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 لبملخص
 

                                                                          البيئية في منطقة النبك، أن للبابونج البري بيئاات موعاةية  تات موااا ات ةاااة،                 أظهرت المسوحات
                                                                                                   حيث تتوفر الرطوبة األرعية في فترة محددة من السنة مع وجود تربة كافية غنية بالمادة الةعوية، وتلةا  ذات  

                   بونج الباري أاابم مان             ً      ً                                                             الةوامل دوراً حاسماً في سةة انتشار  وتوزعه في منطقة الدراسة، ويمكن القاول با ن الباا
                                        بينات نتاائج البحاث أن أعلاب نسابة  نباات تحات                                                               النباتات المهددة بااننقرا  بساب  التحاوير فاي بيئاتاه أو فقادانها 

    96         فقاد بلغات    º م    44                                                 في موسم الربيع، أما عمن الظاروف المةبرياة علاب درجاة    %  24                    الظروف الحقلية بلغت 
                                     غرام فاي المتار المرباع الواحاد وتلاك عناد      472           ية الطازجة                                              وتم الحاول علب أعلب  نتاجية للنورات الزذر %

                  لتر/متار مرباع، كماا     42                         ً                            لتر للنبات الواحد أسبوعياً؛ مع  عافة مادة ععوية بنسبة    8                         مةاملة ري النباتات بمةدل 
                         ً                                        لتر للنبات الواحاد أسابوعياً وبادون  عاافة ماادة ععاوية للترباة الاتي بلا     9                              سجل أة    نتاج عند الري بمةدل 

                                                                                       تتجلب أذمية النتائج في الوقاوف علاب حالاة ذاتا النباات وتقيايم ندرتاه فاي منطقاة الدراساة مان ةا ل      4   غ/م     042
                                                                                           المسااوا البيئيااة التااي أظهاارت الحاجااة الماسااة للح اااظ عليااه، وتشااجيع انتشااار زراعتااه كمحاااول بااديل لاابة  

                                                         الزراعات المدةلة غير الناجحة مما يدعم دةل ال  ا المحلي  
 : البابونج التذبي ، سورية  وحيةلبكلموت لبمفت

 

 مقدمةلب
 

                              مان األناواا الطبياة الهاماة واساةة Matricaria aurea (L.) Schultz Bip                       يةتبار الباابونج الاتذبي 
                                                                                                 انستةمال الطبي علب المستوى الشةبي في سورية، وفي منطقة النبك، وكالةديد من مناطق سورية يقاوم األذاالي 

          ال الطبي                            باقتنائه بغر  تةزينه ل ستةم
      زراعاة    أن       (  لاب     0688 )         أباو زياد       ويشاير                                                     لم ت ت المراجع علب دراسات تةص زراعة البابونج الاتذبي، 

                                              (، حيااث تاازرا بااتور  فااي الربيااع المبكاار ماان المناااطق .Matricaria chamomilla L                  البااابونج األلماااني )
                         مرحلة اإلزذار، ويةطاب مةادل                               سم، ويتم ريه كل أسبوا مرة في    74×  02                         ً         الباردة، وتتم زراعته شتونً بمسافات 

     /ذـ    طن     92-  42          سماد بلدي 
                                   علب الااةيد الطباي، فقاد أورد األنطااكي   Matricaria                                            تؤكد المراجع القديمة مدى أذمية جنس البابونج 

                                            ش                               ( فااي تتكرتااه ب نااه مزياال للحمااب وماادر لل عاا ت وشااافش للااادر ويزياال الشااقوق ووجااع الظهاار     0466 )       المتااوفب
                        م ياد فاي عا ج الرباو ومنشاط         األلماني                ( ب ن البابونج     0660 )                    ه تكر الورا وآةرون                        والم اال، وفي انتجا  ن س

ً  ( استةدامه كمنشاط للادورة الدموياة وةاااًة     0687 )                                                        للدورة الدموية وم رز للا راء  وقد أورد الةودات واللحام                                     
               جلاد كالرومااتزم                                                    ( فقد أشاارا  لاب اساتةدامه الةاارجي لتساكين التهاباات ال    0689 )                            لدى األط ال  أما القط  وبطل

                                                            ( وفاي  طاار انساتةدام الةاارجي أفااد باساتةدام المنقاوا الماائي فاي     0688 )                                     بالتدليك بزيت البابونج، أما أبو زيد
                     وفاي الساياق ن ساه ياتكر                                                                               مةالجة الةينين ولتة يف آنم األسنان وتطهيرذاا والغسال باالمنقوا يمناع تسااقط الشاةر 

         ً              ً                        بر مهدئاً لألعاا  ومعاداً نلتها  األغشية المةاطية                          ( أن البابونج األلماني يةت    4220         الةودات )
                                                                      ( أن البااابونج األلماااني يحتااوي علااب زياات طيااار تبلاا  نساابته فااي النااورات الجافااة     0669 )             وبااين الحكاايم  

                     وماااواد أةااارى، و مكانياااة   proazulen و  chamazulen                             ؛ وأشاااار  لاااب احتاااواء الزيااات علاااب  %   0.4-   2.0
          بينماا تكار      %     0.4-   2.0                                         لتشنج، وتبل  نسبة الزيت في نوراته الجافة                                    استةماله كمعاد بكتيري وفطري ومعاد ل
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                    ( فيشااير  لااب أن نساابة     4220         الةااودات )          أمااا %      2.88-    2.24                           ( أن نساابة الزياات تتااراوا بااين     0688         أبااو زيااد )
                   من النورات الجافة    %   0.9- 0                 الزيت تتراوا بين 

 Anthemis            ج ماان النااوا )                                      ( أن الرؤيسااات المت تحااة ماان نبااات البااابون    4220 )              شااها  والنااوري     تكاار
nobilis L. =  Matricaria nobilis Baill. تحتاوي علااب زياوت عطريااة فيهاا مااادة )                                 chamazulene ،  

 acide iso                       ( وحماا  الزباادة المماكا  )acide Angelique                                   وبا ن عطاار البااابونج فياه حماا  األنجليااك )
butyrqueمركباات كومارينياة وةاااًة                                                             (، كما يحتاوي الباابونج علاب مركباات ك يارة ال يناول كحما  القهاوة و  ً                      

Scopoloside      
  Mouterde                                                                             تشااير الدراسااات المرجةيااة  لااب وجااود البااابونج الااتذبي فااي الباديااة السااورية، حيااث يااتكر 

                               ( فيشيران  لب انتشار  من يبارود 1932 ) Post & Dimsmore                                   ( أنه ينتشر في تدمر والقريتين، أما 1966 )
                                              ( وجود  في كل من بوادي حل  وتدمر وحمص وأسرية     0687 )      ً                  ً                غرباً  لب القريتين شرقاً، كما يتكر سنكري

                                                                 ( في منطقة الحص جنو  شرق مدينة حل  علب أطراف البادية حاول المناازل     4222 )               وقد تكر  جدوا
                      التاي أجريات بغياة تن يات        تحرياات   ال                                                                   وفي السهول الرعوية حيث تزداد نسبة السماد الةعوي الحيواني  وقاد أكادت 

                                                    تةوم البادية السورية في سهول الجبل الشرقي في النبك        وا علب        ذتا الن      وجود          ذتا البحث 
                                                                                    يقااع الجاازء األعظاام ماان منطقااة الدراسااة )النبااك( عاامن منطقااة انسااتقرار الرابةااة وتلااك حساا  مةادلااة 

     شالبي  )                                                                      في حسا  المةامل المطري الحاراري المةتمادة فاي التقسايم البيومنااةي لساورية  Emberger          امبرجيه 
                                                                               ا وقد شملت دراستنا موقع الجبل الشرقي التي يمتاز بوقوعه علب تةوم منطقة انساتقرار   ذت   ، (    0667        وأةرون، 

                                                                                                    الةامسة وبتباين التعاريس الجيولوجية مما أدى  لب نشوء بيئات مةتل ة متباينة في مكونات غطائها النباتي 
             ألمااكن انتشاار                                                                               تم التركيز في ذات  الدراساة علاب البيئاات الموعاةية الهاماة والناادرة وتات الةاوااية

                                                   ً     ً                                              البابونج التذبي، حيث لة   نسان المجتمع المحلي قديماً دوراً في  نشاء ذت  البيئات الموعاةية كالحواياا )حاااد 
                                                                                                    ميا  تقليدي في أحوا  تجميع( والحظائر القديمة، غير أن التحوير فاي تلاك البيئاات الموعاةية، واقات ا نباتاات 

                                               ش      تلااك ةاواااية دورة حياتااه فااي المنطقااة والمرتبطااة بشااكلش كبياار                                       البااابونج فااي مرحلااة عاادم النعااج، أعااف  لااب
                                                   جةلت من ذتا النبات وبةا  النباتاات المرافقاة لاه مهاددة   -                  ذت  الةوامل مجتمةة-                          بكمية الهطول المطري وتوزعه

     ( فاي     4220 )        جآخليج                                         ً                                       بالزوال من ذت  المنطقة مما سيشاكل فراغااً فاي ذاتا النظاام البيئاي الجااف، ويشاير شالبي
                                                                                             دد ب ن اةت اء أي نوا من األنواا الحية يةني بشكل أو آةر فقد ألحد المااادر الطبيةياة للغاتاء وللةا ج        ذتا الا

                                             ً                                                           أو  ذدار لمكونات التنوا الورا ي أو حتب تهديداً للمناخ ولبيئة اإلنسان ومحيطه األحياائي  و تا علمناا أن مساتقبل 
       ً                                      م مهدداً باننقرا  ة ل السنوات ال   اين القادماة     ً            نوعاً مةروفة اليو        422222    ً       ً          نوعاً نباتياً من مجموا        92222

( Ravignan, 1993  عندذا ن بد من اتةات الةطوات ال زماة للح ااظ علاب تلاك المااادر الورا ياة )                                                                      وبماا ان         
                                        تاام انسااتئناس بمااا تكاار عاان البااابونج األلماااني      فقااد                              لااب اسااتزراا البااابونج الااتذبي،        لاام تشاار                 المراجااع المتاحااة 

Matricaria chamomella L.   
                                                                          بتور البابونج كةطوة أساسية في عملية الت ذيل، وفي ذتا الادد يتكر الباحث   ت   جمة    
  Von bothmer & Seberg  ( 1995 :أن لجمااع المةاازون الااورا ي لألنااواا البريااة عاادة أذااداف منهااا )                                                        

      را ي                ً                                                            دراستها تاني ياً لإلحاطة بتنوعها، وكتلك انستةدام المباشر في برامج التحسين الو
                                             ً                                    ً          لقااد اذتماات الدراسااة بت ذياال البااابونج الااتذبي نظااراً ألذميتااه الطبيااة ولك اارة اسااتةماله محلياااً ومحدوديااة 
                                                                                            انتشااار  فااي منطقااة الدراسااة، ولهااتا الغاار  تماات دراسااة نساابة  نباتااه عاامن الظااروف المحليااة الحقليااة وتحاات 

                             ً    وحادة المسااحة ومقارنتهاا مرجةيااً ماع                                                                الظروف المةبرية، وزراعته كشتول في األر  الدائمة، وتقادير  نتاجياة 
      (.Matricaria chamomilla L       النوا )

             أهدلف لباحث:
                                                              تحديد وتوايف البيئات التاتية التي ينتشر فيها البابونج التذبي     0
                                                    ت ذيل البابونج التذبي بغية ح ظه واستةدامه المستدام     4

            مكو  لباحث:
                           كام شارقي مديناة النباك  مسااحة     02                     الجبل الشارقي علاب بةاد                                           تمت المسوا النباتية والتجار  المشتلية في                

                                        ( يبين القسم األعظم من المنطقة المدروسة  0                       كيلو متر مربع  والشكل )     022                    منطقة الدراسة حوالي 
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 مجقع لبجا  لبشيقي: (1شك  يقم )

 

 مجلد جطيلئق لبعم 
 

            مجلد لباحث:
                 لبمودة لب اوتية: - 1

   قع انتشار  الطبيةية وبتور للبابونج األلماني البري                               بتور من البابونج التذبي من موا                                                  

   شت ت بابونج تذبي بةمر    ة أسابيع                                    
           مجلد أخيى: - 2

 ( 04×  02                                  أكياس بولي  يتلين زراعية من قياس     )سم     

 (84             رمل سيل ناعم    %    04                         ةلطة ترابية محلية لألكياس    %    )تربة محلية             

  مادة ععوية من روث األغنام                          

 لتر في الساعة    8                    في شبكة الري تدفقها                         استةدمت نقاطات مةيارية               

  غرام      2.0                    ميزان الكتروني بدقة      
             طيلئق لباحث:

     ً                                                                    موقةاً في سلسلة الجبل الشرقي عبر    ة محاور وزعات بشاكل عشاوائي عامن كال محاور      04         تم تحديد  - 0
                               م لت تلك المواقع مةظم البيئات 

             قع المدروسة                                                         جرد األنواا النباتية الطبية وتحديد تكرار وجدودذا في الموا - 4
                                                                                             تمت الزراعة الحقلية لبتور الباابونج الاتذبي فاي موسامين: ربيةاي وةري اي كمةااملتين زراعيتاين، كماا تام  - 0

ّ                     جراء مةاملة أةرى عمن حّعانة تحت درجة حارارة                                       م، لكال مةاملاة ساتة مكاررات، فاي كال مكارر     44                       
      بترة      022

                                   النباتات عمن  الةط الواحاد( وتلاك فاي        سم بين     44               سم بين الةطوط،     92                          انستزراا في األر  الدائمة ) - 2
                                         تربة منقولة محلية، أجريت تجربتان ا نتان:

              مادة ععوية(:    4    ل/ م    42                                          ً         ب  ث مةام ت لكل مةاملة أربةة مكررات، معافاً للتربة )      لبي    ً  أونً: 
                                   )تةااادل كميااة الااري السااطحي عاامن أكتاااف،        ً أساابوعياً                   لتاار للنبااات الواحااد    9                      المةاملااة األولااب: بمةاادل  -

                        برت ذت  مةاملة شاذد (      واعت
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             ً أسبوعياً                    لتر للنبات الواحد   8                        المةاملة ال انية: بمةدل  -
                            ً لتر للنبات الواحد أسبوعياً    2                        المةاملة ال ال ة: بمةدل  -

           لتار للنباات    9                                                          ب  ث مةام ت لكل مةاملة أربةة مكررات، الري مارة واحادة بمةادل                 لبتسميد لبعضج      ً   انياً: 
               ً  الواحد أسبوعياً: 

                         ةاملة الشاذد بدون  عافة         األولب: م -
                    سم بشكل متجانس    04              مع الةلط لةمق                                  لتر سماد ععوي لكل واحد متر مربع،     02              ال انية: عافة  -
    سم     04              مع الةلط لةمق                                   لتر سماد ععوي لكل واحد متر مربع،    42               ال ال ة:  عافة  -

             وكال أسابوا فاي                                                                           جمةت النورات الزذرية كل يومين مرة فاي المراحال األولاب لتشاجيع النماوات الةعارية  - 4
                المراحل ال حقة 

                                                                            ً                 اعتمااد التاااميم الةشااوائي الكاماال فااي تاااميم التجااار   كمااا تاام تحلياال النتااائج  حاااائياً باسااتةدام برنااامج  - 9
SPSS   

 

 لب توئا جلبم وقشة
 

   :              لبمسح لب اوتي
                                ً                                                        بيناات نتااائج المساام لةمسااة عشاار موقةاااً وجااود الةديااد ماان األنااواا الطبيااة المنتشاارة فااي منطقااة الدراسااة 

                                     ( أذم األنواا الطبية التي تم تسجيلها  0              ويظهر الجدول )
 

 أهم لأل جلع لب اوتية لبطاية لبمسجلة في م طقة لبديلسة جتكيليهو في لبمجلقع لبمديجسة :(1جدج  )

 لالسم لبعياي لبفصيلة لالسم لبعلمي
 تكيليهو في
 لبمجلقع

Achillea falcate L. Compositae 9 قياوم منجلي 

Achillea fragrantissima (Forssk.)Schultz Compositae 0 قياوم عطري 

Achillea membrancea (Labill.) DC. Compositae 0 الهربك 

Amygdalus orientalis Mill. Rosaceae 4 اللوز الشرقي 

Anabasis aphylla auct.non L. Chenopodiaceae 0 الشنان 

Artemisia herba-alba Asso. Compositae 9 لشيم األبي ا 

Capparis spinosa L. Capparaceae 0 القبار 

Ceterach officinarum Lam.et D.C. Aspleniaceae 4 سرةس شتراق 

Convolvulus arvensis L. Convolvulaceae 0 المدادة الحقلية 

Ephedra alte C.A.Meg. Ephedraceae 0 الةيلجان 

Glaucim aleppicum Boiss. Et Haussk Papaveraceae 2 الحعة 

Marrhubium vulgare L. Labiatae 4 فراسيون 

Matricaria aurea (L.) Schultz Bip. Compositae 0 البابونج التذبي 

Melilotus sp. Papilionaceae 0 الحندقوق 

Papaver rhoeas L. Papaveraceae 4 شقائق النةمان 

Peganum harmala L. Zygophyllaceae 4 لالحرم 

Polygonum aviculare auct non L. Polygonaceae  عاا الراعي
 الةاافيري

0 

Salvia spinosa L. Labiatae 0 مريمية شائكة 

Sisymberium irio L. Cruciferae 0 السمارة 

Taraxacum cyprium H. Lindb. Compositae 0 الطرةشقون 

Teucrium polium L. Labiatae 0 الجةدة الرمادية 

Urtica pilulifera L. Urticaceae 4 القريص 

Ziziphora tenuior L. Labiatae 2 زعيترة 

Lactuca orientalis (Boiss.) Boiss. Compositae 4 ةس شرقي 

                                                                 ( وجاود الةدياد مان األناواا الطبياة الهاماة فاي منطقاة الدراساة، و ن نادرة  0                        يتبين من مةطياات الجادول )
                                                                          ش ةعها اآلةر يةعع للةديد مان الةوامال البيئياة والنشااطات البشارية، كماا يارتبط بشاكلش                        بةعها أو اتساا انتشار ب

                                                                                             كبياار بساااهولة أو اااةوبة تكاااا ر األنااواا البرياااة وبالتااالي تجاااددذا الطبيةااي عااامن الظااروف المناةياااة القاساااية 
           وتقلباتها 
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                  المدروسة في الجبال                                                                           أظهرت النتائج وجود البابونج التذبي في موقع واحد فقط من المواقع الةمسة عشر 
                        الشرقي وذو موقع الحوية 

                                                                                          وفي دراسة نحقة تم تتبع الحوايا )أحاوا  التجمياع( والزرائا  المنتشارة فاي الجازء الساهلي مان الجبال 
                                                              ويم ل حوالي  لاث المسااحة المدروساة، ساجل الباابونج الاتذبي فاي كافاة    %   4                             الشرقي، حيث ن يتجاوز انحدار  

  (  4                (  ويباين الشاكل ) 4                                                     سجيل األنواا المرافقة ألربةاة مان المواقاع يظهرذاا الجادول )                           المواقع المستهدفة، كما تم ت
                 أحد تلك المواقع 

 
                                                   لأل جلع لبم تشية في لبايئة لبمجضعية بلاواج ا لبذهاي   : ( 2      جدج  )

مجقع  لأل جلع
 أج )لبشيقية(

مجقع 
 ثو ي)لبادج (

مجقع 
 ثوبث)لبغزل (

مجقع 
 يلاع)لبحجية(

Achillea fragrantissima 
(Forssk.)Schultz 

X    

Anabasis aphylla auct.non L.    X 

Alcea sp. X    

Alkanna orientalis (L.) Boiss.    X 

Artemisia herba-alba Asso. X X X X 

Calendola sp. X X   

Ceratocephalus falcatus (L.) Pers. X X X X 

Crocus sp. X X   

Erodium gaillardotii Boiss. X X X  

Eryngium sp. X    

Haloxylon articulatum (Cav.) Bge  X X  

Helianthemum salicifolium (L.) Mill. X X X  

Lactuca orientalis (Boiss.) Boiss. X X X  

Matricaria aurea (L.) Schultz Bip. X X X X 

Phlomis damascene Rech. Fil. X X X  

Salsola vermiculata Del.  X X X 

Saponaria sp. X X X X 

 
                                                                                        يتعاام ماان المسااوا السااابقة قلااة انتشااار البااابونج الااتذبي، فمساااحة انتشااار  محاادودة تنحااار بالحوايااا 

                           متار مرباع، وذاي ن تتةادى عشارة       0222                                                        )أحوا  تجميع المطر( والزرائ  حيث ن تتجااوز مسااحة كال منهاا 
   4  كاام     022           بلغاات حااوالي      لتااي                                                                      مواقااع، أي  ن أماااكن انتشااار  ن تتجاااوز الهكتااار الواحااد عاامن مساااحة الدراسااة ا

           ماان المساااحة    %      2.20                                                                  ذكتااار(، وذااتا يةنااي أن المساااحات التااي ينتشاار فيهااا البااابونج تشااكل حااوالي        02222 )
          المدروسة 

                                                                                                مما سبق يمكن القول ب ن البابونج التذبي نادر الوجود في منطقة الدراسة، كماا تباين أن بيئتاه الموعاةية 
                                                               المادة الةعوية وزيادة الرطوباة األرعاية نتيجاة حاااد مياا  األمطاار فاي                                     في أماكن انتشار  تمتاز بارت اا نسبة 

                                                             ذتان الةام ن ذما عوامال حدياة ننتشاار الباابونج فاي منطقاة جافاة أو   -              بين شباط وأيار  –                    فترة محددة من السنة 
                                                 وبسب  ندرة المطار لام يظهار نباات الباابونج الاتذبي فاي       4228                     الشرقي )ف ي ربيع عام                       شبه جافة كمنطقة الجبل 

  ٍّ                                                                                       أيٍّ ماااان البيئااااات التااااي ظهاااار فيهااااا فااااي الساااانتين السااااابقتين(  تت ااااق ذاااات  النتيجااااة وقااااانون التحماااال للةااااالم 
  ن                                           (، وم ااد  )أن غياا  أو عادم نجااا كاائن حاي يمكا    0688     ً           م نق ً عن )نحال،       0600    عام    Shelford       شيل ورد

                                ً     ً                                                             أن ينتج عن النقص أو الزيادة نوعاً وكمااً فاي أي مان الةوامال المتةاددة التاي يمكان أن تقتار  مان حادود التحمال 
              لهتا الكائن( 

                                                                                         يةاني الباابونج الاتذبي فاي منطقاة النباك مان تادذور مساتمر فهاو علاب درجاة عالياة مان الحساساية اتجاا  
ً        المتغيرات التي تطرأ علب بيئته التاتية، ةااًة  تا عل                              ً                         منا أن تلك البيئات محدودة جداً في منطقاة الدراساة، ويلحاق                                           

                                                                                               بهااا الك ياار ماان العاارر نتيجااة ال  حااات المتكااررة حااول تلااك المواقااع )الحوايااا(، وعاادم ااايانتها ماان قباال رعاااة 
                                                                                               المنطقة بسب  تطور أسالي  ت مين المياا ، كال تلاك يحاد مان كمياة األمطاار المحااودة  لاب الموقاع ويةمال علاب 

ً                   انية اإلنبات والنمو لنبات البابونج وةااًة في سنوات الج اف           تة ي   مك                                        
                                     ( فاي كتاباه األدلاة التقنياة لجماع التناوا (Guarino, 1995                                           ذتا الواقع يتم ل فيما تكر  الةالم  غواريناو 

                                                                                  با ن مان عوامال التادذور لألناواا ذاو محدودياة اننتشاار وفقادان أو تحاوير البيئاات  فانحن أماام                 الاورا ي النبااتي
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                                                                                                  راز محلي للبابونج البري مهدد بالزوال ناذيك عن أناواا أةارى تةايع مةاه فاي البيئاة ن ساها، ذاتا ماا حادا بناا  ط
                                                                                                    ل ذتمام بهتا النوا ودراساته والةمال علاب  ك اار  واساتزراعه لماا يمتلاك ذاتا الناوا مان فوائاد طبياة جماة أ بتهاا 

                                         ووافقتها الدراساات الحدي اة وأكادت مةظام تلاك                                                         استةدامه الشةبي ولقرون طويلة في مةالجة الةديد من األمرا  
ً                                                                             انسااتةدامات،  عااافًة  لااب مااا ورد عاان أذميتااه الطبيااة فااي المراجااع الةلميااة رغاام قلتهااا، تاام التوااال ماان ةاا ل                  
                                              ً                                                   التحريات الميدانية  لب أن ذتا النوا أابم مهادداً بااننقرا  فاي منطقاة الجبال الشارقي مان النباك، وأاابم مان 

                     اظ عليه ونشر زراعته                     العروري  نقات  والح 
 

 

 مجقع لبحجية أحد لبمجلقع لبمديجسة حيث ي تشي لباواج ا لباي : (2شك  )          
 

                 لبتجويب لبحقلية:
                                                                                             دلت نتائج تجربة  نبات بتور البابونج التذبي تحت الظروف المشتلية في الموسام الربيةاي علاب أن نسابة 

         ، فاي حاين  %  00                            الةري اي فقاد انة عات  لاب حاوالي          فاي الموسام                    ، أما نسابة اإلنباات %    24                  اإلنبات بلغت حوالي 
            ( أن ال ااروق  2 و   0                     ، ويظهاار الجاادونن رقاام ) %    96  م     44                                          بلغاات نساابة  نبااات البااتور المحعاانة علااب الدرجااة 

                                                                                                 مةنوية بين المةام ت الا  ث، فقاد ت وقات الزراعاة فاي الحعاانة علاب المةااملتين الحقليتاين ب اارق مةناوي عناد 
   % 0                                                                          كما ت وقت الزراعة الربيةية علب الزراعة الةري ية ب اارق مةناوي عناد المساتويين    ، % 4 و   % 0          المستويين 

                                                                                              ،  ن ال اارق الكبيار فاي نسابة اإلنباات باين المةاملاة المةبرياة والحقلياة كاون األةيارة تاتحكم فيهاا الظااروف  % 4 و
                  ا تةازى النسابة غيار                                                                               المناةية السائدة والتاي ن يمكان السايطرة عليهاا رغام توحياد ظاروف الزراعاة والةدماة، كما

ً                                                                                 النابتة وةااًة في الحعانة  لب وجود نسبة من البتور غير مكتملة النعاج بساب  ت ااوت موعاد نعاج محيطاات              
ً                                                                              النورة ال مرية،  عافًة  لب أن البتور م ةوتة من نوا بري لم يةعع بةد لةمليات اننتةاا  والتحساين الاورا ي                      ،  

                                                 تتاااف النباتااات البريااة باااةوبة اإلنبااات وعاادم انتظامااه،         ( ب نااه    0662 )                                ويشااير فااي ذااتا الااادد أسااود وآةاارون
ً                                                                                                  عافًة  لب وجود الةديد من موانع اإلنبات  كما أن سوء حيوية البترة يمكن أن ينتج عان الطاراز الاورا ي للنباات      

                                         ً                           (  أما األنواا المزروعة  فهي منتةبة زراعياً بحيث تساتبةد كال باترة تتا ةر Assoud, 1972               األم أو للجنين )
    (   Valdeyron, 1961                                                     نباتها مما يساعد في سرعة وانتظام وارت اا نسبة اإلنبات)    في  
 تحلي  لبتاوي  بمعومالت لإل اوت :(3)جدج 

 لبمع جية Fقيمة  مياع لبمتجسط ديجوت لبحيية مجمجع لبمياعوت 

  154.541�000 2112.056 2 4224.111 بين المجموعات

   13.667 15 205.000 داةل المجموعات

    17 4429.111 المجموا

 
  توئا معومالت لإل اوت :(4جدج  )
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   معوملة هي بستة مكييلت.* لبمتجسطوت في ك

 
                    لالستزيلع جلإل توجية:
                      إ توجية جحدة لبمسوحة:
                   تجياة معومالت لبي :

                                  ش                                                      أظهرت النتاائج زياادة اإلنتاجياة وبشاكلش معاطرد ماع الزياادة فاي مةادل الاري للنباات الواحاد، حياث بلا  
         لتار واحاد    2          ري  بمةادل                         غارام طازجاة، بينماا عناد الا     440    لتار    9                                          متوسط  نتاجية المتر المربع عند الري بمةدل 

           لتار للنباات    8                                            غرام ناورات طازجاة، أماا المةاملاة األةيارة بمةادل      440                                      للنبات كان متوسط  نتاجية المتر المربع 
     ( أن Waly, 1980     ً     ( نقا ً عان )    0688 )                    غرام، يشير أباو زياد     472                                        الواحد فكان متوسط اإلنتاجية المتر المربع 
                ً      ً      ً                                      ومين يةطي  نتاجاً زذرياً كبياراً، وذاتا يت اق والنتاائج التاي أظهرتهاا ذات                                        زيادة الري لنبات البابونج األلماني كل ي

                                              ( متوسطات  نتاجية المةام ت ال  ث لمةدنت الري  0                      الدراسة، ويبين الشكل )

المتوسط

1750

1800

1850

1900

1950

2000

2050

2100

أربعة لتر / نبات ثمانية لتر / نبات ستة /لتر / نبات 

المتوسط

 
 متجسط إ توجية لبقطع لبتجيياية بمعدالت لبي  لبثالث. :(3شك  )

 
  ،  %   4                              لمةاام ت الا  ث عناد درجاة مةنوياة                                                    ولدى  جراء التحاليل اإلحاائية وجدت فروق مةنوية بين ا

                فقاد ت وقات كال مان    %   0                      ش                                                حيث زادت اإلنتاجية بشكلش معطرد مع زياادة مةادل الاري، أماا عناد مساتوى مةنوياة 
                 لتر/أساابوا( ب ااروق    2                                 لتر/أساابوا( علااب المةاملااة ال ال ااة )   8                              لتر/أساابوا( والمةاملااة ال انيااة )   9                المةاملااة األولااب )

  (  9  و    4                                                                      روق مةنوية بين األولب وال انية عند مستوى المةنوياة ن ساه، ويظهار الجادونن )                        مةنوية  بينما لم تكن ال 
                       النتائج اإلحاائية ذت   

 تحلي  لبتاوي  بمعومالت لبي  (:5)جدج  

 لبمع جية Fقيمة  مياع لبمتجسط ديجوت لبحيية مجمجع لبمياعوت 

 000. 20.856 35303.250 2 70606.500              اي  لبمجمجعوت

   1692.722 9 15234.500             خ  لبمجمجعوت  دل

    11 85841.000        لبمجمجع

     
  توئا معومالت مختلفة م  لبي  على إ توجية لباواج ا لبذهاي :(6جدج  )

 متجسط  ساة لإل اوت* معومالت إ اوت لباواج ا لبذهاي 

 20.9997 زراعة ربيةية

 04.8000 زراعة ةري ية

 98.8000    م   22زراعة مةبرية 

LSD  .0.5        =  2.4260       

LSD  .0.1        =  9.4862       
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                                متجسط إ توجية لبقطعة لبتجيياية*                                       معد  لبي  بتي بل اوت لبجلحد/ أساجعيو  

 0682.474    بتي   6               لبمعوملة لألجبى 

 4297.74    بتي   8                 لبمعوملة لبثو ية 

 0882.44    بتي   4                 لبمعوملة لبثوبثة 

LSD  .0.5        =  6508113        

LSD  .0.1        =  1405451        
 * لبمتجسطوت في ك  معوملة هي ألياعة مكييلت.    

 
                             تجياة معومالت لبمودة لبعضجية:

                                   ش                                          ( ازدياد  نتاجية وحدة المساحة وبشاكلش معاطرد ماع الزياادة فاي نسابة الماادة الةعاوية،  2            يظهر الشكل )
                        غرام ناورات طازجاة، بينماا      042                                                                     حيث بل  متوسط  نتاجية المتر المربع عند الشاذد وبدون  عافة مادة ععوية 

                       غرام نورات طازجاة  وكاان      022                                           مادة ععوية( بل  متوسط  نتاجية المتر المربع    4   ل/م  02                      عند المةاملة ال انية )
                         غرام من النورات الطازجة      440      عوية(       مادة ع   4    ل/ م    42                                             متوسط  نتاجية المتر المربع للمةاملة ال ال ة )

 

0

500

1000

1500

2000

إضافة 20 ل/م2إضافة 10 ل/م2بدون إضافة )شاهد(

المتوسط

المتوسط

 
 متجسط إ توجية لبقطع لبتجيياية بمعدالت إضوفة لبمودة لبعضجية. :(4شك  )

 
                                             حيث ت وقت كل من مةاملتي  عافة الماادة الةعاوية   LSD                     ( تحليل التباين وقيم  8  و    7              يظهر الجدونن )

                             كماا ت وقات  نتاجياة وحاادة     2.20     وياة                                                            علاب مةاملاة الشااذد بادون  عااافة ماادة ععاوية وتلاك عناد مسااتوى مةن
   4   ل/م  02                             مااادة ععااوية( علااب اإلعااافة األقاال )   4    ل/ م    42                                               المسااحة لاااالم الزيااادة فااي  عااافة المااادة الةعااوية )
       2.20                 ش                        مادة ععوية( وبشكلش مةنوي عند مستوى مةنوية 

                                           تحلي  لبتاوي  بمعومالت إضوفة لبمودة لبعضجية   : ( 7 )    جدج 
 لبمع جية Fقيمة  مياع لبمتجسط يةديجوت لبحي مجمجع لبمياعوت 

 000. 415.983 2133507.291 2 4267014.582 اي  لبمجمجعوت

   5128.836 9 46159.528 دلخ  لبمجمجعوت

    11 4313174.109 لبمجمجع

 
 متجسطوت لإل توجية بمعومالت لبمودة لبعضجية :(8جدج  )

 لبتجييايةمتجسط إ توجية لبقطعة  معومالت إضوفة لبسمود لبعضج 

 406 بدون  عافة

 0282.4 مادة ععوية( 4ل/م02 عافة )
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 0682.9 مادة ععوية( 4ل/ م 42 عافة )

LSD  .0.5        =  11405558         

LSD  .0.1        =  16405711         
 * لبمتجسطوت في ك  معوملة هي ألياعة مكييلت.       

 

  ً                         ئاااً فااي األسااابيع ال   ااة األولااب                                                                 أظهاارت النتااائج أن تزايااد الغلااة ماان النااورات الزذريااة للنباتااات كااان بطي
                                                                                             لمةاااملتي  عااافة المااادة الةعااوية بسااب  النمااو الةعااري السااريع فااي ذاات  المرحلااة، ولكاان بةاادذا أةاات اإلنتاااج 

                                                   مادة ععوية( في األسبوا السادس، أما المةاملاة ال ال اة    4   ل/م  02                                               الزذري بالتزايد حتب بل  القمة للمةاملة ال انية)
                                                             ش            امتدت قمة اإلنتاج لألسبوا السابع، بةدذا أةت اإلنتاج يتراجع وبشاكلش حااد والتقاب                  مادة ععوية( فقد   4    ل/ م    42 )

                                                                                              ةطااي اإلنتاجيااة للمةاااملتين فااي األساابوا الةاشاار، أمااا مةاملااة الشاااذد فكااان تطااور اإلنتاااج فااي األساابوعين األول 
           م ت ال  ث                                                                             وال اني  م كان شبه  ابت في األسابيع ال حقة، وفي األسبوا الحادي عشر التقت المةا

                                                                                              ن ارت اا  نتاجية وحادة المسااحة نتيجاة تطبياق مةاملاة  عاافة الماادة الةعاوية وبكمياة ري  ابتاة ترافاق 
     ش                                                                                          وبشكلش ملحوظ مع زيادة في حجم النباتات حيث بل  متوسط قطر النبات لةشار عيناات عشاوائية مان كال مةاملاة: 

                  ماادة ععاوية( بينماا    4   ل/م  02              سام عناد  عاافة )   4 4                                                  سم في مةاملة الشاذد عند عدم  عافة المادة الةعاوية و    42
                    ماادة ععاوية( وقاد بلا     4    ل/ م    42                                            سم عند زيادة مةدل  عافة المادة الةعوية  لب )    44                     وال قطر النباتات  لب 

                  ( يباين القطار الاتي  4           غ  والشاكل )     049                                                                 متوسط وزن النبات الواحد في األسبوا الةاشر للقطاف للمةاملاة ال ال اة 
                 لمةاملة ال ال ة                   والت  ليه نباتات ا

 
 لستزيلع لباواج ا لباي  جهج في ميحلة أجج لإل توج  :(5شك  )

  غ       4298                                                                           ماان ةاا ل التجااربتين السااابقتين لمةااام ت الااري والمااادة الةعااوية أن أعلااب  نتاااج بلاا         يتبااين 
          تار للنباات  ل   8                                                                                 غرام/متر مربع( من النورات الزذرية للقطةة التجريبياة الواحادة فاي مةاملاة الاري  بمةادل      472 )

                                            مااادة ععااوية( ولدى تج يااف عشاار عينااات ماان النااورات    4    ل/ م    42                                      الواحااد مااع  عااافة المااادة الةعااوية بنساابة )
                ً          من وزنهاا، وبنااءاً علياه فا ن    %    74                            غرام تبين أنه بالمتوسط ت قد      022                                  الزذرية الطازجة وزن كل منها طازجة 

     ( أن     0669  ،                      غاارام، ويااتكر )الحكاايم     022    افااة                                                           نتاجيااة المتاار المربااع المتحااال عليهااا ماان النااورات الزذريااة الج
                          غ ناورات جافاة للمتار المرباع      042-     042    بلغات   Matricaria chamomella L                         نتاجياة الباابونج األلمااني

                                                                                                عمن أفعل الظروف اإلنتاجية، وتتقار  ذت  النتائج  لب حد كبير مع ما تم التوال  ليه في ذت  التجربة  
                                                                      ننا حالنا علب نتيجة جيدة في ت ذيل البابونج الاتذبي الباري تةاادل النتاائج       ً                      وبناءاً علب تلك يمكن القول ب 

                                                المتحال عليها للبابونج األلماني عند أفعل الظروف 
                                                                                      ً    تكتساا  ذاات  النتيجااة أذميااة كبياارة ماان ةاا ل وفاارة اإلنتاااج وعاادم اسااتةدام أيااة مااادة كيميائيااة تسااميداً أو 

ً                                    مةالجًة قبل وة ل عملية انستزراا كل تلك تحت                                                الظروف البيئية الاةبة لمنطقة الدراسة في النبك        
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 لبتجصيوت جلبمقتيحوت
       ً                                                    انط قا  من النتائج التي تم الحاول عليها يواي البحث بما يلي:

 المواد ال ةالةالزيت الةطري و  جراء المزيد من التحاليل الكيميائية لتقدير محتوى البابونج التذبي من -0
  المكونة له

 نج البري نستزراعها وح ظ جزء منها في البنوك الورا ية الوطنية جمع بتور البابو -4
 متابةة األبحاث الرامية لتحسين طرائق زراعة البابونج بغية زيادة  نتاجيته في وحدة المساحة  -0
توعية المجتمع المحلي بةاوص أذمية النباتات الطبية ومنها البابونج وتشجيع الرعاة المحليين للح اظ علب  -2

 )أحوا  تجميع ميا  األمطار(  الحوايا 
 

  لبميلجع
 

                                                                      (، النباتاااات الةطرياااة ومنتجاتهاااا الزراعياااة والدوائياااة، الااادار الةربياااة للنشااار     0688                     أباااو زياااد، الشاااحات ناااار )
    (   040                             والتوزيع_القاذرة_ مار، ا حة )

     مجلاة   –     ً باترياً    .Prunus sp                       (   ك اار شاجرة القرااايا     0662                                       أسود محمد وليد؛ حموي محمود؛ دياري أيمان )
     02      الةدد   –                      سلسلة الةلوم الزراعية   -              بحوث جامةة حل 
                                        تاااتكرة أولاااي األلباااا  والجاااامع للةجااا  الةجاااا ،   ،      ذجاااري(      0228–      ماااي دي       0466                     األنطااااكي، داود )متاااوفب 

   (    024             لبنلن، ا حة )  -     بيروت  –                              مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر 
                                                جبال الحاص، منشاورات مشاروا تنمياة المجتماع الري اي فاي                          ً    (  النباتات المنتشارة بريااً فاي     4222            جدوا، أحمد )

   (   04                                   برنامج األمم المتحدة للتنمية، ا حة )-        جبل الحص
    (     422-   408                                                       (  النباتات الطبية والةطرية، منشورات جامةة دمشق، ا حة )    0669              الحكيم، وسيم )

                السااورية حمايتهااا                                                       (  بيئااات ونباتااات ومراعااي المناااطق الجافااة وشااديدة الج اااف    0687                  ساانكري، محمااد نااتير )
    (     427                                  وتطويرذا  منشورات جامةة حل ، ا حة)

                                      (  تحرياات أولياة بيئياة وجغرافياة نباتياة     0667                                                       شلبي، محمد نبيل؛ الريس، رفياق؛ غازال، عباد أ؛ أساود، نااب  )
   .IPGRI,ACSAD         في سورية   .Amygdaglus L                            حول األاول البرية لجنس اللوز 

                                                     (  روعاة ةاريم دراساة بيئياة واجتماعياة نباتياة، مةهاد بحاوث     4220     د أ )                                شلبي، محمد نبيل؛ الجلةود، علي عب
                                                                                                      الموارد الطبيةية والبيئية، مدينة الملك عبد الةزيز للةلوم والتقنية، المملكة الةربية السةودية، الريا   

   (    082                                         (  علم الةقاقير، منشورات جامةة دمشق،ا حة)    4220                             شها ، ذيام؛ النوري،أحمد سمير)
     (      004            دمشق  ا حة )  -     سورية  -                                                (  موسوعة التداوي بالنباتات الطبية، مطبةة األذالي    4220      محمد )         الةودات، 

                                                          (  النباتاااات الطبياااة واساااتةمانتها، منشاااورات دار األذاااالي، دمشاااق،     0687                             الةاااودات، محماااد؛ اللحاااام، جاااورج )
          006    ا حة

                         ريااة، منشااورات جامةااة دمشااق،                         (  النباتااات الطبيااة والةط    0689  -    0684                              القطاا ، محمااد عاادنان؛ بطاال، نبياال )
   (    066      ا حة )
   (   78                                                          (  أساسيات علم البيئة وتطبيقاته، منشورات جامةة حل ، ا حة )    0688               نحال، ابراذيم )

                                           (  النباتاات الطبياة والةطرياة، منشاورات جامةاة     0660                                               الورا، حسان بشير؛ كف الغزال؛ مشانطط؛ أحماد ذيا م )
   (    272-   298          حل ، ا حة)
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ABSTRACT 
 

  Field survey in Nabek Region showed that Dog Chamomile (Matricaria aurea) 
has microclimates which have certain characteristics. Moisture presence at certain 
times of year and organic materials abundance in soil were the critical factors in wild 
spreading of Dog Chamomile. 

  Results elucidated that the highest seed germination percentage under field 
conditions was at spring; which was about 42%. While it was about 69% under 
laboratory conditions (22 Cº). 

  The highest productivity of flowering heads was 574 gr./m2 gained from 
treatment of 8 liter irrigation for each plant weekly with organic materials addition (20 
litter/m2), while the lowest productivity of flowering heads was 150 gr./m2 gained from 
treatment of 6 liter irrigation for each plant week without addition of organic material. 

  The importance of the research was presented by its valuable results which 
assessed the situation of the plant and evaluate its scarcity and rush toward extinction. 
The research recommendations were to: 

- Preserve Dog Chamomile in order to keep it subsistence. 
- Encourage domestication and growing Dog Chamomile as alternative crop. 
- Extend ed studies about Dog Chamomile must be conducted. 
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