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ABSTRACT 

This research included a taxonomic study of pears plant using the anatomical characteristics of 

the stems of five cultivars of the Pyrus communis L. imported from Italy and implanted in Iraq 

(Beurre hardy, Conference, Bonne louise, Abate fetel, Doyenne comice). The cultivars were 

compared anatomically. The results showed significant differences for many of the anatomical 

characters including: The thickness and shape of the cross section of the stems, as well as the 

thickness and type of the bronchimic and collagenic tissue, as well as the thickness and shape of 

the phloem and xylem, and the number of vascular bundles. These important taxonomic 

variations played an important role in the isolation and identification cultivars. 
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 خالصةال

من نبات الكمثرى خمسة أصناف لسيقان لخصائص التشريحية ا عمالتصنيفية  باستهذا البحث دراسة تضمن 
Pyruscommunisوهي )، في العراق ستزرعةالمستوردة من إيطاليا والمBeurre hardy,Conference, Bonne louise, 

Abate fetel, Doyenne comice ) بعض  تغايرات في أظهرت النتائج وقد ،التشريحية وتمت مقارنة األصناف من الناحية
 ،وشكلهاللساق،سمك القشرة  الكساء السطحي،سمك البشرة، للساق شكل المقطع المستعرض من وشملت كل  التشريحية  الصفات

لوحظ   ،فقدالوعائية عدد الحزمو ، وأيضا سمك اللحاء والخشب وشكلُه، نوعهوالكولنكيمي و  مك النسيج البرنكيميس إلى إضافة 
 عزل وتشخيص األصناف المدروسة. في لها أهمية  ات المهمة تصنيفيا  التيالعديد من التغاير 

 

 . Pyrus communisLالكمثرى، الصفات التشريحية، الكلمات المفتاحية: 
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 المقدمة 

ذ من الممكن فصل أي مرتبة تصنيفية عن ٳ دقيقة وواضحة  ا  العلوم المهمة الذي وضع حدود ن علم تصنيف النبات من ٳ
منها  ،تعقيدا  ولقد اتسعت الدراسات التصنيفية وتحولت من خصائص واضحة للعيان الى استعمال خصائص أكثر  ،غيرها

 إن . [1]عالقات التطورية بين النباتات وفي معرفة ال، الخصائص التشريحية التي ساهمت مساهمة فعالة في تصنيف النباتات
االلكترونية  منها المجاهر، دراسات التشريحية للنبات الذي اقترن بالوسائل العلمية المتقدمةال التقدم الكبير الذي حصل في 

تأثرها بالظروف تعد الخصائص التشريحية مهمة لقلة و  ة.المعقد يةتصنيفالمن المشاكل عديد حل ال إلىوالمجاهر الضوئية أدى 
يجاد العديد من الصفات التي تساعد  ٳازداد اهتمام علماء التصنيف في مثل هذه الدراسات وتعمقوا بها لغرض كما  ،[2]البيئية

لى  ٳ L.   Pyrus communis نبات الكمثرى  نتميي. [3]والنوع والضربالجنس  العديد من المراتب الثصنيفية منها في فصل 
. أما في العراق  ا  نوع 3370و ا  جنس 122وتضم العائلة عالميا حوالي  Rosalesرتبة  إلى التابعة Rosaceaeالعائلة الوردية 
فة الغنية فضل األراضي لزراعة الكمثرى هي األراضي الطينية  الخفيأ نأ.[4]ومستزرعا   بريا   نوعا   43و  ا  جنس 19فتضم حوالي 

 روسيا، ،هولندااسبانيا ،طق المعتدلة منها تركيا، إيطاليا، اليونانفي المنا نتشر نباتات هذه العائلة عالميا  تالغذائية ، و بالعناصر 
 وينتشر وجودها في المناطق الجبلية السيما،( قائمة وأصاعدة )و شجيرات أأشجار  أمابشكلين تكون فما في العراق أ.  وغيرها

. تعد  [6[ و]5]التي تعد من المراكز المهمة النتشار األنواع التابعة لهذ الجنس و أربيل ودهوك )العمادية( و السليمانية  في
 اإلنسان المتميزة يكثر استهالكها في فصل الصيف، فهي متميزة بأليافها الغنية التي تمنح  الفاكهةمن أنواع  ا  ثرى نوعمالك

  تكسبه فهي ، كسدة تجعل منها فاكهة مهمة للجسم لياف ومضادات األعلى العديد من األ ان احتواءهأالحيوية واالنتعاش، كما 
تشخيص خمسة أصناف   إلىهدف من هذه الدراسة ت. [8] [7]قد يتعرض لهامراض التي والمناعة لمقاومة الكثير من األ ةالقو 

 والتعرف عليها من خالل مقارنة الصفات التشريحية للسيقان الخضرية.  زروعة في العراق،ستمن الكمثرى اإليطالية الم

 مواد وطرائق البحث

أربيل شمالي العراق  محافظةالتي جمعت من خالل الجوالت الحقلية في  للساقتم االعتماد في هذه الدراسة على العينات 
صناف  لأل الطرية  الجانبية األفرع  لسيقان التشريحيةلدراسة ا وتمتPIANTE FARO من شركة  والمستوردة من إيطاليا

 النقاط التالية: كما في و [ 10[ و]9]التي اعتمدها بعض الباحثون  استخدام طريقة التقطيع اليدوي ب المدروسة

 (سم النقطة الواقعة في منتصف الساق تقريبا.6- 4قطع صغيرة تتراوح طول كل قطعة ) إلى.تم تقطيع الساق النباتي 1

دة الى قطع رقيقة جدا والسبابة وقطعها باستخدام شفرة حا اإلبهامبوضع عمودي بين  لألفرع الطرية للكمثرى  . يقطع الساق2
 أرق مقطع مستعرض من الساق. يتم الحصول على  إن إلىوبوضع مستوي 
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قطرات من   ثم تضاف عدة %1 تحتوي على قطرات من صبغة السفرانين( Slides)زجاجية شرائح  إلى. تنقل المقاطع 3
 % لتخفيف الصبغة ثم يوضع الغطاء على الشريحة برفق.70الكحول االثيلي 

تحت قوة تكبير العدسة العينية  Not  8. ثم فحصها المجهر الضوئي المركب وصورت النماذج باستعمال كاميرا موبايل نوع 4
Ocular micrometer(10-7( والعدسة الشيئية بقوة تكبير )40-10-4 . ) 

 

 النتائج والمناقشة

فقد تبين من خالل  ،لعزل األصناف جيدةأوضحت الدراسة التشريحية أن سيقان أصناف نبات الكمثرى تمتلك خصائص  
شكل المقطع للصنفين  كان  أذ صناف المدروسةاألفي شكل المقاطع التشريحية لسيقان نباتات  اتباينهناك  إنالفحص المجهري 
Bonne Louise وDoyenne  comicem  كان دائريا في األصناف  في حين  ، ابيضويذا شكلBeurre hardy  

الصفة أهمية كبيرة في استخدامها أظهرت هذه  فقد ، (1) لوحة( 1في الجدول )  موضح كما Abate fetelو Conferenceو
 منها االستفادةيمكن كبيرة صفات ذات قيمة تصنيفية  يجعلهابين األصناف مما  واضحة  راتلتصنيف النباتات لما لها من تغاي

كون الساق من الطبقة  األولى  يت.[ 11[ و]1]بعض الباحثينعليه  أكد هذا ما و  ،تشخيص وعزل أصناف النباتات المختلفة في
جميع ستقيمة في التي تميزت بصف واحد من الخاليا المتراصة مستطيلة الشكل ذات جدران م Epidermisالبشرة  وهي

في   Beurre hardy  ((60.50µm معدل لصنف  أعلى كان  إذ ، اختلفت في سمك طبقة البشرة في حين .األصناف المدروسة
لسيقان األصناف المدروسة  ما الكساء السطحي أ. (µm 34.37)قل معدل سمك لهاأ Abate fetelسجل الصنف  حين

،   ال غديةعلى شعيرات وحيدة الخلية  باحتوائها تميزت أنها إالو حليمات أها على أشواك ئاحتوا مفتميزت جميع األصناف بعد
  Doyenne  comicemو Beurre hardyن اكان الصنف إذ سيقان األصناف المدروسة على سطح  تهاتباينت في كثاف وقد

  Bonne Louiseن اما الصنفأ. قل كثافة أشعيرات  وذ Conferenceالصنف  أن لوحظ في حين شعيرات كثيفة  اتذ
 سبب  يعزى ذلك إلىوربما  .(2لوحة ) نها ملساءأعلى شعيرات أي  هائاحتوافتميزت عن باقي األصناف بعدم  Abatefetelو

كل صنف لالتأثر بالظروف البيئية ومناطق النمو  إلىو عدمها أاالختالف في سمك البشرة وكثافة الشعيرات على سطح الساق 
دراستهم للكساء  أثناء [13[ و ]12[ و]11[ و]2]عدد من الباحثين هإليما أشار  اوهذ ، مما قلل من أهميتها التصنيفية، 

 .لنباتات مختلفة السطحي
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 Bonne Louise .بيضوي Conference                      3  .دائري Beurre hardy                  2دائري   .1

  .  

 Doyenne  comicem  .بيضوي Abate fetel              5. دائري  4                                             

 ( 40قوة تكبير ) نبات الكمثرى أصناف  انقيلس ( مقطع عرضي 1)  لوحة

 

 

 

 

 

 

 البشرة

  القشرة

 الخشب 

 اللحاء

 اللب

 حزمة 

 الوعائية
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 شعيرات كثيفة                                        شعيرات قليلة            تحتوي على شعيرات ملساء ال

Bonne Louise                                   conference                 Beurre Hardy        
Abate Fetel                                                                  Doyenre Comicem  

 

   

B   .  شعيرات كثيفة                               شعيرات قليلة                تتحتوي شعيرا ملساء ال     تحت المجهر 

  كثافة الشعيرات على سطح الساق. :  (2) لوحة

A.  ( 100قوة تكبير) 
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 .المايكروميتربالكمثرى قيد الدراسة مقاسة  أصناف ساقستعرض في الصفات النوعية والكمية للمقطع الم( 1جدول ) 

 الصفات       
 

 
 األصناف

 

شكل المقطع 
 المستعرض

 للساق

 سمك البشرة للساق
 ()مايكرومتر

 
كثافة 

الشعيرات 
على 
 الساق

 سمك قشرة الساق بالمايكرومتر

 SD المعدل المدى 
± 

 SD المعدل المدى 
± 

1 Beurre 

hardy 

-400 كثيفة 6.56 60.50 52-68 دائري
310 

353.87 27.63 

2 Conference 500 قليلة  5.23 51.75 42-58 دائري-
450 

477.87 17.43 

3 Bonne 

Louise 

 -66 بيضوي
54 

-450 يوجد ال 4.53 59.62
350 

412.12 37.01 

4 Abate fetel 40 دائري– 
30 

-280 يوجد ال 3.70 34.37
250 

269.50 11.75 

5 Doyenne  

comicem 

-366 كثيفة 3.81 45.5 40-51 بيضوي
300 

341.87 22.00 

S.D  .االنحراف القياسي 

في سمكها بين  تاختلف وقد ،التي تتكون من عدة صفوف cortexفي الساق طبقة القشرة  Epidermisتلي طبقة البشرة 
 Abateسجل الصنف  في حينمعدل على أ  Conference (µm477.87 )الصنف  فسجل  ،األصناف المدروسة 

fetel((269.50 µm خاليا كولنكيمية ؛نوعين من الخاليا وقد شملت ،لقشرةلسمك اقل معدل أ Collenchyma cell  وخاليا
تحت طبقة البشرة مباشرة التي تمنح العضو النباتي الدعم   الخاليا الكولنكيمية توجدو ،   Parenchyma cellبارنكيمية
و  Beurre hardyنوعين صفائحي في األصناف  إلىوتباينت الخاليا الكولنكيمية بين األصناف المدروسة  واإلسناد،

Conference وDoyenne  comicem  وفراغي في الصنفينBonne Louise وAbate fetelالنسيج   ،كما تباين
 -Doyenne  comicem(143.37 µm و Conferenceقل معدل للصنفين أعلى و أ  تراوح إذ في سمكه  الكولنكيمي
قل  أعلى و أ تراوحت األصناف بين  ،إذالبارنكيمي النسيج في حين سجلت األصناف تغايرا  في سمك  .على التوالي(  101.50

على التوالي، كما تميزت األصناف المدروسة في  ( Bonne Louise 259.37µm) - 164وConference معدل للصنفين 
 Beurre hardyاألصناف  نأ لوحظ إذ ،عدمها وأمسافات بينية بين خالياها  وأكل طبقة القشرة في وجود فراغات ش
فراغات بين خاليا   وجود في حين لوحظ،بعدم وجود فراغات بين خاليا القشرة  Doyenne  comicemو Conferenceو

من   [ 15[ و]14]ذكره بعض الباحثينمع ما  ما ينطبقوهذا  ،( 3لوحة ) Abate fetelو Bonne Louiseالقشرة في الصنفين 
 .خالل دراسة تشريحية لساق نبات البردي ونبات السعد على التوالي
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 .)مقاسة بالميكروميتر(في ساق أصناف الكمثرى  والبرنكيمي الصفات النوعية والكمية للنسيج الكولنكيمي( : 2جدول)

 الصفات          
 

 األصناف

سمك النسيج الكولنكيمي في  
 الساق بالمايكروميتر

نوع النسيج 
الكولنكيمي 

 للساق

طبقة شكل 
 القشرة

سمك النسيج البرنكيمي للساق 
 بالمايكرومتر

 SD المعدل المدى 

± 

 SD المعدل المدى 

± 

1 Beurre 

hardy 
150-

110 

127.3
7 

-300 صلد   صفائحي 13.24
230 

257.12 25.41 

2 Conference 155-

130 

143.3
7 

-270 صلد  صفائحي 8.34
250 

259.37 6.16 

3 Bonne 

Louise 
130-90 112.7

5 

يحتوي على   فراغي  13.59
 فراغات 

200-
130 

164 28.09 

4 Abate fetel 131-

110 

122.6
2 

يحتوي على   فراغي  7.70
 فراغات 

200-
150 

174.62 16.59 

5 Doyenne  

comicem 
120-90 101.5

0 

-300 صلد  صفائحي 9.79
220 

255.62 24.71 

S.D االنحراف المقياسي 

 

 

  Bonne Louiseوجود مسافات بينية                         Beurre Hardyعدم وجود مسافات بينية                          
               Abate fetel                                            Conference                                                          

                             Doyenne Comicem                                                 
                                    

 (.100 قوه تكبير )ى قشرة ساق نبات الكمثر ل( مقطع 3)  لوحة
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واللحاء على نصف   ن الخشبأل،لساق نبات الكمثرى فكانت من النوع الجانبي المفتوح  Vascular bundما الحزمة الوعائية أ
وقد  .والخشب التالي للخارجالخشب األول للداخل يكون ،و يكون اللحاء دائما للخارج والخشب للداخلو ، ( 1 لوحة قطر واحد )

 Abate fetelكان شكل الخشب التالي بيضويا في الصنفين  إذ ، الخشب التالي أوعيةتباينت األصناف المدروسة في شكل 
  ل ذات شك Bonne LouiseوConferenceو   Beurre hardyكانت األصناف  في حين Doyenne  comicemو

 Abateو Beurre hardyقل معدل للصنفين أعلى و أ تراوح  إذ xylem كما اختلفت األصناف في سمك الخشب . مضلع
fetel  338.75 µm )-145  تباين بين األصناف في  وجود (3( . كما يوضح )جدول 4)  لوحة( 3(على التوالي)جدول

- Abate fetel(275.87 µmو Conferenceللصنفين معدل  أعلى  اذ كان اقل و  phloemالساق سمك لحاء
على استخدام صفة سمك اللحاء لعدة   أكدوا إذ  [16[ ، ]12] ، [9] ،[5]عدد من الباحثين مع جاء به  يتماشى  (وهذا 120.62

ويتكون من عدة خاليا بارنكيمية كبيرة وجدرانها رقيقة  pithأما مركز الساق فتسمى منطقة اللب  .نباتات للتميز بين األنواع 
  Abate fetelبينما كان  ضيقا في الصنفين  Beurre hardy (µm517.37 )اللب كان واسعا  في الصنف أنويبدو 

وسطية بين االثنين  ةحال اما باقي األصناف فقد كان .(على التوالي Doyenne  comicem µm)366.25 - 355.62و
و   Conferenceلألصنافو فراغات بين الخاليا البرنكيمية في منطقة اللب في الساق أبينية وجود مسافات .كما لوحظ 

Bonne Louise   وAbatefetel الصنفين  أماBeurre hardy وDoyenne  comicem  ال يحتوي صلد  بأنةفوصف 
 على مسافات بينية بين خالياه. 

 .مقاسه )بالمايكروميتر( الساقفي  الصفات الكمية والنوعية للخشب واللحاء( 3)لجدو

 الصفات           
 
 

  األصناف

سمك الخشب للساق  سمك اللحاء للساق بالمايكرومتر
 بالمايكرومتر

 شكل الخشب
 للساق

 SD المعدل المدى  SD المعدل المدى 

1 Beurre hardy 250-200 230 15.84 370-

300 
 مضلعة 21.73 338.75

2 Conference 300-240 175.87 20.18 350-

310 

 مضلعة 14.12 334.37

3 Bonne Louise  180-170 174.62 3.70 280-

250 

 مضلعة 11.69 267.62

4 Abate fetel 140-100 120.62 13.47 150-

140 

 بيضوية 3.60 145.87

5 Doyenne  
comicem 

150-110 129.12 15.67 225-

200 

 بيضوية 9.34 212.75

 

S.D االنحراف المقياسي 
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(  54اعلى عدد للحزم للساق ) Bonne Louiseكما تم التعرف على عدد الحزم لسيقان األصناف المدروسة اذ حقق الصنف 
وتعد هذه  [ 17]احد الباحثين.وهذا ما أشار (حزمة 35اقل عدد للحزم في الساق ) Abatefetelحزمة بينما لوحظ الصنف  

 بتة امام الظروف البيئية المحيطة بها.اتعد من الصفات الوراثية الث ألنهاعالية وذلك تصنيفية الصفات ذات أهمية 

 

الصفات الكمية والنوعية للحزم الوعائية واللب في المقطع المستعرض لساق أصناف الكمثرى قيد الدراسة   :(4جدول )
 .) بالمايكروميتر(مقاسه

 الصفات       
 

 األصناف

عدد الحزم في المقطع  شكل اللب قطر اللب للساق بالمايكروميتر
 المستعرض للساق

 SD المعدل المدى 

± 

 SD المعدل المدى 
± 

1 Beurre hardy 552-
500 

 2.61 44 40-48 صلد  19 517.37

2 Conference 430-
400 

 يحتوي 11.33 412.50
 على فراغات 

54-49 52 2.12 

3 Bonne 
Louise 

490-
435 

 يحتوي  19.46 464.75
 على فراغات 

59-50 55 2.87 

4 Abate fetel 390-
340 

 يحتوي  16.20 366.25
 على فراغات  

39-30 35 3.06 

5 Doyenne  
comicem 

375-
330 

 2.12 57 54-60 صلد  14.74 355.62

S.D  االنحراف المقاسي 
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 Conference  ع. مضلBeurre hardy                                    2        مضلع.        1

 

 Abate fetel .مضلعBonne louise                              4 بيضوي .3

 

 

 اوعية الخشب

 

 

 

 

  Doyenne comicem . بيضوي5                                              

 

 (  400)قوة تكبير  نبات الكمثرى  ساق ( يوضح اوعية الخشب في4) لوحة                   
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 Conference  يحتوي على فراغات                   Beurre Hardyاليحتوي على فراغات(صلد )      

Bonne Louise                                  Doyenne Comicem                             
Abate Fetel                                                                                          

 (100.) قوة تكبير نبات الكمثرى ل( يوضح شكل مركز الساق اللب 5)لوحة
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