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في  Leguminosaeدراسة تشريحية مقارنة لبعض أنواع أجناس العائلة البقولية 
 .العراق

 شيماء محي حسون               اسم محمدهدى ج  سهيلة حسين الآلمي                         
 جامعة بابل-كلية العلوم     جامعة بابل-كلية العلوم للبنات    جامعة القادسية   -كلية التربية

 الخالصة
ألوراق والمقمما ا المستعرضممة لكممل ممما السمميقاا والسممويقات ون ممول بقممرا اتقمممل دراسممة تضممما الب ممح ال ممالة دراسممة تقممري ية مقارنممة    

 Acaciaتضمممنت نممو  وا ممد ممما الجممن   فممة العممراق والتممة   Leguminosaeالتممة تعممود الممئ العا لممة األجنمما  أنمموا االوراق لممبع  

Willd   وهمموA.farnesiana (Linn.)Willd.   ونممونيا ممما الجممنAlbizia Durazz.  وهممماA.julibrissin Durazz.   والنممو
A.lebbeck Benth.   و نمو  وا مد فقم  لكممل مما الجنسمياMimosa L.  وProsopis L. النو  بم تمملاM.pundica L.    والنممو

P.fracta (Banks &Sol) Macbride   نلمممئ التممموالةا باإضمممافة المممئ النممموAlhagi camelorum Fisch.  الممميع يعمممود
أهميمة ت منيفية لعملل لانموا  ايمد الدراسمة نما  التقمري ية للسميقاا واألوراق والسمويقاتل فات لوأتضح اا   Alhagi Gagnebinللجن 

 بعضها البع .
Abstract 
   The present study includes a comparative anatomical study of leaf epidermis and Cross Section of 

stem, petiole, and blades in some genera of Leguminosae in Iraq. The study includes one species from 

the genus Acacia Willd. [A.farnesiana (Linn.)Willd.] ,Two species from the genus Albizia 

Durazz. ,[ A.julibrissin Durazz. and A.lebbeck Benth.]. And one species of the genus Mimosa L. 

[M.pundica L. ] and one species of the genus Prosopis L.[ P.fracta (Banks &Sol) Macbride ]  . In 

addition to the species Alhagi camelorum Fisch. Which belong to the genus Alhagi Gagnebin . An 

anatomical study of Blades, Petioles and Stems gave the distinctive taxonomical evidence to 

differentiate species to anther under study     

 
 المقدمة

 300جمن  بريماو و موالة  35الكبيمرا وتضمم  ا اتما العم Leguminosae (Fabaceae)تعد العا لة البقولية    
ات وهممممة وي المستلرنة.اسمممممت هممممية العا لممممة الممممئ لمممماح نمممم ألنمممموا اباإضممممافة الممممئ نممممدد ممممما فممممة العممممراق نممممو  

Subfamilies Mimosoideae  و Papilionoideae و Caesalpinoideae  بعممم  الم مممادر  اااال
هممممممية المجمونممممممة النباتيممممممة كمممممملاح نمممممما ات مسممممممتقلة هممممممة  قسمممممممتالعراايممممممة منهمممممما الموسممممممونة النباتيممممممة و  رخممممممر األ

Mimosaceae    وPapilionaceae  وCaesalpinaceae  (.1987) الموسوعا 
وقمب   ةنقا ر اغلبها اسمتوا ي 5جن  مقسمة الئ  40بأنها تضم  والة  Mimosaceaeتميلت العا لة     

 Mimosa( نمو  و  10-350 ) Acaciaلمبع  األجنما  المقرخ مة منهما  ةاستوا ية َبمَينت فيها األنداد التقريبيم
( فقمد Carr,2006. امما كمار )(Lawrence, 1971)وا ا لمورن  ( أنم 3-10)   Prosopis( نمو  و 2-350 )

نمممو  مممما األقمممجار والقمممجيرات  2000 يعمممود اليهممما  ممموالةجمممن   40أقمممار المممئ اا العا لمممة المممميكورا تضمممم  ممموالة 
العقبية واألغلبية منها رخقبية وتكوا نالمية االنتقار تتول  ضما المنا ق االستوا ية وقمب  االسمتوا ية مركملا فمة 

والميع جما ت تسمميت  كمما أقمار المئ يلم   ما اكلر أنوا  الجمن  انتقماراو.  Acacia ق الجافة ويعد الجن  المنا
 Akakiaمما الكلممة اإغريقيمة  (Chakravarty, 1976)و جكرفمارتة  (Townsend, 1974) تونسمندكمل مما 

.وهميا األنوا قموكية فمة بعم  وتعنة القوكة واليع يقير الئ وجمود االيينمات ال Acaciaاو ما الكلمة الاتينية 
نمممو  تتمممول  نلمممئ المنممما ق االسمممتوا ية وقمممب   750الجمممن  الكبيمممر غالبممماو مممما يكممموا اقمممجار وقمممجيرات تتمممأل  مممما 

اا هنالم  أنموا  نديمدا  (Townsend, 1974) تونسمنداالستوا ية وبقكل رخاص فة استراليا وأفريقيا والهنمد ويكمر 
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و  .Acacia cynophylla Lindlو  Acacia arabica Willdململ  بعضمها مقمرخصمسمتلرنة فمة  مدا قنا 
Acacia farnesiana (Linn.)Willd.  وAcacia decurrens Willd. و Acacia macracantha 

Humb.&Bomp.  اسممتلرنت لضممر  اللينة.فضمماو نمما يلمم  فقممد أقممارت بعمم   الممبع  األرخممر غيممر مقممرخصو
لمم  ايمممة اات ممادية كبيممرا لممبع   Acacia  بمماا الجممن (Hon Allergy Glossary, 2004)الم ممادر منهمما 

 Acaciaأنوانممم  منهممما ال مممما العربمممة الممميع يسمممتعمل كممممادا ال مممقة او فمممة األدويمممة واأل بمممار كمممما فمممة النمممو  

senegal Willd.  وكمميل  مممادا التممانياTannin   المسممترخدمة فممة األ ممباو واألدويممة والتممة تسممترخر  ممما المم
Bark   ملل  األنوا بعAcacia arabica   كما أقار ويل. (Willis, 1966) بماا هميا الجمن  يسمتعمل فمة

 .Khaki clothت بيا الماب  بلوا الرخاكة 
نبمارا نما أنقماش وقمجيرات  Acaciaفقمد أقمارت المئ اا الجمن   Wikipedia (2007) ما الموسمونةأ  

ينمممايو  نمممام وامممد و مممفها ألول ممممرا ل Fabaceaeضمممما العا لمممة  Mimosoideaeلمممة  ي تعمممود أ ممملها المممئ العو 
نممو  م ليممة  950نممو  منمم   1300ويضممم الجممن   مموالة  Wattlesاو  Thorn treesوتعمر  انا باسممم  1773

موجودا فة المنا ق االستوا ية الجافة و تمئ المنما ق الداف مة والمعتدلمة منهما  األنوا فة استراليا فة  يا اا بقية 
ة باا الجن  المميكور لم  فوا مد  منانية واات مادية و بيمة افريقيا وجنوش أسيا وأمريكا. كما وأقارت هية الموسون

 A.melanoxylonبسممبش اسممترخدام ال ممما والتممانيا المسممترخر  ممما القلمم  وكمميل  الرخقممش اللممميا كممما فممة النممو  
 اليع يستضل لاغرا  الت دير.

و جكرفممممممممممممممارتة  (Townsend,1974) تونسممممممممممممممندفقممممممممممممممد أقممممممممممممممار كممممممممممممممل ممممممممممممممما  Albiziaاممممممممممممممما الجممممممممممممممن  
(Chakravarty,1976)  موسممونة الو(Wikipedia, 2007) االنتقممار نالميمماو فممة  ةبأنمم  ممما األجنمما  الواسممع

نمو   150جنوش وقرق أسيا مما ايمراا المئ كوريما وال ميا وتعتبمر مما األقمجار المتوسم ة فمة ال جمم تتمأل  مما 
الرجممل  ممما اسممم Albiziaاغلبهمما تسممتلر  لاغممرا  اللينممة كممممرات مقممجرا فممة ال ممدا ق. واممد اقممتق اسممم الجممن  

فمة منت م  القمرا اللماما نقمر وفمة بعم  األ يماا يكتمش ب مورا غيمر  Filippo de Albiziالنبيمل اإي مالة 
 A.julibrissinكمممما أقمممار جكرفمممارتة بوجمممود نمممونيا فقممم  مسمممتلرنة فمممة العمممراق وهمممة ا  Albizzia ممم ي ة 

Durazz.   والنوA.lebbeck Benth. فارسمية واد جما ت تسممية النمو  األول مما الكلممة الGul-i Abrisham  
تعنممة  ريممر. وهنالمم  تسممميات  Abrishamتعنممة لهممرا ا و Gul)َكممل ابريقممم( والمميع يعنممة ألهممار ال ريممرا فممم َكممل 

و مممديلاو سمممميت بمممم قمممش رخسمممش  Silk treeو  SHAJRAT AL- HARỈRمنهممما قمممجرا ال ريمممر  أرخمممر 
Shabkhosb الوريقات باتجاة األسفل ألنا  الليل. اما ما االسم الفارسة أيضا وتعنة الراود الليلة بسبش ان نا  
 تونسمممممممندوأقمممممممار  LABAKHولمممممممب   BARHĀMفضالبممممممماو مممممممما يسممممممممئ بمممممممم برهمممممممام  A.lebbeckالنمممممممو  اللمممممممانة 

(Townsend,1974)  باا بارساParasa  يكر ان  فة اغلش المنا ق الفارسية ت لق نليم  اسمم  1948فة نام
ABRISHAM HIND و يسمئ جمول قمرق الهنمد وتعنة اقجار ال رير الهندية اEast Indian walnut   ولم

أهمية اات ادية ما نا ية الرخقش الجيمد المسمتعمل فمة  منانة األلماح والبنما  وللت مدير فضماو نما لرانتم  فمة 
ال دا ق ونلئ  ول القنوات لالمواا ألهمارة الجيابمة ا فضماو المئ فوا مدة ال بيمة  يمح اا مسمترخلص الليتمة للبميور 

واماب  لسسمهال والسمياا   Opthalmic diseases البيور نفسها تستعمل فة أمرا  االلالسيمية مفيد للجيام و 
 ومسترخل ات القل  تستعمل فة جرا ة العيوا .

والتة تقير الئ  ساسية  Mimicفجا ت تسميت  نسبة الئ الكلمة اإغريقية  Mimosaوبرخ وص الجن  
 انمم  يوجممد نممو  وا ممد فقمم  فممة العممراق بقممكل مسممتلر  وهممو نممو  اال 500ويضممم همميا الجممن   مموالة  األنمموا بعمم  

M.pundica L.  والميع يسممئ بممMUSTAHIYAH   او النبمات ال سماSensitive plant  اوHumble 
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plant  ا(Chakravarty,1976) رات الوريقات نلمئ ال ركمة نتيجمة التضماي . وسمة بال سا  ويل  بسبش اابلية
وكيل  القابلية  Pulviniوالوريقات الموجودا نند السويق والتة تدنئ بالوسادا  فة ضض  الما  نند انتفاخ الوراة

امممممممما اسمممممممتعمال  فقمممممممد (.  Carr,2006) نلمممممممئ ال ركمممممممة السمممممممريعة كاسمممممممتجابة المممممممئ اللمممممممم  او تعرضمممممممها لل مممممممرارا
بمماا همميا النممو  غالبمماو ممما تسممتعمل  المواقممة لاكممل وكمميل  اا مسترخل ممات الجمميور  (Chakravarty,1976)يكممر
 وا مفيدا فة ال  بة ومقاكل الجهال البولة اما مسترخل ات االوراق فتستعمل فة معالجة التقرح والرخرا .تك

نو  اغلبها م لية تنتقر ضما المنا ق الداف ة ما العالم  40فيضم  والة   .Prosopis Lما نا الجن  ا
 P.fracta (Banks &Sol)وهما فان  يوجد نونيا من  فة العراق  (Townsend, 1974) تونسند الئواستناداو 

Macbride   وهمو األكلمر انتقماراو والنموP. juliflora (Sw.)DC.  مقميراو المئ اا النمو  األول يعمر  ت مت اسمم
 ESTIRIوفممة قمممال العممراق يعممر  باسممم اسممترع  KHARNŪBاو الرخرنمموش  SHAUKاو  SHŌKالقممو  

ي لق بقكل نام نلئ هيا النمو   SHŌK باا االسم العربة (Guest,1933)فة  يا يكر كيست  ASTRIاو 
ممما المو ممل الممئ الكمموت اممما فممة العمممارا في لممق نلممئ الجممل  الرخضممرع منمم  اممما اللمممرا فتسمممئ الرخرنمموش بينممما فممة 

ينتقمر هميا النمو  فمة وديماا الجبمال والضابمات المفتو مة ننمد و الب را ي لق نلئ النبات بقكل نام اسمم الرخرنموشا 
ق الرمليممة الر بممة وفممة ال مم را  ننممد المنرخفضممات والقنمموات ونلممئ  ممول وديمماا م ممار  ال مميا األ مممر والمنمما 

األنهار. اما استعمال  فيعتبمر كممادا غيا يمة لاغنمام والمواقمة ويكموا  اويماو نلمئ ال مما المقماب  لل مما العربمة 
نما األرخقماش ال ملبة  السابقة اليكر وكيل  القل  اليع يستعمل كمادا أولية للتانيا فضاو  األنوا الناتج ما بقية 

 .(Townsend, 1974)    واللقيلة التة يمكا اا تكوا كمادا جيدا للف م
ضممما  Papilionaceaeلممة ي العو  الممئالتممة تعممود  األجنمما فيعتبممر ممما  Alhagi Gagnebinالجممن   اممما

 Xerophyte فافيمةجنباتمات البي مة الوهمو مما الجافة وال مارا  الظرو يت مل  يمتال بكون  نقبةو العا لة البقولية 
 بأنم  (Townsend, 1974) تونسمند أقمارفمة العمراق فقمد  أمما .آسميامما  األوسم منما ق القمرق  يح ينتقر فمة 

او  MANN AS-SAMĀالمعمرو  باسمم ممال السمما   .Alhagi graecorum Boissيضمم نمونيا األول  
 Alhagiد  الممممرا اسمممم و  .Alhagi camelorum Fischواللمممانة  ASAL AN-NIDAنسمممل النمممد  

maurorum Baker  المعممممرو  باسممممم ال جممممةAL-HAGGI  اوAL-HAJJI  والعممممااولAQUL   وقممممو
فقد أقمار المئ  (Chakravarty,1976). أما جكرافارتة وأسما  أرخر  نديدا SHAUK AL-JAMALالجمل 

مد نليها المواقمة أنوا  وا دها هو العااول اليع انتبرة ما أهم النباتات ال  راوية التة  تعت 5اا الجن  يضم 
تترقممح ممما وهممة مممادا جافممة بنيممة اللمموا تقممب  العسممل  Mannaفضمماو نمما وجممود مممادا المنمما واألغنممام فممة غمميا ها. 

            نند  عوبة التنف .ل فة وملينة وتستعمل متستعمل  بياو كمادا الساق 
الوراق العليممما والسمممفلئ ونلمممئ  مممعيد الدراسمممة التقمممري ية فلمممم تممميكر أع معلوممممات ترخمممص دراسمممة بقمممرات ا   

المدروسممة لميا سمميكوا هميا الب ممح م اولمة لعمملل  األنموا ومقما ا السمميقاا وسمويقات ون ممول االوراق ألع نمو  ممما 
 .نا بعضها البع  تقري ياو  األنوا تل  

 
 
 

 المواد وطرائق العمل
 Epidermisتحضير البشرة  -1
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)منت م  الورامة( تقريبماو ب يمح يقمتمل نلمئ العممرق أرخمي جمل  مما الورامة كاملمة النممو وركمل نلمئ مكمماا لابمت     
لل  ممول  Stripping offأو السممل    Peelingالوسمم ة وجممل  ممما الن ممل وال افممة واسممتعملت  ريقممة التققممير 

ا بعممدها نقلممت  Forcepsنلممئ البقممرتيا العليمما والسممفلئ ويلمم  باسممتعمال قممفرا تقممريح وملقمم  يع نهممايتيا دايقتمميا 
نظي  ي توع نلئ مما  إلالمة الممواد المتبقيمة وبقايما النسميج العالقمة  Petri Dishبترع  البقرا الم ضرا الئ  بق

%( 70%( الم ضمممرا فممة ك ممول أليلمممة )1نلممئ البقممرا ا نقلممت البقمممرا المنلونممة الممئ  مممبضة السممفرانيا بتركيممل )
%( لعممدا 70( دايقممة ا بعممدها نقلممت الممئ أ بمماق بتممرع ت مموع ك ممول أليلممة )2–5وموضممونة فممة  بممق بتممرع لمممدا )

مرات للترخلص ما ال بضة اللا دا . بعد يل  نقلت البقمرا المئ قمري ة لجاجيمة ت تموع نلمئ ا مرا مما الكليسميريا 
 وفرقت البقرا وغ يت بض ا  القري ة وأ ب ت نند ي جاهلا للف ص والدراسة .

    Clearing of Leaves  تشفيف األوراق  -2
رع تسمما  جممم الوراممة وال اويممة نلممئ الم لممول هيدروكسمميد ال مموديوم نقلممت األوراق المدروسممة فممة أ بمماق بتمم     

NaOH  يموم مما ضمرورا اسمتبدال الم لممول  20-15% انتممادا  نلمئ سمم  الورامة ولممدا تتمراوح مما 5-2تركيمل
ل يا ارختفا  لموا النسميج المتوسم  كليما مما الورامة. لمم غسملت الورامة بالمما  لعمدا ممرات للمترخلص مما  بآرخر يومياو 

% الم ضممرا بك ممول أليلممة 1م لممول القانممدع. بعممدها نقلممت فممة أ بمماق بتممرع  اويممة نلممئ  ممبضة السممفرانيا الممر ال
% ولعمدا ممرات للمترخلص مما ال مبضة اللا مدا ومما لمم 70لانية. وغسلت األوراق بمالك ول االليلمة  30% لمدا 70

الكليسمممريا ووضممما غ ممما   غسممملها بمممالك ول االليلمممة الم لمممق. تمممم تلبيتهممما نلمممئ قمممري ة لجاجيمممة نظيفمممة باسمممترخدام
 .Hickey, 1973)) القري ة نليها لتكوا جاهلا للف ص. ولقد انتمدت نلئ الم  ل ات الواردا فة هيكة 

 -:  Preperation of Transverse Sectionsتحضير المقاطع المستعرضة    -3
تة بابممل وكممربا  اسممترخدمت فممة هممية الدراسممة نينممات نباتيممة  ريممة جمعممت ممما المنمما ق القريبممة بمميا م ممافظ 

% و فظممت بممنف  التركيممل فممة اللاجممة 70سممانة لممم غسمملت بك ممول  24لمممدا  .F.A.Aولبتممت العينممات بم لممول 
 ل يا االستعمال. 

-%80ملممم ومممررت فممة سلسمملة ت مماندية ممما الك ممول االليلممة  2ا عممت النممماي  الممئ ا مما  ممضيرا  مموالة 
لة م لق لمدا سانة كاملة. وبعدها ممررت الق ما % لمدا سانتيا فة كل تركيل وبعدها فة ك ول ألي95-90%

( بالتتمممابا لمممم بممماللايليا النقمممة لممممدا  3:1ا 1:1ا 1:3فمممة ممممليج مممما ك مممول أليلمممة م لمممق ولايلممميا بنسمممش  جميمممة )
 .   (Sass,1968)سانتيا لكل معاملة 

نة كمة ي مل سما 48م ولممدا  60سكش اللايليا وأضي  بدالو منم  قمما البمارافيا السما ل فمة فمرا بدرجمة     
بممارافيا نقممة وتركممت األونيممة فممة الفممرا  ننمم بممدالو  وأضممي البممارافيا م ممل المملايليا المتبرخممرا بعممدها سممكش البممارافيا 

سانة إلالة ألار اللايلياا بعدها سكش البارافيا ووضا بدل  بارافيا نقة وتر  فة الفرا لممدا سمانتيا ا  72لمدا 
 ركت فة الفرا ليلة كاملة.كررت هية العملية ست مرات وفة األرخيرا ت

القوالش الباستكية بالقما المن هر بعد وضا نمموي  معميا فمة كمل االمش ا لبتمت القوالمش القممعية  مل تم      
ال اويمممة نلمممئ النمممماي  نلمممئ  واممممل رخقمممبية رخا مممة بعمممد اا قممميبت القوالمممش بقمممكل متممموالع مسمممت يات يتوسممم   

 . Rotary Microtomeالنموي  ليكوا جاهل للق ا بالمقرح الدوار 
نلممئ قممرا ح لجاجيممة  Ribbone أقممر ةمممايكروميترا لممم فرقممت المقمما ا بقممكل  12-10ا عممت النممماي  بسممم  

كليسممريا وفواهما ا ممرات ممما المما  المق ممر ا وبعممدها وضمعت القممرا ح نلممئ  – األلبمموميانظيفمة م ليممة ب بقممة مما 
وقمارما  (Sass,1968)ا كما جا  فة سما  القما ما المقا ا وت بيضه الالةم . تمت  45-40 في ة سارخنة 
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والسويقات ت ت المجهمر  واألوراقلم ف  ت القرا ح الجيدا للسيقاا  (Sharma and Sharma,1972) وقارما
 وتم ت ويرها.

 النتائج والمناقشة
 -:  Ordinary Epidermal Cells of leaf لورقةاالعتيادية لبشرة الخاليا   -أ

 Antictinal Cell Wallممما رخممال الف ممص المجهممرع أا الجممدراا العموديممة  ممما الدراسممة ال اليممة أتضممح
ا وكميل  بميا  األنموا لرخايا البقرا االنتيادية فة أنوا  األجنا  ايد الدراسة تتضاير فمة أقمكالها وأ جامهما بتبمايا 

لم  يو  مفة فمة النمو  الوا مد . ممما يجع  Adaxial and Abaxial surfacesالس  يا العلوع والسمفلة للورامة 
 كانممت رخايمما الجممدراا فممة البقممرا السممفلئ فقممد(  1معتمممدا فممة التقممرخيص بوضممعها نلممئ قممكل مجمماميا ) جممدول 

ومن يمة    Albizia lebbeckو  Acacia farnesianaفة النونيا  Straight – Curvedمن نية  –مستقيمة 
Curved  فممة النممونياAlhagi camelorum   وProsopis fracta     فةةا نوعةةو  ومتموجةةMimosa 

pundica   وقمديدا التممموSinuate  فممة النممو  Albizia julibrissin أممما بالنسممبة للسمم ح العلمموع فقممد امتممالت .
 Acaciaالنمونيا  من نيمة فمة –جدراا الرخايا ب بيعة مقاربة المياو لمما فمة السم ح السمفلةا فقمد كانمت مسمتقيمة 

farnesiana و Alhagi camelorum  من يممة فممة النمممونيا  ا فمممة  مميا كانممتAlbizia lebbeck    و
Prosopis fracta    ومتموجمممة فمممة النممموMimosa pundica    فمممة النمممو وقمممديدا التممممو  Albizia 

julibrissin. (. 2ا 1) لو ة 
نما يتعد  يل  الئ أبعاد الرخايااكما  اي كاا معدل ابعاد  تبمليا ان  لي  أقكال رخايا البقرا و دها متباينة وا 

و  Albizia lebbeck( مممايكرومتر فممة النممو  11.12×23.9البقممرا نلممئ السمم ح السممفلة يتممراوح بمميا ) رخايمما
بينمما كانمت معمدل أبعماد الرخايما نلمئ السم ح العلموع  ا  Alhagi camelorum( مايكرومتر فمة النمو  29×55)

 Mimosaو    Albizia lebbeck( ممممايكرومتر للنمممونيا 24×51.2( ممممايكرومتر و )22.9×34.1بممميا )

pundica   متدارخلممة بمميا تلمم  المعممدالت ونلممئ كمما السمم  يا العلمموع  األنمموا نلممئ التمموالة. فممة  مميا كانممت بقيممة
ولجميما  Straightالمسمت يل يو الجمدراا المسمتقيمة  هاقكلالرخايا بوالسفلة. أما بقرا العرق الوس ة فقد تميلت 

 .األنوا 
   Stomata of leaves في االوراق الثغور -ب 

توجمممد اللضمممور نلمممئ  اي Amphistomatic leaf مممما النمممو  بأنهممماالمدروسمممة  أوراق أنممموا  األجنممما تميممملت 
 Hypostomaticمما النمو   ممابأنه أوراام اليع امتالت  Albiziaباستلنا  نونة الجن  الس ح العلوع والسفلة 

leaf يمل الجممن  تم أمكمماتتمول  اللضممور نلمئ بقممرا السم ح السممفلة فقم  دوا العلمموع وبميل   ايAlbizia  نما بقيممة
 ةتميمل لالمتمم أما مما نا يمة المعقمدات اللضريمة فقمد  المدروسة باسترخدام هية ال فة التقرخي ية المهمة. األجنا 

والميع تميمل بوجمود رخليتميا مسماندتيا  Paracytic typeأنوا  ما ال رل اللضريةا أولها ال رال اللضمرع المتموالع 
 Acacia farnesiana ، Albizia lebbeck  ،Mimosa األنممموا ت بهممما مواليمممة للرخليمممة ال ارسمممة وامتمممال 

pundica    وProsopis fracta   أمما ال مرال اللمانة فهمو  (.2ا 1ونلئ كا السم  يا العلموع والسمفلة) لو مة
مرختلفمة األ جممام ت ممي  بالرخليممة ال ارسممة  ابوجمود لمماح رخايمما مسمماند المميع يتميمملو  Anisocytic typeالمتبمايا 
اللالح فكماا مما ال مرال أما ،   Mimosa pundicaالسابقة اليكر باستلنا  النو    األنوا هيا ال رال فة  وظهر
و  Albizia lebbeck ياامتممال بعممدم وجممود الرخايمما المسمماندا وتميممل بمم  النممون اي Anomocytic type القمماي

Alhagi camelorum  كممال  وجولمم تا وهمميا النتمما ج لممم تتفممق ممما ممما يكممراة مي (Metcalfe and Chalk, 
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تكموا فقم  مما النممو   Mimosaceaeلمة  للعوي األجنما  أنمموا اا اللضمور الموجمودا فمة  المئ أقمارا ينمما  (1950
 .ال راليا القاي والمتبايا أيضاوجد  ايالمتوالع 

غيممر انهمما وب ممورا نامممة  األنمموا وبرخ مموص كلافممة اللضممور وانتقممارها نلممئ سمم  ة الوراممة فقممد ارختلفممت بمميا 
 Alhagiباسمتلنا  النمونيا  األنموا كوا اكلر كلافة نلئ الس ح السفلة مما نلي  فة الس ح العلموع فمة جميما ت

camelorum  و Prosopis fractaممما همو موجمود فمة السم ح  كلمرأوجمد نمدد اللضمور فمة السم ح العلموع  اي
 السفلة وهما مجمونتيا  سش دليل اللضور فة الس ح  الئ األنوا السفلة وبيل  يمكا تقسيم 

 Acacia األنممممموا ( وتضمممممم  19-7.5المجمونمممممة األولمممممئ  وتكممممموا يليمممممل اللضمممممور فيهممممما م  ممممموراو بممممميا) 

farnesiana ، Alhagi camelorum  ا و Prosopis fracta. 
والنمممو   Albizia( وتضمممم نمممونة جمممن  23-20المجمونمممة اللانيمممة  وكممماا دليمممل اللضمممور فيممم  م  ممموراو بممميا )

Mimosa pundica   . 
 مجمونتيا هما  الئ األنوا  يا اا دليل اللضور نلئ الس ح العلوع اسم  فة

ننممد السمم ح العلمموع برخلوهمما ممما  أورااهمماامتممالت بقممرا  اي Albizia  وتقمممل نممونة جممن  األولممئالمجمونممة 
 المعقدات اللضرية وكما مر سابقاو.

(. 21-7.2ل اللضمور م  موراو بميا )المدروسة والتة يكوا دليم األجنا  أنوا المجمونة اللانية  وتقمل بقية 
الئ اا ليادا تردد اللضور ربما يكوا   (1988) نمراا الي  أقارواد يكوا هيا التبايا فة كلافة اللضور  سش ما 

 Alhagiيلممم  النمممو   وأكمممد اسمممتجابة للظمممرو  البي مممة الجافمممة أو قمممب  الجافمممة أو ليمممادا فتمممرا تعرضمممها للقمممم 

camelorum   لعديممد مما البمما ليا كسممبيكماا الممئ العمدد الكروموسممومة وهمميا مما يقممير اليم  اربمما يعممود يلم  ا او
 . (Stebbins, 1971)وستبينل  (Speckmann et al., 1965)ا و وآرخر 

اللضمور نلمئ  أبعمادا فقد تراو ت معمدالت رخر األاللضور اد تباينت هة  أبعاد( يا ظ اا 1وما ما ظة جدول )
ك مد  .   Mimosa pundicaو  Albizia julibrissin كرومتر للنمونيا( مماي11.25×17السمفلة بميا ) السم ح
اللضمور نلمئ السم ح العلموع تراو مت  أبعماد أمما. أنلمئك مد   Alhagi camelorum( للنمو  19×25.4و ) أدنمئ
 Acacia( مةةةةومترومتر و عةةةةو  22×25و )   Mimosa pundica( مممممايكرومتر للنمممو  12×15.3بممميا )

farnesiana ، فكانممت متدارخلممة بمميا  ممدود تلمم  المعممدالت ولكمما السمم  يا  رخممر األ لانمموا لقياسممات بممااة ا وأممما
 السفلة والعلوع.

 Venationنظام التعرق  -ج

 Brachidodromousهمو النظمام العضمدع  األولللتعمرقا  األنظممةنتا ج الدراسة وجود نونيا ما  أظهرت
الن ممل بممل تت ممل ممما بعضممها الممبع  نلممئ قممكل  وتميممل همميا النظممام بمماا العممروق اللانويممة ال تنتهممة ننممد  افممة

 األنمموا البممارلا ممما وجممود نممرق وسمم ة يمتممد بقممكل مسممتقيم واممد وجممد همميا النظممام فممة جميمما  األامموا سلسمملة ممما 
ا اللمياا كانما يمملاا النمو  اللمانة مما Prosopis fracta ا و  Alhagi camelorumالمدروسمة نمدا النمونيا 

 يممح يتميممل بمماا الجممل  السممفلة مممما  Kladodromousوالنظمممام  األوللنظممام وهممو نظممام متممدارخل بمميا ا األنظمممة
فممرو   الممئالتمة تممرب  العممروق اللانويمة فممة  مميا اا الجممل  العلموع منهمما تتفممر  العمروق اللانويممة  أامموا الورامة يكمموا 

  افة الن ل. الئودوا اا ت ل  أاوا دوا اا تكوا  أرخر 
المدروسممة فكانممت  األنمموا ممما  األولممئوق اللالليممة فممة المجمونممة الناتجممة ممما التقمما  العممر  Areolsالفسممح  أممما
. فمممة أرخممر تمممارا  Imperfectتممارا وغيمممر تامممة  Perfectتاممممة  Completeكاملممة  polygonal األوجممم متعممددا 

ا فكانمت كاملمة Prosopis fracta و   Alhagi camelorum ميا كانمت المجمونمة اللانيمة المتمللمة بمالنونيا 
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بسي  بنوني  المستقيم والمن نة او  أماوالفسح غالباو ما تكوا متفرنة وغير متفرنة والتفر  يكوا  غير تامة فق  .
تنتهة فيها الق ميبة بانتفماخ واضمح وبمارل  األنوا . وما الجدير باليكر باا هنال  بع   (3) لو ة  كليرا التفر 

 ا األنممممممممممممممو كممممممممممممممما فممممممممممممممة  ( Aا 3 لو ممممممممممممممةتأرخممممممممممممممي ممممممممممممممما رخالمممممممممممممم  الق مممممممممممممميبة القممممممممممممممكل الهممممممممممممممراوع )
Alhagi camelorum  و Prosopis fractaوMimosa pundica  .  مما ما ظمة انم  تمم االنتمماد نلممئ

 . (Hickey, 1973)الم  ل ات التة ترخص التعرق ما هيكة 
 Cross Section of Blade المقطع المستعرض لنصل الورقة -د

ايمد الدراسمة كماا مما النمو   جنما األ ألنموا  Mesophyllالدراسة ال الية اا نمم  النسميج المتوسم   أظهرت
Dorsiventral  اي يتواجمد النسمميج العمممادع نلممئ جانمش وا ممد ممما الوراممة فقمم  ت مت البقممرا العليمما مباقممراو ولجميمما

ظهممممر فيهممممما الممممنم   اللممممياا Prosopis fracta و Acacia farnesianaباسممممتلنا  النممممونيا  األنمممموا 
Isobilateral . 

تضايراو مل وظاو فمة قمكل المق ما العمام لن مول الوريقمات رخ و ماو ننمد راق األو  أظهرتفقد  أرخر نا ية ما 
تميل المق ما  ايا Prosopis fracta و Acacia farnesianaتميل النونيا  أمكامن قة العرق الوس ة. فقد 

فمة  األسمفلواليلمة الت مدش مما  األنلمئبكون  مستوع فة كا الس  يا العلوع والسفلة ا بينما كانت مستوية ما 
 Albizia فممة النممو  األسممفلمسممتوية ممما  –واليلممة الت ممدش  األنلممئومسممتوية ممما   Albizia lebbeckالنممو  

julibrissin النممونيا أممما Alhagi camelorum  وMimosa pundica   بأنمم مق مما ن ممولهما  تميمملا فقممد 
د مما الرخايما العماديمة . فضماو نما وجمود  م  وا ماألسمفلوم مدش المياو مما  األنلمئمقعر المياو مما  –مستوع 

المدروسمممة  األنممموا يقممما فممموق من قمممة العمممرق الوسممم ة والتمممة تعمممد اسمممتمرار ل بقمممة النسممميج المتوسممم  لن مممل جميممما 
وبميل  تتفمق النتما ج مما  ( ا4) لو مة  األنموا تميلة نما بقيمة  أمكاوبيل    Alhagi camelorumباستلنا  النو  

بمماا  بقممة الميلوفيممل تكمموا مرختلفممة فممة القممكل  (Metcalfe and Chalk, 1950)ميتكممال  وجولمم   يكممراةممما 
 ن ول الوريقات فة العا لة البقولية. أنوا وال جم بارختا  

(  2 جمممدول) ما ظمممة  ا فمممما األنممموا ارختافممماو جوهريممماو بمممارختا   أظهمممرتفقمممد الن مممل  أبعمممادمممما يرخمممص  أمممما
( مممممايكرومتر 425-207.5و )( مممممايكرومتر 162.5-107.5يتممممراوح بمممميا ) Laminaنا ممممظ اا سممممم  الن ممممل 

كانمت ضمما تلم  الممديات.  األنموا نلئ التوالة وبقية  Acacia farnesianaو  Albizia julibrissinللنونيا
فممة  Sub-papilloseاو قممب   ليميممة Papillose ليميممة  بأنهمما Mimosaceaeلممة  البقممرا فقممد تميمملت العوي أممما

تكمموا يات قممكل  ال ليمممات بممأا( 1950كممال  وجولمم  )تاليمم  مي ممما أقممارا وهمميا يتفممق ممماالمدروسممة  األنمموا جميمما 
 أنموا كمما فمة  Mammiformقمكل  أو .Acacia sppالجمن   أنموا كمما فمة  Semisphericalقمب  المدا رع 

نلمممممئ السممممم ح السمممممفلة مممممما أنممممموا  الجمممممن   Finger-shape اإ مممممبااو قمممممب   Mimosaو  Albiziaالجمممممن  
Albizia  وProsopis  . الجمممدراا الرخارجيمممة مممما رخايممما البقمممرا متسممممكة امممما نلمممئ قمممكل تكممموا وب مممورا ناممممة

نلئ جميا أجلا  ن ل الوراة او اد ت تجل منا ق  اوية نلئ اللضمور كمما  Ridge-likeبرولات تقب  األرخدود 
ا أمممما الجمممدراا الدارخليمممة مممما رخايممما البقمممرا فضالبممماو مممما تكممموا هاميمممة Mimosaو  .Acacia sppفمممة النمممونيا 

Mucilaginous   كمما فمة أنموا  الجمنAcacia spp.  وAlbizia . والبقمرا كانمت نبمارا نما  م  وا مد مما
ممايكرومتر للنمو   12.5الرخايا المربعة او قب  دا رية القكلا وكاا معدل سمكها نلئ الس ح العلوع يتراوح بيا 

Mimosa pundica   مايكرومتر للنو   17.81وAlbizia lebbeck  ئ السم ح السمفلة معدل سمكها نلم أما ا
  Albizia lebbeckمممايكرومتر للنممو   16.88و  Acacia farnesianaمممايكرومتر للنممو   11.39فتممراوح بمميا 

الممياو مممما هممو نليمم  فممة السمم ح السممفلة.  أنلممئوب ممورا نامممة كانممت معممدالت سممم  البقممرا نلممئ السمم ح العلمموع 
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 األنموا ة ترختلم  فمة مقمدار سممكها بمارختا  الت Cuticle األدمةونلئ العموم غ ت س ح البقرتيا ب بقة ما 
مممايكرومتر للنممو   6.07و   Mimosa pundicaو  Albiziaمممايكرومتر لنممونة جممن   2.5متراو ممة بمميا  أيضمماو 

Acacia farnesiana اا  أقمارا  وجول  فقمد لميتكا أما فكانت متدارخلة ما بعضها البع . األنوا بقية  ا أما
الورامة يض مة سم  ة  األ يماااو غدية ونادراو ما تكوا ملسما  وفمة بعم   Verrucose بقة الكيوتكل اد تكوا 

مممادا مترسممبة بيضمما  تقممب  مممادا القممما او ت تمموع نلممئ القنمموات الراتنجيممة  Mimosaو  .Acacia sppللنممونيا 
ا وفممة بعمم  األ يمماا يوجمد مظهممر دهنممة يع ممة  .Acacia sppننمد نهايممة القممعيرات الضديمة فممة أنمموا  الجممن  

 .  Mimosa الكيوتكل نفس  فة أنوا  الجن  قكل 
باسمممتلنا  النمممو   األنممموا ب مممفيا مممما الرخايممما العماديمممة فمممة جميممما  تمللمممتوبرخ ممموص  بقمممة الميلوفيمممل التمممة 

Mimosa pundica   المئ. وبالنسمبة تتبمايا رخايما ال مفو  با والهماا لالمة  المئ  مفو ال اد ت ل نمدداليع 
 Mimosaممايكرومتر للنمو   81.88و   Albizia lebbeckرومتر للنمو  ممايك 47.14معمدل سممكها فتمراوح بميا 

pundica   ، معممدل سممم  الرخايمما العماديممة متممدارخل باسممتلنا  النممونيا  فقممد كمماا األنمموا بقيممة اممما فممةAcacia 

farnesiana  و Prosopis fracta ممايكرومتر و  233.13اللياا اظهرا معمدل سمم   بقتهمما العماديمة  موالة
األممر الميع يميلهما  Isobilateralاا الوراة كانت مما النمو   الئمايكرومتر نلئ التوالة والسبش يعود  109.69

 .نا بقية األنوا 
ف  ممة مدا ريممة  همماوالتممة غالبمماو ممما تكمموا رخايا اإسممفنجيةال بقممة اللانيممة ممما الميلوفيممل فتمللممت بالرخايمما  أممما

 Alhagiممايكرومتر للنمو   82.5و   Mimosa pundicaممايكرومتر للنمو   47.81ومفككمة يتمراوح سممكها بميا 

camelorum   .األنمموا ت ممنيفية فهممة كانممت  فممة جميمما  فقممد لممو ظ بانهمما ليسممت بمميع أهميممةال مملم الونا يممة  أممما 
المدروسمة الكبيممرا منهما تقمما فمة منت مم  المق مما ننمد من قممة العمرق الوسمم ة ونلممئ الجمانبيا تقمما  ملم تتممدر  فممة 

 -فكانمممت متراو ممة بممميا الكرويمممة أقممكالها أمممماالن مممل المتمللممة بالعريقمممات اللانويمممة واللالليممة . ال ممضر باتجممماة  افممة 
باسمتلنا  نمونة  األنموا ابعمة ال لممة ولجميما  اضافة المئ أليما السكلرنكيمية الم تقدا  األليا البيضوية ت ي ها 

 دات الونا يمة الرخقمبية  فو  ما الو  7-5فضاو نا وجود  Alhagi camelorumو النو   Albizia الجن 
مممايكرومتر للنممونيا  10.06مممايكرومتر و  6.75معممدل ا ممر تلمم  الو ممدات فقممد تممراوح بمميا  أممما.  األنمموا ولجميمما 

Prosopis fracta و Mimosa pundica   رخلت فة اياساتها.اتد األنوا نلئ التوالة وبااة 
 Acaciaن مول الوريقمات انفمرد النمو  تميلها رخمال الف مص المجهمرع لمقما ا  أمكاوما الما ظات التة 

farnesiana  لممادا التمانيا  اإفراليمةتململ القنموات والتمة  المق ما أجملا بوجمود البقما البنيمة اللموا منتقمرا فمة كمل
Brown Tanniniferous Content  ينما يكمرا بماا التمانيا  (1950) كال  وجول تميما يكرة ما  وهيا يتفق 

فمة  بقمة  تميمل البلمورات المعينيمة القمكل منتقمرا أمكما. كمما  Acaciaنسميج للجمن  ال أجملا يكوا قا ا فمة كمل 
فقممد انفممرد هممو انرخممر بوجممود الرخايمما   Mimosa pundica النممو  أممماا   Albizia lebbeckالميلوفيممل للنممو 

 األنموا ا بمااة ال لممة الونا يمة ننمد من قمة العمرق الوسم ة ليتميمل بهما نم أسفلالبرنكيمية الدا رية القكل الوااعة 
 ايد الدراسة.

  Cross Section of Petiolesيقات نصول االوراق المقطع المستعرض لسو  -هـ
 و  Alhagi camelorumالمدروسممممممة بكونهمممممما سممممممويقية باسممممممتلنا  النممممممونيا  األجنمممممما  أنمممممموا امتممممممالت 

 Prosopis fracta  فكانت غير سويقيةApetiolate  باسمتعمال  األنموا وبيل  تم نلل هييا النونيا نا بقية
تضممايراو جوهريمماو ممما  يممح  أبممدتفقممد  رخممر األ األنمموا المقمما ا المستعرضممة لسممويقات  أممماهممية ال ممفة الت ممنيفية. 
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ونممدد وسممعة ال مملم الونا يممة المكونممة للقممو  ونممدد ال مملم  Vascular arcالقممكل العممام وقممكل القممو  الونمما ة 
 الونا ية الجانبية والمساندا.

 الجهة السمفلئكاا المق ا العام للسويق يأرخي القكل الن   الدا رع ما  Acacia farnesianaففة النو  
مسماندا امد تكمموا  لتكموا لوا ممد جانبيمة وا مدا نلممئ كمل جانمش تضممم بمدارخلها  ملم ونا يممةومقعمر مما الجهممة العليما 

 Closed  نممما ال ممملم الونا يمممة المركليمممة فكانمممت مممما النمممو  أمممماسمممكلرنكيمية.  أليممما  ي هممما وا مممدا او النممميا ت

Medulated Cylinder  والتمة تكموا ناتجمة مما وجمود من قمة مسمتمرا ومضلقمة مما ال ملم الونا يمة وي ي هما مما
 الم تقدا ال ضيرا. األليا الرخار  قري  مستمر ما النسيج السكلرنكيمة المكوا ما 

 يمح يكموا ن م   فقد تميل مق ع  بكون  دا رع او قمب  دا مرع بالقمكل العمام Albizia lebbeckالنو   أما
فكانمت مف مولة نما  الونا يمةال ملم  أمماا األنلمئواد ت وع نلمئ تقعمر او ال ت تموع نليم  مما  األسفل مادا رع 

الكبيمرا  أممامفالكبيرا منها تقا فة الجهة السفلئ مما المق ما والمتوسم ة تقما  أ جامهابعضها البع  وتباينت فة 
مكونمممة مممما بعضمممها المممبع   األ جممماما بينهمممما  ممملم متباينمممة المعممماك  فمممة  ممميا تقممم ةوباالتجمممامممما الجهمممة العليممما 

كممل  لمممة كمماا يض يهمما ممما الجهممة العليمما باتجمماة الل مما  الجممدير بالمميكر بمماا االسمم وانة الونا يممة المركليممة. وممما 
المق ماا ال لم المساندا فكماا نمددها النميا تقعماا مما الجهمة العليما مما  أماالسكلرنكيمية .  األليا مجمونة ما 

فكاا بيضوياو ما نا ية القكل العام  يمح  Albizia julibrissinارختل  قكل مق ا السويق فة النو   يا  فة
ي تممموع كمممل منهمممما نلمممئ وا مممدا مممما ال ممملم الونا يمممة  األنلمممئويات بمممروليا مممما  األسمممفلكممماا ن ممم  دا مممرع مممما 

كبيمرا  أربعمةمركلية فكاا نمددها نا ال لم الونا ية ال أماالمساندا وبيل  يكوا  اوياو نلئ النيا ما تل  ال لما 
تممممرتب  فيممممما بينهمممما  مممملم ونا يممممة  ممممضيرا لتكمممموا االسمممم وانة الونا يممممة المرتب ممممة ممممما بعضممممها نمممما  ريممممق األليمممما  

 السكلرنكيمية.
فكممماا  اويممماو نلمممئ  ممملم ونا يمممة المكونمممة لاسممم وانة الونا يمممة   Mimosa pundicaنممما سمممويق النمممو   أمممما
 يح تكونت ما لاح  لم ونا ية كبيرا تقا ما الجهمة السمفلئ يات  Open Medulated Cylinderالمفتو ة 

القمكل الن مم  دا مرع مرتب ممة ممما بعضمها الممبع  بواسم ة األليمما  السممكلرنكيمية تقما فواهمما  لممة ونا يممة وا ممدا 
معكوسة ما الجهة العليا التمة تكموا  اويمة نلمئ بمروليا جمانبييا تضمم فمة كمل جانمش وا مدا مما ال ملم الجانبيمة 

. وجا ت النتا ج الم  ل نليها ما المقا ا المستعرضمة للسمويقات متفقمة مما مما  (5) لو ة المفتو ة  مسانداال
نلممئ  مملم نهايممة سممفلئ  اويممة  يو( بمماا المق مما المسممتعر  للسممويق يكمموا 1950ميتكممال  وجولمم  ) اليمم  أقممارا

مما ما ظمة انم  تمم االنتمماد  )العليما(. يمةاألمامونا ية مستمرا ترافقها بع  ال لم المساندا الجانبيمة فمة النهايمة 
 . (Radford et al. , 1974) وآرخروا قكل السويق ما رادفورد فةنلئ الم  ل ات الواردا 

 
 
  Cross Section of Stem المقطع المستعرض للساق -و

 مممدا المدروسمممة بممماا قمممكل المق ممما العمممام لمممم يكممما يو فا األجنممما  أنممموا الدراسمممة التقمممري ية لسممميقاا  أوضممم ت
المدارخل فقمد  المئتقري ياو ما الرخار   أمادا رع مضلا.  -يات قكل دا رع بأنها األنوا ت نيفية فقد تميلت جميا 

فمة جميما األنموا   يات قمكل قمب  دا مرع وأ يانمامسمت يلة القمكل  -لو ظت    وا د ما رخايما البقمرا المربعمة
 بقة  األنلئيض يها ما ا  فيا –ما    وا د  البقرا في تكوا تاليع اد  Prosopis fractaباستلنا  النو  

 8.75 الممئ Mimosa pundicaمممايكرومتر للنممو   2.86المميع تممراوح معممدل سمممك  بمميا  Cuticle األدمممةممما 
 28.33مممممايكرومتر و  7.5معممممدل سممممم  البقممممرا فقممممد تممممراوح بمممميا  أممممما اProsopis fracta مممممايكرومتر للنممممو  
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نلممئ التمموالة. تلممة  بقممة البقممرا  بقممة   Alhagi camelorumو  Albizia julibrissin مممايكرومتر للنممونيا 
جميا األنوا  المدروسة وهة مجمونة ما الرخايا المس  ة او المكعبة نديمة المسافات البينية فة  Corkالفليا 

( فمة 2فقمد تراو مت نمدد  بقمات الفلميا ) . Mimosa pundica و  Alhagi camelorumباسمتلنا  النمونيا 
عممدل سممم  م بقممات وب (5-4مممايكرومتر فممة  مميا كانممت ) 23.57عممدل سممم  موب Acacia farnesianaالنممو  

فكانمت نمدد  بقمات الفلميا  Albizia julibrissinالنمو   ا أمما Albizia lebbeckممايكرومتر فمة النمو   63.21
قمممات (  ب4-3يمتلمم  ) Prosopis fractaفمممة  مميا اا النممو   مممايكرومتر 50.63( وبمعممدل سممم  3-2بمميا )

فقممد تميممل بوجممود النسمميج البممارنكيمة   Alhagi camelorumالنممو   أممما. مممايكرومتر 44.58وبمعممدل سممم  اممدرة 
 بقمة الفلميا امد تسمتبدل ب بقمة  اا مماتكمال  وجولم  يم مما أقمارا اليم  مما وهميا يتفمقالهوا ة بدالو ما  بقة الفليا 

الموجمود فمة االجملا  الرخارجيمة  Phellogenويعتبر ا ل هيا النسميج مما الفلموجيا  Arenchyma Tissueما 
وبممدارخلها مكونممات  يممة. ونلممئ الممرغم ممما اا البمما ليا  ممما الققممرا والتممة ت تمموع نلممئ رخايمما يات جممدراا سممليلولية

انم  لمم يجمد ململ  اال Mimosa pundicaانرخريا يكرا وجود ملل هيا النو  ما النسيج فة ساق وسويقات النو  
لمماح  -بوجممود  مفيا  Alhagi camelorumدرو .فضمماو نما يلم  فقممد امتمال النممو  همية ال المة فممة النمو  الم

 مممفو  مممما الرخايممما العماديمممة المتدرجمممة فمممة ال مممول ن مممو المممدارخل وال اويمممة نلمممئ الكلوروباسمممت وتكممموا نديممممة 
الضممو ةا  المسممافات البينيممة تلممة من قممة البقممرا والنسمميج الهمموا ة مباقممراو والضممر  منهمما اسممتضالها فممة نمليممة البنمما 

( اا هنالمم  بعمم  السميقاا التممة ت مموع نلممئ رخايمما نماديممة  قيقيممة ويلمم  1988العممانة و ممالح ) اة سمش ممما يكممر 
ب ورا ر يسية نتيجة لضممور االوراق او لعمدم وجودهما كمما  Photosynthesisنندما تقوم بعملية البنا  الضو ة 

 . .Statice spp وستاي  Casuarina فة سيقاا كالوينا
 أقمارارنكيمية الدا رية القكل وال اوية نلئ المسافات البينيمة التمة افقد تمللت بالرخايا الب Cortexققرا ال أما

وغالبماو مما ت تمل مسما ة كبيمرا فقمد تمراوح نمدد  مفوفها بميا  Abundant بقمة واسمعة  بأنهماميتكال  وجول   اليها
معممدل  ا أممما Albizia lebbeck  (  بقممة فممة النممو 13-8و ) Prosopis fracta (  بقممات فممة النممو 2-3)

 Albiziaو  Prosopis fractaمممايكرومتر للنممونيا  252.08مممايكرومتر و  30.17سمممكها فقممد تممراوح بمميا 

lebbeck  فكانممت م  ممورا بمميا تلمم  المممديات.تلة  بقممة الققممرا من قممة االسمم وانة  األنمموا بقيممة  أمممانلممئ التمموالةا
نبممارا نمما  مملم ونا يممة مت مملة ممما بعضممها الممبع   بأنهمماكممال  وجولمم  ميت اليهمما أقمماراالتممة تميمملت كممما الونا يممة 

المدروسمة لميا فماا قمكل  األنموا ومستمرا ي عش الف ل بينها نتيجة لوجود النممو اللمانوع الميع امتمالت بم  جميما 
 األليما نما بعضمها. ويض مة تلم  ال ملم مجمونمة مما  األنموا ت نيفية لعلل  أهميةال لم ونددها لما يكا يات 

الميع يكموا بقمكل قمري  مسمتمر  Bundle cup fiberابعمة ال لممة  أليما م تقمدا مما بعضمها المبع  لتكموا ال
المميع كمماا بقممكل   Alhagi camelorumباسممتلنا  النممو   األنمموا ممما ان نمما ة ننممد كممل  لمممة ونا يممة فممة جميمما 

 األنموا يا النمو  نما بقيمة تميمل هم أمكماتأرخمي القمكل الكمروع تقما فموق من قمة الل ما  وبميل   األليما مجمونة مما 
التمة تمراوح نرضمها رخليمة وا مدا  Medullary Rayالمدروسة . يترخلل ال لم الونا ية مجمونة ما الرخايا اللبية 

Uniserriate  وتميممملت من قمممة الل ممما  فمممة ال لممممة الونا يمممة الوا مممدا بقمممكل بيضممموع او ن ممم  دا مممرع فمممة جميممما
 أيضماالميع تميمل بالقمكل المللمح وبميل  نمدت همية ال مفة مهممة   Alhagi camelorumباستلنا  النو   األنوا 

من قة الرخقش فقد تميلت بوجود الو دات الونا ية المرتبة نلئ  أماايد الدراسة.  األنوا لعلل هيا النو  نا بااة 
 Acacia farnesiana(  م  فمة النمو  4-1فقد تراو ت بميا ) األنوا بارختا   أندادهاقكل  فو  ترختل  

المميع لممم يمكما تميممل نممدد  Prosopis fractaباسمتلنا  النممو   Albizia lebbeck(  م  فممة النمو  10-5و )
 27.14معمدل ا ممر تلم  الو مدات فقمد تمراوح بمميا  أمما مفوف  بسمبش اسمتمرار ال ملم ب يمح ي ممعش الف مل بينهماا 
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 (3)جمدول  نلمئ التموالة Prosopis fractaو  Mimosa pundicaممايكرومتر للنمونيا  53.89ممايكرومتر و 
 . (6)لو ة 

 Prosopis fractaالنمو  ا فقمد بمدت ضميقة فمة األنموا فمة سمعتها بمارختا   Pithكما ارختلفت من قة اللش 
ملمم كمما وتميمل النمو   1.89ا مرع وبمعمدل  Albizia julibrissinملمم وواسمعة فمة النمو   0.34ا مرع وبمعمدل 

Mimosa pundica ير د. وما الجاألنوا ايا اللش مما ميلة نا بااة بوجود  قول النقر البسي ة فة جدراا رخ
المدروسممة بوجممود  األنمموا نمما بقيممة  Prosopis fractaو  Albizia lebbeck ياتميممل النممون أمكممابالمميكر انمم  
وهممة مجمونممة ممما الرخايمما المترا ممة يات الجممدراا الرايقممة نسممبياو التممة اممد تكمموا مضلقممة او  Lenticelsالعديسممات 

 .(6)لو ة ادا فة النمو اللانوع مفتو ة نتيجة للي
 االستنتاجات 

مما رخمال دراسمة رخايما البقمرا االنتياديمة للورامة بسمبش نمد وجمود   Albiziaالجمن   أنموا نملل  أمكما -1
 اللضور نلئ الس ح العلوع ما الوراة.

ظهممممر فيهممممما الممممنم   اللممممياا Prosopis fracta و Acacia farnesianaتممممم نمممملل النممممونيا  -2
Isobilateral ما رخال المق ا المستعر  للوراة األنوا بقية  نا. 

. فمة بقيمة بوجمود النسميج البمارنكيمة الهموا ة بمدالو مما  بقمة الفلميا  Alhagi camelorumالنمو  تميل  -3
 .األنوا 

من قممة الل مما  فممة ال لمممة الونا يممة الوا ممدا فممة ل بالقممكل المللممح  Alhagi camelorumتميممل النممو   -4
 .ن   دا رع البيضوع او القكل بكانت جميا األنوا   يا 

نمما بقيممة األنمموا  المدروسممة بوجممود  Prosopis fractaو  Albizia lebbeckأمكمما تميممل النممونيا  -5
 Lenticelsالعديسات 

 
ايد الدراسة ساندت نلئ نلل وتقرخيص  األجنا  لانوا ما كل ما تقدم نجد اا الرخ ا ص التقري ية 

 األنموا تافها فة بع  ال فات او ما معرفة مد  التقاب  او التقمارش ارخ الئبعضها نا بع  استناداو  األنوا 
كال ممفات المظهريممة  األرخممر ا وبمميل  يمكننمما اسممترخدام تلمم  الرخ مما ص مقرونممة ممما الرخ مما ص أرخممر فممة  ممفات 

   ب ورا   ي ة. األنوا المعروفة مسبقاو فة تقرخيص ونلل تل  
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 )مقاس  بالمايكرومتر(. الوراة والمعقد اللضرع ألنوا  األجنا  المدروسة ة رخايا بقراالنونية فة  بيعو  الكمية ( التضايرات 1جدول ) 

 ت

 األنواع

طبيعة جدران خاليا  السطح العلوي  السطح السفلي 

 البشرة 

أنواع 

المعقدات 

 الثغرية

 

 أبعاد الثغور
دليل 

 الثغور

× معدل طول

 عرض الخاليا

 البشرة

 أبعاد الثغور
دليل 

 الثغور

 

× طولمعدل 

 عرض الخاليا

 البشرة

 
 عرض الثغر طول الثغر عرض الثغر طول الثغر

السطح 

 السفلي

السطح 

 العلوي

1 Acacia farnesiana 
27.5-20 

(23.9) 

25-17.5 

(20.8) 
7.5 18.68 X 39.31 

30-20 

(25) 

25-20 

(22) 
7.2 20 X 38.1 

 -ةمستقيم
 منحنية

 -مستقيمة
 منحنية

متوازي+ 
 متباين

2 Albizia lebbeck 
25-15 

(17.5) 

15-10 

(12.87) 
22.4 11.12 X 23.9 --- --- --- 22.9 X 34.1 

 -مستقيمة
متوازي+  منحنية منحنية

 متباين

3 Albizia julibrissin 
20-12.5 

(17) 

12.5-10 

(11.25) 
21.56 19 X 47.16 --- --- --- 27.9 X 44.35 

شديدة 
 التموج

شديدة 
 التموج

 الشاذ

4 Alhagi camelorum   
32.5-20 

(25.4) 

20-17.5 

(19) 
19 29 X 55 

30-20 

(25) 

22.5-17.5 

(20) 
21 27.5 X 38.3 مستقيمة منحنية- 

 الشاذ منحنية

5 Mimosa pundica 
20-12.5 

(17) 

12.5-10 

(11.25) 
22 21.5 X 45.4 

17.5-12.5 

(15.3) 

12.5-7.5 

(12) 
7 24 X 51.2 متوازي متموجة متموجة 

6 Prosopis fracta 
25-17.5 

(22.1) 

20-15 

(18.4) 
11.6 17.76 X 30.6 

22.5-15 

(18.6) 

15-12.5 

(13.56) 
15 16.5 X 33.5 متوازي+  منحنية منحنية

 متباين
 .  معدلاألراام رخار  األاوا  تملل ال ديا األدنئ واألنلئ ودارخل األاوا  تملل ال 

 ندم وجود لضور فة الس ح العلوع. ---
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 ( التغاير في دليل الثغور للسطحين العلوي والسفلي في أنواع األجناس المدروسة. 1شكل )
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 سة) مقاسه بالمايكرومتر(.دراال األجناس قيد ألنواعلنصول الوريقات  المستعرضةوقياسات المقاطع  أبعاد( التغايرات في 2جدول )

سمك نصل  األنواع ت
سمك البشرة  ك األدمةسم الورقة

 العليا
سمك البشرة 
 السفلى

سمك الطبقة 
 العمادية

سمك الطبقة 
 اإلسفنجية

قطر الوحدة 
 نوع الميزوفيل الوعائية

1 Acacia farnesiana 
425-207.5 

(308.75) 

10-37.5 

(6.07) 

17.5-12.5 

(15.28) 

15-7.5 

(11.39) 

345-185 

(233.13) 
--- 

17.5-7.5 

(11.92) 
Isobilateral 

2 Albizia lebbeck 
192.5-157.5 

(169.38) 
2.5 

30-12.5 

(17.81) 

27.5-12.5 

(16.88) 

90-55 

(70.0) 

75-50 

(64.06) 

12.5-5 

(8.39) 
Dorsiventral 

3 Albizia julibrissin 
162.5-107.5 

(133.0) 
2.5 

17.5-7.5 

(13.91) 

17.5-6.25 

(13.03) 

55-32.5 

(47.14) 

92.5-36.25 

(55.54) 

12.5-5 

(8.54) 
Dorsiventral 

4 Alhagi camelorum   
225-137.5 

(180.71) 

5-2.5 

(4.17) 

20-10 

(14.29) 

15-10 

(12.86) 

75-50 

(64.64) 

112.5-62.5 

(82.5) 

20-10 

(15) 
Dorsiventral 

5 Mimosa pundica 
205-137.5 

(156.56) 
2.5 

15-10 

(12.5) 

15-7.5 

(11.88) 

105-60 

(81.88) 

80-30 

(47.81) 

30-7.5 

(17.06) 
Dorsiventral 

6 Prosopis fracta 
200-142.5 

(163.44) 

7.5-2.5 

(5.63) 

20-12.5 

(16.5) 

17.5-12.5 

(15.75) 

130-87.5 

(109.69) 
--- 

11.25-2.5 

(6.75) 
Isobilateral 

 .معدلاألراام رخار  األاوا  تملل ال ديا األدنئ واألنلئ ودارخل األاوا  تملل ال
 د ال بقة اإسفنجية.ندم وجو  ---
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 ( التضايرات فة أبعاد واياسات المقا ا المستعرضة لسيقاا ألنوا  األجنا  ايد الدراسة) مقاس  بالمايكرومتر(.3جدول )

عدد طبقات  سمك البشرة األدمةسمك  األنواع  ت
 الفلين 

سمك طبقة 
 الفلين

عدد طبقات 
 البارنكيميا

سمك طبقة 
 سمك اللب  البارنكيميا

عدد صفوف 
الوحدات 
 الوعائية

قطر الوحدة 
 الوعائية

1 Acacia farnesiana 
10-2.5 

(5.63) 

12.5-10 

(11.88) 
2 

30-17.5 

(23.57) 
5-4 

62.5-50 

(57.0) 

606.25-339.5 

(503.19) 
4-1 

87.5-20 

(47.0) 

2 Albizia lebbeck 
10-5 

(8.5) 

12.5-7.5 

(10.83) 
5-4 

87.5-50 

(63.21) 
13-8 

332.5-137.5 

(252.08) 

2061.25-1455 

(1742.53) 
10-5 

90-12.5 

(45.63) 

3 Albizia julibrissin 
7.5-2.5 

(4.38) 

10-5 

(7.5) 
3-2 

75-37.5 

(50.63) 
11-7 

162.5-112.5 

(138.33) 

2134-1697.5 

(1891.5) 
10-2 

75-22.5 

(40.25) 

4 Alhagi camelorum   
10-3.75 

(6.25) 

35-12.5 

(28.33) 
--- --- 4-2 

95-45 

(70.42) 

1042.7-363.7 

(569.88) 
5-2 

57.5-20 

(33.44) 

5 Mimosa pundica 
5-2.5 

(2.86) 

10-7.5 

(8.33) 
--- --- 8-6 

75-62.5 

(71.43) 

994.25-921.5 

(963.94) 
10-3 

42.5-15 

(27.14) 

6 Prosopis fracta 
12.5-6.25 

(8.75) 

37.5-17.5 

(26.11) 
4-3 

50-37.5 

(44.58) 
3-2 

57.5-20 

(30.17) 

436.5-266.75 

(344.89) 
 لم تتميز

90-12.5 

(53.89) 

 معدل.األراام رخار  األاوا  تملل ال ديا األدنئ واألنلئ ودارخل األاوا  تملل ال
 ندم وجود  بقة الفليا ---
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 ل وأبعاد خاليا بشرة الوريقة في بعض أنواع األجناس المدروسة.التغايرات في أشكا( 1لوحة )
A-                بشرة سفلىB- بشرة عليا 
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 التغايرات في أشكال وأبعاد خاليا بشرة الوريقة في بعض أنواع األجناس المدروسة.( 2لوحة )
A-                بشرة سفلىB- بشرة عليا 

 



 20 

 
 ل الفسن الهوائية لنظام التعرق في وريقات أنواع األجناس المدروسة.التغايرات في أشكا( 3وحة )ل

A –  .تمثل انتفاخ القصيبات ذات الشكل الهراوي 

1.6 

µm 
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 التغايرات في أشكال وأبعاد المقاطع المستعرضة لنصول الوريقات ألنواع األجناس المدروسة.( 4لوحة )
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 ستعرضة لسويقات الوريقات لبعض أنواع األجناس المدروسة.التغايرات في أشكال وأبعاد المقاطع الم( 5لوحة )

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0
.0

0
8

 µ
m

 
0

.0
0
5
 µ

m
 



 23 

 ( التغايرات في أشكال وأبعاد المقاطع المستعرضة لسيقان بعض أنواع األجناس المدروسة.6لوحة )


