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في   Primulaceae البيئة والتوزيع الجغرافي ألنواع واجناس العائلة الربيعية 

 العــراق
 

 *عبد الكريم خضير البيرماني                    هدى جاسم محمد التميمي*                 
 

 2222، كانون االول، 22استالم البحث 

 2222، اذار، 3قبول النشر 

 

 الخالصة : 
بحث الحالي دراسة البيئة والتوزيع الجغرافي ألنواع واجناس العائلة الربيعيةة فةي العةراوا وات ةر  تناول ال      

 Anagallis arvensisالنتائج ان االنواع تتوزع في الج ة الشمالية والشمالية الشرقية والغربية منها وان النةوع 

L.  ،في حين تميّةت  انةواع الجةن  هو اكثر االنواع انتشاراً وتحمالً للظروف البيئية المختلفةPrimula L.  بان ةا

والسةةليمانية  (MRO)اقةةا انتشةةاراً ومةتعةةرم الةة  مةاةعةةة واحةةام فةةة ا باقاةةافة الةة  ان مةةةاةعتي راونةةاوز 

(MSU) ( في حين كانةت 57قا احتلت المرتبة االول  في توزيع االنواع ال  المةاةعا  الجغرافية وبنسبة ، )%

%(ا كمةةا رسةةمت 5ا.2فةةي المرتبةةة اال يةةرم بنسةةبة ) (LBA)والبعةةرم  (DSD)يةةة مةةةاةعتي العةةحراج الجنوب

  رائ  التوزيع الجغرافي لجميع االنواع الماروسةا  

 

 ,Primulaceae, Anagallis, Androsace, Dionysia, Lysimachia, Primulaالكلمات المفتاحية:

Samolus, Geographical distribution 

 

 :المقدمة

لاراسةةا  البيئيةةة مةةن االسةة  الم مةةة التةةي اتعةةا      

يعتمةةا الي ةةا المعةةنا النبةةاتي ، اذ يةةتا اةةن ةرية ةةا 

تحايةةةا االسةةةبا  وراج التغةةةايرا  التةةةي تحةةةا  بةةةين 

المجتمعا  النباتية وتّكيفات ا فضالً اةن كون ةا مفيةام 

فةةةي تحايةةةا نمةةة  توزيةةةع النباتةةةا  وربةةة  العالقةةةا  

كمةةا ارةةار ، و[1]الوراثيةةة بةةين الوحةةاا  التعةةنيفية 

ان احةةا مظةةاهر تعريةةا الوحةةام التعةةنيفية هةةو  [2]

دراسةةة العوامةةا البيئيةةة والتوزيةةع الجغرافةةي لمةةا ل ةةا 

مةةن ةةةلة وثيةةةة بتعةةنيا النبةةا ا وفةةي كثيةةر مةةن 

الحةةاال  فةةان مسةةتوف االرتفةةاع لمننةةةة مةةا ونوايةةة 

العةةخور والتربةةة في ةةا دليةةا قةةاةع الةة  وجةةود او 

ام بةةةالتوزيع فةةةةاان نةةةوع معةةةين، كةةة ل  فةةةان االلمةةة

ألي جةن  نبةاتي وبيئتةه يسةاها  الجغرافي واساسياته

كثيراً في تحايا واتل مراتب تعنيفية ادنة  اةمن 

يساها في ااااد قااةام  ، ك ل الجن  او حت  النوع 

لف ةةةا واسةةةناد االدلةةةة النشةةةوئية والتنوريةةةة و ةةةةا 

Origin  وهجرمMigration االنواع او االجناسا 

أنواع واجنةةةاس العائلةةةة وقةةةار مةةةا يتعلةةة  االمةةةر بةةة

الربيعية في العراو فلا يوجا سوف المنشورا  التي 

 [8]و [7]و [6] و[5]و [4]و  [3] قةةةّام ا كةةةا مةةةن

والتي لا تكن سوف مخنوةةا  اةن توزيةع االنةواع 

العراقيةةةة والمنةةةاة  المنخفضةةةة  اةةةمن المةاةعةةةا 

، وألجا اكمال الاراسة التعنيفية للعائلة كةان ال منه

الظروف البيئيةة المالئمةة لنمةو نباتةا  با من دراسة 

تلةة  العائلةةة فضةةالً اةةن توزيع ةةا الجغرافةةي ومةةاف 

 االرتفااا  التي تنمو في اا  

 

  :المواد وطرائق العمل
اسةةتنا  الاراسةةة الحاليةةة بالارجةةة األساسةةية الةة  

العينا  النباتية التي ُجمعةت  ةالل السةفرا  الحةليةة 

السةةةتعانة التةةةي امكةةةن الوةةةةول اليةةةه، كمةةةا تمةةةت ا

بالمعلومةةا  الماونةةة الةة  هويةةا  العينةةا  الجافةةة 

التةي تختعةر حسةب الموداة في المعارب العراقيةة 

و BUH وBUAو BLNو BAG) الةةةةة  [10]

BUNH وESUH  لتةةةةاوين المعلومةةةةا  البيئيةةةةة )

كنةةةوع التربةةةة وارتفاا ةةةا وفتةةةرم االزهةةةارا كمةةةا تةةةا 

 [3]االاتماد ال  ما نشره اةاد مةن البةاحثين  مثةال 

وتا جاولة البيانا   [8]و [7] و [6]و  [5]و  [4]و

بعاد األنواع في كا مةاةعةة واةاد المةاةعةا  لكةا 

نةةوع و مةةاف االرتفةةاع اةةن مسةةتوف سةةن  البحةةر، 

ورسةةمت الخةةرائ  لتواةةي  انتشةةار  نةةواع األجنةةاس 

للعائلة الماروسة استناداً إل  المعلوما  الةواردم فةي 

بعة  التحةويرا  مةع [9]الموسواة النباتية العراقية 

وتةةةا حسةةةا  النسةةةب المئويةةةة لتواجةةةا االنةةةواع فةةةي 

 المةاةعا  وفةاً للمعادلة التالية: 

النسبة المئوية = )ااد االنةواع فةي المةاةعةة د اةاد 

 222(× االنواع الكلية 

 

 :النتائج 
 -: Ecological Studyية ئا الاراسة البي2

في ةا اتض  من  الل دراسة البيئةة التةي تنمةو         

جميع انواع واجناس العائلة قيا الاراسةة ان ةا تنتشةر 

فةةةي بيئةةةا  مختلفةةةة تةةةارجت مةةةن البيئةةةا  الجبليةةةة 

والمنحةةةةةارا  العةةةةةخرية والةةةةةتالل الةةةةة  البيئةةةةةا  

 مقسا الوم الحيا –كلية العلوم للبنا   -جامعة بابا*
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العةحراوية ورةةبه العةحراوية ذا  التةةر  النينيةةة 

الرملية والتةر  النينيةة الغرينيةة، لة ا فةيمكن تةسةيا 

ناداً الةة  ةبيعةةة انةةواع االجنةةاس قيةةا الاراسةةة واسةةت

  -انتشارها ومايات ا البيئية ال  مجمواتين:

المجمواة االول  وتنمو في مايا  بيئية ايةة اادم 

 Dionysiaوتشةةما هةة ه المجمواةةة انةةواع الجةةن  

والة  حةا  Samolusوالجةن    Primulaوالجن  

، فةاذا مةا اسةتثنينا الجةن   Lysimachiaما الجةن  

Samolus   رةبةةة او التةةر  الةة ي ينمةةو فةةي بيئةةا

النينيةةةة الغاقةةةة فةةةي المنةةةاة  العةةةحراوية ورةةةبه 

العحراوية نجةا ان بةيةة االجنةاس يةتعةر وجودهةا 

 ال  المناة  الجبلية 

تشةةةةما وا الرةبةةةةة او قةةةةر  الميةةةةاه وفةةةةي البيئةةةةا 

 و Anagallisانةةواع الجنسةةين  المجمواةةة الثانيةةة

Androsace وتنمةةو هةة ه االنةةواع فةةي مةةايا  بيئيةةة

تشةةةةر فةةةةي البيئةةةةا  الجبليةةةةة والةةةة  واسةةةةعة، اذ تن

ارتفااا  متباينة وتر  مختلفة وتمتةا فةي انتشةارها 

 الل والس ول والبيئا  العحراويةا ال  مناة  الت

( نالحظ التغايرا  الواسةعة لتواجةا 1ومن الجاول )

االنةةةواع الماروسةةةة مةةةع ا ةةةتالف البيئةةةا  وحسةةةب 

االرتفةةاع اةةن مسةةتوف سةةن  البحةةرا فةةةا تبةة ّين  ن 

تنمةةةو كأاشةةةا  مّكيفةةةة  Anagallisجةةةن  انةةةواع 

للعةةيف فةةي جميةةع انةةواع البيئةةا  وتعةةا مةةن االد ةةال 

Weeds اذ تنتشةةةةةةر فةةةةةةي االرااةةةةةةي والحةةةةةةةول ،

التراايةةةة مثةةةا حةةةةول الحننةةةة والشةةةعير والةمةةة  

وال رم، وبالةر  من افاف االن ةار وقنةوا  الةري 

حيةةةث التربةةةة الرمليةةةة والنينيةةةة كمةةةا تفضةةةا ايضةةةا 

جةةانبي النةةرو ، وكةة ل  فةةي  التةةر  المتيجيةةة الةة 

المناة  المفتوحة الحاوية ال  النفايا  ، فضالً ان 

انتشارها في المنحارا  العخرية الكلسية والسفوح 

النباريرية ، اما مستوف ارتفااةه اةن سةن  البحةر 

فتشير المعلوما  المثبتةة الة  العينةا  الجافةة بان ةا 

م فةةوو مسةةتوف سةةن   2222قةةا تعةةا الةة  ارتفةةاع 

 .Ana.arvensis varفةةةةي الضةةةةر   البحةةةةر

caerulea  فةةي حةةين كةةان االةة  ارتفةةاع يعةةا اليةةه

يلةةةي جةةةن  ا م 2272هةةةو  Ana.foeminaالنةةةوع 

Anagallis   فةةةةةةةةةي سةةةةةةةةةعة انتشةةةةةةةةةاره الجةةةةةةةةةن

Androsace اذ ينتشةةةةةر النةةةةةوع ،And.maxima 
( م 572-222ال  ارتفااةا  مختلفةة تتةراوح بةين )

يجيةةةةةة حيةةةةةث السةةةةة ول الواسةةةةةعة ذا  التربةةةةةة المت

، والحةةول المترواةة والنينية والرملية والحعةوية

بالحننةةة الةة  جوانةةب النريةة  ، ويوجةةا ناميةةاً فةةي 

التةةر  الغرينيةةة والكلسةةية، كمةةا ان لةةه الةابليةةة الةة  

النمةةو بةةين العةةخور الكلسةةية والناريةةة وكةة ل  انةةا 

المنخفضةةا  الحعةةوية والرمليةةة الةة  رةةكا افةةراد 

 متبااام بين العخورا

الةةة  المننةةةةة  Dionysia  اقتعةةةر  انةةةواع جةةةن

فةةةةةةة ، اذ ينمةةةةةةو افةةةةةةراد النةةةةةةواين  (M)الجبليةةةةةةة 

D.bornmulleri و D.odora   الةةةةةة  الحافةةةةةةةا

والسةةفوح الجبليةةة العاليةةة ذا  االنحةةاارا  الشةةايام 

والحةةواف الحةةادم و اةةةة النةةوع الثةةاني الةة ي ينمةةو 

بشكا امودي تحت العخور المتالية وبين الشةةوو 

بعةةةا الواحةةةام اةةةن العةةةخرية الةةة  رةةةكا مجةةةاميع ت

اال ةةةةرف لمسةةةةافة ليسةةةةت ببعيةةةةام، وتتدهةةةةر افةةةةراد 

النةةواين حيةةث انخفةةات درجةةا  الحةةرارم وتةةوفر 

معةةادر الميةةةاه قةةةر  العيةةون والينةةةابيع فةةةي ااةةةالي 

الجبةةال حيةةث العةةخور الكلسةةية الكبيةةرم والعةةخور 

فضةالً الجبسية ذا  التر  الغنية بةالمواد العضةوية، 

سةيا  بةالةر  ان وجود اةاد مةن االرةنا  والسر 

انةا حةواف العةخور  D.bornmulleriمن النوع 

الرةبةةةة وبةةةالةر  مةةةن االن ةةةار والجةةةااول الضةةةيةة 

( م، فةةةي 2222-722يتةةةراوح بةةةين )والةةة  ارتفةةةاع 

بنمةوه الة  المرتفعةا   D.odoraحين تميّت النةوع 

-2872الجبلية العالية التي تتراوح ارتفااات ةا بةين )

 ( ما 2322

الة  بعة   Lysimachiaوتنحعر انواع الجةن  

ومننةةةةة  (M)المةاةعةةةا  اةةةمن المننةةةةة الجبليةةةة 

، اذ تتدهةةر افةةراده فةةي المنةةاة  الجبليةةة (F)الةةتالل 

قليلةةةةةة االرتفةةةةةاع والمنبسةةةةةنة والمتميةةةةةتم بتربت ةةةةةا 

، اذ يتميّةةت متيجيةةة الخعةةبة او العةةخور النينيةةةال

بانتشةةةاره فةةةي الحةةةةول  L.atropurpureaالنةةةوع 

لتةةر  النينيةةة والةة  والةة  جوانةةب النةةرو وفةةي ا

اةةةفاف األن ةةةار وقةةةر  قنةةةوا  الميةةةاه والمنةةةاة  

العةةةخرية والرمليةةةة والةةة  ارتفةةةاع يتةةةراوح بةةةين 

فينمةةةةو فةةةةي  L.dubia( م، امةةةةا النةةةةوع 222-822)

المناة  الرةبة بةين النةين والحعة  انةا رةواة  

االن ةةار والجةةااول ورةةةوو العةةخور وبةةين  ابةةا  

فةي حةين ما  72.العنوبر وال  ارتفاع يعةا الة  

اةةن بةيةةة انةةواع  L.linum-stellatumتميّةت النةةوع 

الشةةةجيرا  الجةةن  بانةةةه اكثةةةر انتشةةةاراً وينمةةةو بةةةين 

، وبين منحارا  العخور العغيرم من نبا  البلوة

الكلسةةية والةة  الجبةةال والةةتالل العةةخرية بارتفةةاع 

 ا( م 2322-222يتراوح بين )

فعلة  الةر ا مةن سةعة  Primulaاما انةواع الجةن  

رها االميةةاً اال انةةه فةةي العةةراو اقتعةةر وجةةوده انتشةةا

 و  P.algidaالةةةةةةةةةة  نةةةةةةةةةةواين فةةةةةةةةةةة  همةةةةةةةةةةا 
P.auriculata  اذ ينتشةةةران فةةةي الج ةةةة الشةةةمالية

الشرقية من الةنر، إذ تكيفت للنمو فةي بيئةا  جبليةة 

 -2222والةةة  ارتفااةةةا  رةةةاهةة تراوحةةةت بةةةين )

( م للنةةةةوع 3222-2322)م للنةةةةوع االول و( 3.22

ر ا مةةةةن الوةةةةةول الةةةة  تلةةةة  ، والةةةة  الةةةةالثةةةةاني

 المرتفعةةا  اال انةةه لةةا يةةتا الحعةةول الةة  النةةوع 

P.algida  لةة ا تةةا وةةةا بيئت ةةا باالاتمةةاد الةة  مةةا

ة ل ةةا مةةن قمةةة مةةاون الةة  هويةةة العينةةا  المجمواةة

( اذ وجةةا ان ةةا تنمةةو 2879)( و2875هلكةةرد اةةام )

الةةةة  التةةةةر  المتيجيةةةةة بةةةةين الشةةةةةوو العةةةةخرية 

رةةةنا  وقريبةةةة مةةةن واةةةفاف االن ةةةار المغنةةةام باال

فتبةيّن  P.auriculataالمرااي الرةبةةا امةا النةوع 

انه يشكا مجتمعا  سكانية كثيفة جاا وبالوان زاهية 

إذ تنمةةةو  Ranunculusحينمةةةا يتةةةاا ا معةةةه نبةةةا  
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المنحةةةارا  والسةةةفوح الجبليةةةة الةةة  قمةةةا الجبةةةال و

العخرية في التر  النينية  و المتيجية بين رةةوو 

لةةة  قةةةر  ينةةةابيع الميةةةاه  و ا العةةةخور  و  ن تنمةةةو

امةةةا الجةةةن  ا حةةةواف األن ةةةر والجةةةااول العةةةغيرم

Samolus  فانةةه ينمةةو ب يئةةة مجةةاميع سةةكانية كثيةةرم

، ينتشةةر ذا   فةةراد متةاربةةة وا ةةرف متبااةةامالعةةاد 

الةةري وفةةي بةةالةر  مةةن مجةةارف األن ةةار وقنةةوا  

، كمةةةا وجةةةا فةةةي منةةةاة  التةةةر  الرمليةةةة والمالحةةةة

ذكةةةر المتاراةةةون انةةةه مةةةن الرواسةةةب الغرينيةةةة اذ 

االد ةةال الضةةارم لمحاةةةيل ا الحةليةةة والةة  الةةر ا 

من محاوال  ازالت ةا اال ان ةا سةراان مةا تنمةو مةرم 

ا ةةرف انةةا تةةوفر الميةةاه بسةةبب كثةةرم اةةاد البةة ور، 

ويتراوح ماف ارتفاع األرااي التةي ينمةو في ةا بةين 

 ( م ان مستوف سن  البحرا8-222)

 Geographicalا التوزيةةةةةةةع الجغرافةةةةةةةي 2

Distribution: 

انتشةةر  انةةواع واجنةةاس العائلةةة الربيعيةةة كمةةا فةةي 

( فةةي جميةةع المةاةعةةا  العراقيةةة وبنسةةب 2جةةاول )

 MROمئوية متفاوتة، اذ احتلت مةاةعتي راوناوز 

المرتبة االول  بنسبة مئوية تةّار  MSUوالسليمانية 

( انةةةواع مةةةن اةةةةا 8%( اذ وجةةةا في ةةةا )57ب    ةةة  )

لاراسةةة، وتلي ةةا مةاةعةةة العماديةةة ( نةةوع قيةةا ا22)

MAM ( بالمرتبةةةةة الثانيةةةةة، امةةةةا 5ا..بنسةةةةبة )%

فةةةةا سةةةجلت نسةةةبة  FPFمةاةعةةةة الةةةتالل السةةةفحية 

%( 5ا22%(، في حةين كانةت النسةبة المئويةة )72)

، كمةةةا FKIوكركةةةو   FARفةةةي مةاةعةةةا  اربيةةةا 

 MJSوتماثلةةةةت النسةةةةب فةةةةي المةاةعةةةةا  سةةةةنجار 

 -والغرفةةةةة FUJوالجتيةةةةرم العليةةةةا  FNIونينةةةةوف 

 DWDوالعةةةةةةةةحراج الغربيةةةةةةةةة  DGAالعظةةةةةةةةيا 

ومةاةعةةةة السةةة ا  LEAومةاةعةةة السةةة ا الشةةةرقي 

%( تةريبةاً، 3ا33) بنسةبة تراوحةت LCAالرسوبي 

%( فتمثلت ب ةا ثةال  مةاةعةا  وهةي 27اما نسبة )

، LSMومةاةعةةة االهةةةوار  DLJالجتيةةرم السةةةفل  

اما المرتبة اال يرم المتمثلة بوجةود نةواين فةة  فةي 

%( فةةةةي مةةةةةةاةعتي 5ا.2ا مةاةعةةةةة وبنسةةةةبة )كةةةة

)رةةكا  LBAوالبعةةرم  DSDالعةةحراج الجنوبيةةة 

(ا2
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ع المدروسة في كلل ( النسب المئوية لألنوا1شكل )

 مقاطعة جغرافية

( امتااداً 2في الشكا ) Ana.arvensisات ر النوع 

بتوزيعةةه ابتةةااجاً مةةن اول مةاةعةةة فةةي الشةةمال وهةةي 

حتةة  ا ةةر مةاةعةةة فةةي  MAMةاةعةةة العماديةةة م

، اذ ُجمةع هة ا LBAالجنو  وهي مةاةعةة البعةرم 

معةةةيا سةةةوالف رةةةرانف ، والنةةةرو النةةةوع مةةةن 

، كما المرتفعة بين مننةة ابراهيا الخليا وفيشخابور

 Jarlikوجةا بةين  ابةا  البلةوة فةي رةمال مننةةة 

Nasur  انا المنحارا  الجنوبية قر  ن ر الخابور

حيةث  Garaوفي جبا كةارم  م،2222رتفاع وال  ا

 2322التربة النينية العخرية وبارتفاع وةا ال  

م والمننةةةة النينيةةة الحعةةوية الةة  جةةانبي الةةتالل 

كا من كاني ماسي ، كما وينتشر الة   22التي تبعا 

كةةةا مةةةن الشةةةمال الشةةةرقي لسرسةةةن  باتجةةةاه  5بعةةةا 

 Zawitaكا مةن زاويتةه  2العمادية ، ومن ال  بعا 

اتجةةةاه سرسةةةن  حيةةةث التربةةةة الحمةةةراج المتيجيةةةة ب

وفةي الحةةول المحعةورم بةين واالرااي الرةبةة ، 

اقةةوو ، ويمتةةا انتشةةاره رةةرقاً حتةة  ود Faidaفايةةام 

تربةةة النينيةةة فةةي حيةةث ال MROمةاةعةةة رانةةاوز 

، وكةة ل  فةةي التربةةة النينيةةة منخفضةةا  كوسةةنجي 

، وانةةةا Khanzadالعةةةخرية انةةةا تةةةالل  ةةةانتاد 

كةا مةن  2بة من الةتا  الكبيةر الة  بعةا تكتال  قري

الةةة  المرتفعةةةا  الجبليةةةة فةةةي اسةةةكي كلةةة ا ومةةةن 

مةاةعةةة السةةليمانية انةةا الحةةةول المترواةةة بةةالةر  

، والةة  بعةةا وسةةيا ةةةادو Tuzمةةن جنةةو  النةةوز 

كا مةن ج ةة الجنةو  الشةرقي لمننةةة جمجمةال  22

كةةةةا رةةةةمال كةةةةالر باتجةةةةاه  22ووجةةةةا الةةةة  بعةةةةا 

م، كمةا  922لة  ارتفةاع دربنايخان وفي  ورمةال ا

باتجاه المنحارا   اً ال  جبا بيرم مكرونوجا ايض

الغربيةةةةةةةة المواج ةةةةةةةة لشةةةةةةةةالوم، وفةةةةةةةي مننةةةةةةةةة 

Kamarspa   الواقعةةةة الةةة  النريةةة  المةةة دي الةةة

والةةةة  ارتفةةةةاع يةةةةةّار  Tawalaحلبجةةةةة والنويلةةةةة 

، وحةول الحننةة المحعةورم 2222-2922بحوالي 

ايضةا الة   ، كما انتشرSireanبين حلبجة وسيرين 

التةي تبعةا حةوالي  Plinganسفوح الةتالل فةي قريةة 

كةةا رةةمال  ةةر  رانيةةة وكةة ل  فةةي المنحةةارا   25

كةا رةمال  32التةي تبعةا  Jali Wantaالجبليةة انةا 

ما ثةةا يتجةةه نحةةو  872 ةةر  رانيةةة ايضةةاً بارتفةةاع 

حيث  MJSالشمال الغربي نحو مةاةعة جبا سنجار

رةةمال كةةا مةةن  2سةةجا فةةي جبةةا سةةنجار الةة  بعةةا 

سةةةنجار ذا  العةةةخور الكلسةةةية والجبسةةةية، وتةةةالل 

 Shbaichanالةريبةةة مةةن رةةةبيجان  Raishaررةةة 

، لتربة الرمليةةكا جنو  سنجار ذا  ا 59التي تبعا 

ذا  التربةةةةةةةةة النينيةةةةةةةةة  Karsiوفةةةةةةةةي كيرسةةةةةةةةي 

تلي مننةةةةة المرتفعةةةا  الجبليةةةة مننةةةةة العةةةخريةا

ليسةةةتمر في ةةةا انتشةةةار النةةةوع  (F)الةةةتالل السةةةفحية 

Ana.arvensis  مةاةعةةةة نينةةةوف فةةةيFNI  حيةةةث

ينمةةو قريبةةاً مةةن الموةةةا الةة  جوانةةب الةةتالل، ثةةا 

اذ  FARيستمر امتااد انتشةاره نحةو مةاةعةة اربيةا 

وفةةةةةةي  Kushtapaجمةةةةةع مةةةةةةن مننةةةةةةةة قورةةةةةةتبه 

Kujablbas  كةةا جنةةو  اربيةةا ذا   28التةةي تبعةةا
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ومةةن ثةةا يتجةةه جنوبةةاً نحةةو  التربةةة النينيةةة الغرينيةةةا

حيةةةةةث المنةةةةةاة   FUJرم العليةةةةةا مةاةعةةةةةة الجتيةةةةة

كةا مةن تلعفةر  27-22المترواة بالحننة الة  بعةا 

كةا مةن الموةةا الةة   22كمةا وجةا ايضةاً الة  بعةا 

 32سنجار، وايضا جمع من الشرقاة ومن ال  بعا 

كةا رةمال  ةةر  الحضةرا بعةاها يمتةةا االنتشةار الةة  

كةةا  22، اذ وجةةا الةة  بعةةا FKIمةاةعةةة كركةةو  

النينيةةة والرمليةةة، والةة   رةةمال كركةةو  فةةي التربةةة

كةا  5.جوانب الجبال العخرية والرملية التي تبعةا 

رةةةمال جلةةةوالج ، وفةةةي ج ةةةة الشةةةمال الغربةةةي مةةةن 

ن كةةةوبري وكةةةا مةةةن التةةة 5كركةةةو  بمننةةةةة تبعةةةا 

Altun-Kopri  نحةةةو اربيةةةا وفةةةةي مننةةةةة جةةةةالل

، وبةالةر  مةن اةفاف ن ةر العظةياا اكارة والاب 

فةةا ُجمةع  FPFفحية اما بالنسبة لمةاةعةة الةتالل السة

وكةة ل  مةةن  مةةن حةةاائ   ةةانةين ومننةةةة العةةاور

كةةا رةةمال  22منحةةارا  الةةتالل االيرانيةةة التةةي تبعةةا 

فةةي حةةاائ  الخةةال   وينمةةو كأد ةةالرةةرو  ةةانةين، 

التةي تبعةا  Tilkanaةة تيا  انةة نقر  بعةوبة ومن

قريبةة مةن  ااةافة الة  مننةةة كا ررو  ةانةين  22

والةةةة   Qazaniyaمنةةةةالي تعةةةةرف باسةةةةا قتانيةةةةه 

كةا  7جوانب الةتالل الحعةوية النينيةة الة  مسةافة 

باالتجةةةاه مةةةن السةةةعاية نحةةةو  ةةةانةين، وفةةةي مننةةةةة 

كةةا رةةمال  7الواقعةةة الةة  بعةةا  Marjanaمرجانةةة 

السةةةعاية، كمةةةا جمةةةع ايضةةةاً مةةةن مننةةةةة قةةةرم تبةةةة 

انةةا المنحةةارا  الشةةمالية الشةةرقية لجبةةا ورةة ربان 

 احمرين

ليعةةةةا الةةةة   Ana.arvensisسةةةتمر نمةةةةو النةةةةوع ي

، فةا سجا اةمن مةاةعةة (D)المننةة العحراوية 

كةا  72في المناة  التي تبعا  DLJالجتيرم السفل  

كةا  25ال  بيجي وا رف في مننةة تبعةا بين حايثة 

ررو حايثة انةا البسةاتين بتربت ةا الرمليةة والنينيةة 

بتربت ةةا  Al-Dourالةةاور  فةةيوفةةي مسةةيج الغةةتالن 

 –بةةاً ليعةةا مةاةعةةة الغرفةةة ويسةةتمر جنو االجبسةةية 

اذ ُجمع من ماينة سامراج وك ل  من  DGAالعظيا 

كا رةرو مةن سةامراج فةي قريةة تةاا   72ال  بعا 

، وانتشةر ايضةاً فةي مننةةة Asila Villageاةةيلة 

 ا Abu- Dalafوابةو دلةا  Malwyiaبين الملوية 

ثةةةا يتجةةةه  ربةةةاً لينتشةةةر اةةةمن مةاةعةةةة العةةةحراج 

النريةةةةة  حيةةةةةث  الةةةةة  جوانةةةةةب DWDالغربيةةةةةة 

االرااي المترواةة بةين الرةبةة والرمةادي باتجةاه 

كةةا مةةن كةةربالج  7الةة  بعةةا  كةةا  ربةةاً، وكةة ل  22

، ، ومننةةةةة تةةةةع الةةة  الشةةةرو مةةةن رةةةثاثة المةاسةةةة

 27والنري  الم دي من بغااد ال  حايثة الة  بعةا 

يكةون الة ي كا من حايثة، ومن ثةا فةي وادي النبةا 

وبةين اانةة ووادي ، كا رمال النخيب 222ال  بعا 

حةول الحننة الة   الةعر نامياً بين العخور، وفي

، وفةي وادي حةوران كةا  ةر  ماينةة راوم  22بعا 

 الفحامةةةةة ووادي Al-Sihilبةةةةالةر  مةةةةن السةةةة يا 

Fahaimi كةةا فةةي اتجةةاه الجنةةو   37، والةة  بعةةا

وفةي  تانةا  الحويجةة فةي  K3الغربي مةن محنةة 

تجةةه جنوبةةاً ومةةن ثةةا ي.الجنةةو  الشةةرقي مةةن حايثةةة، 

بتربت ةةا كةةا رةةمال النجةةا  27ليجمةةع مةةن الةة  بعةةا 

 امن مةاةعة العةحراج الجنوبيةةالمتيجية الرملية 

DSD ثةةةا يتجةةةه الةةة  الشةةةرو والجنةةةو  الشةةةرقي ،

ليسةةجا انتشةةاره فةةي جميةةع مةاةعةةا  مننةةةة وادي 

اذ تمثلةةةت مننةةةةة السةةة ا الشةةةرقي  ،(L)الرافةةةاين 

LEA اد كةةا رةةرو بغةةا 72منةةاة  مرويةةة تبعةةا  فةةي

الشعير في الرز وباتجاه الكو ، وبالةر  من حةول 

وجمةةع ايضةةاً مةةن قريةةة الحفريةةة ، مننةةةة العتيتيةةة

Hafariya  كةةا جنةةو  بغةةااد باتجةةاه  2.التةةي تبعةةا

الكةةو ، والةة  جوانةةب الةةتالل والحةةةول المترواةةة 

، والنريةة  المةة دي بةةين Badraفةةي جنةةو  بةةارم 

يةب ريخ سعا والي الغربي، وبالةر  من وادي الن

امةةةا كةةةاا  52الةريةةةب مةةةن رةةةمال العمةةةارم بحةةةوالي 

فةةا ات ةر  انتشةاراً  LCAمةاةعة الس ا االوسة  

واسةةعاً فةةي منةةاة  اايةةام مةةن بغةةااد كالتافرانيةةة 

 والوزيريةةةةة وحةةةةاائ  كليةةةةة العلةةةةوم فةةةةي الجادريةةةةة

والكةةرادم وحةةاائ  كليةةة الترااةةة فةةي ابةةي  ريةةةب 

وتةا جمعةه ايضةاً مةن محافظةة ومننةة  ان ااري 

ا فةةةةةةي االسةةةةةةكنارية متةةةةةةاا الً مةةةةةةع النةةةةةةوع بابةةةةةة

Zygophyllum coccineum  وحةةةاائ  جامعةةةة

بابةةا وال نايةةة وةةةوريج والةة  جةةانبي النريةة  بةةين 

المسةيب وكةةربالج ويسةةتمر انتشةةاره حتةة  يعةةا الةة  

اذ سةجا  LBAوالبعرم   LSMمةاةعتي االهوار 

كةا رةرو العمةارم بةالةر  مةن  52بعا انتشاره ال  

ن الةةةة  جوانةةةةب الةةةةتالل ومةةةة Rashaide الررةةةةاد

كةةةا مةةةن السةةةلمان  7الرمليةةةة العةةةخرية التةةةي تبعةةةا 

Salman  الةةةةة  السةةةةةماومSamawah  والمننةةةةةةةة

-Ali Alومةن مننةةة الةي الغربةي الشةرقية من ةا، 

Qharbi  كا رماالً في حةول الحننة، 22ال  بعا 

كا، وال  بعا  7ال  بعا  Fakkaومن رمال الفكة 

كمةا جمةع المالحةة، كا ررو العمارم انا التربةة  32

الحةةةةول المترواةةةة فةةةي ابةةةي الخعةةةيب  ايضةةةاً مةةةن

 اوالبعرم 

وكمةةا مبةةين فةةي الشةةكا  Ana.foeminaامةةا النةةوع 

( فانه اقا انتشارا من النوع االول اذ تةوزع الة  2)

( مةاةعةةا  فةةة  فةةةا جمةةع مةةن قريةةة قةةرم هنجيةةر 5)

سةةليمانية وكةة ل  انةةا التةةر  -الةة  ةريةة  كركةةو 

اةةةةمن  Bakrajoم جةةةو النينيةةةة فةةةي حةةةةةول بكةةةر

كما جمع بةالةر  مةن بابةا   MSUمةاةعة السليمانية 

كا  ر  كركو  فةي مةاةعةة  22كركر والتي تبعا 

فةةا  FPF، اما مةاةعة التالل السفحية FKIكركو  

الخةال  فةي ديةال ا كةا قبةا  7جمع من مننةة تبعا 

ومةن مننةةة التةاجي  Al-Oujaومن مننةة العوجة 

ل بغةةةااد العائةةةام لمةاةعةةةة كةةةا رةةةما 27والتةةةي تبعةةةا 

ا ثةةةةا يتجةةةةه نحةةةةو مةاةعةةةةة DGAالعظةةةةيا -الغرفةةةةة

فةةي جتيةةرم الةلعةةة الةة   DWDالعةةحراج الغربيةةة 

ويمتةةا انتشةةارا ، Anaن ةةر الفةةرا  فةةي مننةةةة اانةةة 

فةي مننةةة  LCAجنوبا ال  مةاةعة الس ا االوس  

التافرانية في بغااد، وفةي وادي قةر  الخضةر فةي 
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تشةةةاره حتةةة  مةةةتارع ، ويسةةةتمر فةةةي انسةةةكناريةاال

العويرم في الكةو  اةمن مةاةعةة السة ا الشةرقي 

LEA  ا 

( 2رةةةةكا ) And.maxima وفيمةةةةا يخةةةة  النةةةةوع 

الةةةة ي يحتةةةةا المرتبةةةةة الثانيةةةةة فةةةةي االنتشةةةةار الةةةة  

المةاةعةةا  الجغرافيةةة ابتةةااجاً مةةن مةاةعةةة العماديةةة 

ليجمع من االرااي المتيجية المسنحة فةي زا ةو، 

الةة  النريةة  المةة دي  Ba'adara ارومننةةةة بااةةا

ال  دهو ، وفي اةرم اوينحار انتشاره نحو الشرو 

ليعةةةةةا مةاةعةةةةةة راونةةةةةاوز لينتشةةةةةر فةةةةةي دربنةةةةةا 

Darband  كةا باتجةةاه حةار امةةران  22والتةي تبعةةا

والةةة  جبةةةال حعاروسةةةت وجبةةةا سةةةكران وجبةةةا 

م فةةي  2222كةةاروو ومننةةةة بخمةةة، والةة  ارتفةةاع 

مننةةةةة كومسةةةبانه التةةةي تةةةةع رةةةرو اربيةةةا، ومةةةن 

ثةةا يتوجةةه  عةةيفي جنةةايان وبيخةةال، واسةةكي كلةة ام

حيةث جمةع مةن التربةة جنوباً إل  مةاةعة السةليمانية 

المتيجيةةة ذا  اللةةون االسةةود الةة  جوانةةب الجبةةال 

كةا  ةر  السةليمانية، والة  النرية   28التي تبعةا 

ويسةةةةتمر  Avromanالعةةةةام المةةةة دي الةةةة  جبةةةةال 

انتشةةةاره فةةةي المرتفعةةةا  الجبليةةةة حتةةة  يعةةةا الةةة  

اذ جمةةةع مةةةن بةةةين احجةةةار ، عةةةة جبةةةا سةةةنجار مةاة

كةا  ةر   37الجبال العخرية الكلسةية والتةي تبعةا 

كةةةا فةةةي  27سةةةنجار، وباالتجةةةاه المماثةةةا الةةة  بعةةةا 

Tabba وكةةةةة ل  بةةةةةين كيرسةةةةةي ،Kersi   و مةةةةةال

Mellak   كمةةا وجةةا انةةا منتعةةا المسةةافة الةة ،

جبةةا سةةنجار بةةين ن يةةر ةةةغير رةةمال سةةنجار وقمةةة 

ا ويمتةةا انتشةةاره حتةة  Kinil Khanوانةةا الجبةةا 

لينتشر قر  محنة البتةرول الة   (F)مننةة التالل 

النريةةة  الواةةةةا بةةةين الحضةةةر والموةةةةا بتربةةةة 

متيجيةةة وكلسةةية، كمةةا وجمةةع مةةن جبةةا قةةرم جةةو ، 

كةةا جنةةو  الموةةةا، كمةةا جمةةع  27ومةةن الةة  بعةةا 

كةةةا رةةةماالً، وبةةةين  2ايضةةةاً مةةةن نينةةةوف الةةة  بعةةةا 

حةةول الحننةة  الحشائف في ناحية حمام العليا وفةي

ا ليعا الة  مةاةعةة الجتيةرم Pertellaانا برةلة 

كةةةا  ةةةر   32فةةةةا سةةةجا الةةة  بعةةةا  FUJالعليةةةا 

الحضةةر، وفةةي حةةةول الحننةةة الواقعةةة رةةرو تلعفةةر 

كا، وانا التر  العةخرية النينيةة  27-22بحوالي 

كةةاا  22الواقعةةة بةةين الموةةةا الةة  سةةنجار بمسةةافة 

ة اربيةةةا ويسةةةتمر فةةةي انتشةةةاره متج ةةةاً نحةةةو مةاةعةةة

FAR  انةةةا االرااةةةي المتموجةةةة المحروثةةةة الغيةةةر

كةا  ةر  اربيةا الة  ةرية   2مترواة التي تبعةا 

المةة دي الةة  الموةةةا، وفةةي مةاةعةةة اربيةةا حيةةث 

 25جمع من ال  ارااةي المرااةي الواقعةة باتجةاه 

رةةالوم، وايضةاً ةرية   كا رةمال رةرو اربيةا نحةو

كما  كا، 27-22اربيا باتجاه دربنا ال  بعا حوالي 

تةةةا جمعةةةه مةةةن الةةة  النةةةرو الم ديةةةة بةةةين اربيةةةا 

دارم تةةو، وبةةالةر  مةةن  -بسةةتانه، واربيةةا -وقورةةتبة

الكليةةة التةنيةةة فةةي جامعةةة ةةةالح الةةاين ومةةن قريةةة 

زانكةةوا ثةةا يتجةةه جنوبةةاً نحةةو مةاةعةةة كركةةو  حيةةث 

جمع من تر  متيجيةة مةن مرتفعةا  فةي االرااةي 

ن كا  ر  كركو ، كمةا جمةع مة .3المتموجة تبعا 

، ومةةةن كةةةا جنةةةو  ةوز ورمةةةاتو 22ننةةةةة تبعةةةا م

كا رمال  ةر   22التون كوبري حيث تبعا حوالي 

كركو ، وامتةا انتشةاره الة  جةانبي ةرية  اربيةا، 

وك ل  النري  بين كركةو  والسةليمانية حيةث جمةع 

مةةن جمجمةةال وقريةةة قةةرم هنجيةةر انةةا حافةةة حةةةا 

مةتروع بالحننةةا وبعةاها يتجةه رةرقاً نحةو مةاةعةة 

ل السةةةفحية لينتشةةةر فةةةي مننةةةةة العةةةاور بةةةين الةةةتال

المةااديةةةة وتةةةالل حمةةةرينا ويسةةةتمر بانتشةةةاره نحةةةو 

الشمال الغربي انا مةاةعة الجتيرم السةفل  ، حيةث 

كةا  .3جمع مةن محنةة سةكة حايايةة تةةع الة  بعةا 

جنةةو   ةةر  بيجةةي نحةةو حايثةةة، ومننةةةة ام المةةتن 

Umal-Maten  كةةةا رةةةمال  52الواقعةةةة الةةة  بعةةةا

بةةةين بيجةةةي وحايثةةةة حيةةةث التةةةر    ةةةر  النريةةة 

الغرينيةةةة، والنريةةة  الواةةةةا بةةةين راوه وسةةةنجار 

كةةةا جنةةةو   ةةةر  سةةةنجار حيةةةث  227والةةة  بعةةةا 

العظيا فةا سةجا  -التربة الرمليةا اما مةاةعة الغرفة

فةةةةةي  Sumaichaانتشةةةةةاره فةةةةةي مننةةةةةةة سةةةةةميجة 

سةةامراج، وفةةي مسةةيج الغةةتالن فةةي الةةاورا ويسةةتمر 

ةاةعةةة العةةحراج باتجةةاه الغةةر  حتةة  يعةةا الةة  م

الغربية اذ ينتشر بعورم واسعة، اذ جمع من  ةر  

كةا،  2.الرةبة ومن جنةو   ةر  الةةائا الة  بعةا 

كةةةا رةةةمال  22كةةةا  ةةةر  حايثةةةة، و 2والةةة  بعةةةا 

مةن  H3كةا  ةر  محنةة  72النخيةب ، والة  بعةا 

الة ي  Tall Al-Nisirتر  رملية، ومن تا النعر 

عةةا كةةا رةةمال رةةرو الرةبةةة، ومةةن الةة  ب 29يبعةةا 

كةةا بج ةةة الشةةمال الغربةةي بةةين الرمةةادي  2.2-282

والرةبةة انةةا جوانةةب النريةة ، وفةةي وادي حةةوران 

ووادي  H2كةةا جنةةو  رةةرو محنةةة  22وبالتحايةةا 

حوران الةريةب مةن البغةاادي، وايضةاً انةا النرية  

 Wadiالواةةةا بةةين حعةةيبة الةة  وادي البنيخةةة 

Al-Batekha  ومننةةةة ابةةو امةةاد ،Abu-Amad 

كا رةمال رةرو راوه، وسةجا ايضةاً  222التي تبعا 

تبعةا التةي و Raas Swaibatمةن ر س العةويبا  

كةةا رةةمال رةةرو الرةبةةة الةة  اكارةةا  وسةةجا  92

وجةةةوده ايضةةةاً انةةةا الحةةةاود العراقيةةةة االردنيةةةة فةةةي 

، فتمثلةت (L)الرةبةا امةا مةاةعةا  وادي الرافةاين 

فةةةة  انةةةا وادي  LEAمةاةعةةةة السةةة ا الشةةةرقي ب

 كةةةا ا 2.العمةةةارم بحةةةوالي  النيةةةب الواقةةةع رةةةمال

الةة  مننةةةة  Dionysiaواقتعةةر  نةةواي الجةةن  

فةةةةة  باسةةةةتثناج مةاةعةةةةة  (M)المرتفعةةةةا  الجبليةةةةة 

(، 2، اذ لا يسجا في ا انتشاراً للجن  )ركا سنجار 

ُسةجا اةمن  D.bornmulleriفةا ت ةر ان النةوع 

هويةةا  العينةةا  المعشةةبية المودواةةة فةةي المعارةةب 

ت ةةةةةةةا تحةةةةةةةت اسةةةةةةةةا العراقيةةةةةةةة التةةةةةةةي تةةةةةةةةا زيار

P.bornmulleri وكةةان قةةا جمةةع مةةن بةةين رةةةوو ،

م مةن معةيا  2222العخور الكلسية ال  ارتفاع 

ررانف ودهةو  اةمن مةاةعةة العماديةة ومةن كلةي 

زننة رةمال رةرو اةةرم اةمن نفة  المةاةعةة، ثةا 

مةاةعةةة راونةةاوز ليسةةجا انةةا يتجةةه انتشةةاره نحةةو 
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الةي الن اية الشرقية للجسةر الثالةث فةي مننةةة كلةي 

بي  متعلةاً بين ةخور الجبال الرةبةة والتةي ا لب ةا 

تكون مغنام باالرنا  لكون ا قريبة من ايون الميةاه 

والشةةةالال ، والمنحةةةارا  العةةةخرية الحةةةادم انةةةا 

مضي  راوناوز، ومةن المنحةارا  الةريبةة مةن قمةا 

جبال حعاروست، فضالً ان وجوده في سا دوكان 

العائةام الة   معلةاً بين رةوو ةةخور مضةي  الةتا 

مةاةعة السليمانية ، من بةين العةخور المرتفعةة فةي 

فةةةا  D. odoraمعةةيا جمةةه ريةةتانا امةةا النةةوع 

 D.aucheriجمةةع مةةن جسةةر العماديةةة تحةةت اسةةا 

اةةةمن مةاةعةةةة  Gara Daghومةةةن جبةةةا كةةةارم 

جومةان فةي  ورةكان -دارريخان العمادية ومن جبا

اةةةمن مةاةعةةةة راونةةةاوز، امةةةا مةاةعةةةة السةةةليمانية 

ميت  بوفرم انتشاره في جبا بيةرم مكةرون باتجةاه فت

 2222-2222المنحارا  الشرقية منه الة  ارتفةاع 

م وك ل  جمةع انةا المنحةارا  الجنوبيةة المنخفضةة 

، وبةةين Primula odorataمةن الجبةةا تحةت اسةةا 

الشةةوو العةةخرية انةا بيةةر امةر بارتفااةةا  تعةةا 

م، كمةةا جمةةع ايضةةا مةةن النريةة   2322-2222بةةين 

 (ا2قرم دا  )ركا  وي ال  دربنايخان الم د
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الكلسية، التر  الرملية والنينية، 
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اقتعر انتشةاره الة   L.atropurpureaالنوع اما 

مةةن  ثةةال  مةاةعةةا  فةةة ، اول ةةا مةاةعةةة العماديةةة 

لي ةةا مةاةعةةة السةةليمانية ، ت Zawitaمننةةةة زاويتةةه 

 822الة  ارتفةاع حيث جمع مةن مةنخف  بنجةوين 

م، ومةةةةةةن الحةةةةةةةول المترواةةةةةةة فةةةةةةي  ورمةةةةةةال 

Khormal كةةا مةةن السةةليمانية  7، ومةةن الةة  بعةةا

باتجةةاه سةةيا ةةةادو فةةي منةةاة  رةبةةة ومظللةةة الةة  

م، وجمع ايضاً مةن اةفاف ن ةر ديةال   7.2ارتفاع 
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عائةةام الةة  الحعةةوية الرمليةةة الةريبةةة مةةن السةةعاية ال

فتميّةت  L.dubiaا امةا النةوع التالل السةفحيةمةاةعة 

( مةاةعةةةا  ابتةةةااجاً مةةةن مةاةعةةةة 2بانتشةةةاره فةةةي )

قةةر  اةةةرم، ومةةن فةةي مننةةةة دينارتةةا  العماديةةة 

معةةةيا سرسةةةن  وتتجةةةه نحةةةو مةاةعةةةة راونةةةاوز 

ليجمع مةن بةين رةةوو العةخور فةي كلةي الةي بية  

ام الةة  كةةا دوكةةان العائةة 22ومةةن ثةةا رةةرقاً الةة  بعةةا 

كةةةا  ةةةر   32وكةةة ل  مسةةةافة مةاةعةةةة السةةةليمانية 

السةةةةةةليمانية ، ومةةةةةةن جوانةةةةةةب ةريةةةةةة  جمجمةةةةةةال 

كةةةةا رةةةةمال رةةةةرو  25والسةةةةليمانية، والةةةة  بعةةةةا 

ومةةةن  ،Dargazinالسةةةليمانية انةةةا جةةةااول مننةةةةة 

 ،Sirwanبحيةةرم دربنةةايخان الةريبةةة مةةن سةةيروان 

ليجمةةع  FARاربيةةا وينحةةار انتشةةاره نحةةو مةاةعةةة 

كةا اةن ½ لةتا  العةغير الة ي يبعةا من قةاع ن ةر ا

بةالةر  مةن النةين  Mirza Rustamميرزا رسةتا 

 (ا 3 )ركا والحع  لضفة الن ر من ج ة الشرو

الةة ي ُسةةجا فةةي  L.linum-stellatumامةةا النةةوع 

العينةةا  المعشةةبية المودواةةة فةةي المعارةةب العراقيةةة 

فةةا   Asterolinon linum-stellatumتحت اسا 

مننةتةةي المرتفعةةا  الجبليةةة  اقتعةةر انتشةةاره الةة 

(M) التالل و(F) ليسجا انتشاره انا اول مةاةعة ،

المرتفعةةةا  الجبليةةةة بةةةين مننةةةةة فةةةي العماديةةةة فةةةي 

 Feash-Khaboorابةةةةراهيا الخليةةةةا وفيشةةةةخابور 

كةا  .2والتي تبعةا  Suryكا ررو  5ومن ال  بعا 

م بةةةين  ابةةةا   92.رةةةرو العماديةةةة الةةة  ارتفةةةاع 

حيث مةاةعة راوناوز  اره نحوالبلوة ويستمر بانتش

جمةةع مةةن جبةةا سةةفين فةةي مسةةاحا  ةةةغيرم تغني ةةا 

كا مةن قريةة  3وال  بعا  Quercusارجار البلوة 

حريةةر انةةا الممةةرا  الضةةيةة للةةتالل الكلسةةية، وبةةين 

ةةةخور كلةةي الةةةي بيةة  مةةع بعةةة  انةةواع العائلةةةة 

Poaceae  وجمةةع ايضةةاً مةةن الشةةمال الشةةرقي مةةن ،

كةا انةا  52الة  مسةافة  رةالوم باتجاه حار امران

المرااةةي، ومةةن اسةةكي كلةة  بارتفةةاع  جوانةةب جبةةال

مةاةعةةة السةةليمانية ما ثةةا ينحةةار انتشةةاره نحةةو  232

ليسجا انةا المنحةارا  المنخفضةة فةي دربنةايخان، 

كةا  222وانا الكتا العخرية بين الجبال ال  بعةا 

كةا  قةولي رمال جلوالج ، وبالةر  من دوكان فةي 

Kash Koli م  722-222فةةةاع يعةةةةا الةةة  ارت

وجمع ايضا من جبا بيةرم مكةرون انةا المنحةارا  

ا  Shiwi Qulla Raushالغربيةةة المواج ةةة الةة  

بين سفوح  MJSويتجه  رباً باتجاه مةاةعة سنجار 

، ومةن Hisil Khanالتالل المشةجرم فةي سةنجار و 

كةةا جنةةو  سةةنجار فةةي  ابةةا  البلةةوة  28الةة  بعةةا 

Q.brantii   فةةةووJeddala فةةةاع يعةةةا الةةة  بارت

كةةا رةةمال  ةةر  سةةنجار  22م، وكةة ل   522-922

انةةا المنحةةارا  الجنوبيةةة من ةةا للجبةةال العةةخرية، 

مةن ج ةة  Ain Kursiوجبةال سةنجار الواقعةة فةوو 

مةةةن ج ةةةة ا ةةةرف انةةةا  Ain  Jaddalaوفةةةوو 

كةةا مةةن  2المنحةةارا  الجنوبيةةة من ةةا، والةة  بعةةا 

، وتنمو ايضةاً Kursi سنجار في ةريةه ال  كيرسي

نا العخور المتكسرم في جبةا سةنجارا ثةا يسةتمر ا

 FNIانتشاره باتجاه التالل ليبااً انا مةاةعةة نينةوف 

مةةةةن بةةةةين  FARبعشةةةةيةة ثةةةةا مةاةعةةةةة اربيةةةةا  فةةةةي

كةةا رةةمال  ةةر   27العةةخور والحعةة  الةة  بعةةا 

اربيةةا ، وانةةا التةةر  النينيةةة الرمليةةة الةة  الةةتالل 

كةةا رةةمال اربيةةا وايضةةاً مةةن  22المتموجةةة بمسةةافة 

لجبال ذا  التربة النينية الثةيلة الةريبة مةن ةةالح ا

الةةاين، ويسةةتمر حتةة  يعةةا الةة  مةاةعةةة كركةةو  

FKI  م من الجبال الواقعة جنةو   322ال  ارتفاع

، وبين حةول الرز الةريبةة من ةا ررو ةوز ورماتو

فةةا  FPFويتجه ررقا انةا مةاةعةة الةتالل السةفحية 

اود ، كمةةةا جمةةةع انةةةا الحةةة Badraجمةةةع مةةةن بةةةارم 

، ولينت ةةي Zarbatyaااليرانيةةة قريبةةاً مةةن زرباةيةةة 

انتشاره انا الحاود الفاةلة بةين مةةاةعتي الجتيةرم 

 اذ سةةةجا DWD/FUJالعليةةةا والعةةةحراج الغربيةةةة 

مجمواةةاً مةةن النريةة  المةة دي بةةين اانةةة وحايثةةة، 

كةةةا رةةةرو اانةةةة بةةةين العةةةخور  9ومةةةن الةةة  بعةةةا 

العةةةغيرم الةةة  جوانةةةب الةةةتالل، ومةةةن جبةةةا اانةةةة 

م، وكة ل  وادي  272-222الة  ارتفةاع عةخري ال

كةا  22الواقةع الة  بعةا  Wadi Fahamiالفحامةة 

ررو اانة، وانا التالل العةخري الجافةة فةي راوه 

 (ا  3)ركا 

فتميّةةةت  اةةةن بةيةةةة  Primulaامةةةا نةةةواي الجةةةن  

االنةةواع الماروسةةة بانةةه ينتشةةر فةةي مةاةعةةة واحةةام 

 P.algida، اذ جمةع النةوع وهي مةاةعة راونةاوز 
مةةن قمةةة هلكةةرد انةةا التربةةة الخعةةبة والمظللةةة بةةين 

 فةةةةةةي حةةةةةةين تميّةةةةةةت النةةةةةةوع رةةةةةةةوو العةةةةةةخور، 
P.auriculata  ،بانه اكثر انتشاراً امن المةاةعةة

اذ سةةةجا وجةةةوده فةةةي قمةةةة هلكةةةرد والةةة  الجانةةةب 

الغربةةي منةةه ومةةن جبةةا قنةةايا المواجةةه للمنحةةارا  

امةران ، ومةن حةار Pusht Ashanالجنوبية فةوو 

البتةةةةرول العراقيةةةةة، وجبةةةةا سةةةةيرين قةةةةر  محنةةةةة 

Serine   في النري  الة  قنةايا ويتةاا ا معةه نبةا

Astragalus  الةةةةةةة ي يعةةةةةةةود للعائلةةةةةةةة البةوليةةةةةةةة

Fabaceae  ومةةةن م،  2392-2922والةةة  ارتفةةةاع

انةا المنحةةارا   Alanaكةاني سةةوران بةالةر  مةةن 

م، ومن كاني  ةانجير  2822الجبلية  بارتفاع يعا 

 في الشمال  Kani Khanjer Khan ان 
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(  توزيع انواع واجناس العائلة الربيعية 2شكل )

 على الخارطة

الشرقي من قمةة هلكةرد بةالةر  مةن الجةااول، وفةي 

 Berma Sardرةةمال هلكةةرد بةةالةر  مةةن بحيةةرم 

وجمةةةع ايضةةةاً مةةةن م  3222-2922والةةة  ارتفةةةاع 

بةةةين ومةةةنخف   Shaitwa Shaikhanمةةةنخف  

Kanirush  وQerna Qaw ران ومةةن جبةةا سةةك

 Chumanكةةا جنةةو  رةةرو جومةةان  27الةة  بعةةا 

بةةالةر  مةةن الميةةاه انةةا المنحةةارا  الجبليةةة، ومةةن 

 (ا  2رمال قرية زيونة الم امة )ركا 

فتبةةيّن وجةةوده فةةي  Samolusوفيمةةا يخةة  الجةةن   

مةاةعتين فة  وهي مةاةعة العحراج الغربية حيث 

ومنةاة  قريبةة  اةين تمةرجمعت العينا  من مننةة 

 ةةةر  كةةةربالج و يضةةةا مةةةن المنةةةاة   كةةةا 72تبعةةةا 

الةريبة من اال ضير بتربت ا المتيجيةة ، فضةالً اةن 

العينةةا  المعشةةبية المجمواةةة مةةن جوانةةب النريةة  

الحةول المستتراة  الم دي بين بغااد وهيت امن 

واينا    رف موجودم ال  الرواسب الغرينيةة فةي 

المسةةيبا ومةاةعةةة األهةةوار حيةةث  -ةريةة  كةةربالج

معشةةبية جمعةةت مةةن اهةةوار الحةةويتم  وجةةا  اينةةا 

كةةا رةةرو قلعةةة ةةةال   بةةالةر  مةةن  .2والةة  بعةةا 

 Al-Ashmah Alاةةفاف األن ةةار وكةة ل  فةةي 

Daben  الواقعةةةة جنةةةو  رةةةرو قلعةةةة ةةةةال  فةةةي

 (ا3األرااي الرةبة )ركا 
 

 

 

 

 
 (  توزيع انواع واجناس العائلة الربيعية على الخارطة3شكل )

 

 المناقشة:

الجنةةاس قيةةا الاراسةةة فةةي مةةايا  تغةةايرا   نةةواع ا

توزيع ةةا الجغرافةةي والبيئةةي جعل ةةا ذا  اهميةةة فةةي 

اتل االنواع واالجناس ان بعض ا واستعمال ا الة  

جانب العفا  التشريحية والمظ ريةة الخاةةة ب ةاا 

ان ما ُاِرَت فةي النتةائج يعنةي تعةوراً وااةحاً اذ 

ان سعة انتشار انواع العائلة الماروسة الة  ننةاو 

راو كافةةةةةة إذ توزاةةةةةت االنةةةةةواع الةةةةة  كافةةةةةة العةةةةة

وال تكةةةاد مةاةعةةةة تخلةةةو مةةةن  المةاةعةةةا  العراقيةةةة

 MROمةاةعةةةةة راونةةةةاوز نةةةةواين، فةةةةةا تبةةةةيّن ان 

كانةةةت ا ناهةةةا بعةةةاد االنةةةواع إذ  MSUوالسةةةليمانية 

بلغةةةت نسةةةبت ما مةةةن العةةةاد الكلةةةي ألنةةةواع العائلةةةة 

%( لما تتمتع به هاتين المةةاةعتين مةن تةروف 57)

الئمةةةة متمثلةةةة بانخفةةةات درجةةةة الحةةةرارم منا يةةةة م

وكثةةةرم االمنةةةار والتربةةةة الغنيةةةة بةةةالمواد العضةةةوية 

وكل ا اواما مشجعة ال  نمو االنواع وازدهارهةاا 

%(، 5ا..بنسةةبة ) MAMتلي ةةا مةاةعةةة العماديةةة 

 DSDفي حين تميت  مةاةعتي العةحراج الغربيةة 

بكون ما افةر المةاةعةا  الحتوائ ةا  LBAوالبعرم 
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%(، وقا يعتف سةبب 5ا.2واين فة  بنسبة )ال  ن

االنخفةةات الةة  اةةام تةةالفم الظةةروف المنا يةةة لنمةةو 

تل  االنواع من قلة امنار والتربة الفةيرم والحةرارم 

العاليةة، امةةا بةيةة المةاةعةةا  فتفاوتةت نسةةب االنةةواع 

في ا بعةورم وااةحة وبمةا يةتالئا مةع متنلبةا  كةا 

يةة الشةمالية نةوع، ومةن هة ا يتضة  ان المننةةة الجبل

والشمالية الشةرقية تميةت  بةوفرم انةواع هة ه العائلةة 

وقلت ةةا فةةي المةاةعةةا  الجنوبيةةة لت كةةا مةةا جةةاج بةةه 

اناما ارار الة  ان العائلةة الربيعيةة تسةتوةن  [11]

كوكةةب المنةةاة  المعتالةةة فةةي نعةةا الشةةمالي مةةن 

وتتركت فةي الجبةال االوربيةة وجبةال  ةر   االرت

 اسيا وهماالياا 

مةةن االنةةواع المّكيفةةة  Anagallisواع جةةن  انةةتعةةا 

التةةي ل ةةا الةابليةةة للعةةيف فةةي جميةةع انةةواع البيئةةا  

بااتبارهةةا نباتةةا  اد ةةال و البةةاً مةةا يشةةكا مشةةكلة 

للعايةةا مةةن البلةةاان لكونةةه يغةةتو الحةةةول التراايةةة 

سةةةبب  سةةةارم فةةةي المحاةةةةيا ال سةةةيما الحننةةةة وي

نباتيةة والشعير والةمة  والة رم إذ يعةّا مةن االد ةال ال

بةةةةان النةةةةوع   [12]الضةةةةارم جةةةةااً، فةةةةةا ارةةةةارا

Ana.arvensis افةةةراده الةةة  الةةةر ا مةةةن ةةةةغر 

المنبنحة وةغر اوراقه اال انه له الةابليةة  اوةبيعت 

الكبيةةرم الةة  التنةةاف  مةةع المحاةةةيا الحةليةةة التةةي 

ينمو مع ا، فعنا بااية الموسا الربيعةي وتحةت ارةعة 

سةةةاحا  الشةةةم  المنخفضةةةة يسةةةتنيع ان يسةةةتغا م

سكاني كثيةا ممةا ية دي  موعحةلية كبيرم ليكون مج

للمحاةةيا المترواةة، لكةن تةةا قابلتيةه ال   سائر 

التنافسةةية مةةع تةةةام الموسةةا الترااةةي لتتفةة  مةةع مةةا 

هةةةو  Ana.arvensisبةةةان النةةةوع  [13]ارةةةار اليةةةه 

اشب نباتي قام من اوربا وينمو الة  ارتفةاع يعةا 

لةة ا بحةةرا م مةةن مسةةتوف سةةن  ال 2232-2372بةةين 

واسةةع االنتشةةار والةة  فةةان هةة ا التبةةاين جعةةا منةةه 

جميةةةع المةاةعةةةةا  الجغرافيةةةة مةارنةةةةة مةةةع النةةةةوع 

Ana.foemina   الةةةةةة ي اقتعةةةةةةر وجةةةةةةوده الةةةةةة

 FKIوكركةةةةةةةو   ،MSUمةاةعةةةةةةا  السةةةةةةةليمانية 

 LEAوالسةةةة ا الشةةةةرقي  FPFوالةةةةتالل السةةةةفحية 

في التوزيةع  ، وقا يعتف ه ا التباينLCAواالوس  

  من ةا ان العايةا مةن العينةا  النباتيةة ال  اام اسةبا

المعشبية الم داة في المعارب العراقية التي تخة  

جمعةةت تحةةت اسةةا واحةةا وهةةو  Anagallisجةةن  

Anagallis arvensis  وبةةةةاون تحايةةةةا اسةةةةماج

للضةةةرو  باسةةةتثناج الةليةةةا من ةةةا الاتبارهةةةا اسةةةماج 

مترادفةةة وان ذكةةر  فةةان ا لب ةةا كةةان  اةئةةاً بسةةبب 

حةةاال  التةةاا ا ن مظ ريةةاً، او بسةةبب تشةةابه النةةواي

التي سجلت من  ةالل المالحظةا  الحةليةة وهةي مةا 

 Ana.foeminaكةةةان موجةةةوداً بةةةين افةةةراد النةةةوع 

 Ana.arvensis var. caeruleaوالضةةةةر  

 ،المتشاب ين مظ رياً و عوةاً لون التويج االزرو

اذ كةةان افةةراد النةةواين متةةةاربين بارجةةة كبيةةرم  وال 

بين مةةا اال بعةا الفحةة  الجيةا والةةاقي  يمكةن التمييةت 

حينما ارار بانةه ال توجةا [13]وقا اكا ذل   للنباتين،

فروو بين نواي الجن  بعا فح  وتشةري  ازهةار 

كةةةةةةال النةةةةةةواين الناميةةةةةةة فةةةةةةي افريةيةةةةةةا الجنوبيةةةةةةة 

واالستوائية، كما ارار ال  ان العوامةا المنا يةة بمةا 

في ةةةةةةا فتةةةةةةرم تعةةةةةةرت النبةةةةةةا  لضةةةةةةوج الشةةةةةةم  

Photoperiodic  وكةةة ل  العوامةةةا الوراثيةةةة ربمةةةا

تكون هي السبب الة ي ية ثر الة  سةيادم لةون معةين 

لتةويج االزهةار، كمةةا فةي سةيادم اللةةون الةرمةتي فةةي 

 ةةةر  اوربةةةا واللةةةون االزرو والةرمةةةتي بأاةةةااد 

متساوية في مننةة البحر المتوس  وجنةو  افريةيةا، 

 واللون االزرو في افريةيا االستوائيةا

فةةةةا ات ةةةر  النتةةةائج  And.maximaامةةةا النةةةوع 

ومننةةةة الةةتالل  (M)انتشةةاره فةةي المننةةةة الجبليةةة 

(F)  والمننةةةةةةةة العةةةةةةحراوية باسةةةةةةتثناج مةاةعةةةةةةة

وانعاامه في مننةة وادي  DSDالعحراج الجنوبية 

 LEAمةا اةاا مننةةة السة ا الشةرقي  (L)الرافاين 

( مةاةعة جغرافية ليأتي بالمرتبةة 23اذ توزع ال  )

ن ناحية سعة االنتشار ويعتف ذل  ال  ماف الثانية م

فةي درجةا  الحةرارم  تّكيا ه ا النوع الة  التنةرف

االنتشار النبيعةي ان  [14]، وقا اكّا وكمية االمنار

يتمثةا فةي المنةاة  الشةمالية  And.maximaللنوع 

المعتالةةة ومنةةاة  الةنةةب الشةةمالي وتتركةةت بشةةكا 

ام اساسي فةي جنةو   ةر  العةين وال مااليةا وينعة

انتشاره كلما ابتعا ان مركةت انتشةاره نحةو الجنةو  

ول ةة ا كانةةت النتيجةةة ةبيعةةة النتشةةاره فةةي المنةةاة  

الشمالية والشمالية الشرقية والغربية اذ يعتبةر امتةااد 

النتشةةةاره فةةةي كةةةا مةةةن ايةةةران وتركيةةةا المحاذيةةةا  

( انةواع 5للعراو مةن ج ةة الشةرو والشةمال بواقةع )

امةا مةن ج ةة الغةر   ،[16]و  [15]في كا من مةا، 

فةا وجةا منةه  فتمثا امتااداً لسوريا وفلسنين وسيناج

ا امةةةةا  يابةةةةه فةةةةي مةاةعةةةةة [17]( انةةةواع فةةةةة ، 3)

والمنةةاة  الجنوبيةةة مةةن  DSDالعةةحراج الجنوبيةةة 

وي ّكةا الةنر كان سبباً البتعاده اةن مركةت االنتشةار 

 ه ا هو اام تواجاه في الكويت والسعودية ا 

فةةان نموهةةا  Dionysiaن  وفيمةةا يخةة  نةةواي جةة

كان يتنلب درجا  حرارم منخفضة وامنار وفيةرم 

وتربةةة  نيةةة بةةالمواد العضةةوية وكل ةةا اوامةةا كانةةت 

باسةةةتثناج  (M)متةةةوفرم اةةةمن المةاةعةةةا  الجبليةةةة 

والة  الةر ا مةن كون ةا  MJSمةاةعة جبا سنجار 

مةاةعة جبلية وتةتر  بعوامل ا المنا ية من مةاةعة 

والسةةةةليمانية  MROنةةةةاوز وراو MAMالعماديةةةةة 

MSU  اال ان افتةارهةةةا للنةةةواين وقةةةا يعةةةتف إلةةة ،

كون ه ه المةاةعة منفعلة جغرافياً اةن المةاةعةا  

الجبليةةة اال ةةرفا وبالتةةالي فةةأن منا  ةةا  لةةي  مةةن 

المنةةةاو الجبلةةةي والمنةةةاو العةةةحراويا ان اقتعةةةار 

الةةةةةة  هةةةةةة ه  Dionysiaانتشةةةةةةار انةةةةةةواع جةةةةةةن  

ل  امتااده من المنةاة  المةاةعا  الثال  فةا يشير ا

االيرانية بالارجة االولة  والتركيةة بالارجةة الثانيةة، 

( 3( نوع في ايةران و)32ال  وجود ) [15]اذ ارار 

، واتفةةت الاراسةة مةع مةا [16]انواع منه فةي تركيةا 

بةةان األرااةةي المرتفعةةة اقيرانيةةة  [14]ارةةار اليةةه 
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 Dionysiaهةةي المركةةت الرئيسةةي النتشةةار الجةةن  

انتشةةاره فةةي رةةرو افغانسةةتان وجنةةو   اةةن فضةةالً 

رةةةرو تركيةةةا وجنةةةو  روسةةةيا وامةةةان وان ةةةا ذا  

ةبيعة محبةة للعةخور لة ا فأن ةا تتواجةا انةا رةةوو 

-2922العخور الكلسية وال  ارتفاع يتراوح بةين 

 [18]وكمةةا اكةةّا م،  2222م وقةةا يعةةا الةة   3222

ينمةةو بشةةكا رئيسةةي اةةمن  D.odoraبةةان الجةةن  

 Irano-Turanianة التورانيةةة المنةةاة  االيرانيةة

Region   وتةتعةةر الةة  الجبةةال الجافةةة مةةن جنةةو

ةاجكسةةةتان و ةةةر  ايةةةران الةةة   Anatoliaرةةةرو 

ان ةبيعةةةة النةةةوع  [19] وافغانسةةةتانا وكةةة ل  بةةةيّن

D.odora  الموجةةود الةة  جبةةاBimar  فةةي ايةةران

تتميةةت بكون ةةا تنمةةو الةة  قمةةة الجبةةا والةة  رةةكا 

ليةةة والشةةةوو بةةين العةةخور العا Cushionوسةةادم 

والتي تعتبر بمثابه العمودية واسفا العخور المعلةة 

وسةةيلة تكيّةةا لالسةةتينان والتنةةور اةةا الظةةروف 

 المنا ية الةاسيةا 

لا يةتعر التغاير في التوزيع ال  االجناس با كةان 

وااةةحاً  يضةةاً بةةين انةةواع الجةةن  الواحةةا ف ةةا هةةي 

قةةةةا توزاةةةةت الةةةة   Lysimachiaانةةةواع الجةةةةن  

رافية تمتاز با تالف تروف ا المنا يةة مةاةعا  جغ

ونةةوع تربت ةةا، فةةةا تماثلةةت االنةةواع الثالثةةة لجةةن  

Lysimachia  بانتشارها اةمن مةةاةعتي العماديةة

MAM  والسةةةةةليمانيةMSU  فةةةةةي حةةةةةين تبةةةةةاين ،

انتشاره في بةية المةاةعةا  وحسةب متنلبةا  البيئةة 

 L.atropurpureaالتي يحتاج ا ، اذ انتشةر النةوع 

 L.dubiaوالنةوع  FPFعة التالل السةفحية في مةاة
، فةي FARواربيةا  MROال  مةاةعتي راونةاوز

بانتشةاره  L.linum-stellatumحين انعةتل النةوع 

بجميةةةع المةاةعةةةةا  التةةةةي تكةةةةّون المننةةةةةة الجبليةةةةة 

ومننةةةةةة الةةةةتالل والسةةةة و  مةةةةن الج ةةةةة الشةةةةمالية 

والشمالية الشرقية من الةنر، اذ تميت  ه ه االنواع 

ت ةةةا الةةة  النمةةةو فةةةي الوسةةة  الجبلةةةي البةةةارد بةابلي

واالرتفااةةةةا  العاليةةةةة وال تسةةةةتنيع مةاومةةةةة منةةةةاو 

المننةة العحراوية ومننةة وادي الرافةاين واكةّا  

هةة ا النتةةائج بعةةام تسةةجيا هةة ه االنةةواع فةةي كةةا مةةن 

معةةر والسةةعودية والكويةةت وقنةةر، مةةا اةةاا سةةوريا 

ة الغر  وجا في ا نةوع واحةا فةة ، المحاذية من ج 

ا وب ةة ا ال يمكةةن ااتبةةار العةةراو مركةةتاً لنمةةوه [17]

بةةا هةةو امتةةااد للبلةةاان المحاذيةةة مةةن ج ةةة الشةةمال 

( 5والشةةرو فةةةا سةةجلت الموسةةواة التركيةةة وجةةود )

( انواع في الموسواة االيرانية .و) [20]انواع منه 

( نةةةوع فةةةي الموسةةةواة 23، فةةةي حةةةين سةةةجا )[6]

ان  [23]و [22]ا فةا ارةار كةا مةن  [21] االوربية

يتركةت انتشةاره بشةكا كبيةر فةي  Lysimaciaجن  

انةةه ينتشةةر بشةةكا  [14] ةةر  اسةةيا، فةةي حةةين ذكةةر 

رئيسي في ررو اسيا ورمال امريكا واكةا ان النةوع 

L.dubia  ينتشةر فةةي رةمال العةةراو و ةر  سةةوريا

وتركيا وايةران والبلةةان والةوقةاز وان ةا ذا  ةبيعةة 

 جافةةةةةة تنتشةةةةةر كأد ةةةةةال انةةةةةا حةةةةةاود االرااةةةةةي

المستتراة وال  جانبي النرية  الةريبةة مةن المةاج 

ما م كةااً وجةود  2222وقا يعةا نمةوه الة  ارتفةاع 

ال  الر ا من اةام  في العراو L.vulgarisالنوع 

تسجيله كنوع جايا في العراو سواج من قبا الباحثةة 

او مةةةن قبةةةا الاراسةةةا  والةةةةوائا الخاةةةةة بتوزيةةةع 

 [6]و  [5]و [4]و[3]االنواع في اموم الةنر مثةا 

بان التوزيع  [24] ا فضالً ان ما ذكره[8]و  [7] و

يكثةةر فةةي المنةةاة   Lysimachiaالنبيعةةي لجةةن  

المعتالة ورةبه االسةتوائية مةن النعةا الشةمالي مةن 

متركتاً فةي رةرو اسةيا، مةن العةين  كوكب االرت

ومةةع ذلةة  يمكةةن مالحظةةة انةةواع قليلةةة الةة  اليابةةان 

، اما ةبيعت ةا ف ةي موجود في النعا الجنوبي من ا

تتواجةةةا انةةةا المنةةةاة  الرةبةةةة وحافةةةا  الغابةةةا  

ومةن الجةاير بالة كر ان .المنيرم وانةا المسةتنةعا  

-L.linumبع  الموسواا  النباتية ااملت النوع 

stellatum  كجةةةةةةةةةن  منفعةةةةةةةةةا تحةةةةةةةةةت اسةةةةةةةةةا

Asterolinon  وسجلت له انتشةاراً  ةاب بةه بعيةاا

ذ ارار اال رف ، ا  Lysimachiaان انواع الجن 

الةة  انتشةةار  [21]و  [26] و [17]و [25]كةةا مةةن 

النةوع الوحيةا ل ةة ا الجةن  فةي كةةا مةن بةالد الشةةرو 

االوسة  وسةوريا وفلسةنين وسةيناج ومعةر والةاول 

االوربيةةة، ونتيجةةةة ل ةةة ا التبةةةاين والتةةةاا ا ال توجةةةا 

ن مةةاف انتشةةار هةة ا النةةوع االميةةاًا فكةةرم حةيةةةة اةة

مةن اكبةر  Primulaوال  الر ا من ااتبةار جةن  

 722 جنةاس العائلةةة الربيعيةةة وتتةةألا مةةن  كثةةر مةةن 

نوع تتوزع بشةكا رئيسةي  ةارر المرتفةع األسةيوي 

وتستغا الجبال و نةوة العةرت العاليةة فةي رةمال 

 مريكةةةا و  وربةةةا و اسةةةيا وتنمةةةو فةةةي منةةةاة  الظةةةا 

ا اال  [27]م 2722-2222الرةبةة فةي  ة  اةرت 

تةت مةتعةرم ان انتشاره في العراو تمثّةا بنةواين با

ال  مةاةعة واحام فةة  وهةي مةاةعةة راونةاوز اال 

ان مةةةا ذا  قةةةارم تكيفيةةةة محةةةاودم ان هةةة ا ال يعنةةةي 

تُةةةّرج  الاراسةةةة كةةةون هةةة ه بةةةا  لمختلةةةا البيئةةةا 

المةاةعةة ال تمثةةا إال الحةةاود الةعةةوف النتشةةارهما، 

و ياب ا في الكويت وقنر ما هو اال دليةا الة  ذلة  

بانتشةةةةار النةةةةوع  [28]، باسةةةةتثناج مةةةةا ارةةةةار اليةةةةه 

P.verticillata  كنبا  متوةنEndemic plant 

 Asirسير افي مننةة التنومة والتي تةع انا جبال 

Mountains  الواقعةةة جنةةو   ةةر  السةةعودية، اذ

تمتةةةةاز هةةةة ه المننةةةةةة باسةةةةتمرار هنةةةةول االمنةةةةار 

ودرجا  حةرارم منخفضةة وهةي مةن متنلبةا  نمةو 

ال  وجةود  [29]ذكر كماا  Primulaانواع الجن  

الةة   [30]( نةوع فةي ماليتيةةا، فةي حةةين ارةار 737)

( نةةوع فةةي رةةمال امريكةةا وتةةةا ااةةااد 722وجةةود )

االنواع كلما ابتعانا اةن مركةت االنتشةار ليعةا الة  

( نوع في 22و ) [31]( نوع في الاول االوربية33)

( نةوع فةةي ايةةران 25و ) [25]بةالد الشةةرو االوسةة  

وهةة ا مةةا  رةةار  [19] ( انةةواع فةةي تركيةةا9و)  [14]

باالبتعةةاد اةةن  إذ ذكةةر  ن اةاد األنةةواع يةةا [2] إليةه

 امركت انتشار الجن 
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فكان مختلفاً ان باقي  Samolusاما بالنسبة للجن  

اجناس العائلة كون انتشاره في النعا الجنوبي من 

وفةةةي العةةةراو متمةةةثالً بالمةاةعةةةا   كوكةةةب االرت

نتشةةةر فةةةي الجنوبيةةةة والجنوبيةةةة الغربيةةةة منةةةه، اذ ا

واالهةةةةوار  DWDمةةةةةاةعتي العةةةةحراج الغربيةةةةة 

LSM  وافتةاره في المةاةعا  الشةمالية ذا  المنةاو

الجبلةةةي البةةةارد ويعةةةود السةةةبب الةةة  قابليتةةةه التكيّفيةةةة 

حينمةا [32]للمناو الحار والتر  المالحةة واكةّا ذلة  

ينمةةةو فةةةي المواقةةةع  S.valerandiارةةةار ان النةةةوع 

ف النين وال  مجرف المالحة قليالً وفي دا ا افا

األن ةةار الع بةةة وفةةي البحةةار ويةتعةةر وجةةوده الةة  

تر لمعةةةبا  الحافةةةة العليةةةا مةةةن مننةةةةة المةةةا والجةةة

، وفةةي الغالةةب ينمةةو الةة  االن ةةار حيةةث يعةةا المةةاج

لرمليةةة تحةةت تةةا األرةةجار الشةةواة  العةةخرية وا

 ن يعةةةا العةةةراو واحةةةااً اةةةمن ا لةةة ا يمكةةةن المتاليةةةة

لكةةون البلةةاان  العةةالامةةايا  انتشةةار هةة ا النةةوع فةةي 

المحاذية له من الج ة الجنوبيةة الغربيةة منتشةرم فيةه 

ايضا ، اذ وجا في كا من سةوريا وفلسةنين وسةيناج 

ولكنةه لةةا  [33] والسةعودية [27]وفةي معةر  [18]

يسجا فةي قنةر والكويةت ، ل ة ا لةا تةتمكن الاراسةة 

من معرفة مركت انتشار ه ا الجن  الة  ااتبةار ان 

المنتشةةةرم فيةةةه تحتةةةوي الةةة  النةةةوع  ا لةةةب البلةةةاان

S.valerandi فة ا 
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Abstract: 
The present research deal with ecological and geographical distribution of species and 

genera of Primulaceae in Iraq. The results were revealed that species distributed in the 

north , north-east and west of Iraq. Anagallis arvensis L. is the most prevalent species 

tolerant to different environmental conditions, while the species of Primula L. 

characterized as less widespread and limited in one District. In addition, the districts 

Rawanduz (MRO) and Sulaymaniyah (MSU) have ranked first in distribution of the 

species on geographical districts with (75%), while the districts southern desert (DSD) 

and Basra (LBA) in last place with (16.7%). Maps for geographical distribution for all 

species were illustrated. 


