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 -الخالصة:

في العراق . فقد تم دراسة الصفات  .Helianthus Lتضمن البحث الحالي دراسة تصنيفية ألنواع جنس 

المظيريـــة وترايراتيـــا لمجـــقور والســـيقان واألوراق والنـــورات واألوراق القزفيـــة واألجـــلاط اللىريـــة والكســـاط الســـ حي . 

 ية سواط كان قلك عمى مستوى الجنس أو النوع.وأتضح بان ليقه الصفات أىمية تصنيف

Abstract 

Taxonomical study for the genus Helianthus L. in Iraq are examined which 

include three species, there are ( H.annuus, H.debilis and H.tuberosus ). 

Morphological characters and their variation of roots, stems, leaves, inflorescence, 

phyllaries , floral parts and indumentum were studied. Results shows that characters 

are the most important features have a taxonomic value in genus or species. 

 المقدمة

ضـمن  (Subfamily: Asteroideae)ويئمة من العشائر الميمة والتي تعود إلى الع Heliantheaeعشيرة التعد 

قات األىميـة اقتتصـادية وال بيـة ألجناس واألنـواع اوتعود أىميتيا لما تحتويو من  Compositaeالعائمة المركبة 

. family: Sunflower (1 )القي جاط منو تسمية ىقه العائمة باسـم عائمـة لىـرة الشـمس Helianthusكالجنس 

فقـد  ،أعـداد أنواعـو  تبـاينأتضـح ومنـا ق توليعيـا فـي العـالم فقـد  تيـد الدراسـةلمجـنس  أما فيما يخص عدد األنواع

ا إلـى انتشـار و أشـار  (4، 3) في حـين أن ، نوعين مستلرعين كزىما ينتشر في العراق انو ينقسم عمى(  2قكر ) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــويعتقد بان ىقا العدد يمثل اكبر عدد يتضمنو  نوع 111

 بحث مستل من رسالة ماجستير لمباحثة األولى . -¹



نـات  مـن تضـري  ال  H. x. lactiflorusىـو يمثـل ىجـين و   H.debilisالنـوع  ومـن الجـدير بالـقكر إن .الجـنس

قكر  (6) ىقا وباإلضافة إلى أن . H.rigidus  X  H.tuberosus (5) وىي  Helianthusنوعين من جنس 

أن وكمــا أشــار األخيــر إلــى  وجنــو  أمريكــا. وســ نــوع ابمبيــا ينتشــر فــي  111يتضــمن  Helianthusأن جــنس 

يعتبر من األنواع المستلرعة بكثرة فـي روسـيا والينـد والشـرق األوسـ  وبشـكل جلئـي فـي جميـ   H.annuusالنوع 

ــا  ي اليــا وفرنســا ، أمــا النــوع المنــا ق الدافئــة مــن العــالم واتــل المنــا ق المســتلرعة ليــقا النــوع ىــي تركي وألمانيــا واط

H.tuberosus   العـراق. وسـ  فانو يستلرع في أجلاط عديدة من أوربا واسيا . أما فـي العـراق فتتركـل لراعتـو فـي

والتـي توتـ  الكثيـر مـن البـاحثين فــي  Helianthusأنــواع جـنس لوجـود الكثيـر مـن المشـاكل التصـنيفية بـين  ونظـراً 

وضـ  الحـدود الفاصـمة بـين أنواعيـا وتوضـيح العزتـات المرتب ـة معيـا كـان اختيـار  فـي المسـاىمة الخ ـ..ولرر 

 المقكورة. الجنسالمظيرية ألنواع  دراسةال

 -:Materials and Methodsالمواد  رائق العمل 

 بعـدد مـن السـفرات الحقميـة القيام أثناط أجريت الدراسة عمى عينات نباتية  رية والتي تم جمعيا من الحقل 

شـــ  امعابمـــ  ال باإلضـــافة إلـــى اقســـتفادة مـــن العينـــات الجافـــة األجنبيـــة المودعـــة فـــي، مختمـــن منـــا ق الق ـــر ل

 ( ألبرا  التشخيص والمقارنة. BAG,BUH,BUA,BUE,BUNH) العراتية 

تيد البحث وتورنت م  بعضيا وأخقت القياسـات  المظيريـة  الجنسنواع تمت دراسة الصفات المظيرية أل

،  Wildنـوع  Camera Lucidaالكـاميرا المنيـرةواسـ ة بداول خاصة بيا ورسمت األجـلاط التكاثريـة ورتبت في ج

مــن   Dissecting Microscopeوأخــقت الصــور الفوتوبرافيــة لــبع  األجــلاط عمــى كــز المجيــرين التشــريح

نـوع  باسـتخدام الكـاميرا قو ال Olympus مـن نـوع  Compound Microscopeالمركـ  و   Olympusالنـوع

Seagull. 

  -النتائ :

 -:      Habit and Durationال بيعة والديمومة -1

فقــد ، أمــا مــن حيــث ديمومتيــا Herbaceousالناميــة فــي العــراق قات  بيعــة عشــبية  الجــنسجميــ  أنــواع  ان     

الثانيـــة و  H.debilisو H.annuus النـــوعين وتشـــمل Annualحوليـــة األولــى  -:تميــلت عمـــى شـــكل مجمـــوعتين 

 .   H.tuberosusوتضم النوع  Perennial معمرة



 -:  Rootsالجقور    -2

فقـ   Tap Roots ةالوتديـ ، األولـى وىـي التـي تمتمـك الجـقور مـن الجـقور نأظيرت الدراسة وجـود مجمـوعتي

التــــي تكـــون الجـــقور العرضــــية  H.tuberosus النـــوعتضـــم الثانيــــة و  H.debilisو H.annuusالنـــوعين وتضـــم 

Adventitious Root  (. 1 – 1)شكل فضًز عن الجقور الوتدية الدرنية تنش. من السيقان والتي 

 -:  Stemsالسيقان  -3

ع ونــوع الكســاط الســ حي وىــقه مــن حيــث األلــوان و بيعــة التفــر مترــايرة المدروســة  الجــنسســيقان أنــواع  جميــ 

بيعـة السـاق فقـد لـوحظ أن جميـ  وفرت صفات جيـدة يمكـن اقعتمـاد عمييـا فـي عـلل األنـواع، فمـن حيـث   جميعاً 

عمــى ســ ح التربــة مــا  تكــون تويــة وناميــة عموديــاً  إق  Erectالمدروســة كانــت ســيقانيا ىوائيــة تائمــة  الجــنسأنــواع 

التــي تنمــو تحــت  Subterranean (Tuber)الــقي  يممــك ســيقان أرضــية )درنيــة(    H.tuberosusعــدا النــوع  

أن  يتضـح كمـا من خزليا فصل ىقا النوع عن بقية األنواع األخـرى . ت صفة جديدة يمكنس ح التربة والتي مثم  

، فـــــالمون األخضـــــر لمســـــاق كـــــان المميـــــل لجـــــنس عـــــن بعضـــــيا  األنـــــواعمعتمـــــدة لعـــــلل  صـــــفة يعـــــد لـــــون الســـــاق

Helianthus   بنوعيوH.annuus  وH.tuberosus باسـتثناط النـوع ،H.debilis  خضـراط  ناً الـقي يممـك سـيقا

 H.annuus ينباختزن األنواع ف.متـال النـوع فيما يخص التفرع فقد أظير تباينًا ممحوظاً و . نيمخ  ة بالمون الب

، أمــا النــوع H.annuus متفرعــة فــي النــوعالتفرعيمــا مــن األعمــى كمــا لوحظــت الســيقان بيــر ب H.tuberosus و

H.debilis فكان كثير التفرع من األسفل . 

  -األوراق : -4

تية اعتمــادًا عمــى  ــول و بيعــة الســويق إلــى مجمــوعتين : األولــى األوراق قات أمكــن تقســيم األوراق الســا

ـــــواع   ـــــل وتشـــــمل األن ـــــل األوراق قات الســـــويق القصـــــير  H.debilisو  H.annuusالســـــويق ال وي ـــــة وتمث والثاني

 ترتيــ  األوراق الســاتية عمــى الســاق فقــد لــوحظ فــي جميــ  واســتنادًا إلــى .  H.tuberosusوالمجــنح وتضــم النــوع 

ـــادل معـــًا  أنالمدروســـة  األنـــواع ـــة بشـــكل متقابـــل ومتب حيـــث أن األوراق  Opposite – Alternateاألوراق مترتب

ل اشـكأفيمـا يخـص أمـا  ترتيـ  متبـادل . قاتالساتية السفمى تترت  بشكل متقابل لكن األوراق الساتية العميا تكون 

 H.annuus النـوعالورتة العـام فـي كان شكل  فقد(، 2 – 1) شكل  ترايرت ىي األخرى تبعًا لألنواعل فقد و النص

 نصــوقً  H.tuberosusو  H.debilis، بينمــا كــان لمنــوع Wide Cordate- Ovate  بيضــوي –تمبــي واســ  



 ، H.tuberosusالنـوع في  Acuminate المحتد بشكل امتالت فقدبيضوية ،  أما تمة النصل  -رمحيو واسعة 

، أمـا    Acute- Acuminateأوراتيمـا مـن النـوع تمـةكانـت  H.debilis و H.annuus فـي حـين ان النـوعين 

وعمـى مسـتوى . Helianthusأنـواع جـنس فـي جميـ   مثمثـة الشـكل –فامتالت بقاعدة تمبية  تاعدة النصل لألوراق

  ولجمي  األنواع . Serrate فتميلت بالشكل المنشاري حافة النصل

 H.debilisو  H.annuus النـوعينفاتح  ىو السائد فـي وفيما يخص لون األوراق فان المون األخضر ال

 . H.tuberosus لمنوع اً .بينما كان األخضر الرامق مميل 

  -:  Inflorescencesاألنظمة اللىرية    -5

ـــورات  تمتـــال ـــواع الن ـــىاماو  Headبكونيـــا رأســـية لجميـــ  األن  رفـــي وىـــو نظـــام نيـــائي أو  Capitulumة ي

Terminal and Solitary head Inflorescence ، السـيقان أو األبصـان إق تترتـ   اتتق  فييا النورات نيايـ

وتكـون مـن النـوع  Capitular Receptacle  اللىيرات عمى نياية الحامـل المتوسـ  الـقي يعـرن بالتخـت إليـامي 

 أمــا شــكل .  Simple Corymboseبســي ة  ةتترتـ  عمــى شــكل نـورات مشــ يإق  Racemoseمحــدود البيـر 

 شبو كـروي -والمس ح  H .annuusفي النوع  فظير الشكل المس ح للىرية فقد اظير ترايرًا بين األنواعالنورة ا

 .H.tuberosusو  H.debilis في النوعين

 -:  Pedunclesالنورات  امزتح - 6

ىو تضـخم حامـل النـورة فـي  رفـة العمـوي  Helianthusنواع جنس ألوجدت صفة مميلة لحامل النورات 

وبدرجات متفاوتة في بقية األنواع . وتميل  H.annuusبمغ التضخم أشده في النوع  إقرة اللىرية مباشرة أسفل النو 

يتـــراوح  والتـــي فقــ  بوجـــود بعـــ  األوراق التــي تشـــبو فـــي شــكميا األوراق القزفيـــة، H.annuusحامــل نـــورة النـــوع 

 ( ورتة تق  في الجلط المتوس  من الحامل . 2-1عددىا بين ) 

  -: Capitular Receptacleإليامي   التخت -7

تنشـ. فـي إبـ   إقPalae  التخـت إليـامي فـي األجنـاس المدروسـة يكـون مر ـى بحراشـن تسـمى باإلثبـات 

 ولجمي  األنواع . اً محدب – اً مس ح فت.خق شكزً لىيرة واحدة. أما شكل التخت  ةأثب كل

 -:  Palaeاقثبات   -8



ـــواع  ـــ المدروســـة الجـــنسامتـــالت جميـــ  أن ـــات قات ال بيعـــة الرشـــائية ب ـــة حاويـــة عمـــى اقثب ان نوراتيـــا اللىري

Membranous  ًتخــق.تلتبــاين األنــواع. ف أبعادىــا تبعــاً و فــي أعــدادىا وأشــكاليا  بيــر أن التبــاين كــان واضــحًا جــدا 

وتــد يتخــق  Helianthusأنــواع جــنس لجميــ     Lanceolate -Oblongالمت ــاول  –اقثبــات الشــكل الرمحــي 

أما شـكل تمـة اقثبـة فمقـد تباينـت بـاختزن األنـواع  بالمثمث في شكمو العام. أحيانًا شكًز شبيياً  H.annuusالنوع 

بحيث يمتـد   Acuminateد حتوالشكل الم  H.tuberosus النوعكما في  Acuteفقد تراوحت بين الشكل الحاد 

 ين النــوع الواحــد كمــا فــي النــوع أفــراد العــرق الوســ ي إلــى القمــة المت اولــة عمــى ىيئــة نتــوط يختمــن  ولــو بــاختزن

H.annuus و H.debilis .  لجميـ  و األصـفر الشـاح   –فيما يخص لون اقثبات فقد ترم  المـون األصـفر أما

 .( 3 – 1)شكل  األنواع

 -:  Involucreالقزفة  -9

تكــون مقوســة  Imbricateمتراكبــة  Pluriseriateالمدروسـة بقزفــة متعــددة الصـفون  الجــنسامتـالت أنــواع 

 Involucral Bractsتبـدأ القزفـات المظروفيـة  Cypselaالثمـار   وعند انتياط فتـرة اإللىـار ونضـ .نحو الداخل

مكـن ي نابـاتعـدد صـفون الق إلـى فاسـتناداً  ا نحـو الخـارج ولجميـ  األنـواع.يبعكس اتجاى Phyllaries قناباتأو ال

، فـــــي حـــــين تميـــــل النـــــوع  ( 7-4تـــــراوح بـــــين ) ت عمـــــى عـــــدد مـــــن الصـــــفون احتوائـــــوب H.annuus تميـــــل النـــــوع

H.tuberosus متماثمـــــة الشـــــكل جميعيـــــا مـــــن النـــــوع  نابـــــاتوبشـــــكل عـــــام عمـــــى صـــــفين فقـــــ  مـــــن الق بامتزكـــــو

Homomorphic .النــوع  تميــلف(  4 – 1)شــكل  أمــا مــن حيــث شــكل القنابــاتannuus H.  بقزفــة قات شــكل

ــــــوعين ،  Acuminate متحــــــدةقو تمــــــة  مت ــــــاولبيضــــــوي  –بيضــــــوي  ــــــات الن   H.debilis فــــــي حــــــين إن تناب

كمـــا كـــان المـــون األخضـــر الرـــامق المميـــل لقنابـــات  بالشـــكل الرمحـــي قو القمـــة المحتـــدة. تميـــلت H.tuberosusو

تبـين أن المـون  H.annuusالـداخمي والخـارجي، أمـا النـوع  لكز الصفين H.tuberosus و  H.debilisالنوعين 

 .عمى  ول صفون تناباتو متدرجاً األخضر المصفر كان  –األخضر

 -:  Floretsاللىيرات  -11

، وتد أتضح خزل الدراسة أن الرأس أو  Floretsيتكون الرأس الواحد من األلىار الصريرة تدعى باللىيرات 

خنثيــة   وىــي Discoidالقرصــية اللىيــرات : األول وىــي  مــن اللىيــرات عمــى نــوعينحاويــة اللىريــة كانــت  اليامــة



Hermaphrodite   متنــاظرة شــعاعياً و Actinomoprhic  أمــا النــوع الثــاني وىــي الشــعاعيةRadiate  وتكــون

 (.  5 – 1)شكل  Sterileعقيمة و  Zygomorphicجانبية التناظر 

  -:  Ligulate ( Ray ) floretsاللىيرات المسانية )الشعاعية (  1 -11

كـن عــلل لـقا أمرؤوس اللىريـة فـي تبـاين ممحـوظ أن أعـداد اللىيـرات المسـانية فـي الـ البحـثأتضـح مـن خـزل 

 اآلخرين . عن النوعين H.tuberosusالنوع 

  -:  Floral calyxالك.س اللىرية  –أ 

عمـى ىيئـة حراشـن بشـائية قات شــكل  هتحـور ب Helianthusأنـواع جــنس  اللىـري فـيشـكل الكـ.س تميـل 

حراشـن لببيـة  4وجـد تبعـ  األحيـان  تقعان عمـى جـانبي اللىيـرة وفـي 2رمحي عري  وعددىا  -رمحي ضيق 

ــاثن ان منيــا صــريرتا الحجــم. ويختمــن شــكل الحراشــن وأبعادىــا و ريقــة ترتيــ  خزيــا الحافــة الرشــائية بــاختزن ت

إلــى األصــفر الباىــت وفيمــا يخــص ديمومــة الكــ.س  فــي جميــ  األنــواع بــين الشــفان كــان الكــ.سلــون  .أمــااألنــواع 

 بعد نض  الثمار . ايتم سقو ي إق Deciduousنيا من النوع المتسات  فكانت متماثمة في جمي  األنواع كو 

  -:  Corollaالتوي   –  

ب ــرن  يعــرن وجــلط عمــوي لســاني  Tubular Partيتميــل تــوي  اللىيــرات المســانية إلــى جــلط ســفمي أنبــوبي

 ومضــرو اً   حاً المســانية مســ للىيــرات. أن الجــلط األنبــوبي فــي ا  Liguleأو المســين  Corolla Limbالتــوي  

 -البيضـوي الشـكل قو ،. أمـا المسـين فكـان مـن النـوع المسـ ح Dorso – Ventrally Flattend ب نياً  – ظيرياً 

المـون فظيـر  فكـان مـن الصـفات التشخيصـية الميمـة بـين األنـواع أما فيما يخص لون التـوي  المسـاني .قىميميجيا

، أمــا H.tuberosusو  H.annuusلىيــرات النــوعين  ىاألصــفر الحــاوي عمــى عــدد مــن العــروق البنيــة المــون عمــ

أما الجية العميا الحرة من التوي  فقد لوحظ  فكان لون توي  لىيراتو ىو المون األصفر الباىت . H.debilisالنوع 

( فـــي النـــوع  3-1ومـــن )  H.debilis( فـــي النـــوع  2-1التـــي يتـــراوح عـــددىا بـــين )  Teethعـــدد مـــن األســـنان 

H.annuus  ( في النوع  3-2ومن )H.tuberosus .جميعيا قو تمة حادة 

 -:  Tubular ( Disk ) Floretsاللىيرات األنبوبية ) القرصية (   11-2

جيــال الــقكورة واألنوثــة معــا عمــى نفــس  لتحمــل Hermaphroditeخنثيــة القرصــية بكونيــا لىيــرات تميــلت ال

 .اللىيرة



 -:Floral calyx  الك.س اللىرية  - أ

 ،اللىيرات المسـانية مقارنـة بـ.نيـا متماثمـة فـي أشـكاليا وألوانيـا باللىريـة فـي اللىيـرات األنبوبيـة الكـ.س  امتالت

فـي اللىيـرات األنبوبيـة األ ـول مقارنـة بمـا عميـو فـي اللىيـرات  رشـائيةأما مـن ناحيـة ال ـول فقـد كانـت الحراشـن ال

 المسانية.

  -:  Corollaالتوي   –  

وتد يصـل إلـى سـبعة  Gamopetalousنبوبية من خمس أوراق تويجية متحدة يت.لن التوي  في اللىيرات األ

 والجـلط العمـوي يمثـل Corolla Tubeالسـفمي ىـو األنبـو  التـويجي  ،يتميـل التـوي  بوجـود جـلئينأوراق تويجية .و 

 .األنواع المدروسـة ( أسنان في جمي 5عددىا ) Triangular Teeth.سنان مثمثة الشكل بينتيي   Limbال رن

 لي.خق التوي  شكمو اقس واني ولجمي  األنواع. 

النــوعين فــي  فظيــر المــون األصــفر ،أمــا صــفة لــون التــوي  كانــت مــن ضــمن الصــفات المعتمــدة لمتشــخيص

H.tuberosus  وH.annuus  األرجــواني المائــل  –تمــة التــوي  بــالقر  مــن األســنان بــالمون المــاروني مــ  تمــون

 .م  تمـ ون األسنان بالمون الماروني الرامق األصفر الباىت بالمون  H.debilisتميل النوع في حين ، لمسمرة 

 -:  Androeciumة جيال القكور   -11

وفــوق تويجيــة  Fertileتمتــال بكونيــا خصــبة ، ( اســدية 5)مــن فــي األنــواع تيــد الدراســة  ةجيــال الــقكور  يتــ.لن

Epipetalous  لســــداةتتـــ.لن ا فــــي من قـــة األنبـــو  التـــويجي.أي أنيـــا ترتكـــل عمـــى األوراق التويجيـــة وبالتحديـــد 

اتحـاد وىـي  Syngenesiousترتب  م  بعضيا البع  بظـاىرة   Filamentوالخوي   Antherالواحدة من المتك

وداخميـة  Longitudinal Dehiscence فـتح المتـوك  وليـاً تت. اقسـدية بواسـ ة المتـوك مـ  بقـاط الخوي ـات حـرة

اكتمال  إلى المون األسود عند تدريجياً  تتحول ةكون بير ناضجتشاح  عندما  قات لون اصفر Introtse التنثير

كافـة األنـواع المدروسـة شــكز  ، وتتصـل تواعـد المتـوك بقمـم الخوي ـات اتصـاق تاعــديا . يتخـق المتـك فـي انضـجي

 . شري ياً  – رمحياً 

  فـي تمـة المتـك وتعـرن األولـى تقـ  Two Sterile appendagesالمتـوك بوجـود لائـدتين عقيمتـين  امتـالت

 6 – 1)شـكل  ،Helianthusوتتخق شكل المثمـث فـي متـوك جميـ  أنـواع جـنس  Distal appendages بالبعيدة

قات شــكل    Sterial tails ( Caudate )باألقنـا  العقيمــة المســماة الثانيــة فـي حــين كانــت اللائـدة العقيمــة (



الدتيقــة األخــرى ىــي الصــفات الكميــة والنوعيــة لم ــوق ، ومــن الصــفات المظيريــة  Sagittateالســيمي المضــموم 

Collar  القي يمثل من قة اتصـال تاعـدة المتـك مـ  تمـة الخـوي ،، فقـد لـوحظ التبـاين بـاختزن األنـواع مـن حيـث

 .الشكل العام وال ول وعدد صفون الخزيا وعدد الخزيا في كل صن

 -:  Gynoeciumجيال األنوثة    -12

ينتيي بـقراعين   Stigmatic styleت.لن من مبي  وتمم ميسمي ت  Pistil من مدتة واحدة يتكون جيال األنوثة 

. 

   -:   Ovaryالمبي   - 1112

يتــ.لن مــن  Inferior ovary اشــتركت جميــ  األنــواع المدروســة بكــون المبــي  فييــا مــن النــوع المــنخف  

و بيعـــة الكســـاط الســـ حي ليســـت عمـــى  اناقلـــو ، بينمـــا تباينـــت فـــي األبعـــاد واألشـــكال و Tow-Carpelsكـــربمتين 

نما شمل النوع الواحـد وباختزفـات اللىيـرات األنبوبيـة والمسـانية أن وجـدت. فمـن حيـث شـكل  مستوى األنواع فق  واط

المت ــاول فـــي  –المقمــو   يملىيــرات المســـانية ، والبيضــل المت ـــاول ىــو المميــل –فتبـــ ين أن األســ واني  المبــي 

 Ovuleوفي ابم  األحيان يمكـن مزحظـة البـوي  ما لون المبي  فتميل بمون اقبي  ، ، االلىيرات األنبوبية 

القي يكون خاليًا من  Transparentمن خزل جدار المبي  الشفان  Basal Placentation القاعدي التميشم

 بــاحتواه H.annuusوفيمــا يخــص الكسـاط الســ حي لممبــي  فقـد أمتــال النــوع  اللخرفـة الســ حية لجميــ  األنـواع .

فيحتويــان عمــى  H.debilisو  H.tuberosusعمــى شــعيرات ناعمــة صــريرة عمــى جوانــ  المبــي  أمــا النــوعين 

 .  ثانيالنوع ال فيشعيرات قبدية عمى الجوان  لكنيا تتولع بصورة أكثن 

 -:   Styleالقمم  -2112

ة المبـي  ويتفـرع مـن األعمـى يخـرج مـن منتصـن تمـ إقبـالمبي   وىو الجلط الثاني من المدتة يتصل  رفيـاً 

ــم ميســماً  ــم يتخمميــا حميمــات إلــى فــرعين ويحمــل كــل قراع مــن اقرع القم  مــن جيتــو الداخميــة والخارجيــة لفرعــي القم

Papillae  ـــة ـــد تبـــاأل ـــوال والكثافـــةمختمف القمـــة قو   Flatenedالمســـ ح ان الشـــكل  بحـــثين مـــن خـــزل الـ  . وت

امــا تاعــدة القمــم فقــد  .( 7 – 1)شــكل  Helianthusلمميــل ألنــواع جــنس المــدورة لمقمــم يعتبــر ا-اليراويــة الشــكل 

   Obconical – Bulb typeالبصمي  –تميلت بالشكل المخرو ي المقمو  

  -:   Stigmaالميسم  -3112



 إق Styler stigmaأي  تمثــل الميســم بالســ وح الداخميــة والخارجيــة ألقرع القمــم لــقا فيــو تممــي ال بيعــة

يـتمكن النبـات عـن  ريقيـا مـن  إقالقمة  باتجاه اة بشكل كثين بالحميمات والتي تلداد في كثافتيا مر األقرع تكون

حالـة التفـان المياسـم  ن أيضـاً ـ. وتبي ـH.annuusفي النوع  اقرع كما ثزثة أو أربعة توجدمسك حبو  المقاح، وتد 

لزحتفــاظ ب.عــداد كبيــرة مــن حبــو   د نوعــًا مــن التكيــنتعــ إق Helianthus جــنسالجميــ  أنــواع  حــول نفســيا فــي

  .(    – 2)شكل  المقاح

  -:   Fruitsالثمار   -13

وجافــــة مــــن النــــوع سبســــيز   Achenialة يــــتشــــترك ثمــــار جميــــ  أنــــواع األجنــــاس المدروســــة بكونيــــا فقير 

Cypsela    وتاسـياً  يكـون مسـتقيماً  إقوتحتوي عمى بقرة واحدة تاعديـة اقتصـال وجـدار الثمـرة بيـر ممـتحم بالبـقرة 

والمـون ، أما الصفات النوعيـة لمثمـار والتـي تشـمل الشـكل العـام والقمـة والقاعـدة ما.   بيعة متخشبة نوعاً  اوق نسبياً 

 Oblique لوايــا أو قات لوايــا منفرجــة ةأربعــ ااقســ واني أو تــد يكــون ق –فقــد لــوحظ الشــكل البيضــي المقمــو  

angles تميــلت  تمــة الثمــار والتــي تمثــل من قــة اقتصــال بــالتوي  فقــدأمــا .  ( 8 – 1جميــ  األنــواع )شــكل  فــي

  Carpopodiumوفيمـا يخـص تاعـدة الثمـار  . Truncate – Semiobtuseالشـبو المـدور  –الشـكل المق ـوع ب

باتجـاه القاعـدة فت.خـق الشـكل  حجم الثمرة يبـدأ بالضـيق تـدريجياً  لوحظ أن دوىي من قة اقتصال بالتخت اليامي فق

 .المق وع في جمي  األنواع المدروسة –شبو المدور  المدور أو

بتعدد ألوان ثماره بـين  H.annuusالسبسيزت لألنواع، فقد تميل النوع  لوانأكما أظيرت الدراسة التباين في 

بنـي  كـاناألبي  واألسود والرصاصي وتكون في أكثر األحيان قات خ و  متباينة من األبي  واألسـود ، بينمـا 

يمتــال بثمــار ســوداط المــون   H.debilisفــي حــين كــان النــوع  H.tuberosusالنــوع  فــي ثمــاربــامق بنــي  –فــاتح 

 باإلضافة إلى البني الرامق.
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 المدروسة . Helianthus( التغايرات المظهرية ألنواع جنس 1شكل )



 -:    Seedsالبقور   -14

 امتالت جمي  األنواع المدروسة بان ثمارىـا تحتـوي عمـى بـقرة واحـدة تاعديـة اقتصـال وت.خـق الشـكل العـام

أصـفر باىـت  –لـون أبـي   ان البـقور فكانـت ق. أمـا لـو ( 8 – 1)شـكل  لمثمرة وتكون بيـر ممتحمـة برـزن الثمـرة

ــــي ا ــــون األبــــي  H.annuusبينمــــا النــــوع  H.tuberosusو  H.debilis لنــــوعين ف ــــقوره ىــــو الم . كــــان لــــون ب

واشـتركت جميــ  األنـواع بكونيــا ممسـاط بيــر مخ  ــة وق تحتـوي عمــى إي لخرفـة ســوداط عمـى الســ ح الــداخمي أو 

 الخارجي.

  -:  lowering Period Fلىار فترة ) مدة ( اإل -51

حــددت فتــرة اإللىــار التقريبيــة ألنــواع األجنــاس تيــد الدراســة والناميــة فــي العــراق باقعتمــاد عمــى المعمومــات 

المثبتة عمى ىوية العينات المعشبية المودعة في المعاش  العراتية فضًز عن المعمومات التي تـم الحصـول عمييـا 

تمتــد مــن منتصــن شــير كــانون  H.annuusلفتــرة األولــى إللىــار النــوع فكانــت ا مــن خــزل المزحظــات الحقميــة.

وحتــى شــير أيمــول التــي كانــت مشــابو  تمــولالثــاني وحتــى منتصــن شــير  قار أمــا الفتــرة الثانيــة  فتمتــد مــن شــير 

عمـى الـربم مـن أن فترتـو األولـى كانـت خـزل شـيري  قار ونيسـان . أمـا النـوع  H.tuberosusلمفترة الثانية لمنوع 

H.debilis  فقد تم جمعو في مرحمة التلىير المسـتمر خـزل شـير تشـرين األول فـي وتـت متـ.خر مـن الدراسـة لـقا

 لم تتمكن الباحثة من معرفة الفترة التقريبية لإللىار .

 -:Discussionالمناقشة 

لصـفة ديمومـة  من خزل مقارنة الصفات المظيرية الخاصة باألجناس واألنواع المدروسة حاليـًا ، تبــ ين أن  

إلــى أنيــا صــفة مترــايرة وقلــك الترــاير أمــا بســب  اقخــتزن فــي  (7)النبــات أىميــة تصــنيفية محــدودة، فقــد أشــار 

الظـــرون المحي يـــة والتـــي تختمـــن بـــاختزن المنـــا ق التـــي تنمـــو فييـــا تمـــك األنـــواع، أو إلـــى الترـــاير الشـــديد بـــين 

 Herbs اس المدروســـة عبـــارة عـــن أعشـــا  حوليـــةفصـــول الســـنة حيـــث أظيـــرت النتـــائ  أن جميـــ  أنـــواع األجنـــ

annual  باســتثناط النــوعH.tuberosus الــقي كــان مــن النــوع المعمــرPerennial   عــن  ريــق القواعــد الســاتية

والتي تبقى حية في التربة لحين توفر الظرون المزئمة لينت  نبات جديد في موسـم النمـو ،بيـر  Tubersالدرنية 

ىــو نبــات حـولي وىــقا ق يتفــق مــ  مــا توصـمت إليــو الدراســة والــقي أتضــح  H.tuberosusقكـر أن النــوع  (6)ان 

 فييا ان النوع معمر وىقا يتضح من الدرنات المتبقية إلى موسم النمو التالي. 



في تصنين النبات إق أنيا لم تمق العناية الكافية بسب   ميماً  أما بخصوص الجقور ف.نيا يمكن أن تمع  دوراً 

ق تحظـــى باىتمـــام  فـــي الصـــفات الميممـــة مـــن ان الجـــقور بالبـــاً  (8)ن الجـــقور وىـــقا مـــا أشـــار إليـــو فقـــدان أو تمـــ

الباحثين. وتـدر مـا يتعمـق األمـر بـاألنواع تيـد الدراسـة فقـد تبــ ين وجـود شـكمين لمنظـام الجـقري، األول وىـي الجـقور 

توائيــا عمــى جــقور عرضــية وتضــم والثــاني التــي تمتــال باح   H.debilisو  H.annuus النــوعين الوتديــة لتضــم

. من ىقا يتضـح بـان لمجـقور أىميـة تصـنيفية ق بـ.س بيـا ، القي ينش. من السيقان الدرنية  H.tuberosusالنوع 

بتباين ظرون التربة أو التولي  الجررافي لكونيا  بان صفات الجقور ق تت.ثر كثيراً  (9) وعمى الربم مما أشار إليو

 أن  بيعـة الجـقور يمكـن ان تع ـي فكـرة واضـحة عـن  بيعـة البيئـة التـي تنمـو فييـا تمـك تحت الت.ثير الـوراثي، أق

فـي التربـة وتكثـر تفرعاتيـا فـي الجـلط األسـفل مـن  األنواع، فاألنواع التي تنمو في التر  الجافة تمتد جقورىا عميقاً 

بليرة التفرع تمتد إلـى عمـق اتـل الجقور، في حين أن األنواع التي تنمو في التر  الخصبة والر بة تمتال بجقور 

 في التربة فضًز عن تكوينيا جقورًا ليفية. 

أن الصــفات النوعيــة لمســيقان ليــا تيمــة تصــنيفية أكثــر ممــا فــي الجــقور فــي فصــل األنــواع كتفــرع  وتبـــ ين أيضــاً 

 فــي النـــوعين Erectعـــن ارتفــاع النبـــات. فقــد لوحظــت الســـيقان اليوائيــة القائمـــة  الســيقان و بيعتيــا ولونيـــا فضــزً 

H.annuus  وH.debilis   النـــوع  فـــي حـــين تميـــلH.tuberosus    بنـــوعين مـــن الســـيقان ىوائيـــة وترابيـــة

Subterranean . متمثمة بالدرنات 

عـن  Helianthusعن باتي أنواع جـنس  H.debilisومن خزل صفة تفرع السيقان تبـ ين إمكانية علل النوع 

عمـى الـربم مـن   H.tuberosusن كانـت ميـلة التفـرع مـن األعمـى تعـود لمنـوع ريق كثرة تفرعو من األسفل في حـي

إلـى ان مثـل  (10) ومتباين في تفرعو حيث يتضمن ضروبًا متفرعـة وأخـرى بيـر متفرعـة   H.annuusأن النوع 

 ومـن الصـفات النوعيـة األخـرى المسـتخدمة ك حـدى .المدروس ىقا التباين ناشئ من التيجينات بين أنواع الجنس 

الصــفات المســاعدة لمتشــخيص ىــي لــون الســاق، عمــى الــربم مــن أنيــا تتــ.ثر بعــاممين األول ىــو الكســاط الســ حي 

والثـاني ىـو مرحمــة نمـو النبـات والفتــرة اللمنيـة التـي ينمــو فييـا، أق انــو تـم تميـل المــون السـائد لكـل نــوع مـن األنــواع 

وتبــ ين . المشـيورةضـمن الموسـوعات النباتيـة  قكـرالمدروسة ليع ي صفة إضـافية لـقلك النـوع ليتفـق مـ  جميـ  مـا 

أن صفة ارتفاع النبات ق يمكن اقعتماد عمييـا مـن الناحيـة التصـنيفية فـي عـلل أنـواع األجنـاس المدروسـة،  أيضاً 

أن نمــــــو النــــــوع  (11)وقلــــــك بســــــب  ت.ثرىــــــا بــــــالظرون البيئيــــــة وكــــــقلك كثافــــــة المجــــــامي  الســــــكانية، فقــــــد أثبــــــت 



X.strumarium ــو تــ.ثير عمــى األشــكال المظيريــة ، إق  بصــورة مفــردة أو عمــى شــكل ألواج أو مجتمــ  ســكاني ل

لوحظ تمة ارتفاع النبات ودرجة تفرعو كممـا الدادت كثافـة المجـامي  السـكانية، وىـقا يفسـر التـ.ثير الواضـح لمتنـافس 

األفــراد المتنــاثرة والشــيط  بــين أفــراد المجموعــة الســكانية ، ويزحــظ أيضــا ليــادة درجــة التفــرع واقرتفــاع خاصــة فــي

نفسـو يمكــن تولـو عــن األفــراد التـي تنمــو فــي تـر  جافــة ور بـة، إق تمتــال تمــك التـي تنمــو فــي بيئـات تاســية بقصــر 

 لقلك تقل درجة تفرعيا. نباتاتيا وتبعاً 

 ـــة مـــا تتـــ.ثر بـــالظرون البيئيـــة المحي أمـــا األوراق شـــ.نيا شـــ.ن بقيـــة الصـــفات الخضـــرية النباتيـــة والتـــي بالبـــاً 

بالنبات إق أنيا أظيرت صفة تشخيصية ميمة أكثـر ممـا فـي الجـقور والسـيقان نتيجـة اقخـتزن فـي شـكل نصـول 

األوراق وحوافيا وكسائيا الس حي لقا كانت من الصفات المساعدة لمتشخيص في العديـد مـن الموسـوعات النباتيـة 

األوراق  الســاتية الكثيــر مــن اقىتمــام خصوصــاً كاألوربيــة والتركيــة ونباتــات الشــرق األوســ ، فقــد أع يــت األوراق 

اق  ولوجودىـا عـادة فـي معظـم العينـات المعشـبية. وتكشـفاً  الساتية الوس ية وقلك ألنيا تمثل المرحمة األكثر نضـجاً 

يزحظ األوراق الساتية تكون قات ترتي  متقابل في الجلط السفمي من الساق ومتبادل في الجلط العموي منو . كمـا 

وىــي قات إلــى مجمــوعتين فة وجــود الســويق أىميــة تصــنيفية أخــرى أدت إلــى تقســيم األنــواع المدروســة أظيــرت صــ

. ومن الصفات الميمة األخرى ىي شكل نصل الورتة فقد أمكن عـلل النـوعين ال ويل و القصير والمجنحالسويق 

H.debilis  وH.tuberosus   ع عن النـوH.annuus  بيضـوية  –يـة واسـعة ين رمحإق تكـون فـي النـوعين األولـ

 .بيضوي  –في حين يكون النوع األخير تمبي 

إلــى ان النظــام الحــديث لتصــنين (  12 (لصــفات التصــنيفية الجيــدة فقــد أشــاران صــفات النــورات تعــد مــن ا 

ومزحظـة النـورات النباتيـة  .النبات يعتمد عمى التراكي  التكاثرية التي تضميا األلىار أكثـر مـن أي صـفات أخـرى

من ال ـرق اقيجابيـة المفضـمة لتميـل األنـواع تيـد البحـث، ويتضـح قلـك مـن خـزل الترـاير فـي  ريقـة التفـرع تكون 

وتتفـق ،  ال رفـي أو النيـائيبشـكل  فقـد وجـد أنيـا تترتـ ، وأ ـوال حوامـل النـورات وتوليـ  الجـنس واحتشـاد األلىـار

ان عـدد النـورات لـو  وتبــ ين أيضـاً .   (  2 ,6 ,7 ,12 ) العديـد مـن البـاحثين أمثـال هالدراسـة فـي قلـك مـ  مـا قكـر 

أىمية تصنيفية محدودة في التشخيص إق ان ىقه الصفة تعد من الصـفات المتـ.ثرة بـالظرون البيئـة التـي يتعـر  

   . ليا النبات



لقـــد ترـــايرت األنـــواع فيمـــا بينيـــا فـــي شـــكل النـــورات إق اتصـــفت الـــرؤوس اللىريـــة بالشـــكل المســـ ح فـــي النـــوع  

H.annuus  شـــبو الكـــروي فـــي النـــوعين  –والمســـ حH.debilis وH.tuberosus   . ًعـــن كـــون ســـ ح  فضـــز

  Helenieaeعـن عشـيرة  Heliantheaeالقي يتم من خزلو تميل عشيرة  Paleacous التخت من النوع اقثبي

أيضــا بـــ ين ت(. و 2) Naked receptacleضــمن العائمــة المركبــة كــون ان العشــيرة األخيــرة تمتــال بالتخــت العــاري 

أىمية اقثبات واعتبارىا كصفة تشخيصية مساعدة في علل األنـواع إق ظيـر التبـاين فـي أبعادىـا وأشـكاليا وتمميـا 

لحجم النورة وعدد اللىيرات الموجودة في كل نورة إق تنش. عنـد أبـ   وألوانيا باإلضافة إلى أعدادىا التي تترير تبعاً 

بعـــاد القزفـــات المظروفيـــة فقـــد أع ـــت صـــفات  ريـــة.كـــل اثبـــة لىيـــرة مـــن لىيـــرات النـــورة اللى أمـــا  بيعـــة وشـــكل واط

تشخيصية ميمة ومميلة ضمن الدراسة فقد استخدميا العديد مـن البـاحثين ضـمن المفـاتيح التشخيصـية لعـلل أنـواع 

تكـون التـي  Scalesتحـول الكـ.س إلـى حراشـن ( ب14، 7كمـا اتفقـت الدراسـة مـ  كـل مـن )   تيد الدراسة، الجنس

 . اثمة الشكل لكز اللىيرات المسانية واألنبوبيةمتم

فـي ترايراتيـا أمـام الظـرون البيئيـة، فـان درجـة اسـتعماليا فـي  عمى الربم من ان الصفات التكاثرية تعـد أكثـر ثباتـاً 

عمــى لىيــرات شــعاعية حافيـــ ة  الــرأس اللىــري الحــاوي فقــد تــم تميــل شــكل عــلل األنــواع تتبــاين مــن جــلط إلــى  خــر ،

Marginal ray florets   ًألىميـة ىـقه الصـفة فقـد اسـتعمميا العديـد مـن البـاحثين  ولىيـرات مركليـة أنبوبيـة ونظـرا

وتـد أظيــرت الترـايرات الكثيــرة التـي أبــدتيا اللىيـرات المســانية بـين األنــواع أىميـة تصــنيفية   (16،  15،  2)أمثـال 

( 12-8لىيراتــو المســانية حيــث تراوحــت بــين ) مــن خــزل تم ــة عــدد  H.tuberosusمعتبــرة فقــد أمكــن تميــل النــوع 

 نـوعينالمون األصفر القىبي لمفوامتد التباين لصفة اللىيرات المسانية ليشمل لون التوي  وخصوبة اللىيرة ، . لىيرة

H.annuus   وH.tuberosus   واألصــفر الباىــت لمنــوعH.debilis  ًليــا باإلضــافة إلــى كونيــا لىيــرات  مميــلا

 .عقيمة 

ويتضـح قلـك ، مستوى اللىيرات األنبوبية فقد توس  مدى التراير في الصفات الكمية والنوعية بين األنـواعأما عمى 

فــي األبعــاد واأللــوان وتوليــ  الجــنس و بيعــة الكســاط الســ حي لملىيــرات األنبوبيــة وىــقا مــا أشــار إليــو العديــد مــن 

مـــا بخصـــوص تـــوي  اللىيـــرات ا ( . 19، 18 ، 17)  البـــاحثين أمثـــال  فكـــان كثيـــر اقســـتخدام ضـــمن  نبوبيـــةألواط

المفاتيح التشخيصية ومن تبل العديد من الباحثين وقلك بسب  اتساع الترايرات في أبعاد وأشكال وألـوان التويجـات 

، ولعل ابرل صفة يمكن استرزليا في اللىيرات األنبوبية وجود خمس أوراق تويجية في كـل األنـواع األنواعبتراير 



فـي حـين   H.tuberosusو  H.annuusلمسـمرة فـي النـوعين  ةمائمـ ةارجوانيـ – ةمارونيـ تياقات لون أصفر وتم

وىــقا يتفــق مــ   مــ  تمــون أســنانو بــالمون المــاروني الرــامق H.debilisاألصــفر الباىــت لتــوي  لىيــرات النــوع ميــل 

 (  .21، 21، 7)  النتائ  المحصل عمييا من تبل 

ظيـــرت الدراســـة الحاليـــة أىميـــة ىـــقه األعضـــاط فـــي عـــلل وتشـــخيص أنـــواع أمـــا بالنســـبة لألعضـــاط التكاثريـــة فقـــد أ

األجناس تيد الدراسة، وامتالت ىقه الصفة بثبوتية ممحوظـة عمـى مسـتوى األنـواع باعتبارىـا صـفات مظيريـة دتيقـة 

Micromorphological Characters  ربما ألنيا كانت من الصفات الثابتة التـي ق تتـ.ثر بـالظرون البيئـة بـل

 بظــــــاىرة المتــــــوك تتحــــــد فييــــــا( اســــــدية ، 5)فظيــــــر ان جميــــــ  األنــــــواع تتكــــــون مــــــن  قــــــ  تحــــــت تــــــ.ثير وراثــــــي.ت

Syngenesious  ومــن الصــفات المظيريــة الدتيقــة األخــرى مــ  بقــاط الخوي ــات حــرة. اقســ وانة الســدوية مكونــة

وعـدد   Anther collarوأبعادىـا وأشـكال وأبعـاد  ـوق المتـك  Apical Anther Appendageشكل تمة المتك 

صـفون الخزيـا وعــدد الخزيـا فـي كــل صـن فيـو وشــكل وأبعـاد األقنـا  العقيمــة والتـي  المـا اســتخدمت مثـل ىــقه 

الصفات لبيان المسار الت وري لموحدات التصنيفية المدروسة فمن أحدث البحوث التي تناولـت مثـل ىـقه الصـفات 

ــ( 26، 25،  24، 23، 22)  دراســة  ــة المركبــة.والتــي مــن خزليــا ح  وامــا مــا  ـدد المســار الت ــوري لعشــائر العائم

يخص جيال األنوثة فكان لو صفات مترايرة مثمما كانت لجيال القكورة، فقد تناولت الدراسة شكل وأبعـاد المبـي  

 و ول القمم. وتبيـ ن ان شكل مبي  اللىيرات المسانية كان اس وانيًا في حين ان اللىيرات األنبوبية تمتمك مبـاي 

 وتــد امتــالت أنــواع الجـــنس متباينــة فــي الشــكل لتكــون صــفة مميـــلة وتشخيصــية لكــل نــوع مــن األنـــواع المدروســة.

Helianthus  بظــاىرة التفــان اقرع القمــم والتــي يعتقــد ان ســب  ىــقه الظــاىرة ىــو ألجــل اقحتفــاظ بــ.كبر عــدد مــن

كمــا أظيــرت صــفات الثمــار  التمقــيح.حبــو  المقــاح التــي تنتشــر عمــى الســ وح الميســمية فــي اقرع القمــم ألبــرا  

Cypsela  شــ.نيا شــ.ن بقيــة الصــفات التــي تعــود إلــى العائمــة المركبــة أىميــة تصــنيفية كبيــرة فــي عــلل وتشــخيص

أنــواع األجنــاس المدروســة، كمــا تبيـــ ن مــدى التبــاين بــين األنــواع المدروســة فــي األبعــاد واألشــكال والمــون و بيعــة 

رات الحاصـمة فـي شـكل تمـة الثمـرة لكـل نـوع مـن األنـواع تيـد الدراسـة،  أمـا فيمـا عن التراي الكساط الس حي فضزً 

يخص البقور فقد كانت صفاتيا قات أىمية تصنيفية ق ب.س بيا فـي عـلل األنـواع إق أظيـرت الدراسـة التبـاين فـي 

 H.debilis وعين النـاألصـفر الباىـت فـي  -عن التباين في ألوان البقور إق تميـلت بـالمون األبـي  األبعاد فضزً 



وفيما يخص شكل البقور فكانت تتخق الشكل العام لمثمار   H.annuusوالمون األبي  لمنوع   H.tuberosusو 

 لكل نوع من األنواع المدروسة . 

أما فترة األلىار فمم تكن ليا أىمية تقكر لعلل وتشخيص األنواع تيد البحـث عمـى الـربم مـن ان جميـ  األنـواع 

إلـــى ان فتـــرة التلىيـــر لمنبـــات تعتمـــد بصـــورة رئيســـية عمـــى الفتـــرة الضـــوئية  (27)أشـــار فقـــد  تلىيـــر،تمـــر بفتـــرتين لم

Photoperiod ويمكــن اعتبـــار ىــقه اقختزفــات ب.نيــا تمثـــل التك يــن الــوراثي لنظــام التكـــاثر ،  التــي يتعــر  ليــا

 لمترايرات البيئة نتيجة لزنتخا  ال بيعي. 
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