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 المستخمص

التابعين لمعائمة  E.cephalotesو Echinops armatus لمنوعين وخصائص القمم النامية الحالية الصفات المظهريةتضمنت الدراسة 
مرة  ألولاذ تعرض نتائج  وصفات  2102-2102والتي جمعت خالل السفرات الحقمية لممناطق الشمالية من العراق لمواسم النمو المركبة 

, ك وشعيراتية وصمدة  ومكسوة باشواشوكية ذات سيقان مخشبة وقو  هي اعشاب معمرة نباتات النوعينواظهرت الدراسة ان  ,في العراق
, وتبين من خالل فحص البراعم في كذلك صفات القمم النامية لمنوعينو  راق والقنابات القالفية والنوراتشممت الدراسة صفات السيقان واالو 

النورات ان ازهار الجنس هي خنثية وليست عقيمة اذ تحوي كافة االعضاء التكاثرية من اسدية وحبوب طمع ومدقات ومبايض وهي مبكرة 
. وتمت مناقشة التغايرات ضمن الصفات واتضح ان لصفات ل نضوج المدقات وتنثر حبوب الطمعلذكورة اذ تنضج االسدية وتتفتح قبا

ول وتراوحت اعداد القنابات في النوع اال  االوراق والسيقان والقنابات وخاصة الحمقة الداخمية منها اهمية تصنيفية كبيره في عزل النوعين
 وبينت الدراسة اهمية صفات القمم النامية في عزل النوعين .( قنابة في النوع الثاني21-01ين)ة بينما تراوح عددها ب( قناب22-21بين )
هما منطقة الغالف ومنطقة البدن وتميز النوع االول بوجود  المدروسة تميزت منطقتين مرستبمية لممقاطع الطولية الجنة النوعينحيث 

وتضمن البحث قياسات دقيقة  ن الخاليا المكونة لمنطقة الغالف,لنوع الثاني بوجود ثالث صفوف او طبقات مصفين من الخاليا بينما تميز ا
 المدروسة. لألجزاءالمظهرية فضال عن الصور التوضيحية المظهرية والتشريحية  لألجزاء

 , المرستيمات القمية, مبكرة الذكورةكممات مفتاحية: الكرة الشائكة
 توراه لمباحث الثاني.*مستل من اطروحة دك
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ABSTRUCT 
Present study delts with morphological and vegetative shoot apex characteristics of two species  Echinops 

armatus and E.cephalotes (compositae) which collected during trips field to the northern areas of Iraq in the 

seasons of growth 2012-2014. As it presents the results and characters  had been shown for the first time in Iraq. 

plant species are perennial herbs spinous with woody, strong and solid stems that covered with many types of 

indumentums like spines and hairs, the study included characters of stems, leaves, involucres bracts and 

inflorescences as well as characters of growing points of the two species, and by examining buds in inflorescences 

found that the flowers are hermaphrodite, not sterile which containing all the reproductive organs like stamens, 

pollen grains, pistils and ovaries, an early dehesence as mature anthers and bloom before the maturation of 

pistils and disperse their pollen.The study also discussed variations within the characters and it became clear 

that the characters of leaves, stems and involucres especially inner cycle, including the importance of taxonomic 

great isolate the two species. Ranged prepare involucres braces  in the first species is (20-23) bracts while the 

number varied between (19-20) bracts in the other one. The study showed the importance of growing points  in 

isolating the two species where characterized by two meristematic area in longitudinal embryos species. The first 

spices recognized by two rows of cells, while the other one marked three rows or layers of components of Tunica 

cells area, and ensures find accurate measurements of parts phenotypic as well as illustrations of morphological 

and anatomical parts studied.                     
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 المقدمة
  (Astereae)الى العائمة المركبة Echinops Lيعود الجنس 

Compositae  والتي تعتبر واحدة من اكبر العائالت النباتية
، جنسا 5151أنيا تضم ( 6)حيث ذكرالزىرية بعدد االنواع 

جنس  5522أنيا تحوي  (1)اشار نوعا بينما  05222
جنس  525مثل بريا في العراق بـ نوع تت 01222وحوالي 

 (17ما ). ان أول من وصف الجنس وأعطاه أسنوعا 512و
واختمف الباحثين في كيفية تقسيم ىذه العائمة عمى مراتب 

ضمن  .Echinops L تصنيفية ثانوية في موقع الجنس
ى ثالثة عشر قبيمة عم (4)فقد قسميا ،المراتب التصنيفية

رة الزىرية وشكل االسدية استنادا إلى ترتيب األزىار في النو 
في ( 3)القبائل الثالث التي قسميا  (14). بينما جمع والتويج

 ع عشائر:والتي قسمت عمى أرب Cardueaeقبيمة واحدة ىي 

Echinopinae و Carlinae وCarduinae   و  

Centureinae  القبيمة  الجنس ضمن (5)بينما وضع
Echinopsideae cass.  ضمن  55كان موقعيا التي

بجعل العشيرة ( 31). بعدىا قام تسمسل القبائل
Echinopinae  قبيمة منفصمة ىيEchinopeae. (8اما )

في التقسيم بينما قام كل من  Hoffmanفاعتمدوا نظام  (6)و
لجنس قيد التي يعود إلييا ا Cardueae بتقسيم القبيمة (9)

 ,Echinopinae, Carlinae: لى خمس عشائر ىيالبحث إ

Carduinae, Centureinae, Cardoptiinae. . يقع
 ضمن العشيرة القنفذية Echinops الجنس

Echinopsideae Cass. لتي تضم جنسين فقط ىماوا 
Acantholepis L.والجنس ، Echinops قيد البحث وىو ،

 لقبيمة أقل عدد من األجناس بين العشائر األربع العائدة
Cardueae (28) ، أنواع الجنس في ثالثة ( 5وضع )لقد

 :هي كاآلتي sectionsأقسام أو قطاعات 

1- section 1: Ritrodes Bge    

2- sec.  2:  Oligolepis Bge .   

3- sec.   3: Ritro Endl. 

: جنس قيد البحث في أربع قطاعات ىيفقسم ال ( 52اما )
1- Cnchrolepis Hochst . 

2- Hamolepis R.E.Fr 

3- Phaeochaete Bunge . 

4- Pterolepis O. Hoffim  
 :  تقسيم الجنس إلى خمسة قطاعات ىي (50)بينما اعتمد 

1- Oligolepis Bunge 

2- Ritropsis Greuter and Rech . 

3- Echinops S.I. 

4- Holoeuce Rech  

5- Nanechinops Bunge.  

 :ية أقسام هيالجنس ضمن ثمان (72)ووضع كل من 

1- Echinops.  

2- Chamaechinops Bunge. 

3- Nanechinops Bunge . 

4- Oligolepis Bunge.  

5- Pleiaeme Bornm . 

6- Ritro Endl. 

7- Ritrodes Bunge. 

8- Terma Endl. 

فاعتمد تقسيم الجنس عمى ثالثة أقسام أو قطاعات  (54)أما 
 :تحاميا وىياد القنابات وطريقة الاستنادا  عمى أعد

1- Oligolepis Bunge. 

2- Echinops. 

3- Rytrodes Bunge 

إن المعمومات المتوفرة عن الجنس في العراق ال تتعدى  
إشارات إلى مناطق انتشار بعض أنواعو أو قوائم باسماء 
األنواع تضمنت مسحا جزئيا لبعض األنواع مع ذكر مناطق 

وعة النباتية ضمن الموس توزيعيا . ولم يذكر وجود الجنس
وعا منيا أربعة أحد عشر ن (0)إذ تضمنت قائمة العراقية. 

 .E. viscosus, E: أنواع ضمن البحث الحالي ىي

cephalotes, E. bicolor, E. armatus فقد ( 01). أما
ي المناطق المنخفضة من العراق وصف أربع أنواع تنتشر ف

 E. tenuisectus Rech.f., E. balancheanus :ىي

Boiss E.desendens Hand – Mzt; E. nitens 

Bornm,  . نوعا تنتشر في  خمسة عشر (50)كما وصف
 (08)، وذكر وسط وشمال العراق. في الموسوعة اإليرانية

 .Eنوعين عائدة لمجنس قيد البحث في كركوك ىما 

haussknechtii, E. armatus  . وجود  (51)كما سجل
 .كردستان(جديدة في شمال العراق ) ( أنواع1)

 المواد وطرائق العمل
اعتمدت الدراسة المظيرية بالدرجة األساس عمى العينات 
الطرية التي جمعت من الحقل خالل السفرات الحقمية والتي 

سفرة حقمية والتي تم القيام بيا إلى المحافظات  51بمغ عددىا 
وقع انتشار الشمالية والشمالية الشرقية من العراق حيث م

وتوزيع الجنس. وتم خالل ىذه السفرات جمع العديد من 
عينة وعمى مواسم مختمفة ابتداءًا من الشير  (522) العينات

( وحتى نياية الشير العاشر من 0255الثالث لموسم النمو )
بمعدل سفرة شيريًا وتم تسجيل مواسم االنبات  (0254 )العام
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الطريقة النظامية المتبعة والتزىير، كذلك ثبتت ىذه العينات ب
 Labelحيث اعطيت كل عينة ىوية أو رقعة )عنوان( 

نظامية تتضمن االسم العممي ومكان وتاريخ الجمع واالرتفاع 
عمى مستوى سطح األرض ونوع التربة والغزارة والبيئة فضاًل 

ات المجموعة في معشب عن اسم الجامع واودعت العين
 Duplicatesاإلضافية  ، فيما وزعت العيناتجامعة بغداد

. ىذا وتمت دراسة العينات عمى المعاشب العراقية األخرى
، وتراوحت اعداد بعض المعاشب العراقية واإليرانيةالجافة في 

( عينة استنادًا إلى ما 00-1العينات المدروسة لكل نوع بين )
، وتم استعمال المجير وفر من عينات معشبية وعينات طريةت

 من نىع Dissecting Microscopeالتشريحي 
Olympus  كما استعمل المجير العينات النباتيةلفحص ،

في دراسة   Olympusمن نىع  .Compound Mالمركب 
وقياس االجزاء النباتية الدقيقة  وتم استعمال كاميرا من نوع 

Sony ( 16.2ذات الدقة العالية في التصوير Mega 

pixels ص العينات غير ( لتصوير االجزاء النباتية وتشخي
 والمصطمحات الورادة المشخصة باستعمال المفاتيح التصنيفية

وحضرت ، )50404405400405402459458) من في كل
المقاطع الطولية لمقمم النامية لمسيقان بطريقة صب الشمع ثم 
درست العينات وتفاصيل نقطة النمو بواسطة المجير المركب 

 . Sonyيرا نوع باستعمال كاموصرت النماذج  Novexنوع 
 الهدف من البحث 

اىميتيا و وصفات القمم النامية اظيار الصفات المظيرية 
الغناء الفمورا العراقية بما ينقص  نوعي الجنسبعزل وتصنيف 
 .ول ىذا الجنس من العائمة المركبةمن معمومات ح

 النتائج والمناقشة 
كل انواع الجنس النامية في العراق اعشاب معمرة 

perennial ان معظم االنواع معمرة ،  (01)وقد ذكر
وال  Glandular hairsوشعيرات غدية   Spinousشوكية
، سيقانو  Lanateأو صوفية  Aglandular hairsغدية 

اما بفرع واحد او عدة فروع ، األوراق شوكية مسننة متفرعة . 
Dentate  ومقسمة تقسيم ريشيPinnately   ويكون التقسيم

، ويغطي طًا أو عميقًا حسب نوع الجنساما ضحاًل أو متوس
أو من  Arachnoidاألوراق كساء كثيف ومتنوع عنكبوتي 

أو غدي حميمي  Setose، أو ريشي  Tomentoseنوع 
Glandulose Popillosus شعيرات غدة خشنة ،Rouph 

– haired Glandulose – Villose  أو عنكبوتي ال غدي
Araschnoid – eglandular شعيرات صوفية ، إضافة إلى

السيقان والسطح السفمي طويمة جدًا تكسو  Lanateال غدية 
، وتميز الجنس بنوراتو الزاىية البراقة ولذا أطمق من الورقة

 Globe thistleعميو في كثير من المصادر بــالكرة الشائكة 
وتكون نوارتو   Globose heads (Sunflorescence)أو 

المحتشدة حول تخت النورة بشكل تجمع من الزىيرات المفردة 
Receptacle  وتتخذ ألوانًا براقة وجميمة ومميزة كالمون

األزرق والبنفسجي واألبيض والرصاصي وذلك حسب النوع ، 
وتتميز ىذه الزىيرات بتساقطيا من النورات خاصة عن 
النضج وىذه الصفة ىي التي زادت من صعوبة دراسة الجنس 

ا تاركة التخت عاري حين تسقط الزىيرات بكامل إجزاءى
حيث تكون  Phyllariesوتدعى القنابات القالفية ىنا بـ 

بة بصفوف محيطة ، ومرتPluriseriateعديدة الطبقات 
، الخارجي منيا يكون عمى ىيئة فرشاة بالزىيرة الواحدة

Brushes  أما وسطيintermediate  فيكون بشكل مخمب
أو معيني  Flabellateمسطح  Limbواسع ذو طرف 

ينتيي بقمة مدببة شوكية  Rhomboidالشكل 
Spinoseapex تتحور ىذه الطبقة في األنواع المقرنة .

 inner mostالداخلية، اما الطبقة hornsبشكل قرون 
phyllaries  فيكون ارتباط إجزاءىا بثالثة اشكال ، اما ان .

او تتخذ من  freeتتحد مكونة انبوب ذو خمسة زوايا حرة 
سط مكونة أنبوب غشائي القاعدة إلى الو 

Membranaceous وعزل  وىذا كمو لو اىمية في تصنيف
 Sec. Oligolepis Bungeاألنواع إلى أقسام ثالث ىي:

Sec. Echinops Sec. Rytrodes Bunge, . الزىيرات
، Sterileأو عقيمة  Bisexualتكون اما ثنائية الجنس 

لى يجانيا إبالحقيقة الزىيرات السفمى من النورة )التي تتجو ت
، لكن في مرحمة البراعم األسفل( تكون عقيمة عند النضج

سدية وحبوب طمع تكون فييا كافة االعضاء التكاثرية من ا
اذ  Protandrous. وىي مبكرة الذكورة ومدقة ومبايض الخ

تنضج االسدية وتتفتح قبل نضوج المدقات وتنثر حبوب الطمع 
في وكأنيا عقيمة  ولذلك ال تتمقح الزىيرات السفمية فتظير

ذي  Tubeوتتحد األوراق التويجية بشكل أنبوب  النوعين.
لون أزرق براق أو ابيض أو رصاصي أو بنفسجي حسب 
النوع ليعطي بيذه األلوان مظيرًا جمياًل وبراقًا لمنوع خاصة 
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 Populationعندما تتجمع االفراد بشكل مجموعات سكانية 
تكون  Stamensاالسدية  )9-8صورة -0 لوحة (لوحة 

تتفتح طوليًا  Cylindricalمتوكيا اسطوانية 
Longitudinally dihescence  وتكون مدببة عند

تميزت بأن ليا نفس الشكل  Filaments، الخويطات قواعدىا
Uniform  إذ كانت خطية خيطيةLinear – filiform 

الثمار  بني فاتح. –بمون أصفر  Glabrousممطاء 
Achenes نية متطاولة اسطواOblong – Cylindrical 

وتكون مزودة  Denesly villous .تكسوىا شعيرات كثيفة
ان سيقان . Coroniform pappusبزغب تاجي الشكل 
 اسطوانية  –عديدة التفرعات، مضمعةالنوعين تمتاز بكونيا 

Ribbed– Cylindrical shaped  وذات اخاديد متباينة
يرات غدية وال متخشبة وقوية ومكسوة بشع ،العمق والعرض

   E.cephalotes عن النىع E.armatusغدية وتميز النوع 
 50.1بمعدل طول   Eractبكون ساق النوع االول منتصب 

ع االخر منبطح و بينما يكون ساق الن (6صورة -0)لوحة سم 
Prostrate   مرفوع القمةdecumbent  1..4بمعدل طول 

-01)نوقد  ذكرىذه الصفة كل م، ( .صورة  0)لوحة سم
وقد انعكست  هذا,  E.cephalotesفي عزل النوع  (59

 سيقان النوعينكثافة الشعيرات وألوانيا وطبائعيا عمى ألوان 
بمونو سيقانو لتميز الكساء السطحي  E. armatusفالنوع 

لون  ظيرحيث بصوفي )شعيرات صوفية كثيفة( البيض األ
ساق  امتاز، بينما( 5صورة-5) لوحة لساق كانو أبيض المون

بمونو األخضر الفاتح بسبب وجود  E. cephalotes النوع
الشعيرات الصوفية البيضاء المون التي تكسو سيقان ىذه 
األنواع بكثافة وتطغي عمى لونو األخضر فيظير لونو اخضر 

، أن طبيعة الورقة (0صورة-5)لوحة فاتح مائل إلى البياض
 ,Thick leathery ةثخين ةجمدي E. armatusالنىع في 

مسننة )تستدق عند قاعدة  Lanceolateمتطاولة رمحية 
الورقة حيث موقع اتصال الورقة بالساق وتزداد عرضًا في 

بمعدل طول وسطيا ثم تستدق عند قمة الورقة بنياية مدببة
اما النوع االخر فتميزت  سم، 9سنتمترا ومعدل عرض 04

 thick – coriaceous جمدية قويًة أو اوراقو بكونيا

(lethery)  وشريطية متطاولة oblong lanceolate 

وكانت اوراق  ،سم 9سم ومعدل عرض 08.1وبمعدل طول 
إلى ضحمة  Pinnatifidمتوسطة التقسيم الريشي  النوعين

محتضنة لمساق  ،Pinnatipartiteالتقسيم الريشي 
Amplexual  (،عمى التوالي 4و 5 صورة -5)لوحة 
ة شأنيا شأن بقية االجناس بكونيا رأسي النوعينامتازت نورات 

التابعة لمعائمة المركبة، تدعى الواحدة منيا باليامة 
Capitulum  او الرأس الزىريHead  وتتألف من مجموعة

في رأس  Congestedكبيرة من الزىيرات المتجمعة والمنغرزة 
( ويكون Synflorescenceيدعى ) Globose headكروي 

 Globoseتجمع الزىيرات حول التخت الكروي 

receptacle . وكان ترتيب الزىيرات موزع بشكل منتظم حول
تظير النورة بشكل التخت الكروي وفي جميع األنواع بحيث 

ويتكون الرأس الواحد او النورة الواحدة من مجموعة  .كرة
زىيرات صغيرة وعديدة جدًا وقد اتضح من خالل الدراسة 

يرات ان الزى Dissectingوالفحص تحت مجير التشريح 
 كانت عمى نوعين:

وىي زىيرات خنثية  Upper florets. زىيرات عموية 5
hermaphrodite  وىي التي تمثل الزىيرات القرصية في

 العائمة المركبة. 
 Sterileوتكون عقيمة  Lower florets. زىيرات سفمية 0

وىي بمثابة الزىيرات الشعاعية في العائمة المركبة التي ينتمي 
 . نوعينإلييا ال

دائرية  Scaresشكل التخت في النوع االول كروي ذو حرائف 
بنية المون اما في النوع االخر فكان رأسي الشكل ىامي 

تكسو الحراشف سطحو  Captate Massiveومتضخم 
ذات لون بني  Circularالخارجي بكثافة وتكون دائرية 

اما الفرشاة  ،(عمى التوالي 6و 1 صورة 5لوحة )،فاتح
brush  وتمثل الكأس الزغبيPappus calyx فقد تمثمت ،

بتجميع إعداد كبيرة من شعيرات بيضاء أو ثمجية المون في 
المنطقة أسفل القالفة بحيث تنفرز الشعيرات متراصة بشكل 
دائري شعاعي حول قاعدة القالفة التي بدورىا ترتبط باالثبات 

واع قيد أو البثرات عمى سطح التخت والشعيرة الواحدة لكل األن
تبدو ، (1صورة – 0)لوحةالدراسة تبدو ريشية تحت المجير

الفرشاة في النوع االول مفروشة وكبيرة نسبيا وتغاطي معظم 
 – Multipleعديدة األشعة  Whiteالزىيرة ذات لون ابيض 

Rays  النىع اما فرشاةE. cephalotes  فقد كانت بيضاء
، تمي ىيرهالمون وشعاعية لكن يصل طوليا إلى منتصف الز 

مرتبة بشكل  ناباتثالث الى خمس طبقات من القالفرشاة 
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ان . ( 52-9صورة -5)لوحة االنبوب الزىريحمقات حول 
ة بعزل النوعين  بير قنابات الطبقة الداخمية تكون ليا االىمية الك

اذ ان طريقة اتصاليا تحدد الصف الذي يعود الية النوع ففي 
قنيبات الداخمية بحث اتصمت ال E.armatusاالول  النوع 

ويكون ىذا  Memberanceousتكون انبوب غشائي 
اما في النوع االخر فأرتباط  Glabrousاألنبوب اممط 

ثخين  Leatheryالقنابات الداخمية  يكون أنبوب جمدي 
Thick  قوي بحيث يكون خماسي الزواياFive angles  ذي

( 5945545644)، وقد استخدم كل من لون اصفر فاتح
قة اتصال وخاصة طريات القنابات في عزل االنواع  صف

وكانت حافات القنيبات كميا مسننة ، قنابات الحمقة الداخمية
ون قمة القنيبة مستدقة بشكل من القمة إلى الجوانب وكذلك تك

( في 05-02، وبمغ عدد القنيبات في النوع االول بين )شوكة
 1من  األولى تتألف حيث كانت الحمقة E.armatusالنوع 

قنيبات اغمظ  6، اما الحمقة الثانية فتألفت من قينبات رفيعة
قنيبات بحمقة  5قنيبات داخل  5من األولى وتداخمت بشكل 

، ثالثة منيا طويمة 6واحدة بينما كانت الحمقة الثالثة عددىا 
متداخمة مع ثالث قصيرات وىي ارفع من سابقتيا وتألفت 

من  من األسفل بحدودقنيبات متصمة  6 الحمقة الرابعة من
طول القنيبات وتتفتح أو تتفضل عند النياية العميا برؤوس 

( قنيبة موزعة 02-59مدببة رمحية.بينما بمغ عددىا من )
( قنيبات 1-4ولى تتألف من ): الحمقة األعمى الشكل اآلتي

قنيبات أكبر حجمًا من  1، والحمقة الثانية تتألف من صغيرة
قنيبات والحمقة الرابعة  1تتألف من األولى والحمقة الثالثة 

شكميا  floratesالزىيرات اما قنيبات متحدة.   1تتألف من 
في النوع االول  Blueلونيا أزرق  Tubularأنبوبي 

وىذا يتفق مع ما في النوع االخر   Whiteأبيضو 
او عقيمة  Hermaphroditeوتكون أما خنثية ( 09)وصفو

Sterileة تكون خنثية بينما ي النور . عادة الزىيرات العميا ف
من الجدير بالذكر أنو عند فحص البراعم  ،السفمى عقيمة

لمزىيرات السفمية تبين أنيا تحتوي عمى حبوب المقاح مما يدل 
، ولويذكر اي عمى انيا ليست عقيمة ولكنيا مبكرة الذكورة

مصدر من المصادر المعتمدة لعزل النوعين ىذه الصفة 
الزىار السفمية تكون عقيمة ولكن بالعكس حيث ذكروا ان ا

فحص البراعم لالزىار ومن جميع جوانب النورة قد اكد ان 
تكون ، و وليست عقيمة الزىار السفمية ىي مبكرة التذكيرا

الزىيرات كاممة اذ تحتوي جميع االعضاء االربع التي تكون 
اجزاء الزىيرة وىنا تمثمت حمقة الكأس التي تحيط بالزىيرة 

، Actinomorphicالزىيرة متناظرة شعاعيًا  بالزغب وتكون
 Corolla اما التويج  .ادىا كثيرة جدًا بالنورة الواحدةوأعد

يتكون من جزء سفمي انبوبي الشكل ف (0-5صورة  0)لوحة 
Tubular part  وجزء عموي يسمى طرفCorola limb 
الطرف بخمسة  ينتهي Funnel – Shapeقمعي الشكل 

مدورة النيايات  Ligulate shapeإجزاء لسينية المظير 
Rounded يفصل ىذين الجزأين حد فاصل واضح تتطابق ،

، ويالحظ التي ترتكز عمييا خويطات االسديةمعو المنطقة 
خمسة عروق تمر خالل الجزء االنبوبي لمزىيرة ثم تنفرج 

تمر وتنفصل خالل الجزء الثاني القمعي من التويج حيث 
عممًا ان القمم يتزود  .خالل خمسة خويطات إلى المتوك
ء االنبوبي من االسفل بحزمتين وعائيتين وتكون قاعدة الجز 

في  Tetragonousأو رباعية الزوايا   Roundedدائريةاما 
 52وبمغ معدل طول التويج لمنوع االول  .القطع المستعرض

اما بالنسبة  ، مايكرون 59طول  معدل مايكرون بينما بمغ
في النوعين فيتالف من ( 8-.ورة ص 5لجياز الذكورة )لوحة 

متحدة المتوك  Fertileخصبة  Stamensخمسة أسدية 
Syngenesious  وتكون فوق تويجيةEpipetalous 

تمتاز المتوك بكونيا   وتتكون األسدية من المتوك والخويطات
 Staminalمكونة أسطوانة سيدوية  Syngenesiousمتحدة 

Cylinder سم وتكون ذات لون يمر من خالليا القمم والمي
اصفر إلى بني في جميع أنواع الجنس وتتصل بيا الخويطات 

وتكون الخويطات ممطاء ذات  Basifixedاتصااًل قاعديًا 
يكون تفتح المتوك طوليًا  .Ssgittateقاعدة سيمية مضمومة 

Longitudinal dehiscence  وىي داخمية النثير
Introrse  نفس الشكل امتازت خويطات النوعين بان ليا و

Uniform خيطية  –إذ كانت خطيةLinear –filiform 
اما بالنسبة ، بني فاتح –بمون اصفر Glabrousممطاء 

فيتأـمف من مبيض منخفض  Gynoecium لجياز االنوثة
Inferior ovary  ومدقةPistil  وقمم ميسميStigmatic 

. ين عمى شكل نصف دائري في النوعينمتفرع إلى فرع
أسطواني وىناك حزمتين وعائية تمر خالل القمم ويكون القمم 

وتنتيي في فرعي الميسم ذي القمة المستديرة . ويكون الميسم  
ذا شعيرات أو حميمات ويظير بشكل ميدب أو مسنن بالنوع 
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في النوع االخر اما قاعدة القمم االول بينما كان  حميمي 
، ثمار شكاًل نصف كروي منتفخ أو قرصي منتفخفتتخذ 

حاليا حال كل ( 4-5صورة  0)لوحة   Echinopsس الجن
، dry، جافة Achenial ناس العائمة المركبة عادة فقيريواج

، تحتوي عمى بذرة واحدة قاعدية Cypselaمن نوع سبسيال 
االتصال. جدار الثمرة غير ممتحم بالبذرة في األنواع كميا 

 ، وقد تبين من الوصف السابق االىمية المميزةوغير منفتحة
لوصف اعضاء التكاثر في عزل النوعين االمر الذي اليتفق 

ىي صفات من ان صفات اجزاء التكاثر ( .)مع ما ذكر 
في بعض المراتب  Neglected characters ميممة

واتخذت الثمار في النوعين شكاًل ىرميًا مقموبًا ،  التصنيفية
obpyramidal  أو مخروطية مقموبةObconical  مغطاة

ترتب بشكل قمعي  Densely Villous بزغب كثيف
Coroniform Pappus .وسجمت  بمون اصفر ذىبي لماع

( ممم  بينما كان 0.1-55.1ابعاد الثمار لمنوع االول معدل )
ولم يتطرق  ممم (5.1-50معدل ابعاد ثمار النوع الثاني )

من الجدير بالذكر ان النتائج لم يتطرق  .لوصف الثمار( 59)
 تعرض الول مرة بالعراق الييا اي احد وىي

 
 , Echinops armatusسيقان النوعين 2-0:  0لوحة 

Echinops cephalotes اوراق -2و 2 عمى التوالي
عمى التوالي,   تخت النوعين-6,5النوعين عمى التوالي, 

القنابات -1,01االسدسة لمنوعين عمى التوالي -8,7
 واليلمنوعين عمى الت

 
 .E.armatus ,Eتويجات النوعين -2-0: 2لوحة 

cephalotes    ,عمى  ثمار النوعين-2-2عمى التوالي
النوع  -   5شعيرة من الفرشاة تحت المجهر, - 6التوالي

E.armatus   ,8- النوعE.cephalotes  , 7-1 
 .تجمعات الجنس

ممقاطع الطولية لمقمم الخضرية واوضحت الدراسة الحالية ل
النامية لمسيقان لمنوعين المدروسة وجود منطقيتن مختمفتين 

منطقة : Corpusوالبدن  Tunicaومتميزتين ىما الغالف 
، وىي الطبقة األولى المغمفة لمبدن -:Tunicaالغالف 

وتمتاز بكون خالياىا مربعة الشكل صغيرة الحجم مرتبة 
، وكبيرة وتقع في وسط ىذه الخاليا بانتظام ذات أنوية واضحة

وتترتب الخاليا فييا بشكل مستمر وتكون من صفين أو 
  E.cephalotes النوعفي نما يبطبقتين في النوع االول 

 Three – layersالغالف من ثالث طبقات  –تتكون منطقة 
( تعاني خاليا ىذه المنطقة انقاسامات 5لوحة  تمثل الغالف )

تج عنيا زيادة في المساحة السطحية عمودية عمى السطح ين
باإلضافة لالشتراك مع البدن في تكوين  (9)لمقمة النامية 

وىي  -:Corpusبادئات األوراق والبراعم. منطقة الجسد 
المنطقة المركزية المحاطة بالغالف اي تقع وسط المرستيم 

وتتميز بكبر حجم خالياىا التي  Apical meristemالقمي 
شكال فمنيا الكروية الشكل أو بيضية او تكون مختمفة اإل
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ابميتيا عمى ، وتمتاز بقاو تكون مربعة الشكل متطاولة
كون انقساماتيا عمودية عمى ، وقد تاالنقسامات المتعددة

او تعاني  Periclinalأو موازية لمسطح   Anticlinalالسطح
من الجدير بالذكر انه لم تجري  Obliqueانقسامات مائمة 

قمم النامية للنوعين المدروسين في اي من اي دراسة لل
 .المصادر التي استعملت بالبحث

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– E.armatusالقمت الناميت للنوع  0صورة -  1لوحت 

قوة   E.cephalotes    القمت الناميت للنوع-7صورة 
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