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 ( في العراقChenopodiaceae) .Salsola Lدراسة تشريحية مقارنة لبعض انواع الجنس 

  نجالء مصطفى العبيد

 جامعة تكريت -كلية التربية للعلوم الصرفة  - قسم علوم الحياة

 الخالصة

والةي  يعةول للعاةلةة الرمراميةة  .Salsola L( انواع تابعةة للنةن  7الحالية الصفات التشريحية المقارنة لـ )تناولت الدراسة 

Chenopodiaceae : واألنواع هي 

Salsola baryosma (Schult.) Dandy و Salsola canesens subsp. Serpeutinicolaو Salsola crassa 

M.B.  و Salsola jordanicola Elg و Salsola pseudonitraria Aellen et Rechf.و Salsola 

vermiculata L. و Salsola volkensii Schwelne.et Aschers.  

وتمت لراسة الخصاةص التشريحية المميزة للسيقان واالوراق وربطها مع مسارات البناء الضوةي لهيه االنواع، وأوضحت 

في نصولها  Kranz anatomy( وذلك لوجول التشريح الخاص 4Cون )الدراسة ان جميعها تعول لنباتات رباعية الكارب

نصول غير مننحة في المقطع المستعرض، والميزوفيل المتميز الى طبقة  وتميزها بأوراق عصارية جالسة غير معنقة و

 وجول كساء سطحي  عمالية حلقية اسفل البشرة  واخرى اسفننية مركزية، وعدم تميز منطقة العرق الوسطي فيها، و

 المكسو بشعيرات غدية وال غدية .  Salsola vermiculataعدا النوع  non glandular  hairشعر  ال غد  

 ، العاةلة الرمرامية  ،  العراق .  Salsola: لراسة تشريحية ،  الكلمات المفتاحية
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Abstract 

The present study dealt with the anatomical characteristics of 7 species of the genus Salsola 

L. which belongs to the Chenopodiaceae family, and these species were: Salsola  baryosma 

(Schult.) Dandy; Salsola canesens subsp. Serpeutinicola ; Salsola crassa M.B. ; Salsola 

jordanicola Elg.  ; Salsola pseudonitraria  Aellen et Rechf. ; Salsola vermiculata L. ; 

Salsola volkensii Schwelne. et Aschers; The anatomical characters of the stem and leaves 

have been studied and connected with the photosynthetic pathways of the studied species. The 

study cleared that all the species belong to the C4 plants for the presence of Kranz anatomy in 

their blade; the species leaves were succulent and sessile the blade were un-winged in the 

cross section; the mesophyll distinguished to a circular  palisade  layer  below the epidermis 

and a centric  spongy layer ; the midrib was undifferentiated ;as well as of the presence of 

non- glandular hairs  on the species ,except the  specie Salsola vermiculata L. which had  

glandular hairs in addition to the non -glandular hairs.   

Keywords: Anatomical study, Salsola, Chenopodiaceae, Iraq. 
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 المقدمة

أعتمالاً على شةكل البةيور  divisionالى اقسام  Meyer (1)هو العالم Chenopodiaceae أول من قسم العاةلة الرمرامية 

واحةد مةن أكبةر األجنةاو وأوسةعها انتشةار فةي    Salsolaواألجنة ووجول االلبومين المعروف حالياً باالليرون . يعدُ النةن 

وتحةةةت  Chenopodiaceae :Familyضةةمن العاةلةةةة   Salsolaأن النةةةن   Hooker (2)و Bentham العةةالم اذ اشةةةار

الةةةى ان  Schinz (4)و  Ulbrich (3)، بينمةةةا اشةةةار Salsoleae :tribeوالعشةةةيرة  Spirolobeae :subfamilyالعاةلةةةة

:  Spirolobeaeوتحةةةةةت العاةلةةةةةة  Chenopodiaceae  :Familyيعةةةةةول الةةةةةى العاةلةةةةةة الرمراميةةةةةة  Salsolaالنةةةةةن  

subfamily  والقطةةاعSection :Salsoloideae  وعشةةيرةSalsoleae :tribe أشةةـار ، Aellen  (5) 14إلةةى وجةةـول 

إلةى وجةول امانيةة  Hammouda (6)و  Migahidفي الموسوعة النباتيةة التركيةة، بينمةا أشةار Salsolaنوعاً تعول للنن  

 .Sو S. baryosmaوجةول نةوعين فقةم همةا  Daoud (7)و Al-Rawiأنةواع فةي الموسةوعة النباتيةة السةعولية ، وذكةر 

jordanicola  نوعةةاً فةةي الموسةةوعة النباتيةةة لمراضةةي المنخفضةةة  12فةةي الموسةةوعة النباتيةةة الكويتيةةة ، فةةي حةةين و ةةفت

نوعةاً واثاةة ضةرون منتشةرة فةي العةراق ،  22، الةى وجةول  Rawi Al- (9)، واشار  Rechinger (8)العراقية من قبل 

ا وإيران اعتمالاً على المؤشرات  الوراايةة ، أمةا نوعاً في غرن أسيا في كل من تركي  132لرو Black wall (10)بينما  

Akhani   فقةد ذكةروا وجةول عشةيرتين  همةا  (11)وجماعتةCaroxyloneae  وSalsoleae  مةن خةثل مؤشةراتrbcL 

spacer   فضـــــثً عـن لراسـة  .Toderich  (12)    لمنــــــــــــواعSalsola regelii   وS. kali   وS. laricifolia  

، وهناك مشاكل في تصنيف هيا النةن  بسةبا التشةاب  الكبيةر  S. vermiculaو    S. genistoidesو   S. cansecensو

فةي جنةون   Salsolaبين انواع  وضروب  ولحل هيه المشكلة اجريت العديد من الدراسات النينومي   والخلوية على جةن  

 Kadereitنةوع    22   اذ قسم  الى عةدة سثسةل بلةي فيهةا عةدل االنةواع  افريقيا  وشمال امريكا واستراليا  للتميز بين أنواع

أجنةاو   1-3واحدة مةن أكبةر عشةاةر العاةلةة الرمراميةة التةي بلةي عةدل اجناسةها   Salsoleaeوتعدٌ عشيرة  (.13وجماعت  )

واحةدة مةن   Chenopodiaceae، بينمةا  تعةد العاةلةة الرمراميةة Kuhn (14)تنتشر في المناطق االستواةية وشةب  المعتدلةة 

تضةم معمةم األنةواع رباعيةة الكربةون مةن ذوات الفلقتةين    Caryophyllales( عاةلة متطورة تنتمي إلى الرتبةة 11أ ل )

والتي تنتشر في المناطق المالحة والنافة من العالم  . وتتصف العاةلة ببعض الصفات منها البيور المركزية والننين الحلقةي 

في أوراقها   Betaineوالتغلظ الثانو  الشاذ في السيقان والنيور وتشاب  حبون اللقاح أضاف  إلى وجول  بغةأو الحلزوني 

Takhtajan (15).  لقةد تزايةد االهتمةام بدراسةة نباتةات رباعيةة الكةاربون لكفاءتهةا العاليةة فةي أنتةال الغةياء والتةي تعةد بحةل

العةةالم كمةةا قةةد تسةةتثمر  ةةفاتها المرغوبةةة لتحسةةين  ةةفات نباتةةات اثايةةة المشةةاكل الناجمةةة عةةن تزايةةد التعةةدال السةةكاني  فةةي 

، أال أن المعلومات عةن  Zhu   (16)الكاربون . وبالرغم  من وفرة المعلومات البايوكيمياةية األساسية الخا ة بهيه النباتات

البناء الضوةي غير اابتةة للنةن  النبةاتي تكشف هيه النباتات وتطورها وتكيفها وتأقلمها مازالت في بدايتها السيما وان أنواع 

الواحد  فضثً عن قلة الصفات والمعايير المعتمدة وحصرها باألوراق) بالةيات نصةل الورقةة ( فقةم أذ تمتةاز بوجةول غةثف 

 Kranz anatomyأو  Special anatomy)أو التشةريح الخةاص  photosynthetic bundle sheathالحزمةة التمثيلةي 

ويعد التشريح الخاص مثاالً جيداً للعثقة بين التركيا والوظيفة فةي  Black  (17)و  Campbell ير متميز( والميزوفيل غ



 

   

 ( في العراقChenopodiaceae) .Salsola Lة مقارنة لبعض انواع الجنس دراسة تشريحي

  نجالء مصطفى العبيد

 

27 Vol: 14 No:1, January 2018 

DOI : http://dx.doi.org/10.24237/djps.1401.355A  

     P-ISSN: 2222-8373 

     E-ISSN: 2518-9255   

 Cousins (19) Muhaidat and Denglerالنباتات وبالوقت نفسة   ةفة تركيبيةة تطوريةة مةن أسةثف اثايةة الكربةون 

ن إلةةةى تشةةةخيص خمسةةةة أشةةةكال مميةةةزة هةةةي .  وألى التنةةةوع فةةةي التشةةةريح الخةةةاص للرمراميةةةات رباعيةةةة الكربةةةو(18),

Atriplicoid  وKochioid  وSalsoloid  وKranz-Suaeedoid  وConospermoid  ،Carolin  (21)وجماعتةة 

Freitag &stichler, (20)   وأكتشةةف حةةديثاً تنوعةةاً أضةةافياً فةةي تركيةةا ووظيفةةة المسةةار ربةةاعي الكربةةون فةةي العاةلةةة .

. الةي  يةتم لاخةل خليةة كلورنكيميةة  Bienertia cyclopteraو  Borzczowia aralocaspicaالرمراميةة لنةوعين همةا 

، وعلةةى أسةةاو مةةا تقةةدم ولنةةدرة الدراسةةات علةةى (22)وجماعتةة    Freitag &stichler ,(21) Voznesenskayaمفةةرلة 

لةى الصةفات التشةريحية لمجةزاء نباتات اثاية ورباعيةة الكةاربون فةي العةراق والمنطقةة العربيةة فقةد ركةز البحةع الحةالي ع

 النباتية باتناه تسنيل  فات جديدة تضاف إلى الصفات المعروفة لمنواع اثاية ورباعية الكربون. 

 المواد و طرائق العمل

جمعةةت العينةةات النباتيةةة ال ننةةاز النوانةةا المختلفةةة فةةي هــةةـيه الدراسةةة مةةن الحقةةـل مباشةةرةً ومةةن منةةاطق القطةةر )الشةةمالية 

أرفةق مةع كةل عينةة  ، و2013( للمدة من آذار تشةرين الثةاني 7( التي أمكن الو ول إليها خثل جوالت حقلية عدة )والوسطى

Label . وبعد لراسة العينات بصورة تفصيلية واألجزاء النباتيةة  يحتو  على رقم النمع ومكان  وتاريخ  لمنواع قيد الدراسة

نةوع  Compound microscopeوالمنهر المركةا  Komaxنوع  dissecting microscopeكافة تحت منهر التشريح 

Altay  وتشخيصةةها بشةةكل  ةةحيح فةةي المختبةةر اعتمةةالاً علةةى الموسةةوعات النباتيةةة  التركيةةة واايرانيةةة والكويتيةةة إضةةافة إلةةى

( .  BUHبغةةدال ) ومعشةةا كليةة العلةةوم    جامعةةة BAG) مقارنتهةا بالعينةةات المولعةةة فةي المعشةةا الةةوطني   ابةةو غريةا ) 

 Labelوبعدها تم  كب  العينات النباتية وجففت لعدة أيام اةم ابتةت علةى أوراق معشةبي  نماميةة وابتةت عليهةا هويةة لكةل عينةة 

يحتو  على االسم العلمي ومكان النمع واسةم النةامع وبعةض المثحمةات البيويةة وأولعةت العينةات جميعهةا فةي معشةا كليةة 

 العلوم جامعة تكريت. 

  التقطيع اليدويتحضير المقاطع المستعرضة بوساطة 

تم تحضير مقاطع مستعرضة للسيقان واألوراق باستخدام طريقة القطع اليدو  الحةر و ةبغها بصةبغة السةفرانين أو اليةول فةي 

 (23)أيوليد البوتاسيوم. الخزرجي وعزيز 

 النتائج و المناقشة

 أوالً: الساق 

( في المقطع solidغير منوفة ) لد  Circularبينت النتاةج ان جميع االنواع قيد الدراسة تميزت بسيقان لاةرية الشكل 

ً في سمك الكيوتكل ومعدل سمك البشرة   Salsolaإذ سنل تحت النوع  ،المستعرض كما أوضحت النتاةج اختثفا

canesens subsp. Serpeutinicola. مايكروميتر وأعلى معدل لسمك الكيوتكل  3تكل إذ بلي ألنى معدل لسمك الكيو

وتراوح معدل سمك البشرة بين  Salsola  pseudonitrariaو Salsola baryosma مايكروميتر في النوعين  8.5بلي
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على التوالي وان االختثف في سمك  Salsola baryosmaو  Salsola  jordanicolaمايكروميتر في النوعين  30-11

في حين  Uniseriate، وظهرت البشرة أحالية الصف Krings and Kerp  (24) الكيوتكل يعول للتغيرات البيوي

  Lafta. فضثً عن تأارها بالعوامل البيوية Rudall  (25) االختثف في سمك البشرة وأبعالها يعول إلى سيطرة  ورااية 

ةج تباين في طريقة توزيع أنسنة منطقة القشرة وسمكها فمهر النسيج الكولنكيمي بشكل حلقة مستمرة ام وبينت النتا .(26)

أعلى معدل لسمك القشرة بلي  S. baryosmaيليها عدة  فوف من البرنكيما االعتيالية في جميع األنواع المدروسة وسنل 

وتدرل سمك القشرة في  S. pseudonitrariaفي النوع  مايكروميتر  85مايكروميتر وألنى معدل لسمك القشرة بلي  230

 Vascular. من جانا أخر بينت النتاةج أن الحزم الوعاةية 1. لوحة 1بقية األنواع المدروسة بين هيين الحدين. جدول 

bundles  كانت من النوع المفتوحopen collateral bundles وتترتا بشكل حلقة لاةرية حول اللا وكان أعلى معدل 

وألنى معدل لسمك  S. pseudonitraria و  S. jordanicola و S.  crassa مايكروميتر في االنواع  45لسمك اللحاء

وامتازت  .  S. volkensiiو   S. canesens subsp. Serpeutinicolaمايكروميتر في المرتبتين  25اللحاء بلي  

التي تتكون من ألياف  Bundle cap fibers  (( Bundle sheathاألنواع قيد الدراسة جميعها بوجول ألياف قبعة الحزمة 

 250 -65تمهر بشكل حلقة حول منطقة اللحاء كما أختلف معدل سمك الخشا بين   sclerenchymaسكلرنكيمية  

التوالي وتدرل سمك الخشا في بقية األنواع المدروسة بين  على S. pseudonitraria و S. volkensiiمايكروميتر في 

وبلي النى معدل لسمك  S.  crassaفي النوع  مايكروميتر 400 هيين الحدين، في حين بلي اعلى معدل لسمك اللا

 . S. canesens subsp. Serpeutinicola في النويع  مايكروميتر 180اللا

 الصفات الكمية لسيقان األنواع قيد الدراسة في المقطع المستعرض مقاس  بالمايكروميتر  1:جدول 

المراتا  الصفات

 التصنيفية
 سمك اللا سمك الخشا سمك اللحاء سمك القشرة سمك البشرة سمك الكيوتكل

S. baryosma 

 
10-5 (8.5) 40-20 (30) 260 -170 (230) 35-30 (32.5) 200-180 (190) 250-220 (230) 

S. canesens subsp. 

Serpeutinicola 

 
5-2.5(3) 20-10 (15) 100 -60 (86) 30 -20 (25) 250-120 (186) 220-120 (180) 

S.  crassa 

 
10-5 (7.5) 20-10 (12) 220-190 (205) 60 -20 (45) 200-80 (100) 500 -390 (400) 

S. jordanicola 

 
7.5-5 (6) 12.5-10 (11) 220-200 (210) 50 -40 (45) 220-150 (180) 300-200 (230) 

S. pseudonitraria 

 
10- 7.5(8.5) 30-10 (20) 150-140 (145) 50 -40 (45) 300- 200 (250) 350-300 (320) 

S. vermiculata 

 
10-5 (7.5) 20-15 (17.5) 100 -90 (95) 40) 35)45 300 -150 (220) 240-200 (220) 

S. volkensii 

 
7.5-5 (6.5) 20-10 (15) 150 -130 (140) 40 -10 (25) 70 -50 (65) 250-200 (220) 

*القيمة بين االقواو تمثل المعدل     
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 مقاطع مستعرضة  لسيقان األنواع المدروسة   1:اللوحة 

 (  A  ،E :  Epidermis ,  C :  Cortex ,  X :  Xylem ,  P : Pith: مكبر عن  ورة B) ورة 

 1- S. baryosma  2- S. canesens subsp. Serpeutinicola  3- S.  crassa  4- S. jordanicola 5- S. 

pseudonitraria.  

6- S. vermiculata  7- S. volkensii  

ثانياً: األوراق    

 220-860أوضحت نتاةج البحع الحالي أن سمك األوراق يختلف باختثف األنواع قيد الدراسة فترا وح سمكها بين 

على التوالي  وظهرت البشرتين العليا والسفلى أحالية الصف S.  crassa و  S. vermiculataمايكروميتر في النوعين 

uniseriate  ومغطاة بطبقة من الكيوتكل عدا أماكن الثغورStomata مايكروميتر    12.5فبلي أعلى معدل لسمك الكيوتكل
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مايكروميتر  في حين بلي  9.2إذ بلي معدل سمك الكيوتكل في    S. vermiculataيلي  النوع   S. vermiculataفي النوع 

مايكروميتر في جميع االنواع االخرى قيد الدراسة ، وأختلف سمك البشرة العليا عن السفلى في  7.5معدل سمك الكيوتكل 

والنى معدل لسمكها هو  S. crassaع  مايكروميتر في النو 33أوراق النوع الواحد ، فبلي اعلى معدل لسمك البشرة العليا 

 13-35وتراوح معدل سمك البشرة السفلى بينS. vermiculata و S. jordanicolaمايكروميترفي النوعين  15

(. تبين ان الورقة من النوع 2على التوالي )جدول S. volkensii و S. pseudonitrariaمايكروميتر في النوعين 

Isobilateral  المتوسم أذ تميز النسيجMesophyll  إلى برنكيما عماليةPalisade parenchyma  ظهرت اسفل

 تتوسم الورقة ومن الصفات المهمة Spongy parenchymaوأخرى إسفننية  ringالبشرتين العليا والسفلى بشكل حلقة 

ة من الخثيا المكون من طبق  Kranz anatomyالتي أظهرتها نصول األنواع قيد الدراسة هي وجول التشريح الخاص

البرنكيمية الخضراء والتي ظهرت مربعة الشكل وتترتا بشك حلقة تحيم بعدة طبقات من الخثيا االسفننية وتلك تعد من 

( . ظهر اختثف واضح في معدل سمك الميزوفيل فقد تراوح بين 2)لوحة  الصفات الرةيسة لنباتات رباعية الكاربون،

في حين تراوح     S. canesens ssp. Serpeutinicolaو  S. vermiculataمايكروميتر في المرتبتين  830-140

بينما تراوح  S. pseudonitrariaو  S. vermiculataمايكروميتر في النوعين  25-66معدل سمك طبقة العمالية بين 

 S. pseudonitrariaو  S. volkensiiمايكروميتر في النوعين  17.5-33معدل سمك الطبقة التشريح الخاص بين 

اذ  Al-Abide  (27) وتندر االشارة هنا الى عدم تميز منطقة العرق الوسطي وبهيا تتفق نتاةج الدراسة مع نتاةج لراسة 

مع نتاةج الدارسة الحالية من ناحية كون االوراق جالسة وغير متميزة الميزوفيل   Salsolaتشابهت  فات نوعي جن  الـ 

اثاة حزم أحدها كبيرة مركزيةواانتان جانبية  غيرة تراوح معدل طول الحزمة  ومنطقة العرق الوسطي، ولوحظ وجول

على التوالي وتراوحت القيم  S. crassa و   S. pseudonitrariaمايكروميتر في النوعين  66-156الوسطية بين 

 nonغد   االخرى  بين هيين الحدين ، في حين امتازت جميع االنواع المدروسة بوجول كساء سطحي شعر  ال

glandular  hairs  عبارة عن شعيرات الغدية ( تغطي السيقان واألوراق عدا النوع (S. vermiculata   الي  تميز

 والغدية .   glandular  hairsبوجول شعيرات غدية 
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 الدراسة  في المقطع المستعرض مقاس  بالمايكروميتر.قيد الصفات الكمية ألوراق األنواع  :2جدول  

 الصفات

 

 

 

 المراتا التصنيفية

 سمك

 الورقة

 سمك

 الكيوتكل

 سمك

 البشرة

 العليا

 سمك

 البشرة

 السفلى

 سمك

 الميزوفيل

 سمك

الطبقة 

 العمالية

 معدل سمك

التشريح 

 الخاص

 معدل طول

 الحزم

 الوعاةية

S. baryosma 

 

1100-830 

(840) 

10-5 

(7.5) 

30-20 

(22) 

40-20 

(30) 

750-560 

(670) 
45 23 115 

S. canesens subsp. 

Serpeutinicola 

 

850-840 

(845) 

10-5 

(7.5) 

30-20 

(23) 

40-20 

(26) 

850-820 

(830) 
63 26 93 

S.  crassa 

 

1080-570 

(860) 

10-5 

(7.5) 

40-20 

(33) 

40-20 

(33) 

830-650 

(700) 
36 26 156 

S. jordanicola 

 

910-800 

(853) 

10-7.5 

(9.2) 

20-10 

(15) 

20-10 

(15) 

830-700 

(783) 
50 25 115 

S. pseudonitraria 

 

500-450 

(460) 

10-5 

(7.5) 

20-10 

(16) 

20-10 

(13) 

450-350 

(380) 
66 33 66 

S. vermiculata 

 
300-140 

(220) 

15-10 

(12.5) 

20-10 

(15) 

20-10 

(15) 

270-110 

(140) 
25 25 80 

S. volkensii 

 
800-700 

(750) 

10-5 

(7.5) 

40-20 

(30) 

40-30 

(35) 

550-500 

(525) 
45 17.5 95 

  *القيمة بين االقواو تمثل المعدل  

 

 مقاطع مستعرضة ألوراق المنواع المدروسة   :2اللوحة 

1- S. baryosma  2 - S. canesens ssp. Serpeutinicola  3- S.  crassa  4- S. jordanicola 5- S. pseudonitraria ,   

6 - S. canesens subsp. Serpeutinicola ;7- S. jordanicola  
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