
 8002مجـلة جـامعة كربـالء العلمـية / المجـلد السـادس / العـدد األول / علـمي / 

 

 66 

هخ شىراة انمهك ئأخىبش ػىٌنجؼط أوىاع دراسخ تشرٌحٍخ ممبروخ 

Caesalpiniaceae  فً انؼراق 
 

 و٘وٖالر ُثٓ ظاشن هؽوث

 هثخز هصاعث / كل٘ح العلْم للثٌاخ/ ظاهعح تاتل
 

 

 : انخالصخ
خًممح الوامما   ذضمموي الثؽممس الؽممالٖ تخاشممح ذقممدٗؽ٘ح هااخًممح لثقممداخ الصمميػ العلممْٕ ّالصممعلٖ لممقّخا  ًّ ممام الرعممد  ّ هاا

لمصنز نًمْام همي نظٌماز هةرلعمح ًاه٘مح ًمٖ العدض٘ح لكل هي الصم٘ااى ّشمْٗااخ ًّلمْأل ااّخا  ًضمن  عمي الكصماح الصميؽٖ 

ّ  .Caesalpinia gilliesii L.  ّCassia didymobotrya Fres. ُّمٖ Caesalpiniaceaeذعمْت للمٔ العْٗةلمح   العمدا 

Parkinsonia aculeate L.  للمعاخ الرقمدٗؽ٘ح للصم٘ااى ّااّخا  ّالصمْٗااخ نُو٘مح ذلمٌ٘ع٘ح لعمرأل ااًمْام . ّنذضػ اى ل

 ق٘ث الثخاشح عي تعضِا الثعض.

Abstract: 
The present study included a comparative anatomical study of adaxial and abaxial surface of 

leaves and Cross Section of stem, petiole, and blades, in addition to the Indementum for three 

species from different genera belong to Caesalpiniaceae grown in Iraq. These are Caesalpinia 

gilliesii L., Cassia didymobotrya Fres. and Parkinsonia aculeate L.   Anatomical characters of 

Blades, Petioles and Stems have been of diagnostic value in taxonomy to differentiate the species 

from other under study.     
 

 انممذمخ:
ؼصمة هما نشماخ لل٘مَ الوْشمْٕ  Leguminosaeنخ الكث٘مدج الرمٖ ذعمْت للمٔ عاالمح الثاْل٘ماخ ةلح شْاخب الولك هي العمْٗةذعث عْٗ 

 ,Subfamilies Mimosoideae, Papilionoideaeؼٌ٘وممما قصمممن ُمممحٍ العاالمممح للمممٔ شمممنز عمممْٗةنخ ُّمممٖ  (7891)

Caesalpinoideae ،  ذاًّصممٌث ّك٘صممد  لىلال(Townsend and Guest, 1974) ُممحٍ اى ً ممام ُعٌصممْى ٗعاهممل  للممٔ نشمماخا

ًْم اغلثِا اشرْاا٘ح ، ذصعح  0911ظٌس تؽْالٖ  751ّالرٖ ذضن ق٘ث الثخاشح.  العْٗةلحالعْٗةنخ الصنز كعاانخ هصرالح ، ّهٌِا 

لمممْخًس  نهمممالمممح. ةالعْٗ المممحٕ ظمماحخ هٌمممَ ذصمممو٘ح ُمممحٍ .Caesalpinia Lنظٌمماز هٌِممما ًامممي ذٌومممْ ًمممٖ العمممدا  اشممِدُا العمممٌس

(Lawrence, 1971)  هقةلمح هٌِما   نًمْامد ٌُّما  رمْذم علمٔ ذصمعح عقمااذ ا  ظٌصم 735لمح ذؽرمْٕ علمٔ ةاى العْٗ للٔ نشاخًاث

ًِمْ  .Caesalpinia Lًّ٘وما ٗةما العمٌس  . .Cassia Lللعمٌس ا  ( ًْعم31-051ّ ) .Caesalpinia L( ًمْم للعمٌس 7-35)

، ّظماحخ هصمررخعح ًمٖ الوٌما ال االشمرْاا٘ح ّشمثَ االشمرْاا٘ح  ا  ًْعم 711اح عاتج، ٗضن ؼمْالٖ عثاخج عي اشعاخ ّشع٘داخ هرصل

هصمررخعح  نًمْامشمنز . ٗضمن ُمحا العمٌس  Andrea Caesalpinoذصو٘رَ ًٖ الادى الصاتز عقد هي قثل العالن الٌثاذٖ اإلٗيالٖ 

ّالٌمْم  ABU-SHUWĀRIBشمْاخب  نتمْشمن الوعمدّ  ذؽمد ا .Caesalpinia gilliesii (Hook)Dietrًمٖ العمدا  ُّمٖ 

Caesalpinia bonduc (L.)Roxb.   ّغقمماخ تاشممنالوعممد QĀRAH ّتٌممث  ٌُممثٕ  نBUNDUQ HANDI ّااخ٘ممد 

Caesalpinia mexicana A.Gray  ،ذاًّصممممٌث ّ ك٘صممممد (Townsend and Guest, 1974). ظكدًمممماخذٖ  نهمممما

(Chakravarty, 1976)  ،ااّألًمٖ العمدا   ّظمْت ًمْع٘ي هٌِما للٔ نشاخ ًاث Caesalpinia crista L.    ُّمْ االشمن الومدات

 نٗضماُّمْ  .Caesalpinia gilliesii Wall ُّمْ هصمررخم ًمٖ الثلمدج ّالصماًٖ .Caesalpinia bonducella Flemللٌمْم 

تماى الٌمْم  (Al-Rawi and Chakravarty, 1964)المدإّ ّظكداًماخذٖ هي الٌاؼ٘ح اليث٘ح ًاث نشماخ  نها  هصررخم ًٖ العدا .

Caesalpinia bonducella   ّذصرعول تحّخٍ ضث الؽدAntipyretic  ّْٕهامTonic  ّٔهضمات للؽومFebrifuge  ّْللدتم 

Asthmaّذصرةثم لنشرعواأل الةاخظٖ كمااّخام،  ٍتحّخّخلي االّخا  ه  الؽ٘ح، كوا اى نّخاقَ ذصرعول ًٖ ذقُْاخ الكثث  عضح

 نهماذصرعول كود مة للثقمدج ّهرٗمل للثام  ًمٖ الْظمَ.  تحّخٍالرٗد الوصرةدض هي  نهاللؽؤ، ّااّخا  ه  الالف ذصرعول كوضات 

ت للٌمر  ّالعمحام، ًاث نشاخ للٔ اى تحّخٍ ذكْى ؼاخج ّظاًح ّتحلك ذكْى هع٘ثج لقّخام ّهضا (Chakravarty,1976)ظكدًاخذٖ 

ثمحّخ ٗصمرعول كايمداخ لم جى ذٗمد ال ٌمح، ّهصمرةلاصمرعول ضمث الؽومٔ ّالؽومٔ الورهةلي هم  العلعمل ااشمْت ٗهصؽْ  الثحّخ ٗ

ًِممْ هصممررخم ًممٖ العممدا  اغممدا  الرٌٗممح.  Caesalpinia gilliesiiالٌممْم  نهمماصممرعول كممثّاح ضممث ؼوممٔ الونخٗمما. ّكممحلك ٗ

ٗؽرمْٕ علمٔ ظٌصم٘ي شماًْٗ٘ي تأًَ  (Townsend and Guest, 1974) ذاًّصٌث ّ ك٘صدًاث جكد  .Cassia Lّتةلْص العٌس 

  .Subgenus: Senna (Mill) Benthّالصماًٖ  .C.fistula Lّٗضمن ًمْم ّاؼمث ًامي ُّمْ  .Subgenus: Cassia L ، ااّأل

 .C.senna L.    ،C.sophera L. ،C.obtusifolia L.  ، C.didymobotrya Fres.  ، C.occidentalis L ااًمْامّٗضن 

،C.corymbosa Lam. C.artemisioides Gaudich.   ّااخ٘مدC.italica (Mill) F.W.Andr.  هثٌ٘ما  اًمَ ًمٖ العمدا .

ًاث جكمد اى  (Chakravarty,1976)ظكدًاخذٖ  نها ْٗظث ًْم ّاؼث تدٕ ّشثعح نًْام هصررخعح ضوي هٌا ال هةرلعح هي الايد.

ٌمْم ّاؼمث ًامي هصمررخم ًمٖ ؼمثاااٌا ُّمْ الًمْم ًمْم ْٗظمث هٌمَ  951هي ااظٌاز االشرْاا٘ح الرٖ ذضمن ؼمْالٖ  Cassiaالعٌس 
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C.artemisioides  هق٘دا  للٔ اى اشن العٌس ،Cassia  هقرال هي الكلوح اإلغدٗا٘حKasie  ّاKassia  اّ همي الكلومح اإلًكل٘رٗمح

Senna لراً٘ي ٖ ذورلك صعاخ  ث٘ح ًضن  عي لًراظَ لّٗعرثد ُحا العٌس هي ااظٌاز الوِوح الرTannin .الوصرعول ًٖ الرعاخج 

 .C.occidentalis Lتماى الٌمْم  (Al-Rawi and Chakravarty, 1946)شماخ المدإّ ّظكداًماخذٖ ّهي الٌاؼ٘مح اليث٘مح ًامث ن

تأًمممَ ٗصمممرعول للؽومممٔ  SINAMEKKIاّ شمممٌاهكٖ  KHIYAR SHEMBERاّ خ٘ممماخ شممموثد  KASIAHالوصمممؤ تاشمممن 

Febrifuge   ّهصمممِل للوعمممثجPurgative  ّهمممثخخDiuretic  ّْٕهامممTonic  كوضممماتاخ ّاى هصرةللممماخ االّخا  ذصمممرعول

ًاًِوما نشماخا للمٔ اى ُمحا العمٌس ٗعمث  (Mc Lean and Vimey-Cook,1964)هما  لم٘ي ًّ٘ومٖ كمْ   نهما .ٗمحلقهمدا  العلث

الوٌمرط همي  C.acutifolia   ّItalian Sennaالوٌمرط همي الٌمْم  Alexandrian Sennaّهٌِا  Sennaالولثخ ااشاشٖ لثّاح 

ًّٖ كمل ؼالمح ذععمف االّخا  اّ الثالمح ذؽمد القموس  C.angustifoliaدض هي الوصرة C.obovata  ّArabian Sennaالٌْم 

 همي ثٗعم  John Parkinsonالمحٕ ظماح ذصمو٘رَ همي قثمل العمالن اإلًكل٘مرٕ  .Parkinsonia Lالعٌس  نها لركْٗي جلك الثّاح الوِن.

ّ ظكدًممماخذٖ  (Townsend and Guest, 1974) ذاًّصمممٌث ّ ك٘صمممدكمممل همممي  لل٘مممَ نشممماخاللمممة٘دج ؼصمممة هممما  ااظٌممماز

(Chakravarty,1976)  اا٘ح همي العمالن. ؼ٘مس الوصررخعح ًٖ الوٌا ال االشرْ اّ القع٘داخ ااشعاخقل٘لح هي  نًْامؼ٘س اًَ ٗضن

 Parkinsoniaًٖ العدا  ًْ٘ظث ًْم ّاؼمث ًامي هصمررخم ُّمْ  نها نًدٗا٘ا.ّالصاًٖ ًٖ ظٌْب  نهدٗكاًٖ  ااّألًاي  ْٗظث ًْعاى

aculeate L. دّ  تاشمن شمْ  الثؽمد الوعمSHAUK AL-BAHR  الرٌٗمح ًمٖ الوٌررُماخ ّالؽمثااال تصمثة  اغمدا ّٗمرخم

ظكدًمممماخذٖ  نشمممماخّهممممي الٌاؼ٘ممممح االقرلمممماتٗح ّاليث٘ممممح ًاممممث  الصممممدٗ  تْاشمممميح العاممممل اّ الثممممحّخ. هعثالذممممَ العال٘ممممح علممممٔ الٌوممممْ

(Chakravarty,1976)  َالٌثمماخ ذصممرعول ضممث  نظممراح. ّاى ظو٘مم  ٌممامّااغغممحاح للومماعر  نًضمملذكممْى  الورثل٘ممحتمماى ًممدّم ًثاذمم

ُّمٖ ؼاّٗمح  لقكملتحّخٍ ًركْى صالؽح  نها،  Abortificientّهعِضح  Diaphoreticذكْى هعدقح  ًأًِااالّخا   نها ،الؽدّ 

 ااؼوما ّتعمض  Oleic  ّLinoleicاالهٌ٘٘مح هصمل  ااؼوما ّكمحلك علمٔ  ّاالثمْه٘يالوكْى للعنذم٘ي  ااشاشٖعلٔ الثدّذ٘ي 

ّعلمٔ صمع٘ث الثخاشمح الرقمدٗؽ٘ح ًلمن ذمحكد نٕ هعلْهماخ ذةما تخاشمح تقمداخ االّخا  العل٘ما ّالصمعلٔ ّهاما    الثٌُ٘ح الوقمثعح.

عمي تعضمِا  ااًمْامالوثخّشح لمحا شم٘كْى ُمحا الثؽمس هؽاّلمح لعمرأل ذلمك  ااًْامالص٘ااى ّشْٗااخ ًّلْأل االّخا  إ ًْم هي 

 . الثعض ذقدٗؽ٘ا  
 

 -ؼمم:انمىاد وغرائك ان
 Epidermisتحعٍر انجشرح  -1

كاهلح الٌومْ ّخكمر علمٔ هكماى شاتمد ) هٌرلمف الْخقمح ( ذادٗثما  تؽ٘مس ٗقمرول علمٔ العمد  الْشميٖ اليدٗح النخح ظرح هي الْخقح 

للؽلمْأل علمٔ الثقمدذ٘ي العل٘ما ّالصمعلٔ  Stripping offنّ الصلخ   Peelingّظرح هي الٌلل ّالؽاًح ّاشرعولد  دٗاح الراق٘د 

 Petri Dish، تعمثُا ًالمد الثقمدج الوؽضمدج للمٔ  ثمال ترمدٕ  Forcepsتاشرعواأل شعدج ذقدٗػ ّهلامي جٕ ًِماٗر٘ي تق٘ارم٘ي  ّجلك

ً ٘ف ٗؽرْٕ علٔ هاح إلذالح الوْات الورثا٘ح ّتااٗا الٌص٘ط العالاح علٔ الثقدج ، ًالد الثقدج الوٌرّعح للٔ صثةح الصعداً٘ي تردك٘ر 

( تق٘امح ، تعمثُا ًالمد للمٔ ن ثما  ترمدٕ ذؽمْٕ 2–5%( ّهْضمْعح ًمٖ  ثمال ترمدٕ لومثج )70) %( الوؽضدج ًٖ كؽمْأل نش٘لم1ٖ)

%( لعثج هداخ للرةلا هي اللثةح الرااثج . تعث جلمك ًالمد الثقمدج للمٔ شمدٗؽح ذظاظ٘مح ذؽرمْٕ علمٔ قيمدج همي 70كؽْأل نش٘لٖ )

 الثخاشح .الكل٘ص٘دٗي ًّدشد الثقدج ّغي٘د تةياح القدٗؽح ّنصثؽد عٌثاح ظاُرج للعؽا ّ

 -:    Clearing of Leavesتشفٍف األوراق    -2

% 5-0ذدك٘مر  NaOHهؽلمْأل ُ٘ثخّكصم٘ث اللمْتْٗم ٗمح علمٔ ًالد ااّخا  الوثخّشح ًٖ ن ثا  تردٕ ذص  ؼعمن الْخقمح ّالؽاّ

ح لمْى الٌصمم٘ط ٗمْم همم  ضمدّخج اشمرثثاأل الوؽلمْأل تميخد ْٗه٘مما  لؽم٘ي اخرعما 01-75اعروماتا  علمٔ شموك الْخقمح ّلوممثج ذرمداّغ همي 

الورْشي كل٘ا هي الْخقح. شن غصلد الْخقح تالواح لعثج هداخ للرةلا هي اشد الوؽلْأل الااعثٕ. تعثُا ًالد ًٖ ن ثا  ترمدٕ ؼاّٗمح 

% ّلعمثج همداخ 11شاً٘مح. ّغصملد ااّخا  تمالكؽْأل االش٘لمٖ  31% لومثج 11% الوؽضمدج تكؽمْأل نش٘لمٖ 7علٔ صثةح الصعداً٘ي 

رااثج ّهي شمن غصملِا تمالكؽْأل االش٘لمٖ الويلمال. ذمن ذصث٘رِما علمٔ شمدٗؽح ذظاظ٘مح ً ٘عمح تاشمرةثام الكل٘صمدٗي للرةلا هي اللثةح ال

 .Hickey, 1973)ّّض  غياح القدٗؽح علِ٘ا لركْى ظاُرج للعؽا. ّلاث اعروثخ علٔ الوليلؽاخ الْاختج ًٖ ُ٘كٖ ) 

 -:  Preperation of Transverse Sectionsتحعٍر انممبغغ انمستؼرظخ    -3

اشرةثهد ًٖ ُحٍ الثخاشمح عٌ٘ماخ ًثاذ٘مح  دٗمح ظوعمد همي الوٌما ال الادٗثمح تم٘ي هؽماً رٖ تاتمل ّكمدتنح ّشثرمد العٌ٘ماخ توؽلمْأل 

F.A.A.  ّؼع مد تمٌعس الردك٘مر ًمٖ الصنظمح لؽم٘ي االشمرعواأل. قيعمد الٌوماجض للمٔ قيم  11شاعح شن غصملد تكؽمْأل  00لوثج %

% لوثج شاعر٘ي ًٖ كل ذدك٘ر ّتعمثُا ًمٖ 85-%81-%91لح ذلاعثٗح هي الكؽْأل االش٘لٖ هلن ّهدخخ ًٖ شلص 0صة٘دج ؼْالٖ 

، 7:7، 7:3كؽْأل نش٘لٖ هيلال لوثج شاعح كاهلح. ّتعثُا هدخخ الايم  ًمٖ همرٗط همي كؽمْأل نش٘لمٖ هيلمال ّذاٗلم٘ي تٌصمة ؼعو٘مح )

كة الراٗل٘ي ّنض٘ف تثال  هٌمَ شمو  الثماخاً٘ي الصماال .  ش (Sass,1968)( تالررات  شن تالراٗل٘ي الٌاٖ لوثج شاعر٘ي لكل هعاهلح  3:7

شاعح كٖ ٗؽل الثاخاً٘ي هؽل الراٗل٘ي الورثةمد، تعمثُا شمكة الثماخاً٘ي ّنضم٘ف تمثال  عٌمَ تماخاً٘ي  09م ّلوثج  01ًٖ ًدى تثخظح 

تاخاً٘ي ًاٖ ّذمد  ًمٖ العمدى شاعح إلذالح نشاخ الراٗل٘ي، تعثُا شكة الثاخاً٘ي ّّض  تثلَ  10ًاٖ ّذدكد ااّع٘ح ًٖ العدى لوثج 

ذممن صممة الاْالممة الثنشممرك٘ح تالقممو    لوممثج شمماعر٘ي ، كممدخخ ُممحٍ العول٘ممح شممد هممداخ ًّممٖ ااخ٘ممدج ذدكممد ًممٖ العممدى ل٘لممح كاهلممح.

الوٌلِد تعث ّض  ًوْجض هع٘ي ًمٖ كمل قالمة ، شثرمد الاْالمة القموع٘ح الؽاّٗمح علمٔ الٌوماجض علمٔ ؼْاهمل خقمث٘ح خاصمح تعمث اى 

.قيعمد  Rotary Microtomeة تقكل هرمْاذٕ هصمري٘نخ ٗرْشميَ الٌومْجض ل٘كمْى ظماُر للايم  تالوقمدغ المثّاخ شحتد الاْال

علمٔ شمدااػ ذظاظ٘مح ً ٘عمح هيل٘مح تيثامح همي  Ribboneهماٗكدّه٘رد، شمن ًدشمد الواما   تقمكل نشمد ح  70-71الٌواجض تصموك 

م . ذود لذالح القو   05-01ضعد القدااػ علٔ صع٘ؽح شاخٌح كل٘صدٗي ًّْقِا قيداخ هي الواح الوايد ، ّتعثُا ّ –االثْه٘ي 

شمن ًؽلمد القمدااػ  (Sharma and Sharma,1972)ّشاخها ّشاخها  (Sass,1968)هي الواا   ّذلث٘ةِا كوا ظاح ًٖ شاز 
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( ق٘ماز  05-5توعمثأل ) Ocular Micrometer، ّنخمحخ الا٘اشماخ تاشمرةثام الع٘ثج للصم٘ااى ّااّخا  ّالصمْٗااخ ذؽمد الوعِمد 

 .ّذن ذلْٗد الْاضػ هٌِالكل صعح 
 

 انىتبئح وانمىبلشخ:
 -:   Ordinary Epidermal Cells of leaf جشرح االػتٍبدٌخ نهىرلخخالٌب ان  -أ

لةنٗا الثقدج االعر٘اتٗح ًٖ نًْام ااظٌاز ق٘مث  Antictinal Cell Wallنذضػ هي خنأل العؽا الوعِدٕ نى العثخاى العوْتٗح 

 Adaxial and Abaxial، ّكمحلك تم٘ي الصميؽ٘ي العلمْٕ ّالصمعلٖ للْخقمح  ااًمْامةاٗد ًٖ نشمكالِا ّنؼعاهِما ترثماٗي الثخاشح ذر

surfaces   كاًممد ظممثخاى الثقممدج الصممعلٔ هروْظممح  لج(. 7ًممٖ الٌممْم الْاؼممث . هومما ٗععلممَ جّ صممعح هعروممثج ًممٖ الرقممة٘ا )ظممثّأل

Undulate  الٌْع٘ي ًٖCaesalpinia gilliesii  ّParkinsonia aculeate هروْظمح قلم٘ن   -ّهٌؽٌ٘حCurved- Undulate 

تالٌصمثح للصميػ العلمْٕ ًامث اهرماذخ ظمثخاى الةنٗما تيث٘عمح هااختمح قلم٘ن  لوما ًمٖ الصميػ  نها Cassia didymobotryaًٖ الٌْم 

،  Cassia didymobotryaالٌممْم هٌؽٌ٘ممح ًممٖ  -ّهصممرا٘وح Caesalpinia gilliesiiالصممعلٖ، ًاممث كاًممد هروْظممح ًممٖ الٌممْم 
، ّهوما ذامثم ٗرضمػ اى ظمثخاى الةنٗما ذورماذ تصثْذ٘مح هلؽْ مح  ( 7)لْؼمح  Parkinsonia aculeateهروْظح ًٖ الٌْم  -ّهٌؽٌ٘ح

علٔ هصرْٓ الٌْم الْاؼث ّتالدغن هي اخرن  الوْاق  العةداً٘ح للعٌ٘اخ الرٖ ُتخشمد، لمحا كماى همي الومدظػ اى ذكمْى ُمحٍ اللمعح 

نشٌمماح تخاشممرَ للعممٌس  (7899)الْخاش٘ممح ّغ٘ممد هدذثيممح تالعْاهممل الث٘ة٘ممح ُّممحا ٗرعممال همم  همما نشمماخ نل٘ممَ عوممداى  ذؽممد الصمم٘يدج

Teucrium L.  االشمرٌراض المحٕ نشماخخ نل٘مَ نٗصمْ ) ، كوا ال ٗرعمال هم(Esau, 1965  المحٕ ٗمٌا علمٔ اى صمعح ًومْجض العمثخاى

ّهمي  ٗما الثقمدج نشٌماح عول٘مح ذو٘مر الةنٗما نّ ٗمدذثي تمال دّ  الث٘ة٘مح.ذدذثي تيث٘عح الكْ٘ذكل ّهاثاخ الضةي الحٕ ذرعمد  لمَ خن

 نتعماتكاًمد هعمثأل  لجالةنٗما  نتعمات للمٔٗرعثٓ جلك  ّلًوا س شكل خنٗا الثقدج ّؼثُا هرثاٗيل٘ تأًَهنؼ ح العثّأل الوحكْخ ٗرضػ 

توعمثأل  نعلمّٔكؽمث  Parkinsonia aculeate( هاٗكدّهرد للٌْم 79.11×33.11توعثأل ) نتًٔالةنٗا علٔ الصيػ الصعلٖ كؽث 

ا ِمد ذثاخلمَ تم٘ي الٌمْع٘ي  Cassia didymobotryaالٌمْم  نها،  Caesalpinia gilliesii( هاٗكدّهرد للٌْم 05.0×00.11)

( 71.11×00.05الةنٗما علمٔ الصميػ العلمْٕ ذرمداّغ تم٘ي ) نتعمات( هماٗكدّهرد تٌ٘وما كاًمد هعمثالخ 01.15×03.5) نتعماتلروصل 

علمٔ الرمْالٖ، ًمٖ  Parkinsonia aculeate  ّCaesalpinia gilliesii( هماٗكدّهرد للٌمْع٘ي 00.11×01.5ّهرد ّ )هماٗكد

تقدج العد  الْشميٖ ًامث  نها( هاٗكدّهرد. 00.11×00.15ؼْالٖ ) Cassia didymobotryaالٌْم خنٗا  نتعاتؼ٘ي كاى هعثأل 

همي ًاؼ٘مح الوعامثاخ الصةدٗمح ًامث ذو٘مرخ  نهما .ااًمْامّلعو٘م   Straightح الودتم  جّ العمثخاى الوصمرا٘و -ذو٘رخ تالقكل الوصري٘ل

همي الْخقمح.  لج ذْظث الصةْخ علٔ الصيػ العلمْٕ ّالصمعلٖ Amphistomatic leafهي الٌْم  تأًِاالوثخّشح  ااًْامظو٘   نّخا 

المحٕ اهرماذ تمَ الٌمْم  Paracytic Type هٌِما كماى اليمداذ الورمْاذٕ ااّألذو٘مر ًمْع٘ي شمااع٘ي همي اليمدذ الصةدٗمح ،  نهكميّقث 

Cassia didymobotrya  .اليممداذ الصمماًٖ ًِممْ القمماج  نهمماًاممي ؼ٘ممس ٗروصممل تْظممْت خل٘رمم٘ي هصمماعثذ٘ي ذْاذٗمماى الةل٘ممح الؽاخشممح

Anomocytic Type  الوثخّشمح، ًضمن  عمي ّظمْت  ااًْامًٖ ظو٘  الحٕ ٗوراذ تعثم ّظْت الةنٗا الوصاعثج ّقث ّظث ُحا الٌْم

ذؽم٘ي تالةل٘مح الؽاخشمح ّذوصمل  ااؼعمامّالوروصل تْظْت شنز خنٗا هصماعثج هرثاٌٗمح  Anisocytic Typeاليداذ الصةدٕ الورثاٗي 

 ,Metcalfe and Chalk)ه٘ركمالف ّظْلمك ُحٍ الٌرااط ه  ها جكمدٍ  ذرعالًاي. ّ Caesalpinia gilliesiiُحا اليداذ ًٖ الٌْم 

 Cassiaالعمٌس  نًمْام. ؼ٘مس اى  ااًمْامصاعثج تالٌصثح للةل٘ح الؽاخشمح ٗكمْى هةرلمف تماخرن  اى ذدذ٘ة الةنٗا الو للٔ (1950

 Caesalpiniaالٌْعماى  نهماذْاذٗماى الةل٘مح الؽاخشمح.  ااخمدٓاؼمثُوا اكثمد همي  الٌمْم الورمْاذٕ تؽ٘مس ذْظمث خل٘رماى ذكْى هي

gilliesii  ّParkinsonia aculeate لممن ٗممحكدا اليممداذ الورثمماٗي ًممٖ الٌممْم  نًِومما لالوصمماعثج. ً٘ورمماذاى تعممثم ّظممْت الةنٗمما ال

Caesalpinia gilliesii  ّظمْت الومحكْخ، ّتِمحا ٗوكمي اعرثماخ  شمعل ُمحا اليمداذ ًمٖ الٌمْمّتمحلك لمن ذرعمال الٌر٘عمح هعِوما ؼ٘مس

ةممْخ ّاًرقمماخُا علممٔ ًّ٘ومما ٗةمما كصاًممح الص نُو٘ممح ذلممٌ٘ع٘ح ًممٖ عممرأل ااًممْام ق٘ممث الثخاشممح.جاخ الةنٗمما الوصمماعثج ّعممثم ّظْتُمما 

تماى Caesalpinia gilliesii ّ Cassia didymobotryaًاث ذو٘ر الٌْع٘ي  ااًْامشيؽٖ الْخقح ًاث ذثاٗي ُْ اٙخد تاخرن  

ٗوصل العكمس  Parkinsonia aculeateكصاًح الصةْخ ذكْى اكصد ًٖ الصيػ العلْٕ هوا علَ٘ ًٖ الصيػ الصعلٖ، ًٖ ؼ٘ي اى الٌْم 

 Caesalpinia gilliesii قًمْامل ( Stace, 1965 )ح للصيػ الصعلٖ كماى تل٘مل الصةمْخ الوؽصمْب ؼصمة شمر٘س  هي جلك ًثالٌصث
ّCassia didymobotrya  ّParkinsonia aculeate  ُْ77 ّ75  ّ8  علٔ الرْالٖ، ًٖ ؼ٘ي كاى تل٘ل الصةْخ علٔ الصميػ

 Cassia. ّهمي خمنأل ذلمك الكصاًمح للصةمْخ ٗوكمي ذو٘مر الٌمْم ٗضما  نالصماتاح علمٔ الرمْالٖ  لقًمْام 1ّ  01ّ  73العلمْٕ ٗروصمل تم  

didymobotrya  ذو٘ممر الٌممْم  نهكمميتصممثة ذٗمماتج كصاًممح الصةممْخ ً٘ممَ ّعلممٔ كممن الصمميؽ٘ي العلممْٕ ّالصممعلٖ كومما  ااًممْامعممي تا٘ممح

Parkinsonia aculeate  ّقمث ٗكمْى ُمحا  .( 7)شمكل  نٗضما  للصةمْخ ّعلمٔ كمن الصميؽ٘ي  تكًْمَ اقمل كصاًمح ااخمدٓ ااًمْامعمي

اشممرعاتح لل ممدّ  الث٘ةممح العاًممح نّ شممثَ العاًممح نّ ذٗمماتج ًرممدج  (Amran,1988)الرثمماٗي ًممٖ الكصاًممح ؼصممة همما نشمماخ لل٘ممَ عوممداى 

 ذعدضمممِا للقممموس اّ ختوممما ٗعمممْت جلمممك للمممٔ العمممثت الكدّهْشمممْهٖ ُّمممحا هممما ٗقممم٘د لل٘مممَ العثٗمممث همممي الثممماؼص٘ي كصمممث٘كواى ّ خمممدٗي

(Speckmann et al., 1965)  ّشرثٌ٘ر(Stebbins, 1971) . خنٗا الثقمدج ًامث ّظمثخ  نتثذِاذلك الرةاٗداخ الرٖ  للٔ تاإلضاًح

كدّهرد ًمٖ ٗ( هما71.5×03.1) ُمْالصةْخ  اتعات ااتًٔالوعاث الصةدٕ ًعٖ الصيػ الصعلٖ ذث٘ي اى الؽث  نتعاتذوصل  نخدٓذةاٗداخ 

( 01.0×05.5) ُّممْ Caesalpinia gilliesiiكمماى ٗوصلممَ الٌممْم  ااعلممًٔممٖ ؼمم٘ي اى الؽممث  Cassia didymobotryaالٌممْم 

الصةْخ علٔ  نتعات نها( هاٗكدّهرد. 71.5×00.3ًرثخلد ؼثّتٍ ل٘روصل تؽْالٖ ) Parkinsonia aculeateالٌْم  نهاهاٗكدّهرد، 

 ااعلمٔالؽمث  نهما، هماٗكدّهرد( 71.5×79.15) ُّمْ Cassia didymobotryaالٌمْم ًمٖ  ااتًمٔالصميػ العلمْٕ ًروصلمد تالؽمث 

 اٙخممدُممْ  Parkinsonia aculeateالٌممْم  نهمما( همماٗكدّهرد، 78.0×05.9) ّتأتعممات Caesalpinia gilliesiiًروصممل تممالٌْم 

 (.7هاٗكدّهرد.)ظثّأل ( 78.0×03.1)شةْخٍ ت٘ي ذلك الؽثّت ل٘كْى  نتعاتذثاخلد 
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 Venationوظبو انتؼرق  -ة

ُممْ الصممااث  Pinnateكمماى الرعممد  خٗقمم٘ا   لجق٘ممث الثخاشممح،  ااًممْاماً وممح للرعممد  تمم٘ي ن ِممدخ ًرممااط الثخاشممح ّظممْت ًممْع٘ي هممي ا

ًّ٘ممَ ال ذٌرِممٖ  Caesalpinia gilliesii ّCassia didymobotryaًممٖ الٌممْع٘ي  Brachidodromousٌ ممام العضممثٕ التّ

ًمٖ  Semicraspedodromusج ّتٌ مام ذدذثي ه  تعضمِا ًمٖ شلصملح همي ااقمْاز الثماخذ ّلًواالعدّ  الصاًْٗح عٌث ؼاًح الٌلل 

لج ٌٗرِمممٖ نؼمممث العمممدّ  عٌمممث الؽاًمممح ّالعمممد  الصممماًٖ ٗرؽمممث هممم  العمممد  الوعممماّخ ااعلمممٔ  Parkinsonia aculeateالٌمممْم 

Superadjacents Vein  نهمما العصممػ .Areols  َالٌاذعممح هممي الرامماح العممدّ  الصالص٘ممح ًكاًممد هرعممثتج ااّظممpolygonal  كاهلممح

Complete  ّذاهحPerfect   ٘العدٗااخ ااًْام ق٘ث الثخاشح ًّٖ ظوVeinulate ذكْى غ٘د هرصماّٗح همي ًاؼ٘مح القمكل ّالؽعمن. 

اّ شٌممااٖ الرعممدم  نؼماتٕٗكممْى  لهممارعمدم الوّ Curvedّالوٌؽٌممٖ  Linearهممي ًاؼ٘مح الرعممدم ًاممث ٗكمْى تصمم٘ي تٌْع٘ممَ الوصمرا٘ن  نهما

Once or Twice Branched ّذو٘ر الٌمْم  نهكيعثٗد تالحكد اًَ ٗكْى غ٘د هرعدم.ّهي ال اParkinsonia aculeate   هثاشمدا

اقرثماز الولميلؽاخ الرمٖ اى ه  هنؼ ح  (. 0 لْؼح . )تكْى عدّقَ الصاًْٗح ّالصالص٘ح شثٗثج الرصوك ّخلْصا  عٌث ًِاٗح الال٘ثح

 . (Hickey, 1973)هي ُ٘كٖ كاًد ذةا الرعد  
 

 Cross Section of Bladeانممطغ انمستؼرض نىصم انىرلخ  -ج

 Sub-papillose اّ شمثَ ؼل٘و٘مح Papilloseالوثخّشح جاخ تقدج تص٘يح ؼل٘و٘مح  ااًْامي هي خنأل الثخاشح الؽال٘ح اى ظو٘  ذث٘  

هماٗكدّهرد ًمٖ كاًمح  0.5 ِاٗرمداّغ شموك Cuticle ااتهمحٗةيِ٘ا  ثاح هي  ّااشعل ااعلّٔؼ٘ثج اللف ذؽ٘ي تٌلل الْخقح هي 

 Caesalpinia gilliesiiهاٗكدّهرد للٌمْع٘ي  07.03هاٗكدّهرد ّ  9.07ٗاثخ تؽْالٖ هعثأل شوك الثقدج العل٘ا ًاًَ  نها. ااًْام

 ّCassia didymobotrya  .ٖهماٗكدّهرد للٌمْم  9.07هعثأل شوك الثقدج الصمعلٔ ًرمداّغ تم٘ي  نهاعلٔ الرْال Caesalpinia 

gilliesii  ّ01  هاٗكدّهرد للٌْمCassia didymobotrya  ،الٌْم  نهاParkinsonia aculeate  المثً٘ا  تت٘ي الؽثّ ذثاخلًاث

ًْعممما  هممما للٌمممْم  خنٗممما الثقمممدج الصمممعلٔ ّالعل٘ممما هرااختمممح نتعممماتّالعل٘ممما ّعلمممٔ كمممن الصممميؽ٘ي، ّتلمممْخج عاهمممح كاًمممد هعمممثالخ 

وماتٕ ٗكمْى ذؽمد شمعٌعٖ ّالعّلًصم٘ط عوماتٕ  للمًٔاث ذو٘مر علمٔ العومْم  Mesophyllّتةلْص خنٗا الٌص٘ط الورْشي الْاؼث.

. ّٗركمْى الٌصم٘ط العوماتٕ همي صمف  Bifacial Leafلٌلل الْخقح لج كاًد الْخقمح همي الٌمْم شٌاا٘مح ااّظمَ الثقدج العل٘ا هثاشدا  

 ، نهما Caesalpinia gilliesii  ّCassia didymobotryaّاؼمث همي الةنٗما الوصمري٘لح ّالورداصمح هم  تعضمِا ًمٖ الٌمْع٘ي 

 30.5-01.1رو٘ممر عٌِومما تاؼرْااممَ صممع٘ي هممي ذلممك الةنٗمما. ّذممداّغ شمموك ُممحا الٌصمم٘ط تمم٘ي ً Parkinsonia aculeateالٌممْم 

الٌمممْم ، اهمما  Parkinsonia aculeateللٌمممْم همماٗكدّهرد  Caesalpinia gilliesii  ّ01.1-15.1همماٗكدّهرد ًممٖ الٌمممْم 

Cassia didymobotrya  تاادٗمح  -هضلعحخنٗاٍ ًاث كاًد  اإلشعٌعٖالٌص٘ط  نهادّهرد. هاٗك 50.78تٌِ٘وا ل٘اثخ ت  ذثاخن  ًا ِد

 Caesalpiniaهماٗكدّهرد للٌمْع٘ي  711.5-31.1 للمٔهاٗكدّهرد  01.1-05.1ت٘ي  نتعاتُاهدذثح قل٘لح الوصاًاخ الثٌ٘٘ح ذرداّغ 

gilliesii  ّCassia didymobotrya  الٌممْم علممٔ الرممْالٖ. ًممٖ ؼمم٘ي ذممثاخلParkinsonia aculeate ٌِ٘ومما ل٘رممداّغ تمم٘ي ت

( علمٔ 7851ه٘ركمالف ّظْلمك ) لل٘مَ نشماخاهٌياح الؽرم الْعاا٘ح ًاث اذعاد الٌرااط ه  ها  نها(. 0هاٗكدّهرد )ظثّأل  51.5-90.5

الصممكلدًك٘و٘ح الوؽرقممثج ّذكممْى هيوممْخج ضمموي ًصمم٘ط الو٘رًّ٘ممل. ّالؽرهممح جاخ شممكل  تاال٘مما اى الؽممرم الْعاا٘ممح ذكممْى هؽا ممح 

ضوي ًص٘ط الٌلل الْاؼمث ًمالكث٘دج ذام  ًمٖ الْشمي ّذرمثخض ًمٖ اللمةد تاذعماٍ ؼاًمح الٌلمل.  نؼعاهِارلف ًٖ ت٘ضْٕ ذة -كدّٕ

 Parkinsoniaهاٗكدّهرد للٌْم  5.03ُا ت٘ي ا٘ح الةقث٘ح الرٖ ذداّغ هعثأل قيدّاؼرْخ ذلك الؽرم علٔ عثت هي الْؼثاخ الْعا

aculeate  ّ07.50  همماٗكدّهرد للٌممْمCassia didymobotrya كمماى هعممثأل شمموك ًلممل الْخقممح ًممٖ الٌممْم  . ّعلممٔ العوممْم

Caesalpinia gilliesii ٗ الٌمْم  نهماهماٗكدّهرد،  11.17ّقمثخ تؽمْالٖ  ااتًمٔوصل الؽمثParkinsonia aculeate  ًاًمَ ٗوصمل

للممٔ ذأشدُمما ّختومما ذعممْت ذلممك الرةمماٗداخ الرممٖ ذؽممثز ًممٖ شمموك هايمم  ًلممل الْخقممح  ،همماٗكدّهرد 701.80ّذوصممل تمم   ااعلممٔالؽممث 

ّعلمٔ المدغن همي ّظمْت الرةماٗداخ ًمٖ اللمعاخ  تال دّ  الث٘ة٘ح ّالعردج الرٖ ٗرعد  لِا الٌثاخ لضْح القوس اّ ًرمدج الععما  .

ًمٖ اللمعاخ  ذةماٗداخ ّاضمؽح نٗضا  ًاث ّظثخ  ّاإلشعٌع٘حالكو٘ح لصوك ًلل الْخقح ّالثقدذ٘ي العل٘ا ّالصعلٔ ّاليثار٘ي العواتٗح 

جّ هايم  ًلمل قل٘مل  تأًمَ Caesalpinia gilliesii. ًامث ذو٘مر الٌمْم ااًمْامقمكل العمام للٌلمل تماخرن  ؼ٘مس اخرلمف ال الٌْع٘ح

 Cassiaًمٖ الٌمْم  ااعلمّٔهصمرْٕ همي  ااشمعل، ًٖ ؼ٘ي كاى هؽمثب هصمرثٗد همي  ااعلّٔشثَ هصرْٕ هي  ااشعلالرؽثب هي 

didymobotrya  .الٌممْم  نهمماParkinsonia aculeate  شممثَ  -ْٕتمماى هايمم  ًلمملَ كمماى هصممر اٙخممدٗيًاممث ذو٘ممر عممي الٌممْع٘ي

هصرْٕ علٔ كن العاًث٘ي، لحا ٗوكي عث  صعح القكل العام لٌلل الْخقح هي اللعاخ الرلٌ٘ع٘ح الوعروثج الرٖ ال ٗوكي ذعاُلِا لعلل 

الوثخّشممح تكممْى  ااًممْامعممي تا٘ممح قممث ذو٘ممر  Parkinsonia aculeateّهممي العممثٗد تالممحكد اى الٌممْم  ذلممك ااًممْام عممي تعضممِا.

ؼ٘مس ذو٘مر تْظمْت صمع٘ي همي خنٗما ، ّخقٖ شدٗيٖ القمكل ّذمن عومل هاما   هصرعدضمح  Rhachisّخٗااذَ هؽوْلح علٔ هؽْخ 

هماٗكدّهرد ّتوعمثالخ  30.5-05شموكِا تم٘ي  ٗرمداّغالقكل الوقاتَ لوا ُمْ هْظمْت ًمٖ شما  ًعمس الٌمْم الومحكْخ  الثقدج الوكعثح

ذمداّغ شموكِا تم٘ي  ااتهمحهماٗكدّهرد للعِمح الصمعلٔ هٌمَ ٗةيِ٘ما  ثامح همي  09.83رد للعِح العل٘ا هي الوؽمْخ ّ هاٗكدّه 08.59

اًمَ ًمٖ العِمح  لالصمعْ   3-0الةنٗا العواتٗح الرٖ ذداّؼمد تم٘ي  هاٗكدّهرد. ذلٖ الثقدج  ثاح 0.00هاٗكدّهرد ّتوعثأل  0.5-5

همماٗكدّهرد ّتوعممثأل  00.5-31.5ذممداّغ شمموكِا تمم٘ي  ًاممثًممٖ العِممح العل٘مما  الصممعلٔ هممي الوؽممْخ كاًممد اصممةد ؼعومما هومما ُممْ عل٘ممَ

الوٌيامح  نهماللعِح الصعلٔ هٌَ. هاٗكدّهرد  30.03هاٗكدّهرد ّتوعثأل  51-05هاٗكدّهرد ًٖ العِح العل٘ا، ًٖ ؼ٘ي كاًد  57.11

 نهماهماٗكدّهرد.  81.90دّهرد ّتوعمثأل هماٗك 751.5-15.1الرمٖ ذمداّغ شموكِا تم٘ي  اإلشمعٌع٘حالوؽلْخج تٌِ٘وا ًروصلد تالةنٗا 

الصمكلدًك٘و٘ح ّذضمن تمثاخلِا  اال٘ما ًكاًد كث٘دج الؽعن ذؽرل هصاؼح ّاشعح هي الواي  ٗؽ٘يِا تالكاهل  ثامح همي  الؽرم الْعاا٘ح

ايم  همي ًاؼ٘مح القمكل العمام للو نهماهماٗكدّهرد.  03.05هماٗكدّهرد ّتوعمثأل  31.5-71ّؼثاخ خقث٘ح ّعاا٘ح ذمداّغ قيدُما تم٘ي 

ٗؽرمْٕ علمٔ الصةمْخ  تأًمَ نٗضما  ّكوا اهرماذ  ااعلٔهصرْٕ هي  -ّهؽثب ااشعلهؽثب هي  تأًًَكاى جّ شكل هةرلٖ ًْعا  ها ذو٘ر 
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 عممرأل الٌممْم  نشاشممِاعلممٔ شمميؽٖ الوؽممْخ الصممعلٖ ّالعلممْٕ، ّتِممحٍ اللممعاخ الرقة٘لمم٘ح الوممحكْخج الرممٖ ذممن علممٔ  الْاضممؽح

Parkinsonia aculeate  الوثخّشح ٗوكي عث ُا هي اللعاخ الوِوح ًٖ ذلٌ٘ف الٌثاخ الوحكْخ. ااًْامعي تا٘ح 

           

  Cross Section of Petiolesانممطغ انمستؼرض نسىٌمبد وصىل االوراق  -د

 Vascularالوثخّشح ذةاٗدا  ّاضؽا  ًٖ شكل الواي  العام ّشمكل الامْز الْعمااٖ  ااًْامالواا   الوصرعدضح لصْٗااخ  ن ِدخ

arc .ّعثت ّشعح الؽرم الْعاا٘ح الوكًْح للاْز ّعثت الؽرم الْعاا٘ح العاًث٘ح ّالوصاعثج 

 ِمد القمكل المثاادٕ للوايم  العمام لصمْٗاَ٘ ّتثاخلمَ هعوْعمح همي الؽمرم الْعاا٘مح الورلملح  Caesalpinia gilliesiiًعٖ الٌمْم 

ٌماحٍ ؼمْأل كمل ؼرهمح ّعاا٘مح. اهما اؼعمام الؽمرم الْعاا٘مح ه  اًؽ ّالوصرودج ٗؽ٘يِا شدٗي ّاش  ّهصرود هي اال٘ا  الصكلدًك٘و٘ح

الودكرٗح ًكاًد هرثاٌٗح هٌِا اللة٘دج ّالكث٘مدج ًضمن  عمي ذو٘مرٍ تعمثم ّظمْت الؽمرم الوصماعثج ّالعاًث٘مح ّتمحلك ٗكمْى الصمْٗال همي 

 نتمثٓالعمام ًامث  ًامث كماى ت٘ضمْٗا  ًمٖ شمكلَ Cassia didymobotryaالٌمْم  نهما . Medullated Vascular Cylinderالٌمْم 

 Closeليث٘عممح الؽممرم الْعاا٘ممح ًكمماى الصمْٗال هممي الٌممْم  نهما. ااعلممّٔؼاّٗما  علممٔ ذاعممد هممي  ااشممعلالقمكل الٌلممف تااممدٕ هممي 

Medullate Cylinder With Dorsal Traces  ًِمْ عثماخج عمي ؼلامح هصمرودج همي الؽمرم الْعاا٘مح الودكرٗمح ٗؽ٘يِما شمدٗي

ل شمنز ظِماخ هةرلعمح رمؽؽلامح همي شمنز ؼمرم ّعاا٘مح كث٘مدج ذّذرمألف ُمحٍ ال اال٘ما لوكمْى همي هصرود هي الٌص٘ط الصكلدًك٘وٖ ا

 نل٘ما هي العِح العل٘ا هي الواي  ًاث ّظث شنز ؼرم ّعاا٘ح هصاعثج ٗؽ٘ي تِا هي ظِح اللؽاح  نهاٗرةللِا عثت هي الؽرم اللة٘دج. 

ًمٖ ؼم٘ي كماى شمكل  .(1،  0)لْؼمح  ٗمح ضموي خنٗما ًصم٘عَتلمْخاخ الْختْظْت الث نٗضا  . ّذو٘ر ُحا الٌْم ( 3)لْؼح  قثعح الؽرهح

ًلف تاادٕ لال اًَ ٗؽرْٕ علٔ اًؽٌاا٘ي ظماًث٘٘ي قمث ذكمْى شمثَ٘ تااظٌؽمح  Parkinsonia aculeateالواي  العام لصْٗال الٌْم 

. نهما عمي الؽمرم الْعاا٘مح الودكرٗمح ذؽرْٕ تثاخلِا علٔ ؼرهح ّعاا٘ح ظاًث٘ح ًضن  عي ّظْت شرح ؼرم ّعاا٘ح هصاعثج ً٘وا تٌِ٘وا

ًكاًد ُٖ نٗضا  هركًْح هي هعوْعح هي الؽمرم ذدتيِما اال٘ما  الصمكلدًك٘و٘ح لركمْى نشمثَ تالؽلامح الوصمرودج. لكمي هما ٗو٘مر الٌمْم 

Parkinsonia aculeate ي عي الٌْع٘ي اٙخدٗي هي الٌاؼ٘ح الرقدٗؽ٘ح للصْٗال ُْ اى تقمدج الصمْٗال ذكمْى هرضماععح هركًْمح هم

ّتحلك ٗوكي اعرثاخ ُحا الرثاٗي ًٖ شمكل الواما    ( . 3 ) لْؼحصع٘ي هي الةنٗا ًٖ ؼ٘ي كاًد تا٘ح ااًْام هركًْح هي صف ّاؼث.

 لل٘مَ نشماخاالثخاشمح هم  هما  نشٌماحاذعامد ُمحٍ الٌرمااط الوؽلمل علِ٘ما  تِمحاّالوصرعدضح نتلح ذلٌ٘ع٘ح ظ٘ثج ذصاعث ًٖ عمرأل ااًمْام 

 نظمراحذورلمك  نًِماذكمْى اشميْاً٘ح اّ  Caesalpiniaceaeلمح ةتاى الواما   الوصرعدضمح لصمْٗااخ العْٗ (7851ه٘ركالف ّظْلك )

همي الوايم  ًةالثما  هما  ال ِمدٕالعمرح  نهماالْعاا٘مح.  ااقمْازهةرلعح همي  نشكاألذكْى ؼاّٗح علٔ  ّااخ٘دجاّ تيٌ٘ح   ِدٗحتاخذج 

ذضمن تمثاخلِا  ااخاتٗمثاّ علٔ تعمض  ااظٌؽحؼاّٗا  علٔ  ال ِدٗحي العِح كوا ّقث ٗكْى الواي  ه. ااًْامٗكْى هةرلف تاخرن  

 اال٘مما دذثي هعمما  علممٔ شممكل ؼلاممح ٗؽ٘يِمما لًممَ ٗمم لال ااشممكاألًممٖ  ا  الٌ ممام الْعممااٖ ً٘ ِممد ذثاٌٗمم نهمماعممثت هممي الؽممرم الوصمماعثج . 

ات علمٔ الولميلؽاخ المْاختج ًمٖ شمكل الصمْٗال همي ه  هنؼ ح اًَ ذن االعرو الصكلدًك٘و٘ح ّغالثا  ها ذؽْٕ تثاخلِا علٔ الثلْخاخ.

 . (Radford et al. , 1974)خاتًْخت ّ خدّى 

 

  Cross Section of Stemانممطغ انمستؼرض نهسبق  -هـ

تأًِا ذورلك صعاخ ذقة٘ل٘ح ظ٘ثج لعرأل ااًْام عي تعضمِا المثعض نّضؽد الثخاشح الرقدٗؽ٘ح لص٘ااى نًْام ااظٌاز الوثخّشح 

 شكل الواي  العام ي الؽاصل ًٖ شكل ّشوك اليثااخ الوكًْح للصا  هي تقدج ّققدج ّاشيْاًح ّعاا٘ح ّاللة. ًاث كاىتصثة الرثاٗ

 Cassiaخواشممٖ الرضممل  ًممٖ الٌممْع٘ي  ااغلممةتٌ٘ومما كمماى تاادٗمما  هضمملعا  ّعلممٔ  Caesalpinia gilliesiiتاادٗمما  ًممٖ الٌممْم 

didymobotrya  ّParkinsonia aculeate الٌْم شا   ّقث ٗكْىCassia didymobotrya  ٔنخاتٗمثؼاّٗا  عل Grooved 

Stem  .الثقممدج ًروصلمد تلممف ّاؼمث هممي الةنٗما ًممٖ كمن الٌممْع٘ي  نهماCaesalpinia gilliesii  ّCassia didymobotrya 

 Parkinsonia aculeateهماٗكدّهرد علمٔ الرمْالٖ، ًمٖ ؼم٘ي ذو٘مر الٌمْم  77.01هماٗكدّهرد ّ  70.97ّتوعثالخ ذرداّغ تم٘ي 

هدتعح القمكل  الةنٗاهاٗكدّهرد. ّكاًد  70.05تالثقدج الوضاععح الرٖ ذركْى هي صع٘ي هي الةنٗا ّتوعثأل شوك ٗرداّغ ؼْالٖ 

اّ شمثَ  Papillose ًٖ تعضِا ذرةح شكن  ؼل٘و٘ا  شثَ تاادٗح ال ذعلل تٌِ٘ا هصاًاخ تٌ٘٘ح ٗةيِ٘ا هي الةاخض  ثاح هةرلعح الصوك  –

 Parkinsoniaهاٗكدّهرد للٌمْم  0.00ت٘ي  ااتهحالوثخّشح كاًح، ّذداّغ هعثأل شوك  ااًْاملثقدج  Semipapilloseؼل٘وٖ 

aculeate ٔهمماٗكدّهرد للٌممْم 5.70 للمم Caesalpinia gilliesii  ،الٌممْم  نهمماCassia didymobotrya  ًاممث ذرممثاخل تٌِ٘ومما

دُما تمال دّ  الث٘ة٘مح ّالوٌما ال الرمٖ لرثماٗي ًمٖ  ثامح ااتهمح للمٔ ذأشا هاٗكدّهرد، ّختوا ٗعْت شثة ُمحا 3.73عثأل شوك قثخٍ وّت

هٌِمما كاًممد الةنٗمما  ااّلممٔكومما اى الاقممدج ذكًْممد هممي ًممْع٘ي هممي الةنٗمما،  ٌٗوممْ ًِ٘مما كممل ًممْم هومما ٗالممل هممي نُو٘رِمما الرلممٌ٘ع٘ح.

هماٗكدّهرد للٌمْم  05.03ثأل شوك  ثاح ّتوع 0-7هي  ذرألفالرٖ  Lamellate Collenchymaالكْلٌك٘و٘ح هي الٌْم اللعااؽٖ 

Parkinsonia aculeate ّ3-0  همماٗكدّهرد ًممٖ الٌممْم  50.05 ثاممح ّتوعممثأل شمموكCassia didymobotrya ،الٌممْم  نهمما

Caesalpinia gilliesii   همي الةنٗما ًروصلمد تالةنٗما الثاخًك٘و٘مح الصماًٖ الٌمْم  نهماهماٗكدّهرد.  08.5  ثامح ّتوعمثأل 0ًروصمل تم

ًكاًمد تم٘ي  ااًمْامات الةحاا٘ح الوصرثٗدج القكل ّالؽاّٗح علٔ الوصاًاخ الثٌ٘٘ح ّالرٖ ذةاٗدخ ًٖ عثت  ثااذِا تاخرن  الةاذًح للوْ

 070.71 ثامح ّتوعمثأل شموك  Parkinsonia aculeate ّ    (8-70)هاٗكدّهرد ًمٖ الٌمْم  37.18عثأل شوك و ثاح ّت (0-5)

  ثاممح هممي(  9-0)ًرممثاخل تٌِ٘ومما ل٘روصممل تمم   Caesalpinia gilliesiiالٌممْم  نهمما، Cassia didymobotryaهمماٗكدّهرد للٌممْم 

الوٌيامح االشميْاً٘ح الودكرٗمح  نهما(.  3 هماٗكدّهرد كوما ُمْ همثخض ًمٖ ظمثّأل ) 771.97الةنٗما الثاخًك٘و٘مح ّتوعمثأل شموك قمثخٍ 

ّعاا٘مح هرلملح ّهصمرودج هم  تعضمِا هكًْح هي ؼرم  تأًِا (Metcalfe and Chalk, 1950)ه٘ركالف ّظْلك  نشاخّكوا روصلد ً

اًمَ  لالقثعح الؽرهح. ّعلٔ الدغن همي اذلماأل الؽمرم هم  تعضمِا  نل٘ا هؽرقثج شكلدًك٘و٘ح هعدًّح تاشن  نل٘ا الثعض عي  دٗال 

ؼرهمح ًمٖ الٌمْم  Caesalpinia gilliesii  ّ07-37ؼرهح ًٖ الٌمْم  07ذو٘ر عثت الؽرم الوكًْح لنشيْاًح ل٘رداّغ ت٘ي  نهكي
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Parkinsonia aculeate، الٌْم  نهاCassia didymobotrya  ذكمي ، اها شكل الؽرهح الْعاا٘مح ًلمن ؼرهح  01-00ًكاًد ت٘ي

شمكل اى الةقمة تاخلمٖ الوْقم  ّاللؽماح خماخظٖ الوْقم  ّجاخ ااؼاتٗمح العاًمة ؼ٘مس ذلٌ٘ع٘ح ذحكد لكًِْما همي اليمداذ  نُو٘حِا ل

عٌاصمد الةقمة هدذثمح علمٔ شمكل صمعْ  ًمٖ تاخمل الؽرهمح الْعاا٘مح اخرلعمد شمُْثخ . كوما  ااًمْامت٘ضْٕ ًٖ ظو٘م   -كدّٕ

( صمف ًمٖ الٌمْم 7-77ّ ) Parkinsonia aculeateالٌمْم ( صمعْ  ًمٖ 1-7)  الوثخّشمح ًروصلمد تم ااًْامتاخرن   نعثاتُا

Cassia didymobotrya ( صمعْ  9-3ًمٖ ؼم٘ي كاًمد ) ًمٖ الٌمْمCaesalpinia gilliesii قيمد ذلمك  ٗضما  ن. ّشمول الرثماٗي

ّ  Parkinsonia aculeate( همماٗكدّهرد للٌمممْع٘ي 15-70.5) للمممٔ( هممماٗكدّهرد 51-70.5الْؼممثاخ الْعاا٘مممح ل٘رثممماٗي تمم٘ي )
Cassia didymobotrya  ،الٌْم  نهاCaesalpinia gilliesii ( هاٗكدّهرد، 51.5-71ًرثاخل تٌِ٘وا ل٘وصل الصوك )اى ُحٍ  لال

ّ   Caesalpinia gilliesiiًممٖ الٌممْع٘ي   ااّع٘ممحجكممدا اى  ( ؼمم٘ي7851)ه٘ركممالف ّظْلممك  ل٘ممَل نشمماخاالٌرممااط اذعاممد همم  همما 

Parkinsonia aculeate  هماٗكدّى لكٌِما لمن ذرعمال هعِوما  711-51هي الٌْم الورْشيح اللةد ؼ٘س ٗرمداّغ هعمثأل شموكِا تم٘ي

اٗكدّى لعمثم ذصممع٘ل هصمل ُمحٍ الام٘ن للٌممْم هم 011الكث٘ممدج ؼ٘مس ذرمداّغ توعمثأل اكثممد همي  ااّع٘محجّ  Cassiaتةلمْص العمٌس 

 Caesalpinia gilliesiiًامث تمثخ ضم٘اح ًمٖ الٌمْم  ااًمْامًمٖ شمعرِا تماخرن   نٗضما   Pithالومحكْخ. كوما اخرلعمد هٌيامح اللمة 

 Parkinsoniaالٌمْم  نهماهلمن ،  0.718ّتوعمثأل شموك  Cassia didymobotryaهلن ّّاشعح ًٖ الٌمْم  7.051ّتوعثأل شوك 

aculeate  هلن. ّهمي العمثٗد تالمحكد تماى الٌمْم  0.910ًكاًد هرثاخلح ًٖ الٌْع٘ي ّتوعثألCassia didymobotrya  ذو٘مر عمي

، لحا ًِٖ ذعث  هي اللمعاخ الرلمٌ٘ع٘ح الوصماعثج ( 1،  0) لْؼح الثلْخاخ الٌعو٘ح ًٖ هٌياح اللة ٗؽرْٕ علٔ  تأًَ اٙخدٗيالٌْع٘ي 

 ا الثعض.عي تعضِ ااًْامّالوصرةثهح ًٖ عرأل 

   Indumentumانكسبء انسطحً  -و

 ٌُالمك هعومْعر٘ياى  نشثرد، ًاث الثخاشح الرقدٗؽ٘ح الثق٘اح للقع٘داخ  نكثذَاى للعح الكصاح الصيؽٖ ّذًا  ذلٌ٘ع٘ا  ُّحا ها  نذضػ

ع٘داخ جاخ خنز ُّمٖ ذروصمل تقم Caesalpinia gilliesiiُّٖ القمع٘داخ الةثٗمح ّالرمٖ اًعمدت تِما الٌمْم  ااّلٔهي القع٘داخ ، 

لمْى  اللمعْ  جّغالثا  اها ؼاهمل المدنز الةمثٕ ً٘كمْى هرعمثت الةنٗما هرعمثت  ااشْتاللْى  للٔت٘ضْٕ القكل ٗو٘ل  –غثٕ كدّٕ 

شعا  ، ّذٌرقد هصل ُحٍ القع٘داخ تكصاًح عال٘ح ًٖ ش٘ااى الٌْم الوحكْخ ّتكصاًح اقل علٔ شيؽٖ الْخقح العلْٕ ّالصعلٖ ًٖ ؼم٘ي 

 لْخقح لِحا الٌْم هي القع٘داخ.ٗعراد شْٗال ا

جاخ الٌِاٗح الوثتثمح ّقاعمثج  Unicellular Hairsالةل٘ح  ااؼاتٗحاها الوعوْعح الصاً٘ح ًِٖ القع٘داخ النغثٗح الوروصلح تالقع٘داخ 

ّ الٌممْم  Cassia didymobotryaهركًْممح هممي شممرح خنٗمما ذٌرقممد تقممكل كص٘ممف علممٔ شمم٘ااى ّشممْٗااخ ّشمميؽٖ الْخقممح للٌممْم 

Parkinsonia aculeate ّظْتُما ًمٖ شما  الٌمْم  للمٔ تاإلضماًحCaesalpinia gilliesii  ًضمن  عمي ّظمْت شمع٘داخ نؼاتٗمح

 لقًمْامالٌثماخ  نظمراحلمحا ًامث ذصمعد الثخاشمح لثا٘مح  ّااّخا . ًّ دا  القرلاخ الثخاشح علٔ الصا  ّالصمْٗال اللف هرعثتج الةنٗا

ّظمْت  لشثماخظثٗمثج همي القمع٘داخ . ًمن ٗوكمي  نخمدٓ نًْامالو دًّ٘ح عي ّظْت  لاٌاتاخاالوثخّشح كالٌْخاخ ّؼْاهل الٌْخاخ ّ

 الٌثاخ لكل ًْم . نظراحتعث تخاشح هعللح عي تا٘ح  لالًاي هي القع٘داخ  ااًْامُحٍ 

العلْٕ ّالصعلٖ الوثخّشح ّجلك تصثة ذْاظثُا علٔ شيؽٖ الْخقح  ااًْاماها الؽل٘واخ ًلن ٗكي ّظْتُا جّ ها٘از ذلٌ٘عٖ لعرأل 

تخاشمح  نكثذمَالوثخّشح ُّحا ها  ااًْاملثقدج  Sub-papilloseاّ شثَ ؼل٘وٖ  Papilloseؼل٘وٖ هوا ٗعيٖ شكل  ااًْاملعو٘  

ّهوا ذاثم ذرضػ نُو٘مح الكصماح الصميؽٖ تاعرثاخُما صمعح ذقة٘لم٘ح ظ٘مثج لعمرأل الوداذمة الرلمٌ٘ع٘ح لج  (.7851ّظْلك ) فه٘ركال

 Davis and)ت٘ي ااًْام ًؽصة تل ٗرعثٓ جلك للٔ هصرْٓ الٌمْم الْاؼمث ؼصمة هما نشماخ لل٘مَ تٗعمر ّ ُ٘مّْت ٗنؼظ الرثاٗي ل٘س 

Heywood, 1963)  ًضن  عي ها نشماخخ لل٘مَ كمنخ (Clark, 1984) ذٌمْم نشمكاأل القمع٘داخ لرو٘مر شنشمح  تخاشمح ًمٖ نُو٘مح

ًاممث نشمماخّا للممٔ اى اللممعاخ  (Wagner et al., 2004)، نهمما ّكٌممد ّ خممدّى  Encelia farinosa Grayضممدّب للٌممْم 

تص٘يح عي ًصْ٘لْظ٘ح ّت٘ةح الٌثاخ هعرثدا  اى ُحٍ القع٘داخ  الؽعن ّالقكل ٗوكي اى ذعيٖ هعاُ٘وا  الو ِدٗح للقع٘داخ كالكصاًح ّ

ف الث٘ةٖ للٌثاخ.   ّش٘لح هي ّشاال الرك ٘ 
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 ( انتغبٌراد انكمٍخ وانىىػٍخ فً غجٍؼخ خالٌب ثشرح انىرلخ وانمؼمذ انثغري ألوىاع األخىبش انمذروسخ )ممبسه ثبنمبٌكرومتر(.1خذول )

 األوىاع د

غجٍؼخ خذران خالٌب  انسطح انؼهىي  انسطح انسفهً 

 انجشرح 
أوىاع 

انمؼمذا

د 

 انثغرٌخ

 ثغىرأثؼبد ان

دنٍم 

 انثغىر

× مؼذل غىل

ػرض انخالٌب 

 انجشرح

 أثؼبد انثغىر

دنٍم 

 انثغىر

 

× مؼذل غىل

ػرض انخالٌب 

 انجشرح
 ػرض انثغر غىل انثغر ػرض انثغر غىل انثغر

انسطح 

 انسفهً

انسطح 

 انؼهىي

1 
Caesalpinia 

gilliesii   

30.0-25.0 

(25.5) 

22.5-17.5 

(20.4) 
11 25.6 X 46.0 

30.0-20.0 

(25.80) 

22.5-17.5 

(19.20) 
13 26.0 X 47.5 متمىخخ متمىخخ 

متجبٌه 

 +شبر

2 
Cassia 

didymobotrya 

25.0-17.5 

(23) 

20.0-15.0 

(17.5) 
15 20.75 X 43.5  

22.5-15.0 

(18.75) 

20.0-15.0 

(17.5) 
20 42 X 22.75 

-مىحىٍخ

 متمىخخ

 -مستمٍمخ

 مىحىٍخ

متىازي

 +شبر

3 
Parkinsonia 

aculeate 

27.5-17.5 

(24.3) 

20.0-15.0 

(17.5) 
9 18.0 X 33.0 

30.0-20.0 

(23) 

22.5-17.5 

(19.2) 
7 17 X 26.25 متمىخخ 

 -مىحىٍخ

 متمىخخ
 انشبر

 

 ( انتغبٌراد فً أثؼبد ولٍبسبد انممبغغ انمستؼرظخ نىصىل انىرٌمبد ألوىاع األخىبش لٍذ انذراسخ) ممبسه ثبنمبٌكرومتر(.2خذول )

 األوىاع د
مك وصم س

 انىرلخ
 سمك األدمخ

سمك انجشرح 

 انؼهٍب

سمك انجشرح 

 انسفهى

سمك انطجمخ 

 انؼمبدٌخ

سمك انطجمخ 

 اإلسفىدٍخ

لطر انىحذح 

 انىػبئٍخ

ػذد صفىف 

 انطجمخ انؼمبدٌخ

1 Caesalpinia gilliesii   
80.0-62.5 

(70.71) 
2.5 

12.5-5.0 

(8.21) 

12.5-5.0 

(8.21) 

32.5-20.0 

(25.0) 

40.0-25.0 

(32.5) 

12.5-5.0 

(6.88) 
1 

2 Cassia didymobotrya 
187.5-115.0 

(146.43) 
2.5 

27.5-17.5 

(21.43) 

35.0-12.5 

(20.0) 

62.5-42.5 

(52.19) 

107.5-30 

(60.71) 

25.0-17.5 

(21.56) 
1 

3 Parkinsonia aculeate 
192.5-125.0 

(160.94) 
2.5 

12.5-10.0 

(11.88) 

20-12.5 

(15.31) 

75.0-40.0 

(57.19) 

82.5-57.5 

(72.19) 

7.5-2.5 

(5.63) 
2 

 

 ااخقام خاخض ااقْاز ذوصل الؽثٗي ااتًٔ ّااعلٔ ّتاخل ااقْاز ذوصل الوعثأل.  
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 ( انتغبٌراد فً أثؼبد ولٍبسبد انممبغغ انمستؼرظخ نسٍمبن ألوىاع األخىبش لٍذ انذراسخ) ممبسه ثبنمبٌكرومتر(.3خذول )

 دمخسمك األ األوىاع  د
سمك 

 انجشرح

 غجمخ انمشرح 

 سمك انهت 
ػذد انحسو 

 انىػبئٍخ

ػذد 

صفىف 

انىحذاد 

 انىػبئٍخ

لطر انىحذح 

 انىػبئٍخ
ػذد 

غجمبد 

 انكىنىكٍمب 

سمك غجمخ 

 انكىنىكٍمب

ػذد 

غجمبد 

 انجبروكٍمٍب

سمك غجمخ 

 انجبروكٍمٍب

1 Caesalpinia gilliesii   
7.5-2.5 

(5.16) 

15-10.0 

(12.81) 
2 

42.5-20 

(29.50) 
8-6 

142.5-87.5 

(117.81) 

1576.2-1115.5 

(1257.97) 
21 8-3 

57.5-10.0 

(32.5) 

2 Cassia didymobotrya 
37.5-25 

(3.13) 

15-10.0 

(11.67) 
4-3 

67.5-45 

(54.45) 
12-9 

230-200 

(214.17) 

444.63-3928.5 

(4179.88) 
27-24 11-1 

75.0-12.5 

(38.57) 

3 Parkinsonia aculeate 
3.75-2.5 

(2.66) 

22.5-10 

(16.25) 
2-1 

35-15 

(25.63) 
5-4 

37.5-25 

(31.79) 

3443.5-2303.75 

(2802.61) 
31-21 7-1 

50.0-12.5 

(29.44) 

 ااخقام خاخض ااقْاز ذوصل الؽثٗي ااتًٔ ّااعلٔ ّتاخل ااقْاز ذوصل الوعثأل.
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 تغبٌر فً دنٍم انثغىر نهسطحٍه انؼهىي وانسفهً فً أوىاع األخىبش انمذروسخ.( ان1شكم )
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 قح ًٖ تعض نًْام ااظٌاز الوثخّشح.عات خنٗا تقدج الْخالرةاٗداخ ًٖ نشكاأل ّنت( 0شكل )

A-                ٔتقدج شعلB- تقدج عل٘ا 
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 قح ًٖ تعض نًْام ااظٌاز الوثخّشح.تقدج الْخًٖ نشكاأل ّنتعات خنٗا الرةاٗداخ (   7لْؼح )  

A-                ٔتقدج شعلB- تقدج عل٘ا 
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 اًْام ااظٌاز الوثخّشح. ااّخا ( الرةاٗداخ ًٖ نشكاأل ّنتعات الواا   الوصرعدضح لٌلْأل  0لْؼح )  
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ش٘ااى                -Aٗااخ نًْام ااظٌاز الوثخّشح.      ( الرةاٗداخ ًٖ نشكاأل ّنتعات الواا   الوصرعدضح لص٘ااى ّشْ 3لْؼح )  

B- .شْٗااخ 
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 ( انتغبٌراد فً أشكبل فسح انهىائٍخ نىظبو انتؼرق وأشكبل انشؼٍراد نجؼط أوىاع األخىبش انمذروسخ4نىحخ )

 Cassia didymobotryaالعصػ الِْاا٘ح ًٖ الٌْم  -7

 Parkinsonia aculeateالعصػ الِْاا٘ح ًٖ الٌْم  -0

 Caesalpinia gilliesiiذْضػ كصاًح القع٘داخ علٔ شا  الٌْم  -3

 Cassia didymobotryaذْضػ كصاًح القع٘داخ علٔ شيؽٖ نّخا  الٌْم  -0

 Caesalpinia gilliesiiعلٔ شا  الٌْم شع٘دج غثٗح جاخ خنز كدّٕ  -5

 Cassia didymobotryaالٌْم  شا شع٘دج الغثٗح ّؼ٘ثج اللف هرعثتج الةنٗا علٔ  -0

 .Cassia didymobotryaًٖ شا  الٌْم  ) الٌعو٘ح ( الثلْخاخ الْختٗح للٔالصِن ٗق٘د  -1

 


