
  

 

 ) في العراقGastrocotyle BGE. )Boraginaceaeدراسة تصنیفیة للجنس 

  عادل موحان عداي الزبیدي     

  

 

 

149Vol: 9 No: 2,  May  2013 ISSN: 2222-8373  

  في العراق )Gastrocotyle BGE. )Boraginaceaeدراسة تصنیفیة للجنس 
  

  عادل موحان عداي الزبیدي

  قسم المحاصیل الحقلیة/  الكلیة التقنیة الزراعیة في حلبجة -السلیمانیة  –جامعة بولي تكنیك    

  

  الخالصة

النامي في العراق حیث درست حیدالنوع الوBunge.  Gastrocotyle  تضمن البحث الحالي دراسھ تصنیفیھ شاملھ للجنس

خواص نباتات ھذا الجنس والول مره بما في ذلك دراسھ المظاھر الخارجیھ لحبوب اللقاح وحساب العدد الكروموسومي 

، فقد وجد ان لشكل الكأس الزھري سابقااالحادي كما تم تعیین خصائص ذات قیمھ تصنیفیھ للجنس لم یتم التطرق الیھا 

الخویط بالمتك واتصال االسدیھ باالنبوب التویجي وعدم بروزھا خارج فوھة التویج ووجود الزوائد اللھاتیھ  ومواقع اتصال

وشكل البنیدقات وزخرفتھا السطحیھ وموقع السره فیھا اضافة الى شكل حبوب اللقاح حیث اتضح بانھا متماثلة االقطاب 

الزھاره وسیادة التلقیح الخلطي فیھا اضافة  Protandryمبكره وخماسیة االخادید ذات الثقوب وبوجود ظاھرة الذكوره ال

الى حساب العدد الكروموسومي االحادي لنباتات الجنس واعطاء وصفا مظھریا الشكال ھذه الكروموسومات وتصویرھا 

كما  ودراسة طبیعة الكساء الشعیري لجمیع اجزاء النبات ورسم مخططات توضیحیھ لمختلف اجزاء النبات وحبوب لقاحھ

 تم تحدید البیئھ ونوعیة التربھ التي تنمو فیھا نباتات الجنس وتحدید التوزیع الجغرافي لھا على المقاطعات العراقیھ. 

    متماثلة االقطاب , العدد الكروموسومي , العراق , وحید النوع  الكلمات المفتاحیة:

  

  ةالمقدم

بنوع واحد في العراق ھو النوع    Boraginaceae الذي یعود للعائلھ Bunge. Gastrocotyleالجنس  یتمثل 

Gastrocotyle hispida Forssk.)اعطى بنثام وھوكر ,(Bentham & Hooker , 1873  وصفا موجزا للجنس

ان الجنس اعاله ھو   (Gusuleac , 1928)المدروس مشیرا الى نوعھ الوحید النامي في اوربا واسیا , فیما اكد كوسلیاك

انتشار ھذا النوع في العراق وحدد مناطق  (Zohary , 1946), وقد ذكر زوھاري .Hormuzaki Gusulاالقرب للجنس 

) فذكر وجود ھذا النوع في العراق, واكد كل من بالك Guest , 1966انتشاره في ایران والمناطق المجاوره, اما كیست (

اعاله في العراق مبینین مناطق انتشاره. ) وجود النوع (Al-Rawi , 1964)والراوي    (Blackelock , 1948)  لوك 

فأشارا الى وجود ھذا الجنس في العراق متمثال بالنوع اعاله وبینا مناطق   (Ridda & Daood , 1982)اما رضا وداود

-Handel) , ,  (1910مازیتي  -انتشاره اعتمادا على القوائم التي اعدھا الباحثون الذین زارو العراق امثال   ھاندل

Mazzetti وزوھاري(Zohary , 1973)  وبالك لوك(Blacklock , 1949) اما ریخنكر ,(Rechinger , 1964) 

فاشار الى وجود ھذا الجنس ذو النوع الواحد في العراق مبینا مناطق انتشاره في المناطق المستویھ الواطئھ منھ. وفي البلدان 
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ینتشر في ایران, اما تاكھولم  G. hispidaان النوع في الفلورا االیرانیة  (Riedl , 1967)المجاوره ذكر ریدل 

Tackholm , 1974) فقد اشارت الى ان الجنس (Gastrocotyle  ذو نوع واحد ھوG. hispida  والضرب الذي یعود

ان الجنس  (Willis , 1973)ینتشر في مصر واعطىت وصفا مقتضبا لھ. ذكر وولس   .Var. songarica Trautvالیھ 

شران في شرق منطقة البحر االبیض المتوسط الى اواسط اسیا وشمال غرب الھند, وكذا الحال فیما یخص لھ نوعین ینت

في السعودیھ, وفي  G. hispidaانتشار النوع  (Migahid & Hamouda ,1974)الفلورا السعودیة فأكد مجاھد وحموده 

الى انتشاره في فلسطین وتفضیلھ البیئات   - Dothan ,1978) (Feinbrun دوثان  -الفلورا الفلسطینیھ اشار فینبرون

الصحراویھ ذات الترب الملحیھ وحدد مناطق انتشاره في العراق وفي منطقة البحر المیت من االردن وفي الصحراء 

اتي  العربیھ وایران والمناطق المجاورة لھا, بین توھمي و  .Gان النوع  (Tohme & Henriette ,  2007) ھنری

hispida  في المناطق الجافھ من لبنان ویسمى (قنھ قاسیھ الوبر). وذكر كاظمي ینتشر(Kazmi , 1970)  ان الجنس

Gastrocotyle لنك واخرون   -ینتشر في مناطق غرب الباكستان وفي كشمیر ووصفھ بعدة كلمات, اوضح زو جي

(ZhuG-ling  et al. ,1995) د وباكستان وجنوب غرب اسیا في ان الجنس بنتشر نوعان منھ في كل من افغانستان والھن

 , Selvi & Bigazzi), وبناء على ماذكر سیلفي وبیكازي hispida .Gحین ینتشر نوع واحد فقط في الصین ھو النوع  

ان الجنس قید  (Hilger et al. , 2003)و ھلكر واخرون  (Bigazzi et al. , 2002)وبیكازي واخرون  (2000

دون ان یذكرو مناطق انتشارھما   .G. macedonica Degen. & dorflو  .hispida Gالدراسھ یضم نوعین ھما 

وذكرو انھما متمیزان في ازھارھما واشكال میاسمھما وحبوب لقاحھما. ومن ھذا نجد ومن خالل ماذكر في اعاله بأنھ 

في الفلورات التي  التوجد ایة دراسھ تصنیفیھ مسبقھ عن ھذا الجنس في العراق او في المناطق المجاوره سوى ماورد

ذكرت في اعاله والتي اعطت وصفا مقتضبا ومشیرة فقط الى مواقع انتشاره دون اعطاء صوره واضحھ عن الجنس 

ومظاھره الخارجیھ بالرغم من كونھ من النباتات الطبیھ مما توجب دراسة ھذا الجنس بشكل تفصیلي حیث تم تحدید صفاتھ 

ھریھ شاملھ اضافھ لدراسة المظاھر الخارجیھ لحبوب اللقاح واجراء دراسھ خلویھ المظھریھ اعتمادا على اجراء دراسھ مظ

تضمنت حساب العدد الكروموسومي االحادي ودراسة التوزیع الجغرافي لھ في العراق وتثبیت مواقع انتشار الجنس على 

در االشاره الیھ الى ان جمیع خارطھ اعدت لھذا الغرض باالضافھ الى تحدید البیئات التي تعیش فیھا نباتاتھ ومما تج

وكذلك تشخیص عینات الجنس  G. hispidaالمصادر انفة الذكر تشیرعلى وجود نوع واحد للجنس في العراق ھو 

المحفوظھ في المعاشب العراقیھ بصوره صحیحھ بما یخدم الفلورا العراقیھ اذ تعتبر ھذة الدراسھ ھي االولى بخصوص ھذا 

  الجنس في العراق.  

  

  د وطرائق العملالموا

  الدراسة المظھریھ وحبوب اللقاح - 1

  Morphological study& pollen grains  اعتمدت الدراسھ الحالیھ بشكل اساس على ماتم جمعھ من قبل الباحث من

 1997-1998و 1989  -  1988نماذج طریھ خالل السفرات الحقلیھ لمعظم مناطق انتشار الجنس في العراق لالعوام 
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) في كلیة العلوم جامعة بغداد BUHالى النماذج المعشبیھ المودعھ في المعاشب العراقیھ وباالخص معشب الجامعة (اضافة 

 ) حیث تمBUN) ومعشب متحف التاریخ الطبیعي ((BUA) ومعشب كلیة الزراعھ BAGوالمعشب الوطني العراقي (

الفلورات وتم اخذ قیاسات لجمیع االعضاء واالجزاء  عزل وتشخیص النماذج اعتمادا على المفاتیح واالوصاف الوارده في

النباتیھ وفحصھا بشكل دقیق تحت مجھر التشریح وتم وضع رسوم توضیحیھ لمعظم االجزاء النباتیھ بحسب قیاساتھا 

ھر واشكالھا وبخصوص االجزاء الدقیقھ والصغیره جدا كالبنیدقات والشعیرات وحبوب اللقاح فقد تم دراستھا باستعمال المج

یاباني الصنع. درست خصائص حبوب اللقاح بعد استخراجھا من المتوك الناضجھ للعینات    Olympus الضوئي المركب

.  Al  mayah , 1983)(  جلي كلسرین المیاح -الطریھ ووضعھا على شرائح زجاجیھ نظیفھ واستخدام صبغة السفرانین

) في كال المنظرین القطبي  (Eوالقطر االستوائي  P )طبي(حبة طلع تضمنت قیاس المحور الق 20-25 واخذت قیاسات ل

واالستوائي وتم تحدید االخادید ذات الثقوب ومعرفة اشكالھا في المنظرین القطبي واالستوائي ووصف حبة اللقاح اعتمادا 

  على النتائج التي تم الحصول علیھا .

  Cytological studyالدراسة الخلویھ - 2

من افراد تعود لنفس النوع  Randomlyمن الحقل مباشرة وبصوره عشوائیھ  Flower budsجمعت البراعم الزھریھ 

 Carnoy, تم القتل والتثبیت بواسطة محلول كارنوي االول Vialsومن مناطق مختلفھ, وضعت البراعم في قناني صغیرة 

fluid 1  یتكون من حجم واحد من حامض الخلیك الثلجي )Glacial acetic acid  حجوم من الكحول المطلق وثالث

Absolute alcohol  والمحضر انیا في الحقل شارما و شارما(Sharma & Sharma , 1972)  وتركت البراعم في

واستبدل في الیوم التالي بنفس التركیز  %70ساعھ في درجة حرارة الغرفھ وغسلت بعد ذلك بكحول تركیز  20-24المثبت 

مكرر) بأستخدام  (10-20 دد الكروموسومي في تحضیرات یتراوح عددھا بین   للتخلص من اثار الحامض وقد حسب الع

 & Darlington)والتي حضرت بطریقة دارلنكتون والكور  2 %بتركیز Aceto –Orcin اورسین  –صبغة االسیتو 

La Cour , 1960)  وتم تصویر الخالیا بواسطة كامیرا مجھرWild Herbrugg.  

  Ecology and Geographical Distributionفي البیئھ والتوزیع الجغرا - 3

في العراق اعتمادا على  المعلومات التي تم التوصل  Gastrocotyleتم تحدید نوع البیئھ التي تعیش فیھا نباتات الجنس 

الیھا من خالل السفرات الحقلیھ اضافة الى المعلومات الموجوده على العینات المودعھ في المعاشب المذكوره انفا 

لغرض توزیع نباتات الجنس (Guest , 1966) ستعملت خارطة العراق ذات المقاطعات الجغرافیھ التي اوردھا كیست وا

  حسب انتشارھا في مقاطعات العراق الجغرافیھ.
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  النتائج والمناقشھ

   Morphological study& pollen grainsوحبوب اللقاح  الدراسة المظھریھ - 1

الجنسین  ھما Gastrocotyle للجنس Boraginaceaeعدیده اتضح ان اقرب اجناس العائلھ من خالل مراجعة المصادر ال

Anchusa L.   وHormuzakia لكن وجد ان الجنس  ,حیث یرد عادة بین ھذین الجنسین في معظم الموسوعات النباتیھ

وده في اباط االوراق وھي ذات المدروس یتمیز بشكل جلي عن الجنسین انفي الذكر من حیث طبیعة ازھارة المنفرده الموج

حویمالت قصیره جدا كذلك طبیعة الكأس الزھري المكسو بالشعیرات البیضاء الكثیفھ وذات طبیعھ خشنة الملمس, وبناء 

على المالحظات الحقلیھ وماتم االطالع علیھ من مصادر وفحص ودراسة جمیع العینات المحفوظھ في المعاشب العراقیھ لذا 

. G. hispidaالمتمثل بنوع واحد في العراق وھو النوع  Gastrocotyleھري دقیق لنباتات الجنس امكن وضع وصف مظ

اعشاب حولیھ یغطي جسمھ شعیرات كثیفھ متباینھ االشكال معظمھا خشنھ الملمس وقاسیھ وتختلف  -ویمكن وصفھ كما یلي:

ون ذات طبیعھ خشبیھ بالرغم من كونھا حولیھ ویختلف كثافتھا باختالف اجزاء النبات, اما طبیعة الجذور فھي وتدیھ بنیھ الل

ملم   1 - 4سم وقطره من الوسط بین 6 - 15الجذر في طبیعة تفرعھ یاختالف البیئھ التي ینمو فیھا ویتراوح طولھ بین 

ھ ذات ترب وكان اكثر طول تم تسجیلھ في النباتات التي تنمو في بیئات رملیھ واقصر طول كان في النباتات النامیھ في بیئ

سم عادة وقد  7 - 35رملیھ مضغوطھ او رملیھ حصویھ حیث كانت الجذور قصیره ومتفرعھ. طول الفرد النباتي الواحد 

ملم ذو طبیعھ   3 - 6سم عند توفر البیئھ المالئمھ ویتراوح قطر الساق الذي یكون متناسق عادة من 75یصل الى اكثر من 

منبطح الى صاعد متفرع من  Quadrangularمجوف ورباعي المقطع عشبیھ,غض اخضر اللون الى اخضر مصفر 

وتتفرع ھذه الفروع عند  Procumbentالقاعده الى فروع عدیده منتشره بحیث تبدو عدة سیقان تستلقي على االرض 

واخرى قصیره وقاسیھ  hispidنھایاتھا العلویھ الى فروع اخرى ثانویھ قصیره, یغطي سطح الساق شعیرات خشنھ 

Strigose  ملم ذات قواعد منتفخھ  2یصل طولھا الى حواليSwollen base  بیضاء اللون اضافة الى شعیرات غدیھ

متفرعھ وغیر متفرعھ وغیر متساویھ االطوال وللشعیره الواحده قاعده عریضھ شبھ درنیھ وعموما تتغایر اشكال وكثافة 

). االوراق القاعدیھ   1ھ على طول اضلع الساق (الشكل ھذة الشعیرات تبعا لموقعھا على الساق وتبدو واضحھ وكثیف

محتشده عند قاعده الساق ومستلقیھ على سطح التربھ كلیا او محتشده عند قاعدة الساق وترتفع قلیال عن مستوى سطح التربھ 

منھ ومتقابلھ في عند منطقة اتصالھا بالساق ,اما االوراق الساقیھ فھي متبادلھ على الساق في االجزاء السفلى والوسطى 

اجزائھ العلیا بعد تفرعھ اذ تخرج من اباطھا براعم زھریھ عادة. ویمتد نصل الورقھ الواحده من االوراق القاعدیھ والساقیھ 

السفلیھ الى مسافھ طویلھ وضیقھ لالسفل حیث یظھر سویق الورقھ ممتدا ومسطحا اخضر الى اخضر مصفر وتوجد 

لسویق ووسطھ, تكون نصول االوراق القاعدیھ متشابھھ ومتساویھ االبعاد على مستوى الشعیرات بشكل كثیف على حافتي ا

  Obtuseالى مدوره Acuteوقمة النصل حادة  Oblong to lanceolateالفرد الواحد اشكالھا متطاولھ الى رمحیھ 

سم,  1 - 3.5السویق  سم  وطول  x 11 - 5 1 - 4ابعاده   Undulate واحیانا شبھ متموجھ  Dentateوحافتھ مسننھ 

وتكون االوراق القاعدیھ مكسوه بشعیرات كثیفھ على السطح العلوي واقل منھ كثافھ على السطح السفلي اذ یقتصر وجودھا 

تخرج خلیھ الشعیره من درینھ  hispidاحیانا على العرق الوسطي , تكون الشعیرات  الالغدیھ على نوعین, خشنھ 
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Tubercle  ملم واخرى قصیره  وقاسیھ  3ویصل طول الشعیره الى لماعھ مفرده وملساءStrigose  ذات قواعد منتفخھ

Swollen base  بیضاء اللون مؤلفھ من صف واحد الى ثالث صفوف من الخالیا  یصل طول ھذه الشعیرات الى حوالي

قاعده عریضھ شبھ درنیھ,  ملم اضافة الى شعیرات غدیھ متفرعھ وغیر متفرعھ وغیر متساویھ االطوال وللشعیره الواحده 2

اما العروق فھي شبكیھ وبارزه على سطح النصل السفلي ومنخفضھ على السطح العلوي, االوراق الساقیھ السفلیھ متیادلھ 

وتبدو  dentateقمة النصل مدوره وحافتھ مسننھ  Oblong to oblanceolate على الساق متطاولھ الى رمحیھ مقلوبھ

سم ومن حیث كسائھا الشعیري فھو  اشبھ بما  x 10 - 3 1 - 3.5عیرات علیھا ابعاد النصل لكثافة الش Ciliateمھدبھ 

واكثر احتشادا على الساق من االوراق  Sessileموجود في االوراق القاعدیھ, اما االوراق الساقیھ العلویھ فھي جالسھ 

والرمحیھ المقلوبھ  Ellipticجیھ واالھلیلی Lanceolateالساقیھ السفلى وتتخذ اشكال عدیده فمنھا الرمحیھ 

Oblanceolate  واحیانا متطاولھOblong  وقد توجد ھذة االشكال جمیعھا على الفرد النباتي الواحد, قمة النصل حاده او

سم, االوراق الساقیھ العلویھ التي تخرج من اباطھا  x   6 - 2.5 1 - 2مدوره واحیانا حاده الى مدوره, ابعاد النصل 

. 1)(الشكل  Axillaryالزھار مفرده او ثنائیھ في ابط الورقھ الواحده اوتكون  Leafy bractsعد قنابات ورقیھ االزھار ت

ملم مكسو بشعیرات كثیفھ قصیره جدا, الكأس الزھري  1 - 3یمتاز الحامل الزھري بكونھ قصیر جدا اذ یتراوح طولھ 

 Acute toفصوص رمحیھ الشكل, قمة الفص حاده الى محتده  بطول االنبوب التویجي مقسم بالقرب من القاعده الى خمسة

acuminate  ال یختلف شكل  ملم, 0.5 -1ملم وعرضھ   1 - 2وحافتھ مشعره بكثافھ بشعیرات خشنھ ویتروح طول الفص

 Whitishالكساء الشعیري للكأس الزھري عنھ في االوراق ماعدا كونھ اكثر كثافة اذ یبدو شكلھ شائك ضارب للبیاض 

bristly – barbed   وھذا واضح على السطح الظھري لفصوص الكأس اما السطح الداخلي لھذه الفصوص فیكون كسائھ

. یتمیز التویج بشكلھ القمعي الى االنبوبي 2)كثیفھ بیضاء اللون (الشكل  Velutinousبشكل شعیرات ناعمھ 

Infundibular to tubuler ء الملتحم انبوبا طولھ بطول الكأس واطول مرتین من اذ تلتحم االوراق التویجیھ ویشكل الجز

في وقت البرعم الزھري, لون االنبوب التویجي ارجواني  Imbricateطول فصوص التویج, فصوص التویج متراكبھ 

ومن خالل االطالع على خصائص  Pale violateاما فصوص التویج فذات لون بنفسجي شاحب  Pale purpleشاحب 

ذكر في الفلورا االیرانیة ان شكل التویج قمعي او  (Riedl , 1967)لمناطق المجاورة وجد ان ریدل الجنس في فلورات ا

في الوقت الذي یظھر شكلھ وبكل وضوح قمعي الى انبوبي ومما یؤكد ذلك ماذكره كل من  Hypocrateriformطبقي 

اذ وصف االول النویج  (Feinbrun – Dothan , 1978) دوثان  - و فینبرون( Rechinger , 1964) یخنكر ر

وقد یعود السبب في ذلك  Infundibular to Tubulerفي حبن وصفھ الثاني باالنبوبي الى القمعي  Tubulerباالنبوبي 

ھو تمییز الجنس ونوعھ بحیث الیحتاج ھذة الدقھ في التشخیص او لصغر ازھاره وعدم سھولة وصف اجزائھا بالعین 

ملم في حین تتراوح ابعاد االنبوب  x 1 – 0.5 2.5 - 3تشریح, تتراوح ابعاد التویج بین     المجرده ودون استخدام مجھر ال

ملم وتمتاز فصوص التویج بكونھا صغیره جدا,  التویج خالي كلیا من الشعیرات اال انھ  x1 1 – 2 -  0.5التویجي بین 

 2)انیھ مثلثھ الشكل بیضاء اللون ( على ھیئة تراكیب لس  Faucal appendagesیحتوي على خمس زوائد لھاتیھ 

كل , ویمتاز االنبوب التویجي بوجود غدد رحیق بنیھ اللون عند قاعدتھ وبذا یبدو ان ازھار ھذه النباتات خلطیة التلقیح الش

Crossing  بالرغم من كون االسدیھ تتصل جمیعھا في وسط االنبوب التویجي تقریبا وفي مستوى واحد حیث ترتكز اسفل
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اذ ان المتوك  Dichogamyد اللھاتیھ للتویج والتبرز خارج التویج ویبدو ایضا ان االعضاء الجنسیھ متباینة النضج الزوائ

ومما یعزز  Protandrousتنضج قبل ان تكون المیاسم مستعده الستالمھا في نفس الزھره اي ان االزھار مبكرة الذكوره 

یجي وتلون التویج وھذه دالئل على ان ھذه االزھار تفضل التلقیح ذلك ھو وجود غدد الرحیق عند قاعدة االنبوب التو

في  Self - pollinationالخلطي لكون ھاتین الصفتین من صفات االزھار حشریة التلقیح ولریما یحدث التلقیح الذاتي 

 Androeciumره ازھار ھذه النباتات وعموما فأن ھذه الظاھره بحاجھ الى دراسات مستقبلیھ معمقھ. یتكون جھاز الذكو

مرتكزه وسط او الى االعلى من وسط االنبوب التویحي وتحت  Epipetalousفوق تویجیھ  Fertileاسدیھ خصبھ  5 من

الزوائد اللھاتیھ بین القواعد السفلیھ للفصوص التویجیھ, المتوك بیضیھ الشكل ثنائیة الفصوص طولیة التفتح وعموما یكون 

ملم ویتصل المتك الواحد االصفر اللون اتصاال قلقا  0.5تحاما بسیطا, طول المتك فصا المتك ملتحمین مع بعضھما ال

Versatile  ملم حیث یتصل الخویط بنقطھ واحده عند منتصف ظھر   0.5 – 1بالخویط القصیر الذي یتراوح طولھ بین

یتفق مع ماتوصل الیھ ) وھذا  2(الشكل  Isopolarھي متماثلة القطبین  Gastrocotyleالمتك. حبوب لقاح الجنس 

المتناظره وھذا یتفق   Colporate, وقد اتضح ان حبة اللقاح خماسیة االخادید ذات الثقوب (Ghazaly , 1995)خزعلي  

اذ ذكرو ان حبوب لقاح الجنس  (Anjum  Perveen  &  M. Qaiser , 1995)مع ماتوصل الیھ بیرفین وقیصر 

Gastrocotyle   خماسیة االخادید ذات الثقوب وان حبوب لقاح العائلھBoraginaceae  تمتلك صفات تصنیفیھ مھمھ في

في   Prolateعزل وتشخیص العویئالت واالجناس واالنواع ضمن العائلھ, وتبدو حبة اللقاح متطاولھ محدبھ النھایتین 

  x 22 34لمنظر القطبي , متوسط حجم حبة اللقاح المنظر االستوائي وخماسیة الزوایا واالضالع مسطحھ الفتحات في ا

مایكرون , وتبدو فتحات االخادید اھلیلیجیھ الشكل اما الزخرفھ السطحیھ فغیر متمیزه بوضوح حیث تبدو منطقة استواء 

  .   Psilate to perforateالحبھ وكأنھا ذات زخرفھ شبكیھ في حین بقیة اجزاء سطح الحبھ مثقب الى املس

  

یحوي بروز في  Capitateواحده ذات میسم مفرد رأسي الشكل او ھامي  Pistilاالنوثھ فیتألف من مدقھ مفرده  اما جھاز

قمتھ ومتمیز بوضوح عن القلم سواء بشكلھ او لونھ الذي یختلف عن لون القلم حیث یكون وردي مزركش بحلیمات بیضاء  

ملم اما عرضھ  0.5 – 1یض اللون خالي من الشعیرات طولھ  بین مفرد قصیر جدا اب Styleملم, القلم  0.5التتجاوز ابعادة 

ابیض اللون الى ابیض مصفر ذو اربعة  Ovary, المبیض  Gynobasicملم وھو متاعي قاعي  0.5فال یتجاوز ال 

روز ), ونجد ھنا ان نباتات الجنس العراقیھ تمتاز بكون میاسم ازھارھا رأسیھ او ھامیھ ذات ب   2فصوص ملساء (الشكل

 Zhu)لنك واخرون  -و زو جي (Feinbrun – Dothan , 1978)دوثان -واضح في قمتھا في حین ذكر كل من فینبرون

Ge-ling  et al. , 1995)  ان میاسم ازھار الجنسGastrocotyle  تكون شبھ ھامیھSubCapitate یتسع الكأس قلیال .

ملم  x 3 – 1.5 0.5 – 1ا المشطور حیث تصل ابعاده   بعد التلقیح واالخصاب وتزداد مساحة فصوص الكأس من جزئھ

وذلك لبقائھ مع الثمره الى مراحل النضج حیث تكون ابعاد الكأس  Permanentویتصف الكأس الثمري بكونھ مستدیما 

ملم ھذا وتكون فصوص الكأس الثمري موازیھ للبنیدقات ویكون الكأس الثمري مكسوا بشعیرات  x 1.5 – 1 3 – 4ككل  

یفھ واكثر صالبھ مما ھي علیھ في الكأس الزھري وتزداد كثافتھا على حواف فصوص الكأس وسطحھ الظھري في حین كث

كل 2) تقل كثافتھا على السطح السفلي   x 3 – 4ابعاد الواحده منھا Nutletsبنیدقات  3 – 4, یضم الكأس الثمري ( الش
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سطحھا الظھري محدب اما البطني فمقعر  Light brown للون بنیھ فاتحة ا Reniform    ملم, كلویة الشكل  1 – 1.5

, Ventralذات منقار حاد الزاویھ وزخرفتھا السطحیھ عباره عن اخادید شبكیھ بینھا حلیمات لماعھ, موقع السرة بطني 

بشكل بنیدقاتھا  ). وبھذا نجد ان نباتات الجنس العراقیھ تمتاز2الشكل(ملم تحیط بھا حافھ دقیقة التسنن 3طول فتحة السرة 

في الفلورا  Riedl , 1967) (وزخرفتھا السطحیھ الممیزه عن بقیة نباتات الجنس في البلدان المجاوره حیث ذكر ریدل 

فذكر انھا  (Feinbrun – Dothan ,  1978) دوثان - االیرانیة ان بنیدقات نباتات ھذا النوع شبھ بیضیھ اما فینبرون

ن ھذا الوصف غیر دقیق وقد یعود السبب في ذلك الى صغر ازھار وبنیدقات نباتات ھذا بیضیھ عریضھ الى كلویھ ویبدو ا

الجنس وعدم سھولة وصف اجزائھا دون استخدام المجھر ومما یعزز ذلك ھو عدم وجود وصف متشابھ لالجزاء الدقیقھ 

  لنباتات ھذا النوع بما في ذلك البنیدقات.

 Cytological study      الدراسة الخلویھ - 2

النامیھ نباتاتھ في العراق حیث یحسب ھذا العدد الول مره   G. hispidaتم حساب العدد الكروموسومي االحادي للنوع  

الكروموسومیھ  Data والتوجد معلومات تشیر الى حساب عدد الكروموسومات الفراد ھذا النوع مسبقا لذا تعتبر المعطیات

و تبین ایضا  14االھمیھ وقد تأكد ان العدد الكروموسومي االحادي للنوع اعاله ھو المتعلقھ بھذا النوع على درجة كبیره من 

 Meiosisمن مراحل االنقسام االختزالي  Metaphase 1ان الكروموسومات واضحة االشكال في الطور االستوائي 

تظمة االحجام تقریبا وھناك وقد لوحظ بأن كروموسومات النوع اعاله من Pollen mother cellsلخالیا االم لحبوب اللقاح 

اختالفات في مواقع السنترومیر فقسم منھا ذات تخصرات وسطیھ واخرى تحت طرفیھ والقسم االخر ذات تخصرات تحت 

التي قام بھا الزبیدي  .Anchusa L) وتجدر االشارة ھنا الى ان ھذا العدد لم یسجل ضمن انواع الجنس  1وسطیھ ( اللوحة 

(Al-Zubaidy , 1989)  )وھذا ماعزز رأي الباحث وماذكرة ھلكرHilger , 2003  بناء على نتائج بحثھ  في كون (

والذي اكد ایضا ان المجموعھ الشقیقھ لھذا الجنس غیر  Anchusa جنسا مفصوال عن الجنس  Gastrocotyleالجنس 

) مابین الجنسین Gusuleac  1928 ,واضحھ ولیس ھناك دلیل جزیئي للعالقھ الوثیقھ التي ذكرھا كوسلیاك (

Hormuzakia  و Gastrocotyle. 

 Ecology and Geographical Distributionالبیئھ والتوزیع الجغرافي  - 3

ذات  Geographical variationsواالختالفات الجغرافیھ  Ecological factorsالمعروف ان للعوامل البیئیھ  من

ذلك على الصفات المظھریھ الدقیقھ وخصوصا التشریحیھ منھا وحتى  نأثیرات واضحھ على الصفات المظھریھ ویمتد تأثیر

ان   (Radford et al. , 1974)اكد رادفورد واخرون   على محتوى النبات من المواد الكیمیائیھ التي تتأثر بفعل البیئھ.

ایة االمر وذلك من اجل فھم على باحث التصنیف ان یالحظ الصفات المظھریھ التي ترتبط مع العوامل البیئیھ المختلفھ في بد

في الحقل والمختبر , كذلك عملیة الربط بین مدى التغایرات البیئیھ  Structural variationsجید للتغایرات التركیبیھ 

لذا اخذت بنظر االعتبار الصفات المظھریھ التي ترتبط مع العوامل  معینھ. Taxonوتأثیراتھا على وصفھ لمرتبھ تصنیفیھ 

تلفھ والربط بین مدى التغایرات البیئیھ وتأثیراتھا على وصف نباتات الجنس قید الدراسھ من خالل تسجیل البیئیھ المخ
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المالحظات البیئیھ الضروریھ التي تفیدنا في مجال عزل وتشخیص نباتات الجنس دون الخوض في الدراسات البیئیھ كونھا 

راسة التوزیع الجغرافي الي جنس تسھم بشكل كبیر في تحدید دراسات واسعھ الیمكن تغطیتھا من خالل ھذه الدراسھ, ان د

وعزل مراتب تصنیفیھ ادنى ضمن الجنس اوحتى النوع ویعتبر ایضا كقاعده اساسیھ في فھم االدلھ النشوئیھ والتطوریھ 

یھ من المالحظات الحقل .(Al-Mashhdani , 1992)االنواع واالجناس, المشھداني  Migrationوھجرة  Originواصل 

وما تم دراستھ من عینات معشبیھ محفوظھ في المعاشب العراقیھ لعشرات السنین وما مدون علیھا من مالحظات بیئیھ فقد 

تنتشرعلى حواف الطرق والحقول بشكل افراد متناثره او مجامیع سكانیھ  Gastrocotyleاتضح ان نباتات الجنس 

Population ھیئة افراد قلیلھ متداخلھ مع مجتمعات نباتیھ  قلیلھ العدد عادة كما لوحظ انتشاره علىCommunities  

كما تنمو نباتات الجنس في الترب   Hard compact sandy soil اخرى تفضل النمو في ترب رملیھ مضغوطھ بشده 

حضر او تنمو في الترب ذات الصخور المرمریھ المحطمھ كما ھو الحال في اثار ال Stony silt soilالغرینیھ الحجریھ 

والجزیره العلیا كذلك تنمو نباتات ھذا الجنس في مناطق التالل في الترب الصخریھ والصخریھ الحصویھ والرملیھ 

الحصویھ والتالل الرملیھ الصخریھ وفي الترب الجبسیھ  كما ھو الحال في مناطق تالل حمرین وقد تنمو في الترب الرملیھ 

یھ الخصبھ وخصوصا في المناطق ذات الترب المزروعھ. اما من حیث الطینیھ وعلى جوانب الطرق ذات الترب الطین

في معظم المقاطعات العراقیھ فھي تنتشر في مقاطعة  Gastrocotyle) فتنتشر نباتات الجنس 3التوزیع الجغراقي ( الشكل 

ود لعائالت اخرى جنوب غرب البصیھ على ھیئة افراد متناثره ومتداخلھ مع مجتمعات نباتیھ تع DSDالصحراء الجنوبیھ 

كما تنتشر جنوب وجنوب غرب منطقة السلمان وبالتحدید Chenpodiaceae و   Fabaceaeو   Asteraceaeكالعائالت 

كم جنوب وجنوب غرب  40على مسافھ تقرب من   Flat stony silt plainمنطقة السھل الغریني الحجري المستوي 

كم جنوب غرب السلمان وفي منطقة الجرابیات جنوب وجنوب شرق  135 - 140منطقة السلمان ویمتد انتشارة الى مسافة 

كم غرب   100حیث  تنتشر نباتات الجنس على مسافھ تقرب من  LBAمنطقة السلمان ویمتد انتشاره الى مقاطعة البصرة 

اطق لبصرة كما ینتشر في مناكم حنوب غرب  40وجنوب غرب البصرة وفي مناطق الزبیر وعلى مسافھ تبلغ حوالي 

جنوب غرب الزبیر حیث وجدت نباتات الجنس نامیھ على ھیئة افراد متناثره ومتداخلھ مع نباتات الشنان(الرمث) 

Haloxylon   من العائلةChenopodiaceae واذا انحدرنا غربا باتجاه مقاطعة الصحراء الغربیھ DWD   فقد جمعت

نوب شرق مدینة الرطبھ حیث ینتشر على ھیئة افراد نباتاتھ من غرب منطقة الفلوجھ وغرب الرمادي وصوال الى ج

متباعده ویزداد انتشاره باتجاه مدینة عانھ وخصوصا في مناطق التالل الصخریھ والحصویھ فیما یمتد انتشار الجنس باتجاه 

راد حیث تنتشر نباتات الجنس على ھیئة اف FKIومقاطعة كركوك  FUJوالعلیا  DLJالشرق في مقاطعة الجزیره السفلى 

متباعده في المقاطعھ االولى قرب اثار الحضر وفي المناطق الزراعیھ وعلى جوانب الطرق وعلى التالل الحصویھ الرملیھ 

وفي الترب الحصویھ الطینیھ في المقاطعتین الثانیھ والثالثھ وباتجاة الشرق والى الجنوب الشرقي من مقاطعة السلیمانیة 

MSU ه من مناطق دربندخان ویستمر انتشار الجنس لیمتد الى مقاطعة المرتفعات حیث جمعت نباتات الجنس الول مر

من LCA وصوال الى مقاطعة السھل الرسوبي االوسط   LEAومقاطعة السھل الرسوبي الشرقي FPFالحدودیة الشرقیة 

انقین ومندلي حیث تزداد افراد النوع بانتشارھا في مناطق خ DGAالعظیم  –جھة ومن جھة اخرى الى مقاطعة الغرفھ 

ویستمر انتشاره بمحاذاة الشریط الحدودي وصوال الى مناطق بدره والشھابي والطیب الحدودیھ في المقاطعھ االولى اما في 
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فیمتد انتشاره جنوب غرب مندلي باتجاه بعقوبھ حیث جمعت نباتات الجنس من مناطق الصدور  LEAالمقاطعھ الثانیھ 

 –د متباعده ویمتد انتشار الجنس الى الشمال من منطقة الخالص باتجاة مقاطعة الغرفھ وشھربان التي تنمو على ھیئة افرا

العظیم لیصل الى سلسة جبال حمرین شرقا حیث تنتشر نباتات الجنس على حواف الطرق وعلى سفوح التالل الرملیھ ویمتد 

امراء والثرثار وفي مزارع سامراء ذات االنتشار غربا وصوال الى مدینة سامراء حیث تنتنشر نباتات الجنس في مابین س

الترب الرملیھ ولم یسجل انتشار نباتات الجنس في المناطق الجبلیھ العالیھ وھذا دلیل على خصوصیة نمو نباتات ھذا الجنس 

  في حاجتھا لترب وبیئات خاصھ شبھ صحراویھ .
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A systematic study of the genus Gastrocotyle Bunge. (Boraginaceae) in          

iraq . 

 
Adel Mohan Adai AL-Zubaidy 

 
Abstract 

This investigation include comprehensive taxonomic study on genus Gastrocotyle Bunge.  in 

Iraq, where studied the properties of plants, this race for the first time, including the study of 

externalities to pollen grains and calculate the haploid chromosome number, were also set 

properties of the value of taxonomic genus has not been touched upon earlier, It was found 

that the shape of the flowering calyx and locations contact of filaments to anthers and 

attached stamens with corolla tube and lack of visibility outside the mouth of corolla and the 

presence of faucal appendages and form of nutlets and ornamentation surface and the location 

of the hilum where in addition to the form of pollen grains , where it became clear as the same 

polarity ( Isopolar)  and five grooves with  pores and the existence of the phenomenon of 

masculinity early Protandry for its flowers and crossing are dominant where in addition to 

account haploid chromosome number and giving a description of phenotypic to forms of the 

chromosomes and photographed and to study the nature of the  indumentum to all parts of the 

plant and draw diagrams of the various parts of the plant and pollen grains. Also identified the 

environment and quality of the soil that grows the plants and geographical distribution with 

the district of Iraq.  

 

Key words: Monotypic, Isopolar, chromosome number, Iraq 
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  hispida  Gastrocotyleالعدد الكروموسومي االحادي للنوع    (1)لوحھ
  ) x 6.7= x 100التكبیر (النامي في العراق  

 

  hispida  Gastrocotyleمخطط یوضح العدد الكروموسومي االحادي للنوع 
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20mm.                             

 

 

 

 

 

                                                                             

  

  1mm.    

  

  

    

  

           

  hispida  Gastrocotyleالتغایرات في اشكال وابعاد االوراق والشعیرات للنوع  (1)شكل 

  

 الشعیرات الغدیھ    الشعیرات الالغدیھ     
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  5mm.  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

 

     5µm.  

 

  

  hispida  Gastrocotyleزاء الزھریة والثمریة وحبوب اللقاح للنوع بعض االج (2)شكل 
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  المقاطعات الجغرافیة العراقیة في Gastrocotyleخارطة تبین توزیع الجنس  (3)شكل 

  

 


