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 Cleome brachycarpa Vahlتم تسجيل نوعين جديدين على العراق، وهما  
ex DC. وCleome droserifolia (Forssk.) Delت الحقلية . خالل الجوال

، وبالتحديد شمال شرق جبل مقاطعة الصحراء الغربية –في المنطقة الصحراوية
، خالل فصل الربيع من السعودي –األردني –عنازة الواقع عند المثلث العراقي

. تم تشخيص النوعين ووصفهما وصفًا مظهريًا شاماًل من 2014و 2013العام 
لهما، فضاًل عن بعض المخططات )الرسوم( خالل المعاملة التصنيفية 

التوضيحية والصور الفوتوغرافية لألجزاء الزهرية والخضرية، وخريطة انتشار 
النوعين. وقد تم إيداع العينات النباتية الخاصة بالنوعين لدى المعشب الوطني 

 (.59290و 59289 ،59288 ،59287العراقي باألرقام )
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Abstract 

Two new species have been recorded in Iraq, them are Cleome brachycarpa Vahl ex 

DC. and Cleome droserifolia (Forssk.) Del. during the field trips in the Desert region 

Western desert distract in the northeast of Anaiza Mountain at the Iraqi – Jordanian – 
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Saudi borders during a spring seasons of 2013 and 2014. The two species were 

diagnosed and described as a comprehensive morphological description during 

taxonomic treatment as well as a some drawing and photographs of the Floral and 

vegetative parts with their distribution map of two species. The plant samples were 

deposited at the National Herbarium of Iraq with the numbers (59287, 59288, 59289 

and 59290). 

Keywords: New Record, Cleome, Cleomaceae, Iraq. 
 

 

 المقدمة
يس لاديهم ما يميز العالم النباتي هو تنوعه الذي ال يقف عند حٍد تقريباًا، ونن الغالبياة العظماى مان الناا  لا مإن أه

هاا أرار لفهم ال يهتمون إال بالنباتات التي  ن العالم الطبيعي ومدى سعته،ممعرفة واسعة جدًا عن التنوع النباتي ض
األماار مختلااف تمامااًا بالنساابة إلااى الباااحثين فااي مجااال  واضااف فااي حياااتهم أغااذاء أو دواء أو مااا شااابه  لاا ، ل اان

هي و  ،التصنيف الذين يقع على عاتقهم مواجهة مشكلة تحديد هوية ما يربوا إلى نصف المليون من األنواع النباتية
لتاي امشكلة غير سهلة، إال إن حلها ليس مستحياًل. ويعد التناوع الحياوي النبااتي مصادرًا مهماًا مان مصاادر الثاروة 

عال  تقل أهميته عن الموارد المادية الطبيعياة األخارى، ول ان ولألساف لام تساتثمر هاذة الثاروة بشاكل رشايد مماا جال
الاابعض منهااا يعاااني ماان خطااار التناااقص وربمااا االنقااراي، وبعضااها األخااار ال ياازال مجهااواًل وألساابا  عاادة، مماااا 

 ميدانية وعلى مدار األشهر والسنين. يتطلب البحث المستمر والشامل المتمثل بإجراء المسوحات الحقلية ال
إن بلدنا العراق يتمتع بمكانة جغرافية مهمة طبقًا للتباين الذي نعرفه من خالل امتداد أراضيه بين المناطق 
الصحراوية والمناطق الجبلية الثلجية التي اكسبته صفاتًا نادرة في التنوع النباتي تستحق البحث المتواصل ل شف 

جديدة تضاف لما هو معروف  أيادي الباحثين خالل السنوات العابرة من أنواعيد عن متناول ما هو غامض أو بع
مكث البعض منهم وتجول لسنوات ، و ين الماضيين، فقد زار العراق نخبة من العلماء والباحثين خالل القرنسابقاً 
لتي حملت بين طياتها بإصدار عدد من النشرات العلمية ا، وأان ل ل منهم نشاطه العلمي الذي تلخص عدة

ال ثير من األسماء العلمية للنباتات في المناطق التي زاروها، فضاًل عن إصدار عدد من المجلدات الخاصة 
، وقد تم حفظ معظم العينات النباتية التي جمعوها في المتاحف األجنبية ولم يترك منها راقيةبالموسوعة النباتية الع

، والذي يضم Cleomaceaeإلى عائلة الجويفة  .Cleome Lيعود الجنس ( 4) لعدد القليلفي العراق إال ا
أما ، (23أنواع منها تنتشر في العراق ) 5، ونن ناطق االستوائية وشبه االستوائيةنوعًا تنتشر في الم 150حوالي 

في  نوعًا )جنسان منها فقط 280جنسًا وحوالي  13تضم  Cleomaceaeأشار الباحثان أيضًا إلى أن العائلة 
تتبع إلى عائلة ال بر  Subfamily، وبعد أن أانت عبارة عن عويئلة (Buhsea Bge.و  Cleomeالعراق هما 
رغم أن بعض ( Cleomanceaeإلى عائلة مستقلة ) 1965تم فصلها عام  Capparidaceaeأو الشفلف 
بفصل العائلة  وبعد عقد من الزمن أُعيد النظر وفي مصر (8)فصلهاتها على وضعها دون أن تالمصادر أبق

Cleomaceae  ومنها الجنسCleome العشرة مع توزيعها  حيث وضع مفتاح تصنيفي لعزل انواع الجنس
 (.10)( ويدعى محليًا بأسم النفل الزفر3جنسًا بري المعيشة ) Cleome. يعد الجنس (12)الجغرافي 
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 في اإلمارات العربية المتحدة.C. brachycarpa Vahl ex DC  النوع ألسماء المحلية التي تطلق علىمن ا
 فيدعى بأسم أم خيسة أو مخيسة  .C.droserifolia(Forssk.)Delاسم شجيرة الوحش أما النوع 

 Cleomaceaeهو من اكبر اجنا  العائلة  Cleome( فقد اكدوا ان الجنس 5من المصادر الحديثة )(. 13)
 يمتاز علمًا ان النوع الثاني .نوعا تنتشر في المناطق االستوائية وشبة االستوائية من العالم 200- 180وله

ومن هذة المرأبات هي التربينات  ،(17 حيث استخدم في عالج داء السكر)بمحتوى أيمائي مهم طبياً 
Terpenoids (9،)  فضاًل عن احتوائه على مرأبات فالفونيةFlavoniids  (.1)تبعًا لما  أرة 

 المواد وطرائق العمل

 تم تنظيم عدة Western desert districtالصحراء الغربية من أجل إكمال المسف الميداني لمقاطعة 
، تم خاللها جمع  2014وأوائل فصل الربيع للعام  2013حقلية خالل فصلي الربيع والصيف للعام جوالت 

 25ى بعد قعة عل، وأان المكان المراد دراسته هو قرية النهيدين الواتية المنتشرة في المناطق النائيةاألنواع النبا
لممتد اأيلو متر شمال شرق جبل عنازة وعلى طول الشريط  45، وحوالي تر عند الحدود العراقية السعوديةكيلو م

مترًا فوق  930رتفع حوالي والذي ي  ،السعودي –ردنياأل –العراقينحو جبل عنازة الواقع قر  المثلث الحدودي 
اسة التي لقد تم جمع عدد أبير من العينات النباتية الطرية خالل فترة الدر  ،1الشكل أما في مستوى سطف البحر 

، دام المكابس الخشبية الخاصة بذل وقد تم تجفيفها باستخ، 2014كان آخرها أوائل شهر نيسان من العام 
ها ضمن على المنطقة بعد أن تأكد  ل  من خالل عدم ورودوعزلت األنواع النباتية المشكوك فيها أأنواع جديدة 

اء مراجعة . تم إجر Flora of Iraqالمصادر العراقية سواء أانت النشرات العلمية أو الموسوعة النباتية العراقية 
، وقد ن أجل تشخيص النوعين قيد الدراسةشاملة لعدد من الموسوعات النباتية الخاصة بدول الجوار والقريبة م

لى ععن االطالع ، فضاًل (8( والموسوعة المصرية )16السعودية )قق  ل  باالعتماد على الموسوعة العربية تح
ل باتية المصورة من خالاعتمادًا على بعض الموسوعات النالحقلية والمعشبية الخاصة بالنوعين بعض الصور 

 االنترنت. 

، والمجهاار المرأااب لألجااازاء الخضاارية والزهرياااة تشاااريحي لألجاازاءدرساات الصاافات المظهرياااة باسااتخدام المجهاار ال
، فضاااًل عاان تصااوير إحاادى العينااات ( لتصااوير بعااض األعضاااء النباتيااةCanonالدقيقااة مااع االسااتعانة بال اااميرا )

، أماااا رسااامت بعاااض يمترات والسااانتيمترات علاااى التاااواليالنباتياااة األكثااار وضاااوحًا ول اااال الناااوعين ماااع م ياااا  باااالمل
لضاااارورية لاااابعض األعضاااااء واألجاااازاء الزهريااااة. أمااااا اعتماااادت الدراسااااة علااااى الجهاااااز المخططااااات التوضاااايحية وا

Altemeter  .لتحديد االرتفاع عن مستوى سطف البحر 

ت العينااات العائاادة للنااوعين الجدياادين علااى الااورق المقااوى الخاااب بالعينااات المعشاابية مااع بطاقااة العنونااة يااتاام تثب
(Lable ل اال نمااو ج تضاامنت المعلومااات المطلو )الجمااع  خريأ، ومنطقااة وتاالااة بأساام العائلااة النباتيااة والنااوعبااة المتمث

، واالرتفاع عن مستوى سطف البحار وطبيعاة الترباة. رام اودعات بعاض ص الجامع والمشخص للعينةمع اسم الشخ
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، أماااا تااام االحتفااااأ بأعاااداد أخااارى فاااي معشاااب جامعاااة االنباااار (BAG) العراقاااي العيناااات لااادى المعشاااب الاااوطني
(AUH تم .)( 7اعتماد قامو  المصطلحات الحديث الخاب بتصنيف النبات.)  

 النتائج والمناقشة
 Cleomeا إن النتيجة المهمة في هذا البحث هي تسجيل نوعين جديدين على العراق وألول مرة وهم

brachycarpa و Cleome droserifolia التي تمثلت بوصف ، فضاًل عن النتيجة األخرى المكملة (1)اللوحة
فيه النوعين على الخريطة النوعين وصفًا مظهريًا من خالل المعاملة التصنيفية مع تحديد المكان الذي ينتشر 

( مع بعض 3و 2، أما تم تعزيز الوصف المظهري بالرسومات الخاصة باألعضاء الزهرية )الشكل (1)الشكل 
(. من أجل تأكيد عملية التسجيل الجديد للنوعين فقد 3و 2الداعمة لألعضاء الخضرية والت اررية )اللوحة الصور 

من ( التي تضمنت خالصة النشرات العلمية لمن سبقه 4تمت مراجعة المصادر  ات العالقة ومنها نشرة الراوي )
، ومرورًا (24) وزوهاري ( 11)مازت -باحث هاندل وابتداءًا من الالباحثين االجانب الذين قاموا بالمسوحات الحقلية 

، في حين  أر تشر إلى وجود النوعين في العراق ( علمًا أن جميع هذة المصادر لم23بالموسوعة النباتية العراقية )
 ال عالقة لها بالنوعين قيد الدراسةأنواع فقط  3الباحث ريشنگر في موسوعة األراضي المنخفضة من العراق وجود 

( ولم نجد أي BAGالعراقي ) الخاصة بالجنس والمحفوظة في المعشب الوطني أما تمت مراجعة العينات (.19)
 عينة تخص

 النوعين المسجلين في هذة الدراسة.
 Desert regionال يخفى على أي باحث متخصص في مجال النبت الطبيعي أهمية المنطقة الصحراوية  

، و ل  نظرًا لما تتمتع به من مساحة شاسعة تخترقها أعداد أثيرة من األودية وبالذات مقاطعة الصحراء الغربية
، منها ما هي حدودية أو ألسبا  عدة، علمًا أن ال ثير من المناطق لم تطلها أيادي الباحثين و في التنوعغاية 

إلى وصولها من  تسمف للباحثينعسكرية مما جعلها تبدو أشبه بالمحمية النباتية بحيث لم ت ن هناك أي فرصة 
، مما جعلنا نهتم بها بعد أن أصبحت منطقة للرعاة باالقترا  من هذة األماكن، فضاًل عن عدم السماح جهة

، مما جعل التنوع النباتي فيها على درجة عالية خصوصًا في السنوات هذا القرن  متروأة ومهملة عسكريًا خالل
( 18، ومنها موسوعة نباتات سوريا وفلسطين وسيناء )النباتيةت لقد اتضف من خالل مراجعة الموسوعا المطيرة. 

 ،(22األردن ) في( C. droserifolia، فضاًل عن انتشار أحد النوعين )النوعين ينتشران في تل  المناطق إن
أما  (14) االنواع النباتية الطبية في الهند، فضال عن تصنيفه أأحد  (20في قطر ) C. brachycarpaوالنوع

 2حيث يعدان من الشائعة قي منطقة جيزان في السعودية )(،16) أيضًا في أل من العربية السعودية ينتشران
  .(13)( واالمارات العربية المتحدة 8)ومصر)

انتقاال باذورهما وبكال ساهولة مان خاالل العواصاف الترابياة من خالل التدقيق فاي مكاان انتشاار الناوعين ال يساتبعد 
، فهاي دية أو من صحراء سايناء أو األردنمنطقة الدراسة سواءًا أان مصدرها من السعو الشديدة التي تتعري لها 

فاي جمياع األحاوال محطاة لمارور العواصاف والسايول خصوصاًا وأن معظام الودياات فاي الصاحراء الغربياة تتاداخل 
، أمااا أن عاتهااا عنااد الت ااوين قاار  جباال عنااازةاضااي دول الجااوار مثاال وادي الااولح ووادي حااوران وتفر كثياارًا مااع أر 
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العواصااف الشااديدة قااد تقتلااع بعااض الشااجيرات الصااغيرة الجافااة لتنقلهااا بعياادًا عاان المكااان األم إلااى مناااطق أخاارى 
( الااذين يصاانفون هااذة 15) ، وهااذا مااا ي أاادة بعااض الباااحثينانتشااار البااذور بشااكل أوسااعجدياادة ممااا يساابب سااقو  و 

( إلااى أن األنااواع التابعااة إلااى 6، ولقااد أشااار بعااض الباااحثين )سااائل انتشااار البااذور وهجاارة النباااتالظاااهرة ضاامن و 
جاانس مااا تباادو عنااد رساام خريطااة التوزيااع أن هناااك منطقااة واحاادة  ات أثافااة واضااحة لألنااواع تاادعى منطقااة تنااوع 

، وقد بدأ االهتمام بدراسة هاذا محيطالمرأز )منطقة تنوع الجنس( نحو الجنس رم تتدرج من حيث قلة األنواع من ال
علمااًا أن المنطقااة االسااتوائية  ،لعديااد ماان الباااحثين فااي هااذا المجااالماان قباال ا األماار منااذ عشاارينات القاارن الماضااي

الااذي سااجل انتشااار نااوعين ( 21طبقااًا لمااا  أاارة ) Cleomeمرأااز انتشااار الجاانس  ماااوالمنطقااة شاابه االسااتوائية ه
 جديدين للجنس  اته في إيران. 

 المعاملة التصنيفية 
1- Cleome brachycarpa Vahl ex DC., prodr. 1:240 (1824). Boiss., Fl. Or. 1:412 

(1867); Hook. f., Fl. Brit. Ind. 1:169 (1872); post, Fl. Saudia Arab. 1:59 (1978); 

Boulos, Fl. Egy. 1:178 (1999); Karim & Fawzi, Fl. Uni. Arab Emira. 1:214 

(2007). 

 Glandular و شعيرات غدية ، سم 20-35ارتفاعه  Prennialأو معمر  Annualحولي  Herbعشب 
،  و لون أبيض Fleshyغض  Cylindricalرفيع اسطواني  Tap. الجذر وتدي Unicellularأحادية الخلية 

 pale، اللون أخضر باهت الساق يتفرع عندة القاعدة بكثافةند النصف األسفل بغزارة. ، يتفرع عCreamشاحب 
green  األصفر الشاحب  –يتحول إلى اللون األبيضCitrine  عند األرمار. األوراق الساقيةCauline  متبادلة

Alternate مرأبة رالرية الوريقات الترتيب ،Trifoliolate  أفّيةPalmately ات سويق  ،Petiolate طوله ،
، أبعاد ، القاعدة حادةAcute، القمة حادة Entire، الحافة مستوية الشكل Elliptic اهليليجي، النصل سم 9-6

السفلي للنصل ( على السطف 2ملم4/ شعيرة 17-15،  ات أساء شعيري غدي قليل )ملم 5-3×  10-6الوريقة 
عنقودية  Racemoseغير محدودة  Inflorescenceية ، ويقل أثيرًا على سطحه العلوي. النورة الزهر وحافته

Raceme  زهرة رنائية الجنس  18-23بسيطة، عدد األزهار فيهاBisexual القنابة ورقية .Leafy Bract 
، القاعدة Roundedمدورة  –، القمة حادة الشكل Broadly Ellipticة عريضة اهليليجي، Sessileجالسة 

ملم.  1.6-1.9 × 2.5-2.8، أبعادها وراق في طبيعتهغدي يمارل األ،  ات أساء شعيري مدورة –ادةح
،  و شعيرات غدية ملم 8-11ملم يصل عند االرمار إلى 4-7طوله ، اسطواني رفيع Pedicelالحويمل الزهري 

الشكل، القمة  ة، اهليليجيمتساوية ومتحدة قاعدياً  Sepalsسبالت  4تت ون من  Calyxقليلة جدًا. ال أ  الزهرية 
، خضراء باهتة اللون ، ال ساء السطحي يمارل األوراق في طبيعته. ملم 0.9-1.2×  1.9-2.4، أبعادها حادة

 اهليليجية  خلفيتان  ، بتلتان Unequalغير متمارلة  Freeحّرة  Petalsبتالت  4يت ون من  Corollaالتويح 
مستدقة  –، القاعة حادة ملم، القمة حادة2.5-2.8 × 6.1-6.5 ابعادها ،الشكل Narrowly elliptic  ضيقة

Acuminate البتلتان األماميتان رمحية مقلوبة ،Oblanceolate  1.6-1.8×  6.0-6.2الشكل، أبعادها 
صف العلوي أصفر ، والنون ، النصف السفلي أصفر اللحادة، القاعدة مستدقة –( Obtuse، القمة مقورة )ملم

حرة خصبة  Stamensأسدية  6يتألف من  Androecium، السطف أملس. جهاز الذأورة أبيض -باهت جدًا 
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Fertile الخويطات ،Filaments  خيطيةFiliform ملساء ،Smooth أبعادها شفافة –، صفراء باهتة اللون ،
، تتفتف طوليًا (، صفراء باهتة اللون Lorate، المتوك خطية عريضة )ملم 0.30-0.28×  4.8-4.2

Longitudinal يتصل الخويط بالمت  قاعديًا ملم 0.4-0.6×  3.0-3.2، أبعادها ،Basifixed حبو  اللقاح ،
Pollen grains  أرويةSpherical عديدة الثقو  الشكل ،Polyporate (7  متوسطة ،)رقو  أمعدل

Medium مايكروميتر. المدقة  26-30×  27-30، أبعادها الحجمPistil ن ، تتألف من أربلتيجالسة
Carpels -2 ات مبيض  ،Ovary أحادي الغرفة الشكل اهليليجي ،Locule 0.9×  0.6-0.8، أبعادها-

 3.8-4.2، أبعادة ،  و أساء شعيري غدي قليل جدًا، القلم صلد أسطواني الشكل، لونه أخضر باهتملم 0.7
 Placentationالتمشيم  0.8-0.9×  0.4-0.5، لزج وخشن، أبعادة الميسم الثنائي الفص ،ملم 0.5-0.4× 

-2، تتفتف بمصراعين Capsuleعلبة  Dehiscentبسيطة جافة متفتحة  Fruit. الثمرة Parietalجداري 
Valves ملم. البذور  2.5-2.8×  9-11، أبعادها ة ضيقة الشكل، اهليليجيطوليًا من األعلى إلى األسفل
Seeds ( 54عديدة )شبه قرصية بذرة أمعدل ،Sub-discoid – به ألوية شSub-reniform أبعادها الشكل ،

 .Chestnutناعم، اللون بني محمر  Reticulateملم، السطف شبكي 1.0-0.8×  1.1-0.9

 تاايالبيئااةا األراضااي  ات الطبيعااة الحصااوية التااي تغطيهااا الرمااال، وحافااات الوديااان  ات التاار  الطينيااة الجافااة ال
 تعلوها بعض الرمال. 

 االنتشارا اإلمارات العربية، السعودية، الهند، سيناء مصر، شمال أفري يا، قطر. 
 نمو ج من العينات المدروسة 

DWD: 10km. East of Al-Nehaudain village, 850m. alt., 15.3.2013, Mohammed O. 

Musa, 59287 (BAG); 5km. East of Al-Nehaudain village, 860m. alt. 

13.4.2014, Mohammed O. Musa, 59288 (BAG).  

لمعاملة التصنيفية ا  
2- Cleome droserifolia (Forssk.) Delile, Discr. Egypte, Hist. Nat. 250 (1814); Post, Fl. 

Syr. Pal. Sin. 1:133 (1932); Migahid & Hammouda, Fl. Saudia Arab. 1:59 

(1978); Boulos, Fl. Egy. 1:177 (1999); Karim & Fawzi, Fl. Uni. Arab 

Emira 1:217 (2007).  

Syn.; Roridula droserifolia Frossk., Fl. Aegypt - Arab. LXII, 35 (1775).  

جاذر لغدياة أحادياة الخلياة. ا،  ات شاعيرات سام 25-30، ارتفاعهاا صاغيرة جادًا معمارة Subshrubتحت شجيرة 
ق يتفاارع عنااد القاعاادة ،  و لااون أباايض شاااحب يتفاارع عنااد الثلااث العلااوي بغاازارة. الساااSolidصاالد  إسااطوانيوتاادي 

،  ات سااويق طولااه األوراق الساااقية متبادلااة الترتيااب، بساايطةاللااون.  Dark green، أخضاار غااامق بكثافااة جااداً 
مة مدورة، القاعدة ، القغدية الشكل، الحافة مستوية  ات شعيرات Circular، النصل قرصي او دائري ملم 10-8
-15.5×  14.0-15.5، أبعااااد النصااال Convergentأضاااالع( متقاااار   3،  ات تعااارق شااابكي أفاااي )مااادورة
( علااى 2ملاام 4شااعيرة /  60-58،  و أساااء شااعيري غاادي أثيااف جاادًا )ملاام 13-12، طااول السااويق ملاام 14.5

، عنقودياة بسايطة –هرياة غيار محادودة ناورة الز ويقال أثيارًا علاى ساطحه العلاوي. ال، السطف السفلي للنصال وحافتاه
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،  ات أزهااار. القنابااة ورقيااة،  ات سااويق، قرصااية الشااكل، القمااة ماادورة، القاعاادة ماادورة 7-10عاادد األزهااار فيهااا 
، طااول سااويقها ملاام 7.5-8.5×  8.5-9.0، أبعاااد نصاال القنابااة يري غاادي يماراال األوراق فااي طبيعتااهكساااء شااع

غدية متوسطة ،  و شعيرات ملم 28-30، يصل عند االرمار إلى ملم 20-26الزهري طوله  ملم. الحويمل 8-7
 Broadlyرمحياااة عريضاااة  ،قاعااادياً ومتحااادة  Equalسااابالت متسااااوية  4ال ثافاااة. ال اااأ  الزهرياااة تت اااون مااان 

lanceolate ال ساااااء  ،اللااااون  ، خضااااراء غامقااااةملاااام 2.5-2.2×  5.0-5.5، أبعادهااااا الشااااكل، القمااااة مسااااتدقة
، باتالت حارة غيار متمارلاة 4لة وحافتهاا. التاويح يت اون مان جدًا على السطف الخارجي للسابالشعيري الغدي أثيف 

ة يا، طولالقماة حاادة، ملام 2.4-2.8×  5.5-6.0، أبعادهاا لتان خلفيتان أعري من األماميتين، رمحية الشاكلبت
 ، وقمااة البتلااةأحماار اللااون  Midribو عاارق وسااطي ، صاافراء اللااون  ، القاعاادة مسااتدقةConduplicateااللتفاااف 

-6.0، أبعادهاا Narrowly lanceolateرمحياة ضايقة  ، البتلتان األماميتاانبيضاء اللون ت سوها شعيرات غدية
وقمااة البتلااة بيضاااء باهتااة اللااون،  ، صاافراءة االلتفاااف، القاعاادة مسااتدقةياا، القمااة حااادة طولملاام 2.0-1.8×  5.5

، بنفساجية ، الخويطاات خيطياة ملسااءأسادية حارة خصابة 4اللون قليلة الشعيرات الغدية. جهاز الاذأورة يتاألف مان 
Purple  ة ضااااايقة، صااااافراء غامقاااااة هليليجياااااأ ، المتاااااوك ملااااام 0.25-0.30×  7.0-7.5، أبعادهاااااا اللاااااونDark 
yellow  ًيتصاال الخااويط بالمتاا  اتصااااًل حاارًا أو قلقااًا ملاام 0.5-0.6×  1.1-1.3، أبعاادها اللااون، تنفااتف طوليااا ،

Free or Versatile(  متوساطة الحجام ، أبعادهاا  9. حبو  اللقاح أروية الشكل،عديدة الثقو ، )رقاو  أمعادل
  ،أحادي الغرفاة، الشكل اهليليجي،  ات مبيض ، تتألف من أربلتينالمدقة جالسة مايكروميتر. 29-31×32-28
القلام صالد اساطواني ،  و أساء شعيري غدي أثيف، ملم، لونه أصفر باهت جداً  1.2-1.5×  2.2-2.8أبعادة 
 1.0-1.2×  0.6-0.7، أبعاادة ، لازج وخشان، الميسم رنائي الفاصملم 0.3-0.4×  8.5-9.5، أبعادة الشكل

سافل، رمحياة األعلاى إلاى األ تتفاتف بمصاراعين طولياًا مان ،. الثمرة بسايطة جافاة متفتحاة علباة، التمشيم جداري ملم
الشاااكل، أبعادهاااا  Reniform، ألوياااة باااذرة أمعااادل( 68ملااام. الباااذور عديااادة ) 4-5×  18-20، أبعادهاااا الشاااكل

 . Cinnamonناعم، اللون بني باهت  Glabrousملم، السطف أملط  0.8-0.6×  0.9-0.8

ديااان ا األراضااي المنخفضااة التااي تتجمااع فيهااا مياااة األمطااار والساايول والرمااال، وحافااات الااتالل المحا يااة للو البيئةةة
  ات التر  الرملية. 

 ليبيا. و ، فلسطين ا األردن، اإلمارات العربية، السعودية، سوريا، سيناء مصراالنتشار
 نموذج من العينات المدروسة 

DWD: Between Jabal Aniaza and Al-Nehaudain village 880m. alt. 16.3.2013, 

Mohammed O. Musa, 59289 (BAG); 5km. North of Al-Nehaudain village, 

835m. al., 12.4.2014, Mohammed O. Musa, 59290 (BAG).  
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  Cleome brachycarpaصورة لعينة نباتية للنوع  -A  .   1اللوحة                 
B                  - للنوع   صورة لعينة نباتيةCleome droserifolia 
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 Cleome brachycarpaيوضح بعض األجزاء الزهرية للنوع  2 الشكل
A بتلتان خلفيتان :   B :  بتلتان أماميتان  Cالكأس الزهرية : 

D              القنابة :             E المدقة :   Fالسداة : 

(A) 

(B) 

(C) (D) (E) (F) 
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 Cleome droserifoliaيوضح بعض األجزاء الزهرية للنوع  3 الشكل

A بتلتان خلفيتان :   B :  بتلتان أماميتان  Cالكأس الزهرية : 
D           القنابة :             E المدقة :   Fالسداة : 

 
 

(A) 

(B) 

(C) (D) (E) (F) 
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 Cleome brachycarpaلنوع الخضرية والتكاثرية عضاء األتوضح بعض  2 اللوحة
A ،  ثمرة :B ،  بذرة :Cورقة ساقية : 
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 Cleome droserifoliaتوضح بعض األعضاء الخضرية والتكاثرية للنوع  3 اللوحة
A ،  ثمرة :B ،  بذرة :Cورقة ساقية : 

 

5
m

m
 

5
m

m
 

1
m

m
 



                    ISSN: 1992-7479           E-ISSN: 2617-6211           2018، 1العدد  16ة مجلد الزراعيمجلة األنبار للعلوم 

299 

 

 المصادر

1. Aboushoer, M. I., Fathy, H. M., Abdel-Kader, M. S., Goetz, G., & Omar, A. A. 

(2010). Terpenes and flavonoids from an Egyptian collection of Cleome 

droserifolia. Natural product research, 24(7), 687-696. 

2. Alfarhan , A. ;T. Al-Turky and A. Basahy .(2005). Flora of Jizan Region Final 

Report. Supported by King Abdul-Aziz City for scienece and Technology. 2, 

pp. 545.  

3. Al-Musawi, A. H.(1987).Plant taxonomy. First Edition. Dar Al Kutb for 

Printing and Publishing, Mosul University, pp. 379. 

4. Al-Rawi , A. (1964). Wild plants of Iraq with their distribution . Tech. Bull. No. 

14 Gen. Agr. Res. Proj. Ministry of Agriculture, government Press, pp. 232.  

5. Aparadh, V. T., Mahamuni, R. J., & Karadge, B. A. (2012). Taxonomy and 

physiological studies in spider flower (Cleome species): a critical review. Plant 

Sci Feed, 2(3), 25-46. 

6. Babujian, J. and  E, Al-Gaudy. (2010). Principles of plant taxonomy (plant 

Families). First Edition. Publications of Damascus University – college of 

Science, Al-Rawda Press, pp. 536  

7. Beentje, H. (2010). The Kew Plant Glossary an illustrated dictionary of plant 

terms. First edition , Royal Botanic Garden, Kew , UK., pp. 159.  

8. Boulos, L. (1999). Flora of Egypt, V. 1. Azollaceae to Oxalidaceae, Al- Hadara 

Puplishing , Cairo , Egypt , pp. 419    

9. El-Askary, H. I. (2005). Terpenoids from Cleome droserifolia (Forssk.) Del. 

Molecules, 10(8), 971-977. 

10. Guest, E. (1933). Notes on plants and plant products with their colloquial names 

in'Iraq. Notes on plants and plant products with their colloquial names 

Government Press , pp.111   

11. Handel-Mazzetti, H.F. (1910). Die Vegetations verhaltnisse von Mesopotamine 

und Kurdistan Veien, pp. 339  

12. Kamel, W. M., El-Ghani, M. A., & El-Bouce, M. M. (2010). Cleomaceae as a 

distinct family in the flora of Egypt. African Journal of Plant Science and 

Biotechnology, 4, 11-16.                     

13. Karim, F.M. and N.M. Fawzi .(2007). Flora of the United Arab Emirates 

University. By publications department, Abu Dhabi, pp. 444.   

14. Khare , C. P. (2007). Indian Medicinal Plant ; An Illustrated Dictionary Cleame 

brachycarpa . pp. 157  

15. Kozlowski, T.T. (1972). Seed Biology. Vol. 1. By Academic press, Inc. New 

York and London, pp.  416  

16. Migahid, A. M. and A.M. Hammouda .(1978). Flora of Saudi Arabia. Vol. 1. 

Riyad Univ. prin. By Nat. Enter pr. Riyad. pp.  674  

17. Motaal , A. A. ; S. M. Ezzat and P.S. Haddad .(2011). Determination of 

bioactive markers in Cleame droserifolia using cell-based bioassays for 

antidiabetic activity and isolation of two novel active 

compounds.Phytomedicine. 19, 38-41.          



                    ISSN: 1992-7479           E-ISSN: 2617-6211           2018، 1العدد  16ة مجلد الزراعيمجلة األنبار للعلوم 

300 

 

18. Post, G.E. (1932). Flora of Syria, Palestine and Sinai. Vol. 1 American press, 

Beirut, pp. 658.  

19. Rechinger, K.H. (1964). Flora of Lowland Iraq. Vela von. J. Cramer wenheim. 

pp. 746.  

20. Rizk, A.M. and G.A. El-Ghazaly .(1995). Medicinal and poisonous plants of 

Qatar. Univ. of Qatar, the Doha modern printing press LTD., pp. 306.  

21. Saghfi – Khadem, F. (1998). Two new Cleome L. (Capparidaceae) species for 

Iran. – Iran Journ. Bot. 7(2), 215-216.  

22. Taifour, H. and A. El-Oqlah. (2017). the plants of Jordan and annotated 

checklist, Royal Botanic Garden, Kew., pp. 242.  

23. Townsend, C.C. and E. Guest. (1980). Flora of Iraq. Vol. 4. Part1. Cornaceae to 

Rubiaceae. Ministry of Agriculture and Agrarian Reform, Baghdad, pp. 627.  

24. Zohary, M. (1946) .The Flora of Iraq and its phytogeographical Subdivision – 

Iraq. Department of  Agriculture,  Bulls, pp. 3. 201.  

 

  

 


