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من العائلة  .Silene papillosa Boissتسجيل جديد مع وصف مظھري وتشريحي للنوع 
  .في العراق  Caryophyllaceaeالقرنفلية 
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  :المستخلص
  

مقاطع-ة جب-ل  –خ*ل الجو�ت العلمية الحقلية في المنطقة الجبلية  .Silene papillosa Boissتم تسجيل نوع جديد و�ول مرة في العراق ھو       
تم تشخيص الن-وع ومعاملت-ه تص-نيفياً م-ع وص-ف مظھ-ري . م ٢٠٠٦و  ٢٠٠٥كرسي خ*ل فصل الربيع لعامي ، وبالتحديد قرب عين  MJSسنجار 

  . وتشريحي شامل 
، ومعش-ب جامع-ة  ٥٧٨١٣،  ٥٧٨١٢،  ٥٧٨١١لقد أودعت العين-ات النباتي-ة الخاص-ة ب-النوع المس-جل ل-دى المعش-ب ال-وطني العراق-ي با�رق-ام       

  . ١٥٢٣،  ١٥٢٢،  ١٥٢١بار با�رقام ا�ن
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Abstract:  
 

      This study was recorded for the first time in Iraq , It is Silene papillosa Boiss. during the field scientific trips 
in the Mountain Region – Jabal Singar District , Near of Ain Kursi , During a spring seasons of 2005 and 2006 . 
This species was diagnosed and taxonomic treatment as will as a morphological and anatomical description .  
      The plant samples were deposited at the National Herbarium of Iraq with the numbers 57811 , 57812 , 
57813, and in the Al-Anbar University Herbarium with the numbers 1521 , 1522 , 1523 .  
 

 
 

  المقدمة 
  

ت ث--روا إح--دىتمث--ل النبات--ات البري--ة بص--ورة عام--ة       
 ا�ن--واع، ول--ذا تع--د عملي--ة معرف--ة وتحدي--د ال--ب*د الطبيعي--ة

 الملق-اة عل-ى ع-اتق ك-ل المتتبع-ين ا�م-ور أھ-مالنباتية م-ن 
، وقد لعبت الدراس-ات والباحثين في مجال تصنيف النبات

التص--نيفية دوراً كبي--راً ف--ي ھ--ذا المج--ال م--ن حي--ث معرف--ة 
لك-ي النباتية والكشف عن كل ما ھو جديد  ا�نواعوتحديد 
، ولك--ي تص--بح ھ--ذه المعروف--ة س--ابقاً  ا�ن--واع إل--ىيض--اف 

 الب--احثين ف--ي المج--ا�ت العلمي--ة أم--امالث--روة م--ادة غني--ة 
  دة كالطبــا�ت عـــي مجـــادة منھا فـــل*ستف رىـــا�خ

  
  

ومن الواجب ذكره . والكيمياء والرعي وغيرھاوالصيدلة 
اف--ي ان الع--راق يتف--اوت ف--ي بيئات--ه نتيج--ة لموقع--ه الجغر

الممت----د ب----ين المن----اطق الص----حراوية والمن----اطق الجبلي----ة 
الثلجية، حيث اكسبه ھذا الموقع ص-فات ن-ادرة ف-ي التن-وع 
النب--اتي تس--تحق ان تك--ون ھن--اك بالمقاب--ل ج--و�ت بحثي--ة 
متواصلة على م-دى ا�زم-ان ولمختل-ف بقاع-ه لكش-ف م-ا 
ھ--و جدي--د م--ن ان--واع لك--ي تض--اف ال--ى موس--وعة الع--راق 

يع--ود الج--نس . تكتم--ل حت--ى يومن--ا ھ--ذا النباتي--ة الت--ي ل--م 
Silene L.  الى العائلة القرنفليةCaryophyllaceae ،  
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 ٢

  
نوعاً تنتشر معظمھا في بلدان  ٤٠٠ويضم الجنس حوالي 

بش-كل ع-ام  ا�وس-طوبل-دان الش-رق  وإي-رانوتركيا  أوربا
)Cronquest ،وغالب--اً م--ا يك--ون النب--ات بش--كل   )١٩٨١

وبع--د مراجع--ة . غيرة، ون--ادراً تح--ت ش--جيرات ص--أعش-اب
والمودعة ف-ي المعش-ب  Sileneالعينات الخاصة بالجنس 

اد وبع-ض المعاش-ب الوطني العراقي ومعشب جامع-ة بغ-د
، وك---ذلك مراجع---ة النش---رات العلمي---ة ا�خ---رىالعراقي---ة 
 أول إنالنباتية البرية في العراق ، علماً  با�نواعالخاصة 

، Boissier(من تعامل مع النوع قيد الدراسة ھو بواس-يه 
ت-ي درس فيھ-ا نبات-ات في موسوعته المش-ھورة ال) ١٨٦٧

، ث----م ج----اءت نش----رة ھان----دل م----ازتي ا�وس----طالش----رق 
)Handel-Mazzetti ،١٦ج---ود ال---ذي ذك---ر و) ١٩١٠ 

، ث----م نش----رة زوھ----اري نوع----اً تع----ود للج----نس الم----ذكور
)Zohary ،(ونش--------رة ال--------راوي  ) ١٩٤٦Al-Rawi ،

 & Ridda(ا وداود ـــ-ـنش-رة رض رھاــ-ـوآخ، )١٩٦٤
Daoud ،علماً ان جميع ھ-ذه النش-رات وغيرھ-ا ) ١٩٨٢
 آخ-ر أما، جود النوع قيد الدراسة في العراقو إلىلم تشر 

دراس--ة ع--ن الج--نس الم--ذكور ف--ي الع--راق والت--ي تناولت--ه 
، Musa(بش---كل واس---ع ومفص---ل فھ---ي دراس---ة موس---ى  

والت----ي تض----منت وص----فاً ش----ام*ً وح----*ً لجمي----ع ) ٢٠٠٧
لك ، ل-ذنوع-اً  ٣٨ج-نس الت-ي بلغ-ت انواع ال التداخ*ت بين

ھ--و تس--جيل  ا�ول، ج--اء ھ--ذا البح--ث وھ--و يحم--ل ھ--دفين
الثاني فھو وصف  أما، مرة في العراق و�ولجديد للنوع 

  . النوع مظھرياً وتشريحياً مع معاملته تصنيفياً 
وم---ن خ---*ل مراجع---ة المص---ادر العلمي---ة المتمثل---ة       

لقريب--ة ، اتض--ح بالموس--وعات النباتي--ة لل--دول المج--اورة وا
، Post(وج--ود الن--وع قي--د الدراس--ة ف--ي ك--ل م--ن س--وريا 

وتركي---------ا ) ١٩٥٧، Rechinger(بنان ــ---------ـول) ١٩٣٢
)Cood&Cullen ،(وفلس-------------طين ) ١٩٦٧Zohary ،

١٩٦٨ . (  
  

  المواد وطرائق العمل 
  

ت--م تنظ--يم ع--دة ج--و�ت حقلي--ة خ--*ل فص--ل الربي--ع       
ش--مال  المنطق--ة الجبلي--ة ف--ي إل--ى ٢٠٠٦و  ٢٠٠٥لع--امي 
مقاطع-ة جب-ل س-نجار ال-ذي يرتف-ع  إل-ى، وبالتحديد العراق

، وال-ذي فوق مستوى سطح البحر متر ١٤٦٠حوالي  إلى
العراقي---ة  ا�راض---ييمث---ل حلق---ة الوص---ل الطبيعي---ة ب---ين 

كبي---رة م---ن  أع---دادوق---د ت---م جم---ع . )١-ش---كل(والس---ورية 
 وأي---ارالعين---ات النباتي---ة الطري---ة خ---*ل ش---ھري نيس---ان 

، وت-----م كبس-----ھا وتجفيفھ-----ا  Sileneوالخاص-----ة ب-----الجنس 
التجفي--ف م--ع ال--ورق  وأوراقباس--تخدام المك--ابس الخش--بية 

المق---وى ، كم---ا تم---ت ا�س---تعانة بع---دد م---ن الموس---وعات 
ف-ي المقدم-ة وخاص-ة موس-وعات  إليھ-االنباتية التي اشرنا 

م-ن  أيض-االدول المجاورة والقريبة ، كم-ا تم-ت ا�س-تفادة 
للن---وع قي---د  بع---ض الص---ور الفوتوغرافي---ة الت---ي التقط---ت

درست الصفات المظھري-ة . الدراسة من خ*ل ا�نترنيت 
   ل©جزاءوع قيد الدراسة باستخدام المجھر التشريحي ــللن

  
وس-يدا لتنفي-ذ الخضرية والزھرية مع ا�ستعانة بالكاميرا ل

، كما استخدم المجھ-ر المرك-ب ن-وع بعض الرسوم الدقيقة
Olympus  ١٠٠٠لدراس--ة حب--وب الطل--ع وبق--وة تكبي--ر 

كما اعتمدت طريقة القط-ع . مرة باستخدام العدسة الزيتية 
ف-ي  free hand sectioning methodالي-دوي الح-ر 

، والمتمثل---ة باس---تخدام تحض---ير ش---رائح الس---اق والورق---ة
، حض-ير المق-اطع الرقيق-ة بش-كل مباش-رشفرات الح*قة لت
باس-تخدام ص-بغتي الس-فرانين ) المق-اطع(صبغت الش-رائح 

م--ن % ٥٢ب--ت بع--د تحض--يرھا م--ن م--زج الثا وا�خض--ر
الثاب-ت،  ا�خضرمن محلول % ٤٨محلول السفرانين مع 

، ث--م دق--ائق ١٠طع فيھ--ا لم--دة � تتج--اوز وق--د ترك--ت المق--ا
وضعت على شرائح زجاجية وفحصت بعد اختيار الجيدة 
منھا ، حيث درست وسجلت الم*حظات م-ن ع-دة مق-اطع 

وبق-وة كما تم تصويرھا بوساطة مجھر تص-ويري مرك-ب 
  . مرة  ١٠٠تكبير 
واخي---راً تم---ت معامل---ة الن---وع تص---نيفياً بع---د دراس---ته       

مظھرياً وتش-ريحياً ، م-ع وض-ع كاف-ة الرس-وم التخطيطي-ة 
 ب----ا�جزاءوالص----ور الفوتوغرافي----ة الخاص----ة  ا�ساس----ية

، )اس-توائي خ-روآمنظ-ر قطب-ي (التشريحية وحبات الطلع 
. لع-راق النوع ف-ي ا) تسجيل(كما وضعت خارطة انتشار 

ق العينات النباتية المثبت-ة عل-ى ال-ور إحدىوقد تم تصوير 
كم--ا ت--م ) . ٤اللوح--ة ( المق--وى م--ع مقي--اس بالس--نتمترات 

تثبيت عدد اخر من العينات الخاص-ة ب-النوع قي-د الدراس-ة 
مع بطاقة المعلومات على الورق المقوى ، حيث تضمنت 

منطق--ة ا�س--م العلم--ي ال--دقيق ، واس--م العائل--ة النباتي--ة ، و
الجمع وتأريخه مع اسم الشخص الجامع وك-ذلك ا�رتف-اع 
ع---ن م---ن مس---توى س---طح البح---ر وطبيع---ة ا�رض ون---وع 

وقد اودعت بعض العين-ات ف-ي المعش-ب ال-وطني . التربة 
العراق--ي ومعش--ب جامع--ة ا�نب--ار ، م--ع ا�حتف--اظ باع--داد 
اخ---رى بغي---ة توزيعھ---ا عل---ى بع---ض معاش---ب الجامع---ات 

  . العراقية 
  

  لمناقشة النتائج وا
  

من ابرز نتائج ھذا البحث ھي تس-جيل ن-وع جدي-د  إن      
ف--ي   Silene papillosaم--رة ھ--و  و�ولعل--ى القط--ر 

المنطق--ة الجبلي--ة ف--ي ش--مال  مقاطع--ة جب--ل س--نجار ض--من
المكمل-ة الت-ي تمثل-ت  ا�خ-رى، فض-*ً ع-ن النت-ائج العراق

، م-ع ياً وتش-ريحياً ومعاملت-ه تص-نيفياً بوصف النوع مظھر
ينتش---ر في---ه الن---وع عل---ى الخارط---ة  كان ال---ذيـد الم---تحدي---

، كم-----ا ت-----م تعزي-----ز الوص-----فين المظھ-----ري )١ -ش-----كل(
 ل©عض-اءوالتشريحي بالرسومات والصور الفوتوغرافية 

  ) . ٣،  ٢،  ١اللوحات (الخضرية والزھرية 
كن--وع (وم--ن اج--ل التأك--د نتيج--ة ھ--ذا البح--ث المھم--ة       

المص--ادر  فق--د تم--ت مراجع--ة جمي--ع) جدي--د عل--ى الع--راق
 إليھ---اموس---وعات والت---ي اش---رنا  أوالعلمي---ة م---ن نش---رات 

وجود النوع في العراق،  إلىسابقاً، حيث لم يشر أي منھا 
  في  Sileneالتي تناولت الجنس  ا�خيرةالدراسة  إنعلماً 
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 ٣

  
، وك-ان م-ن نوع-اً  ٣٨اق وبشكل مفص-ل ق-د تض-منت العر

س--جلت ض--من من--اطق جدي--دة عل--ى القط--ر  أن--واع ٥بينھ--ا 
، يكن النوع قيد الدراسة من بينھ-ا ، ولملفة من العراقمخت

حيث تم جمع-ه وتشخيص-ه ف-ي وق-ت مت-أخر م-ن الدراس-ة 
، Musa(م----ن قب----ل موس----ى    Sileneللج----نس  ا�ول----ى
تل---ك الدراس---ة  إل---ى إض---افته، مم---ا تع---ذر علين---ا ) ٢٠٠٧
 إل-ى، لذا تمت دراسته بشكل مس-تقل لك-ي يض-اف الواسعة
  . في العراق السابقة التي تنمو  ا�نواع

 ا±يراني------ةولق------د اعت------ادت الموس------وعة النباتي------ة       
)Rechinger & Melzheimer ،والموسوعة ) ١٩٨٨

على ذك-ر انتش-ار ) ١٩٦٧، Cood & Cullen(التركية 
النباتي--ة ف--ي حال--ة وجودھ--ا ف--ي الع--راق وخاص--ة  ا�ن--واع
 إل-ىل-م تش-ر  ا�خ-رىھ-ي  إنھا، حيث ة الجبلية منهالمنطق

 أھ---مم---ن  إن. ي---د الدراس---ة ف---ي الع---راقج---ود الن---وع قو
الدراسات المسحية الحديثة التي تناولت جب-ل س-نجار ھ-ي 

 إل--ى، وال--ذي ل--م يش--ر )١٩٨٠، Khalaf(دراس--ة خل--ف 
  .وجود ھذا النوع

) ١٩٨٣، Faris(وك--ذلك الح--ال م--ع دراس--ة ف--ارس        
و� .  MSUلجب--ل بي--رة مك--رون ف--ي مقاطع--ة الس--ليمانية 

ص في مجال النباتات البري-ة يخفى على أي باحث متخص
م-ن  المنطقة الجبلية في الع-راق نظ-راً لم-ا تتمت-ع ب-ه أھمية

كثي-راً م--ن  إن، فض-*ً ع-ن تن-وع كبي-ر ف-ي الغط-اء النب-اتي
المن---اطق الت----ي تخض---ع للق----وات  أوالمن---اطق الحدودي----ة 

كم-ا  أنواعھ-االعسكرية لم تمس-ح بش-كل كام-ل ول-م ت-درس 
، وم-ن ل-ك المن-اطقالظروف التي مرت بھا تينبغي بسبب 

خ*ل استط*ع المكان الذي تم العثور فيه على النوع قي-د 
جب-ل (ھ-ذه المنطق-ة  إل-ىالدراس-ة � نس-تبعد ھج-رة ب-ذوره 

 إل--ىامت--داد جب--ل س--نجار  ;لس--ببين رئيس--ين ھم--ا ) س--نجار
 أنالسورية ض-من سلس-لة طويل-ة ، علم-اً  ا�راضيداخل 

الس-بب  أم-ا، )١٩٣٢، Post(ھذا الن-وع ينم-و ف-ي س-وريا 
الثاني فھو ھج-رة الن-وع ع-ن طري-ق الب-ذور م-ن المن-اطق 

، ارتفاع--اً  وا�ق--لالمن--اطق المج--اورة  إل--ىالمرتفع--ة ج--داً 
خصوص--اً وان عوام--ل الھج--رة مت--وفرة ج--داً وھ--ي تتمث--ل 

ن--ت كا إن) الش--مالية(بوج--ود العواص--ف المطري--ة الش--ديدة 
) الغربي-ة(، والعواصف المطرية والترابي-ة من جھة تركيا

ادم--ة م--ن س--وريا ، حي--ث تعم--ل ھ--ذه العواص--ف عل--ى الق
النباتي--ة الجاف--ة الت--ي تمتل--ك العل--ب  ا�ف--راداق--ت*ع بع--ض 

مسافات بعيداً ع-ن  إلىالثمرية الحاوية على البذور لتنقلھا 
، وان مث---ل ھ---ذا التفس---ير م---ا يؤك---ده بع---ض ا�مالمك---ان 
ط-رق  ع-ن أبحاثھمفي ) ١٩٧٢، Kozlowski(الباحثين 

  .جرة النباتانتشار البذور وھ
دم النباتي---ة بش---كل ع---ام ھ---ي ف---ي حال---ة ع--- ف---ا�نواع      

، وھذا ما �حظناه عن-د استقرار بل ھي في ھجرة مستمرة
النباتي--ة البري--ة وم--ا يط--رأ  ا�جن--اسدراس--ة أي ج--نس م--ن 

ض---من  أنواع---هعلي---ه م---ن تس---جيل انتش---ار جدي---د لمعظ---م 
 �خ---رىمقاطع---ات المنطق---ة الواح---دة وربم---ا م---ن منطق---ة 

مج-اور حي-ث التش-ابه  ¶خ-رمن بل-د  أوالواحد  ضمن البلد
  في طبيعة المناخ والتربة بحيث � يوجد ھناك أي عائق 

  
بل--د  إل--ىت--دخل  أنغي--ر ذل--ك يمن--ع الب--ذور م--ن  أوطبيع--ي 
  . مجاور 

  

   Leaf anatomyتشريح الورقة   
  

ت---م خ---*ل الدراس---ة التركي---ز عل---ى بع---ض الص---فات       
ع قي-د الدراس-ة عزل الن-و التشريحية لتوظيفھا تصنيفياً في

الس--اقية ھ--ي  ا�وراق، وق--د كان--ت ا�خ--رى ا�ن--واعع--ن 
النم--وذج ال--ذي اختي--ر لھ--ذه الدراس--ة ، وتمثل--ت الص--فات 

   -:المدروسة بما يأتي 
  
  خZيا البشرة اSعتيادية  -أ

 Ordinary epidermal cells   
  

صف واح-د م-ن (الطبقة  أحاديةالبشرة  إنلقد اتضح       
، عديم--ة المس--افات البيني--ة، وتب--دو خ*ياھ--ا ش--به )الخ*ي--ا

لعم---ودي ش---به مربع---ة ف---ي المقط---ع ا أومس---تطيلة الش---كل 
ف--ي البش--رة الس--فلى فھ--ي  أم--ا. للورق--ة ف--ي البش--رة  العلي--ا

ش---به  أوبش---كل ع---ام اص---غر حجم---اً وذات ش---كل ك---روي 
ا الحارس--ة ذات كبي--رة م--ن الخ*ي-- أع--دادك--روي تتخللھ--ا 
قي---د الدراس---ة ينم---و ف---ي  الن---وع أنوبم---ا . الش---كل الكل---وي

وارتف-اع نس-بة  أمطارھ-االمنطقة الجبلية المعروف-ة ب-وفرة 
الرطوب---ة وانخف---اض درج---ات الح---رارة وبالت---الي ع---دم 

، حياتھ-ا ±دام-ةشحة في الماء ال-*زم  إلىتعرض نباتاتھا 
طبق-ة البش-رة ق-د تش-بعت ج-درانھا الخارجي-ة  إنلذلك نجد 

كي------تن بم------ادة الكي------وتين الش------معية خ------*ل عملي------ة الت
Cutinization و� وجود لطبقة الكيوتكل السميكة التي ،

العائ--دة للج--نس  ا�ن--واع أوراقتغط--ي س--طح البش--رة ف--ي 
Silene  الت-----ي تنم-----و ف-----ي المن-----اطق الص-----حراوية ذات

  .  Silene villosaالظروف القاسية كالنوع 
  
   Mesophyllالنسيج المتوسط    -ب

  

ثنائي-ة  أنھ-اق-ة اتضح من خ*ل المقطع العمودي للور      
، وتبع-----اً ل-----ذلك ت-----دعى ايض-----اً بأس-----م Bifacialالوج-----ه 

Dorsiventral )أي لھ--ا برنكيم--ة عمادي--ة )ظھربطني--ة ،
palisade parenchyma  تحت---ل المنطق---ة العلي---ا م---ن

منھ----ا البرنكيم----ا  ا�س----فل إل----ىالمقط----ع العم----ودي ويق----ع 
التي تحت-ل المنطق-ة  Spongy parenchyma ا�سفنجية

ص-فوف خ*ي-ا المنطق-ة العمادي-ة فيتمث-ل  ع-دد أما. السفلى
بش-كل ص-فين  ا�حي-انبصف واحد فقط ، يبدو ف-ي بع-ض 

، والغني---ة ي---ا المتراص---ة ذات الش---كل المتط---اولم---ن الخ*
  . بالب*ستيدات الخضر 

فيت-راوح  ا�س-فنجيةع-دد ص-فوف خ*ي-ا المنطق-ة  أما      
 وا�حج---ام ا�ش---كالص---فوف لخ*ي---ا متباين---ة  ٦-٥ب---ين 

، وھ--ي تتمث--ل بنس-يج مفك--ك ذو مس--افات بيني--ة )٢اللوح-ة (
كبي--رة تش--كل فس--حاً ھوائي-ة ت--رتبط م--ع فتح--ات  أوص-غيرة 
الح-زم الوعائي-ة  أم-ا. عملية التبادل الغازي  ±تمامالثغور 

Vascular bundles  ًللعرق الوس-طي فتب-دو كبي-رة ج-دا
  ي حين ـــ، فيد الضلعون التعرق في الورقة شبكي وحـــك
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 ٤

  
وتتألف الحزمة . روق الثانوية صغيرة جداً تكون حزم الع
، ال--ذي يق--ع ف--ي جھ--ة البش--رة العلي--ا xylemم--ن الخش--ب 

ال--ذي يق--ع ف--ي جھ--ة البش--رة الس--فلى،  phloemواللح--اء 
وتترتب العناصر الناقل-ة ف-ي الخش-ب عل-ى ش-كل ص-فوف 

 إل--ى Protoxylem ا�ولقطري--ة بحي--ث يك--ون الخش--ب 
 أم-ا. ا�س-فل إل-ى Metaxylem، والخشب الت-الي ا�على

اللح--اء فيق--ع ف--ي جھ--ة البش--رة الس--فلى عل--ى ھيئ--ة ش--ريط 
  . ھ*لي الشكل من الخ*يا عديدة الصفوف 

عبارة عن سلسلة من الخ*ي-ا  Fibers ا�ليافتكون       
الصغيرة ضيقة التجوي-ف تح-يط بالحزم-ة الوعائي-ة بش-كل 

وم--ن الم*ح--ظ ف--ي ھ--ذا المقط--ع ھ--و انع--دام وج--ود . غم--د 
لعمادي--ة ف--وق منطق--ة الحزم--ة الوعائي--ة للع--رق البرنكيم--ا ا

الوس--طي ،حي--ث تح--اط الحزم--ة بخ*ي--ا برنكيمي--ة كروي--ة 
الشكل ورقيقة الج-دران وكبي-رة الحج-م وخصوص-اً اس-فل 
الحزم-ة الوعائي-ة ، وي--دعى ھ-ذا ال-نمط م--ن اتس-اع غ--*ف 

 Extentionالحزمة نحو البشرتين العلي-ا والس-فلى بأس-م 
bundle sheathل--ى ھ--ذه الخ*ي--ا اس--م ، حي--ث يطل--ق ع
، ند الحزم--ة الوعائي--ة عليھ--ا م--ن جھ--ةالوس--ادة الت--ي تس--ت

فض*ً ع-ن كونھ-ا خ*ي-ا ق-ادرة عل-ى القي-ام بعملي-ة الخ-زن 
، وتع-د ھ-ذه الص-فة م-ن أخ-رىوخصوصاً الماء من جھة  

 Sileneالج--نس  أن--واعالص--فات الت--ي امت--ازت بھ--ا بع--ض 
، كم--ا )٢٠٠٧، Musa(الت--ي ظھ--رت ف--ي دراس--ة موس--ى 

) ١٩٦٥، Esau(ھ--ذه الظ--اھرة ايض--اً ايس--و  إل--ى أش--ارت
وم-ن . بعض نباتات العائلة القرنفلي-ة  �وراقعند وصفھا 

خ--*ل مراجع--ة المص--ادر الخاص--ة بالتش--ريح ل--م نج--د أي 
وصف لمقطع يع-ود للن-وع قي-د الدراس-ة ، وت-م خ-*ل ھ-ذه 
الدراسة وضع ج-دو�ً يتض-من بع-ض القياس-ات ا�ساس-ية 

  . )١-جدول(عمودي للورقة بالمقطع ال الخاصة
  

  Stem anatomyتشريح الساق   
  

للساق م-ن خ-*ل  ا�وليةالدراسة التشريحية  أظھرت      
 Circularالمقط-ع يك-ون دائري-اً  أنالمقاطع المستعرضة 

 ٢.٣-٢.٠(طبق--ة الكيوتك--ل فھ--ي رقيق--ة ج--داً وناعم--ة  أم--ا
، وتمتاز البشرة بكونھ-ا وحي-دة الص-ف تمي-ل )مايكروميتر

،  Isodiametric ا�بع-اد الش-كل المتس-اوي  إلىياھا خ*
ئ--د كالش--عيرات الغدي--ة وغي--ر و� تخل--و م--ن بع--ض الزوا

  .الغدية
تل--ي طبق--ة البش--رة ع--دة طبق--ات م--ن خ*ي--ا برنكيمي--ة       

ص--فوف م--ن خ*ي--ا  �٥ تتج--اوز  Cortexتمث--ل القش--رة 
صغيرة الحجم ومرتبة بشكل ص-فوف ش-به منتظم-ة ، و� 

  . )٣اللوحة (محددة  Endodermisخلية توجد قشرة دا
فتتمث--ل بحلق--ة م--ن  Pericycleال--دائرة المحيط--ة  أم--ا      

، تك--ون الخارجي--ة منھ--ا )ا�لي--اف(الخ*ي--ا الس--كلرنكيمية 
مم-ا تك-ون علي-ه  أكثرضيقة التجويف  Lignifiedملكننة 

ح ع-دد ، ويت-راوال-داخل م-ن الحلق-ة إل-ىالخ*يا الموج-ودة 
ميتك-الف و  أش-ار، وقد صفوف ٦-٤صفوف خ*ياھا بين 

  وجود  أن إلى) ١٩٥٠، Metcalfe & Chalk(جوك 

  
ئعة ف-ي نبات-ات العائل-ة النسيج السكلرنكيمي حال-ة غي-ر ش-ا

قليل-ة ج-داً يع-ود  أن-واع، بل يقتصر وجودھا على القرنفلية
الداخل ا�سطوانة  إلىيليھا . Sileneالبعض منھا للجنس 

لت--ي تت--ألف م--ن الح--زم ا Vascular cylinderالوعائي--ة 
رغ--م  ا�خ--رىالوعائي--ة الت--ي تك--ون مس--تقلة الواح--دة ع--ن 

، أحجامھ--ا، لكنھ--ا تتب--اين كثي--راً ف--ي ا�قت--راب م--ن بعض--ھا
وتترك--ب الحزم--ة الواح--دة م--ن نس--يج اللح--اء ال--ذي يب--دو 

الخ-ارج، بينم-ا يق-ع الخش-ب  إل-ىورخ-واً يق-ع نسيجاً ضيقاً 
، ويفص----------ل بينھم----------ا الك----------امبيوم نح----------و ال----------داخل

طقة ضيقة الذي يمثل من Vascular cambiumائيالوع
، ويت-ألف الخش-ب م-ن ع-دد غي-ر جداً بين الخشب واللح-اء

 ١١-٤(ئي-ة محدود من الصفوف القطري-ة للوح-دات الوعا
 ا�ول، ويك-ون موق-ع الخش-ب في الحزم-ة الواح-دة) صف

ون موق-ع ، بينم-ا يك-)المرك-ز إل-ىاق-رب (ھنا نحو ال-داخل 
 أض-يق ا�ولويب-دو الخش-ب  ،الخشب التالي نحو الخ-ارج

فيك-ون  ا�ولاللح-اء  أم-ا. من الخش-ب الت-الي ) اقل كفاءة(
  . ، واللحاء التالي نحو الداخل موقعه نحو الخارج

فقد تميزت بكونھ-ا واس-عة  Pith) النخاع(منطقة اللب  أما
، كم-ا ا�خ-رى Sileneمقارنة بأنواع الج-نس ) ٢-جدول(

ون رقيق--ة الج--دران، ب البرنكيمي--ة تك--خ*ي--ا الل-- أناتض--ح 
، تتم--زق ج-درانھا م-ع تق--دم العم-ر للنبات--ات وكبي-رة الحج-م

حتى يتحول الساق في المرحلة ا�خي-رة م-ن عم-ر النب-ات 
ال--ى س--اق مج--وف تمام--اً ، علم--اً ان ھ--ذه ) بع--د ا�ثم--ار(

الص--فة ش--ائعة ف--ي نبات---ات العائل--ة القرنفلي--ة بش--كل ع---ام 
نج-د  ول-يا�ومن خ-*ل ھ-ذا الوص-ف التش-ريحي . تقريباً 

الن--وع قي--د الدراس--ة ق--د اتس--م بص--فات جي--دة ابتع--د فيھ--ا  إن
، واقت--رب م--ن  Sileneالج--نس  أن--واعكثي--راً ع--ن معظ--م 

الدراس-ات التش-ريحية  إن، ومن ھنا نستطيع القول بعضھا
الص-فات  إلىفي حقيقتھا ھي عامل مساعد وداعم يضاف 

، وھ--ذا م--ا يؤك--ده الكثي--ر م--ن الب--احثين ف--ي ھ--ذا المظھري--ة
 أش-ارال-ذي ) ١٩٩٠، Stuessy(جال ومنھم ستيوس-ي الم
للصفات التشريحية مدلو�ت ھامة يمك-ن توظيفھ-ا  أن إلى

وم--ن خ--*ل . ا�ن--واعف--ي خدم--ة تص--نيف النب--ات وع--زل 
مراجع--ة المص--ادر الت--ي تعن--ى بالتش--ريح ل--م نج--د دراس--ة 

، ف-ي الع-الم Sileneالج-نس  أن-واعتشريحية تغطي جمي-ع 
 �جن--اسرة ع--ن دراس--ة ك--ل م--ا موج--ود ھ--و عب--ا إنب--ل 

 أوالعائلة النباتية الواحدة ، وقد ت-م تمثي-ل ك-ل ج-نس بن-وع 
، ل-ذا ف-ان دراس-ة ھ-ذا الن-وع تع-د خط-وة فق-ط أنواعبث*ث 

الخط--وات الس--ابقة م--ن اج--ل تعزي--ز  إل--ىجدي--دة تض--اف 
  . الوصف المظھري بالوصف التشريحي 

  

  Toxonomic treatmentالمعاملة التصنيفية   
Silene papillosa Boiss. , Diagn ser. 1,1:39 

(1843) et Fl. 1:587 (1867) ; Rohrb. 
, Monogr. Sil. 172 (1868) ; Post , 
Fl. Syr. Pal. Sin. 1:174 (1932) ; 
Coode & Cullen in Davis , Fl.  
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 ٥

 
Turkey 2:233 (1967) ; Zoh. Fl. Palestine 

1:92 (1968) .  
، ذو ش--عيرات س--م٤٠ -١٥عش--ب ح--ولي ، ارتفاع--ه       

الجذر وتدي رفي-ع اس-طواني . غدية ناعمة وأخرىزغبية 
.  ا�س-فل، يتفرع عن-د الثل-ث غض، ذو لون ابيض شاحب

ع عن--د القاع--دة ، الل--ون متف--رع قلي--ل التف--ر أوالس--اق ق--ائم 
، للساق كس-اء ش-عيري غ-دي ن-اعم عم-ودي اخضر غامق
القاعدي-ة  ا�وراق. زغب-ي ن-اعم كثي-ف وآخ-رعلى السطح 

ش---به اھليليجي---ة  أو، رمحي---ة دي---ة الترتي---ب، جالس---ةور ٨
ش-به  أو، القاعدة ممتدة الشكل، الحافة مستوية، القمة حادة

مقطوعة، النصل ذو كساء شعيري قليل ج-داً يت-راوح ب-ين 
-١٠ أبع-اده، في السطح العل-وي ٢ملم ٤/ شعيرة  ١٤-١٢
١٥xالساقية السفلية متقابل-ة متص-البة،  ا�وراق. ملم ٤-٢

، ش-به متطاول-ة، الحاف-ة مس-توية أومحية الش-كل ، رجالسة
 أبع-اد، م-دورة قل-ي*ً، القاع-دة م-دورة ض-يقة أوالقمة ح-ادة 

  . ملم ٣-٢ x ١٨-١٢الورقة الساقية السفلية 
الس--اقية العلوي--ة اص--غر حجم--اً م--ن الس--اقية  ا�وراق      

، الحاف-ة مس-توية متطاولة أو، جالسة خطية الشكل سفليةال
القاعدة مقطوعة ، ل-*وراق الس-اقية بش-كل ، القمة حادة ، 

ع--ام كس--اء ش--عيري زغب--ي ن--اعم يغط--ي س--طح النص--ل 
تنتش-ر ) مل-م ٠.٨-٠.٤(وشعيرات اخرى متوسطة الطول 

النورة . ملم ٢.٥-١.٥ x ١٥-١٠ أبعاد، على حافة النصل
، ع--دد         ثنائي--ة الش--عبة مركب--ة منتظم--ة –ة الزھري--ة مح--دود

 أو، خطي-ة الش-كل قي-ة، جالس-ةالقناب-ة ور. فقط ٧ إزھارھا
، للقنابات رمحية ضيقة جداً، القمة حادة، القاعدة مقطوعة

، وخاص-ة عن-د ا�وراقكثافة من-ه ف-ي  أكثركساء شعيري 
الحويم---ل . مل---م ٣.٥-٢.٠ x ٢٨-١٦ أبعادھ---ا، الحاف---ات

-١.٠، طول-ه ) ا�زھار شبه جالس-ة(الزھري قصير جداً 
مل---م ، ذو  ٢.٥-٢.٠مل---م، يص---ل عن---د ا�ثم---ار ال---ى  ١.٥

  . أملسسطح 
أس----نان متس----اوية  ٥الط----رف الكأس----ي يتك----ون م----ن       

التوالي ، رمحية الش-كل ومتماثلة في الطول والشكل على 
 ١.٩-١.٦ x ٣.٢-٢.٥ أبع-اده، ، القم-ة مس-تدقةضيقة جداً 

مل-م،  ٢.٦-٢.٢ x ٤.٤-٤.٠ إل-ى ا±ثم-ار، يص-ل عن-د ملم
 ٢.٣-٢.١ x ١٠.٣-٩.٥ أبع--اده، الكأس--ي طوي--ل ا�نب--وب

اس-ية تمت-د الكأس-ي ش-عيرات ش-ائكة وغي-ر ق ل©نب-وب، ملم
 أنبوبي---ة، الك---أس الزھري---ة عل---ى ط---ول الع---روق العش---رة
، منفص-لة أوراق ٥الت-ويج . الشكل، خضراء شاحبة اللون

قلب--ي مقل--وب  –ط--رف الورق--ة التويجي--ة بيض--وي مقل--وب 
 x ٣.٣-٣.٠ أبع-اده، كل، ذو قمـة غائرة، وردي اللونالش

وردي باھ-ت الل-ون ف-ي  –، المخل-ب اب-يض ممل ٢.٣-٢.١
ع-ديم الل-ون ف-ي الج-زء الس-فلي،  –اف الجزء العلوي وشف

-٠.٤ x ٦.٨-٦.٢ أبع--اده، غي--ر واض--حة ٥ع--دد عروق--ه 
ف-ي ك-ل  ٢زوائد التويج عددھا . أملس، ذو سطح ملم ٠.٦

. مل-م  ٠.٤ x ١.٥ أبعادھ-ا، جية، رمحي-ة الش-كلورقة توي
  ،اسطواني الشكل Anthophoreالزھرة  أعضاءحامل 

  
  

  
. مل-----م ١.١-٠.٨ x ٧.٣-٤.٨ أبع-----اده، ، قص-----يرأمل-----س 

سدية عشرة خصبة، الخويطات خيطية، ملساء، شمعية ا�
، مل--م ٠.١١-٠.٠٩ x ٨.٥-٧.٨ أبعادھ--ا، ش--فافة  -الل--ون

 أبعادھ-ا، ل، ص-فراء ش-احبة الل-ونالمتوك اھليليجي-ة الش-ك
٢.١-١.٨ x حبوب اللقاح شبه كروية. م مل ٠.٧٥-٠.٦٠ 

، ذات )كمع--دل ١٤(الش-كل، مجع--دة قل--ي*ً، عدي-دة الثق--وب 
ب--وب اللق--اح ض--من فئ--ة متوس--طة ، تق--ع حواض--حة أغطي--ة
، م---ايكروميتر ٢٩.٢-٢٧.٨القطب---ي لھ---ا ، البع---د الحج---م

  . كروميترماي ٢٨.٠-٢٦.٢والبعد ا�ستوائي 
بيض---ي  –مب---يض ش---به ك---روي المدق---ة مركب---ة ذات       

مل----م،  ٢.٢-٢.٠ x ٢.٨-٢.٤ أبعادھ----ا، ع----ريض الش----كل
اس---طوانية الش---كل  ٣ ا�ق---*م. الل--ون اخض---ر باھ---ت ج---داً 

-٠.١٨ x ٨.٣-٨.٠ أبعادھ---ا، ا�ط---والص---لدة متس---اوية 
، الميس--م ھ--و امت--داد للقل--م، اس--طواني الش--كل. مل--م ٠.٢٢

، معق--وف نح--و الخ--ارج بش--كل مق--وس، واس--مك من--ه قل--ي*ً 
التمش-يم . مل-م  ٢.٣-١.٨، طول-ه مدور القمة، لزج وخشن

ليجي-ة الش-كل عريض-ة الكأس الثمري-ة اھلي. يقمركزي طل
، ذات مل--م ٦-٥ x ١٤.٤-١٣.٢ أبعادھ--ا، تش--به  الحليم--ة

الك-أس الثمري-ة شعيرات شائكة وقاسية جداً تتجه نحو قمة 
  . )صفة مميزة للنوع(

، بيض-------ية         ك-------رب*ت ٣ أص-------لھا، م-------رة علب-------ةالث      
 x ٨.٣-٧.٠ أبعادھ---اش---به كروي---ة الش---كل ،  –عريض---ة 

 أبعادھا، )بذرة كمعدل ٢٤(البذور عديدة . ملم  ٥.٨-٤.٨
١.٢٠-٠.٩٥ x مل---م، كلوي---ة الش---كل، ذات  ٠.٨٠-٠.٦٥

، وتفصل ھذه التجعدات خطوط مسننة ناعم-ة سطح مجعد
ر غي-- أوج--داً تش--كل فس--يحات ص--غيرة ومس--تطيلة الش--كل 

، الجھ---ة المحدب---ة منتظم---ة تنتھ---ي بنت---وء ص---غير ون---اعم
مت-د ھ*ل-ي الش-كل ي أخ-دودللبذور تحت-وي عل-ى ) الخلفية(

  . ، اللون بني باھت جداً )صفة مميزة للنوع(على طولھا 
  

  

  . المنحدرات الصخرية ذات الترب الطينية  :البيئة 

ســــوريا ، تركيــــا ، لبنــــان ، فلســــطين ،  :االنتشــــار العــــام 

  .العراق 

Type : [ Turkey ] in arenosis Cariae,   

Aucher 483 .  

  

  :ت المدروسة انموذجات من العينا
MJS : Jabal Sinjar , 1 km . N. of Ain Kursi 

, Limestone rocky , 3.4.2005 , M. 
Musa , 57811 (BAG) ; Jabal Sinjar 
, Ain Kursi , Limestone rocky , 
2.5.2006 , M. Musa , 1521 , 1522 
(ANBH) . 
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.مقاسة بالمايكروميتر  S. papillosaنوع يبين قياسات المقطع العمودي للورقة الساقية لل:  ١-جدول

    

سمك طبقة البشرة 
  العليا

سمك طبقة البشرة 
  السفلى

سمك المقطع عند العرق 
  الوسطي

سمك المقطع بعيداً عن 
  العرق الوسطي

  طبيعة النسيج المتوسط

٢٥٠-٢٣٠  ٤١٠-٤٠٠  ٢٢- ١٨  ٢٨- ٢٢  Bifacial 
(Dorsiventral) 

عدد وحدات الوعاء في كل   عدد اذرع الخشب  سمك الطبقة اSسفنجية  لعماديةسمك الطبقة ا  سمك النسيج المتوسط
  ذراع

٣-٢  ٥-٤  ١١٠-١٠٥  ٩٠- ٨٥  ٢٠٠-١٩٠  

  
  

  .مقاسة بالمايكروميتر  S. papillosaيبين قياسات المقطع المستعرض لساق النوع : ٢-جدول
    

  فوفھاعدد ص  معدل سمك اSلياف  عدد صفوفھا  معدل سمك القشرة  معدل سمك البشرة
٦- ٤  ١١٠  ٥- ٤  ١١٥  ٢٥  

معدل قطر المقطع 
  المستعرض

  قطر منطقة اللب  سمك نسيج الخشب  عدد اذرع الخشب  عدد الحزم الوعائية

٧٨٠  ٦٠  ١١- ٧  ١٢-١١  ١٤٠٠  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .           في العراق   Silene papillosaخارطة تبين توزيع النوع: ١-كلش
 )١٩٩٢(والجنابي ) Guest , 1966(عن كيست                                          
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٣ ٢ ١

٤ ٦ ٥ 

٨ ٧ 

  Silene papillosaيبين اSجزاء الزھرية والخضرية للنوع: ٢-شكل
  

  ) .X6(ورقة تويجية -٣) .       X6(الكأس الزھرية - ٢) .       X0(مخطط للنبات -١                      
  ) . X6(الكأس الثمرية -٦       ) .            X6(المدقة -٥    ) .             X6(سداة -٤                      
  ) . X60(البذرة -٨              ) .           X6(الثمرة مع حامل اعضاء الزھرة -٧                      
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  ) .X1000(  Silene papillosaحبة اللقاح للنوع ) : ١(اللوحة 
a -   منظر استوائي                                                            b- منظر قطبي  

 

  ) .X100(  Silene papillosaمقطع عمودي لورقة النوع ) : ٢(اللوحة 

  ) .X100(  Silene papillosaمقطع مستعرض لساق النوع ) : ٣( اللوحة
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١
٥
٢
٢

  . .Silene papillosa Boissصورة معشبية للنوع ) : ٤(اللوحة 
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