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Abstract : 

The current study involved a comparative anatomical study for the cultivars belonging to the 

species Morus L. cultivated in north of Iraq that included 14 cultivars of 6 species: M. alba L. 

(ʽBeautiful Dayʼ, ʽBig Whiteʼ, ʽReaseʼ, ʽGreeceʼ, ʽPearlʼ, ʽBorder Sweetʼ and ʽPendulaʼ); M. latifolia 

Poir (ʽKokuso Koreanʼ); M. rubra L. (ʽAmarahʼ); M. nigra L. (ʽShamiʼ); M. macroura Miq (ʽKing 

Whiteʼ); ʽDwarfʼ and M. hybrid (ʽTiceʼ and ʽWellingtonʼ). 

The anatomical study included (blade leaf, midrib and venation system) in addition to non-

living components (crystals) in the mesophyll of the blade leaf. The result of the anatomical 

characteristics of (blade thickness, cuticle, epidermis cell, thickness and layers of palisade and 

spongy tissue, thickness and shape of arc vascular curve, number and dimension of vessles in the 

midrib and the shape of idioblast in cystolith). In addition to the venation system of the leaf which 

found the Brochidodromous type in all cultivars excepted ʽBigWhiteʼ and ʽPendulaʼ cultivars of 

species M. alba and ʽKokuso Koreanʼ cultivars of species M. latifolia founded from Craspedromous 

type.  

Certainly they have importance taxonomic value in the separation and identification among the 

cultivars of the species studied belong to the genus Morus L. 
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 المزروعة في شمال العراق  .Morus Lالجنس    ألصناف أنواعدراسة تشريحية مقارنة 
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 الخالصة  

تضةمف   المزروعةة فةي اةمال العةراق والتةي .Morus Lتضمن البحث الحالي دراسة تشريحية مقارنةة صصةفاا انةوال ال ةف  
 ʽBorderو  ʽPearlʼو  ʽGreeceʼو  ʽReaseʼو  ʽBig Whiteʼو ʽBeautiful Dayʼأنوال وهي: باصصفاا   6صففا تعود لة   14

Sweetʼ وʽPendulaʼ  للفولM. alba L. وʽKokuso Koreanʼ  للفةولM. latifolia Poir وʽAmarahʼ  للفةولM. rubra 

L. وʽShamiʼ  للفةولM. nigra L. وʽKing Whiteʼ وʽDwarfʼ  للفةولM. macroura Miq وʽTiceʼ وʽWellingtonʼ 
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الدراسة التشريحية )نصل الورقة، عرقها الوسطي، نظام التعةرق فههةا، فضةن عةن المتونةا  لهةر الحيةة امل  فقد  M. hybridللفول 
، سةةمد قبقةةا  الفسةةي  العمةةاد  فههةةا )الولةةورا ااه ا هةةر  نتةةات  الصةةفا  التشةةريحية لةةة )سةةمد نصةةل الورقةةة، ا دمةةة،  ن ةةا البشةةرة

وقطرهةةةا فةةةي العةةةةرق الوسةةةطي، واةةةتل ال ةةةةزل القةةةارجي للولةةةورا  المعلقةةةةة واصسةةةفف ي، سةةةمد واةةةتل القةةةةود الوعةةةاتي، عةةةدد اصو يةةةةة 
Idioblast ا فضةن عةن نظةام التعةرق فةي ا وراق ا   هةر الفةولBrochidodromous  فةي جميةا ا صةفاا عةدا الصةففهنʽBig 

Whiteʼ وʽPendulaʼ  للفةةةةةولM. alba   والصةةةةةفʽKokuso Koreanʼ  للفةةةةةولM. latifolia  مةةةةةن الفةةةةةول  إ  كانةةةةة
Craspedromous ا  اهمية تصفيفية  متن استقدامها في عزل وتشقيص ا صفاا المدروسةه وهي   

 امال العراقه، Morusالكلما  المفتاحية: دراسة تشريحية، أصفاا، 
 

 المقدمة
ة اصسةتواتينول تفتشر في المفاقق  1000جف  و 73والتي تضم  Moraceae تلة التوتيةالى العا .Morus Lيفتمي ال ف  

زهر بشتل جهةد فةي تو مقتلفة في ترب و وا هرا  معمرة، أحاد  او ثفاتي المستن  بشتل اا ار تفمو أنوال ال ف و ستواتية  وابه اص
د معقةد وراثيةاو ولةه قابليةة كوهةرة علةى التاةاير والتكية  ، ويعة°Cا 30 -18ا ويفمو بدرجة حةرارة )pH (6.2- 7الترب الحامضية  ا  

 ه[1،2]ا في الوهئا  المقتلفة واصنتشار على نطاق واس
 ا  ا هميةة الكوهةرة فةي تشةقيص وعةزل المراتة   Taxonomic evidenesتعةد الدراسةا  التشةريحية مةن ا دلةة التصةفيفية 

كةا   لةد علةى مسةتوع العةاتن  أو اصجفةاد أو ا نةوال والضةروب،  علةى مقتلة  المسةتويا  سةوال Taxonomic taxaالتصةفيفية 
هةا المظهريةة والقلويةة والكيمياتيةة لدراسا  العديدة ا  رع التي  متن اصعتماد علهها ب ان  الصةفا  التشةريحية ومفوعلى الرلم من ا

أول من فحص بعة  الصةفا   Solerder [3] يعدوالوراثية والوهئية اص أ  الصفا  التشريحية تبقى على مستوع كوهر من ا همية و 
 من  وا  الفلقتهنهالتشريحية بشتل بسيط لعاتن  مقتلفة 

وفةي دراسةة اصت اهةا   Identificationأ  الصفا  التشريحية  ا  أهمية فةي التشةقيص  Heywood [4]و Divisو كر  
اسةةتقدام الصةةفا  التشةةريحية للورقةةة فةةي باإلمتةةا  ا  أنةةه  ودرجةةة العنقةةة بةةهن المراتةة  التصةةفيفية، Phylogentic trendsالتطوريةةة 

 التابعة لهاه  دراسة اصجفاد وا نوال
أ  الصفا  التشريحية تدعم في كثهر من اصحيا  الصفا  المظهريةة وأنهةا  ا  أهميةة كوهةرة  [5]وجماعته    Radfordوااار  

 في الدراسا  التصفيفية الحديثةه 
فسةةةي  صةةةفا  المتعلقةةةة باصنسةةة ة الدا ليةةةة لةةةجوراق مهمةةةة ا  وجةةةد  ا تنفةةةا  بةةةهن  ن ةةةا الأ  ال [6] وجماعتةةةه Judd و كةةةر

واةتل  ن ةا الفسةي  المتوسةط ووجةود أو عةدم وجةود  العماد  واصسفف ي وقةد تقتلة  عةدد قبقةا  القن ةا لكةل مفهمةا، كمةا أ  تو يةا
 midribeر أ  ترته  انس ة القش  واللحال في العرق الوسةطي المسافا  الوهفية بهن القن ا قد  تو  ا ضاو صفة تمههزية، كما ااا

 بطرق مقتلفةهللورقة وسويقها يتم 
 Ananda Rao  ه واةةةقص[7،8]فةةةي تصةةةفي  اصجفةةةاد وا نةةةوال والضةةةروب  دور مهةةةمأ   صةةةاتص نسةةةي  الورقةةةة لهةةةا 

 Bindrooو كةر    في انس ة الورقةةهصفة تشريحية لدراسة التاايرا 17للتو  باستقدام  Genotypeنمط جهفي   75  [9]  وجماعته
عماد  واصسفف ي وسمد البشرة والكهوتكل استقدم  لثاور والولورا  وسمد الفسي  الأ  الصفا  التشريحية للورقة كا  [10]وجماعته  

 في تشقيص وتصفي  المصادر الوراثية اصصلية للتو ه
 4اا فةةي الصةةفا  التشةةريحية للورقةةة عفةةد دراسةةته لةةةة ا تنفةةا  جوهريةةة كوهةةرة بةةهن اصصةةف [11] وجماعتةةه Kumar وجةةدكمةةا 

فةي أوراق  cystolithللولورا  المعلقةة  ldioblastاتل ال زل القارجي  Katsumata [12]ور اعتإ  اصفاا مستزرعة من التو ه 
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  للفباتةةا  الراةيةةة وأ  اوراق العديةةد مةةن العةةاتنأنةةوال مةةن جةةف  التةةو ه  7أنةةوال جةةف  التةةو  صةةفة تشقيصةةية ممهةةزة عفةةد دراسةةته لةةةة 
أ  الولةورا  المعلقةة  Mauseth [15] ااةارقةد و  [ه13،14صةفي  الفبةا  ]تحو  الولورا  لالباو ما يتم اسةتقدام نوعهةا وموقعهةا فةي ت

وتوجةد  Acanthaceaeو Urticaceaeو Moraceaeالتي تتكو  من كاربونا  الكالسهوم توجةد فةي اوراق عةدد قلهةل مةن العةاتن  
ق ونةةي لتحديةد متونةا  الولةورا  فةةي اوراالقةراتط الكيمياتيةة والمسةال اصلكتر  [16] وجماعتةةه Tsutui واسةتقدم شةرة ا وراقهلالبةاو فةي ب
 هʽIchinoseʼ M.albaالصف   
فةةةةي محاولةةةةة لتو ةةةةيال  Venation leavesالدراسةةةةا  الحديثةةةةة ص تقلةةةةو مةةةةن  كةةةةر ا هميةةةةة التصةةةةفيفية لتعةةةةرق ا وراق  إ 

وا نةةةةوال وحتةةةةى  المقتلفةةةةة علةةةةى مسةةةةتوع العةةةةاتن  واصجفةةةةاد taxaبةةةةهن المراتةةةة  التصةةةةفيفية  Evalutionaryاصت اهةةةةا  التطوريةةةةة 
 [17الضروب ]

يتزايةد فةةي اةونةة اص هةةرة اصهتمةام الكوهةةر بزراعةة ااةة ار التةو  واسةةتهنر فاكهتةه بشةةتل سةريا، لمةةا لهةا مةةن قعةم جهةةد وةيمةةة 
يةةةة الطويةةةة واصقتصةةةاد ة  صةةةفاا ا نةةةوال التابعةةةة ل ةةةف  التةةةو  ولعةةةدم وجةةةود دراسةةةا  لذاتيةةةة عاليةةةة وفعاليةةةة بهولوجيةةةة، ونظةةةراو لجهم

ونظةةام التعةةرق فههةةا دراسةةة تشةةريحية لفصةةول اصوراق وعرقهةةا الوسةةطي إلةةى  يهةةدا البحةةث الحةةالي ،صةةفاا أنةةوال ال ةةف  فةةي العةةراق 
 صصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةفاا ا نةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوال جةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةف  التةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو  فضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن الولةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةورا  

Morus L. لعراقهفي امال ا المزروعة 
  Materials and Methods المواد وطرائق العمل

عةدة مفةاقق مةن اةمال العةراق  ةنل السةفرا  الحقليةة اثفةال فتةرة الفمةو  فا  الطرية التي جمع  مةناعتمد  الدراسة على العه
والمشقصةة بسةتفة نهفةوع ودهةور  محطتةينهفوع ودهور و  حافظتيلنصفاا المدروسة من عدة مفاقق في م  2019  -2018لعامي  

 من قول و ارة الزراعة والمستزرعة في المشاتل والحقول التابعة لهاه
 Transverse section preparationضير المقاطع المستعرضة حت .1

اراتال داتمية للمقاقا المستعر ة لفصول اصوراق وعرقها الوسطي لنصفاا قهةد [ في تحضهر 18]  Al-Haj اتبع  قريقة
ن الكحول اصثهلي % ثم مرر  بسلسلة متصاعدة م50ثنث مرا  بتحول اثهلي بتركهز ولسلها  F.A.Aلول  بمح  بعد تثوهتها  الدراسة

ا مةةةا ترومهتر بشةةةتل مقةةةاقا متسلسةةةلة 12-8بسةةةمد ) مفةةةا  وقطعةةة  بالمةةةا تروتو وبعةةةدها قمةةةر  بشةةةما البةةةارافهن كوسةةةط قمةةةر للعه
باسةةتعمال اةةراتال  جاجيةةة المقةةاقا بعةةد  لةةد علةةى وحملةة  السةةريا الضةةوتي وصةةبا  المقةةاقا باسةةتعمال صةةباة السةةفرانهن واص ضةةر 

ومرر  مةن تحة  اصاةرقة العاتمةة فةي الحمةام المةاتي وحملة  بشةتل مفاسة  ورفعة  مةن الحمةام  ا1:1)كليسهرين بفسبة    -اصلوومهن
 24مةةدة ل °ا م60 -50أو باسةةتقدام فةةر  بدرجةةة ) °ا م45 -40بدرجةةة حةةرارة ) Hot Plateالمةةاتي وو ةةع  علةةى مسةةطال حةةرار  

وفحصة  تحة  الم هةةر  .D.P.X  ةافة مةادة الةةةالشةريحة بعةةد الطةال وو ةا  سةاعة لاةرت تثوهة  اصاةةرقة المحملةة علةى الشةةريحة
 هالضوتي

 Leaf Venationتعرق االوراق 
 NaoHتم دراسة نظام التعرق بو ا اصوراق لنصفاا قهد الدراسة في أقباق بتر  حاوية على محلول ههدوكسهد الصوديوم 

ديل المحلةةول بةةهن فتةةرة وأ ةةرع إل الةةة الفسةةي  ا يةةوم بدرجةةة حةةرارة الارفةةة مةةا توةة20 -14% وتركةة  الفمةةا ل بةةالمحلول لمةةدة )3كهةةز تر 
وصةةور   ا  لهةةامةةا بعةة  التحةةوير  Al-Mayyah [19]ثةةم لسةةل  عةةدة مةةرا  بالمةةال المقطةةر حسةة  قريقةةة  االمهزوفهةةل)المتوسةةط 

 هSongباستقدام كامهرا رقمية دةيقة من نول 
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  Results and Discussions النتائج والمناقشة
 اه4و 3و 2و 1ا واللوحة )2و1صل الورقة موهفة في ال دول )بيانا  المقاقا المستعر ة لف

 اا هر  نتات  المقاقا المستعر ة صصفاا ا نوال قهد الدراسةة وجةود تاةايرا  فةي سةمد نصةل الورقةة فولاة  أعلةى ةيمةة لهة
هتر فةي الصةف  ا ما تروم104.8ا ما ترومهتر أما أدنى ةيمة بمعدل )161.48وبمعدل ) M.rubraل للفو  ʽAmarahʼفي الصف   

ʽTiceʼ  للفةةولM. hybrid،  إ   ن ةةا البشةةرةEpiderm ( ا صةة  مربعةةة او مسةةتطهلة الشةةتل  ا  جةةدرا  2-1 هةةر  مفلفةةة مةةن
وبمعةةدل  M. albaللفةةول  ʽReaseʼى فةةي الصةةف  ا مةةا ترومهر كحةةد أعلةة37.24مسةةتوية فةةي البشةةرة العليةةا للفصةةل وبسةةمد معدلةةه )

وفةي  ن ةةا البشةةرة السةةفلى  هةر  مفلفةةة مةةن صةة   M. hybridللفةةول  ʽTiceʼفةةي صةةف  ا مةةا ترومهتر كحةةد أدنةى 18.16سةمد )
ا صةة  و ن اهةةا بيضةةوية متطاولةةة او اةةبه 2-1كانةة  ) M. albaللفةةول  ʽReaseʼواحةةد فةةي جميةةا أصةةفاا ا نةةوال عةةدا الصةةف  

ا 17.32كةةا  أعلةةى ةيمةةة لمعةةدلها )وتبةاين سةةمتها بةةهن اصةةفاا ا نةوال ف Curvedاو مفحفيةةة  Straightجةةدرا  مسةةتوية  مربعةة  ا 
 ه M. hybridللفول  ʽTiceʼا في الصف  7.74وحدها ا دنى بمعدل ةيمته ) M. nigraللفول  ʽShamiʼ ترومهتر في الصف  ما

ا 5.44ا علةى ) Adaxialجد معدل سمتها على السطال العلو  للبشرة فو  Thickness Cuticleأما بالفسبة لسمد ا دمة  
 ʽBorder Sweetʼا مةا ترومهتر فةي الصةف  3.34) واصدنةى M. latifoliaللفةول  ʽKokuso Koreanʼي الصف  ما ترومهتر ف

 هM. albaللفول 
بمعدل    M. albaللفول    ʽBig Whiteʼفي الصف      فكان  Abaxialأما أعلى ةيمة لسمد ا دمة لسطال البشرة السفلي  

ما ترومهتر وتدرج  بقية أصفاا ا نوال   2بمعدل    M. albaللفول    ʽReaseʼا ما ترومهتر وأدنى ةيمة س ل  في الصف   3.1)
 وهذا ما   ، ، ويتضال من  نل الفتات  أ  معدل سمد اصدمة والبشرة في البشرة العليا أعلى من البشرة السفلىهبهن هاتهن القيمتهن

 ه [9] وجماعته Anaada Rao ره ك
ثفاتي الوجه   Mesophyll tissueتمثل بفسي  متوسط ت ف  قهد الدراسة لاالفظام الفسي ي اصساد ل ميا أصفاا أنوال  أما
Bifacial     نسي  عماد من  اسفف ي    Palisad tissueمفل   العماد   ن اSpongy tissueونسي   والفسي     أاتال  ا     ه، 

  كحد أعلى  M. rubraول لفل ʽAmarahʼا ما ترومهتر في الصف  72.5ومتراصة فيما بهفها، وأ  معدل سمته ) اسطوانية متطاولة
ا  63.32  –  36.80وتدرج  بقية اصصفاا ما بهن )كحد أدنى    M. nigraللفول    ʽShamiʼا ما ترومهتر في الصف   36.70)و

المدروسة    ،رما ترومهت اصصفاا  بأ تنا  قبقاته  عدد  كانوا تلف   اصصفاا     ا     M. albaللفول    ʽBig Whiteʼفي 
ʽKokuso Koreanʼ    للفولM. latifolia  وʽTiceʼ    للفولM. hybrid  ا قبقةه أما اصفاا ا نوال  2من )  ةمفلفM. nigra 

-3)وا قبقة  3-2)   كان   M. albaللفول    ʽBorder Sweetʼو  ʽGreeceʼو  ʽBeautiful Dayʼواصصفاا    M. macrouraو
ماد   عد صفة مهمة  الفسي  الع  [ في ا 11]  Kumar  وما أاار اليه   [11،20،21]  المدروسةا نوال  أصفاا  بقية  في    ا قبقا  4

 ه أ  نبا   عت  قدرة الفمط الوراثي على التقاط الطاقة الشمسية وتقدير كفالة عملية الوفال الضوتي  وراق
 .Mفةةي اصةةفاا ا نةةوال  Compact متراصةةاو ا 8-3تةةه )مةةن  ن ةةا كرويةةة بيضةةوية وقبقا متونةةاو الفسةةي  اصسةةفف ي  هةةر و 

latifolia وM. rubra وM. nigra   والصةفʽTiceʼ  للفةولM. hybrid  واصةفاا الفةولM. alba   عةدا الصةفʽBorder 

Sweetʼ    ومفكتاوLoose   نةوال بةهن اصةفاا ا  أ هةر تبايفةاو إلى أ  سمد الفسي  اصسفف ي في اصصفاا الباةية قهد الدراسةه ا افة
 ʽShamiʼفةي صةف  ةيمةة  مةا ترومهتر وأعلةىا 33.28وبمعةدل ) M. hybridللفةول  ʽWellingtonʼفكةا  أقةل ةيمةة فةي الصةف  

فةةي فةةي ا  الفسةةي  اصسةةفف ي  ظهةةر أهميةةة  Klimko [21] وهةةذا مةةا أاةةار اليةةه ا مةةا ترومهتر72.72وبمعةةدل ) M. nigraللفةةول 
 هMoraceaeلعاتلة التوتية تشقيص ا نوال التابعة ل
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 :م موعتهن إلىأمتن تقسيمها  تاايرا  والتي فقد أ هر أما نسبة الفسي  العماد / الفسي  اصسفف ي 
 M. albaللفةول  ʽBorder Sweetʼو ʽBig Whiteʼوالصةففهن  M. nigraللفةول  ʽShamiʼالصةف    ا ولةى: و ةم

الثانيةةة: امتةةا   بةةأ  و  اه0.79 – 0.50اوحةة  الفسةةبة بهفهمةةا )والتةةي كةةا  فههةةا الفسةةي  العمةةاد  أقةةل سةةمتاو مةةن الفسةةي  اصسةةفف ي وتر 
 ا واةمل  بقيةة اصةفاا ا نةوال قهةد الدراسةةه1.58 – 1.02ة بةهن )أكوةر مةن الفسةي  اصسةفف ي ا  كانة  الفسةب سمد الفسةي  العمةاد 

ي  المتوسةةط الةةذ  يةةرتبط [ أ  صةةفة نسةةبة الفسةي  العمةةاد / اصسةةفف ي فةةي التةةو  مفاةر مهةةم للفسةة11]وجماعتةةه  Kumarوقةد أاةةار 
 الضول الدا لي وثفاتي أوكسهد الكاربو هتركهبه ما ادال الوفال الضوتي لجوراق عن قريق تفظيم 

أنةه محةاط بفسةي  بشةرة مفلة  مةن صة  واحةد مةن القن ةا  Midribواتضال من  ةنل المقةاقا المستعر ةة للعةرق الوسةطي 
ثةم الفسةي  الكةولفكيمي وبعةدها الفظةام الوعةاتي كقةود متمهةز بو ةوال بةهن القن ةا  في جميا أصفاا ا نوال يلهها الفسي  الكلةورنكيمي

 ʽPendulaʼو ʽBeautiful Dayʼفةي اصصةفاا  Crescentبشةةتل القةود الوعةاتي فظهةةر هنلةي    اصصةفااالورنكيميةة ا  تبايفة
 .Mو M. latifoliaا نةوال  فةي اصةفاا Deep cresentوهنلي عمهةق  M. rubraللفول  ʽAmarahʼوالصف   M.albaللفول 

nigra  واصصةفااʽBig Whiteʼ وʽGreeceʼ وʽPearlʼ ول لفةلM. alba   والصةفʽKing Whiteʼ  للفةولM. macroura 
ا  س ل فةي الصةف  فيه وقول  رال القش  وعدد أ رل القش   هفي بقية اصصفاا قهد الدراسةه وتفاو  سمت Uوعلى اتل حرا  

ʽReaseʼ  للفةةةولM. alba ف  الصةةةفةةةي و ا  رال/ قةةةود وعةةةاتي 85.7ا مةةةا ترومهتر و)199.6ا و)283.6بمعةةةدل )لةةةه لةةةى ةيمةةةة أع
ʽPendulaʼ  للفةةولM. alba  وتاةةاير  ا  رال/ قةةود وعةةاتي علةةى التةةواليه22.2ا مةةا ترومهتر )71.8ا و)120.6بمعةةدل )اقةةل ةيمةةة

 .Mو  M. macrouraوعال/  رال في اصفاا ا نوال   ا4.6 -3بهن )ا في ا رل القش   معدلهفكا    )اصو يةا عدد العفاصر الفاقلة

hybrid  وجميةا اصةفاا الفةولM. alba  عةدا الصةففهنʽBeautiful Dayʼ وʽReaseʼ ( ا وعةال/  رال فةي بقيةة 6.2 – 4.7وبةهن
 اصصفاا لجنوال قهد الدراسةه

 18.8معةدل )وب او لى قطر الوعال فكةا  صةاهر وا تلف  اقطار ا و ية الفاقلة بهن اصفاا ا نوال و من الفول الواحد استفاداو إ
 M. hybridللفةةول  ʽWellingtonʼواصصةةفاا  M. albaللفةةول  ʽPendulaʼو ʽGreeceʼا مةةا ترومهتر فةةي الصةةففهن 24.4 –
والصةففهن  M. hybridللفةول  ʽTiceʼو M. rubraللفةول  ʽAmarahʼأمةا اصصةفاا  M. macrouraللفةول  ʽKing Whiteʼو

ʽBeautiful Dayʼ وʽPearlʼ  للفةةولM. alba  معةةدل كوهةةرا وبهتر ا مةةا تروم30 - 25.88معدلةةه )و  ا  وعةةال متوسةةط القطةةر
 ا ما ترومهتر في بقية اصفاا ا نوال لل ف  قهد الدراسةه35.4 – 30.4)

يةة ودعمها للصةفا  المظهر في عزل أصفاا ا نوال  مهمةأهمية صفا  المقطا المستعرت للورقة كصفة   اتضح مما تقدم  
ية وتةدل مية  نها تسهم في حل المشتن  التصةفيففي أ  القصاتص التشريحية للورقة لها أهAl-Samurai  [22 ]  االههوالتي أاار  

 على الروابط التطورية والعنقا  الوراثية بهن المرت  التصفيفيةه
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 قيد الدراسة مقاسة بالمايكروميتر  .Morus Lالجنس ( التغاير في الصفات الكمية للمقطع المستعرض لنصل الورقة ألصناف أنواع 1جدول )

مة العليااالدسمك  سمك النصل  الصنف النوع  سمك النسيج العمادي  سمك البشرة السفلى سمك البشرة العليا سمك االدمة السفلى 

عدد  
صفوف 
النسيج 
 العمادي

 سمك النسيج االسفنجي

عدد  
صفوف 
النسيج 
االسفنج

 ي

سمك  
النسيج 
العمادي/  
االسفنج

 ي

M. alba 

1 
ʽBeautiful Dayʼ *146.2(170-124) 

** 17.00 

*3.48(4.4-2.8)  

**0.46 

*2.24(2.8-1.6)  

**0.34 
*21.88(25.2-16) 

** 2.82 
*10.44(13.2-8) 

** 1.86 

*54.48(72-36.8) 

** 10.53 3-2 
*51.08(68-36)  

**11.08 
7-4 1.07 

2 
ʽBig Whiteʼ *149.96(180-136) 

**13.24 
*4.80(5.6-3.6)  

**0.72 
*3.14(4-2.4) 

** 0.61 
*33.08(40-20)  

**6.49 
*14.56(20-12)  

**2.57 

*41.2(52-32) 

**5.20 2 
*53.2(68-44)  

**7.55 
8-4 0.77 

3 
ʽReaseʼ *146.56(160.8-132) 

**12.52 
*4.04(5.2-3.2)  

**0.70 
*2(2.8-1.6) 

**0.50 
*37.24(46-28)  

**5.81 
*8.84(12-7.2)  

**1.68 

*51.96(56-46.8) 

**7.18 4-3 
*39.56(48-32)  

**4.83 
7-4 1.31 

4 
ʽGreeceʼ *118.04(128-110)  

**6.296 
*3.84(4.4-3.2)  

**0.38 
*2.76(3.6-2)  

**0.55 
*25.28(32-20)  

**4.12 
*8.12(10-6.4) 

** 1.32 

*40.88(52-34.8) 

**6.18 3-2 
*37.68(48-28) 

** 6.68 
4-3 1.08 

5 
ʽPearlʼ *150.84(164-132.8) 

**9.96 
*3.64(4.4-2.8)  

**0.51 
*2.64(3.6-2)  

**0.47 
*24.04(32.8-16)  

**5.6 
*9.28(11.2-7.6) 

1.45 

*63.32(72-43.2) 

**8.95 4-3 
*47.28(55.2-38) 

** 5.86 
5-4 1.40 

6 
ʽBorder Sweetʼ *120.96(140-108)  

**13.84 
*3.34(4-2.6)  

**0.64 
*2.36(2.8-1.6) 

** 0.35 
*23.84(28-16) 

** 4.02 
*8.08(12-5.6) 

** 2.36 

*36.80(44-28)  

**7.22 
3-2 

*46.36(67.6-36) 

** 8.76 
6-4 0.79 

7 
ʽPendulaʼ *115.6(128-106) 

**7.44 
*4.08(4.8-3.2)  

**0.59 
*2.16(2.8-1.6)  

**0.68 
*22.84(36-16) 

** 8.19 
*8.16(10-6) 

**1.79 

*47.72(56-40) 

** 4.44 4-3 
*33.36(40-28)  

**3.58 
5-2 1.43 

M.latifolia 
8 

ʽKokuso Koreanʼ 
*134.3(144.4-117.6) 

**7.64 
*5.44(8.4-3.6) 

** 1.59 
*2.68(3.6-2) 

** 0.62 
*28.88(40-24)  

**5.31 
*10.04(12.2-8) 

** 1.79 

*44.2(61.2-35.2) 

**7.19 2 
*43(52-32) 

** 5.90 
5-3 1.03 

M.rubra 
9 

ʽAmarahʼ 
*161.48(180-146.8) 

**9.61 
*4.06(4.8-3.2) 

**0.611 
*2.52(3.1-2) 

** 0.45 
*25.8(28-20)  

**3.05 
*9.18(12-8) 

**1.3 

*72.5(96-58.8) 

** 10.32 4-3 
*47.8(64-36) 

** 9.10 
7-4 1.52 

M.nigra 
10 

ʽShamiʼ 
*128.7(142.8-104) 

**14.72 
*3.68(4.8-2.8) 

** 0.56 
*2.38(2.8-2)  

**0.33 
*18.44(24-13.2)  

**3.63 
*17.32(21.6-12) 

** 2.84 

*50.84(56-40)  

**4.97 3-2 
*72.72(80-64)  

**6.27 
8-6 0.50 

M.macroura 

11 
ʽKing Whiteʼ 

*151.04(182-114) 

** 25.48 
*3.79(4.8-3.2)  

**0.54 
*2.54(3.2-1.6) 

** 0.60 
*26(36-20) 

**5.32 
*10.24(12.3-8) 

** 2.10 

*48.52(61.2-38)  

**7.92 3-2 
*44.3(52-32)  

**7.08 
6-5 1.15 

12 
ʽDwarfʼ 

*104.8(123.6-90) 

** 11.04 

*4.28(6-3.4) 

** 0.87 

*2.74(4-1.6) 

** 0.67 
*18.16(28-12)  

**4.88 

*11.08(16-8) 

** 2.37 

*37.04(40-32)  

**2.37 
3-2 

*47.72(68-37.2) 

**10.22 
6-4 1.02 

M.hybrid 

13 
ʽTiceʼ 

*106(116-96) 

**9.84 

*4.02(4.8-3.6)  

**0.33 
*2.48(3.2-1.6) 

** 0.67 
*22.92(28-16) 

** 3.41 

*7.74(10-4.8)  

**1.76 

*38(56-29.2) 

**6.85 
2 

*35.4(44-28) 

**6.66 
5-4 1.05 

14 
ʽWellingtonʼ 

*155.8(172-142.6) 

**10.64 
*4.16(5.2-3.2)  

**0.75 
*2.72(3.2-2) 

** 0.45 
*22.04(25.2-20) 

** 2.11 
*9.72(12-8) 

**1.72 

*36.70(40-32) 

** 4.38 2 
*33.28(44.8-24) 

** 6.14 
6-3 1.14 

 * تمثل المعدل، ** تمثل اصنحراا المعيار  
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 مقطا مستعرت في نصل الورقة ا1لوحة )
cu-cuticle; u-epi-upper epidermis; L-epi- lower epidermis; pt-palisad tissue; st-spongy 

tissue; s-stomata 
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قهد  .Morus Lا التااير في الفسي  المتوسط في المقطا المستعرت لفصل ورقة أصفاا أنوال ال ف  2لوحة )
 40X  ×16Xالدراسة قوة التكوهر 

1. M. alba ʽBeautiful Dayʼ. 2. M. alba ʽBig Whiteʼ. 3. M. alba ʽReaseʼ. 4.M. alba 
ʽGreeceʼ. 5. M. alba ʽPearlʼ. 6. M. alba ʽBorder Sweetʼ. 7. M. alba ʽPendulaʼ. 8.M. 
latifolia ʽKokusoKoreonʼ. 9.M. rubra ʽAmarahʼ. 10.M. nigra ʽShamiʼ. 11.M. 
macroura ʽKing Whiteʼ. 12.M. macroura ʽDwarfʼ. 13.M. hybrid ʽTiceʼ. 14. M. hybrid 
ʽWellingtonʼ. 
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 ( مقاسة بالمايكروميتر)قيد الدراسة  .Morus Lفي الصفات الكمية والنوعية للمقطع المستعرض للعرق الوسطي للورقة في أصناف أنواع الجنس   ات( التغاير 2جدول )

 النوع
 الصنف 

 شكل القوس الوعائي سمك العرق الوسطي
عدد حزم  

عرق ال
 الوسطي 

 عدد اذرع الخشب طول الذراع  سمك القوس الوعائي
عدد األوعية في  

راعالذ  قطر الوعاء  

M. alba 

1 
ʽBeautiful Dayʼ *1010.4(1068-944) 

**52.26 
Crescent 1 *214(236-200) 

** 15.23 
*135.28(156-

108) **16.72 
*28.3(36-21) 

** 5.85 

*4.7(6-3) 

** 0.56 
*28.8(40-20)  

**6.20 
2 

ʽBig Whiteʼ *936.4(1000-892) 

** 41.46 Deep Crescent 
1 *222.2(256-196) 

** 17.40 
*149.6(168-140) 

** 8.68 
*36.3(45-33) 

**4.51 
*4.6(7-3) 

** 1.26 
*32.2(52-12) 

** 13.64 
3 

ʽReaseʼ *1832.8(2002-1660)  

  U 1 *283.6(316-248)حرا  120.88**

**22.82 
*199.60(212-

184) **10.23 
*85.7(93-78) 

** 5.72 
*6.2(7-4) 

** 1.03 
*32.2(52-16)  

**12.8 
4 

ʽGreeceʼ *716.4(772-580) 

** 63.08 Deep Crescent 1 *139.68(156.8-116) 

**13.63 
*96.8(112-80)  

**10.96 
*41.1(52-31) 

** 8.13 
*4(5-3) 

** 0.67 
*24.4(40-12)  

**8.52 
5 

ʽPearlʼ *824(912-740)  

**70.76 Deep Crescent 
1 *195(200-172) 

** 9.08 
*106.8(110-96) 

** 6.81 
*32.8(38-23)  

**6.14 
*4.4(5-3) 

** 0.70 
*25.68(36-16) 

** 6.02 
6 

ʽBorder Sweetʼ *1194.4(1240-1016)  

 U 1 *203.4(224-188)حرا  80.62**

** 9.71 
*134(148-124) 

** 7.83 
*47.2(51-45)  

**1.87 
*4.5(5-3)  

**0.71 
*30.4(44-16)  

**8.88 
7 

ʽPendulaʼ *559.6(632-504) 

** 44.60 Crescent 1 *120.6(148-100) 

** 13.89 
*71.08(88-64) 

** 7.77 
*22.2(25-18)  

**2.30 
*3.7(5-2)  

**0.95 
*18.8(28-12)  

**5.26 
M.latifolia 

8 
ʽKokuso Koreanʼ 

*890(980-848) 

** 46.72 Deep Crescent 2 *215.68(240-200) 

** 13.69 
*152.5(180-140)  

**13.16 
*34.6(38-32)  

**1.90 
*4.7(6-3)  

**0.95 
*32.4(50-20)  

**9.87 
M.rubra 

9 
ʽAmarahʼ 

*982.4(1080-920) 

** 50.39 Crescent 
3 *241.68(260-232)  

**11.11 
*164.8(176-148) 

** 7.96 
*34.8(37-33)  

**1.32 
*5.5(7-4)  

**0.85 
*30(48-16) 

** 10.52 
M.nigra 

10 
ʽShamiʼ 

*1282(1452-1180) 

**109.06 Deep Crescent 1 *250.4(304-224) 

** 28.17 
*187(220-152) 

** 19.62 
*41.3(48-38) 

** 3.09 
*5.3(6-4)  

**0.67 
*35.4(56-20)  

**11.04 

M.macroura 

11 
ʽKing Whiteʼ 

*727(800-656) 

** 44.40 Deep Crescent 1 *141(152-124) 

** 7.79 
*73.4(82-60) 

** 7.12 
*28(32-20) 

** 3.63 
*3(4-2)  

**0.47 
*24.3(36-15.2)  

**7.27 
12 

ʽDwarfʼ 
*1487(1576-1340) 

 Uحرا  93.5 **
1 *261.4(240-200) 

** 13.78 
*139.2(156-116)  

**14.58 
*51.7(63-47)  

**4.62 
*4.1(5-3)  

**0.57 
*34(52-20)  

**9.47 

M.hybrid 

13 
ʽTiceʼ 

*1121.3(1260-1040)  

 Uحرا  85.08**
1 *171.2(184-156) 

** 9.76 
*100.4(112-84)  

**8.04 

*45.3(55-38)  

**6.68 

*3.5(4-3) 

** 0.71 

*28.8(40-20) 

** 6.10 

14 
ʽWellingtonʼ 

*742(820-660)  

**47.82 
  U 1 *145.8(160-116)حرا 

**11.87 
*84(104-68) 

** 12.22 
*38.2(41-35)  

**2.35 

*3.4(4-2) 

** 0.70 
*24(34-12) 

** 7.83 

 * تمثل المعدل، ** تمثل اصنحراا المعيار  
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قيد الدراسة قوة  .Morus Lفي أوراق أصناف أنواع الجنس  لعرق الوسطيمقطع مستعرض ل( 3لوحة )
 X10  ×X16التكبير 

cu-cuticle; epi-epidermis; chl-chlorenchyma; col-collenchyma;  
pa-parenchyma; x-xylem; ph-phloem; gt-glandular trichome; ngt; non glandular 
trichome 

 

 

   
3 2 1 
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قيد   .Morus Lوسطي في أوراق أصناف أنواع الجنس ( التغايرات في شكل القوس الوعائي للعرق ال 4لوحة )
   10X  ×16Xالدراسة قوة التكبير 
 

 

1. M. alba ʽBeautiful Dayʼ. 2. M. alba ʽBig Whiteʼ. 3. M. alba ʽReaseʼ. 4.M. alba 
ʽGreeceʼ. 5. M. alba ʽPearlʼ. 6. M. alba ʽBorder Sweetʼ. 7. M. alba ʽPendulaʼ. 8.M. 
latifolia ʽKokusoKoreonʼ. 9.M. rubra ʽAmarahʼ. 10.M. nigra ʽShamiʼ. 11.M. 
macroura ʽKing Whiteʼ. 12.M. macroura ʽDwarfʼ. 13.M. hybrid ʽTiceʼ. 14. M. hybrid 
ʽWellingtonʼ. 

 الةةذ ال ةةزل القةةارجي للولةةورة  والتةةي تتكةةو  مةةنللولةةورة المعلقةةة تواجةةد كمةةا بهفةة  نتةةات  الفحةةص الم هةةر  
 قةةةةةةةةةةاتم علةةةةةةةةةةى السةةةةةةةةةةطال العلةةةةةةةةةةو   Projectionتمهةةةةةةةةةةز بشةةةةةةةةةةتل وا ةةةةةةةةةةال كقبةةةةةةةةةةة أو بةةةةةةةةةةرو   Idioblast يةةةةةةةةةةدعى

Adaxial Surface  لفصةةل الورقةةة، وكرسةةتال الولةةورة دا ةةل أكيةةاد مثانيةةة بةةهن  ن ةةا البشةةرة والفسةةي  المتوسةةط
الولةورا   تم تشقيص أربعةة أنةوال مةنا 5)اللوحة  Idioblastبشتل معلق من قرا حامل اسطواني ممتد من الةة 

 :ارجي للولورة الىال زل القالمعلقة في أصفاا ا نوال قهد الدراسة استفاداو إلى اتل 
 ا ما ترومهتره9.32 – 6.53الولورة على اتل ةبة بدو  برو  بمدع ارتفال معدله ) A :Idioblastالفول  -1
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 ا ما ترومهتره9.68 – 5.47صاهر ) Idioblast: برو  الةة  Bالفول  -2
 ا ما ترومهتره29.44 -16متوسط ) Idioblast: برو  الةة  Cول الف -3
 ا ما ترومهتره45.33 – 42.8كوهر ): برو  Dالفول  -4

، كمةةا مو ةةال فةةي و هةةر  تاةةايرا  وا ةةحة بةةهن أصةةفاا ا نةةوال قهةةد الدراسةةة فةةي أنةةوال الولةةورا  المعلقةةة
 التةيوعةزل أصةفاا ا نةوال المدروسةة ا والتي  متةن اعتمادهةا كصةفة مهمةة فةي تشةقيص 6ا واللوحة )3ال دول )

 ه ف  التو لدراستهم صنوال مقتلفة  عفد [26و 25و 24و 12]أاار الهها الباحثهن 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
   Cystolith( تركيب البلورة المعلقة 5اللوحة )

id: idioblast, crys: crystal, cys: cyst, ho: holder 

ho 

cry 

cys 

id 
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  Idioblastقيد الدراسة استنادًا لشكل   .Morus Lات المعلقة في أوراق أصناف أنواع الجنس في أنواع البلور  ات( التغاير 3جدول )
 Type A Type B Type C Type D الصنف النوع

M. alba 

1 ʽBeautiful Dayʼ + - - - 
2 ʽBig Whiteʼ + - + - 

3 ʽReaseʼ + + - - 

4 ʽGreeceʼ + - - - 

5 ʽPearlʼ + - - - 

6 ʽBorder Sweetʼ + - + + 

7 ʽPendulaʼ + - - - 

M.latifolia 8 ʽKokuso Koreanʼ + + - + 

M.rubra 9 ʽAmarahʼ - - + - 

M.nigra 10 ʽShamiʼ - + - - 

M.macroura 
11 ʽKing Whiteʼ + - - - 

12 ʽDwarfʼ + - - - 

M.hybrid 
13 ʽTiceʼ + - + - 

14 ʽWellingtonʼ + - - - 
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Type B 

(3,8,10) 

Type A 

(1,2,3,4,5,6,7,8,11,12,13,14) 

  
Type D 

(6,8) 

Type C 

(2,6,9,13) 
1. M. alba ʽBeautiful Dayʼ. 2. M. alba ʽBig Whiteʼ. 3. M. alba ʽReaseʼ. 4.M. alba 
ʽGreeceʼ. 5. M. alba ʽPearlʼ. 6. M. alba ʽBorder Sweetʼ. 7. M. alba ʽPendulaʼ. 8.M. 
latifolia ʽKokusoKoreonʼ. 9.M. rubra ʽAmarahʼ. 10.M. nigra ʽShamiʼ. 11.M. 
macroura ʽKing Whiteʼ. 12.M. macroura ʽDwarfʼ. 13.M. hybrid ʽTiceʼ. 14. M. hybrid 
ʽWellingtonʼ. 

 قيد الدراسة قوة التكبير    .Morus L( التغاير في أنواع البلورات في أصناف أنواع الجنس 6لوحة )
40X  ×16X 

 
 Leaf Venationنظام التعرق في الورقة 

 اه7في اللوحة ) قة مو النظام تعرق الور  التااير في
 .Morus Lفةي أصةفاا ا نةوال التابعةة لل ةف   Pinnately reticulate ابتي ريشةياتسم التعرق بأنه 

والتي كانة  مةن عه بشتل حاد والذ  تمهز بوجود عرق رتيسي واحد  متد بشتل مستقيم وتتصل العروق الثانوية م
ص تفتهي عفد الحافة وانما ترتبط ما بعضها بسلسلة مةن  العروق الثانويةوالذ  فيه   Brochidodromousالفول  

  M. rubraو ةةةةم  أصةةةةفاا ا نةةةةوال  Marginal veinبهةةةةا عةةةةرق حةةةةافي اتصةةةةل ا قةةةةواد البةةةةار ة التةةةةي 
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 ʽGreeceʼو ʽReaseʼو Beautiful Dayواصصةةةفاا  M. hybridو M. macrouraو M. nigraو
ثةانو  العةرق والةذ  فيةه ال Craspedromousمن نول  والثاني M. albaللفول  ʽBorder Sweetʼو ʽPearlʼو

 ʽBig Whiteʼواةةةمل  هةةةذه ا صةةةفاا الورقةةةة سةةةن حافةةةة عفةةةد الحافةةةة يتفةةةرل إلةةةى فةةةرعهن كةةةل فةةةرل يةةةد ل فةةةي 
؛ [27]وجماعته  Saar وهذا ما اكده  M. latifoliaللفول  ʽKokuso Koreanʼو M. albaللفول  Pendulaو

Krishna  [ 28وجماعتةةةةةةةةةه] م التعةةةةةةةةةةرق ا وراق فةةةةةةةةةةي أصةةةةةةةةةفاا التةةةةةةةةةةو   تةةةةةةةةةو  بفةةةةةةةةةةوعهن إمةةةةةةةةةةا فةةةةةةةةةةي ا  نظةةةةةةةةةا
Brochidodromous    اوCraspedromous   هعفد دراستهم صصفاا أنوال مقتلفة من التو 

  
Brochidodromous 

(1,3,4,5,6,9,10,11,12,13,14) 
Craspedromous 

(2,7,8) 
 قيد الدراسة  .Morus L( التغاير في نظام تعرق األوراق ألصناف أنواع الجنس 7لوحة )

1. M. alba ʽBeautiful Dayʼ. 2. M. alba ʽBig Whiteʼ. 3. M. alba ʽReaseʼ. 4.M. alba 
ʽGreeceʼ. 5. M. alba ʽPearlʼ. 6. M. alba ʽBorder Sweetʼ. 7. M. alba ʽPendulaʼ. 8.M. 
latifolia ʽKokusoKoreonʼ. 9.M. rubra ʽAmarahʼ. 10.M. nigra ʽShamiʼ. 11.M. 
macroura ʽKing Whiteʼ. 12.M. macroura ʽDwarfʼ. 13.M. hybrid ʽTiceʼ. 14. M. hybrid 
ʽWellingtonʼ. 
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 االستنتاج
قلويةةة فةةي تشةةقيص اصسةةتفادة مفهةةا فةةي دعةةم الصةةفا  المظهريةةة والكيمياتيةةة والالصةةفا  التشةةريحية  متةةن 

 ه .Morus Lوعزل أصفاا ا نوال التابعة لل ف  
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