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Abstract
This study was recorded for the first time in Iraq , It is Silene macrodonta Boiss. during the field trips in
the Desert Region – West Desert District , in Wadi Swab near the Syria – Iraqian boundaries in aspring
seasons of 2006 and 2007 . The species was diagnosed and taxonomic treatment as will as amorphological
description with drawings and figures . The plant samples were deposited in the National Herbarium of Iraq
with the numbers 57931 , 57932 , 57933 ,and in the Al-Anbar University Herbarium with the numbers 1526 ,
1527 , 1528 .

المقدمـــة
تكمن أھمية الدراسات التصنيفية في تحديد األنواع
النباتية والمراتب الجديدة  ،وتبقى الحاجة قائمة ألج"راء
الدراسات المس"حية لتش"مل من"اطق جدي"دة أو من"اطق ل"م
تصلھا أيادي الباحثين  ،فض"الً ع"ن التن"وع الكبي"ر ال"ذي
يمتلك""ه القط""ر والمتمث""ل بتف""اوت البيئ""ات نتيج""ة لموقع""ه
الجغراف""ي الممت""د ب""ين المن""اطق الص""حراوية والمن""اطق
الجبلية الثلجية  ،وھذا ما اكسبه صفات متنوع"ة  ،حي"ث
تس""تطيع األن""واع المھ""اجرة إلي""ه أن ت""نجح بع""د أن تج""د
نفسھا ف"ي البيئ"ة المالئم"ة  ،وربم"ا تك"ون البيئ"ة الجدي"دة
أكثر مالئمة من البيئة التي جاءت منھا .
م"""ن المالح"""ظ أن جمي"""ع المعاش"""ب العراقي"""ة الت"""ي
تحف""ظ فيھ""ا العين""ات النباتي""ة الت""ي ت""م جمعھ""ا م""ن قب""ل
الباحثين األجانب الـــذين زاروا العــــراق خـالل القرن

الث""امن عش""ر وحت""ى منتص""ف الق""رن الماض""ي ل""م يك""ن
نصيبھا إال النزر اليسير  ،وربما لم يبقى منھا س"وى م"ا
ظھ""ر بش""كل نش""رات تض""منت أس""ماء األن""واع ف""ي ح""ين
حفظت العينات في مت"احف أجنبي"ة  ،والب"د لھ"ذه الث"روة
م""ن دراس""ات مس"""حية ش""املة ومتعاقب"""ة للوق""وف عل"""ى
توزي""ع ھ""ذه األن""واع بغي""ة وض""عھا أم "ام المش""تغلين ف""ي
المج""""االت العلمي""""ة األخ""""رى كالطبي""""ة واالقتص""""ادية ،
خصوص"""ا ً وان الع"""راق في"""ه الكثي"""ر م"""ن األن"""واع الت"""ي
تعامل معھا اإلنسان منذ القدم وحتى يومنا ھذا .
يع""ود الج""نس  Silene L.إل""ى العائل""ة القرنفلي""ة ،
وھ""و ج""نس ب""ري المعيش""ة  ،وي""دعى محلي "ا ً بأس""م رج""ل
الغ"""راب ) ،(١٩٨٧،Al-Musawiفض"""الً ع"""ن أس"""ماء
عــــدة ارتبط كــــل منھا بنــوع من األنـــواع ،وبما إن
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الموس"وعة النباتي""ة العراقي""ة ل""م تكتم""ل وذل""ك الفتقارھ""ا
لع"دد م"ن الع"ائالت النباتي"ة الت"ي ل"م ت"درس بش"كل كام"ل
لحد اآلن ومنھا العائلة المذكورة .
ومن خالل مراجعة العينات المودعة في المعاش"ب
العراقية والنشرات العديدة ابتداءاً من أقدمھا وھي نشرة
ھان""""""دل – م""""""ازتي ) ( ١٩١٠،Handel-Mazzetti
الذي أش"ار إلــــ"ـى وجـــ"ـود  ١٦نوع"ا ً تعـــ"ـود للج"نس
الم""ذكور ف""ي العـــــ""ـراق  ،وآخـــــــ""ـرھا نش""رة رض""ا
وداود ) (١٩٨٢،Ridda & Daoodعلم "ا ً ان آخ""ر
وأوس""ع دراس""ة ) (٢٠٠٧،Musaتناول""ت ھ""ذا الج""نس
بش""كل مفص""ل ف""ي الع""راق كان""ت ع""ام  ، ٢٠٠٧والت""ي
تضمنت وصف  ٣٨نوعا ً من بينھا  ٥أنواع جديدة على
القط"ر  .ل""ذلك اس"تھدفت الدراس""ة الحالي"ة وخ""الل فص""ل
الربي""ع للع""امين  ٢٠٠٦و  ٢٠٠٧التركي""ز عل""ى بع""ض
الودي""ان ق""رب المن""اطق الحدودي""ة النائي""ة  ،ومنھ""ا وادي
صواب المحاذي للحدود العراقية – الس"ورية  ،والممت"د
إلى الشمال الغربي من منطقة عكاشات  ،وال"ذي يس"يل
في فصل الشتاء ولمعظم السنوات .
وم""ن خ""الل مراجع""ة الموس""وعات النباتي""ة لل""دول
المج"""اورة للع"""راق  ،اتض"""ح ب"""ان ھــــ"""ـذا الن"""وع قي"""د
ال"""""ـدراسة ينتش"""""ر ف"""""ي ك"""""ل م"""""ن س"""""وريا ولبن"""""ان
) ( ١٩٣٢،Postوفلس""""""""""""""""""طين )( ١٩٦٨،Zohary
وتركيا ) (١٩٦٧،Cood & Cullenوال وجود له ف"ي
البلدان االخرى المحاددة للعراق .

المواد وطرائق العمل
خ""""الل اح""""دى الج""""والت الحقلي""""ة ف""""ي المنطق""""ة
الص""""حراوية – مقاطع""""ة الص""""حراء الغربي""""ة DWD
وعل"""ى امت"""داد الش"""ريط الح"""دودي تقريب"""ا ً ب"""ين الع"""راق
وسوريا وبالتحديد ف"ي وادي ص"واب )ش"كل  (١ -ال"ذي
تتداخل فروعه بين صحراء سوريا والصحراء الغربي"ة
ف""ي الع""راق  ،وعل""ى ارتف""اع ٥٥٠م ع""ن مس""توى س""طع
البحر  ،تم جم"ع ع"دد كبي"ر م"ن العين"ات النباتي"ة العائ"دة
للج"""نس  ، Sileneوق"""د ت"""م كبس"""ھا بواس"""طة المك"""ابس
الخشبية من اجل تجفيفھا وذلك باستخدام الورق المقوى
 ،بع""د ان ت""م ع""زل العين""ات المش""كوك فيھ""ا والت""ي تع""ود
للنوع قيد الدراسة  .لق"د ت"م اعتم"اد الموس"وعات النباتي"ة
للدول المجاورة ف"ي عملي"ة تش"خيص الن"وع  .كم"ا تم"ت
دراس"""""ة الص"""""فات المظھري"""""ة الخض"""""رية والزھري"""""ة
باس""تخدام المجھ""ر التش""ريحي المجھ""ز بالك""اميرا لوس""يدا
لتنفيذ الرسومات الخاصة باألعضاء الزھرية الدقيقة .
واخيراً تمت معاملة النوع تصنيفيا ً وذلك من خالل
وص"""ف جمي"""ع أج"""زاءه ابت"""ادءاً م"""ن الج"""ذور وانتھ"""اءاً
بالبذور  ،فضالً عن دراسة حبات لق"اح الن"وع ب"المجھر
المرك""ب االعتي""ادي  .ھ""ذا وق""د ت""م تثبي""ت أكث""ر م "ن ٢٥
عين"""ة نباتي"""ة للن"""وع قي"""د الدراس"""ة عل"""ى أوراق س"""ميكة
خاصة مع بطاقات التعريف ) (Labelلكل نم"وذج  ،ث"م

تسجيل جديد مع المعاملة
اودعت ل"دى المعش"ب ال"وطني العراق"ي ) ، (BAGم"ع
االحتف""اظ بعين""ات أخ""رى لغ""رض توزيعھ""ا عل""ى بع""ض
المعاشب التي يسھل الوصول إليھا في الوق"ت الحاض"ر
 ،ومنھا معشب جامع"ة بغ"داد – كلي"ة العل"وم )، (BUH
كم""ا ت""م تص""وير إح""دى العين""ات النموذجي""ة للن""وع قي""د
الدراسة ]لوحة . [١

النتائج والمناقشة
إن النتيج"""ة المھم"""ة فــ"""ـي ھ"""ذه الــــ"""ـدراسة ھ"""ي
تس"""جيل نـــــ"""ـوع جدي"""د للعــــ"""ـراق والول م"""رة ھ"""و
 ، Silene macrodontaفض"""""الً ع"""""ن الوص"""""ف
المظھ""ري ال""دقيق للن""وع ومعاملت""ه تص""نيفيا ً  ،كم""ا ت""م
تحدي""د األم""اكن الت""ي ينتش""ر فيھ""ا الن""وع عل""ى الخارط""ة
)ش""""كل ، (١ -م""""ع الرس""""ومات التخطيطي""""ة الخاص""""ة
باألعضاء الزھرية )شكل. (٢-
ل""م تش""ر أي م""ن المصـــ""ـادر الس""ابقة ال""ذكر إل""ى
وجود ھــــذا النــــوع في العراق بمـــا في ذلك ال"راوي
)  (Al-Rawi,1964الــــ""ـذي أش""ار إل""ى وجــــــ""ـود
 ٣٥نوعا ً في العراق  ،علمـ"ـا ً إن الــــــ"ـدراسة األخي"رة
)  ( Musa,2007التي تناول"ت الج"نس  Sileneبش"كل
مفصل في العراق قد تض"منت  ٣٨نوع"ا ً ل"م يك"ن الن"وع
قي""د الدراس""ة م""ن بينھ""ا  ،حي""ث تمك""ن الباح""ث نفس""ه م""ن
العث""ور عل""ى الن""وع قي""د الدراس "ة ف""ي وق""ت مت""أخر م""ن
دراسته األولى للجنس  ،مما حدى به إلى دراسته بشكل
مستقل .
ھذا ومن خالل مراجعة العينات المعشبية الخاص"ة
بالجنس المذكور لم يجد الباح"ث أي عين"ة تخ"ص الن"وع
قي""د الدراس""ة  ،وھ""ذا م""ا يؤك""د عملي""ة جم""ع الن""وع ألول
مرة في العراق .
تتمي""ز المنطق""ة الص""حراوية ف""ي الع""راق  ،ومنھ""ا
وادي ص""""واب بتعرض""""ھا إل""""ى انحب""""اس األمط""""ار أو
انحسارھا احيانا ً وألكثر من سنة  ،مم"ا ي"ؤدي إل"ى ع"دم
حصول إنب"ات لألن"واع البري"ة الحولي"ة لس"نتين  ،وربم"ا
أكثر مما يتعذر على الباحثين العثور عل"ى ھ"ذه األن"واع
بس""""ھولة  ،خالف""""ا ً لم""""ا يحص""""ل ف""""ي المنطق""""ة الجبلي""""ة
المضمونة األمط"ار  ،بحي"ث يس"تطيع الباح"ث أن يجم"ع
أي نوع من األنواع النباتية المعروفة خالل كل عام ف"ي
فصل الربيع أو ما بعده .
لق"""د اتض"""ح م"""ن خ"""الل مراجع"""ة فل"""ورات ال"""دول
المجاورة للع"راق والقريب"ة من"ه  ،ومنھ"ا تركي"ا وس"وريا
وفلسطين ولبنان ) ( ١٩٥٧،Rechingerإن النوع قي"د
الدراس""ة ينتش""ر ف""ي ھ""ذه البل""دان  ،ل""ذلك وكم""ا معل""وم ال
نستبعد إن وجود ھذا النوع ھو ناتج عن ھجرة النبات"ات
المس""تمرة بواس""طة الب""ذور الت""ي انتقل""ت م""ع س""يول مي""اه
الودي"ان  ،فض"الً ع"ن تع"رض ھ"ذه المن"اطق ف"ي مواس""م
معين""ة م""ن الس""نة إل""ى ري""اح وعواص""ف ترابي""ة ش""ديدة
نس""مع عنھ""ا احيان "ا ً قب""ل وص""ولھا إل""ى بل""دنا م""ن خ""الل
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النش""رات اإلخباري""ة الجوي""ة  ،حي""ث تنتق""ل خ""الل ھ""ذه
العواص""ف الترابي""ة الش""ديدة أع""داد ھائل""ة م""ن الب""ذور ،
وربم""ا اق""تالع بع""ض األف""راد النباتي""ة بأكملھ""ا وانتقالھ""ا
بعي"""داً ع"""ن المك"""ان األم )الم"""وطن األص"""لي(  ،وال
ننس"""ى مقاوم"""ة مث"""ل ھ"""ذه الب"""ذور للظ"""روف الجفافي"""ة
الص""عبة  ،إذ تمت""از معظ""م ب""ذور األن""واع الص""حراوية
المعيش"""ة بقابلي"""ة عل"""ى اإلنب"""ات تس"""تمر لس"""نوات  ،ق"""د
يتجاوز العشرات م"ن الس"نين ) (١٩٧٢،Kozlowski
كما ان انتشار النبتات يحدث بصورة دائم"ة ومس"تمرة ،
ففي كل لحظة ھن"اك ھج"رة قائم"ة وبأع"داد ال تحص"ى ،
وھذه الھج"رات تمث"ل امت"داداً جدي"داً أو اح"تالالً ألراض
جديدة مع ما يرافق ذلك من تطــــــور للمجتمع النب"اتي
) (1988,Al-Katibوال ب"د م"ن أن تك""ون الھج"رة ھ""ي
الس"""بب ال"""رئيس ف"""ي وج"""ود ھ"""ذا الن"""وع ف"""ي الع"""راق ،
خصوصا ً وانه ينتشر في من"اطق مج"اورة أو قريب"ة م"ن
بلدنا العراق .
أم"ا اق"رب األن""واع الت"ي تنم"و ف""ي الع"راق والعائ""دة
للج"""نس  Sileneم"""ن حي"""ث التش"""ابه المظھ"""ري  ،فھ"""و
النوع  S. conifloraالذي يعد م"ن األن"واع النامي"ة ف"ي
الصحراء الغربية في العراق  .أم"ا ع"ن الص"فة الممي"زة
والمھم""ة للن""وع قي""د الدراس""ة والت""ي يمت""از او ينف""رد بھ""ا
ع""ن بقي""ة أن""واع الج""نس  ،فھ""ي تس""اوي أط""وال أس""نان
الك"""أس الزھري"""ة م"""ع ط"""ول األنب"""وب الكأس"""ي  ،أي إن
طول كل سن م"ن األس"نان يس"اوي نص"ف ط"ول الك"أس
الزھرية بأكملھا .

المعاملة لتصنيفية
Silene macrodonta Boiss. , Diagn.
; )Ser. 1,1 : 37 (1843) et Fl. 1:580 (1867
Rohrb. , Monogor. Sil. 92 (1868) ; Code
& Cullen in Davis , Fl. Turkey 2 : 239
(1967) ; Zoh. , Fl. Pal. 1: 99 (1968) .
عشب حولي  ،ارتفاعه  ٣٠-١٥سم  .ذو ش"عيرات
غدي""ة ناعم""ة وغي""ر غدي""ة ناعم""ة ج""داً  .الج""ذر وت""دي
رفيع اسطواني  ،ذو لون اب"يض مص"فر  .الس"اق ق"ائم ،
وفي أحي"ان أخ"رى يتف"رع عن"د القاع"دة  ،الل"ون اخض"ر
باھ"""ت  ،للس"""اق كس"""اء ش"""عيري غ"""دي وعم"""ودي عل"""ى
السطح  .األوراق القاعدية محتشدة  ،جالسة ش"به خطي"ة
 ،الحافة مستوية  ،القمة حادة  ،القاع"دة ممت"دة  ،النص"ل
مغط""ى بش""عيرات ناعم""ة متوس""طة الكثــــ""ـافة ح""والي
 ٦٧-٥٢ش""عيرة ٤/مل""م ٢ف"""ي الس""طح العل""وي  ،أبع"""اده
 ٢.٨-١.٨ X ٣٨-٣٢مل""""م  .األوراق الس""""اقية الس""""فلية
متقابل""ة متص""البة  ،جالس""ة  ،رمحي""ة ض""يقة مقلوب""ة ،
الحاف""ة مس""توية  ،القم""ة ح""ادة  ،القاع""دة ممت""دة  ،أبع""اد
الورق"ة الس"اقية الس"فلية  ٥-٢ X ٥٣-٢٧مل"م  .األوراق
الس""اقية العلوي""ة اقص""ر م""ن األوراق الس""اقية الس""فلية ،
جالسة  ،رمحية  ،الحافة مستوية  ،القمة حادة  ،القاع"دة
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ممت""دة أو مقطوع""ة  ،ذات ش""عيرات غدي""ة وغي""ر غدي""ة
تتمث""ل بكس""اء ش""عيري قلي""ل ) ٣١-٢٢ش""عيرة ٤/مل""م(٢
على السطح العل"وي للنص"ل  ،أبع"اده -٢.٠ X ٢٤-١٩
 ٢.٦مل"""م  .الن"""ورة الزھري"""ة مح"""دودة – ثنائي"""ة الش"""عبة
مركبة منتظمة او غير منتظمة  ،ع"دد األزھ"ار فيھ"ا -٧
 ١٥زھ""رة  ،القناب""ة ورقي""ة  ،جالس""ة  ،رمحي""ة  ،القم""ة
ح"""ادة  ،القاع"""دة ح"""ادة او مقطوع"""ة  ،للقناب"""ة ش"""عيرات
ناعمة تتركز على الحاف"ة  ،أبعادھ"ا  ٣-٢ X ١٩-٨مل"م
الحويمل الزھري قصير  ،طوله  ٦-٤مل"م  ،يص"ل عن"د
االثم""""ار ال""""ى  ١١.٠-٦.٥مل""""م  ،ذو ش""""عيرات قليل""""ة
وعمودية على الس"طح  ،غدي"ة وغي"ر غدي"ة  ،قص"يرة .
الطرف الكأسي يتكون م"ن  ٥اس"نان متس"اوية  ،رمحي"ة
ض""يقة الش""كل  ،القمـــ""ـة مس""تدقة  ،ابع""اده X ٥.٨-٥.٢
 ٢.١-١.٨مل""م  ،يص""ل عن""د اإلثم""ار إل""ى X ٧.٤-٦.٣
 ٣.٣-٢.٧ملم  .األنبوب الكأسي يساوي تقريب"ا ً الط"رف
الكأس"""ي ف"""ي الط"""ول  ،ولھم"""ا ش"""عيرات غدي"""ة كثيف"""ة
متجانسة التوزيع على العروق ) ٦٠عرق( وم"ا بينھ"ا ،
الك"""أس الزھري"""ة ش"""به مخروطي"""ة ض"""يقة – انبوبي"""ة ،
خضراء باھتة بش"كل ع"ام  .الت"ويج  ٥أوراق منفص"لة ،
ط""رف الورق""ة التويجي""ة قلب""ي مقل""وب  ،لون""ه وردي ،
أبع"""اده  ٢.٣-٢.١ X ٤.٤-٣.٩مل"""م  ،المخل"""ب ش"""معي
اللون – شفاف  ،عدد العروق  ٣واضحة جداً ومتوازية
 ،أبع""""اده  ٢.٠-١.٨ X ١٠.٢-٩.٨مل""""م  ،ذات س""""طح
أملس  ،زوائد التويج ع"ددھا  ٢ف"ي ك"ل ورق"ة تويجي"ة ،
بيض""""وية  ،أبعادھ""""ا  ٠.٦ X ٠.٩مل""""م  .االس""""دية ١٠
خصبة  ،الخويط"ات خيطي"ة  ،ملس"اء  ،ش"معية الل"ون –
ش"""فافة  ،ابعادھ"""ا  ٠.١٣-٠.١١ X ١٠.٠-٩.٢مل"""م ،
المت"""وك اھليليجي"""ة ض"""يقة  ،ص"""فراء باھت"""ة  ،أبعادھ"""ا
 ٠.٤٨-٠.٤٥ X ١.٨-١.٤مل""م  ،حب""وب اللق""اح كروي""ة
الش""كل مفلطح""ة قل""يالً عدي""دة الثق""وب ) ١٢كمع""دل( ،
متوس""طة الحج""م  .المــ""ـدقة ذات مب""يض بيض""ي ض""يق
ج""""داً  ،ابع""""اده  ٠.٩-٠.٨ X ٣.٦-٣.٣مل""""م  ،الل""""ون
اخض""ر باھ""ت  ،االق""الم  ٣اس""طوانية ص""لدة متس""اوية ،
أبعادھ"""ا  ٠.١٩-٠.١٦ X ٦.٦-٦.٣مل"""م  ،الميس"""م ھ"""و
امت""داد للقل""م  ،اس""طواني الش""كل  ،مق""وس قل""يالً  ،ح "ـاد
القم""ة  ،ل""زج وخش""ن  ،طول""ه  ١.٦-١.٤مل""م  ،التمش""يم
مرك"""زي طلي"""ق  .الك"""أس الثمري"""ة ش"""به مخروطي"""ة ،
أبعادھا  ٦.٤-٥.٦ X ١٨.٠-١٥.٥ملم  .الثم"رة علب"ة ،
بيض""ية ض""يقة الش""كل  ،أبعادھ""ا -٥.٢ X ١٤.٩-١٤.٤
 ٦.١مل""م  .الب""ذور عدي""دة ) ٣٨ب""ذرة كمع""دل(  ،أبعادھ""ا
 ٠.٧٧-٠.٧١ X ٠.٨٨-٠.٨٢مل"""م  ،كلوي""""ة عريض""""ة
جداً  ،ذات سطح مجع"د من"تظم  ،تفص"ل ھ"ذه التجع"دات
خطوط مسننة ناعمة  ،اللون بني باھت – مصفر .
البيئـــ|||ـة  :الترب"""ة الطيني"""ة الحص"""وية عن"""د حاف"""ات
الوديان .
االنتش|||ـار العــ|||ـام  :تركي"""ا  ،فلس"""طين  ،س"""وريا ،
لبنان  ،العراق .
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إنموذجات من العينات المدروسة
DWD : Wadi Swab , 14.4.2006 , M.Musa

Type :- [Turkey C2 Denizli] in cultis

,1526 (ANBH) ; Swab, 45 km. N.W. of

planitici Cariensis and meridiem montis

Akashat, 20.4.2007, M. Musa, 57931

Cadmi sitae [Honaz Da.] ,Boissier .

(BAG) .
TURKEY
MAM
MJS

FUJ

MRO

FNI
MSU

FAR
SYRIA

DLJ

FKI
FPD

DGA

JORDAN

LEA
DWD

LCA
LSM
LBA

DSD
SAUDI ARABIA

KUWAIT
٠

200 Km

. (١٩٩٢) ( واﻝﺠﻨﺎﺒﻲ١٩٦٦) ﻋن ﻜﻴﺴت.  ﻓﻲ اﻝﻌراقSilene macrodonta Boiss.  ﺨﺎرطﺔ ﺘﺒﻴن ﺘوزﻴﻊ اﻝﻨوع:١- اﻝﺸﻜل
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-١مخطط للنبات ). (X٠
-٤السداة ). (X٤
-٧الثمرة ). (X٤

 -٢الزھرة ). (X٤
-٥جھاز األنوثة ). (X٤
-٨البذرة ). (X٦٠

-٣ورقة تويجية ). (X٤
-٦الكأس الثمرية ). (X٤

اﻝﺸﻜل  :٢-ﻴﺒﻴن اﻻﺠزاء اﻝزﻫرﻴﺔ واﻝﺨﻀرﻴﺔ ﻝﻠﻨوع . Silene macrodonta Boiss.
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ﻝوﺤﺔ :١-ﺼورة ﻝﻠﻨوع . Silene macrodonta Boiss.
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