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دراسة تصنيفية للصفات التشريحية والكيميائية ألنواع مختلفة من العائلة الصليبية 
Cruciferae  األنبارفي محافظة 

 العانيالرجب         د. علي حسين الموسوي          د. وجية يونس حميد اشواق طالب       

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي      جامعة بغداد  \كلية العلوم      جامعة االنبار  \كلية التربية للبنات  

 الخالصة

تم في هذا البحث دراسة الخصائص التشريحية والكيميائية ألنواع تابعة للعائلة الصليبية وتعود  
تمت DiplotoxisharraوCardariadraba،Erucasativa،Sisymbriumirioاجناس مختلفة وهي أربعالى

لبعض الصفات التشريحية مثل سمك البشرة  أنالنتائج  أظهرتإذالتشريحية،من الناحية  أنواعاألجناسمقارنة 
وسمك القشرة وطبيعة النسيج الوعائي للجذر وشكل الساق وطبيعية ترتيب الحزم الوعائية وسمك اللب فضالً  عن 

.  ودرست الصفات الكيميائية اذ تم ايجاد المحتوى الكمي األجناسقطره قيمة تصنيفية جيدة على مستوى 
ائية بجهاز يالتانيناتوالكاليكوسيدات وتمت دراسة طيفية كيمالقلويدات،يميائية وهي والنوعي لبعض المركبات الك

لألنواع المدروسة وتحديد لمدا  لكحولي( وحساب اعلى قمة امتصاص للمستخلص اUVاالشعة فوق البنفسجية )
 ماكس لها.
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Abstract 

The present study acomprses a comparative anatomical and chemical species 

of Cruciferae family belong to four genera namely Cardaria draba, Eruca 

sativa,Diplotoxisharra, Sisymbriumirio, we comparison between this species 

anatomical. Result show that some characters like epidermis, thickness, the cortex 

layer thickness too. And we study the shape of stem, the arrangement of vascular 

Bundal and pith thickness.We study the chemical characters, we found the content of 

some chemical compound in the leaves of species namely Alkaloids, Tannic acid and 

Glycosids we measure the ìmax by spectrophotometer between (200-800)nm.  
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 المقدمة

تنتشر في مساحات واسعة من  نوع، 0333جنس و 083حوالي  Cruciferaeتضم العائلة الصليبية 
(. اثرت الدراسة التشريحية منذ العقود الماضية وحتى يومنا 2و7نوع ) 711جنس و 83العالم وتشكل في العراق 

هذا بشكل مهم في العملية التصنيفية وقد اعتبرت ادلة الخصائص التشريحية ذات قيمة عالية ال تقل اهمية عن 
كونها اقل تأثرا بالظروف البيئية المحيطة وقدمت الدراسة التشريحية ادلة  الصفات المظهرية وقد تفوقها اهمية

كثيرة من العائلة الصليبية  أنواع(.لم تحظ 0)أكثرأو تصنيفية قوية لغرض التشخيص والتمييز منذ مائة عام 
ة وافرة اال دراسة بدراسات تشريحية كثيرة رغم انها وردت في الموسوعة النباتية العراقية كذلك عالميا لم نجد دراس

( التي اظهرت معلومات قيمة لعدد من االنواع واالجناس التابعة لعائالت ذوات الفلقة والفلقتين ومنها العائلة 4)
 ( التي اشاروا فيها الى الخصائص التشريحية والمظهرية لعدد من االنواع التابعة للعائلة. 5الصليبية ودراسة )

بتصنيف النبات اهمية في التمييز بين النباتات من رائحتها ومذاقها او  للدراسة الكيميائية وعالقتها إن
( بداية لما يعرف 0من االثنين معًا وهذا ما كان يتبعُه العشابون والمتعاملون مع النباتات الطبية، وعّد )

 وعلم Morphologyوأشار الى ان هذا العلم يرتبط بعلم الهيئة  Chemotaxonomyبالتصنيف الكيميائي 
وهنالك عدة دراسات حديثة ( 6)التشريح، حيث ان هذه الطريقة تعد مؤشر على العالقات بين المراتب التصنيفية 

متعلقة بهذا العلم هو دراسة الهجائن بين األنواع والتي يمكن دراستها من خالل التغايرات الكيميائية مثل لون 
 ( .1األزهار ضمن انواع الجنس الواحد )

خالل الدراسة  من أهمية دراسة تطور النباتات وتحديد المواقع التصنيفية إلى(8,9)كاًل منأورد 

تمتاز العائلة الصليبية باحتواء نباتاتها على مجموعة متنوعة من المركبات  النباتية و ائالتالكيميائية للع
يولواثيونات )مركبات ومن هذه المركبات الدايث األنواعواألجناستستغل من اجل فصل  أنالكيميائية التي ممكن 

ركزت الدراسات الكيميائية على العائلة الصليبية ودرسوا فيها ،Raphaiolعضوية كبريتية( والرافينول
القريبة في هذه  األنواعتصنيفية في فصل  أهميةلما لها من  Glucosinalatesكاليكوسيدات الزيوت الخردلية 

تم ربط الدراسات الطيفية المعتمدة على  إذما(، كما لم تحض الدراسات الكيميائية باهتمام كبير 10العائلة)
فروق  إيجادتحت الحمراء مع علم التصنيف سوف يفتح باب جديد يتم فيه  أوفوق البنفسجية  األجهزةاألشعة

التابعة  األنواعدراسة  إلىنويعات ضمن الجنس الواحد ولذلك هدف بحثنا الحالي أو أنواعجديدة مهمة في عزل 
.لذلك المختارة من العائلة الصليبية من الناحيتين التشريحية والكيميائية من اجل زيادة الفروقات ولسهولة الفصل

 دراستنا :هدفت 

 دراسة تشريحية لبعض الصفات النسيجية للساق والجذر. -7
 بين االنواع المدروسة.دراسة مقارنة كيميائية بالمحتوى الكمي والنوعي والتباين الطيفي  -2
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 المواد وطرائق العمل

 التشريحية:الدراسة  -1

مىن السىاق ونصىل لورقىة لكىل عينىة  أخىذتأجزاء،إذاعتمدت الدراسة الحالية علىى العينىات الجافىة والطرية
سىىم مىن منتصىىف العىرق الوسىىطي والىذد يمثىىل احىد العىىروق الرئيسىية الموجىىودة فىي الورقىىة، امىا بالنسىىبة  7بطىول 

ثالث مىرات بكحىول FAAللسيقان فقد اختيرت السيقان القريبة من القمة المزهرة، غسلت المقاطع المثبتة بمحلول 
متصىاعدة مىن الكحىول األثيلىي وبعىدها طمىرت بشىمع البىرافين كوسىط طمىر ثم مرت بسلسىلة  %13اثيلي بتركيز 

( مايكروميتر بشكل مقاطع متسلسىلة وصىبغت المقىاطع باسىتعمال 74-23للعينات وقطعت بالمايكروتوم بسمك )
صىىبغة السىىفرانين واالخضىىر السىىريع، وحملىىت المقىىاطع بعىىد ذلىىك علىىى شىىرائح زجاجىىة باسىىتعمال كلسىىيرول وزالل 

(، 77وكما مذكور في الطريقة)° م 96( مل بعدها وضعت على صفيحة ساخنة بدرجة حرارة 7\7ة)البيض بنسب
 .Sonyوصورت بكامرة رقمية نوع  Olympusبعدها فحصت النماذج بمجهر مركب نوع 

التعرف على المكونات الكيميائية لنباتىات الدراسىة فقىد أجريىت عىدة كشىوفات  : لغرضالكيميائيةالدراسة  -2
 -يلي: المدروسة وكما  األنواعة ألوراق نوعية وكمي

( ملليتىر 50من مسىحوق أوراق النبىات فىي ) ( غم0.5) التانينات بغليتم الكشف عن :Tanninsالتانينات  أوال:
( كلوريىىد 1%بضىىع قطىىرات مىىن ) واضىىيف لىىهثىىم يرشىىح المحلىىول تىىرك ليبىىرد مىىن المىىاء المقطىىر ثىىم رشىىح المحلىىول و 

(غم من مسىحوق 0.5ملليتر من الماء المقطر إلى )75ا. ما عملية االستخالص فتمت بإضافة  Fecl³الحديديك 
ل نبىذ مركىزد بعىدها يؤخىذ الرائى  جىرى للمحلىو ( دقيقىة ثىم 30أوراق النبات )النموذج( في حمىام مىائي مغلىي لمىدة )

لمحلول أضىىىىيفلالمقطىىىىر، إلىىىىى العالمىىىىة بالمىىىىاء  كمىىىىل الحجىىىىم( ملليتىىىىر ثىىىىم 100وضىىىىع فىىىىي دورق حجمىىىىي سىىىىعة )و 
رج المسىتمر ولمىدة سىاعة واحىدة ثىم رشىح مىع الى 4%( ملليتر من خالت النحاس )أو الرصىاص( 20المستخلص )

وزن مثىىل وزن مىىادة تانينىىات النحىىاس )أو الرصىىاص( وللحصىىول علىىى المحلىىول ووضىىع الراسىىب فىىي جفنىىة خزفيىىة و 
زفيىة )موزونىة وضع في جفنة خلساب ( و حاس أو الرصاص )الراسب اؤخذ وزن مضبوط من تانينات الناالتانينات 

بىرد الرمىاد المتخلىف فىالفرق بىين الىوزنين هىو وزن لمىدة سىاعتين ثىم ° م 550حرق الراسب في سابقا وهي فارغة( و 
 (.72التانينات )

( ملليتىر مىن المسىتخلص المىائي ألوراق 1) بمزجتىم الكشىف عىن الكاليكوسىيدات:Glycosidesالكاليكوسيداتثانيا:
تىرك المحلىول ( دقىائ  ثىم 5وضىع المىزيج فىي حمىام مىائي مغلىي لمىدة )( ملليتر من كاشىف بنىدكت و 2)النبات مع 

بإضىىىافة  فتتتتمالكاليكوسىىىيدات(. امىىىا اسىىىتخالص 70تكىىىون راسىىىب احمىىىر يىىىدل علىىىى وجىىىود الكاليكوسىىىيدات )فليبىىىرد 
رشح ( ساعة ثم 24ترك المحلول لمدة )من مسحوق النبات و  ( غم10( إلى )80%( ملليتر من االيثانول )100)

حصىول علىى لل°( م50ركز المحلول بواسطة المبخر الىدوار وبدرجىة )على المستخلص االيثانولي بعدها  للحصول
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ص طبقىة االيثىر مىن محلىول خىالت الرصىا ( ملليتر5( ملليتر من االيثر و)50له ) اضيفالمستخلص المركز ثم 
 (.72كاليكوسيدات )للحصول على ال° م30جفف بدرجة حرارة )الطبقة العليا( و 

 (5( ملليتىىر مىىن كاشىىف دراكنىىدروف إلىىى )2تىىم الكشىىف عىىن القلويىىدات بإضىىافة ):Alkaloidsثالثتتا : القلويتتدات 
امىىىا اسىىىتخالص ، علىىىى وجىىىود القلويىىىدات  دلىىىيالً ظهىىىر لىىىون برتقىىىالي محمىىىر ملليتىىىر مىىىن المسىىىتخلص المىىىائي حيىىىث 

( رشح المحلىول 80%( ملليتر من االيثانول )100)(غم من مسحوق أوراق النبات  الى  10تم بضاف )القلويداتف
( ملليتىر 50ثىم أضىيف ) HCL%5( ملليتىر مىن 50المركز باستخدام المبخر الدوار أذيب الناتج أو المتبقىي فىي )

إلىىى  اضىىيف( ثىىم PH=9مىن خىىالت االثيىىل، فصىىلت الطبقىىة المائيىىة وأضىىيف لهىا محلىىول االمونيىىا لجعلهىىا قاعديىىة )
 وبخىىىرتالطبقىىىة السىىىفلى  تأخىىىذو ( ولىىىثالث مىىىرات ثىىىم CH²CL²مىىىن كلوريىىىد المثيلىىىين )( ملليتىىىر 50المسىىىتخلص )

 (.74باستخدام المبخر الدوار للحصول على القلويدات)

الكحىىولي ر المسىىتخلص حضىىفتمىىت الدراسىىة الطيفيىىة باسىىتعمال جهىىاز االشىىعة فىىوق البنفسىىجية الطريقتتة الطيفيتتة:  
غىىىم مىىىن البىىىاودر الخىىىام )المحضىىىر باسىىىتخدام كحىىىول اثيلىىىي بجهىىىاز 7المىىىراد قيىىىاس اعلىىىى امتصىىىاص لىىىه مىىىن اذابىىىة 

والمدى  بالجهاز،من الماء المقطر وبعدها وضع في الحاويات الكوارتز لخاصة  مل 733بى  لسكسوليت( للعيناتا
-UV)نطقىة مرئيىة وفىوق بنفسىجية )والذد يعىد م° م 25نانوميتر وبحرارة غرفة مقدارها  (833 – 233كان من )
Visible ( 75ورسمت االمتصاصات مقابل االطوال الموجية  .) 

 النتائج والمناقشة

 Anatomical studyالدراسة التشريحية  -1
 : المقاطع المستعرضة للجذور 1-1

 ( ظهىىرت القشىىرة فىىي2)لوحىىة( والصىىور فىىي 7وضىىح بالجىىدول )الدراسىىة الحاليىىة لجىىذور وكمىىا م أظهىىرت
بيضوية الخاليا كبيرة الى غير منتظمة وتليها خاليا بيضوية الشكل  اما اللحاء فكىان بشىكل  Erucasativaالنوع

 عناصره الناقلىةارتفاعات وانخفاضات تربط بينها خاليا برنكيمية مستطيله الشكل شغل الخشب منطقة اللب وبدت 
ظهىر القشىرة بخاليىا مسىتطيلة الىى غيىر Sisymbrium irioوفىي النىوع ، متثخنة وحيىدة الصىفأشىعةة وذات ضىيق

منتظمة الشكل اما اللحاء فكىان كشىريط مىن خاليىا مترابطىة ومرتبىة علىى طىول المقطىع والخشىب شىغل اللىب ايضىًا 
امىىىا فىىىي النىىىوع عض منهىىىا اسىىىود نتيجىىىة وجىىىود التانين،وتىىىألف مىىىن عناصىىىر ناقلىىىة مفىىىردة بيضىىىوية واسىىىعة ظهىىىر الىىىب

Cardaria drabaيا بيضوية تلتها عدة صفوف من خاليىا غيىر منتظمىة الشىكل تتخللهىا فقد ظهرت  القشرة بخال
مبيوم الذد يظهر مسافات بينية  والنسيج الوعائي بدء باللحاء الذد يتداخل بخالياه مع نسيج القشرة ويأتي بعد الك

لنىوع وفىي ا و متوسىطة الحجىم بينهىا اشىعة الخشىب،اما الخشب فتظهىر فيىه االوعيىة كبيىرة ا مضغوط وغير واضح،
Diplotoxis harra خاليا القشرة فيه غير منتظمة  الشكل بعضىها متثخنىة الجىدران بشىكل شىريط قصىير واللحىاء

يظهىىر متىىداخل البرنكيمىىا مىىع القشىىرة ونسىىيج الخشىىب ظهىىر قليىىل االوعيىىة وكثيىىف األشىىعة التىىي تحتىىل مركىىز الجىىذر. 



                          1122ISSN:1992-7479(،1العدد ) 21للعلوم الزراعية، المجلد:  األنبارمجلة 
 

377 
 

فىىىي النىىىوع  703ميتر واقىىىل سىىىمك مىىىايكرو  249وكىىىان  Diplotoxisharraاعلىىىى سىىىمك للقشىىىرة سىىىجل فىىىي النىىىوع 
Cardariadraba(.7مبين في الجدول ) وكما 

 : المقاطع المستعرضة في الساق  1-2

قيد الدارسة تغايرات في المقاطع المستعرضة والتي يمكن استخدامها في فصل  األنواعسيقان  أعطت
( اذ اظهرت بعض السيقان تغاير في اشكالها  اذ 7( وشكل)2االجناس واالنواع المدروسة وكما موضح في جدول )

ت بشكل اما بقية االنواع فقد ظهر  ،(71) ايضاً على شكل حدوة الحصان وهذا ما وجده  Cardariaظهر النوع 
 والتي كانت خالياها Epideriumدائرد، بدا الساق بمقطعة المستعرض محاطا بطبقة من الخاليا التي تمثل البشرة

مايكروميتر  29وكان اعلى معدل لسمك البشرة Uniseriateالصفمتساوية االبعاد وذات اشكال مستطيلة وحيدة 
 مايكروميتر. 73وبلغ  Cardariadrabaواقل معدل للسمك كان في  Sisymbrium irioفي النوع 

من ستة الى اربعة صفوف من خاليا  همتألفSisymbrium irioاما منطقة القشرة   فظهرت في النوع  
فظهرت القشرة بثالث الى خمس صفوف من خاليا بيضوية  Diplotoxisharraفي النوع    برنكيمية، أماكرويه 

 Cardariadrabaوفي النوع  كولنكيمي،الى غير منتظمة وفي البروزات ذات التحدب الطفيف تعطي نسيج 
غير  أوبيضوية  إلىمكعبة ظهرت خاليا القشرة متطاولة معطية من خمس الى ثمانية صفوف من خاليا 

 منتظمة مع وجود نسيج كلورنكيمي.  صغيرة غيرظهرت خمس صفوف من خاليا ف Erucasativaالنوع أمامنتظمة،

اين في احجام الحزم بالثالثة يتميز النسيج الوعائي بتالوعائية والتي تمثل المنطقة المركزية  أمااألسطوانة
خاليا  الوعائية التي ظهرت متباعدة ومنفصلة وذات شكل بيضود الى متطاول وظهر الكمبيوم بين الحزم ليكون 

اللحاء ذو خاليا مكعبة الشكل يليها خاليا الكمبيوم رقيقة الجدران. اما النوع  صغيرة،مكعبية الشكل مثخنة 
Diplotoxisharra فظهرت الحزم كبيرة وبيضوية وبدت االلياف بشكل متطاول او نصف دائرد او غير المنتظمة

 Cardariaوظهر ترتيب الحزم في النوع .مفردةواسعة بيضوية  وأوعيةالشكل الخشب ظهر بوحدات ناقلة قليله 

draba  .متباين وكانت كبيرة برميلية الشكل 

الحزم الوعائية فتكون  قليلة،الخشب ظهر بأوعية بيضوية متطاولة واسعة مفردة وألشعة 
 Eruca sativaالنوع اللحاء يوجد خارج الخشب  كان اكبر عدد في أي Collateral vascular bundleجانبية
اما مركز الساق فيمثل  ،حزمة 24وبلغت Diplotoxis harraالنوع حزمة اما اقل عدد من الحزم فكان في 60

الذد يتكون من خاليا برنكيمية واسعة وبجدران رقيقة وبعضها مثخنة بدا اللب ضي  في النوع  Pithمنطقة اللب 
Cardaria draba  النوع مايكروميتر واوسع لب في االنواع المدروسة وجد في 13وبلغ قطرهEruca sativa 

 مايكروميتر.   7434وبلغ 
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 مقاسة بالمايكروميتر. المدروسة(: قياسات المقاطع المستعرضة لجذور االنواع 1جدول)

 سمك الخشب سمك اللحاء سمك القشرة سمك البشرة األنواع المدروسة

Cardria 

draba 

66.33 

(63.61-11.21) 

261.62 

(22.62-23.61) 

61.22 

(26.12-21.2) 

666.66 

(121.66-622.2) 

Sisymbrium 

irio 

62.66 

(66.11-26.23) 

221.63 

(62.61-133.11) 

62.62 

(12.66-61.6) 

211.22 

(622.32-222.2) 

Diplotoxis 

harra 

16.62 

(26.6-12.6) 

123.12 

(233.6-211.1) 

22.32 

(21.22-12.66) 

612.16 

(661.6-262.6) 

Eruca sativa 66.1 

(22.6-62.2) 

162.2 

(66.3--632.2) 

26.62 

(11.2-26.6) 

661.62 

(221.3-2621) 

 

 (: قياسات المقاطع المستعرضة لسيقان االنواع المدروسة مقاسة بالمايكروميتر. 2جدول)

 

 أنواع

 المدروسة
 سمك القشرة سمك البشرة

صفوف 

 القشرة

عدد 

 الحزم
 سمك الخشب

سمك 

 اللحاء
 سمك اللب

Sisymbriu

mirio 

13.22 

(23.2-

63.2) 

22.66 

(22.6-

221.3) 

16 36 

263.22 

(61.66-

112.1) 

 

216.22 

(26.6-

211.2) 

2611.2 

(666.2-

2313.6) 

Cardriadra

ba 

21.22 

(26.32-

21.6) 

211.12 

(62.22-

222.32) 

6 66 

61.36 

(11.61-

66.12) 

26.62 

(22.66-

12.16) 

21.16 

(62.32-

22.26) 

Diplotoxis 

harra 

26.22 

(2.66-

26.1) 

62.26 

(62.62-

26.2) 

21 12 

63.22 

(22.2-

32.31) 

66.61 

(12.3-

62.12) 

212.66(

623.6-

22.62) 

Eruca 

sativa 

22.33 

(61.62-

26.16) 

226.23 

(216.32-

..221.32) 

62 66 

62.36 

(32.22-

226.21) 

622 

(661-

266.2) 

2212.23 

2112.21 

- 2311.2) 

 

 التابعة للعائلة الصليبية. األنواع(: المحتوى النوعي والكمي لبعض المركبات الكيمائية في 3جدول)
 

 التانينات الكاليكوسيدات القلويدات االنواع المدروسة

 الكمية% التواجد الكمية% التواجد الكمية% التواجد

Cardria draba + 6.3 + 9..0 + 9..6 

Sisymbrium irio + 0..6 - - + 9... 

Eruca sativa + 0.69 + 9... + 9.60 

Diplotoxis harra  + 6.00 + 9..6 + 9.69 
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 :الدراسة الطيفية -1
الذد يمثل اعلى امتصاص لمستخلصان االنواع المدروسة وكما موضح باإلشكال λMaxاختلفت قيم 

 Erucaواقلها امتصاصًا في  Sisymbriumirioالنوع فينانوميتر 423( اذ بلغت اعلى امتصاصية 7,2,0,4)
sativa  الصفات المظهرية وتدعم ، وتعد تلك القيم من الثوابت الفيزيائية التي ممكن ان تسند نانوميتر 063وبلغ

لم يسب  احد  االنواع المختلفة للنباتات،االخرى في تصنيف النبات وجعل كل قيم هي هواية خاص نفرق بها بين 
الدراسات الطيفية التي تخص النبات على  أكثر. اعتمدت UV ان درس العائلة الصليبية دراسة طيفية وبجهاز الى

الكشف النوعي على مادة معينة مثل زيت او تانينات في النبات ومقارنتها مع نبات اخر ومعرفة الفرق من خالل 
( الذد قارنه فيها بين امتصاصية زيوت مختلفة من النباتات كالزيتون 76له مثل دراسة )قياس اعلى امتصاص 

الى استغالل هذا الفرق الطيفي في التفري   أحدوزهرة الشمس والنخيل. اما في المجال التصنيفي فلم يتطرق 
 والفصل بين االنواع النباتية حسب ما قمنا به من بحث في هذا الصدد.

 

 
 Sisymbriumirio. للنوع λMax(: يبين طيف امتصاص و 7شكل )

 

 Diplotoxis harraللنوع  λMax(: يبين طيف امتصاص و1شكل) 
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 . Eruca sativaللنوع λMax(: يبين طيف امتصاص و0شكل )

 

 Cardaria drabaللنوع  λMax(: يبين طيف امتصاص و4شكل)
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