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 الملخص

نامية في   Pinaceaeمن العائلة الصنوبرية  .Pinus L( أنواع تابعة لجنس الصنوبر 6لـ ) تصنيف الحالي البحث تضمن       
، 1نينوى، غابة نينوى، المخيم الكشفي، حديقة الشهداء، زاويتا هي )مشتل غابات( موقعا  11في )  عدديا   تصنيفا    شمال العراق

تتوزع على محافظات نينوى ودهوك وأربيل، خمس منها المركزي، حجران(  مشتل اربيل اتروش، سوارة توكا، القصور،، 2زاويتا
 .Pinus halepensis Mill.، Medw. P.  eldarica، P.  pinea L.، P. canariensis Sm.  ،Pمزروعة هي )

radiata Son.) هو الصنوبر البروتي طبيعية بصورة ينمو واحد ونوعP. brutia Ten.   والكيميائية المظهرية الصفات باستعمال 
وقد عززت المقارنة العددية للصفات المظهرية والكيميائية صحة تقسيم األنواع وعزل الصنوبر البروتي عن الصنوبر الحلبي وعزل 

انعكست عن التباين  Polygonalsا البعض. ونتج عن ذلك أن المخططات البيانية عديدة األضالع بقية األنواع عن بعضه
الموجود في المتغيرات المنتخبة، فقد أكدت الحدود الواضحة بين األنواع وعززت من خصوصيتها كوحدة تصنيفية قائمة بذاتها، 

، في حين تبين  P. eldaricaو P. brutiaبين النوعين  % 75.47واتضح من التحليل العنقودي أن أعلى مستوى للتشابه هو 
% وتطابقت هذه النتيجة مع المخططات 41.26بدرجة تشابه بلغت  P. brutiaكان ابعد األنواع عن  P. halepensisأن النوع 

 عديدة األضالع.
  

  .انواع الصنوبر التشخيص النباتي، : التصنيف العددي، الدالة الكلمات
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ABSTRACT 
         The present research included numerical taxonomy for (6) species belonging to the genus 

Pinus L. (Pinaceae) which are growing in north of Iraq  in (11) Sites which were distributed in 

Ninavah, Dohuk and Erbil Provinces, five of them were cultivated ( Pinus halepensis Mill., P. 

eldarica Medw., P. pinea L., P. canariensis Sm. and P. radiata Son.) and one species grow 

naturally ( P. brutia Ten.). By using morphological, and chemical features. The enhanced numerical  

comparison (numerical taxonomy) for phenotypic traits and the  chemical health systematic of the 

species and separation Pinus brutia from P. halepensis and the rest of the species separation from 

each other. The results showed that the highest similarity range among the species was 75.47% 

between P. brutia and P. eldarica . while the species P. halepensis of the end of Dendrogram by  

similarity range with P. brutia at 26.41% . and this result was similar  with polygonal. 
  

Keywords:  numerical taxonomy,  plant  identification, Pinus sp.   
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 المقدمة
( نوعا  300) ( أجناس و9فهي تضم ) Coniferalesاكبر عائلة في رتبة المخروطيات  Pinaceaeالصنوبرية تعد العائلة  

ن اكبر أجناس العائلة في ا العائلةتقريبا، تتوزع هذه  لنصف الشمالي من الكرة األرضية من الدائرة القطبية و حتى خط االستواء، وا 
( تعد المكونات األساسية  للعديد من الغابات في المناطق Piceaوالتنوب   Abiesوالشوح   Pinusالصنوبرية هي)الصنوبر 

عتبر أهم هذه األنواع من الناحية التجارية إذ تستعمل إلنتاج األبرد من نصف الكرة الشمالي، وخصوصا أشجار الصنوبر التي ت
 األساس القاعدة للنباتات المظهرية الصفات دراسة تعدو  (.2003 ،نحال) العالمواالستوائية من في المناطق المعتدلة األخشاب 

 الدراسات في واسعة آفاقا   فتحت لتيا العلمية الوسائل وتطور الحديثة الدراسات ظهور ورغم وتشخيصها، النباتية المجاميع لوصف
 مع مقارنة تغيراتها وكثرة المصنفين قبل من عليها والتعرف تمييزها إلمكانية الصدارة بمنزلة الصفات هذه احتفظت فقد التصنيفية،
 لجواريا و( 2003)          المعاضيدي أكد كما(. et al., Radford 1974) متزايدة أهمية ذلك فاكسبها األخرى الخصائص

 الذي التطور النبات تصنيف علم واكب. التصنيفية الدراسات في واألزهار واألفرع السيقان أهميةعلى ( 2011) الطالب و( 2009)
 بين والتقارب الترابط درجة لتوضيح الحديثة التصنيفية للدراسات الحاسوب استخدم إذ الحياة، علوم مجاالت مختلف في يحدث

 التقييم به يقصد الذي العددي، التصنيف هو النبات تصنيف علم في جديد فرع إنشاء إلى فأدى( OUTS) التصنيفية الوحدات
 باالعتماد( Clusters)          عناقيد شكل على ترتيبها ثم اإللكترونية، الحاسبة بمساعدة المجاميع بين الكلي للتشابه العددي
 (. and Sokal, 1973 Sneath) التشابه على
 Michael  المجهرية األحياء عالم إلى نسبة Adansonian taxonomy األدنسوني بالتصنيف العددي التصنيف ويسمى      

Adanson المجاميع بين التشابه درجة أساس على المجهرية األحياء لتصنيف اإلحصائية العمليات استخدام اقترح من أول 
 إلى قادت التي التصنيف، في الحاسبة واستخدام أدنسون رضياتف تطبيقSneath ( 1957) أيد  وقد(. ,Kara 2008) المختلفة،

 من عالية درجة على تحتوي أن يجب المنتخبة الصفات أن  et al., Goodfellow( 1976) وأكد. العددي التصنيف نشوء
 النوع، الجنس،) الكائنات على يطلق مصطلح وجود لعدم ونتيجة والشهودية، المختبرية للتغيرات تتعرض وأال الجيني الثبوت

 استخدام  Jones Sakin and( 1980) اقترح االلكترونية، بالحاسبة تصنيفها المراد Taxon بها يقصد التي( الساللة الضرب،
 في واسع بشكل الحاسبة استخدمت وقد. الفعلية التصنيف وحدة أو( Operational taxonomic unit – OTUS) مصطلح
 .(,Heywood 1974) للتصنيف الكمية الطرائق تطوير
 التصنيفية المراتب بين القرابة درجة وتحديد التشابه درجة إليجاد الباحثين من كثير قبل من العددي التصنيف استخدم وقد    

Taxa،  في مجال التصنيف العددي على الصنوبر في العراق األولىوان الدراسة الحالية هي الدراسة .                   
 أربعة باستخدام. Iberian and Canarian species والكنارية  اإليبرية الصنوبر جنس أنواع عدديا    Andres (1999) وشخص
 .P األنواع وسجلت المدروسة السبعة لألنواع القرابة درجة تحديد العنقودي المخطط رسم من ونتج  isoenzyme أنزيم أيزو أنظمة

nigra و P. uncinata و P. sylvestris فسجل الحلبي الصنوبر أما واحد، عنقود في وارتباطها% 80 بلغت تشابه نسبة أعلى 
 طبيعية مجتمعات لستة العددي التصنيف et al., (2002)  Liberودرس، %30 بلغت الكناري الصنوبر مع تشابه نسبة أقل

 من النوع لهذا لمجتمعاتا هذه أفراد بين القرابة درجة وتحديد لمعرفة كرواتيا في Pinus nigra Arnold األسود للصنوبر
 صفة 21 و مظهرية منها 3 النوع، لهذا  needles لإلبر وتشريحية مظهرية صفة 24 لـ العنقودي التحليل مستعمال  الصنوبر
 الستة المجتمعات لجميع األفراد بين تشابه نسبة للدراسة المنتخبة للصفات القرابة شجرة ورسم العنقودي التحليل من ونتج تشريحية،

  .نفسه النوع الى األفراد انتماء تؤكد كبيرة تشابه نسبة وهي%  67 غتبل
   البحث أهداف
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 لألعضـاء المظهريـة الصـفات باسـتعمال عـددي ا تصـنيفا   Pinus L. الصـنوبر جـنس أنـواع تصـنيف إلـى الحـالي البحـث يهـدف      
 : اآلتية وانبالج من الكيميائي التصنيف نتائج استعمال عن فضال    والتكاثرية الخضرية

 والصـــفات الكيميائيـــة المكونـــات مـــن كـــل بيانـــات علـــى باالعتمـــاد العـــددي التصـــنيف طريـــق عـــن لألنـــواع الشـــجري المخطـــط رســـم •
 .  دراستها يتم التي المظهرية

 التشـابه أوجـه يـدلتحد  cluster analysis  العنقـودي التحليـل باسـتخدام  المظهرية الدراسة نتائج مع الكيميائية الدراسة نتائج ربط •
 .   األنواع بين واالختالف

 .   الدراسة قيد الصنوبر أنواع لمقارنة Polygonals األضالع عديدة المخططات رسم •
 

 وطرائقه البحث مواد
 وبرالصن جنس ألنواع التصنيفية المراتب بين واالختالفات العالقات إليجاد الحالية الدراسة في الحسابية الطرائق استخدمت       
)مشتل غابات                هي العراق شمال في موقع( 11) في تتوزع( ودهوك اربيل و نينوى) محافظات ثالث من جمعت التي

المركزي،  ، القصور، سوارة توكا، اتروش، مشتل اربيل2، زاويتا1نينوى، غابة نينوى، المخيم الكشفي، حديقة الشهداء، زاويتا
 عملية تصنيفية كوحدات الدراسة قيد الجنس هذا( Operational Taxonomic Units – OTUS) أنواع واستخدمت ،حجران(
 الصفات حولت المدروسة، الصنوبر أنواع بين التشابه درجة أيجاد اجل من والكيميائية المظهرية الجوانب على استندت والتي

 ،( SPSS 20)البرنامج باستخدام الحاسوب لخال من إحصائيا   وحللت عددية مصفوفة في ووضعت رقمية بيانات إلى المدروسة
 شجري مخطط بشكل نتائجه تظهر الذي(  cluster analysis)  العنقودي التحليل أسلوب اختير العددي التصنيف طرق بين ومن
 (Hierarchical Dendrogram  )يأتي كما العمل خطوات كانت : 
 األرقام بوساطة رمزا منها كل أعطي ثم مظهرية، صفة 12 واختيرت يةالبيئ بالمتغيرات تتأثر لكونها الكمية الصفات تجنب تم .1
 . األضالع المتعددة األشكال رسم في واستخدمت( 2 و 1 الجدولين)  4 و 3 و 2 و 1
 ( OUT. )(فعالة تصنيفية كوحدة Species) النوع اختير .2
 لرسم الدراسة خالل فصلها تم التي يميائيةالك المركبات تمثل متغيرا   28 وكذلك ودقيقة عامة مظهرية صفة 53 دراسة تم .3

 .الحالية الدراسة في. Pinus L الصنوبر جنس ألنواع الشجري المخطط
 4و 3و 2و 1 األرقام باستخدام( المظهرية الصفات حالة في) لها التابعة والسجايا الصفات هذه من صفة لكل رمز إعطاء .4
 (. 3  الجدول) في موضح هو كما ،6 و 5و
 هو كما ،(1 و 0) واألرقام السابقة باألرقام المدروسة الصفات تشفير بعد وذلك مصفوفة، في نوع بكل المتعلقة ناتالبيا رتبت .5

 (.  5 و 2) الجدولين في موضح
 بين التشابه درجة وضح الذي الهرمي التعنقد رسم ذلك عن ونتج(  SPSS) البرنامج باستخدام المصفوفة بيانات تحليل تم .6

 .المتوفرة المعطيات ضوء على ةالمدروس األنواع
 جنس ألنواع  Dendrogram  الشجيري بالهيكل يدعى ما أو Tree – Diagram شجيري بمخطط تركيب العناقيد  .7

 .الطريقة بهذه مرة ألول تدرس والتي الدراسة قيد الصنوبر

 والمناقشة النتائج

 التشابه درجة تحديد لغرض تجارب( 4) يف الحالية الدراسة في Numerical Taxonomy العددي التصنيف استخدم
 عدديا ، وحللت درست، التي المظهرية الصفات بين من( 1 الجدول) نوعية صفة( 12) انتخبت األولى في المدروسة، األنواع بين
 عديدة البيانية المخططات أن ذلك من ونتج ،(1) الشكل األضالع عديدة األشكال لرسم (2  الجدول) في موضح هو كما
 وعززت األنواع بين الواضحة الحدود أكدت فقد المنتخبة، المتغيرات في الموجود التباين عن انعكست Polygonals ضالعاأل
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 في P. halepensis النوع انفرد إذ الجنس، أنواع بين مختلفة تشابه درجات وأظهرت بذاتها، قائمة تصنيفية كوحدة خصوصيتها
 مواقع في النوع هذا ظهر إذ أيضا، الشجري المخطط ذلك أسند وقد ،المظهرية تالصفا في اختالفه يؤكد وهذا مخططه، شكل

 مع%  34 تشابه نسبة إلى يصل ولم بها تميز التي المظهرية الصفات مع يتفق وهذا الدراسة، قيد األنواع معظم عن وبعيدا مختلفة
 في اختلفا إذ ،P. eldarica و P. brutia ينالنوع بين%  83.3 للتشابه مئوية نسبة أعلى وكانت األخرى، األنواع من أي

 النوع وتميز مسننة، اإلبرة وحافة قليلة، أفرع ذات مستقيمة بساق األول النوع فتميز اإلبرة، وحافة الساق طبيعة هما فقط صفتين
 75 بلغت             P. radiata و P. brutia بين للتشابه نسبة أعلى ثاني وكانت ،متوسطة أفرع ذات مستقيمة بساق الثاني

 الغمد في اإلبر عدد أما  الساق، على لألغصان حلقي ترتيب و قليلة أفرع ذات مستقيمة بساق الثاني من األول النوع تميز إذ ،%
 على لألغصان المتبادل والترتيب المتوسطة، والفروع المستقيمة الساق ذي P. radiata النوع من العكس على اثنتين، فكان الواحد
 75 نفسها للتشابه المئوية بالنسبة P. radiata و P. eldarica النوعان اشترك كذلك. غمد لكل ثالثة اإلبر عدد وكان ،الساق

 األول النوع في ملساء كانت التي اإلبرة حافة وفي الساق، على األغصان ترتيب صفة في بينهما االختالف أشكال وكانت ،%
 كما. الثاني النوع في إبر وثالث األول النوع في إبرتين كانت إذ الواحد الغمد في اإلبر عدد في اختلفا كما الثاني النوع في ومسننة
 العديدة األشكال لرسم المنتخبة المظهرية الصفات نصف في واختلفا%  50 تشابه بنسبة P. pinea و P. brutia النوعان تميز

 . Pinus L نفسه للجنس الحالية الدراسة في لستةا األنواع انتماء تؤكد للتشابه المئوية النسب وهذه. األضالع
 

 المدروسة .Pinus L  الجنس ألنواع األضالع عديدة األشكال لرسم المنتخبة المظهرية الصفات: 1 الجدول
 

 تسلسل السجية رمز السجية التفصيالت) السجايا( الصفات ت

 طبيعة الساق 1

 قليلة أفرعمستقيم ذو 
 متوسطة أفرعمستقيم ذو 

 العديدة أفرعيم ذو مستق
 العديدة أفرعمائل ذو 

1 
2 
3 
4 

1 
2 
3 
4 

 قاعدي طبيعة تفرع الساق 2
 غير متفرع -علوي 

1 
2 

5 
6 

 على الساق األغصانترتيب  3
 متبادل
 متقابل
 حلقي

1 
2 
3 

7 
8 
9 

 اإلبرةطول  4

 ( سم 8.50اقل من ) 
 ( سم 13 – 12ما بين ) 
 (سم 13.6 – 13.1ما بين ) 
 ( سم 13.7من )  أكثر

1 
2 
3 
4 

10 
11 
12 
13 

 ملساء اإلبرةحافة  5
 مسننة

1 
2 

14 
15 

 اإلبرةغمد  6
 ( ملم 5.10قصير اقل من ) 

 ( ملم 9.80 – 6.40متوسط ما بين ) 
 ( ملم 9.81طويل اكثر من ) 

1 
2 
3 

16 
17 
18 

 2 في الغمد الواحد اإلبرعدد  7
3 

1 
2 

19 
20 

 ذو عنق قصير أوجالس  طريقة ارتكاز المخروط على  الغصن 8
 معنق ذو عنق طويل

1 
2 

21 
22 

 أو لألعلىعمودي  اتجاه المخروط 9
 لألسفل

1 
2 

23 
24 

 األنثويطول المخروط  10
 ( سم 7.2قصير اقل من ) 

 ( سم11.0 – 7.2متوسط ما بين ) 
 ( سم 11.1من )   أكثرطويل 

1 
2 
3 

25 
26 
27 

 مسطحة شكل نهاية الحرشفة الكربلية 11
 وفة للخلف قليالمعق

1 
2 
3 

28 
29 
30 
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 معقوفة للخلف كثيرا

 حجم  البذرة 12
 صغيرة
 متوسطة
 كبيرة

1 
2 
3 

31 
32 
33 

   المدروسة Pinusمصفوفة الصفات المظهرية المنتخبة لرسم األشكال عديدة األضالع ألنواع  الصنوبر  :2الجدول  
  charactersالصفات  Speciesاألنواع  ت

A B C D E F G H I J K L 

1 P. brutia 1 2 3 2 2 2 1 1 1 2 1 2 
2 P. halepensis 4 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 
3 P. eldarica 2 2 3 2 1 2 1 1 1 2 1 2 
4 P. pinea 3 1 2 3 2 2 1 1 1 2 2 3 
5 P. canariensis 3 2 3 4 2 3 2 1 1 3 3 3 
6 P. radiata 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 
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P. pinea                                                           P. eldarica                                                                                 
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P. radiata                                                      P. canariensis 

 مقارنة أنواع الصنوبر المدروسةالمخططات البيانية عديدة األضالع ل :1شكل ال                                
المدروسة،  لألنواع رسم شجرة التعنقدل( 3 صفة مظهرية )الجدول 53لتحليل العددي للصفات المظهرية فقد استخدمت ا أما       

 75.47             نسبة مئوية للتشابه  بأعلى P. eldarica و P. brutiaبين النوعين  األولالتحليل تكون العنقود  منونتج 
أظهرت النتائج أن ، ثم درستالتي  53صفة من بين الصفات الـ  40بلغ عدد الصفات المشتركة بين النوعين  إذ(، 2% )الشكل 

 لتكون األساس%  58.49التي بلغت  ، لذلك ارتبط به بالنسبة المئوية للتشابهP. brutiaكان أقرب إلى النوع  P. radiataالنوع 
العنقود  اشتركا في تكون P. canariensisو P. pineaين النوع أنالنتائج  أظهرت ةالثالثفي تشكيل العنقود الثاني. وفي المرحلة 

 P. pinea ثم جمعت العناقيد الثالثة في عنقود واحد عندما اشترك النوع % 52.83النسبة المئوية للتشابه ببه  الذلك ارتبط الثالث،
 P. halepensisالنوع  أنبهذه العملية، ويظهر الشكل السابق أيضا  حللت% من الصفات التي  39.62بـ  P. brutiaلنوع وا

%.  26.41النوعين بدرجة تشابه بلغت ، واتضح هذا في صفة مظهرية 40اختلفا في  ، إذP. brutia من األنواعبعد أكان 
 .Pو P. pineaمن أن الصنوبر الثمري والصنوبر الكناري  Andres( 1999) وجاءت هذه النتيجة مطابقة لما وجده 

canariensis  وأن الصنوبر الحلبي  60ارتبطا بعنقود واحد بنسبة تشابه ،%P. halepensis  أعطى أقل نسبة للتشابه بلغت
30  .% 
           ( متغيرا 28ة، التي شملت )وأما تحليل البيانات ذات العالقة بالمكونات الكيميائية ألنواع الجنس قيد الدراس       

(، فنتج منها تكون العنقود األول من النباتات نفسها التي اشتركت في 5( وحللت عدديا ، وكما هو موضح في الجدول )4)الجدول 
النباتات مع تكوينه في الدراسة المظهرية مع اختالف في درجة التشابه بين األنواع المكونة للعناقيد، وكذلك في تسلسل ارتباط 

(، بالنسبة المئوية للتشابه 3بعنقود، كما هو موضح في الشكل ) P. eldaricaبـ  P. brutia  بعضها، ففي المرحلة األولى ارتبط
مركبا من مجموع المركبات العضوية التي فصلت وشخصت  13% والتي نتجت من اشتراكهما بـ  46.42التي أبدياها، التي بلغت 

التي كانت سبب ظهور العنقود الثاني  P. radiataو  P. canariensisمركبا مشتركا بين  12، في حين كان في الدراسة الحالية
  P. canariensisأقرب إلى    P. halepensis%، ومن الشكل نفسه تبين أن  42.26بين هذين النوعين عند درجة تشابه بلغت 

 .P% من مجموع المكونات الكيميائية مع  31.69اشتراكه بنسبة  الذي التحق بالعنقود الثاني عن طريق P. radiataيليه  

canariensis  . 
 .P% من المتغيرات المشتركة بين  31.69وفي المرحلة النهائية لعملية التحليل ربطت العناقيد الثالثة ببعضها من       

halepensis وP. brutia أن أوطأ نسبة للتشابه كانت بين ، وتبين من العناقيد التي نتجت من عملية التحليل هذهP.  pinea  و
P. brutia وأظهرت نتائج الدراسة أيضا أن 14.37، إذ بلغت .%P. halepensis    الذي كان في الطرف األبعد عنP.  
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brutia ة التي ينتجها خالل عملية التحليل التي استندت إلى الصفات المظهرية قد اقترب مرتبة من ذلك النوع بالمركبات الكيميائي
 كال النباتين.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .Pinus sp الصنوبر ألنواع الشجري المخطط لرسم العددي التصنيف في المنتخبة المظهرية الصفات رموز :3 الجدول
 المدروسة

 الصفة تسلسل ) السجية (الصفة رمز السجايا(  ( الصفات التفصيالت الصفات ت

 الساق طبيعة 1

 1 1 لةقلي أفرع ذو مستقيم
 2 2 متوسطة أفرع ذو مستقيم
 3 3 عديدة أفرع ذو مستقيم
 4 4 عديدة أفرع ذو مائل

 تاج الشجرة شكل 2

 5 1 كثيف مظلي – كروي
 6 2 الكثافة قليل منتظم غير مخروطي

 7 3 كثيف منتظم مخروطي
 8 4 كثيف كوكبي– بيضي مخروطي

 9 5 منتظم ومتماثل هرمي
 10 6 منتظم شعاعي هرمي

 القشرة طبيعة 3

 11 1 جدا سميكة متشققة
 12 2 وعريضة رقيقة حراشف ذات ملساء
 13 3 عميقة طولية شقوق ذات سميكة حراشف

 14 4 الشقوق عميقة سميكة متشققة
 15 5 متقشرة جدا سميكة متشققة
 16 6 متشققة شبه رقيقة حرشفية

 ) القشرة ( القلف لون 4

 17 1 محمر نيب
 18 2 محمر برتقالي
 19 3 فاتح بني
 20 4 رمادي – فضي
 21 5 داكن بني أحمر

 22 6 برتقالي – أحمر بني

 الساق تفرع طبيعة 5
 23 1 قاعدي

 24 2 متفرع غير / علوي

 الساق على األغصان ترتيب 6
 25 1 متبادل
 26 2 متقابل
 27 3 حلقي
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 األغصان تفرع زاوية 7

 ˚50 – 48  1 28 
˚55 – 54  2 29 
˚58 – 56  3 30 
˚70 – 68 4 31 
˚75 – 74  5 32 
˚86 – 84  6 33 

 القشرة طبيعة 8

 46 1 متشققة جدا سميكة
 47 2 عريضة حراشف ذات ملساء رقيقة

 48 3 طولية شقوق ذات حرشفية سميكة
 49 4 الشقوق عميقة سميكة

 50 5 متقشرة متشققة جدا يكةسم
 51 6 متقشرة غير حرشفية رقيقة

 التاج عرض 9
 52 1 م ( 4.60 ) من أقل العرض قليل
 53 2 م (  4.61 – 6)  بين العرض متوسط

 54 3 م ( 6 ) من أكثر عريض

 الغصن طول 10
 55 1 م ( 3 ) من أقل قصير
 56 2 م ( 3.1 – 7 ) بين متوسط
 57 3 م ( 7 ) من كثرأ  طويل

 الساق عقد بين المسافة 11
 58 1 سم ( 36  ) من أقل
 59 2 سم ( 37 – 68  )  بين

سم فأكثر   68  3 60 

 الساق في العقد عدد 12
 61 1 عقدة ( 11 ) من أقل

 62 2 عقدة ( 11.1 -12.6 )  بين
 63 3 عقدة ( 12.6  ) من أكثر

 يالطبيع التقليم ارتفاع 13
 64 1 م ( 2.20 ) من أقل
 65 2 م (2.25 - 4.70 ) بين

 66 3 م ( 4.70 ) من أكثر

 الواحدة العقدة في الفروع عدد 14
 67 1 ( 3.6 )  من أقل قليلة
 68 2 (3.7 –6.7)  بين متوسطة
 69 3 ( 6.7 ) من  أكثر كثيرة

 النامية القمة طول 15
 70 1 سم ( 4.1 ) من قليلة أقل

 71 2 سم (4.2 –6.3) بين
سم فأكثر 6,3  3 72 

 اإلبرة لون 16

 73 1 داكن أخضر
 74 2 المع فاتحة أخضر
 75 3 المع مصفر – أخضر
 76 4 مزرق أخضر – أخضر

 77 5 أخضر -أصفر

 اإلبرة حافة 17
 78 1 ملساء
 79 2 مسننة

 الواحد الغمد في اإلبر عدد 18
2 1 80 
3 2 81 

 اإلبرة غمد 19
 82 1 ملم ( 5.1 ) من أقل قصير
 83 2 ملم (5.2 –9.8) بين متوسط
 84 3 ملم ( 9.8  ) من أكثر طويل

 85 1 سم ( 8.5 ) من أقل قصيرة اإلبرة طول 20
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 86 2 سم (8.6–14) بين متوسطة
 87 3 سم ( 14 ) من أكبر طويلة

 اإلبرة عرض 21
 88 1 لمم ( 0.85  ) من أقل قليل
 89 2 ملم ( 0.86–1.46 )  بين متوسط
 90 3 ملم ( 1.46 ) من أكبر كبير

 اإلبرة سمك 22
 91 1 ملم ( 0.515  ) من أقل قليل
 92 2 لمم (0.516 –0.600) بين متوسط
 93 3 ملم ( 0.600 ) من أكبر كبير

 الفروع على اإلبر تجمع 23
 94 1 الفرع طول على

 95 2  ( فرشاة شكل على ) لفرعا نهاية في

 اإلبرة طول / اإلبرة عرض نسبة 24
 96 1 (  0.0097  )  من أقل

 97 2 ( 0.0097 )  من أكثر

 الغصن على األنثوي المخروط ارتكاز طريقة 25

 98 1 قصير عنق ذو أو جالس
 99 2 جالس

 100 3 قصير عنق ذو معنق
 101 4 طويل عنق ذو معنق

 األنثوي المخروط اهاتج 26
 102 1 لالعلى أو عمودي

 103 2 لالسفل

 األنثوي المخروط طول 27
 104 1 سم ( 7.5 ) من أقل قصير
 105 2 سم (7.6–11) بين متوسط
 106 3 سم ( 11 ) من أكثر طويل

 األنثوي المخروط عرض 28
 107 1  سم ( 4.5  ) من أقل
 108 2  سم (4.6 –6.6  ) بين

 109 3 سم ( 6.7 ) من أكبر

 األنثوي المخروط شكل 29

 110 1 بيضي – مخروطي
 111 2 متطاول مخروطي

 112 3 كروي شبه أو بيضي
 113 4 متطاول بيضي – مخروطي

 114 5 بيضي إسطواني
 115 6 بيضي

 الغصن على األنثوية  المخاريط ترتيب 30
 116 1 أكثر أو رباع أو ثالث أو مثنى

 117 2 مزدوجة أو منفردة
 118 3 متجمعة أو منفردة

 المخروط عرض /  المخروط طول نسبة 31
 119 1 ( 1.8 )  من أقل قليلة
 120 2 ( 1.8   )  من أكبر كبيرة

 األنثوي للمخروط الكربلية الحرشفة شكل 32
 121 1 ومسطحة معقوفة غير النهاية
 123 2 قليال للخلف معقوفة النهاية
 124 3 كثيرا للخلف معقوفة النهاية

 الكربلية الحرشفة طول 33

 125 1 ملم ( 25 ) من أقل قصيرة
 126 2 ملم ( 30 – 25.1 ) بين متوسطة
 127 3 ملم ( 36 – 30)  بين طويلة
 128 4 ملم ( 36 ) من أكبر جدا طويلة

 الكربلية الحرشفة عرض 34
 129 1 ملم ( 11 ) من أقل
 130 2  ملم (11.1 –15) بين

 131 3 ملم ( 15 ) من أكبر
 134 1 ( 2 )  من أقل قليلة عرضها / الحرشفة طول نسبة 35
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 135 2 ( 2 ) من  أكبر كبيرة  

 كربلية حرشفة كل في البذور عدد 36
1 1 136 
2 2 137 

 مخروط لكل الكربلية الحراشف عدد 37
 138 1 ( 59 ) من  أقل
 139 2  (59 –78  ) ن بي

 140 3 ( 78  )  من أكثر

 األنثوي المخروط لون 38

 141 1 داكن بني
 142 2 محمر قهوائي

 143 3 لماع كستنائي أحمر
 144 4 محمر

 145 5 لماع بني 
 146 6 رمادي  - بني

 األنثوي المخروط  قاعدة شكل 39
 symmetrical 1 147 متناظرة  مستديرة

 Asymmetrical 2 148  متناظرة غير مائلة

 الحرشفة قمة شكل 40

 149 1 غائرة والسرة بيضاء خطوطا يحمل والترس مستديرة
 150 2 بارز نتوء ذات بارزة والسرة مستديرة شبه

 151 3 عريض ترس ذات سميكة
 152 4 مستديرة

 153 5 مدببة نهاية وذات للخلف معقوفة
 154 6 مستديرة شبه نهاية ذات ةناعم مسطحة

 األنثوي المخروط عنق 41
 155 1 ملم ( 8 ) من أطول طويل
 156 2 ملم ( 8 ) من أقل قصير

 157 3 معنقة غير

 شكل البذرة 42

 158 1 اهليلجي –بيضي 
 159 2 بيضي  -مستدير

 160 3 بيضي متطاول 
 161 4 بيضي

 162 5 معيني –بيضي 
 163 6 ديرمست

 البذرة حجم 43
 164 1 ملم ( 6 ) من أقل  صغيرة
 165 2 ملم (6.1 -10 ) بين متوسطة
 166 3  ملم ( 10  ) من أكبر كبيرة

 البذرة عرض 44
 167 1 ملم ( 4 ) من أقل
 168 2  ملم (4.1 –6) بين
 169 3 ملم ( 6  ) من أكبر

 عرضها / البذرة طول نسبة 45
 170 1 ( 2 )  من أقل قليلة
 171 2 ( 2 ) من  أكبر كبيرة

 البذرة جناح طول 46
 172 1 ( ملم 10من )  أقل  قصير
 173 2 ملم (10.1 -20) بين  متوسط
 174 4 ملم ( 26 ) من أكبر جدا طويل

 البذرة جناح عرض 47
 175 1  ملم ( 5.5 ) من أقل
 176 2  ملم (5.6 –8) بين
 177 3 ملم ( 8  ) من أكبر

 لون جناح البذرة 48
 178 1 بني فاتح

 179 2 أصفر فاتح 
 180 3 قهوائي
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 181 4 قهوائي محمر 
 182 5 بني داكن

 البذرة لون 49

 183 1 مسود
 184 2 فاتح بني

 185 3 مصفر
 186 4 باالسود مرصع  فضي فاتح
 187 5 مسودة – داكن بنية

 الذكري طالمخرو  طول 50
 188 1 ملم ( 27 ) من أقل
 189 2  ملم (27 –38) بين
 190 3 ملم ( 38 ) من أكبر

 الذكري المخروط عرض 51
 191 1 ملم ( 20 ) من أقل
 192 2 ملم (20 -26 ) بين
 193 3 ملم ( 26 ) من أكبر

 عرضه / الذكري المخروط طول نسبة 52
 194 1 قليل
 195 2 كبير

 للبذرة الخشبي غالفال 53
 196 1 موجود

 197 2 موجود غير

 
 

 بوساطة  .Pinus spرموز المكونات الكيميائية التي استخدمت في رسم المخطط الشجري ألنواع الصنوبر   :4الجدول  
   العددي التصنيف

 تسلسل
 تسلسل الرمز رمز وجوده محتوى النبات من المركب المركبات الكيميائية المركب

1 Apigenin 
 1 1 موجود

 2 2 غير موجود

2 Kayaflavone 
 3 1 موجود

 4 2 غير موجود

3 Kaempferol 
 5 1 موجود

 6 2 غير موجود

4 Chrysoeriol 
 7 1 موجود

 8 2 غير موجود

5 Luteolin 
 9 1 موجود

 10 2 غير موجود

6 Tricin 
 11 1 موجود

 12 2 غير موجود

7 Quercetin 
 13 1 دموجو 

 14 2 غير موجود

8 Isorhamaetin 
 15 1 موجود

 16 2 غير موجود

9 Azaleatin 
 17 1 موجود

 18 2 غير موجود

10 Myircetin 
 19 1 موجود

 20 2 غير موجود
11 Gossypetin 21 1 موجود 
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 22 2 غير موجود

12 Dephretin 
 23 1 موجود

 24 2 غير موجود

13 Umbelliferone 
 25 1 موجود

 26 2 غير موجود

14 Coumarin 
 27 1 موجود

 28 2 غير موجود

15 Aesuletin 
 29 1 موجود

 30 2 غير موجود

16 Salicylic acid 
 31 1 موجود

 32 2 غير موجود

17 Syringic acid 
 33 1 موجود

 34 2 غير موجود

18 Gallic acid 
 35 1 موجود

 36 2 غير موجود

19 Hydroxybenzoic acid 
 37 1 موجود

 38 2 غير موجود

20 Pyrogallol 
 39 1 موجود

 40 2 غير موجود

21 Hydroquinone 
 41 1 موجود

 42 2 غير موجود

22 Resorcinol 
 43 1 موجود

 44 2 غير موجود

23 Catechol 
 45 1 موجود

 46 2 غير موجود

24 Rutin 
 47 1 موجود

 48 2 ير موجودغ

25 Vanillin 
 49 1 موجود

 50 2 غير موجود

26 Cinnamic acid 
 51 1 موجود

 52 2 غير موجود

28 Phenol 
 53 1 موجود

 54 2 غير موجود

27 Myircetin 
 55 1 موجود

 56 2 غير موجود

28 Quercetin-7- glucoside 
 57 1 موجود

 58 2 غير موجود

 
 قيد الدراسة  .Pinus spصفوفة المركبات الكيميائية التي استخدمت في رسم المخطط الشجري ألنواع الصنوبر م  :5الجدول 

 

Characters Species 
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1000001010101000101010100010001010101010101010101000101010 P. brutia 

0010100010101010101010001010101000101010101000101010101010 P. halepensis 

1010101010101000101010101010001010101010101010101010101010 P. pinea 

1000000010001010001000000000101010100010100000101010101000 P. eldarica 

1010000000001000001010001010001010101010100010101000101010 P. canariensis 

1010000010100000001010001010001000101010101010101000101010 P. radiata 

 

 
  . Pinus sp العراق شمالي في المدروسة الصنوبر أنواع بين التشابه درجة يظهر الذي الشجري المخطط  :2 الشكل

  .P.  brutia 3 -.  P.  eldarica  6   P   -1 ان حيث. دراستها تم التي المظهرية الصفات على باالعتماد

radiata – 4 P. pinea –   5-   -. P. canariensis 2  P. halepensis 
 



 وآخرون هايس صايل الجواري
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1 3 5 6 2 4

  100.00

   71.46

   42.91

   14.37

Observations

Similarity

 
   باالعتماد على المكونات .Pinus spالمخطط الشجري الذي يظهر درجة التشابه بين أنواع الصنوبر المدروسة  :3الشكل 

 الكيميائية التي تم دراستها
   

( نالحظ ان المخططات 2( والمخطط الشجري الشكل )1الشكل ) األضالعطات البيانية العديدة المخط إلىومن خالل النظر       
المتشابهة مظهريا منها في المخطط الشجري وقد يعود سبب ذلك الى  األنواعبين  أكثرتقاربا  أظهرتقد  األضالعالبيانية العديدة 

 أن هاتين الدراستين تجريان ألول مرة على أنواع الجنس نوع الصفات المستخدمة في الحالتين وعدد تلك الصفات، علما ب

L.suniP ( 1998في العراق. وقد توافقت هذه النتائج مع نتائج دراسة كل من الزبيدي)،            (1999)Andres et al.,  و 
(2002 )et al.,  Liber ( 2008( وعبيد )2007( والمعاضيدي وآخرون )2003والمعاضيدي .) 
 

 لعربيةا المصادر

 Pistacia(. دراســة تشخيصــية مقارنــة للصــفات المظهريــة والكيميائيــة ألصــناف الفســتق 2009) الجــواري، هــايس صــايل جــرجيس

vera L.  ،كلية الزراعة والغابات، جامعة الموصل، العراق. في محافظة نينوى. رسالة ماجستير 
  Lallemantia  Fischو  .Ajugqa Lو .Marrubium L)  (. دراسـة تصـنيفية لألجنـاس1998الزبيـدي، عـادل موحـان عـداي )

 جامعة بغداد، العراق.  ،دكتوراه، كلية العلوم في العراق، أطروحة   Labiatae العائدة للعائلة الشفوية ( .Lamium  Lو
المزروعـة فـي   .Vitis vinifera L(. دراسة للصفات المظهريـة والكيميائيـة لـبعض أصـناف العنـب 2011الطالب، نور نبيل يحيى )
  . ، جامعة الموصل، العراقللعلوم الصرفة رسالة ماجستير، كلية التربية .محافظة نينوى

رســالة ماجســتير، كليــة  .  .Citrus Lوتشــريحية لمقارنــة بعــض أنــواع  جــنس (. دراســة مظهريــة2008عبيــد، أســماء كــاظم عجيــل )
 العراق. ، التربية، جامعة ذي قار

ماجسـتير، كليـة العلـوم،  رسـالة .( فـي العـراق Teucrium L. ) Labiataeدراسـة تصـنيفية لجـنس  (.1988عمـران، زيـدان خلـف )
 جامعة البصرة، العراق. 

اطروحــة دكتــوراه،  .( فــي العــراقBoraginaceae) .Onosma L(. دراســة مقارنــة ألنــواع الجــنس 1992المشــهداني، عذيــة نــاهي )
 كلية العلوم، جامعة بغداد.  
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أطروحــة  .( فــي العــراقRosaceae)  .Prunus L(. دراســة تصــنيفية مقارنــة ألنــواع الجــنس2003ر محســن )المعاضــيدي، عــام
 دكتوراه، كلية الزراعة والغابات، جامعة الموصل، العراق.

(. التصــنيف العــددي لجــنس الزعــرور 2007زيــره فــان عبــد الخــالق ) ،الدوســكي ؛ســليم إســماعيل، شــهباز ؛المعاضــيدي، عــامر محســن
Crataegus L. ( Rosaceae ) 15 -1 ،(1)18 .في شمال العراق. مجلة علوم الرافدين. 

كليـــة الزراعــة، جامعـــة حلــب، مديريـــة الكتــب والمطبوعـــات الجامعيــة، مطبعـــة  .(. علــم الشـــجر )الدنــدرولوجيا(2003نحــال، إبـــراهيم )
 جامعة حلب، سورية.
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