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 في العراق  Amaranthaceae عرف الديك  
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 المستخمص 
 Amaranthus gracilisو  .Amaranthus albus Lللنوعينتشريحية لالجزاء الخضرية الصفات ال مقارنة البحث يهدف

Defs. العائدين لعائمة عرف الديكAmaranthaceae  صفات الول مرة في العراق, لبعض النتائج  عرضت .في العراق
 الثانيوتميزت بشرة النوع االول بوجود الطرازين الشاذ والمتباين بينما كانت بشرة النوع  ,والمعقدات الثغرية ودرست خاليا البشرة

وتمت دراسة التعرق الوراق النوعين وكذلك دراسة المقاطع العمودية لنصول االوراق والمقاطع ذات طرازين الشاذ والمتعامد, 
وانعدم وجودها في  بوجود البمورات الرممية A.gracilisالنوع وتميزت نصول اوراق , تعرضة لمسويقات والسيقان والجذورالمس

بكونه هاللي شبه مربع الجوانب في النوع االول بينما ظهر  الثاني, واختمف شكل السويق في النوع االول عن النوع الثانيالنوع 
و الشاذ في المقاطع المستعرضة بظاهرة النم  A.gracilisوتميزت افراد النوع, الثانيبشكل هاللي مجنح الجوانب في النوع 

في عزل درست الصفات التشريحية التي ويمكن االعتماد عمى  لمسيقان والجذور لهذا النوع وانعدم وجودها في النوع االخر.
 في الدراسات التصنيفية لالنواع النباتية.وتشخيص النوعين 

 .رممية , بموراتعرف الديك, النمو الشاذ: كممات مفتاحية
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ABSTRUCT 

This study delts with anatomical characters for the vegetative parts of two species of the 

family Amaranthaceae in Iraq, Amaranthus albus L. and A.gracilis Defs, as it presents results 

and characters had been study for the first time in Iraq .The study included epidermis and 

stomatal complex, the results show that the first species have Anomocytic and Anisocytic type 

While the other species have Anomocytic and Tetracytic type of stomatal complex,Venation of 

leaves had been studied also, study included the longitudinal sections of leaves and vertical 

sections for stems, petioles and roots. Longitudinal sections leaf of Amaranthus gracilis 

recognized by presence of sandy crystals, Cross sections of petioles show that the first species 

have crescent shaped quadric-side, while the other one have crescent shape but winged-side, 

The cross section of stem and roots of Amaranthus gracilis have anomalous growth 

phenomenon. It could be depended to studied traits in isolation identification and 

classification of different plants species.                                                                       
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 المقدمة
الى عائمة عرف الديك  .Amaranthus  Lيعود الجنس 

Amaranthaceae  نوعا 0202جنس و 521والتي تضم 
Christenhusz and Byng  (6) نوعا  32يضم حوالي , و

تتوزع في جميع انحاء العالم كادغال او نباتات اقتصادية 
اذ ينتشر في المناطق المعتدلة  ,(8مستزرعة او نباتات زينة )

 , كما ذكرPalmer (18)واالستوائية كنباتات زينة او ادغال 
Townsend (20 انو ينتشر في مناطق شرق اسيا وافريقيا )

 والمناطق االستوائية من استراليا فضال عن انتشاره في
اكد ذلك بعض الباحثين , كما الجانب الشرقي لمقارة االمريكية

اصة ايطاليا عمى انتشار الجنس في اوربا وخ ( 13, 17,7)
والتي ( Amaranth. لفظة الجنس )اذ يعتبر ادغال ضارة

( تعني قطيفة amárantos) اشتقت من المصطمح الالتيني
et al Henry (11)االسم المرادف لمنوع ,Amaranthus 

albus  ىو L Amaranthus graecizans   اما النوع
فاالسم المرادف لو   A.gracilisالثاني 

 (, ويعتبر العالم(L viridis Amaranthus 4ىو.
Linnaeus (14) ,وتعتبر  ,اول من اطمق التسمية لمجنس

الصفات التشريحية ميمة لدعم التشخيص وعزل االنواع ولم 
تتطرق االبحاث العراقية لدراسة التركيب الداخمي التشريحي 
لمنوعين قيد البحث بينما تناولت االبحاث العالمية ىذا المجال 

( الى 5)  Carolinفي تشخيص انواع الجنس فقد تطرق
ة وبضمنيا الجنس قيد لمعائمدراسة تشريح اوراق انواع عائدة 

( فبين 1) Abdulrahaman and Oladele, اما البحث
دورا تصنيفيا في عزل ان اشكال خاليا بشرة الورقة تمعب 

, ان اليدف من ىذه الدراسة ىو عزل نوعي انواع الجنس
 الجنس قيد البحث باستعمال الصفات التشريحية.

 المواد وطرائق العمل
النماذج الطرية التي جمعت تم تحضير عينات الدراسة من 

 ,0251-0250من الحقل اثناء البحث وخالل موسمي النمو 
البشرة  عينات من من مواقع مختمفة من العراق. وتم تحضير

, إذ اختيرت Al-Alaaq (3) بوباالعتماد عمى ما جاء 
, حيث تم وراق كل نوع من األنواع المدروسةنماذج طرية أل

البشرتين العميا والسفمى باستعمال مشرط أو شفرة  تقشير
, وبعدىا نقمت البشرة قة وبمساعدة ممقط مدبب النيايتينحال

يحوي صبغة السفرانين  Petri dishالمنزوعة إلى طبق بتري 

Safranin  مي تركيزه % والمذابة في كحول أثي2.1بتركيز
. نقمت بعدىا البشرة إلى طبق دقائق 2 – 0% ولمدة 12

% ومن ثم بدل الكحول 32تري يحوي كحول أثيمي تركيزه ب
البشرة إلى شريحة زجاجية  خاليا ولمرات عديدة ثم نقمت

(Slide ووضعت عمييا قطرة من الكمسيرين ثم غطيت )
وعندىا أصبحت جاىزة  (Cover slideبغطاء الشريحة )

-Alاما بالنسبة لمتعرق فتم االعتماد عمى طريقة  .لمفحص
Lami (2)اختيرت نماذج من عينات طرية لغرض  يث, ح

, وقد تم نواع المدروسةلأل Venationمعرفة نظام التعرق 
تشفيفيا حيث وضعت في أطباق بتري حاوية عمى محمول 

 50 – 3% ولمدة 3بتركيز  NaOHىيدروكسيد الصوديوم 
( إلى عدة )تقريبا كل يومين, وتم استبدال المحمول لمرات يوما

, وبعدىا غسمت األوراق النسيج وأصبح شفافاى لون أن اختف
, ثم نقمت ات إلزالة تأثير المحمول القاعديبالماء لعدة مر 

األوراق إلى طبق بتري حاو عمى صبغة السفرانين بتركيز 
, دقائق 52% ولمدة 32اثيمي تركيزه % والمحضرة بكحول 5

وغسمت بعدىا بكحول اثيمي مطمق وثبتت عمى شريحة 
 كمسيرين ووضع عمييا غطاء الشريحة,ل الزجاجية باستعما

وتم استعمال  وأخيرا تم فحص النماذج ودراستيا وتصويرىا.
طريقتين لتحضير المقاطع التشريحية ىما طريقة صب الشمع 

درست  ,لمنوعين قيد البحث( 2)وطريقة التقطيع اليدوي 
وصورت   Novexالمقاطع باستخدام المجير الضوئي نوع

 .Sonyلتصوير نوع النتائج بكاميرا ا
 النتائج والمناقشة

  :(a,b-5)لوحة   Epidermisالبشرة 
بالنسبة لدراسة البشرة وصفاتيا فقد بينت النتائج ان انتشار 

وي والسفمي  لمنوعين بصورة الثغور عمى سطحي الورقة العم
 Amphistomatic لذلك كانت اوراق النوعين من نوع ,كثيفة

وكان عدد الثغور في السطح السفمي اكثر منو لمعموي لمنوع 
في   Elliptic shapeنفسو, وكان شكل الثغور اىميميجي

( بينما كان شكميا  b-5)لوحة  A.albusالنوع 
, وتباينت (a-5في النوع االخر)لوحة   Roundedمستدير

طرز المعقدات الثغرية حسب النوع اذ كانت ذات طراز شاذ 
Anomocytic type  وطراز متباين Anisocytic type في

طرازين شاذ ومتعامد  ذوبينما كان  A.albusالنوع 
Tetracytic type  في النوع االخر, وكانت خاليا البشرة
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ذات جدران  Ordinary epidermal cells االعتيادية 
بينما كانت ذات   A.albusفي النوع   Straightمستقيمة 

بشكل ممحوظ في النوع  Undulated walls جدران متموجة 
 .االخر

 6 (c,d,d1,c1, g,j -5)لوحة  Venationالتعرق  
ام التعرق واحد ىو الدراسة لمنوعين ان نظنتائج اظيرت 

 والتنتيي العروق الثانويو عند حافة Reticulate شبكي
 ولكن تبقى حافة ضيقة من النصل حول اجزاء الورقو الورقة

من الخارج خاليو من العروق او تفرعات العروق لذا 
اذ ترتبط العروق مع بعضيا   Comptodromousتعرف

بسمسمة من االقواس ويعرف ىذا النوع ب 
Brochiodromous  يظير العرق االولي بشكل واضح بخط

مستقيم من قاعده الورقو الى قمتيا, ويمتد من قاعدة الورقة 
 في الوسط وىو العرق الرئيسيدىما ثالثة عروق رئيسية اح

-5)لوحة   A.albusواالخران بالجوانب ىذا في النوع
c,g,c1)تتفرع من قاعدة الورقة اال  , امافي النوع االخرفال

, وتكون (d d1,,j-5تفرع واحد يمتد الى نياية الورقة )لوحة 
بينما  زاويو التفرع بين العروق االولى والثانوي قائمة او حادة

التفرع بين العرق الثانوي والثالثي منفرجة,  وكانت  تكون زاوية
غير منتظمة وتامة  Polygonal االوجو الفسح متعددة
وكانت نيايات    Complete and perfectالتكون وكاممة

او  Lineالعريق خطي  يكون  Simpleالعريقات اما بسيطو
والتشعب مرة   Branchedاو تكون متشعبة Curvedمنحني 

وتم   Three timesاوثالثة Twiceاو مرتين    Onceواحدة
 Hickeyايراد المصطمحات الخاصة بالتعرق حسب نظا م 

(12.)  
 6  (e,f,m,k-0)لوحة  Leaf الورقة

بينت المقاطع العموديو لنصل الورقة انيا كانت ذات ادمة 
-0)لوحة  Amaranthus albus خفيفة السمك في النوع

mبينما كانت اكثر سمك  ممي مايكرون 1.25 ( بمعدل سمك
اذا  (f-0)لوحة   Amaranthus gracilisفي النوع الثاني  

ممي مايكرون ومغطى بشعيرات قميمو  0.1بمغ معدل سمك 
بخموه  الكثافة الغديو قصيرة نسبيا بينما امتازت النوع االول

 من الشعيرات يمي ىذه الطبقة خاليا البشره العميا والتي كانت
بيا في النوع االول ذات سمك معدل بيضوية متطاولة  نس

 52ممي مايكرون بينما كانت بيضوية بمعدل سمك  31سمك 

نت البشرة وحيدة الصف وكا ممي مايكرون في النوع االخر.
. اما النسيج المتوسط فكان ذا برنكيما عمادية في النوعين

Palaside layer  عميا وبرنكيميا اسفنجيةSpongy layer  
نائية الوجو في النوعين وكان معدل سمك سفمى اي الورقو ث

في  ممي مايكرون اما 022الطبقو العمادية في النوع االول 
ممي مايكرون, بينما بمغ سمك الطبقو  512النوع االخرفكان 

ممي مايكرون وسجل النوع  502االسفنجيو في النوع االول 
, وكان وجود البمورات ممي مايكرون 500الثاني معدل سمك 

مميز في النوع الثاني في خاليا   sandy crystalsالرممية
( بينما f-0برنكيما النصل وكذلك بين الحزم الوعائيو )لوحة 

وانتشرت الحزم  (m-0لوحة)انعدم وجودىا في النوع االول 
الوعائية بشكل محتشد ومرتب في نصول النوع االول بينما 

اما  .(f -0كانت قميمو االنتشار في النوع الثاني  )لوحة 
في النوع االول   Mid ribالنسيج الوعائي)العرق الوسطي(

فمؤلف من ثالث الى اربع حزم وعائية   ذات شكل بيضوي 
 ممي مايكرون وترتبت 352متطاول  بمغ معدل سمكيا 

بينما كان  .(e-0, لوحة )الوحدات الوعائيو بشكل منتظم
ين في النوع الثاني مولفا من حزمتين وعائيت النسيج الوعائي

Vascular bundle  ذات شكل اىميميجي دائري بمغ معدل
صفوف الوحدات الوعائيو  تممي مايكرون وترتب 003سمكيا 

 Parenchymalبشكل منتظم تفصل بينيا خاليا برنكيمية 
cells لوحة( ,0-k.) 

 6(s,p-3)لوحة   petioleالسويق
قيد  لمنوعين اظيرت نتائج المقاطع المستعرضو لسويق الورقة 

وشده البحث ان مقطع سويق الورقو يختمف من حيث الشكل و 
حيث كان ذي شكل ىاللي شبو مربع من الجوانب  االنحناء

بشكل ىاللي  كان( بينما s-3)لوحة    A.albusفي النوع
ظيرت  (.p-3مجنح من الجوانب في النوع االخر)لوحة 

خاليا البشرة بشكل بيضوي متطاول في النوع االول بينما 
وتحاط البشرة  ,كانت بشكل بيضوي مستدير في النوع الثاني

مسنن في النوع  بينما كان بكيوتكل ناعم في النوع االول
مايكرون في  0.51وكانت قياس معدل سمك الكيوتكل الثاني

, كذلك اختمف مايكرون 5.24االول بينما سجل الثاني معدل 
 معدل سمك البشره في سويقات النوعين حيث سجل النوع

مايكرون بينما سجمت البشرة  51.05االول معدل سمك 
وكانت  ,مايكرون في النوع الثاني 52.32معدل سمك 
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 في النوعين من حيث العدد والشكلالحزمة الوعائية مختمفة 
-3 لمخشب وتتراوح معدل عددىا بين وعدد الوحدات الوعائية

حزمة وعائية في النوع االول بين  صغيرة ومتوسطة  4
صف  3 -3وبمغ عدد صفوف وحداتيا الوعائية بين وكبيرة,

حزمة وعائية تراوح 1-0معدل بين  بينما سجل النوع االخر
ومن الجدير  .صف 0-0بين عدد صفوف وحداتيا الوعائية

بالذكر ان المقاطع المستعرضة لمنوعين اظيرت وجود نسيج 
 Lamellate collenchymas صفائحي كولنكيمي من نوع

tissue البروزات التي تمثل االضالع وفي منطقة  في منطقو
االنحنائات الياللية الشكل مما يعطي دعما واسنادا لسويق 
الورقو وسيساعد عمى انتصابيا وارتبطت ىذه االنسجة 
الكولنكيمية  بدورىا باربعة الى خمسة صفوف  من انسجة 

( لمشكل المربعكولنكيمية  تركزت في مناطق االستقامات )
في مناطق االجنحة والمناطق القريبة االتصال لمنوع االول و 

بسويق الورقة لمنوع الثاني وانتشرت الخاليا البرنكيمية ذات 
الشكل الدائري والبيضوي بين انسجو وخاليا ومقاطع السويق 

 ورممية  Drususولوحظ وجود وانتشار بمورات من نوع نجميو
Sandy crystal  في النوعA.gracilis وقد اكد ,Metcalf 

and Chalk (16 عمى وجود ) ىذة البمورات في عائمة عرف
 . الديك
 6(-n,q,r,o,o1,o2,-3)لوحة  stem الساق

قيد  لسيقان النوعين اظيرت نتائج  المقاطع المستعرضة
البحث ان المقطع العرضي لكال النوعين دائري الشكل )لوحة 

0-n,q وىناك اختالفات بين النوعين حيث ظيرت االدمة )
متموجة ورقيقة وذات شعيرات غدية في النوع االول 

A.albus  ( 0لوحةo- وبمعدل سمك )مايكرون بينما  4.2
 52.0كانت االدمة ناعمو خالية من الشعيرات وبمعدل سمك 

(, ويعزى r-0)لوحة A.gracilisمايكرون في النوع االخر 
النبات الدمة سمكية نظرا  النوعين الى حاجة سمك االدمة في

لظروفو البيئية شبو الجافة وكذلك المواسم التي يتكاثر فييا 
 والتي تظير بشكل صف يمي االدمة طبقة البشرة ,النوعين

 00.31من خاليا متطاولة وبيضوية الشكل بمغ معدل سمكيا 
 مايكرون في النوع االول بينما كانت بشكل طبقتين من خاليا

 مايكرون  54.2كروية مرتبة بشكل  المسبحة بمعدل سمك 
, تمي البشرة الصف( في النوع االخر )اي البشره ىنا ثنائية

صفوف من خاليا  3-1منطقة القشرة والتي تبدو بييئة

تنحصر في البروزات والزوايا بشكل مكثف بينما  ةكولنكيمي
ينتشر بشكل صفين بين البروزات  والزوايا تكون ىنا من النوع 
كولنكيما الزاوية وتربط بين ىذه البروزات او الخاليا 
الكولنكيمية ثالثة الى اربعة  صفوف من خاليا برنكيمية 

التي  بيضوية الشكل كبيرة الحجم تتبادل مع خاليا كمورنكيمية 
 , Fahnتقوم بعمميو البناء الضوئي  وىا يتوافق مع ماذكره 

Esau ,(9,10 ) الثاني ىذا في النوع االول اما في النوع
فكانت الخاليا الكولنكيمية من نوع الزاوية بشكل تكتالت بارزه 
في منطقو االرتفاعات من االضالع التي تساعد  في 

من خاليا  صفوف 1-0( تتبادل مع 15انتصاب السيقان )
برنكيمية بيضوية الى كروية متطاولة كبيرة الحجم نسبيا 
وتتوزع الخاليا الكمورنكيمية بين صفوف خاليا البرنكيميا 

من الجدير بالذكر انو يفصل بين االسطوانة  ة,االعتيادي
الوعائية ومنطقة القشرة في النوع االول شريط من خاليا 

ف النشوي والوجود بيضوية متراصة  حمراء المون تدعى الغال
لو في النوع االخر وىذه تعتبر صفو تعزل النوعين كما لوحظ 

ل  وعدم انتشارىا في انتشار البمورات منتشره في النوع االو 
تمي ىذه المنطقة منطقة االسطوانة  ,النوع االخر

 والتي تكون من حزم وعائية  Vascular bundleالوعائية
حزمة وعائية منتشرة عمى  52-5بين بمغ معدل عددىا 

محيط منطقة االسطوانة الوعائية في النوع االول بينما كانت 
بشكل صفين من الحزم الصف االول ارتبطت مع بعضيا 

ا بشكل اسطوانة تمييا صف ثاني من الحزم الوعائية وىذ
حزمة وعائية وىي صفة  50بالنمو الشاذ وعددىا مايدعى 

 مة عرف الديكلعائتميز بعض االنواع العائدة  
Amaranthaceae ,وىي  التي يعود الييا الجنس قيد البحث

( وتميز المحاء 16) فو تميز ىا النوع عن النوع االولص
بصغر مساحتو نسبة الى مساحة الخشب في النوعين حيث 

في النوع االول بينما بمغ مايكرون  02.1بمغ معدل سمكو 
المحاء يكون امتاز  .الثانيمايكرون في النوع  04.0 معدل

معظم خاليا من نوع الياف خاصة في النوع الثاني  
A.gracilis  واسنادا لمنبات, اذ تكون  دعماوىذا يعطي

, اما تفرعة وكذلك امتازت بطوليا نسبياسيقان النبات كثيرة وم
فكان المحاء عمى شكل حزمة من   A.albus النوع االول  

, وشكل الخشب من الخارج االلياف تغطي االسطوانة الوعائية
النسبة االكبر حجما ضمن االسطوانة الوعائية لمنوعين ولكن 
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عن النوع االخر  A.gracilisتمييز بكبر مساحتو في النوع  
نظرلحاجة النوع لمماء اكثر لكثرة تفرعاتو وتعدد اوراقو 

 52.2وكثافتيا, وبمغت معدل مساحة منطقو الخشب 
ا سجل النوع االخر معدل مايكرون في النوع االول بينم

, تميز الخشب مايكرون كسمك لمنطقو الخشب 512.1بمغ
ببروز االوعية في النوعين بشكل واضح وكذلك بتراص خالياه 
المتنوعة في اوعية وقصيبات والياف فضال عن برنكيميا 

انتشرت بين الحزم الوعائية الثانوية في النوع  ,الخشب
A.gracilis  وعائية لمنوعوكذلك  بين الحزم الA.albus   

خاليا مستديرة الشكل كبيره الحجم تحصر بينيا مسافات بينية 
 Pithالمبمن مركز الساق وتدعى ب اقتربتيكبر حجميا كمما 

الول مايكرون في النوع ا 542.3بمغ معدل سمكيا حوالي  
مايكرون في النوع  5512.2 بينما بمغ معدل سمكيا حوالى

البمورات الرممية بين خاليا  االخر وانتشرت بشكل واضح
والتي لم يالحظ    A.gracilisمنطقو المب لمنوع الثاني 

 . A. albusوجودىا في النوع االول 
 u,t )6-3لوحة   Rootالجذر 

لمنوعين قيد اظيرت نتائج البحث لممقاطع المستعرضو لمجذور 
 منتصف الجذر ان شكمو العام دائري البحث والتي قطعت من

  Circularلنوع االول بينما كان شكمة دائريفي ا ذي تقعرات
في النوع االخر وقد ظيرت منطقة القشرة بصورة واضحة في 
النوعين اذ تالفت من خاليا متطاولة ومستديرة في النوع االول 
بينما كانت مؤلفة من خاليا مربعة الى  مضمعة في النوع 

سمكيا في النوعين بمغ معدل   Corkاالخر وىي تمثل الفمين 
 212مايكرون في النوع االول بينما بمغ معدل سمكيا  122

مايكرون في النوع االخر. تمي ىذه المنطقة منطقة االسطوانة 
حيث تالفت من اشعة المحاء   Central cylinderالمركزية 

التي تتبادل مع منطقة القشرة عمى شكل ارتفاعات بمغ معدل 
( تمييا u-3حةلو ) ميكرون في النوع االول 01.0سمكيا 

 شب التي انتشرت بشكل مكثف ومتراصاوعية والياف الخ
وتبادلت الحزم الوعائية بين ىذه االلياف التي تحتوي اوعية 
الخشب وقد تمركزت اوعية اكبر من الخشب في مركز الجذر 
عمى شكل اذرع خماسية ىذا في النوع االول امافي النوع 

السطوانة المركزية فقد لوحظ ان منطقة ا  A.gracilisالثاني
مؤلفة من عدة طبقات من الحزم الوعائية المتراصة التي 
ارتبطت مع بعضيا البعض لتكون عده اسطوانات )لوحة 

3,t وىذا يتوافق مع )Metcalf و Chalk  (16حيث ذكر ) 
ليذه العائمة تعاني من النمو الشاذ اي تعدد  ان افرادًاعائده

طبقات الحزم االسطوانية الوعائية ويصل عدد طبقات الحزم 
طبقات في ىذا النوع كما لوحظ انتشار  2الوعائية الى 

لياف الخشب مما يعطي دعما االلياف بشكل كثيف اي ا
, من الجدير بالذكر ان نوع الخشب في النوعين قيد لمجذور

 Diffuse porousن نوع منتشر المسام البحث ىو م
wood.  ان النتائج التي تم التوصل الييا في ىذا البحث

تعرض الول مرة في العراق ومما سبق امكن القول ان فصل 
االنواع باستعمال الصفات الداخمية الدقيقة والتشريحية قد 
ساعد ودعم عممية العزل والتشخيص حيث ظيرت صفات 

تخص توعا معينا وتنعدم في النوع ميمة ومميزة لمنوعين 
االخر كوجود الشعيرات الغدية عمى نصول االوراق والسيقان 
وكذلك وجود الغالف النشوي في المقاطع المستعرضة لمسيقان 
فضال عن شكل المقطع المستعرض لمسويق الذي ظير بشكل 
ىاللي مربع الجوانب ىذا في النوع االول اما النوع االخر 

لبمورات الرمميو بشكل واضح في المقاطع فامتاز بظيور ا
لعمودية لنطول االوراق اضافة المستعرضة السيقان والمقاطع ا

انعدام وجود الشعيرات عمى سطوح االوراق والسيقان  الى
فضال عن ظاىرة النمو الشاذ والذي تميز افراد النوع الثاني 

مما ذكر اعاله تعتبر صفات خاصة , بيا وىذه كميا وغيرىا 
 نوع تساعد وتساىم في عممية العزل والتشخيص. بكل
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