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 العائدينAmaranthus gracilis Defs.  وAmaranthus albus L. مقارنة تصنيفية لنوعي الجنس
 في العراقAmaranthaceae لعائمة عرف الديك
سكينة عباس عميوي
مدرس
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المستخمص

Amaranthus gracilis L.  وAmaranthus albus Defs. كان الهدف من البحث دراسة تصنيفية مقارنة لمنوعين

 النورات واجزائها, السويقات, االوراق, السيقان,  وتضمنت الصفات المظهرية المهمة لمنوعين كصفات الجذر, في العراق
كما تم تسجيل ابعاد وخواص كل جزء وحتى الوانه التي ساعدت كثي ار في عزل, الثمار والبذور, وكذلك االزهار وصفاتها

,النوعين اذ تميزت افراد النوع االول عن اف ارد النوع الثاني بسيقانها البيضاء والتي ظهرت بمون احمر في افراد النوع الثاني

وامتازت افراد النوع االول بنوراتها االبطية الجالسة المتجمعة ذات الزهيرات الصغيرة الحجم عن افراد النوع الثاني ذات النورات

 اسدية في النوع3-2وكان عدد اسدية النوع االول ثالثة ذات خويطات قصيرة بينما بمغ عددها بين.الطرفية السنبمية المحتشدة

وتم تحديد معدل فترة االزهار لمنوعين فضال عن دراسة بيئة وتوزيع افراد النوعين في العراق. الثاني وامتازت بطول خويطاتها
يمكن االعتماد عمى الصفات التي درست في البحث في الدراسات. وعززت النتائج بالصور, ووضعت المواقع عمى الخارطة

.التصنيفية لالنواع
.نورات سنبمية,سيقان بيضاء,عرف الديك:كممات مفتاحية
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ABSTRACT
This study dealt with comparative taxonomic study for the two species Amarantus albus L.
and Amaranthus gracilis Defs. in Iraq . It was included the important morphological
characters for roots, stems, leaves ,petioles ,inflorescences and its parts ,floral parts ,fruits and
seeds . Also the dimensions and properties of each part have been recorded ,even its colors
which helps in isolated and diagnosed the two species, the first one recognized by its white
stems while the other one had red stems, also the first species characterized by axillaries
sessile inflorescences with so small florets while the other one had terminal clusters spike
inflorescence . Stamens were three in first species with short filament while they were 2-3
stamens with long filament in the other one. Also the study determined the rat of the
flowering period for the two species as well as the study of ecological and geographical
distribution for the two species in Iraq, the results documented with pictures. It could be
depended to studied traits of the plant species for classification.
Key words: amaranth ,white stems, spike inflorescence.
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( .فضال عن دراسة حبوب المقاح

المقدمة

ينتمي الجنس  Amaranthus L.الى عائمة عرف الديك

العراق فال توجد دراسة مفصمة لمنوعين ولكن ىناك دراسات

النواع اخرى عائدة لنفس الجنس مثل دراسة Nasir et al

 099نوع تنتشر في المناطق المدارية والحارة ( , )29فضال
عن انتشارىا في منطقة الغرب االوسط ) , (65و تنتشر
عادة في الحقول المزروعة

( )46التي تناولت المكونات الكيميائية والبيئة والتوزيع
الجغرافي لمنوع

يسبب

 ,بينما ذكر  Horakواخرون

لمنوعين فضال عن دراسة التوزيع الجغرافي وبيئة النوعين في

( )33ان ما يقارب  09نوعا من الجنس منتشرة في انحاء
العالم وحوالي  29نوعا منتشرة في امريكا

 A.caudatus L.في جامعة الكوفة ,

وييدف البحث الحالي الى اغناء الصفات المظيرية الدقيقة

انتشاره انخفاض حاصل الحبوب  ,كما تسبب عرقمة الحصاد
الميكانيكي (29,42,20) ,

 Pollen grainلمعائمة

من قبل  (19) Costea aومنيا الجنس قيد البحث .اما في

 Amaranthaceaeوالتي تضم عالميا حوالي  56جنسا و

Cultivated field

عليوي

العراق.
المواد وطرائق البحث

باالضافة الى

اعتمدت دراسة الصفات المظيرية عمى العينات الطرية التي

وجود  46نوعا تنتشر في المناطق المعتدلة واالستوائية في

اسيا وافريقيا واستراليا وكذلك اوربا  .وقد صنفت عشرة انواع

جمعت من الحقل اثناء البحث وخالل مواسم النمو 4912

منيا كادغال امكن تصنيفيا الى  subgenera-4تحت

و 4916و 4915في مواقع مختمفة من العراق  ,واخذت

جنيسات اثنان وىي L.

ابعاد االجزاء الخضرية والتكاثرية والثمار والبذور وحددت

 Amaranthusو Acnidia L.

اعتمادا عمى المظير الخارجي لالزىار ( . )65 ,64,18اما

اشكال والوان ومميزات كل جزء ولمنوعين كما سجمت فترات

في العراق فذكر  )6( AL-Katibوجود ثالثة اجناس تضم

االزىار ليما ,اما دراسة البيئة و التوزيع الجغرافي اعتمدت

 )5( Chakravartyوجود خمسة اجناس في العراق وذكر

وكذلك المالحظات الميمة والبيانات المسجمة في ىوية عينات

 )4( Al-Rawiوجود سبعة انواع في العراق بضمنيا النوعين

الجنس المدروس والمودعة في معشب جامعة بغداد ()BUH

عشرة انواع منيا ستة انواع تزرع لمزينة  ,بينما اكد

قيد البحث.واكد كل من

Ghazanfar

عمى السفرات الحقمية التي اجريت خالل مواسم النمو ,

Herbarium

و

University

Baghdad

والمعشب

 )16( Edmondsonوجود ثمانية انواع عائدة لمجنس في

الوطني( National Herbarium of Iraq )BAHكذلك

العراق بضمنيا النوعين قيد البحث  .ويعد العالم لينيوس اول

عمى ما جاء في

 Riddaو )61( Daoodلتوضيح

من وصف الجنس ووضع اىم صفاتة )44 ( Linnaeus

مناطق انتشار النوعين كما في لوحة (. )4

كما انو اول من وصف النوع  A.albusفي سنة  1060في
حين بعض المصنفين اعطى اسم

النتائج والمناقشة

 A.viridisلمنوع

 A.gracilisكمرادف لو (, 23, 40,5,35, 6

الصفات المظهرية

45, 7

Morphological characters

تمتاز افراد النوعين العائدين لمجنس بانيا اعشاب حولية

 . )48,يعود اصل تسمية النوع  A.gracilisالى العالم

 Annual herbsذات جذور وتدية بيضاء مائمة الى المون

 )15Gibsonدراسة تشريح انواع عائدة لمعائمة

 albusبينما بمغ  12-19سم في النوع A.gracilis

 Desfontainesفي عام
Amaranthaceae

ضمن

البني الفاتح وبطول  14-8سم في النوع Amaranthua

 .)16( 1892وتناول )
عائالت

عائدة

لمرتبة

ذات رائحة مميزة لوجود القمويدات  .سيقان النوع االول غضة

 Caryophyllaceaeالتي يعود الييا الجنس قيد البحث ,

عشبية مضمعة اسطوانية بيضاء المون وليذا السبب سمي

وتم الربط بين العائالت بالصفات التشريحية لمورقة وىذا ما

النوع  albusالذي يعني ابيض وىذا ما اكد عميو باحثون

اكد عميو باحثون اخرون ( . )62, 10 ,12, ,11واشار

اخرون( (12 ,4بمغ معدل طوليا بين  69-16سم وتمتاز

بالبذور لمجنس قيد البحث  .اما بخصوص دراسة الثمار

الرئيسي لمنوع تكون الفروع القريبة من قاعدة الساق اكثر طوال

بعض الباحثين ) )41 ,19 ,0 ,8الى صفات خاصة

السيقان بتفرعاتيا المتعددة بشكل حمزوني حول الساق

 Fruitsفتناوليا كل من40 ,8) Kowal , Costea b

من تمك التي في قمتو بحيث تعطي بترتيبيا ىذا شكال ىرميا
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لمنوع  ,اما سيقان النوع الثاني فكانت عشبية و اكثر تغمضا

التفرعات بشكل ممحوظ بحيث تعطي شكال شجيريا لمنوع عند

من النوع االول اسطوانية محمرة المون , Reddishمخططة

تمام نضجو (لوحة . ( C,B, A-1

 Ridgesبمغ معدل طوليا بين  86-19سم تمتاز بكثافة

لوحة  .1الصفات المظهرية النوعية
- Aصورة مظهرية للنوع االول  B,c , Amaranthus albusصورة مظهرية للنوع الثاني  –D , Amaranthus gracilisاوراق النوع االول ,
-Eاوراق النوع الثاني -G ,نورة النوع االول-F ,النورة السنبلية الطويلة للنوع الثاني-J ,اسدية النوع االول-H ,اسدية النوع الثاني--I ,الجهاز االنثوي للنوع االول
– Kالجهاز االنثوي للنوع االخر وفية توضيح للمدقة  -M ,ثمرة النوع االول - L,ثمرة النوع الثاني-N ,بذرة النوع االول  -M ,بذرة النوع االخر
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االوراق غضة بسيطة معنقة

عليوي

 Simple leavesبيضوية

اقصر من الثمرة التي تحوي بذرة واحدة فقط  ,ويتميز الجنس

الشكل متطاولة  Oval shapedتستدق تدريجيا من القاعدة

بكثرة ثماره وبذوره وذلك بسبب االعداد الكبيرة لالزىار في

ومحدبة او مقورة  Obtuseبالقمة ذات معدل ابعاد -9.1

النورات السنبمية و العنقودية المتجمعة  ,لون الثمرة في النوع

 1.6سم عرضا و  2.6-1سم طوال في النوع االول لوحة (

االول ابيض مخضر قميال لوحة ( )L-1بينما يكون لونيا

Diamond

اخضر مائل الى االصفرارفي النوع الثاني  ,لوحة ()M-1

سم طوال في النوع الثاني لوحة (

في النوع االول من نوع كبسولة ذات ابعاد  1.8-1.6ممم

 , ( E-1تترتب االوراق بشكل متبادل  Alternativeحول

في حين تكون الثمرة كبسولة  Capsulesمجعدة

السيقان وتكون متدرجة بالحجم فاالكبرحجما تكون لالسفل

 Wrinkled,ذات ابعاد  mm 1.06-1.46في النوع الثاني,

الرئيسي .ومن الجدير بالذكر ان االوراق في النوعين تكون

 Linticularمزدوجة التحدب في النوعين و بابعاد –9.8

وتتميز اوراق النوع الثاني بطول

 1.1ممم في النوع االول لوحة ( )N-1و 9.0-1.9ممم في

احادية

النوع الثاني لوحة ( . )O-1لو حة  1الصفات المظيرية

 , ( D-1بينما تكون ذات شكل معيني

 shapedعريضة من القاعدة ومدببة القمة بابعاد 6-1.6
سم عرضا و 0.6-4

وبعد تمام نضوج الثمار يتغير لونيا الى المون البني وتكون

بينما تكون االوراق الصغيرة بقمة الفروع او قمة الساق
ذات سويق
سويقاتيا

petiole
بشكل

ممحوظ

المسكن Monoecious

.

افراد

الجنس

والنورات محتشدة

البذرة  seedصمبة غامقة المون مدورة  Roundedعديسية

لمنوعين

Dense

 . inflorescencesتتميز االزىار ليذا الجنس بصغر

فترة االزهار Flowering Period

وتكون النورات ابطية  Leaf axilsمتجمعة عمى شكل عناقيد

المعمومات عنيا خالل السفرات الحقمية لممناطق التي تم

صغيرة  Small clustersتحمل العديد من االزىار الذكرية

مسحيا وكذلك لمعينات الجافة لمنوعين قيد البحث ان فترة

حجميا وبالوانيا الخضراء اوقد تكون حمراء في النوع الثاني ,

بينت الدراسة الحقمية والمختبرية لمعينات الطرية والتي تم اخذ

 Male flowersواالنثوية  Female flowersوتكون

جالسة في النوع االول

االزىار المثمى  Optimumتمتد من منتصف شير اذار

بينما تتخذ النورات شكل سنبمة

 Spikeطرفية  Terminalطويمة

اسطوانية

لغاية منتصف شير اب ..النوع االول فترة ازىاره من

محتشدة

منتصف شير نيسان لغاية بداية شير تشرين االول والنوع

ومتفرعة اذا كانت في قمة الساق الرئيسي و قمم التفرعات

الثاني كانت بداية ازىاره من منتصف شير اذار الى النصف

الجانبية لمساق الرئيسي او تكون ابطية  Axillaryعندما

االول من شير تشرين الثاني  .ومن الجدير بالذكر ان الثمار

توجد بين التفرعات والساق الرئيسي او بين سويق الورقة

تكون متواجدة عمى نفس النوع ومع البذور ايضا حيث تبدا

والساق (لوحة  .)F,G-1وتكون االزىار محمولة عمى حامل
صغير  Panicleفي النوع الثاني  ,القنابات bracteole

الثمار بالظيور خالل شيري حزيران وتموز وتستمر الى

نياية فترة االزىار.

صمبة , rigidشوكية  Spinoseاكبر من الزىرة ب 6-4مرة

البيئة والتوزيع الجغرافي (لوحة رقم )2

اي تغطي الزىرة في النوع  A.albusبينما تكون صغيرة

تعيش نباتات النوعين بشكل افراد او مجاميع سكانية قميمة

وغير شوكية واقصر من الزىرة في النوع الثاني وىذا يتفق مع
ما ذكرة  , )69( Rechinger,عدد االسدية

العدد  ,ولوحظ ان افراد النوع الثاني

Stamens

تجمعاتيا اكثر من افراد النوع االول

ثالثة في النوع االول لوحة (  ) H-1وتمتاز بكون خويطاتيا

 A.gracilisتكون

A.albus

والذي

جمعت اغمب نماذجو عمى ىيئة افراد  ,ولوحظ وجودىا في

اقصر من خويطات النوع الثاني بينما تكون عدد االسدية من

الحدائق والحقول وعمى حافات الطرق وكذلك في االماكن

 6-4في النوع الثاني وتمتاز بكونيا طويمة الخويطات لوحة (

الرطبة وشبو الظمية وحافات االنيار ومجرى المياه وخاصة

 , ) I-1عدد المدقات ثالثة وتكون قصيرة في النوع االول

النوع االول يتواجد قرب مجرى المياه  ,ويالحظ انتشار

لوحة ( ) J-1بينما تكون اكثر طوال في النوع الثاني لوحة (

النوعين في ترب مختمفة منيا الترب الطينية Clay soil

والترب الممحية  Salineوالترب الطينية الرممية Sandy-

 , ) K-1المغمف الزىري  Tepalsيتكون من  6قطع تكون
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 Clayوالترب الحصوية  Granelyوالترب الغرينية الطينية
 Silty-clayوالترب الطفالية

طين ,غرين ومواد عضوية) .

( Loamy soilمكوناتيا

لوحة  2خارطة العراق توضح التوزيع الجغرافي للنوعين قيد البحث

Map Keyword
Description
Amaranthus albus
Amaranthus gracilis
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اما بالنسبة لمتوزيع الجغرافي لمنوعين فتنتشر نباتات النوع

الشرقي من العاصمة بغداد عثر عمى افراد منو في منطقة

االول  Amaranthus albusفي بعض المقاطعات العراقية

الحي بالكوت والناصرية  ,كما انتشرت افراد منو في مقاطعة

وتكون اكثر انتشا ار في المقاطعات الجبمية اذ ينتشر النوع في
المقاطعات الجبمية كمقاطعة السميمانية

عليوي

السيول الرسوبية الشرقية  LEAفي العمارة بارض ممحية

 MSUوعمى ارتفاع

عمى ارتفاع  3متر عن مستوى سطح البحر وفي بعقوبة

 1100مت ار فوق مستوى سطح البحر ,كما اظير انتشا ار في

بتربة رطبة وفي لواء ديالى  ,وسجل انتشــا ار طفيفا في لوحة

مقاطعة العمادية  MAMحيث عثر عمى افراد منو منتشرة

 4خارطة العراق توضح التوزيع الجغرافي لمنوعين قيد البحث

قرب مجاري المياه في محافظة دىوك وجمعت افراد منو في

مقاطعة المرتفعات الحدودية الشرقية  FBFفي بدرة وجصان

زاخو قرب الجسر العباسي في ترب طينية ومناطق شبو ظمية

وزرباطية في ترب ممحية وحصوية وقرب مجرى المياه كما

 ,كما انتشرت افراد منو في مقاطعة اربيل  FARفي حدائق

انتشرت افرادا منو في مقاطعة الصحراء الجنوبية  SDSفي

مطار اربيل وكذلك في الحدائق والمنتزىات لمركز المحافظة,

ترب رممية في كربالء وعمى بعد  85كيمو مت ار جنوب غرب

وضمن دراسة العينات المعشبية التي اعتمدت في ىذا البحث

بغداد وفي النجف عمى جوانب الطرق  ,ىذا ما امكن جمعو

سجمت افراد منو منتشرة ضمن مقاطعة جبل سنجار MJS

من معمومات عن انتشار وتوزيع النوعين في العراق من

في عين جاداال  Ain Jaddalaبجانب الحقل كما سجل

خالل السفرات الحقمية وكذلك تمت االستعانة بالمعمومات

انتشا ار ضمن مقاطعة كركوك  FKIعمى ارتفاع  310مت ار

المسجمة في معشب جامعة بغداد والمعشب الوطني في ابو

.ىذا واظير النوع كثافة في انتشاره ضمن مقاطعة السيول

العراق نظ ار لالعداد الكبيرة من البذور التي ينتجيا الفرد

الرسوبية الوسطى  LCAاذ ينتشر في كل من محافظة

الواحد من انواع الجنس وخاصة النوع الثاني  ,لكن صعوبة

بغداد في جزيرة ام الخنازير وكذلك في مجمع الجادرية في

التنقل وخطورة الوضع االمني الحالي لمبمد حال دون القيام

غريب والبد من وجود افراد اخرى منتشرة في اماكن اخرى من

وعمى جانب النير و عمى بعد  120كيمو مت ار شمال كركوك

بسفرات اخرى وخاصة لممنطقة الغربية .
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