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Abstract: 

The present research includes a comparative morphological characters of pollen grains and seeds 

of (8) cultivars belonging the species Pyrus malus L. namely ("EarlyGold", "GrannySmith", "Royal 

Cala", "Red Delicious", "Golden Delicious", "Honey Crisp", "Mcintosh", Cox") and (6) Cultivars 

belonge to the species Pyrus communis L. namely ("Coneference", Decana", "Bonica", 

"Alkhatuni","Alothmani", "William) which cultivated in northern of Iraq. Were examined by light and 

scanning electron microscope (SEM). The result of pollen grains showed that pattern tricolporate and 

the shape in polar view triangular or spherical -triangular or tetrangular but in equatorial view spherical 

or ovate and surface configuration was striate in all cultivars of the species.  The morphological 

characters of seeds (Shape, Color, Dimension of width and Length, Number of seeds in fruit), in 

addition to indumentum were found to be diagnostic value for separation cultivars from the two 

species.  In addition to its surface configuration, it was Striate in "EarlyGold", "RoyalCala", "Honey 

Crisp", "Mcintosh" and "Cox" and Striate papillae in GrannySmith, while the "Coneference", "Decana" 

and "Bonica, Alkhatuni, and Alothmani had a surface configuration pitted, and Irregular Reticular in 

Red Delicious and Reticulate papillae in cultivar William, while Golden  Deliciou was unique as 

having an alveolate surface, The quantitative and qualitative morphological characters of pollen grains 

and seeds were found to be diagnostic value for separation cultivars from the species. 
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:  الخالصة  

( 8لممممممممممممممممم   Seedsوالبذوة  Pollen grainsلحبوب اللفاح تضممممل ال حل الحالر سةاتمممة تصمممريةية مفاة ة للصممم ا  الم  ر ة 
الت ممممممماح   مل  "  .Pyrus$malus$Lأصممممممممممممممرممممممما   و"EarlyGoldهر   "GrannySmith  " "وRoyalCala "و  "Red$Delicious  "

و" Golden$Deliciouو"   "HoneyCrisp "و  "Mcintosh "   "وCox "   أصممممممممممممممرما  مل ال م ر  6و )Pyrus communis L.   وهر
"Coneference"و "Decana"و "Bonica"و "Alkhatuni"و "Alothmani"و "William "   التر  العراق،  المزةوعممة فر اممممممممممممممممما

 Scanning electron microscopeوالم  ر االل ترو ر الماتممممم     Light microscopeفحصمممممت داتمممممتر ام الم  ر الضمممممو ر 

(SEM)  واظ ر   تا ج سةاتممممممممممة حبوب اللفاح دا  ا مل  راخ ديدية االقاس   وال فوبTricolporate   وامممممممممممل ا فر المر ر الف بر
Polar view   م ل مةTrangular    ل مة م  –أو كرو مة Spherical-triangular    ةبماييمة الزوا مااو  Tetrangular     وفر إلى معيريمة

فر جميع    Striateوخقرفت ا السممممممم حية مر  ة   Ovateاو بيضمممممممو ة    Sphericalكرو ة    Equatorial viewالمر ر االتمممممممتوا ر 
، إذ تراوح ع سها بيل  فر ال مرة الواح ة، وسةتممت الصمم ا  الم  ر ة للبذوة مل حيل ادعاسها وامممل ا ولو  ا وع سها أصممرا  الروعيل

، فضمي عل خقرفت ا  "William"و  "Golden Delicious"( بذةة فر الصمر يل 12-8و   "Alothmani"( بذةة فر صمر  2-4 
  " Cox" و" Mcintosh" و" Honey Crisp" و" RoyalCalaو" " EarlyGold" االصممممممممرا  فر  Striateالسمممممممم حية اذ كا ت مر  ة  

" Decana" و"Coneference"األصممرا    أن  فر حيل، "GrannySmithفر الصممر    Striate papillaeومر  ة ذا  حليما   
 Reticulateغير مرت م    ا  امممممممممممممم ميمممو    Pittedكممما مممت خقرفت ممما السمممممممممممممم حيمممة مرفرة  "  Alothmani" و"Alkhatuni" و"Bonicaو"

irregular      فر الصر   "Red$Delicious    وا مر ذا  حليما  صغيرةReticulate papillae    الصر  فرWilliam  فر حيل  
، والصممممممممم ا  الم  ر ة ال مية والرويية للبذوة وحبوب  Alveolateتممممممممم   مرررب  ا  دمو ه ذ  " Golden$Deliciou" ا  رس الصمممممممممر   

 اللفاح أظ ر  قيمة تصريةية فر فصل وعز  أصرا  الروعيل الم ةوتة.

 ، البذوة.، حبوب اللفاحPurusجرس الكلمات المفتاحية:  
 

 Introduction المقدمة

تع  سةاتمممة الصممم ا  الم  ر ة للر ا  الركل االتممماتمممر فر ال ةاتممما  التصمممريةية أل  ا تمتاخ دسممم ولة ميح ت ا وك رة تغا رات ا  
االقر  مما أكسب ا أهمية متزا  ة وتع  مل أت ل ال رق لتشريص وتصريف الر اتا , وتم ل ال عامة االتاتية التر   دالص ا مفاة ة  

تمممميما فر الحفل عر  التشممممريص االولر للعيرة وعر  و ممممع م تاح لعز  المراتب التصممممريةية دعضمممم ا عل   سممممتر  علي ا المصممممر ون وال 
فالصممممم ا  الم  ر ة تع  المرتة التر تعمس الصممممم ا  الوةادية ال  والرلو ة،ميا ية  يال عض االقر فضمممممي  عل الصممممم ا  التشمممممر حية وال 
 [.2 ،1تيما تلك التر ت  ر دبوتية أمام التغييرا  البيئية ]

مل العلوم البيولوجيمة الم ممة فر تحم  م  وةبع العيقما  الت وة مة وال بينيمة بيل اال وا     Palynology عم  علم حبوب اللفماح  
واالجراس والعوا ل الر اتية المرتل ة وتعوس اهمية حبوب اللفاح إلى ع م تأدرها دال رو  البيئية لذلك ف ر مفبولة كمعا ير تصممممممممممممممريةية  

 [.3 وا  فر الر اتا  الراقية ]للتمييز بيل اال
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وق  كان للت وة العلمر الذي امممممممممممممم    الفرن الما ممممممممممممممر فر م ا  تصممممممممممممممريع االج زة ال قيفة كالم  ر االل ترو ر الماتمممممممممممممم   
Scanning electron microscope (SEM)  والم  ر االل ترو ر الرافذTransmission electron microscope (TEM) 

توتمممممعهد فر سةاتمممممة الصممممم ا  الم  ر ة واالتمممممت اسة مل جوا ب متع سة اك ر سقة فر عز  الم موعا   سوة فر ت وة علم التصمممممريف و 
 [.4الر اتية كال ا ب التشر حر وال يميا ر وال ز ئر]

(  وعا  عوس الى العو ئلة  21[ إذ سةس الصممم ا  الم  ر ة العامة وال قيفة لممممممممممممممممم  5مل ال ةاتممما  التصمممريةية الم  ر ة سةاتمممة ]
Pomoideae  ممممممممماكمممممممم  [ لمممممممملممممممممرممممممممو   6سةس  المممممممملممممممممفمممممممماح  حممممممممبمممممممموب  وكممممممممذلممممممممك  الممممممممعممممممممامممممممممة  الممممممممممممممممم مممممممم ممممممممر ممممممممة  المممممممم مممممممموا ممممممممب   ] 

Pyrus pyraster    التمادع للعما لمة الوةس مةRosaceae    وبيرمت الرتما ج وجوس اقتيفما  فر اممممممممممممممممل وح م حبوب اللفماح وغيرهما مل
 داتتر ام الم  ر الضو ر واالل ترو ر المات . Pyrus[ حبوب لفاح ديدة أ وا  لل رس 7وص  ] فر حيلالص ا  الم مة، 

هذ  العا لة واتمممممعة  , و Rosaceaeإلى العا لة الوةس ة   .Pyrus communis Lوال م ر   .Pyrus malus L رتمر الت اح 
اال تشمماة إذ ا  ا ترتشممر فر ا حاس امماتممعة مل العالم وال تمميما فر الرصمم  الشمممالر مل كوكب االةع, وهر اكبر العوا ل الم مة مل  

والروخ  P.communisوالعرموط  P.malus  [ ل  رة ال واكه التر ترت  ا كالت اح8الراحية االقتصاس ة ال تيما فر المرا ق المعت لة ]
Prunus pursica  والعر اصPrunus×domistica     والمشممممممممممممممPrunus armeniaca   والسممممممممممممم رجلCydonia  والشمممممممممممممليك  
Fragaria spp.،    فضممممممممممممممي  عل   مماتمما  الز رممة ومر مما جرس الوةسRosa spp.  والزعروة  Crataegus spp.   وحشممممممممممممممي  االوخ

Potentilla. 

 ع  الت اح وال م ر  مل ا وا  ال اك ة ذا  القيمة الغذا ية واالقتصاس ة الم مة فر هذ  العا لة فضي عل االتتعماال  ال بية،  
، 9مرذ الف م فر م ا  العيج داالعشمممممماب والر اتا  ال بية واتممممممتر ام ا فر العفاقير ال بية ] .Pyrus Lاذ اتممممممتر مت ا وا  ال رس  

فر عيج حمى الروماتزم ومرع السمممري وفر معال ة السممعا  وامراع ال ب  وكعيج ليتمم ا  الحاس والمزمل [، فالت اح  سممتر م  10
كما  سمممتر م فر الوقا ة مل ق ر االصمممادة دالزها مر والرر  والسممممتة ال ما ية، كذلك  فلل مل ق ر االصمممادة دسمممر ان ال  ي، أما 

البولية وم ةة للبو  والصمممممم راس ومليرة مسمممممم لة و سممممممتعمل لمعال ة  ممممممغع ال م   ال م ر  فتسممممممتر م اوةاق ا ودماةها فر عيج المسممممممالك
 [.12، 11وتصلب الشرا يل وامراع ال لى وامراع ال ب  ]

وقامت وخاةة الزةاعة داسقا   فر العراق  فر السممممممروا  االقيرة ت وة  خةاعة الع    مل اصممممممرا  ال اك ة مر ا الت اح والعرموط 
وفق بر امج قاص, وت ليف مح ا  ال سممممممممترة والغادا  فر المحاف ا  العراقية فر ا تاج الشممممممممتي    اصممممممممرا  ج   ة لرشممممممممر خةاعت ا

تشمممممريص اصمممممرا  الت اح وال م ر  المزةوعة فر امممممما  إلى  ال ةاتمممممة الحالية  ت   وسةاتمممممة هذ  االصمممممرا  واجراس الت اةب علي ا،  
االل ترو ر  الضمممو ر و وخقرفت ا السممم حية داتمممتر ام الم  ر  والبذوة  لحبوب اللفاح ال قيفة  العراق مل قي  مفاة ة الصممم ا  الم  ر ة 

 .(SEM)المات  

 Materials and Methods المواد وطرائق العمل

 Palynological studyدراسة حبوب اللقاح  أوال:

 Scanningوالم  ر اإلل ترو ر الماتممممممممممم   Light microscopeسةتمممممممممممت حبوب اللفاح داتمممممممممممتر ام الم  ري الضمممممممممممو ر 
Electron Microscope (SEM)   [،  13وات عت  ر فة ]حيل اعتم   ال ةاتمة على العيرا  ال ر ة التر جمعت مل الحفل م اامرة
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وح م واحم  مل حمامض    Ethyl alcoholح وم كحو  اديلر م لق   ةمت ون مل ديدمدبتمت االخهماة والبراعم الرما مممممممممممممم مة دمحلو   إذ  
% وح  ت دمحو  بذا  70( تممممممماعة ومل دم غسممممممملت الرماذج دمحو  اديلر  24-18لم ة   Glacial acetic acidالرليك ال ل ر  

يت الرؤوس الزهر ة دالماس الحاة لم ة غل  التركيز وو مممممعت الرماذج فر ال يجة لحيل اتمممممتر ام ا. داال مممممافة إلى العيرا  ال افة فف
 كاآلتر:حضر  الشرا   ( سقا ق و 2-4 

داتمممممتعما  إبرة تشمممممر   ألقذ  Slide. اقذ  ع س مل الزهيرا  فر ب ا ة الت ت   أو البراعم الرا ممممم ة وفتحت على امممممر حة خجاجية  1
 المتوك.

 ( سقيفة.20-10كليسير ل لم ة  . و عت المتوك على ار حة خجاجية دم و عت علي ا ق رة مل الس را يل 2

. اقذ  المتوك إلى امممر حة خجاجية   ي ة وهرتمممت بواتممم ة ابرتر تشمممر   سقيفتيل التمممترراج حبوب اللفاح دم و مممعت علي ا ق رة 3
 برفق واص حت الشر حة جاهزة لل حص. Cover slideمل الص غة دع  ان اخ لت دفا ا المتك دم و ع غ اس الشر حة 

الشممممممممممممممممرا ممم   4 فمممحصمممممممممممممممممممممت  ممممل  مممو   .  الضممممممممممممممممو مممر  الممممممم ممم مممر  الشمممممممممممممممميمممئممميمممممممة    Scientificتمممحمممممممت  المممعممممممم تمممممممممممممممممممممة     40تمممحمممممممت 
 Immersion lens.) 

والمحوة   Polar axis (P)( ح ة لفاح ل ل صممر  مل اصممرا  الروعيل قي  ال ةاتممة وتم قياس المحوة الف بر 25-20. سةتممت  5
( وا وا  االقاس   وتمك ال  اة ل ل ح ة وت لت اصغر واكبر قيمة  E / Pقيمة    توحسب Equatorial axis (E)االتتوا ر 

الممممممممممممممممممممممممممممممم ةجممممممممممممممة   المممممممممممممممعممممممممممممممميمممممممممممممممرممممممممممممممميمممممممممممممممة  المممممممممممممممعممممممممممممممم تممممممممممممممممممممممممممممة  دممممممممممممممماتممممممممممممممممممممممممممممتمممممممممممممممرممممممممممممممم ام  ممممممممممممممممعممممممممممممممم التممممممممممممممم مممممممممممممما   ممممممممممممممممع 
Ocular micrometer. 

كما وصمممممم ت ااممممممما  حبوب اللفاح ل ل مر ا ت صمممممميليا  وعملت ال  او  الراصممممممة دالقياتمممممما  التر اممل مل قيل ا تو ممممممي   
 .، وتم تصو رها داتتر ام الع تة الز تيةسةاتت ا التر تمت يلالف بر واالتتوا ر الصرا  الروعالتغا را  فر المحوة  

 QUANTA  400( مل  و  SEMاتمممممتر ام الم  ر االل ترو ر الماتممممم   اما دالرسممممم ة للزقرفة السممممم حية لح ة اللفاح فف  تم 
حسمممب  ر فة  الم ةوتمممة   يلضمممر  حبوب لفاح اصمممرا  الروعحو  فر جامعة السمممليما يةل كلية العلومل قسمممم ال يولوجر هولر ي المرشمممأ

[14]: 

 ( ملم.12.5. ُحملت حبوب اللفاح على سعامة مل االلميروم دف ر  1

متممممممألفممممممة  2 ال ترو يممممممة  حزمممممممة  بتسممممممممممممممليع  العيرمممممما   وخقرفممممممة  صمممممممممممممموة  وظ ر   االل ترو ر  الم  ر  تحممممممت  العيرممممممة  و ممممممممممممممع  تم   . 
Kv.  30-25 ة فمعر   تالصموة وبت بيرا  مرتل ة. مل قي  فحص العيرا  تم( مع تغير مسماحة العمل للحصمو  على افضمل

الممممممممرمممممممموعمممممممميممممممممل   لمممممممم ممممممممي  الممممممممحمممممممم ممممممممة  تممممممممممممممممممممم مممممممم   عمممممممملممممممممى  الممممممممممممممممموجمممممممموسة  السممممممممممممممممممممم ممممممممحمممممممميممممممممة     .P. malus Lالممممممممزقممممممممرفممممممممة 
 ..P. communis Lو 

 ثانيا: دراسة الصفات المظهرية للبذور

والمشممممرصممممة مل قبل م  ر ا   اعتم   ال ةاتممممة الحالية على العيرا  ال ر ة التر جمعت مل مواقع مرتل ة فر اممممما  العراق 
مح ة دسمممترة  يرو لالشمممركة العامة لل سمممترة والغادا  ومح ة دسمممترة   ملالتر اممل الوصمممو  الي ا  الزةاعة فر محاف ة  يرو  وسهوك
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ومح ة دسمترة عفرةلم  ر ة خةاعة عفرة ومر فة برسة  التادعة لفضماس الشميران ومر فة داكيرا  فر سهوك خاقول م  ر ة خةاعة سهوك 
 .2019ولغا ة   ا ة ا ر تب  2018قي  الم ة مل   ا ة ا ر أذاة 

 Granny", كرا ر تميل "  EarlyGoldوهر  إ رلر كول  " .Pyrus malus L( أصرا  مل الت اح 8جمعت العيرا  لمممممممم  
Smith" ةو ا  كاال ,"Royal Cala" ة   س ليشميص ,"Red Delicious" كول ن س ليشميص ,"Golden Delicious  هو ر كر سب ,"

"Honey Crisp"  ماكرتو ,"Macintosh" وكوكس "Cox." 

",  Bonica", بو يمممما "Decana", س مممما ممما "coneference كو  رس "  .Pyrus communis L( اصممممممممممممممرممما  لل م ر   6و 
 المستزةعة فر العراق. Pyrus" والعا  ة ل رس الم  William" ووليم "Alothmani", الع ما ر "Alkhatuniالراتو ر "

مل   Dissecting microscopeسةاتت ا داتتعما  م  ر التشر     تاملت ال ةاتة الص ا  ال مية والرويية للبذوة التر تم
لقياس عر  ا.   Electronic digital caliperةة،  وال ير ية االل ترو ية  (، كما اتتعملت االوةاق البيا ية لقياس  و  البذWild و   

 16قياس ل ل صمم ة, واتممتعملت كاميرا مل  و   قراسة ( 30  -25بيل  و عيرة عشمموا ية ل ل صممر    15-10تراوح ع س العيرا  بيل  
mega pixels    لتصمممممو ر البذوة. اما دالرسممممم ة للزقرفة السممممم حية للبذةةseed  وغي  البذةةseed coat  فف  تم اتمممممتر ام الم  ر

هولر ي المرشممممأ، إذ حملت جزس مل    QUANTA 400, موس ل  scanning electron microscope (SEM)االل ترو ر الماتمممم  
. مع تغيير مسممممممممماحة  30kv-25ملم وظ ر  الصممممممممموة بتسمممممممممليع حزمة ال ترو ية متألفة  12.5البذوة على سعامة مل االلمريوم دف ر 

 [.14لعمل للحصو  على افضل الصوة وبت بيرا  مرتل ة ]ا

  Results and Discussions النتائج والمناقشة

 Palynological studyاوال: دراسة حبوب اللقاح 

متراظرة    Isopolarأظ ر  ال ةاتممممممممممممممة الحالية أن جميع أصممممممممممممممرا  الروعيل الم ةوتممممممممممممممة ذا  حبوب لفاح متمادلة االق اب 
Symmetrical   وتحتوي على ديدة أقاس   ذا  دفوب أي إ  اTricolporate [ تبيل أن حبوب اللفاح فر 15، واتمتراسا  إلى تفسميم ]

هرالك تغا را  فر ادعاسها إذ بلغ مع    ول ا فر المر ر الف بر أن جميع االصممممممممرا  الم ةوتممممممممة متوتمممممممم ة الح م, كما تبيل أ ضمممممممما  
", إال William( ما مروميتر فر الصممر  "29.58" أما أقصممر محوة ف ان مع له  Early$Gold"( ما مروميتر فر صممر  37.77 

( ما مروميتر واقصممر محوة كان مع له  42.39بلغ مع له  إذ "  Decanaأن ا و  محوة فر المر ر االتممتوا ر تمم ل فر الصممر  "
صممممممممممممممر  "30.62  مممممما مروميتر فر   )Red Delicious  دقيمممممة االصممممممممممممممرممممما  بيل وا حصممممممممممممممر   كمممممما هو مو مممممممممممممم  فر "   ذلمممممك، 

 . 1ال  و   
( فف  اممل تفسمميم االصممرا  الم ةوتممة إلى ديدة م اميع  Polar view  Pواتممتراسا  إلى امممل ح ة اللفاح فر المر ر الف بر  

 :1كما هو مبيل فر اللوحة 
" Golden Delicious" و"Red Delicious" و"Early$Goldكمممما فر االصممممممممممممممرممما  "  Triangular  أو ديديمممة الزوا ممما  . م ل مممة1

  " Alothmani" و"Alkhatuni" و"Bonica" و"Coneferenceو"  التادعة الى الت اح "Cox" و"Mcintosh" و"HoneyCrispو"
 .التادعة الى ال م ر  
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"  Decanaو"التادعة الى الت اح " Royal Cala" و"Granny Smithفر االصمممرا  " Spherical- Triangularم ل ة    -. كرو ة2
 ".Williamو"

 . التادعة الى ال م ر   "Alothmaniإلى معيرة كما فر صر  " Tetrangular ةبايية الزوا ا. 3
( أممل تفسممممميم ا إلى  Equatorial view  Eاما دالرسممممم ة لشممممممل حبوب اللفاح لرصمممممرا  الم ةوتمممممة فر المر ر االتمممممتوا ر 

 -م موعتيل:
" Granny Smith" و"Early Goldكمما فر االصممممممممممممممرما  " Subsphericalأو امممممممممممممم مه كرو ة   sphericalحبوب لفماح كرو ة    -1

 ".william" و"Bonica" و"Decana" و"Coneference" و"Golden Delicion" و"Red Delicious" و"Royal Calaو"
"  Mcintosh" و"HoneyCrispوتضمممممممم االصمممممممرا  " Ovate- prolateمت اولة    -أو بيضمممممممو ة Ovateحبوب لفاح بيضمممممممو ة    -2

 ".Alothmani" و"Alkhatuni" و"Coxو"
(  3.74" و Bonica( ما مروميتر فر ح ها االس ى فر الصمممر  "1.96أما دالرسممم ة لسممممك ج اة الح ة فف  تراوح مع له بيل  

 ا افة مل ج ة ال فوب. Bilayer" وتب و دشمل مزسوج ال  فا  Williamما مروميتر فر ح ها االعلى فر الصر  "
" أمتاخ  د و  اقاس  ها إذ Early Goldان حبوب لفاح الصممممممممممممممر  "إذ    ،أظ ر  ت ا را ملحوظا  أ وا  األقاس   أن  فر حيل

" كا ت ا وا  اقاس   حبوب  Williamالصمممر  "فر حيل ( ما مروميتر  10.11( ما مروميتر وبمع    12.06  -8.32تراوحت بيل  
ما مروميتر وبذلك امتاخ  ح ة لفاح هذا الصمممممممر  دفصمممممممر أقاس  ها، وهذا (  7.32( ما مروميتر وبمع    8.32  -6.24لفاحه بيل  

[ الذ ل اامممممماةوا إلى وجوس اقتيفا  فر الصمممممم ا  الم  ر ة لحبوب اللفاح عر   18،  17، 16 تمااممممممى مع ما أك ته سةاتممممممة كل مل ]
 .Rosaceaeسةاتت م ا وا  واصرا  ع ة مل العا لة الوةس ة 

وتت ون مل    Striate Patternفف  تبيل أ  ا مل الرمع المر ع  Surface configurationالس حية   خقرفت اأما مل حيل  
ق وط تشممممم ه أقاس   دصمممممما  االصمممممادع وفر الغالب مرت ة دشممممممل متواخع فر جميع أصمممممرا  الروعيل الم ةوس كما هو مو ممممم  فر 

 .2اللوحة 
حبوب لفاح ع ة أ وا  مل العا لة الوةس ة تحتوي على  اااةوا إلى ان[ إذ 21،  20،  19وهذ  الرتا ج تت ق مع ما اك ته سةاتة ]

[ حيل بيل  22وا س مت هذ  الرتا ج أ ضا  مع سةاتة ]  Striateمر  ة  الس حية    ت اخقرفو  Tricolporateديدة اقاس   ذا  دفوب  
 .Rosaceaeالتادعة للعا لة الوةس ة  .Pyrus Lمل ال رس ا وا  تشريص فر لحبوب اللفاح أهمية الص ا  الم  ر ة ال قيفة 
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 )مقاسة بالمايكروميتر( المدروسة .Pyrus communis Lوالكمثرى  .Pyrus malus L( الصفات الكمية والنوعية لحبوب لقاح اصناف التفاح 1جدول )

 النوع ت
 الصفات 

 األصناف
 ( Pالمحور القطبي )

المحور االستوائي  
(E) P/E الحبة سمك جدار  طول االخدود 

متوسط ابعاد حبة 
 اللقاح

شكل الحبة في 
 المنظر القطبي 

شكل الحبة في 
 المنظر االستوائي 

1 

P
y
ru

s 
m

a
lu

s 
L

. 

"Early Gold" 
*37.77 

 (41.6-33.28) 
**2.66 

39.52 
 (45.76-36.19) 

2.83 
0.96 

10.11  
(12.06-8.32) 

1.36 

3.20 
 (4.16-2.08) 

0.68 
39.52×37.77 Triangular  Subspherical 

2 "Granny Smith" 
32.24  

(34.94-28.70) 
2.04 

32.45  
(34.94-29.12) 

2.16 
0.99 

9.03 
 (10.82-8.32) 

0.78 

2.66  
(3.74-1.66) 

0.83 
32.45×32.24 Spherical -

Triangular spherical 

3 "Royal Cala" 
34.77  

(37.44-26.21) 
3.58 

37.27 
 (41.6-33.28) 

2.25 
0.93 

9.78 
 (11.23-8.32) 

1.11 

3.20  
(3.74-2.08) 

0.73 
37.27×34.77 Spherical -

Triangular spherical 

4 "Red Delicious" 
34.24 

 (37.44-31.2) 
1.97 

30.62  
(33.28-28.70) 

1.89 
1.12 

9.28 
 (10.82-8.32) 

0.87 

2.33  
(3.74-1.25) 

0.74 
30.62×34.24 Triangular Subspherical 

5 "Golden 
Delicious" 

33.32 
 (34.53-32.86) 

0.46 

31.28 
 (33.28-29.12) 

1.91 
1.07 

9.69 
 (11.65-8.32) 

1.25 

2.87  
(3.74-1.66) 

0.77 
31.28×33.32 Triangular Subspherical 

6 "Honey Crisp" 
36.52  

(37.44-33.28) 
1.55 

40.56 
 (45.76-37.44) 

3.79 
0.90 

8.69  
(10.4-7.49) 

0.86 

2.83  
(3.74-1.66) 

0.80 
40.56×36.52 Triangular Ovate 

7 "Mcintosh" 
32.28  

(34.53-29.95) 
1.62 

32.74 
 (35.36-28.70) 

1.73 
0.99 

9.48 
 (11.65-8.32) 

1.07 

2.66  
(374-1.66) 

0.74 
32.74×32.28 Triangular Ovate 

8 "Cox" 
31.37  

(34.94-29.12) 
2.29 

36.19 
 (41.6-29.950) 

3.91 
0.87 

10.07 
 (11.65-8.32) 

1.33 

2.25 
 (3.74-1.66) 

0.65 
36.19×31.37 Triangular Ovate- prolate 

 قيمةوأعلى  اس ى تم ل القيم التر بيل االقواس   اال حرا  المنياةي  ±S.D**   * المع  
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 (1تادع لل  و   

 النوع ت
 الصفات 

 األصناف
 ( Pالمحور القطبي )

المحور االستوائي  
(E) 

P/E سمك جدار الحبة  طول االخدود 
متوسط ابعاد حبة 

 اللقاح
شكل الحبة في 
 المنظر القطبي 

شكل الحبة في 
 المنظر االستوائي 

9 

P
y
ru

s 
c
o
m

m
u

n
is

 L
. 

"Coneference" 

30.70  

(32.86-28.29) 

1.42 

31.28 

 (33.28-25.79) 

2.64 
0.98 

9.86 

 (11.65-8.32) 

1.21 

3.41  

(4.16-2.08) 

0.67 
31.28×30.70 Triangular Subspherical 

10 "Decana" 

37.69 

 (43.68-34.11) 

2.51 

42.39  

(45.76-37.44) 

3.08 
0.89 

8.24  

(8.74-7.49) 

0.38 

1.99  

(2.91-1.25) 

0.43 
42.39×37.69 Spherical-

Triangular Spherical 

11 "Bonica" 

30.99 

 (34.53-29.12) 

2.13 

31.87  

(35.36-29.12) 

2.36 
0.97 

8.03 

 (8.74-6.66) 

0.68 

1.96  

(3.74-1.25) 

0.76 
31.87×30.99 Triangular Spherical 

12 "Alkhatuni" 

32.66 

 (37.44-28.70) 

2.43 

34.28  

(37.44-29.12) 

2.59 
0.95 

9.44 

 (12.06-7.49) 

1.64 

3.12 

 (4.16-1.66) 

0.98 
34.28×32.66 Triangular Ovate 

13 "Alothmani" 

32.08 

 (35.36-29.54) 

2.03 

30.83 

 (37.44-27.04) 

3.35 
1.04 

8.94  

(10.81-7.90) 

1.04 

3.37 

 (4.16-2.08) 

0.91 
30.83×32.08 Triangular- 

Teteangular Ovate 

14 "William" 

29.58  

(33.28-28.70) 

1.34 

32.69  

(38.27-24.96) 

4.72 
0.90 

7.32 

 (8.32-6.24) 

0.86 

3.74 

 (4.16-2.08) 

0.68 
32.69×29.58 Spherical-

Triangular Subspherical 
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والكمثرى  P.malus: التغايرات في اشكال حبوب اللقاح في المنظرين القطبي واالستوائي الصناف التفاح 1اللوحة 

P.communis  40بقوة تكبير تحت المجهر الضوئي المدروسةX 

A حبة اللقاح في المنظر القطبي :Polar view 

 ( Triangular  1 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8  ،9 ،11 ،12 ،13. م ل ة 1
 (Spherical triangular   2 ،3  ،10  ،14م ل ة  -. كرو ة 2
 (Tetrangular   13معيرية  -. ةبايية الزوا ا3
B حبة اللقاح في المنظر االستوائي :Equatorial view 

 (Spherical – subspherical   1  ،2  ،3 ،4  ،5 ،9  ،10  ،11 ،14كرو ة أو ا ه كرو ة . 1
 (Ovate-Ovate prolate   6  ،7  ،8 ،12  ،13. بيضو ة أو بيضو ة مت اولة  2

1. "Early Gold"   2. "Granny Smith"  3. Royal Cala"   
4. "Red Delicious"  5. "Golden Delicious" 6. " HoneyCrisp"   

7. "Mcintosh"     8. "Cox"   9. "Coneference"    

10. "Decana"    11. " Bonica"  12. "Alkhatuni"  

13. "Alothmani"  14. "William". 

 

 

A 

B 

1 
2 3 

1 2 
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في أصناف التفاح والكمثرى المدروسة  اللقاح لحبوب   Surface configurationالسطحية نوع الزخرفة (: 2اللوحة )

 ( SEMااللكتروني الماسح )باستخدام المجهر 

A حبة اللقاح في المنظر القطبي :Polar view 

B حبة اللقاح في المنظر االستوائي :Equatorial 

 
 Seedثانيا: البذرة 

فضمي عل االقتي  تبيل مل قي  ال ةاتمة الحالية ان البذوة ت ا رت مل حيل ااممال ا واح ام ا واع اسها فر ال مرة الواح ة 
فر الوا  ا وخقرفت ا السممم حية، وق  اممل االتمممت اسة مل هذ  التغا را  وتوظي  ا ليغراع التصمممريةية حيل قسممممت اصمممرا  الروعيل 

 .3واللوحة  2الم ةوتة حسب امل ا إلى اةبعة م اميع كما هو مو   فر ال  و  
" Mcintosh" و"HoneyCrisp" و"Early Goldصمممممممممممممرا  "وتشممممممممممممممل اال  Spatulate. الم موعة األولى: ذا  اممممممممممممممل ملعفر 1

 ".William" و"Alothmani" و"Coneferenceو"

A 

B 
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" Golden Delicious" و"Red$Delicious" و"RoyalCalaكما فر االصممممممممممرا  "  ovoid. الم موعة ال ا ية: ت ون بيضممممممممممية  2
 ".Bonicaو"

 ".Alkhatuni" و"Cox" و"Granny Smith" وتضم األصرا  Narrowly$ovoid. الم موعة ال ال ة: بيضية  يفة 3
" ومل حيل لو  ا أممل Decanaكما فر الصممممممممممممممر  "  Spherical-Subspherical. الم موعة الرادعة: كرو ة أو امممممممممممممم ه كرو ة  4

 -تمييزها إلى اةبعة م اميع وهر:
 ".Alkhatuniو"" Cox" و"Mcintosh" و"HoneyCrisp" و"Early Goldوتضم األصرا  " yellow. ذا  لون أص ر 1
" Decana" و"Coneference" و"Red Delicious" و"Granny Smithكما فر االصممممرا  " Light brown. لو  ا برر فات   2

 ".William" و"Bonicaو"
 ".Alothmani" و"Golden Deliciousكما فر الصر يل " Brown. برر 3
 ".Royal Calaفر الصر  " brown-blackish اةب إلى السواس   -. برر4

( ملم وبمعم   9.92  -8.64" إذ تراوح مما بيل  Granny Smith مان أعلى  و  فر الصممممممممممممممر  "فأمما دمالرسمممممممممممممم مة ألدعماسهما   
( ملم وت ةجت دقية 7.09( ملم وبمع    8.17 -6.77" وتراوحت بيل  Golden Delicousقيمة فر الصممممممر  " وأس ى( ملم  9.30 

( ملم وبم    تراوح بيل  3.95  ا" حيل بلغ مع ل Alothmani ا ت فر صممر  "ف  األصممرا  بيل هذ  القيم, أما أعلى قيمة لعر مم ا
( ملم أما دقية 2.14( ملم وبمع    3.08 -1.26" إذ تراوح بيل  Granny Smith( ملم وأقل قيمة تم لت دالصمر  "4.30 -3.64 

  الصممم ا  التمييز ة إذ امتل ت دماة الصمممر يل وبالرسممم ة إلى ع س البذوة فر ال مرة  شممممل أح   ل الح  ل،تراوحت بيل هذفاألصمممرا  
"Golden Delicious"و "William  "8- 12"  بذةة ل ل دمرة كح  أعلى وفر دماة صمممممممممممر )Alothmani  4-2" تحتوي على) 

 .2كح  أس ى وبقية األصرا  ع س بذوةها فر ال مرة الواح ة تراوح بيل هذ  القيم وكما هو مبيل فر ال  و   بذةة
ذوة فف  اب   تغا را وا مممممممممحا بيل االصمممممممممرا  التر تمت سةاتمممممممممت ا حيل اممل عز  هذ  ب تعلق دال سممممممممماس السممممممممم حر للوفيما  

إلمممى   الممم ممممممم و     6االصممممممممممممممممرممممممما   فمممر  ممممو مممممممممممممممم   همممو  كممممممممممما  السمممممممممممممممم مممحممميمممممممة  المممزقمممرفمممممممة  عممملمممى  مممويممميمممممممة  اعمممتممممممممممماسا    2مممم مممممممامممميمممع 
 .4 واللوحة

" Honey Crisp" و"RoyalCala" و"Early Goldوتضمممممممممممممم األصمممممممممممممرا  "  Striate. الم موعة األولى: ذا  تممممممممممممم   مر ع  1
 ".Cox" و"Mcintoshو"

 ".Granny Smithا  رس ب ا الصر  " Striate papillae. الم موعة ال ا ية: ت   مر ع ذو حليما  2
مرفر  3 اممممممممممممممممممممل  ذا   ال مممممال مممممة:  الم موعمممممة   .Pitted  " و"Coneferenceوتشممممممممممممممممممممل   "Decana"و  "Bonica"و  "Alkhatuni "

 ".Alothmaniو"
 ".Red Deliciousكما فر الصر  " Reticulate irregularلرادعة: ا مر غير مرت م . الم موعة ا4
 ".Williamوتتم ل دالصر  " Reticulate papillae. الم موعة الرامسة: ا مر  حتوي على حليما  صغيرة 5
 ".Golden Deliciousكما فر الصر  " Alveolate. الم موعة الساستة: ت   مرررب 6

[ عل سةاتممممممممممممممت م للصمممممممممممممم مما  الم  ر مة ل عض اال وا  التممادعممة للعمما لممة الوةس ممة  24،  23، 17الرتمما ج تت ق مع مما ذكر  ]وهمذ   
Rosaceae  حيل أااةوا إلى اهمية الزقرفة الس حية لغي  البذةة فر ةت ة الوةس ا 
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 كمثرى المدروسة )مقاسة بالمليمتر(( الصفات الكمية والنوعية لبذور اصناف التفاح وال2جدول )

 الصفات  النوع ت
 عرض البذرة طول البذرة )ملم( األصناف

 )ملم(
معدل الطول/ 

 العرض 
عدد البذور في 

الزخرفة   لون البذرة شكل البذرة  الثمرة
 السطحية 

1 

P
y
ru

s 
m

a
lu

s 
L

. 

"Early Gold" *9.10 (9.91-8.47) 
**0.48 

2.17 (2.66-1.95) 
0.31 4.19 4.5 (6-2) 

1.91 Spatulate Yellow Striate  
2 "Granny Smith" 9.30 (9.92-8.64) 

0.37 
2.14 (3.08-1.26) 

0.62 4.35 4.6 (7-2) 
1.95 

Narrowly 
Ovoid 

Light 
Brown 

Striate 
Papillae 

3 "Royal Cala" 8.80 (9.50-8.23) 
0.44 

3.09 (3.60-2.67) 
0.31 2.85 7.75 (9-6) 

1.26 Ovoid Brown- 
Blackish Striate 

4 "Red Delicious" 7.69 (8.23-7.23) 
0.36 

2.66 (3.13-2.38) 
0.26 2.89 7.58 (10-4) 

1.98 Ovoid Light 
Brown 

Reticulate 
irregular 

5 "Golden 
Delicious" 

7.09 (8.17-6.77) 
0.40 

2.82 (3.37-2.34) 
0.34 2.51 9.63 (12-8) 

0.92 Ovoid Brown Alveolate 
6 "Honey Crisp" 8.84 (9.50-8.09) 

0.52 
2.90 (3.23-2.16) 

0.34 3.05 6.25 (9-4) 
2.22 Spatulate Yellow Striate  

7 "Mcintosh" 8.41 (8.87-7.63) 
0.34 

3.12 (3.40-2.64) 
0.23 2.70 8.16 (10-5) 

1.75 Spatulate Yellow Striate 
8 "Cox" 8.27 (9.65-7.15) 

0.69 
2.98 (3.48-2.36) 

0.31 2.78 5.2 (10-2)  
3.27 

Narrowly 
Ovoid Yellow Striate 

9 

P
y
ru

s 
c
o
m

m
u

n
is

 L
. 

"Coneference" 
9.01 (10.20-7.61) 

0.94 
3.09 (4.09-2.08) 

0.61 2.91 9.42 (10-7) 
1.13 Spatulate Light 

Brown Pitted 
10 "Decana" 

7.88 (8.31-7.31) 
0.41 

2.78 (3.39-2.29) 
0.35 2.83 7.42 (10-5) 

2.15 
Spherical-

Subspherical 
Light 

Brown Pitted 
11 "Bonica" 7.60 (8.48-6.1) 

0.74 
2.47 (3.12-2.15) 

0.74 3.07 6.83 (9-3) 
2.14 Ovoid Light 

Brown Pitted 
12 "Alkhatuni" 7.8 (8.38-7.41) 

0.32 
3.28 (3.47-3.07) 

0.12 2.38 5 (7-2) 
2.13 

Narrowly 
Ovoid Yellow Pitted 

13 "Alothmani" 8.46 (9.30-7.89) 
0.47 

3.95 (4.30-3.64) 
0.43 2.14 2.67 (4-2) 

0.82 Spatulate Brown Pitted 
14 "William" 

8.54 (9.13-7.70) 
0.54 

2.20 (2.61-1.93) 
0.24 3.88 9.28 (12-8) 

1.60 Spatulate Light 
Brown 

Pitted- 
Papillae 

 قيمةواعلى  اس ى تم ل القيم التر بيل االقواس   اال حرا  المنياةي  ±S.D**   * المع  
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 15Xباستخدام مجهر التشريح  : اشكال البذور في اصناف التفاح والكمثرى المدروسة3اللوحة 

 (Spatulate   1  ،6  ،7 ،9  ،13 ،14ملعقية   .1

 (Ovoid  3  ،4  ،5 ،11بيضية   .2
 (Narrowly ovid   2 ،8  ،12بيضية  يفة   .3
 (Spherical-Subspherical   10كرو ة أو ا ه كرو ة   .4

1. "Early Gold"   2. "Granny Smith"  3. Royal Cala"   

4. "Red Delicious"  5. "Golden Delicious" 6. " HoneyCrisp"   

7. "Mcintosh"     8. "Cox"   9. "Coneference"    

10. "Decana"    11. " Bonica"   12. "Alkhatuni"  

13. "Alothmani"  14. "William". 

 

1 2 

3 4 
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 (: أنواع الزخرفة السطحية في بذور اصناف التفاح والكمثرى المدروسة 4اللوحة )

 ( SEMباستخدام المجهر االلكتروني الماسح )

 

 

 

 

 

1 2 

3 4 

5 6 
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، Pitted   9  ،10  ،11  ،12مرفر  .  Striate papillae   2)  ،3مر ع ذو حليممما   .  Striate   1  ،3  ،6  ،7  ،8)  ،2مر ع  .  1
مرررب  .  Reticulate papillae   14) ،6اممم مر ذو حليما   . Reticulate irregular   4)  ،5اممم مر غير مرت م  . 4، (13

Alveolate  5) 
1. "Early Gold"   2. "Granny Smith"  3. Royal Cala"   

4. "Red Delicious"  5. "Golden Delicious" 6. " HoneyCrisp"   

7. "Mcintosh"     8. "Cox"   9. "Coneference"    

10. "Decana"    11. " Bonica"   12. "Alkhatuni"  

13. "Alothmani"  14. "William". 

 

 

  Conclusion  االستنتاجات

داالعتماس على الص ا  الم  ر ة وقاصة   .Pyrus Lامما ية ال صل بيل اصرا  الت اح وال م ر  الم ةوتة والتادعة لل رس  
لزقرفة السمم حية لالتر ال تتأدر ك يرا دالبيئة ومل هذ  الصمم ا  امممل ولون البذةة، ع س البذوة فر ال مرة الواح ة، ح م البذةة، كما ان 

تر  ممل ان  عو  علي ا ( والSEMللبذوة اهمية فر فصمل وعز  اال وا  واالصمرا  الم ةوتمة داتمتر ام الم  ر االل ترو ر الماتم   
دشمممل كبير فر ال صممل بيل اصممرا  الروعيل الم ةوتممة ل بوت ا امام التغيرا  البيئية، الرمع السمما   لحبوب اللفاح فر جميع االصممرا  

ومتوتمممم ة الح م وخقرفت ا السمممم حية مل الرمع المر ع فر المر ر الف بر  Tricolporateديدر ال تحا  وال فوب  الم ةوتممممة هو 
Striate pattern  وامممممل ا فر المر ر الف برPolar view    م ل ةTriangular    او كرو ة الى م ل ةSpherical-triangular   او

او   Spherical-Subspherical رو ة او اممممم ه كرو ة  ف، اما اممممممل ا فر المر ر االتمممممتوا ر  Tetrangularمعيرية  -ةبايية الزوا ا  
 .Ovate-Ovateprolateبيضو ة مت اولة  –بيضو ة 
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