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Abstract: 

The present research deals with the study of morphological characters of the fruits and seeds of 

the cultivars belonging to the species Morus alba L. Namely (ʽBeautiful Dayʼ, ʽBig Whiteʼ, ʽReaseʼ, 

ʽGreeceʼ, ʽPearlʼ, ʽBorder Sweetʼ, ʽPendulaʼ); Morus latifolia Poir (ʽKokuse Koreanʼ); Morus rubra 

L. (ʽAmarahʼ); Morus nigra L. (ʽShamiʼ); Morus macroura Miq (ʽKing Whiteʼ); ʽDwarfʼ and Morus 

hybrid (ʽTiceʼ, ʽWellingtonʼ) Which cultirated in North of Iraq.   
The study includes characters of the fruits (Shape, Color, Dimension, Size, Number of the fruitlet 

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

and surface ornamentation). 

The results showed some changes in morphological characteristics of the fruits and seeds 

examined by light microscope (L.M), in addition to the surface ornamentation of the seeds examined 

by scanning electron microscope (SEM). They also showed five types of the surface ornamentation 

(Reticulate, Muricate, Foreate undulate, Polygonal, and Ruminate) for cultivars species studied, 

showed that importance value in the separation between the cultivars of the species studied belonging 

to the genus Morus L.  
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  .Morus Lلثمار وبذور اصناف انواع الجنس العامة والدقيقة مظهرية للصفات الدراسة تصنيفية  
(Moraceae المزروعة في شمال العراق ) 

 

 2، عامر محسن محمود المعاضيدي*1رعد حمد محمود البدراني

 

 العراققسم علوم الحياة، كلية التربية للعلوم الصرفة، جامعة الموصل، الموصل، 1،2
 

 : الخالصة
والتي تمثلت   .Morus Lاألنواع للجنس    صنافأللثمار وبذور    العامة والدقيقة  تناول البحث الحالي دراسة الصفات المظهرية

للنوع    ʽPendulaʼو  ʽBorder Sweetʼو    ʽPearlʼو  ʽGreeceʼو  ʽReaseʼو  ʽBig Whiteʼو  ʽBeautiful Dayʼباألصناف  
Morus alba L.    والصنفʽKokuso Koreanʼ    للنوعMorus latifolia Poir  وʽAmarahʼ    للنوعM. rubra L.  وʽShamiʼ  
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  ʽTiceʼوالصنفان    Morus macroura Miqللنوع    ʽDwarfʼو  ʽKing Whiteʼوالصنفان    .Morus nigra Lللنوع  
   .المزروعة في شمال العراق Morus hybridللنوع  ʽWellingtonʼو

من   لبذور االدراسة صفات الثمار من حيث شكلها ولونها وابعادها وحجمها وعدد الثميرات في الثمرة الواحدة وصفات    منتضتو 
لها. واظهرت  Seed Surface ornamentationحيث الشكل واللون واالبعاد وعدد البذور في الثمرة الواحدة ونوع الزخرفة السطحية  

فضال    Light microscope(  LMثمار والبذور التي فحصت باستخدام المجهر الضوئي )صفات البعض  تغايرات في  هنالك  النتائج  
المجهر االلكتروني الماسح وباستخدام    Surface ornamentationالسطحية    تها األصناف في زخرف  تلكساء السطحي للبذور بينا  عن

Scanning Electron Microscope (SEM)  وجدت شبكي    إذ  سطح  ذات  وهي  أنواع  ناعم    Reticulateبخمسة  وحليمي 
Muricate   ومتموج منقرForeate undulate    ومضلعPolygonal    ومنسحبRuminate    في أنوع األصناف قيد الدراسة والتي

 . .Morus Lاألصناف بين األنواع المدروسة والعائدة الى جنس لها أهمية تصنيفية في عزل 

 

 .Morus L: المظهرية، التصنيف، الثمار، البذور، جنس المفتاحيةالكلمات 
 

 المقدمة
وشجيرات معمرة،    رينمو بشكل اشجا  Rosalesرتبة    Moraceaeوالذي ينتمي إلى العائلة التوتية    .Morus Lان جنس التوت  

  - 18( وبدرجة حرارة )pH  (6.2-  7ويزهر بشكل جيد في الترب الحامضية ذات  مختلفة  في ترب  ينمو  أحادي او ثنائي المسكن    نبات
30 )C°  [1،2]وله قابلية كبيرة على التغاير والتكيف واالنتشار على نطاق واسع في البيئات المختلفة  ، ويعد معقد وراثيا. 

ا بالرغم من ظهور الدراسات الحديثة تعد الصفات المظهرية للنباتات القاعدة االساس لوصف المجاميع النباتية وتشخيصهو 
وتطور الوسائل العلمية التي فتحت افاقا  واسعة في الدراسات التصنيفية، احتفظت هذه الصفات بمنزله الصدارة وذلك المكانية تمييزها  

فية متقدمة، والسيما في التي يستند عليها المصنفون وال يمكن االستغناء عنها في أية دراسة تصنيو والتعرف عليها من قبل المصنفون،  
 .[3]الحقل عند التشخيص االولي للعينة وعند وضع مفتاح لعزل مراتب تصنيفية معينة بعضها عن البعض 

أن األدلة التصنيفية لجميع أجزاء النبات خالل فترة نموه ومراحل تكشفه ذات أهمية تصنيفية وأن المؤشرات المظهرية    [4]وبيّن  
 تعتمد على مجموعة من الصفات التي لها القدرة في تمييز االصناف بعضها عن البعض. نوعلتوصيف االصناف الجديدة لكل 

وجود اختالفات كبيرة   الحظكيا باالعتماد على الصفات المظهرية للثمار اذ صنفا  من التوت النامي في تر  34 شخص [5] أن
 . األنواع التابعة لجنس التوتفي تشخيص  يمكن استخدامهاومعايير قيمة في خصائص الثمرة 

 M. albaللتوت االبيض    Genotypesالتراكيب الوراثية  الصفات المظهرية للثمار في تشخيص وتصنيف    [6]استخدم  كما  

L..    في حين شخصت   فقد وضع مفتاح تصنيفي لالصناف النامية في امريكا الشمالية اعتمادا  على صفات االوراق والثمار.  [7]أما
 [ احدى وثالثون صنفا  من التوت باستخدام الصفات المظهرية للثمار الكمية والنوعية.  8]

للبذرة  لان  و  السطحية  والعالمات  لها  في تصنيف االجناس واالنواع  أهمية  لزخرفة  التابعة  بعد استخدام واالصناف  خصوصا 
 [. 9المجهر االلكتروني لهذا الغرض ]

مثل طول    للبذرةباستخدام الصفات المظهرية    .M. alba Lاصناف من التوت االبيض    5بذور  من تشخيص    [10]وتمكن  
 وأشار بأن لها فائدة في الحفاظ على بنك المورثات لالكثار الجنسي.جنين البذرة  وعرض وسمك البذرة باالضافة إلى صفات 
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للمساعدة في   هل  ʽتوصيفʽإلى أن االلتباس الذي يحدث في يومنا هذا في تقسيمات التوت يؤكد ضرورة انشاء    [11]وأورد
اصناف من التوت التابعة    10عند دراستهم الصفات المظهرية لالوراق واالزهار والبذور لــ    تحديد هوية العديد من االصناف واألنواع

 (.SEMالمستزرعة في ايطاليا باستخدام المجهر االلكتروني الماسح ) M. Latifoliaو M. ablaللنوعين 
االهتمام الكبير بزراعة اشجار التوت واستهالك فاكهته بشكل سريع، لما لها من طعم جيد وقيمة غذائية  ازداد  في اآلونة االخيرة  

ولعدم وجود دراسات تخص أصناف   لهذا الجنسابعة  عالية وفعالية بيولوجية، ونظرا  لألهمية الطبية واالقتصادية ألصناف األنواع الت
السطحية    وزخرفتهافي العراق لذا فقد اتجهت الدراسة الحالية الى دراسة الصفات المظهرية الكمية والنوعية للثمار والبذور،    هأنواع

 النامية في شمال العراق. .Morus Lااللكتروني الماسح ألصناف أنواع الجنس الضوئي باستخدام المجهر 
 

 Materials and Methods المواد وطرائق العمل

المدروسة والتي جمعت من عّدة مناطق من شمال    .Morus Lإعتمدت الدراسة على العينات الطرية ألصناف أنواع الجنس  
نينوى ودهوك التي شملت محطة بستنة نينوى ودهوك،  في  العراق خالل المسح الميداني   والمشاتل والحقول التابعة لها.  محافظتي 

   .2019-2018والمشخصة من قبل وزارة الزراعة والمستزرعة في تلك المناطق وخالل فترة النمو لعامي 
اذ تم اختيار خمس أشجار توت من كل صنف متجانسة قدر اإلمكان في قوة النمو والعمر. جمعت العينات وصورت بشكل 

لغرض دراسة صفاتها الكمية والنوعية والتي   ،الموصلجامعة  كامل وجلبت الى الوحدة البحثية لقسم علوم الحياة / كلية التربية /  
 شملت:

 :Fruitsالثمار  .1

A.  ابعاد( الثمرة: تم قياس طول الثمرة وعرضها بواسطة القدمة االلكترونيةVernier( بوحدة )cm.) 

B.  حجم الثمرة: تم قياس حجم الثمرة باتباع طريقة األسطوانة المدرجة والماء المقطر المزاح حيث تم وضع حجم معلوم من
ياس الحجم عن طريق إيجاد الفرق بين مستوى  الماء المقطر في األسطوانة المدرجة وغمرت الثمرة داخل األسطوانة وتم ق

 (. 3cmالماء في الحالتين وبوحدة )

C. .شكل الثمرة ولونها: تم تحديد شكل الثمرة ولونها باستخدام العين المجردة 

D. .عدد الثميرات/ثمرة: تم حساب عدد الثميرات يدويا وذلك بفصلها بملقط دقيق من الثمرة 
 : Seedsالبذور   .2

A.   15ابعاد البذور: تمت دراسة طول البذرة وعرضها وسمكها باستخدام الورق البياني ومجهر تشريح ضوئيX    نوعwild 

Heerbrugg/ Switzerland  المنشأ واستخدمت الة تصوير رقمية دقيقة من النوعSony  .لتصوير العينات المدروسة 

B. 15رها بالمجهر التشريحي الضوئي  شكل البذور ولونها: تم تحديد شكل البذرة ولونها بعد تكبيX    لصغر حجمها وصورت
 والمثبتة على المجهر.  Sonyالة تصوير رقمية دقيقة من النوع باستخدام 

C.  .عدد البذور بالثمرة: تم حساب عدد البذور/ثمرة يدويا 

D. المجهر التشريحي الضوئي من نوع استخدم  :  الزخرفة السطحية للبذور  wild Heerbrugg/  Switzerland    ذو قوة    المنشأ
شركة    Quanta 400نوع    SEMالمجهر االلكتروني الماسح  ( لدراسة الزخرفة السطحية للبذور. كما استخدم  15Xتكبير )

FEI    هولندية المنشأ اذ درست الزخرفة السطحية للبذورSculpture seeds surface   /في جامعة السليمانية/ كلية العلوم
عليها  Kv(  30-25)ثبتت النماذج على قطعة معدنية من االلمنيوم ثم تم تسليط حزمة الكترونية متألقة    قسم علوم االرض، اذ

 ثم تغيير مجال الفحص في المجهر االلكتروني للحصول على صور واضحة بشكل دقيق. 
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نحراف المعياري لها، وتمت  بذرة من كل صنف ولكل صفة، وتم أخذ معدالت القياسات وإيجاد اال  25ثمرة و  25تم اخذ القياسات لـ  
جدولة البيانات لمختلف الصفات المظهرية بعد تحويلها الى نتائج كمية ونوعية لغرض المقارنة بين أصناف األنواع قيد الدراسة اعتمادا  

 على أساس التشابه واالختالف بالنسبة للصفات الكمية والنوعية المدروسة. 
 Results and Discussionsوالمناقشة النتائج 

 االجزاء الثمرية:   -1
Aلحامل الثمري . اFruiting stalk 

  ʽShamiʼفي الصنف  Sessileتغايرات في الحامل الثمري في اصناف االنواع اذ كانت الثمار جالسة وجود  اظهرت الدراسة 
 M. hybridللنوع    ʽWellingtonʼ( سم في الصنف  0.59-0.32قصيرة اطوالها بين )  Neckedفقط ومعنقة    M. nigraللنوع  

  M. latifolia( سم في اصناف االنواع  1.05-0.83ومتوسطة )  ʽBorder Sweetʼعدا الصنف    M. albaوجميع اصناف النوع  
( في صنفي النوع 1.5- 1.44وطويلة )  M. albaللنوع    ʽBorder Sweetʼو  M. hybridللنوع    ʽTiceʼوالصنفين    M. rubraو

M. macroura( 1، كما موضح في الجدول). 
B . الثمارFruits 

الدراسة أن   المتضاعفة  بينت  الثمار  من  بــ  Compound  )المركبة  Multiple fruitsثمار اصناف االنواع  تعرف  ( والتي 
Sorosis.   في اشكالها والوانها وقد أعطى هذا التغاير الحاصل قيمة تصنيفية مهمة لعزل اصناف االنواع عن    انها تتغايراتضح  و

( والشكل 1، كما مبين في الجدول )الثمار استنادا  لشكلها الى خمس مجاميع أمكن تقسيمبعضها البعض وحتى ضمن النوع الواحد اذ 
 : وهي( 1)

كروية   شبه  األولى:  الصنف    Semispherical – Elliptic  أهليجية–المجموعة   للنوع   ʽShamiʼوضمت 
M. nigra. 

 . ʽPendulaʼو ʽPearlʼو ʽGreeceʼوهي  M. albaلنوع لاصناف وضمت ثالثة   Ovoidالمجموعة الثانية: بيضية 
متطاول بيضية  الثالثة:  واالصناف    M.latifoliaللنوع    ʽKokuso Koreanʼالصنف    وشملت  Elongate ovoid  ةالمجموعة 

ʽBigWhiteʼ  للنوعM.alba وʽWellingtonʼ  للنوعM. hybrid . 
أهليجية الرابعة:  وبقية    M. hybrid  للنوع    ʽTiceʼوالصنف    M. rubraالنوع    ʽAmarahʼوتضم صنف    Elliptic  المجموعة 

 قيد الدراسة. M. albaاصناف النوع 
 . M. macrouraللنوع  ʽDwarfʼو ʽKing Whiteʼ الصنفانب  توتمثل Clyindricالمجموعة الخامسة: اسطوانية 

 ʽBigو  ʽBeautiful Dayʼفي الصنفين    White  أبيضا    M. albaفي النوع    كانف  Fruit colourأما من حيث لون الثمرة  

Whiteʼ    البنفسجي الفاتح    –واالبيضWhite-Light violet    في االصنافʽReaseʼ  وʽGreeceʼ  وʽPearlʼ    والبنفسجيViolet  
  M. hybridو  M. nigraو  M. rubraواصناف األنواع    M. albaللنوع    ʽPendulaʼأما الصنف    ʽBorder Sweetʼفي الصنف  

 .Mللنوع    ʽKokuso Koreanʼوالصنف    Red-Blackاالسود    –باللون االحمر    M. macrouraللنوع    ʽDwarfʼوالصنف  

latifolia    باللون البنفسجي الداكنDark violet    والصنفʽKing Whiteʼ    للنوعM. macroura    االصفر المخضرGreenish 

yellow . 
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في الثمرة الواحدة اذ بلغ معدله   Number fruitlet  في صفة عدد الثميرات  الدراسةتحت  صناف  االباالضافة الى ذلك اختلفت  
  ʽKing Whiteʼ( ثميرة/ ثمرة في الصنف  127.5وفي حده األعلى )  M. nigra( ثميرة/ ثمرة في صنف النوع  22.3في حده األدنى )

 (. 1، كما موضح في الجدول )وانحصرت أصناف األنواع الباقية بين هذين الحدين M. macrouraللنوع 
من الصفات التشخيصية المهمة حيث أمكن عزل اصناف األنواع قيد الدراسة الى  فتعد   Length fruitصفة طول الثمرة  أما  

 ثالث مجاميع وهي:
1- ( بين  طولها  معدل  تراوح  قصيرة  األولى:  النوع  cm(  1.96-1.3المجموعة  صنف   وتضم 

M. nigra    والصنفʽWellingtonʼ    للنوعM. hybrid    النوع اصناف    ʽPearlʼو  ʽGreeceʼوهي    M. albaوبعض 
 . ʽPendulaʼو ʽBorder Sweetʼو

2- ( بين  طولها  ومعدل  متوسطة  الثانية:  األنواع  cm( 3.1-2.21المجموعة  اصناف   وتشمل 
M. latifolia وM. rubra  والصنفʽTiceʼ   للنوعM. hybrid  واالصناف المتبقية للنوعM. alba .االخرى 

)متدلية(   -3 طويلة  الثالثة:  طولها  المجموعة  )معدل  النوع    cm(  5.04-4.25بين  بأصناف   وتتمثل 
M. macroura وهي ʽKing Whiteʼ وʽDwarfʼ . 

له إذ بلغ  أعلى معدل  M. albaللنوع  ʽReaseʼاذ سجل الصنف أيضا ، فقد تباينت  Width fruitأما بالنسبة لعرض الثمرة 
( سم في 0.8و)  ʽDwarfʼفي الصنف    cm(  0.72اذ بلغ )  M. macroura( سم وأدنى معدل سجل في اصناف النوع  1.77)

 بين هذه الحدود.األخرى صناف االوتدرجت  ʽKing Whiteʼالصنف 
الجنس   من الخصائص التصنيفية المهمة والتي مكنت من تقسيم اصناف أنواع  Fruit sizeوتعد االختالفات في حجم الثمرة  

 الى ثالث مجاميع اعتمادا  على حجم الثمرة الى: 
وبعض    M.hybridللنوع    ʼWellingtonʽوتضم الصنف    3cm(  1.33-1األولى صغيرة الحجم تراوح معدل حجمها بين )

- 1.5الثانية متوسطة الحجم والتي معدل حجمها تراوح بين )و   .ʽPendulaʼو  ʽPearlʼو  ʽGreeceʼوهي    M.albaاصناف النوع  
.02  )3cm    وشملت اصناف األنواعM. latifolia   وubraRM.   وM. nigra    والصنفʼKing Whiteʽ    للنوعM. macroura  

الثالثة كبيرة الحجم والتي تراوح  اما  .M. albaالعائدة للنوع  ʽBorder Sweetʼو ʽBig Whiteʼو ʽBeautiful Dayʼواالصناف 
  للنوع   ʼDwarfʽو  M. albaللنوع    ʼReaseʽوضمت ثالث اصناف ألنواع مختلفة وهي    3cm(  3.22-2.35معدل أحجامها بين )

M. macroura وʽTiceʼ  للنوعM. hybrid( 1، كما موضح في الجدول) . 
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 قيد الدراسة .Morus L( الصفات الكمية والنوعية المميزة لثمار أصناف األنواع للجنس  1جدول )

طول الحامل الثمري   لون الثمرة  شكل الثمرة  الصنف  النوع 
cm طول الثمرة  ثمرة /رات يعدد الثمcm  عرض الثمرةcm  3حجم الثمرةcm 

M. alba 

ʽBeautiful 

Dayʼ 
Elliptic White *0.47(0.8-0.3) 

**0.13 
*40.5(52-30)  

**6.77 

*2.24(2.8-1.8) 

**0.28 
*1.4(1.6-1.2) 

** 0.10 
*2.03(2.6-1.4) 

**0.49 
ʽBig Whiteʼ Elongate Ovoid White *0.59(0.7-0.52) 

**0.07 
*62.2(70-53)  

**6.14 
*2.21(2.45-2) 

**0.12 
*1.14(1.24-1)  

**0.07 
*1.50(2-1.15)  

**0.23 
ʽReaseʼ Elliptic White-Light 

violet 
*0.32(0.5-0.2) 

**0.10 
*66.4(78-57)  

**8.88 
*3.1(4-2.5) 

** 0.42 
*1.77(2.2-1.6) 

**0.16 
*3.22(4.2-2.7) 

**0.58 
ʽGreeceʼ Ovoid White-Light 

violet 
*0.49(0.6-0.3) 

**0.087 
*34.4(49-26)  

**6.98 
*1.34(1.7-1)  

**0.18 
*0.92(1.1-0.8) 

**0.07 
*1.03(1.25-0.7) 

**0.17 
ʽPearlʼ Ovoid White-Light 

violet 
*0.55(0.8-0.3) 

**0.18 
*32.5(43-25)  

**5.82 
*1.53(1.9-1.2) 

**0.20 
*0.93(1.2-0.7) 

**0.13 
*1.13(1.2-1)  

**0.06 
ʽBorder Sweetʼ Elliptic Violet *0.83(1.2-0.6) 

**0.21 
*29.6(37-23)  

**4.58 
*1.96(2.3-1.5) 

**0.26 
*1.08(1.2-1)  

**0.11 
*1.62(2-1.4) 

** 0.25 
ʽPendulaʼ Ovoid Red-Black *0.58(1.3-0.4) 

**0.32 
*30.3(38-24)  

**4.40 
*1.72(2.6-1.3) 

**0.27 
*1.06(1.3-0.9) 

**0.10 
*1.1(1.5-0.9)  

**0.21 
M.latifolia 

ʽKokuso 

Koreanʼ 
Elongate Ovoid Dark violet *0.99(1.38-0.76) 

**0.17 
*44.4(57-30) 

** 8.50 
*2.35(2.71-2.03) 

**0.21 
*1.26(1.4-1.15) 

**0.09 
*1.75(2.1-1.3) 

**0.26 
M.rubra ʽAmarahʼ Elliptic Red-Black *0.97(1.5-0.6) 

**0.26 
*61.5(76-39) 

**21.51 
*2.22(2.9-1.9) 

**0.27 
*1.22(1.4-1.1) 

**0.09 
*2.02(2.5-1.7) 

**0.29 
M.nigra ʽShamiʼ 

Semispherical-

Elliptic Red-Black sessile *22.3(30-17)  

**4.06 
*1.83(2.5-1.4) 

**0.32 
*1.48(1.7-1.3) 

**0.10 
*2.01(2.4-1.4) 

**0.37 

M.macroura 

ʽKing Whiteʼ Cylindric Greenish 

yellow 
*1.44(1.7-1) 

**0.19 
*127.5(169-96) 

**24.68 
*4.25(5.4-3.5) 

**0.53 
*0.8(1-0.75)  

**0.06 
*1.59(2-1)  

**0.34 
ʽDwarfʼ Cylindric Red-Black *1.5(2-1) 

**0.25 
*66.8(87-46) 

**14.28 
*5.04(6.5-3.5) 

**0.84 
*0.72(0.9-0.6) 

**0.09 
*2.35(3.5-1.6) 

**0.59 

M.hybrid 

ʽTiceʼ Elliptic Red-Black 
*1.05(1.5-0.7) 

**0.27 
*54.9(74-34)  

**15.2 
*2.57(3.1-1.9) 

**0.32 
*1.69(1.9-1.5) 

**0.12 

*2.91(3.5-1.9) 

**0.58 
ʽWellingtonʼ Elongate Ovoid Red-Black *0.57(0.8-0.3) 

**0.12 
*45.3(53-38)  

**5.31 
*1.82(2.5-1.2) 

**0.31 
*1.02(1.2-0.9) 

**0.09 
*1.33(1.8-0.9) 

**0.28 

 * تمثل المعدل، ** تمثل االنحراف المعياري 
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(2) (1) 

  
(4) (3) 

  
(6) (5) 

 
 

(8) (7) 
 قيد الدراسة .Morus L( التغايرات في ثمار أصناف أنواع الجنس  1) شكل

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 ̔ KokusoKoreonʼ. 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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(10) (9) 

  
(12) (11) 

 
 

(14) (13) 

 قيد الدراسة  .Morus L( التغايرات في ثمار أصناف أنواع الجنس 1) شكلتابع ل
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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بينت نتائج الدراسة وجود تغايرات واسعة في الخصائص والصفات المظهرية للثمار وحواملها الثمرية في 
للنوع    ʽShamiʼاالصناف المعتمدة في الدراسة، اذ أبدى الحامل الثمري تباينا  واضحا  اذ تميزت ثمار الصنف  

M. nigra   وجدت فقد  الثمار  يخص  وفيما  طولها  في  معنقة ومتباينة  فكانت  االصناف  بقية  أما  جالسة  بانها 
يع ومن أهم هذه ماختالفات واسعة بين االصناف قيد الدراسة مما أظهر أهمية تصنيفية كبيرة في عزلها إلى مجا

ن بقية االصناف التي تباين في باالسطوانية مختلفا  بذلك ع   M. macrouraالصفات شكلها اذ تميز صنفي النوع  
أهليجية وبيضية وبيضية متطاولة وأهليجية كما تغايرت في الوانها بين االصناف اذ أن –شكلها بين شبه كروية  

 ʽBigو ʽBeautiful Dayʼتراوحت الوانها ظهرت باللون االبيض في الصنفين  M. albaثمار التوت االبيض 

Whiteʼ    اال  –واالبيض في  فاتح  الصنف   ʽPearlʼو  ʽGreeceʼو  ʽReaseʼصناف  بنفسجي  في  والبنفسجي 
ʽBorder Sweetʼ    الصنف األنواع    M. albaللنوع    ʽPendulaʼأما    M. rubraواصناف 

االسود وباللون البنفسجي   –باللون االحمر    M. macrouraللنوع    ʽDwarfʼوالصنف    M. hybridو  M. nigraو
الصنف   في  الصنف   M. latifoliaللنوع    Kokuso Koreanالداكن  في  المخضر   واالصفر 

ʽKing Whiteʼ    للنوعM. macroura  [ 12،13،14وتتفق هذه النتائج مع] وهنا تجدر اإلشارة إلى ان التوت ،
 [. 15سمي باسم لون براعمه، وليس لون ثماره ] M. albaاألبيض 

(  127.5اصناف األنواع في صفة عدد الثميرات في الثمرة الواحدة اذ سجل في حده االعلى بمعدل )  وتباينت
للنوع   ʽShamiʼوفي حده االدنى في الصنف    M. macrouraللنوع    ʽKing Whiteʼثميرة/ ثمرة في الصنف  

M. nigra  ( ثميرة/ ثمرة، كما تباينت ابعاد الثمار وحجمها بين أ22.3بمعدل )  صناف األنواع اذ امكن تقسيمها
إلى مجاميع مما عزز األهمية التصنيفية للثمار في تشخيص وتمييز اصناف األنواع التابعة للجنس قيد الدراسة 

في وجود اختالفات في الصفات الكمية    [18 ,17 ,16 ,14 ,12وتتفق هذه النتيجة مع ما اشار اليه الباحثون ]
 والنوعية لثمار التوت.

 Seedالبذرة  -2
بذور اصناف أنواع الجنس في صفاتها الكمية والنوعية اذ أظهرت تباين واضح   في تغاير ت الدراسةحوض

كما موضح    شكلها إلى اربع مجاميع  حسب  ها أمكن تقسيم  والتيوابعادها والوانها وزخرفتها السطحية،    هافي شكل
 : (2( والشكل )2في الجدول )

للنوع    ʽKokusoKoreanʼوتضم الصنف    Elongate ovoidالمجموعة األولى: ذات شكل بيضي متطاول    -1
M.latifolia    والصنفʽWellingtonʼ    للنوعM.hybrid    النوع اصناف  وهي   M.albaوبعض 

ʽBeautiful Dayʼ وʽBig Whiteʼ وʽPearlʼ وʽBorder Sweetʼ . 
بيضية    -2 بذورها  الثانية:  بيضية    Ovoidالمجموعة  شبه   ʽReaseʼصناف  االوتشمل    Sub ovoidأو 

والصنف    M.albaلنوع  ل  ʽPendulaʼو  ʽGreeceʼو بيضية  كانت  للنوع   ʽKing$Whiteʼوالتي 
M.macroura  .شبه بيضية 

 . M.macrouraللنوع  ʽDwarfʼالصنف  توشمل Sub sphericalالمجموعة الثالثة: شبه كروية  -3
وضمت اصناف األنواع    Sub ovoid–Sub sphericalشبه البيضية    –المجموعة الرابعة: بذورها شبه كروية    -4

M.rubra وM.nigra  والصنفʽTiceʼ  للنوعM.hybrid. 
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 قيد الدراسة .Morus L( الصفات الكمية والنوعية المميزة لبذور أصناف أنواع الجنس 2جدول )

البذرة/  طول  عدد البذور في الثمرة  ملم /سمك البذرة عرض البذرة/ ملم  طول البذرة/ ملم  لون البذرة شكل البذرة  الصنف  النوع 
 عرض البذرة 

نوع الزخرفة  
 السطحية للبذور 

M. alba 

ʽBeautiful Dayʼ Elongate 

ovoid 
Light brown 

*2.85(3-2.6)  

**0.15 
*1.95(2.1-1.75)  

**0.11 
*1.39 (1.6-1.2)  

**0.11 

*14.6(20-7)  

**7.31 1.46 
Irregular 

reticulate 
ʽBig Whiteʼ Elongate 

ovoid Light brown *2.25(2.8-2.2)  

**0.18 
*1.56(1.7-1.4)  

**0.12 
*1.10 (1.3-0.9) 

**0.13 
*59.1(70-47)  

**7.28 1.62 Irregular 

reticulate 
ʽReaseʼ Ovoid Yellowish 

brown 
*2.5(2.75-2.25) 

** 0.18 
*1.69(1.85-1.5) 

** 0.12 
*1.31(1.7-1.1)  

**0.15 
*53.7(73-35)  

**12.83 1.48 Irregular 

reticulate 
ʽGreeceʼ Ovoid Light brown *2.28(2.35-2)  

**0.11 
*1.42(1.5-1.2)  

**0.10 
*1.10 (1.3-1)  

**0.11 

*29.5(39-20) 

** 5.70 1.61 Regular 

reticulate 
ʽPearlʼ Elongate 

Ovoid 
Light brown *1.79(2-1.4)  

**0.17 
*1.26(1.5-1)  

**0.15 
*1.11 (1.4-0.8) 

** 0.16 
*17.4(40-7)  

**9.11 1.42 Regular 

reticulate 
ʽBorder Sweetʼ Elongate 

ovoid 
Dark brown *2.23(2.7-1.7)  

**0.31 
*1.64(1.8-1.4)  

**0.14 
*1.51 (1.75-1.4)  

**0.11 
*16(28-8)  

**7.39 1.36 Rugose 

reticulate 
ʽPendulaʼ Ovoid Light brown *2.41(2.8-2.1) 

** 0.20 
*1.56(2-1.4)  

**0.18 
*1.25 (1.4-1.1)  

**0.09 
*10(19-4)  

**5.27 1.54 Regular 

reticulate 
M.latifolia ʽKokuso Koreanʼ 

Elongate 

ovoid Light brown *2.86(3-2.7)  

**0.11 
*1.87(2-1.65)  

**0.14 
*1.50 (1.6-1.3)  

**0.10 
*42.4(52-30)  

**6.77 1.53 Micro 

reticulate 
M.rubra ʽAmarahʼ 

Sub spherical-

Sub ovoid 
Yellowish 

brown 
*2.31(2.4-2.2) 

**0.07 
*1.73(1.9-1.5)  

**0.14 
*1.12 (1.4-1)  

**0.16 
*3.8(13-0)  

**3.94 1.34 Papillate 

ruminate 
M.nigra ʽShamiʼ 

Sub spherical-

Sub ovoid 
Blackish 

brown 
*3.23(3.7-2.85) 

** 0.26 
*2.47(2.7-2.25) 

** 0.19 
*1.16 (1.3-1) 

** 0.09 
*3.9(7-1)  

**1.91 1.31 Muricate 

M.macroura 

ʽKing Whiteʼ Sub ovoid Light yellow *1.58(1.7-1.3)  

**0.13 
*1.1(1.3-0.95)  

**0.11 
*1.54 (1.8-1.35)  

**0.21 
*1.5(5-0)  

**2.07 1.44 Foveate 

ruminate 
ʽDwarfʼ 

Sub spherical-

Sub ovoid Light yellow *1.61(1.7-1.45)  

**0.08 
*1.35(1.5-1.2)  

**0.10 
*0.85 (0.9-0.75)  

**0.05 
*3.6(13-0) 

** 5.08 1.19 Foveate 

undulate 

M.hybrid 

ʽTiceʼ 
Sub spherical-

Sub ovoid 
Blackish 

brown 
*3.13(3.5-2.6) 

** 0.26 
*2.4(2.75-2.1)  

**0.22 
*0.97 (1.1-0.85)  

**0.07 
*4.2(12-1) 

**3.35 
1.30 Polygonal 

ʽWellingtonʼ 
Elongate 

ovoid Dark brown *2.31(2.55-2.2)  

**0.11 
*1.47(1.65-1.3)  

**0.12 
*1.48(1.85-1.2) 

**0.21 

*39.2(47-28) 

** 6.37 1.57 Regular 

reticulate 

 * تمثل المعدل، ** تمثل االنحراف المعياري 
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Subspherical-sub 

ovoid 

(9,10,13) 
Subspherical 

(12) 
Ovoid – sub Ovoid 

(3,4,7,11) 
Elongate ovoid 

(1,2,5,6,8,14) 

 ( 15Xقوة التكبير )قيد الدراسة   .Morus L( التغايرات في شكل بذور أصناف أنواع الجنس 2) الشكل
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 ̔ KokusoKoreonʼ. 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. 

البذور   لون  حيث  فاتح    فكان  Colour seedsومن  اصفر  النوع    Light yellowاللون  صنفي  في 
M.macroura    فاتح الصنف    Light brownوبني  وبعض   M.latifoliaللنوع    ʽKokusoKoreanʼفي 

وبني   ʽPendulaʼو  ʽPearlʼو  ʽGreeceʼو  ʽBig Whiteʼو  ʽBeautiful Dayʼوهي    M.albaاصناف النوع  
أما   M.albaللنوع    ʽReaseʼوالصنف    M.rubraللنوع    ʽAmarahʼفي صنف    Yellowish brownمصفر  

 Darkبني داكن  كان    M.hybridللنوع    ʽWellingtonʼو   M.albaللنوع    ʽBorder Sweetʼفي الصنفين    لونها

brown    بني مائل لالسود  كانفي حين  Blackish brown    في الصنفʽShamiʼ    للنوعM.nigra   والصنف
ʽTiceʼ  للنوعM.hybrid . 

  3.23)اذ وجد أعلى معدل البعادها    األصناف،أما من حيث ابعادها واعدادها في الثمرة فاختلفت باختالف  
 ʽBig( بذرة/ ثمرة في الصنف 59.1والعدادها ) M.nigraللنوع  ʽShamiʼفي الصنف  ( ملم16.1× 2.47× 

Whiteʼ    للنوعM.alba    ( بذرة/ ثمرة في 1.5والعدادها )  ( ملم1.54×    1.1×    1.58)وأدنى معدل البعادها
 .M. macrouraللنوع  ʽKing Whiteʼالصنف 

للبذور   السطحية  الزخرفة  في  االنواع  اصناف  فتباين  السطحي  لكساءها  بالنسبة   أما 
Seed surface ornamentation    كما موضح    مجاميعخمسة  باستخدام المسح االلكتروني وقسمت تبعا  لذلك إلى

 : وهي( 3والشكل )( 2في الجدول )
 بدورها إلى:  والتي قسمت Reticulateالمجموعة األولى: ذات سطح شبكي  -1

A–    منتظم االصناف    Regular reticulateشبكي  للنوع    ʽPendulaʼو  ʽPearlʼو  ʽGreeceʼوتضم 
M.alba  والصنفʽWellingtonʼ  للنوعM.hybrid. 

B–  شبكي مجعدRugose reticulate  وانفرد به الصنفʽBorder Sweetʼ  للنوعM.alba . 
C–  شبكي دقيقMicro reticulate  في الصنفʽKokuso Koreanʼ  للنوعM.latifolia . 
D–  شبكي غير منتظمIrregular reticulate   وتشمل بقية االصناف للنوعM.alba . 

 .M.nigraللنوع  ʽShamiʼوتمثلت بالصنف   Muricateالمجموعة الثانية: سطح حليمي ناعم  -2
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 . M.macrouraللنوع  ʽDwarfʼوظهر به الصنف  Foreate undulateالمجموعة الثالثة: متموج منقر  -3
 . M.hybridللنوع  ʽTiceʼوتضم الصنف  Polygonalالمجموعة الرابعة: مضلع الشكل  -4
 :، والتي انقسمت إلىRuminateالمجموعة الخامسة: منسحب  -5

a- حليمي  منسحبPapillate ruminate  في الصنفʽAmarahʼ  للنوعM.rubra. 
B–منقر   منسحبForeate ruminate  في الصنفʽKing Whiteʼ  للنوعM.macroura. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rugose reticulate 

(6) 
Regular reticulate 
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Irregular reticulate 

(1,2,3) 

Micro reticulate 

(8) 
قيد الدراسة باستخدام   .Morus L( التغاير في الزخرفة السطحية لبذور أصناف أنواع الجنس 3) شكل

 (SEM( والمجهر االلكتروني الماسح )15Xالمجهر التشريحي )
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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Polygonal 

(13) 

قيد الدراسة باستخدام  .Morus L( التغاير في الزخرفة السطحية لبذور أصناف أنواع الجنس 3) شكلتابع 
 (SEM( والمجهر االلكتروني الماسح )15Xالمجهر التشريحي )

1. M. alba ʽBeautiful Dayʼ. 2. M. alba ʽBig Whiteʼ. 3. M. alba ʽReaseʼ. 4.M. alba ʽGreeceʼ. 5. 
M. alba ̔ Pearlʼ. 6. M. alba ̔ Border Sweetʼ. 7. M. alba ̔ Pendulaʼ. 8.M. latifolia ̔ KokusoKoreonʼ. 
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. 

Foreate Undulte 

(12) 

Muricate 

(10) 

Foreate ruminate 

(11) 

Papillate ruminate 

(9) 
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أن للبذور قيمة ومنزلة تصنيفية نظرا  لالختالفات التي أبدتها في خصائصها المظهرية فمن حيث اشكالها  
 ʽTiceʼوالصنف  M. nigraو M. rubraفقد كانت بيضية متطاولة وبيضية أو شبه بيضية عدا اصناف األنواع 

كروية    M. hybridللنوع   شبه  بذورها  صنف    –فكانت  انفرد  فيما  بيضية   للنوع   ʽDwarfʼشبه 
M. macroura   بامتالكه لبذور شبه كروية وتباينت ابعادها بين اصناف األنواع اذ لوحظ أن اعلى معدل البعادها

في   ( ملم1.54×   1.1×   1.58)وادنى معدل    M. nigraللنوع   ʽShamiʼفي    ( ملم1. 16×   2.47×  3.23)
ملم، فأن هذا يضع البذرة  5ونظرا  ألن طول البذرة كان أقل من  M. macrouraللنوع  ʽKing Whiteʼالصنف 
 .  [21،20]وتتفق هذه النتائج مع اشار اليه   [19]( لحجم البذور التي اقترحها Aفي فئة )

في ثمرة    هاأن أعلى عددأما بالنسبة لعدد البذور في الثمرة فقد تغايرت االصناف بشكل ملحوظ اذ وجد  
)  M. albaللنوع    ʽBig Whiteʼالصنف   الصنف 59.1بمعدل  في  لوحظ  عدد  وادنى  ثمرة  بذرة/   ) 

ʽKing Whiteʽ  للنوعM. macroura ( بذرة/ ثمرة. 1.5بمعدل ) 

وفيما يتعلق بالكساء السطحي للبذور اظهر الفحص بالمجهر االلكتروني اختالفات واسعة بين االصناف  
امكن من عزلها الى عدة مجاميع حسب نوع الزخرفة السطحية )تشكل الشمع( للبذور مما عزز وبشكل واضح  

نواع للجنس قيد الدراسة  األهمية التصنيفية للبذور في امكان اعتماد صفاتها في تشخيص وتصنيف اصناف األ
في أن تشكل أو مورفولوجيا الشمع للبذور أكثر أهمية لخبراء التصنيف،   [11]وتتفق هذه النتائج مع ما اشار اليه 

تتفق مع   في أن التباينات في صفات البذور تتضمن    [22]ويمكن أن يكون وسيلة للتمييز بين االصناف كما 
 ذ يعتبر شكل البذرة صفة مهمة في تشخيص النبات وتصنيفه. االختالفات في حجم البذور واشكالها ا

 االستنتاجات  

يمكن االعتماد على الصفات المظهرية الكمية والنوعية للثمار والبذور في تشخيص وتمييز اصناف انواع   .1
في صفاته   اكثر االصناف اختالفا    M.nigraللنوع    ʽShamiʼوالتي اظهرت ان الصنف   .Morus Lالجنس  

 عن اصناف االنواع االخرى قيد الدراسة.
ابيض اعطت ثمار ذات لون ابيض او    M. albaف التوت االبيض  ان لون الثمار ال يحدد نوع التوت فأصنا .2

 اسود.   -اعطى ثمار ذات لون احمر  M. nigra  األسوداسود والتوت    -او احمرأو بنفسجي  بنفسجي فاتح    -
ان الزخرفة السطحية للبذور باستخدام المسح االلكتروني من الصفات المهمة التي يستند اليها في الفصل بين  .3

 انواع الجنس قيد الدراسة. اصناف 
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