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 الخالصة

    Apiaceaeمن العمماةلممة الد ليممة .Ferula Lتضممممممدرممة الممديا ممممممممة الحمماليممة ال ينممة االتو ي  ال  را     وا  ال ر  

Umbeliferae   االرامية بريا    العراق, حيث دي ممممممة ال ينا  الت  تردو  يوا ا  وا  اقد  ور ا  نرا  ترو     ال ينا

وية االطيرية االطيرية الرملية االرملية الحصمممموية اال ريرية االرملية . قد اجد    اتا  ا  وا     الترب الرملية االحصمممم

ال ريرية االكلسممية االصمم,رية,كدا ا  ا  وا  ت اير     تو يعوا علم الدقا عا  ال  را ية الط يعية    العراق ا   مد  

 F.orintalis Lا .F.schlechtendolii Boiss ا متاممممممممماي ا  موا  عملمم المدمقممما معممما , اقمممد تم ميمن ا  المرموعميمن 

(syn..cachroides يرتاممممممرا     الدرطقة ال  ليةMR  قد أ تاممممممر الرو  ا اق    مقا عة السممممممليدا ية MSU  قط انو 

 MAMامقا عة العدادية MROا ضمميا ا تاممايا بيردا الرو  ال ا   كا  ا تاممايق    مقا عة السممليدا ية امقا عة ياا دا 

 F.barbeyi Post.,F.blancheiBoiss.,F.ovina انو ا ا مممممم  ا تامممممممممايا بين ا  وا , أمممما بممماق  ا  وا  ان  

Boiss.اF.rutbaensis C.C.Townsent  قمممد أ تاممممممر     مقممما عمممة الصمممممم را  ال ربيمممة DWD  من الدرطقمممة

 ة لوا اندية  تصممريةية تسمماعد    ع قا  الت ايرا     ال ينة االتو ي  ال  را     وا  ال ر  الدديا مم   DRالصممحرااية

 ا وا  ال ر  ا تحديد مرا ا ا تااينا .

 .  F-avina, العاةلة الد لية,  و  Ferulaال ر    : الكلمات المفتاحية
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Abstract 

 The current study included ecology and geographical distribution of the genus Ferula L. in Iraq, 

the species had been varied in ecology and geographical distribution. Species were grown in 

different soils  like sandy,gravelly,clay,sandy clay, sandy gravelly, loamy, loamy sandy, 

limestone and rocky. The species were varied in distribution on Iraqi phytography districts 

F.schlechtendalii Boiss distributed in Sulaimanyia  (MSU) which has narrow distribution. 

F.orientalis L.(syn:cachroides) distributed in Amadiya,Rawandoz (MRO) and Sulaimanyia 

district (MSU) which has widely distribution., F.barbeyi Post,F.blanchei Boiss , F.ovena Boiss 

and F.rutbaensis C.C.Townsent  were distributed in Western Desert District (DWD). 

Keywords:   Ferula,umbeliferae, F-avina                                                                                              

 المقدمــة

ضممممدن الج ال ر   taxaا  معر ة التو ي  ال  را   ابينة أي جر    ات  يسممممودا     ع ق أا تحديد الدراتت التصممممريةية 

(. حيث اجد ا  بعض الدراتت التصمممريةية ترتامممر    مواق  ج را ية معيرة 1992كأ واعه ا ويعاته اضمممرابه مالدامممودا  , 

ية  ( ا  معر ة التو ي  ال  را     راد 2004. كدا اكر م ممممممعيد ,  taxonلتكو  دليالً علم اجود نذق الدرت ة التصممممممرية

 ات  لذلج  بد للدصمر  الر م دوعة من الد دوعا  الر اتية يلق  الضمو  علم كيةية  امأتوا اتطوينا امد  عالقتوا ب عضموا

plant taxonomist    من معر مممة العواممممئ ال ينيمممةEcological factors   الد,تلةمممة كروعيمممة التربمممةsoil   اا يتةممما

Altitude  اشممممممدة ا ضمممممما ة Light intensity  االدياق االر وبةHumidity  اغيرنا من العوامئ امد  تأثيرنا علم

ج  أ  الديا مممة ال ينية للدرت ة التصمممريةية من ا  ممم  الدودة     وم او تاممماي اتو ي  ات اير الصمممةا  الد ورية للر ا  . لذل

الد امي  السمممكا ية ام تدعاتوا الر اتية . كدا ا  معر ة الدو ن ا صمممل  للرو  له أندية    تةسمممير اصمممئ ا  وا  اا تاممماينا 

http://dx.doi.org/10.24237/djps.1303.222A
mailto:Jawhar_saeed@yahoo.com


 

   

 في العراق   Umbeliferaeمن العائلة المظلية  .Ferula Lلبيئة والتوزيع الجغرافي ألنواع الجنسا          

 جوهر فتاح سعيد  

 

32 Vol: 13 No:3 , July 2017 

DOI : http://dx.doi.org/10.24237/djps.1303.222A 

     P-ISSN: 2222-8373 

     E-ISSN: 2518-9255   

Dispersion  ان رتواMigration  اتطويناEvolutionعوامئ الدراخية ا  يعة التربة اا يتةا  دليئ علم . نذا اا  ال

ااي  و  معين يدكن التر ؤ بوجودق  ضالً عن ا  لوذق العوامئ تأثيرا  علم الصةا  الد ورية للرو  الواحد مدا  اجود اا ا ت

اق الد ورية     الصمممةا  الد ورية لال راد امن ثم ا تاممماي  انرة التعدد    ا شمممك Variationsيؤدي الم  ووي ت ايرا  

Polymorphism للرو  الواحد ا  ميدا ا  وا  الوا معة ا  تاماي مTownsend and Guest, 1980 .) االرو  الواحد قد

قد تتعرن أحيا اً الم ضمممممم و  و ت,ابية  ةة تحة  راة بينية مت ايرة كدا ا  م امي  الرو  الواحد  ةا  م,تل ي ور صمممممم

selection pressure يمممة الممتمم,صمممممممم  ممم,ممتمملممةمممة تمم يمممد مممن عممدمملممSpecialization  الممقمممد اكممر ,2013مالممطممماةمم )

(AL.Dosky,2014)   ا  التو ي  ال  را   للر اتا  العراقية له أندية بس ت الت ايرا     ال ينا  العراقية  تي ة التضايي

ادنا    وعطا   دو أ ر ال  را ية الدتروعة لذلج يدكن ا  ادة ك يراً من التو ي  ال  را   ألية مرت ة تصمممممريةية ا  يعة مواق 

دعاةم تصممممممريةية قد تدق علم اجود نذا الرو  أا الج أا عدم اجودق عرد مقاي ة التو ي  ال  را   العام له ,لقد اكر مالحل  

عا  ,  (  و  الدوق  ال  را   للعراق من  احية خطو  الطوق االعرن حيث يق  العراق AL-Rawi,1964( ام1989اال

شدا ً ليدتد  و ً من مديرة  اخو شداق اشداق غرب الم الةاا  37,  29, شرقاً اخط  العرن  48,  38بين خط  الطوق 

كم( . أما عرن محاايق  1000جروب اجروب شمممممرق ايقدي  وله الددتد من الامممممداق ال رب  الم ال روب الامممممرق  برحو م

 ودية الكويتية    ال روب ال رب  ايقدي عرن يدتد من ياا دا     الامممداق الامممرق  الم  قطة التقا  الحداد العراقية السمممع

كم مرب ( و  نذا ا متداد    خطو  العرن ضم أشكا ً م,تلةة من 444500كم ( أما  مساحته  تقدي م 750ج   مره برحو م

التضممممممايي  اا   دة ال ينية وا احتو  علم  ممممممال ممممممئ ج لية اعرة امرتةعة تحيطوا من مرا ا اتالق ا ممممممووب تدتد الم 

 لعرب  االدياق الدالحة لل,ليج ا شا عة الم ا  تلتق  بالوضاب االدرا ا الصحرااية ال ا ة اترتو  الم بينة الدصت مساحا 

 ايرقسم العراق  وبوغرا ياً علم ايبعة أقاليم يةيسية ن  :

 Mountain regionوقليم ال  اق  -1

 Upper plains and foothillsregionاقيم السووب الادالية االسةوح  -2

 Desert plateau regionاقيم الوضاب الصحرااية  -3

 Lower Mesopotamian regionاقليم اين مابين الرورين  -4

 Sahraa-Sindianكدا و  العراق يق  بين اثرين من ا قاليم الر اتية  الرص  ال روب  يق  ضدن الدرطقة الصحرااية السردية 

regionالقصمممير . االرصممم  الامممدال  يق  ضمممدن ا قليم ا يرا   تتدي  بةصمممل   دو ندا الصمممي  الطويئ ا صمممئ الامممتا  –

الذي يتصمممم  ب الثة  صمممموق مدي ة ن   صممممئ الاممممتا  ال ايد الددطر ا صممممئ الربي   Irano-Turanian regionالتويا   

 Guest, 1966)(ا مZohary ,1964الدعتدق م صئ الردو ( ا صئ الصي  الحاي ال اة م

العراقية  ضممالً عن ت اين مراخه من حيث ديجا  الحراية بين الصممي  االاممتا  االليئ كذلج نرالج ترو  م,تل  من الترب 

م,تل  ما بين الدرا ا ال روبية الت  يصممممممئ الوطوق  Rainfallاالرواي امعدق ي وبة  سمممممم ية اا ل امعدق نطوق الدطر 
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مئ االت  يقتصر  قو  ال لج 1300م (مئ االدرا ا الادالية االادالية الارقية الت  يصئ  يوا الوطوق ال100-150مابين م

 (2001عليوا مال يات  , 

 الودة من ال حث :

 تحديد ال ينة اأ وا  الترب الت  تردو بوا أ وا  ال ر  اا يتةاعا    -1

 تحديد التو ي  ال  را م   وا  ال ر     الدقا عا  الط يعية العراقية -2

 المواد وطرائق العمل

أ  الدسوحا  الحقلية الت  قام بوا ال احث الم مقا عا  العراق ال  را ية ن  الدصدي الرةيس  للحصوق علم العيرا  من 

مواق   دونا او تامماينا االت  ن  الدادة ا  مما ممية    الديا ممة  ضممال عن الدعلوما  الدوجودة    ال طاقا  الد  تة علم 

امعاممممممت كلية BUHامعاممممممت ال امعة  BAGا  مممممميدا الدعاممممممت الو ر  العيرا  الدودعة    الدعاشممممممت العراقية   

لكئ جد   Label. حيث اضعة نوية  BUNامعات متح  التاييخ الط يع  /جامعة ب داد  BUAال ياعة/جامعة ب داد 

اا يتةا   Soilا وعية التربة  Dateاتاييخ ال د   Locationامكا  ال د   Scientific nameتضمممدن ا  مممم العلد  

Altitude ا  يعة الدرطقة االت دعا  السممممممكا يةPopulations  اأية معلوما  أخر  اا  عالقة. كدا تتم ا  ممممممتةادة من

الدالح ا  ال ينية الد  تة علم نويا  العيرا  ال ا ة الدودعة    الدعاشممممت العراقية . جدالة ال يا ا     جداق يوضمممم  

جممداق يوضمممممم  التو ي  ال  را   أل وا  ال ر     الدقمما عمما     ال ينمما  االترب العراقيممة ا Ferulaأ وا  جر  

ال  را ية العراقية اعدلة خراةط التو ي  ال  را   الاممممممكئ اث ة    كئ خاي ة مواق  ا تاممممممماي   اتا  كئ  و     

أ مممما مممما  رالدقا عا . اقد أعتدد ا علم ما ايد    الدو مممموعة الر اتية العراقية اعد  الدقا عا  ال  را ية الط يعية للقط

حيث قسم  (Guest,1966)عتدد  الرمو  للدقا عا  الط يعية الوايدة    الدو وعة الر اتية العراقية الوذق الديا ة حيث 

(.   دي ممممممة ال ينا  التل تردو  يوا ا وا   1( مقا عة   يعية.م ال داق يقم 17العراق علم أيبعة مرا ا اا أقاليم االم م

 تو ي  ا  وا  ام اميعوا السكا ية امد  أ تااي ا  وا  اشيوعوا ا ديتوا.ة حوق ال ر  ا  لة الدالح ا  الحقلي
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 (.1966( المناطق والمقاطعات الطبيعية في العراق بحسب كيست )1جدول )

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 النتائج والمناقشة

 Ecological Studyالدراسة البيئية    -1

كا ة  سمم ة ا تامماي بعض ا  وا  populationsوتضمم  من الديا ممة ا  أغلت ا وا  ال ر  توجد علم شممكئ م امي   ممكا ية 

   حين كا ة  F.rutbaensisاالرو  F.ovinaاالرو   F.orientalis يوا بديجة ك يرة ضممممدن الد تد  الر ات  م ئ الرو  

اتوجد ال ال ية  F.shlechtendaliiاالرو  F.blancheiاالرو   F.barbeyiأ وا  أخر  باممممممكئ أ راد عديدة م ئ الرو  

م امن نذق ا  وا  (50-660)   ا ياض  الدر سطة االتالق االت  تترااح ويتةاعاتوا بين Ferulaالع دم من أ وا  جر  

و تاممممايق علم  قد  مممم ئ F.blancheiم بيردا الرو  (50-500)الذي و تاممممر علم ويتةاعا  تترااح بين  F.barbeyiالرو  

لوحظ  F.rutbaensisاالرو   (50-660)و تار علم ويتةاعا  تترااح بين F.ovinaأما الرو    (50-300)ا يتةاعا  بين

م انرا  أ وا  تابعة لوذا ال ر  و تامممممر     ا ياضممممم  الدرتةعة م ئ الرو  (200-400)علم ا يتةاعا  الت  تترااح بين

F.orientalis م بيردا الرو  (950-3000)  تترااح بين الذي و تاممممممر بأيتةاعاF.shlechtendalii   قد اجد بأيتةاعا 

لروعين  (1300-1500)تترااح بين   F.orientalisم اقمممد لوحظ تمممداخمممئ بعض ا  وا  م  بعضممممممموممما كدممما    ا

M المنطقة الجبلية 

NAM مقاطعة العمادية 

MRO مقاطعة راوندوز 

MSU مقاطعة السليمانية 

MJS مقاطعة جبل سنجار 

F منطقة السهول والمرتفعات العليا   

FUJ مقاطعة الجزيرة العليا 

FNI مقاطعة نينوى 

FAR مقاطعة اربيل 

FKI مقاطعة كركوك 

FPF مقاطعة المرتفعات الشرقية الحدودية 

Dالمنطقة الصحراوية 

DLJ مقاطعة الجزيرة السفلى 

DJA  العظيم -مقاطعة الغرفة  

DWD مقاطعة الصحراء الغربية 

DSD مقاطعة الصحراء الجنوبية 

L منطقة وادي الرافدين السفلى   

LEA مقاطعة السهول الرسوبية الشرقية 

LCA مقاطعة السهول الرسوبية الوسطى 

LSM مقاطعة االهوار الجنوبية 

LBA مقاطعة البصرة 
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تاممممرا علم و  F.ovinaاالرو    MSUاللذا  و تاممممرا    ج ئ قوب  قرق دا     مقا عة السممممليدا ية  F.shlechtendaliiا

. كدا لوحظ و  أغلت أ وا   DWDالطريا السمممري  الذي يربط بين مديرت  الرمادي االر  ة    مقا عة الصمممحرا  ال ربية 

أا ح رية كلسممممية  Gravellyأا حصمممموية  Sandyال ر  الدرتاممممرة    الدرا ا الصممممحرااية كا ة بينتوا اا  تربة يملية

Limestone  أا  يريةClay  أا  يرية يمليةSandy clay  أا يملية ح ريةSandy stony  أا صمممممم,ريةRocky  أا

ا   F.blancheiا  F.barbeyi .امن نذق ا  وا  الدرتامممرة    الدرا ا الصمممحرااية Sandy gravellyيملية حصممموية 

F.avina اF.rutbaensis   ية ن ما ا  وا  الت  و تاممممممر     الدرطقة ال  ل قد  F.shlechtendaliiا F.orientalisأ  

أا الرملية  Limestoneأا الح رية الكلسممية  Clayأا الطيرية  Gravellyأا الحصمموية  Rocky دة    الترب الصمم,رية 

أك ر و تامممماياً مقاي ة با  وا  ا خر   F.rutbaensisا F.ovinaا F.orientalisاتعد ا  وا    Sandy loamال ريرية 

 (. 2ص يرة امتو طة    ال ينا  الد,تلةة كدا موض     ال داق م وا اجد  نذق األ وا  علم شكئ م امي   كا ية

 Geographical distributionالتوزيع الجغرافي  -2      

   مقا عة ااحدة ن  مقا عة DRأ ور  الديا ممممممة الحالية أ  مع م  أ وا  ال ر  ترتاممممممر    الدرطقة الصممممممحرااية 

أمممما الروعين  F.rutbaensis,F.ovinaاF.blancheiا F.barbeyiانمممذق األ وا  ن   DWDالصممممممحرا  ال ربيمممة 

F.orientalis ااF.shlechtendalii  قمد و تاممممممر    الدرطقمة ال  ليمة M.R  مقما عمة العدماديمة   MAM  امقما عمة

نذا ات اير  أ وا  ال ر  من حيث و تامممممماينا    الدقا عا  ال  را ية  MSUامقا عة السممممممليدا ية  MROياا دا  

 قد  F.orientalis   مقا عة ااحدة ن  مقا عة السممممممليدا ية بيردا الرو  F.shlechtendaliiاممممممر الرو  الط يعية  قد و ت

 مم ئ و تاممايق    ثالا مقا عا  من الدرطقة ال  لية ن  مقا عة العدادية امقا عة ياا دا  امقا عة السممليدا ية ,أما بقية 

 قد و تاممر     مقا عة الصممحرا  ال ربية     F.rutbaensisا  F.ovinaاF. blancheiا F.barbeyiا  وا  ان   

من أ وا  ال ر  الوا مممممعة ا  تاممممماي حيث ا تامممممر    ثالا مقا عا   F.orientalisالدرطقة الصمممممحرااية . ايعد الرو  

  التركية  ا  –(  قد  ممم ئ و تامممايق وبتدا اً من مقا عة العدادية    كا   ما ممم  علم الحداد العراقية  3ج را ية ال داقم

مديرة العدادية ا ممممر ممممرج اج ئ كايا اج ئ متين ثم يسممممير    و تسممممايق بأت اق مقا عة ياا دا   قد اجد    ج ئ كايا  

اج ئ  كرا  احصايي  كرا  ا اييةاكين اج ئ ما دا اج ئ شي,ا  اج ئ قرديئ امرحدي ج ئ نلكويد اج ئ كودا ثم 

ق مكرا  اج ئ قوب  قرق دا  اقدة ج ئ كو ياش اجةرا  . أما يصئ الم مقا عة السليدا ية وا   ئ و تاايق    ج ئ بير

 قد   ئ و تاايق    مقا عة السليدا ية    ج ئ قوب  قرق دا  نذا ا بد من ا شايق الم أ وا   F.shlechtendaliiالرو  

   غرب  F.barbeyiالدرطقة الصمممحرااية وقتصمممر و تاممماينا    مقا عة الصمممحرا  ال ربية حيث  ممم ئ و تاممماي الرو   

كم كدا ا  الرو  6 قد اجد    مديرة الرمادي اجروب الر  ة بدسممما ة  F. blancheiكم بيردا الرو  260الرمادي بدسممما ة 

F.ovina  كم علم الطريا السري  بين مديرت  الرمادي االر  ة ثم يسير بأ تاايق 260و تار شداق غرب الرمادي بدسا ة

و تاممممممر قرب بي    F.rutbaensisالم غرب مديرة الةلوجة امديرة يااة ااصممممممو ً الم جروب مديرة الر  ة . االرو  

 الم جروب اغرب مديرة الرمادي اشممممرق مديرة الر  ة ايت ه لل رب من مديرة الر  ة    اادي الودت ايتحر  اصممممو ً 

 (2( ام1الاكئ م الر  ة كدا موض    
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 فى البيئات والترب العراقية Ferula( توزيع انواع الجنس 2جدول)

 

 فى العراق Ferula( التوزيع الجغرافى و عدد المقاطعات واالرتفاع النواع الجنس 3جدول)

البيئات والترب 

 العراقية

 

F.barbeyi F.blanchei F.orientalis F.ovina F.rutbaensis F.schlechte

ndalii 

Sandy soil    +  + +  

Clay soil     +  

Gravelly soil    + + + 

Sandy clay soil    + +  

Sandy stony 

soil 

    +  

Rocky gypsum 

gravelly soil 

   +   

Rocky land +  + + + + 

Sandy gravelly 

soil 

   +   

Sandy loam soil   +    

Limestone soil   +   + 

Road side    +   

Alluvial soil     +  

 

 االرتفاع

 )م(

 

 عدد

المقاطعا

 ت

 

 المقاطعات الجغرافية

 

 

 االنواع

 

 

 ت

  DSD DWD DGA DLG MJS MSU MRO MA

M 

  

500-300 1  +       F.barebyi 1 

300-50 1  +       F.blanchei 2 

3000-950 3      + + + F.orientalis 3 

660-50 1  +       F.ovina 4 

400-200 1  +       F.rutbaensis 5 

1500-1300 1      +   F.schlechtendal

ii 

6 
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 المدروسة في المناطق والمقاطعات الطبيعية العراقيةFerulaL( خارطة توزيع األنواع لجنس 1الشكل )

*F.orientalis øF. Shlechtendalii ®F.rutbeansis 

©F.avinaOF.barebyi ●F.blanchei 
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 Ferula( يوضح عدد المقاطعات التي ينتشر فيها كل نوع من أنواع جنس 2الشكل )

X  عدد المقاطعات = 

Y          االنـــــــــــــواع = 
 

 المصادر باللغة العربية

 ,.ZizophoraL.,ThymbraL( . ديا ة تصريةية مقاي ة أل وا  األجراس 2001ع اس مال يات  , ميسو  خضر   .1

MicromeriaBenth.,MenthaL.. للعاةلة الاممممممةويةLabiatae  . العراق . أُ راحة دكتوياق . جامعة ب داد   

 كلية العلوم . 

 لحكدة/ جامعة ب داد .( . علم ال ينة الر اتية ,  بية ا1989الحل  ,م يد يشيد احكدة ع اس العا   م  .2

 Nitrariaceae( . ديا ة تصريةية مقاي ة لدراتت العاةلتين2013الطاة  ,غسا  ياام عيدا  م  .3

Lindley,Zyghoyllaceae Br. .العراق , ي الة ماجستير . كلية التربية للعلوم الصر ة . جامعة ديالم    

 OnosmaL.(Boraginaceae) ة أل وا  ال ر  . ديا ة تصريةية لل ر  مقاي (1992)الداودا  , عذبة  ان    .4

    العراق, أ راحة دكتوياق. كلية العلوم , جامعة ب داد.

.    العراق. Campanula L.(Campanulaceae)(. ديا ة تصريةية أل وا  ال ر 2004 عيد , جونر  تاح م .5

 أ راحة دكتوياق .جامعة صالح الدين , كلية التربية .
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