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 الممخص

الذي يعود إلى عائمة خناق الدجاج  Peganum harmalaتناول البحث الحالي دراسة تصنيفية مقارنة لنبات الحرمل 

(Zygophyllaceae)  حيث تم توضيح مدى تأثير مياه سد العظيم عمى نمو ىذا النبات في منطقة الشاي الصغير ،

التابعة لمنطقة حمرين في محافظة صالح الدين، وقد تبين أن ىذا النبات يكون متكيف لممعيشة  أي يستطيع المعيشة 

والرؤوس الزىرية واألعضاء ان واألوراق قريبا وبعيدا عن الماء في نفس الوقت. أشتممت الدراسة المظيرية صفات السيق

التكاثرية الكمية والنوعية وتبين أن ليذه الصفات أىمية تصنيفية كبيرة وتم مناقشة التغايرات ضمن الصفات . تمت 

دراسة صفات الغطاء النباتي لمنطقة الدراسة من حيث الوفرة والكثافة والتردد ، حيث بمغت النسبة المئوية لوفرة نبات 

عن ، أما في المنطقة البعيدة  (5%)وىي المنطقة القريبة من الماء والمتأثرة بمياه سد العظيم  (A)ل في المنطقة الحرم

 (17)، وبالنسبة لكثافة نبات الحرمل حيث بمغت (40%)فقد بمغت النسبة المئوية لوفرتو  (B)الماء والمتمثمة بالمنطقة 

البعيدة عن الماء. أما  في المنطقة  2/م100 (82)في حين بمغت كثافتو في المنطقة القريبة من الماء   2/م100 

في المنطقة القريبة من الماء في حين بمغ تردد نبات الحرمل في المنطقة  (41)لتردد نبات الحرمل فقد بمغ بالنسبة 

 .(83)البعيدة عن الماء 

 تصنيف ، سد العظيم ، نبات الحرمل ، الغطاء النباتي . الكممات الدالة:
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ABSTRACT 

This research was about a comparative taxonomic study about Peganum harmala which 

belong to Zygophyllaceae family, The effect of dam Al-Adheems water on the growth of this 

plant has been clarified at Al-Shay Al-Sagheerl Himreen regionl Salah Al-Din, it was 

found that this plant is adapted to live near and far from water at the same time. The 

phenotypic traits included study the traits of the stems , leaves ,flowering heads and the 

quantitative and qualitative reproductive organs ,it turns out that this traits have a great 

taxonomic importance ,the diversity of this traits have been discussed .the traits of 

vegetation have been studied in terms of amount of Peganum harmala was (5%) in region 

(A) which is close to water ,which affected of dam Al-Adheems water, while it was (40%) in 

the region far from water, region (B), whereas the density of Peganum harmala was (17) 

100 / m
2
 in the region close to water , while it was (82)100 / m

2
 in the region far from water, 

whereas the frequency of Peganum harmala was (41) in the region near the water ,while it 

was (83) in the region far from water.                                                                                         

Keywords: Taxonomy , Dam Al-adheem, Peganum harmala , Natural Vegetation                     
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   (Introduction)المقدمة  .1

عندما نتأمل النباتات التي تحيط بنا وننظر إلى التغايرات في أشكاليا وألوانيا وروائحيا تتجمى لنا قدرة الخالق سبحانو      

وتعالى بما خمق ، األمر الذي ساعد اإلنسان منذ القدم عمى أن يستخدم ىذه التغايرات في التعرف عمى بعض أنواع 

اتو اليومية، فقد أدرك فوائد الكثير من النباتات الطبية أو تمك التي يستعمميا النباتات خصوصا" تمك التي ليا أىمية في حي

في المأكل أو إضفاء نكية طيبة لألطعمة، باإلضافة إلى تعرفو بالتجربة بالنباتات السامة. من ىنا يتضح أن أمر استخدام 

راتيا، حتى توصل إلى عزل النباتات ىذه النباتات يتطمب تمييز بعضيا عن البعض وذلك من خالل االعتماد عمى تغاي

الذي وضع Plant Taxonomy عمى مجاميع تربطيا عالقات مظيرية وبيئية مختمفة فبدأ بذلك عمم تصنيف النبات 

الحدود الفاصمة ألية مرتبة تصنيفية من غيرىا. وقد تطور ىذا العمم مواكبا الحضارات التي بناىا اإلنسان وتحول من 

كالمون والرائحة  Morphological charactersضحة والظاىر لمعيان مثل الصفات المظيرية أستعمال الصفات الوا

.   [2] باستعمال وسائل تمكن من ذلك قيدا وصعوبة ال يمكن مالحظتيا إالوالشكل والطعم إلى استعمال صفات أكثر تع

 Scanning Electron(  S E Mكما ساىمت األجيزة والتقنيات الحديثة مثل المجير االلكتروني الماسح ) 

Microscope   ( والمجير االلكتروني النافذT E M  )Transmission Electron Microscope  في تطور دراسات

الذي أصبح ذا أىمية كبرى في مجاالت العموم المختمفة  Computerعمم تصنيف النبات فضال عن الحاسوب االلكتروني 

 Evolutionary relationshipوأيضا دراسة العالقات التطورية  Numerical Taxonomyوفي دراسة التصنيف العددي 

ودراسة الحامض النووي في  Molecular Biologyاستخدام المعمومات البايولوجية الجزيئية ب التصنيفيةبين المراتب 

المشاكل التصنيفية لحل الكثير من واعتمادىا كأدلة تصنيفية    Chloroplast DNA (cpDNA) البالستيدات الخضر

 . [3] المعقدة

 أىداف البحث الحالي:

 ممقاطعات في منطقة حمرين وسط العراق.ألنواع الحرمل البرية لمسح شامل  –1

 دراسة مظيرية مقارنة لمنوع المنتشر في منطقة حمرين. –2

 تشخيص وعزل النوع المتأثر بمياه سد العظيم والغير المتأثر بيا الذي ينمو في المناطق الصحراوية. –3

 تي لمنوع المنتشر في منطقة حمرين.دراسة صفات الغطاء النبا -4
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 ((Materials and Methods  المواد وطرائق العمل  2.

 :  study aeriaمنطقة الدراسة  - أ

تتميز منطقة الدراسة أي منطقة حمرين والتي تتضمن أطراف ىذه المناطق ) قرية بير أحمد، قرية عبود وقرية زنكمي،  

بعد أن كانت ىذه  تشر فيياىذا النوع النباتينكثر تأثرا بمياه سد العظيم حيث يوصوال إلى جسر الزركة( وىي المقاطعة األ

وكان  Km 15. أما من حيث مساحة المنطقة المدروسة فقد كانت (1)لشكل كما في ا المنطقة صحراوية قبل بناء السد

 .Km 5البعد بين محطة وأخرى 

  Specimens  collection:جمع العينات  - ب

تم القيام بسفرات حقميو إلى مقاطعة )الشاي الصغير الواقع عمى أمتداد بحيرة سد العظيم الممتدة من بناء السد تقريبا   

، 2014 وحتى نياية شير تموز من عام   2013وصوال إلى منطقة جسر الزركة ( من بداية شير تشرين الثاني من عام 

لمعيش التي تتواجد قريبا وبعيدا عن الماء في  لنوع النباتي)لمنوع المتكيفىذا النوع النباتي حيث تم جمع اوقد ُرصد بيا 

وتم خالل عممية المسح جمع ،من النباتات المستديمو ألنو  Peganum harmala نبات الحرمل نفس الوقت( ، واختير

عينات نباتية طرية في مرحمتي التزىير ثم تعميميا بالمعمومات المعشبية الضرورية مثل )مكان الجمع و إسم الجامع واإلسم 

الشائع لمنبات وتاريخ الجمع ( .كما تم تجفيف بعض ىذه العينات وكبسيا مع تدوين المعمومات المعشبية سالفة الذكر 

 FAAب كمية العموم/جامعة تكريت . أما البعض اآلخر من العينات فقد تم حفظ أجزاءىا في المثبت واودعت في معش

(Formalin acetic acid alcohol ) ين اإلستخدام .حل [10]ة المحضر حسب طريق  

 ج_ التحميل األحصائي

حممت البيانات أحصائيا وفق أختبار تحميل التباين وتم مقارنة المتوسطات الحسابية بأستخدام أختبار دنكن متعدد الحدود 

 .P≥0.05  [11]بمستوى أحتمالية 

 Plant cover characters    صفات الغطاء النباتي -د

متر بواقع ثمان مربعات . كما تم استخدام الرمز  211متر لكل  4x4لدراسة صفات الغطاء النباتي حدد مربع بمساحة 

(A) لممناطق تحت تأثير مياه سد العظيم ( لممناطق الصحراوية والرمزB ) وقد درست صفات الغطاء لممناطق الصحراوية
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ق المعمومات والعالقات لكل النباتي الكميو التي يعبر عنيا أما باألعداد الحسابية أو بالنسبة المئوية أو النسب التقديرية ووف

 من ىذه الصفات وقد شممت الصفات التي تمت دراستيا االتي:

     Abundance الغزارة أو الوفرة -1

معرفة  ويمكن  [12]وىي النسبة المئوية لعدد أفراد النوع الواحد بالنسبة لمجموع أفراد األنواع في العينات المدروسة

 ألغزارة عن طريق العالقة التالية : 

 x 100ألغزارة = مجموع أعداد أفراد النوع الواحد في المربعات / مجموع أعداد أفراد جميع األنواع في المربعات 

  densityالكثافة  -2

 ىي معدل أفراد النوع الواحد في وحدة المساحة  

 الكثافة = عدد أفراد النوع الواحد / المساحة 

 تحميل الغطاء النباتي .وتفيد الكثافة في التعرف عمى أىمية األنواع عند 

   Frequencyالتردد أو التكرار  -3

 فُيعَبر عنو بالنسبة المئوية لظيور أفراد النوع الواحد في المربعات المدروسة. 

 مربع  100التكرار = عدد مرات ظيور النوع في 
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 المتأثرة. ضمن المناطق المتأثرة بالماء وغير  P.harmalaيمثل موقع سد العظيم وتوزيع النوع  :(1شكل )                                                                                          

 .(  P.harmalaالنوع المتكيف لممعيشة النامي قريبا وبعيدا عن الماء )

 (Discussion)   &Results والمناقشة النتائج . 3                              

 .(3)شكل و  (1)جدول كل النتائج ألعضاء الحرمل موجودة في  

 Habit and durationالطبيعة والديمومة  -1 ال

تبين أن نبات  Durationأما من حيث الديمومة  Sharubsتميز نبات الحرمل النامي في منطقة حمرين بطبيعة شجيرية 

 .[6] ،[5]، [4] وقد أكد ىذه الصفة العديد من الباحثين Perennialالحرمل كان معمر 
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 stemالساق  -2

، أما من حيث طبيعة ساقو  Acanlescentتميز نبات الحرمل يكون ساقو غير متميز وتسمى مثل ىذه السيقان  ال ساقية 

.وبالنسبة ألرتفاع النبات الذي قيس من منطقة أتصال الساق بالجذر إلى نياية النورة  Ascendingفقد كانت متصاعدة 

الحرمل في المنطقة نبات الزىرية فقد لوحظ تأثره بالظروف البيئية ونوع التربة التي ينمو فييا .وعميو فقد كان معدل طول 

حيث بمغ معدل طول نبات سم ، (40.3)الذي بمغ البعيدة عن الماء و القريبة من الماء أعمى مما ىو عميو في المنطقة 

كذلك قطر الساق ليذا النبات كان في المنطقة القريبة من الماء أعمى منو  سم  (31)الحرمل في المنطقة البعيدة عن الماء 

البيئية  التباين في طول النباتات وقصرىا وأرتفاع النبات إلى الظروف [7]. وفسر (0.7)في البعيدة عن الماء والذي بمغ 

والمناخية وشحة المياه أو توفر المياه واألمطار ومن حيث طبيعة تفرع الساق فأن نبات الحرمل كان متفرع من جميع 

،في  [9]و   [8]األجزاء حيث تتأثر ىذه الصفة بالبيئة التي يعيش فييا النبات فضال عن الصفات الوراثية وىذا ما أكده 

إلى أن صفة لون الساق ترتبط بعاممين ىما الكساء   اإلشارةمصفر .وتجدر -حين كان لون الساق لنبات الحرمل أخضر

 Papillate.أما الكساء السطحي لساق نبات الحرمل فقد كان حميمي [:] السطحي ومرحمة نمو النبات وىذا ما أشار أليو

 حيث كان الساق مغطى بحميمات .

 Leafالورقة   -3

من أوراقو إذ درست األوراق في النوع قيد الدراسة بالتفصيل لما ليا من قيمة تصنيفية ميمة  P.harmalaشخص النوع 

حيث أعتمدت الدراسة في جميع جوانبيا عمى  Zygophyllaceaeلمتمييز وعزل ىذا النوع عن بقية األنواع ضمن عائمة 

أمتاز نبات العينات الطرية وأستعممت صفاتيا لممقارنة بين النوع النامي قريبا من الماء وبين النوع النامي بعيدا عن الماء.

طول الحرمل النامي قريبا من الماء بأن طول وعرض نصمو أعمى من طول وعرض النوع النامي بعيدا عن الماء حيث بمغ 

 (B)في المنطقة  سم  (3.6) سم ، في حين بمغ طول النصل(3.7)المنطقة القريبة من الماء  (A)النصل في المنطقة 

،  Entrie. أما حافة الورقة فقد كانت ممساء  Linearيكون شريطي المنطقة البعيدة عن الماء .وبالنسبة لشكل النصل فأنو 

 .Attenateمتدة في حين كانت قاعدة الورقة لنبات الحرمل م
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 Inflorescenceاالنظمة الزىرية  -4

الحرمل ثنائية ، وتكون الزىرة في نبات  Solitary inflorescenceتكون النورة الزىرية في نبات الحرمل نورة أنفرادية 

)زىرة خنثية( حيث أنيا تحتوي عمى األعضاء األنثوية والذكرية معا .أما الغالف  Bisexual (perfect)الجنس )تامة( 

الزىري )السبالت والبتالت( تكون خماسية األجزاء. يكون عدد الرؤوس الزىرية في نبات الحرمل النامي قريبا من الماء 

.أما طول الرأس الزىري النامي بعيدا (80-101)أكثر من الرؤوس الزىرية لنفس النوع النامي بعيدا عن الماء حيث بمغت 

سم ، أما قطر (2.5) سم بينما كان طول الرأس الزىري لنبات الحرمل النامي قريبا من الماء  (2.1)عن الماء فقد بمغ 

أكبر منو لمنوع نفسو في المنطقة القريبة من الماء والتي  ل النامي بعيدا عن الماءفقد كان لنبات الحرمالرأس الزىري 

 سم. (3.6) بمغت

 Flowering calyxالكأس الزىري  -5

أي يبقى مالزما لمثمرة .ويكون الكأس الزىري منفصل السبالت   Persistent calyxيكون الكأس الزىري مستديم 

Polysepalous  أي طميقة ويكون شكمو شريطيLinear  ذي لون أخضر غامق ويكون أممس ، وقد بمغ طول الكأس

ممم ، في حين (15.1)ممم بينما بمغ طولو في المنطقة القريبة من الماء  (11.2)في المنطقة البعيدة عن الماء الزىري 

ممم بينما في المنطقة القريبة من الماء فقد بمغ عرض  (1.7)بمغ عرض الكأس الزىري في المنطقة البعيدة عن الماء 

 ممم . (2.3)الكأس الزىري 

 Corollaالتويج  -6

أىمية تصنيفية في النباتات الزىرية بصورة عامة، إذ كان في نبات الحرمل مكون من خمسة أوراق تويجية لمتويج 

(Petals)  منفصمةPolypetalous  ،  ويكون التويج ذي لون أبيض مقمم بالمون األخضر وكان شكمو إىميجي متطاول

ممم في حين بمغ معدل طول التويج في المنطقة  (12.7)،أما من األبعاد فقد بمغ طول التويج في المنطقة البعيدة عن الماء 

ممم ، في حين بمغ  (7.1)عن الماء  في المنطقة البعيدةبمغ أما فيما يخص عرض التويج فقد . (14.3)القريبة من الماء 

 ممم. (3.4)عرض التويج في المنطقة القريبة من الماء 
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 Androciumجياز الذكورة  -7

سداة .يشمل ىذا الجياز جزئين  (15)يعد جياز الذكورة في نبات الحرمل من النوع متعدد األسدية ألنو بمغ عدد األسدية 

 أساسيين ىما:

  Antharالمتك  - أ

،  Introseوتنثيره الداخمي  Longitudinal dehiscencويتميز بتفتحو الطولي  Tow lobesيتكون المتك من فصين 

ويكون لون المتك أصفر  Lanceolate –Linear oblongأما من حيث شكل المتك فقد كان رمحي خطي متطاول 

وقد تبين من الدراسة أن طول المتك لنبات الحرمل المتكيف لممعيشة النامي قريبا وبعيدا عن الماء في نفس الوقت  باىت.

 ممم . (5.3)كان متساوي القيمة والذي بمغ 

 Filimentالخويط   - ب

عمى جانبي وأمتمك ىذا النوع زوائد غشائية شفافة متصمة  like Linear يكون شكل الخويط في ىذا النوع شبو شريطي 

الخويط قاعديا أو قرب قاعدة الخويط. ويكون لون الخويط أصفر باىت ، أما من ناحية طول الخويط فقد بمغ في الحرمل 

 .(5.8)ممم بينما بمغ في الحرمل النامي قريبا من الماء  (5.2)النامي بعيدا عن الماء 

 Gynociumجياز األنوثة   -8

 أجزاء:يتكون جياز األنوثة من ثالثة 

 Ovaryالمبيض  - أ

، وبالنسبة لمون  Grooved، أما من حيث الشكل فأنو يكون كروي مخدد  Stipitateىو تركيب مدقي ويكون معنق 

 المبيض فقد كان أخضر مصفر .بينما الكساء السطحي فقد كان سطح المبيض أممس .

 Styleالقمم  - ب

 gynobasicمن النوع المتاعي قاعي ىو الجزء الذي يربط المبيض بالميسم أذ اظيرت الدراسة أن اتصال القمم بالمبيض 

style  فصوص وينشأ القمم من بينيا صاعدا إلى األعمى ، أما من حيث المون  3-4وفي ىذه الحالة يتكون المبيض من

  م .مم (6.7)فقد كان أخضر مصفر ويكون معدل طول القمم 



         Kirkuk University Journal /Scientific Studies (KUJSS)   
Volume 11, Issue 2, June  2016 , p.p(82-96) 

ISSN 1992 - 0849 

 

 
Web Site: www.kujss.com   Email: kirkukjoursci@yahoo.com,  

kirkukjoursci@gmail.com  

 
80 

 

 Stigmaالميسم  -ج

يكون شكل الميسم متطاول مخدد في الحرمل أما من حيث المون أخضرا مصفرا . طول الميسم في المنطقة البعيدة عن 

 .(2)شكل ممم. كما في  (7.3)ممم ، أما في المنطقة القريبة من الماء فقد كان  (6.7)الماء 

 النامي قريبا وبعيدا عن الماء في نفس الوقت.يبين الفروقات لنبات الحرمل المتكيف  (1):جدول 

(A) .عدم وجود قياس لمصفة .    المنطقة القريبة من الماء _ 

(B) .الساق والورقة والزىرة مقاسة السنتمتر أما بقية األعضاء فقد قيست      المنطقة البعيدة عن الماء *    

 بالمميمتر .

 Natural Vegetation Charactersصفات الغطاء النباتي  -9

  (2)جدول كل النتائج المتعمقة بالغطاء النباتي لنبات الحرمل موجودة في 

 

األعضاء  ت

 المقاسة

 (A)نبات الحرمل في  (B)نبات الحرمل في 

 القطر الطول القطر الطول

 (0.8) 0.6 – 0.9 (40.3) 33.2 – 52.7 (0.2) 0.1_  0.3 (31.6) 22.7_ 40.5 الساق 1

 (1.5) 0.7 – 1.9 (5.8) 4.2 – 7.4 (0.4) 0.7_ 0.12 (3.6) 1.5_ 4.4 الورقة 2

 (2.4) 1.2 – 3.3 (2.5) 2.1 – 2.7 (3.6) 2.6 – 5.7 (2.1) 1.8- 2.5 الزىرة 3

 (2.3) 1.2 – 3.4 (15.1) 12.3 – 18.2 (1.7) 0.9 – 2.5 (11.2) 8.7 – 14.1 الكأس الزىري 4

 (3.4) 2.8 – 4.9 (14.3) 10.6 – 18.2 (3.1) 2.6 –4.5 (12.7) 9.4 –15.1 التويج 5

 (1.7) 1.2 – 2.5 (5.3) 4.5 – 6.6 (2.7) 1.9 – 3.6 (5.3) 4.2 – 6.5 المتك 6

 _ (5.8) 4.9 – 7.3 _ (5.2) 4.1 – 6.1 الخويط 7

 (2.3) 1.7 – 2.8 (3.3) 1.5 – 3.9 (1.8) 1.5 – 2.5 (3) 2.3 – 3.7 المبيض 8

 _ (7.3) 5.2 – 10.5 _ (6.7) 4.5 – 9.8 القمم 9

 _ (3.5) 2.3 – 4.1 _ (2.9) 1.5 – 3.7 الميسم 11
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   Abundanceالغزارة أو الوفرة  - أ

بينما كانت النسبة المئوية لوفرة الحرمل في المنطقة  (%40)تمت دراسة وفرة نبات الحرمل في المنطقة البعيدة عن الماء  

 .(%5)القريبة من الماء 

 Plant densityالكثافة النباتية  - ب

وبالنسبة لكثافة نبات الحرمل في  2/م(17) 100 لقد كانت الكثافة النباتية لنبات الحرمل في المنطقة القريبة من الماء بمغ

 . 2/ م100 (82)المنطقة البعيدة عن الماء 

 Ferquenceyالتردد أو التكرار  -ج

متر مربع ، بينما كان  211مرة في  (41)تبين من البخث الحالي أن التردد لنبات الحرمل في المنطقة القريبة من الماء 

 متر مربع. 211مرة في  (89)تردد الحرمل في المنطقة البعيدة عن الماء 

 النامي قريبا وبعيدا عن الماء. Peganum harmalaصفات الغطاء النباتي لمنوع  (2):جدول 

 التردد الكثافة الوفرة

(A) (B) (A) (B) (A) (B) 

5% 40% 17 

b 

82 

a 

41 

b 

89 

a 

(A) .المنطقة القريبة من الماء 

(B) .المنطقة البعيدة عن الماء 

 الحروف الصغيرة غير المتشابية تعني وجود فروقات معنوية.

    (Conclusions) االستنتاجات .4

 عمى العيش قريبا من الماء وبعيدا عنو في نفس الوقت. يتميز بقدرتوتبين من الدراسة أن الحرمل  -1

 أثبتت الدراسة أن لعامل الماء أثرا كبيرا عمى النبات وطبيعة تكيفو. -2
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 يمكن األعتماد عمى الصفات المظيرية وخاصة التكاثرية في تشخيص األنواع. -3

 أثبتت الدراسة أن نسبة وجود الحرمل النامي قريبا من الماء كانت أكثر من نسبة وجود الحرمل بعيدا عن الماء. -4

  Recommendations))التوصيات  .5

ضرورة القيام بمسح شامل لكافة مناطق القطر وال سيما المناطق الجنوبية التي قد تسفر عن تسجيل أنواع جديدة تابعة  -1

 المدروسة .لمعائمة 

إجراء دراسات مماثمة ليذه الدراسة في مقاطعات العراق األخرى غير المدروسة لتشخيص األنواع الجديدة التابعة لمعائمة  -2

 المدروسة وأضافتيا إلى الفمورا العراقية .

 يو. توصي ىذه الدراسة بدراسة ىذه النوع من الناحية الكيمياوية والتحري عن المركبات الكيمياوية ف -3

 تشريحيا. دراسة ىذه النوع من الناحية التشريحية ومعرفة الفرق بين النوع المتكيف وغير المتكيف لممعيشة -4
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 .Peganum harmalaلوحة تبين األعضاء الداخمية والخارجية لمنوع  :(2)شكل 
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