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  الملخص
ي منطقة وادي القـرن،      ف Fabaceaeلفصيلة الفولية    جنساً تابعة ل   17 نوعاً تنتمي إلى     61تحديد  تم  

كما وضعت مفاتيح مدعومة بالصور لتمييز هـذه األجنـاس          . وقد سجلت ثالثة أنواع متوطنة في سورية      
  .واألنواع

  

جنس، نوع، الفصيلة الفولية، الفصيلة الفراشية، وحيد الخوة، ثنائي         : الكلمات المفتاحية 
  .الخوة، فلورة
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ABSTRACT 

 
This work is providing a list of fabaceae species in the region of Ouadi-el-

Qarn. 61 species belong to 17 genera is recorded. Three species reported are 
endemic to Syria. Several keys, associated with pictures, were composed to 
make easy the reconnaissance of these species. 
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  المقـدمـة
حبا اهللا سورية بتنوع إحيائي نباتي كبير، إذ يبلغ عدد األنواع النباتية فيها وفق أفلورة               

 300، منها نحو    ]1[ فصيلة 131 جنساً موزعة على     865 نوعاً، تنتمي إلى     3459موتيرد  
 فمن جهة أولى تعرضت     وال بد من إعادة النظر في دراسة هذا التنوع        . ]10[نوع متوطن 

النظم البيئية التي تعيش فيها تلك األنواع إلى تعديات عديدة أهمها التوسع الزراعي وزيادة              
العمران واالستثمار الجائر والتلوث وهذا أدى إلى تناقص رقعة انتشار عدد من األنـواع              

أجنبيـة  واختفاء بعضها، ومن جهة أخرى فإن األفلورة السورية ما زالت مكتوبة بلغـات              
، 2[فاألفلورات الثالث األخيرة لسورية والتي وضعها كل من بولومواي، وتيبو وموتيرد            

مكتوبة بلغة فرنسية، مما يجعل أمر االطالع عليهـا         ) واألخيرة هي األكثر كماالً    (]4،  3
حكراً على عدد قليل من الباحثين، ولكي يستفيد المصنف من األفلورة األخيرة يجـب أن               

 في هذا العلم نظراً الفتقارها إلى المفاتيح المساعدة في تحديد الفـصيلة أوالً،              يكون ضليعاً 
  . وتحديد الجنس ثانياً، كما أن وسائل إيضاحها ورسومها غير جيدة

لهذه األسباب اتجه اهتمامنا إلى محاولة حصر أنواع الفصيلة الفولية في وادي القرن،             
  . لتعرف بسهولة إلى أنواعهاوتقديم مفاتيح مدعومة باألشكال تساعد في ا

  الفصيلة الفولية
 Mimosaceae تجمع مع كل من الفصيلة الميموزية        Fabaceaeكانت الفصيلة الفولية    

) أو البقوليات ( في فصيلة واحدة عرفت بالقرنيات       Caesalpinaceaeوالفصيلة السيزالبينية   
Leguminosae          ،زئت هذه الفصيلة إلى الفصائل آنفة الذكركما سـميت الفـصيلة     ، ثم ج

سنـشير  .  نظراً لشبه زهرتها بالفراشـة     Papilionaceaeالفولية أيضاً بالفصيلة الفراشية     
 .باختصار إلى أهم مميزاتها، والصفات التي تساعد في التعرف على أجناسها

لكنهـا ال   (متناوبة، مركبة ريشية أو كفية أو ثالثية الوريقات، نادراً بسيطة           : األوراق
تتحور لدى بعض األنواع بعض الوريقات إلى محاليق تساعد النبات          ). ة الريش تكون ثنائي 
األذنات تأخذ أشكاالً متنوعة، وتكون أحياناً كبيرة كما هو الحال في الجلبـان             . في التسلق 

 الذي يختزل فيه نصل الورقة إلى محالق وتنمو األذنات بشدة Lathyrus aphacaاألفاكي 
  .وتأخذ شكل وريقة

 عنقودية في أغلب الحاالت، وقد تكون رؤيسسية، أو شبه سنبلية كما في النفل              :النورة
Trifolium. 
 سـبالت   5يتألف الكـأس مـن      . خنثوية، ازدواجية التناظر، فراشية الشكل    : األزهار

التويج خماسي القطع تنتظم فيه البتالت وفـق ترتيـب خـاص            . ملتحمة بدرجات متفاوتة  
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، )الجناحـان (يرة ندعوها العلم، تغطي بتلتـين جـانبيتين         فهناك بتلة كب  ): متراكب نازل (
 أسدية،  10المذكر مؤلف من    . يغطيان بدورهما قطعتين ملتحمتين جزئياً ندعوهما الزورق      

مـذكر وحيـد الخـوة      (يمكن أن تلتحم خيوطها جميعاً مع بعضها مشكلة أنبوباً سـدوياً            
Monoadelphous(    منها وتبقـى العاشـرة حـرة         9، أو تلتحم )      مـذكر ثنـائي الخـوة

Diadelphous(    المؤنث يتألف من كربلة واحدة، عديدة البويضات       . ، أو تكون جميعها حرة
  .ذات مبيض علوي، وحيد الحجيرة

  ↑  G )10(or 1 )+9(or 10  A )2+(2+1 CO )5(Ca 1  : صيغتها الزهرية
ة للتـأبير    حشري، حيث نالحظ أن األزهار الملونة، العطرة تبدي تكيفات دقيق          :التأبير
 .المتصالب
تنـضج  البـذور   . قرن غالباً، يكون غير متفتح أحياناً، ونادراً ما يكون قرظة   : الثمرة

   .Arachisلدى العديد من األجناس تحت التربة مثل الفستق السوداني 
فـول، فاصـولياء،    (كغذاء لإلنـسان    : لها أهمية زراعية واسعة   : األهمية االقتصادية 

، أو كعلـف للحيوانـات      )الـخ .. ول الصويا، الفستق السوداني     عدس، حمص، بازلياء، ف   
الروبينيا، الـوزال، الجلبـان     (، أو كنباتات تزينية     )الخ..الفصة، البيقة، البرسيم، الجلبان     (

، كما تعد أنواعها سماداً أخضر لقيامها بتثبيت اآلزوت الجوي نظراً لتعـايش             ..)العطري
كمـا  . الفلقات الضخمة بروتينات، نشاء، ودهوناً    تتضمن  . جذورها مع بكتريا الريزوبيوم   

، سيتيزين  Spartein، سبارتئين   Geneserineجنيسيرين  (يضم النبات عدداً من القلويدات      
Cytisine.. وسكاكر غير متجانسة ذات ) الخHCN وتانين، وصابونين Saponine . 

ـ ( نـوع      10000 جنس، و  400تقسم الفصيلة إلى عشر قبائل، تتضمن نحو          47و  نح
  ) نوعاً في سورية450جنساً و

  منطقة الدراسة
؛ وخطي 40 01 36و 49 58 35بين خطي طول (يقع وادي القرن شمال غربي دمشق 

ويرتفـع نحـو   ) 1خارطـة  ( كـم،  30ويبعد عنها نحو ) 10 38 33 و42 36 33عرض 
 يقع في طابق بيومناخي شبه جاف بارد، ويمثل مناخاً متوسـطياً داخليـاً وفـق              . م1250
  .  مم367يبلغ الهطول المطري في محطة ميسلون . موتيرد
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  مـواد البحـث وطرائقـه

  
، وجففت وفـق األسـس      )2002-2001(جمعت العينات النباتية لمدة سنتين متتاليتين       

المعروفة والمتبعة علمياً، وعقمت وحفظت بعيداً عن الرطوبة والحشرات، ومن ثم صنفت            
، كما قورنـت    ]9،  8،  7،  6،  5[لسابقة وأفلورات المنطقة  باالعتماد على أفلورات سورية ا    

، وعينات معـشب    Pabotمع عينات متوافرة في معشب وزارة الزراعة والذي خلفه بابو           
  .قسم علم الحياة النباتية في كلية العلوم بجامعة دمشق

  
  النتـائــج

  
ية وهـي    جنساً، ثالثة منها متوطنة في سـور       17 نوعاً تنتمي إلى     61تم العثور على    

Astragalus zahlensis Bgeو Trifolium plebeium Boiss.وTrifolium medusaeum Blanche .
  . النسبة المئوية لالنتماء الجغرافي لهذه األنواع) 1(ويوضح الجدول 

  
  .االنتماء الجغرافي النباتي لألنواع المسجلة في منطقة الدراسة) 1(الجدول 

  ةالنسبة المئوي  المنطقة الجغرافية

  42  متوسطية

  14  ايرانية تورانية

  24   ايرانية تورانية –متوسطية 

  20  متعدد المناطق

ونورد فيما يأتي مجموعة من المفاتيح يفيد األول في تحديد األجناس، واألخرى فـي              
  :تحديد األنواع ضمن كل جنس في حال تضمنه أكثر من نوع
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  : دليل لتحديد األجناس-أوالً
 أو يختزل نـصل     األوراق بسيطة، : 1

  2. . . .  الورقة إلى محالق فقط   

األوراق مركبة تتألف على األقـل      : 1َ
  4. . . . من زوج واحد من الوريقات 

   
  أوراق ريشية مركبة

نصل األوراق مختزل إلى محالق،     : 2
األذنات كبيـرة فـي حجمهـا وتـشبه         

   Lathyrus. . األوراق 

 3 . .الورقة بسيطة ذات نصل واضح :2َ
         

      نصل مختزل إلى محالق         ورقة بسيطة 

جنبة كثيـرة األفـرع، وأفرعهـا       : 3
أسطوانية، خـضراء، مثلمـة، تحمـل       
أوراقاً بسيطة تـسقط سـريعاً، القـرن        
خطــي يــضم العديــد مــن البــذور 

Spartium junceum   

نبات عشبي، يضيق نصل الورقـة      : 3َ
قـرن  تدريجياً عند اتصاله بالمعالق، ال    

. يلتف حلزونياً على شكل ذيل العقرب       
 . .Scorpiunus muricatus   

     
Scorpiurus muricatus       Spartium junceum  

  5.....األوراق ثالثية الوريقات): 1 (4

األوراق مركبة ريشية تتألف مـن      : 4َ
  9....زوج واحد من الوريقات أو أكثر 

    
  ريشية عديدة األزواج)  زوج1(ثالثية الوريقة  ريشية 

 مم، مخبأ   3القرن صغير ال يتجاوز     : 5
الدائم، النورة  ) أو التويج (ضمن الكأس   

   Trifolium. . رؤيسية أو سنبلية 

   6. . . القرن بارز خارج الكأس : 5َ
    

  Trifoliumجنس النفل 
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القرن ملتف حلزونياً مؤلف من لفة      : 6
واحدة أو أكثر، واألزهـار مفـردة أو        

   Medicago. . . .   مزدوجة 

.... القرن مستقيم أو مقوس قلـيالً       : 6َ
7   

       
  Medicagoجنس الفصة 

 مم، شكله   8طول القرن ال يتجاوز     : 7
عدسي، كروي أو بيـضوي، سـطحه       
يحمل شبكة من العـروق البـارزة أو        

 بـذرة، تجتمـع     2-1درني، يضم من    
القرون في نورات عنقودية طويلة شبه      

   Melilotus indicus. . سنبلية 

 8.  . . للقرن صفات مختلفة عما سبق : 7َ

   
   Melilotus indicusجنس الحندقوق 

تجتمع األزهار والقرون في نورات     : 8
عنقودية إبطية أو خيمية، القرن خطـي       

ــذور   ــد الب ــطواني، عدي . . . أو أس
Trigonella   

األزهار والقرون توجد مفـردة أو      : 8َ
بـط األوراق، األوراق    في أزواج في إ   

   Ononis. . الطئة أو قصيرة المعالق 

      
  Ononisجنس           Trigonellaجنس 

تتألف األوراق من عدد متباين     ): 4 (9
من الوريقـات، ولكنهـا ال تنتهـي ال         

   10. . . . .   بمحالق وال بأسلة 

 16.. . . الورقة محالقية أو أسلية : 9َ

  

  

دة العـدد، غيـر     الوريقات مفـر  : 10
متساوية في الحجم، إذ تكون االنتهائيـة       
منها أكبر حجماً من الوريقات األخرى      

 . . .Hymnocarpus circinnatus   

 11. . .   تختلف الوريقات عما سبق  : 10
  

  Hymnocarpus circinnatusأوراق 
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، غيـر   ) مم 20-4(القرن صغير   : 11
. . . متفتح، ذو أعراف وسطح مشوك        

Onobrychis kotschyana   

تختلف مجموعة الـصفات كمـا      : 11َ
   12... سبق

   
   Onobrychis kotschyanaقرن الجنس 

النبات جنبة، يشكل محور الورقة     : 12
  Astragalus. . . شوكة طويلة واخزة 

   13. . . النبات حولي : 12َ

   
Astragalus sp.   

القرن مثلثي المقطـع، يـنخمص      : 13
داخـل القـرن ويـشكل      الدرز العلوي   

حاجزاً تاماً أو ناقصاً يقسم القرن طولياً       
   Astragalus. . . إلى قسمين 

    14. . . القرن مختلف عما سبق : 13َ
Astragalus sp.   

األوراق دبقة أو تحمـل أوبـاراً       : 14
ــق   ــدي أو دب ــرن غ ــة، الق . . غدي

Glycyrrhiza glabra var. gladulifera 

ن يختلفـان عمـا     األوراق والقر : 14َ
   15... سبق

  
   Glycyrrhiza glabra var. glanduliferaقرن 

القرن مسطح، مستقيم أو مقوس قليالً،      : 15
مؤلف من أجزاء يضم كل منها بذرة واحدة        

 .. وتشكل حافته تجويفاً يشبه حدوة الحصان     
Hipocrepis unisiliquosa   

القرن قرظة، أسطواني، مـستقيم     : 15َ
مفـصولة  لف من أجزاء    أو مقوس، مؤ  

بحاجز عرضي يضم كل منهـا بـذرة        
. . ولكنها ال تـشبه حـدوة الحـصان         

Coronella scorpioides   

                
 Coronella scorpioides   Hippocrepis unisiliquosa  
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أو (تتألف الورقة مـن زوج      ): 9 (16
خطيـة الـشكل    ) زوجين من الوريقات  

 األذنات أصـغر   ذات تعصيب متوازي،  
   Lathyrus. . . .  من الوريقات 

 17. . تختلف األوراق عما سبق : 16َ
  

Lathyrus sp.  

، يـضم   ) مم 15-7(القرن صغير   : 17
. . . . بذرة أو بذرتان عدسية الـشكل       

Lens orientalis   

القرن أكبر مما سبق، ويضم عدة      : 17َ
   18. .  بذور 

   
   Lens orientalisقرن  

األذنات ورقية الشكل، أكبر فـي      : 18
. . حجمها من الوريقات القليلة العـدد       

Pisum fulvum   

األذنات صغيرة، عدد الوريقـات     : 18َ
. . . وشكلها يتباين من نوع إلى آخـر        

Vicia   

    
  Viciaالبيقة    Pisum fulvumالبازالء 

   :Trifoliumمفتاح لتمييز أنواع جنس النفل : ثانياً
نورة أزهاراً عقيمة وخصبة،    تضم ال : 1

العقيمة منها مؤلفـة مـن كـأس فقـط          
فصوصه خيطية غزيرة الوبر، األزهار     

  2...قليلة العدد ) الكاملة(الخصبة 

              5... كل األزهار خصبة وكاملة : 1َ
  زهرة عقيمة         زهرة خصبة

التويج أبيض، األزهار الخصبة من     : 2
ة غيـر    زهرة، الرؤيسات عديـد    1-2

 9-6كثيفة، شفانية المحيط، قطرها من      
   T. pillulare. . . . . . .    مم  

التويج وردي، األزهار الخصبة من     : 2َ
  3... ، الرؤيس غير شفاني المحيط3-7

     
T. pillulare  
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   4  . . . .   6-5األزهار الخصبة : 3

، رؤيـسات   4-3األزهار الخصبة   : 3َ
برز بـشكل   حريرية، ذات تويج طويل ي    

 . . . واضـــح خـــارج الـــرؤيس 
T. medusaeum   

  
T. medusaeum  

-8الرؤيسات صوفية، قطرها مـن      : 4
   T. eriospherum. . .  مم 10

الرؤيسات كثيفة وحريريـة، غيـر      : 4َ
 مم قصيرة   15-12صوفية، قطرها من    

   T. pauciflorum. .  الشماريخ 
         

T. pauciflorum     T. eriospherum  

ــة، ): 1 (5 ــة، إبطي ــسات الطئ الرؤي
. . . . كؤوسها الثمرية قاسية ومشوكة     

T. scabrum   
   6. . . . . .  الرؤيسات شمراخية : 5َ

  
T. scabrum  

عشب معمـر، ذو سـاق رئديـة،        : 6
شمراخ النـورة طويـل جـداً، تتـدلى         

 . .األزهار إلى األسفل بعـد اإللقـاح        
T. repens   

   7. . بق النبات مختلف عما س: 6َ

  
T. repens  

الكأس الثمري ثنائي الـشفة بـشكل       : 7
غير منتظم، تنتفخ الشفة العلوية علـى       
شكل حويصلة تحمل عروقـاً شـبكية،       
وتنتهي بسنين يفوقان األسنان األخـرى      

   8. . .  طوالً 

لــيس للكــأس الثمــري الــصفات : 7َ
   11....السابقة
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نبات معمر، ال تحاط النورة بقناب،      : 8
 مـم، وردي اللـون   15-10لتويج من   ا

   ...T. physodes   

    9. . عشب حولي : 8َ
T. physodes  

التويج دائم ويبدو ذابالً في الثمـرة،       : 9
الوريقات بيضوية مقلوبة غير مقطوطة     

   T. clusii. . وال مثلومة 

ال يــستديم التــويج مــع الثمــرة، : 9َ
     10. . الوريقات مقطوطة أو مثلومة 

T. clusii  
 مم، قليلة األزهار،    5-3النورة من   : 10

ولكنه (الكأس الثمري أجرد أو قليل الوبر       
 2-1، أسنان الكأس السفلية     )ليس صوفياً 

مم في الثمرة أو تختـزل إلـى كـالوز          
صغير، السنان العلويان قـصيران جـداً       

، الشماريخ الثمرية نحيلة مقوسـة      )مم1(
   T.  bullatum. .  بشكل متناظر 

 مم، كثيرة األزهار،    7-5النورة من   : 10َ
الكؤوس الثمرية صوفية الـوبر بـشكل       

 مـم،   3-2كثيف، أسنان الكأس الـسفلية      
تختفي غالباً ضمن الوبر الصوفي، السنان      
العلويان أطول من النوع السابق، شمراخ      
النورة معدوم أو منتصب، نادراً ما يكون       

   T.tomentosum. بعضها مقوساً 

   
T. bullatum       T. tomentosum  

  
T. tomentosum  

التويج غشائي ودائـم، العلـم      ): 7 (11
   12. . متسع يأخذ شكل ملعقة 

التويج غير غشائي ويختلف عمـا      : 11َ
   13. . سبق 
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النورة شـبه رؤيـسية، األزهـار       : 12
 بنفسجية اللـون،    –شمراخية، أرجوانية   

كبيرة نسبياً تتدلى إلـى األسـفل بعـد         
   T. speciosum. . اإللقاح 

التويج أصفر أو أبيض مـصفر،      : 12َ
يصبح بنياً بعد اإللقـاح وتتـدلى نحـو         

   T. campestre. . األسفل 

     
T. speciosum      T. campestre  

أسنان الكأس الثمرية عريضة تشبه     : 13
 . .الورقــة، عديــدة األعــصاب   

 T. scutatum   

ــا  :13َ ــف عم ــأس تختل ــنان الك أس
   14…سبق

    
T. scutatum  

 ضـلعاً، فوهتـه     20الكأس يحوي   : 14
مغلقة بالكـالوز أو األوبـار، األوراق       
العلوية متقابلة دوماً، تحـاط الكـؤوس       

   T. cherleri. . الثمرية بقناب 

 أعصاب، جميع   10الكأس يحوي   : 14َ
   15. . .  األوراق متناوبة 

  
T. cherleri  

   16. . .  أسنان الكأس متساوية : 15

أسنان الكأس غير متساوية، تصبح     : 15َ
   T. plebium. . .  في الثمرة منبسطة 

    
T. plebium  

أسنان الكأس تتجاوز التـويج فـي       : 16
وردي -طولها، وهـذا األخيـر أبـيض     

اللون، الوريقات مستطيلة رمحية، أسنان     
. . الكأس ريشية، النورة سنبلة كثيفـة       

T. arvense   

و أطول من   أسنان الكأس أقصر أ   : 16َ
التويج بقليل، تصبح منبسطة وعريـضة   
القاعدة وتأخذ شكل نجمة فـي الثمـرة،        

. . الرؤيسات شبه كروية إلى بيضوية      
T.stellatum   
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   Medicagoمفتاح لتمييز أنواع جنس الفصة : ثالثاً
القرن مؤلف من نصف لفة إلـى لفـة         : 1

-15، عرضـه    )قد تتداخل نهاياتها  (واحدة  
   M. radiata. . حافة  مم، مهدب ال20

 2. . القرن مؤلف من لفتين على األقل : 1َ
 

M. radiata 
القرن مسطح، عدسي الـشكل، عـديم        : 2

 حلقـات رفيعـة،     7-3الشوك، مؤلف من    
البذور عديدة في اللفة الواحدة، قطر الثمرة       

   M. orbicularis. .  مم 8-20

ــسطح : 2َ ــر م ــرن غي قرصــي أو (الق
 3. . . .    مما سبق وقطره أقل) أسطواني

    
M. orbicularis   

النبات معمر متخشب القاعـدة، لفـات       : 3
القرن متباعدة وغير متراصـة، األزهـار       

 . . مـم  10قطرهـا نحـو    ) ليلكية(زرقاء  
M. sativa   

النبات حولي، لفات القـرن متراصـة       : 3َ
          4. . ومشوك غالباً 

M. sativa  
زغب، مكون مـن    القرن مشوك دائماً،    : 4
 لفات متراصة جداً، يضم سطح الحلقة       4-7

 وعاء شـعاعياً مقوسـاً تلـتحم        12-7من  
نهاياتها في وعاء محيطي، طول األشـواك       
أقل من نصف قطر اللفة، األذنـات مـسننة     

   M. rigidula. . بشكل ناعم 

، )أحياناً غيـر مـشوك    (القرن مشوك   : 4َ
  لفات قليلة التـراص،    6-2أجرد، لفاته من    

طول األشواك يساوي أو يفوق نصف قطر       
 مع بعـض،    6-2اللفة وتتجمع القرون كل     

 .M. . األذنات مسننة بعمق أو مـشرشرة  
polymorpha   

    
M. rigidula     M. Polymorpha  
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   Ononisمفتاح ألنواع األونونيس : رابعاً
 جنبات قزمة غيـر شـائكة، لزجـة،         -

 األزهار شمراخية، صفراء، العلم مخطط    
باألحمر، القـرن الناضـج أسـطواني،       

   O. natrix...  متدٍل
 جنبة معمرة، أفرعها شائكة، األزهـار       -

وردية، وريقات األوراق الشتوية عريضة     
وطويلة المعالق، أمـا الـصيفية فـشبه        

   O. antiquorum...  الطئة

  
O. natrix  

  
O. antiquorum  

   Astragalusمفتاح لتمييز أنواع جنس االستراغال : خامساً
  2. . . . . نبات معمر : 1

  5. . . نبات عشبي : 1َ
  

 18-12األوراق ريشية وترية تضم من      : 2
زوجاً من الوريقات، النبات عديم الـساق أو        
شبه عديم الساق، األزهار صفراء تجتمع في       

 مـم، أسـنانه   16-15قاعدة النبات، الكأس    
أقصر بكثير من األنبوب، القرن رجيلـي،       

   A. platyraphis. . . أجرد 

جنبة صغيرة، أوراقها ريـشية شـفعية       : 2َ
     3. . يتحول معالق الورقة إلى شوكة 

A. platyraphis   
 سم  20-8طويل  ) الشوكة(معالق الورقة   : 3

، 6-4أو أكثر، عدد أزواج الوريقـات مـن         
يتجاوز طولها محور الورقة، األزهار الطئة،      

كل إبطية التوضع تجتمع في مجموعات وتـش      
أذنات األوراق قنابات باألزهار، قطر النورة      

   A. deinacanthus … سم 7-3من 

المعالق أقصر من السابق، ال يتجـاوز       : 3َ
     4  … سم 10طوله 

A. deinacanthus  
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القنابات ضيقة، ال تحـيط بـشكل تـام         : 4
ــات  ــأس، الوريق ــة 4بالك  أزواج، حريري

فضية، ال تتجاوز معالق الورقة المشوك، ال       
 سم، األزهار تجتمع فـي      1يتجاوز طولها   

على األفـرع القديمـة،     ) 7-5(مجموعات  
الكأس زغب أسنانه أطـول بمـرتين مـن         

   A.. zahlensis. . األنبوب 

القنابات زورقية الشكل تغطي الكأس أو      : 4َ
 أزواج، ال يتجاوز    5-4تتجاوزه، الوريقات   

 سـم؛ األزهـار     3معالق الورقة المـشوك     
ات كرويـة أو بيـضوية      تجتمع في مجموع  

كثيفة في قمم األفرع؛ الكأس أهلب بكثافـة،        
. . أسنانه أطول بثالث مرات من األنبوب       

A. bethlehemiticus   

  
A. zahlensis   

 مم، أسـطواني،    70-20القرن من   ): 1 (5
   A.hamosus. . مقوس 

 6-4 مم، القرون مـن      20-10القرن  : 5َ
  .. .في النورة تتباعد على شـكل نجمـة         

 A. cruciatus       
   A. hamosus   A. cruciatus  

   Lathyrusمفتاح لتمييز أنواع جنس الجلبان : سادساً

األوراق مختزلة إلى محاليق، األذنـات      : 1
   L. aphaca. . كبيرة تشبه الوريقات 

األوراق ذات نصل واضح، تتألف مـن       : 1َ
     2. . . زوج واحد من الوريقات 

L. aphaca  

المحالق بسيط، أو سفوي، طوله أقل من       : 2
 . . . ســم، الــسوق منتــصبة، صــلبة 1
 L. inconspicus    

المحالق متفرع، وإذا كان بسيطاً فهـو       : 2َ
    3. .  سم 1أطول من 

L. inconspicus 
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   4.  . . القرن أجرد تماماً : 3

   6. .  القرن مهدب الحافة : 3َ
  

 رمحـي مجـنح قلـيالً،       –قرن خطي   : 4
ألذنات أطول من المعالق، التويج أحمـر       ا

   L. gorgonii. . باهت واألجنحة مصفرة 

القرن مستطيل أو مـستطيل معينـي،       : 4َ
الدرز العلوي مجـنح، المـصراع يعبـره        

  5…عصب وسطي بارز، واألزهار حمراء
  

L. gorgonii  

 سم، رمحيـة    7-5الوريقات طولها من    : 5
 . . . .إلى خطية، أطول مـن الـشمراخ        

L. cicera   

الوريقات أقصر من السابق، إهليلجيـة،      : 5َ
. . أقصر من الشمراخ،البذور غير مرقشة      

L.pseudocicera   

  
L. cicrea  

  
L. pseudocicera  

األهداب قليلة على كـال الـدرزين       ): 3 (6
       ،العلوي والسفلي، يصبح في النهاية أجـرد
القلم دائم وطويل، التويج أحمـر قرمـزي،        

دوماً سوق تحت أرضية ذات قرون      وهناك  
   L. ciliolatus. . تضم بذرة أو بذرتين 

األهداب طويلة وبخاصة علـى الـدرز       : 6َ
السفلي، الدرز العلوي ذو أجنحة عريـضة،       
األزهار كبيرة حمراء باهتة وبيضاء مصفرة      

 . .L. blepharicarpus   

  
L. ciliolatus  

  
L. blepharicarpus  
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   Viciaيز أنواع جنس البيقة مفتاح لتمي: سابعاً
ــن : 1 ــألف األوراق م ــى 4تت  أزواج عل

  2. . األكثر

 4تتألف معظم األوراق من أكثر مـن        : 1ً
  3. . أزواج 

  

، ) سـم  1.5-1من  (الوريقات عريضة   : 2
 سـم   1القرن مسطح، موبر، عرضه نحـو       

   V.narbonensis. . وذو حافة مسننة 

الوريقات أضيق ممـا سـبق، القـرن        : 2َ
ــواني مخت ــويج أرج ــضاً، الت ــف أي  . .ل

V. cuspidata   
   

V. narbonensis      V. cuspidata  

 2المحاليق مختزلة إلى أسلة طولها من       : 3
 مم، القرن متضيق بين البذور ويشبه       8إلى  

 . . . بـذور  4-2الـسبحة، ويـضم مـن    
V. ervillia   

المحاليق متطورة وأطول ممـا سـبق،       : 3َ
   4 . .القرن غير سبحي 

  
V. ervillia  

األزهار صـفراء، أو بلـون كريمـي،        : 4
   V. hybrida. . والتويج موبر 

   5.. األزهار زرقاء، قرمزية، بنفسجية : 4َ
V. hybrida   

حافة أنبوب الكأس أفقية، أسنان الكـأس       : 5
متساوية، للنبات ثمار هوائية وتحت أرضية      

 . .V. sativa subsp. amphicarpa   

 أنبوب الكأس مائلة بشكل واضح،      حافة: 5َ
ــساوية    ــر مت ــأس غي ــنان الك  . .أس

V. peregrina L.  
  

V. peregrina              V. sativa var. 
                             Amphicarpa 
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   Trigonellaمفتاح لتمييز أنواع جنس التريغونيال : ثامناً
 2 . .األزهار والقرون مفردة أو في أزواج : 1
 4تجتمع األزهار في مجموعات تـضم       : 1َ

  3. . فأكثر 

  

ــار : 2 ــرون(األزه ــادراً ) الق ــردة، ن مف
القرن خطي، مـستقيم أو     . مزدوجة، الطئة 

مقوس قليالً، قمته خطافية الـشكل، عليـه        
شبكة من العروق طولية مائلة تشكل حفـراً        

ــه   . . مــم 80-50صــغيرة جــداً، طول
T. monantha   

مزدوجـة نـادراً    ) القـرون (األزهار  : 2َ
القـرن ذو   . مفردة، الطئة أو شبه الطئـة     

موبر، مقوس قليالً، عليه شبكة من العروق       
 60 – 40العرضية المائلة، طول القرن من      

   T. noeana.. مم 

    
T. monantha  

  
T. noeana  

شمراخ النورة معدوم أو قـصير جـداً؛        : 3
 مـم،   18-10النبات زغب، القرن بطـول      

ــوس  ــيالً  مق ــضغوط قل ــيالً وم . . قل
T. monspeliaca var. petiolata  

    4. . .  شمراخ النورة متفاوت الطول : 3َ
T. monspeliaca var. petiolata  

القرن ينحرف إلى األسفل، الجزء مـن       : 4
القرن الذي يضم البذور ينطبـق قلـيالً أو         

  5. . كثيراً على الشمراخ 
، تجتمع  )م م 5أقل من   (األزهار صغيرة   : 4َ

 زهـرة،   15-6في نورة خيمية تتألف من      
ــا   ــسطة طوله ــصبة أو منب ــرون منت الق

مـم،  1.5-1 مم وعرضها من     30-13من  
يحمل المصراع أعصاب عرضـانية ناتئـة       

  T. astroites. . بشكل واضح 

  
T. astroites  
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 زهرة،  12-5النورة عنقودية تضم من     : 5
 سم، أجرد،   5-3 سم، القرن    1الزهرة نحو   

ــري   م ــصف دائـ ــي أو نـ . . نجلـ
T.caelesyriaca   

األزهــار صــفراء زاهيــة، حجمهــا : 5َ
 مم، يتجـاوز شـمراخ النـورة        12-8من  

ــسبياً،   ــة ن ــرون ثخين . . . األوراق، الق
T.hierosolymitana   

  
T. caelesyriaca  

    
T. hierosolymitana   

  

 
  موقع وادي القرن) 1(الخارطة 
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