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 وهي الفراشية العائلة من اجناس لخمسة تعود انواع خمسة وبذور ثمار دراسة تمت 
 جبل سفوح وهي الدارسة منطقة في النامية الفلقتين ذوات من البرية االنواع من

 حيث من للبذور المظهرية الصفات الدراسة تضمنت, اربيل محافظة في سفين
 والتي التشريحية والصفات للبذرة السطحية الزخرفة ونوع واللون  واالبعاد الشكل
 وشكل الصفوف وعدد له المكونة الطبقات وعدد البذري  الغالف سمك شملت
 وابعادها الفلق وشكل وابعاده الجنين شكل تضمنت كما طبقة كل في الخاليا
 في او السويداء في كان سواء المخزون  الغذاء وموقع وابعاده الجذير وشكل
 في البذور وعدد االبعاد, النوع, الشكل حيث من الثمار وصف تم, الجنين انسجة
 النباتية الموسوعات من كثير في واستخدامها الصفات هذه وألهمية الواحدة الثمرة

 اشكال في تغايرا   البحث نتائج اظهرت .النباتية النماذج وتصنيف تشخيص لغرض
 المدروسة البذور جميع كانت حيث السطحية الزخرفة ونوع وابعادها والوانها البذور

 Scorpurus وهو ناعم حبيبي سطح ذو واحد نوع عدا ما املس سطح ذات
muricatus ,الغالف سمك في تغايرات التشريحية الدراسة نتائج أظهرت كما 

 الغالف ان فوجد للطبقات المكونة الخاليا وشكل المدروسة االنواع بين البذري 
 سمك يصل حيث Scorpurus muricatus النوع في سمكا   اكثر يكون  البذري 

 النوع في سمكا   االغلفة اقل وكانت, مايكروميتر 82.5 الى البذري  الغالف
Hippocrepis unisiliquosa 37.5  الى البذري  الغالف سمك يصل حيث 

 بذور بين واضحا   تباينا   والجذير والفلق االجنة اشكال أظهرت فيما, مايكروميتر
 من تعد والتي للبذور التشريحي الجانب تناولت الحالية الدراسة. المدروسة  االنواع

 لهذه التصنيفية االهمية على واكدت, العراقية البرية لألنواع القليلة الدراسات
 المتقاربة وخاصة النباتية لألنواع المختلفة التصنيفية المراتب عزل في الصفات
 .مظهريا  
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A COMPARATIVE MORPHOLOGICAL AND ANATOMICAL 

STUDY OF FRUITS AND SEEDS  FOR SOME GENERA OF 

PAPILIONACEAE FAMILY GROWN IN SEFFEN MOUNTAIN – 

IRAQ 

A. H. Al-Mosawi                                 K. K. Hammood 

University of Baghdad - College of Science    University Of Anbar - College of Girls Education  

Abstract 

Five species of fruits and seeds for five genera of  Papilionaceae have been studied 

which are from the wild species of  Dicotyledonous  growing in the study area at the 

Seffen mountain in Erbil. The study included appearance criteria for the seeds 

including, form, dimensions, colour, type of Surface configuration of  the seeds and 

the anatomical criteria of the seed including thickness of the cover of seeds, number 

of layers, number of lines and the form of cells in every  layer, In addition to the type 

of embryo, its shape, dimension, and the form of the cots, its dimensions and location 

of stored nuttition whether in endsperm or in the emberyo tissue. The fruits  have been 

mentioned as they have a very close relation with the seeds, The fruits have been 

characterized concerning (form, type, dimensions, number of seed in every fruit) due 

to the importance of these characteristics and their use in many vegetarian books and 

encyclopedias in order to classify the vegetarian types. The results of this study show 

the variations in the seeds form, colours, dimensions, and type of  surface 

configuration where all studied seeds were with smooth surface except for one type 

with granular surface scorpurus  muricatus  Also, the result of the anatomical study 

have showed variation in thickness of the seeds cover between the studied types and 

form of cells in the layers. It has been found that the seeds cover is more thick in the 

species  Scorpurus  muueicotus where  the cover thickness was 82.5 micrometer, and 

the last cover thickness was in the species  Hippocrips unisiliquous  where the cover 

thickness is 37.5 micrometer, but the forms of embryos and lobes showed a clear 

variation between the studied types as mentioned in the results. This study which 

handled the anatomical side of the seeds represents one of the few studies for the wild 

Iraqi types and it emphasized the classifying importance for those characteristics in 

isolating  the classification different ranks especially those similar in appearance.  

Keywords: Morphological, Anatomical, Family Papilionaceae.                                                                                                     
 

 المقدمة   
انواع النباتات فهي تختلف  البذور في النباتات الزهرية ذات احجام واشكال والوان و تراكيب مختلفة بأختالف

 Surface والعالمات او الزخرفة السطحية واألبعاد Colourواللون  Shapeفي الشكل  مظهريا  
configuration  وموضع السرةHilum. حسب الفلق  –السويداء –لفت البذور في تراكيبها الداخلية الجنيناخت

لغالف البذرة  المكونةوعدد الطبقات   Testaرة تركيب الـالى الصفات التشريحية لغالف البذ باإلضافةنوع النبات 
وحجم وشكل الخاليا في هذه الطبقات كل هذه الصفات التشريحية وبمساندة الصفات المظهرية كان لها اهمية 
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تصنيفية كبيرة. هناك العديد من الدراسات التشريحية للبذور المستخدمة في تصنيف العديد من العائالت النباتية 
( ان جميع اجزاء 9. أكد )(22و 10 ,18 ,21) Testa structureدت على اساس تركيب غالف البذرة اعتم

( بدراسة 8مهمة في االغراض التصنيفية. كما قام )Embryo و Prisperm ,Test ,Endosperm البذرة
بأستخدام  Gymnospermsنوع من  100, و Angiospermsنوع من مغطاة البذور  5000سطح البذور لـ 

 Newوحصل على تفاصيل تركيبية جديدة  Scanning electron microscopeالمجهر األلكتروني الماسح 
structural details ( على االهمية التصنيفية الكبيرة للبذور في عزل 6. اكد )نواع المدروسةفي بذور األ

حيان عن بعضها البعض حيث أصبحت االجناس وانواع الجنس الواحد وحتى اصناف النوع الواحد في بعض اال
الزخرفة والعالمات السطحية الخارجية للبذرة ذات منزلة تصنيفية مهمة ال سيما بعد استخدام المجهر األلكتروني 
الماسح الذي كشف العديد من التفاصيل الدقيقة في سطح البذور. في دراسة لثمار وبذور عدة اجناس من العائلة 

في  .نيفي يعتمد على أساس تركيب البذور( وضع من خاللها مفتاح تص12قام بها ) Papilionaceaeالفراشية 
لسبعة انواع   Macro–micro seed morphology( لدراسة المظهر العام والدقيق للبذور 6دراسة اجراها ) 

ح الماس اإللكترونيبأستخدام المجهر الضوئي والمجهر  Fabaceae.من عائلة   Tephrosia Persمن جنس 
Light and scanning electron microscope (SEM) ولدراسة المظهر العام والدقيق للبذور من حيث ,

, طبيعة السطح, الزخرفة السطحية للبذور وشكل خاليا البشرة Size , الحجمColour,  اللون Shapeالشكل 
Epidermal cell shape ,Anticlinal boundaries ,Outer periclinal cell wall  عالقتها مع خاليا و

 Oblonge ,Quadrate االنواع المدروسة بين , وكانت اشكال بذورOuter cell wallsالجدران الخارجية 
وكانت  Grayish brown with blakو Light brown, Dark brown كما تمايزت االلوان بين Reniformو

 Hilumاما اشكال السرة  Multiretitculate ,Simple-retitculateبين  Testa patternانماط القصرة 
Eplliptic, Circular, Leveled, Grooved with retitculate وHumpy hilum integument  واكدوا

 ان هذه الصفات تستخدم كمفاتيح في التصنيف.
استخدام  Fabaceacمن عائلة   .Onobrychis Millrعلى جنس( في تركيا 8بينت الدراسة التي قام بها ) 

( لدراسة مورفولوجية البذور ألربعة انواع من هذا الجنس حيث تم فحص SEMالمجهر األلكتروني الماسح )
البذور والحظ االختالف في عرضها وحجمها ولونها وشكلها وزخرفة السطح وحصل على النتائج االتية يتراوح 

 ,Ovatus ,Ellipticus anguste asymmtricus ملم وأشكالها  2 - 3.6ملم و 4 – 5.2حجم البذور بين 
asymmtricus reniformis  Anguste وEllipticus reniformis  اما زخرفة سطح البذرةSeed surface 

sculpturing   اعطت نوعين من االنماطReticulate & Regulate واكدوا على اهمية هذه الصفات في ,
في دراسة مظهرية تشريحية مقارنة ألنواع  .Specific levelsواصناف النوع  Genericالفصل بين االجناس 

 ( والتي تناولت من الناحية2من ذوات الفلقتين تعود الى العائلة الفراشية النامية في شمال العراق اجرتها )
المظهرية جميع اجزاء النبات بما في ذلك البذور اكدت المنزلة التصنيفية المهمة للبذور حيث تباينت بذور هذه 

اع بأشكالها وابعادها واعدادها ضمن الثمرة الواحدة. تم التوصل خالل ما سبق ذكره ان البذور ذات اهمية االنو 
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تصنيفية كبيرة اال انها لم تنل ما تستحقه من الدراسات في العراق لذلك تم اختيار موضوع الدراسة ووقع االختيار 
من االنواع النباتية لغرض دراسة بذور النباتات البرية  على منطقة الدراسة لكونها تتميز بمناخ مالئم لنمو العديد

, وشملت الدراسة الصفات المظهرية والتشريحية Papilionaceaeمن ذوات الفلقتين العائدة للعائلة الفراشية 
 Hippocerepis Unisiliquosa ,Scorpiurusبصورة تفصيلية واجراء مقارنة بين االنواع المدروسة, 

muricatus ,Hymenocarpos cirsinnatus و Onobrychis crista-galli,Coronilla scorpioides. 
 

 المواد وطرائق العمل
قلية جمعت العينات الطرية من منطقة الدراسة, وهي سفوح جبل سفين والمناطق المجاورة له خالل الجوالت الح

تم االعتماد على العينات الطرية في الدراسة وتم التركيز على العينات  2016خالل ربيع وصيف وخريف 
رها النباتية الحاوية على االزهار والثمار الناضجة لغرض الحصول على بذور ناضجة. تم جمع العينات وتصوي

مع كل نموذج مثبت عليه رقم النموذج ومكان وتأريخ الجمع ونوع   Labelبشكل كامل ووضع كارت ورقي 
ها تربة وتم تسجيل بعض المعلومات عن صفات النبات المهمة في عملية التشخيص مثل صفات االزهار والوانال

 لمختبراالتي قد تتغيربعد عملية الكبس. من خالل دراسة العينات النباتية بصورة تفصيلية للثمار والبذور في 
 Discecting microscopeالتشريحي والمجهر Compound microscopeبواسطة المجهر المركب 

ات , وبالرجوع الى العين(20و 19, 6, 3) وباألعتماد على العديد من المصادر منها كتب الفلورا العراقية
لغرض المقارنة والتاكد من تشخيص العينات, تم  BUHكلية العلوم  /بغدادالمحفوظة في معشب جامعة 

ي تشخيص العينات من قبل الباحث وبمساعدة المشرف وتم تثبيت البيانات على ورقة كتب عليها أالسم العلم
مكبس , وبعد التشخيص تم كبس النباتات بواسطة الCollectorللنبات وتأريخ الجمع ومكان الجمع واسم الجامع 

Plant press  واخذت عينة من البذور  في صفاتها. لغرض حفظ العينات قبل ان يحصل لها تغييرمباشرة
ساعة في درجة حرارة  24لمدة  Formaldehyde Acetic Acid Alcohol( .FAAووضعها في محلول )

( لصب (17% وبعد ذلك تم اتباع طريقة  70الغرفة وبعد ذلك حفظت في قناني تحوي كحول اثيلي بتركيز 
ن وم Rotary microtomeمعية للحصول على المقاطع التشريحية لغالف بأستخدام المشراح الدوار القوالب الش

اء (, كما تم اجر (14ثم فحصها بالمجهر الضوئي, تم اجراء التقطيع اليدوي للعديد من النماذج حسب طريقة 
 قط ذاتاألبر الدقيقة ومالالتشريح اليدوي للبذرة لغرض الحصول على الجنين بأستخدام شفرة الحالقة الحادة و 

 نهايات رفيعة لغرض اخراج الجنين بصورة كاملة وتصويره واخذ ابعاده ووصفه.
 النتائج والمناقشة 

Hippocrepis unisiliquosa  L. 
 الوصف العام للثمار والبذور



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

6211 
 

305 
 

شـريطية متطاولـة وتحـوي اخاديـد مغلقـة او مفتوحـة وسـطح الثمـرة ذو    Slightly curvedالثمرة بقلة منحنية قليال
, وتحتـوي ملـم  5–5.5×  25–40أ, ابعـاد الثمـرة  1شعيرات وحليمات والتي تتركز في مواقـع تواجـد البـذور شـكل

 Cresen وة الحصــان اي شــكل هاللـيذبــذور, والثمـرة ذات لــون بنــي, وشـكل البــذور يشــبه حـ 5–8الثمـرة علــى 
like تكون اسطوانية منحنية ذات لون بني , وBrown ملم, وموقع 0.5–1 ×  3.5 –5ب, وابعاد البذور 1 شكل

 Ellipticalفي وسط التقعر الداخلي للبذرة وتكون ذات شكل اهليليجي   Lateral–mediumالسرة جانبي وسطي
ســـطح البــــذرة   Seed coatغـــالف البــــذرة .ج 1شــــكلملـــم,  0.5 الـــى شـــبه دائــــري وغـــائرة قلــــيال , قطرهـــا 

رج والتـي نالحـظ فـي المقطـع النسـيجي وجـود طبقـة الكيوتكـل التـي تحـيط بغـالف البـذرة مـن الخـا  Smoothاملـس
طبقـات, مـن الخـارج  مـن ويتكون غالف البـذرة او تكاد تكون معدومة مع وجود زخرفة خفيفة فيها تكون رقيقة جدا  

  25يـا العماديـة وتحـوي انويـة وذات سـمك يصـل الـى الى الـداخل الطبقـة االولـى تتكـون مـن صـف واحـد مـن الخال
تتكون مـن صـف واحـد مـن الخاليـا المكعبـة الـى مربعـة الشـكل   نية, الطبقة الثا Testaمايكروميتر وتمثل القصرة

مـــايكروميتر  37.5 , الســـمك الكلـــي للغـــالفTegmen الشـــغاف وتمثـــل ,مـــايكروميتر 12.5 وســـمك هـــذه الطبقـــة
أظهـرت الدراسـة ان الجنـين يكـون محـاط بغـالف ابـيض شـفاف   Stored foodالمخـزون غـذاء البـذرة . د 1 شـكل
الجنـــين مـــن النـــوع  Embryo descriptionوصـــف الجنـــين  الفلق.ون الغـــذاء المخـــزون بشـــكل رئيســـي فيـــويكـــ

  0.5×  4.5دائـرة , ابعـاد متطـاول وشـكله العـام نصـف Bentومنحني    Linearخطي  Peripheralالمحيطي
ــم وبشــكل 0.3×  1.75متطــاول ومنحنــي ابعــاده  Radical, والجــذير ملــم , والفلــق ذات شــكل متطــاول هــالل مل

 .ه 1 شكلوبشكل هاللي   ملم 0.5 ×   4.5 ومنحنية ابعاده

 
 

 

 

 

  

 

 

corpiurus muricatus    L.  
 الوصف العام للثمار والبذور 

  
 x 40قوة التكبير  الجنين  ه

 

 مقطع غالف البذرة   د

 x 400قوة التكبير  

 

  40xقوة التكبير  البذرةب 

 

 

 

 

 

 X 20الثمرة    قوة التكبير  أ

  
 

 
 
 
 

 ثمرة  1Aلوحة 

 

قوة التكبير  السرة  ج

40x 
 Hippocrepic unisiliquosaيبين ثمار وبذور النوع  1شكل 
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ل بين البذور وذات تخصرات تفص Cylindircal–oblonogاسطوانية متطاولة   Contortedالثمرة بقلة ملتوية
لجهة ايتميز سطح الثمرة بأحتوائه على االضالع الطولية البارزة والتي تنتشر عليها االشواك والشعيرات من 

ذات شكل  بذرة, البذرة 6-9ملم, وتحتوي الثمرة على   4–4.5× 40–50أ, وابعاد الثمرة  2 شكلالظهرية 
ب, وهي ذات لون   2 شكلذات جهة ظهرية مستوية من وسط البذرة   Falcateالى منجلي   Reniformكلوي 

  dorsal–centerملم, موقع السرة وسطي ظهري   2-3×   3.2-4أبعاد البذرة  Red–Brownبني محمر 
يكون سطح   Seed coatغالف البذرة  ج. 2 شكل Sub circularوتكون منخفضة وذات شكل شبه دائري 

ف تحيط بغال نالحظ في المقطع النسيجي وجود طبقة الكيوتكل التي البذرة مجعد ناعم )ُحبيبي ناعم(,غالف 
من  ويتكون من طبقات او تكاد تكون معدومة مع وجود زخرفة فيها البذرة من الخارج والتي تكون رقيقة جدا  

نوية لة ومتراصة وغير واضحة االمتطاو  Palisadeالخارج الى الداخل الطبقة األولى تتكون من خاليا عمادية 
 تتكون من صف نيةوالطبقة الثا  Testa  مايكروميتروتمثل القصرة 72.5ويكون ضمنها طبقة شفافة ذات سمك 

, والسمك الكلي للغالف Tegmenوتمثل الشغاف  مايكروميتر10واحد من الخاليا شبه مكعبة وذات سمك 
أظهرت الدراسة الحالية ان  Stored foodذرة المخزون غذاء الب د. 2 شكلمايكروميتر 82.5  يصل الى 

وصف الجنين  الجنين يكون محاط بغالف ابيض شفاف وان الغذاء المخزون يكون بشكل رئيسي في الفلق.
Embryo description  الجنين محيطيPeripheral خطي Linear  منحنيBent  ويكون متطاول الشكل

 0.4× 1.5ملم, والجذير متطاول ومنحني ابعاده  2.5×  3.2مقلوب ابعاد الجنين  Yويكون على شكل حرف
 هـ. 2 شكلملم   0.5×   5ملم, والفلق خطية متطاولة ومنحنية ابعادها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 د  مقطع غالف البذرة            
 x 400قوة التكبير              

 

 40xقوة التكبير  ب  البذرة  
 

 

 

 

 

 

 20xأ  الثمرة    قوة التكبير   

 

 

 

 

 

 

 ثمرة  1Aلوحة 

 

 40xقوة التكبير    ج  السرة  

 

 

 40xقوة التكبير  هـ  الجنين
 

 Scorpiurus muricatusيبين ثمار وبذور النوع   2 شكل
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Hymenocarpos circinnatus  ( L.)  Savi .  
 الوصف العام للثمار والبذور 

-Reticulate, وذات سطح ذو تعرق شبكي Reniformاو كلوي  Sub circularالثمرة بقلة مسطحة شبه دائري 
veined  ملم, وعدد  13-12.5× 11-13أ, ابعاد الثمرة  3شكلواضح وذات شعيرات لماعة وذات حافة مسننة

-Yellowishاصفر الى بني  البذور في الثمرة الواحدة زوج واحد من البذور التي تكون كلوية الشكل وذات لون 
Brown ملم, موقع السرة يكون جانبي  2.1-2.8×   3–4وذات ابعاد ب 3شكلLateral  وتكون غائرة الى

سطح غالف البذرة املس  Seed coatغالف البذرة   ج. 3شكل Whiteالداخل دائرية الشكل ذات لون ابيض
نالحظ في المقطع النسيجي وجود تجعدات ناعمة جدا على سطح غالف البذرة ,  فيما اظهر المقطع النيسجي

يتكون , مايكروميتر 2.5بشكل شريط متثخن سمكه وجود طبقة الكيوتكل التي تحيط بغالف البذرة من الخارج 
 غالف البذرة من طبقات من الخارج الى الداخل الطبقة االولى تتكون من صف واحد من الخاليا العمادية

مايكروميتر وتمثل القصرة  32.5المتراصة وذات جدران متثخنة بشكل واضح واالنوية غير واضحة يصل سمكها 
 Testa, تتكون من صف واحد من الخاليا المستطيلة المرتبة عموديا ذات ابعاد غير متساوية  نيةوالطبقة الثا

  50السمك الكلي لغالف البذرة وبذلك يكون  ,Tegmenوتمثل الشغاف مايكروميتر 17.5 يصل سمكها الى 
لة وبشكل اظهرت النتائج ان السويداء تكون ضئي Stored food. غذاء البذرة المخزون د 3شكل مايكروميتر

 Embryoالفلق كبيرة الحجم ويتركز الغذاء المخزون فيها. وصف الجنينغشاء شفاف ابيض اللون و 
description الجنين يكون من النوع الورقيFoliate   ومنحنيBent  وذو شكل شبه كلويSub reniform  
ملم, والفلق   0.5× 1.5, الجذير يكون صغير متطاول ومنحني بأتجاه الفلق ابعاده ملم  2×  3.5ابعاد الجنين 

 هـ. 3شكلملم   2 × 3.5كلوية الشكل عريضة وابعادها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 40xقوة التكبير  هـ  الجنين

 

 

 x 400د  مقطع غالف البذرة قوة التكبير 

 

 40xقوة التكبير ب  البذرة

 

 

 

 

 

 

 20xأ الثمرة    قوة التكبير 

 

 

 

 

 

 

 ثمرة  1Aلوحة 

 

 40xقوة التكبير  ج  السرة
 

 Hymenocarposيبين ثمار وبذور النوع   3شكل

circinnatus  



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

6211 
 

308 
 

Onobrychis  crista-galli   (L.) Lam  
 الوصف العام للثمار والبذور 

ة سميكة وعريضة وذات حافة بطنية شبه مستوية اما الحافة الظهري Sub orbicularالثمرة بقلة شبه درعية 
وتتركز  ,شعيرات فتكون حاوية على زوائد شوكية تشبه عرف الديك, وسطح الثمرة ذو تقعرات ويحتوي على

تحتوي على زوج واحد  ملم, وكل ثمرة 7-9×  10-15أ, وابعاد الثمرة  4شكلة بشكل كبير على الزوائد الشوكي
ملم, والسرة  2-4.5×  3-4.5ب, ابعاد البذرة  4شكل Brwonمن البذور ذات شكل اهليليجي, بنية اللون 

ذات سطح  البذرة Seed coatغالف البذرة   ج. 4شكل Sub circularجانبية الموقع ذات شكل شبه دائري 
املس اي خالي من الزوائد فيما اظهر المقطع النيسجي لغالف البذرة وجود تجعدات ناعمة ضمن الطبقة 

خارج نالحظ في المقطع النسيجي وجود طبقة الكيوتكل التي تحيط بغالف البذرة من ال السطحية لغالف البذرة,
طبقات من الخارج الى الداخل, الطبقة , يتكون غالف البذرة من مايكروميتر 2.5بشكل شريط متثخن سمكه 

 27.5تتكون من صف واحد من الخاليا العمادية المتطاولة وتكون ذات انوية وسمك الطبقة يصل الى  االولى
تبة تتكون من صف واحد من الخاليا شبه المستطيلة المر  نيةوالطبقة الثا ,Testaمايكروميتر وتمثل القصرة 

  مايكروميتر  47.5والسمك الكلي لغالف البذرة  ,Tegmenوتمثل الشغاف  مايكروميتر  20عموديا ذات سمك 
ذاء اظهرت النتائج ان السويداء تكون ضئيلة جدا وان اغلب الغ Stored foodغذاء البذرة المخزون  د. 4شكل

من النوع  الجنين Embryo descriptionوصف الجنين  المخزون يكون في الفلق والتي تكون كبيرة الحجم.
اهليلجي عريض ومنحني )شبه  منحي ويكون كبير الحجم ويشكل معظم حجم البذرة شكله Foliateلورقي ا

ية , الفلق تكون اهليلجممل 0.5×  2ملم, والجذير اسطواني ومنحني ابعاده   3×   4, ابعاد الجنين درعي(
 هـ.  4شكلملم   2×   1.5الشكل عريضة ) شبه درعية ( ابعادها 

 

  

 

 

 

 

 

 
  

 40xقوة التكبير  الجنينهـ  

 

 

 د  مقطع غالف البذرة

 x 400قوة التكبير 

 

 40xقوة التكبير  ب البذرة

 

 

 

 

 

 

 أ  الثمرة   

 

 

 

 

 

 ثمرة  1Aلوحة 

 

 40xقوة التكبير  ج  السرة

 
-Onobrychis cristaيبين ثمار وبذور النوع    4شكل

galli 
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               Coronilla scorpioides   (L. )  D.W.J. Kochالوصف العام للثمار والبذور  

قطع   6-10 , اسطوانية الشكل منحنية قليال  وذات نهاية مدببة, والثمرة مقسمة الىLinearالثمرة بقلة خطية 
بذرة  5-8ملم, وتحوي الثمرة على  2-3×  30-50 وابعاد الثمرة أ, 5 شكلبواسطة فواصل تشبه السالميات 

×  4ب, وابعاد البذرة 5 شكلن بني غامق وتكون ذات لو  Narrowly-cylindricalذات شكل اسطواني ضيق 
لبذرة  غالف ا ج.5شكلدائري  ذات شكل ملم, والسرة تكون جانبية وسطية وتكون غائرة قليال  وتكون  1.6-1.5

Seed coat بغالف  , نالحظ في المقطع النسيجي وجود طبقة الكيوتكل التي تحيطالبذرة ذات سطح املس
الطبقات االتية من  يتكون الغالف من ,مايكروميتر 1 بشكل شريط رقيق يصل سمكه الىالبذرة من الخارج 

طبقة الخارج الى الداخل, الطبقة األولى تتكون من صف واحد من الخاليا العمادية المتراصة ويكون ضمنها ال
 تتكون من صف واحد مننية , والطبقة الثاTestaمايكروميتروتمثل القصرة   42.5افة ويصل سمكها الىالشف

وبذلك يكون السمك الكلي  Tegmenمايكروميتر وتمثل الشغاف 10 الخاليا شبه الكروية يصل سمكها الى 
ة ج ان السويداء ضئيلاظهرت النتائ Stored foodغذاء البذرة المخزون . د5 شكلمايكروميتر  52.5للغالف 

وصف الجنين  تكون بشكل غالف ابيض يحيط بالجنين والغذاء المخزون يكون بشكل رئيسي في الفلق.
Embryo description  ل او بيضوية متطاول الجنين من النوع الورقي ومنحني ويكون بشكل شريطي متطاو

 4ادها ملم, الفلق بيضية متطاولة ابع 0.4× 2ير اسطواني متطاول ومنحني ابعادهملم, والجذ 1×4 ابعاد الجنين
 هـ.5 شكلملم  1× 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 د  مقطع غالف البذرة

 x 400قوة التكبير  
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 ثمرة  1Aلوحة 
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 40xقوة التكبير 

 

 

 40xقوة التكبير      هـ الجنين
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 واجنة خمسة انواع عائدة الى خمسة اجناس تعود الى العائلة الفراشية وبذور تضمن البحث دراسة ثمار
Papilionaceaeالشكل, اللون, االبعاد, نوع زخرفة سطح البذرة فت البذور من الناحية المظهرية ), حيث وص

موقع السرة وشكلها( والتشريحية )سمك الغالف البذري, عدد الطبقات المكونة له, شكل الخاليا في الطبقات, و 
شكل الفلق والجذير وابعادهما( وكما تضمنت و  مخزون, نوع الجنين وشكله وابعادهسمك كل طبقة, موقع الغذاء ال

الثمرة الواحدة (. اظهرت النتائج  للثمار من حيث ) النوع, الشكل, طبيعة السطح وعدد البذور في الدراسة وصفا  
التغايرات الواضحة بين ثمار االنواع المدروسة مما يدل على المنزلة التصنيفية المهمة التي تحتلها الثمار في 

وبينت النتائج ( 4و 1) جاء في عدة دراسات منها التمييز والمقارنة بين االنواع النباتية المختلفة وهذا متفق مع ما
ان جميع ثمار االنواع المدروسة كانت من نوع البقلة, اما اشكالها وعدد البذور في الثمرة الواحدة اظهرت تغايرات 

اوضحت نتائج الصفات المظهرية للبذور  (.2واضحة وكما موضح في النتائج وهذا متفق مع ما جاء في )
 2, مما يعزز اهميتها في عزل المراتب التصنيفية المختلفة )حة والتنوع الكبير في هذه الصفاتضاالختالفات الوا

هاللية الشكل, كلوية, كلوية الى منجلية, اهليليجية ) بين وبينت النتائج ان اشكال البذور تراوحت (,12و
مصفروبني محمر(, أظهرت النتائج من بني, بني غامق, بني ) واسطوانية ضيقة(, اما الوان البذور فتراوحت بين

حيث تراوح طول البذرة  Hippocerepis unisiliquosaحيث االبعاد ان اكثر البذور طوال  كانت بذور جنس 
اظهرت نتائج الصفات  مدروسة ذات سرة جانبية الموقع.ملم اما موقع السرة فكانت كل االنواع ال 5–3.5من 

سمك الغالف البذري بين االنواع المدروسة وهذا يؤكد االهمية التصنيفية لهذه التشريحية وجود تباينا  واضحا  في 
حيث   Scorpiurus muricatus(, وسجل غالف البذرة االكثر سمكا  في النوع  13الصفات كما جاء في )

 Hippocerepisمايكروميتر اما غالف البذرة االقل سمكا  فوجد في النوع  82.5وصل سمك الى 
unisiliquosa  مايكروميتر, اما بقية االجناس فكانت اغلفتها ذات سمك  37.5حيث يصل سمك الغالف الى

لجميع االنواع المدروسة وهذا  طبقتين, واما عدد طبقات الغالف البذري فكانت مايكروميتر 52.5-47.5تراوح  
اوضحت نتائج  .النتائجين االنواع وكما موضح في وكل طبقة ذات سمك وصفات متغايرة ب (11و 7)متفق مع 

( في تشخيص نوع الجنين حيث تراوحت انواع االجنة بين محيطي, ورقي, واما 16االجنة والتي اعتمدت على )
اشكال االجنة فأعطت تغايرات واضحة بين االنواع المدروسة مما يعزز اهمية الصفات التشريحية في عزل 

لت االشكال االتية: نصف دائري او هاللي, متطاول, شبه (, وسج13االنواع النباتية وهذا موافق لما جاء في)
التباين الكبير الذي  كلوي, اهليليجي عريض, بيضي متطاول كما كانت الفلق والجذير ذات اشكال وابعاد متغايرة.

اظهرته الدارسة في الصفات التشريحية للبذور يؤكد على اهمية هذه الصفات للتشخيص والتمييز بين االنواع 
ية المختلفة وتتجلى هذه االهمية في االنواع المتقاربة مظهريا  والتي قد يصعب التمييز بينها دون العودة الى النبات

 صفاتها التشريحية.  

  Coronilla scorpioidesيبين ثمار وبذور النوع   5 شكل
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