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Silene papillosaتسجیل جدید مع وصف مظھري وتشریحي للنوع  Boiss. من العائلة
في العراق .Caryophyllaceaeالقرنفلیة 

محمد عثمان موسىأ.م.د.
قسم علوم الحیاة–كلیة التربیة –جامعة االنبار

١٥/١٠/٢٠٠٨تأریخ القبول:١٢/٨/٢٠٠٨تأریخ االستالم:

:المستخلص
Silene papillosaتم تسجیل نوع جدید والول مرة في العراق ھو  Boiss. خالل الجوالت العلمیة الحقلیة في المنطقة الجبلیة–

٢٠٠٦و ٢٠٠٥كرسي خالل فصل الربیع لعامي ، وبالتحدید قرب عین MJSسنجار 
وتشریحي شامل . 

٥٧٨١٣، ٥٧٨١٢، ٥٧٨١١
. ١٥٢٣، ١٥٢٢، ١٥٢١بار باالرقام االن
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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 

األمور
اسات والباحثین في مجال تصنیف النبات در ل بت ا لع ، وقد 

لكي النباتیة والكشف عن كل ما ھو جدید األنواعوتحدید 
األنواع

أمام
دة كالطبــاالت عـــي مجـــادة منھا فـــلالستفرىـــاألخ

. ومن الواجب ذكره والكیمیاء والرعي وغیرھاوالصیدلة 

Silene L. الى العائلة القرنفلیةCaryophyllaceae ،
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نوعاً تنتشر معظمھا في بلدان ٤٠٠ویضم الجنس حوالي 
بشكل عام األوسطوتركیا أوربا

)Cronquest ،١٩٨١(
غیرةأعشاب

Sileneالعینات الخاصة بالجنس 
بغد امعة  عشب ج م اقي و لعر ا لوطني  ا

األخرى
أولإنالنباتیة البریة في العراق ، علماً باألنواعالخاصة 

Boissier ،
١٨٦٧

)Handel-Mazzetti ،١٦جود ١٩١٠

)Zohary ،١٩٤٦ (Al-Rawi ،
ـــنشرة رضرھاـــوآخ، )١٩٦٤ & Riddaا وداود (ـ

Daoud ،١٩٨٢
آخرأما، جود النوع قید الدراسة في العراقوإلىلم تشر 

Musa ،
٢٠٠٧

لك ، لذنوعاً ٣٨انواع الالتداخالت بین
األول، 

الثاني فھو وصف أما، مرة في العراقوألولجدید للنوع 
النوع مظھریاً وتشریحیاً مع معاملتھ تصنیفیاً . 

Post ،
١٩٥٧، Rechingerبنان () ول١٩٣٢

)Cood&Cullen ،١٩٦٧)Zohary ،
١٩٦٨ . (

المواد وطرائق العمل 

شمال ٢٠٠٦و ٢٠٠٥لعامي 
إلى، وبالتحدید العراق

، والذي فوق مستوى سطح البحرمتر١٤٦٠حوالي إلى

أعداد)١-

Silene
وأوراق

النباتیة التي اشرنا 
من 

لألجزاءوع قید الدراسة باستخدام المجھر التشریحي ــللن

الخضریة والزھریة مع االستعانة بالكامیرا ل
بعض الرسوم الدقیقة

Olympus١٠٠٠

free hand sectioning method في

، شفرات الحالقة لت

ألخضر ا % من ٥٢الثاو
الثابت، األخضر% من محلول ٤٨محلول السفرانین مع 

، ثم دقائق١٠
وضعت على شرائح زجاجیة وفحصت بعد اختیار الجیدة 

وبقوة 
مرة . ١٠٠تكبیر 

، استوائي)خروآ
لعراق . 

ق إحدىوقد تم تصویر 
لوحة  ل ٤(ا

مع بطاقة المعلومات على الورق المقوى ، حیث تضمنت 
منطقة 

العراقیة . 

لمناقشة النتائج وا
إن

Silene papillosaوألول

األخرىالعراق
، مع بوصف النوع مظھر

كان الذيـد الم
)-١(

عضاءوالتشریحي بالرسومات والصور الفوتوغرافیة  لأل
) . ٣، ٢، ١الخضریة والزھریة (اللوحات 

لمصادر  ا
أو

وجود النوع في العراق، إلىسابقاً، حیث لم یشر أي منھا 
في Sileneالتي تناولت الجنس األخیرةالدراسة إنعلماً 
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ان من نوعاً ٣٨العر ، وك
أنواع٥

، ، ولملفة من العراقمخت

SileneMusa ،
٢٠٠٧
إلىالواسعة
في العراق . السابقة التي تنمو األنواع

)Rechinger & Melzheimer ،والموسوعة ١٩٨٨ (
تشار ١٩٦٧، Cood & Cullenالتركیة ( ) على ذكر ان
األنواع
إلىاألخرىإنھا، حیث ة الجبلیة منھالمنطق

إن. و

Khalaf ،١٩٨٠(
.وجود ھذا النوع

Faris ،١٩٨٣ (
MSU وال .

یخفى على أي باحث متخص
من أھمیة

ً عن  إن، فضال
أو

كما 
لمناطقالظروف التي مرت بھا تینبغي بسبب  ، ومن لك ا

إلى
;

أناألراضيداخل 
Post ،لسبب أما، )١٩٣٢ ا

، واألقل

كاإن
من جھة تركیا

الق
األفراد

إلىالثمریة الحاویة على البذور لتنقلھا 
األم

طرق عنأبحاثھمفي ) ١٩٧٢، Kozlowskiالباحثین (
.جرة النباتانتشار البذور وھ

دم 
استقرار بل ھي في ھجرة مستمرة

األجناس
ضمن 
ألخرى

آلخرمن بلد أوالواحد ضمن البلد
في طبیعة المناخ والتربة بحیث ال یوجد ھناك أي عائق 

بلد تدخل أنأو
مجاور . 

Leaf anatomyتشریح الورقة   

عزل النوالتشریحیة لتوظیفھا تصنیفیاً في
األوراقاألخرىاألنواع

-المدروسة بما یأتي :

خالیا البشرة االعتیادیة -أ
Ordinary epidermal cells

أحادیةالبشرة إنلقد اتضح 

أو
 .

أو
أعداد

النوعأن

اء الالزم إلىتعرض نباتاتھا  لم في ا امةشحة  ، إلد
إنلذلك نجد 

Cutinization وال وجود لطبقة الكیوتكل السمیكة التي ،
األنواعأوراق

Silene
. Silene villosaالظروف القاسیة كالنوع 

Mesophyllالنسیج المتوسط   -ب
قة اتضح من خالل المقطع العمودي للور

Bifacial
Dorsiventral

palisade parenchyma

نطقة Spongy parenchymaاألسفنجیة لم تل ا لتي تح ا
عددأما. السفلى

بالبالستیدات الخضر . 
أما
٦-٥

وحة  ل )٢(ال
أو

أماعملیة التبادل الغازي . إلتمامالثغور 
Vascular bundles

ي حین ـــ، فید الضلعون التعرق في الورقة شبكي وحـــك
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روق الثانویة صغیرة جداً . وتتألف الحزمة تكون حزم الع
xylem ،

للحاء  phloemوا

إلىProtoxylemاألول
شب التالي األعلى لخ أما. األسفلإلىMetaxylem، وا

ھاللي الشكل من الخالیا عدیدة الصفوف . 
Fibersاأللیافتكون 

Extention
bundle sheath

 ،

أخرىوخصوصاً الماء من جھة  
Sileneالجنس أنواع

Musa ،٢٠٠٧(
) ١٩٦٥، Esauأشارت

ألوراقعند وصفھا 

. )١-جدولعمودي للورقة (بالمقطع الالخاصة

Stem anatomyتشریح الساق   
األولیةالدراسة التشریحیة أظھرت

Circularأنالمقاطع المستعرضة 
٢.٣-٢.٠

بعادإلىیاھا خال ، Isodiametricاأل

.الغدیة

Cortex تتجاوز ٥ال 

. )٣محددة (اللوحة Endodermisخلیة توجد قشرة دا
Pericycle

(
أكثرضیقة التجویف Lignifiedملكننة 

ح عدد إلى
أشار، وقد صفوف٦-٤صفوف خالیاھا بین 

وجود أنإلى) ١٩٥٠، Metcalfe & Chalkجوك (

أنواع، بل یقتصر وجودھا على القرنفلیة
الداخل االسطوانة إلى. یلیھا Sileneالبعض منھا للجنس 

Vascular cylinderا

 ،

إلىنسیجاً ضیقاً 

طقة ضیقة الذي یمثل منVascular cambiumائيالوع

١١-٤
األول

مركز)إلى ل ون موقع ا
لخارج نحو ا لي  شب التا لخ األول،ا

لحاء أما األولال
، واللحاء التالي نحو الداخل . موقعھ نحو الخارج

Pithمنطقة اللب (النخاع) أما
لجنس ٢-جدول( اع ا نو نة بأ ار ، كما األخرىSilene) مق

أن

نجد ولياأل
إن

Silene
إن، ومن ھنا نستطیع القول بعضھا

لصفات إلىفي حقیقتھا ھي عامل مساعد وداعم یضاف  ا

أشار) الذي ١٩٩٠، Stuessyالم
أنإلى

لجنس أنواع لعالمSileneا ، في ا
إن

أو
فقطأنواعبثالث 

الوصف المظھري بالوصف التشریحي . 

Toxonomic treatmentالمعاملة التصنیفیة   
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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Turkey 2:233 (1967) ; Zoh. Fl. Palestine
1:92 (1968) .

سم٤٠-١٥
وأخرىزغبیة 

. األسفلغض، ذو لون ابیض شاحب
أو
اخضر غامق
آخرعلى السطح  األوراق. و

أوور٨
أو، القاعدة ممتدة الشكل، الحافة مستویة، القمة حادة

لعلوي٢ملم٤شعیرة / ١٤-١٢ لسطح ا بعاده، في ا -١٠أ
١٥xاألوراق. ملم٤-٢

، أو، رجالسة
قمة حادة  بعاد، أوال أ

. ملم٣-١٨x٢-١٢الورقة الساقیة السفلیة 
األوراق

متطاولةأو، جالسة خطیة الشكل سفلیةال
، القمة حادة ، 

٠.٨-٠.٤وشعیرات اخرى متوسطة الطول (
. النورة ملم٢.٥-١٥x١.٥-١٠أبعاد، على حافة النصل

–ة 
قط. القنابة ور٧إزھارھا أوف

، للقنابات رمحیة ضیقة جداً، القمة حادة، القاعدة مقطوعة
األوراقأكثركساء شعیري 

 ،٢٨-١٦x٣.٥-٢.٠
١.٠-

ملم ، ذو ٢.٥-١.٥٢.٠
.أملسسطح 

٥
ومتماثلة في الطول والشكل على 

بعاده، ضیقة جداً  ١.٩-٣.٢x١.٦-٢.٥أ
ثمارملم ملم، ٢.٦-٤.٤x٢.٢-٤.٠إلىاإل

 ،١٠.٣-٩.٥x٢.٣-٢.١
لألنبوب، ملم

فصلةأوراق٥الشكل، خضراء شاحبة اللون ، من
–

بعاده، كل، ذو قمـة غائرة، وردي اللونالش ٣.٣x-٣.٠أ
–ممل٢.٣-٢.١

–اف الجزء العلوي وشف
-٦.٨x٠.٤-٦.٢أبعاده، ٥

٢. زوائد التویج عددھا أملس، ذو سطح ملم٠.٦
ملم . ١.٥x٠.٤، ورقة توی

،اسطواني الشكلAnthophoreالزھرة أعضاءحامل 

 ،٧.٣-٤.٨x١.١-٠.٨ .
سدیة عشرة خصبة، الخویطات خیطیة، ملساء، شمعیة اال

- ،٨.٥-٧.٨xملم٠.١١-٠.٠٩ ،
بة اللون اح ء ش ، ل، صفرا

٢.١-١.٨xم . حبوب اللقاح شبھ كرویةمل٠.٧٥-٠.٦٠
، ذات ١٤

البعد   ،٢٩.٢-٢٧.٨ ،
. كرومیترمای٢٨.٠-٢٦.٢والبعد االستوائي 

–
 ،٢.٨-٢.٤x٢.٢-٢.٠

 .٣
 ،٨.٣-٨.٠x٠.١٨-

٠.٢٢ ،

٢.٣-١.٨مدور القمة، لزج وخشن
مركزي طل

 ،١٤.٤-١٣.٢xذات ملم٦-٥ ،
شعیرات شائكة وقاسیة جداً تتجھ نحو قمة 

.  (صفة ممیزة للنوع)
٣، الث

–٨.٣-٧.٠x
أبعادھا، بذرة كمعدل)٢٤ملم . البذور عدیدة (٥.٨-٤.٨

١.٢٠-٠.٩٥x٠.٨٠-٠.٦٥
سطح مجعد

ر أو

متد أخدود
. على طولھا (صفة ممیزة للنوع)، اللون بني باھت جداً 

المنحدرات الصخریة ذات الترب الطینیة . البیئة :
ســــوریا ، تركیــــا ، لبنــــان ، فلســــطین ، االنتشــــار العــــام :

العراق .
Type : [ Turkey ] in arenosis Cariae,

Aucher 483 .

ت المدروسة :انموذجات من العینا
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 بالمایكرومیتر .S. papillosaنوع : یبین قیاسات المقطع العمودي للورقة الساقیة لل١-جدول

سمك طبقة البشرة 
العلیا

سمك طبقة البشرة 
السفلى

سمك المقطع عند العرق 
الوسطي

سمك المقطع بعیداً عن 
العرق الوسطي

طبیعة النسیج المتوسط

٢٥٠-٤١٠٢٣٠-٢٢٤٠٠- ٢٨١٨- ٢٢Bifacial
(Dorsiventral)

عدد وحدات الوعاء في كل عدد اذرع الخشبسمك الطبقة االسفنجیةلعمادیةسمك الطبقة اسمك النسیج المتوسط
ذراع

٣-٥٢-١١٠٤-٩٠١٠٥- ٢٠٠٨٥-١٩٠

مقاسة بالمایكرومیتر .S. papillosa: یبین قیاسات المقطع المستعرض لساق النوع ٢-جدول

فوفھاعدد صمعدل سمك االلیافعدد صفوفھامعدل سمك القشرةمعدل سمك البشرة
٦- ٥١١٠٤- ٢٥١١٥٤

معدل قطر المقطع 
قطر منطقة اللبسمك نسیج الخشبعدد اذرع الخشبعدد الحزم الوعائیةالمستعرض

١١٦٠٧٨٠- ١٢٧-١٤٠٠١١

في العراق .           Silene papillosa: خارطة تبین توزیع النوع١-كلش
)١٩٩٢) والجنابي (Guest , 1966عن كیست (
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١ ٢ ٣

٤ ٥ ٦

٧ ٨

Silene papillosa: یبین االجزاء الزھریة والخضریة للنوع٢-شكل

) .X6ورقة تویجیة (-٣) .       X6الكأس الزھریة (- ٢) .       X0مخطط للنبات (-١
) . X6الكأس الثمریة (-٦) .            X6المدقة (-٥) .             X6سداة (-٤
) . X60البذرة (-٨) .           X6الثمرة مع حامل اعضاء الزھرة (-٧



ISSN: 1994-7801
٢٠٠٨، ٢-، العدد١-المجلدالمجلة العراقیة لدراسات الصحراء       

٨

) .X1000(Silene papillosa) : حبة اللقاح للنوع ١اللوحة (
a -  منظر استوائيb-منظر قطبي

) .X100(Silene papillosa) : مقطع عمودي لورقة النوع ٢اللوحة (

) .X100(Silene papillosa) : مقطع مستعرض لساق النوع ٣(اللوحة



ISSN: 1994-7801
٢٠٠٨، ٢-، العدد١-المجلدالمجلة العراقیة لدراسات الصحراء       

٩

١٥
٢٢

Silene papillosa) : صورة معشبیة للنوع ٤اللوحة ( Boiss..
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