مـجـلـــة زراعـــة الــرافـديــن
المجلد ( )64العدد (8102 )3

)ISSN: 2224 - 9796 (Online
)ISSN: 1815 - 316 X (Print

Mesopotamia J. of Agric.
Vol. (64) No. (3) 8102

دراسة تصنيفية مظهرية ألنواع الصنوبر Psuni SP .النامية في شمالي العراق
عبد الرزاق رؤوؾ سليمان المالح
يون س محمد قاسم االلوسي
هايس صايل جرجيس الجواري
قسم الؽابات  /كلية الزراعة
قسم الؽابات  /كلية الزراعة
قسم الؽابات  /كلية الزراعة
والؽابات  /جامعة الموصل
والؽابات  /جامعة الموصل
والؽابات  /جامعة الموصل
Email:haees_j@yahoo.com
الخالصة
تضمن البحث الحاالي دراساة تصاني ية ميةرياة مةارناة لاـ (  )6أناوا تابعاة لجانس الصانوبر Pinus L.
من العائلاة الصانوبرية  Pinaceaeنامياة فاي اامال العاراق فاي ( )11موقعاا تتاوز علاح محافياات نيناو
ودهاااوا واربيااال ،خماااس منةاااا مساااتزرعة هاااي (،P. eldarica Medw. ،Pinus halepensis Mill.
 )P. radiata Son. ،P. canariensis Sm. ،P. pinea L.وناو واحاد ينماو بصاوري يبيعياة هاو الصانوبر
البروتاي  .P. brutia Ten.وقاد ااملت الدراساة الصا ات العاماة كصا ات ( السايةان واففار والتيجاان والةلاؾ
وافوراق االبرية والمخاريي والباوور وأجنحاة الباوور والكساال السايحي) ،كماا تام مناقااة تؽاايرات الصا ات
بين افنوا المدروسة وبين أفاراد الناو الواحاد ،وأبادت افناوا تؽاايرا واضاحا فيماا بينةاا (باين افناوا ) فاي
حاين لام تتبااين أفاراد الناو الواحاد (ضامن افناوا ) ،وأوضاحت النتاائأ أن لصا ات السايةان واففار والةلااؾ
و افوراق االبرية والمخاريي والبوور وأجنحتةا أهمية تصاني ية فاي تااخيع وعازل افناوا المدروساة ،وثبات
من خالل هوه الدراسة أن الص ات الجنسية ( المخاريي) والبوور وأجنحة البوور هاي افكثار ثبوتاا مان ؼيرهاا
مان الصا ات باااكل عاام ،وكااان لصا ة يريةااة ارتكااز المخااروي افنثاوي علااح ال ؽصان أهميااة تصاني ية كبيااري
ساهمت في عزل افناوا المدروساة عان بعضاةا ،وقاد ت اوق الناو  P. canariensis Sm.فاي أؼلاص صا ات
النمو والمورفولوجيا وتم عزله وتاخيصه عن افنوا افخر المدروساة ،وعازل الناو  Pinus brutiaعان
النو  P. halepensisواعتبارهما نوعين من صلين ومستةلين وبصاوري قيعياة ،كماا يميال البااحثون الحااليون
وعلح ضول الدراسات الماار إليةا في الدراسة الحالية إلح اعتبار أن النو  Pinus eldaricaهو تحت ناو
للصنوبر البروتي .Pinus brutia subsp. eldarica
كلمات داله  :الاكل الميةري ،التاخيع النباتي ،أنوا الصنوبر .P suni sp.
تاريخ تسلم البحث ،2017/3/81 :وقبوله 2017 /12/17

المقدمة
تعد النباتات منو الةدم من أهم مصادر الؽاوال الرئيساة السايما لإلنساان مماا جعال اإلنساان الةاديم بحاجاة
إلح معرفة هوه النباتات و تحديد الضار منةا و النافع وتسميتةا استنادا إلح أاكالةا أو مواقةا أو ص ات مميزي
أخر  ،وكانات هاي البداياة لماا يعارؾ بالتصانيؾ الااعبي  Folk Taxonomyوقاد ارتبيات هاوه الحاجاة ماع
رؼباة اإلنساان ا ل يرياة فاي ترتياص افاايال المحيياة باه وتساميتةا وت ساير تنوعةاا وأن هاوه المحااوالت تعارؾ
اآلن بعلااام التةسااايم النبااااتي  Plant taxonomyالاااوي اعتباااره  )1955 ( Lawrenceأم العلاااوم البيولوجياااة
(مةدي .)2003 ،وتبرز أهمية الدراساات التصاني ية فاي كونةاا تسااعد علاح معرفاة وتااخيع أناوا النباتاات
( الموسااااوي )1987 ،و(الجااااواري .)2009 ،تعااااد العائلااااة الصااااانوبرية  Pinaceaeاكباااار عائلااااة فااااي رتباااااة
المخرويياااات  ،Coniferalesفةاااي تضااام (  )9أجنااااس و(  ) 300نوعاااا تةريباااا وقاااد يةااارت مناااو العصااار
الجوراسي في الزمن الوسيي للحياي ،تتوز هوه ال صيلة في النصؾ الامالي من الكري افرضية من الادائري
الةيبياة و حتاح خااي االساتوال ،و إن اكباار أجنااس العائلااة الصانوبرية ه او جانس الصاانوبر  ،Pinusالتاي تعتباار
أاجاره من أهم هوه افنوا من الناحية التجارية ،وتةع منايق نمو صنوبر زاويته اليبيعي بين ارت اا 100
–  1500م عن ساي البحار( .)1967 ،Mirovونيارا للتعةياد الموجاود فاي جانس الصانوبر وللتااابه الكبيار
باين أنواعاه ،ساوؾ ياتم االسااتعانة بالدراساة الميةرياة والتاي ساتعيي دعمااا كبيارا لحال بعا المااكالت فااي
فصال وتمييااز بع ا افناوا التابعااة لجاانس الصانوبر ،وماان خااالل اإلياال علااح المصااادر الساابةة لاام يحاادد
مصدر يوفر معلومات دقيةاة وواضاحة لوصاؾ افناوا قياد الدراساة لاوا أعادت هاوه الدراساة فؼناال الصا ات
الميةرياة العامااة  Macromorphologyوالتااي يمكاان اعتمادهاا ص ا ات تصااني ية تساااعد فااي حاال المااااكل
التصني ية  ،وقد صنؾ الصنوبر البروتاي للماري افولاح تحات اسام  Pinus brutia Ten.فاي سانة  1811مان
قبل  Tenoreبحسص (داؤد ،)1979 ،بعد هوا التاريخ أصابحت مكاناة الصانوبر فاي التصانيؾ موضاو نةاا
بالنسابة لمصان ي أفااجار ،وقاد اختلاؾ هاؤالل المصان ون فاي الوضاع التصاني ي للصانوبر البروتاي فمانةم مان
البحث مستل من أيروحة الدكتوراه للباحث افول.
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أعتباااره أحاااد ضاااروص الصااانوبر الحلباااي ) Pinus halepensis var. brutia (Ten.وقاااد قبلةاااا كااال
من )1949 ( Chapman :و )1969 ( Raederو  ( 1952 ( Duffieldواعتبار  )2002 ( Jaradatأن الناو
اليبيعاي الموجااود فااي اامالي العااراق هااو Pinus halepensis var. brutiaكمااا قبلةااا  Korshوآخاارون
(  .)2008واعتبااااااااار  )1611( Critchfieldو  )1691( Saatciogluو  )1690( Kayacikو Alptekin
( )1660و  )2000( Quézelأن الصاانوبر البروتااي والصاانوبر الحلبااي تاريخيااا نااوعين ؼياار من صاالين .فااي
حااين اعتباار باااحثين آخاارين أن الصاانوبر البروتااي هااو تحاات نااو للصاانوبر الحلباايPinus halepensis :
 Subsp. brutia Tenoreوماانةم :الموسااوي (  )1987و  )1663( Frankisو )0331 ( Christensen
و .)8113 ( Eckenwalderوماان جةااة ثالثااة أعتبااره كاال ماان  Czeczott )0316 ):و(1967) Mirov
و )1959 ( Selikو نحاال (  )0343و  )8111 ( Schillerو  )8101 ( Farjonنوعااا مساتةال قااائم بواتااه،
و بسبص هاوا التبااين فاي آرال البااحثين وعلاح ضاول هاوه االختالفاات حاول الوضاع التصاني ي فناوا الصانوبر
وخاصة الصنوبر البروتي والصنوبر الحلبي وكولا صنوبر الداريكا اتجه بحثناا هاوا إلاح دراساة هاوه المااكلة
لتحديد حةيةتةا وكولا تحديد افنوا الموجودي في العراق ،ومن خالل المسوحات التي تاوافرت وجاد أناه لايس
هناا دراسات تصني ية ااملة عن النباتات التي تعود إلح الج نس قيد الدراسة فاي الةيار ،لاوا جاال هاوا البحاث
ليعيي فكري عان افناوا الموجاودي والمنتااري فاي اامالي العاراق ومناايق تواجادها .ونيارا لصاعوبة وجاود
الحد ال اصل بين أنوا جنس  Pinusوفهمية أاجار هوا الجنس االقتصادية وإمكانية نجاحاه فاي ياروؾ بيئاة
العااراق المختل ااة ،فضااال عاان أهميااة الصاانوبريات كمؤااارات حيويااة بيئيااة اتجااه ت كياار المساائولين فااي قيااا
الزراعة والؽابات إلح توسيع نياق تاجير أنوا الصنوبر وإحالله كبديل فنوا البلاوي ماثال فضاال عان ناار
زراعته في المااجر االروائية .ومن هوا المنيلق اقترح دراسة أنوا هوا الجنس لتحدياد كمياة واتجااه التبااين
فيمااا بينةااا ،إو يتناااول البحااث دراسااة العديااد ماان صاا ات النمااو والمورفولوجيااه كمؤااارات وأدوات انتخاااص
تحسيني متخصع كما ونوعا وتصني ا فنوا هوا الجنس من الصنوبر.
مواد البحث وطرائقه
اعتمدت هوه الدراسة علح العينات اليرية التي جمعت من خالل الةيام بالعديد من الس رات الحةلياة التاي
أجريت خالل افعوام  8101و  8100و  8108حيث تم انجاز أكثر من (  ) 61سا ري حةلياة ااملت 00موقعاا
مختل ا من محافيات (نينو واربيل ودهوا) من امالي العراق ( الجادول  ،)8ال ساي ما المناايق الجبلياة التاي
ينتار فيةا الصنوبر البروتي  Pinus brutiaباكل يبيعي فضال عن بعا أناوا الصانوبر افخار المدخلاة
المنتااري فاي هاوه المناايق وهاي (  Pinus halepensisو  P. pineaو P. eldaricaو  P. canariensisو
( ) P. radiataالجاااادول  .)0جمعاااات خااااالل الزيااااارات الميدانيااااة كميااااات كبيااااري ماااان العينااااات الالزمااااة
للدراسة.واختيرت ( )1أاجار من كل نو في كال موقاع وبلاػ عادد افااجار التاي درسات فاي جمياع المواقاع
 031ااجري ،وتام مراعااي أن تكاون افاااجار المختااري للدراساة مساتةيمة ،وخاليااة مان افمارا  ،ولايس فيةااا
اعوجاج وؼير ملتوية وأال تكون عديدي الت ر وأ ن تكون المسافات باين افااجار ال تةال عان  11متار وبعمار
أكثر من  81سنة مع تجنص افاجار الحدودية .و الجدول ( )3يوض أنوا الصنوبر المدروسة ومواقع ونسابة
انتاار كل نو فاي المحافياات الثالثاة ساابةة الاوكر ،وحييات الصا ات الخضارية والتكاثرياة بدراساة ت صايلية
من خالل دراسة اكبر عادد مان صا ات النباات وات افهمياة التصاني ية والتاي ااملت ( السااق واففار والةلاؾ
واإلبار والمخااريي والباوور وأجنحااة الباوور ) لكال نااو مان افناوا المدروسااة ( الجاداول  . )3 - 6ومان أهاام
الص ات الميةرية التي درست هي  ]:يبيعاة السااق  -كثافاة التااج ( افؼصاان)  -ااكل التااج  -يبيعاة الةااري
( الةلاؾ)  -لاون الةااري ( الةلاؾ)  - Barkناو الت ار  -ترتياص افؼصاان ( ال ارو )[ .وتراوحات ارت اعاات
مواقاع الدراسااة عان سااي البحرماا بااين (  )0311 – 881متار وولااا باساتخدام جةاااز الاـ Global ( GPS
 ( )positioning systemالجدول  .)8واملت العينات التي جمعت خالل الجوالت الحةلية ( اففر  ،اإلبر،
المخاريي افنثوية ،البوور والةلؾ) والتي جمعت في مواعيد مختل ة تتوافق مع مراحل نمو وتيور العينات.
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 ا لمدروسةssuni is.) االسم العلمي واالسم المرادؾ واالسم الاائع فنوا الصنوبر0( الجدول
Table (1) Scientific name, synonym and common name of Pinus sp.
Species افنوا
االسم الاائع
Common name
Dar Kaja Zawita (Kurd.)
, Sanouber Zawita
(Arab.) , Turkish pine,
.Calabrian pine
Stone pine , Umbrella
pine (En.) , Kaj(Kurd) ,
Snouber Thamary
.Arab.)(
Aleppo pine , Jerusalem
pine , (En.) , Kaja
Halabey (Kurd.),
Sanouber Halaby (Arab.)
,
Eldar pine, Afghan Pine,
Mondell Pine

االسم المرادؾ
Synonym

ت

االسم العلمي
Scientific
name

االسم العربي
Arabic
name

Pinus halepensis subsp.
brutia(Ten.), Pinus halepensis
var. brutia (Ten.) Henry

Pinus
brutia Ten.

الصنوبر
البروتي

0

Pinus sativa, Pinus pinea L. var.
maderiensis (Ten.) Carr. , Pinus
umbraculifera Tournef.

P. pinea L.

الصنوبر
الثمري

8

Pinus abasica Hort. Ex Carr. ,
Pinus Arabica Sieber ex Spreng
, Pinus persica Strangw.

P.
halepensis
Mill.

الصنوبر
الحلبي

3

P. eldarica
Medw

صنوبر
الداريكا

6

الصنوبر
الكناري

1

الصنوبر
الاعاعي

4

Pinus brutia Ten. var. eldarica
(Medw.) Silba

Canary Island pine,
Kanariese den

_______________

P.
canariensis
Sm.

Monterey Pine, Radiata
pine,California pine

Pinus insignis Dougl. ex
Loud., Pinus montereyensis
Rouch, Pinus rigida Hook. et
Arn.Pinus radiata var. binata

P. radiata
Son.

 ) ارت ا مواقع الدراسة عن سي البحر8( الجدول
elbaT )8( Height of studies locales at sea surface
)االرت ا عن سي البحر(م
811
881
0011
0811
0311
311
613
301

aellaTi المواقع
Mosul الموصل
Forest of Ninavah ؼابة نينو
Zawita 1- 0 زاويتا
Zawita 2 - 8 زاويتا
Sowaratokaسواره توكا
Atroosh اترو
Nursery of Erbil ماتل اربيل المركزي
Hujran حجران
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 المدروسةPinus sp.من أنوا الصنوبر
Table (3) Study Localities and the distributions rate of Pinus sp.
محافية اربيل
Erbil Governorate
نسبة االنتاار
Rate
distribution
%

) مواقع الدراسة ونسبة انتاار كل نو3( ا لجدول

محافية نينو
Ninavah Governorate

محافية دهوا
Dohuk Governorate

ماتل
ؼابة
نينو
)(م غ ن
Forest
nursery
of
Ninava
h

اترو
) (
Atroosh

سواره توكا
)(س ت
Sowarato
ka

الةصور
)(ق
Koso
wr

زاويتا
8
)8(ز
Zawi
ta 2

0 زاويتا
)0(ز
Zawit
a1

حديةة
الاةدال
) (ح
Kingdom
of Mosul

المخيم
)(م خ
Mokh
iam

ؼابة
نينو
)(غ ن
Forest
OF
Ninav
ah

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

%02202

+

+

%02202

+

حجران
)(ح ج
Hujran

ماتل اربيل
المركزي
)(م ا م
nursery
of Erbil

%011

+

+

%1821

+

+

%6126

%02202

+

+

+

)+) refers to finding of species in study localities

+

Species افنوا

الصنوبر البروتي
Pinus brutia
الصنوبر الثمري
P. pinea
الصنوبر الحلبي
P. halepensis
صنوبر الداريكا
P. eldarica
الصنوبر الكناري
P. canariensis
الصنوبر الاعاعي
P.alaslal

) تعني تواجد النو في مواقع الدراسة+( العالمة

002

ت

0
8
3
6
1
4

مـجـلـــة زراعـــة الــرافـديــن
المجلد ( )64العدد (8102 )3

)ISSN: 2224 - 9796 (Online
)ISSN: 1815 - 316 X (Print

Mesopotamia J. of Agric.
Vol. (64) No. (3) 8102

ولمعرفة ارت ا افاجار باستخدام جةاز الةاكا  Haga Altimeterتم تيبيق الةانون اآلتي:
الةرالي الس لح  +الةرالي العليا
= ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × م
المةياس
حيث أن:

= ارت ا الاجري (م)

م = المسافة اففةية بين الراصد والاجري.
و درست الص ات الكمية والنوعية التالية لإلبر والمخاريي والبوور( الجداول  )3 - 1وقد املت. 0 :ياول ؼماد
اإلبري (sheathملم) باستخدام  .8 Digital vernier caliperيول اإلبري (سم)  .3عار اإلباري (ملام) .6
نسبة عر  /يول اإلبري  .1سما اإلبري (ملم)  . 4يول الةمة النامية (سم) . 1عدد اإلبر في الؽمد الواحد .2
لاون اإلباري  .3حافاة اإلباري  . 01يريةاة تجماع اإلبار علاح ال ارو  . 00ياول المخاروي افنثاوي (ملاام) .08
عر المخروي افنثوي (ملم)  . 03نسبة يول /عر المخروي افنثوي  . 06يول عنق المخروي افنثوي
(ملام)  .01ياول الحرا ا ة الكربلياة (ملام)  . 04عاار الحراا ة الكربلياة (ملاام)  .01نسابة ياول /عاار
الحرا ة الكربلية  . 02عدد الحرااؾ الكربلية للمخروي الواحد  . 03عدد البوور لكل حرا ة  . 81عدد البوور
للمخروي الواحد  . 80يريةة ارتكاز المخروي افنثوي علح الؽصن  . 88اتجاه المخروي افنثوي  .83ترتيص
المخااريي علاح الؽصان  . 86اااكل المخاروي افنثاوي  . 81لاون المخااروي افنثاوي  . 84ياول الباوري باادون
جناح (ملم)  .81عر البوري بدون جناح (ملم)  .82يول /عر البوري  .83لون البوري  . 31يول جناح
البوري (ملم)  .30عر جناح البوري (ملم)  . 38لاون جنااح الباوري  . 33وجاود الؽاالؾ الخاابي  .36ااكل
البوري .أما اإلبر فجمعت في منتصاؾ ااةر نيساان ،ومان أ جال زياادي تجاانس الوحادات التجريبياة والتةليال مان
الخيا التجريبااي إلاح أدنااح حااد ممكان فةااد وضاعت معااايير ثابتااة ومحاددي فخااو النمااوج ماان افوراق االبريااة
وإجرال الةياسات المبااري وولا باعتماد اتجااه واحاد وهاو االتجااه الاامالي ومان وساي التااج وخاصاة بالنسابة
فخو العينات ( )0316 ،Pieterو ) Blueو  .)0322 ،Jensenوأخاوت اإلبار الساليمة مان ثاالث أفار لكال
اجري بواقع  01ابر لكل فر بحيث بلػ عدد اإلبر  31إباري  /ااجري فبلاػ عادد اإلبار المدروساة التاي اجاري
عليةا قياس افبعاد (  )3341إبري جمعت من مواقع الدراسة في كل مان محافياات (نيناو ودهاوا واربيال)،
وجمعت اإلبر من نةايات ومن منتصؾ ال ر  ،ودرسات الصا ات الكمياة والنوعياة لةاا ،وتام قيااس أبعااد اإلبار
ب خو الةرالات لجميع العينات المدروسة لكل نو حيث أخوت (  )81قرالي ومن ثم تةسم جميع الةارالات علاح
عدد العينات إليجاد المعدل واستخدمت المسيري المترية  metric rulerلةياس يول اإلبر ،أما قياس عر
وسااما اإلبااري فااتم باسااتخدام ال يرنيااة  Digital vernier caliperعنااد منتصااؾ اإلبااري .وقااد تاام انتخاااص
الص ات افكثر وضوحا واستةرارا واستخدامةا للمةارناة وعازل أناوا الصانوبر كال حساص صا اته المميازي لاه
وتجنبا للتداخالت المعةدي في هوه الص ات .واعدت الرسوم التخيييية لمختلؾ افجازال النباتياة وكماا موضا
في افاكال الملحةة والتي تيةار بااكل واضا الجواناص التصاني ية المةماة لمختلاؾ هاوه افناوا النامياة فاي
امالي العراق .واعتمدت هوه الدراسة ع لح المصيلحات التي وردت في كل من  )0344 ( Guestو Mirov
(  )0341و  Radfordوآخاارون (  )0316و .)0326 ( Farjonأمااا تعريااص المصاايلحات فةااد اعتمااد علااح
المصيلحات التي اعتمدها الموسوي (  )0321والكاتص ( .)8111
النتائج والمناقشة
اليبيعاة و البةاال  :Habit and Durationأيةارت النتاائأ أن أناوا جانس الصانوبر Pinus L.الساتة
البرية والمستزرعة في امالي العراق قيد الدراساة وات يبيعاة ااجرية  ،Treesأماا مان ناحياة البةاال فةاد تباين
أن جميع افنوا قيد الدراساة كانات معماري دائماة الخضاري  Evergreen Perennialووات قاوام خاابي كماا
موض في الاكل( ،)0ومن ولا يتض أن ص ة اليبيعاة والبةاال لايس لةاا قيماة تصاني ية فناوا الصانوبر قياد
الدراسة واختل ت افنوا من حيث اكل تاج الاجري واستناد إلح ولا تام تةسايمةا علاح النحاو اآلتاي ( الجادول
:) 6
 - 0الاااكل مخرويااي  -كااروي ؼياار منااتيم قلياال الكثافااة والةمااة م توحااة :كمااا فااي النااو الصاانوبر الحلبااي
P. halepensis
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 - 8الاكل هرمي منتيم ومتماثل  :كما في النو صنوبر الداريكا .P. eldarica
 - 3الاكل كروي –ميلي كثيؾ  :كما في النو الصنوبر الثمري .P. pinea
 - 6الاكل مخرويي بيضوي واسع كوكبي :كما في الصنوبر الكناري .P. canariensis
 - 1الاكل مخرويي منتيم كثيؾ والةمة مسيحة  :كما في الصنوبر البروتي P. brutia
 - 4الاكل هرمي منتيم اعاعي  :كما في الصنوبر الاعاعي P. radiata
الةااااري ( الةلاااؾ)  :Barkتباااين أن الكساااال السااايحي للسااااق فناااوا الصااانوبر المدروساااة كاااان علاااح هيئاااة
حرااؾ  Scalesمتاةةة في جميع افنوا قيد الدرا سة إال أنةا تباينت في سما وعماق وناو التااةق ،فضاال˝
عن التباين الواض في لون الةلؾ ( ،الجدول  )6والاكل (.)8
السايةان واففار  :Stems and Twigsلةاد وجاد تبااين كبيار باين أفار وسايةان أناوا الجانس  Pinusالنامياة
فاي اامالي العاراق مان حياث افبعااد ويبيعاة الساااق ويبيعاة وناو الت ار وكثافاة اففار وترتياص افؼصااان
( الجااداول  6و  ،)1حياااث أمكااان االساات ادي مااان هاااوه الخصاااائع والتؽااايرات المةماااة وتويي ةاااا ل ؼااارا
التصاااني ية ،فمااان حياااث يبيعاااة السااااق تميااازت جمياااع أناااوا الجااانس قياااد الدراساااة باااان سااايةانةا اسااايوانية
 Cylindricalومسااتةيمة ،مااا عاادا أفااراد النااو  P. halepensisفكاناات ساايةانةا ؼياار مسااتةيمة (مائلااة) فااي
الؽالص ( الاكل ) 0و(الجدول  ،)1وهي ص ة وراثية ثابتة للنو  .واختلؾ ناو الت ار للسااق وكثافاة افؼصاان
وأمكن بولا تةسيم افنوا قيد الدراسة إلح أربع مجاميع حسص نو ت ر الساق وكثافة أؼصانه ( الجدول ،)6
فالت ر من قاعدي الساق إلح ساقين ووا أؼصان عادي حالاة تالحاي فاي أفاراد المجموعاة افولاح والتاي ااملت
الصنوبر الثمري  P. pineaالوي ان رد في صا ة الت ار الةاعادي وهاي صا ة وراثياة ثابتاة فاي هاوا الناو مان
الصنوبر ( الجدول  ،)1أما المجموعاة الثانياة فيكاون ت رعةاا علاوي ووات أفار عادي حياث تضام الناوعين P.
 halepensisو  P. canariensisوتميزت المجموعة الثالثة ب نةاا وات ت ار علاوي وبكثافاة أؼصاان متوساية
وااملت بعا أفاراد الصانوبر البروتاي  P. brutiaفضاال عان الناوعين  P. eldaricaو  ،P. radiataفاي
حاي ن ضاامت المجموعااة الرابعااة معياام أفااراد الصانوبر البروتااي ؼياار المت رعااة وقليلااة افؼصااان ،فالصاانوبر
البروتي تميز بنوعين من الت ر فإما أن يكون مت ر علويا أو يكون ؼير مت ار إو تباين مان الدراساة الحالياة
أن هوا النو من الصانوبر بااكل عاام ؼيار مت ار وهاي الحالاة افؼلاص حياث يت كاون مان جاو رئيساي واحاد
ؼير مت ر كما وجد في اؼلص المواقع المدروسة ،إال أ نه في مواقع أخر لوحي أن جو الااجري يت ار مان
افعلاح إلاح فارعين وقاد يعاز ولاا إلاح العملياات التنموياة ( الجادول  .)1ك ماا تباينات أناوا جانس الصاانوبر
المدروسة في ترتيص افؼصان علح الساق ،حياث تباين وجاود ثالثاة أناوا مان ترتياص افؼصاان علاح السااق،
فإما أن يكون ترتيبا متبادال  Alternatedوقد لوحي هوا النو من الترتيص فاي أفاراد الناو Pinus radiata
الاوي ان ارد فاي هاوه الصا ة ،أو يكاون ترتيباا متةاابال  Oppositeكماا فاي أفاراد الناو  ،P. pineaأماا النااو
الثالث فةاو الترتياص الحلةاي  Whorledوالاوي مثال الحالاة الااائعة فناوا الصانوبر المدروساة فةاد تمثال فاي
اؼلص افنوا وهي  Pinus brutiaو  P. halepensisو  P. eldaricaو  ( P. canariensisالجدول .)1
افوراق االبرية ) :Leaves (needlesتميزت أنوا الصنوبر المدروساة با وراق أبرياة الااكل needle like
تترتص علح اففر باكل متبادل  Alternateوهاي مان فئاة ثنائياة أو ثالثياة اإلبار فاي الؽماد الواحاد ،sheath
ولولا تم تةسيمةا إلح مجموعتين ،ضمت المجموعة افولح افنوا من فئاة اإلبارتين وااملت افناوا Pinus
 P. eldarica ،P. pinea ،P. halepensis ،brutiaأ ماا المجموعاة الثانياة فضامت افناوا مان فئاة الاثالث
ابر واملت النوعين  P. canariensisو  ( P. radiataالجدول )4
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(+) refers to character which to mean the species
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Bark habitat يبيعة الةاري

+

+

+

+
+

+
+

+

مخرويي – كروي ؼير
منتيم قليل
Conifer- الكثافة
rounded low density
كروي – ميلي كثيؾ
Rounded- density
umbrella
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– مخرويي بيضوي
كوكبي كثيؾ
Ovate conifer density
مخرويي منتيم كثيؾ
Conifer- density
symmetrical

هرمي اعاعي منتيم
Symmetrical
hieratical
radial
هرمي منتيم
Symmetrical
hieratical

متاةةة سميكة جدا
Very thick fissured

Bark color لون الةاري

متاةةة سميكة جدا متةاري
fissured- very thick
متاةةة سميكة عميةة
الاةوق
Thick deep
حرا ية سميكة
واتlongitudinal
اةوق يولية
thick عميةة
fissured
scaly with deep
longitudinal
ملسال وات
حرااؾ رقيةة
fissured
وعريضة
Smooth- wide scaly

حرا ية رقيةة ابه متاةةة
thin
Scaly semi- fissured

reddish - بني محمر
brown

reddish برتةالي محمر
orangey

light grey- بني فات

silvery فضي – رمادي
– brown

dark حمرال بنية داكنة
reddish browm

بنية حمرال – برتةالي
Reddish brown –
orangey
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Table (4) Crown shape, habitat and color of bark of Pinus sp.
 المدروسةPinus sp. ) اكل التاج ويبيعة ولون الةاري فنوا الصنوبر6( الجدول
Crown shape اكل التاج

+
+
+

Species افنوا

ت

Pinus brutia

0

Pinus
halepensis

8

Pinus pinea

3

Pinus
eldarica
Pinus
canariensis
6

Pinus radiata
4

) تعني الص ة التي تمثل النو+( العالمة

1
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P. brutia

P. canariensis

P. halepensis

P. pinea

P. radiata

P. eldarica

Figure (1) Habit of grown of Pinus sp.

) يبيعة النمو فنوا الصنوبر المدروسة0( الاكل

P. radiata

P. eldarica

P. halepensis

P. brutia

P. canariensis

P. pinea

Figure (2) :Bark of Pinus sp.
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 المدروسةPinus sp.) قلؾ أنوا الصنوبر8( الاكل
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الجدول ( )1الص ات الميةرية النوعية لساق أنوا الصنوبر  Pinus sp.المدروسة
elbaT)1 ( Qualitative morphological characteristics of Pinus sp. Stem.

ت

افنوا Species
والمواقع

يبيعة الساق
Stem
habitat
مستةيم
Line

0

مائل
Nonline

Pinus brutia.

8
3

Pinus pinea

+

6

Pinus eldarica

+

1

Pinus
canariensis

+

4

Pinus radiata

قليلة
Little

+

+

عديدي
M ultiple

قاعدي
Basal

+

+
Pinus
halepensis

كثافة افؼصان
Twigs density
متوسية
M edium

نو الت ر
Branching type

+
+
+

علوي
Height

ؼير مت ر
Nonbranching

+

+

ترتيص افؼصان (ال رو )
Twigs distributions
متبادل
Alternated

متةابل
Opposite

+

+

+
+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

وأيةرت النتائأ وجود تباين في أبعاد الؽمد ل نوا المدروساة واساتنادا إلاح ولاا قسامت افناوا علاح النحاو
افتي الجدول (: )4
 .0افنااوا وات الؽمااد الةصااير( اقاال ماان  4ملاام) وتااامل النااو  P. halepensisوبلااػ معاادل يولااه
(  )12130ملم.
 .8افنوا وات الؽمد متوسي اليول (ما بين  01 – 4ملم) وتاامل افناوا  P. brutiaو  P. pineaو
 P. eldaricaو  P. radiataإو بلػ معدل يوله (  )42644ملام و (  )42110ملام و (  )22148ملام و
(  ) 32131ملم علح التوالي.
 .3افنوا وات الؽمد اليويل ( أكثر من  01ملام) وتاامل الناو  P. canariensisإو بلاػ معادل يولاه
(  )882616ملم.
كما تباينت اإلبر بين افنوا قيد الدراسة من حيث اللون واإلبعاد والحافة واكل تجمعةا علح ال رو .أماا قمام
اإلبر فةد كانت حاادي  Acuteفاي جمياع افناوا قياد الدراساة .ومان حياث اللاون تؽاايرت أناوا الصانوبر فاي
لون اإلبر( الجدول  )4و( الاكل  ،)3وكانت حافة اإلبري  needle marginفي النو  P. halepensisملساال
 Entireوقد ان رد في هوه الص ة ،في حين كانت جميع افنوا الباقياة وات حافاة مساننة  . Dentateأماا ااكل
تجمع اإلبر علح ال رو فتاابةت جميع افنوا في ولا حيث تتوز اإلبر علاح ياول ال ار  ،باساتثنال الناو
 P. halepensisالوي تتجمع فيه اإلبر علح اكل فرااي في نةاية ال رو وهوا ماا يعياي ااكال قليال الكثافاة
واليال لتاااج الااجري فااي هاوا النااو ماان الصانوبر .كمااا تباينات افنااوا فااي ياول اإلباار إو تراوحات مااا بااين
(  83.831– 1.330سم) وقد أمكن تةسيمةا إلح ثالث مجاميع ا ستنادا̋ إلح يول اإلبر وكما ي تي - 0 :افناوا
الةصيري اإلبر  ( short leavesاقال مان  2.1سام) وضامت ناو واحاد فةاي هاو الناو  P. halepensisالاوي
تمياز ب قصار ياول لإلبار إو بلاػ معادل يااول اباره (  )2.633سام - 8 .افناوا المتوساية الياول medium
 Leavesما باين ( )06.11 – 2.11سام وااملت علاح افناوا  P. brutiaو  P. pineaو  P. eldaricaو
 P. radiataإو بلػ معدل يول اإلبري لةا (  08.118و  03.181و  08.231و  )08.113سم علح التوالي.
- 3افنااااوا اليويلااااة اإلباااار  ( long leavesأكثاااار ماااان 06ساااام) وضاااامت نوعااااا واحاااادا فةااااي هااااو النااااو
 P. canariensisالاوي ت اوق علاح بةياة افناوا بياول اإلبار إو بلاػ معادل ياول اباره (  ) 82.181سام وهاوه
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الزياادي فاي ياول اإلبار للصانوبر الكنااري جعلات منةاا ااجري تزيينياة وفيماا يتعلاق بعار اإلباري فةاد تبايناات
افناوا فيماا بينةاا وتمياز الناو  P. eldaricaبا كبر عار لإلباري إو بلاػ معادل عار اإلباري لةاوا الناو
(  0.108ملم) ،في حين تميز النو  P. halepensisب قل عر لإلبري إو بلػ معدل عار أبرتاه ( 1.288
ملم) (ا لجدول  .)4كما أمكن االست ادي من نسبة عر اإلبري  /ياول اإلباري فاي عازل افناوا وتةسايمةا إلاح
مجموعتين ،افولح كانت فيةا النسبة اقل من (  )1.1131إو تراوحات ماا باين (  )1.1134– 1.1132وااملت
افناوا (  P. canariensisو  P. brutiaو  ،)P. pineaأماا المجموعاة الثانياة فكانات فيةاا النسابة أكثار مان
(  )1.1131وقد تراوحت ما بين(  )1.1004 – 1.1018واملت افنوا المتبةية .أما فيما يتعلق بسما اإلبري
فةد ت وق النو  P. pineaعلح بةية افنوا بةوه الص ة إو بلػ معدل سما أبرته (  )1.142ملم ،في حاين تمياز
الناو  P. halepensisب قال ساما لإلباري إو بلاػ (  )1.108ملام .وتباينات افناوا فيماا بينةاا فاي ياول الةماة
النامياة إو ت ااوق الصاانوبر الكنااري  P. canariensisفااي هااوه الصا ة وبلااػ معاادل ياول الةمااة الناميااة فيااه
(  )01.314سم ،في حين كان اقل معدل ليول الةمة النامية (  )6.183سم وتمياز باه الناو ،P. halepensis
وتراوح معدل يول الةمة النامية لبةية افنوا ماا باين (  )01.388 – 4.842ملام ( الااكل  )3و( الجادول .)4
وفيما يتعلق بالكسال السيحي ل نوا فةد تميزت جمياع افناوا بكونةاا مان الناو افملاس  Smoothفاي كاال
السيحين.

P. radiata

P. eldarica

P. brutia

P. canariensis

P. halepensis

P. pinea

الاكل ( )3التؽاير في أبعاد وألوا ن ابر أنوا الصنوبر قيد الدراسة
Figure (3) Different of dimensions and needle color of Pinus sp.
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 المدروسةPinus sp. ) الص ات الكمية والنوعية ل وراق االبرية فنوا الصنوبر4( الجدول
Table (6) Qualitative and Quantitative characteristic of needle leaves of Pinus sp.
يريةة تجمع اإلبر علح
ال رو
Method of needle
aggregated on
twigs

عدد اإلبر في الؽمد
الواحد
Number of
needles in
sheath

حافة اإلبري
Needle
margin

علح يول ال ر
All the branch
في نةاية ال ر علح
اكل فرااي
On the end of the
branch

سما اإلبري
Needle )( ملم
thick (mm)

نسبة عر
 يول/ اإلبري
اإلبري
Rate of
diameter /
length of
needle

عر اإلبري
)(ملم
Needle
)diameter(mm

)يول اإلبري (سم
Needle
length(cm)

)يول الؽمد (ملم
Sheath
length(mm)

افنوا
species

)4.842(

)1.111(

)1.1142(

)1.210(

)08.11(

)4.644(

Pinus brutia

0

)6.183(

)1.108(

)1.1134(

)1.288(

)2.66(

)1.130(

Pinus
halepensis

8

)01.388(

)1.142(

)1.1011(

)0.618(

)03.18(

)4.110(

Pinus pinea

3

)1.831(

)1.431(

)1.1004(

)0.108(

)08.23(

)2.148(

Pinus
eldarica

6

)01.314(

)1.110(

)1.1132(

)0.011(

)82.18(

)88.616(

Pinus
canariensis

1

)1.111(

)1.131(

)1.1018(

)0.88(

)08.11(

)3.131(

Pinus
radiata

4

لون اإلبري
Needle
color

يول الةمة النامية
)(سم
Apical
growth length
(cm)

8

مسننة
Dentate

اخضر داكن
جدا
Very dark
green

8

ملسال
Smooth

اخضر فات
White green

All علح يول ال ر
the branch

8

مسننة
Dentate

All علح يول ال ر
the branch

8

مسننة
Dentate

All علح يول ال ر
the branch

3

مسننة
Dentate

All علح يول ال ر
the branch

3

مسننة
Dentate

اخضر فات
grassy زاهي
green white
اخضر داكن
dark green
اخضر مص ر
المع
Grassy
yellowish
green
اخضر مزرق
المع
Grassy
bluish green
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المخااريي افنثويااة ( الثمااار)  :Female conesلةاد وجااد تباااين فااي أبعاااد المخاااريي افنثويااة ( الجاادول )1
واستنادا إلح ولا قسمت افنوا علح النحو افتي الاكل (:)6
 -0المخروي اليويل في النو  Pinus canariensisوبلػ معدل يوله (  )03.83سم.
 -8المخروي متوسي الـيـويل فــــي النوعين P. radiataو  P. eldaricaوبلػ معدل يولةما ()01.44
سم و (  )3.61سم علح التوالي.
 -3المخاروي الةصااير فااي افناوا  P. pineaو  P. brutiaو  P. halepensisوبلااػ معاادل افيااوال
(  )1.164سم و(  )1.881سم و (  )1.088سم علح التوالي.
أما عن عر المخاريي افنثوية فةد بينات النتاائأ وجاود تؽاايرات ملحوياة باين افناوا ( الجادول  ،)1وتباين
من ولا أن الناو  P. canariensisتمياز باان مخروياه افنثاوي أعار المخااريي مةارناة ببةياة افناوا إو
بلػ معدل عرضه (  )1.46سم ،في حين تميز الناو  P. halepensisب ناه أ قال افناوا فاي عار المخاروي
افنثوي إو بلػ معدل العر (  )6.184سم .كما أمكن االست ادي من نسبة يول المخروي افنثوي إلح عرضاه
في فصل افنوا وعزلةا إلح مجموعتين ضامت المجموعاة افولاح افناوا التاي كانات النسابة فيةاا أكبار مان
(  )0.1وااملت افناوا  P. brutiaو  P. halepensisو  P. canariensisو ،P. radiataأماا المجموعااة
الثانياة فضامت افناوا التاي كانات النسابة فيةاا أ قال مان ( )0.1وااملت الناوعين  P. pineaو P. eldarica
حيث إن اكل الصنوبر الثمري هو بيضي ابه كروي وبالتالي تةل النسبة بين اليول إلح العر فكانت أ قل
نسبة (  )0.111مةارنة ببةياة افناوا بسابص الااكل اابه الكاروي ( الجادولين  1و  )2والااكلين ( 6و  .)1وقاد
قسمت أفنوا إلح ثاالث مجااميع حساص ياول عناق المخاروي افنثاوي ،إو ضامت المجموعاة افولاح افناوا
التي تحمل مخاريي معنةه والعنق يويل واملت افنوا  P. halepensisو  P. canariensisإو بلػ معادل
يااول عنااق المخااروي افنثااوي لكاال منةمااا (  )81223ملاام و (  )06211ملاام علااح التااوالي ،فااي حااين ضاامت
المجموعة الثانية افنوا التي تحمل مخاريي معنةه والعناق قصاير وااملت افناوا  P. brutiaو P. Pineaو
 P. radiataإو بلػ معدل أيوال أعناق المخاريي لةا (  )1244ملم و (  )1286ملم و(  )1.11ملم علح التوالي،
أما المجموعة الثالثة فضمت افنوا التي تحمل مخاريي ؼير معنةه (جالسة) وضمت الناوعين P. eldarica
و  P. brutiaومن هوا يتض بان الصنوبر البروتي  P. brutiaقاد تمياز بناوعين مان المخااريي أماا جالساة أو
معنةاه بعناق قصاير وهاوه صا ة تصااني ية ووراثياة ثابتاة لةاوا الناو  ،وقاد أاااار داؤد (  )0313و Calamassi
وآخارون (  )0322ونحاال (  )8113إلاح أن الصانوبر البروتاي يحمال مخااريي جالساة أو معنةاه بعناق قصااير.
وتباينت افنوا في أبعاد الحراااؾ الكربلياة  cone scalesوقاد ت اوق الصانوبر الكنااري فاي ياول الحراا ة
الكربلية إو بلػ معدل يولةا (  )11.811ملم ،فاي حاين كاان لمخاروي الصانوبر الحلباي أ قصار حراا ة إو بلاػ
معدل يولةا(  )80.338ملم ( الجدول  )1و( الاكل  ،)4وان ت وق الصنوبر الكناري والثمري والاعاعي فاي
يول الحرا ة الكربلية قد يعود إلح البوور التي تحملةا مخاريي هاوه افناوا فةاي وات ؼاالؾ متخااص ياابه
ثمار ال ستق مما يتيلص حجم كبير للحرا ة الكربلية .وفيما يتعلاق بنسابة ياول الحراا ة الكربلياة إلاح عرضاةا
فةد أمكن االست ادي منةا في تةسيم افنوا إلح مجموعتين ضمت المجموعة افولاح افناوا التاي كانات النسابة
فيةاا أ قال ماان ( )8وااملت افنااوا  P. brutiaو P. pineaو  P. eldaricaإو بلؽات النس ابة لةاوه افنااوا
(  )0.16و ( )0.30و ( )0.21علح التوالي ،أما المجموعة الثانية فضمت افنوا التي كانت النسبة فيةا أكبار
مان ( )8وااملت افناوا  P. halepensisو  P. canariensisو  P. radiataإو بلؽات النساص (  )8.16و
(  )8.66و ( )8.10علاح التااوالي ( الجاادول  .)1كماا تبايناات افنااوا المدروسااة فاي عاادد الحرااااؾ الكربليااة
للمخروي الواحد( الجدول  )1إو تراوح العدد ما بين ( )16.1إلح ( ،)33.1فكان لمخروي الصنوبر الكناري
 P. canariensisالعاادد افكباار ماان الحرااااؾ إو بلااػ ( )33.1حرا ا ة ،فااي حااين كااان لمخااروي الصاانوبر
الاداريكا  eldarica.Pالعادد افصااؽر إو بلاػ (  .)16.1وكاان عاادد الباوور لكال حرا ا ة فاي المخاروي الواحااد
لجميع افنوا هو ( )8ما عدا النو  P. pineaالوي كاان عادد الباوور للحراا ة هاو(  .)0كماا تباينات افناوا
فاي عادد الباوور التاي يحملةااا المخاروي الواحاد ( الجادول .)1كماا أباادت أناوا الصانوبر تؽاايرا ملحوياا فااي
الص ا ات الميةريااة للمخاااريي افنثويااة ( الجاادول  )2وافاااكال (  6و  1و  4و  ) 1والمخيااي ( .)0إو كاناات
يريةاة ارتكااز المخااروي افنثاوي للصانوبر البروتااي علاح الؽصان إمااا جالساة أو وات عناق قصااير ،فاي حااين
كاناات المخاااريي معنةااه ووات عناااق يوياال للصاانوبر الحلبااي ( الجااادولين  1و )2والاااكل( ،)1أمااا مخااااريي
الصانوبر الثماري فكانات ترتكاز علاح الؽصان بعناق قصاير( الااكل  ،)6وان ارد الناو  P. eldaricaبمخااريي
جالساة ؼيار معنةاه ( الااكل  ،)6أماا الصانوبر الكناااري فكانات مخاريياه معنةاه بعناق يويال ،وكانات مخاااريي
الصانوبر الاااعاعي معنةاه ووات أعناااق قصاايري .وتااابةت جميااع افناوا فااي اتجاااه المخاروي افنثااوي فكااان
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عموديا علح الؽصن أو متجةا ل علح وجانبياة علاح افؼصاان ،باساتثنال الناو  P. halepensisفكاان متجةاا
ل س ا ل ،كمااا اختلااؾ النااو  P. pineaعاان بةيااة افنااوا فااي أن مخارييااه افنثويااة كاناات نةائيااة ( فااي قماام
افاجار ونةايات ا فؼصاان) وتباينات افناوا فاي ترتياص وتجماع المخااريي علاح الؽصان فةاي إماا من اردي أو
مثناااح وثااااالث وربااااا أو أكثاااار كماااا فااااي النااااو  ،P. brutiaأو تكاااون من ااااردي أو مزدوجااااة فااااي النااااو
 ( P. halepensisالاااكل  ،)1أماا افنااوا افخار المدروسااة فيريةاة ترتيااص مخارييةاا افنثوي اة كانات إمااا
من ردي أو متجمعة .كما لوحي تؽايرا ملحويا في اكل المخروي افنثوي بين افنوا ( الجدول  )2و( الاكلين
 1و  .)4أما فيما يتعلق بلون المخاريي افنثوية فةد بينت النتائأ وجود تبااين ملحاوي باين افناوا ( الجادول )2
و( الااكل  .)1كماا أباادت افناوا تااابةا فااي ااكل قاعادي المخااروي افنثاوي إو كانات مسااتديري  roundedو
متنايري  symmetricalفي جميع افنوا باساتثنال الناو  P. radiataالاوي تمياز باان ااكل قاعادي مخروياه
كانات منحرفااة  obliqueوؼيار متنااايري  ( Asymmetricalالااكل  ) 1والمخيااي (  .)0وفيماا يخااع اااكل
قماة الحراا ة للمخااريي افنثوياة فةاد وجاد تبايناا واضاحا باين افناوا  ،وان ارد الصانوبر الكنااري بةماة حرا ا ة
معةوفة للخلؾ ووات نةاية مدببة ( الجدول  )2و ( الاكل .)4

المخيي ( )0يريةة التجمع والةاعدي المنحرفة وؼير المتنايري لمخروي P. radiate
Plan (1) Method of female cone fulcrum and asymmetrical and oblique of P. radiata
P.
halepensi
s

P.
brutia

P.
radiat
.a

P.
canariensis
.

P.
eldaric
a

P.
pinea

الاكل ( )6التؽاير في الص ات الياهرية للمخاريي افنثوية فنوا الصنوبر  Pinus sp.المدروسة
Fig.(4) Different in morphological characters of female cones of Pinus sp.
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 المدروسةPinus sp. ) الص ات الكمية للمخاريي افنثوية فنوا الصنوبر1( الجدول
Table (7) Qualitative characteristic of female cones of Pinus sp.
عدد البوور
للمخروي
الواحد
N0. Of
seeds /
cone

عدد
البوور
لكل
حرا ة
No. of
seeds /
scale

عدد
الحرااؾ
الكربلية
للمخروي
الواحد
No. of
scale /
cone

/ نسبة يول
عر
الحرا ة
الكربلية
Rate of
scale
length /
width

عر
الحرا ة
الكربلية
)(ملم
Scale
width of
female
cone (mm)

يول الحرا ة
الكربلية
)(ملم
Scale
length of
female
cone (mm)

يول عنق
المخروي
افنثوي
)(ملم
Peduncle
Length of
female cone
(mm)

/ نسبة يول
عر
المخروي
افنثوي
Rate of
length/
diameter of
female
cone

عر
المخروي
)افنثوي ( سم
Diameter
of female
cones (cm)

يول
المخروي
افنثوي
)( سم
Length
of female
cone
(cm)

افنوا
Species

0

ت

)011.160(

8

)18.161 (

)0.16(

)06.346(

)84.033(

)1.44 (

)0.12(

)6.142 (

)1.881(

Pinus
brutia

8

)12.13(

)8.160(

)01.113

)80.338(

)81.43(

)0.12(

)6.184 (

)1.018(

Pinus
halepensis

8

)010.326(
)12.031(

0

)11.341(

)0.30(

)01.81(

)38.331(

)1.86(

)0.111(

)1.831(

)1.164(

Pinus pinea

3
6

)12.13 (

8

)16.1(

)0.211(

)01(

)82.081(

------

)0.31(

)4.36(

)3.61(

Pinus
eldarica

8

)33.1(

)8.66(

)88.138(

)11.81(

)06.11 (

)0.13(

)1.46(

)03.83(

Pinus
canariensis

1

)012.001(

4

)01.44(

Pinus
radiata

)060(

8

)26.40(

)8.10(

)03.822(

)34.11(

)1.11(

)0.48(

)4.11(

 تاير إلح المخروي الجالس ؼير المعتق------  العالمة،الةيم داخل افقواس تمثل المعدل
The value in () refers to the average, and the (------) refers to the a peduncle cone
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الجدول ( ) 2الص ات الميةرية للمخاريي افنثوية فنوا الصنوبر  Pinus sp.المدروسة
Table (8) Morphological characters of female cones of Pinus sp.
ت

افنوا
Species

يريةة ارتكاز المخروي افنثوي
علح الؽصن The method
of female cone fulcrum
on the branch

اتجاه المخروي افنثوي
Direction of
female cone

ترتيص المخاريي علح
الؽصن
Arrangement of
female cone on the
branch

اكل المخروي
افنثوي
Form of
female
cone

لون المخروي
افنثوي
Color of
female
cone

اكل قاعدي المخروي
افنثوي
Base form of
female cone

اكل قمة الحرا ة
Apical scale cone

0

Pinus
brutia

جالسه أو وات عنق قصير
sessile

عمودي أو متجه ل علح
وجانبية علح الؽصن
up

مثنح أو ثالث أو ربا أو
أكثر
Di or tri or more

مخرويي
بيضي
Coniferovate

بني داكن
Dark
brown

مستديري
متنايري
symmetrical

مستديري والترس يحمل
خيوي بيضال نجميه وفي
وسيه سره ؼائري وات
نتول عري
rounded

8

P.
halepensis

معنةه وات عنق يويل
Petiolate with tall petiole

متجه ل س ل
down

من ردي أو مزدوجة
Solitary or duel

قةوائي محمر
Reddish
brown

مستديري
متنايري
Symmetrical
rounded

ابه مستديري والترس
يحمل سره بارزه وات
تنولا بارزا
Semi- rounded

احمر كستنائي
لما
Glossy red

مستديري
متنايري
Symmetrical
rounded

محمر
Reddish

مستديري متنايري
Symmetrical
rounded

مخرويي
متياول
oblong
Conifer

3

P. pinea

معنةه وات عنق قصير
Petiolate with short
petiole

عمودي أو متجه ل علح
ونةائية في قمم افاجار
ونةايات افؼصان
up

من ردي أو متجمعة
Solitary or
aggregate

6

P. eldarica

جالسه
sessile

عمودي أو متجه
ل علح وجانبية
up

من ردي أو مزدوجة
Solitary or duel

1

P.
canariensis

معنةه وات عنق يويل
Petiolate with tall petiole

عمودي أو متجه ل علح
وجانبية
up

من ردي أو مزدوجة
Solitary or duel

بيضي أو ابه
كروي
Ovoid or
semi
rounded
مخرويي
بيضي متياول
 Coniferoblong
ovoid
اسيواني
بيضي
Ovoid
terete

بني لما
Glossy
brown

4

P. radiata

معنةه وات عنق قصير
Petiolate with short
petiole

عمودي أو متجه ل علح
وجانبية
up

من ردي أو مزدوجة
Solitary or duel

بيضي
Ovoid

بني – رمادي
 Browngray

083

مستديري متنايري
Symmetrical
rounded
مائلة ؼير متنايري
Asymmetricaloblique

سميكة وات ترس عري
thick
مستديري
rounded

معةوفة للخلؾ ووات نةاية
مدببة
oblique
مسيحة ناعمة وات نةاية
ابه مستديري
Smooth- semi
rounded
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P. halepensis

P. brutia

الاكل ( )1يريةة ترتيص وتجمع المخاريي علح الؽصن للصنوبر البروتي وللصنوبر الحلبي
Fig. (5) Method of female cone fulcrum and arrangement on the branch of P. brutia
and P. halepensis.

P. canariensis

P. eldarica

P. pinea

P. radiata

P. halepensis

P. brutia

الاكل ( )4التؽاير في أبعاد واكل ولون الحرااؾ الكربلياة للمخااريي افنثوياة فناوا الصانوبر Pinus sp.
المدروسة
Figure (6) different of dimensions , form and color of scale cone of Pinus sp.
البوور  :Seedsلةد تؽايرت بوور افنوا إو اختل ت حسص افنوا من حيث أبعادها وااكلةا وحجمةاا ولونةاا
وأبعاااد الجناااح  Wingولونااه ووجااود الؽااالؾ المتخاااص للبااوري ماان عاادم وجااوده ( الاااكلين  2و ،)3وامتاااز
الصنوبر الثمري  P. pineaبان ثماره كبيري الحجم وصالحة ل كل وتبا ب سعار ثمينة لوا سامي بةاوا االسام
نسبة إلح ثماره ( الاكل .)1
إن حجم البوري كان ص ة خاصة ومميزي لكل نو فعلح أساس يول البوري أمكن تةسايمةا إلاح ثاالث مجااميع،
المجموعاااااة افولاااااح كانااااات قصااااايري وبلاااااػ معااااادل ياااااول الباااااوري فيةاااااا (  )1.264ملااااام وااااااملت الناااااو
(  )Pinus halepensisأما المجموعاة الثانياة فكانات متوساية الياول وتاراوح معادل يولةاا ماا باين ( - 1.03
 )2.83ملام وااملت افناوا ( Pinus brutiaو  P. eldaricaو ) P. radiataوالمجموعاة الثالثاة يويلااة إو
تراوح معادل يولةاا ماا باين (  ) 01.13– 03.32ملام وااملت افناوا (  P. canariensisو  )P. pineaعلاح
التوالي وتبين من ولا أن الصنوبر الثمري قد ت وق علح جميع افناوا فاي صا ة ياول الباوري ( )01.13ملام
في حين أن الصنوبر الحلبي تميز ب قل يول (  )1.264ملم ( الجدول  )3و( الاكل .)3
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الاكل ( )1بوور الصنوبر الثمري  P. pineaوؼالفةا الخابي.
Figure (7) Seeds of P. pinea with it's woody cover
أماا مان ناحياة عار الباوري فةاد تباينات افناوا وأمكان تةسايمةا الاح مجماوعتين ،المجموعاة افولاح صاؽيري
وتراوح معدل عرضةا اقل من ( )1ملم حيث تراوح معادل عار الباوري فيةاا مان (  )6.813– 3.180ملام
وااملت افنااوا (  Pinus halepensisو  ) Pinus brutiaعلااح التااوالي والمجموعااة الثانيااة تااراوح معاادل
عرضةا ما بين (  ) 1.88– 1.30ملم واملت افناوا ( P. eldaricaو  P. radiataو  P. canariensisو P.
 ،)pineaوقد ت وق الصنوبر الثمري في ص ة عر الباوري علاح جمياع افناوا (  )1.88ملام فاي حاين تمياز
الصنوبر الحلبي ب قل عار للباوري (  )3.180ملام ( الااكل  )3و( الجادول  .)3و كاولا أمكان االسات ادي مان
نسبة يول  /عر البوري في تةسيم افنوا إلح مجموعتين علح النحو افتي :
 -0افنااوا التااي تراوحاات النساابة فيةااا أ قاال ماان ( )8واااملت افنااوا ( P. radiataوP. eldarica
و  Pinus halepensisو.)Pinus brutia
 -8افنوا التاي تراوحات النسابة فيةاا أكبار مان (  )8وااملت افناوا (  P. pineaو )P. canariensis
( الجدول .)3
كماا تبااين ااكل ولااون الباوري ل ناوا ( الاااكل  )3و( الجادول  .)3وبحساص وجااود الؽاالؾ الخاارجي الخااابي
للبوور  shellقسمت افنوا إلح مجموعتين ،ضمت المجموعة افولاح افناوا التاي ال يوجاد لباوورها ؼاالؾ
خاارجي خاابي وااملت افناوا ( Pinus brutiaو  P. halepensisو  )P. eldaricaأماا المجموعاة الثانياة
فضامت افناوا التاي يوجاد فيةاا ؼاالؾ خاارجي خاابي وضامت افناوا (  P. pineaو P. canariensis
و ( )P. radiataالاكل  )3و( الجدول .)3

P. halepensis

P. brutia

P. radiata

P. eldarica

P. canariensis

P. pinea

الاكل ( )2التؽاير في الص ات الميةرية لبوور أنوا الصنوبر  Pinus sp.المدروسة
Figure (8) Different of morphological characters of seeds of Pinus sp.
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كما بينت ال نتائأ أن لجناح البوري أهمية تصني ية كبيري لماا أبدتاه هاوه افناوا مان تؽاايرات واضاحة فاي أبعااد
ولون الجناح (ا لجدول  )3و( الاكل  ،)01فبخصوع يول الجناح تباينت افنوا فيماا بينةاا وأمكان تةسايمةا
علح ثالث مجموعات ضمت المجموعة افولح افنوا قصيري الجناح إو تراوح معادل ياول الجنااح لباوورها
ما بين (  )01.211 – 2.611ملام وااملت افناوا (  P. pineaو  Pinus halepensisو  )P. eldaricaأماا
المجموعة الثانية فضمت افنوا متوسية اليول إو تراوح معدل يولةا ما باين (  )81.241 – 80.388ملام
واملت افنوا (  Pinus brutiaو  )P. radiataعلح التوالي والمجموعة الثالثة كانت يويلاة الجنااح إو بلاػ
معادل يولةااا (  )31.11ملاام وااملت النااو  P. canariensisالااوي تميااز با يول جناااح للبااوري ( الاااكل )3
و( الجدول  .)3أما فيما يتعلق بعر الجناح فكانت جميع افنوا متاابةة نوعا ماا إو تاراوح معادل العار
ماا باين (  )2.68 – 4.332ملام باساتثنال الناو  Pinus halepensisالاوي تمياز جناحاه ب قال عار إو بلااػ
معدل عرضه (  )6.11ملم .كما تباين لون جناح الب وري بين افنوا قيد الدراسة فتراوح بين اللون البناي ال اات
للصاانوبر البروتااي وافصااا ر ال ااات للصااانوبر الحلبااي والةةااوائي للصااانوبر الثمااري والبناااي ال ااات لصااانوبر
الداريكا ،في حين كان لاون جنااح باوري الصانوبر الكنااري قةاوائي محمار ،أماا الصانوبر الااعاعي فكاان لاون
جناحه بني داكن ( الاكل  )01و( الجدول .)3

P. halepensis

P. brutia

P. canariensis

P. eldarica

P. pinea

P. radiata

الاكل ( )3التؽاير في الص ات الميةرية فجنحة بوور أنوا الصنوبر  Pinus sp.المدروسة.
Figure (9) Different of morphological characters of seeds wings of Pinus sp.
مازالاات الص ا ات الميةريااة تحتاال موقااع الصااداري ضاامن الدراسااات التصااني ية وولااا بساابص سااةولة تمييزهااا
وتاخيصةا بالعين المجردي مةارنة ببةية الخصائع النباتية افخر فضال عن كونةاا مان الصا ات التاي تكاون
سةلة التتبع بحيث يمكن أيجاد نسبة التاابه واالختالؾ ل نوا عن يريق الصا ات الواضاحة والجيادي المميازي
للنو  ،والتي تم وص ةا من قبل  )0311 (Melderisوالموسوي (  )0321وؼيرهم من الباحثين علح أنةا تلا
الصا ات التاي تيةار ثبوتيتةاا وعادم ت ثرهاا أماام التؽياارات البيئياة ،ويضاع المصان ون تلاا الصا ات فاي المةااام
افول من الدراسة التصني ية ،فنةا في متنااول الياد ويمكان تحديادها ودراساتةا مباااري (بادر ،)8114 ،لاوا تام
االعتماد في هوه الدراسة علح العديد من الصا ات الميةرياة النوعياة والكمياة ل عضاال الخضارية والتكاثرياة
والتاي اسااتعملت فااي عاازل وتاااخيع أناوا الصاانوبر قيااد الدراسااة حيااث أوضاحت وجااود تباااين بااين أنواعااه
المدروسااة الناميااة فااي ااامالي العااراق .ماان حيااث يبيعااة الساااق والةلااؾ والتاااج واففاار وافوراق االبريااة
والمخااريي والباوور وأجنحاة الباوور .إو تباـين أن الصا ات النوعياة لتااج افااجار والسايةان لةاا قيماة تصااني ية
مةماة فااي ع ازل وتااخيع افنااوا قيااد الدراساة كاااكل وكثافااة التااج والساايةان ويبيعتةااا ولونةاا فضااال عاان
الص ات افخر  .فةد لوحي أن لكل نو من افنوا المدروسة ااكل تااج خاصاا باه ومميازا لاه .وتعاد الةااري
أو الةلااؾ  Barkأكثاار الصاا ات أهميااة فااي تاااخيع افاااجار وخاصااة عناادما تكااون افوراق وال اارو ؼياار
مسااعدي للعملياة ( Harlowو  ،)0343 ،Harrarفضاال عان التبااين الواضا فاي لاون الةلاؾ لاوا فاان دراسااة
الةاري  Barkفنوا الصنوبر في هوه الدراسة كان له أهمية تصني ية كبيري كما موض في الجدول (.)6
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 المدروسةPinus sp. ) الص ات الكمية والميةرية لبوور أنوا الصنوبر3( الجدول
Table (9) Qualitative and morphological characters of seeds of Pinus sp.
وجود الؽالؾ
الخابي للبوري
shell
---

---

+

اكل البوري
Seed form
– بيضي
اهليلجي
Ovateelliptical
– مستديري
بيضيه
Roundedovate
بيضيه متياولة
Oblong
ovate

لون البوري
Seed color

عر الجناح
)(ملم
Wing width
(mm)

يول الجناح
)(ملم
Wing length
(mm)

 عر/ يول
البوري
L / W seed

عر البوري
)(ملم
Sees width
)(mm

يول البوري
)(ملم
Seed length
(mm)

افنوا
Species
والمواقع

ت

بني فات
White brown

مسودي
darkish

)1.301(

)80.388(

)0.111(

)6.613(

)1.134(

Pinus brutia

0

اص ر فات
White
yellow

بني فات
White brown

)6.11(

)01.813(

)0.44(

)3.180(

)1.264(

Pinus
halepensis

8

قةوائي
brown

مص ر ي
yellowish

)4.332(

)2.611(

)8.011(

)1.88(

)01.13(

Pinus pinea

3
6

لون الجناح
Wing color

Ovateبيضيه

بني فات
White brown

+

بيضيه – معينيه
Ovate

قةوائي محمر
Reddish
brown

+

مستديري
Rounded

بني داكن
Black brown

---

darkishمسودي
فضي فات
مرصع بافسود
White gray
with black
- بني داكن
Dark مسودي
brown blackish

)---) refer to not find the shell, (+) refer to find the shell.

)1.111(

)01.211(

)0.62(

)1.30(

)1.21(

Pinus
eldarica

)01.81(

)31.11(

)8.108(

)4.410(

)03.328(

Pinus
canariensis

1

)2.68(

)81.241(

)0.823(

)4.113(

)1.281(

Pinus
radiata

4

) تاير إلح وجود الؽالؾ الخابي+(  العالمة،) تاير إلح عدم وجود الؽالؾ الخابي--- ( العالمة
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كما أيةرت ال نتائأ أن لص ات السيةان واففر أهمية تصني ية فةد اتض وجود تبااين كبيار باين أفار وسايةان
أنوا الجنس  Pinusالنامية في امالي العراق تباينا ملحويا من حيث الاكل وافبعاد ويبيعة الت ر ونوعياة
الكسال السيحي إو أمكن االست ادي من هوه الخصاائع والتؽاايرات المةماة وتويي ةاا ل ؼارا التصاني ية ال
سيما يبيعة الساق ( الجدول  .)1إو أمكان عازل الناو  Pinus halepensisعان الناو  Pinus brutiaوعان
بةية افنوا بكونه وو ساق ؼير مستةيمة (معوجاة) فاي الؽالاص وهاي صا ة وراثياة ثابتاة للناو  ،ويت اق هاوا ماع
ما وكره كل من  Boulliوآخرون (  )8110في دراسته للصانوبر الحلباي فاي المؽارص ونحاال (  .)8113كماا
تبايناات ساايةان افناااوا فااي يبيعااة الت ااار  ،وياااير  )8112 ( Georgeإلاااح إن مثاال هااوا التبااااين ناااا مااان
التةجينات بين أنوا الجانس .وت اوق الصانوبر الكنااري  Pinus canariensisعلاح بةياة افناوا بكبار الحجام
فةااااو افكباااار حجمااااا بااااين افنااااوا افخاااار  .وقااااد أثباااات  Weinerوآخاااارون (  )0332أن نمااااو النااااو
 Xanthium strumariumبصاوري م اردي أو علاح ااكل أزواج أو مجتماع ساكاني لاه تا ثير علاح افااكال
الميةرية ،إو لوحي قلة ارت ا النبات ودرجة ت رعه كلما ازدادت كثافة المجاميع السكانية ،وهوا ي سار التا ثير
الواض ا للتنااافس بااين أفااراد المجموعااة السااكانية .وكاناات النتااائأ مةاربااة لنتااائأ يحيااح وآخاارون (  )0330و
 )0333 ( Pashaو Shahbazوآخاااااارون (  )8118و  )8112 (AL-Slievaneeالااااااوين درسااااااوا الصاااااانوبر
البروتي  Pinus brutiaفي امالي العراق ووجدوا أن المواقع تساهم بكمية قليلة جدا للتباين الكلي ،في حين
أن االرت اعات  Elevationتساهم بنسبة عالية من التباين الكلاي الرت اا افااجار .كماا ات ةات النتاائأ الحالياة
مع كل من  Karaوآخارون (  )0331و Isikو  )0331 ( Karaالاوين وجادوا ن اس االختالفاات فاي النماو فاي
االرت اعات بين صنوبر بروتيا الناامي فاي تركياا ماع نماو جياد للمجتمعاات فاي االرت اعاات المتوساية .كماا أن
ص ة الكسال السيحي للساق أيةرت النتائأ الحالية عدم أهميتةا في عزل افنوا إو كانت جميع افنوا وات
سااق أملااس  htoomSوات ااق ولااا مااع مااا وكااره كاال ماان  )0341 ( Mirovو )8111 ( Yamanبااان سااي
نباتات جنس  Pinusأملس أي خاليا من أي نو من أناوا الملحةاات السايحية .أماا افوراق اا نةا اا ن بةياة
الص ا ات الخضاارية النباتيااة التااي ؼالبااا مااا تت ا ثر باااليروؾ البيئيااة المحييااة بالنبااات إال أنةااا أيةاارت أهميااة
تصاني ية أكثاار مماا فااي الساايةان واففار نتيجااة االخااتالؾ فاي ألااوان اإلبار وحوافةااا وأؼمادهااا لاوا كاناات ماان
الص ات المساعدي للتاخيع في العديد من الموسوعات النباتياة كافوربياة والتركياة ونباتاات الاارق افوساي،
وقد أيةرت النتائأ بان لؽمد اإلباري أهمياة تصاني ية معتباري سااعدت فاي عازل افناوا  ،وهاوه النتيجاة ال تت اق
ماااع كااال مااان  )8111 ( Shahbazو Korshوآخااارون (  )8112و  )8113 ( Akreyiالاااوين وكاااروا وجاااود
افنوا من فئة اإلبرتين فةي في امالي العراق وات ةت مع عبد هللا (  )0324وسعيد وآخرون (  )0332الاوين
وكروا وجود الصنوبر الاعاعي في ؼابة نينو  ،في حين أيةرت النتائأ الحالية وجاود أناوا مان فئاة الاثالث
ابر أيضا وهي الصانوبر الكنااري  Pinus canariensisوالصانوبر الااعاعي  .Pinus radiataكماا أيةارت
النتاائأ وجاود تؽااايرا كثيارا فاي أبعاااد وألاوان وحافاة اإلباار وكاولا يريةاة تجمعةااا علاح ال ارو  ،ويمكاان أن
تستعمل هوه الت ؽايرات فاي عازل افناوا وتاخيصاةا ،وات اق هاوا ماع داود (  )0313و )0331 ( Alptekin
ونحال (  )8113و Boulliوآخرون (  ،)8110أما أبعاد اإلبر فةد ساهمت في عزل افنوا وتاخيصةا .و لةد
اساتعمل الباحثااان  )0342 ( Leeو  )0342 ( Gelliniأبعااد الورقااة فاي التمييااز باين التجمعااات السااكانية أو
الكياناااات التةسااايمية فاااي مساااتو افناااوا والنويعاااات أو ل ااارز الةجااان وكاااولا يحياااح وآخااارون (  )0330و
 Shahbazوآخاارون (  )8118فااي تمييااز أفااراد النااو الواحااد  ،وال بااد ماان اإلااااري إلااح أن الص ا ات الكميااة
لا وراق كثيارا ماا تت ا ثر باالي روؾ المحيياة أكثار ماان الصا ات النوعياة لةاا ولةااوا فإنةاا تساتبعد مان الم اااتي
التصاني ية .وتبايناات افنااوا المدروساة فيمااا بينةااا فاي يااول الةمااة النامياة واساات يد ماان هاوه الص ا ة فااي عاازل
افنوا  .أما بالنسبة ل عضاال التكاثرياة فةاد أيةارت النتاائأ أهمياة هاوه افعضاال فاي عازل وتااخيع أناوا
افجنااس قيااد الدراسااة ،وامتاازت هااوه الص ا ة بثبوتيااة ملحوياة علااح مسااتو افناوا باعتبارهااا ماان الص ا ات
الثابتاة التاي ال تتا ثر بااليروؾ البيئاة بال تةاع تحات تا ثير وراثاي .فةاد أااار  )8111 ( Millerإلاح أن النيااام
الحاديث لتصاانيؾ النباات يعتمااد علاح التراكيااص التكاثريااة أكثار ماان أي صا ات أخاار  .وقاد بيناات النتااائأ أن
الصااا ة التصاااني ية افبااارز فاااي عااازل وتااااخيع افناااوا هاااي صااا ات المخااااريي افنثوياااة وات اااق هاااوا ماااع
 )0341 ( Daubenmireوداود (  )0313ونحااال (  )8113و  ،)8111 (Farjonلماااا تمتلكااه مااان تؽاااايرات
واضحة ساهمت كثيرا فاي عازل وتااخيع أناوا الصانوبر ساوال التؽاايرات فاي الصا ات االنوعياة أو الكمياة
فكانت يريةة ارتكاز المخروي افنثوي علح الؽصن من أهام وأكثار الصا ات الميةرياة وات الةيماة التصاني ية
العالياة إو تام عاازل الناو الصاانوبر الحلباي عاان الصانوبر البروتااي ،وبةاوا قساامت أناوا الصاانوبر إلاح ثااالث
مجاميع حسص يول عنق المخروي افنثوي ،وانسجمت هاوه النتيجاة ماع داؤد (  )0313و )0333 ( Frankis
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ونحاال (  )8113و .)8103 ( Farjonكمااا اسات يد ماان صا ة اتجاااه المخاروي فااي عازل وتاااخيع الناو P.
 halepensisعان بةياة افناوا او ان اارد فاي اتجااه المخااروي الاوي كاان ل سا ل .كمااا أيةارت يريةاة ترتيااص
وتجمع المخاريي علح الؽصن تباينا باين افناوا  ،فضاال عان لاون المخاروي افنثاوي الاوي كاان مان الصا ات
افخار المعتمادي للتااخيع .وقاد اساتخدمت صا ة لااون المخااريي افنثوياة فاي الم ااتي التاخيصاية مان قباال
العديد من الباحثين أمثاال  Fadyوآخارون (  )8113و  )8111 ( Farjonو  Turnaو  .)8113 ( Denizكماا
أعيح اكل المخروي ص ة تاخيصية محدودي ل صل افنوا  .ولم يكن لاكل قاعادي المخاروي افنثاوي أهمياة
تصني ية توكر سو فاي عازل الناو  P. radiataالاوي تمياز مخروياه بةاعادي مائلاة  obliqueوؼيار متناايري
 Asymmetricalوجااالت هااوه النتيجااة متوافةااة مااع وكااره  )8103 ( Farjonبااان قاعاادي مخااروي الصاانوبر
الاعاعي وات اكل منحرؾ (مائل) ؼير متنايري ،وهي ص ة وراثية ثابتة لةوا النو من الصنوبر .وكاان مان
نتائأ هوه الدراسة أيضا تؽاير افنوا فاي ااكل قماة الحراا ة الكربلياة مماا سااهم كثيارا فاي عازل وتااخيع
افناوا واعتبارهاا صا ة تصاني ية علاح درجاة عالياة ماان افهمياة إو اسات يد منةاا فاي عازل وتااخيع افنااوا
كاالنو  P. canariensis .كماا تباينات افناوا فاي أبعااد الحراااؾ الكربلياة  cone scalesالجادول (.)2
وينير إلح ص ة يول الحرا ة الكربلية وعرضاةا ب همياة بالؽاة فاي العائلاة الصانوبرية  Pinaceaeعلاح أنةاا
ص ا ة ثابتااة للنااو  ،كمااا أاااار إلااح ولااا  ،)0341 ( Daubenmireوقااد أوضااحت النتااائأ ان يااول الحرااا ة
الكربلية يتباين بين أفراد النو الواحد ولجميع مواقع الدراسة بتباين االرت ا عن ساي البحار إو سااهم بنسابة
كبيري من التباين الكلي في يول الحراا ة وبنسابة أ كبار فاي عار الحراا ة ،رؼام وجاود نسابة مان التبااين
باين افاااجار أيضااا ولكاان أهميتةااا تةال مةارنااة بت ا ثير عاماال االرت ااا عان مسااتو سااي البحاار .وقااد لااوحي
انحدار في يول الحرا ة وعرضةا مع االرت ا عن مستو سي البحر ويبادو باان عار الحراا ة تنااقع
بمةدار أ كبر من يولةاا ولةاوا فاان نسابة الياول /العار ازدادت ماع االرت اا  .وقاد توافةات هاوه النتيجاة ماع
دراساااة يحياااح وآخااارون ( )0330 lلمخااااريي الصااانوبر البروتاااي فاااي ماااوقعي زاويتاااا وأتااارو  ،ودراسااااة
 Shahbazوآخاااارون (  )8118لمخاااااريي الصاااانوبر البروتااااي فااااي اتاااارو  .ودراساااااة )0326 ( Eguiluz
لمخااااريي الناااو  P. tecumaniinفاااي كواتيمااااال  .Guatemalaوفيماااا يخاااع عااادد الحراااااؾ الكربلياااة
للمخروي الواحد أيةرت النتائأ أنةا وات ص ة تصني ية إو است يد منةا في عزل وتاخيع افنوا  .أماا فيماا
يتعلاق بالبااوور فةااد أيةارت النتااائأ تؽااايرا بااين افناوا إو اختل اات حسااص افنااوا مان حيااث أبعادهااا واااكلةا
وحجمةا ولونةا وأبعاد الجناح  Wingولونه ووجود الؽالؾ المتخااص للباوري مان عادم وجاوده ،فكاان لصا ات
الباوور أهميااة تصاني ية ال تةاال عان افهميااة التصااني ية للمخااريي افنثويااة .كماا بيناات النتاائأ أن لجناااح البااوري
أهمياة تصاني ية كبياري لماا أبدتااه أفناوا مان تؽاايرات واضاحة فااي أبعاا د ولاون الجنااح وقاد اسااتخدم Boulli
وآخااااارون (  )8110صااااا ات جنااااااح الباااااوري فاااااي تااااااخيع الصااااانوبر الحلبي،واساااااتخدمةا  Dangasukو
 )8116 (Panetsosفاي تاااخيع الصانوبر البروتااي ،وكاولا Tornaو ) 8113 ( Denizفااي تااخيع النااو
 ،Pinus sylvestrisفبخصاااوع لاااون الجناااااح أبااادت افناااوا تؽاااايرا واضااااحا مماااا سااااعد فاااي عزلةااااا
وتاخيصةا .أما عن يول الجناح فاست يد منه في تةسم افنوا إلح ثالث مجاميع وكما تم وكره سابةا ( الجدول
 .)01وبصوري عامة ومن خالل النتائأ المتحصل عليةا من دراسة أنوا الصنوبر فاي اامالي العاراق يمكنناا
الةول أن التباين في الص ات المورفولوجية لا و راق االبرياة والمخااريي والباوور النااتأ عان اخاتالؾ المواقاع
هو قليل جدا أو معدوم بالنسبة إلح أفراد النو الواحد (ضمن افنوا في مواقاع الدراساة المختل اة) وقاد وجاد
بع التباين الناتأ عن ت ثيرات الموقع في بع ص ات افوراق االبرية والمخاريي .أماا التا ثير افكبار فكاان
ل الرت اا عان مساتو ساي البحار وقاد كانات هاوه النتاائأ متوافةاة ماع يحياح وآخارون (  )0330و Shahbaz
وآخرون (  )8118و  )8112 ( AL-Slievaneeالوين درسوا الصنوبر البروتي في منيةتي زاويتاا وأتارو .
كماا توافةات ماع ماا توصال إلياه  Tornaو  )8113 ( Denizبوجاود اختالفاات معنوياة فيماا يخاع المخااريي
( )Conesوالبوور ( )seedsوجناح البوري ( )Wingللنو  Pinus sylvestrisباين مواقاع الدراساة الخمساة
في تركيا والتي نتجت عن ت ثير االرت ا عن مستو سي البحر ،وهاوا يعناي أن تا ثير االرت اا عان مساتو
سي البحر هو علح افرج الت ثير الرئيسي للتباين ضمن مناايق االنتااار الصاؽيري ل ناوا كماا هاو الحاال
بالنسبة لمنيةة انتاار الصنوبر البروتي في امال العراق .االحتمال افخر هو أن التاابه فاي صا ات افوراق
االبرية وص ات المخاريي ضمن الموقع الواحد أو انعادام التااابه باين المواقاع يمكان أن يحصال الن افااجار
المختاري التي تمثل الموقع للنو الواحد كانت اديدي الةرابة وهنا يمكننا التكةن بان صانوبر بروتياا فاي اامال
العااراق معاار لكميااة كبيااري ماان التربيااة الداخليااة  inbreedingوأ ن التلةااي يحاادث بااين عاادد محاادود ماان
افاجار ضمن منيةة معينة .كما ييةر مماا تةادم أن االختالفاات المنياوري باين افناوا الساتة ضامن المواقاع
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هي علح افرج تحت ت ثير العوامل الوراثية يالما أن افنوا ضمن الموقع الواحد نامية تحت ياروؾ بيئياة
 أي أن النتائأ الحالية أوضحت مستو عالي مان االخاتالؾ باين افناوا المدروساة فاي.متماثلة بصوري عامة
 ويااتم عااادي. حاين عكساات فروقااات بساايية ضاامن النااو الواحااد داللاة علااح التماثاال ا لااوراثي بالنساابة ل نااوا
اإلااري إلح الص ات الميةرية التي تم دراستةا علح أنةا المسئولة عن جاودي افااجار والخااص وتؤخاو عاادي
.Tree breeding بنير االعتبار في مجال تربية وتحسين النو
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SCAATSBA
The present work includes a morphological taxonomic comparative study of
(6) species belonging to the genus Pinus L. (Pinaceae) which grown in northern
Iraq in (11) Sites which distributed in Ninavah, Dohuk, and Erbil Provinces, five of
them were cultivated (Pinus halepensis Mill., P. eldarica Medw., P. pinea L., P.
canariensis Sm., P. radiata Son.) and one species grown naturally( P. brutia Ten.).
Morphological study includes gross characters, such as (stems, twigs, crown, bark,
needle leaves, female cones, seeds, wings of seeds, and indumentums), also
characters variation between and within species have been discussed. The species
showed clear variation between them, while not varied within species. The study
indicates that the stems ,twigs , bark, needle leaves, female cones, seeds and wings
of seeds, showed a taxonomic importance to identified and separate the spec ies
studied ,generally this study indicated that the sexual characteristics (cones) , seeds
and wings of seeds are more stable than others characteristics. The method of
female cone fulcrum on the branch character showed a large taxonomic importance
in contributing to separating species from each other specially in separating and
identifying P. brutia for P. halepensis. Moreover species P. canariensis In most
recipes growth and morphological and it was identified and separated from the other
species studied.
Key words: morphology, plant identification, Pinus sp.
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.العراق
، جامعاة الموصاال، دار الكتاص لليباعاة والنااار، تصانيؾ النباتاات البوريااة.)8111 (  يوساؾ منصااور،الكاتاص
.العراق
 وتيبيةاتةاا فاي تصانيؾPinus  دراساة بيوكيميائياة للتاربنتين كيريةاة لتصانيؾ جانس.)0343 (  إبراهيم،نحال
. فااي منيةااة البحاار افبااي المتوسااي والااارق افوساايhalepensis أنااوا الصاانوبريات ماان فئااة
. دماق، الكتاص الخامس،المجلس افعلح للعلوم
 مديرية الكتص والميبوعات، جامعة حلص، كلية الزراعة،) علم الاجر ( الدندرولوجيا.)8113 (  إبراهيم،نحال
. سورية، ميبعة جامعة حلص،الجامعية
 التبااين اليبيعاي فااجار الصانوبر. )0330 (  موفق دخيل ووليد عبودي قصير وساليم إساماعيل ااةباز،يحيح
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