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 ملخص 

آلزوت            تعيينجرى   ستقرة ل ون  15N االختالفات في  قيم الوفرة الطبيعية من النظائر الم   أوراق في 13C والكرب
ين عدد من األنواع النباتية البقولية وغير البقولية   ة    من  النامية ضمن مواقع مختلفة من منطقت اطق شبه الجاف  المن

يم  )تربة غير متأثرة بالملوحة (ففي الموقع األول . في سورية ر      ‰δ15N  تراوحت ق ة وغي ات البقولي  في النبات
ين    ة ب يم آانت . ‰ 9.46+ و 2.09-البقولي ة مث      δ15N  ق واع البقولي سنط األزرق في بعض األن  Acacia ل ال

cyanopylla  -1.73 و Acacia farnesiana -0.55 Prosopis juliflora -1.64شجيرية و صة ال  الف
Medicago arborea +1.6  قريبة من قيمة δ15Nة من      ت حيث  ، الجويزوتلآل ساهمة عالي ى وجود م شير إل

واع  ذه األن ي ه ةبالناآلزوت المثبت ف د   .اتي آلزوت الجوي، فق ة ل ر المثبت ة غي واع النباتي ي األن ا ف تأم يم  آان  ق
δ15N  ين  مرتفعة حيث تراوحت ق  . 9.46+ و 3.6+ ب ا يتعل ات وفيم ون    بنب  Elaeagnus angustifoliaالزيزف

ع مجموعة     ة،   الذي يتب ات األآتينوجذري ة   النبات ه منخفضة    δ15Nآانت قيم ا  ) ‰ 2.1- و 0.46-( في أوراق مم
شير حصوله  ت اآلزوت الجوي ي ن خالل تثبي صر اآلزوت م ن عن ة م سبة مرتفع ى ن ات . عل سبة للنبات ا بالن أم

يم       والبقولية  آتينوجذرية  األ د آانت ق ا  δ15Nاألخرى فق ة من    في أوراقه سة   قريب يم المقي ة    الق واع النباتي  في األن
يم         . الجوي المرجعية مما يشير إلى عدم القدرة على القيام بتثبيت اآلزوت           13C‰ من ناحية أخرى، تراوحت ق

وحظ    .  والتي اختلفت باختالف النوع النباتي‰28.7 – و ‰23 –بين  C3  نباتات في أوراق  ه ل ر أن عدم  غي
رًا   13C‰ تأثر ة       ضمن آثي اآن مختلف سه والمزروع في أم اتي نف وع النب ى ماسبق  إضافة إ .  الن ائج   ،ل  بينت نت

ات    المزدوج لآلالتحليل النظيري ة مالحة    Prosopis julifloraزوت والكربون في أوراق نب  ، المزروع في ترب
ون                    ري للكرب ز النظي ة التميي اع قيم ى       في  13Cأن الملوحة لم تؤثر في تمثيل الكربون نظرًا الرتف شير إل ا ي ه مم

أثر   مقدرته على   أما  . لملوحةل تحملالمقدرته على    لباً تتثبيت اآلزوت الجوي فقد ت ة   نظرًا الر  س اع قيم  δ15N تف
+)7.03(.  
  

  ،تثبيت اآلزوت الجوي، شجيرات، أشجار13C والكربون 15Nالوفرة الطبيعية للنظائر اآلزوت : الكلمات لمفتاح
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  مقدمة

ة   . يعد اآلزوت الجوي المثبت حيويًا المصدر الرئيس لعنصر اآلزوت في األنظمة البيئية المختلفة             ر األنظم وتعتب

وم                التعايشية بين النباتات   ا الريزوبي ة وبكتري ات البقولي ين النبات ة، وب  من   ، األآتينوجذرية وبكتريا فرانكيا من جه

ة                   جهة أخرى، من أآثر األنظمة المثبتة لآلزوت الجوي أهمية، والتي تلعب دورًا هامًا في تحسين خصوبة الترب

ك    ا، وذل ة  ضمن وإنتاجيته ة     األنظم ة المختلف ة والبيئي دار     ).Boddy et al. 2000(الزراعي ة مق تتطلب معرف

ساهمة اآلزوت الجوي  اس م ة للقي بة ودقيق ة مناس اد طريق ة اعتم ذه األنظم ي ه ى  .  ف د عل ي تعتم ة الت د التقان وتع

ر اآلزوت        ة لنظي ين  واحدة من      15Nالوفرة الطبيعي النظير       آ (األخرى المتاحة    الطرائق    ب اء ب ة اإلغن   15Nطريق

تيلين  سغو وإرجاع االس ات الن ل مكون اقصتحلي آلزوت ) .. الن ة ل اءة التثبيتي ة وسهولة لحساب الكف ر قابلي األآث

 بين 15Nطريقة على وجود اختالفات في قيم هذه ال يعتمد مبدأ .االآتينوجذريةوالجوي سيما في األشجار البقولية 

ة        ى . اآلزوت الجوي ومصادره األخرى المتاحة في الترب رغم من ضآلة      وعل ذه   ال ا         ه ر أنه ات غي ة   االختالف قابل

سهولة  اس ب ت . للقي اتتناول ة  دراس ذه الطريق دة ه شت عدي ة    هاوناق ا الدراس ن أهمه ل م ًا ، ولع ًا وتطبيقي  نظري

احثين    ة للب ة       إن ). Shearer and Kohl, 1986(المرجعي ذه الطريق ات استعمال ه م متطلب ة  هي  من أه معرف

ة           ة    أم . القيمة النظيرية لآلزوت المثبت وتلك لآلزوت الممتص من الترب وفرة ا قيم آلزوت    ة الطبيعي  ال  في   15N ل

وتجدر اإلشارة    . األنواع المثبتة لآلزوت الجوي فهي تعكس درجة مساهمة اآلزوت من المصدرين اآلنفي الذآر            

اءة          ة في    نجاحات باهر  القىإلى أن توظيف هذه الطريقة قد        اس الكف ا قي عديد من الدراسات التي جرى من خالله

ة   فالتثبيتية لآلزوت الجوي  ,Yoneyama et al., 1993; Muofhe and Dakora(ي أشجار النباتات البقولي

1999; Sylla et al., 2002; Nasr et al., 2006 (واألشجار األآتينوجذرية )Domenach et al., 1989; 

Kurdali et al., 1990.( ،آلزوت الوفرة الطبيعية ل معرفة قيم تفيد عالوة على ذلك15N  عي  النبت الطبي  في

ى    لتمييز بين األنواع النباتية من حيث     في إمكانية ا   درتها عل سبق وأن عرف                ق م ي  تثبيت اآلزوت الجوي والتي ل

يالً كون  تحديد هذه القيم يمكن أن ي  آما أن .)Shearer and Kohl, 1988( سابقًا امتالآها لهذه المقدرة ى  دل  عل

ة وعمق       جذريةوجود عقد    ي تتصف بكثاف ة        لدى بعض األشجار الت يما في الترب الجاف ا الجذري، س  مجموعه

  .حيث يصعب الكشف عنها

التمثيل   عملية من حيث مسارC3المجموعة إلى معظم النباتات البقولية واألآتينوجذرية من ناحية أخرى، تنتمي 

ضوئي ون و .ال ري للكرب ز النظي ة التميي ات13Cتعطي قيم ي نبات ذه  ف ل  ه ى تمثي امًال عل ًا ش  المجموعة قياس

ة    CO2وتعكس هذه القيمة التغيرات التي تطرأ على نسبة غاز          . الكربون خالل فترة النمو     خارج   Ci  داخل الخلي

ة    Caالخلية  سام وعملي ة الم لة   والمترافقة مع نفاذي اتريم  carboxilation  الكرس  Rubisco) Farquhar et ب

al., 1982; Farquhar et al., 1989, O’Leary, 1981, 1988(ؤثر     ، ومن ال ذآر، إن أي عامل ي جدير بال

ات     .  في األنسجة النباتية13C تؤثر في آمية    ى عمل الثغور التنفسية وعملية الكرسلة     عل د االختالف إن تحدي ذلك ف ل

سهم في إعطاء              12C/13Cفي القيم الطبيعية لنظائر الكربون       ا ت ة م ة في منطق ة النامي  في األنواع النباتية المختلف

ة عن                 آما يمكن  . ل الكربون خالل فترة النمو     عن تمثي  هامةمعلومات   ات قّيم ى بيان ك الحصول عل  من خالل ذل

  .العوامل المسئولة على اختالف أداء النباتات

ي تعرّ            اطق الت ادة في المن اتي الطبيعي      يجرى التشجير ع ا النب سبب االحتطاب           ض غطائه ات القطع ب ى عملي إل

ا   أوالحرق   ائر وغيره ى   )Boddy et al. 2000 (والرعي الج ي خرجت   ، إضافة إل اطق الت تثمار  من  المن  االس
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اطق وت).  Qureshi and Barrett-Lennard, 1998 (بسبب تملح التربة  عد إعادة الغطاء النباتي إلى هذه المن

ة، ة واألآتينوجذري ا باألشجار البقولي يبزراعته ي سورية وف دان  سواًء ف ا من البل ول  ،غيره سبةمن الحل  المنل

ا  لتحسين خصوبة    ا مجدداً  تربه اودة تأهيله ى ، ومع صار إل ود وال  لي اج األخشاب والوق وادفحم والصمغ    إنت  والم

ى    عالية،  ال نوعيةالعلفية ذات   ال ا الم   و ،أخرى  منتجات إضافة إل ى دوره ر       تإل ة وتحسينها عب ز في تثبيت الترب مي

واع المناسبة   ،اتاتبمعرفة مساهمة اآلزوت الجوي في هذه النبويمكن،   . عملية تثبيت اآلزوت الجوي     انتقاء األن

ع  ٍو واس ى نح تزراعها عل ى اس صار إل ة لي ة المرتفع اءة التثبيتي دابير  . ذات الكف اذ الت ي اتخ ات ف د القياس ا تفي آم

ة  ضة أو مهمل ة منخف اءة التثبيتي ون الكف دما تك ة عن ة الالزم در .الزراعي ارة وتج ا  اإلش ىهن ودإل ن   وج د م عدي

ر     العالمية التي تناالدراسات  وفر الطبيعي للنظي يم الت سحًا لق سا        في ا  15Nولت م ة  سواًء  في فرن واع النباتي ألن

)Domenach et al., 1989 (  ل د  ) Yoneyama et al., 1993(والبرازي  ,.Yoneyama et al(وتايلن

اءة  أما في سورية، فال تتوفر أية معلومات عن الكف.)Shearer and Kohl, 1978(والواليات المتحدة ) 1990

اول    ذلك  ىوبناًء عل . التثبيتية لآلزوت الجوي في النباتات البقولية الخشبية  واألشجار األآتينوجذرية السائدة           ، تتن

ائر اآلزوت     ي لنظ وفر الطبيع يم الت سحًا لق ة م ة الحالي ون 15Nالدراس ات  13C والكرب ي بعض النبات ة  ف البقولي

  . مية ذلك في تثبيت اآلزوت الجوي وتمثيل الكربونالالبقولية المزروعة في منطقتين من سورية، وأهو

  المواد والطرائق

  وصف الموقع

 في المزروعةبقولية البقولية وغير النباتات  الأجريت هذه الدراسة على غطاء نباتي يتألف من عدة أنواع  من 

 للبحوث الواقعة يقع الموقع األول في محطة دير الحجر. جافةال شبه من المواقععدة أماآن تابعة لموقعين 

يبلغ أدنى معدل لدرجة .  م عن سطح البحر617بارتفاع ) N, 36°28' E) at'21°33( دمشق جنوب شرق

 ويبلغ .في شهر آبدرجة مئوية  36وذلك في شهر آانون الثاني، وترتفع صيفًا إلىْ مئوية  1.3الحرارة شتاًء 

  . بين شهري تشرين الثاني وآذارسنويًا والتي تهطل عمومًا / مم112المعدل الوسطي لألمطار 

 مواقع صغيرة إلى تسعة هجرى تقسيم ضمن هذا الموقع الذي  أهم األنواع النباتية المزروعة1 ويوضح الجدول 

)sites (منطقة أما الموقع الثاني فقد آان في . بحيث حوى آل منها على عدد من األنواع المثبتة وغير المثبتة

 م 203بارتفاع ) N, 40°20'E'15°35( آم جنوب شرق مدينة دير الزور 20 بعدي الذيحوض الفرات األدنى 

 Kurdali and Al-Ain(سم / ميلليموز20كهربائية بحدود ال ناقليتها  تربة متأثرة باألمالح، ذوعن سطح البحر

 مئوية في شهر 40 مئوية في شهر آانون الثاني وترتفع إلى 1.8يبلغ متوسط أدنى درجة حرارة . ) 2002

 أما .سنويًا والتي تهطل عمومًا بين شهري تشرين الثاني وآذار/ مم144ويبلغ المعدل الوسطي لألمطار . تموز

 فهي نوع بقولي خشبي واحد 13C والكربون 15N من حيث تحليل نظائر اآلزوت األنواع الني جرت دراستها

Prosopis julifloraالكينان الالبقوليين والنوعي  Eucaliptus camaldulensis الطرفاء و Tamarix 

aphella.  
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  قائمة باألنواع النباتية المدروسة: 1الجدول 
  

)سنة(العمر   مواصفات النبات االسم العلمي األسم الشائع العائلة 

Acacia ampliceps Maslin Salt wattle, acacia Leguminosae 7 مستديم الخضرة 

Acacia cyanopylla Lindl. Beach Acacia Leguminosae 8-10 مستديم الخضرة 

Acacia farnesiana (L.) Willd. 
Sweet Acacia, Popinac, 
Sponge Tree 

Leguminosae 
 

 متساقط األوراق 12

Amygdalus communis Almond Rosaceae 6 متساقط األوراق 
Bougainvillea spp Bougainvillea Nyctaginaceae 2 متساقط األوراق 

 Casuarinaceae 8-10 Casuarina glauca Casuarina ةمستديم الخضر
 Cortaderia selloana pampas grass Poaceae 3 مستديم الخضرة

Elaeagnus angustifolia Russian-olive Elaeaginaceae 13 متساقط األوراق 
Eucaliptus camaldulensis Eucaliptus Myrtaceae 8-13 مستديم الخضرة 
Ficus carica Common fig Moraceae 10 متساقط األوراق 
Fraxinus excelsior European ash Oleaceae 8 متساقط األوراق 
Gleditsia triacanthos L. honeylocust Leguminosae 8 متساقط األوراق 

Jasminum officinole 
Common White Jasmine, 
Poet's Jasmine 

Oleaceae 2 مستديم الخضرة 

Leucaena leucocephala (Lam.) de 
Wit 

Leucaena Leguminosae 6 متساقط األوراق 

Medicago arborea Tree medick, moon trefoil Leguminosae 2 مستديم الخضرة 
Melia azedarach var. 
umbraculifera Knox 

Chinaberry (umbrella 
tree) 

Meliaceae 2 متساقط األوراق 

 Myoporum laetum Myoporum  Myoporaceae 8 مستديم الخضرة
 Nerium oleander L. (Kultivar) Oleander Apocynaceae 6 مستديم الخضرة
 Oleaceae Olea europaea Olive 10 مستديم الخضرة

Jerusalem thorn. Leguminosae 3 Parkinsonia aculeata L. متساقط األوراق 
 .Date palm Arecaceae 10 Phoenix dactylifera L مستديم الخضرة
 Pine Pinaceae 10 Pinus brutia مستديم الخضرة

oriental planetree Platanaceae 11 Platanus orientalis L. متساقط األوراق 
Oriental-arborvitae Cupressaceae 8 Platycladus orientalis (L.) Franco مستديم الخضرة 
Mesquite Leguminosae 7 Prosopis juliflora DC. متساقط األوراق 
Cypress Cupressaceae 7-11 Qupressus sempervivens مستديم الخضرة 

Robinia pseudo-acacia Black Locust Leguminosae 10  

Rosmarinus officinalis Rosemary Lapiatae 3 مستديم الخضرة 
 shrubby Russian thistle Chenopodiaceae 3 Salsola vermiculata مستديم الخضرة
 .Pepper tree Anacardiaceae 8 Schinus molle L مستديم الخضرة

Simmondsia chinensis (Link) 
Schneid. 

 jojoba Simmondsiaceae 6 مستديم الخضرة

Athel, Tamarisk Tamaricaceae 12 Tamarix aphylla ( L.) Karst. مستديم الخضرة 
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  النظيرياالعتيان والتحليل 

 لدمج االختالفات في قيم ، على حداكل نوع نباتيل النباتات، جمعت أوراق النباتات من ارتفاعات مختلفة من

جرى االعتيان في نهاية فصل النمو ). Domenach et al., 1989(التوفر الطبيعي للنظائر خالل فترة النمو 

 دون أن تصل بعد إلى مرحلة ذات لون أخضرت النباتاأوراق في الوقت الذي مازالت ) منتصف تشرين األول(

وعلى الرغم من وجود عدد  ).Domenach and Kurdali 1989(الهرم، وذلك لتجنب تأثير المدخر اآلزوتي 

اعتيان عدد آاٍف من النباتات المتواجدة في آل جزء من الموقع  فقد جرى ،محدود من األنواع غير المثبتة

 ,Shearer and Kohl(لى تقدير االختالفات في آزوت التربة المتاح المدروس على حدى وحللت ليصار إ

1986 .(  

رارة   ة ح ة بدرج ات النباتي ت العين ة  C ْ70جفف ودرة ناعم ى ب ت للحصول عل ت وطحن م وزن د . ، ث جرى تحدي

ة 7 في عينات أوزانها بحدود    13C و   15Nتراآيز اآلزوت الكلي والكربون الكلي إضافة إلى قيم            مغ مادة جاف

ل اآلزوت و ابع     2لتحلي دفق المتت ة ذو الت اف الكتل از مطي تعمال جه ك باس ون، وذل ل الكرب ة لتحلي ادة جاف غ م  م

(Integra-CN, PDZ Europea Scientific Instrument, UK).  

  :وفق المعادلة التالية) جزء باأللف ( باستعمال مفهوم ة النظيريالقيمة تعيينجرى 

� (‰) = [(R sample/R standard) -1] 1000 

R : 15نسبةN/14N 13 أوC/12C.  

د           عينت ة فق ات النباتي ون في العين سبة للكرب ا بالن واء، أم  نسبة نظائر اآلزوت اعتمادًا على قيمة معيارية هي اله

  .PDBحددت اعتمادًا على القيمة القياسية 

ن أن   رغم م ى ال ز  وعل ى ترآي ة عل ات آافي سجة النبا13C/12C تعطي معلوم ي األن ادة   ف رت الع د ج ة، فق تي

  ):Farquhar et al., 1982( المعادلة التالية باستعمال) (استعمال قيم التمييز النظيري للكربون 

∆ = (� 13Cair - � 13Csample) / (1 - � 13Csample/1000) 

13Cstandard، )-8‰( في الهواء 13Cهي قيمة : 13Cairحيث أن 
  .لنباتية المقاسة في العينة ا13Cهي قيمة  

 المثبتة في آل من النباتات      15N النسب المئوية لآلزوت المثبت بمعرفة قيم التوفر الطبيعي لنظير اآلزوت            قدرت

  : باستعمال المعاملة التاليةالمثبتةوغير 

%Ndfa= (�15N ref - �
15N fp)/ (�

15N ref - �) 1000 

15Nref : هي قيمة15Nفي النباتات غير المثبتة المرجعية   

 15Nfp : هي قيمة15N البقولي أو األآتينوجذري في النبات  

B :   القيمة النظيرية15N‰   آلزوت            المثبتة  نباتات  ال في ة ل النامية في بيئة ال تحوي آزوت وتمثل القيمة النظيري

 Shearer and Kohl, 1986; Amarger et al., 1979; Domenach and Chalamet (الجوي المثبت  

1979.(  

   المناقشةالنتائج و
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    :الموقع األول
  : وأهميتها في تثبيت اآلزوت الجوي15Nاالختالفات في قيم التوفر الطبيعي لنظير اآلزوت 

فيما يتعلق . النوع النباتي وموقع الدراسةقد تأثرت ب δ15N قيم ات فيختالفأن اال نتائج هذه الدراسة تبين من

 .A و A. farnesianaو   A. cyanophyllaهي ثالثة أنواع مدروسة تضمنالذي ، Acaciaبالجنس 

ampliceps، قيمة بلغت δ15N  في أوراق النوع A. cyanophylla  حيث 1.36- األول الموقع النامي في 

التي ) 6.4(+آلزوت التربة المتاح δ15N عن قيمة  وبعيدة الجوي وتز قريبة من القيمة الطبيعية لآلآانت

آبيرة لآلزوت  ذلك إلى مساهمة يشيرو.  الالبقولية النامية ضمن الموقع ذاتهاألنواع النباتية في العديد من حددت

 والتي 4.9+ في النوع النباتي ذاته δ15N فقد بلغت قيمة 8أما في الموقع .  هذا النوع النباتي نموالمثبت في

على   ذلكيستدل من حيث )Nerium oleander+) 5.6 آانت قريبة من القيمة المالحظة في النبات المرجعي 

 في هذا النوع بين N%قيم محتوى اآلزوت فقد آانت  وعلى الرغم من ذلك. تثبيت اآلزوت الجويآفاءة  ضعف

 إلى أن قيمة Nasr et al., 2006أشار  وفي دراسة أخرى، ).2.7%(متساوية )8و1 (الموقعين المدروسين

δ15N في أوراق نبات A. cyanophylla  ة في أوراق نبات الزيتون  القيمة المقيسآانت قريبة منOlea 

oleaster  في إحدى المناطق شبه الجافة من تونس، حيث استنتج عدم وجود مساهمة جوهرية لآلزوت النامية

  . هذا النوع البقولي نموالمثبت في
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وفر الطبيعي     C/N والنسبة بينهما(%) محتوى اآلزوت والكربون  : 2الجدول  يم الت  في   (‰) δ15N وق
   األنواع النباتية في منطقة شبه جافة من سوريةأوراق بعض

 
 (‰)N %C C/N δ15N% نوع النبات 

 
 

1الموقع  
 Acacia cyanopylla 2.6 ±  0.1 51.0 ± 2.1 19.4 ± 1.5 - 1.73 ± 0.57 

Acacia farnesiana. 3.9 ±  0.4 50.3 ± 0.7 13.0 ± 1.1 - 0.55 ± 0.72 
Olea europaea 1.2 ± 0.1 50.8 ± 1.0 

 
 43.3 ± 1.7 +5.46 ± 0.82 

Platycladus orientalis 1.8 ± 0.1 44.9 ± 1.3 25.7 ± 1.5 +6.19 ± 0.83 
Schinus molle. 1.9 ± 0.04 50.1 ± 0.2 26.2 ± 0.6 +6.92 ± 0.42 
Myoporum laetum 1.6 ± 0.1 46.4 ± 0.1 29.7 ± 1.4 +6.92 ± 0.42 
Phoenix dactylifera 1.2 ± 0.04 47.7 ± 0.1 39.2 ± 1.2 +6.55 ± 0.55 
Fraxinus excelsior 2.0 ± 0.05 47.0 ± 0.03 23.3 ± 0.6 +6.10 ± 0.69 

 

 
 
 
 
 

2الموقع   
Elaeagnus angustifolia 3.6 ± 0.3 48.7 ± 0.9 13.6 ± 1.4 - 2.09 ± 0.42 
Amygdalus communis 2.4 ± 0.2 49.4 ± 0.1 20.6 ± 2.0 +4.00 ± 0.43 
Qupressus sempervivens 1.8 ± 0.04 49.2 ± 0.1 28.0 ± 0.7 +3.64 ± 0.42 
Tamarix aphylla  2.3 ± 0.03 48.7 ± 0.05 20.9 ± 0.3 +7.64 ± 0.27 

 

 
 
 
3الموقع    
 Acacia ampliceps 1.8 ± 0.1 40.6 ± 0.5 22.2 ± 1.5 +5.82 ± 0.32 

Prosopis juliflora  3.5 ± 0.2 48.8 ± 0.02 14.1 ± 1.0 - 1.64 ± 0.47 
Leucaena leucocephala  3.9 ± 0.1 47.7 ± 0.1 12.2 ± 0.4 +5.10 ± 0.79 
Simmondsia chinensis  2.0 ± 0.2 48.9 ± 0.6 24.2 ± 3.1 +9.46 ± 0.69 
Eucaliptus camaldulensis 1.8 ± 0.2 46.4 ± 0.5 26.7 ± 3.6 +4.28 ± 0.16 
Ficus carica 2.3 ± 0.3 44.7 ± 0.3 19.9 ± 2.2 +6.01 ± 0.55 

 

 
 
 
 
 

4الموقع   
Casuarina glauca 1.6 ± 0.03 47.9 ± 0.6 30.5 ± 0.5 +5.73 ± 0.27  
Eucaliptus camaldulensis 1.7 ± 0.1 47.3 ± 1.0 27.8 ± 0.4 +5.19 ± 0.72 

5الموقع    
 Robinia pseudo-acacia 3.0 ± 0.04 42.6 ± 0.5 14.1 ± 0.2 +5.01 ± 0.42 

Eucaliptus camaldulensis 1.5 ± 0.03 48.6 ± 1.8 33.1 ± 1.3 +4.00 ± 0.88 
Qupressus sempervivens 1.4 ± 0.01 49.6 ± 0.5 35.6 ± 0.3 +4.28 ± 0.42 

 

 
 
6الموقع   
 Elaeagnus angustifolia 2.5 ± 0.3 45.4 ± 0.4 18.1 ± 2.0 - 0.46 ± 0.42 

Platanus orientalis  2.2 ± 0.1 47.8 ± 0.8 21.4 ± 0.2 +6.28 ± 0.98 
 

 
7الموقع   

Robinia pseudo-acacia 3.1 ± 0.2 43.1 ± 0.3 13.8 ± 0.6 +4.37 ± 1.25 
Gleditsia triacanthos. 2.5 ± 0.03 46.0 ± 0.03 18.4 ± 0.2 +4.64 ± 0.27 
Platycladus orientalis   1.9 ± 0.1 47.3 ± 1.2 25.2 ± 0.2 +5.10 ±  0.57 
Pinus brutia 1.2 ± 0.04 49.5 ± 0.5 39.7 ± 1.7 +3.91 ± 0.57 

 

 
 
 
 

8الموقع  
 

Acacia cyanopylla. 2.7 ± 0.2 47.6 ± 1.8 17.9 ± 1.5 +4.91 ± 0.27 
Nerium oleander) 1.3 ± 0.04 45.3 ± 0.1 34.1 ± 0.9 +5.55 ± 0.16 

 

 
9الموقع   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Casuarina glauca 1.7 ± 0.1 47.0 ± 0.5 28.2 ± 2.5 +5.82 ± 0.16 
Robinia pseudo-acacia 2.8 ± 0.2 47.0 ± 0.6 17.1 ± 1.6 +7.55 ± 0.83 
Parkinsonia aculeata 2.3 ± 0.2 50.3±1.36 21.5±0.9 +5.10±0.42 
Medicago arborea 3.1 ± 0.1 45.5 ± 2.6 14.9 ± 0.7 +1.55 ± 0.63 
Melia azedarach 2.0 ± 0.1 40.8 ± 0.6 20.2 ± 0.7 +7.55 ± 0.42 
Pinus brutia 1.7 ± 0.3 50.7 ± 1.7 31.2 ± 4.8 +3.91 ± 0.42 
Qupressus sempervivens 1.4 ± 0.05 49.8 ± 0.7 34.6 ± 0.8 +4.10 ± 0.27 
Jasminum officinole 2.5 ± 0.1 53.7 ± 5.1 21.4 ± 2.4 +6.37 ± 0.42 
Rosmarinus officinalis 2.0 ± 0.1 51.5 ± 0.6 26.2 ± 1.0 +4.37 ± 0.27 
Bougainvillea spp 2.9 ± 0.1 46.3 ± 0.04 16.1 ± 0.3 +7.74 ± 0.42 
Salsola vermiculata 2.8 ± 0.02 42.5 ± 0.1 15.2 ± 0.1 +7.19 ± 0.16 

Means ± Standard deviations of three replicates 
  

، فإن المعلومات حول تشكل العقد الجذرية وتثبيت اآلزوت الجوي غير A. farnesianaفيما يتعلق بالنوع 

-  في أوراقه آانت δ15N أن متوسط قيمة 2وتشير بيانات الجدول . ذا النوع النباتي في همتوفرة على مايبدو

اتات المرجعية المتاخمة  في النبδ15N  عن قيمة وبعيدة وهي قريبة من القيمة النظيرية لآلزوت الجوي 0.55
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رتفاع ال نظرًافة  في المناطق شبه الجااهذا النوع من األنواع الواعدة لزراعتهيكون يمكن أن لذلك ). 6.4(+

من جهة، وارتفاع مساهمة اآلزوت الجوي المثبيت، من جهة أخرى، ) 3.9%(محتوى أوراقه من اآلزوت 

  .δ15N وذلك على ضوء قيمة 

، فقد آانت نسبة اآلزوت في أوراقه منخفضة نسبيًا 3 النامي في الموقع A. ampliceps بالنسبة للنوع الثالث

جرى التي و) 6.01(+قريبة من القيمة المقيسة في النباتات المرجعية ) 5.8(+ δ15N قيمة آانتآما ). %1.8(

 Simmondsiaو ) التين( Ficus caricaو ) االكين (Eucaliptus camaldulensis في األنواع تعيينها

chinensis) وفي هذا الموقع، آانت القيمة النظيرية ).الهوهوبا δ15N في أوراق النوع Prosopis juliflora 

أقل بشكل واضح من متوسط القيمة المقيسة في النباتات المرجعية، آما أن محتوى أوراقه من اآلزوت ) 1.64-(

 ،وتجد اإلشارة هنا. تساهمة جوهرية لآلزوت الجوي المثب من ذلك وجود ميستدلآانت مرتفعة حيث ) %3.5(

 النامي في صحراء  ،Prosopis glandulosa النوع إلى أن النسبة المئوية لآلزوت المثبت في

Sonoran 60 و 40 تراوحت بين ،يفورنيالجنوب آاالواقعة في) %Shearer et al. 1983.(  

وذلك في نباتات مثبتة لآلزوت الجوي نامية في   B القيمة معرفةيتطلب حساب النسبة المئوية لآلزوت المثبت 

 Kohl and Shearer (‰1+ و  ‰2–بين عمومًا  Bوتقع أغلب قيم . وسط خالي من عنصر اآلزوت

1980, Shearer et al., 1980; Steele et al, 1983; Yoneyama et al, 1986, Ledgard 1989; 

Boddey et al, 2000(. أما النباتات الخشبية فقد جرى تحديد قيم Bمثل ها في العديد من Acacia 

cyanophylla -1.27)Nasr et al., 2006 ( وProsopis glandulosa -1.3)Shearer et al., 1983 (

و ) Calliandra calothyrsus  -1.42)Snoeck et al., 2000و Leucaena leucocephala -1.9 و

Aspalathus linearis -2) Muofhe and Dakora, 1999 ( وPterocarpus lucens   

+0.8) Sylla et al, 2002 .(آقيمة نظيرية  1.7- حال استعمال وبناًء على القيم الواردة أعاله، فإنه في

لنسب المئوية القيم المقدرة ل ، فإنYoneyama et al, (1993)  ، على غرار ما اقترحهBلآلزوت المثبت 

  %.100 و 84 ستتراوح بين المدروسة  في األنواع البقولية Ndfa% لآلزوت المثبت

 آانت حيث ‰1.6+ق  في األورا15Nفقد بلغت قيمة  Medicago arboreaفيما يتعلق بالفصة الشجيرية 

المحددة ) ‰5.4(+آلزوت التربة المتاح النظيرية عن القيمة ة الطبيعية لآلزوت الجوي ومختلفة قريبة من القيم

مساهمة جوهرية لآلزوت المثبت في وجود  غير المثبتة لآلزوت الجوي، وهذا يشير إلى في العديد من النباتات

  Ndfa%فإن ) Steele et al, 1983(لـنبات الفصة    B  +0.2وفي حال استعمال قيمة . هذا النوع النباتي

  %.69في هذا النوع النباتي تقدر بحدود 

 Parkinsoniaو ) الروبينيا (Robinia pseudo-acaciaأما بالنسبة لألنواع البقولية األخرى مثل 

aculeata) البارآانسونيا (و Leucaena leucocephala)و ) اللوآايناGleditsia triacanthos 

 األنواع الالبقولية مما يشير إلى عدم القدرة على تثبيت القيم المقيسة في آانت قريبة 15Nفإن قيم ) الكالديشيا(

 ،في منطقة الدراسة عدم وجود سالالت فعالة من بكتريا الريزوبيوم منوقد يكون ذلك ناجم إما . اآلزوت الجوي

عدم القدرة على تشكل لف عادة بكفاءة تثبيتية مرتفعة، أو نتيجة وخاصة فيما يتعلق بنبات اللوآاينا الذي يتص

  ).Gueye and Nodye, 2000(وتثبيت اآلزوت الجوي آما هو الحال في البارآانسونيا العقد الجذرية 
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 إلى أن آفاءة تثبيت اآلزوت الجوي قد تتأثر نتيجة تقدم النبات Parrotta et al., 1996من ناحية أخرى، أشار 

 أن نباتات اللوآاينا في السنة األولى من عمرها تحصل على Van Kessel et al. (1994) وبين .مرفي الع

مقيسة في  قريبة القيم ال15Nقيم  سنوات آانت 6 و 4وعند بلوغها . من احتياجاتها من اآلزوت من الجو% 74

، حيث قد يعود ذلك إلى ارتفاع في معدل اآلزوت  مما يشير إلى انخفاض الكفاءة التثبيتيةاألنواع الالبقولية

  ).Dommergues, 1995(المتاح في التربة نتيجة تحلل األوراق المتساقطة 

 واسعة االنتشار في  من األنواعElaeagnus angustifoliaفيما يتعلق باألشجار األآتينوجذرية، يعد الزيزفون 

.  شبه الجافة المناخيةسورية وفي بلدان أخرى، والذي يتصف بأن جذوره تحمل عقدًا جذرية ضمن الظروف

في حين . ، على التولي6 و 2وذلك في الموقعين   ‰0.46+ و 2.09- في أوراق هذا النبات 15Nبلغت قيم 

حيث  بالترتيب السابق ذاته، ‰6.28 و 5.22+الجوي بلغت القيم في النباتات المجاورة وغير المثبتة لآلزوت 

ومن الجدير بالذآر، أن . تدل هذه البيانات على تمتع هذا النوع النباتي بكفاءة تثبيتية مرتفعة لآلزوت الجوي

 من الواليات األمريكية المتحدة Illinoisالمنتشر طبيعيًا في منطقة Elaeagnus angustifolia نبات الزيزفون 

 عدد في أوراقه عن القيم المقيسة في أوراق 15N قيم الختالف لآلزوت الجوي نظرًا جيدةدرة تثبيتية يتصف بق

وبحد علمنا فإنه ال تتوفر  ).Shearer and Kohl 1978,1988 ( لهمن األنواع النباتية المرجعية المجاورة

اع األآتينوجذرية األخرى التي تمتلك   في هذا النوع النباتي، غير أنه في العديد من األنوBمعلومات عن قيمة 

 و  Alnus glutinosa آما هو الحال في النوعين 2-  هي بحدود Bطراز العقد الجذرية ذاته، فإن قيمة 

Alnus incana . البكتيرية ساللة العلمًا أن هذه القيمة ثابتة مع تقدم النبات في العمر وتختلف قليًال باختالف

عند استعمال هذه القيمة لحساب اآلزوت واعتمادًا على ماسبق، ). Domenach et al., 1988(الفرانكيا من 

، 6 و 2وذلك في نباتات الزيزفون النامية في الموقعين % 100 و 81  بينكونالمعدل التثبيتي  سيالمثبت فإن 

  .على التوالي

، لمتعددة االستعماالتمن األشجار األآتينوجذرية ا Casuarinaceaeتعتبر نباتات الفصيلة الكازوارينية 

وخاصة لتحسين مستوى اآلزوت في التربة نظرًا لقدرتها على تثبيت اآلزوت الجوي من خالل عقدها الجذرية 

غير أن المقدرة على تثبيت ). Dommergues, 1995(فرانكيا متوافقة من بكتريا  سالالت منالمتشكلة 

 15N ضعيفة نظرًا ألن قيم بدتCasuarina glauca اآلزوت الجوي لدى النوع المختبر في هذه الدراسة 

ن لم تختلفا القيمتيإن هاتين .  على التوالي،9 و 4 وذلك في الموقعين ‰5.82+ و 5.73+في أوراقه آانت  

آما أن ). ، على التوالي‰5.7+ و 5.2+(عن تلك  المقاسة في النباتات المرجعية النامية في هذين الموقعين 

وقد تشير هذه النتائج إلى احتمال عدم %). 1.7بحدود (راق آانت أيضًا قليلة نسبيًا محتوى اآلزوت في األو

تلك المالحظة في منطقة شبه جافة وتوافق هذه النتيجة . وجود ساللة متوافقة من بكتريا الفرانكيا في التربة

أنواع الفصيلة وهذا يؤآد ماتوصل إليه بعض الباحثين من أن ). Nasr et al., 2005(أخرى في أفريقيا 

Casuarinaceae ،ال تحمل عقدًا جذرية إّال من خالل التلقيح  ببكتريا فرانكيا،عمومًا )Nasr et al., 2005, 

Simonet et al., 1999.(  

   في األوراقC/Nاالختالفات في نسب 

القيم  والذي يظهر وجود تباين واضح في هذه C/N  من خالل نسبة N% و C% العالقة بين 2 يوضح الجدول

 ومن . في نبات الزيتون43 حتى في نبات اللوآاينا و12 تراوحت من التيبين األنواع النباتية المدروسة 
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 يكون تحللها بطيئَا وبالتالي يكون معدل تعرض 30أآبر من  C/Nالمعروف أن المادة النباتية ذات نسبة 

آلزوت ا، فإن تحلل 30 من أدنى C/N مستوىت أما بالنسبة للمادة النباتية ذا. اآلزوت فيها إلى تسكين مرتفعًا

واعتمادًا على هذه النسبة، فقد وزعت األنواع ). Giller and Wilson, 1993( يكون سريعًا فبهاالعضوي 

، حيث تميزت أوراق النباتات )3الجدول  ( متصاعدةC/Nالنباتية في هذه الدراسة ضمن مجموعات ذات قيم 

 مما يطفي على ذلك أهمية منخفضة C/Nفي فصل الخريف، قبل هرمها،  بقيم  التي  جرى اعتيانها ،البقولية

من ناحية أخرى، إن ارتفاع الكفاءة التثبيتية لآلزوت الجوي  .سرعة تحلل آزوتها العضوي بعد سقوطها

النوع  يجعل Elaeagnus angustifolia  في أوراق نباتC/Nومحتوى اآلزوت إضافة إلى انخفاض قيمة 

 ,.Domenach et al( أهمية عالية من حيث اقتصادية عنصر اآلزوت في النظام البيئي ري ذواألآتينوجذ

 وبالنتيجة، فإن سقوط أوراق هذا النبات على سطح التربة وتحللها يساعد في نمو أنواع نباتية أخرى ).1994

)Simons and Seastedt, 1999(  

  .وقد جرى توزيع األنواع ضمن آل عمود تصاعديًا. 2الواردة في الجدول C/N توزع األنواع النباتية اعتمادًا على قيم : 3الجدول 
 
  

  :13Cاالختالفات في قيم التوفر الطبيعي لنظير الكربون 

 نسبة الكربون إلى اآلزوت 
10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 >40 

Leucaena 
leucocephala 

Salsola 
vermiculata 

Melia 
azedarach 

Platycladus 
orientalis 

Casuarina 
glauca 

Qupressus 
sempervivens 

Olea 
europaea 

Acacia 
farnesiana 

Bougainvillea 
spp 

Amygdalus 
communis 

Casuarina 
glauca Pinus brutia 

Phoenix 
dactylifera  

Elaeagnus 
angustifolia 

Robinia pseudo-
acacia 

Tamarix 
aphylla 

Rosmarinus 
officinalis 

Eucaliptus 
camaldulensis 

Pinus brutia  
Prosopis 
julifloar 

Acacia 
cyanopylla 

Jasminum 
officinole 

Schinus molle. Nerium 
oleander   

Robinia 
pseudo-acacia 

Elaeagnus 
angustifolia 

Platanus 
orientalis 

Eucaliptus 
camaldulensis 

Qupressus 
sempervivens   

Medicago 
arborea 

Gleditsia 
triacanthos 

Parkinsonia 
aculeata 

Qupressus 
sempervivens    

 Ficus carica 
Acacia 
ampliceps 

Myoporum 
laetum    

  Fraxinus 
excelsior     

  Simmondsia 
chinensis     

ون  في قيم التوفر الطبيعي لنظير      على الرغم من وجود بعض الفروقات المعنوية       ة    13Cالكرب واع النباتي ين األن  ب

ة آانت         ) -36 و   -23بين   (C3نباتات المجموعة   ل المتوقعمجال  ال آانت في    13C، فإن قيم     ى قيم نظرًا ألن أعل

ي  23‰– ك ف وع  وذل ت   Qupressus sempervivens الن ة آان ى قيم ي‰28.67– وأدن وع  ف  الن

Simmondsia chinensis . ا أن وع  13C ةقيمآم ي الن ع ، )Salsola vermiculata) –14‰ف ضمن تق

  .)4الجدول ( C4نباتات المجموعةفي   13C مجال قيم

ون   : 4الجدول  ة     13C قيم التوفر النظيري للكرب واع النباتي  في أوراق بعض األن
 في منطقة شبه جافة من سورية

 ‰13C� 13C‰� الموقع النوع النباتي
Simmondsia chinensis  3 -28.67±0.79 20.1±0.8 
Melia azedarach 9 -28.56±0.29 20.0±0.3 
Rosmarinus officinalis 9 -28.54±0.25 20.0± 0.2 
Phoenix dactylifera 1 -28.12±0.11 19.6±0.1 
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Amygdalus communis 2 -27.99±0.01 19.4±0.01 
Platanus orientalis  6 -27.99±0.01 19.4±0.01 
Gleditsia triacanthos. 7 -27.73±0.06 19.2±0.1 
Tamarix aphylla  2 -27.63±0.46 19.1±0.5 
Fraxinus excelsior 1 -27.60±0.06 19.1±0.1 
Elaeagnus angustifolia 2 -27.50±0.44 19.0±0.4 
Ficus carica 3 -27.40±0.40 18.9±0.4 
Elaeagnus angustifolia 6 -27.11±0.31 18.6±0.3 
Jasminum officinole 9 -27.09±0.10 18.6±0.1 
Bougainvillea spp 9 -26.80±0.10 18.3±0.1 
Acacia cyanopylla 1 -26.65±0.34 18.2±0.3 
Platycladus orientalis 1 -26.62±0.53 18.1±0.5 
Platycladus orientalis   7 -26.59±0.24 18.1±0.2 
Casuarina glauca 4 -26.51±0.19 18.0±0.2 
Eucaliptus camaldulensis 4 -26.44±0.06 18.0±0.1 
Eucaliptus camaldulensis 3 -26.43±1.21 17.9±1.2 
Eucaliptus camaldulensis 5 -26.38±1.25 17.9±1.2 
Schinus molle. 1 -26.16±0.16 17.7±0.2 
Casuarina glauca 9 -26.04±0.28 17.6±0.3 
Robinia pseudo-acacia 7 -25.95±0.36 17.5±0.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Robinia pseudo-acacia  9 -25.83±0.78 17.4±0.8 
Medicago arborea 9 -25.69±0.26 17.2±0.3 
Parkinsonia aculeata 9 -25.60±1.13 17.2±1.1 
Acacia farnesiana. 1 -25.58±0.44 17.1±0.4 
Robinia pseudo-acacia 5 -25.39±0.18 17.0±1.6 
Acacia cyanopylla. 8 -25.39±1.65 16.9±1.2 
Acacia ampliceps 3 -25.32±0.32 16.9±0.3 
Prosopis juliflora  3 -25.14±0.26 16.7±0.3 
Qupressus sempervivens 2 -25.00±0.05 16.6±0.1 
Pinus brutia 9 -24.95±0.65 16.5±0.6 
Olea europaea 1 -24.85±0.84 16.4±0.9 
Pinus brutia 7 -24.67±0.50 16.3±0.5 
Nerium oleander) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 8 -24.58±0.05 16.2±0.1 

Myoporum laetum 1 -24.23±0.11 15.8±0.1 
Leucaena leucocephala  3 -23.54±0.69 15.2±0.7 
Qupressus sempervivens 9 -23.14±0.43 14.8±0.4 
Qupressus sempervivens 5 -22.96±1.25 14.6±1.2 
Salsola vermiculata 9 -14.04±0.10 6.0± 0.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Means ± Standard deviations of three replicates 

  

ري      ز النظي ات المجموعة    ، تعطي قيم التميي رة النمو         ، C3في نبات ون خالل فت ل الكرب ى تمثي امًال عل ًا ش قياس

ة  CO2وتعكس هذه القيمة التغيرات التي تطرأ على نسبة غاز   ى     Ci داخل الخلي ا خارجإل ة مع   Ca ه  والمترافق

ة     سام وعملي ة الم اتريم   carboxilationنفاذي  ,.Rubisco) Farquhar et al., 1982; Farquhar et alب

1989, O’Leary, 1981, 1988(، ـو ة ال سية وعملي ور التنف ل الثغ ى عم ؤثر عل ل ي  إن أي عام

carboxilation     13تؤثر في آميةC   واردة في الجدول           . في األنسجة النباتية ات ال وفر      4وتشير البيان يم الت  أن ق

ون   ر الكرب ي لنظي صطلحين  13Cالطبيع ه بالم ر عن اتي 13Cأو  13C المعب وع النب اختالف الن ت ب د اختلف .  ق

يم    وبشكل   ون        عام، بلغ متوسط ق ر الكرب وفر الطبيعي لنظي ات المجموعة        13C  الت ود  . C3 - 26.3 في نبات وتع

ذه   ي ه ات ف ًا   االختالف ة عموم واع النباتي ين األن يم ب ىالق تالف إل ي  اخ ب الكيمف ة يالترآي ات النباتي ائي للمكون

ات  إلى ، إضافة )Eheleringer, 1990; O'Leary, 1981(آالسللوز واللبيدات  وغيرها   عن  الناتجة االختالف
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ون     دل تثبيت الكرب سبة   ) Farquhar and Richards, 1984(مع اين ن ا  Ci/Caو تب د انتق ين    عن ون ب ل الكرب

 ‰ 13C قيم نظير الكربون نالحظ أن األحيان، وفي معظم ).Hubick and Farquhar, 1989(أجزاء النبات 

صطلحين   ه بالم ر عن ت13Cأو  13Cالمعب ة آان سبيًا ل متماثل وع ن اتيلن م   ا النب د رغ دهلواح ي تواج ع  ف موق

وع  )5 و 4 و 3مواقع الالمتواجدة في  (Eucaliptus camaldulensisلنوع  آامختلف،  Pinus brutia، والن

وقعين( وع )9 و 7 الم وقعين (Robinia pseudo-acacia، الن  Casuarina glauca و) 9 و 5 الم

وقعين ( وقعين  (Platycladus orientalisو ) 9 و 4الم  Elaeagnus angustifoliaو ) 7 و 1الم

وقعين ( وقعين  (Qupressus sempervivens و )6 و 2الم ة ).9 و 5الم ر أن قيم وع  13C غي ي الن هف  ذات

ة أو    وقد يعود هذا االختالف   . 9 و   5 آانت أآثر سلبًا من الموقعين       2النامي في الموقع     نتيجة   إلى عوامل وراثي

وذلك في إحدى  ،9 و 5في الموقعين  المتوقع تعرض النباتات له      ، مثالً ، الرطوبي آاإلجهادتأثير العوامل البيئية    ل

  ).Sandquist and Ehleringer 2003( قيم التمييز النظيري  في إلى انخفاضبالتالي أدى و ممامراحل النم

  :الموقع الثاني

  13Cو الكربون 15N  االختالفات في قيم التوفر الطبيعي لنظيري اآلزوت 

 Prosopis juliflora النباتي البقولينوع ال في أوراق 13C و 15Nللنظيرين جرى تحديد قيم التوفر الطبيعي 

 في تربة Tamarix aphella و Eucaliptus camaldulensis هما  البقولييننوعين آخرينإلى إضافة 

  ‰ 7+ في النبات البقولي الخشبي بلغت δ15N أن قيمة 5 في الجدول المدونةتشير البيانات . متأثرة باألمالح

). الموقع األول(لنامي في تربة غير مالحة  القيمة المالحظة في النوع النباتي ذاته اعلى تزيدحيث نجد أنها 

وفيما يتعلق بالنباتات الالبقولية النامية في الموقع ذاته، . يشير ذلك إلى تأثر تثبيت اآلزوت الجوي بالملوحةو

  Ndfa% في األشجار البقولية فإن B لـ 1.7-وفي حال استعمال القيمة  . ‰9.25+ آانت δ15Nنجد أن قيمة 

أما بالنسبة لمحتوى أوراقه من %. 20النامي في تربة مالحة ستكون بحدود Prosopis juliflora  في نبات

من ناحية  .فقد آانت قريبة من القيم المالحظة في التربة غير المالحة) 13.4( C/N ونسبة )%3.6(اآلزوت 

-(روف المالحة  أآثر سلبية في الظProsopis juliflora في أوراق نبات 13C آانت القيمة النظيرية أخرى،

 ، أي أن التمييز ‰ 2.29رق قدره ا، وذلك بف)‰ 25.14-(مقارنة بالظروف غير المالحة ) 27.43‰

ية  يتعلق بانخفاض الناقلية المسام13C�ومن المعروف أن انخفاض قيمة . أآثر ارتفاعًاآان  13C�النظيري 

) Qian et al., 2004( و الملوحة )Farquhar et al., 1989( الماء صالحيوية آنقلنتيجة اإلجهادات ا

 في قيم التمييز النظيري ًاارتفاع ‰ 13Cوتعكس القيم األآثر سلبًا لـ   ).O’Leary, 1988(ودرجة الحرارة 

 .ًاففي حال عدم تعرض النبات إلى أي إجهاد ، فإن المسام تكون أآثر انفتاحًا والتمييز النظيري  يكون مرتفع .

  جزئيًا مما يخفض من قيم التمييز النظيري المسام سوف تنغلق ف،  بيئيات إلى إجهادأما في حال تعرض النبات

)Farquhar et al., 1989 .(،ارتفاع قيمة فإن وبناًء على ماسبق  في أوراق نبات Prosopis juliflora  قد

 في تربة متأثرة باألمالح،ند نموه لملوحة في تمثيل الكربون لدى هذا النوع النباتي ع وجود تأثير لإلى عدميشير 

 تحسين هذه الكفاءة من خالل وهذا يقتضي ضرورة ، سلبيًالكفاءة التثبيتية لآلزوت الجويا تأثر آانفي حين 

  .Prosopis julifloraلنوع رفع أداءها التعايشي مع اانتقاء سالالت ريزوبيوم متحملة للملوحة، بغية 
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دول  ون : 5الج وى اآلزوت والكرب ي(%) محت ون  وق ائر الكرب ي لنظ وفر الطبيع سبة 15N واآلزوت 13Cم الت ي أوراق C:N ون  ف
ولي    وع البق وعين Prosopis julifloraالن ة Tamarix aphylla و Eucaliptus camaldulensis  والن ي ترب ة ف  النامي
  .متأثرة بالملوحة

%N %C δ15N(‰) δ13C (‰) النوع النباتي 

Means ± Standard deviations of four replicates 

�13C (‰) C/N 

Prosopis juliflora 3.6 ±  0.4 47.6 ± 1.8 7.03 ± 1.2 -27.43 ± 1.1 18.9 ± 1.0 13.4 ± 1.9
Eucaliptus camaldulensis 1.2 ±  0.1 48.8 ± 1.9 8.74 ± 0.6 -26.86 ± 0.66 18.4 ± 0.6 42.1 ± 4.4
Tamarix aphylla  1.9 ± 0.4 35.1 ± 1.8 9.76 ± 0.5 -27.60 ± 0.54 19.1 ± 0.5 19.2 ± 3.9

  

 الناميين في تربة مالحة، فقد Tamarix aphella و Eucaliptus camaldulensisوفيما يتعلق بالنوعين 

، على التوالي، بحيث آانتا متقاربتين من القيمتين  ‰27.60- و 26.86- في أوراقهما  ‰ 13Cبلغت قيم 

وعند التعبير عن القيمة النظيرية ) . 27.63- و 26.41-(امية في التربة غير المالحة المالحظتين في النباتات الن

 فقد بينت النتائج عدم تأثر النوعين بالملوحة نظرًا ألن القيم آانت 13C�للكربون بمصطلح التمييز النظيري 

النوعين السابقي  في التربة غير المالحة وذلك في  ‰19.1 و 18 في التربة المالحة، و  ‰19.1 و 18.4

 ,Qureshi and Barrett-Lennard(من األنواع المتحملة للملوحة علمًا أنهما يعتبران الذآر، على التوالي، 

1998.(  

  االستنتاجات

توظيف الطريقة التي تعتمد على االختالف في التوفر الطبيعي لنظير أشارت الدراسة الحالية إلى أن  -1

ت التربة المتاح، هي طريقة مناسبة لتقدير آفاءة تثبيت  بين اآلزوت الجوي وآزو15Nاآلزوت 

األشجار البقولية واألآتينوجذرية في مناطق شبه جافة من  أنواع نباتية مختلفة من اآلزوت الجوي في

  .سورية

 و Acacia farnesiana و  Acacia cyanopylla فقد أبدت األنواع δ15Nاعتمادًا على قيم  -2

Prosopis juliflora و Elaeagnus angustifoliaواتصف النوع لآلزوت  آفاءة تثبيتية عالية ، 

Medicago arboreaأما النوع .  بكفاءة تثبيتية جيدةProsopis juliflora النامي في تربة مالحة فقد 

من ناحية أخرى، لم يكشف عن وجود آفاءة تثبيتية في األنواع . آانت الكفاءة التثبيتية منخفضة

Acacia ampliceps  وGleditsia triacanthos و Leucaena leucocephala و Robinia 

pseudo-acacia و Parkinsonia aculeate و Casuarina gluca ضمن مواقع الدراسة. 

غير أن .  ‰23– و  ‰28.67–في أوراق النبات بالنوع المدروس وتراوحت بين  13Cتأثرت قيم  -3

 .وه في مواقع مختلفةالقيم آانت متماثلة في النوع الواحد رغم نم

 و Eucaliptus camaldulensis النوعينلم يؤثر اإلجهاد الملحي على القيم النظيرية للكربون في  -4

Tamarix aphella وآان التأثير ايجابيًا في النوع البقولي Prosopis juliflora.  

  

  

  

  

  

 14



REFERENCES 
 
 
1. Amarger N; Mariotti F, Durr J C; Bourguignon C and Lagacherie B 1979: 

Estimate of symbiotically fixed nitrogen in field grown soybeans using variations 
in 15N natural abundance. Plant and Soil. 52: 269-280. 

2. Boddy R M; Peoples M B; Palmer B and Dart P J. 2000: Use of the 15N natural 
abundance technique to quantify biological nitrogen fixation by woody 
perennials. Nutrient Cycling in Agrosystems, 57: 235-270. 

3. Domenach A M and Chalamet A 1979: Estimâtes d'azote par le soja a l'aide de 
deux méthodes  l'analyses isotopiques.  C. R. Acad. Sci. Paris 289: 291-294. 

4. Domenach A. M.; Kurdali F and Bardin R 1989: Estimation of symbiotic 
dinitrogen fixation in Alder forest by the method based on natural 15N abundance. 
Plant and Soil, 118: 51-59 

5. Dommergues Y R 1995: Nitrogen fixation by tree in relation to soil nitrogen 
economy. Fertil. Res., 42: 215-230. 

6. Ehleringer J R 1990: Correlation between carbon isotope discrimination and leaf 
conductance to water vapor in common beans. Plant Physiol. 93: 1422-1425. 

7. Farquhar, G. D., Ehleringer, J. R., and Hubick, K. T. 1989: Carbon isotope 
discrimination and photosynthesis. Annu. Rev. Plant Physiol. Plant Mol. Biol. 40: 
503–537.  

8. Farquhar, G. D., M. H. O'Leary, and J. A. Berry. 1982: On the relationship 
between carbon isotope discrimination and the intercellular carbon dioxide 
concentration in leaves. Aust. J. Plant Physiol., 9: 121-137. 

9. Farquhar, G.D., and A Richards. 1984. Isotopic Composition of Plant Carbon 
correlates with Water-use Efficiency of Wheat Genotype. Aust. J. Plant Physiol., 
11: 539-552. 

10. Giller, K. E. and J. Wilson. 1993. Nitrogen Fixation in Tropical Cropping 
Systems; 313 pp., CAB International: Oxon, UK. 

11. Gueye M., and Ndoye I, 2000: Trenching: a necessity for assessment of N2 
fixation in field grown Faidherbia albida using 15N-enrichment methodology. 
Arid Soil Research and Rehabilitation, 14: 2373-237. 

12. Heisey R M., Delwich C C., Virginia R A., Wrona A F and Bryan B A 1990: A 
new-nitrogen fixing non legume: Chamabatia foliosa (Rosaceae). Am. J. Bot. 67: 
429-431. 

13. Hubick K T and Farquhar G D 1989 Carbon isotope discrimination and the 
ratio of carbon gamed to water lost in barley cultivars. Plant Cell Environ. 12, 
795- 804 

14. Kohl D H and G. Shearer 1980: Isotopic fractionation associated with symbiotic 
N2 fixation and uptake of NO3

- by plants. Plant Physiol. 66: 51-56. 
15. Kurdali F., M. Janat., and K. Khalifa. 2003. Growth and nitrogen fixation and 

uptake in dhaincha/sorghum intercropping system under saline and non saline 
conditions. Communications in Soil Science and Plant Analysis 34: 2471-2494. 

16. Kurdali, F.; Domenach, A. M.; Bardin, R.  1990: Alder- Poplar Association: 
Determination of Plant Nitrogen Sources by Isotope Techniques. Biol. Fertil. 
Soils, 9: 321-329. 

17. Ledgard S F 1989: Nutrition, moisture and rhizobial strain influence isotopic 
fractionation during N2 fixation in pasture legumes. Soil Biol Biochem 21: 65-68 

 15



18. Muofhe M L and Dakora F D 1999: Nitrogen nutrition in nodulated field plants of 
the shrub tea legume Asparathus linearis assessed using 15N natural abundance. 
Plant and Soil 209: 181-186.  

19. Nasr H; Ghorbel M H and Dommergues Y R 2006: Symbiotic interaction of 
Acacia cyanophylla with soil indigenous rhizobia in a semiarid Mediterranean 
site: Implications of intraplant variation in 15N natural abundance on N2 fixation 
measurements. American Journal of Plant Physiology 1 (1) 54-64. 

20. Nasr H; Ghorbel M H and Zaid H 2005: Patterns in vegetative biomass, nitrogen 
and 15N natural abundance in field-grown Casuarina glauca Sieber ex. Spreng. 
Bearing cluster roots. International Journal of Botany 1(2) 168-174. 

21. O’Leary, M. H., Carbon isotope discrimination in plants. Phytochemistry, 1981, 
20, 553–567. 

22. O’Leary, M. H., Carbon isotope in photosynthesis. Bio Science, 1988, 38, 325–
336. 

23. Parrotta, J.A., D.D. Baker and M. Fried, 1996: Changes in dinitrogen fixation in 
maturing stands of Casuarina equisetifolia and Leucaena leucocephala, Can. J. 
For. Res. 26: 1684–1691. 

24. Qian Y L, Follett R F, Wilhelm S, Koski A J and Shahba M A 2004: Carbon 
isotope discrimination of three Kentucky Bluegrass cultivars with contrasting 
salinity tolerance. Agronomy Journal. 96: 571-575 

25. Qureshi, R. H.; Barrett-Lennard, E. G. Saline Agriculture for Irrigated Land in 
Pakistan: A Handbook. Australian Center for International Agricultural Research, 
Canberra, Australia, 1998; 142pp. 

26. Sandquist D. R. and J R. Ehleringer 2003: Carbon isotope discrimination 
differences within and between contrasting populations of Encelia farinosa raised 
under common-environment conditions. Oecologia  134:463–470 

27. Shearer G and Kohl D H 1978: 15N abundance in N fixing and non N fixing 
plants. In Recent Developments in Mass Spectrometry in biochemistry and 
medicine, Vol 1. Ed. A. Frigerio. Pp 605-622. Plenum Press, New York.  

28. Shearer G and Kohl D H 1986: N2 Fixation in Field Settings: Estimates Based on 
Natural 15N abundance (Review). Aust. J. Plant Physiol. 13: 699-756. 

29. Shearer G and Kohl D H 1988: Natural 15N abundance as a method of estimating 
the contribution of biologically fixed nitrogen to N2 fixing system: potential for 
non-legumes. Plant and Soil 110: 317-327. 

30. Shearer G, Kohl D H and Harper J E 1980: Distribution of 15N among plant parts 
of nodulating and nonnodulating isolines of soybeans. Plant Physiol. 66: 57-60.  

31. Shearer G, Kohl D H;  Virginia R A; Bryan B A; Skeeters J L; Nilsen E T; Sharifi 
M R and Rundel P W 1983: Estimates of N2 fixation from variation in the natural 
abundance of 15N in Sonoran Desert ecosystem. Oecologia (Berlin) 56: 365-373. 

32. Simonet P; Navarro E; Rouvier C; Reddell P; Zimpfer J; Dommergues Y R; 
Bardin R; Combarro P; Hamelin J; Domenach A M; Gourbiere F; Prin Y; Dawson 
J O and Normand P: 1999: Co-evolution between Frankia populations and host 
plants in the family Casuarinaceae and consequent patterns of global dispersal. 
Environ. Microbiol. 1: 525-533. 

33. Simons S B and Seastedt T R 1999: Decomposition and nitrogen release from 
foliage of cottonwood (Populus deltoids) and Russian olive (Elaeagnus 
angustifolia) in a riparian ecosystem. Southwestern Naturalist 44 (3) 256-260.  

34. Snoeck D; Zapata F and Domenach A. M. Isotopic evidence of the transfer of 
nitrogen fixed by legumes to coffee trees. Biotechnol. Agron. Soc. Environ. 2000, 
4 (2), 95-100. 

 16



35. Steele K W; Bonish P M; Daniel R M and Hara O. 1983: Effect of rhizobial strain 
and host plan on Nitrogen isotopic fractionation in legumes. Plant Physiology 72: 
1001-1004. 

36. Sylla S N; Ndoye I; Gueye M; Ba A T and Dreyfus B. 2002: Estimates of 
biological nitrogen fixation by Pterocarpus lucens in a semi arid natural forest 
park in Senegal using 15N natural abundance method. African Journal of 
Biotechnology 1(2), 50-56. 

37. Van Kessel et al., 1994 C. Van Kessel, R.E. Farrell, J.P. Roskoski and K.M. 
Keane, Recycling of the naturally-occurring 15N in an established stand of 
Leucaena leucocephala, Soil Biol. Biochem. 26: 757–762. 

38. Virginia R A 1980. Nitrogen abundance of nitrogen-15 of presumed N2-fixing and 
non N2-fixing plants for selected ecosystems. Ph.D. Thesis, University of 
California, Davis (Diss. Abstr. Int. 41). 

39. Yoneyama T; Fujita K; Yoshida T; Matsumoto T and Kambayashi I 1986: 
Variation in natural abundance of 15N among plant parts and in 15N/14N 
fractionation during N2 fixation in legume rhizobia symbiotic system. Plant Cell 
Physiol 27: 791-799. 

40. Yoneyama T; Murakami T; Boonkerd N; Wadisirisuk P; Siripin S and Kouno K 
1990: Natural 15N abundance in shrubs and tree legumes, Casuarina and non N2 
fixing plants. Plant and Soil, 128: 287-292. 

41. Yoneyama T; Muraoka T; Murakami T and Boonkerd N 1993: Natural abundance 
of 15N in tropical plants with emphasis on tree legumes. Plant and Soil, 153: 295-
304. 

 
 

 17

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T6X-4K6CPR2-2&_user=5848863&_coverDate=09%2F15%2F2006&_alid=593509709&_rdoc=70&_fmt=full&_orig=search&_cdi=5042&_sort=d&_st=4&_docanchor=&_ct=433&_acct=C000068597&_version=1&_urlVersion=0&_userid=5848863&md5=3f8f0eb33c926e40d1a4e1fcb073e9a4#bbib165#bbib165


Natural isotopes abundance of 15N and 13C in leaves of some N2-fixing 
and non N2-fixing trees and shrubs in Syria   
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 Abstract 
 
Variability in the natural abundance isotopes of 15N and 13C in leaves of several 

legume and non-legume plant species grown at different sites of two areas in semi-

arid regions of Syria was determined. In the first area (non-saline soil), the 15N 

values of a number of fixing and non-fixing reference plants ranged from -2.09 to 

+9.46‰ depending on plant species and studied site. 15N in a number of legume 

species including Acacia cyanopylla (-1.73), Acacia farnesiana (-0.55), Prosopis 

juliflora (-1.64) and Medicago arborea (+1.6) were close to the atmospheric value 

pointing to a major contribution of N2 fixing in these species; whereas, those of 

reference plants were highly positive (between +3.6 and +9.46‰). In the actinorhizal 

tree, Elaeagnus angustifolia, the 15N abundance was far lower (-0.46 to -2.1‰) 

strongly suggesting that the plant obtained large proportional contribution from BNF. 

In contrast, 15N values in some other legumes and actinorhizal plants were relatively 

similar to those of reference plants, suggesting that the contribution of fixed N2 is 

negligible. On the other hand, 13C‰ values in leaves of C3 plants were affected by 

plant species, ranging from a minimum of -28.67‰ to a maximum of -23‰. 

However, they were the same within each plant species although they were grown at 

different sites. 

Moreover, dual stable isotope analysis in leaves of Prosopis juliflora and other non- 

legumes grown on a salt affected soil (second area) was also conducted. Results 

showed that salinity did not affect C assimilation in this woody legume since a higher 

carbon discrimination was obtained indicating that this plant is a salt tolerant species; 

whereas, N2-fixation was drastically affected (15N= +7.03‰). 

Key words: 15N natural abundance, 13C, N2-fixation, shrubs, trees 
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