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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 nonliving 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.
Keyword: Anatomical Study, Cultivars, Morus, North of Iraq

 المزروعة في شمال العراقMorus L. دراسة تشريحية مقارنة ألصناف أنواع الجنس
 عامر محسن محمود المعاضيدي،*1رعد حمد محمود البدراني
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الخالصة
 المزروعةة فةي اةمال العةراق والتةي تضةمفMorus L.

تضمن البحث الحالي دراسة تشريحية مقارنةة صصةفاا انةوال ال ةف

ʽBorder  وʽPearlʼ وʽGreeceʼ وʽReaseʼ وʽBig Whiteʼ وʽBeautiful Dayʼ  باصصفاا: أنوال وهي6  صففا تعود لة14
M. rubra  للفةولʽAmarahʼ وM. latifolia Poir  للفةولʽKokuso Koreanʼ وM. alba L.  للفولʽPendulaʼ وSweetʼ

ʽWellingtonʼ وʽTiceʼ وM. macroura Miq  للفةولʽDwarfʼ وʽKing Whiteʼ وM. nigra L.  للفةولʽShamiʼ وL.
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الدراسة التشريحية (نصل الورقة ،عرقها الوسطي ،نظام التعةرق فههةا ،فضةن عةن المتونةا

للفول  M. hybridفقد امل

التش ةريحية لة ة (سةةمد نصةةل الورقةةة ،ا دمةةة ،ن ةةا البش ةرة ،سةةمد قبقةةا

فههةةا (الولةةو ار ااه ا هةةر نتةةات الصةةفا

لهةر الحيةة

الفسةةي العمةةاد

واصس ةةفف ي ،س ةةمد وا ةةتل القة ةةود الوع ةةاتي ،ع ةةدد اصو ية ةةة وقطره ةةا ف ةةي العة ةةرق الوس ةةطي ،وا ةةتل ال ة ةةزل الق ةةارجي للول ةةو ار المعلقة ةةة

Idioblastا فضةن عةن نظةام التعةرق فةي ا وراق ا
 Whiteʼو ʽPendulaʼللف ة ةةول alba

 Craspedromousوهي ا
الكلما

هةر الفةول  Brochidodromousفةي جميةا ا صةفاا عةدا الصةففهن ʽBig

 M.والص ة ةةف

 ʽKokusoللف ة ةةول latifolia

Koreanʼ

اهمية تصفيفية متن استقدامها في عزل وتشقيص ا صفاا المدروسةه

 M.إ كانة ة ة

م ة ةةن الف ة ةةول

المفتاحية :دراسة تشريحية ،أصفاا ،Morus ،امال العراقه

المقدمة
يفتمي ال ف

 Morus L.الى العاتلة التوتية  Moraceaeوالتي تضم  73جف
بشتل اا ار وا ه ار

وابه اصستواتية وتفمو أنوال ال ف

و 1000نول تفتشر في المفاقق اصسةتواتية

معمرة ،أحاد او ثفاتي المستن وفي ترب مقتلفة وتزهر بشتل جهةد فةي

الترب الحامضية ا

7 -6.2( pHا ويفمو بدرجة حة اررة (30 -18ا  ،°Cويعةد معقةد وراثيةاو ولةه قابليةة كوهةرة علةى التاةاير والتكية

تعةد الد ارسةا

ا هميةة الكوهةرة فةي تشةقيص وعةزل الم ارتة

واصنتشار على نطاق واسا في الوهئا

المقتلفة []1،2ه

التشةريحية مةن ا دلةة التصةفيفية  Taxonomic evidenesا

التصةفيفية  Taxonomic taxaعلةى مقتلة
العديدة ا

وعلى الرلم من الدراسا

رع التي متن اصعتماد علهها ب ان

مقتلفة من وا

التشريحية ا

التطوريةةة  Phylogentic trendsودرجةةة العنقةةة بةةهن الم ارتة
دراسة اصجفاد وا نوال التابعة لهاه

وااار  Radfordوجماعته [ ]5أ الصفا
التصفيفية الحديثةه

و ك ةةر  Juddوجماعت ةةه [ ]6أ ال ص ةةفا
العماد واصسفف ي وقةد تقتلة

عةدد قبقةا

أهمية فةي التشةقيص  Identificationوفةي د ارسةة اصت اهةا

التصةةفيفية ،ا أنةةه باإلمتةةا اسةةتقدام الصةةفا

التشريحية تدعم في كثهر من اصحيا الصفا

انس ة القش

ب ةةهن ن ةةا الفس ةةي

التشريحية للورقة كالثاور والولو ار

واللحال في العرق الوسةطي midribe

اصجف ةةاد وا نة ةوال والض ةةروب []7،8ه وا ةةقص Ananda Rao

وجماعته [ 75 ]9نمط جهفي  Genotypeللتو باستقدام  17صفة تشريحية لدراسة التااي ار
في تشقيص وتصفي

ا تنف ةةا

أهميةة كوهةرة

القن ةا لكةل مفهمةا ،كمةا أ تو يةا واةتل ن ةا الفسةي المتوسةط ووجةود أو عةدم وجةود

ص ةةاتص نس ةةي الورق ةةة له ةةا دور مه ةةم ف ةةي تص ةةفي

وجماعته [ ]10أ الصفا

التشةريحية للورقةةة فةةي

المظهريةة وأنهةا ا

المتعلق ةةة باصنس ة ة الدا لي ةةة ل ةةجوراق مهم ةةة ا وج ةةد

المسافا الوهفية بهن القن ا قد تو ا ضاو صفة تمههزية ،كما ااار أ ترته
للورقة وسويقها يتم بطرق مقتلفةه
أ

الصةفا

الفلقتهنه

و كر  Divisو ]4[ Heywoodأ الصفا

في الدراسا

الصةفا

التشةريحية ومفهةا المظهريةة والقلويةة والكيمياتيةة

التشريحية تبقى على مستوع كوهر من ا همية ويعد  ]3[ Solerderأول من فحص بعة

والوراثية والوهئية اص أ الصفا
التشريحية بشتل بسيط لعاتن

المسةتويا

سةوال كةا

لةد علةى مسةتوع العةاتن

أو اصجفةاد أو ا نةوال والضةروب،

في انس ة الورقةةه و كةر Bindroo

وسمد الفسي العماد واصسفف ي وسمد البشرة والكهوتكل استقدم

المصادر الوراثية اصصلية للتو ه

كمةةا وجةةد  Kumarوجماعتةةه [ ]11ا تنفةةا

جوهريةةة كوهةرة بةةهن اصصةةفاا فةةي الصةةفا

التشةريحية للورقةةة عفةةد د ارسةةته ل ة ة 4

اصفاا مستزرعة من التو ه إ اعتور  ]12[ Katsumataاتل ال زل القارجي  ldioblastللولو ار المعلقةة  cystolithفةي أوراق
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أنةوال جةةف

تحو الولو ار

التةةو صةةفة تشقيصةةية ممهةزة عفةةد د ارسةةته لة ة  7أنةوال مةةن جةةف
لالباو ما يتم اسةتقدام نوعهةا وموقعهةا فةي تصةفي

التي تتكو من كاربونا

الفبةا

الكالسهوم توجةد فةي اوراق عةدد قلهةل مةن العةاتن

التةةو ه وأ اوراق العديةةد مةةن العةةاتن

[]13،14ه وقةد ااةار  ]15[ Mausethأ الولةو ار المعلقةة
 Moraceaeو Urticaceaeو Acanthaceaeوتوجةد

لالبةاو فةي بشةرة ا وراقه واسةتقدم  Tsutuiوجماعتةةه [ ]16القةراتط الكيمياتيةة والمسةال اصلكترونةةي لتحديةد متونةا

الصف

للفباتةةا

الراةيةةة

الولةو ار فةةي او ارق

M.alba ʽIchinoseʼه

إ الد ارسة ةةا
اصت اهة ةةا

الحديثة ةةة ص تقلة ةةو مة ةةن كة ةةر ا همية ةةة التصة ةةفيفية لتعة ةةرق ا وراق leaves

التطورية ةةة  Evalutionaryبة ةةهن الم ارتة ة

الضروب []17

 Venationفة ةةي محاولة ةةة لتو ة ةةيال

التصة ةةفيفية  taxaالمقتلفة ةةة علة ةةى مسة ةةتوع العة ةةاتن

واصجفة ةةاد وا نة ةوال وحتة ةةى

يت ازيةد فةةي اةونةة اص هةرة اصهتمةام الكوهةةر بز ارعةة ااة ار التةو واسةةتهنر فاكهتةه بشةةتل سةريا ،لمةةا لهةا مةةن قعةم جهةةد وةيمةةة

لذاتي ةةة عالي ةةة وفعالي ةةة بهولوجي ةةة ،ونظ ة اور لجهم ي ةةة الطوي ةةة واصقتص ةةاد ة ص ةةفاا ا ن ةوال التابع ةةة ل ةةف
صةةفاا أن ةوال ال ةةف

الت ةةو ولع ةةدم وج ةةود د ارس ةةا

فةةي الع ةراق ،يهةةدا البحةةث الحةةالي إلةةى د ارسةةة تشةريحية لفصةةول اصوراق وعرقهةةا الوسةةطي ونظةةام التعةةرق فههةةا
صصة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةفاا ا ن ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةوال جة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةف

فضة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةن عة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةن الولة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةو ار

التة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةو

 Morus L.المزروعة في امال العراقه
المواد وطرائق العمل Materials and Methods
اعتمد

الدراسة على العهفا

الطرية التي جمع

مةن عةدة مفةاقق مةن اةمال العةراق ةنل السةف ار الحقليةة اثفةال فتةرة الفمةو

لعامي  2019 -2018لنصفاا المدروسة من عدة مفاقق في محافظتي نهفوع ودهور ومحطتةي بسةتفة نهفةوع ودهةور والمشقصةة
من قول و ارة الزراعة والمستزرعة في المشاتل والحقول التابعة لهاه
 .1تحضير المقاطع المستعرضة Transverse section preparation
اتبع

قريقة  ]18[ Al-Hajفي تحضهر اراتال داتمية للمقاقا المستعر ة لفصول اصوراق وعرقها الوسطي لنصفاا قهةد

الدراسة بعد تثوهتها بمحلول  F.A.Aولسلها ثنث م ار
وبع ةةدها قم ةةر بش ةةما الب ةةارافهن كوس ةةط قم ةةر للعهف ةةا
وصةةبا

بتحول اثهلي بتركهز  %50ثم مرر بسلسلة متصاعدة من الكحول اصثهلي
بالم ةةا تروتوم بس ةةمد (12-8ا م ةةا ترومهتر بش ةةتل مق ةةاقا متسلس ةةلة

وقطعة ة

المقةةاقا باسةةتعمال صةةباة السةةفرانهن واص ضةةر الضةةوتي السةريا وحملة

اصلوومهن -كليسهرين بفسبة (1:1ا ومرر مةن تحة

المةةاتي وو ةةع

اصاةرقة العاتمةة فةي الحمةام المةاتي وحملة

بشةتل مفاسة

مةن الحمةام

ورفعة

علةةى مسةةطال حةرار  Hot Plateبدرجةةة حة اررة (45 -40ا م °أو باسةةتقدام فةةر بدرجةةة (60 -50ا م °لمةةدة 24

سةاعة لاةرت تثوهة

الضوتيه

المقةةاقا بعةةد لةةد علةةى اةراتال جاجيةةة باسةةتعمال

اصاةةرقة المحملةة علةى الشةريحة وو ةا لطةال الشةريحة بعةةد ا ةافة مةادة ال ة  D.P.X.وفحصة

تحة

الم هةةر

تعرق االوراق Leaf Venation
تم دراسة نظام التعرق بو ا اصوراق لنصفاا قهد الدراسة في أقباق بتر حاوية على محلول ههدوكسهد الصوديوم NaoH
تركهةةز  %3وترك ة

الفمةةا ل بةةالمحلول لمةةدة (20 -14ا يةةوم بدرجةةة ح ة اررة الارفةةة مةةا توةديل المحلةةول بةةهن فتةرة وأ ةةرع إل الةةة الفسةةي

المتوسةةط (المهزوفهةةلا ثةةم لسةةل

عةةدة م ة ار

بالمةةال المقطةةر حس ة

قريقةةة  ]19[ Al-Mayyahمةةا بع ة

باستقدام كامه ار رقمية دةيقة من نول Songه
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النتائج والمناقشة Results and Discussions
المقاقا المستعر ة لفصل الورقة موهفة في ال دول (1و2ا واللوحة ( 1و 2و 3و4اه

بيانا

ا هر نتات المقاقا المستعر ة صصفاا ا نوال قهد الد ارسةة وجةود تاةاي ار فةي سةمد نصةل الورقةة فولاة
في الصف

 ʽAmarahʼللفول  M.rubraوبمعدل (161.48ا ما ترومهتر أما أدنى ةيمة بمعدل (104.8ا ما ترومهتر فةي الصةف

 ʽTiceʼللفةةول  ،M. hybridإ

مربعةةة او مسةةتطهلة الشةةتل ا

ن ةةا البشةرة  Epidermهةةر مفلفةةة مةةن (2-1ا صة

مسةةتوية فةةي البشةرة العليةةا للفصةةل وبسةةمد معدلةةه (37.24ا مةةا ترومهر كحةةد أعلةى فةةي الصةةف

سةمد (18.16ا مةةا ترومهتر كحةةد أدنةى فةةي صةةف
واحةةد فةةي جميةةا أصةةفاا ا ن ةوال عةةدا الصةةف

مربعةة ا

أعلةى ةيمةة لهةا
جةةد ار

 ʽReaseʼللفةةول  M. albaوبمعةةدل

 ʽTiceʼللفةةول  M. hybridوفةي ن ةةا البشةرة السةةفلى هةر مفلفةةة مةةن صة

 ʽReaseʼللفةةول  M. albaكان ة

(2-1ا صة

و ن اهةةا بيضةةوية متطاولةةة او اةةبه

جةةد ار مسةةتوية  Straightاو مفحفيةةة  Curvedوتبةاين سةةمتها بةةهن اصةةفاا ا نةوال فكةةا أعلةةى ةيمةةة لمعةةدلها (17.32ا

ما ترومهتر في الصف

 ʽShamiʼللفول  M. nigraوحدها ا دنى بمعدل ةيمته (7.74ا في الصف

 ʽTiceʼللفول M. hybridه

أما بالفسبة لسمد ا دمة  Thickness Cuticleفوجد معدل سمتها على السطال العلو للبشرة  Adaxialا علةى (5.44ا

ما ترومهتر في الصف

 ʽKokuso Koreanʼللفةول  M. latifoliaواصدنةى (3.34ا مةا ترومهتر فةي الصةف

ʽBorder Sweetʼ

للفول M. albaه
أما أعلى ةيمة لسمد ا دمة لسطال البشرة السفلي  Abaxialفكان
(3.1ا ما ترومهتر وأدنى ةيمة س ل

في الصف

في الصف

 ʽBig Whiteʼللفول  M. albaبمعدل

 ʽReaseʼللفول  M. albaبمعدل  2ما ترومهتر وتدرج

بقية أصفاا ا نوال

بهن هاتهن القيمتهن  ،ويتضال من نل الفتات أ معدل سمد اصدمة والبشرة في البشرة العليا أعلى من البشرة السفلىه ،وهذا ما
كره  Anaada Raoوجماعته []9ه
أما الفظام الفسي ي اصساد ل ميا أصفاا أنوال ال ف

 Bifacialمفل

من نسي عماد

قهد الدراسة تتمثل بفسي متوسط  Mesophyll tissueثفاتي الوجه

 Palisad tissueونسي اسفف ي  ،Spongy tissueوالفسي العماد

اسطوانية متطاولة ومتراصة فيما بهفها ،وأ معدل سمته (72.5ا ما ترومهتر في الصف
و(36.70ا ما ترومهتر في الصف
ما ترومهتر ،وا تلف

 ʽShamiʼللفول  M. nigraكحد أدنى وتدرج

عدد قبقاته بأ تنا اصصفاا المدروسة ا كان

ن اه ا

أاتال

 ʽAmarahʼللفول  M. rubraكحد أعلى

بقية اصصفاا ما بهن (63.32 – 36.80ا

في اصصفاا  ʽBig Whiteʼللفول M. alba

 ʽKokuso Koreanʼللفول  M. latifoliaو ʽTiceʼللفول  M. hybridمفلفة من (2ا قبقةه أما اصفاا ا نوال M. nigra
و M. macrouraواصصفاا  ʽBeautiful Dayʼو ʽGreeceʼو ʽBorder Sweetʼللفول  M. albaكان

4ا قبقا

(3-2ا قبقة و(-3

في بقية أصفاا ا نوال المدروسة [ ]11،20،21وما أاار اليه  ]11[ Kumarفي ا الفسي العماد

وراق أ نبا

عت

عد صفة مهمة

قدرة الفمط الوراثي على التقاط الطاقة الشمسية وتقدير كفالة عملية الوفال الضوتيه

والفسةةي اصسةةفف ي هةةر متون ةاو مةةن ن ةةا كرويةةة بيضةةوية وقبقاتةةه (8-3ا مت ارص ةاو  Compactفةةي اصةةفاا ا ن ةوال M.

 latifoliaو M. rubraو M. nigraوالصةف

 ʽTiceʼللفةول  M. hybridواصةفاا الفةول  M. albaعةدا الصةف

ʽBorder

 Sweetʼومفكتاو  Looseفي اصصفاا الباةية قهد الدراسةه ا افة إلى أ سمد الفسي اصسفف ي أ هةر تبايفةاو بةهن اصةفاا ا نةوال
فكةا أقةل ةيمةة فةي الصةف

 ʽWellingtonʼللفةول  M. hybridوبمعةدل (33.28ا مةا ترومهتر وأعلةى ةيمةة فةي صةف

ʽShamiʼ

للفةةول  M. nigraوبمعةةدل (72.72ا مةةا ترومهتر وهةةذا مةةا أاةةار اليةةه  ]21[ Klimkoفةةي ا الفسةةي اصسةةفف ي ظهةةر أهميةةة فةةي
تشقيص ا نوال التابعة للعاتلة التوتية Moraceaeه
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أما نسبة الفسي العماد  /الفسي اصسفف ي فقد أ هر تااي ار
ا ولةى :و ةم

الصةف

والتي أمتن تقسيمها إلى م موعتهن:

 ʽShamiʼللفةول  M. nigraوالصةففهن  ʽBig Whiteʼو ʽBorder Sweetʼللفةول M. alba

والتةةي كةةا فههةةا الفسةةي العمةةاد أقةةل سةةمتاو مةةن الفسةةي اصسةةفف ي وتراوحة
سمد الفسةي العمةاد أكوةر مةن الفسةي اصسةفف ي ا كانة

الفسةةبة بهفهمةةا (0.79 – 0.50اه والثانيةةة :امتةةا

الفسةبة بةهن (1.58 – 1.02ا واةمل

بةةأ

بقيةة اصةفاا ا نةوال قهةد الد ارسةةه

وقةد أاةةار  Kumarوجماعتةةه [ ]11أ صةةفة نسةةبة الفسةي العمةةاد  /اصسةةفف ي فةةي التةةو مفاةر مهةةم للفسةي المتوسةةط الةةذ يةرتبط
تركهبه ما ادال الوفال الضوتي لجوراق عن قريق تفظيم الضول الدا لي وثفاتي أوكسهد الكاربو ه

واتضال من ةنل المقةاقا المستعر ةة للعةرق الوسةطي  Midribأنةه محةاط بفسةي بشةرة مفلة

مةن صة

واحةد مةن القن ةا

في جميا أصفاا ا نوال يلهها الفسي الكلةورنكيمي ثةم الفسةي الكةولفكيمي وبعةدها الفظةام الوعةاتي كقةود متمهةز بو ةوال بةهن القن ةا
الورنكيميةة ا تبايفة

اصصةفاا بشةةتل القةود الوعةاتي فظهةةر هنلةي  Crescentفةي اصصةفاا  ʽBeautiful DayʼوʽPendulaʼ

للفول  M.albaوالصف

 ʽAmarahʼللفول  M. rubraوهنلي عمهةق  Deep cresentفةي اصةفاا ا نةوال  M. latifoliaو M.

 nigraواصصةفاا  ʽBig Whiteʼو ʽGreeceʼو ʽPearlʼللفةول  M. albaوالصةف
وعلى اتل حرا  Uفي بقية اصصفاا قهد الدراسةه وتفاو سمته وقول رال القش

 ʽKing Whiteʼللفةول M. macroura

وعدد أ رل القش

فيه ا س ل فةي الصةف

 ʽReaseʼللف ةةول  M. albaأعل ةةى ةيم ةةة ل ةةه بمع ةةدل (283.6ا و(199.6ا م ةةا ترومهتر و(85.7ا رال /ق ةةود وع ةةاتي وف ةةي الص ةف

 ʽPendulaʼللفةةول  M. albaاقةةل ةيمةةة بمعةةدل (120.6ا و(71.8ا مةةا ترومهتر (22.2ا رال /قةةود وعةةاتي علةةى الت ةواليه وتاةةاير

بهن (4.6 -3ا وعال /رال في اصفاا ا نوال  M. macrouraو M.

عدد العفاصر الفاقلة (اصو يةا فكا معدلها في ا رل القش

 hybridوجميةا اصةفاا الفةول  M. albaعةدا الصةففهن  ʽBeautiful Dayʼو ʽReaseʼوبةهن (6.2 – 4.7ا وعةال /رال فةي بقيةة
اصصفاا لجنوال قهد الدراسةه
وا تلف

ةاهر وبمعةدل (18.8
اقطار ا و ية الفاقلة بهن اصفاا ا نوال و من الفول الواحد استفاداو إلى قطر الوعال فكةا ص او

– 24.4ا مةةا ترومهتر فةةي الصةةففهن  ʽGreeceʼو ʽPendulaʼللفةةول  M. albaواصصةةفاا  ʽWellingtonʼللفةةول M. hybrid
و ʽKing Whiteʼللفةول  M. macrouraأمةا اصصةفاا  ʽAmarahʼللفةول  M. rubraو ʽTiceʼللفةول  M. hybridوالصةففهن

 ʽBeautiful Dayʼو ʽPearlʼللفةةول  M. albaا

وعةةال متوسةةط القطةةر ومعدلةةه (30 - 25.88ا مةةا ترومهتر كوه ة ار وبمعةةدل

(35.4 – 30.4ا ما ترومهتر في بقية اصفاا ا نوال لل ف
مما تقدم اتضح

أهمية صفا

قهد الدراسةه

المقطا المستعرت للورقة كصفة مهمة في عزل أصفاا ا نوال ودعمها للصةفا

والتي أاار الهها  ]22[ Al-Samuraiفي أ القصاتص التشريحية للورقة لها أهمية نها تسهم في حل المشتن
على الروابط التطورية والعنقا

الوراثية بهن المرت

التصفيفيةه
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جدول ( )1التغاير في الصفات الكمية للمقطع المستعرض لنصل الورقة ألصناف أنواع الجنس  Morus L.قيد الدراسة مقاسة بالمايكروميتر
عدد

عدد
الصنف

النوع

سمك النصل

سمك االدمة العليا

سمك االدمة السفلى

سمك البشرة العليا

سمك البشرة السفلى

سمك النسيج العمادي

)*146.2(170-124
** 17.00
)*149.96(180-136
**13.24
)*146.56(160.8-132
**12.52
)*118.04(128-110
**6.296
)*150.84(164-132.8
**9.96
)*120.96(140-108
**13.84
)*115.6(128-106
**7.44
)*134.3(144.4-117.6
**7.64
)*161.48(180-146.8
**9.61
)*128.7(142.8-104
**14.72
)*151.04(182-114
** 25.48
)*104.8(123.6-90
** 11.04
)*106(116-96
**9.84
)*155.8(172-142.6
**10.64

)*3.48(4.4-2.8
**0.46
)*4.80(5.6-3.6
**0.72
)*4.04(5.2-3.2
**0.70
)*3.84(4.4-3.2
**0.38
)*3.64(4.4-2.8
**0.51
)*3.34(4-2.6
**0.64
)*4.08(4.8-3.2
**0.59
)*5.44(8.4-3.6
** 1.59
)*4.06(4.8-3.2
**0.611
)*3.68(4.8-2.8
** 0.56
)*3.79(4.8-3.2
**0.54
)*4.28(6-3.4
** 0.87
)*4.02(4.8-3.6
**0.33
)*4.16(5.2-3.2
**0.75

)*2.24(2.8-1.6
**0.34
)*3.14(4-2.4
** 0.61
)*2(2.8-1.6
**0.50
)*2.76(3.6-2
**0.55
)*2.64(3.6-2
**0.47
)*2.36(2.8-1.6
** 0.35
)*2.16(2.8-1.6
**0.68
)*2.68(3.6-2
** 0.62
)*2.52(3.1-2
** 0.45
)*2.38(2.8-2
**0.33
)*2.54(3.2-1.6
** 0.60
)*2.74(4-1.6
** 0.67
)*2.48(3.2-1.6
** 0.67
)*2.72(3.2-2
** 0.45

)*21.88(25.2-16
** 2.82
)*33.08(40-20
**6.49
)*37.24(46-28
**5.81
)*25.28(32-20
**4.12
)*24.04(32.8-16
**5.6
)*23.84(28-16
** 4.02
)*22.84(36-16
** 8.19
)*28.88(40-24
**5.31
)*25.8(28-20
**3.05
)*18.44(24-13.2
**3.63
)*26(36-20
**5.32
)*18.16(28-12
**4.88
)*22.92(28-16
** 3.41
)*22.04(25.2-20
** 2.11

)*10.44(13.2-8
** 1.86
)*14.56(20-12
**2.57
)*8.84(12-7.2
**1.68
)*8.12(10-6.4
** 1.32
)*9.28(11.2-7.6
1.45
)*8.08(12-5.6
** 2.36
)*8.16(10-6
**1.79
)*10.04(12.2-8
** 1.79
)*9.18(12-8
**1.3
)*17.32(21.6-12
** 2.84
)*10.24(12.3-8
** 2.10
)*11.08(16-8
** 2.37
)*7.74(10-4.8
**1.76
)*9.72(12-8
**1.72

)*54.48(72-36.8
** 10.53
)*41.2(52-32
**5.20
)*51.96(56-46.8
**7.18
)*40.88(52-34.8
**6.18
)*63.32(72-43.2
**8.95
)*36.80(44-28
**7.22
)*47.72(56-40
** 4.44
)*44.2(61.2-35.2
**7.19
)*72.5(96-58.8
** 10.32
)*50.84(56-40
**4.97
)*48.52(61.2-38
**7.92
)*37.04(40-32
**2.37
)*38(56-29.2
**6.85
)*36.70(40-32
** 4.38

صفوف
النسيج

صفوف

سمك النسيج االسفنجي النسيج العمادي/
االسفنج االسفنج

العمادي

M. alba

M.latifolia
M.rubra
M.nigra

M.macroura

M.hybrid

1

ʽBeautiful Dayʼ

2

ʽBig Whiteʼ

3

ʽReaseʼ

4

ʽGreeceʼ

5

ʽPearlʼ

6

ʽBorder Sweetʼ

7

ʽPendulaʼ

8

ʽKokuso Koreanʼ

9

ʽAmarahʼ

10

ʽShamiʼ

11

ʽKing Whiteʼ

12

ʽDwarfʼ

13

ʽTiceʼ

14

ʽWellingtonʼ

* تمثل المعدل ** ،تمثل اصنحراا المعيار
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3-2
2
4-3
3-2
4-3
3-2
4-3
2
4-3
3-2
3-2
3-2
2
2

سمك

النسيج

)*51.08(68-36
**11.08
)*53.2(68-44
**7.55
)*39.56(48-32
**4.83
)*37.68(48-28
** 6.68
)*47.28(55.2-38
** 5.86
)*46.36(67.6-36
** 8.76
)*33.36(40-28
**3.58
)*43(52-32
** 5.90
)*47.8(64-36
** 9.10
)*72.72(80-64
**6.27
)*44.3(52-32
**7.08
)*47.72(68-37.2
**10.22
)*35.4(44-28
**6.66
)*33.28(44.8-24
** 6.14

ي

ي

7-4

1.07

8-4

0.77

7-4

1.31

4-3

1.08

5-4

1.40

6-4

0.79

5-2

1.43

5-3

1.03

7-4

1.52

8-6

0.50

6-5

1.15

6-4

1.02

5-4

1.05

6-3

1.14

Journal of Education and Science (ISSN 1812-125X), Vol: 29, No: 3, 2020 (178-195)

cu

epi
pt

epi

s

cu

st

u-epi

L-epi

ا مقطا مستعرت في نصل الورقة1( لوحة
cu-cuticle; u-epi-upper epidermis; L-epi- lower epidermis; pt-palisad tissue; st-spongy
tissue; s-stomata

1

2

3

4

5

6
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7

8

9

10

11

12

 قهدMorus L.

13
14
 ا التااير في الفسي المتوسط في المقطا المستعرت لفصل ورقة أصفاا أنوال ال ف2( لوحة

16X × 40X الدراسة 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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) قيد الدراسة (مقاسة بالمايكروميترMorus L. ) التغايرات في الصفات الكمية والنوعية للمقطع المستعرض للعرق الوسطي للورقة في أصناف أنواع الجنس2( جدول
قطر الوعاء
*28.8(40-20)
**6.20
*32.2(52-12)
** 13.64
*32.2(52-16)
**12.8
*24.4(40-12)
**8.52
*25.68(36-16)
** 6.02
*30.4(44-16)
**8.88
*18.8(28-12)
**5.26
*32.4(50-20)
**9.87
*30(48-16)
** 10.52
*35.4(56-20)
**11.04
*24.3(36-15.2)
**7.27
*34(52-20)
**9.47
*28.8(40-20)
** 6.10
*24(34-12)
** 7.83

عدد األوعية في
الذراع
*4.7(6-3)
** 0.56
*4.6(7-3)
** 1.26
*6.2(7-4)
** 1.03
*4(5-3)
** 0.67
*4.4(5-3)
** 0.70
*4.5(5-3)
**0.71
*3.7(5-2)
**0.95
*4.7(6-3)
**0.95
*5.5(7-4)
**0.85
*5.3(6-4)
**0.67
*3(4-2)
**0.47
*4.1(5-3)
**0.57
*3.5(4-3)
** 0.71
*3.4(4-2)
** 0.70

عدد حزم
عدد اذرع الخشب

طول الذراع

سمك القوس الوعائي

*28.3(36-21)
** 5.85
*36.3(45-33)
**4.51
*85.7(93-78)
** 5.72
*41.1(52-31)
** 8.13
*32.8(38-23)
**6.14
*47.2(51-45)
**1.87
*22.2(25-18)
**2.30
*34.6(38-32)
**1.90
*34.8(37-33)
**1.32
*41.3(48-38)
** 3.09
*28(32-20)
** 3.63
*51.7(63-47)
**4.62
*45.3(55-38)
**6.68
*38.2(41-35)
**2.35

*135.28(156108) **16.72
*149.6(168-140)
** 8.68
*199.60(212184) **10.23
*96.8(112-80)
**10.96
*106.8(110-96)
** 6.81
*134(148-124)
** 7.83
*71.08(88-64)
** 7.77
*152.5(180-140)
**13.16
*164.8(176-148)
** 7.96
*187(220-152)
** 19.62
*73.4(82-60)
** 7.12
*139.2(156-116)
**14.58
*100.4(112-84)
**8.04
*84(104-68)
** 12.22

*214(236-200)
** 15.23
*222.2(256-196)
** 17.40
*283.6(316-248)
**22.82
*139.68(156.8-116)
**13.63
*195(200-172)
** 9.08
*203.4(224-188)
** 9.71
*120.6(148-100)
** 13.89
*215.68(240-200)
** 13.69
*241.68(260-232)
**11.11
*250.4(304-224)
** 28.17
*141(152-124)
** 7.79
*261.4(240-200)
** 13.78
*171.2(184-156)
** 9.76
*145.8(160-116)
**11.87

العرق

الوسطي
1
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1

شكل القوس الوعائي

Crescent
Deep Crescent
U حرا
Deep Crescent
Deep Crescent
U حرا
Crescent
Deep Crescent
Crescent
Deep Crescent
Deep Crescent

1

U حرا

1

U حرا

1

U حرا

سمك العرق الوسطي
*1010.4(1068-944)
**52.26
*936.4(1000-892)
** 41.46
*1832.8(2002-1660)
**120.88
*716.4(772-580)
** 63.08
*824(912-740)
**70.76
*1194.4(1240-1016)
**80.62
*559.6(632-504)
** 44.60
*890(980-848)
** 46.72
*982.4(1080-920)
** 50.39
*1282(1452-1180)
**109.06
*727(800-656)
** 44.40
*1487(1576-1340)
** 93.5
*1121.3(1260-1040)
**85.08
*742(820-660)
**47.82

الصنف
النوع
ʽBeautiful Dayʼ

1

ʽBig Whiteʼ

2

ʽReaseʼ

3

ʽGreeceʼ

4

ʽPearlʼ

5

ʽBorder Sweetʼ

6

ʽPendulaʼ

7

ʽKokuso Koreanʼ

8

ʽAmarahʼ

9

ʽShamiʼ

10

ʽKing Whiteʼ

11

ʽDwarfʼ

12

ʽTiceʼ

13

ʽWellingtonʼ

14

M. alba

M.latifolia
M.rubra
M.nigra

M.macroura

M.hybrid

 ** تمثل اصنحراا المعيار،* تمثل المعدل
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cu

gt

epi
X

chl

arc

col
phl
pa
ngt

 قيد الدراسة قوةMorus L. ) مقطع مستعرض للعرق الوسطي في أوراق أصناف أنواع الجنس3( لوحة
X16 × X10 التكبير
cu-cuticle;
epi-epidermis;
chl-chlorenchyma;
col-collenchyma;
pa-parenchyma; x-xylem; ph-phloem; gt-glandular trichome; ngt; non glandular
trichome

1

2

3

4

5

6
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9

8

7

12

11

10

13
14
لوحة ( )4التغايرات في شكل القوس الوعائي للعرق الوسطي في أوراق أصناف أنواع الجنس  Morus L.قيد
الدراسة قوة التكبير 16X × 10X
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.
كمةةا بهف ة

نتةةات الفحةةص الم هةةر تواجةةد للولةةورة المعلقةةة والتةةي تتكةةو مةةن ال ةةزل القةةارجي للولةةورة الةةذ

ية ة ة ة ةةدعى  Idioblastتمهة ة ة ة ةةز بشة ة ة ة ةةتل وا ة ة ة ة ةةال كقبة ة ة ة ةةة أو بة ة ة ة ةةرو  Projectionقة ة ة ة ةةاتم علة ة ة ة ةةى السة ة ة ة ةةطال العلة ة ة ة ةةو
 Adaxial Surfaceلفصةةل الورقةةة ،وكرسةةتال الولةةورة دا ةةل أكيةةاد مثانيةةة بةةهن ن ةةا البش ةرة والفسةةي المتوسةةط
بشتل معلق من قرا حامل اسطواني ممتد من ال ة ( Idioblastاللوحة 5ا تم تشقيص أربعةة أنةوال مةن الولةو ار

المعلقة في أصفاا ا نوال قهد الدراسة استفاداو إلى اتل ال زل القارجي للولورة الى:
 -1الفول  Idioblast :Aالولورة على اتل ةبة بدو برو بمدع ارتفال معدله (9.32 – 6.53ا ما ترومهتره
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 -2الفول  :Bبرو ال ة  Idioblastصاهر (9.68 – 5.47ا ما ترومهتره
 -3الفول  :Cبرو ال ة  Idioblastمتوسط (29.44 -16ا ما ترومهتره
 -4الفول  :Dبرو كوهر (45.33 – 42.8ا ما ترومهتره
و هةةر تاةةاي ار

وا ةةحة بةةهن أصةةفاا ا ن ةوال قهةةد الد ارسةةة فةةي أن ةوال الولةةو ار المعلقةةة ،كمةةا مو ةةال فةةي

ال دول (3ا واللوحة (6ا والتي متةن اعتمادهةا كصةفة مهمةة فةي تشةقيص وعةزل أصةفاا ا نةوال المدروسةة التةي
أاار الهها الباحثهن [12و 24و 25و  ]26عفد دراستهم صنوال مقتلفة ل ف

ho

التو ه

id

cry
cys

اللوحة ( )5تركيب البلورة المعلقة Cystolith
id: idioblast, crys: crystal, cys: cyst, ho: holder
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Idioblast  قيد الدراسة استناداً لشكلMorus L. ) التغايرات في أنواع البلورات المعلقة في أوراق أصناف أنواع الجنس3( جدول
الصنف

النوع

Type D

Type C

Type B

Type A

-

-

-

+

ʽBeautiful Dayʼ

1

-

+

-

+

ʽBig Whiteʼ

2

-

-

+

+

ʽReaseʼ

3

-

-

-

+

ʽGreeceʼ

4

-

-

-

+

ʽPearlʼ

5

+

+

-

+

ʽBorder Sweetʼ

6

-

-

-

+

ʽPendulaʼ

7

+

-

+

+

ʽKokuso Koreanʼ

8

M.latifolia

-

+

-

-

ʽAmarahʼ

9

M.rubra

-

-

+

-

ʽShamiʼ

10

M.nigra

-

-

-

+

ʽKing Whiteʼ

11

-

-

-

+

ʽDwarfʼ

12

-

+

-

+

ʽTiceʼ

13

-

-

-

+

ʽWellingtonʼ

14
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M. alba

M.macroura

M.hybrid
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Type A
)(1,2,3,4,5,6,7,8,11,12,13,14

Type B
)(3,8,10

Type C
Type D
)(2,6,9,13
)(6,8
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.
لوحة ( )6التغاير في أنواع البلورات في أصناف أنواع الجنس  Morus L.قيد الدراسة قوة التكبير
16X × 40X
نظام التعرق في الورقة Leaf Venation
التااير في نظام تعرق الورقة مو ال في اللوحة (7اه
اتسم التعرق بأنه ابتي ريشةي  Pinnately reticulateفةي أصةفاا ا نةوال التابعةة لل ةف

Morus L.

والذ تمهز بوجود عرق رتيسي واحد متد بشتل مستقيم وتتصل العروق الثانوية معه بشتل حاد والتي كانة

مةن

أصة ةةفاا ا نة ةوال rubra

M.

الفول  Brochidodromousوالذ فيه العروق الثانوية ص تفتهي عفد الحافة وانما ترتبط ما بعضها بسلسلة مةن
ا قة ةواد البة ةةار ة التة ةةي اتصة ةةل بهة ةةا عة ةةرق حة ةةافي vein

 Marginalو ة ةةم
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ʽGreeceʼ وʽReaseʼ وBeautiful Day  واصص ةةفااM. hybrid وM. macroura وM. nigraو
 والةذ فيةه العةرق الثةانوCraspedromous  والثاني من نولM. alba  للفولʽBorder Sweetʼ وʽPearlʼو

ʽBig Whiteʼ ه ةةذه ا ص ةةفاا

عف ةةد الحاف ةةة يتف ةةرل إل ةةى ف ةةرعهن ك ةةل ف ةةرل ي ةةد ل ف ةةي حاف ةةة س ةةن الورق ةةة وا ةةمل

]؛27[  وجماعتهSaar  وهذا ما اكدهM. latifolia  للفولʽKokuso Koreanʼ وM. alba  للفولPendulaو
ت ة ة ة ةةو بفة ة ة ة ةةوعهن إمة ة ة ة ةةا

] فة ة ة ة ةةي ا نظ ة ة ة ةةام التعة ة ة ة ةةرق ا وراق فة ة ة ة ةةي أص ة ة ة ةةفاا التة ة ة ة ةةو28[  وجماعت ة ة ة ةةهKrishna

 عفد دراستهم صصفاا أنوال مقتلفة من التو هCraspedromous  اوBrochidodromous

Craspedromous
(2,7,8)

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

 قيد الدراسةMorus L. ) التغاير في نظام تعرق األوراق ألصناف أنواع الجنس7( لوحة
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
المظهريةةة والكيمياتيةةة والقلويةةة فةةي تشةةقيص

التشةريحية متةةن اصسةةتفادة مفهةةا فةةي دعةةم الصةةفا
هMorus L.

الصةةفا

وعزل أصفاا ا نوال التابعة لل ف
References المصادر

[1] Kafkas, S., Ozgen, M., Dogan, Y., Ozcan, B., Ercisli, S., Serce, S. J. amer. Soc.
Hort. Sci., 133(4):593-597. (2008).
[2] Wani, S. A. Ph. D. Thesis. Sher-e-Kashmir Univ. of Agric, Sci. Tech. Kashmir.
(2012).
[3] Solerder, H. Vol. I. Clarendon press Oxford. p.479. (1908).
[4] Divis, P.H. and Heywood, V. H. D. van Nostrand, Princetion, New Jersey, 558pp.
(1963).
[5] Radford, A. E., Dikison, W. C., Massey, J.R., Bell, C.R. Harper and Row, New
York. p.891. (1974).
[6] Judd, W.S. Campbell, C.S., Kellogg, F.A., Stevens, P.F. Inc. Publishers
Sunderland Massachusetts, USA. 1:464P. (1999).
[7] Scatena, VL., Giulietti, A. M., Borba, E.L., VanderBerg, C. Evol., 253:1-22.
(2005).
[8] Srtgulc, K.S., Dermastia, M., Jogan, N. Bot. Helv., 116:169-178. (2006).
[9] Ananda Rao, A.A., Chauhan, S. S. Radhakrishnan, R.R., Tikader, A., Borpuari, M.
M., Kamble, C.K. Journal of Biore mediation, Biodiversity and Bioavailability.
5:(1) 52-62. (2011).
[10] Bindroo, B.B., Chowdhuri, S. R., Ghosh, M.K. Journal of Crop and weed,
8(1):26-30. (2012).
193

Journal of Education and Science (ISSN 1812-125X), Vol: 29, No: 3, 2020 (178-195)

[11] Kumar, V., Kodandaramaiah, J., Rajan, M.V. Turk. J. Bot., 36:683-689. (2012).
[12] Katsumata, F. Journal of Seri cultural Science, Japan, 40(4): 312-322. (1971).
[13] Hiseh, C. F. and Huang T. C. Taiwania, 19: 19- 57. (1974).
[14] Genua, J. M. and Hillson, C. J. Ann. Bot., 56: 351- 361. (1985).
[15] Mauseth, J. D. Inc Menlo Park California p. 32- 34. (1988).
[16] Tsutui, O., Sakamoto, R., Obayashi, M., Yamakawa, S. Handa, T., NishioHamane, D., Flora, 218:44-50. (2016).
[17] Al-Mathidy, A.M. Ph.D. Dissertation. University of Mosul. College of
Agricultrre. (2003). (In Arabic).
[18] Al-Haj, Hamid Ahmed University of Jordan, Amman, Jordan, p. 331. (1998). (In
Arabic).
[19] Al- Mayyah, A.A. Ph. D. Thesis, Leicester Univ., U.K. (1983).
[20] Truchan, M. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiejw Stupsku, Stupsk.
(2015).
[21] Klimko, M. Steciana, 20(2):73-83. (2016).
[22] Al-Samurai, Rana Hashem Alloush PhD thesis, College of Education for Pure
Sciences, Tikrit University, Iraq. (2014). (In Arabic).
[23] Sugimura, Y., Mori, T., Nitta, I., Kotani, E., Furusawa, T., Tarsumi, M.,
Kusakari, S.I., Wada, M., Morita, Y. Annal of Botany, 83: 543-550. (1999).
[24] Piperno, D.R. J. World Prehist., 5:155-191. (1991).
[25] Piperno, D.R. Alta Mire Press, Lanham, MD, p.238. (2006).
[26] Wallis, L. Rev. Palabot, Palynol., 125: 201- 248. (2003).

194

Journal of Education and Science (ISSN 1812-125X), Vol: 29, No: 3, 2020 (178-195)

[27] Saar, D. E., Bundy, N. C., Potts, L. J., Saar M. O. Phytologia, 94: 245- 252.
(2012).
[28] Krishna, H., Singh, D., Singh, R.S.,Kumar, L., Sharma, B.D., Saroj, P.L. J.
Saudi Soci. Agricult. Sci, 19(2):136-145. (2018).

195

