
 2012جامعة تكریت   -كلیة العلوم   –المؤتمر العلمي الثاني 

320 
 

  Salvinia natans (L.)دراسة مظهریة للسرخس 
  

  بثینة عبد العزیز حسن المكدمي ، لیلى عبدالوهاب الشیخ حسین
  قسم علوم الحیاة ، كلیة التربیة (ابن الهیثم) ، جامعة بغداد ، بغداد ، العراق

  الملخص
الهمـاش (محافظـة ذي قـار للفتـرة  والربعة مواسم من االهوار العراقیة وخاصة هـور   Salvinia natans (L.)جمعت النماذج النباتیة الخاصة بالنوع 

لالهــوار فــي محافظــة بغــداد واســتمرت بــالنمو أشــارت النتــائج ان هــذه النمــاذج نمیــت فــي بیئــة مشــابهة .  )2006إلــى تشــرین الثــاني  2006مــن نیســان 
وتنعــدم فیــه  وأوراقة حیــث تبــین ان الطــور البــوغي للنبــات یتكــون مــن ســاق رایزومیــة مظهریــ ةمــرة دراســ وألولعلیهــا  وأجریــتمواســم مختلفــة  ألربعــة

ســم. تترتــب االوراق  1.4ســم ، یتكــون الســاق مــن عقــد وســالمیات اقصــى طــول للســالمیة بلــغ   12الجــذور، معــدل طــول الســاق واالفــرع الجانبیــة بلــغ 
فـي كـل عقــدة ،  2-3بیضـویة الشـكل زورقیـة و عـددها  وهـي -االوراق الطافیـة : بشـكل مجـامیع ثالثیـة فـي كـل عقـدة وتكـون االوراق علـى نـوعین همـا

الوراق واســم .  0.4ســم و تحمــل علــى ســویق قصــیر بلــغ معــدل طولــه 1 ســم وعرضــها  1.4متقابلــة أو ســواریة ذات تعــرق شــبكي، بلــغ معــدل طولهــا 
سـم ، وتحمـل علـى  8فرعًا ومعدل طولها بلـغ   13-23في كل عقدة . مجزأة الى فروع خیطیة الشكل تراوح عددها بین 1-2 وعددها من  -المغمورة :

تنشـأ االجسـام الثمریـة مـرتین فـي العـام ، وهـي ثنائیـة المسـكن ، سم .و تحل االوراق المغمورة محل الجذور المفقـودة 0.5سویق قصیر بلغ معدل طوله 
  سم.  0.2نهایة سویق الورقة المغمورة وبین فروعها الخیطیة عن طریق حامل قصیر یبلغ طولهو كرویة الشكل تحمل في 

  دراسة مظهریة. ، االوراق الطافیة والمغمورة،  Salvinia natans (L.) سرخسالكلمات المفتاحیة: 
  المقدمة

یعــود جــنس الســلفینیا إلــى قســم النباتــات السرخســیة والتــي تعــد المجموعــة 
مـن  ، یعـد جـنس السـلفینیا ]1[الختامیة من النباتـات الوعائیـة الالزهریـة  

،  True Fernsالسـراخس المتقدمــة والتــي تســمى بالســراخس الحقیقیــة  
فـي حـین تشـاهد   Megaphyllousوفیه تظهـر األوراق الكبیـرة النصـل 

فـي بقیــة السـراخس الواطئــة كمــا    Microphyllousاألوراق الصـغیرة 
أو انعـدام األوراق كمـا فـي جـنس   Equisetumفـي جـنس أذنـاب الخیـل

Rhynia  ]2[.  
د قـارة أفریقیـا هـي المنشـأ األصـلي لجـنس السـلفینیا و منهـا انتشـر إلـى تع

ولهـذا الجـنس عشـرة انـواع تنتشـر فـي منـاطق ] 3[قارات العــالم المختلفـة 
  واسعة من العالم وهي:

Salvinia molesta; S .  oblongifolia; S. herzogii;  S. 
auriculata; S. biloba; S.  cucullata; S. minima; S. 

nympheulla;  S. hastate and S. natans [4]   شخصت
النماذج التي جمعت في البحث الحالي من قبل المعشب الوطني 

وأكد بأنه النوع الوحید   S .natansالعراقي على انها من النوع 
  .]5[ المتواجد في العراق حسب ما توصل إلیه اغلب الباحثین

جـه التحدیـد وبصـورة كثیفـة ینتشر هـذا النبـات فـي جنـوب العـراق وعلـى و 
ویعد النبات دغـًال ضـارًا یعـاني منـه الفالحـین فهـو   في مناطق االهوار،

ــــى  یســــبب انســــداد مجــــرى المــــاء فــــي األنهــــار ، والتقتصــــر المشــــكلة عل
الفالحین في العراق، بل مشـكلة تعـاني منهـا اغلـب دول العـالم حیـث ان 

منـــع وصـــول نمـــو النبـــات بصـــورة كثیفـــة علـــى ســـطح المـــاء یـــؤدي إلـــى 
یقلــل مــن نســبة ممــا و      Aquatic plantالضــوء للنباتــات المائیــة

ــــى األســــماك  ــــذائب فــــي المــــاء وهــــذا بالنتیجــــة ســــیؤثر عل األوكســــجین ال
  .[6] واألحیاء المائیة األخرى

رغــــــم ذلــــــك فــــــأن نبــــــات الســــــلفینیا یســــــتعمل كنبــــــات زینــــــة فــــــي أمریكــــــا 
تربیـة األسـماك ویستخدم في أحواض  ، كما South Americaالجنوبیة

  Submergedحیــث تتغــذى صــغار األســماك علــى األوراق المغمــورة

Leave ــــ للنبــــات ویســــتغل  كمــــا ]،7ة [وتختبــــىء تحتهــــا كوســــیلة للحمای
كنبــات زینــة وذلــك بزراعتــه فــي أحــواض مائیــة  .minima   S النــوع

  .]8[ خاص
ـــــزیمات   وتــــدخل ـــــها انتــــاج بعــــض االنـ ، ]9[فــــي صـــــناعات متعــــددة  منـ

ان اوراق نبـــات الســـلفینیا تحتـــوي علـــى نســـبة عالیـــة مـــن   ]10[ روذكــــ
ًا فـــي انتـــاج بعـــض المــــواد ضــــاالحمـــاض االمینیـــة، ویســـتعمل النبـــات ای

الـــى اســـتعماله كمـــادة غذائیـــة للخنـــازیر فـــي  باإلضـــافةهـــذا  ]11ة [الطبیـــ
كولومبیــا و امكانیــة اســتخدام نبــات الســلفینیا فــي انتــاج نــوع مــن الســماد 

النباتـات الجافـة  تاسـتخدم،Green manure االخضـر یدعى بالسـماد 
كمــادة أولیــة فــي صــناعة الــورق بعــد مزجــه مــع قــش نبــات الــرز وأضــافه 

وللتنــــاقض الكبیــــر بــــین اهمیــــة واضــــرار نبــــات  ]12[ مــــواد اخــــرى علیــــه
التصـــنیفیة فقــــد خضـــع للعدیـــد مــــن  وألهمیتـــهالســـلفینا بأنواعـــه المختلفــــة 

  ].3[ من المصادرالدراسات والبحوث وذكرته العدید 
یهدف البحث الـى دراسـة النبـات مظهریـًا والتعـرف علـى اوجـه التشـابه و 

 Salviniaاالخــتالف بـــین نبـــات الســلفینیا والمتمثـــل فـــي بلــدنا بـــالنوع 

natans (L.)  .ونفس النوع واألنواع االخرى في العالم  
  المواد وطرائق العمل

   -جمع النمـاذج :
ً مــــن الثــــامن مــــن نیســــان  ولغایــــة الرابــــع  2006جمعــــت النباتــــات ابتــــداء

مــن المحطـات المبینــة فـي الجــدول   2006والعشـرین مـن تشــرین الثـاني 
]1[ .  

   -موقع الدراسة :
ان تــردي االوضــاع االمنیــة فــي العــراق خــالل فتــرة الدراســة ، وصــعوبة 

فـي بیئتـه  الوصول الى المنـاطق الجنوبیـة لغـرض دراسـة النبـات كمـا هـو
الطبیعیـة، كـل ذلـك ادى الـى اجـراء الدراسـة الحالیـة فـي موقـع قریـب مــن 
نهـــر دجلـــة/ محافظـــة بغـــداد، حیـــث وضـــعت النمـــاذج التـــي جمعـــت فـــي 
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ُ  2×½حفـرة بأبعــاد  یـت فیــه عِ م ، ملئـت بمــاء جلـب مــن منطقـة الجمــع ور
عملیة التهویة واالضاءة الجیـدة ، كمـا عـوض نقـص المـاء باضـافة میـاه 

والملوحـة  pHمن نهر دجلـة الـى الحفـرة بعـد فحـص االس الهیـدروجیني 
سـاعة ثـم أضـیف  24-48له وذلـك بعـد تـرك المـاء فـي انـاء مفتـوح لمـدة 

   الى النبات .

ً مـــن نی  2006ســـان اســـتمر النبـــات فـــي النمـــو طیلـــة فتـــرة الدراســـة ابتـــداء
. خالل هذه الفترة اجریت الدراسة وشـملت بعـض  2007ولغایة حزیران 

الصـــفات الفیزیاویـــة للمـــاء وهـــي درجـــة الحـــرارة واألس الهیـــدروجیني مـــع 
مالحظــة التغییــرات التــي تطــرأ علــى النبــات خــالل االشــهر المختلفــة كمــا 

  . ] 2 [مبین في الجدول رقم 
 ): أسم وتاریخ أخذ العینات في المحطات التي جمعت منها النماذج النباتیة مع بعض الصفات الفیزیاویة للمیاه1جدول (

  

م الساعة التأریخ اسم المحطة ت   االس الهیدروجیني درجة الحرارة ْ
pH 

 المالحظات

  عدم وجود األجسام الثمریة 7.5 25 ق. ظ 11 2006/4/8 هور الهماش 1
(Sporocarps) 

 وجود األجسام الثمریة 8 28 ظ  12 2006/5/15 هور النواشي 2

 قلة وجود النباتات في میاه االهوار 7.5 30 ب.ظ 2 2006/8/26 هور الحمار 3

 وجود األجسام الثمریة 7 20 ب.ظ 5 2006/11/8 كرمة بني سعید 4

 الثمریةوجود االجسام  7.5 16 ق.ظ 10 2006/11/24 هورالهماش 5
  

  المختلفة مع التغییرات التي تطرأ على النبات . : بعض الصفات الفیزیاویة للمیاه الحاویة على النماذج النباتیة في االشهر(2) جدول 

األس الهیدروجیني   مة ْ درجة الحرار   الساعة  التاریخ
pH 

  المالحظات

2007/1/21 
 

4.30  
  13  ب.ظ

 
7.5  
 

للقمة النامیة واالفرع الجانبیة ، احتواء النبات على النبات صغیر الحجم مع نمو بطىء 
  االوراق الطافیة ذات لون اخضر نحاسي االجسام الثمریة .

  احتواء النبات على االجسام الثمریة مع بدایة نمو القمة النامیة واالفرع الجانبیة .  8.5  14  ب.ظ  4  2007/2/5

كبیرة مع زیادة حجم اجزاء النبات من ساق واوراق ، االوراق زیادة نمو النبات بصورة   7.5  16  ق.ظ 9 2007/3/11
  الطافیة ذات لون اخضر براق مع توقف تكون االجسام الثمریة وسقوط االوراق القدیمة

  استمرار نمو النبات وزیادة في طول الساق واالفرع الجانبیة مع انعدام االجسام الثمریة. 8.5  26  ب.ظ 3 2007/4/12
  استمرار نمو النبات بصورة سریعة وكبیرة، وجود االجسام الثمریة 8  29  ب.ظ3  2007/5/8

  استمرار نمو النبات ولكن بشكل أبطأ مع استمرار ظهور االجسام الثمریة .  8  34  ب.ظ 5 2007/5/24
  

  النتائج والمناقشة
 -المظهر الخارجي للطور البوغي:

مـــن النباتـــات المائیـــة الطافیـــة بصـــورة حـــرة فـــوق  S.natansیعـــد النـــوع 
ســــطح المــــاء، جســــم النبــــات صــــغیر الحجــــم ال یشــــبه السرخســــیات فــــي 

وأوراق كبیــرة  ةمظهــره العــام ،حیــث یظهــر للنبــات ســاق رایزومیــه صــغیر 
تنعدم فیه الجذور إال أن النبات یمتلك أوراقـا محـوره إلـى تراكیـب  ،متمیزة

  ].13] [2، 1كما في الشكل [ ،ءشبیهه بالجذور ومغمورة في الما
هــو نبــات معمــر وهــذا مطــابق لمــا ذكــره فــي  S.natansوجــد أن النــوع 

ـــى ت الدراســـات الهنـــد حیـــث أشـــار  ـــة عل ـــوع المحمی ـــراد هـــذا الن ـــى إن أف إل
جانبي المسطح المائي الحاوي للنبات تحـت أشـجار الصفصـاف والحـور 

فـي  والصـیف تبقى مستمرة بـالنمو طیلـة فصـلي الشـتاء والقصب والبردي
فـــــي  ةیـــــة للنبـــــات المـــــدروس المتواجـــــدحـــــین ان اغلـــــب الجماعـــــات النبات

ـــــة ، وال تتحمـــــل  ـــــرودة العالی ـــــاف والب ـــــاطق المكشـــــوفة تتعـــــرض للجف المن
ْ   40-50 عــنفــي درجــات الحــرارة أو االنخفــاض االرتفــاع  ] 15، 14[م

  .وهذا ماظهر فعًال في الدراسة الحالیة

هـو نبـات كالحولیـات  S.natansالدراسات إن أفراد النوع بعض أشارت 
مـن ذلـك یمكـن االسـتنتاج بـأن بقـاء  ]16، 7[في كل من أمریكا والیابان 

طیلـة فصـول السـنة یعتمـد علـى الظـروف  النبات حیًا ومستمر فـي النمـو
البیئیة السائدة ( درجة الحرارة وسطوع الضـوء) فـي المنطقـة التـي یتواجـد 

أكدتــه الدراســة الحالیــة حیــث أن النمــاذج التــي جلبــت مــن فیهــا وهــذا مــا 
  موقعها األصلي

محاذیـة للنهـر حفـرت ( االهوار ) إلى أحـواض خاصـة بحیـرات صـغیرة  
ومسیطر علیها ، بقیت نباتاتها مسـتمرة فـي النمـو (معمـره) طیلـة فصـول 

  السنة.
رایزومــــي اســــطواني الشــــكل ،رفیــــع  Stemیمتلــــك نبــــات ســــلفینیا ســــاق 

 Nodsیحتوي الساق علـى العقـد  سم. 4-12یتراوح طوله بین وصغیر، 
كمـا هـو ظـاهر  Internodsتفصل بین بعضـها الـبعض سـالمیات التي 

سـم، یتفـرع السـاق  0.5-1.4السالمیــة بـین  ، یـتراوح طـول]3[في الشكل 
ـــد  ـــة مـــن منـــاطق العق ـــة . تنشـــأ الفـــروع الجانبی  ]1الشـــكل [بصـــورة متبادل

ســم . هــذه القیاســات تختلــف عــن  مــا  5-7تــراوح طــول هــذه الفــروع بــین
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أن طـول الســاق یصـل إلــى أكثــر تـه نتــائج بحـوث ســابقة والتـي بینــت ذكر 
یعـــود هـــذا االخـــتالف فـــي طـــول الســـاق إلـــى بعـــض  .]17[ ســـم 20مـــن 

االختالفات البیئیة مـن درجـة حـرارة وضـوء واس هیـدروجیني فضـًال عـن 
ة، كمـــا قـــد یكـــون ســـبب اخـــتالف الطـــول هـــو أن وجـــود الحیوانـــات المائیـــ

  النبات لیس في بیئته الطبیعیة.        
ـــة عـــدد مـــن الشـــعیرات  یغطـــى الســـطح الخـــارجي للســـاق والفـــروع الجانبی

Hairs أوراق نبات السـلفینیا كبیـرة الحجـم تنشـأ مـن ، ]4[ كما في الشكل
منـــاطق العقـــد ، وتترتـــب بشـــكل تجمعـــات ثالثیـــة فـــي كـــل عقـــدة وبشـــكل 

. تكـــون ورقتـــین منهـــا دائریـــة أو بیضـــویة ]5شـــكل [ســـواري حـــول الســـاق 
الشـــكل شـــبیهه بـــالزورق، مقعـــرة طافیـــة فـــوق ســـطح المـــاء . تنشـــأ أحیانـــًا 

وهـذا یتفـق مـع  ]6[مـا فـي الشـكل ثالثة أوراق طافیة في العقدة الواحـدة ك
أمــا الورقــة الثالثـــة فــي العقــدة فتكـــون  .]18تــه بعــض المصـــادر [مــا ذكر 

طویلـــة وخیطیـــة، مجزئـــة إلـــى  Submerged leafمغمـــورة فـــي المـــاء 
 ]2 شــــكل[ Filiform shapeتراكیــــب أو فــــروع ذات شــــكل خیطــــي 

ا تغطى هذه الفروع بشعیرات كثیفة بحیث تظهر بشكل یشـبه الجـذور كمـ
العقـدة الواحـدة وتنعـدم  . تنشأ أحیانا ورقتین مغمـورتین فـي]7[في الشكل 

لـــوحظ  .]8[الورقـــة المغمـــورة فـــي بعـــض العقـــد كمـــا موضـــح فـــي الشـــكل 
ــــك ثالثــــة أوراق طافیــــة،  خــــالل هــــذه الدراســــة بــــأن بعــــض النباتــــات تمتل

 ]9[إضــافة إلــى ورقتــین مغمــورتین فــي عقــدة واحــدة كمــا یظهــر فــي شــكل
. وهذه النتیجة   لم یشر إلیها سابقًا

تتمیــز األوراق الطافیــة بنصــلها البیضــوي او الــدائري العــریض ذو اللــون 
، لــه قمــة مســتدیرة الشــكل وقاعــدة تشــبه القلــب ]1شــكل [األخضــر البــراق 

-0.88ســــم طــــوًال و 1.39-1.27تراوحــــت أبعــــاد النصــــل بــــین  .تقریبــــاً 
 ]10ل شـك[سم عرضًا ، یحمل النصـل علـى سـویق قصـیر نسـبیًا  1.00

ســم. هــذه القیاســات متفقــة مــع  مــا ذكــر  0.49-0.31بــین طولــه یتــراوح 
تعـد مسـاحة  .]17، 5ة [في الموسوعة النباتیة العراقیة والدراسات العالمی

نصـــل الورقـــة الطافیـــة صـــفة تشخیصـــیة مهمـــة لألنـــواع المختلفـــة لجـــنس 
ــــة  ــــواع لهــــا أوراق طافی الســــلفینیا حیــــث ذكــــرت المصــــادر إن جمیــــع األن

ـــــــوع بیضـــــــوی ـــــــف بمســـــــاحة النصـــــــل ففـــــــي الن ة الشـــــــكل ، إال أنهـــــــا تختل
S.molesta  سـم  5تكون أوراقه الطافیة كبیرة الحجم حیث تبلغ أبعادهـا

فهــو یختلــف عــن  S.oblongifolia أمــا النــوع ،ســم عرضــاً  4طــوًال و
ــــة  ــــغ طولهــــا ثالث ــــث یبل ــــة حی ــــه الطافیــــة المتطاول األنــــواع األخــــرى بأوراق

  وعإن األوراق الطافیة للنكما ]، 19، 4[ أضعاف عرضها
 S . cucullata ة لهــا شــكل یشــبه الفــم تســتدق تــدریجیًا باتجــاه القاعــد
]20.[  

 S. natans فأوراقــــه مشــــابهة الوراق النــــوع  S.minima أمــــا النــــوع
 .Sو  .auriculata S ، كمـا تتشـابه األوراق الطافیـة فـي األنـواع]16[

biloba   وS .herzogii  سـم   1.5-2.0في أبعادها حیث تتراوح بـین
ســـم عرضـــًا ویمكـــن تمییـــز هـــذه األنـــواع عـــن بعضـــها  1.8-2.5طـــوًال و 

  ].19[البعض من خالل االعتماد على أوراقها المغمورة 
ــــــوع الشــــــبكي  Venationالتعــــــرق   ــــــي الورقــــــة  Reticulateمــــــن الن ف

علـــى طـــول الورقـــة  Midribد عـــرق وســطي كبیـــر تـــالطافیــة ، حیـــث یم

  Secondary veinsالطافیة، تتفرع منه وعلى الجـانبین عـروق ثانویـة 
 Tertiaryتتشابك هذه العروق مع بعضها ثم تتفرع إلى عریقات ثالثیة 

veinlets   .صغیرة الحجم  
للورقة الطافیة عـدد كبیـر مـن   Upper surfaceیغطى السطح العلوي 

بــــین  Rowsوف فتترتــــب بشــــكل صــــ] 12[ شــــكل Papillaeالحلیمــــات 
. تنتهــي كــل حلمــة مــن األعلــى بخصــلة مــن ]11 شــكل [ة ـعــروق الورقــ

، ذات لـون مائـل إلـى البیـاض متعرجـة ورقیقـه Tuft of hairsشـعیرات 
یتــراوح عــدد الشــعیرات فــي الخصــلة  ] 11الشــكل [، وذات نهایــات حــادة 

شعیره وهذا العدد سجل ألول مرة وهـو أكثـر مـن العـدد  4-6الواحدة بین 
ي المصــادر المتــوفرة والتــي أشــارت بــأن عــدد هــذه الشــعیرات المــذكور فــ
، 8، 4[ فـــي كـــل خصـــلة فـــي نفـــس النـــوع وأنـــواع أخـــرى 2-4یتـــراوح بـــین

تتمیــــــز هــــــذه الشــــــعیرات بكونهــــــا وحیــــــدة الصــــــف ]. 21، 19، 18، 16
Uniserate  غیــــر غدیــــةNonglandular  تتــــألف مــــن خالیــــا كرویــــة

ـــین  خالیـــا فـــي الشـــعیرة الواحـــدة .  6-8صـــغیرة الحجـــم یتـــراوح عـــددها ب
ة النهایـة ) كمـا ر تكون شعیرات الخصلة الواحدة غیـر ملتحمـة النهایـة (حـ

وهــذه الصــفة تعتبــر مهمــة فــي تشــخیص النــوع  .]11[یظهــر فــي الشــكل 
S. natans  عن األنواع األخرى المعروفة حیث ذكر إن كل حلیمة فـي

 ;S.auriculata ;S.  bilobaالبشرة العلیا للورقة الطافیة في األنواع 

S.herizogii and  S.molesta     تحمــل أربعــة شــعیرات ملتحمــة
النهایــة ، وتتصـــل هـــذه الشـــعیرات بالحلمـــة عـــن طریـــق حامـــل مشـــترك ، 

 كمـا فـي الشـكل Egg beaterممـا یعطیهـا شـكل یشـبه مخفقـة البـیض 

فـأن عـدد الشـعیرات فـي  S. oblongifolia. أمـا النـوع ]19، 4[ ]13[
شـعیرة، وذات نهایــة ملتحمــة، أمــا النــوع  1-2كـل حلمــة قلیــل یتــراوح بــین 

S.minima  فتمتلـــك كـــل حلمـــه فـــي البشـــرة العلیـــا للورقـــة الطافیـــة أربعـــة
شــعیرات قصــیرة ذات نهایــة حــرة ( غیــر ملتحمــة ) وتحمــل علــى حامــل 

  .]22] [14[مشترك یتصل بنهایة الحلمة . كما في الشكل 
للورقـة الطافیــة یالمــس ســطح المــاء  Lower surfaceسـطح الســفلي ال

ویغطى بعدد كبیر من الشعیرات مشابهه للشـعیرات المغطیـة للسـاق كمـا 
ً مــــن  ]14[ فـــي الشــــكل ، تترتــــب هــــذه الشــــعیرات بشــــكل صــــفوف ابتــــداء

المنطقة المقابلة للعـرق الوسـطي باتجـاه الحافـة ویـزداد طـول وكثافـة هـذه 
ـــى طـــول ـــز هـــذه  الشـــعیرات عل ـــة للعـــرق الوســـطي . تتمی ـــة المقابل المنطق

الشـــعیرات بكونهـــا أحادیـــة الصـــف غیـــر غدیـــة ، تتـــألف كـــل شـــعیرة مـــن 
خالیـا  5-9صف واحد من خالیا اسـطوانیة متطاولـة یتـراوح عـددها بـین 

  .ة. وتنتهي كل شعیرة بخلیة قمیة ذات نهایة مدبب
ـــواء الســـطح الســـفلي لـــألوراق الطافیـــة لل          S.natansنـــوع أن احت

مـــن التآكـــل بفعـــل صـــغار األســـماك  اعلـــى شـــعیرات یســـاعد فـــي حمایتهـــ
وحركــة المــاء ،كمــا إن ســبب كثافــة هــذه الشــعیرات فــي المنطقــة المقابلــة 

ـــر أجـــزاء ـــة هـــي أكث ـــى أن هـــذه المنطق الســـطح  للعـــرق الوســـطي یعـــود إل
للورقة الطافیة عمقًا فـي المـاء بسـبب شـكل الورقـة الـزوري. لـذلك  السفلي

لیـه بعـض الدراسـات حـول إهي توفر لها الحمایة أیضا وهذا مـا أشـارت ف
  .]Salvinia ]8 ،23جنس 
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یظهر فیه:   Salvinia natans] المظهر الخارجي لنبات 1شكل [
  اوراق طافیة - :3فرع جانبي ،  -:2ساق رئیسیة ،  -:1

  
 -: 3تظهر فیه  Salvinia natans] منظر جانبي لنبات 2شكل [ 

  ا وراق مغمورة. -:4اوراق طافیة  ،  

  
 تظهر فیه  natans] المظهر الخارجي ( السفلي ) لنبات  3شكل [ 

اجسام  - :8فروع الورقة المغمورة،  - :7سالمیة -:6عقدة،  - : 5
  ثمریة.

  
 Salviniaوتظهر فیه  Salvinia natans] ساق نبات  4شكل [ 

natans .تظهر فیه الشعیرات المغطیة للساق  

  
، تظهر فیه Salvinia natans] رسم تخطیطي لنبات 5شكل [

ورقة مغمورة،  -:4   ورقة -:3االوراق بشكل تجمعات ثالثیة حیث 
  فروع الورقة المغمورة. -:7سویق الورقة المغمورة،  -:9

  
وتظهر فیه   Salvinia natans] المظهر الخارجي لنبات 6شكل [

  ، ثالثة اوراق طافیة في عقدة واحدة
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]  الشعیرات المغطیة ألحد فروع الورقة في نبات  7شكل [ 

Salvinia natans. 

  
     Salvinia  natans] المظهر الخارجي لنبات  8شكل [ 

  ورقتین -:4انعدام الورقة المغمورة،  - :0المغمورة ، ویظهر فیه 

  
، وتظهر فیه  Salvinia  natansلنبات  ] المظهر الخارجي9شكل [

  ورقتین مغمورة - : 4ثالثة اوراق طافیة ،  - : 3

  
ویظهر فیه  Salvinia  natans] الورقة الطافیة لنبات 10شكل [

  سویق الورقة في عقدة واحدة .

  
  

  
رسم تخطیطي للسطح العلوي للورقة الطافیة لنبات  - ] أ11شكل [

Salvinia  natans :عرق  - :10 -وتظهر فیه االجزاء االتیة
  حلیمة.   -:13عریقات ثالثیة.  - :12عروق ثانویة. -:11وسطي، 

شعیرات في السطح العلوي  5خصلة من الشعیرات مؤلفة من  -ب
 . Salvinia  natansللورقة الطافیة لنبات 
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لــوحظ أن مســاحة نصـــل األوراق الطافیــة یتــأثر بتفـــاوت درجــات الحـــرارة 
فعند ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصیف تتقلص أبعـاد نصـل األوراق 

 0.66-0.82ســـم طـــوًال و  1.20-0.96الطافیــة إذ تتـــراوح أبعادهـــا بـــین 
ســــم عرضــــًا ، أي أنهــــا اصــــغر مــــن مســــاحتها فــــي فصــــل الربیــــع وعنــــد 

ة في فصل الشتاء، وجد أن أبعـاد النصـل اقـل هـي انخفاض درجة الحرار 
 ســم0.92-1.06بــین تاالخــرى عــن ماســجل فــي فصــل الربیــع، إذ تراوحــ

وهــذا االخــتالف فــي األبعــاد یعــود إلــى . ســم عرضــاً  0.67-0.81طــوًال و
ي ، نتأثیر العوامل البیئیة من درجة حرارة واختالف فـي االس الهیـدروجی

ــائج الدراســة الحالیــةحیــث أن هــذه العوامــل اكــدتها  تــؤثر بصــورة  فهــي نت
حتـــاج إلـــى درجـــات یفنبـــات الســـلفینیا  ،مباشـــرة فـــي معـــدل نمـــو النباتـــات

ْ ومـ  20 -28حــرارة دافئـــة ومعـــتدلة تتــراوح بــین  ة ـتدلة ورطوبــلوحة معــم
عالیـــــة وأضـــــاءه ساطعـــــة وهـــــذا یتفــــق مــــع مـــــا أشــــارت الیــــه بعــــض مــــن 

  .]17، 15، 7[ السـابقـة اتـالدراس
األوراق المغمــورة تمتــد فــي المــاء وتتحــور إلــى تراكیــب أو فــروع خیطیــة 

تتـألف الورقـة . Salviniaالشكل تحل محل الجـذور المفقـودة فـي جـنس 
المغمــورة مــن ســویق قصــیر أســطواني الشــكل یتصــل بالســاق عــن طریــق 

ــــین  ــــه ب ــــراوح طول ویغطــــى ســــطحه الخــــارجي  ســــم 0.2-0.5العقــــدة ، یت
بشــعیرات أحادیــه الصــف غیــر غدیــة ذات نهایــات حــادة . ینتهــي ســویق 

تنشــأ منهــا فــروع خیطیــة  ]16ل [الورقــة المغمــورة بعقــده كمــا فــي الشــك
فرعــًا فــي كــل ورقــة مغمــورة ، أمــا  10-23الشــكل ، یتــراوح عــددها بــین 

  .سم 1.2-8.0طولها فیتراوح بین 
أن عـدد فـروع الورقـة المغمـورة المـذكورة فـي أعـاله سـجل ألول مـرة وهــذا 

أن عـدد حیث ذكرت المصادر العدد ال یتفق مع ما ذكره باحثین آخرین 
ع فلــم یشـــر و طــول الفــر  أمــا ،]24، 13[فرعــًا  8-12الفــروع یتــراوح بــین 

بـأن عـدد الفـروع یتـراوح بـین ] 17. وقـد ذكـر [إلیه فـي المصـادر المتـوفرة
 S . natansسـم فـي النـوع  10-12فرعـًا وطولهـا یتـراوح بـین  13-11
  .الهندي

یغطـى الســطح الخــارجي لفــروع الورقـة المغمــورة شــعیرات أحادیــة الصــف 
غیــر غدیــة مؤلفــة مــن صــف واحــد مــن خالیــا أســطوانیة ، تــراوح عــددها 

ألول مـرة وال یتفـق مـع خلیة في كل شعیرة وهـذا العـدد سـجل  7-11بین 
بأن كل شـعیرة مؤلفـة مـن ثـالث  تأشار  ته البحوث والتيذكر الذي  العدد

  . ]25[ خالیا فقط
لـــوحظ فـــي الدراســـة المظهریـــة الحالیـــة اختالفـــًا فـــي طـــول فـــروع األوراق 
ــــي فصــــلي الصــــیف  ــــاض درجــــة الحــــرارة ف ــــاع وانخف ــــد ارتف المغمــــورة عن

ـــأثر طولهـــا بعمـــق المـــاء  ـــوالي ، كمـــا یت ـــى الت ـــد أیضـــا"والشـــتاء، عل . فعن
رجة الحرارة في فصـل الصـیف تتعـرض كمیـات كبیـرة مـن المـاء ارتفاع د

 ، أمـاع الورقـة المغمـورةو للتبخر مما یقلل عمق الماء فیقل بذلك طـول فـر 
فـــي فصـــل الشـــتاء فـــأن انخفـــاض درجـــة الحـــرارة ، یقلـــل مـــن نمـــو أجـــزاء 

ع الورقــة المغمــورة ، وعنــد اعتــدال و النبــات المختلفــة وبــذلك یقــل طــول فــر 
یــادة هطــول اإلمطــار فــي فصــل الربیــع یســاعد ذلــك فــي درجــة الحــرارة وز 

زیادة طول فروع الورقة المغمـورة حیـث من ثم  زیادة معدالت نمو النبات
  .سم في فصل الربیع 8یصل أقصى طول لها 

       -األجسام الثمریة : 
تظهـــر األجســـام الثمریـــة علـــى النبـــات البـــوغي مـــرتین فـــي الســـنة . تبـــدأ 

شهر نیسان وحتى نهایـة شـهر تمـوز ، أمـا الفتـرة الفترة األولى من نهایة 
الثانیـــة فتبـــدأ مـــن بدایـــة شـــهر تشـــرین األول وحتـــى نهایـــة شـــهر شـــباط . 

بــأن النبــات البــوغي  الســابقة وهــذه تســجل ألول مــرة فلــم تــذكر المصــادر
  .یثمر مرتین في السنة 

عنـد قاعـدة سـویق الورقـة  Clustersتنشأ األجسام الثمریة بشكل عناقیـد 
 4-7یتـراوح عـدد األجسـام الثمریـة بــین  .مـورة وبـین فروعهـا الخیطیـةالمغ

جســمًا ثمریــًا عنــد كــل ورقــة مغمــورة ، تتقــارب هــذه األجســام مــع بعضــها 
-0.2قصیر نسبیًا یتـراوح طولـه بـین  Stalkالبعض وتحمل على حامل 

. تمتلـــك األجســـام الثمریـــة شـــكًال كرویـــًا ، أخضـــر  ]17شـــكل [ســـم  0.1
د كبیر من شعیرات أحادیـة الصـف غیـر غدیـة، تتكـون اللون مغطى بعد

خالیــا ،  4-3 كــل شــعیرة مــن خالیــا أســطوانیة الشــكل تــراوح عــددها بــین
. تحتــوي األجســام ]18شـكل [ة ــــتنتهـي كــل شــعیرة بخلیـة ذات نهایــة مدبب
  . Sporangiaالثمریة داخلها عدد من الحوافظ البوغیة 

، لكـن كـل  Monoeciousبكونـه أحـادي المسـكن  یتمیز نبات السلفینیا
أمـــا حـــوافظ   جســـم ثمـــري یحتـــوي علـــى نـــوع واحـــد مـــن الحـــوافظ البوغیـــة،

، 19[ كمـا فـي االشـكالط ـــــبوغیة كبیرة فقط أو حوا فظ بوغیة صغیرة فق
. لــوحظ أن الجســم الثمــري الواقــع عنــد قمــة قطــع ( فــروع ) الورقــة ] 20

حــوافظ البوغیــة الكبیــرة ، كمــا وجــد للــى االمغمــورة والناشــئ أوال یحتــوي ع
أن بعض األوراق المغمورة یكون فیها الجسـم ألثمـري الناشـئ ثانیـًا حاویـًا 
على حوافظ بوغیة كبیرة أیضا.أما بقیة األجسام الثمریـة والتـي تقـع بعیـدًا 
عــن قمـــة قطـــع الورقـــة المغمـــورة والناشــئة الحقـــًا تحتـــوي جمیعهـــا حـــوافظ 

  .بوغیة صغیرة
ســـبت أ ـــة حُ ـــى حـــوافظ بوغی ـــة عل ـــة الناضـــجة الحاوی بعـــاد األجســـام الثمری

ملــم وتــراوح طــول 3.44-4.0  كبیــرة فتــراوح طــول محورهــا الصــغیر بــین
قاعــدة كــل جســم ثمــري بملــم . یتصــل  4.16-4.80محورهــا الكبیــر بــین 

ـــــر متفـــــرع یدعــــــى التخـــــت  ـــــداخل تركیـــــب صـــــولجاني الشـــــكل غی مـــــن ال
Recepticle ] یحمــل الحــوافظ البوغیــة الكبیــرة عـــن طـــریق ]20شــكل ،

، حیــث یتــألف كــل حامــل مــن صــفین الــى  Stalksحوامــل  قصــیرة نســبیًا
ثالثـــة صـــفوف مـــن خالیـــا مربعـــة الشـــكل صـــغیرة الحجـــم. یتـــراوح طـــول 

ملــم. یتــراوح عــدد الحــوافظ البوغیــة الكبیــرة فــي  0.10-0.48الحوامــل بــین
تمیــــز الحافظــــة البوغیــــة ت. حافظــــة 19-26الجســــم ألثمــــري الواحــــد بــــین 

الكبیرة الناضجة بشكلها البیضوي، ولونها األصفر إلى البنـي الفـاتح كمـا 
 ]21[تتمیـز بوجـد حلیمـة صـغیرة فـي أحــد أطرافهـا كمـا مبـین فـي الشــكل 

ملــم  0.92-1.16.تراوحـت أبعــاد الحــوافظ البوغیــة الكبیــرة الناضــجة بــین 
افظـة ناضـجه علـى ملـم عرضـًا . تحتـوي كـل ح 0.68-0.88طوًال وبین 

  بوغ واحد كبیر فقط. 
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  Salviniaمظهر علوي للورقة الطافیة لنبات  -]: أ12شكل [

natans (مظهر علوي) تظهر فیه شعیرات البشرة العلیا 
تظهر فیه شعیرات  Salvinia  natansالورقة الطافیة لنبات  -ب

خصلة  -:14حلیمة،  -:13البشرة العلیا مظهر جانبي تظهر فیه: 
  من الشعیرات .

  
 Salvinia] شعیرات البشرة العلیا للورقة الطافیة في نبـات 13شكل [

molesta   : حامـل  -: 15خصـلة مـن الشـعیرات،  -:14وتظهر فیه
 مشترك.

  

  
] ش  عیرات البش  رة العلی  ا للورق  ة الطافی  ة ف  ي نب  ات 14ش  كل [
حامل مشترك    -:15وتظھر فیھ :   Salvinia molestaنبات 

 خصلة من الشعیرات. -:14

  
في طافیة (منظر جانبي) ] السطح السفلي للورقة ال15شكل [
 -: 16ورقة طافیة  - :3، وتظهر فیه Salvinia  natansنبات

  شعیرات السطح السفلي.  

  
، Salvinia  natans] الورقة المغمورة في نبات 16شكل [

  سویق الورقة.   -:  9فروع الورقة  -: 7عقدة .   -: 5 وتظھر فیھ
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ویظهـــر  Salvinia  natans ] الجسم الثمري في نبات17شكل [

  حامل الجسم الثمري - :17: فیه

  
أ. السطح الخارجي لجدار الجسم الثمري المغطى  ]18شكل[

  . Salvinia  natansبالشعیرات في نبات 
   Salvinia  natansب. شعیرة واحدة من جدار الجسم الثمري لنبات

  
الصغیرة في نبات  ] الجسم الثمري الحامل للحوافظ البوغیة19شكل [

Salvinia  natans :حافظة بوغیة صغیرة،  -:18 -وتظهر فیه
  تخت -:20حامل، -:19

  
  

] الجسم الثمري الحامل للحوافظ البوغیة الكبیرة في نبات 20شكل [
Salvinia  natans ،:تخت،  -: 20ساق ،  -:19  -ویظهر فیه

                                 حافظة بوغیة كبیرة. -:21

  
  Salvinia  حافظة بوغیة كبیرة ناضجة في نبات ]21شكل [

natans : بوغ كبیر . -: 22  حلیمة ، -: 21 -وتظهر فیه  

  
  Salvinia] حافظة بوغیة صغیرة ناضجة في نبات 22شكل [

natans.  
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سبت أبعاد األجسام الثمریة الحاویة علـى حـوافظ بوغیـة صـغیرة فتـراوح  حُ
ملـم وطـول المحـور الكبیـر لهـا  4.00-4.90طول المحور الصـغیر بـین 

األجســــــام الثمریــــــة تخــــــت أیضــــــًا  هــــــذه ملــــــم. تمتلــــــك 4.40-5.20بــــــین 
ویحمل الحـوافظ البوغیـة الصـغیرة  ،]19صولجاني الشكل متفرع [الشكل 

، تراوحـت أطوالهـا بـین عن طریق حوامل ط ملـم  0.08-0.92ویلـة نسـبیًا
یتــألف كــل حامــل مــن صــف واحــد مــن خالیــا مســتطیلة الشــكل متوســطة 

 الطول.

تحتــوي األجســام الثمریــة الحاملــة لحــوافظ األبــواغ الصــغیرة أعــدادًا كبیــرة 
حافظـة  498-625من حوافظ االبواغ الصـغیرة حیـث تـراوح عـددها بـین 

تتمیـــز الحافظـــة البوغیـــة الصـــغیرة الناضـــجة  .فـــي الجســـم ألثمـــري الواحـــد
] بشــكلها الكــروي ولونهــا البنــي المائــل إلــى األســود، تراوحــت 22[شــكل 

ملــم. تحتــوي 0.34ملــم، وبمعــدل 0.24-0.38أقطارهــا عنــد النضــج بــین 
  .  Microsporesكل حافظة على عدد كبیر من األبواغ الصغیرة 

( الفتـرة  النبـات فـي فصـل الربیـعوجد أن األجسام الثمریة المتكونـة علـى 
ال تصـــل إلـــى مرحلـــة النضـــج وذلـــك لتعرضـــها للتآكـــل مـــن قبـــل  االولـــى)

یرقــــات الحشــــرات المائیــــة والقواقــــع والتــــي تزدهــــر خــــالل شــــهري مــــایس 
وحزیران . أما األجسام الثمریة المتكونة علـى النبـات فـي فصـل الخریـف 

غیرة والكبیـرة ) تنضـج فـي (الفترة الثانیة) وبنوعیها (الحوافظ البوغیـة الصـ
اذ تتـــراوح درجـــة الحـــرارة خـــالل هـــذه االشـــهر بـــین  ،شـــهري شـــباط وآذار

ْ حیـــــــث یبـــــــدأ النبـــــــات بـــــــالنمو مـــــــع زیـــــــادة فعالیـــــــة انقســـــــامات 20-15 م
تعـــاني العقـــد القدیمـــة فـــي الســـیقان مـــن الـــذبول وتتحـــول   المرســـتیمات.

وذلــك  أوراقهــا الطافیــة مــن اللــون األخضــر البــراق إلــى لــون بنــي محمــر
ــــرة العمــــر. وبــــذلك  بســــبب تحلــــل البالســــتیدات الخضــــر فیهــــا ألنهــــا كبی
ــــه مــــن أوراق مغمــــورة وأجســــام ثمریــــة  تنفصــــل هــــذه العقــــد مــــع مــــا تحمل
ناضــجة وتســتقر فــي قــاع المحــیط المــائي المتواجــدة فیــه . تتحلــل جــدران 
األجســـام الثمریـــة الناضـــجة والغاطســـة فـــي المـــاء،فتتحرر منهـــا الحـــوافظ 

أمـــا حـــوافظ  ،فـــو حـــوافظ االبـــواغ الكبیـــرة علـــى ســـطح المـــاءالبوغیـــة. تط
ـــو علـــى الســـطح أو تبقـــى متصـــلة مـــع بقایـــا  ـــواغ الصـــغیرة فأمـــا تطف االب
الجسم ألثمري في القاع بشكل كتلـة متراصـة سـوداء اللـون. بحلـول شـهر 

بـالنمو وهــي داخـل حوافظهــا لتكـون الطــور  Sporesنیسـان تبـدأ االبــواغ 
جدیــد، تنمــو االبــواغ الكبیــرة إلــى نباتــات ال Gametophyteالمشــیجي  

واالبواغ الصـغیرة تنمـو إلـى   Female gametophyteمشیجیة أنثویة 
  . Male gametophyteة ـنباتات مشیجیة ذكری

أشارت الدراسات العالمیة والمحلیة المتعلقـة بدراسـة الطـور البـوغي للنـوع 
S.natans هـــــر علـــــى واألنـــــواع األخـــــرى إلـــــى أن األجســـــام الثمریـــــة تظ

] بـــأن األجســـام 17النبـــات البـــوغي مـــرة واحـــدة فـــي الســـنة حیـــث ذكـــر [
فـــي الهنـــد تظهـــر خـــالل شـــهر آب فـــي حـــین  S.natansالثمریـــة للنـــوع 

أمكن مالحظة األجسام الثمریة على النبـات البـوغي فـي الدراسـة الحالیـة 
للنوع نفسـهُ مـرتین فـي السـنة وألكثـر مـن فصـل (الربیـع والخریـف)، وهـذه 

ة تســـجل ألول مـــرة محلیـــًا وربمـــا عالمیـــًا ، ونعتقـــد بـــأن ذلـــك ربمـــا النتیجـــ

یعـــود لدقـــة المالحظـــة واســـتمراریة التتبـــع ،  او لوجـــود أكثـــر مـــن ســـاللة 
وفیمـا یتعلـق  واحدة لنفس النوع، او ألن النبات لـیس فـي بیئتـه الطبیعیـة.

بعـــدد األجســـام الثمریـــة عنـــد كـــل ورقـــة مغمـــورة، جـــاءت النتیجـــة الحالیـــة 
اجســـام ثمریـــة  ة لمـــا ذكرتـــه بعـــض البحـــوث حیثأشـــارت إلـــى وجـــودمقاربـــ

  ]. 17جسمًا ثمریًا عند كل ورقة مغمورة [ 5-8 یتراوح عددها بین
]، إن 5أجســام ثمریــة عنــد كــل عقــدة [ 10وقــد ذكــر مصــدر اخــر وجــود 

            .  اختالف الظروف البیئیة ختالف في العدد ربما یعود إلى الهذا ا
 لم تشر أغلب المصادر المحلیة إلـى حامـل األجسـام الثمریـة فـي النـوع 

S.natans فیعد صفة تصنیفیة مهمة في هـذا النـوع أما عالمیًا ، العراقي
ملــم وطولــه یختلــف  1-2واألنــواع األخــرى المدروســة، یتــراوح طولــه بــین 

-12یتـراوح طولـه بـین S. auriculata من نوع إلى آخـر ، ففـي النـوع 

ملـم، ویكـون  3-10فیتراوح طولـه بـین  S.bilobaأما في النوع   ملم، 1
ومختــزل فــي  S.molestaو S.herzogiiاصــغر مــن ملــم فــي النــوعین 

  ].S.oblongifolia ]4 ،19،21النوع 
أو أثنــین للحــوافظ البوغیــة الكبیــرة فــي الورقــة  واحــد ان وجــود جســم ثمــري

]. 25، 5المغمــورة الواحــدة جـــاء متفقــًا مــع مـــا ذكرتــه معظــم المصـــادر [
لــوحظ ان أبعــاد األجســام الثمریــة بنوعیهــا (الحاویــة علــى حــوافظ االبــواغ 
الكبیرة والحاویة على حوافظ االبواغ الصغیرة) في النوع قیـد الدراسـة تعـد 

راوح أبعـاد األجسـام الثمریـة فیهـا تـإذ ت S.molestaنوع صغیرة مقارنة بال
] وعند مقارنة أبعـاد األجسـام الثمریـة بنوعیهـا مـع 18سم [ 1.5-2.0بین 

فــــي البحــــث الحــــالي وجــــد إن أبعــــاد  S.natansلنــــوع لبعضـــها الــــبعض 
األجســام الثمریــة الحاویــة علــى حــوافظ االبــواغ الصــغیرة تكــون أكبــر مــن 

الحاویـة علـى حـوافظ االبـواغ الكبیـرة. وسـبب ذلـك  أبعاد األجسـام الثمریـة
قـد یعـود إلــى العـدد الكبیــر لحـوافظ االبــواغ الصـغیرة التــي بـداخلها والــذي 

حافظــه فــي الجســم ألثمــري الواحــد مقارنــه بعــدد حــوافظ  625یصــل إلــى 
حافظـه فــي الجســم  26االبـواغ الكبیــرة والتـي ســجلت أعلــى عـدد لهــا هــو 

وافظ االبـــواغ الكبیـــرة فـــي كـــل جســـم ثمـــري ألثمـــري الواحـــد . إن عـــدد حـــ
]. أمــــا حــــوافظ االبــــواغ 26، 25جــــاءت مطابقــــة لمــــا ذكرتــــه المصــــادر [

، 18، 5، 4المتوفــــرة [ الصــغیرة فلــم یــذكر لهــا عــدد محــدد فــي المصــادر
19 ،25.[  

حـوافظ بوغیـة توجـد فـي كـل جسـم ثمـري  6-7] فقد ذكر إن مـن 17أما [
ـــــن األعــــداد التــــي ســــجلت فــــي الدراســــة وهـــــــذا یختلــــف اختالفــــًا كبیــــرًا ع ـــ

حافظـــه بوغیـــة صـــغیرة فـــي جســـم ثمـــري واحـــد  625إن عـــدد  الحالیـــة .
ســـجل ألول مـــرة فـــي الدراســـة الحالیـــة . كمـــا ان أبعـــاد الحـــوافظ البوغیـــة 
بنوعیها یختلف عـن مـا ذكـر فـي الموسـوعة النباتیـة العراقیـة والتـي أشـیر 

ملـم ، وأبعـاد الحـوافظ  0.2هـو  فیها  بأن قطر الحوافظ البوغیة الصـغیرة
ـــي 5ملــم عرضــًا [ 0.4ملــم طــوًال و 0.6البوغیــة الكبیــرة  ] أمــا مــا ســجل فـ

ــــین  ــــة الصــــغیرة ب ــــد تراوحــــت أقطــــار الحــــوافظ البوغی ــــة فق الدراســــة الحالی
ملـــم، أمــــا الحـــوافظ البوغیــــة الكبیـــرة تراوحــــت أبعادهـــا بــــین  0.38-0.24
  ملم عرضًا . 0.68-0.88ملم طـوًال وبین  1.16-0.92
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Abstract 
During a Period of four seasons, samples of Salvinia natans (L.) were collected from Iraqi swamps or 
marshes particularly from Al-Hammash swamp in Theyqar province.  
The results indicated that these samples were grow in an environment similar to that in marshes at Baghdad 
province for four different seasons.  
For the first time, the plants were subjected to the following extensive studies: 
Morphological investigations: The Sporophyte stage was composed of a rhizome stem and leaves, with lack 
of roots, the average length of the stem and lateral branches was 12cm.  
The stem was composed of nodes and internodes, the average length of internode was 1.4cm. The leaves 
were arranged in triples in each node. The leaves were of two kinds:- 
Floating leaves have an oval and boat - like leaves averaged 2-3 in each node, opposite or whorled with reticulate 
venation and average length of l.4cm and 1cm width, it were borne on a short pedicel which had an average length 
of 0.4cm.  
Submerged leaves were covered with water, numbering 1-2, partioned into 13-23 filiform branches. The 
average length of these branches were 8cm, they were borne on an 0.5cm peduncle. The submerged leaves 
replace the missing roots. 
The sporocarps which were formed twice in a year were dioecious, and are globe-shaped, borne on the end of 
the petiole of the submerged leaves between its filiform branches through a short peduncle of length 0.2cm.  

 


