
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 سعة التش بع املايئ القصوى 

ف تربة  ( نالحظ أأن سعة التش بع املايئ القصوى 1من جدول )

( متثل  cm 15-0نبات اجلثجاث ف بيئة صفراء املس توي عند العمق )

. أأما تربة نبات   % 31.6 متثل( cm 30-15وعند العمق ) % 29.1

  % 20.8( متثل cm 15-0اجلثجاث ف بيئة صفراء عنزية عند العمق )

 .  % 25.9  ( متثلcm 30-15وعند العمق )

 15-0ف بيئة صفراء املس توي عند العمق ) شربمأأما تربة نبات ال 

cm 29.5( متثل % ( 30-15وعند العمق cm متثل ) أأما   % 31.8 .

( متثل  cm 15-0ف بيئة صفراء عنزية عند العمق )  شربمتربة نبات ال 

 .   % 24.3 ( متثلcm 30-15وعند العمق )   % 20.6

( جسلت أأعل قمية ف الرتبة حتت نبات  1من خالل جدول ) 

ف بيئة صفراء املس توي وأأقل قمية لسعة   Zilla spinosaالشربم 

ف   Zilla spinosaالتش بع املايئ القصوى ف الرتبة حتت نبات الشربم 

بيئة صفراء عنزية . وهذا الارتفاع ف سعة التش بع املايئ القصوى للرتبة 

 ( .   2010( و ) اخلليفي ،   2011يتوافق مع ) الفغم ، 

     التحاليل الكمييائية للرتبة 

 pHالأس الهيدروجيين  

عند دراسة تربة نبات اجلثجاث ف بيئة صفراء  ( 1من جدول )

-0الهيدروجيين ملس تخلص الرتبة عند العمق )املس توي وجد أأن الأس 

15 cm 8.51( متثل  ( 30-15وعند العمق cmمتثل ) وتعترب  8.57

. أأما تربة نبات اجلثجاث ف بيئة صفراء عنزية وجد  تربة خفيفة القلوية 

( متثل  cm 15-0أأن الأس الهيدروجيين ملس تخلص الرتبة عند العمق ) 

أأي أأهنا تربة خفيفة  8.94( متثل cm 30-15وعند العمق ) 8.95

 .القلوية 

ف بيئة صفراء املس توي وجد أأن الأس  شربموف تربة نبات ال 

  8.52( متثل cm 15-0الهيدروجيين ملس تخلص الرتبة عند العمق )

. أأما  أأي أأهنا تربة خفيفة القلوية 8.58( متثل cm 30-15وعند العمق ) 

د أأن الأس الهيدروجيين  ف بيئة صفراء عنزية وج شربم تربة نبات ال 

وعند العمق   8.96( متثل cm 15-0ملس تخلص الرتبة عند العمق ) 

(15-30 cm متثل )وذكل عند درجة   .وتعترب تربة خفيفة القلوية  8.95

ن لرتكزي أأيون   مجليع عينات الرتبة قيد ادلراسة . C5 29حرارة  ا 

ري العناص  الهيدروجي تأأثريات كمييائية هممة مثل تأأثريها ف مدى تيس

املتاحة للنبااتت والتبادل الاكتيوين وكذكل حتلل املواد العضوية  

( وجد أأن  1والنشاط احليوي ابلرتبة ومن النتاجئ املوحضة ف اجلدول )

( ف لك املناطق حتت  8.99-8.51الأس الهيدروجيين يرتاوح مابي ) 

ابلتايل قل  النبااتت قيد ادلراسة أأي أأهنا قلوية وهذا راجع لقل الأمطار و

( ف أأن قل   2008معليات غس يل الرتبة وهذا يتفق مع ) الغامن ، 

ىل عدم وجود معليات غس يل الرتبة للتخلص من   الأمطار تؤدي ا 

(   2003القواعد املنطلقة بفعل العوامل اجلوية اخملتلفة . و ) الطاهر ، 

ف  أأن تربة املناطق اجلافة وش به اجلافة يه تربة قلوية ويعود السبب 

ىل ارتفاع   ىل قل الأمطار الت تساعد عل ترامك العناص مما يؤدي ا  ذكل ا 

( ، ) العطر   2011الأس الهيدروجيين فهيا . كام يتوافق مع ) قنيطة ، 

 ،2008  . ) 

 درجة التوصيل الكهريب 

درجة التوصيل الكهرابيئ ف ( نالحظ أأن 1من جدول )

-0صفراء املس توي عند العمق )مس تخلص تربة نبات اجلثجاث ف بيئة 

15 cm مللميوز / مس   510( متثل ( 30-15وعند العمق cm  متثل )

مللميوز / مس . أأما مس تخلص تربة نبات اجلثجاث ف بيئة صفراء   715

مللميوز / مس وعند العمق   945( متثل cm 15-0عنزية عند العمق ) 

(15-30 cm متثل )مللميوز / مس .   978 

ف بيئة صفراء املس توي عند  شربمنبات ال وف مس تخلص تربة 

 30-15مللميوز / مس وعند العمق ) 525( متثل cm 15-0العمق )

cm ف   شربم مللميوز / مس . أأما مس تخلص تربة نبات ال  960( متثل

( متثل  cm 30-15( و )cm 15-0بيئة صفراء عنزية عند العمق ) 

 مللميوز / مس .  1000

( أأن درجة التوصيل الكهريب اكنت خمتلفة  1أأظهرت النتاجئ جدول ) 

من معق ل خر ف لك املناطق قيد ادلراسة ولوحظ أأن بيئت صفراء  

املس توي وصفراء عنزية أأعل قمية ف درجة التوصيل الكهريب عن بيئت  

( جسلت أأعل  1نفود الشقيقة وبيئة الضلعة ، ومن خالل النتاجئ جدول )

ف   Zilla spinosaيل الكهريب ف الرتبة حتت نبات الشربم قمية للتوص 

بيئة صفراء عنزية ، وأأقل قمية للتوصيل الكهريب جسلت ف الرتبة حتت  

 ف بيئة صفراء املس توي . Pulicaria crispaنبات اجلثجاث 

وبشلك عام اتضح أأن درجة التوصيل الكهريب منخفضة ف لك  

راسة أأي أأن مجيع البيئات ل تعاين  البيئات حتت مجيع النبااتت قيد ادل

 ( .  2010من امللوحة ، وهذا يتفق مع ) اخلليفي ،  

-2 الكربوانت  
3CO    3- والبيكربوانتHCO   

هذه التجربة مل تعطي أأي نتاجئ للك أأنواع الرتب قيد ادلراسة  

-2ابلنس بة للكربوانت
3CO 

تربة نبات اجلثجاث ف   ( ف 1جدول ) أأما ابلنس بة للبيكربوانت 

ملمياكئف / لرت   1( اكنت cm 15-0بيئة صفراء املس توي عند العمق )

ملمياكئف / لرت . أأما تربة نبات   1.2( cm 30-15وعند العمق )

 15-0اجلثجاث ف بيئة صفراء عنزية تركزي البيكربوانت عند العمق )

cm )1.64 ( 30-15ملمياكئف / لرت وعند العمق cm )1.68   ملمياكئف

 لرت .  /

ف بيئة صفراء املس توي تركزي البيكربوانت   شربم وف تربة نبات ال 

 30-15ملمياكئف / لرت وعند العمق )  0.96( cm 15-0عند العمق ) 

cm )0.98  ف بيئة صفراء عنزية   شربمملمياكئف / لرت . أأما تربة نبات ال

لرت وعند   ملمياكئف / 1.68( cm 15-0تركزي البيكربوانت عند العمق ) 

 ملمياكئف / لرت .  1.72( cm 30-15العمق )

قد يعود السبب ف خلو الرتبة من الكربوانت لكوهنا تربة خفيفة  

( خيتلف تركزي   2006القلوية ، وهذا يتفق مع ) الميين و ادلسويق ، 
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الكربوانت ف الرتبة من تربة لأخرى فريتفع ف الرتب عالية القلوية ويقل  

اخلفيفة ، وكذكل املتعادةل واحلامضية ، أأما   ف الرتب القلوية

البيكربوانت فتنترش بشلك أأوسع . وهذا يتفق مع الك من ) امحلاد ،  

 (.. 2011( و ) قنيطة ،   2011( ، ) الفغم ،  2005

 Cl-اللكوريدات  

جند أأن نس بة اللكوريدات ف تربة نبات اجلثجاث  ( 1من جدول )

ملمياكئف /   0.016( cm 15-0العمق )ف بيئة صفراء املس توي عند 

ملمياكئف / لرت . أأما تربة   0.02( اكنت cm 30-15لرت  وعند العمق )

  0.012( cm 15-0نبات اجلثجاث ف بيئة صفراء عنزية عند العمق )

 ملمياكئف / لرت .   0.014( cm 30-15ملمياكئف / لرت وعند العمق )

س بة اللكوريدات عند  ف بيئة صفراء املس توي ن  شربم وتربة نبات ال 

(  cm 30-15ملمياكئف / لرت وعند العمق )  0.017( cm 15-0العمق ) 

ف بيئة صفراء عنزية   شربمملمياكئف / لرت . أأما تربة نبات ال  0.019

ملمياكئف / لرت   0.013( cm 15-0نس بة اللكوريدات عند العمق )

 ملمياكئف / لرت .  0.014( cm 30-15وعند العمق )

( جسلت نسب منخفضة  1قي اللكوريدات املوحضة ف اجلدول )

كام أأن قميهتا متقاربة ف الأعامق اخملتلفة ف لك املناطق حتت مجيع 

( اكنت أأعل قمية ف الرتبة حتت  1النبااتت قيد ادلراسة ، من جدول )

ف بيئة صفراء املس توي وأأقل قمية   Pulicaria crispaنبات اجلثجاث 

ف بيئة  Pulicaria crispaبة حتت نبات اجلثجاث جسلت ف الرت 

 (.   2011( ، ) قنيطة ،   2005صفراء عنزية. وهذا يتفق مع ) امحلاد ، 

-2الكربيتات  
4SO 

نس بة الكربيتات ف ف تربة نبات  ( نالحظ أأن 1من جدول )

 0.12 ( متثلcm 15-0اجلثجاث ف بيئة صفراء املس توي عند العمق ) 

. أأما تربة نبات اجلثجاث  % 0.9( متثل cm 30-15وعند العمق ) %

وعند   % 0.62( متثل cm 15-0ف بيئة صفراء عنزية عند العمق )

 . % 0.58( متثل  cm 30-15العمق )

 15-0ف بيئة صفراء املس توي عند العمق ) شربموف تربة نبات ال 

cm 0.16( متثل % ( 30-15وعند العمق cm متثل )أأما  .  % 0.14

( متثل  cm 15-0ف بيئة صفراء عنزية عند العمق )  شربمال تربة نبات 

 . % 0.6( متثل cm 30-15وعند العمق ) % 0.7

وهذا الاخنفاض ف قمية الكربيتات ف الرتبة يتفق مع ) النصريي ، 

 ( .   2011( و ) قنيطة ،  2008

تبي النتاجئ أأن قي الكربيتات ف مجيع املواقع منخفضة بشلك  

( تبي أأن أأعل قمية للكربيتات ف الرتبة  1دول )ملحوظ ومن خالل ج

ف بيئة صفراء عنزية  وأأقل    Pulicaria crispaحتت نبات اجلثجاث  

ف بيئة    Pulicaria crispaقمية للكربيتات حتت نبات اجلثجاث  

 صفراء املس توي .  

وهذا الاخنفاض ف قمية الكربيتات ف الرتبة يتفق مع ) النصريي ، 

 ( .   2011( و ) قنيطة ،  2008

 الأمالح اللكية اذلائبة  

جند أأن نس بة الأمالح اذلائبة ف تربة نبات  ( 1من جدول ) 

 0.3( متثل cm 15-0اجلثجاث ف بيئة صفراء املس توي عند العمق )

. أأما تربة نبات اجلثجاث   % 0.4 ( متثلcm 30-15وعند العمق ) %

وعند   % 1.9( متثل cm 15-0ف بيئة صفراء عنزية عند العمق ) 

 .  % 2  ( متثلcm 30-15العمق )

 15-0ف بيئة صفراء املس توي عند العمق ) شربموف تربة نبات ال 

cm 0.5( متثل % ( 30-15وعند العمق cm متثل ) أأما تربة   % 0.7 .

 2.2( متثل cm 15-0ف بيئة صفراء عنزية عند العمق )  شربمنبات ال 

 . % 2.4 ( متثلcm 30-15وعند العمق ) %

( جسلت أأعل قمية للأمالح اللكية 1من خالل النتاجئ جدول )

ف بيئة صفراء   Zilla spinosaاذلائبة ف الرتبة حتت نبات الشربم 

بة حتت نبات  عنزية ، وأأقل قمية للأمالح اللكية اذلائبة جسلت ف الرت 

ف بيئة صفراء املس توي . وقل الأمالح   Pulicaria crispaاجلثجاث 

ىل قوام الرتبة الرملية املفككة اذلي يساعد ف   اللكية اذلائبة راجع ا 

 (.  2006ترسيب الأمالح ف ابطن الأرض، وهذا يتفق مع ) الصاحل ، 

  –الاكلس يوم  –البواتس يوم  –) الصوديوم  اكتيوانت الرتبة تقدير 
 احلديد (   –املاغنيس يوم  

تربة نبات   ( جند أأن حمتوى1من جدول ) :  Na+الصوديوم 

 15-0عند العمق ) من الصوديوم اجلثجاث ف بيئة صفراء املس توي

cm )0.13 mg/g ( 30-15وعند العمق cm متثل ) mg/g 0.12   .

  ( cm 15-0اء عنزية عند العمق )أأما تربة نبات اجلثجاث ف بيئة صفر 

mg/g 0.14   ( 30-15وعند العمق cmمتثل )  mg/g 0.22  . 

 15-0ف بيئة صفراء املس توي عند العمق ) شربموف تربة نبات ال 

cm)  mg/g 0.13 ( 30-15وعند العمق cm)  mg/g 0.12    أأما ف .

  mg/g  (cm 15-0ف بيئة صفراء عنزية عند العمق ) شربمتربة نبات ال 

 .   mg/g 0.22 ( cm 30-15وعند العمق ) 0.14

نالحظ من النتاجئ أأن عنرص الصوديوم جسل أأقل القي مقارنة ببايق  

الاكتيوانت الأخرى ف الرتبة حتت النبااتت قيد ادلراسة ف مجيع  

   Pulicaria crispaاملناطق . واكنت أأعل قمية هل حتت نبات اجلثجاث 

ف بيئة  صفراء عنزية . وهذا يتوافق    Zilla spinosaو نبات الشربم 

 (. 2011( ، )قنيطة ،  2008مع ) العطر ، 

أأن مكية البواتس يوم ف   ( جند1من جدول ) وجند :  K+البواتس يوم 

(  cm 15-0تربة نبات اجلثجاث ف بيئة صفراء املس توي عند العمق )

.   mg/g 1.47 ( متثل cm 30-15وعند العمق ) mg/g 1.99 متثل

(  cm 15-0أأما تربة نبات اجلثجاث ف بيئة صفراء عنزية عند العمق )

 . mg/g  0.86 ( متثل cm 30-15وعند العمق ) mg/g 1.24 متثل

 15-0ف بيئة صفراء املس توي عند العمق ) شربموف تربة نبات ال 

cm2.01 ( اكنت mg/g ( 30-15وعند العمق cm ) mg/g 1.5   .

(  cm 15-0ف بيئة صفراء عنزية عند العمق ) شربم أأما ف تربة نبات ال 

   .  mg/g  0.87 ( cm 30-15وعند العمق ) mg/g 1.25 اكنت 
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ة ، كام نالحظ أأن أأعل قمية  عنرص البواتس يوم جسل قاميً منخفض

ف بيئة   Zilla spinosaللبواتس يوم اكنت ف الرتبة حتت نبات الشربم 

صفراء املس توي ، وأأقل قمية اكنت ف الرتبة حتت نبات اجلثجاث  

Pulicaria crispa  . ف بيئة صفراء عنزية 

ومن املالحظ أأن قمية للبواتس يوم اكنت ف تربة بيئة الضلعة أأعل  

تربة بيئة نفود الشقيقة . والاخنفاض ف قمية البواتس يوم يتوافق  منه ف 

( ، ومن املالحظ أأن نس بة البواتس يوم   2008مع ماوجده ) الغامن ، 

( ،   2005تقل لكام زاد معق الرتبة وهذا يتوافق مع ماوجدته ) امحلاد ، 

 ( .  2011( ، ) قنيطة ،   2008) النصريي ، 

جد أأن مكية الاكلس يوم ف  ( و 1من جدول )  :  2Ca+الاكلس يوم 

  ( cm 15-0تربة نبات اجلثجاث ف بيئة صفراء املس توي عند العمق )

.   mg/g 49.6 ( متثل cm 30-15وعند العمق ) mg/g 54.3 متثل

(  cm 15-0أأما تربة نبات اجلثجاث ف بيئة صفراء عنزية عند العمق )

 .  mg/g 77.1  ( متثلcm 30-15وعند العمق ) mg/g 107.8 متثل

 15-0ف بيئة صفراء املس توي عند العمق ) شربموف تربة نبات ال 

cm54.5  ( اكنت mg/g ( 30-15وعند العمق cm ) mg/g 49.8  

 15-0ف بيئة صفراء عنزية عند العمق ) شربم . أأما ف تربة نبات ال 

cm 108( اكنت mg/g ( 30-15وعند العمق cm )77.5 mg/g   . 

عل من قميه  جسل عنرص الاكلس يوم ف تربة بيئة صفراء عنزية قاميً أأ 

ف تربة بيئة صفراء املس توي ، كام أأنه بلغ ف تربة نفود الشقيقة قاميً أأعل  

من قميه ف تربة بيئة الضلعة . كام أأن عنرص الاكلس يوم جسل أأعل القي  

مقارنة جبميع الاكتيوانت الأخرى ف مجيع املناطق قيد ادلراسة ، وهذا 

أأهنا مكونة من خصور  يتفق مع الرتكيب اجليولويج للمناطق حيث 

( ، و   2002( و ) الرشيف ،  2001رسوبية كام ذكر ) محمدين ، 

لوحظ أأن أأعل القي جسلت عند الطبقة السطحية للرتبة وتقل لكام زاد  

( و ) قنيطة ،  2008العمق وهذا يتوافق مع ماوجدته ) النصريي ، 

2011  .) 

غنيس يوم ف  اجد أأن مكية امل( و 1من جدول ) :  2Mg+املاغنيس يوم 

(  cm 15-0تربة نبات اجلثجاث ف بيئة صفراء املس توي عند العمق )

. أأما   mg/g 8.7( متثل cm 30-15وعند العمق ) mg/g 9.9متثل 

( متثل  cm 15-0تربة نبات اجلثجاث ف بيئة صفراء عنزية عند العمق )

44.1 mg/g   ( 30-15وعند العمق cm  متثل )37.1 mg/g  . 

 15-0ف بيئة صفراء املس توي عند العمق )  شربمال و ف تربة نبات  

cm 10( اكنت mg/g ( 30-15وعند العمق cm )8.9 mg/g   أأما .

(  cm 15-0ف بيئة صفراء عنزية عند العمق ) شربم ف تربة نبات ال 

 .   37.3 mg/g( cm 30-15وعند العمق ) mg/g 44.4اكنت 

جسل عنرص املاغنيس يوم قاميً متفاوتة ف املناطق اخملتلفة قيد  

 Zilla spinosaادلراسة واكنت أأعل قمية ف الرتبة حتت نبات الشربم 
ف بيئة صفراء عنزية ، وأأقل قمية اكنت ف الرتبة حتت نبات اجلثجاث  

Pulicaria crispa  ف بيئة صفراء املس توي . كام لوحظ أأن أأعل القي

عند الطبقة السطحية للرتبة وتقل لكام زاد العمق وهذا يتوافق  جسلت 

 (   .  2011( و ) قنيطة ،  2008مع ماوجدته ) النصريي ،  

تربة نبات اجلثجاث   ( وجد أأن حمتوى1من جدول )  :   3Fe+احلديد  

( جند أأن  cm 15-0عند العمق ) من احلديد  ف بيئة صفراء املس توي

 11.6( متثل  cm 30-15وعند العمق )  mg/g 13.3مكية احلديد متثل  

mg/g ( 0. أأما تربة نبات اجلثجاث ف بيئة صفراء عنزية عند العمق-

15 cm 8.7( متثل mg/g  ( 30-15وعند العمق cm متثل )5.6 

mg/g  . 

 15-0ف بيئة صفراء املس توي عند العمق ) شربموف تربة نبات ال 

cm 13.5 ( اكنت mg/g ( 30-15وعند العمق cm )11.7 mg/g  

(  cm 15-0ف بيئة صفراء عنزية عند العمق ) شربم أأما ف تربة نبات ال 

 .   5.7 mg/g(  cm 30-15وعند العمق ) mg/g 8.9اكنت 

عنرص احلديد جسل قاميً مرتفعة ابملقارنة بعنرص الصوديوم ، ومن  

رتبة ، كام نالحظ أأن  املالحظ أأن نس بة احلديد تقل لكام زاد معق ال

  Zilla spinosaأأعل قمية للحديد اكنت ف الرتبة حتت نبات الشربم 
ف بيئة صفراء املس توي ، وأأقل قمية اكنت ف الرتبة حتت نبات  

 ف بيئة صفراء عنزية.  Pulicaria crispaاجلثجاث 

( و ) قنيطة ،   2008وهذا يتوافق مع ماوجدته ) النصريي ، 

2011  )   . 

 كربوانت الاكلس يوم 

نالحظ أأن نس بة كربوانت الاكلس يوم ف تربة نبات  ( 1من جدول ) 

 18( متثل cm 15-0اجلثجاث ف بيئة صفراء املس توي عند العمق ) 

. أأما تربة نبات   % 17.5 ( متثل cm 30-15وعند العمق ) %

  % 18( متثل cm 15-0اجلثجاث ف بيئة صفراء عنزية عند العمق ) 

 .   % 16( متثل  cm 30-15العمق )وعند 

 15-0ف بيئة صفراء املس توي عند العمق ) شربموف تربة نبات ال 

cm  18.5( اكنت % ( 30-15وعند العمق cm) 18 %    أأما ف تربة .

%  ( اكنت cm 15-0ف بيئة صفراء عنزية عند العمق ) شربم نبات ال 

 .  % 15( cm 30-15وعند العمق ) 18.5

( فا ن أأعل قمية لكربوانت  1سجل ف جدول )من خالل النتاجئ امل 

ف الك من   Zilla spinosaالاكلس يوم ف الرتبة حتت نبات الشربم 

 بيئة صفراء املس توي وصفراء عنزية  

كام لوحظ أأن مكية كربوانت الاكلس يوم جسلت أأعل القي عند  

الطبقة السطحية للرتبة وتقل لكام زاد العمق ، وهذا يتفق مع ما ذكره )  

( أأنه غالبًا ما حتتوي الطبقة السطحية عل كربوانت   2002الرشيف ، 

 اكلس يوم وأأمالح ذائبة ولو بمكيات قليل . 

 الكربون العضوي  

جد أأن نس بة الكربون العضوي ف تربة نبات  ( و 1من جدول )

 0.63( متثل cm 15-0اجلثجاث ف بيئة صفراء املس توي عند العمق ) 

أأما تربة نبات اجلثجاث  . % 0.39( متثل cm 30-15وعند العمق )  %
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وعند   % 0.5( متثل cm 15-0ف بيئة صفراء عنزية عند العمق ) 

 .  % 0.43  ( متثلcm 30-15العمق )

 15-0ف بيئة صفراء املس توي عند العمق ) شربموف تربة نبات ال 

cm 0.6( اكنت % ( 30-15وعند العمق cm) 0.38 %   أأما ف .

( اكنت  cm 15-0بيئة صفراء عنزية عند العمق ) ف  شربمتربة نبات ال 

 .   % 0.41  (cm 30-15وعند العمق ) % 0.5

( نالحظ أأن قمية الكربون  1من خالل النتاجئ املسجل ف جدول )

العضوي متقاربة جداً بي بيئة صفراء عنزية وصفراء املس توي وأأعل قمية  

ف بيئة صفراء   Pulicaria crispaاكنت حتت نبات اجلثجاث 

املس توي. كام لوحظ أأن نسبته منخفضة بشلك عام حتت النبااتت قيد  

عامق وف لك املناطق ويعود ذكل حلرق بعضها عن  ادلراسة ف مجيع الأ 

طريق أأشعة الشمس احلارقة الت تتعرض لها الرتبة ف فصل الصيف 

حيث تؤثر عل طبقات الرتبة ابجلفاف وعل املادة العضوية ابحلرق  

( أأن نس بة   2011واخنفاض الكثافة النباتية وهذا يتفق مع ) الزبيدي ، 

افة النباتية ودرجة احلرارة كام يتفق مع )  املادة العضوية تتأأثر ابلكث

 (. 2008النصريي ،

 النيرتوجي اللكي للرتبة  

ف   أأن مكيته  ( 1من جدول )  عند دراسة النيرتوجي اللكي وجد

(  cm 15-0تربة نبات اجلثجاث ف بيئة صفراء املس توي عند العمق )

أأما تربة  . % 0.15( متثل cm 30-15وعند العمق ) % 0.28متثل 

( متثل  cm 15-0ت اجلثجاث ف بيئة صفراء عنزية عند العمق )نبا

 .   % 0.30 ( متثلcm 30-15وعند العمق )   % 0.31

 15-0ف بيئة صفراء املس توي عند العمق ) شربموف تربة نبات ال 

cm 0.28( اكنت %  ( 30-15وعند العمق cm )0.16 %   أأما ف .

( اكنت  cm 15-0ف بيئة صفراء عنزية عند العمق )  شربمتربة نبات ال 

 .  % 0.31( cm 30-15وعند العمق )   % 0.32

( فا ن نس بة النيرتوجي  1من خالل النتاجئ املسجل ف جدول )

 Pulicaria crispaاللكي ف بيئة صفراء عنزية حتت نبايت اجلثجاث  
وبصفة   أأعل قمية من بيئة صفراء املس توي,  Zilla spinosaوالشربم 

عامة ميكن القول أأن احملتوى العضوي يؤثر كثرياً عل مس توى  

النيرتوجي امليرس لكن يبدو أأن هناك عوامل أأخرى لها تأأثري عل  

حمتوى الرتبة من النيرتوجي امليرس وأأمه هذه العوامل هو نس بة الطي 

، حيث أأن الأراض ذات القوام الثقيل حمتواها من النيرتوجي املمثل  

ملادة العضوية مرتفع مقارنة ابلأراض اخلفيفة ، وهذا يتوافق )  من ا

( أأنه لكام زادت املادة العضوية ف الرتبة زادت نس بة   2005امخليس ، 

 النيرتوجي .

   فس يولوجية ال   ات راس ادل 

 احملتوى الرطويب اللكي للنبات  

(  2جدول ) عند دراسة احملتوى الرطويب للنبااتت قيد ادلراسة

  ف  شربم لنبايت اجلثجاث و ال  النس بة املئوية للمجموع اخلرضي وجد أأن 

عل التوايل . بيمن   % 28.7،  % 46.9صفراء املس توي متثل  بيئة

 صفراء عنزية  بيئة  عل التوايل ف % 39.02،   % 48.53اكنت 

  كام وجد أأن النس بة املئوية للمحتوى الرطويب للمجموع اجلذري 

صفراء   بيئة ف شربم لنبايت اجلثجاث و ال  (15( ، شلك ) 20جدول )

 36.15بيمن اكنت متثل    ،عل التوايل    % 19.87،    % 27.4املس توي  

 صفراء عنزية.  بيئة  عل التوايل ف % 20.8،  %

مس توايت خمتلفة من احملتوى  قيد ادلراسةأأظهرت النبااتت 

ىل العوامل املؤثرة ف التفاعال ت  الرطويب ف خالايها وهذا راجع ا 

ادلاخلية للنبات والعوامل املؤثرة عل املاء للنبات ف الرتبة حيث ذكر )  

( أأن احملتوى املايئ للرتبة يؤثر   1999( و ) أأاب اخليل ،  1997الهالل ، 

( نالحظ أأن  2عل احملتوى املايئ للنبااتت .  مفن خالل جدول )

 Pulicariaاحملتوى الرطويب جسل أأعل القي ف نبات اجلثجاث 

crispa   ، ف اجملموع اخلرضي ف بيئة صفراء عنزية واكن ارتفاعًا معنواًي

ف اجملموع اجلذري ف بيئة   Zilla spinosaوأأقلها ف نبات الشربم 

صفراء املس توي واكن اخنفاضًا معنواًي . وعل الرمغ من أأن احملتوى 

ل أأن النتا جئ  الرطويب للرتبة يؤثر عل احملتوى الرطويب للنبااتت ا 

أأوحضت ارتفاع ف احملتوى الرطويب ابلرمغ من قل سقوط الأمطار وقد  

يعود السبب لخنفاض معدل النتح وتقليل مكية املاء املفقود ، وهذا  

 ( .   2011يتوافق مع ) قنيطة ، 

 حمتوى الرماد للنبااتت 

الرماد للنبااتت قيد ادلراسة وجد أأن النس بة  حمتوى عند دراسة 

  بيئة  ف شربم لنبايت اجلثجاث و ال ( 3جدول ) للمجموع اخلرضياملئوية 

بيمن اكنت   ،عل التوايل  % 13.65،  % 9.17صفراء املس توي متثل 

 صفراء عنزية .   بيئة  عل التوايل ف % 7.9،   % 6.3

(  3جدول ) كام وجد أأن النس بة املئوية للرماد للمجموع اجلذري

 10.25،  % 7.6راء املس توي صف بيئة ف شربملنبايت اجلثجاث و ال 

  عل التوايل ف  %3.77،  %4.88بيمن اكنت متثل  ،عل التوايل  %

 صفراء عنزية .  بيئة

نالحظ أأن نس بة الرماد اكنت متفاوتة بي  ( 3جدول ) من النتاجئ

النبااتت قيد ادلراسة ف بيئة صفراء املس توي ومتقاربة ف بيئة صفراء  

ف اجملموع   Zilla spinosaنبات الشربم عنزية وأأعل القي جسلت ف 

قد يكون   . و واكنت زايدة معنوية اخلرضي ف بيئة صفراء املس توي

ىل زايدة ف عنرص الاكلس يوم وامل غنيس يوم والصوديوم داخل  اراجع ا 

( ، وكذكل   2008خالاي النبات وهذا يتفق مع ماوجدته ) النصريي ، 

( ف دراس ته عل نبات النخيل النامية  2008ماوجده ) العمران ، 

عل شاطئ العقري من أأنه ف ظروف اجلفاف تقوم النبااتت  اطبيعي 

 بزايدة ترامك الرماد لكام نقص املاء وتعرضت للجفاف . 

 ت نقص ف التش بع للنباات ال 

عند دراسة النقص ف التش بع للنبااتت قيد ادلراسة وجد أأن  

  شربم لنبايت اجلثجاث و ال ( 4جدول ) النس بة املئوية للمجموع اخلرضي
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بيمن   ،عل التوايل  % 24.79،  % 31.8صفراء املس توي متثل   بيئة ف

 صفراء عنزية .  بيئة عل التوايل ف % 12.5،   % 32.43اكنت 

  كام وجد أأن النس بة املئوية للنقص ف التش بع للمجموع اجلذري

 14.55صفراء املس توي  بيئة ف شربملنبايت اجلثجاث و ال ( 4جدول )

  % 9.53،  % 28.79بيمن اكنت متثل  ،عل التوايل  % 18.88،  %

 ف صفراء عنزية .  بيئة عل التوايل

ص ف التش بع للنبات جسل  نالحظ أأن النق( 4جدول )من خالل 

ف اجملموع اخلرضي  Pulicaria crispaأأعل القي ف نبات اجلثجاث 

 Zillaف بيئة صفراء عنزية واكن ارتفاعًا معنواًي ، وأأقلها ف نبات الشربم  
spinosa واكن اخنفاضًا معنوايً  ف اجملموع اجلذري ف بيئة صفراء عنزية  

سببه الرئييس اخنفاض احملتوى  تنقص التش بع املايئ للنبا زايدة  .

أأن نقص التش بع املايئ للنبات يرتبط بصورة   الرطويب للرتبة ، حيث

ىل   جيابية مع نقص رطوبة الرتبة وأأن الاخنفاض ف رطوبة الرتبة يؤدي ا  ا 

وهذا يتفق مع ) الفغم ،   .  اس مترار النقص املايئ ف أأوراق النبات

2011  . ) 

صباغ النباتية    تقدير احملتوى المكي للأ

( لنبايت اجلثجاث والشربم  5وجد أأن مكية لكوروفيل ) أأ ( جدول )

عل التوايل ف بيئة صفراء املس توي  mg/g  ،0.7 mg/g 0.76اكنت  

عل التوايل ف بيئة صفراء   mg/g  ،0.66 mg/g 0.56، بيمن اكنت 

 عنزية 

لنبايت اجلثجاث والشربم  ( 5أأما مكية لكوروفيل ) ب ( جدول ) 

عل التوايل ف بيئة صفراء   mg/g  ،0.42 mg/g 0.48اكنت 

عل التوايل ف   mg/g  ،0.37 mg/g 0.34املس توي ، بيمن اكنت 

 بيئة صفراء عنزية. 

اكنت   5)أأما مكية الاكروتينيدات لنبايت اجلثجاث والشربم جدول )

0.22 mg/g  ،0.19 mg/g فراء املس توي ، عل التوايل ف بيئة ص

عل التوايل ف بيئة صفراء   mg/g  ،0.2 mg/g 0.16بيمن اكنت 

 عنزية. 

( نالحظ أأن أأعل القي للأصباغ النباتية )  5من خالل جدول )

لكوروفيل أأ ، لكوروفيل ب ، الاكروتينيدات ( اكنت ف نبات اجلثجاث  

Pulicaria crispa اًي ،  ف بيئة صفراء املس توي واكن ارتفاعًا معنو

ف بيئة صفراء عنزية   Pulicaria crispaوأأقلها ف نبات اجلثجاث 

فاكن حمتواه   Zilla spinosaواكن اخنفاضًا معنواًي ، أأما نبات الشربم 

كام تبي من النتاجئ  من الأصباغ النباتية متقارب ف لكتا املنطقتي .

ف   ( أأن قي لكوروفيل ) أأ ( أأعل من قي لكوروفيل ) ب (5جدول )

لك الأنواع النباتية قيد ادلراسة وف مجيع املناطق ، ويرجع هذا لتعرض  

النبااتت لأشعة الشمس لفرتات طويل ، وهذا يتفق مع ما وجدته )  

( بأأن نس بة لكوروفيل ) أأ ( تزداد وتقل نس بة   2005امحلاد ، 

 )لكوروفيل ) ب ( ف أأوراق النبااتت املعرضة للضوء ، وأأيد ذكل 

Emad El-Deen , 1990 )   

 

 املواد الكربوهيدراتية للنبات 

وجد أأن مكية السكرايت اللكية للمجموع اخلرضي لنبااتت 

  mg/g  ،5.05 mg/g 6.32( اكنت 6اجلثجاث والشربم جدول )

 mg/g    ،5.53 6.07عل التوايل ف بيئة صفراء املس توي ، بيمن اكنت  

mg/g  .عل التوايل ف بيئة صفراء عنزية 

أأما مكية السكرايت اخملزتةل للمجموع اخلرضي لنبااتت اجلثجاث 

عل التوايل ف  mg/g  ،3.9 mg/g 4.15( اكنت 6والشربم جدول )

عل   mg/g  ،3.21 mg/g 4.36بيئة صفراء املس توي ، بيمن اكنت 

 التوايل ف بيئة صفراء عنزية. 

أأما مكية السكرايت الغري اخملزتةل للمجموع اخلرضي لنبااتت 

  mg/g  ،1.13 mg/g 2.17( اكنت 6اجلثجاث والشربم جدول )

 mg/g    ،2.32 1.71عل التوايل ف بيئة صفراء املس توي ، بيمن اكنت  

mg/g  نزية. عل التوايل ف بيئة صفراء ع 

أأما مكية السكرايت اللكية للمجموع اجلذري لنبااتت اجلثجاث 

عل التوايل  mg/g  ،3.08 mg/g 4.59( اكنت 6والشربم جدول )

عل   mg/g  ،2.7 mg/g 5.3ف بيئة صفراء املس توي ، بيمن اكنت 

 التوايل ف بيئة صفراء عنزية. 

اجلثجاث  أأما مكية السكرايت اخملزتةل للمجموع اجلذري لنبااتت 

عل التوايل ف  mg/g  ،2.8 mg/g 3.22( اكنت 6والشربم جدول )

عل   mg/g  ،1.54 mg/g 3.14بيئة صفراء املس توي ، بيمن اكنت 

 التوايل ف بيئة صفراء عنزية. 

أأما مكية السكرايت الغري اخملزتةل للمجموع اجلذري لنبااتت 

  mg/g  ،0.28 mg/g 1.38( اكنت 6اجلثجاث والشربم جدول )

 mg/g    ،1.23 2.19عل التوايل ف بيئة صفراء املس توي ، بيمن اكنت  

mg/g  .عل التوايل ف بيئة صفراء عنزية 

النسب  أأن نس بة السكرايت اللكية أأعل( 6)نالحظ من جدول 

ابلنس بة للنبااتت قيد ادلراسة ف مجيع املناطق حيث جسلت قاميً معنوية  

، تلهيا السكرايت اخملزتةل حيث جسلت قاميً معنوية للنبااتت قيد 

ىل زايدة شدة ال ضاءة  . ادلراسة ف مجيع املناطق هذه الزايدة قد تعود ا 

الضويئ   الصادرة من أأشعة الشمس مما يؤدي ا ىل زايدة معلية المتثيل

)   ، وهذا يتفق مع ماذكرته وهيدراتيةبوابلتايل زايدة تكون املواد الكر 

( ، كام أأن نقص املاء ) ال هجاد املايئ ( يؤدي لزايدة   2005امحلاد ، 

أأن   ( Abd El-Rahman , 1973 )، كام ذكر  السكرايت اخملزتةل

جاميل الكربوهيدرات زادت مع زايدة النقص ف رطوبة النبات ف   ا 

 بعض نبااتت املراعي .   

 احملتوى الربوتيين للنبات 

نالحظ أأن احملتوى الربوتيين للمجموع اخلرضي  ( 7من جدول ) 

  ،  mg/g 10 صفراء املس توي يه بيئة ف شربملنبايت اجلثجاث و ال 

9.3 mg/g  6.9 بيمن اكنت متثل ،عل التوايل mg/g  ، 8.5 mg/g  

وجد أأن احملتوى الربوتيين للمجموع  كام  صفراء عنزية . بيئة عل التوايل ف

 8.5 صفراء املس توي يه  بيئة ف  شربم اجلذري لنبايت اجلثجاث و ال 
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mg/g ، 6.2 mg/g  6.3 بيمن اكنت متثل  ،عل التوايل mg/g  ،  

5.5 mg/g صفراء عنزية .  بيئة عل التوايل ف 

مرتفعة ف  نالحظ أأن نس بة الربوتي اكنت ( 7جدول )من خالل 

النبااتت قيد ادلراسة واكن ارتفاع معنوي ، واكنت أأعل قمية للربوتي  

ف اجملموع اخلرضي ف بيئة   Pulicaria crispaف نبات اجلثجاث 

  Zilla spinosa، وأأقل قمية للربوتي ف نبات الشربم  صفراء املس توي

وف أأن  وقد أأصبح من املعر .  ف اجملموع اجلذري ف بيئة صفراء عنزية
اجلفاف يسبب نقصًا ف كفاءة النبات ف بناء الربوتي ، كام تؤدي  
ىل نقص ف مكية الربوتي النشط ف النبات نتيجة  احلرارة املرتفعة ا 

هذا  لتكسريه أأو فقده لشلكه الطبيعي نتيجة لرتفاع درجات احلرارة و 
 ( .  2005) الهالل ،  يتفق مع 

 ادلهون اللكية للنبات 

وجد أأن النس بة املئوية لدلهون اللكية للمجموع  ( 8من جدول )

 0.06صفراء املس توي متثل  بيئة ف  الشربم اخلرضي لنبايت اجلثجاث و 

عل   % 0.04،  % 0.05بيمن اكنت  ،عل التوايل  % 0.04،  %

أأن النس بة ( 8من جدول ) صفراء عنزية . كام وجد  بيئة ف التوايل

 ف الشربماملئوية لدلهون اللكية للمجموع اجلذري لنبايت اجلثجاث و 

بيمن اكنت   ،عل التوايل  % 0.01،  % 0.02صفراء املس توي  بيئة

 صفراء عنزية .  بيئة  للكهام ف % 0.02متثل 

( نالحظ أأن نس بة ادلهون اللكية للنبااتت 8من النتاجئ جدول )

ناطق منخفضة سواء ف اجملموع اخلرضي أأو  قيد ادلراسة ف مجيع امل 

اجملموع اجلذري ، كام لوحظ أأن نسب ادلهون اكنت متقاربة ف لك  

ته )  دالنبااتت قيد ادلراسة ف مجيع املناطق وهذا يتوافق مع ماوج

 Pulicariaجسل نبات اجلثجاث ( 8جدول )من  . (  2011قنيطة ، 
crispa  واكن   أأعل قمية س تويف اجملموع اخلرضي ف بيئة صفراء امل

  ف  Zilla spinosaوأأقل قمية ف نبات الشربم   ، ارتفاع معنوي

من   معنوي. غري واكن اخنفاض بيئة صفراء املس توي اجملموع اجلذري ف

املالحظ أأن للحرارة دور كبري ف نقص ادلهون ف النبات حيث أأن  

ىل زايدة س يوةل ادلهون وخاص ة دهون  درجات احلرارة املرتفعة تؤدي ا 

 بيئات( ، ونبااتت ادلراسة ف مجيع ال  2000الأغش ية ) الوهييب ، 

تعرضت حلرارة شديدة من أأشعة الشمس ف بيئهتا الطبيعية وهذا  

 ماأأدى لنقص ادلهون بصفة عامة

الاكلس يوم   –البواتس يوم  –للنبات ) الصوديوم  عدنية تقدير العناص امل 

 احلديد (   –املاغنيس يوم    –

وجد أأن مكية  ( 9جدول ) من التحاليل الكمييائية :  Na+الصوديوم 

صفراء   بيئة ف  شربم للمجموع اخلرضي لنبايت اجلثجاث و ال  الصوديوم

بيمن اكنت   ،عل التوايل  mg/g  ،0.18 mg/g 1.09املس توي يه 

صفراء عنزية .   بيئة عل التوايل ف mg/g  ،0.49 mg/g 0.79متثل 

شربم  كام وجد أأن مكية الصوديوم للمجموع اجلذري لنبايت اجلثجاث و ال 

  mg/g  ،0.71 mg/g 1.33صفراء املس توي يه  بيئةف ( 9جدول ) 

عل   mg/g  ،0.58 mg/g 5.31بيمن اكنت متثل  ،عل التوايل 

 صفراء عنزية .  بيئة ف التوايل

ف اجملموع اخلرضي واجلذري   املعدنيةعند دراسة مكية العناص 

( وجد أأن : عنرص الصوديوم جسل  9للنبااتت قيد ادلراسة جدول )

ف بيئة صفراء   Pulicaria crispaأأعل قمية ف نبات اجلثجاث 

 Zillaواكن ارتفاع معنوي ، وأأقل قمية ف نبات الشربم   املس توي
spinosa واكن اخنفاض معنوي ف بيئة صفراء املس توي   . 

مكية البواتس يوم  ( وجد أأن 9من جدول ):  K+البواتس يوم 

صفراء املس توي   بيئة ف  شربمللمجموع اخلرضي لنبايت اجلثجاث و ال 

 6.5بيمن اكنت متثل  ،عل التوايل  mg/g  ،4.4 mg/g 1.08اكنت 

mg/g  ،3.4 mg/g ومن جدول  صفراء عنزية.  بيئة عل التوايل ف .

وجد أأن مكية البواتس يوم للمجموع اجلذري لنبايت اجلثجاث و  ( 9)

عل   mg/g  ،1.9 mg/g 8.7صفراء املس توي يه  بيئةف  الشربم

  عل التوايل ف  mg/g  ،2.1 mg/g 22.2بيمن اكنت متثل  ،التوايل 

 صفراء عنزية.  بيئة

عنرص البواتس يوم ف النبااتت قيد ادلراسة   كام لوحظ عند قياس

ف اجملموع اجلذري  Pulicaria crispaأأن أأعل قمية ف نبات اجلثجاث 

 .واكن ارتفاع معنوي ف بيئة صفراء املس توي

مكية الاكلس يوم للمجموع  ( 9من جدول ) : 2Ca+الاكلس يوم 

 9.8ف صفراء املس توي اكنت  الشربم اخلرضي لنبايت اجلثجاث و 

mg/g  ،10.6 mg/g  12.9بيمن اكنت متثل  ،عل التوايل mg/g   ،

10.7 mg/g وجد  ( 9ومن جدول ) صفراء عنزية. بيئة عل التوايل ف

  بيئة ف  الشربم أأن مكية الاكلس يوم للمجموع اجلذري لنبايت اجلثجاث و 

بيمن   ،عل التوايل  mg/g  ،4.5 mg/g 3.2صفراء املس توي يه 

 صفراء عنزية .  بيئة عل التوايل ف mg/g   ،4.7 mg/g 6اكنت متثل 

وعند قياس عنرص الاكلس يوم ف النبااتت قيد ادلراسة لوحظ أأن  

نسبته للمجموع اخلرضي ف نبااتت بيئة صفراء عنزية أأعل منه ف  

كام جسل نبات  . بيئة صفراء املس توي واكن ارتفاع معنوينبااتت 

ف اجملموع اخلرضي ف بيئة صفراء عنزية   Pulicaria crispaاجلثجاث 

 Pulicariaواكن ارتفاع معنوي ، وجسل نبات اجلثجاث  أأعل قمية
crispa  واكن   ف بيئة صفراء املس توي أأقل قمية ف اجملموع اجلذري

 . اخنفاض معنوي 

مكية املاغنيس يوم للمجموع  ( 9من جدول ):  2Mg+وم املاغنيس ي 

 2.2صفراء املس توي اكنت  بيئةف  الشربم اخلرضي لنبايت اجلثجاث و 

mg/g  ،1.4 mg/g  3بيمن اكنت متثل  ،عل التوايل mg/g  ،1.8 

mg/g   صفراء عنزية  بيئةعل التوايل ف   . 

وجد أأن مكية املاغنيس يوم للمجموع اجلذري لنبايت  ( 9ومن جدول ) 

 mg/g  ،0.4 1.5صفراء املس توي يه  بيئةف  الشربم اجلثجاث و 

mg/g  2.3بيمن اكنت متثل  ،عل التوايل mg/g  ،0.8 mg/g   عل

 صفراء عنزية .  بيئةالتوايل ف 

عند قياس عنرص املاغنيس يوم ف النبااتت قيد ادلراسة لوحظ أأن  

لمجموع اخلرضي ف نبااتت بيئة صفراء عنزية أأعل منه ف بيئة  قميه ل

ف  Pulicaria crispa. كام جسل نبات اجلثجاث . صفراء املس توي
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واكن ارتفاع معنوي ،   اجملموع اخلرضي ف بيئة صفراء عنزية أأعل قمية

ف بيئة صفراء   ف اجملموع اجلذري Zilla spinosaوجسل نبات الشربم 

ومن املالحظ أأن نس بة   .  قمية واكن اخنفاض معنوياملس توي أأقل 

عنرص املاغنيس يوم مرتفعة ف اجملموع اخلرضي عنه ف اجملموع اجلذري  

.   بيئاتواكن هذا ارتفاعًا معنواًي ف مجيع النبااتت قيد ادلراسة ف لك ال 

ىل أأنه العنرص املعدين الوحيد   زايدة نس بة املاغنيس يوم ف النبات يرجع ا 

ل ف تركيب جزيء اللكوروفيل ابرتباطه حبلقات البريول  اذلي يدخ

( ، ) الفغم ،   1997لتكوين حلقة البورفرين ) عبد اجلواد والوهييب ، 

 (. 2011( ، ) قنيطة ،  2011

وجد أأن مكية احلديد للمجموع  ( 9من جدول ) :  3Fe+احلديد 

 1.71صفراء املس توي يه  بيئة ف  شربم اخلرضي لنبايت اجلثجاث و ال 

mg/g  ،0.33 mg/g  1.08بيمن اكنت متثل  ،عل التوايل mg/g   ،

0.48 mg/g   صفراء عنزية.  بيئةعل التوايل ف 

وجد أأن مكية احلديد للمجموع اجلذري لنبايت ( 9ومن جدول )

 mg/g  ،0.26 0.49صفراء املس توي يه  بيئةف  شربم اجلثجاث و ال 

mg/g  0.52بيمن اكنت متثل  ،عل التوايل mg/g  ،0.3 mg/g   عل

 التوايل ف صفراء عنزية . 

وعند قياس عنرص احلديد ف النبااتت قيد ادلراسة لوحظ أأن  

مكيته منخفضة جداً مقارنة ابلعناص الأخرى واكن هذا الاخنفاض  

معنواًي مجليع النبااتت للمجموع اجلذري واخلرضي وهذا يتوافق مع )  

ف  Pulicaria crispa( ، كام جسل نبات اجلثجاث  2011قنيطة ، 

.  واكن ارتفاع معنوي صفراء املس توي أأعل قمية اجملموع اخلرضي ف بيئة

وجد أأن احلديد يعمتد عل نس بة اللكوروفيل املوجودة ف النبات حيث  

أأن احلديد يدخل كوس يط ف بعض   (Bowler et al , 1992)ذكر 

التفاعالت ف معلية البناء الضويئ ، وقد يعود نقص احلديد ف النبات 

ىل  لكونه ل يتواجد ف الرتبة ابلص ورة امليرسة للنبات حيث أأنه مييل ا 

تكوين مركبات غري ذائبة مثل الأكس يد والهيدروكس يد )الوهييب ،  

1999   . ) 

 النيرتوجي اللكي للنبات 

نالحظ أأن مكية النيرتوجي اللكي للمجموع اخلرضي لنبايت 

 10.3يه ( 10جدول )  صفراء املس توي بيئة ف  شربم اجلثجاث و ال 

mg/g  ،9.6 mg/g 7.06بيمن اكنت متثل  ،ل التوايل ع mg/g   ،

9.7 mg/g صفراء عنزية .  بيئة عل التوايل ف 

كام وجد أأن مكية النيرتوجي اللكي للمجموع اجلذري لنبايت  

 6.2يه ( 10جدول ) صفراء املس توي بيئةف  شربماجلثجاث و ال 

mg/g  ،6.9 mg/g  6.5بيمن اكنت متثل  ،عل التوايل mg/g   ،

8.2 mg/g صفراء عنزية .  بيئة عل التوايل ف 

نالحظ أأن نس بة النيرتوجي اكنت مرتفعة ف  ( 10جدول )من 

النبااتت قيد ادلراسة واكن ارتفاع معنوي ف اجملموع اخلرضي وغري  

معنوي ف اجملموع اجلذري ، واكنت أأعل نس بة للنيرتوجي ف نبات  

ف اجملموع اخلرضي ف بيئة صفراء   Pulicaria crispaاجلثجاث 

 Pulicariaوأأقل نس بة للنيرتوجي ف نبات اجلثجاث ،  املس توي
crispa مناطق وتعترب  . ف اجملموع اخلرضي ف بيئة صفراء املس توي

قليل املياه وهذا يؤثر  بيئات حصراوية شديدة احلرارة  ا ادلراسة مجيعه

)  ملواد كام وكيفا ، وهذا يتفق مع ماذكرته عل حمتوى النبااتت من ا

ىل زايدة احملتوى أأن قل املياه ف الرتبة (  2011قنيطة ،  تؤدي ا 

ىل  حداثالنيرتوجيين وغريها من العمليات الت تؤدي ف الهناية ا  تغري   ا 

ىل اس مترار   ف مكوانت النبات ، و زايدة احملتوى النيرتوجيين يعود ا 

مع تثبيط لعملية بناء الربوتينات الت تس تخدم  بناء الأحامض الأمينية 

 . (  1997الأحامض الأمينية كوحدات أأساس ية ) الوهييب ، 

 التوصيات: 

 تنظي عل والعمل  اجلائر الرعي من  للحد وقواني أأنظمة وضع

 . البذور  وتكوين للمنو  فرصة النبااتت وذكل ل عطاء الرعي

 جتنبا أأخرى مناطق ف ومنعه املناطق، بعض  ف الاحتطاب تنظي

 . لالحتطاب  لل اثر املتوقعة

 للتقليل القاس ية الصحراوية للظروف املتحمل النبااتت اسزتراع

 . معلية التصحر من

 وغريها ال رشادية ابلنرشات تزويدمه  طريق  عن املواطني توعية

 . اململكة ف الطبيعية النبااتت للمحافظة عل

 Zilla الشربم  ونبات Pulicaria crispa اجلثجاث  نبات
spinosa  اجلافة   الصحرواية البيئة ظروف  مع التكيف عل  املقدرة دلهيا

جراء  نويص  وذلكل  . علهيا والأحباث ادلراسات  من املزيد اب 

جراء  الطبيعية الصحراوية النبااتت عل ادلراسات من املزيد ا 

 . لها  الأمهية ال قتصادية ومعرفة

 للمحافظة  برامج  وتنفيذ بيئية  كأنظمة  الربية النبااتت بأأمهية التوعية

 البيئة حنو  الانامتء شعور  غرس أأجل من  البيئ  الوعي البيئة ونرش  عل

 . علهيا احملافظة  وأأمهيهتا ورضورة 

 املراجع: 

النبااتت  لبعض  بيئية . دراسات 1999عامثن  بن  صاحل  بنت  ،منرية  اخليل  أأاب

 العربية ابململكة ) عنزية  ( احلفرية  منطقة ظروف  حتت  الصحراوية

 الأقسام ( ابلرايض للبنات الرتبية لكية ،  رساةل دكتوراه  . السعودية

 . الرايض ، ) العلمية

 ،الرايض احلديثة احلسيين  الرايض  ، للنرش اخلرجيي  دار . اجلغرافية

النبااتت   بعض عل وتصنيفية بيئية . دراسات2005أأمحد  ،برشى امحلاد 

 العربية ابململكة الرايض ملنطقة الطبيعية الظروف  حتت الصحراوية

 ، سعود املكل  جامعة ، العلوم لكية ، ماجس تري رساةل . السعودية

 . الرايض

 الغىض محمية ف النبايت . التنوع2010عبدالرمحن  بن ،عبدالكرمي اخلليفي

 الرايض ، سعود املكل  جامعة ، ماجس تري رساةل  بعنزية 



Al-Azhar Journal of Agricultural Research V. (46) No. (1) June (2021) 361-378 Al-Zunaydi 

373 
 

 جبزيرة  الشورى  أأجشار عل بيئية . دراسة2005يوسف  بن  ،محمد امخليس

 املكل  جامعة ، ماجس تري رساةل . السعودية العربية فرسان ابململكة

 . الرايض ، ادلقيقة والأحياء قسم النبات ، العلوم  لكية ، سعود 

 اململكة ف الطبيعي النبايت الغطاء  . أأمناط 2010عبداللطيف  ،أأمحد اخلويل

دارة ، الزراعية اجملل  . العربية السعودية  وال عالم  العامة العالقات ا 

 54 - 57 الرابع العدد ، الزراعي

براهي  ،عل الزبيدي  حمافظة ف النايم ال راك لنبات بيئية .دراسة2011ا 

 النبايت الانتاج  قسم ، سعود  املكل  جامعة ، ماجس تري رساةل  . القنفذة

 الرايض ،

اجلزء   . السعودية العربية اململكة . جغرافية2002صادق  ،عبدالرمحن الرشيف

 الرايض ، للنرش املرخي دار  ، السادسة الطبعة ، الأول

 النبايت للغطاء اجلائر  الاس تغالل . خماطر2009عبدهللا  ،عل الشهري

 العربية اململكة عل تطبيقية دراسة ( البيئ  الأمن الطبيعي عل

 ، الأمنية للعلوم العربية انيف ، جامعة دكتوراه السعودية( ، رساةل

 الرايض

 ف املعمرة النباتية اجملمتعات . بيئة2006احملسن  عبد  بن  ،عبدهللا  الصاحل

 ف  دراسة ( السعودية العربية اململكة وسط ف  الرايض القطا روضة أأم 

 اجلغرافية امجلعية ، الكويت جبامعة  اجلغرافيا قسمة(، النباتي  اجلغرافيا

 الكويت  ، 315 العدد ، الكويتية

 ، الأوىل  الطبعة . احليوية . اجلغرافيا 2003سعد  أأمحد  هللا  ،عبد  الطاهر

 مطابع 

 . الرايض ، الثانية الطبعة

 لبعض وتصنيفية بيئية .دراسات2008هللا  عبد بن الرمحن ،عبد العطر

 ، ماجس تري رساةل . السعودية العربية اململكة ف الرملية الكثباننبااتت 

 ، ادلقيقة والأحياء النبات قسم ،  العلوم  سعود، لكية املكل  جامعة

 الرايض

ف  امللحية للنبااتت وبيئية تصنيفية . دراسة 2008عبدالعزيز  ،أأمحد العمران

 لكية ، سعود املكل  جامعة ، ماجس تري رساةل . السعودية العربية اململكة

 الرايض ، ادلقيقة والأحياء قسم النبات ، العلوم

محمد   عبدهللا ، الش يخ ؛ محمود  السالم ،عبد عبدهللا ؛ عبدو ،محمد العودات
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Table 2: Moisture content of the studied plants in Safra al Mistawi and Safra Unayzah 

Table 3: Ash content of the studied plants in Safra al Mistawi and Safra Unayzah  
Ash content % 

Safra Unayzah Safra al Mistawi 
Plant species 

Root system Shoot system Root system Shoot system 

 Pulicaria crispa اجلثجاث ±0.015*9.17 ±0.015*7.6 ±0.015*6.3 ±0.015*4.88

 Zilla spinosaالشربم  ±0.015*13.65 ±0.015*10.25 ±0.02*7.9 ±0.01*3.77

0.013 0.013 0.0126 0.0126 LSD (5%) 

4.45 

Sig= 0.029 

Means Difference 
(Safra al Mistawi – Safra 

Unayzah) 

Table 4: Decreasing in saturation contents of the studied plants in Safra al Mistawi and Safra Unayzah 

 
 
 
 
 

Moisture content ( % ) 

Safra Unayzah Safra al Mistawi Plant 
species Root system Shoot system Root system Shoot system 

 Pulicaria crispa اجلثجاث ±0.1*46.9 ±0.015*27.4 ±0.021*48.35 ±0.15*36.15

 Zilla spinosaالشربم  ±0.01*28.77 ±0.021*19.87 ±0.021*39.02 ±0.1*20.8
0.105 0.017 0.015 0.058 LSD (5%) 

5.34 

Sig= 0.534 

Means Difference 
(Safra al Mistawi – Safra 

Unayzah) 

Decreasing in saturation contents ( % ) 

Safra Unayzah Safra al Mistawi Plant 
Species Root system Shoot system Root system Shoot system 

 Pulicaria crispaاجلثجاث ±0.0305*31.8 ±0.0305*14.55 ±0.01*32.43 ±0.0305*28.79

 Zilla spinosaالشربم  ±0.01*24.79 ±0.0305*18.88 ±0.1*12.5 ±0.0305*9.53

0.179 0.058 0.025 0.018 LSD (5%) 

1.7 
Sig= 0.813 

Means Difference 
(Safra al Mistawi – Safra 

Unayzah) 
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Table 5: Chl.a, Chl.b and Carotenoid contents of the studied plants in Safra al Mistawi and Safra 
Unayzah 

Table 7: Protein content of the studied plants in Safra al Mistawi and Safra Unayzah 

Protein content ( mg/g ) 
Safra Unayzah Safra al Mistawi Plant 

Species Root system Shoot system Root system Shoot system 

 Pulicaria crispa اجلثجاث ±0.4*10 ±0.4*8.5 ±0.3*9.9 ±0.5*6.3

 Zilla spinosaالشربم  ±0.4*9.3 ±0.2*6.2 ±0.1*8.5 ±0.34*5.5

0.355 0.184 0.261 0.33 LSD (5%) 

0.95 
Sig= 0.493 

Means Difference 
(Safra al Mistawi – Safra 

Unayzah) 

Table 8: lipid content of the studied plants in Safra al Mistawi and Safra Unayzah 
lipid % 

Safra Unayzah Safra al Mistawi Plant 
species Root system Shoot system Root system Shoot system 

 Pulicaria crispaاجلثجاث ±0.01*0.06 0.02±0.01 0.05±0.01 0.02±0.01

 Zilla spinosaالشربم  ±0.01*0.04 0.01±0.01 0.04±0.02 0.02±0.01

0.008 0.013 0.008 0.008 LSD (5%) 

0.00 
Sig= 1 

Means Difference 
(Safra al Mistawi – Safra 

Unayzah) 

Table 10: Total nitrogen content of the studied plants in Safra al Mistawi and Safra Unayzah  
Total nitrogen content ( % ) 

Safra Unayzah Safra al Mistawi Plant 
Species Root system Shoot system Root system Shoot system 

 Pulicaria crispaاجلثجاث ±0.5*10.3 6.2±0.9 ±0.35*7.06 6.5±0.4

 Zilla spinosaالشربم  ±0.4*9.6 6.9±1.4 ±0.2*9.7 ±0.2*8.2
0.261 0.236 0.989 0.375 LSD (5%) 

0.385 
Sig= 0.764 

Means Difference 
(Safra al Mistawi – Safra 

Unayzah) 

Safra Unayzah Safra al Mistawi 
Plant 

species Carotenoids 
mg/g 

Chl.b 

mg/g 
Chl.a 

mg/g 
Carotenoids 

mg/g 
Chl.b 

mg/g 
Chl.a 

mg/g 
0.16*± 
0.01 

0.34*± 
0.01 

0.56*± 
0.01 

0.22*± 
0.01 

0.48*± 
0.01 

0.76*± 
0.01 

 Pulicaria crispaاجلثجاث

0.2*± 
0.01 

0.37*± 
0.01 

0.66*± 
0.01 

0.19*± 
0.01 

0.42*± 
0.01 

0.7* 
±0.01 

 Zilla spinosaالشربم 

0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 LSD (5%) 

0.48 
Sig= 0.539  

Means Difference 
(Safra al Mistawi – 

Safra Unayzah) 
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Table (1) : Analysis of soil samples supporting the studied plants in Safra al Mistawi and Safra Unayzah habitats 
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Table 6: Total sugars, reducing sugars and non reducing sugars of the studied plants in Safra al Mistawi and Safra Unayzah  

Table 9: Elemental analaysis of ash for the studied plants in Safra al Mistawi and Safra Unayzah 

Sugars ( mg/g ) 

Safra Unayzah Safra al Mistawi 

Plant 

species 

Root system Shoot system Root system Shoot system 
non 

reducing 
sugar 

reducing 
sugar 

Total 
sugar 

non 
reducing 

sugar 

reducing 
sugar 

Total 
sugar 

non 
reducing 

sugar. 

reducing 
sugar 

Total 
sugar 

non 
reducing 

sugar 

reducing 
sugar 

Total 
sugar 

2.19± 
0* 

3.14± 
0.02 * 

5.3± 
0.02 * 

1.71± 
0* 

4.36± 
0.01 * 

6.07± 
0.01* 

1.38± 
*0 

3.22± 
*0.017 

4.59± 
*0.0115 

2.17± 
*0 

4.15± 
*0.017 

6.32± 
0.017* 

 اجلثجاث

 Pulicaria crispa 
1.23± 

0* 

1.54± 
0.03 * 

2.7± 
0.03 * 

2.32± 
0* 

3.21± 
0.03 * 

5.53± 
0.03* 

0.28± 
*0 

2.8± 
*0.07 

3.08± 
*0.07 

1.13± 
*0 

3.9± 
*0.025 

5.05± 
0.025* 

 Zilla spinosaالشربم 

0 0.0216 0.0216 0 0.018 0.018 0 0.043 0.0428 0 0.017 0.0178 LSD (5%) 

1.23 Sig= 0.915 Means Difference (Safra al Mistawi – Safra Unayzah) 

Elemental analaysis ( mg/g ) 
Safra Unayzah Safra al Mistawi 

Plant 
species 

Root system Shoot system Root system Shoot system 
Fe Mg Ca K Na Fe Mg Ca K Na Fe Mg Ca K Na Fe Mg Ca K Na 

0.52* 

± 

0.030 

2.33* 

± 

0.30 

6.03* 

± 

0.30 

22.2* 

± 

0.3 

5.31* 

± 

0.0305 

1.08* 

± 

0.030 

3.03* 

± 

0.30 

12.9* 

± 

0.30 

6.5* 

± 

0.3 

0.79* 

± 

0.0305 

0.49* 

± 

0.030 

1.53* 

± 

0.30 

3.23* 

± 

0.30 

8.7* 

± 

0.35 

1.33* 

± 

0.0305 

1.71* 

± 

0.030 

2.23* 

± 

0.30 

9.8* 

± 

0.30 

1.08* 

± 

0.03 

1.9* 

± 

0.1 

 اجلثجاث

 Pulicaria crispa 

0.33* 

± 

0.030 

0.83* 

± 

0.30 

4.7* 

± 

0.30 

2.1* 

± 

0.3 

0.58* 

± 

0.0305 

0.48* 

± 

0.030 

1.83* 

± 

0.30 

10.7* 

± 

0.30 

3.4* 

± 

0.3 

0.49* 

± 

0.0305 

0.26* 

± 

0.030 

0.43* 

± 

0.30 

4.53* 

± 

0.30 

1.9* 

± 

0.30 

0.713* 

± 

0.0305 

0.33* 

± 

0.030 

1.43* 

± 

0.30 

10.6* 

± 

0.17 

4.4* 

± 

0.30 

0.18* 

± 

0.017 

 الشربم

Zilla spinosa 

0.025 0.25 0.25 0.25 0.025 0.025 0.25 0.25 0.25 0.025 0.025 0.25 0.25 0.27 0.025 0.025 0.25 0.205 0.17 0.059 LSD (5%) 
3.176 Sig= 0.043 Means Difference(Safra al Mistawi – Safra Unayzah) 
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ABSTRACT: 

This study aims to give a clear picture of the extent of the response of wild plants to the environmental factors 

prevailing in the Qassim region, which contributes to knowing and understanding the extent of their adaptation 

to the environment of this region. In this research, environmental and physiological studies were made on some 

desert plants naturally growing in the Qassim region of the Kingdom of Saudi Arabia. And a group of plants 

were selected: the cactus plant, the corpse plant in both the yellow environment, the yellow unicorn environment. 

The study was divided in this research into two main parts, the first section: the environmental study, in which a 

physical and chemical analysis of soil samples was carried out at two depths (0-15 cm) and (15-30 cm) under each 

plant species under study. The second section: is the physiological study of the plants under study, in which the 

moisture content of the plant, the total ash and the quantitative content of pigments (chlorophyll a, chlorophyll b, 

and carotene) were studied (in addition to the metabolic processes within the plant) the amount of protein, 

carbohydrates, fats, nitrogen, and mineral elements: sodium potassium Calcium-magnesium-iron). It was found 

through the mechanical analysis of the soil that the soil under the perch plant and under the shrimp plant was 

sandy in a flat yellow environment at the depth (0-15 cm), and sandy loam in an unaizah yellow environment at 

both depths, and the results of the content assessment showed The humidity of the soil that the moisture 

increases as the depth increases. It was observed through chemical analysis of soil that it is alkaline in all the 

environments under study, when measuring the pH of the soil. As for the physiological results, the plants under 

study showed different levels of moisture content in their cells. As for the amount of ash, it varied between plants 

in a yellowish environment, and close to one in a yellow environment. Consequently, the study recommends that 

Pulicaria crispa and Zilla spinosa have the ability to adapt to dry desert environment conditions, and therefore 

we recommend that more studies and research be conducted on them . 

Keywords: shrimp plant, perch plant, Al-Qassim region. 

 


