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  الملخص
جود أحد الطحالب السمراء المعروف  بتوزعه في البحـار االسـتوائية علـى الـشاطئ                أشير إلى  و   

وقـد  . الذي يعد نوعاً جديداً بالنسبة للبحر المتوسط      ،  السوري قرب الالذقية وهو البادينا رباعية الطبقات      
حثون الذين  ينات السورية بالتفصيل نظراً لالختالفات المورفولوجية والتشريحية التي ذكرها البا         عدرست ال 

  .وقدمت النتائج المتعلقة بذلك، والتوزع الجغرافي للعينات المدروسة، تناولوا دراسة هذا النوع تبعاً للبيئة
 سم وعرضها 16-8 النبات قليل التكلس مؤلف من مجموعة من القطع الصفيحية يتراوح طولها بين          

ضاء التكاثر فتقع مباشرة قرب خطوط      أما أع .  وهي تتألف من أربع طبقات خلوية عموماً       ، سم 3-0.5بين  
النباتات العروسية  ثنائيـة     . األشعار السطحية على الوجه  الخارجي للنبات، وتكون أكياس األبواغ عارية          

  .المسكن واألكياس العروسية األنثوية محاطة بغشاء جامع 
حرية التـي ينمـو      بيئة النبات المدروس والمجتمعات النباتية الب      عنوأخيراً أعطيت بعض المعلومات     

  .وتوزعه الجغرافي بين مداري الجدي و السرطان، فيها

  

  .طحالب، بادينا رباعية الطبقات، سورية، البحر المتوسط :يةالكلمات المفتاح
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RESUME 
 

Ľ auteur signale la présence sur la côte Syrienne ď une algue  tropicale 
nouvelle pour la Méditerranée : Padina tetrastromatica Hauck .  

Etant donnée les variations morphologiques et antomiques signalées chez 
cette espèce par les chercheurs selon ľorigine géographique des échantillons, ľ 
algue syrienne a été étudieé en détail. Le thalle, peu calcifié est découpé en 
segments généralement étroits ; Il mesure 8 à 16 cm de la base au sommet. Il est 
constitué de quatre couches de cellules sur une grande partie de la fronde. Les 
organes reproducteurs encadrent les zone pilifères sur la face externe  du 
thalle. La plante est dioïque. Les oogones, sont  recouvertes par une indusie 
tandis que les sporocystes en sont dépourvus . 

Des données sur ľ écologie, la distribution de cette algue ainsi que les 
caractérictiques écologiques des stations de récoltes sont mentionnées . 

 
 
Mots-clés: Algues, Padina tetrastromatica, Syrie, Mediterraneé. 
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  المقدمة

المتعلقة بالتنوع البيولوجي للنباتات البحريـة      يندرج هذا البحث ضمن إطار الدراسات       
وقـد  . )Mayhoub, 1976(وهو موضوع يتابع منذ ما يربو على عشرين عاماً ، السورية

 من   السوري الذي يعد   للشاطئي  فتم التأكيد في أكثر من مناسبة على أهمية الموقع الجغرا         
 ات األصول البيوجغرافية المختلفـة    الناحية البيئية موطناً مالئماً لنمو العديد من األحياء ذ        

كما أنه يوفر الشروط المناسبة الستقبال العناصر االستوائية وشبه االستوائية          ها،  واستقرار
 ، البحر األحمر والمحيط الهندي    مسواء كان مصدرها المحيط األطلسي أ     ،  المهاجرة حديثاً 

 ,Mayhoub, 1989(ة وهي عناصر ازداد عددها بشكل ملحوظ خالل العقود القليلة الماضي
1990,Verlaque, 1994  .(  

:               يهدف البحث الحالي إلى اإلعالن عن اكتشاف الطحلب األسمر االسـتوائي األصـل            
Padina tetrastromatica كمـا  ، وتسجيله كنوع جديد بالنسبة لسورية والبحر المتوسـط 

لخصائص المميـزة لـه تمهيـداً       يهدف إلى استعراض النتائج المتعلقة بدراسته وإيضاح ا       
والتـي  ،  تركيبـه الكيميـائي   عن  فرة  انظراً ألن المعطيات المتو   ،  لدراسة إمكان استثماره  

سنستعرضها فيما بعد تدل على غناه بااللجينات ومواد نشيطة بيولوجياً يمكن أن تـستخدم              
  .كعقاقير مفيدة

نوعاً موزعة في بحار    ينتسب هذا النوع إلى الجنس بادينا الذي يضم أكثر من عشرين            
  :)Ribera et al.,1992( بثالثة أنواع إاللكنه ال يتمثل حالياً في المتوسط  ومحيطاته، العالم

 الممثل 1966 الواسع االنتشار والذي بقي حتى عام P.pavonica Thivyالنوع الشائع 
 ,Ramon et Friedmann( ففي ذلك العام اكتشف. الوحيد لهذا الجنس في البحر المتوسط

 ورد ذكره تحت االسم غير الشرعي (P.boergesenii Allender et Kraftالنوع  ) 1966
P.gymnospora  (Kg.) Vickers (بحثهمـا عـن النبـات     فيعلى الشاطئ الفلسطيني 

 بعد ذلك إلى وجوده بشكل مؤكد في أي منطقة          البحوثولم تشر   ،  العروسي للنوع بافونيكا  
 ذكر نظام الـدين وجـود النـوع          1981وفي عام   ). UNEP,1990(من البحر المتوسط    
P.boryna Thivy  )=P.tenuis Bory (على الشواطئ الليبية)Nizamuddin, 1981( ، كما

 وقـد  .)Aleem, 1993 (ةذكر أنور عبد العليم وجود هذا النوع بعد ذلك قرب اإلسكندري
ـ       في 1992أشار ميهوب وعباس عام      مـة  مهسمراء ال  أثناء حصرهما ألنواع الطحالب ال

 إلى وجود نوع أو نوعين مـن  ،)Mayhoub et Abbass, 1992(اقتصادياً في سـورية 
هذا الجنس قيد الدراسة إضافة إلى النوع األصلي الشائع الذي سبق تسجيله على الـشاطئ               

ونظراً لالختالفات المورفولوجية والبنيوية التي تبـديها أفـراد         . 1976السوري منذ عام    
 الواحد من نباتات البادينا تبعاً للموقع الجغرافي والـشروط البيئيـة وألن             جماعات النوع 

التحقق من تصنيفها على مستوى النوع يتطلب بالدرجة األولى االعتماد على خـصائص             
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األمر الذي يتطلب الحصول على نباتات بوغية وأخرى عروسية أنثويـة           ،  أعضاء التكاثر 
ن عن انتساب النباتات السورية إلى هذا النوع أو         كان ال بد من التريث في اإلعال      ،  وذكرية

وهذا ما سيتضح من خالل الدراسة المفـصلة ألحـد هـذه النباتـات              ،  ذاك حتى يتم ذلك   
  .هذا الموضوع عن فرةاومناقشة نتائج هذه الدراسة مع المعطيات المتو

  مـواد البحـث وطرائقـه
الشاطئية السفلى على أعمـاق      من الطبقة    بدءاًجمعت العينات المستخدمة في الدراسة      

المدينة الرياضية والكـورنيش    (  م في موقعين شمالي وجنوبي الالذقية      15-1تراوحت بين 
 قرابة أثناء ذلك فحص      في وتم وصيفها   1997-1991وذلك خالل ربيع األعوام     ) الجنوبي

وتـم  %. 4خمسين عينة حية أو محفوظة في ماء البحر المضاف إليه الفورمول بتركيـز            
وهي ) كلية العلوم بجامعة تشرين   (حتفاظ  بنماذج مجففة من العينات في المعشبة النباتية          اال

بر تمت دراسـة    توفي المخ . 338 /8،  338 / 4 ،2/338 ،1/338العينات ذات األرقام    
وأجريت المقاطع الطوليـة    ،  العينات باستخدام التقانات التقليدية لدراسة الطحالب السمراء      

 اقتصر إجراء   ، في حين  وفي المناطق المخصبة  ) Thallus( قمة المشرة    الشعاعية يدوياً في  
  .المقاطع العرضية على المنطقة القاعدية منها

أخيراً قورنت المالحظات المتعلقة بالمورفولوجية والبنية وأعضاء التكـاثر والرسـوم           
هذا عن  فرة  ا من العينات المدروسة بالمعطيات القديمة والحديثة المتو       بدءاًاألصلية المنفذة   

 :Borgesen, 1930(ث جيـارد وبورغيـسين واالنـدروكرافت    والموضوع وال سيما بح
Gaillard, 1967; Allender et Kraft, 1983 .(  
  
  جـائـالنت

一-  وبنيتهمورفولوجيا النبات المدروس:  
يتألف هذا النبات من مشرة صفيحية قليلة التكلس مقسمة إلى عدد غيـر ثابـت مـن                 

التي تكون أكثر اتساعاً وأقل عدداً في المياه الهادئة حيث يصبح           ،  ة الشكل األجزاء األسفيني 
  .الشكل المروحي المميز للجنس بادينا أكثر وضوحاً

يتثبـت  Rhizoides جتمع مختلف هذه األجزاء في قاعدة مخلبية مكسوة بالجذريدات ي
ـ        . طتها النبات على الصخور القاعية    ابوس   و بـين  يتراوح طـول النبـات المكتمـل النم

 سم، ويبدو مخططاً عرضياً نتيجة وجود حلقات متتالية داكنة اللون، تكون متناوبة             8-16
بين وجه وآخر من المشرة، وهي مناطق نمو األشعار السطحية وتوضع أعضاء التكاثر،             

الـشكل  ( سم تبعاً لقد النبـات       1 -0.5وتتراوح المسافة الفاصلة بين حلقتين متتاليتين بين        
1.(  
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  .ريةفي سو  Padina tetrastromaticaالشكل العام لنبات البادينا رباعية الطبقات ) 1 (لالشك

  

أما النمو فيتحقق عن طريق صف من الخاليا التي تحتل موقعاً قميـاً فـي النهايـات                 
والثـاني  ) جهة االلتفـاف  (األول داخلي   : ويحدد هذا االلتفاف وجهين   ،  الملتفة من المشرة  

، تبدو الخاليا السطحية لدى دراستها بالمجهر شـبه مـستطيلة         ). سةالجهة المعاك (خارجي  
 60×45فهي تبلغ وسطياً    ،  وتختلف أبعادها تبعاً لموقعها على الوجه الداخلي أو الخارجي        

  ). 2 شكلال( على الوجه الخارجي اً ميكرومتر50×30 على الوجه الداخلي مقابل اًميكرومتر
في القمة الملتفة الخلية القمية المسؤولة عـن        ويوضح المقطع الطولي الشعاعي المار      

كما يوضح طريقة انقسام الخاليا الناتجة عنها لتشكيل الطبقات الخلويـة المكونـة             ،  النمو
  ).3شكل ال(للمشرة وطريقة تشكل حلقات األشعار 

 مم من القمة فتبين أن البنية ثالثيـة الطبقـات تتحقـق        5أما المقاطع المنفذة على بعد      
 3-1وعلى بعد   اً،   ميكرومتر 70ن سماكة المشرة تصل في هذا المستوى إلى         وأ،  بسرعة

تتراوح سماكتها عندئـذ    ،  سم من القمة تصبح المشرة غالباً مؤلفة من أربع طبقات خلوية          
 ، وترتفع هذه السماكة قليالً بعد ذلك لتصل قرب القاعـدة إلـى            اً ميكرومتر 110-90بين  
   ).4شكل ال (اً ميكرومتر160
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  . الداخلي- ب، الخارجي-آ :الخاليا السطحية للوجهين) 2(كل شال

مقطع طولي  شعاعي في قمة النبات يوضح الخلية القمية وحلقات األشعار وكيفيـة              ) 3 (الشكل
  .تشكيل الطبقات الخلوية

  .امقطع عرضي قرب قاعدة النبات يوضح عدد الطبقات والحجوم النسبية للخالي) 4 (الشكل
  

二- أعضاء التكاثر:  
مـشرات بوغيـة،    : يبدي هذا النبات ثالثة أنماط من المشرات المتماثلة مورفولوجيـاً         

تتمايز أعضاء التكاثر غالباً على الوجه       .ومشرات عروسية أنثوية وأخرى عروسية ذكرية     
 المكبرة مالحظة توضعها في مجـاميع خطيـة تحـد           باستعمالويمكن  ،  الخارجي للمشرة 

وهو أمر  ،   أما في حالة وجودها على الوجه الداخلي       .لحلقات األشعار من األعلى واألسف    
 وال تتضح خـصائص أعـضاء       .هانفس  فتكون مختلطة مع األشعار في الحلقة      ،نادر جداً 
 دراسة المقطع الطولي لنباتات بوغيـة وأخـرى         ، والسيما  بالدراسة المجهرية  إالالتكاثر  
  ).5شكل ال( عروسية
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  :طق مخصبة من النباتمقاطع طولية عمودية في منا) 5(شكل ال

عمودي في نبات بوغي يوضح مجاميع أكياس األبواغ العارية على جـانبي حلقـة األشـعار                  مقطع طولي  –آ  
  .السطحية 

  . جامع مقطع طولي عمودي في نبات عروسي أنثوي يوضح األكياس العروسية األنثوية المحاطة بغشاء-ب
  .توضع المناطف على جانبي حلقة األشعار  مقطع طولي عمودي  في نبات عروسي ذكري يوضح -جـ 

  
 يحيط بمجـاميع أكيـاس      في حين عارية دائماً   ) Sporocystes(أكياس األبواغ   تكون  
وتتمايز هذه األكياس في الحالتين     ،  )Indusie (غشـاء جامع ) Gametocystes (األعراس

بـواغ وسـطياً     تبلغ أكيـاس األ    . من الخاليا السطحية التي تحد األشعار من الجانبين        بدءاً
  .وتنقسم عند النضج لتعطي أربعة أبواغ ساكنةاً،  ميكرومتر80×60

ويـة  ر وتحتوي بويـضة ك    اً ميكرومتر 65×35فتبلغ أبعادها   ) Oogone(أما المبوضة   
أصغر حجماً وتبدو مقسمة إلى عدد كبير       ) Antheridies( تكون المناطف    ، في حين  واحدة

  .ضج إلى نطاف متحركة ثنائية السياطمن الحجر الدقيقة التي تتحول عند الن
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  :بيئة النبات المدروس  ـ 3
 في المناطق القريبة من مدينة الالذقية حيث تـم          إاللم نتأكد بعد من وجود هذا النبات        

ولكـن أكثـر جماعاتـه    ها، وجنوب العثور عليه في مواقع متعددة شمالي المدينة الرياضية 
وتنمو هـذه الجماعـات فـي       . لمدينة الرياضية غزارة تم اكتشافها على الشاطئ المقابل ل      

،  م 15-10م وحتـى  1 مـن    بدءاًالمساكن الحيوية جيدة اإلضاءة للطبقة الشاطئية السفلى        
ويصادف النبات متثبتاً على القاع الصخري، وعلى الطحالب الحمراء القشرية المتكلـسة            

  .التي تغطي مثل هذه القيعان
ية الكيميائية للمياه في مواقع نمو هـذا النبـات               أهم الخصائص الفيزيائ    يلي ونورد فيما 

)Mayhoub et al. 1996:(  
   .C ° 28 :)آب(متوسط درجة الحرارة العظمى في الشهر األكثر حرارة  -

  .C 15°: )شباط(متوسط درجة الحرارة  الصغرى في الشهر األكثر برودة  -
 µ mol / l  - 0.9   0.06تركيز النترات  -
 µ mol / l 0.04 - 0.7نيوم تركيز األمو -
   µ mol / l 3 .0 – 0.01  األورتوفوسفات -
  .‰  39.5 - 38الملوحة  -
ولكن يبـدو   ،   هذه المعطيات على فقر المواقع المدروسة باألمالح المعدنية المغذية         لتد

أن العامل المحدد األهم بالنسبة لهذا النبات هو انخفاض درجة الحرارة شـتاء وارتفـاع               
مقارنة بقيم هذين العاملين في المناطق المعروفة لتوزعه بين مـداري الجـدي             الملوحة    

والسرطان، وهذا قد يفسر فترة نموه القصيرة نسبياً على شواطئنا حيث تمتد مـن نيـسان            
 يكون نموه مستمراً على مدار العام فـي منـاطق توزعـه             في حين حتى أوائل الخريف    

ع الشائع بافونيكا الذي يؤلف معه غالباً جماعات        وهو بذلك يختلف أيضاً عن النو     . األصلية
  .مختلطة ولكنه يستمر في النمو ويمكن مصادفته طيلة العام 

أما قضية تنسيب هذا النبات لمجتمع نباتي معين من المجتمعات المحـددة والمعتمـدة              
فتبدو متعذرة حتى اآلن نظـراً إلمكـان   ) Giaccone, 1994 (حالياً في البحر المتوسـط

د ِج فقد و  . مبدئياً على اتساع مجاله البيئي      وهذا يدلّ  ،ده في مجتمعين نباتيين متميزين    وجو
  :اآلتية المتميز باألنواع  Cystoseiretum crinitae , Molinier 1958في مجتمع

Sphacelaria hystrix, Stypocaulon scoparium, Cystoseira crinita, 
Galaxaura rugosa, G.lapidescens, Padina pavonica, Anadyomene stallata, 
Lithophyllum incrustans,  Amphiroa  rigida, Laurencia obtusa. 

 المتميـز  Dasycladetum vermicularis, Mayhoub 1976كما وجدناه في مجتمـع  
  :اآلتيةباألنواع 
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Polysiphonia ferulacea, P.opaca, Dasycladus vermicularis, 
Herposiphonia tenella, Lophosiphonica obscura,, L. subadunca, Padina 
pavonica, Spyridia filamentosa, Galaxaura lapidescens, Sphacelaria 
cirrosa, Colpomenia  sinuosa, Lobophora variegata .  

  :التركيب الكيميائي  ـ 4
  عديـد مـن البـاحثين     حظي هذا النبات بدراسات تفصيلية لتركيبه الكيميائي قام بها ال         

)Lewis, 1962; Prasada Rao et al. 1984; Parameswaran et al. 1996( ، حيث تبين
  ):وزن جاف(ية تأنه يحتوي المواد اآل
، مـانيتول    %14.3، حمض األلجين     %5بيدات  ي، إجمالي الل  %16.6البروتين الخام   

 إضافة إلى كميات    ،وما تبقى كربوهيدرات مختلفة   ،  %30ورماد   % 2.1، المينارين   3%
  .قليلة من الستيروالت والتربينات
 حمضاً متوزعة بين البروتينات والببتيدات أو توجـد         21أما الحموض األمينية فتضم     

األرجنين، حمض االسبارتيك، حمض    : بشكل حر، وأهمها من حيث التركيز على التوالي       
  .، الغليسين، السيرين، التيرونيناآلالنين الغلوتاميك، الهيستيدين، الفنيل آالنين، البرولين،
كما يمكن اسـتخدامه للحـصول علـى    ، يؤكل هذا النبات في بلدان جنوبي شرق آسيا    

:  أما المواد ذات األهمية الطبية فمتعـددة وأهمهـا        ) األلجنينات( حمض األلجين ومشتقاته  
  .مواد مضادة لتخثر الدم وأخرى خافضة للضغط أو مضادة لألميب 

  ةـاقشـالمن
 Padina  من الوصف السابق أن النبات المدروس ينبغي أن ينتـسب إلى النوعيتضح

tetrastromatica Hauckوفقاً لمعطيات دراسة الباحثين السابقين والسيما )Allender et 
Kraft, 1982 (و)Gaillard, 1967 .(   وتبعاً للدراسة المقارنة التي قامـت بهـاGaillard  

المحفـوظ فـي    ) type( عالم إضافة إلى النموذج األصلي    لعينات من مناطق مختلفة من ال     
 عام   في  من عينات جمعت من شاطئ الصومال      بدءاً Hauckمعشب هولندي والذي وصفه     

بخصائصه المورفولوجية والبنيوية تشابهاً كبيراً مع العينـة         يبدي النبات السوري  . 1887
متميـز  من ثم   ، وهو   Gaillardالنموذجية للنوع ومع العينات السنغالية المدروسة من قبل         

على نحـو مـا يـذكر       . هنفس لنوعلعن النباتات الهندية والسيالنية واالسترالية المنسوبة       
Allender& Kraft وكذلك Borgesen , 1930 حيث ال تتحقق البنية رباعية الطبقات إال  

لتكـاثر   يتفق الجميع على الخصائص المتعلقة بأعضاء ا       في حين نادراً وقرب القاعدة فقط     
 .وهي الصفات األكثر ثباتاً واألقل تأثراً باختالف شروط الوسط
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الرغم من تشابه أنواع الجنس بادينا، وال سيما من حيث المورفولوجيا والبنيـة،             على  و
علـى   يمكن تمييز هذا النوع عن أنواع البادينا المعروفة حتى اآلن في البحـر المتوسـط              

  :تيالنحو اآل
 النوع بافونيكا الواسع االنتشار في البحـر المتوسـط والعـالم           يتميز النوع الجديد عن   

الرغم من التوضع المشابه ألعضاء التكاثر تكـون        على  والموجود بغزارة على شواطئنا و    
 كما أن النبات العروسي يكـون       ،مجاميع أكياس األبواغ عارية غير محاطة بغشاء جامع       

ي يكون عادة أحادي المسكن، كما يتميز       دائماً ثنائي المسكن على عكس النوع بافونيكا الذ       
تبقـى  في حـين    عنه بوجود درجة أقل من التكلس وبنية المشرة المؤلفة من أربع طبقات             

  .ثالثية الطبقات في النوع بافونيكا
 فتدل على اختالفها في عـدد الطبقـات          P.boergeseniiأما مقارنة نباتاتنا مع النوع      

، وفي توضع مجاميع أكياس األبواغ من       ) طبقات 4 طبقات فقط عوضاً عن      3-2(الخلوية  
 Vaughaniellaجهة واحدة من خط األشعار و ليس من الجهتين وعدم وجود مرحلة الـ              

والتـي  ) (Allender et Kraft, 1983الممثلة بمجموعة من الخيوط الزاحفة عند القاعـدة  
والذي صنفه  ،   البادينا تمثل الشكل الفتي الذي تبديه المراحل األولى للنمو عند بعض أنواع          

الباحثون األوائل على أنه جنس مستقل من الطحالب السمراء قبل اكتشاف العالقـة بينـه               
  .وبين الشكل المكتمل المروحي للبادينا

الذي أشير إلى وجوده علـى       P.tenuisوتدل مقارنة النبات السوري الجديد مع النوع        
لى اختالفهما في سـماكة المـشرة وعـدد         ع،  الشواطئ الليبية والمصرية كما ذكرنا سابقاً     

وفي توضع مجاميع أكياس    ).  ميكرومتر 100-80 طبقات بسماكة    3-2( الطبقات الخلوية 
وكذلك في  ،  األبواغ في المنطقة الفاصلة بين حلقتين متتاليتين من األشعار عند هذا األخير           

  . عدم وجود مرحلة الخيوط القاعدية
افي لهذا النوع رباعي الطبقات تدلنا على وجـوده         إن نظرة نلقيها على التوزع الجغر     

ـ              دون أن   ةالمحدود في المحيط األطلسي حيث ينتشر فقط على الشواطئ الغربيـة إلفريقي
 المحيط الهادي بـين مـداري الجـدي         يوينتشر في غرب  . يتخطى مدار السرطان شماالً   

ومال وحتى الهند    أما في المحيط الهندي فيوجد على الشواطئ الممتدة من الص          ،والسرطان
 يبدو أنه ال يتعـدى  في حين) Basson, 1992(ويدخل الخليج العربي ، وسيالن وسنغفورة

طئ اليمني للبحـر األحمـر      اشماالً قرب الش   °14 جزيرة حنيش الواقعة عند خط عرض     
وهذا ما يجعل من الـصعب  ) Farghaly, 1980(حسب ما يذكر نيوتن وبابنفوس وفرغلي 

بحر األحمر على عكس ما تم استنتاجه بالنـسبة لحـاالت سـابقة             افتراض هجرته من ال   
)Mayhoub, 1989, 1990(،   ولكن كيف يفسر وجود هذا النوع على الـشاطئ الـسوري 

 ولكن هـذا  ،طة البواخراوصوله حديثاً بوسى لإ؟ قد يعود ذلك ! شماال35ًعند خط عرض  
بحـر   إلـى    ي ثبت أنها تعود   ال ينفي إمكان انضمامه إلى مجموعة األحياء المتوسطية الت        



  2004ـ العدد الثاني ـ ) 20(مجلة جامعة دمشق للعلوم األساسية ـ المجلد 

  87

نظراً لعدم كفاية الدراسات التصنيفية في شرقي البحـر  ). Kooistra, 1992(التيتس القديم 
 وإلمكان التأخر في اكتشاف وجود هذا النوع بسبب االنتـشار الواسـع للنـوع               ،المتوسط

 نوع  بافونيكا القريب منه والذي بسبب غزارته في مختلف المناطق قد يصرف االنتباه عن            
          وعلـى  . مشابه اليزال قليل الغزارة ومحدود االنتشار بسبب انخفاض درجة الحرارة شتاء

 من ثـم  أية حال فإن الدراسة الحالية تؤكد وجود هذا النوع على الشاطئ السوري وتسمح              
وضرورة متابعة  ته  كما تدل على أهمي   ،  بتسجيله كنوع جديد بالنسبة لفلورة البحر المتوسط      

والبحث عنه في مناطق أخرى من الشاطئ السوري والبحـر المتوسـط            تطور جماعاته   
  .عموماً
  
  

  كلمة شكر

يود المؤلف أن يشكر الدكتور دوليبين والدكتورة جيارد من جامعة باريس السادسة لمساعدتهما القيمة 

  .في دراسة هذا النبات
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