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اخزجبس دساسخ نجؼض طشق ػضل انحًض انُىوي يٍ ػٍُبد . 2013ُزىسى، هٍشي. س

خ والٌخ اإلساليٍخ قسى األحٍبء، كهٍخ انؼهىو وانزكُىنىخٍب، خبيؼأطشوحخ. يؼشجخ سافهٍسٍب. 

 II )Umayyatun  ًبخسزٍشان( سىٌىَى، Iَب يبن  بثشاهٍى يبالَح. انًشش:   يىال

Syarifah ًبخسزٍشان 

  

 

 كهًبد انجحث  انحًض انُىوي وانحًض انُىوي انؼضنخ، يؼشجخ، سافهٍسٍب 

 

 

ثشكم ػبو. رقشٌجب سافهٍسٍب هى انُجبد انفشٌذح انزً هً يخزهفخ خذا ثبنًقبسَخ يغ انُجبربد انؼهٍب 

خًٍغ أَىاع سافهٍسٍب فً رصٍُفهب ػهى أَهب َجبربد َبدسح يغ حبنخ غٍش يسزقشح 

 ) (EN 3CDEndagered وفقب نًؼبٌٍش )IUCN :انسكبٌ خفضذ، . (1994  األصُب

سىاء يٍ حٍث انؼذد يٍ األفشاد، وانسكبٌ وانزُىع اندًٍُ. حفع سافهٍسٍب يقٍذح ثسجت ثالثخ 

وقذ ثزنذ ػذح يحبوالد فً خهىد سئٍسٍخ، وهً انجٍىنىخٍب واالسزُسبخ وانسكبٌ. ػىايم 

واحذح يٍ اندهىد انحذٌثخ انحفع انزً ًٌكٍ ارخبرهب فً هزا انىقذ هى انًحبفظخ سافهٍسٍب. 

انزخضٌٍ ركُىنىخٍب انحًض انُىوي. ويٍ انًزىقغ أٌ انحفبظ ػهى انزُىع انجٍىنىخً انىاسدح 

ٍٍ رخضٌٍ انحًض انُىوي. سافهٍسٍب خًغ انًىاد انطبصخخ أيش صؼت، فً يصُغ نًئبد انسُ

ثذٌم واحذ هى أٌ رفؼم ػضل انحًض انُىوي يٍ ونٍس يٍ انًًكٍ دائًب ندًغ انؼٍُبد. 

 انؼٍُبد انؼشجٍخ. 

 

هزا انجحث هى انجحث انىصفً انكًً انزً رهذ: بنى رقذٌى يؼهىيبد ػٍ طشٌقخ اخزجبس ػضل 

كٍذ،  PROMEGAيؼشجخ سافهٍسٍب. رى اخزجبس أسثؼخ أسبنٍت  انحًض انُىوي يٍ ػٍُبد

كىرب  CTAB ،Shanchez( و1990، ودوٌم دوٌم  CTABانُجبد انجسٍطخ،  DNAكٍذ 

سافهٍسٍب  اندهبص  patmaثؼض انؼٍُبد انزً رى خًؼهب يؼشجخ رذاس (. 2006آل.،  وآخشوٌ. 

braktea ذوٍَسً وسافهٍسٍب يؼهذ انؼهىو اإلَ -( يٍ ثىخىس انحذٌقخ انُجبرٍخarnoldii 

 braktea ،markac وperigon.يٍ قسى األحٍبء، خبيؼخ ثُدكىنى ) 

  

 

يٍ  DNA( أَزدذ ٌؼضل 1990يٍ دوٌم ودوٌم،   CTABوأظهشد انُزبئح أٌ األسهىة 

َبَىغشاو / يم،  21.2، انطشٌقخ، ثٍشا يغ رشكٍضاد انًزؼبقجخ  BrRp ،BrRaػٍُبد 

طشٌقخ  CTABَبَىغشاو / يم.  65.0َبَىغشاو / يم و 9.274َبَىغشاو / يم،  127.3

( أسفشد ػٍ رشكٍض انحًض انُىوي ٌؼضل 2006)، AL. وآخشوٌ.  Shancez-كىرب

BrRp ،BrRa  ًَبَىغشاو / يم،  64.3َبَىغشاو / يم،  4.4، طشق وثٍشا، ػهى انزىان

انزً رحزىي ػهى كال أسبنٍت بَزبج انؼضالد َبَىغشاو / يم.  29.1َبَىغشاو / يم و  22.5

انُزبئح انزً رى انحصىل ػهٍهب يٍ ٌؼضل كال األسهىثٍٍ انحًض انُىوي انًهىثبد انجشورٍٍ. 

 نى ٌزى أثجزذ ثًب فٍه انكفبٌخ ششٌظ واضح.

 


