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  .Rosaceae (Crataegus L(التصنيف العددي لجنس الزعرور 

  في شمال العراق

   
  

  

  

  

  

  )4/12/2006 تاريخ القبول ، 25/6/2006تاريخ االستالم (

  

  الملخص 

النامية في العـراق   .Crataegus Lتضمن البحث الحالي تصنيف أنواع وضروب جنس الزعرور 

 .C. azarolus var. aronia ، C.azarolus var. pontica ، C. azarolus var(تصنيفاً عددياً والتي هي 

Sharania، C. monogynaو   C. meyeri (  وحبـوب اللقـاح وعـدد    بأستعمال الـصفات المظهريـة 

وأعلى مستوى للتـشابه    ) % 30-60(وأتضح ان مدى التشابه بين هذه االنواع قد تراوح          . الكروموسومات

، أمـا المراتـب   C. azarolus var. sharaniaو  C. azarolus var. aroniaبين الضربين   % 68هو 

، وهذا دليل على التغـايرات      %51التصنيفية للجنس في المخطط الشجيري فأنها التقت عند مستوى تشابه           

  . الواسعة التي تبديها أنواع هذا الجنس فيما بينها

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Numerical Taxonomy for Genus Crataegus L. (Rosaceae) 

in North of  Iraq 
 

 
 
 
 

 
 

ABSTRACT 
The present research included numerical taxonomy for the genus Crataegus L. 

which is growing in Iraq and represented by the following five taxa namely:         
(Crataeques azarolus var. aronia, C.azarolus var. pontica, C. azarolus var. sharania ,     
C. monogyna and C. meyeri) by using morphological, pollen grains and Chromosomal  
number features.   
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The results showed that the similarity range among the species was 30-68%             
and the highest Similarity was 68% found between the C. azarolus var. aronia  and             
C. azarolus var. sharania.  

In dendrogram the taxa meet at (51%) level of  similarity, indicating awide range of 
Variation among the taxa of this genus.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المقدمة 
 التابعـة   Sub Family Moloideae:الى العويئلة التفاحيـة  .Crataegus L ينتمي جنس الزعرور 

                    والـذي يعـد مـن االجنـاس الكبيــرة فـي هـذه العائلـة         Family: Rosaceaeللعائلـة الورديـة  
) (Christensen,1992،     نـوع تنتـشر فـي المنـاطق     200-1200اذ ان عدد انواعـه تتـراوح بـين                   

                   المعتدلة مـن نـصف الكـرة األرضـية الـشمالي فـي أسـيا وأوربـا وأمريكـا وشـمال أفريقيـا                      
)Raeder–Roitzsch, 1969; Christensen, 1992; Harlow and Harrar, 1996 .(    أمـا فـي العـراق

السيما في  فينتشر في بيئات جبلية وفي الوديان وقرب مصادر المياه وضفاف الجداول وفي غابات البلوط               
، وينمو في الترب الثقيلة والمنحدرات الصخرية وفي المناطق ذات االمطار التـي             المناطق المفتوحة منها  

  . )Guest, 1966 Townsend and(  ملم سنوياً 300-1000تتراوح بين 
لم تعد الدراسات التصنيفية الحديثة ضيقة األفق كالسابق وأنما اتسعت لتشمل جوانب عديدة مواكبـة               

، فقد أولى الباحثون والمهتمون فـي مجـال التـصنيف           مي الذي شمل كل فروع علوم الحياة      للتطور العل 
ائية وصفات حبوب اللقاح وغيرها باالضافة الى       اهتماماً كبيراً بدراسة الصفات التشريحية والخلوية والكيمي      

ولقـد  . )Taxon(يح التصنيفي ألي مرتبة تصنيفية      الصفات المظهرية مما ساعد على تحديد الوضع الصح       
ئنـات الحيـة    بين مجاميع الكا Similarities بديلة للتصنيف العددي للتشابهاتقام العلماء باستنباط انظمة

 اعتماداً على تلك التشابهـات حيث يمكن معرفة العالقـات بـين هـذه     Clustersوتركيبها بشكل عناقيد
المجاميـع او المراتب كميـاً عن طريـق قيمـة التشابه او االختالف بين تلك المجـاميع او المراتـب                 

)Good fellow and Board, 1980 (  ان التصنيف العـددي اوTaxometricx    يعـد الـصيغة الحديثـة 
وتطـور  ) Sneath, 1957( الذي تم استخدامه من قبل Adansonion Taxonomyللتصنيف األدناسوني 

  .  تطور استعمال الحاسب االلكترونياستعماله مع
تطبيق فرضياته ) Sneath, 1957(اول من استخدم هذه الطرائق وقد أيد ) Anderson, 1949(ويعد 

          ، وقـد أشـار     يف العـددي  شكل فاعل في نـشوء التـصن      واستخدام الحاسبة في التصنيف التي أسهمت ب      
)Heywood, 1976 (  الى امكانية استعمال الصفات المظهرية فقط بشكل صحيح وكفوء أما اذا أسـتخدمت

 كالخصائص التشريحية والكروموسومية وخـصائص  Non-Visible Featuresصفات اخرى غير مرئية 
، و يجب ان تقسم هذه المعلومات الى        اتيات المستخدمة في التصنيف النب    حبوب اللقاح وغيرها من المعلوم    

          ومن الدراسات التي أجريت في هذا المجال في العراق الدراسة التي قام بهـا كـل مـن   .  stagesمراحل
  . )1992 ،السواح ؛1992 ، المشهداني؛1988 ،عمران(
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 العراق  النامية في Crataegus تصنيف أنواع وضروب جنس الزعرور إلىويهدف البحث الحالي 
عددياً باستعمال الصفات المظهرية لألعضاء الخضرية والتكاثرية وحبوب اللقاح والعدد الكروموسـومي            

  . للنبات

  

  المواد وطرائق العمل 

استخدمت الطرائق الحسابية في الدراسة الحالية إليجاد العالقات والوشائج واالختالفات بين المراتب            

، واسـتخدمت أنـواع     ت من المناطق الشمالية فـي العـراق        جمع التصنيفية ألنواع جنس الزعرور التي    

) Operational Taxonomic Units – OTUS(وضروب هذا الجنس جميعها كوحدات تصنيفية عمليـة  

 على الجوانـب المظهريـة والتـشريحية        استندتوالتي  ) 2001الدوسكي،  (تعزيزاً للدراسة التي قام بها      

 انتخاب أثنتا عـشرة     ةالدراس، فقد  تم في هذه       ة والتوزيع الجغرافي  للقاح والبيئ والكروموسومية وحبوب ا  

 صـفة   19(صفة  ) 50(، وانتخبت   )1(ة ألعداد المخططات عديدة األضالع، كما موضح في الجدول          صف

          وحـدات تـصنيفية عـددياً حـسب مـا أورده          ) 5(للتصنيف العددي لمقارنـة     )  صفة كمية  31نوعية و 

Sneath ) 1957( و  Sneath و Sokal  )1987( والموضحة في الجدول )بعد ذلـك حـسب   . وملحقه) 2

 ذات التشابه   ثم رتبت الوحدات التصنيفية   ) 3( ألنوع وضروب الجنس وحسب الجدول       واالختالفالتشابه  

 التصنيفية شملت المراتب أن إلى العملية تباعاً على النسب األقل واستخدمت  Clustersالعالي بشكل عناقيد

، وهـذه    القرابة أوالعالية في التشابه    ، وبذلك أمكن تمييز المراتب التصنيفية للجنس ذات الدرجات          ميعهاج

 Dendrogram او ما يدعى بالهيكل الـشجيري  Tree – Diagramالعناقيد أمكن تركيبها بمخطط شجيري 

التـي  راسـة و  ألنواع وضروب الجنس قيد الد     % 51على مستوى من التشابه   ) 2(والموضحة في الشكل    

  . تدرس ألول مرة بهذه الطريقة
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   Crataegusالصفات المنتخبة لرسم االشكال متعددة االضالع ألنواع وضروب جنس الزعرور :1الجدول 
 الشفرة  التفصيالت  الصفات  ت

  طول األشواك  1
  قصيرة 

  متوسطة الطول 
  طويلة 

1  
2  
3  

  كثافة األشواك على األفرع   2
  قليلة 
  ةمتوسط
  كثيرة

1  
2  
3  

  عرض نصل الورقة / نسبة طول نصل الورقة   3
  قليلة 

  كبيرة 
1  
2  

  شكل زاوية قاعدة نصل الورقة   4
  حادة 

  منفرجة 
1  
2  

  ) ملم(طول سويق الورقة   5
  قصير  
  طويل 

1  
2  

  الكساء السطحي للحامل الزهري   6
   Tomentoseشعيرات من نوع 
   Villousشعيرات من نوع 

  املس 

1  
2  
3  

  كثافة االزهار على النورة   7
  محتشدة 
  مفككة 

  شبه مفككة 

1  
2  
3  

  عدد تفرعات النورة   8
  )4اقل من (قليلة 

    ) 4اكثر من(كثيرة 
1  
2  

  حجم الثمرة   9
  ملم )10-5(صغيرة 
  ملم ) 15-11(متوسطة 

   ملم 15كبيرة أكثر من 

1  
2  
3  

  حجم البندقة   10
  صغيرة 
  كبيرة

1  
2  

  اح في المنظر القطبي شكل حبوب اللق  11
  مثلث 
   شبه متطاولة –مثلث 

1  
2  

 17  العدد الكروموسومي االحادي   12
34  

1  
2  
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  مصفوفة الصفات لرسم االشكال عديدة االضالع  ألنواع وضروب جـنس الزعـرور               :1ملحق الجدول   

Crataegus .  
  االنواع   ت   Charaetersالصفات 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 
1  Crataegus azarolus var. 

aronia  2  2  2  1  1  1  1  1  2  2  1  1  
2  C.  azarolus var. Pontica  2  1  2  1  2  1  1  2  2  2  1  2  
3  C.  azarolus var. sharania 3  2  2  1  2  1  1  2  3  2  2  1  
4  C. mongyna 1  3  2  2  2  3  2  2  1  1  1  1  
5  C. meyeri  2  2  1  1  2  2  3  2  2  2  1  1  

  

  

ت الصفات المنتخبة  في التصنيف العـددي ألنـواع وضـروب جـنس الزعـرور                تفصيال:  2الجدول  

Crataegus .  
 الشفرة  التفصيالت  الصفات  ت

  طول األشواك   1
  قصيرة 

  متوسطة الطول 
  طويلة 

1  
2  
3  

  لون االشواك   2
  رمادية او بنية مسودة 

  قهوائية او قهوائية داكنة 
  قهوائي محمر 

1  
2  
3  

  الفرع كثافة االشواك على ا  3
  قليلة 

  متوسطة 
  كثيرة 

1  
2  
3  

  طول نصل الورقة   4
   سم 5اكثر من 
   سم 5اقل من 

1  
2  

  عرض نصل الورقة   5
   سم 5اكثر من 
   سم 5اقل من 

1  
2  

  عرض نصل الورقة / نسبة طول نصل الورقة   6
  قليلة 

  كبيرة 
1  
2  

  ) ملم(طول الفص القاعدي لنصل الورقة   7
  قصير 

  متوسط 
  طويل 

1  
2  
3  

  ) ملم(عرض الفص القاعدي لنصل الورقة   8
  قصير 

  متوسط 
  طويل 

1  
2  
3  
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9  
عـرض الفـص    / نسبة طول الفص القاعدي     

  القاعدي 

  قليلة 
  متوسطة 

  كبيرة 

1  
2  
3  

  شكل زاوية قاعدة نصل الورقة   10
  حادة 

  منفرجة 
1  
2  

  الكساء السطحي على السطح العلوي للورقة   11
   Tomentoseشعيرات من نوع 
   Villousشعيرات من نوع 

1  
2  

  عدد فصوص الورقة   12
   4اقل من 

   4اكثر من 
1  
2  

  طول الجزء المسنن من الفص القاعدي   13
  قصير 

  متوسط 
  طويل 

1  
2  
3  

  عدد اسنان الفص من الجهة الخارجية   14
   5اكثر من 
   5اقل من 

1  
2  

  عدد اسنان الفص الكلية   15
   5اكثر من 
  5اقل من 

1  
2  

  ) ملم ( ول سويق الورقة ط  16
  قصير 
  طويل 

1  
2  

  طول نصل الورقة / نسبة طول السويق   17
  قليلة 

  كبيرة 
1  
2  

   Tomentose   الكساء السطحي لسويق الورقة   18
Villous   

1  
2  

  طول األذينات   19
  قصيرة 
  طويلة

1  
2  

  عرض األذينات  20
  قليلة 

  كبيرة 
1  
2  

  شكل حافة األذينات  21
  مسننة 
  ء ملسا

1  
2  

  الكساء السطحي للحامل الزهري   22
Tomentose   

Villous   
  أملس 

1  
2  
3  

  الكساء السطحي للنورات   23
Tomentose   

Villous   
  ملساء

1  
2  
3  

  كثافة األرض على النورة   24
  محتشدة 
  مفككة 

  شبه مفككة 

1  
2  
3  
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  طول النورة   25
  قصير 
  طويل 

1  
2  

  عدد تفرعات النورة   26
  )4 من اقل(قليلة 

  )  فأكثر4(كثيرة 
1  
2  

  نورة / عدد االزهار   27
   10اقل من 

   فأكثر 10 
1  
2  

  الكساء السطحي للقنابات   28
Tomentose   

Villous   
  ملساء

1  
2  
3  

29  
  Hypanthiumطول الكأس الزهري 

  
   ملم 4اقل من 

   ملم فأكثر 4
1  
2  

  شكل األوراق الكأسية   30
  مثلث واسع 
  مثلث ضيق 

1  
2  

  الكساء السطحي لالوراق الكأسية   31
Tomentose   

Villous   
  ملساء

1  
2  
3  

  لون االوراق التويجية   32
  ابيض 

  ابيض محمر 
1  
2  

  عدد األسدية   33
   20اقل من 

   فأكثر 20
1  
2  

  لون المتك   34
  أرجواني 

  اصفر 
1  
2  

  طول الخويط   35
   ملم 8اقل من 

   ملم فأكثر 8
  

1  
2   

  طول القلم   36
  قصير 
  طويل 

1  
2  

  عدد االقالم   37
  قلم واحد 

  اكثر من قلم 
1  
2  

  حجم الثمرة   38
  ملم ) 10-5( صغيرة 
  ملم ) 15-11(متوسطة 

  ) ملم 15اكثر من (كبيرة 

1  
2  
3  

  لون الثمرة   39

  اصفر محمر 
  برتقالي محمر 

  احمر داكن 
   ارجواني داكن –احمر فاتح 

  

1  
2  
3  
4  
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  شكل الثمرة   40
  خفض  كروي من–كروي 

   اسطواني –شبه كروي 
1  
2  

  طول الثمرة   41
  قصير 

  متوسط 
  طويل 

1  
2  
3  

  عرض الثمرة   42
  قليل 

  متوسط 
  كبير 

1  
2  
3  

  عرض الثمرة / نسبة طول الثمرة   43
  ) 1اقل من ( قليلة 

  )  فأكثر 1(كثيرة 
1  
2  

   للبنيدقة األخاديدشكل   44
  زورقي الشكل 

  غير زورقي الشكل 
1  
2  

  لبنيدقة حجم ا  45
  صغير 
  كبير 

1  
2  

  ثمرة / عدد البنيدقات   46
   2 أو 1
   3 أو 2

1  
2  

  ثمرة  / األخاديدعدد   47
   3اقل من 

   فأكثر 3
1  
2  

  شكل حبوب اللقاح في المنظر القطبي   48
  مثلث 
   شبه متطاولة –مثلث 

1  
2  

  نظر االستوائي مشكل حبوب اللقاح في ال  49
  دائري 

  اهليلجي 
  لجي  اهلي–دائري 

1  
2  
3  

   17  العدد الكروموسومي االحادي   50
34  

1  
2  
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  النتائج والمناقشة 
 يتضح انه هناك اختالفات في شكل انواع جـنس الزعـرور          ) 1(وملحقه والشكل   ) 1(من الجدول   

Crataegusفقد اختلف النوعان المدروسة ، C. monogyna و C. meyeri كل مخططهما عن النـوع  بش
C. azarolus وقد اكد وب اللقاح، مما يؤكد اختالفهما في معظم الصفات المظهرية وحببضروبه الثالث ،

  . )2( كما موضح في الشكل أيضايري ذلك المخطط الشج
كثيراً في  C.azarolus var. pontica  و  Crataegus azarolus var. aroniaوقد تشابه الضربان 

 في كثافة االشواك على االفرع وطول وعـرض  اختلفاخارجي وفي مخططهما البياني، اال انهما  المظهر ال 
، وطول الجزء المسنن في الفص القاعـدي        فص القاعدي لنصل الورقة ونسبتهما    نصل الورقة وعرض ال   

تفرعات النورة وطول الكأس    ، كما أظهرا  اختالفاً في عدد        ويق الورقة وطول االذينات وعرضها    وطول س 
ـ        ألمتك ولون   الكاسية األوراق، وشكل   الزهري توائي وعـدد    والثمرة وشكل حبوب اللقاح في المنظر االس

  . األحادي تالكروموسوما
 فقد أختلف عن الضربان السابقان في طـول ولـون   C. azaroluss var. sharaniaاما الضرب  

ـ        األشواك على االفرع وطول الفص القاعدي ل       ون االوراق  نصل الورقة ونسبة طول الفص الى عرضه ول
حبوب اللقـاح فـي المنظـر       ، كما اختلف في حجم وطول وعرض الثمرة وشكل          التويجية وطول الخويط  

  . االستوائي
نجد أن مدى التشابه بين المراتب التصنيفية للجنس قيد الدراسة تراوح بين            ) 3(ومن خالل الجدول    

                   C.azarolus var. pontica  بــين الــضربين % 68تــشابه هــو وأعلــى مــستوى لل) % 30-68(
 ويعدان من أقرب المراتب المتشابهة في معظم الصفات المظهرية وحبوب C. azarolus var. sharani و

الورقة وطول الفص القاعـدي      اللقاح ولكنهما اختلفا في طول ولون وكثافة األشواك وطول وعرض نصل          
بة طوله الى عرضه وشكل األوراق الكأسية حيث كان في النوع األول مثلث ضيق وفي النوع الثاني                 ونس

مثلث واسع ولون األوراق التويجية ابيض في النوع األول وأبيض محمر في النوع الثاني كما ابدى هذان                 
ائي حيـث كـان     النوعان أختالفاً في طول الخويط وحجم الثمرة وشكل حبوب اللقاح في المنظر االسـتو             

) 34( اهليجي في النوع الثـاني والعـدد الكروموسـومي االحـادي             –اهليلجي في النوع األول ودائري      
  . كروموسوماً في النوع الثاني) 17(كروموسوماً في النوع األول و 

  
  .Crataegus مصفوفة نسب تشابــه وأختـالف المراتـب التصنيفية لجنس الزعرور:  3جدول ال

  نواع األ  5  4  3  2  1
100  66  60  36  40  1  
  100  68  32  42  2  
    100  34  44  3  
      100  30  4  
        100  5  

1- C.azarolus var . aronia             2-  C. azarolus var. pontica   
3- C. azarolous var . sharania        4- C. monogyna   
5-   C. meryeri   
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  .Crataegus النواع جنس الزعرور مخططات عديدة االضالع:  1شكل  ال
  

1-      C.azarolus var . aronia        2-    C. azarolus var. pontica   

3-  C. azarolous var . sharania        4-               C. monogyna   

5-                     C. meryeri    
  

مـع    Crataegus azarolus var. aroniaمن التـشابه التقـى الـضرب    % 66وعلى مستوى 

اذ تشابها في معظم الصفات ولكنهما أظهرا اختالفـاً فـي كثافـة     C.azarolus var. pontica الضرب 

، وطول وعرض نصل    وع األول وقليلة في النوع الثاني     األشواك على األفرع حيث كانت متوسطة في الن       
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طول سويق الورقة واألذينات وعرضـها      الورقة والفص واالذينات وعرضها المسنن في الفص القاعدي و        

، وطول  ول قليلة وفي النوع الثاني كثيرة     كما اختلفا ايضاً في عدد تفرعات النورة حيث كانت في النوع األ           

، ولون الثمرة كـان      األول وأرجواني في النوع الثاني     الكأس الزهري ولون المتك اذ كان اصفر في النوع        

، اما شكل حبـوب اللقـاح فـي المنظـر           في النوع الثاني   محمر   اصفر محمر في النوع األول وبرتقالي     

) 17(االستوائي كان دائري في النوع األول واهليلجي في النوع الثاني والعدد الكروموسـومي االحـادي                

  . كروموسوماً في النوع الثاني) 34(كروموسوماً في النوع األول و 

 C.azarolus var. sharania لضرب   مع اCrataegus azarolus var. aroniaوالتقى الضرب 

ت منهـا كثافـة     ، حيث تشابها في عدد من الـصفا       )3(كما موضح في الجدول     % 60شابه  عند مستوى ت  

، وشكل زاوية قاعدة نصل الورقة وكساءها       األشواك على االفرع، وطول وعرض نصل الورقة ونسبتهما       

هة الخارجية والكليـة وشـكل حافـة        السطحي العلوي للورقة وعدد فصوصها وعدد اسنان الفص في الج         

النورة وطولها وعدد االزهـار     االذينات والكساء السطحي للحامل الزهري والنورات وكثافة االزهار على          

، والكساء السطحي للقنابات، كما ابدى هذان الضربان تشابهاً في شـكل االوراق الكأسـية وكـسائها                 فيها

ل الثمرة ونسبة طولها الى عرضها وحجم البنيدقة وشكل         السطحي وعدد االسدية وطول وعدد االقالم وشك      

، وقد أختلف الضربان السابقان في طول ولون        ثمرة والعدد الكروموسومي االحادي   االخاديد وعددها في ال   

األشواك حيث كانت متوسطة الطول ولونها رمادية وبنية مسودة في الضرب األول وطويلة وقهوائيـة أو                

، كما اختلفا في طول وعرض الفص القاعدي ونسبتهما وطـول الجـزء             الثاني قهوائية داكنة في الضرب   

المسنن في الفص القاعدي وطول سويق الورقة وطول وعرض االذينات وعدد تفرعات النـورة وطـول                

الكأس الزهري ولون االوراق التويجية حيث كان ابيض في الضرب األول وأبيض محمر فـي الـضرب                 

الضرب األول وارجواني في الضرب الثاني وطول الخويط وحجـم ولـون            الثاني ولون المتك اصفر في      

وطول وعرض الثمرة وشكل حبوب اللقاح في المنظر االستوائي حيث كان في الـضرب األول دائـري                 

  .  اهليلجي في الضرب الثاني–ودائري 

مـن التـشابه كمـا    %  40 مستوى C. meyeri  و Crataegus azarolus var. aroniaوأظهر 

، لكنهما يتشابهان في طول االشـواك       غم من اختالفهما في المظهر العام     على الر ) 3(ح في الجدول    موض

وكثافتها على االفرع وطول وعرض نصل الورقة ونسبة طول الفص القاعدي الى عرضه وشكل زاويـة                

ق قاعدة نصل الورقة وكساء السطح العلوي لها وسويق الورقة وشـكل األوراق الكأسـية ولـون األورا                

، كما ابدى هذان النوعان تشابهاً في حجم الثمـرة وحجـم البنيدقـة              تويجية وطول الخويط وعدد االقالم    ال

  . لقطبي وعدد الكروموسومات االحاديوشكل حبوب اللقاح في المنظر ا

في حين أظهرا اختالفاً من حيث صفة لون االشواك حيث كانت رمادية او بنية مسودة فـي النـوع            

ى عرضها وطـول الفـص      ونسبة طول نصل الورقة ال    . أو قهوائية داكنة في النوع الثاني     ائية  األول وقهو 

، وعدد فصوص الورقة وطول الجزء المسنن في الفص القاعدي وعدد اسنانه في الجهة              القاعدي وعرضه 
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، وطـول   لفص الكلية ونسبة طول نصل الورقـة      الخارجية وعدد اسنان الفص الكلية ونسبة طول نصل ا        

وعرضها وشكل حافتها كما اختلفا في الكساء السطحي للحامل الزهري والنورات حيث كان من              االذينات  

 في الثاني وكثافة االزهار على النورة حيث كانت محتشدة فـي            Villous في األول و     Tomentoseنوع  

ت كمـا   األول وشبه مفككة في الثاني وطولها عدد تفرعاتها وعدد االزهار فيها والكساء السطحي للقنابـا              

ابدى هذان اختالفاً في طول الكأس الزهري والكساء السطحي لالوراق الكأسية وعدد االسدية ولون المتك               

، وشكل حبوب ن الثمرة وشكل االخاديد للبنيدقة    ، وطول القلم ولو   صفر في األول وأرجواني في الثاني     كان ا 

  . ياللقاح في المنظر القطبي والعدد الكروموسومي االحاد

مـن التـشابه كمـا    %  30 على مستوع C. meyeri فيختلف مع النوع C. monogynaع أما النو

حيث اختلفا في معظم الصفات المدروسة اال ان هذان النوعان أظهرا تشابهاً فـي              ) 3(موضح في الجدول    

طول وعرض نصل الورقة ونسبة طول الفص القاعدي الى عرضه وعدد فصوص الورقة وطول سويق               

، كما ابدى هذان النوعان اختالفاً في طـول االذينـات            السويق الى طول نصل الورقة     ة طول الورقة ونسب 

وعرضها وشكل حافتها وعدد تفرعات النورة ولون المتك وطول الخويط وشكل االخاديد للبنيدقة وشـكل               

  . قطبي والعدد الكروموسومي االحاديحبوب اللقاح في المنظر ال

نرى ان أنواع الجنس معظمهـا      ) 2(والموضح في الشكل    ومن خالل النظر الى المخطط الشجيري       

وان هذه النسبة دليل على التغايرات الواسعة في الصفات المتناظرة هي التي            %  51تلتقي عند نسبة تشابه     

بين انوع وضـروب    % 68، اما نسبة التشابه والتي وصلت الى        دت على عزل هذه االنواع وتصنيفها     ساع

  .   باط انواعه بعضها بالبعض اآلخرهذا الجنس فهي دليل على ارت

 فقد أظهرت تقاربـاً كثيـراً بـين األنـواع      Polygonalsوأن المخططات البيانية عديدة االضالع 

ب  الثالثة وقد يعود سبC. azarolusالمتشابهة مظهرياً في المخطط الشجيري وخاصة في ضروب النوع 

دت لعددي ألنواع هذا الجنس معظم الحقائق التـي ور        ، وقد اكد التصنيف ا    ذلك الى انتمائهم الى نوع واحد     

  . عند دراسته ألنواع هذا الجنس) 2001الدوسكي، (في النتائج التي توصل اليها 
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1-    C.azarolus var . aronia          2-      C. azarolus var. pontica   

3- C. azarolous var . sharania        4-                  C. monogyna   

5-                    C. meryeri   

  . Crataegusالمخطط الشجيري الذي يبين درجات التشابه واالختالف بين أنواع جنس الزعرور :  2شكل ال
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