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 دراسة تصنيفية لمصفات المظيرية والتشريحية لثمار وبذور أنواع مختمفة 

 في العراق  Brassicaceae صميبيةالمن العائمة 

 نجالء مصطفى العبيد

 قسم عموم الحياة / كمية التربية لمعموم الصرفة /  جامعة تكريت

na_mu_m@yahoo.com 

8046/  2/  82تاريخ قبول البحث:                                                     8045/  48/  41تاريخ استالم البحث:   

 الممخص

و   Malcolmia africana(L.)و    .Leptaleum  filifolium (willd)Dcىي  أنواعتناول البحث دراسة خمسة 

Matthiola longipetala (Vent.)Dc.  وNeotorularia torulosa (Desf.)  وSisybrium irio (L.)  

 Sisybrieaeو  Matthioleaeو  Hesperideae ىي : والتي تنمو بريًا في العراق وتعود لثالث عشائر مختمفة 

الصفات المظيرية لمثمار ) شكميا ولونيا وكسائيا  شمل البحث دراسة إذ ،   Brassicaceae صميبية اللمعائمة ابعة ت

دراسة صفات البذور المظيرية من خالل  شكميا ولونيا ونقوشيا ال تأبعادىا بينما تناول ، فضاًل عن السطحي 

 النتائج أظيرت و ،  ( الثمرة ومصراع وحامل) منقار بينما كانت الدراسة التشريحية ألجزاء الثمرة  ، السطحية وأبعادىا 

وكانت النتائج ميمة في  الجزء والنوع النباتي  باختالفكل جزء من أجزائيا  أنسجةوجود اختالف في تركيب وترتيب 

سمك طبقات أغمفة الثمرة وشكل ل وانالفصل بين األنواع كما أن وجود الحاجز الكاذب وطبيعتو ليا أىمية في الفصل ، 

أظيرت نتائج الدراسة التشريحية ألغمفة البذرة وجود اختالف في عدد طبقات و في التميز بين األنواع . أىمية المقطع 

 من ناحية المكونة لمغالف باختالف أنواع األجناس ودراسة األجنة التي تعد من أول الدراسات في العراق  األنسجة

ومن نتائج الدراسة الحالية  ثبت أن النوع   . األنواعفتبين أن ليا أىمية في الفصل بين ىذه العائمة  فيشكميا وأبعادىا 

Neotorularia torulosa (Desf.)   . يسجل انتشاره ألول مرة في العراق فمم يذكر مسبقا في الفمورا العراقية      

   والتشريحية ، الثمار ، البذورالعائمة الصميبية ، الصفات المظيرية : الدالةالكممات  

 

mailto:na_mu_m@yahoo.com
mailto:na_mu_m@yahoo.com


 Kirkuk University Journal /Scientific Studies (KUJSS)   
Volume 11, Issue 2, June 2016 , p.p(278-296) 

ISSN 1992 – 0849 
 

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

kirkukjoursci@gmail.com  

 
872 
 

 

Taxonomic morphological and anatomical study of fruits 

and seeds for different species of the family Brassicaceae in 

Iraq 

Naglaa  M. AL-Abide 

Biology Department / College of Education Peru sciences / Tikrit University 

na_mu_m@yahoo.com 

Received date: 14 / 12 / 2015                                                         Accepted date: 23 / 3 / 2016 

  ABSTRACT 

The research included five species are : Leptaleum  filifolium (willd)Dc. ,                               

Malcolmia africana(L.)  ,Matthiola longipetala (Vent.)Dc. , Neotorularia torulosa,  (Desf.), 

Sisybrium irio (L.) , which grow wild in Iraq .and belonging to three different tribes which  

are (Hesperideae, Matthioleae , Sisybrieae ) to the Family Brassicaceae .                               

The research covered the Morphological characters of the fruits ( Shape , color, 

Indumentums   and dimension) as well as seed morphological characters ( Shape, color, 

surface configuration  and dimension) , the anatomical studied include fruit parts ( beak, 

valve and pedicel ) Showed and there is difference in structure and arrangement of tissue 

part of their species .   The research important and diagnostic value between in the species, 

as well as the thickness of the fruits coat  and shape section importance in the separation   

between the species , The results anatomical study of seed coat there was a difference in 

number tissue layer different types of species.     The study of embryos , was  one of  the 

first studies in Iraq about the shape and dimensions in this family to be of importance in 

the separation of the species.  

The results of the present study proved that species Neotorularia torulosa,  (Desf.)Records 

distribution for the first time in Iraq absent  mention advance in the Iraqi flora.  

Keyword :  Brassicaceae , Morphological & Anatomical , plant fruit, seed .                               
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 (Introduction)لمقدمة ا1.

واحدة من أكبر عائالت مغطاة البذور فيي تضم حوالي   Brassicaceae ( Cruciferae)تعد العائمة الصميبية     

 نوع تنتشر في مساحات واسعة من العالم وبشكل خاص في منطقة البحر األبيض المتوسط 3000جنس و   380

أثرت الدراسة التشريحية منذ العقود الماضية و  ،   [4]  نوع 177 جنس و  80 ـ، أما في العراق فأنيا تتمثل ب   [3,2,1]

ة عالية وال تقل أىمية قيموحتى يومنا ىذا بشكل ميم في العممية التصنيفية وقد اعتبرت أدلة الخصائص التشريحية ذات 

ة قوية وقدمت الدراسة التشريحية أدلة تصنيفي، عن الصفات المظيرية وقد تفوقيا أىمية كونيا أقل تأثرًا بالظروف البيئية 

وتعد ىذه العائمة من العائالت الميمة اقتصاديا إذ أن لبعض  . [5]لغرض التشخيص والتمييز منذ مئة عام أو أكثر 

 Brassica oleraceaوالقرنابيط   Brassica oleracea var. capitata  أجناسيا استعماالت غذائية مثل الميانة 

var . botrytis   ، والشمغم Brassica rapa  والفجل Raphanus sativus  والرشاد Lepidum sativum   ومنيا

 . [6]  وكيس الراعي وبعض أنواعيا لو أىمية طبية مثل الخردل األسود   رنباتات زينة ومنيا نباتات برية مثل المنثو 

لم تحظ أنواع كثيرة من العائمة الصميبية بدراسات تشريحية في العراق عمى الرغم من ورود العائمة في الموسوعة النباتية 

انواع  لتي أظيرت معمومات قيمة لعدد من ا  [8]، وكذلك عالميًا لم نجد دراسة وافرة إال دراسة Flora of Iraq [7]العراقية 

الخصائص التشريحية أن التي أشارا فييا   [9]مقة والفمقتين ومنيا العائمة الصميبية ودراسة ذوات الفلعائالت تابعة  وأجناس

 كذلك درسا طرز المعقدات الثغرية والشعيرات .و   Alyssum لنوع اوالمظيرية لحبوب لقاح 

لبعض األنواع التابعة ليذه العائمة بصورة مفصمة إليجاد أدلة ييدف البحث الحالي إلى دراسة الصفات األكثر ثباتا و       

المظيرية لمبذور والتي تضمنت) شكميا ولونيا  دراسة الصفاتمنيا جديدة تدعم األدلة التصنيفية في فصل أنواع العائمة ، 

والصفات ( سمكيا أبعاد طبقات غالف البذور و )التشريحية والتي تضمنت  الجناح( والصفات صفة والزخارف السطحية و 

                                                                .والتشريحية لمثمار التي تضمنت مقاطع تشريحية لكل من ) منقار ومصراع وحامل الثمرة ( المظيرية 

 (Material and Methods)المواد و طرائق العمل  2.

 Malcolmia africanaو    .Leptaleum  filifolium (willd)Dcجمعت العينات الطرية لخمسة أنواع ىي :      

(L.)   وMatthiola longipetala (Vent.)Dc.  وNeotorularia torulosa (Desf.)  وSisybrium irio (L.)  

 صميبيةال( من العائمة  Sisybrieaeو  Matthioleaeو  Hesperideae)  :  ىيعشائر تعود لثالثة التي و 
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Brassicaceae  الثمار )التشريحية من الحقـل مباشرًة وبعد دراسة العينات بصورة تفصيمية  المظيرية و النجاز الجوانب

 Compound microscopeوالمجير المركب  Komaxنوع  Dissecting microscopeتحت مجير التشريح  (والبذور

و والكويتية العراقية أىميا الفمورا  الموسوعات وتشخيصيا بشكل دقيق في المختبر اعتمادًا عمى بعض  Olympusنوع 

  .االمريكية والصينية و الباكستانية و التركية 

 رةبذ 15-30من خالل أخذ   (شكميا  وحجميا ونقوشيا السطحية ) مثمار و البذورلدرست الصفات المظيرية       

ثم فحصت و أخذت قياسات لـ  ساعة ،  24ووضعت في طبق بتري حاوي عمى ورقة ترشيح ورشت بالماء وتركت لمدة 

 تصبغثم  ،   Hand sectioningالحر  التقطيع اليدوياعتمد الدراسة التشريحية لمثمار أجراء ولغرض ، ثمرة  10-5

لعمل المقاطع المستعرضة لمبذور    [11]وأتبعت طريقة   [10]بصبغة السفرانين و اليود في يوديد البوتاسيوم المقاطع 

 . أغمفتياودراسة 

مسرح المدرج وتمت جدولة وال Ocular micrometerتم تصويرىا حقميًا وقياسيا بواسطة العدسة العينية المدرجة و       

 قيد الدراسةنواع  األبين  المقارنةلغرض  التشريحية بعد تحويميا إلى نتائج كميةالمظيرية و لصفات المختمف البيانات 

 .لمتوسطاتوىنا تجدر اإلشارة إلى أن القيم في الجداول تمثل ا اعتمادًا عمى أساس التشابو واالختالف .

 (Results and Dissection)النتائج والمناقشة  3.

 characters of fruits Morphologicalمثمار   لالصفات المظيرية  1-

وتعد ىذه الصفة مميـزة ألجناسـيا  Dry dehiscentتمتاز ثمار أجناس العائمة الصميبية بأنيا من النوع المتفتح الجاف      

نـــواع المدروســـة  فكانـــت ثمـــار جميـــع األنـــواع مـــن نـــوع الخردلـــة  اال، وتتخـــذ الثمـــار أشـــكااًل وألوانـــا وأبعـــادًا مختمفـــة بـــاختالف 

Silique  منقار  جزئيينمكونو من (Beak  الذي يمثل الجزء العموي من الثمرة والمصراعValve  الذي يمثل الجـزء السـفمى

 تنتشر عميو البذور ( .  False septumوتنشأ من اتحاد كربمتين يفصل بينيما حاجز كاذب 

وكانـت نحيفـة ممتفـة   S.  irioو    M.   africanaو   M.  longipetalaظيرت الثمار نحيفة وطويمة فـي األنـواع      

عودتيـا  بسـببوىـذا  ، (1)شـكل.  L.   filifoliumوطويمة عريضة في النـوع    N.  torulosaفي النوع   Spiralحمزونيًا 

 لعشائر مختمفة .
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ذو نياية كرويـة فـي النـوع  ًا كان نحيفبينما    M. africanو L.  filifoliumفي النوعين   Acuteالمنقار حاد  ظير و     

S. irio   نحيف ثنائي الفصوص في النوع وN. torulosa    وثنائي الفصوص  مجنح في النوعM.  longipetala     . 

    M. africanaكانـت خضـراء مصـفر فـي النـوع  حيـث ثمـارالبينـت نتـائج الدراسـة الحاليـة وجـود اخـتالف فـي لـون      

    N.  torulosaو    M.  longipetalaوتشـابو النوعـان   S. irio و L. filifoliumفـي النوعـان  وداكنـ اءخضـر  توكانـ

أي بعدم وجـود الكسـاء السـطحي     N.  torulosa وS. irio و L. filifoliumاألنواع  تفكان لونيا أخضر . بينما تشابي

بوجود كساء سطحي كثيف يغطي سـطح    M. africanaو   M.longipetalaوتشابو النوعان ( Smooth اءممسالثمار )

عمـى أىميـة ىــذه  وامـن المصـنفين أكـد اً . وان كثيــر الحقـا وبصـورة مفصـمة  يتم دراسـتيا وىنـا تجـدر اإلشـارة إلـى انــو سـ الثمـرة 

منقــار ومصــراع الثمــرة  أبعــادفــي  ةالمدروســة أبعــاد الثمــار فينــاك اختالفــات واضــحة ومميــز  األخــر ومــن الصــفات ،  الصــفة 

 .M و  N.torulosaســـنتيمتر فـــي النـــوعين  1.5-5.5طـــول الثمـــرة بـــين  معـــدل تـــراوح و  Pedicel fruitوحامميـــا 

longipetala   سنتيمتر في  0.1- 0.4كما اختمفت معدالت عرضيا فتراوحت بين  ، عمى التواليN.  torulosa    و 

L. filifolium . سنتيمتر في النوع  0.5بمغ أطولو إذ تمف طول المنقار وأخ عمى التواليM.  longipetala      واقصره بمغ

و      N.torulosaفــي  ســنتيمتر  1.2-4.7طــول المصــراع بــين  وتــراوح  ، L. filifoliumســنتيمتر فــي النــوع  0.17

M.longipetala سـنتيمتر فـي النـوع   1طولـوأبمـغ  إذ عمـى التـوالي ،  كمـا ظيـر اخـتالف فـي طـول حامـل الثمـرةS. irio  

ان االخـتالف فـي اشـكال الثمـار . (.1دول ) جـ   M. africana و   N. torulosa ينسـنتيمتر فـي النـوع 0.25واقصـره  

واالخــتالف فــي اشــكال المنقــار قــد يعــود الــى اخــتالف اشــكال وأبعــاد ميســم الزىــرة التــي  ،  لعودتيــا لعشــائر مختمفــة يعــز قــد 

 في حين يعود االختالف الكمي ألبعاد الثمار لعوامل وراثية متعمقة بالنوع النباتي .  ، الثمرة  انتجت مني
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 .الصفات المظيرية لثمار األنواع النباتية المدروسة  1):   ) شكل

1- L.  filifolium,  2- M.  africana , 3- M.  longipetala ,4- N.  torulosa  , 5- S.  irio. 

 .   Brassicaceaeلعائمة امن نواع أل الصفات الكمية لثمار :(1) جدول

 Charactersالصفات         

 Taxaالمراتب

 / طول الثمرة

cm 
 / عرض الثمرة

cm 

 /طول المنقار

cm 

 /طول المصراع

cm 

 /طول حامل الثمرة

Cm 

         L. filifolium 2.8 0.4 0.17 2.3 0.3 

        M.  africana 5 0.2 0.25 4.5 0.25 

      M.  longipetala 5.5 0.2 0.5 4.7 0.3 

        N.  torulosa 1.5 0.1 0.2 1.2 0.25 

            S. irio 5.1 0.2 0.42 3.7 1 

 characters of seeds Morphological  الصفات المظيرية لمبذور    2-

متطاول شكميا البالمدروسة  ألنواعا بذور جميع تشابو(  2وشكل .  2الجدول .كما في ) ت نتائج الدراسة المظيرية بين     

Oblong  ، . في لون البذور فكانت بمون بني  اً واضح اً اختالف تظير أ بينماوىذا يعد دليل جيد عمى عودتيا لنفس العائمة

  .Mابيض مصفر في النوعو  L.   filifoliumوبمون برتقالي مصفر في النوع S.  irio البرتقالي في النوع  –فاتح 
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longipetala    تشابو لون البذور في النوعينو M.   africana   وN.  torulosa     احتمت البذور و . فكان اصفر

بينما يمكن تقسيم األنواع إلى مجموعتين  حسب طبيعة الزخارف والنقوش ، [12]  دراسة وتأكدما منزلة تصنيفية ميمة ىذا  

 .S  في األنواع  Reticulateالمجموعة األولى ذات سطح شبكي بارز : ( ىي  3)كما موضح في الشكل . السطحية 

irio   وL.  filifolium وN.  torulosa    والمجموعة الثانية ذات سطح شبكي دقيق Fine-reticulate  في النوعين

M.  longipetala   وM.   africana    ، ىذه  أىميةول ح[13]  مطابقة لما توصل اليو الدراسة الحالية وجاءت النتائج

  ،المختمفة  نواعاألالصفات في الفصل بين 

التقنيات الحديثة والمتطورة كاستخدام  واستخدام طبيعة نقوشيا السطحية يعود لتأثرىا بالعوامل الوراثية ، اختالفوان      

SEM وفـي الوقت نفسو يحـافظ عمى دقـة ، لمتكبير ووضوح أكثـر يفي دراسة السطح الخارجي لمبذور يعطي مد  عال

و قد تم التأكيد في ىذه الدراسة عمى أالختالفات الواضحة في  [14]التجسيم وعمـق الرؤيا والحصول عمـى دقـة في التفاصيل

  النقوش والزخارف السطحية

فقد بينت نتائج الدراسة أن بذور جميع األنواع ال تحتوي   Wingsلجناحصفة اأما بالنسبة ل (3) شكلو  (2)الجدول     

، وىذه صفة ميمة لفصل ىذا النوع يحتوي عمى جناح   M.  longipetalaعمى تركيب غشـائي يشبو األجنحة عدا النوع 

ممم في األنواع   1.8 - 0.88بيـن   Seeds Length، وتفاوتت معدالت أطوال البذور  عن االنواع االخر  المدروسة 

وتراوحت معدالت طول بذور األنواع  S. irioوأطوليا في النوع    N.  torulosaسة فكان اقصرىا  في النوع و ر المد

كان  فممم   1 -0.5كثيرًا عن طوليا إذ تفاوتت بين  width Seedsاألخر  بين ىذين الحدين . وأختمف عرض البذور 

     M. longipetalaوأكبر عرض في النوع    M.   africana و  S. irioو    N.  torulosa االنواعاقل عرض فـي 

 .2))الجدول
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1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 

 

0.5 mm      

 

 الصفات المظيرية لبذور األنواع النباتية المدروسة2):   )  شكل

1- L.  filifolium,  2- M.  africana , 3- M.  longipetala ,4- N.  torulosa  , 5- S.  irio 
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1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 

 

 

0.25 mm         

 األنواع النباتية المدروسةاالختالفات فـي نقوش سطـح بـذور  (3):    شكل

1- L.  filifolium,  2- M.  africana , 3- M.  longipetala ,4- N.  torulosa  , 5- S.  irio 

 .   Brassicaceae العائمة من نواع ألالصفات الكمية والنوعية لبذور  2):)  جدول

 Charactersالصفات           

 Taxaالمراتب  

 Size of seedحجم البذرة 

 الطول لزخارف السطحيةا لون البذرة ةكل البذر ش  

mm 

 العرض

mm 

           L. filifolium 0.98 0.6 بارز شبكي برتقالي متطاولة 

          M.  africana 0.99 0.5 دقيقشبكي  أصفر متطاولة 

        M.  longipetala 1.81 1 دقيقشبكي  ابيض مصفر متطاولة 

          N.  torulosa 0.88 0.5 بارزشبكي  أصفر متطاولة 

              S. irio 1.88 0.5 بارزشبكي  بني متطاولة 



 Kirkuk University Journal /Scientific Studies (KUJSS)   
Volume 11, Issue 2, June 2016 , p.p(278-296) 

ISSN 1992 – 0849 
 

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

kirkukjoursci@gmail.com  

 
827 
 

 characters of fruits Anatomicalالصفات التشريحية  لمثمار       3-

وجود اختالف في أشكال المقاطع المستعرضة فظيرت   Beak fruitبينت نتائج الدراسة التشريحية لمنقار الثمرة      

 ورباعي الزوايا  S. irio  و M.  africana النوعينفي   ellipticواىميميجي  L. filifoliumفي النوع  circularدائرية 

quadrangular   في النوعN.  torulosa   وكان قرنيhorn  في النوعM.  longipetala كانت جدران المقطع ، بينما

في النوعين   undulateومتموج  N.  torulosa و M .  africana و   L. filifolium األنواعفي  Entireمستقيمة 

M.  longipetala و S. irio الخارجي  :، ويمكن تقسيم جدار الثمرة حسب توزيع األنسجة إلى ثالثة أغمفة ىي (

exocarp  ويتمثل بالبشرةepidermis  وتحت البشرةhypodermis والمتوسطMesocarp   يتمثل بالخاليا البرنكيمية

parenchyma cells  والداخميendocarp  ) سمك جدار الثمرة وأختمف .  يتمثل باأللياف السكمرنكيمية والطبقة الشفافة

 370وبمغ   N.  torulosaفي النوع  مايكرومتر 285 و  S. irioفي النوع  مايكرومتر  85  بمغاذ باختالف األنواع 

  .M في النوع  مايكرومتر 400و  M.  longipetalaفي  مايكرومتر 355و   L. filifoliumفي النوع  مايكرومتر

africana في النوعين  مايكرومتر 12.5بين  في منقار الثمرة . بينما تراوح معدل سمك البشرةM.  longipetala   و L. 

filifoliumفي النوعين  مايكرومتر  20وN.  torulosa  و M.  africana. ( بينما تراوح سمك  4.  شكلو  3.) جدول

التوالي وتراوحت معدالت عمى   L. filifolium وS. irio في النوعين مايكرومتر 55.5-155الغالف المتوسط بين  

 .M وS. irioفي  مايكرومتر  25 - 400األنواع األخر  بين ىذين الحدين ، واختمف سمك الغالف الداخمي فتراوح بين  

 africana  (3) جدولاع األخر  بين ىذين الحدين عمى التوالي وتراوحت معدالت األنو . 

 

 

 

 

 

 

 



 Kirkuk University Journal /Scientific Studies (KUJSS)   
Volume 11, Issue 2, June 2016 , p.p(278-296) 

ISSN 1992 – 0849 
 

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

kirkukjoursci@gmail.com  

 
822 
 

 .   Brassicaceaeعائمة من النواع أل Beakالصفات الكمية والنوعية لمنقار الثمار  :3)) جدول

  Charactersالصفات         

  Taxaالمراتب 

 شكل المقطع

 جدران المقطع 
سمك 

 البشرة

 الغالفسمك 

 mµالمتوسط 

عدد الحزم 

 الوعائية

سمك غالف 

 mµ الداخمي

        L. filifolium  250 2 155 12.5 مستقيمة دائري 

       M.  africana  400 2 100 20 مستقيمة أىميميجي 

      M.  longipetala 210 4 105 12.5 متموج قرني 

       N.  torulosa  200 4 95 20 مستقيمة رباعي الزوايا 

          S. irio 25 10 55.5 17.5 متموج مفمطح 

وجود اختالف في سمك  ((4جدول  وكما موضح في    Valve fruitأظيرت نتائج الدراسة التشريحية لمصراع الثمرة      

،  عمى التوالي   M.  longipetalaو S. irioمايكرومتر في النوعين   120-390 الغالف وطبيعة طبقاتو فتراوح بين 

 .Lمايكرومتر في النوع 10 وS. irio و M.  africanaمايكرومتر في النوعين  5بينما بمغ سمك الكيوتكل بين 

filifolium  مايكرومتر في النوع   11.5في حين بمغ سمك البشرة بينM.  longipetala    في مايكرومتر  20وL. 

filifolium و M.  africana  في حين بمغ سمك الغالف الوسطي ،Mesocarp  60-250 لمصراع الثمرة بين  

أما الغالف  ، وتراوحت معدالت األنواع األخر  بين ىذين الحدين M.  africanaو  S. irio مايكرومتر في النوعين

تميز إلى نوعين من الخاليا ) األلياف السكمرنكيمية وطبقة من الخاليا الشفافة ( فكانت األلياف  endocarpالداخمي لمثمرة 

وصورة  4. شكل ) وظيرت األلياف بشكل طبقة واحدة  S. irioالسكمرنكيمية متعدد الطبقات في جميع األنواع عدا النوع 

5b-1b  مايكرومتر في   10-220( وبمغ سمكيا بينS. irio وM.  longipetala    عمى التوالي  ، كمـا أختمف سمك

مايكرومتر في  25وبمغ  S. irio و  N.  torulosa و M.  africanaمايكرومتر في األنواع   20الطبقة الشفافة فبمغ  

. كما ظير اختالف واضح في شكل وسمك    M.  longipetalaمايكرومتر في النوع  33وبمغ    L. filifoliumالنوع 

  .Mوسميك في  S. irio ونحيف متموج في   L. filifoliumالكاذب لمصراع الثمرة فكان نحيف ومستقيم في  الحاجز

africana  وسميك متخصر من المنتصف فيM.  longipetala  ومتوسط السمك فيN.  torulosa  . 4)شكل / 

5b-1b  [15]( حيث اعتمدت ىذه الصفة من قبل. 
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 pedicelحامل الثمرة و وأن ىذه الدراسة تعد االولى من الدراسات التي ركزت عمى شكل وطبيعة الحاجز الكاذب.      

fruit  عدا  األنواعظير دائري ذو جدران مستقيمة في جميعS. irio   وأختمف سمك المقطع ، ظير دائري متموج

اختمف ، و    M.  longipetalaو S. irio مايكرومتر في 360-850فتراوح بين   (4)والشكل  5))الجدول  المستعرض

 10واكبر سمك بمغ M.  africana  في مايكرومتر 5  لمكيوتكل سمكأقل بمغ اذ سمك الكيوتكل والبشرة التي تميو 

 .Mمايكرومتر في   10أقل سمك لمبشرة بمغو ،   N.  torulosa و  L. filifoliumو    M.  longipetalaمايكرومتر في

 longipetala   وL. filifolium في  مايكرومتر 25 واكبر سمك بمغN.  torulosaفي حين تراوح سمك القشرة بين ، 

ظيرت و .  وتراوحت معدالت األنواع األخر  بين ىذين الحدين M.  africana و S. irioمايكرومتر في  180-35

حزم منفصمة وىي ميزة تصنيفية  4ظيرت ف S. irioحمقة كاممة متصمة في جميع األنواع عدا النوع  لالحزم الوعائية بشك

 70وبمغ  S. irio و  N. torulosa مايكرومتر في النوعين 20بمغ فميمة لمفصل بين األنواع كما أختمف سمك المحاء 

 .L و   N.  torulosa مايكرومتر في 100-250بينما تراوح سمك الخشب بين     M.  longipetalaمايكرومتر في 

filifolium المبمركز  واحتل ( حامل الثمرةpith )  مايكرومتر في   85بمغ سمكواذM.  longipetala  100و 

 325و   N.  torulosaفي  مايكرومتر 270و S. irio  تر في تمايكروم 115و    L. filifoliumر في تمايكروم

 . M.  africana مايكرومتر

 .  Brassicaceaeئمة من العانواع أللثمار لمصراع االصفات الكمية   (:4(جدول

  Charactersالصفات            

  Taxaالمراتب 
 mµ سمك الجدار

Exocarp  

mµ 
Mesocarp 

mµ 

Endocarp 

mµ 

 طبقة شفافة سكمرينكيما البشرة كيوتكل

        L. filifolium  310 10 20 150 75 25 

        M.  africana  360 5 20 250 70 20 

      M.  longipetala 390 8.5 11.5 120 220 33 

        N.  torulosa  180 7.5 15 105 30 20 

           S. irio 120 5 15 60 10 20 
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 .   Brassicaceae من العائمة نواع ألالصفات الكمية لحامل الثمار (5):   جدول  

  Charactersلصفاتا        

  Taxaالمراتب 
 شكل المقطع

سمك 

حامل ال

mµ 

سمك 

 الكيوتكل

mµ 

سمك 

 mµالبشرة 

سمك 

 القشرة

mµ 

سمك 

 المحاء

mµ 

 سمك الخشب

mµ 

       L. filifolium  250 30 120 10 10 520 دائري 

      M.  africana  225 50 180 25 5 805 دائري 

    M.  longipetala 150 70 140 10 10 850 دائري 

      N.  torulosa  100 20 130 20 10 550 دائري 

         S. irio 220 20 35 10 8.5 360 دائري متموج 

 

 
1a 

 
2a 

 
3a 

 
4a 

 
5a                        150µm   

 
1b 
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2b 

 
3b 

 
4b 

 
5b                   200 µm 

 
1c 

 
2c 

 
3c 

 
4c 

 
5c                          µm 120    

 (a – Beak fruit ,b- Valve ,c Pedicelالصفات التشريحية لثمار األنواع النباتية المدروسة  )(4) :  شكل  

1- L.  filifolium,  2- M.  africana , 3- M.  longipetala ,4- N.  torulosa  , 5- S.  irio. 
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 seed coat characters of  Anatomical     لغالف البذرةالصفات التشريحية  4 -

 Outerين أحدىما خارجي ييتكون من جزئيين أساس Seed  coatأظيرت الدراسة الحالية أن غالف البذرة       

integument   الذي يتكون من طبقة البشرةEpidermis   وطبقة تحت البشرةHypodermis  والطبقة العمادية

Palisade layer  أما الجزء الثاني يعرف بـInner integument  الذي يتكون من الطبقة الصبغيةPigment layer 

بالطبقة  التي تدعى أيضاً  Epidermis. وان طبقة البشرة  Hyaline layerوالطبقة الشفافة  Aluron Layerواالليرون 

 .Lمتوسطة الحجم في النوعين و   M.  africanaالنوع ظيرت صغيرة الحجم في  Mucilage layerاليالمية 

filifolium و M.  longipetala  وكبيرة الحجم فيN.  torulosa  وS. irio  ( 6. الجدول).  كما اختمف شكل خاليا

بينما تراوح  ( 5. شكل )  األخر  األنواعوبيضوية في جميع  M.  longipetalaالبشرة فكانت مستطيمة الشكل في النوع 

 . بينما عمى التوالي S. irio و  N.  torulosaو   M.  africanaمايكرومتر في االنواع  10-25معدل سمكيا بين 

وتراوح  متعدد الصفوف تكان N.  torulosaوحيدة الصف في جميع األنواع عدا النوع كانت طبقة خاليا تحت البشرة 

 . N.  torulosaو  L. filifoliumفي النوعين  مايكرومتر  5-75سمكيا بين  

في  مايكرومتر 7.5-15وتراوحت بين  وامتازت بأشكاليا وأبعادىا المختمفة  ثالثة أنواع أما الطبقة العمادية فظيرت في    

مايكرومتر  5-30سمك طبقة الخاليا الصبغية  فتراوحت بين فت مبينما اخت  M.  africana و  L. filifoliumالنوعين 

 .عمى التوالي   N.  torulosa و L. filifoliumفي 

 في مايكرومتر  2.5-35وتراوح سمكيا بين   في جميع األنواع المدروسة  Hyaline layerالطبقة الشفافةظيرت     

 .Lانعدمت في النوعين  Aleuron layerأما طبقة االليرون  عمى التوالي . N.  torulosa و  L. filifolium النوعين 

filifolium  و N.  torulosa   تشريح دراسة مية عمى أى [16]وأكد   ((5  شكلو  (6)جدول  ظيرت في األنواع األخر و

وليذا تم التركيز عمييا في ىذه الدراسة ، كما ان االختالف في سمك اغمفة البذرة قد يؤثر عمى سرعة االنبات  غالف البذرة

 وعمى حيوية االجنة . 
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 .Brassicaceae  الصفات الكمية لممقاطع المستعرضة لغالف البذرة ألنواع من العائمة الصميبية  (:6) جدول

  Charactersالصفات          

 Taxaالمراتب   

سمك طبقة 

 البشرة

mµ 

سمك طبقة  

 تحت البشرة

mµ 

سمك الطبقة 

 العمادية

mµ 

سمك طبقة 

 الصبغية

mµ 

سمك طبقة  

 االليرون

mµ 

 الطبقة الشفافة

mµ 

       L. filifolium  20 5 7.5 5 - 2.5 

      M.  africana  10 20 15 30 20 20 

     M.  longipetala 15 37.5 12.5 15 27.5 12.5 

      N.  torulosa  25 75 - 12.5 - 35 

          S. irio 25 20 - 7.5 20 5 

 

1 2 
 

3 

 
4 

 
5 

 

 

30 µm    

 األنواع النباتية المدروسة seed coatبـذور غالف الاالختالفات فـي  5) :  ) شكل 

1- L.  filifolium,  2- M.  africana , 3- M.  longipetala ,4- N.  torulosa  , 5- S.  irio 



 Kirkuk University Journal /Scientific Studies (KUJSS)   
Volume 11, Issue 2, June 2016 , p.p(278-296) 

ISSN 1992 – 0849 
 

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

kirkukjoursci@gmail.com  

 
821 
 

 characters of embryos Morphologicalالصفات المظيرية لألجنة      5-

 و  N.  torulosa و L. filifolium في األنواع  Curvedأظيرت نتائج الدراسة المظيرية لألجنة شكميا المنحني       

S. irio  ومتطاول في النوعM.  africana    واختمف لونيا فكان أصفر في . L. filifolium و أخضر مصفر فيM.  

africana   وأخضر فاتح فيS. irio  واصفر مبيض فيN.  torulosa    كما اختمفت أبعادىا إذ بمغت ( (6شكل ،

 220 × 400و   M.  africana مايكرومتر في ×200  300وبمغت  L. filifoliumمايكرومتر في 850 ×150

 .  S. irioمايكرومتر في  230 × 500و N.  torulosaمايكرومتر في 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4               µm 100 

 

 االختالفات فـي الصفات المظيرية ألجنة  األنواع النباتية المدروسة 6) :  )  شكل

1- L.  filifolium,  2- M.  africana , 3- N.  torulosa,   4- S.  irio 
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المؤلف                       

          

 

  

تربية جامعة تكريت /كمية التربية / قسم عموم  سبكالوريو  العبيد: نجالء مصطفى محمد إبراىيم

 اختصاص( ، ماجستير تربية / جامعة تكريت / كمية التربية  / 4004الحياة / سنة التخرج )

( وحاصمة عمى شيادة دكتوراه 4002تصنيف نبات سنة الحصول عمى شيادة الماجستير ) 

الدقيق ) تصنيف وتشريح  اختصاصمن جامعة تكريت / كمية التربية / قسم عموم الحياة / 

نبات ( تدريسية في كمية  التربية لمعموم الصرفة في جامعة تكريت ، ولدييا اىتمام في مجال 

 والتشريحية ، شاركت في العديد من الندوات والمؤتمرات والمجالت . البحوث التصنيفية

 


