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البيئة والتوزيع الجغرافي لستة انواع عائدة للجنس ( Echinops L.العائلة المركبة) في العراق
علي حسين عيسى الموسوي ,سكينة عباس عليوي*
قسم علوم الحياة  ،كلية العلوم  ،جامعة بغداد ،بغداد ،العراق

الخالصة

تضمن البحث الحالي دراسة وتحديد ستة انواع عائدة للجنس  Echinops Lتنمو في العراق وهي كما

يليE. cephalotes DC., E. bicolor Nabelek, E.armatus Boiss. & Hausskn., :

 . E. nitens Bornm. , E. moulensis Rech. ، E. haussknechtii Boiss.,وثقت الدراسة

الحالية البيئة والتوزيع الجغرافي  ،وقد بين البحث ان هذا الجنس يغطي بيئات مختلفة كحافات المياه والطرق ،
المنحدرات الجبلية ،ترب صخرية كلسية ،صخور وعرة  ،ترب طينية  ،وعلى ارتفاعات مختلفة  .وان اكثر

االنواع انتشا ار هو  E.armatusواكثرها ندرة وقلة هو النوع  ، E.haussknechtiiوتم جدولة االنواع
والمقاطعات الجغرافية ووزعت االنواع على الخارطة .

Ecology and Geographical Distribution for Six Species of the Genus
Echinops L.(compositae) in Iraq
*Ali H. Al-Musawi, Sukeyna A. Aliwy
Department of Biology, College of Science, University of Baghdad, Baghdad, Iraq
Abstract
)This study includes six species related to the genus Echinops L. (composite
grown in Iraq which are listed below: E.armatus Boiss. & Hausskn., E. bicolor
Nabelek, E. cephalotes DC., E.haussknechtii Boiss., E. moulensis Rech., E. nitens
Bornm., the geographical distribution and ecological preferences' were documented.
It has been also observed that this genus was distributed near waterfalls, vallies,
road side, dry limestone, clay soil and hard rocky soil in Different heights. The most
separated species was E.armatus and the least separated one was E.haussknechtii,
the species was listed in diagram and distributed on a map.
Keywords: Echinops , geographical distribution .

المقدمة

إن الدراسة التصنيفية البيئية والجغرافية المتخصصة في النباتات تعد من األسس المهمة في إلقاء الضوء على التغيرات التي

يمتلكها النبات فضال عن أنها أحد األدلة المهمة التي تعطي تفسي ار عن أصل وانتشار وتطور األنواع النباتية ،كما أن للعوامل البيئية

 Ecological factorsوالتوزيع الجغرافي  Geographical distributionتأثيرات ال يمكن تجاهلها من حيث تأثيرها في الصفات
المظهرية  . phenotypic charactersوهناك أدلة واضحة تشير إلى أن للبيئة المحيطة ومواقع وجود األنواع تأثيرات غير مباشرة

في الصفات الوراثية ].[1

إ ن للدراسة البيئية وتوزيع األنواع جغرافيا دورها في تحديد وتشخيص القيمة التصنيفية التي تدعم العالقات بين نوع وآخر باإلضافة

إلى دعم األدلة التطورية الخاصة بمنشأ النوع وانتشار األنواع النباتية ] ، [2وأن لمعرفة البيئة والتوزيع الجغرافي ألي جنس نباتي

___________________________
*Email: anaamnoor@yahoo.com
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أهمية في ت حديد المراتب التصنيفية وعزلها ضمن ذلك الجنس وحتى النوع  ،وحيث أن بعض المراتب التصنيفية تنتشر في مواقع

جغرافية محددة تكون دليال يمكن التعرف من خالله على وجودها].[3

هناك بعض الدراسات والبحوث تناولت البيئة والتوزيع الجغرافي ألجناس عائدة للعائلة المركبة مثل دراسة ] [4للجنس Picris L.

] [5للجنس Anthemis L.وغيرها من الدراسات  ،وفيما يخص انتشار الجنس  Echinopsوتوزيعه الجغرافي على مستوى العالم فأن
المدى الجغرافي الكلي لهذا الجنس الذي يضم حوالي( )131 – 121نوعا ينتشر على أنحاء العالم خاصة في منتصف الكرة الشمالي

 ، [6,7,8 ] Northern hemisphereان الهدف من هذه الدراسة هو فصل انواع الجنس (والتي لم تتطرق اليها الفلو ار العراقية )على
اساس مناطق توزيعها وانتشارها الجغرافي .

المواد وطرائق العمل Materials and Methods

سجلت المالحظات والمعلومات البيئية عن أنواع الجنس قيد الدراسة من الحقل مباشرة خالل السفرات الحقلية العديدة إلى مناطق

انتشارهاوالتي بلغ عددها  12سفرة حقلية خالل مواسم نمو مختلفة (للعامين ) 2114-2113وتضمنت المالحظات وصف الموطن

 Habitatونوع التربة  Soil typeواالرتفاع  Altitudeفضال عن المعلومات األخرى ذات العالقة والمثبتة على هويات العينات الجافة
المودعة في بعض المعاشب العراقية (الجدول 1-يوضح المعاشب التي تمت زيارتها ) السيما التي جمعت في مناطق تعذر الوصول
إليها في البحث الحالي مثل جبل سنجار .

وسجلت حالة األزهار لكل عينة لتحديد مدة األزهار ألنواع الجنس قيد البحث وتمت االستعانة بنشرات مثل ] [9لتوضيح مناطق

انتشار أنواع الجنس  ، Echinopsوتحديد المقاطعات الجغرافية لها  ،وسجلت المالحظات الحقلية ومدى انتشار االنواع وشيوعها او

ندرتها مع جدولة ذلك ببيانات واضحة  ،ورسمت الخرائط لذلك الشكل. 1-وتمت جدولة البيانات في الجدول 2-والخاصة بالمقاطعات
التي تنمو فيها األنواع  ،فضال عن رسم األشكال التي تبين عدد المقاطعات الجغرافية التي يشغلها كل نوع وعدد األنواع في المقاطعة
الواحدة ،اعتمدت الدراسة رموز المقاطعات الطبيعية الواردة في الموسوعة النباتية العراقية ].[9

النتائج والمناقشة Results and Discussion

اتضح من خالل المسح الحقلي ومن خالل النشريات القليلة السابقة أن أنواع الجنس  Echinopsالنامية بريا في العراق تنتشر في

المنطقة الجبلية بشكل واسع في المقاطعات األربع  M – Mountain Regionكذلك انتشرت بعض األنواع بشكل أقل ضمن

مقاطعات هضبة الجزيرة العليا وسفوح التالل .Upper plants and foothills Region

انتشر النوع  E. armatusفي مقاطعة راوندوز  MROعلى ارتفاع (1011متر) في كويسنجق التي تبعد ( )05كيلو مت ار شمال

شرق اربيل  ،كذلك على الطريق بين كركوك وسليمانية وعلى بعد ( ) 25كم باتجاه السليمانية  .وينتشر أيضا في مقاطعة السليمانية
 MSUحيث يبدأ انتشاره من دوكان التي تقع شمال غرب السلي مانية وفي مناطق الحشائش الجافة ويمتد في انتشاره إلى الجنوب
الشرقي وعلى بعد  15كم جنوب جوارتة  Chwartaوالتي تقع على بعد  21كم شمال شرق السليمانية وعلى ارتفاع ( )1101مت ار في
وديان ذات تربة طينية حصوية بشكل أفراد متقاربة يفصل بينها مسافة نصف متر بين فرد وآخر وفي بنجوين أيضا ينتشر هذا النوع
وعلى الطريق السريع بين السليمانية وبنجوين وعلى سفوح التالل في غابات البلوط  Quercusوالسماق  Rhusكما ينتشر أيضا إلى

الجنوب في منطقة تبعد ( ) 11 – 2كيلو مت ار شمال دربندخان وبشكل شائع كذلك ينتشر في الحقول الموجودة على سفوح التالل إلى
الشرق من السليمانية  ،ووجد أنه ينتشر على بعد  10كيلو مت ار شمال شرق جمجمال كما وجدت أفرادا متجمعة بشكل مجاميع سكانية

 populationsفي الحقول وعلى جانبي الطريق بين سيروان  Sirwanوحلبجة ،كما ينتشر أيضا على سفوح جبال بيرة مكرون
وهورمان على ارتفاع ( )1011متر .كذلك وجدت نباتاته بشكل أفراد متباعدة على سفوح وقمم جبل أزمر على ارتفاع ( )1011متر ،
وانتشر النوع في مقاطعة أربيل  FARفي مخمور ( )01كيلو مت ار شمال شرق كركوك بهيئة أفراد متباعدة في ترب طينية حمراء اللون

وبين الصخور  .كما عثر على نباتاته على شكل سكانات متقاربة ومتداخلة مع النوع ( E. tenuisectusبلغ ارتفاع المناطق لتي

انتشر فيها النوع E.teneuesectus

1500-1700مت ار ) في مقاطعة المرتفعات الحدودية الشرقية  FPFحيث وجد على بعد

( )11كيلو متر شمال خانقين ويمتد جنوبا على بعد ( )2كيلو متر من السعدية والتي تبعد ( )31كيلو متر جنوب شرق خانقين وفي
مندلي بشكل أفراد متفرقة في ترب رملية ملحية .
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وكذلك وجدت عينات منه في أبو صيدا كأدغال في الحقول  ،ووجدت أفراد منه في مقاطعة السهل الرسوبي الشرقي ) (LEAفي

بدرة وفي ترب طينية  .إن النوع أعاله ذكر وجوده في الفلو ار اإليرانية في المناطق الشمالية الشرقية والشمالية من إيران ] [11ولم يذكر
وجوده في الفلو ار التركية وقد ذكر ]  [11في فلو ار إيران أنه موجود في العراق وايران (المناطق القريبة من العراق ووسط إيران) وهذا

يدل على انتشاره في إيران والعراق واحتمال أن موطنه هو إيران وانتشر إلى العراق من الحدود خصوصا وأن ثمار الجنس تكون ذات

زوائد وزغب وتكون هذه الثمار مزودة بفرشاة والكأس زغبي وهذه الخصائص تمكنها من االنتشار في المناطق البعيدة بواسطة الرياح
أو بواسطة حيوانات الرعي لذا يكون االنتشار عبر البلدان المجاورة للعراق مثل إيران وتركيا وسوريا واألردن  .ولوحظ وجود تداخل

بينه وبين النوع  E. tenuisectusفي مقاطعة المرتفعات الحدودية الشرقية  .أما النوع  E. bicolorفقد وجدت أفراد متباعدة منه في

مقاطعة  MAMتقاطع شيخان ( ) 55كيلو متر شمال غرب الموصل في تربة صخرية قوية على ارتفاع ( )1111م ووجد في مقاطعة

راوندوز  MROفي راوندوز على ارتفاع ( )1411 – 1111م شمال شيروان مازن ،حيث وجد في كلي وارتا  Gali Wartaالواقعة
على بعد  31كم شمال غرب رانيا وفي شيخ حرير  ،كما عثر عليه في منطقة شالل كلي علي بيك ناميا بين الصخور على
المنحدرات الجبلية الوعرة وانتشر في مقاطعة السليمانية  MSUفي جبل هورمان على ارتفاع ( )1411 – 1311م  ،كما لوحظ ناميا

في صخور وعرة صلبة قوية بعد خليفان ( )5كم  .تبين مما سبق ان النوع  E. bicolorقد اقتصر انتشاره على ثالث مقاطعات
ضمن المنطقة الجبلية عدا مقاطعة جبل سنجار ) (MJSوالتي لم يعثر على وجود النوع فيها  ،ومما يميز هذا النوع أن انتشاره ونموه
كان في الصخور الوعرة الصلبة  ،نظ ار لوجود هذا النوع في تركيا وفي المناطق المحاذية لشمال العراق] [ 12مما يدل على أن انحداره

وانتشاره من تركيا إلى العراق علما انه غير في إيران وال في األقطار العربية المحاذية للعراق .

أما بالنسبة للنوع  E. cephalotesفكان انتشاره بشكل أفراد متباعدة ومتفرقة ضمن مقاطعة السليمانية في قرية افتخار خلف

منطقة قرة حسن وعلى جانب الطريق من هفتة إلى ليالن على ارتفاع ( ) 1111م  .كذلك عثر عليه على جانب الطريق قرب قرية
تيكه الو في الطريق من ليالن باتجاه السليمانية كأفراد متباعدة تنمو في تربة طينية صخرية .

كما وجد في مقاطعة كركوك  FKIفي امرلي (أمير علي) والدوز ومنطقة كفري ( )23كم جنوب شرق كركوك  .كذلك اظهرت

العينات المعشبية انتشاره في مقاطعة السهل الرسوبي في مقاطعة المرتفعات الحدودية الشرقية  FPFفي بدرة التي تبعد ( )01كم إلى
الشمال الشرقي لمدينة الكوت .وسجل وجوده أيضا من عينات معشبية في مقاطعة السهل الرسوبي الشرقي  LEAفي الكوت على

ارتفاع ( )21متر  )101( ،كم جنوب شرق بغداد في تربة طينية ملحية  .لوحظ من الدراسة الحالية أن النوع E. cephalotes
انتشر في أربع مقاطعات هي مقاطعة السليمانية ) (MSUومقاطعة كركوك ) (FKIومقاطعتي المرتفعات الحدودية الشرقية )(FPF

ومقاطعة السهل الرسوبي الشرقي ) (LEAو نظ ار لوجود هذا النوع في إيران حسب ما ذكره كل من ] [ 11في وسط وشمال إيران ][10

في الفلو ار اإليرانية وكذلك ذكر] [ 13وجوده وانتشاره في تركيا خاصة المناطق المحاذية لشمال العراق مما يقودنا هذا إلى االعتقاد
بأن اتجاه انتشاره جاء من األقطار المجاورة األخرى للعراق وخصوصا تركيا وايران.

لكن النوع  E. haussknechtiiقد سجل انتشاره في مقاطعة راوندوز  MROعند مدخل شقالوة التي تبعد عن اربيل( )01كيلو

متر على ارتفاع ( ) 1110 – 911متر باتجاه حرير على جانب الطريق األيمن في تربة طينية ثقيلة حمراء بشكل تجمعات محتشدة
ولم يعثر عليه في المناطق التي مسحت ضمن السفرات الحقلية في البحث الحالي  ،وقد ذكر كل من] [11,11وجود وانتشار النوع
في إيران خصوصا في الشمال الغربي وغرب إيران في المناطق المجاورة للعراق مما يقودنا لالعتقاد ان انتشاره كان المناطق الشمالية

الشرقية المحاذية للحدود العراقية .

بينما انتشر النوع  E. moseulonsisفي مقاطعة السليمانية  MSUفوجد في مخرج دوكان باتجاه خلكان على بعد  01كم

شمال غرب السليمانية ارتفاع ( )1011 – 1211متر في تربة صخرية حصوية على شكل تجمعات ووجد معه نباتات أخرى مثل L.

 Onoporonوكذلك  Silybum marianum L.ووجد في ام ميرانه ( )0كم شمال غرب شقالوة على ارتفاع ( )1011متر على

طريق أربيل – راوندوز على جانب الطريق بهيئة تجمعات مكتظة في ترب طينية حمراء حصوية .كما وجد على طول الطريق هيالن
باتجاه ميزوري في ترب طينية صخرية حصوية كلسية بشكل تجمعات وعلى طول الطريق من كركوك إلى السليمانية ( )10كم عن

السليمانية .
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كما ظهر في مقاطعـ ـ ـ ـة المرتفعات الحدودية الشرقية ) (FPFفي ديالى ( الصدور ) كأفراد متفرقة ومتداخل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة مع الن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوع E.

 . tenuisectusوذكر ] [11,14أن النوع ينتشر في إيران في المناطق الشمالية الغربية من إيران التي تجاور العراق وتجاور مناطق
انتشار النوع في مقاطعة راوندوز ،كما أشار]  [11إلى انتشاره في إيران والمناطق المحاذية للعراق من الجهة الشرقية للقطر مثل قصر

شيرين وكرمنشاه كما ذكر أنه ينتشر في مناطق دهوك والعمادية وديالى .أما ] [12فقد ذكر أن النوع موجود في تركيا .وهذا يدل على
أن اتجاه انتشاره ربما يكون في الجزء الشمالي الشرقي من العراق والجزء الشمالي الغربي إليران المجاورة للعراق من ناحية الشرق ألن

وجود الجنس وانتشاره بكثافة في هذا الجزء من المنطقة  ،ربما يعود السبب في انتشار هذا النوع في المناطق اعاله الى ارتفاع نسبة
االمطار فيها خاصة في مواسم ازدهار النوع.

بيد ان النوع  E. nitensوجد في مقاطعة راوندوز  MROبشكل تجمعات في تربة طينية رملية حصوية على ارتفاع (– 1101

 )1111م ،كما اشارت عينات معشبية الى انتشاره في مقاطعة الجزيرة العليا ( )FUJفي وادي الثرثار .ووجد ضمن عينات معشبية

في مقاطعة ( )FPFفي منطقة ديالى (ابو صيدا)  ،ومندلي ارتفاع ( )130م قرب شواطئ النهر بتربة رملية مزيجية  .الشكل2-
يوضح أنواع الجنس في العراق .

يتضح مما تقدم أن أكبر عدد موصوف ألنواع الجنس هو في إيران وتركيا لذلك يعتقد أن معظم أنواع الجنس قيد الدراسة هي

أنواع شمالية شرقية من العراق  .ومن األمور التي البد اإلشارة إليها هي ظروف الجفاف التي مر بها القطر خالل السنوات األخيرة

الماضية وما لها من تاثير واضح على النبات في المناطق التي تمت زيارتها وبشكل جيد خالل سنتين متتاليتين ( )2114-2113في
منطقة القرنه و الصدور في ديالى فقد لوحظ أن لظروف الجفاف تأثي ار واضحا على نمو أنواع الجنس المنتشرة في هاتين المنطقتين

من حيث ارتفاع النباتات ودرجة تفرعها هذا فضال عن ظهور واختفاء مجاميع سكانية ضمن هاتين المنطقتين .
الجدول  -1المعاشب التي استخدمت عيناتها في البحث الحالي
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Baghdad, Iraq: The University Herbarium. College of Science, University of Baghdad.
Baghdad, Iraq: National History Research center and Museum.
Baghdad, Iraq: College of Education University of Baghdad.
الجدول  -2نوع البيئة والتوزيع الجغرافي ومدى االرتفاع ألنواع الجنس  Echinopsفي العراق
MAM

MRO

MSU

FUJ

+

+

+

+
+

E.mosulensis
E.nitens

FAR

E.haussknechtii

+

+

+

حافات الطريق  ،تربة طينية حصوية  ،ضفاف

-1101

على الجبال والصخور  ،المنحدرات الجبلية

– 1111

جانب الطريق  ،تربة طينية صخرية

1111-21

جانب الطريق – تربة طينية ثقيلة حمراء

1111-911

جانب الطريق  ،منحدرات الجبال  ،تربة طينية

-1211

النهر  ،الحقول

الوعرة  ،تربة صخرية

+

E.cephalotes

FKI

E.bicolor

+

+

+

FPF

E.armatus

+

+

+

LEA

االنواع

نوع البيئة

االرتفاع (م)

+

+

صخرية كلسية ممزوجة بالحصى

على المرتفعات – تربة طينية رملية حصوية ،

+

1011
1411

1011

1111-130

شواطئ النهر  ،ترب مزيجية
Amadia District
Rowanduz District
Sulaimaniya District
Upper Jazira District
Erbil District
Kirkuk District
Persian Foothills District
Estern Alluvial plain District
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المجلة العراقية للعلوم  ،1026مجلد  ، 57العدد2ب ،صفحة 925 -903

الشكل  -1التوزيع الجغرافي لالنواع E.nitens ، E.mosulensis ، E.haussknechtii ، E.cephalotes ، E.bicolor ، E.armatus
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(1) E.armatus

(4) E.haussknechtii

(2) E.bicolor

(5) E.mosulensis
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(3) E.cephalotes
(6) E.nitens
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