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مجمة جامعة حضرموت لمعموم الطبيعية والتطبيقية المجمد ,16العدد  ,2ديسمبر 2019م

دراسة بيئية لتكيف بعض نببتبت سبحل حضرمىت
وفق حتملهب للجفبف وامللىحة

أحمد سبيت باموسى*

فتحية عمي باشنتوف*

عبد الكريم صابر عمي**
الممخص
امتدت فترة الدراسة الميدانية من مايو  - 2016أغسطس  .2017استخدم المثقب ( ,)Augerلجمع  60عينة من تربة السبخات
والوديان عشوائياً إلجراء التحاليل الفيزيائية والكيميائية ,وتم تحميل محتوى األوراق كيميائياً الثنين من نباتات السبخات والوديان األكثر

انتشا ًار وسيادة .والنباتات المختارة ىي العصال  Salsola baryosma (Schult) Dandyوالعكرش )Aeluropus lagopoides (L.

 Thwaitesمن السبخات والسيسبان  Prosopis juliflora (Sw.) DCوالعشر Calotropis procera (Aiton) and Dryمن

الوديان .أوضحت النتائج وجود اختالفات فيزيائية وكيميائية واضحة في ترب السبخات والوديان والتي أثبتت التحاليل أنيا رممية وقاعدية
وممحية .ىناك اختالف في توزيع تمك المتغيرات بين السبخات والوديان في نسب الرمل والسمت والطين .تربة السبخات خالية من الحصى
عكس ترب الوديان .أيضاً تختمف قيم ال  pHومحتوى الرطوبة والتوصيمية الكيربائية واألمالح الذائبة ) )TDSوأيونات العناصر
كالكبريتات والكربونات والكمور والكالسيوم والصوديوم والمغنسيوم والبوتاسيوم عمى الترتيب في السبخات والوديان .ودلت نتائج التحاليل
الكيميائية عمى تفوق سبخة ووادي امبيخة عمى المنطقتين األخريين في معدالت تراكيز الكمور والبوتاسيوم والصوديوم والمغنسيوم
والكبريتات والبرولين لنباتات العصال والعكرش والعشر والسيسبان .أوصت الدراسة باالىتمام بالغطاء النباتي وضرورة تنميتو والمحافظة
عميو وحمايتو وادارتو بصورة مستدامة وسن القوانين والتشريعات البيئية التي تضمن استغاللو بصورة مرشدة والتوعية البيئية بأىميتو والحفاظ
عمى التنوع الحيوي فيو وترشيد النشاطات البشرية والقيام باألبحاث العممية التي تسيم في تطوره و المحافظة عميو.
الكممات المفتاحية :سبخات  ,مموحة  ,تكيف  ,الجفاف  ,قوام التربة .

المقدمة:

النباتات كائنات رائدة في غزو البيئات التي تبدو

قوام التربة واالرتفاع عن سطح البحر يمعبان يؤثران
تأثي اًر ميماً في تحديد رطوبة التربة بالمناطق الجافة

مستحيمة لبعض الكائنات األخرى ,كالصحاري

والتي بتأثيرىا تتحكم في توزيع المجتمعات النباتية في

والمستنقعات الممحية والمرتفعات ,وعند استقرارىا بتمك

المناطق الصحراوية ,ومشكمة المموحة في الزراعة

البيئات تتبعيا الكائنات األخرى معتمدة عمييا كمصدر
لمغذاء والمأوى  ,وتكيف النبات مع البيئة قد يالزمو
تغير شكمي وتركيبي [ .]10وأن الظروف البيئية
الصعبة كالجفاف الشديد أو ارتفاع درجة المموحة

يمكن أن تعمل كمصفاة النتقاء األنواع النباتية القادرة
فقط عمى التكيف مع تمك الظروف الصعبة ومن ثم
يقل عدد األنواع في مثل تمك البيئات [ . ]21كما أن
* قسم عموم الحياة  -كمية العموم  -جامعة حضرموت .

** قسم عموم البيئة  -كمية العموم والتقانة  -جامعة النيمين  -السودان .تاريخ استالم
البحث  2019/2/25وتاريخ قبولو 2019/11/26

ذات طابع عالمي ,ولكنيا تكون بدرجة كبيرة في
المناطق الجافة وشبو الجافة [ ]17إن التراكيز العالية
من المموحة تؤثر في اإلنبات وتؤدي إلى عجز في
المحتوى المائي والتوازن األيوني المذين يؤديان إلى

التأثير في زيادة الضغط األسموزي والسمية األيونية

[ ]19فتتميز النباتات التي تعيش تحت ظروف
اإلجياد الممحي والجفاف بصفات وسمات خاصة
تتالءم مع ىذه الظروف ولذلك فإن المشكالت
األساسية التي تواجييا ىذه النباتات تتضمن نقص
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الماء الميسور في التربة باإلضافة إلى ارتفاع درجة

مواد وطرائق البحث:

بيئية مختمفة  .ولذلك فقد حبا اهلل النباتات بخصائص

والتي تقع إحداثياً بين خطي عرض  14جنوبا في

شكمية ظاىرة في النباتات أو صفات تشريحية في
تركيبيا الداخمي أو صفات فسيولوجية في استجابتيا

و 19درجة شماالً في حدودىا الشمالية مع المممكة
العربية السعودية  ,في حين تقع بين خطي طول

لمعمميات الحيوية تحت الظروف البيئية [.]3

48درجة شرقاً من جية الغرب المحاذية لمحافظة

الح اررة مما يؤدي إلى تعرضيا إلى ظروف واجيادات
وصفات تتالءم مع ىذه البيئة وقد تتضمن صفات

منطقة الدراسة :تقع في ضمن محافظة حضرموت
حدودىا الجنوبية التي تطل بيا عمى بحر العرب ,

ومن هذا المنطمق جاءت أهمية هذه الدراسة والتي

شبوة  ,و 51درجة شرقاً من جية الشرق المحاذية

 فيم طبيعة األنواع النباتية المختارة لمدى قدرة كل

محافظات الجميورية مساحة حيث تبمغ مساحتيا

منيا في تحمل الظروف البيئية المتطرفة لمحافظة

161749كم [ .]9واختير ليذا البحث ثالثة أودية

 التعرف عمىى خصىائص التربىة وأثىر الظىروف الطبيعيىة

حيث تم اختيار عينات تربة وعينات أكثر النباتات

فييا والعالقة بين التربة والمموحة والغطاء النباتي.

انتشار في تمك الوديان والسبخات .
اً

تستهدف:

لمحافظة الميرة  ,وتعد محافظة حضرموت أكبر
2

وسبخات ىي سبخة ووادي (امبيخة والعيقة وبويش).

حضرموت الساحل.

 التحميل الكيميائي لمتربة وأجزاء النبات الخضرية.

شكل( )1خريطة منطقة الدراسة ( المصدر )9
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بالجامعة ) وفق طريقة [ .]16أما النباتات المختارة

منهجية البحث:

أخدت  60عينة من التربة بطريقة عشوائية من منطقة

وىي نوعان من النباتات ىي األكثر انتشا ار وسيادة في

الدراسة خالل الفترة من عام 2017 -2016م

السبخات والوديان .نباتات السبخات ىي العصال

باستخدام المثقب (  )Augerوذلك من أجل التعرف
عمى الخصائص الفيزيائية والكيميائية لمتربة ,بمقدار

20عينة من كل سبخة وواد  ,وبعمق 30سم فأكثر.
نقمت تمك العينات إلى مختبر كمية العموم البيئية
بجامعة حضرموت وتم تجفيفيا ىوائيا ,واجراء التحاليل
الخاصة بالتربة .شممت التحاليل الفيزيائية تصنيف
حبيبات التربة – تقدير نسبة الرطوبة -تقدير ال-pH

والتوصيل الكيربائي  -تقدير المموحة  ...واجراء
تحاليل كيميائية متمثمة في

قياس بعض العناصر

 Salsola baryosma (Schult) Dandyوالعكرش
)Aeluropus lagopoides (L.) Thwaites
والوديان ىي السيسبان )Prosopis juliflora (Sw.
 DCوالعشر Calotropis procera (Aiton) and

 ,Dryوتم االختيار إللقاء الضوء عمي التركيب
الكيمائي ليذه النباتات ومدى تأقمميا مع البيئة التي
توجد وذلك بإجراء مجموعة من التحاليل الكيميائية

شممت .تحميل العناصر المعدنية الكمور والبوتاسيوم
الصوديوم المغنسيوم والكالسيوم ومركب البرولين.

الغذائية واألمالح وبعض العناصر الميمة متمثمة في

النتائج والمناقشة :

استعممت الطريقة التي أوصى بيا [ ]20في التحميل.

التي تشكل التربة في اليمن ومن أىميا سيطرة المناخ

الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم والكبريتات وقد

ىناك عوامل طبيعية عديدة تحدد طبيعة العمميات

ولفصل حبيبات التربة وفق [ ]15من أجل التعرف
عمى خصائص تمك التربة تم تقدير نوع التربة وتقدير

الجاف وشبو الجاف في أكثر أنحاء البالد ,فالتربة

ىي النتاج النيائي لقوى الطبيعة ,فيي نتيجة لتداخل

بعض العناصر بالتربة تم تقدير بعض العناصر

عوامل المناخ والحياة العضوية والصخور واالنحدار

بوساطة جياز االمتصاص الذري وباستخدام طرائق

التحاليل الرسمية (المعتمدة بمختبرات كمية العموم البيئية

والزمن فكل ىذه العوامل مسئولة عن تكوين مختمف
الترب عمى سطح األرض [.]6 , 8

جدول  : 1تربة السبخات والوديان (*ممي موز /سم  ** -ممي مكافئ 100/جم تربة)
تحميل التربة

منطقة الوادي

منطقة السبخات
*1

*2

*3

*1

*2

*3

نسبة الحصى%

0

0

0

16.5

38.1

39

نسبة الرمل %

93

62

62

78.9

47.4

30.1

نسبة السمت %

3

11.6

11.6

2.8

2

6.5

نسبة الطين %

4

26.3

26.3

1.8

12.5

24

PH

7.7

7.5

7.5

8

6.5

7.6

التوصيل الكهربائي*EC

11.2

8.5

9.4

8.9

6.4

6.9

كمية األمالح الذائبة TDS

5121

4231

4712

3812

2821

2842

نسبة الرطوبة %

16.6

10.7

13.2

6.9

8.2

6.5

الكربونات**

2.68

1.65

3.64

1.62

1.21

1.15

الكبريتات **

56.7

53.50

47.8

59.5

52.7

42.4
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**الكمور

47.00

33.00

43.00

31.00

28.00

32.00

**الكالسيوم

20.2

19.1

19.8

19.4

18.4

20.5

**الصوديوم

28.1

15.7

20.1

14.8

12.8

11.5

**البوتاسيوم

19.2

16.5

18.6

16.1

12.6

14.5

( *1امبيخة  *2والعيقة و *3بويش )

يشير الجدول (  ) 1إلىى خمىو تىرب السىبخات الىثالث

الجافىىة سىىببو قمىىة األمطىىار السىىاقطة التىىي تعمىىل عمىىى

الحص ى ىىى اختمف ى ىىت م ى ىىن واد إل ى ىىى آخ ى ىىر ف ى ىىأعمى كمي ى ىىة

العضىوية حيىث يتبخىر المىاء تاركىا القواعىد عمىى سىطح

لمحص ىىى ظي ىىرت ف ىىي وادي ىىي ب ىىويش والعيق ىىة (-38.1

التربىىة .أمىىا بالنسىىبة لمرطوبىىة فظيىىرت أعالىىىا فىىي تربىىة

 )%39.0وأقى ى ىىل كميى ى ىىة لمحصى ى ىىى فى ى ىىي وادي امبيخى ى ىىة

سى ى ىىبخة امبيخى ى ىىة  %16.6تمييى ى ىىا تربى ى ىىة سى ى ىىبخة بى ى ىىويش

الوادي تزداد أحجىام الرواسىب الخشىنة وترتفىع الرواسىب

تربىىة الوديىىان فأعالى ىىا فىىي تربىىة وادي العيقىىة % 8.2

الناعمىىة ( الرمىىل ) تىىدريجيا صىىوب السىىاحل ( مصىىب

وتقارب ى ىىت النس ى ىىب ف ى ىىي ترب ى ىىة واديى ى ىي امبيخىى ىىة وب ى ىىويش

ال ى ى ىوادي ) ودلتاتى ى ىىو وىى ى ىىذا اتفى ى ىىق مى ى ىىع [ .]1 , 11فى ى ىىي

(  .)% 6.9 - 6.5وأظيىرت النتىائج أن أعمىى قىيم

تجاربيم ىىا عم ىىى ترب ىىة س ىىاحل حض ىىرموت وترب ىىة ش ىىمال

لتركيى ىىز أيونى ىىات الكبريتى ىىات تى ىىم تسى ىىجيميا فى ىىي سى ىىبختي

الحصى ىىى فى ىىي تى ىىرب واديى ىىي بى ىىويش والعيقى ىىة مى ىىرده إلى ىىى

فى ىىي سى ىىبخة بى ىىويش .وأن أعمى ىىى تركيى ىىز لمكربونى ىىات فى ىىي

الطبيعىىة المتشىىابية لمىواديين المىىذين يقعىىان بىىين سالسىىل

س ىىبخة ب ىىويش وأقمي ىىا ف ىىي س ىىبخة العيق ىىة بينم ىىا س ىىجمت

جبميىىة ممىىا يعن ىىي كثى ىرة السىىيول والت ىىي تسىىبب مع ىىدالت

سىىبخة امبيخىىة قيمىىة متوسىىطة وفىىي المقابىىل بمىىغ تركيىىز

من الحصى بينما احتوت ترب الوديان عمىى كميىة مىن

( )%16.5وىى ىىذا يؤكى ىىد أننى ىىا كممى ىىا اتجينى ىىا نحى ىىو منبى ىىع

المممكة العربية السىعودية عمىى الترتيىب .تشىابو كميىات

غسىىل القواعىىد مىىن التربىىة وقمىىة التحميىىل الطبيعىىي لممىواد

 %13.2وأقميىىا فىىي سىىبخة العيقىىة ( .(% 10.7أمىىا

وواديي امبيخة والعيقة بقيم متقاربة بالترتيب بينما أقميىا

عالي ى ىىة م ى ىىن التعري ى ىىة بعك ى ىىس وادي امبيخ ى ىىة المنبس ى ىىط.

الكربون ى ىىات ف ى ىىي وادي امبيخ ى ىىة  1.62مم ى ىىي مك ى ىىاف /

وأعمىىى كميىىة لمرمىىل سىىجمت فىىي سىىبخة ووادي امبيخىىة

100جىىم وفىىي تربىىة وادي بىىويش  1.15ممىىي مكىىاف /

) )% 78.9- 93بينم ىىا تقارب ىىت ف ىىي س ىىبختي وواديى ىي

100ج ىىم .جمي ىىع النس ىىب متقارب ىىة وى ىىذا يؤك ىىد أن قى ىوام

العيقة وبويش(  % - 60.8 62و%47.4 - 30.1

التىىرب رمميىىة قاعديىىة ,كمىىا يىىؤثر تنىىوع الغطىىاء النبىىاتي

عمىىى الترتيىىب)  .ىىىذا يشىىير إلىىى أن ق ىوام التربىىة فىىي

ت ى ىىأثي اًر ميمى ى ىاً ف ى ىىي زي ى ىىادة تراكي ى ىىز الكربون ى ىىات ف ى ىىي تم ى ىىك

ساحمية وتتأثر بالمناخ الجاف والحار والىذي ينىتج عنىو

تركي ىىز الكموري ىىدات والكبريت ىىات ف ىىي الترب ىىة يعم ىىل عم ىىى

تىىرب تسىىود فييىىا خمىىيط مىىن ( )Loamyوالتربىىة الرمميىىة

زيادة الضغط األسموزي في النباتات ممىا يجعميىا أكثىر

تت ىراوح قىىيم األس

قى ىىدرة عمى ىىى تحمى ىىل الجفى ىىاف والمموحى ىىة ولى ىىذلك يالحى ىىظ

 8- 6.5ويرجع ىذا االختالف إلى نوع التربىة الرمميىة

تمىىك المنىىاطق .كمىىا تميىىزت تربىىة سىىبخة ووادي امبيخىىة

القاعدي ى ىىة ول ى ىىدرجات الحى ى ى اررة المرتفع ى ىىة ف ى ىىي المن ى ىىاطق

بى ى ىىأعمى التركي ى ى ىىز أليون ى ى ىىات الكموريى ى ىىد  CLوالكالس ى ى ىىيوم

الساحمية أوضح [ ]2أن زيادة قىيم ال pHفىي المنىاطق

والصى ىىوديوم والبوتاسى ىىيوم ,بينمى ىىا أظيى ىىرت تربى ىىة سى ىىبخة

جميىىع من ىىاطق الد ارسىىة رمم ىىي ,

بنسىىبة  %90و . %76فىىي حىىين

وذلىىك ألن المنطق ىىة

الييىىدروجيني  pHفىىي تربىىة السىىبخات والوديىىان بىىين
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ووادي العيقة أقل التراكيز لمكموريد والكالسيوم بينما بمغ

م ى ى ىىن نقط ى ى ىىة التق ى ى ىىاء الى ى ى ىوادي ب ى ى ىىالبحر باتج ى ى ىىاه الي ى ى ىىابس

معىدل البوتاسىيوم ) ) g / Mm 16.5 - 12.6

ولمسىىافة  1750مت ى اًر  ,واقامىىو المنتزىىىات والحىىدائق

وادي بى ى ىىويش أقى ى ىىل تركيى ى ىىز لصى ى ىىوديوم .g/Mm 11.5

اختفىىاء تىىدريجي لسىىبخة العيقىىة واختفىىاء النباتىىات الممحيىىة

تشير ىذه النتائج إلى زيادة تممح تمك السىبخات وخاصىة

الىىذي نىىتج عنىىو تغيىىر فىىي الغطىىاء النبىىاتي وفىىي مكونىىات

القريبة من ساحل بحر العرب مثىل امبيخىة بينمىا سىجمت

الترب ىىة الفيزيائي ىىة والكيميائي ىىة .أش ىىار التحمي ىىل اإلحص ىىائي

تربة سبخة العيقة أقل تمك التراكيز ويعزى ذلىك إلىى أنيىا

إلىى وجىود فىروق معنويىة ( ) P ≤ 0.05بىين السىبخات

خصائص تربتيا بسبب البناء عمييا واقامة مشروع خىور

متوسطات الخصائص الكيميائيىة عىدا متوسىط الكالسىيوم

المك ىىال الس ىىياحي م ىىن خ ىىالل تعمي ىىق ى ىىذا الى ىوادي وحفى ىره

فميس ىناك فروقات معنوية (.)P > 0.05

وجسىىور العبىىور عمىىى ىىىذا الخىىور وىىىذا أدى بتأثيرىىىا إلىىى

والصوديوم  )g/Mm 15.7أما في الوديان فقىد أظيىر

والوديى ى ىىان لمحصى ى ىىى والرمى ى ىىل والطى ى ىىين والسى ى ىىمت  ,وبى ى ىىين

أقل مموحة نتيجة لمتىدخل البشىري والىذي أدى إلىى تغييىر

وعمىىل خرسىىانات عمىىى جانبيىىو وادخىىال ميىىاه البحىىر فيىىو
جدول ( ) 2التحميل الكيميائي (أيونات بعض العناصر المعدنية وتركيز البرولين)
في النباتات المختارة من السبخات والوديان

االسم العممي

المناطق

*

CL-

SO42-

*

K+

*

Na+

*

Ca2+

*

*

Mg2+

**

برولين

النباتات المختارة من السبخات الثالث
العصال

العكرش

امبيخو

26.65

70.00

5.60

1.90

8.62

1.73

892.45

العيقة

16.9

65.10

4.60

1.10

6.60

1.21

791.33

بويش

20.33

68.20

5.20

1.40

8.22

1.63

812.34

امبيخة

21.1

47.75

4.50

1.60

8.32

1.72

794.50

العيقة

12.50

52.50

4.20

1.30

6.56

1.44

714.54

بويش

16.65

56.60

4.40

1.40

7.85

1.61

745.20

النباتات المختارة من الوديان الثالثة
السيسبان

العشر

امبيخة

12.50

52.50

4.32

1.50

6.56

1.63

674.11

العيقة

9.15

36.50

3.40

1.30

7.44

1.54

629.21

بويش

10.50

43.50

3.80

1.40

5.92

1.34

664.11

امبيخة

9.11

40.14

4.70

1.80

7.84

1.34

762.21

العيقة

6.50

43.50

3.80

1.40

5.92

1.12

665.12

بويش

8.12

42.10

4.20

1.50

6.62

1.15

682.90

(*ممي مكاف  /جم وزن طري  ** -ميكرو مول  /جم وزن طري)
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يوضح جدول ( )2نتائج التحميل الكيميائي لمنباتات

البوتاسيوم فوادي امبيخة أيضا أظير أعالىا (4.32

المختارة ففي السبخات سجل نباتا العصال Salsola

و g/ Mm)4.70يميو وادي بويش ( 3.80و)4.20

والعكرش

 g/Mmوأقميا في وادي العيقة ( 3.40و)3.80

سبخة امبيخة أعمى تركيز لمكمور ( 26.65و (21.1

العشر أعمى تركيز من نبات السيسبان في وادي

 g/Mmيمييما سبخة بويش ( 20.33و) 16.65

امبيخة ( 1.80و  g/Mm (1.50يميو وادي بويش

 g/Mmوأقميما سبخة العيقة ( 16.9و) 12.50

( 1.50و g/Mm )1.40وأقميا في وادي العيقة

امبيخة ( 5.60و )g/Mm 4.50ثم بويش (5.20

العناصر في السبخات والوديان نالحظ أن نباتات

و g/Mm (4.40وأقميا العيقة ( 4.60و4.20

السبخات قد تفوقت في كميات تراكيز العناصر عمى

 ) g/Mmبالترتيب وأيضا الصوديوم أعاله في سبخة

نباتات الوديان وان سبخة ووادي امبيخة تفوقت عمى

امبيخة ( 1.90و g/ Mm) 1.60وتشابيو في سبخة

باقي السبخات والوديان في كمية العناصر الموجودة

( 1.10و g/Mm)1.30بالترتيب ,وفي الوديان

تمك الترب في السبخات مقارنة بالوديان وأن تفوق

أظير وادي امبيخة أيضا أعمى تركيز في الكمور

نباتات السبخات عمى نباتات الوديان راجع إلى أن

لنباتي السيسبان Prosopis juliflora (Sw.) DC

النباتات المتواجدة في السبخات ليا القدرة عمى تحمل

Dandy

)(Schult

baryosma

 Aeluropus lagopoides (L.) Thwaitesفي

 g/Mmبالترتيب ,وتركيز البوتاسيوم أعاله في سبخة

بويش ( 1.40و g/Mm ) 1.40وأقميا سبخة العيقة

والعشر

Calotropis procera (Aiton) and

 g/Mmبالترتيب .بينما تركيز الصوديوم أظير نبات

( 1.40و g/Mm 1.30وبالنظر في نتائج تركيز تمك

في النباتات المتواجدة فييا وىذا يدل عمى زيادة مموحة

تراكيز عالية من المموحة فيي تنمو عمى تربة مالحو

 12.50( Dryو g/Mm )9.11يميو وادي بويش

وتقاوم الجيد الممحي المرتفع في تمك المناطق .فقد

( 10.50و g/ Mm)8.12وأقميا في وادي العيقة

ظير أعمى تركيز لعنصر الكمور يميو البوتاسيوم ثم

( 9.15و g/Mm )6.50بالترتيب  ,وفي تركيز

الصوديوم .وىذا يتفق مع [.]3 , 7

إن أعمى تركيز أليون الكالسيوم ظير في نباتات

العناصر في النباتات من واد إلى آخر ففي وادي

Aeluropus

الكالسيوم يميو وادي امبيخة وأقميا في وادي بويش

 lagopoides (L.) Thwaitesالمتواجدة في سبخة

بالترتيب ( 7.44و  6.56و  g/Mm 5.92بينما

امبيخة ( 8.62و ) 8.32تميو سبخة بويش ( 8.22

في كمية تركيز المغنسيوم فوادي امبيخة أكثرىا ويميو

 g/Mmبالترتيب ) وأيضا تركيز أيون

و g/Mm 1.34بالترتيب أما نبات العشر أظير

المغنسيوم ظير أعاله في سبخة امبيخة (1.73

تراكيز عالية في الكالسيوم والمغنسيوم في وادي

و ) 1.72يميو سبخة بويش ( 1.63و ) 1.61وأقميا

امبيخة يميو وادي بويش وأقميا وادي العيقة ( 7.84

السبخات وىي العصال Salsola baryosma

 (Schult) Dandyثم العكرش

 g/Mm (7.85 ,وأقميا في سبخة العيقة (6.6
و6.56

العيقة أظير نبات السيسبان أعمى تركيز في كمية

وادي العيقة وأقميا وادي بويش (  1.63و1.54

سبخة العيقة ( 1.21و g/Mm ) 1.44بالترتيب .

و 6.62و 1.34 ( g/Mm 592و 1.15و1.12

بينما في نباتات الوديان فيناك اختالف في تراكيز

 g/Mmبالترتيب .مما سبق تبين أن عنصر الكالسيوم
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يتراكم في بعض النباتات بتراكيز أكثر من المغنسيوم

 (Schult) Dandyفي سبخة امبيخة يتعرض

وىذا يؤكد عمى مقدرة تمك النباتات عمى مقاومو

لضغط أكثر نتيجة الرتفاع المموحة في تمك السبخة

المموحة والجفاف حيث إن عصارة تمك النباتات ليا

مقارنة بسبخة بويش ثم سبخة العيقة عمى الترتيب.

يتفق مع [ .]3 , 4 , 22 , 23بين أن أكثر تركيز

 .]12 , 14نباتات الوديان أفرزت نفس الترتيب الذي

لمكبريتات ظير في نبات العصال Salsola

ظير في السبخات فسجل نبات العشر والسيسبان

 baryosma (Schult) Dandyالمتواجد في سبخة

المأخوذين من وادي امبيخة أعمى التراكيز ويميو وادي

القدرة عمى تراكم تمك الكمية العالية من الكالسيوم ىذا

امبيخة

ىذه النتائج شبيية بالنتائج التي توصل إلييا [, 18

يميو سبخة بويش وأقميا في سبخة العيقة

بويش ثم وادي العيقة ( 762.21و682.90

(  g/Mm 65.10 , 68.20 , 70.00أما نبات

و  665.12ميكرو مول  /جم) و (674.11

العكرش

)(L.

lagopoides

Aeluropus

و  629.21و 664.11ميكرو مول  /جم) عمى

 Thwaitesفأعمى تركيز لو في سبخة بويش يميو

الترتيب.

سبخة امبيخة وأقميا في سبخة العيقة ( 56.60

ممىىا سىىبق تبىىين أن ىنىىاك ارتباط ىاً بىىين تركيىىز حم ىىض

و  52.50و g/Mm 47.75بالترتيب وأما نباتات

البىرولين والنباتىات التىي تعىيش تحىت ظىروف ضىىاغطة

الوديان فإن اعمى تركيز ظير في نبات السيسبان

كالمموحىىة والجفىىاف فيىىو مىىنظم لضىىغط ممتىىاز ويىىؤدي

 Prosopis juliflora (Sw.) DCفي وادي امبيخة

ثىىالث وظىىائف رئيسىىية لمنبىىات الىىذي يتعىىرض لمضىىغط

يميو وادي بويش وأقميا وادي العيقة بالترتيب (52.50

في ىىو يوص ىىل ب ىىين العناصىىىر ويعم ىىل كمض ىىاد لمتأكسى ىىد

 Calotropis procera (Aiton) and Dryأظير

عالقىىة طرديىىة بىىين ت ىراكم البىىرولين بالنباتىىات المقاومىىة

أكثر التراكيز في وادي العيقة يميو بويش وأقميا امبيخة

لمجفاف ومدى اإلجياد الواقع عمييا فكثير من النباتات

(  42.50و 42.10و  g/Mm 40.14بالترتيب .

الممحي ىىة تس ىىتطيع تك ىىوين كمي ىىات كبيى ىرة م ىىن الح ىىامض

بينما أعمى تركيز لمركب البرولين ظير في نبات

األمينىىي بىىرولين والىىذي يتجمىىع فىىي فج ىوات وسىىيتوبالزم

في سبخة امبيخة يميو سبخة بويش وأقميا تركيز

لزيىىادة األمىىالح أو نقىىص المىىاء .ففىىي الظىىروف البيئيىىة

لمنبات المتواجد في سبخة العيقة ( 892.45

المتطرفة وكالبيئة الجافة والممحية يكون جيىد مىاء التربىة

و  812.43و 791.33ميكرو مول  /جم ) بالترتيب

أكثىىر سىىالبية ولكىىي تسىىتمر النباتىىات فىىي الحصىىول عمىىى

و 43.50و.g/Mm 36.50بينما نبات العشر

العصال Salsola baryosma (Schult) Dandy

ونبات العكرش

)Aeluropus lagopoides (L.

ويعمل كجزء مؤشىر( )Signaling moleculeوىنىاك

الخاليىىا  ,ويظيىىر أن تجمىىع البىىرولين يحىىدث كاسىىتجابة

مىىاء ىىىذه التىىرب البىىد مىىن أن يكىىون لخالياىىىا جيىىد مىىائي

 Thwaitesأظير ايضا الت اركيز مختمفة من سبخة

أكثىىر سىىالبية مىىن الجيىىد المىىائي لمحمىىول التربىىة .فالعمميىىة

إلى أخرى فسبخة امبيخو أعالىا ويميو سبخة بويش

التى ىىي تمجى ىىأ إلييى ىىا النباتى ىىات فى ىىي خفى ىىض الجيى ىىد المى ىىائي

و745.20

لخالياى ى ىىا ى ى ىىي تجمي ى ىىع وتى ى ىراكم المحالي ى ىىل ذات التىى ىىأثير

وأقميا

سبخة

العيقة

(794.50

و 714.54ميكرو مول  /جم) بالترتيب  .ويتضح من

األزموزي ( أي التي تعمىل عمىى خفىض الجيىد المىائي )

ىذا أن نبات العصال Salsola baryosma

فىىي الخاليىىا وىىىو مىىا يعىىرف بتنظىىيم  /ضىىبط األزموزيىىة.
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وذلك من خىالل تخميىق مركبىات عضىوية نشىطة أزموزيىا

 الكم ى ى ى ى ىىور والبوتاسىى ى ى ى ىىيوم والص ى ى ى ى ىىوديوم والمغنسىى ى ى ى ىىيوم

ك ىىالبرولين والس ىىكريات واألحم ىىاض العض ىىوية واأليون ىىات

والكبريتىىات ىىىي أكثىىر العناصىىر المعدنيىىة تواجىىداً فىىي

نبات ى ىىات الودي ى ىىان تتع ى ىىرض لض ى ىىغط بيئ ى ىىي أق ى ىىل مقارن ى ىىة

 Dandyثىم العكىرش Aeluropus lagopoides

خصوصىىا أيىىون البوتاسىىيوم [ .]6 , 17و يثبىىت ذلىىك أن

بنباتى ىىات السى ىىبخات ,ألن تربى ىىة السى ىىبخات أكثى ىىر مموح ى ىىة
وجفافاً ويصعب عمى النبات الحصول عمى الرطوبة في

مث ى ىىل ى ى ىىذه الظ ى ىىروف [ ]13وأوض ى ىىحت نت ى ىىائج التحمي ى ىىل
اإلحصىىائي أنىىو ال توجىىد فىىروق معنويىىة فىىي الخصىىائص
الكيميائيى ىىة لمنباتى ىىات لكى ىىل المتغي ى ىرات التى ىىي تى ىىم تحديى ىىدىا

( )P > 0.05ماعىدا الكمىور ( )Cl-والىذي أوضىح أنىو

توجد فروق معنوية).(P ≤ 0.05
االستنتاجات:

نبىات العصىال )Salsola baryosma (Schult

 (L.) Thwaitesمىىن سىىبخة امبيخىىة وفىىي الوديىىان
فأكثرىىا فىي نبىات العشىر Calotropis procera
Dryand

) (Aitonث ىىم السيس ىىبان

Prosopis

 juliflora (Sw.) DCمىىن وادي امبيخىىة أيضىىا.
أعمىىى تركيىىز لمبىىرولين ظيىىر فىىي سىىبخة امبيخىىة فىىي
نبات العصال ثم نبات العكىرش و فىي الوديىان فأكثرىىا
في وادي امبيخة في نبات العشر و السيسبان .
التوصيات:

 تتميز تربة السبخات والوديان بأنيا رممية قاعدية

 التوعية البيئية لإلنسان لمحفاظ عمى الغطاء

ممحية ويختمف توزيع العناصر المعدنية فييا فتربة

النباتي وذلك ألن قمة الغطاء النباتي يؤدي إلى

السبخات غنية أكثر باألمالح المعدنية مقارنة
بالوديان .ظيور المنطقة العقيمة ( ) Sterileفي
السبخات وىي المناطق التي ال ينمو فييا النباتات

نتيجة لتراكيز الممح العالية وتظير عمى ىيئة بقع
) .)Blotchesتظير الكثبان الرممية في الوديان
والسبخات خاصة في المناطق الساحمية المفتوحة
والمعرضة لمرياح وتنمو عمييا النباتات التي ليا القدرة
عمى تحمل درجات المموحة العالية مثل العكرش
Aeluropus lagopoides (L.) Thwaites
السيسبان . Prosopis juliflora (Sw.) DC
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اإلخالل بالظروف البيئية ويقل تساقط االمطار مما
يجعل البيئة ذات طابع جاف .
 االستمرار في إجراء الدراسات عمى النباتات
والتربة في ساحل حضرموت ألجل التعرف أكثر عمى
خصائص تمك المنطقة ونباتاتيا المجيدة طبيعيا
)جافية وكمحية ) واالستفادة منيا في نقل بعض
صفاتيا الوراثية لمنباتات االقتصادية.
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Abstract
The study was conducted between May 2016-August 2017. An auger was used to collect 60 random soil
samples to carry out the physical and chemical analyses.The selected plants were Salola baryosma and
Aeurops lagopoides in the salt marsh and Prosopis juliflora and Calotropis procera in the valleys.The
results revealed clear physical and chemical differences within the soils of the salt marshes and valleys
that prove to be sandy, loamy, basic and saline. All investigated variables differ in the selected areas e.g.
% of sand, silt, clay. The soil of all the salt marshes was devoid of gravel which was abundant in the
valleys’ soils. Similar differences were evident for the pH, moisture content, EC, TDS, SO 42-, CO32- ,Cl,Ca+2 , Na+ , K+ in the salt marsh and valleys.The results of frequency, density/hectare and richness
indicated that Salsola and Aeluropus and Suaeda aegyptiaca scored the highest values in the salt marsh
and whereas Prosopis and Senna alexandriana Mill and Calotropis prospered within the valleys. The least
values for these parameters were related Dactyloctinium aegyptium (L) Wild, Phonix dactylifera L. in the
salt marsh and Andropogon cucomus and Cynodon dactylon in the valleys. The vegetation of these sand
dunes consists of plants tolerant to the dunes’ harsh environmental conditions e.g. Aeluropus lagopoides
and Prosopis juliflora. The life styles of vegetation included Tree, shrubs, herbs and grasses depending on
the local conditions; shrubs were the most abundant.The chemical analyses results indicated that the
superiority of Umbeekha salt marsh and valley over Boyish and Alaega with regard to Cl -, Na+, K+, Mg+2
and proline constituents within the leaves of Salsola and Aeluropus and Prosopis and Calotropis, The
present study recommended conserving, developing and sustainable management of the vegetation cover
in the study area. Laws and environmental legislations that guarantee rational use must be formulated. To
improve environmental awareness on the importance its vegetation, biodiversity and rationalization of
human activities and to conduct the essential scientific research to improve and conserve.
Key words: Soot, Salinity, Adaptation , Drought, Soil texture.
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