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 .يف العــراق Heliantheae (Compositae)  أجناس عشيـرةبعض لدراسة الكساء السطحي 

 عبد الكريم خضير البيرمانيأ.د.                          ¹هدى جاسم محمد التميميم.م.
 جامعة بابل  –كلية العلوم للبنات  

 -الخالصة:
لHeliantheaeعشمممألر لدربسممتلتيممم ألرألتل رثنممتلنج ممم  ل ممالجمم مل مممالتضمم البحث ممحلبح ممم ح ل

فمم ل  .Xanthium L )و  .Helianthus L و  .Eclipta(L.) Hasskو    (.Bidens Lوهمم 
لوب ورب و وب ممممطلبح مممموربولوسمممموألق ولب ورب لفقممممدلتممممالت مممم وطلبحلسمممم ملبحسمممم   لح سممممألق البحنممممرب ل 

لنه ألممت بملهمم الب جممالبالحيممر ولبحلسمم ملبحسمم   لحقممدلتثممأل لوبحق  ثمم ولبحقيفألممتلوبح هألممربولوبح  مم رل لول
 لوقمدل وقشمولهم البحيمر ول متل م لت همرالب  وبعتي ألرألتلأل لالبالتس عدلف لفيطلبولتشخألصل

ل التغ ألربو 
 

ل-:  Introduction المقدمة
بالبحت ممورلل(Stace,1989)ولسممتأل ل (Metcalfe and Chalk,1950)جوحمم لولل ألتلمم ح لعممد ل

بقتمممرالثت مممورلبحوسممم ةطلبحن  ألمممتل يلوبحممملدربسمممتلبحيمممر ولبحتشمممرأل ألتلح  ثممم ولوتغ ألربتهممم بح  يمممطلفممم ل
 البح ت ةجلبحتشرأل ألتلب  رلبح يل بدل البعت  دلبح يم رألاللتربلالبحل ألرسأل  لبح ج هرلندىلإحىلو 

ع مىللم ال حم لف لبستن  طلبحير ولبحتشرأل ألتلح طلبحل ألرل مالبح شم لطلبحتيم ألرألتلبح نقمد لسموبمل
 , .Wagner et al)لللا ألممرلورخممرولگوبلنلممدوقممدلل سممتوىلبح ربتممتلبحتيمم ألرألتلبحلثألممر لبولبحيممغألر  

وب ممد ل ممالثمألالبحيممر ولبحتشممرأل ألتلبح ه ممتلبحتمم لأل لممالناللع مىلدربسممتلبحشممنألربولث عتث رهمم ل(2004
لف همممرو  ه ممم  لفممم لتشمممخألصلبح ربتمممتلبحتيممم ألرألتللب لتشمممخصلثوبسممم تلبح جممم هرلبحثدبةألمممتلحت نمممتلدورل

لس ملبحس   لح  موأل يولوبحقيفم ولعالن وبعلبحشنألربولو ثألنتلبحل(Clark, 1984)دربستللير ل
 ممالبحيممر وللدوبحتمم لأل لممالنالتنمملHeliantheaeضمم العشممألر للEncelia Grayوب  ثمم ولح جمم  ل

بالل(Evans,1999) لمرلبألرم    لل م للبحتشرأل ألتلبح ه تلحن طله بلبحجم  لعمالرألمرال مالب ج م  
 طلوجودلبحشنألربولرألرل نأل تل البحشنألربولقدلألقتيرلوجوده لع ىلع ة تلبولج  ل نألال لن وبع

لبحغدألتل   ةألتلبحي لف لبحن ة تلبح رلثت 
ثخيمموصلب ج مم  لبح دروسممتلف ممالتممردلع همم لسمموىلبحق ألممطل ممالبح ي  مم ولبحتمم لنوردهمم للإ مم 

حمم ح للمم الو لثممدل ممالإ ل  ألممتلبحتنممر لع مممىلل(Evans,1990)وبألرمم   للل(1950) ل حمم ألتلمم ح لوجول
لبح دروست لب ج   ل  وبعلبح ث تألتول  فته لع ىلب ج بمللن وبعلبحشنألربولو رألقتلتو ألنه لوترلألثه 

لممممممممممممممممممممممممممم
ل لبح ش رلإحأله ث حل ستطل الرس حتل  جستألرلح ث   تلل-¹

 -: Material and Methods المواد وطرائق العمل
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لورقمتفألهم ل  مطلبحلألتوبجمد الخيطلبخ ل  م   ل مالب جم بملبحتم لللس ملبحس   ت ولدربستلبح
درسمولفألهم لعمددلبحخيألم للوبحق  ث ولبح  روفألتلوبح   ر لإ لوبحتوألجو وب طلبح وربولوبحسوأل لل  وبحس

بحشمنألربول مال مالحلطلشنألر لو وعألته لول ح لشلطلبحرن لبحغديلو ندطلن وبحه  ل  ليورولقسال
لرلت بح  ألر لبح  يوثتلع ىلبح جهرلبح  خت  لب ج بملوتالرسالبحثقألتلثوبس تلبحل  ألربل

 -: Results النتائج
،  Bidens tripartite   ،Eclipta alba)وهممم لت ت ممم لج ألمممتلن ممموبعلب ج ممم  لبح دروسمممتل

Helianthus annuus  ،H.debilis  ،H.tuberosus  ،Xanthium strumarium subsp. 

brasilicum  ،X.strumarium subsp. strumarium و X.spinosum )لسمم  أل "لألخت مم لبلسمم مل"
وبضحل ال ألحلبح موعلوبحل  فمتلو رألقمتلتو ألنمىلع مىلب جم بملبح ث تألمت لفقمدلنتضمحل مالخميطلثشلطل

وفأل م للبح  أل م وفضمي لعماللبحشمنألربولبحيردألمتوللبحشنألربولبحغدألمتل خت رتل ابحدربستلوجودلن وبعل
ل البحتريألطلحلطل وع لمش لألأت 
  Glandular Hairs الشعيرات الغدية - أ

قألقممتلنالبحشممنألربولبحغدألممتلقممدلبقتيممرلوجودهمم لع ممىلن مموبعلجمم  لال ممالخمميطلبحدربسممتلبحدتثممأل ل
Xanthiumوبح وعلللH.debilis ،ن  لثقألتلب  وبعلفقدلبفتقرولإحىله بلبح وعل البحشنألربولث ست   ملل

وقمدلتمالتقسمألالهم البحشمنألربولإحمىلنرثنمتلل فم لبحجهمتلبح هرألمتل  مىلH.annuusق تلبح ت لف لبح وعل
ل- ل:وهل(لل2 لل1)لحو تللن وبع
وه بلبح وعل البحشمنألربولحمو  لب تشم رالل Sessile glandular hairsلبحشنألربولبحغدألتلبحج حستل-1

ع ممىلج ألممتلب جمم بملبح ث تألممتلوث حخيمموصلثشممر لب ورب لفمم للمميلبحسمم  ألالبحن ممويلوبحسممر  ل
لجممم  لن ممموبعفضمممي"لعمممال   قمممتلبح  مممحلبحن مممويل مممالبحتممموألجلب  ثممموث لح  هألمممربولبح لرألمممتلفممم ل

Xanthiumوقدلبتخ ولهم البحشمنألربولبحشملطلبحثألضم لبح ت م وطللOblong Ovoid وثدبخ متلل
يممرألال ممالبحممدوبةرل ت ممد لبح رلمم لبحتمم لأل لممال ممالخيحهمم لت ألمم لبحممرن لبحغممديلبح تلمموال ممال

ل(. C، 1، 1 يرألال البحخيأل )لشلط
ث و هم لن تم  ولل Multicellularل تنمدد لبحخيألم ل Uniseriateلبحشنألربولبحغدألمتلو ألمد لبحيم ل-2

ث ح سممثتللن مم لبحممرن لبحغممديلح شممنألر ل لألبإلفممرب بولبحيممرربملبحتمم لت ممإحممىلب يممررلبحمم يلألنمم ىل
  أللرو ترل( 108.75)ل  أللرو ترلوث ندط(  130.0-87.5) لح وطلبحشنألر لبحل  لفقدلتربوحلثألا

 م أللرو ترل(ل71.25)ل م أللرو ترلوث نمدط(  85.0-62.5) لن  لق رلبحمرن لبحغمديلفتمربوحلثمألال 
ل( 67.5-25.0) غديلبحم يلألت  مطلثخ ألمتلوب مد لفث ملل موبح حبلف ل ألالنال وطل   طلبحرن ل 

ه البحشنألربول بولب تشم رلوبسمتلع مىلب جم بمللند  أللرو تر لوتل( 45.0)   أللرو ترلوث ندط
بح ث تألتلل فتل السألق الولنورب لوب ثم ولوقيفم ولوبحجم ملبحن مويل مالبحتموألجلب  ثموث لح  موربول

ل( B، 1، 1) شكل  Xanthiumل  وبعلج  لبح لرألت
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لحشمنألربولبح موعلبح م   ل م لعمدبلنال   مطلبحمرن لبحغمديلثمد "ل ماللو مىلتردألمتل شم ثهشنألربولل-3
خيألم لن  دألمتلبحيم لحألتمربوحل موطلبحشمنألر لبحل م ل( 4)لخ ألتلوب مد لف  مىلألتلموال مال لوال ا

 لن مممم لق ممممرلبحممممرن لبحغممممديلل مممم أللرو تر( 75.42) ل مممم أللرو ترلوث نممممدطل( 86.25-65.0) لثممممألا
 مممم أللرو ترل لثأل  مممم للمممم ال مممموطل(ل 21.25) لوث نممممدطل مممم أللرو تر(  25.0-15.0) لفتممممربوحلثممممألا

 ممم أللرو تر ل(  54.17) ل ممم أللرو ترلث نمممدط(  62.5-50.0) لتمممربوحلثمممألاأل   مممطلبحمممرن لبحغمممديل
ل  ورب للثه بلبح وعل البحشنألربولبحت لتو عولع ىلنج بمل خت رتل  ى H.debilisلن ت  لبح وع

ل ( D،  1،  1) شكل لتوألجلبح هألربولب  ثوثألتب  ث ولولول
-9)ل ويليرألال البحخيأل لبحت لألتربوحلعدده لثمألاتوللبحثألضويل ثشل هلت أل شنألربولردألتلتل-4

ب ع ممىلث ألممحلتلمموالنشممثىلث حقثنممتلحثمم ق للفمم خ ألممتلفضممي"لعممالوجممودلخ ألممتلوب ممد لتقممتل( 13
)  H.annuusلبولع ىلبحجهتلبح هرألمتل مالق متل تم لبح موعبح وعل البحشنألرللبحخيأل  لتو عله ب

ل( A،  1، 1شكل 
  -:   Non glandular hairs الشعيرات الالغدية -ب 

توجممدلفمم لج ألممتلب  مموبعل لوللت تمم  لهمم البحشممنألربولثلو همم لبل ممرلب تشمم رب ل ممالبحشممنألربولبحغدألممت
 البحشممنألربولثنممتلبحتغمم ألربولبح دروسممتلوع ممىلج ألممتلب جمم بملبح ث تألممتلح  مموعلبحوب ممد لوقممدلن هممرولهمم

ل-بحوبض تلبحت ل الخيحه لقس ولإحى:
وتلموال ر متلوشمر فتلتوجمدلع مىلسم حل ثمألتلل Unicellular Hairsلشنألربولن  دألتلبحخ ألمتل -1

ل(  3،  2)شكل  H.debilisلوسألق الونور لبح وع E.albaبح وعل
تممربوحلفألهمم لعممددلوألل Uniseriate Multicellularلشممنألربولن  دألممتلبحيمم ل تنممدد لبحخيألمم ل -2

ن م لثقألمتلبحخيألم لفتقمطلنق  رهم لث تجم الل ت ت  لثتضخالبحخ ألمتلبحق عدألمتلفألهم  (7-3)لبحخيأل ل ا
ثأ هم ل    متلثجمدبرلسم أل ل لن م لبحخ ألمتلبحق ألمتلفتتثم ألالفم لشمل ه لفقمدلل ر لبحشمنألر لوت تم  

-195.0) لاألتممربوحل مموطلبحشممنألر لبحل مم لثممألولبح   ممح للولأل هممرلبحشمملطلبح ممدثتلنولبح سممتدألرلن
 م أللرو تر لأل تشمرلهم بلبح موعل مالبحشمنألربول(  404.34) ل  أللرو ترلوث نمدطل موط(  1050.0

تتمممو علع مممىلبحثشمممرتألالبحن ألممم للإ لE.albaول B.tripartitaلبح ممموعألالفممم لج ألمممتلب  ممموبعلث سمممت   م
وع ىلبحسم وحلبحخ رجألمتلو موب لبحق  ثم ول H.annuusلح  وعلوبحسر ىلحألورب لو وب طلبح وربو

وق مممماللHelianthusلبحتوألجمممم ولب  ثوثألممممتل  مممموبعلجمممم  لبح  روفألممممتلوبح   قممممتلبحنرألضممممتل مممما
ل(.1، 2) شكل  Xanthiumلبحتوألج ولب  ثوثألتلبح لرألتل  وبعلج  

 Conicalلي ثتلو بولشلطل خرو  لشنألربولن  دألتلبحي ل تندد لبحخيأل لتلوالشر فتلو -3

shapeبح مموعللبون تمم  لهمم لخ ألممت ( 13-4)لألهمم ل مماألتممربوحلعممددلبحخيألمم لفولأل أل همم لجممدبرلسمم أل لل
تتمو علع مىلنورب لوبحسم وحللإ لB.tripartita البحشنألربولثشل ىلبح  مت الحتلموال  ألم  لح  موعل

ل ل( 3،  1) شكل لبحخ رجألتل ق  ث وبحخ رجألتلح
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شممنألربولن  دألممتلبحيمم ل تنممدد لبحخيألمم لتلمموال  ت  ممتل بولجممدربالرقألقممتلعمم د لتأخمم لشمملطل -4
بحلمرويلل–ثمألالبحثألضمويلله أللوالشلطللطلخ ألتل الخيأل لإ لMoniliform shapeلسث ت بح

وألتمربوحلعمددلبحخيألم لبح لو متلل ف ل ألالنالبحخ ألتلبحق ألمتلحهم لشملطلثألضم لنألضم "لنول ت م وط
 مم أللرو ترلوث نممدطلل(187.5-125.5)لثممألالبحشممنألربولألتممربوحل مموطل خيألمم ل(10-5)لح شممنألر لثممألا

بلبح موعل ممالبحشمنألربولع مىلسممألق الونورب لوب ثم ولل فممتلوألوجممدلهم ل م أللرو ترل ل(137.5)ل موط
ل(لل5،  1) شكل  B.tripartitaلإحىلنورب لبح وعلث إلض فتلHelianthusلن وبعلج  

خيألممم لت تممم  لثممم الل(4-2)لثمممألالخيأل هممم لشمممنألربولن  دألمممتلبحيممم ل تنمممدد لبحخيألممم لألتمممربوحلعمممدد -5
 ق ر مىلShort whipe لو لبحقيمألرجدب"لنشثىل  لأللوالث حسملتلوالضألقتلبحخ ألتلبحق ألتلح شنألر 

لتربو ممممولن مممموبطلبحشممممنألربولثممممألالإ  ممممتلثقألممممتلبحخيألمممم لحمممم ح لأل  مممم لع ألهمممم لث حخيألمممم لبحسممممو ألتل
وجمممدلهممم بلبح ممموعلأل ممم أللرو تر ل( 229.16)لح  ممم أللرو ترلوث نمممدطل ممموطل ممموب( 200.0-350.0)

ل(.6، 1) شكل  Xanthiumلوب ث ولل فتلن وبعلج  ل  ث وع ىلق
 ممالنممددلوتت ألمم لثق عممد ل    ممتلثلت تنممدد لبحخيألمم ل بولجممدربال  أح مملشممنألربولن  دألممتلبحيمم  -6

خ ألمت لن م لبحخ ألمتلبحق ألمتلفتتخم لبحشملطلبح مدثتلنولبحشملطلبح   مح لل(14-8)لثمألالألتمربوحبحخيألم ل
خيألمممم  لبحوسمممم ألتلتلمممموال ممممالبح مممموعلل(4-3)لوفمممم لبر ممممتلب  ألمممم التتلمممموالهمممم البحشممممنألربول مممما

لE.albaلألوجممدلهمم بلبح مموعل ممالبحشممنألربولفمم لبح مموعلر ل بح ت مم وطل ق ر ممتل ممتلثمم ق لخيألمم لبحشممنأل
بحتوألجلب  ثوث لوبحجم ملب  ثموث ل مالبح هألمربوللإحىلإض فت السألق الونورب للةىف لج ألتلنج ب

حمم ح لل بحيمم لبحممدبخ  لوبحخمم رج ل  ثمم وبح سمم  ألتلوبح ثممألتلفضممي"لعممالبحسمم حلبحخمم رج لحق
ل ل( 4،  1)شكل له تلحه بلبح وعأل لالبعتث رله بلبح وعل البحشنألربوليرتلتشخأليألتل 

ثنتلنج بةه لع ىلخ ألتألالف لشنألربول خت  تلوه لشنألربولو ألد لبحي لرألرلن ه لت ويل -7
،  2 ) شكل Helianthusل  دوجتألالوقدلحو  له بلبح وعل البحشنألربولع ىلنورب لن وبعلج  

ل(.2
وتت ألممم لهممم اللX.spinosumلشمممنألربولن  دألمممتلبحيممم ل تنمممدد لبحخيألممم لنألضممم "لن تممم  لثهممم لبح ممموعل-8

للممرويثألضممويلنوللولمموالبحخ ألممتلبحق عدألممتل بولشمملطبحشممنألربولعممال رألمم لجممدرب ه لبحسمم أللتل
بحتم لتتخم لولخيألم لل(6-4)ل وبح لخيأل ه لعددلوألتربوحل ق ر تل تلثقألتلبحخيأل لبح لو تلح شنألر 

وعلبح ممموعل مممالبحشمممنألربولع مممىلنجممم بمل تنمممدد ل مممالبح مممل تشمممرلهممم بوألبحشممملطلبح ت ممم وطلر حثممم "ل ل
بحسمممم حلع ممممىلل  لبثألضمممملبح ممم لورلثمممم  خصلبحسمممم حلبحسممممر  ل ممممالبحورقممممتلث ألممممحلشممممل ولر مممم م ل

ل(. 4، 2) شكل لبح  لور
  -:  Papillae الحليمات -ج

تخت م لفم ل جو هم ل وه لثرو بول الس حلخيأل لبحثشر ل بولشلطلإيمثن ل ولق متل مدور للل
ب  موبعلبح دروسمتلع ممىلب رعللبح توسم تلوتتمو علثيممور لع  متلفم لل فممتل–ثمألالبحيمغألر لوبحيممغألر ل
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وجوده لتدرألجأل "لث تج البحق عد لفضي"لعالل  فته لقطلتف لبحق تلوللتلوالل ألرت ألس ألت لولب قيالبح
ل(. 5، 2) شكل بحق الث حقرتل النس  البحتوألج ولب  ثوثألتلوبح س  ألتلحل فتلب  وبعلع دل

 -:  Discussion المناقشة
و  ممم "للل Indumentum حألممتلبالحيمممرتلبحلسمم ملبحسممم   نتضممحل مممالخمميطل تممم ةجلبحدربسمممتلبح 

دلن ثتولباله  ح ل ج وعت التي ألرأل "ل ه  "لوه بل  لنلدتىلبحدربستلبحتشرأل ألتلبحدقألقتلح شنألربو لفق
 ال مممالبحشمممنألربو لبح ج وعمممتلب وحمممىلوتشممم طلبحشمممنألربولبحغدألمممتلبحتممم لتلممموالبقمممطلل  فمممت لإ لرةألسمممت

 ق ر تل تلثقألتلب  موبعلبحتم لتخ موللH.debilisلوبح وعلXanthiumلألقتيرلوجوده لع ىلن وبعلج  
ل.H.annuusل  همم ل لل مم لقممدلسممجطلوجممودلهمم البحشممنألربولفمم لبحجهممتلبح هرألممتل ممالق ممتلبح تمم لح  مموع

وتث ألالنألض لت وعلنشل طلونثن دله البحشنألربولإ لوجدولبحشنألربولبحغدألتلبحج حستلف لل فمتلب جم بمل
وحلممميلبحسمممم  ألالولممم ح لع مممىلبحجممم ملبحن مممويل مممالبحتمممموألجلل ب ورببح ث تألمممتلوثممم  خصلع مممىلثشمممر ل

بحغمديلل وبحشمنألربولبحغدألمتلبحو ألمد لبحيم ل بولبح   مطلبحرنسملXanthiumلب  ثوث ل  وبعلبحجم  
بحو ألمممدلبحخ ألمممتلبح  تشمممر لع مممىلسمممألق الونورب لوب ثممم ولوقيفممم ولوبح  مممحلبحن مممويل مممالتممموألجلبح هألمممربول

لبحشممنألربولبحغدألممتل بول   ممطلبحمرن لبحغممديلبح تلمموال ممالونخألمربلXanthiumلب  ثوثألمتل  مموبعلجمم  
لخيأل لن  دألتلبحي لتتو علع ىلنج بمل خت رتل  ىلل  ورب لوب  ث ولوبحتوألجلب  ثوث  ل(4)

ن مم لبح ج وعممتلبح   ألممتلفتشمم طلبحشممنألربولبحيردألممتلوتلمموالنوسممتلب تشمم رب"ل ممالبحشممنألربولبحغدألممتل
ل(Metcalfe and Chalk, 1950)إحألمىل ألتلم ح لوجوحم لثت وعهم لحألترم ل متل م لنشم رللوبحتم لب تم  و
يمرتل ه متلفم لبحن ة متلبح رلثمت لإ للوبالبحت وعلف لبحشنألربولهل(Carlquist, 1966)لول رحأللوألسو

عممالثقألممتلب  مموبعلثوجممودل مموعل ممالبحشممنألربولو ألممد لبحيمم ل تنممدد للB.tripartitaن لممالعمم طلبح مموعل
برلسمم أل ل تو عممتلع ممىلبحسممألق الوب ورب لولبحسمم حلبحخيألمم ل بولبحشمملطلبح خرو مم لوبح    ممتلثجممد

ثوجمممودلبحشمممنألربولبحق سمممألتل بولبحجمممدرباللE.albaبحخمم رج لو  فمممتلبحق  ثمممتلبحورقألمممت لل ممم لب رمممردلبح ممموعل
حتتممو علهمم البحشممنألربولع ممىلسممألق الونورب لوبحتوألجمم وللخ ألممتل(14-8)بح  أح ممتلوبحق عممد لبح لو ممتل ممال

 لون  ح قيف ول لحلبحخ رجألتلب  ثوثألتلوبح س  ألتلح  هألربولوبحس ول
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 ( التغايرات في أشكال وأنواع الشعيرات لبعض أنواع األجناس المدروسة. 1)شكل 

 الشعيرات الغدية . -1
A –  شعيرة غدية بيضوية ذات رأس متعدد الخاليا مرتبة بصفين لقمة متك النوعH.annuus . 
B – نعععواع جعععنس د يكعععون أحعععادد الخليعععة لتويجعععات النعععورة الذكريعععة أل شععععيرات ذات رأس غعععدد متععععدد الخاليعععا وحامعععل العععرأس الغعععد

Xanthium. 
C -  ونوا  جن  شعيرات غدية جالسة الثبات وتويجات النورة الذكرية ألXanthium. 

D -  شعيرات ذات رأس غدد متعدد الخاليا وحامل الرأس الغدد يكون متعدد الخاليا لتويج النوعH.debilis . 
 .E.albaية الخلية على سطح مبيض النوع شعيرة الغدية أحاد -2
 . B.tripartitaأوراق النوع  وجدرانها سميكة على ذات شكل مخروطي أحادية الصف متعددة الخاليا الغدية شعيرات -3
        .E.albaة على أوراق النوع أحادية الصف متعددة الخاليا ذات جدران مثألل الغدية شعيرات -4
 أوراق النععوع علععى تكععون منتةمععة ذات جععدران رقيقععة عععادةو شععكل السععبحة تتخععذ الصععف متعععددة الخاليععا  أحاديععة الغديععة شعععيرات -5

H.annuus. 
اثبعععات أنعععواع جعععنس خليتهعععا القميعععة تكعععون ضعععيقة جعععدا )شعععبي  بالسعععوط ( علعععى  أحاديعععة الصعععف متععععددة الخاليعععا الغديعععة شععععيرات -6

Xanthium. 
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 رات لبعض أنواع األجناس المدروسة.( التغايرات في أشكال وأنواع الشعي 2)شكل 

متباينة في أشعكال الخاليعا المكونعة لهعا متوعععة علعى جميع   أحادية الصف متعددة الخاليا الغدية شعيرات -1
 .H.annuusاألجعاء النباتية للنوع 

 النوععلى أوراق  تحود بعض أجعائها على خليتين معدوجتين شعيرات مختلطة وهي شعيرات وحيدة الصف -2
H.annuus. 

 ذات جدران رقيقة . أحادية الصف متعددة الخاليا الغدية شعيرات -3
 X.spinosum النوععلى أوراق  ذات جدران سميكة أحادية الصف متعددة الخاليا الغدية شعيرات -4 

 الحليمات. -5
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 ( التغايرات في أشكال وأبعاد الشعيرات في بعض أنواع األجناس المدروسة. 1لعععوحة ) 

 Bidens tripartitaشعيرات الغدية أحادية الصف متعددة الخاليا في النوع  – 2و  1

    Xanthium spinosumشعيرات الغدية أحادية الصف متعددة الخاليا في النوع  -3

   Eclipta albaشعيرات الغدية أحادية الصف متعددة الخاليا ذات جدران مثأللة في النوع  - 5و  4

     X.strumarium subsp. brasilicumأحادية الصف متعددة الخاليا في النوي  شعيرات الغدية  -6

 شعيرات الغدية أحادية الصف متعددة الخاليا ذات جدران رقيقة تشب  السبحة في النوع  -7
    H.annuus 
 Xanthiumشعيرات الغدية أحادية الصف متعددة الخاليا ذات جدران سميكة في أنواع جنس  -8
  Helianthus debilisات الغدية أحادية الصف متعددة الخاليا ذات جدران سميكة في النوع شعير  -9
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 ( التغايرات في أشكال وأبعاد الشعيرات في بعض أنواع األجناس المدروسة.2لعععوحة )

 Helianthus tuberosusشعيرات الغدية أحادية الصف متعددة الخاليا على اثبة النوع  -1

    X.strumarium subsp. strumariumية أحادية الصف متعددة الخاليا على سويق النوي   شعيرات الغد -2

  Helianthus debilisشعيرات الغدية وغدية على تويج النوع  -3
     X.strumarium subsp. brasilicumشعيرات غدية على تويج النوي   -4
 Helianthus debilisنوع شعيرات غدية و الغدية على أوراق وسيقان ال -8و  7و  5
 H.annuusشعيرات غدية على قمة المتك في النوع  -6
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فقممدلب تم  لثل  فممتللسمم حالبحسم   لبح مم تجل مالوجممودلشممنألربوللX.spinosumلفأل م لألخممصلبح موع
ن  دألتلبحي لعدألد لبحخيأل ل  أل  لثجدربالس أللتلوق عد لثألضوألتلنوللروألتلبحشلطلخيوي "ع دل

ولتألمموتالل (Kupicha,1975)لألممحديلإحممىلتغألممرلحو ممى لفقممدلنشمم رللألوثأللمم لبحسمم حلبحسممر  لح ورقممتل  مم 
ث البحس حلبحسر  لح ورقتلألخت  لحو ىلعالبحس حلبحن ويلحأللموالل ( Tutin et al. , 1976 )ورخروا
وهم بلأل متجل مالل  فمتلبحشمنألربو للو  م لتقمدالل Gray – white beneathري يم لبح موالل–نثمألتل

ث عتث ره ليرتلتشخأليألتلجألمد لحنم طلبح ربتمتلبحتيم ألرألتلإ لألي م لتتضحلنه ألتلبحلس ملبحس   ل
بحتث ألالحأل لثألالب  وبعلف ستلثطلألتندىل ح لإحىل ستوىلبح وعلبحوب دل ستل م لنشم رلإحألمىلدألرم ل

فم لل(Clark, 1984)لفضي"لعمال م لنشم رولإحألمىللمير ل(Davis and Heywood, 1963)ولهألوودل
ن مم لول ممرلل، Encelia farinosa Gray ل ي ممتلضممروتلح  مموعلنه ألممتلت مموعلنشممل طلبحشممنألربولحت ألمم

فقدلنش روبلإحىلبالبحير ولبح  هرألتلح شنألربولل حل  فتلوبح جالل(Wagner et al., 2004)ورخروال
وبحشمملطلأل لممالبالتن مم ل رمم هألالثسممأل تلعممالفسممألوحوجألتلوثألةممتلبح ثمم ول نتثممرب"لبالهمم البحشمممنألربول

ل ث و وسأل تل الوس ةطلبحتلم أل لبحثألة لح 
لل
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Abstract:- 

The present work is a part of a systematic study for four genera in tribe 

Heliantheae (Bidens L. , Eclipta(L.) Hassk.  , Helianthus L. and  Xanthium L.) . 

Indumentum of stems , pedundcles, leaves, involucral bracts, florats, and fruits were 

studied. It was clear that indumentum of these parts have a taxonomic importance. 

Each character and its variation was discussed. 


