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 في العــراق Heliantheae   (Compositae) عشيـرةالألجناس  ة والتوزيع الجغرافي  البيئ
 

 عبد الكريم خضير البيرماني                                ¹ياسم محمد التميمجهدى         
 جامعة بابل  – للبنات  كلية العلوم

 
 -الخالصة:

ةةن موممبر مم رررHeliantheaeمختلفممبرنممميرة مموس رررأ نمم  ربأس عممرألنممية تممدراسة ممبرةة واممبريةةتيجوممفرةة  سة مم ر
همميرأرهسهمم ر .Xanthium strumarium subsp. strumarium Lةةنيوممفر.يت ومممميرمميرخممدررةةاسة مبر يرةةعمسة ر
 Bidensةةنيةم يرر م رةةما ععم ارةة  سة ومبرةةعسة ومبريأرهسهم رتلممد رةللمسييرةة واومبرةةمختلفمبأريت ومميرأونم ر يرةنت  سة ر

tripartita L.  يXanthium spinosum L.  رمم رس ممارخمسةاعرةةتيجوممفرر.ذةارةنت م سرملمايار ةمدرلمارمم همم ر
رةة  سة  رة موفرةألنية رةةماسي ب.

ر
 -المقدمة:

يةةصمملسةيوبريرممذةترةخممتديررمي عمم  ر  سة ومم  رمتموممجة ريمت  ونمم  رممميرن لوممبرةةمنمم ع رةة  لوممبريةة مم لوب ةةعممسة ررومتمم جررررررر
ةةن  تم اريةخمتديرأ مر ة  رمميررنيةومبرمن خوبرميراس برلسةس ريرسعي بريسو حريرأمع سأرةألمسرةةذيروؤهسرةلمدلسي هرةة

أرمميرهنم ر Morphological Charactersمنعابراييرأخسىريميرهمدرتميهوسرهمذلرةةلمسييرةلمدرةةصمف ارةةمل سومبر
ت م وسةارنمميرةةم تمعم ارةةن  تومبريتيهوسهم رةلمدريةةتيجومفرةة  سة م رو م ةاررهومسة ر م ر  مدرةةوتنحر م يرةةعيةممررةة واومبر

ةامارر.Heliantheaeة موس رررنممير ومارةةاسة مبرةأل ن  رأنية ةةني رةةيةلاريمن  ررأ سةايةلدرم تيىررةألنية م تيىر
جيهم سير م رةةعمسة ريمنم ع رةنت م سه رأر امارذرمسررمررمميررةختليرةة  لهيير  رتلاوارأنية رةأل ن  رةةماسي برةةمنت س 

 Ridda )(رريسنم رياةيارAl-Rawi,1964(ريةةمسةيير)ررRechinger ,1964(رريس منرسر)رZohary , 1950)ر

and Daood , 1982 ) رمميسو يرر(Morris, 2000)مميرةة من ررنمي ريةلمار امعر م رةةعمسة ري ميارBidens L.ر
 E.albaيهيررني ريةلالدرةرولييرأون  ررر .Eclipta Lأيرةة ن رر ويرأون  رم ريت.ررةةميصرر  ر .B.tripartita Lيهي

L.(Hassk).ري ارذرسر عضرةة  لهويرةةني رةةذيرونت سر  رمن ع رمختلفبرميرةةاعسر.E.albaريةنت  سلر م رةةعمسة رأر
(ر ي  سر ةدري ياررGuest, 1933(رميرمنعابرهواريةةعم س ر.ريةم ررو ار)ررAnthony , 1933 اار معهرأنهين ر)ر
 ,Standley )ررراييرأيروذرسرمنم ع رةنت م سه ر.رأمم ر مت ناة ر E.marginata L. , E.alba نيةوير  رةةعسة ريه

ي مياررمميسنم رياةياررس نرسريرأرالرجيه سيريرةم  رميرلايررةةس تموبر  ةاسبرمير  اةا.ر ند ررةأليرر  مفرر( 1940
رر E.albaرمم يهرةةمذيرأ م سر ةمدري ميارنميةويرمميرهمذةرةة من ر(Al- Rawi , 1964)   متهن  رةةمسةييررأرهمذةرةةنمي 

ر E.alba(ر مذرسر يرةةنمي رChakravarty , 1976أرأمم ر رسة م ست ر)ررم م موسة ر ةمدرمنم ع رةنت م سهر E.erectaي
ةةللمبري  ماةاريةةرمياريةةعمم س ريةةن صمسوبريةةعجوجومبرين مسرر مفرممير ذوتيج ر  رةةمن ع رةةي عدريةة ني وبرميرةةعسة ر

رس ريةة ن  وبر.او ةدر  رةةس تموبريةةجةفسةنوبريةة ص
رممممممممممممممممممممممممممم

ر لثرم تررميرس  ةبرم   توسرةل  لهبرةأليةدر.ر-¹
 ر
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 امارر. اارةختليرةة  معيير  رةاارأنيةةمهرنتو مبرتعماارةأل مم  رةةمسةا مبرةمهرر  Xanthiumيةم رم روخصر ن ر
ربر  ماةاريةةعمم س ري معمهرأونم  ر(ر م رمنعامAnthony , 1933ممير  مررأنهمين ر)رر.X.strumarium Lتدر ممفرةةنمي ر

ميررX.strumarium(رميرةةمن ع رةةاسو برمير  اةار.رةوؤراري يارني ريةلارمنهريهيررStandley ,1940 ت ناة ر)
أنمية رمنمهريهم رر4(ررأ م سر ةمدري مياررRechinger , 1964)ر  رلويرأيرس نرسرأ(رZohary ,1950  ررجيه سير)ر

X.strumariumيرX.pungens L.يرX.brasilicum Vell. يرX.saccharatum Wall. نممميراسة ممبرررر
-Al)ررةةمسةيير وممم يةألسةن رةةمنخفنبر  رةةعسة رمععو  ريصف  رةرررني رمميرتلمترةألنمية رممفرمنم ع رةنت م سه رأر ونمم ر

Rawi , 1964ررمنم ع رةنت م سرنميةوير امعريهم ررر)X.strumariumيرX.brasilicum رأمم رن مس رسنم رياةيارر.
(Ridda and Daood, 1982)أنمية رتعميارر4منم ع رةنت م سررةايةادرةة م لهويرةة م  اويرمينمل  رر اارتنمنارملخص  رر

رأرأمم ر اومبرةألنمية ر  م ررمسةا م  رةمهرX.brasilicumةما رةةنمي رري ما X.canvanillesii(Schow) رمن م ة مذةرةة من ر
X.spinosumيررX.strumariumيرررX.sacharatum ر.ر

ر
 -:العمل  المواد وطرائق  

ت مم وررةةمدللمم ارةة واوممبريةة  سة وممبر امماسرممم روتعلمم رةألمممسر ممينية رةأل نمم  ررةة لممثة ممت ايرهممذةرةة ممج رممميررررررررر
ي مارتمدرت م وررةةمدللم اررةنت  سرةم عضرأنمية رةأل نم  (ر فسةارلالوبرةمن ع رر7ر تدرأ سة ر)ر.ةةماسي بر  رةةعسة 

ياةمممبر ممم رةةمع  مممبرعليمممم ارةةمه تمممبرةلمممدرهيوممم ارةةعونممم ارةة   مممبرةةمةممميرةةمر نمممد رأررةة واومممبرمممميرةةلامممررم   مممس ر
 , Bornmüller ) س ر   ا  رمير  مررةة م لهويرمهمرر ميسنملسةرم رتمارةال تع نبر  ةمعليم ارةةمتيرر .(1جدول (ةةعسة وبر

ر(رريرStandley , 1940 مت ناة رر)ر(رريرAnthony , 1933أنهمين ر)رر(ريرGuest , 1933رو مار)ررير ( 1911
 , Ridda and Daood )سنم رياةيار(رريرAl-Rawi , 1964ةةمسةييرر)رر(رريرZohary , 1950جيهم سيرر)ر

ر.ر ( 1982
(ريس مارةةخمسةاعرةتينموحرةنت م سرأنمية رةأل نم  رة متن اة ر ةمدرةةمعليمم ارر1رتمار ايةبرةة و ن ار  رةة ايرر)رررررر

ر(رمفر عضرةةتليوس.رGuest, 1966)رةةيةسا ر  رةةمي يةبرةةن  توبرةةعسة وبرةممررو ار
 

    المعاشب التي استخدمت عيناتها في البحث الحالي مع مخـتصراتها حسب هولمكرين  ( 1)جدول
 . (Holmgren et al. 1990)  وآخرون

 المختصرات المعاشب 

Baghdad, Iraq: National Herbarium of Iraq. BAG 

Babylon, Iraq: College of Science, University of Babylon. BLN* 

Baghdad ,Iraq : College of Agriculture ,University Of Baghdad  BUA 

Baghdad, Iraq : College of Education , University Of Baghdad BUE 

Baghdad, Iraq: The University Herbarium ,College of Science, 

University of Baghdad. BUH 

Baghdad, Iraq: Natural History Research Center and Museum. BUNH 

 * مختصر مقترح سيرسل للنشر.          
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  -النتائج:
ر-:ر Ecological Studyةةاسة برةة واوبررر-أرررر
ت م ويرميرخدررةةاسة برةةل ةوبرأيرمعلدرأنية رةأل ن  رةةماسي برتنميرةلدرأ ر ررمختلفبأر اارتنميرةلدر رررررررر

أيرتريير  وابرم  موفر ر نوبررX.spinosumملايا رةةعاارذةارأ سةارمت  ةا ررم ر  رةةني ررPopulationم  موفر
رE.albaيررB.tripartitaي مم ر عممضرةأللومم يرترممييرمت  ةمما ررممم ر مم رةةنممي ررأرهوممس رةةعمماارذةارأ ممسةارترممييرمتا س ممب

ير أمم رةةنيةممر.X.strumarium subspر strumariumيررX.strumarium subsp. brasilicumيةةنميوعوير
H.annuusيررH.tuberosusةةن  ت ارةةم تجسةبريةةت روعتمارتيجوع  رةلدرع وعبرجسةةت  ر.ر اارترمييررمير وعا ةير

رممم ر مم رةةنيوممفررCommonرتتسةيحر ممويرةة مم اف مممم مم موفر ممر نوبررهوممس رأير لولممبرةةعمماا.رأممم رن مم برةنت مم سرةألنممية ر
X.strumarium subsp. strumariumيةةني ررE.albaةدرةةن اسر Rareرم ر  رةةني رررspinosum.Xر.رر

ندلملرةةت م وسةارةةية معبرألنمية رةة وامبريةالستفم  رةميرم متيىر معحرةة لمسر م ختديرةألنمية رر(ر2ر)يميرةة ايررررررر
وتميج ر ذرواتصسري يالر  رةة ج رةة مم ة ريةة مم ررةة مس  رمميرةةعمسة ررB.tripartitaةةماسي ب.ر اارت م ويرأيرةةني ر

ر Margins of ponds and ditchesيةة لومسةاري نميةارةةمسيريل  م ارةة مستررWet Placesةةسع مبررةالمم ريةلمدر
ررE.alba(ردرةيرم تيىر عحرةة لسر.رأمم رةةنمي رر1850-480ليةة ر)رر نمير و وتسةيحرماىرةستف  رةألسةن رةةت روير
ر  رما ععمبريةايننمم ةةتم رير(ري مومفرةةما ععم ارDesertةةمنم ع رةةصملسةيوب)رر م تيج رةلدرةة  ة وبرةةعلمدرور نه 

يةة لوسةاررم رونممير م رةةتمسبررر River sideونمير  رةةمن ع رةةسع بريةلدر يةنبرةألن  سرأية ا رم رر (L )ةةسة اوي
يمممير(ردر.ر150-2يةلممدرةستفمم  رتممسةيحر مموير)رر Rice fields ممرررأالمم ررنممميرلامميررةةممسجر ةةعونوممبرر–ةةمجو وممبر

ميرأ سةالر  رةألن  سرذةارةةتس برةةسع بريةةخ ةوبرمميرةةموم لرةةمدلل ارةةلالوبرأةيللرةير وا نهرترييرجةلفبرةنام رتن
ةأل سةارةةت رتنميرةلدرليةيرةألن  سرذةارةةموم لر ين م رترمم ييرنميةويرمميرةة موا يرأرةةجةلفمبريةةا اممبريودلملرر يأر الر
ر دريذةترةتريون  ر ذيسة رةسنوبرةنارةةعاا.ر80ةة وا يرةةجةلفبرتمتارةم    ار ارتصرر ةدرر ي

 سرةلدر رررم م موفر مر نوبرأيرأ مسةارت ينهرونر X.strumarium subsp. brasilicum  رلويرتموجرةةنيوفرررررر
.ري م رةألسةنم رةةمتسيرمبريريسارةة مم ريةةمذس لاميررةةمسجريةةاعميررةلدرلميةيمتن هس ر  رةةلايررةةم تجسةبرريال رر

رأرةميةارةةعنيوبرةةت رولت    رهمذةرةةنيومفرأهنم  رنمميلتلترةةتسبرلنوبر  رعاتر ذ Waste places  أيرمن ع رةةفندار
 .X.strumarium subsp(رد.ررمم رةل مسرةةنيومفرر1088-27 موير)رةستف ة م رتمسةيحروريأتنحر ينهرونمير م رأسةنم 

strumariumرةة  لومبةةصمخسوبررةة مفيحةنت  سة رية ع  رةمتارمير م ررةةعمسة ر ةمدر ني مهر امارونممير مويررRocky 

mountain slopes يةةمتدررةة م لوبرةةاسو مبرمميرةةونم  وفرأريةلمدرةةتس مبرةةسملومبررSandy soil يرمذةترةةلصميوبرر
Gravel soil يلميةيريةلمدرةةتس مبرةة سونومبر م ةاسبرمميرةألن م سريوي مارأونم  رريالم رر م ر عمضرةةلاميررةةجسةةومبرر

ي مم رمنمم ع ررةةخومم سريةةعم عممبريةة  مومم يرريييسارةة ممم ريةألسةنمم رةةمجسيةممبر  ةخنممسرر ة  ذن مم رةةممسجريةةاعمميلامميرر
ر.ريةيللارميرهذةرةةن  ارم  موفر ر نوبررهوفبرنمميرةةلاميرريرمذةترةألسةنم رةةمتسيرمبةةفنداريةألسةن رةةمتسيرب

مميرةألنمية رروعا ررX.spinosumرأم رةةني ر.(ردر1500-2)ررةةنيوفرر ير ويرة  ررة ذرةألسةن رأ صدرةستف  ريةيرأ
 Dry مم رةةمنلماسةارةة   ممبررر ( DWD )لومثرة تصممسري مميا رةلمدرما ععممبرةةصمملسة رةة س ومبررةةنم اس ر مم رةةعممسة 

slopes يرذةترمن ع رةةفنداري  رةةتس برةةعونوبرةةسملوبرأيرةلدر رررأال ررنميرةةلايررةةجسةةوبريةلمدرةستفم  رر
ر(رةيرم تيىر عحرةة لسر.رر150-0)ر

تنممير م ر م ر ا  لوت  رةلدرةةترم ويرةمختليرةة وام ار ررH.tuberosusيررH.annuusر ي  رلويرةمت جرةةنيةرررررر
رLoam soilيةرميرةةت مسارةةتس مبرةةمجو ومبرر Heavy clayيةةعونومبرةةهاولمبررSandy ةسملومبرر مومفرأنمية رةةتمسبر
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ي رةة ومما رةةصممسيرهمم رةةتس ممبرةةمه ةوممبرةجسةةممبرتلممترةألنممية ر.ريممميرةةمدللمم ارةةلالوممبرةةتمم رتممدرمدللت مم رةمميرةةنمم
H.tuberosusوي سرةةملصميررةألخومسرر ذ ينهروجس ر  ةاسبرميرةةمن ع رةةمجسيةبر  ةاعيرأيرةةت رجسةار   رم  ا  رر

لوممثرتممدرةال تف مم سرةمميرذةممترممميررH.tuberosusةةممميةارةةعنمميوبريةةعن صممسرةة ذةاوممبرةةر  وممبرةةتمم رولت   مم رةةنممي ر
ةةن  اريةستف ةهروتن  برتن     رةر و  رمفرةةره  برةة مر نوبرر.ريميرةةمدلل ارةةلالوبرةألخسىرأيراس برتفس ةةفدلوي

 م ررةلن  اأر اارت م ويرأيرةةن  ارةةذيرونمير  رررره  بر ر نوبرة ةومبروامرر ومهرةستفم  رةةن م اريةماار سيةمه.ري م ةعر 
يرهمس رررH.tuberosusرمم ر م رةةنمي ررألو نم  روصمرر ةمدرهدهمبرأمتم سرةةمذير مت جر  ستف ة تر ارةةمت  ةا ر ذةةن  ترل ةب

ةةللبريةمتم جارةةتس مبرماونبر  رري عضرةةم  ترلاةا رةة  ررجونبي اررن  ار اارررH.debilisةاار سيةهر.رأم رةةني ر
رمجو وبر.ر–هذةرةةني ر ين  رتس برسملوبرر ةةت رنمدر و 

ر
ر-:رر Geographical Distributionةةتيجوفرةة  سة  ررر-ب

(رتية مارأنمية رةأل نم  رةةماسي مبر م ر مومفرةةما ععم ارةة  سة ومبر صميس رلومسرمنتلممبرر2ت ويرميرةة مايرر)رورررررر
يما ععمبرةة جومس رر( FAR )يما ععمبرةس ومررر (MJS)يما ععمبر  مرر من  سرر( MRO )   متهن  رما ععمبرسةينمايجر

رم ير مارتمومجررB.tripartita م ةني رر.(رر2ر(ري)ر1-) مررررةمدرو م ررأيرمميرتلمترةألنمية ر و م ر ذر ( DLJ )ةة مفلد
ت م ويرميرةةمعليم ارةةلالوبرةةمه تبرةلدرهيوبرةةعونبررأري ا  نت  سلر  رةة  برةة م ةوبريةة م ةوبرةة س وبرميرةةعسة ر

رTangoroر مم رةةمنعاممبرةةتمم رترمميير سو ممبرمممير  ممسرتمم ن يسير ( MSU )ةنممهرتممدر معممهرممميرما ععممبرةة مملوم نوب
Bridgeةةتدرررو تمسرةنت  سلر ةدرمنعابريميرهدر( F ) ررر م رما ععمبرنونميىر ( FNI ) م ر سومبر  اوم ير Bavianر

ر.ر(3ر-) ررر  رةةميصررر Shaikh Adi(رردرلس   ر نيبر وخرةايرر12ةةت رتافرةلدر عار)ر
ر (M )(رما عع ارتنت مسر م ري معري نميبرةةعمسة ر.رية تامسارةةمنعامبرةة  لومبرر6 اارتيج رةلدر)ررE.albaأم رةةني رر

(ررمدر مم ررر165ةةتم رت عمار)رر Ana ةدرمهررهذةرةةني ر.ر امارتمدر ممفرةةعونم ارمميرمنعامبرةنمبرر ( F )تدريمنعابرةة
 امارر( DSD )ية تمسرةنت  سلر ةدرما ععمبرةةصملسة رةة ني ومبرر(DWD)لسبرةةسم ايرنميرما ععبرةةصلسة رةة س وبر

 م رلاميررةةمسجررAl-Abassiaةةع   موبرر(رردر مس ر7)ررةةت رتافرةلدر عار Al-Hmidateمير سوبرةةلمواةار مفر
 مومفرما ععم ارر امار جم رر م   رمل  لبرةةن يريرذةتر  رمنعابرةة ن  وبر.رهدروت مهر ةمدرةة مس ريةة نميبرةة مس  ر

 ونت ممسر  ت مم لرماونممبرةةرممياريرممذةتر مم ةاسبرممميرمنعاممبرةةعجوجوممبرنممميرما ععممبرةة مم ررر( L )رمنعاممبريةايرةةسة مماوي
 متدر معمهرمميرماونمبرر ( LCA ) ماارأ مسةارهمذةرةةنمي رمنت مس ر م رما ععمبرةة م ررةألي مع.ررمم ريرر( LEA )رةة مس  

رSodor  اةار  رمنعابرةةجةفسةنوبريةةفل مبري سبرمص سويرةةمو لرةةمنت س رةلدرن سرا لبريأون  ر  رمنعابرةةصايسر
رم رةيللرة ذةر رةةمن ع رةةسع ب.ر نيبرةةللبر ر(رردر15ةةية عبرةلدرن سراو ةدر.ريرذةتر  رمل  لبر   ررةلدر عار)ر

تتي سر رهمس ر م ر نميةارةةمسيريةةم م جررةةتم رتيصمررةةموم لر ذررةةن يرةةني رةنت  سرية فر  رمل  لبر   رر  ت  لرمل  لب
 امارر ( LBA ) نمد رةميرما ععمبرةة صمس ر( LSM ) ةدرةةلايررةةجسةةوب.ررمم ر م ررةنت م سلرنمميرما ععمبرةالهميةسر

 امارر ( LBA ) نمد رةميرما ععمبرةة صمس ر(ر20-15  رمير م ررلسبررسممبرةلم رةةتم رت عمار)ري اارةون ارتدر مع
يرمذةترمميرمنعامبرأ ميرر(ررمدرممير معرةةعمسب.ر20-15ي اارةون ارتدر مع  رمير م ررلسبررسمبرةل رةةتم رت عمار)ر

 Xanthium strumariumرم رأتنحرأيرةةنيوفرر(.4ر-) رررةة صس ر نيب(رردرر15-10ةةخصوبرةةت رت عارمير)ر

subsp. brasilicumما ععممبرةة جوممس رةةعلومم رريهمم ر(ررر5-ر) ممررر(رما ععمم ار  سة وممبر3ةنت مم سلر مم ر)ر ممار مم ررر
( FUJ ) ةةلنسرر ذر مفرميرمنعابر سبرHadhrما ععمبرر مسةومتمارةر م رةنت م سلرةةاس ومبرمميرةةميصمرر.رهمدرونلماسر
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 رنمميرلاميررةةمسجر م رةةجةفسةنومبأري ممفرأونم  رمميرمنعامبرةلدر مرررأ مسةارمتنم هسرري ار ذر( LCA )ةة  ررةةس ي  ر
رر.  إلن  بر ةدرةنت  سلرنميرةةلايررةةجسةةوبرةةاسو برميرةإلم درةة رسر) (ر سبر  معبر   رررةةم وبأر- سيرةةصخس

ألنممية ر(رما ععم ارةومهمررأرهمسرةر9ةماارمميرةةما ععم ارةة  سة ومبريةة مم ةارةمااه ر)ر م رر مم رأرهسرأمم رةةنيومفرةةمذيرررررر
ةةذيرو اأرتيجوعهرةة  سة  رمميرةةمنعامبرةة  لومبر م ررX.strumarium subsp. strumarium.ةنت  سة ر  يرةةنيوفر
 مم رر مس رر Kani – maziم  م رر–ي م ررم ن رر Sharanishميرمنعامبر مسةن رر ( MAM )ما ععبرةةعم اوبر

ر( MSU )لماسر مس   ر ةمدرما ععمبرةة ملوم نوبريةلدرةةتسبرةةعونوبر  ريةايرنو ر سوبرمير س نترأرهدررونر–جةخير
ةةتم رتامفررAvromanري  م ررهيسمم ير Tawilaرةةعيولمبيرر’Qalaي سومبررم الرر Penjwinتدر معهرمير نچميويرر ذ

ردرمير اراير يرةلدر  ن  رةةن مس.رهمدروت مهرلس م  ر ةمدرما ععمبر)½(ر م ررلل چبرأر ند رةير معهرميرةلدر عار
  رمنعابرةةلنسري موير و م ريةة مس  عأريرمذةتر ممفرمميرمنم ع رسملومبر م رن مسرا لمبر مسبرر( FUJ )ةة جوس رةةعلو ر

ررBaqoq(ررمدرمميريةاير م ريترر35ةلمدر عمار)رر ( FNI )همدرومتمار ةمدرما ععمبرنونميىرر(FUJ / ENI) رررةةميصمر
منعامبرعسومبر م ر م ةاسبرممير نم  رةلتر ( FKI ).ررم ر مفرميرما ععمبررسرميتةلدرعسو راهيتةةية عبر م ررةةميصرر

(ررمدر نميبررسرميتر م رةةعسوم رةةيةصمرر مويررسرميترر40ةةية عمبرةلمدر عمار)رر Zain – al – abdinجوميرةةع  ماوير
 م ةاسبرممميرر Mandaliةوي مار م رمنماة ررر ( FPF )يةةخم ةصر.ريو متمسرةنت م سلرلتمدرما ععممبرةةمتدررةة مفلوبر
ةةية عممبر ةممدرةة ممسبرممميرر Sa’diya ةممدرمنعاممبرةة ممعاوبررمنممخبرةةمومم لرةةاسو ممبرممميرةةمنمم ع رةةم ممتجسةبرأر  إلنمم  ب

ةةية عتويررHabbaniyaيةةل  نوبرر Qaisi  روفر  رةة  برةة س وبرميرمنعابرروخ ناوير.ررم روت هرةنت  سرهذةرةةنير
 ممفرمميرمنعامبرأ ميرأر امار(LCA)ةنت  سلرنميرما ععبرةة  ررةألي معررمتا.رهدرو(DWD)رنميرةةصلسة رةة س وب

ةةيجوسوممبري جوممس رأدرةةخنمم جوسررممميةةفلي ممبرأريرر–(ررممدرلممسبررلوممبرةةجسةةممبرعسومم ر  مماةارر20ةلممدر عممار)ررلسوممبريمممي
Jazira Umm al Khanazirيةةر لموممبريةة  اسوممبري مم رمنعاممبرةةصممايسر مم راومم ةدريمنعاممبرخمم ير نمم ر ممعاررر

Khan Bani Sa’adمميرهمذةرةةنيومفرمميرأررمم ر معمارةونم اري  رمصم سيرن مسراوم ةدر م رةةس متموبري م رةةمايس رر
(رردر نيبر س رةةم وبرر46)ريةلدر عارس د رةةاسو برميرمنعابرعيسوجرأرر-ةلدر  ن  رةةعسو رةةمؤاير ةدرةةللب

(رردر نيبرةةاويةنوبرريال رر  رلاميررر15ي  رمصسيرن سرا لبر  رةةنعم نوبر ندرةيرةةمنعابرةةية عبرةلدر عار)ر
ةو ممفرمميرةةمصم سيرةةعونومبرةن مسر معرةةعمسبررر ( LBA )ما ععمبرةة صمس ررةةعم عمبرةونت م رةنت م سرهمذةرةةنيومفر م 

ر  ةاسبرميرةةف ير.
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
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رأل ن  رةةماسي بر  رةةعسة .ةالستف  رألنية رةني رةة وابريةةتيجوفرةة  سة  ريماىررر(ر2 ايرر)ر

 ألنية ة

 ةةما عع ارةة  سة وبر

ةاارةة
م

ا عع ار
 

 ني رةة وابر
ةالستف  ر
 )  ألمت س(
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Bidens tripartita   +   +            2 
ل  برةة لوسةاريةة سترر–ةةمن ع رةةسع بر

 ي نيةارةةسير
480-850 

Eclipta alba            + + + + + + 6 
– يةنبرةألن  سريةة لوسةار–ةةمن ع رةةسع بر

 ةةتس برمجو وبرعونوبرمفرلايررةةسج.
2-150 

Helianthus annuus # - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
ةةتسبرةةسملوبريةةهاولبريةةمهلدرةلجسةةبره ر

 ةةمجو وبرةة وا رةةصسير
 

H.debilis # - - - - - - - - - - - - - - - - - - ةةتس برةةمجو وبريوتلمررأنية رةةتسبرةألخسى  

H.tuberosus # - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
أيرني رأخسرر أر ةةعونوبر–ةةتسبرةةمجو وبر

 ميرةةتسبريخصيص  رةةمجسيةبر  ةاعير
 

Xanthium strumarium 

subsp. brasilicum 
    +      +    +   3 

ر أال رر  رلايررةةسجرأيرةةاعيأرمن ع
 ةةفنداأرةةتس برةةصخسوبر

27-1088 

X.strumarium subsp. 

strumarium 
+  +  + +  + +   +   +  + 9 

ةة سونوبرربةمنلاس أرةةتسرةة   ررةةصخسوبرة
–ةةسملوبرربالن  سأرةةتسرة  ةاسبرمير

 من ع رةةفندارربةةلصيوبأر سر

2-1500 

X.spinosum.               +      1 

ةةمنلاسةارةة   بأرمن ع رةةفندارةةتسبر
ةةسملوبأرأال رر  رةةلايرر-ةةعونوب

 ةةم تجسةب

0-150 

  2 1 3 1 1 3 1 0 1 1 0 2 2 0 2 0 1 ألنية ر  ررررما ععبةةاار

 نبات مستزرع.# 
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ر.التحوير مع (Guest, 1966) خارطة المناطق الجغرافية الطبيعية ومقاطعاتها في العراق عن ر(ر3ر) رر
 (L)منعابريةايرةةسة اوير ( D )ةةمنعابرةةصلسةيوبر ( F ) منعابرةةتدر ( M) ةةمنعابرةة  لوب

 LEAما ععبرةة  ررةة س  رر DLJما ععبرةة جوس رةة فلدررر FUJوس رةةعلو ما ععبرةة جر MAMما ععبرةةعم اوبررر

 LCAما ععبرةة  ررةألي عرر DGAةةعلودرررر-ما ععبرةة س ب FNIما ععبرنونيىرررررررر MROما ععبرسةينايجررر

 LSMررررررررما ععبررةالهيةس DWDما ععبرةةصلسة رةة س وبر FARما ععبرةس وررررررررر MSUما ععبرةة لوم نوبرر

 LBAما ععبرةة صس ررررررررر DSDما ععبرةةصلسة رةة ني وبر FKIما ععبررسريتررررررر MJSما ععبر  رر ن  سر

رر FPFما ععبرةةتدررةة فلوبرر

 



 9 

 

 

 
 

ر

 (رخ سعبرتيجوفرةةنيةويرر4رر ررر)

رBidens tripartita     ر
 

 ررررEclipta albaررررررررر

ةة ن ررينيوع ار(رخ سعبرتيجوفرأنية ر5ر ررر)
Xanthium ر 

Xanthium strumarium subsp.  
 strumarium                                            
   Xanthium strumarium subsp. 

brasilicum                                               

Xanthium spinosum                                                                               
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  -المناقشة :
ةلتدة  رة وام ارمختلفمبرت م ويرميرنت اجرةةاسة برةةل ةوبرةيرأنية رةأل ن  رةةماسي برتت  وسر  رتيجوع  رةة  سة  ريرررررر

مم رو عل  رذةارت  وسةاريةنلبرأر  عن  رونميرةلدر مدرةة   ررةة  هابأريأخمسىرتنممير م رةة وامبرةةصملسةيوبرأير م هر
 رويل رةير  برهذةرةةتني روعيار ةدرت  ويرةةتن سو رةألسنوبررين م ر  لومبرةةصلسةيوبريأخسىر  رةةمن ع رةة  لوبرمم

أير  لوبرأيرصلسةيوبريةختديرأنية رةةتسبريم روت ع  رميرةختدير  راس  ارةةلسةس ريمعاالار ايعرةةمعس.ر امارذرمسر
ر100-80وتمسةيحر مويرنية  رميرةةتسبر  رةةعسة ريةيرمعاالار ايعرةةمعمسر ومهر مارر40ي يارر(Guest, 1966)رو ار

رملدر  رةأل   درةة م ةوبرةة س وبر  رةةاعس.ر1200ملدر  رمن ع رةةصلسة رةة س وبر ونم ر ارتصرر ةدرأرهسرمير
ما ععم اريهمم رر4أل مسارةةنتم اجرأيرةألنمية رةةماسي مبرر نمارميجةمبرةلمدر مومفرةةما ععم ارةة  سة ومبر   متهن  رررررر

ةةتم رالرتنمميرر(DLJ)يما ععبرةة جوس رةة مفلدرر(FAR)ما ععبرةس ورريرر(MJS)يما ععبر ن  سرر(RMO)سةينايجر
(رول مسرمامماةسرةةت م وير م رةماارةةما ععم اريةماارةألنمية ر م ررممرر1 و م رأيرمميرتلمترةألنمية .ر مميرمدللمبرةة مايرر)

 جرةةنممي رما ععمبريرمماىرةالستفم  رةمميرم متيىرةة لمسرةورممييرةم مد ريخمسرومؤهسر مم رةةتيجومفرةة  سة م رةلن مم ا.ر امارةمتم
B.tripartitaينهرونمير  رةةمن ع رةةسع بريل   ارةة ستريةألن م سرنمميرةةمنم ع رةة مم ةوبريةة مم ةوبرةة مس وبرمميرر 

.ريممميرن لوممبرأخممسىر اممارت ممم ويرممميرةةن ممسو ارةير(MSU)يما ععممبرةة مملوم نوبرر(FNI)ةةعممسة ر مم رما ععممبرةةميصممرر
مميرأنمهروتميج رةلمدرهمدثرما ععم ارر(Chakravarty, 1976)ست رتمدرةإل م س ر ةومهرممير  مرر رسة م تيجوفرهذةرةةنمي ر

.لوسرةيرسنم ريراةيارأ م سةر ةمدرةيرةةنمي رونت مسر م رأس مفرر(FAR)ةهن يرمن  ر   ات رةةذرسريةةه ةهبر  رما ععبرةس ورر
يما ععممبرر(MSU)يما ععممبرةة مملوم نوبرر(RMO)يما ععممبرسةينممايجرر(MAM)ررما ععمم اريهمم رما ععممبرةةعم اوممب

وممسةيريتسرومم ريأيس مم ررةتمهممررهممذلر(FKI)ررسرمميت ةةما ععمم ارةمتمماةاة رالنت مم سرهممذةرةةنممي ر مم ر مميسو ري ل ممعويري ممون  ريةا
 الرةير.(Morris, 2000)يمميسو رر(Parsa, 1943)ي  س م رر(Post, 1933)يةةصمويررمم رأ م سر ةمدرذةمتر ي مار

يميرهمذةروتنمحر م يرهمذةرةةنمي رولتم  ر ةمدريس .رةةاسة برةةل ةوبرةدرتعهسرةلدرةون ارتؤرارةنت  سلر  رةةما عع ارةةمذر
 اارأل مسارةةت م وسةاررE.albaاسة برم حر  ملبرةر رومريرته وارةةمية فرةةت رونت سر و  ر  رررمن يع.رأم رةةني ر

لوثرةلترري عري نيبرةةعسة رةونت سرنميرمام ععت رر و  ةل وابرةةت رونميررةةمل سوبرةلن  ارةيرماىرترم وفهرةةية ف
يرر(LEA)يماممم ععت رةة ممم يررةةس مممي وبرةة مممس وبريرةةي مممعدرر(DSD)يرر(DWD)ة رةة س ومممبريرةة ني ومممبرةةصممملسر

(LGA)يما ععممبرةالهمميةسرةة ني وممبرر(LSM)يما ععممبرةة صممس رر(LBA)مممم روؤرممار   لوممبرهممذةرةةنممي رةلممدرتلملممهرر
ةةنممي ر ممار مم رر مم ررممررممميرةةلممسييرةةا  مموبرممميرةة فمم يريةةلممسةس ريةةلممسييرةة واممبرةألخممسىر.رلوممثرةيرةنت مم سرهممذةر

ومسةيريةة مياةيريمصمسريةة معياوبريةةمنم ع رةةاة امبر م رأمسورم ر ةةمنعابرةةعس وبريةة لسويري ميسو ري ل معويري مون  ريةا
ير  س مم رر(Post, 1933)ير ي مارر(Bornmüller, 1911)ية مو ريةا سواوم رية ممتسةةو رل مبرمم رأ مم سر ةومهر ميسنملسر

(Parsa, 1943)يرةنمماسيجرر(Andrews, 1956)يرتمم ر يةدرر(Tackholm, 1974)يرم  هممارر(Migahid, 

رأرةمذةر م يرةت م لرةنت م سلر م رةةاعمسرورمييرأمم رمميرةة  مبرةة مم ةوبرةة مس وب(Schmidt, 2003)ير مماارررر(1978
ر  ت  لر وسةيرأيروريير  ت  لرةة مم ةوبرةة س ومبرممير  مبر ميسو ري ل معويأرأمم رةنت م سلر م رةة  مبرةة ني ومبريةة ني ومب

رةةريواريةة عياوبريمصسريةة لسويريةة ياةي.رلةة س وبر وريير  ت  
(رممميرةةما ععمم ار9 اممارةمتمم جر  نت مم سلرةةية ممفرةو مم رر)ررX.strumarium subsp. strumariumأممم رةةنيوممفررر

ا ععمبرةة جومس رةة  سة وبرةةعسة وبرةةت رتمت جر ماو ار واوبري  سة وبرية عبرمهررما ععبرةةعم اوبريما ععمبرةة ملوم نوبريم
ةةعلومم ريما ععممبرنونمميىريما ععممبررسرمميتريما ععممبرةةمستفعمم ارةة ممس وبرةةلاياوممبريما ععممبرةةصمملسة رةة س وممبريما ععممبر
ةة  يررةةس ي وبرةةي عدريما ععبرةة صمس ر.رأمم رةة وام ارةةمذيرونممير ومهرهمذةرةةنيومفر امارتماس ار مويرةة وام ارةة  لومبر
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سةن رةةجسةةوبرةةت رتمت جر  ةتس برةةخص برهدر ةمدرةة وام ارةةصملسةيوبر م هرةة   مبرذةارةةلسييرةةملوعوبرةةا  وبريرةألر
 م يرر(Pitcher, 1989)ررررررررريةة   بريهذةرو فسررييرةيرهذةرةةنيوفرومتلترمموجةارترم وفوبرة ةومب.ر امارأ م سر ت موس

بريلتممدرةةعونوممبرةةهاولممبر(أر فمم رومرنممهرةةنمممير مم رممماو ارية ممعبرألنممية رةةتممسبر)رممميرةةسملوممررX.strumariumةةنممي رر
ةةتسبرةةسع برةيللرجو ا راس برةةتفس ريةالستف  ر  رةأل سةارةةمتنم هس ر م رلمويرةميللر لمبراس مبرتفسةمهريةستف ةمهرةةمذير مار

 Radford et)وصرر ةدر نعبر نتمتسةارةنارنميلر م رةةتمسبرةة   مبريهمذةروتفم رممفرمم رأ م سر ةومهرسةا ميسارييخمسيير

al.,1974)ةألنية رةةت رتن سرم  موع  رةة ر نوبر  ر وا ارمختلفبرةةلسييرتل سرأ سةاه رةةرهومسرمميرةةت م وسةاررميرةير
نميرررX.strumarium subsp. strumariumةةمل سوبرةوؤرارم رتدرةةتيصرر ةوهرةير  بررهس رةةت  وسةارةلنيوفرر

رX.strumariumبرةةمسر ممبرذرممسارةيرةةنممي رةةاسة ممبرةةمل سوممب.ري مدللممبرةةن ممسو ارةة مم  ابريج ممارةيرم مميا رةةع المم
مممفرممميرر(MRO)(رمن مم ر مم  ابرةةممذرسر  إلنمم  بر ةممدرما ععممبرسةينممايجر9(رما ععممبر  سة وممبر)12وتمميج رةلممدر) لوممثر ج

)رمل  لمبرية مع(ررDabouniمهمررمنعامبرةةما ين رر (LEA)منعامبرلم  رةممسةيريما ععمبرةة م يررةةس مي وبرةة مس وب
مفرميرهيسرر(LSM)ي وبريأخوسة رما ععبرةالهيةسرةة ن رمدر نميبر مس رةةم مسحرر10ةلدر عاررHor-ach-chiba ذر ج

Musharra ريوعتاارةيرةادرةةلصيررةلدرةةمعليم ارةةتم رتخمصرهمذةرةةنيومفر م رتلمترةةما ععم ارأمم ر  م برةمادرر.
ةتعمسضرةةمع  مبرأ سة رةةم حرةة  مررة موفرةةما ععم ارةةعسة ومبرأير  م برتلميرةةعونم ارةةمع م وبرةةم ميةمبرم م ا  ر

ر   رةةاعس. رةةعسة وبر ةدرةةتخسوبريةة س برنتو برةةلسييرةةت رمس 
وتممم  ويرةنممهرونت ممسرنممميرةةمنمم ع رررX.strumarium subsp. strumariumيممميرخ سعممبرتيجوممفرةةنيوممفررررررر

نيومفر م رةةعم ةدر ذرأ م سرةة م ةوبريةة س وبرةة س وبريةة ني وبرةذةر اارورييرةةعسة ريةلاة رميرنميرماو ارةنت  سرهذةرةة
  يرهذةرةةنيوفرةم ةم رةالنت م سر  ميرونت مسر م رة متسةةو ريةة نمارر(Love and Dansereau,1959 )ةييرياةن وسوير

 ,Post)ي نيبرأ سواو ريأمسور ريةةتاارةيرأصلهروعيار ةدرأيس  ر.رأم رةةمن ع رةةم  يس رةلعسة ر اارأ  سررررمير ي ار

 ةدرةنت م سلر م رر(Migahid, 1978)يرم  هارر(Tackholm, 1974)يرت ر يةدرر(Parsa, 1943)ير  س  رر(1933
وممسةيريمصممسريةة ممعياوب.ريممميرةة مماوسر  ةممذرسرةيرةت مم لرةنت مم سرةةنيوممفر  X.strumarium مميسو ري ل ممعويري ممون  ريةا

subsp. strumariumذةرةةنيومفررلمم رر يرميرةة  برةة م ةوبريةة م ةوبرةة س وبرنليرةة نيبر ذرةميللر لمبرأةماةارهمر
ةلدرةيرةاارةألنمية رتامرررلمم ر(Stace, 1984)ةت  ن رنليرةة نيبرم تعاة رةيرمسرجرةنت  سلرةوتف رمفرم رذرسر تو ر

رة تعاارةيرمسرجرةنت  سرةة ن ريوؤرارهذةرةادري يالر  رةةريوا.
 .X.strumarium subspيةةنيوفررX.strumarium subsp. strumariumينلسة رةت   هرةةر وسر ويرةةنيوفرررررر

brasilicumةممذةر مم يرةةعاوممارممميرةة مم لهويريةة مم معويرةلنمميوعوير ممارواممفر مم رةةخعمميرمعت ممسويرأن ممم رنيةمم  ريةلمماة ر اممعررر
ةمذةر مميرةةمتي مفرةيرترمييرر X.strumarium ي م  رمتسةا بري  لارةةعون ارةةمع  وبرةةم ميةبرم  ا  رتلمارة مدر

 .X.strumarium subsp لولمبرما سنمبرممفرةةنيومفرررX.strumarium subsp. brasilicum معبرةنت م سرةةنيومفر

strumarium(رما ععمم ار  سة وممبريهمم رما ععممبرةة جوممس رةةعلومم ر3 اممارأل ممسارنتمم اجرةةاسة ممبرتيجوعممهرةلممدر)ر(FUJ)ر
 م رلمويرر نمارةةن مس رةةصم اس رةميرر(LCA)يما ععبرةة  يررةةس مي وبرةةي معدرر(DGA)ةةعلودرر–يما ععبرةة س بر

رما ععمم ارتلممارة ممدرمممسةايرةممهرهممي(ر5أ مم سار ةممدرةنت مم سلرنمممير)ر(Ridda and Daood,1982)ررنمم رياةياسر
X.strumarium subsp. cavanillesiiيهمم رما ععمم ارةةعم اوممبريةة مملوم نوبريةة جوممس رةةعلومم ريةةمستفعمم ارةة ممس وبرر

 برةة مم ةوبريةة مم ةوبرةة مس وبرمميرةةعمسة ر.رةةلاياوبرةل  يررةةس ي وبرةةي عدرةذةرر يرةت  لرةنت  سرهذةرةةنيوفر  ة 
 ممارة تصممسرةنت مم سلرةلممدرما ععممبريةلمما ريهمم رما ععممبررX.spinosumيةتنممحرممميرنتمم اجرةةاسة ممبرةةل ةوممبرةيرةةنممي ر

ةومهررةةماو ارةةاصيىرالنت  سلر اار ج ررةنت  سلرنميرةةلايارةة مس وبرممفر ومسةيرممير  مررر(DWD)ةةصلسة رةة س وبر
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 ةدرةنت  سلر  رمصمسرر(Batanouny, 1981)ير تن نين رر(Tackholm, 1974)يرت ر يةدرر(Parsa, 1943)  س  ر
ي عسر ند رةيرم رأ  سار ةوهرم يا رةةع البرةةمسر بر ينهرني رن اسر  رةةعسة ريةرنهرونت سر  ررررممير ميسو رية نم ير

نمي رونصممبرةلممدرةة  ممبرةة س وممبريةة ني وممبري ل معويريمصممسريتسرومم .ريهممذةرو عممررةالةتام ار مم رتلاوممارةت مم لرةنت مم سهذةرةة
رةة س وبرميرةةاعس.
 ر نار موع  رم تجسةهر  رةللبرةةمنم ع رةةجسةةومبر م رةةاعمسرةأللمسةضرةال تصم اوبررHelianthusرأم رأنية رةة ن 

ةمستفعممبريةةجونممبرةرين مم رتمتمم جر ا  لوت مم رةةع ةوممبرةلممدرةةترومميرةة وامم ر  مم رتتلمممرر موممفرأنممية رةةتممسبرياس مم ارةةلممسةس رة
يررر(Sastri, 1959)ريمعاالار ايعرةألمع سريةةسعي بر  إلن  بر ةدرما يمت  رةل ف يررم رأيسارذةتررررمير   متسير

.ريمميرةة ماوسر(Christman, 2003)يررسو متم يرر(Duke, 1998)يراوميترر(Chakravarty, 1976) رسة م ست ر
ومرنممهرةيروتلمممرراس مم ارةةلممسةس رةةع ةوممبررر H.tuberosusأ مم سر ةممدرةيرةةنممي ر(Duke, 1998)  ةممذرسرةيراومميتر

رTubersيةةمنخفنممبر ذر يرةةمماس  ارةةمنخفنممبر مماة رتعمممررةلممدرممميارةة مموا يريةأليسة ر اممعر مم رلممويرةيرةةمماسن ار
 م رر(Townsend,1984) امارأ م سرتين منارر H.debilisومرن  رةيرتا يدرةالن م ارةعا رة م سر.ري ومم روخمصرةةنمي ر

سر بر ةدرةيرهذةرةةني رلوسرمؤراري يالر  رةةعسة رةعادري يارةون ارمع  وبرتاررةلدرنمميلريةنت م سلرم يا رةةع البرةةم
 الرةيرةةاسة ممبرةةل ةوممبرأه تمماري مميارهممذةرةةنممي ر اممارتممدر معممهرممميرألمماىرلمماةا رةةجونممبر مم رمل  لممبر   ممرريةةتجمممار مم ر

أرر(Christman,2003)يررسو متم يرر (Muschler,1912)ت خوصهرةلدرةةصف ارةةت رتمدرذرسهم رممير  مررمي ملسر
 م ررت  مهرةةلماةا ر ةمدرةيرهمذةرةةنمي رر(debilis)رررH.cucumerifolius(رأ  سر ةدرةيرةةني ر1967لوسرةيرةة عل ر)

(رأ ممم سةر ةمممدرةيرهمممذةرةةنمممي رهمممير2004(ريرسومممار)2003ومممجس ررن ممم ارجونمممبر ممم رةةلممماةا رأر ممم رلمممويرةيررسو مممتم ير)
H.debilis subsp. cucumerifoliusةومهرةة علم رتلمارة مدررأ م سيةو ررمم ر ر H.cucumerifoliusالرةنمهرةمدرر .

روتدرتلاوارماىرةنت  سلرنميرةةما عع ارةة  سة وبريذةترةرين  ر معار  ري ارمتيخسرميرةةاسة ب.
 م رمي ميةبرةةن  تم ارةأليس ومبأريرتين منارر (Tutin et al. , 1976 )يمميرةة ماوسر  ةمذرسر ةمدرةيرتوميتيرييخمسيي

(Townsend,1984)مم رم مميا رةةع الممبرةةمسر ممبأرأ مم سيةر ةممدري مميارنممي رأخممسرممميرةة ممن رر Helianthusررررررررريرهممير
H. x laetiflorus Pers.ةةذيرتدريصفهرةلدرةنهر  وهر اة ر  ةني ررH.tuberosus يوعتاار ينهرن تجرمميرتنمسوبررر

ة برةدرتتيرارميرةنت  سلرةعادري يارةونم ارلالومبر الرةيرةةاسرررر.H.rigidus (Cass.) Desfرير H.tuberosusةةني ر
رأيرمع  وبرته ارذةت.رر

يمم رتاادرن تنتجرةيرةألنية ر وارةة لثرتلت  ر ةدرةةمجومارمميرةةاسة مبريال موم رةة  نمبرةة وام ريةةتيجومفرةة  سة م رررررر
سةتمبرةأل نم  رةةتعيوسومبر م رةألسةنم رةألنية ريذةترةمعس برمختليرةةعد  ار ويرةأل ن  رأيال ريةألنية ره نو  ريم موس رم

ةةعسة وبريم رولوع  رميرمية مفرةنت م سرتلمترةأل نم  ر م رةةعم ةدرةمذةر م يرةةم ميل ارةة م ملبرةةا وامبرة مومفرةةما ععم ار
رةةعسة وبريخ صبرةة م ةوبر ارت فسرةيرت  وررأنية ر اوا رةأل ن  رةةمذريس .
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Abstract 
      Ecological and Geographical distribution of Iraqi species in four genera in tribe 

Heliantheae were reviewed . Xanthium strumarium subsp. strumarium L. was the most 

common and wide spread taxa and wide ecological tolerances. 

Bidens tripartita L. and Xanthium spinosum L. were found rather rare , Maps for 

geographical distribution for all species were illustrated. 

 


