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باحثة

:اخلال�صة

-:) وهيBrassicaceae( تناولت الدراسة احلالية خصائص برشة الورقة لثامنية انواع من العائلة الصليبية

Alliaria petiolata (M.Bieb) Cavara et Grand, Aubrieta parviflora Boiss, Cardamine hirsuta
L. , Crambe orientalis L., Eromobium aegyptiacum (Spreng.)Schweinf.et Asch.ex Boiss,

Parlatoria cakiloidea Boiss, Sterigmostemum sulphureum (Banksetsol.)Bornm, Torularia
torulosa (Desf.)O.E.Schulz

اذ درست خاليا البرشة االعتيادية واملعقدات الثغرية يف هذه االجزاء كام لوحظت الفروقات يف ابعاد خاليا

 اضافة اىل التغايرات يف املعقدات الثغرية من حيث،البرشة االعتيادية واشكال جدراهنا العمودية وجدراهنا املامسية
 باالضافة اىل وجود طرزAnisocytic type  وكان اكثر انواع الطرز شيوع ًا هو الطراز املتباين، ابعادها وانواعها

 وAnomotetracytic type و الطراز الشاذ رباعي اخلالياActinocytic type اخرى كالطراز النجمي
.  باالضافة اىل التغاير يف تردد الثغور عىل سطحي الورقةParaytic type الطراز املتوازي
 الطراز املتباين،  العائلة الصليبية،  املعقدات الثغرية، برشة الورقة: الكلامت املفتاحية

Absract

*مستل من رسالة املاجستري للباحث االول

The present study delts with properties of leaf epidermis for eight species belong to Brassicaceae family and these species are: Alliaria petiolata (M.Bieb)Cavara et Grand, Aubrieta parvi-

flora Boiss, Cardamine hirsuta L., Crambe orientalis L., Eromobium aegyptiacum (Spreng.)
Schweinf.et Asch.ex Boiss. , Parlatoria cakiloidea Boiss. , Sterigmostemum sulphureum (Banksetsol.)Bornm, Torularia torulosa (Desf.)O.E.Schulz. Stomatal complexes and ordinary epidermal cells were studied

in these parts. Differences were observed between dimensions of

ordinary epidermal cells and the forms of anticlinal walls, tangential walls, variations were observed in the stomatal complexes in dimensions and types . The more commen types was Anisocytic type in addition to the existence of other types such as Actinocytic, Anomotetracytic
and Paraytic type and also to the variations in the frequency of stomata on both surface of leaf.
Key words: Leaf epidermis, Stomatal complexes, Brassicaceae family , Anisocytic type

*Part of MSc .thesis of First Author

دراسة برشة الورقة النواع خمتلفة من العائلة الصليبية  Brassicaceaeيف العراق

املقدمة :

رشا خالد  ...أ.م.د خليل ابراهيم

الكبرية الواسعة االنتشار يف النصف الشاميل من الكرة

تعد العائلة الصليبية(  (Brassicaceae (Cr u

االرضية حيث اشار[]2ان العائلة تتكون من 380

 Mustard familyمن العائالت النباتية املهمة وقد

و  177نوع يف العراق بينام ذكر [ ]3ان العائلة تضم

 ciferaeاملعروفة بعائلة اخلردل او العائلة اخلردلية

سميت هبذا االسم لكوهنا مصدر للخردل وايض ًا سميت
بالعائلة الصليبية الن التويج مؤلف من اربع اجزاء

منفصلة ومتصالبة  ،Cruciform corollaتتميز

نباتات العائلة بازهارها الشعاعية التناظ ر Actin o
 morphic symmetricalوغالفها الزهري يتألف
من اربع أوراق كأسية واربع اوراق توجيية واالسدية

طويلة االربع  Tetradynamousاما بالنسبة للثامر
فقد تم تقسيم العائلة باالعتامد عىل قانون الطول/

العرض حيث ان الثمرة خريدلة ( Siliculaالطول اقل

من العرض بثالث مرات) او قد تكون الثمرة خردلة
( Siliquaالطول اكثر من العرض بثالث مرات) [.]1

أن العائلة مصدر لكثري من النباتات الغذائية منها اللهانة

.Brassica oleraceae Lوالشلغم Brassica

 .rapa Lوالفجل االبيض Raphanus sativus

جنس و 3000نوع يف العامل وتتمثل بحوايل  80جنس

 2500نوع موزعة عىل  350جنس يف مجيع انحاء
العامل ،بينام ذكر [ ]4وجود اكثر من 200جنس وأكثر

من  2000نوع يف العامل ،واشار [ ]5اىل ان العائلة

تضم  3200نوع يف العامل ،اما [ ]6فقد ذكروا ان عدد

اجناس العائلة هي  385جنس وعدد االنواع 3400

نوع يف العامل ،بينام اكد [ ]7ان عدد االجناس 365
جنس وعدد االنواع  3250نوع يف العامل ،ان الدراسة
التصنيفية تكون معتمدة عىل كثري من األدلة ،بام فيها

الصفات الترشحيية التي تعترب واحدة من هذه االدلة

ذات القيمة التصنيفية حيث ان للصفات الترشحيية
امهية كبرية يف كوهنا تظهر اختالفات مهمة ومتنوعة

وتكون هذه االختالفات يف خمتلف املجاميع النباتية.
وقد اشار [ ]8ان الصفات الترشحيية ذات فائدة قد

تكون مساوية أو أكرب من الصفات املظهرية الهنا أقل

 .Lوالرشاد  .Lepidium sativum L.وغريها

تأثر بالظروف املحيطة ،ومن أهم الدراسات التي

مصدر للزينة مثل املنشور Matthiola incana

العديد من العائالت ترشحيي ًا ومن ضمنها العائلة

باالضافة اىل بعض انواع نباتات العائلة التي تعترب

اعتمدت عىل الصفات الترشحيية دراسة [ ]9اذ درسا

 .(L.) R.Brوالشبوي Erysimum repandum

الصليبية حيث اشارا إىل من أهم الصفات الترشحيية

 Desvوغريها [.]2

احلاوية عىل مادة املايروسني  Myrosinوإىل وجود

 .Lوورد الفضة )Lobularia maritime (L.
تعد العائلة الصليبية  Brassicaceaeمن العائالت

هي وجود اخلاليا االفرازية Secretory cells
الطراز الثغري املتباين  ،type Anisocyticان من
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رشا خالد  ...أ.م.د خليل ابراهيم

وأشكال خاليا البرشة وأبعادها حتت املجهر املركب

فكانت شديدة التموج ،Strongly undulate

املدرجة  Ocular micrometer Wildوصورت

العليا كانت مستقيمة  -منحنية Striaght –curved

نوع  Olympusباستعامل مقياس العدسة العينية
باستخدام كامريا نوع  ،Sonyومن اجلدير بالذكر انه
تم استخراج دليل الثغور يف هذه الدراسة وفق كتاب
التحضريات املجهرية [ ]16وفق املعادلة االتية:

ويف النوع  C.orientalisفأن جدران خاليا البرشة
أما جدران خاليا البرشة السفىل فكانت منحنية
 ، Curvedبينام كانت جدران خاليا البرشة العليا
مستقيمة – منحنية يف النوع S.sulphuerum

دليل الثغور= (عدد الثغور /عدد الثغور  +عدد

أما جدران خاليا البرشة السفىل فكانت منحنية-

تم حساب قوة التكبري باالعتامد عىل املعادلة االتية:

خاليا الرشة العليا والسفىل بكوهنا مستقيمة – منحنية

خاليا البرشة االعتيادية) ×100

قوة التكبري = قوة العدسة العينية × قوة العدسة

الشيئية × قوة تكبري الكامريا ان وجدت

متموجة  ، Curved – undulateومتيزت جدران
 Striaght –curvedيف النوع ،E.aegyptiacum
وكانت جدران خاليا البرشة العليا والسفىل منحنية
– متموجة  Curved – undulateيف النوع

النتائج واملناق�شة:

 –1املنظر السطحي لبرشة الورقة

 ،T.torulosaوكانت جدران اخلاليا العمودية

The surface view of leaf Epidermis

للنوعني  C.orientalisو S.sulphuerum

البيانات اخلاصة باملنظر السطحي لبرشة الورقة

متسمكة بشكل عقد تشبه املسبحة  Knobeوعىل

اظهرت نتائج الدراسة ان هناك اختالف ًا يف اجلدران

للنوعني قيد الدراسة شكل ( (2وكانت بشكل عقد

 gential wallsخلاليا البرشة االعتيادية وكذلك

النوعني C.hirsutaوE.aegyptiacumوقد متيز

مدرجة يف اجلدولني ( )1و( )2واللوحة (.)1

املتعامد ة Anticlinal wallsواجلدران املامسيةTa n
يف اشكال جدران خاليا البرشة بني السطح العلوي

للورقة  Adaxialوالسطح السفيل للورقة Abaxial
للنوع نفسه أذ أن جدران خاليا البرشة العليا يف االنواع

 A.petiolataو A.parvifloraو  C.hirsutaو

 P.cakiloideaتكون منحنية – متموجةCurved-

 ،undulateأماجدران خاليا البرشة للسطح السفيل

السطحني العلوي والسفيل ويمكن اعتبارها صفة مميزة

اىل عقد متطاولة Knobs- elongated knobsيف

النوع E.aegyptiacumباحتواء برشة الورقة عىل
خاليا خازنة للامء  Water-storage cellsوتشكل

تركيب اشبه بالشبكة  Networkعىل سطح الورقة
وتعد هذه الصفة مميزة للنوع قيد الدراسة و هلا امهية

تكيفية نتيجة لنمو النبات يف املناطق الصحراوية وبالتايل

فأن وظيفتها خزن املاء وهذه الصفة قد تم ألتأكيد عليها
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من قبل[ . ]9ان اشكال اجلدران العمودية واجلدران

البرشة ( )54.3مايكروميرت يف النوع C.orientalis

الثابتة التي التتغري بتغيري املوقع اجلغرايف للعينة مما يدل

( )20.8مايكروميرت يف النوع .E.aegyptiacum

املامسية وخاليا البرشة االعتيادية هي من الصفات

اهنا صفة وراثية غري مرتبطة بالعوامل البيئية وهذا يتفق
مع ما ذكره [ ]17وان متوج اجلدران ناتج عن نمو

مفاجىء للخالیا خالل عملیة متایز الورقة []19،18

و تبني ان طبيعة جدران اخلاليا ثابتة عىل مستوى انواع
االجناس بالرغم من مكان مجع النبات وهذا دليل عىل

تأثر الصفة بعوامل وراثية وهذا مااكده [ ]20أظهرت
خاليا البرشة اختالفا” يف ابعادها للسطح العلوي
و السفيل جلميع انواع االجناس قيد الدراسة ،فقد

تباين معدل طول خاليا البرشة العليا فقد بلغ اعىل
معدل لطول خاليا البرشة ( )67.5مايكروميرت يف

النوع  C.orientalisوأقل معدل لطول خاليا

بينام بلغ أقل معدل لعرض خاليا البرشة العليا بلغ
اجلدولني( )1و ()2

 –2ثغور الورقة Leaf stomata

مجيع البيانات اخلاصة بالثغور مدرجة يف يف اجلدولني

( )1و( )2واللوحات ( )2و(.)3

اتضح من خالل الدراسة احلالیة أن ثغور أوراق

كافة انواع االجناس املدروسة كانت من النوع

 Amphistomatic leafحیث تتنترش الثغور

عىل كال السطحنی العلوي  Adaxialوالسفيل للورقة
 Abaxialوأن عدد الثغور املوجودة عىل السطح
السفيل اكثر مما يف السطح العلوي يف مجیع االنواع

باستثناء االنوع  ،C.orientalisوتبني من خالل

البرشة العليا فقد بلغ ( )27.5مايكروميرت يف النوع

الدراسة احلالية وجود اربع انواع من املعقدات الثغرية

العليا فقد بلغ اعىل معدل لعرض خاليا البرشة ()61.2

ضمن النوع الواحد وان الورقة الواحدة حتتوي عىل

 ،T.torulosaوتباين معدل عرض خاليا البرشة
مايكروميرت يف النوع  C.orientalisوأقل معدل

لعرض خاليا البرشة العليا بلغ ( )23.7مايكروميرت يف
النوع  ،C.hirsutaوتباين معدل طول خاليا البرشة

 stomatal complexوقد اختلفت هذه الطرز حتى
اكثر من طرز وهذه الطرز كاأليت :

* الطراز املتباين  : Anisocytic typeيمثل

الطراز االكثر شيوع ًا ويتميز هذا الطراز بوجود

السفىل فقد بلغ اعىل معدل لطول خاليا البرشة ()75

ثالث خاليا مساعدة  Subsidary cellsوتتدرج

لطول خاليا البرشة السفىل بلغ ( )37.5مايكروميرت

احلارسة  Guard cellsاحاطة كاملة ويوجد هذا

خاليا البرشة السفىل فقد بلغ اعىل معدل لعرض خاليا

االجناس قيد الدراسة .

مايكروميرت يف النوع  A.petiolataوأقل معدل

يف النوع  ،A.parvifloraوتباين معدل عرض

اخلاليا باحلجم من الصغرية اىل الكبرية وحتيط باخلاليا
الطراز يف السطح العلوي والسفيل للورقة جلميع انواع
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* الطراز الشعاعي  : Actinocytic typeويتميز

 C.orientalisوأقل معدل لطول الثغر()20

حلقة مفردة من اخلاليا مكونة من مخس خاليا اواكثر

معدل عرض الثغر للسطح العلوي للورقة فقد كان

هذا الطراز بوجود اخلاليا املساعدة مرتبة بشكل

حتيط باخلاليا احلارسة احاطة تامة بشكل نجمي او
شعاعي ويوجد هذا الطراز يف السطح العلوي والسفيل

لالنواع  A.parvifloraو  C.orientalisو

 S.sulphuerumوT.torulosa
السفيل للنوع . P.cakiloidea

وعىل السطح

مايكروميرت يف النوع  ،E.aegyptiacumأما

اعىل معدل لعرض الثغر ( )31.8مايكروميرت يف

النوع  S.sulphuerumوأقل معدل لعرض الثغر

( )15مايكروميرت يف النوع E.aegyptiacum
وتفاوت معدل طول الثغر يف السطح السفيل للورقة
فكان اعىل معدل لطول الثغر ( )36.25مايكروميرت

* الطراز الشاذ رباعي اخلالي اAnomotetracy t

يف النوع  C.orientalisوأقل معدل لطول الثغر

حتيط باخلاليا احلارسة غري منتظمة ومتباينة باحلجم

معدل عرض الثغر للسطح السفيل للورقة فقد كان اعىل

 : ic typeيتميز هذا الطراز بوجود اربعة خاليا مساعدة
ووجد هذا الطراز يف السطح العلوي جلميع انواع

االجناس قيد الدراسة بأستثناء االنواع A.petiolata

(( 16.2مايكروميرت يف النوع  ،C.hirsutaأما

معدل لعرض الثغر ( ( 33.75مايكروميرت يف النوع

 C.orientalisوأقل معدل لعرض الثغر ()15

و  E.aegyptiacumو P.cakiloideaوعىل

مايكروميرت يف النوع  ،A.petiolataو بلغ اكرب

و

للورقة ( )1.72يف النوع  A.parvifloraوأقل

* الطراز املتوازي  Paracytic type :اخلاليا

 ،S.sulphuerumوقد بلغ اكرب معدل ( للطول /

للمحور الطويل للخاليا احلارسة ووجد هذا الطراز

النوع  E.aegyptiacumوأقل معدل ( للطول /

السطح السفيل للورقة لالنواع A.parviflora

و

C.orientalis

وP.cakiloidea

 S.sulphuerumو. T.torulosa

احلارسة حماطة بخليتني مساعدتني بصورة موازية

يف السطح العلوي فقط للنوع  .A.petiolataشكل

معدل ( للطول  /العرض) للثغر يف السطح العلوي
معدل ( للطول /العرض) بلغ (( 1.07يف النوع

العرض) للثغر يف السطح السفيل للورقة ( )1.42يف

العرض) بلغ ( )0.94يف النوع  ،C.hirsutوظهر

( .)2ان ابعادالثغور ختتلف بني انواع االجناس وبني

اختالف يف الدليل الثغري بني سطح الورقة العلوي

معدل طول الثغر يف السطح العلوي للورقة فكان

بلغ اعىل دليل ثغري للسطح العلوي للورقة ()44.9

السطح العلوي والسفيل لورقة النوع نفسه ،فتغاير

اعىل معدل لطول الثغر ( )37.5مايكروميرت يف النوع

والسفيل يف النوع نفسه وبني انواع االجناس املختلفة اذ

يف النوع  C.orientalisوأقل دليل ثغري للسطح
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العلوي للورقة بلغ ( )14يف النوع P.cakiloidea

والسفيل للنوعني  A.parvifloraو C.orientalis

النوع  A.petiolataوأوطى دليل ثغري للسطح

 Guard cellssاملحيطة بالثغر كلوية الشكل Ren i

وبلغ اعىل دليل ثغري للسطح السفيل للورقة ( )53يف

السفيل للورقة بلغ ( )23يف النوع A.parviflora

شكل ( .)1وسجلت النتائج املستحصلة من الدراسة
احلالية وجود تغايرات يف ابعاد الثغور وعىل السطحني

و  ،P.cakiloideaوكان شكل اخلاليا احلارسة

 formأذ تراوحت أشكاهلا مابني الكلوي القصري اىل

الكلوي املتطاول.

العلوي والسفيل للورقة وهذه الصفة يمكن استخدامها
يف تشخيص انواع االجناس قيد الدراسة وربام يعود

سبب قلة عدد الثغور اىل ظروف بيئية معينة مثل اجلفاف
وطول النهار اي زيادة التعرض ألشعة الشمس وهذا

يتوافق مع مااشار اليه كل من [ .]23,22,21أما شكل

الثغر يظهر بشكل اهليليجي  Ellipticيف السطح

السفيل والعلوي لورقة النوع A.parviflora
والسطح العلوي للنوعني  A.petiolataو

 C.orientalisويظهر الثغر بشكل اهليليجي

عريض  Widely ellipticيف السطح السفيل
والعلوي الوراق االنواع  E.aegyptiacumو

P.cakiloideaو  T.torulosaوالسطح السفيل
للورقة النوع  A.petiolataوالسطح العلوي لورقة

النوع  ،C.hirsutaأويظهر الثغر بشكل كروي

Sphericalيف السطح السفيل والعلوي الوراق النوع
 S.sulpherumوالسطح السفيل للورقة للنوعني
 C.hirsutaو  ،C.orientalisوتكون الثغور ذات
تسمكات من مادة الكايتني مميزة شبيهة بحرف  Tعند
قمة التقاء اقطاب اخلاليا احلارسة يف السطح العلوي
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-Anomotetracytic

-Actinocytic

-Anomotetracytic
-Anisocytic

-Actinocytic

-Anisocytic

-Anisocytic

-Anisocytic

-Anomotetracytic

)61.2(

)27.3(

20-37.5

Curvedundulate

)41.8(

55 27.5-

Striaghtcurved

)44.2(

52.5 30-

Curvedundulate

)26.6(

curved

Striaght- 12.5-37.5

curved

100 45-

-Actinocytic

-Anisocytic

Striaght-

35 - 15
)23.7(

Curved-

)26.2(

15-32.5

Curvedundulate

)35.6(

-50 27.5

undulate

Curved-

العرض

)27.5(

40 12.5-

)49.3(

70 25-

)46.6(

82.5 27.5-

)48.3(

-75 20

)67.5(

25-125

)45.1(

75-15

)44.3(

25-70

)47.5(

62.5 30-

الطول

ابعاد خاليا البرشة
االعتيادية

-Anomotetracytic undulate

-Anisocytic

-Anomotetracytic

-Actinocytic

-Anisocytic

-Paracytic

-Anisocytic

نوع املعقد الثغري

طبيعة
سري خاليا
البرشة

23.5

31.3

14

21.4

44.9

28.5

22.3

25

الدليل
الثغري

Widely elliptic

Spherical

Widely elliptic

Widely elliptic

Elliptic

Widely elliptic

Elliptic

Elliptic

شكل الثغر

1.26

1.07

1.3

1.34

1.53

1.25

1.72

1.33

معدل
/الطول
معدل
العرض

)16.2(

12.5-20

)31.8(

37.5 27.5-

)18.2(

15-20

)15(

17.5 12.5-

)24.5(

20-30

)16.8(

12.5-22.5

)17.5(

20 15-

)19.3(

22.5 15-

العرض

أبعاد الثغور

)20.6(

27.5 15-

)34.3(

37.5 30-

)23.8(

30 17.5-

)20(

25 15-

)37.5(

47.5 – 27.5

)21.2(

25 17.5-

))30.2

37.5 27.5-

)25.8(

-30 22.5

الطول

T.torulosa

S.sulphuerum

P.cakiloidea

E.aegyptiacum

C.orientalis

C.hirsuta

A.parviflora

A.petiolata

الصفات
االنواع
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) الصفات الكمية والنوعية خلاليا البرشة العليا لأل وراق يف انواع االجناس قيد الدراسة1( جدول
)(مقاسة باملايكروميرت
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) الصفات الكمية والنوعية خلاليا البرشة السفىل لأل وراق يف انواع االجناس قيد الدراسة2( جدول

نوع املعقد الثغري
Anisocytic-Anisocytic
-Anomotetracytic
-Actinocytic

طبيعة سري

خاليا البرشة
الطول

ابعاد خاليا البرشة االعتيادية
العرض
125 25)75(

40 30)35.8(

Strongly
undulate
57.5 12.5))37.5

55 25)33.1(

Strongly
undulate
105 15)42.5(

67.5 12.5)30.2(

)70.2(

100 37.5-

)54.3(

112.5 – 25

Strongly
undulate

Curved

120 25)66.6(

25 15)20.8(

Striaghtcurved

125 - 20
)70.2(

55 - 25
)43.3(

Strongly
undulate

-75 25
)56.8(

55 27.5)33.2(

Curvedundulate

100 25)62.5(

57.5 – 20
)38.7(

Curvedundulate

شكل الثغر

Widely elliptic

Elliptic

Spherical

Spherical

Widely elliptic

Widely elliptic

Spherical

Widely elliptic

الدليل

الثغري
53
23

30.2

43.4
24.7
39.5

35.3

34.7

معدل
/الطول
معدل
العرض
1.16
1.6

0.94

1.07
1.42
1.26

1.01

1.27

الطول

أبعاد الثغور
العرض

20 15-

)17.5(

17.5 12.5)15(

25-30

)16.2(

15-25

)26.8(

22.5 12.5))16.8

22.5 12.5)17.1(

47.5 25-

)36.25(

25-50

)33.75(

15-27.5

)22.5(

20 12.5)15.8(

20-27.5

)23.75(

22.5 15)18.75(

30-40

)34.1(

37.5 30)33.7(

27.5 20-

)23.75(

15-22.5
)18.75(

الصفات

االنواع

A.petiolata

A.parviflora

C.hirsuta

C.orientalis

E.aegyptiacum

P.cakiloidea

S.sulphuerum

T.torulosa
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-Anisocytic

-Actinocytic
-Anisocytic

Anisocytic
-tinocytic

-Actinocytic

-Anomotetracytic

-Actinocytic
-Anisocytic

-Anomotetracytic

-Anomotetracytic
-Anisocytic

A c-

-Anomotetracytic

-Anisocytic

)(مقاسة باملايكروميرت
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60

50

40

30

20

10

0

السطح السفلي

السطح العلوي

الدراسة مقاسة
والسفلى
العليا
ألثغوريففي
شكلرقمرقم (
مقاسة
قيدالدراسة
االجناسقيد
انواعاالجناس
لالوراقيففيانواع
لالوراق
والسفىل
البشرةالعليا
البرشة
دليلألثغور
ألتغايريففيدليل
()1)1ألتغاير
شكل
بالمايكروميتر

باملايكروميرت
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E

D

B

C

A
F

Terminology of stomata seen in surface view

Paracytic – 1 or 2 cells
Adjacent to the guard
cells,with their long axis

4

Anomotetracytic -

guard

enclosing

cells

cells in an irregular and

parallel to the long axis of

variable pattern

the guard cell

Single

Actinocytic-

Anisocytic –Single ring

enlarged

smaller)enclosing

somewhat
cells

guard

cells

the

of

ring

enclosing

(2 larger,1
the

of 3 cells

guardcells

شكل ( :)2صفات الجدران العمودية لخاليا البشرة ومخطط للخاليا الحارسة والخاليا المساعدة المحيطة بالثغر وانواع

شكل ( :)2صفات اجلدران العمودية خلاليا البرشة وخمطط للخاليا احلارسة واخلاليا املساعدة املحيطة بالثغر
المعقدات الثغرية حسب ماورد عن ][24

وانواع املعقدات الثغرية حسب ماورد عن []24

 A,B,Cاشكال الجدران العمودية  : D,E ,االختالفات في اشكال تموجات الجدران العمودية  :F ,شكل التسمك

الموجةاالختالفات يف اشكال متوجات اجلدران العمودية  :F ,شكل
: D,E
العمودية
اجلدران
 ,=Yعمق
طول الموجة,
اشكال =X,
 A,B,Cللجدران
العقدي

التسمك العقدي للجدران  =X,طول املوجة =Y ,عمق املوجة
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دراسة برشة الورقة النواع خمتلفة من العائلة الصليبية  Brassicaceaeيف العراق

B

A

A

B

A.parviflora

A.petiolata

C. orientalis

C.hirsuta

E.aegyptiacum

P.cakiloidea

T.torulosa

S.sulphuerum

لوحة ( )1صفات خاليا البرشة االعتيادية الوراق االنواع قيد الدراسة  :Aالسطح العلوي  : Bالسطح

السفيل قوة التكبري ()640X

لوحة ( )1صفات خاليا البشرة االعتيادية الوراق االنواع قيد الدراسة  :Aالسطح العلوي  : Bالسطح السفلي ( قوة التكبير (640X
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A

B

Paracytic type

A

Anisocytic type

A. parviflora

ata

A

B

A

B
Anisocytic type

Anomotetracytic type

A. parviflora

Actinocytic type

Anisocytic type

A.petiolata

Anomotetracytic

B

Anisocytic type

C.orientalis

C. hirsuta

A
Anomotetracytic

B

A
Anisocytic type

Actinocytic type

C.orientalis

E.aegyptiacum

A
Anisocytic type

P.cakiloidea

) X 800 ) التغايرات يف املعقدات الثغرية لبرشة الورقة يف انواع االجناس قيد الدراسة (قوة التكبري2( لوحة
) 800 X السفيلانواع االجناس قيد الدراسة (قوة التكبير
السطحالورقة في
رية لبشرة:الثغBالتغايرات في المعقدات
)2(السطح
لوحة
العلوي
:A
 السطح السفلي: B
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B

A
Anomotetracytic

Actinocytic type

Anisocytic type+Actinocytic type

P.cakiloidea

S.sulphuerum

B
Anomotetracytic

A

A

B

A

Anomotetracytic type + Actinocytic type

Anisocytic type

S.sulphuerum

T.torulosa

) X 800 ) التغايرات يف املعقدات الثغرية لبرشة الورقة يف انواع االجناس قيد الدراسة (قوة التكبري3( لوحة
 السطح السفيل: B

 السطح العلوي:A

) 800 X ) التغايرات في المعقدات الثغرية لبشرة الورقة في انواع االجناس قيد الدراسة (قوة التكبير3( لوحة
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