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  ة النامية بريا في العراق واهميته التصنيفيAlcea L. (Malvaceae)طلع انواع الجنس 

   علي حسبن عيسى الموسوي، خزعل ضبع وادي الجبوري
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 الخالصة
 .Alcea   Lنوعــــا مــــن انــــواع الجــــنس )11(اســــة الحاليــــة الــــصفات المظهريــــة لحبــــات طلــــع ناولــــت الدر        ت

)Malvaceae ( ٍالناميـــة بريـــا فـــي العـــراق واوضـــحت الدراســـة ان حبـــات طلـــع انـــواع الجـــنس كرويـــة الـــشكلSpherical 

 20 -100(دا تر والكبيـــرة جـــيمـــايكروم )100-50( وجميعهـــا مـــن الحبـــات الكبيـــرة الحجـــم Granularواســـطحها حبيبيـــة 

 وطبيعـة قممهـا  Spinesواطوال شويكاتها ) قطرها( Diameterوقد اختلفت انواع الجنس في حجم الحبة ) روميترمايك

Apexes  وعـــرض وطبيعـــة قواعـــدهاBases وكثافـــة الـــشويكات فـــضال عـــن االختالفـــات فـــي اقطـــار ثقـــوب االنبـــات 

Aperatures  كانت للنوع )قطرا(ل الدراسة ان اصغر الحبات حجما فقد ظهر من خال. وكثافتها بين انواع الجنس A. 

Koelzii Riedl.  تر بينمــا اكبرهـا كــان فـي النــوع يمـايكروم )90(حيـث بلـغ قطرهــاA.sulphur  Boiss. حيـث بلــغ 

 )13( A.koelzii  فقـد كانـت اطـول الـشويكات فـي النـوع Spinesلكن من ناحية اطوال شويكاتها  .تريمايكروم) 132(

د كـان فـمعـدل عـرض قواعـد الـشويكات ف ترامـايمايكروم )A. setosa Boiss. )9    النـوع تر بينمـا اقـصرها فـييمـايكروم

 )3( .A. digitata Boiss و  .Al-Musawi & Al-jibouri◌ِA) longipeduncularis (اصـغرها فـي النـوعين

 A. peduncularis(Boiss. & Housskn.)  و  A. dissecta Baker . تر واكبرهــا فــي النــوعينيمـايكروم

 اقلهـا كثافـة امـا  A. arbelensis اكثـر االنـواع كثافـة بالـشويكات بينمـا النـوع A. koelziiتر وكـان النـوع يمـايكروم)5(

 .A.arbelensis (Boiss. & Housskn.) & Aاقطــــار ثقــــوب االنبــــات وكثافتهــــا فقــــد كــــان النــــوعين 

longipeduncularis  تريمـايكروم2اقل مـن( اقل االنواع(  بينمـا النـوعA.  moselensis I. اكبرهـا )تر يمـايكروم)3.5
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  لقــد تــراوح لــون الحبــات بــين االصــفر . اكثــر االنــواع كثافــةفي ثقــوب االنبــات .A.kurdica Schechtوكــان النــوع 

   .والبرتقالي وااللوان التي بينهما

ة االهميـة التـصنيفية لهـذا الطلـع فـي عـزل انـواع بما ورد انفا من االختالفات بين حبات الطلع يتبين في هـذه الدراسـ     

  . في التشخيص الذي يبنى عادة بدءا بالصفات المظهريةندهالجنس وكصفات سا

  

 المقدمة
 دورا بــارزا فــي حــل الكثيــر مــن المعــضالت التــصنيفية وربــط العالقــات Palynology         كــان لعلــم حبــات الطلــع 

وقــد ثبــت جــدوى ) 2004،الجبــوري (   علــى مــستوى االجنــاس والعــائالت Evalutionary relationshipesالتطوريــة 

  Climatology    وعلـم المنـاخ Plant geographyاهمية حبات الطلع في كثير من الدراسات مثل الجغرافية النباتية 

كـر وفيمـا يخـص العائلـة الخبازيـة   ذ) AL-Bayati,2001(و ) Geology    ( Al-Zubaidy,1998)وعلـم االرض 

    ان العائلـة ذات حبـات  (El-Ghazaly, 1990) و   )( Lawrance, 1951و  ) (Gunderson, 1950كـل مـن 

) 2004،العيـداني( بينمـا ذكـر Smoothly granular    وذات سـطوح حبيبيـة ناعمـة Spinescentطلع كبيرة وشائكة 

لم تحــوي يعــض انواعهــا علــى حبــات طلــع كبيــرة عائلــة مــن مغطــاة البــذور فــي العــا) 12(ان العائلــة الخبازيــة واحــدة مــن 

 الــــذي يتميــــز بحبــــات طلــــع كبيــــرة وثقــــوب انبــــات Malva type    فــــي الطــــراز الــــسادس Alceaووضــــع الجــــنس 

Polypantorate   1994،         ســعد (   كثيــرة موزعــة بانتظــام علــى جــدار الحبــة وذات اشــواك كثيــرة كمــا ان ( 

)      Chirstensen,1986( يــة يمكــن اســتخدامها فــي تــصنيف نباتاتهــا وهــذا مــا اكدتــهاوضــح ان حبــات طلــع العائلــة الخباز

 SEM والنفــاذ  TEMنوعــا تابعــا للعائلــة الخبازيــة باســتخدام المجهــر االلكترونــي بنوعيــه الماســح ) 120(حيــث درســت 

اســتخدما ) (Hosni&Araffa,1999واشــارت الــى االهميــة التــصنيفية لــصفات حبــات الطلــع فــي العائلــة فــضال عــن ان 

صفات حبات الطلع والصفات المظهريـق للتمييـز بـين المراتـب التـصنيفية التابعـة للعائلـة ومـن الدراسـات الموسـعة للعائلـة 

)   2008، الــد بيــسي( جنــسا تابعــا للعائلــة ) 32(نوعــا مــن ) 85(    اذ تــضمنت 2004 ســنة .Perveen et. alدراســة 

فال توجد دراسة او اشارة عـن حبـات طلـع انـواع الجـنس الناميـة بريـا فـي العـراق علـى اما بشان انواع الجنس قيد الدراسة 
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ـــداني( الـــرغم مـــن ان   ـــات  )  EL-Nagger (2004,و ) 2004،العي ـــع فـــي نبات درســـا االهميـــة التـــصنيفية لحبـــات الطل

نس فقـد درس االول النـوع     العائلة الخبازية واتجاهاتها التطورية حيث درس كل منهما حبات طلع نوع واحـد مـن انـواع الجـ

 A. sulphurea   والثاني درس النوعA.rosea .   

 ان الهدف من الدراسة معرفة مميزات حبات طلع انواع الجنس ومدى فائدتها فـي عـزل مراتـب الجـنس التـصنيفية فـضال 

  .تطوري لهاعن وصف حبات طلع انواعه النامية بريا في العراق وبشكل مقارن ومحاولة متابعة االتجاه ال

  

   Methods& Materialsالمواد وطرائق العمل 

التي تم جـمعها في اثناء الـسـفرات الحــقلية % 70      اعتمدت دراسـة حـبات الطـلع على العينات المحفوظـة في كحـول 

الخطوات  مـع التحـوير التـي تـتلخص بـ( Al-Mayah, 1983 )لمقاطعـات القطـر الجغرافية اذ اسـتخدمت طريقـة الميــاح 

  :االتية 

  .اخذ متك ناضج ووضعه في زجاجة ساعة 

فتح المتك بابرتي تشريح ثم سحب حبات الطلع مع الصبغة بقطارة خاصة لكل نوع ووضعها على شريحة زجاجيـة    

 . Cover slide  ثم تغطيتها برفق بوساطة غطاء الشريحة Slideنظيفة 

حبـة ) 25-20( ودرسـت لكـل نـوع حـوالي  Olympus فحصت حبات الطلع تحت مجهر ضوئي مركب مـن نـوع   

 وحـساب 40وقياس اطوال الشويكات وعرضها واقطار الثقوب ، تحت العدسة ) 10(وحسب قطر كل حبة تحت العدسة 

 التي من خاللهـا امكـن معرفـة االختالفـات Ocular micrometerمعدالتها وقد استخدم المقياس الدقيق للعدسة العينية 

 تحــت العدســة Leitz-wotzlar حبــات طلــع انــواع الجــنس ثــم صــورت بــالمجهر الــضوئي المركــب نــوع والتغــايرات بــين

 )ً التي وصـفها الميـاح ايضـا  Acetolysis،  اما العينات الجافة فقد استخدمت معها طريقة المعاملة الحامضية ) 40(

Al-Mayah, 1983 )م يتم جمعها في اثناء الـسفرات الحقليـة ،   مع التحوير حيث اعتمدت هذه الطريقة لالنواع التي ل

 :اذ استخدمت العينات الجافة المودعة في المعشب الوطني ومعشب الجامعة التي تتلخص خطواتها على النحو اآلتي 
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  . دقائق 5 لمدة اقل منKOHهيدروكسيد البوتاسيوم % 10 اخذ متوك من االزهار الجافة وغليها في محلول -

 هــالم الكليــسرين ثــم وضــع غطــاء الــشريحة –ريحة زجاجيــة نظيفــة ووضــع قطــرة مــن الــسفرانين  وضــع العينــات علــى شــ-

  .برفق ثم فحص العينات بالمجهر الضوئي المركب كما في الطريقة االولى 

  

    Discussion& Resultsالنتائج والمناقشة 

  كبيـــرة الحجـــم ذات  Spherical  كرويـــة الـــشكل Alceaلقـــد اظهـــرت الدراســـة الحاليـــة ان حبـــات طلـــع الجـــنس   

 Granularفي الحبه الوحده واسـطحها حبيبيـة   ثقب200 كثيرة تزيد عن Apertures  وثقوب انبات Spinesشويكات 

وطــول الــشويكة وطبيعــة ) قطرهــا ( ، وقــد اختلفــت انــواع الجــنس فــي حجــم الحبــة  (Erdtman,1969)وهــذا يتوافــق مــع 

ًن هنـاك اختالفـات فـي اقطـار ثقـوب االنبـات بـين انـواع الجـنس فـضال عـن قمتها وكذلك عرض وطبيعـة قاعـدتها ، كمـا ا

  امتــازت بكــون A. arbelensisاختالفــات فــي كثافــة الــشويكات والثقــوب فقــد تبــين مــن الدراســة ان حبــات طلــع النــوع  

 ) 96( ات شويكاتها غير كثيفة وثقـوب انباتهـا صـغيرة الحجـم وذات لـون اصـفر برتقـالي غـامق وكـان معـدل اقطـار الحبـ

مـــــايكروميتر وكانـــــت  ) 4( مـــــايكروميتر، ومعـــــدل عـــــرض قواعـــــدها  ) 11( مـــــايكروميتر ، ومعــــــدل اطــــــوال الـــــشويكات 

مــايكروميتر وهــي  ) 2( الـشويكات رمحيــة طويلـة مــسندقة النهايـة ، امــا ثقـوب انباتهــا  فقــد كـان معــدل اقطارهـا اقــل مـن  

   بانهــا كثيفــة بالــشويكات والثقــوب ، اذ بلــغ A. digitata النــوع فــي حــين امتــازت حبــات طلــع. االصــغر بــين االنــواع  

( مايكروميتر ، اما شويكاته فقد كانت طويلة ورفيعـة ومدببـة النهايـة ، وبلـغ معـدل اطوالهـا  ) 92( معدل اقطار الحبات 

وامتازت . روميتر مايك) 3(مايكروميتر ومعدل اقطار ثقوب االنبات ) 3(مايكروميتر ، وبلغ معدل عرض قاعدها  ) 11

  امتـازت  A. dissectaاال ان حبـات طلـع النـوع . الحبـات بكونهـا ذات لـون اصـفر برتقـالي وسـطح حبيبـي غيـر مـستو 

مـايكروميتر وكـان معـدل اطــوال  ) 108( بكون ثقوب انباتهـا اكثـر كثافـة مـن شـويكاتها ، وقـد بلـغ معـدل اقطـار الحبـات 

مـايكروميتر ، فـي حـين بلـغ معـدل  ) 5( فيعـة مدببـة وبلـغ معـدل عـرض قواعـدهامايكروميتر وكانت ر ) 12( الشويكات 

   فقــد ظهــرت A. guestiiامــا النــوع  . مــايكروميتر وكانــت الحـــبات ذات لــون برتقــالي  )  3( اقطــار ثقــوب االنبــات 

 ) 96(  اقطارهـــا حبـــات طلعـــه بلـــون برتقـــالي محمـــر ، وكانـــت كثيفـــة بالـــشويكات الطويلـــة الرفيعـــة المدببـــة اذ بلـــغ معـــدل
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مايكروميتر ، اما ثقـوب انباتهـا  ) 3.5( مايكروميتر ومعدل عرض قواعدها ) 12(مايكروميتر ومعدل اطـــوال الشـويكات 

  اال ان حبـات طلعهـا A. koelziiمايكروميتر ، وعلى الرغم من كبر حجم نباتـات النـوع  ) 3( فقد كان معدل اقطارها 

ــم تكــن ذات اختالفــات جوهريــة  مــايكروميتر اي حجــم حبــات طلعــه  ) 90( عــن بــاقي االنــواع فقــد بلــغ معــدل اقطارهــا ل

ًصـغيرة نوعـا مــا مقارنـة بـاالنواع االخــرى ،وكـان معـدل اطــوال الـشـويكــات  ـواع الطويلــة مـايكروميتر وهــي مـن االنـ ) 13( ً

ر وامتـــازت الحبـــات بلونهـــا مـــايكروميت ) 3( لكـــن معـــدل اقطـــار ثقـــوب االنبـــات كـــان  ) 3.5 ( ومعـــدل عـــرض قواعدهــــا

   الـذي امتـاز بكونـهُ  مـن االنــواع واســعة A. kurdicaلكـن النـوع . البرتقـالي المـصفر وشـويكاتها الطويلـة غيـر الكثيفـة 

ـويكات وطـــبيعة نهاياتهــا وعــرض قواعــدها وكــذلك االنتــشار اظهــر تغـــايرات كثيــرة مــن ناحـــية حجـــم الحـــبات واطـــوال الــش

مـايكروميتر وهـي مـن  ) 128( ًاقطار ثقوب انباتها ومدى كثافة الشويكات والثقوب ، عمومـا كـان معـدل اقطـار الحــبات 

 ) 4( مــــايكروميتر ومعـــــدل عــــرض قواعــــدها  ) 10( الحـــــبات الكبيــــرة الحجـــــم ، امــــا معــــدل اطــــوال الــــشويكات فقــــد بلــــغ 

 ) 3.2( تر ، وامتـــــازت الحــــــبات بكـــــون ثقـــــوب االنبـــــات اكثـــــر كثافـــــة مـــــن الـــــشـويكات وكـــــان معــــــدل اقطــــــارها مـــــايكرومي

)  2004الجبــوري،(  ، وهــو نــوع جديــد علــى العلــم عثــرت عليــه دراســةA. longipeduncularisامــا النــوع . مــايكروميتر

مــايكروميتر امـا الــشويكات  ) 96( دل اقطارهـا ًفقـد امتـازت حبــات طلعـه بانهــا كثيفـة جــدا بالـشوكيات والثقــوب ، وبلـغ معــ

مــايكروميتر ،  ) 3( مــايكروميتر وهــي مــن االنــواع الطويلــة وبلــغ معــدل عــرض قواعــدها ) 12(فقــد بلــغ معــدل اطوالهــا 

مــايكروميتر وكانــت الحبــات ذات لــون ) 2(وامتــازت ثقــوب انباتهــا بانهــا صــغيرة الحجــم ، اذ بلــغ معــدل اقطارهــا اقــل مــن 

 ظهـر ان ثقـوب  A  mosulensis             بات ، وعند دراسة حبات طلع  غير مستو كثيف بالحبياصفر وسطح

 10( مايكروميتر ،اما شويكاتها فقد بلغ معدل اطوالهـا  ) 96( انباتها اكثر كثافة من شويكاتها ، وقد بلغ معدل اقطارها 

مـايكروميتر وكانـت  ) 3.5( اقطـار ثقـوب االنبـات مايكروميتر وكـان معـدل  ) 4( مايكروميتر ومعدل عرض قواعدها ) 

 A. peduncularisُالحبات ذات سطح حبيبي ولون احمر مصفر ، وعلى عكس النوع السابق كانت حبـات طلـع النـوع 

مـايكروميتر ، امـا الـشويكات فقـد كانـت ذات  ) 100( ذات شويكات اكثر كثافة من ثقوبهـا اذ بلـغ معـدل اقطـار الحبـات 

مـــايكروميتر ، اي ان  ) 5( مـــايكروميتر ومعـــدل عـــرض قواعـــدها ) 10( غيـــر مدببـــة وكـــان معـــدل اطوالهـــا نهايـــة مائلـــة

مـايكروميتر ولـون الحبـات برتقـالي مـصفر ) 2.4(الشويكات عريـضة القاعـدة فـي حـين كـان معــدل اقطــار ثقـوب االنبـات 
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فـة بالـشويكات والثقـوب وامتـازت شـويكاتها  اختلف عن سـابقيه بـان حبـات طلعـه كانـت كثيA. setosaلكن النوع )  فاتح(

مـايكروميتر ؛ امـا ثقـوب انباتهـا  ) 3.5( مـايكروميتر ومعـدل عـرض قواعـدها ) 9(بانها مدببة ، حيث بلغ معدل اطوالهـا 

   A. sulphureaًواخيـرا النـوع .   مـايكروميتر 104 مـايكروميتر وكـان معـدل اقطـار الحبـات 2.5فكـان معـدل اقطارهـا 

مـايكروميتر  ) 132( ِزت حبـات طلعـه بكونهـا كبيـرة الحجـم وانهـا االكبـر بـين االنـواع حيـث بلـغ معـدل اقطارهـا الذي امتا

ًمـايكروميتر وهـي االقـل طـوال بـين االنـواع  ) 8.5( كما انها كثيفة بالشويكات والثقوب ، فقد بلغ معـدل اطـوال الـشويكات 

( مــايكروميتر فــي حــين بلــغ معــدل اقطــار ثقــوب االنبــات  ) 4 ( اال انهــا ذات نهايــة مدببــة ، وبلــغ معــدل عــرض قواعــدها

  وقــد ظهــر مــن خــالل الدراســة ان جميــع انــواع الجــنس ذات .وكــان لونهــا اصــفر مــشوبا بالخــضرة مــايكروميتر  ) 2.5

ً ممــا يــدل علــى انهــا مــستقرة تطوريــا فــي الوقــت الحاضــر كمــا ان حبــات  monomorphicحبـات طلــع احاديــة المظهــر 

وعلـى . لفارغة او العقيمة كانت معدومة او نادرة مما يـدل علـى قـوة خـصوبة انواعـه واسـتقرارها كمراتـب تـصنيفية الطلع ا

العيـداني ( فـق مـع مـا توصـل اليـه ضوء ما تقـدم فـان دراسـة حبـات طلـع هـذا الجـنس ذات فائـدة تـصنيفية مهمـة وهـذا يتوا

ة بـين انـواع الجـنس مـن الناحيـة المظهريـة اعطـت نتـائج  اذ ان التـداخالت الكثيـر( El-Naggar, 2004 )و  ) 2004،

   A. kurdic( ًامكن استخدامها في حل كثيـر مـن التـداخالت والسـيما االنـواع المتـشابهة مظهريـا ، كمـا هـو الحـال فـي  

( و   )      A. guestii  و A. sulpharea( و )  A. mosulensis   وA. digitata( و  )     A. setosaو

A. arbensis و  A. koelzii . (   وبمـا هـو جديربالتاكيـد ان المظاهرالخارجيـة الدقيقـةMicro morphological 

characters  ثابتة الى حد كبير ومهمة كصفات ساندة في العزل والتشخيص .  
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    ◌ِA. arbelensis     A.digitata                              A. dissecta 

      

        

A. kurdica         A.koelzii                              A. guestii 

 

          

A. longipeduncularis    A. mosulensis    A. peduncularis 
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sulphurea                                         A. setosa 

  Alcea Lجنس لوحة حبات الطلع النواع ال
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  رقم العينة  االنواع  ت
اسم 

  المعشب
  موقع العينة

1  A. 

arbelensis 

460119  
460118  
22522  
49764  

BUH 

BUH 

BAG 

BAG 

  السليمانية ، جبل قابي قره داغ 
  م سميرچالسليمانية ، الجبل المحاذي  لنهر 

  السليمانية ، بنجوين 
  اربيل حاج عمران 

2  A. digitata  460114  
460116  
52449  

11،102  

BUH  
BUH 

BAG 

BAG  

   زاخو– كم قبل مفرق دهوك 5دهوك ، 
الموصـــــــل ، ســـــــنجار ، بـــــــين معمـــــــل الـــــــسمنت 

  والمدينة
  الموصل ، جبل سنجار كارسي 

  الموصل ، جبل سنجار ، شمال المدينة
3  A. dissecta  460122  

460123  
BUH 

BUH  
  السليمانية ، دربندخان 

  كالر ، سه رته ك
4  A. guestii  460113  

460127  
460124  

22978  
29024  

BUH 

BUH 

BUH 

BAG 

BAG  

   كم بعد قره داغ5السليمانية ، ديوانة ، 
  مـال چمـچ كم قبل 5السليمانية ، 

  دهوك ، كلي زاخو 
  زاخو ، جبل بخير 

  زاخو ، جبل خنتور 
5  A. koelzii  460111  

460125  
4049  
3672  

BUH 

BUH 

BAG 

BAG  

  دهوك ، زاويتة 
  عمادية دهوك ، ال

  الموصل ، عين سفني 
  الموصل ، شيخ عدي 

6  A. kurdica  460110  
460128  
460133  
460136  
460135  

BUH 

BUH 

BUH 

BUH 

BUH  

  دهوك ، سواره توكه
  دهوك ، كاني ماسي 

  اربيل ، راوندوز 
  السليمانية ، سره سير

  اربيل ، جبل هيبة سلطان 
7  A. 

longipedun

cularis  

460109  
460137  

BUH 

BUH  
  دهوك ، بين ابراهيم الخليل وفيش خابور، 
  دهوك ، بين ابراهيم الخليل وفيش خابور

8  A. 460108  
460138  

BUH الموصل ، المشراق  
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  . العينات التي درست حبات طلعها مع ذكر مواقعها واماكن حفظهاأرقامجدول يبين 
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mosulensis  460139  
22938  

BUH 

BUH 

BAG  

  الموصل ، حمام العليل 
  الموصل ، القيارة 

  الموصل ، قرية كيرانة 
9  A. 

pedunculari

s 

460140  
460105  

15931  
26532  

BUH 

BUH 

BAG 

BAG  

  دهوك ، شرانش المسيح
  جبل سنجار ، مرسالت التلفزيون

  اربيل ، كاللة ، شمال رايات 
  اربيل ، بشتشان 

10  A. setosa  460142  
460143  
460144  

8050  

BUH 

BUH  
BUH 

BAG  

  اربيل ، سبيلك شقالوة 
  ان پاربيل ، كسنزان ، قرية كومه سـ

  اربيل ، جبل هلكورد
  الوة اربيل ، شق

11  A. 

sulphurea  
460102  
460103  
460147  

55744  
7154  

BUH 

BUH 

BUH 

BAG 

BAG  

  ديالى ، ترسغ
  السليمانية ، باني خيالن 

  ديالى ، جنوب جلوالء 
  االنبار ، حديثة 
   كم شمال بيجي 48صالح الدين ، 
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