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Pyrus communis L. تشخيص بعض أصناف الكمثرى   

 المزروعة في مدينة الموصل باستخدام الصفات المظهرية والكيميائية 
  

 نور نبيل يحيى . .مم 

 / قسم عموم الحياةجامعة الموصل / كمية التربية 

 22/22/2027؛ تاريخ قبول النشر :  11/11/2023تاريخ تسميم البحث : 
 

 البحث: ممخص
لبمزرلعااا  Pyrus communis Lتناول  لبحثاث لبثاوبش تصاارص لرحصاا  مانول مار لب م ار  .

 فش منوطق ماتلفا مر مدرنا لبملم  لىش )  ورمر ،  لنفرس ، زعفرلنش ، لبرم ( . 

صملت لبدرلسا لبمظيررا مفوت لبحرلعم للبسرقور للأللرلق للألزىور للبحذلر للب مور ، فضاًل     
عر لب سوء لبسطثش بيو . للتضح  ر مفوت لأللرلق للب مور بيو  ىمرا  حررة فش تصارص 
لعز  لألمنول لبمدرلسا ، ل ظيرت درلسا ثحلب لبلقوح لاتالفوت للضثا فش إحصودىو ل ص وبيو 

 .  Tricolporateبمنظررر لبقطحش للالستللئش لتحرر  نيو  ال را لبفتثوت للألاودرد فش ل
( مر حوت فرناالبرا فااش لبمستالص لب ثلبش بأللرلق  8 مو لبدرلسا لب رمروئرا فقد تم تصارص)   

 لىاش 
 (Querecetin , Querecetin-7-glucoside , Myricetine , Rutin ,Luteoline-7-

glucoside , Luteolin , Kampforal and Apigemine ) . 

لقد تغوررت ىذه لبمر حوت فش لجلدىو حواتالل لألمنول ، للر بيو  ىمرا  حررة فش تصارص 
  لألمنول لبمدرلسا.

 
Identification of Some Cultivars of Pyrus communis L.   

Planted in Mosul City Using Morpholgical and Chemical 

Characters 

 

Abstract 

    The present study deal with the identification of some cultivars of  

Pyrus communis L. mainly ( Karmen , Konphrs , Zafrane and Willyam ) 

planted in different places of Mosul city . The morphological characters 
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  نور نبيل يحيى

involved ( Bud , stems . leaves , flowers , fruits seeds , and 

indumentnms ) .                                                                                                                 

    The results indicates that the leaves and fruits have a good value to 

separates and identified .  

   The cultivars palynological study showed that pollen grains differ for 

shape and dimension in polar and equatorial view and were found to be 

tricolporate .  

   The results of chemical study showed that (8) phenolic compound were 

identifiel in all conolic exraction of leaves , They were ( Querecetin , 

Querectin-7- glucoside , Myrcitine , Rutin , Luteoline-7- glucoside , 

Luteoline , Kampforal and Apigenine ) .  
    This result  showed a good value to identification the cultivars . 

 

                                                                                                 

 المقدمة     
لبر ااوئز   ثاادللباضااررا للبت و ررااا لثحاالب لبلقااوح  لألعضااوء تصااد درلسااا لبماافوت لبمظيررااا     

مر حااا   رااالتتضااح  ىمرتياو عنااد تنااول  ، للبميمااا فااش دعاام لبدرلساوت لبتماانرفرا لبثدر ااا  لألسوسارا
ماو رساي  م، م ا  لبصا   للبلالر للبرلئثاا ، مر اال  لضلح مفوتيو لبمظيرراا  Taxonتمنرفرا 

ساارمو تلااص لبماافوت لبتااش تظياار  حلترتيااو  مااوم لبتغراارلت لال(   ,Luby 2003 ) لماافيو لمقورنتيااو
 وً لروت لب رمروئرا لقاد  حات لر ىناوص رتحاااابا تمنرفرا لبمثتلبتش تصد لد لبمفوت لألار  لبحرئرا لمر

 افرياو م ا  لألثماوض لالمرنرا ، ت اوماالد مر حواااااللع تتمرز عر غررىو حلجااااااالعللئ  ل جنوس ل ن
ح اااااااا لضر حوت ل ااااااااااااللبمر حاااااوت لبفرنلبراااااا للبصضااااالرا ل صاااااحوه لبقللرااااادلت للبزرااااالت لغررىاااااو مااااار لبم

 (Davis , 1963    :Smith , 1976  :AL-Mayah , 1983  ) حور لبمر حاوت لبفرنلبراا ىاش
ألنياو للساصا لالنتصاور لتلجاد ، لبمللد لب رمروئراا لبمصرلفاا للبمساتادما حصا    لساا فاش لبتمانرل 

نيو تصطش دعم  بلمفوت لبتمنرفرا لألار  . وً عودة فش لأللرلق للب مور للبحذلر لل 

 111لبتاش تضام  Rosaceasإبا  لبصوئلاا لبلردراا  L.   Pyrus communisماش لب م ار تنت    
ش لفرااارة فاااش صااارق  سااارو ل مرر اااو لبصاااموبرا اااااااااالع مزرلعاااا فاااش إرجاااوء لبصاااوبم لىاااااااااان 0033ل  وً جنسااا

 02منياو لقتماودرو للبمازرلع ، حرراو  وً لعااااان 13ل  وً جنسا 12 تتم   حاااااش اااااااااال لرحو , فش لبقطر لبصرلق
لبفو يااا ذلت لبقرمااا لبغذلئرااا للالقتمااودرا لبميمااا فااش   نااللعلىااش لثااد  (  0333) لب وتااب ،  وً نلعاا

لذ لر  ماااوره تثااالا علااا  لبسااا رروت للبفرتومرناااوت للبحرلترناااوت للبااادىلر للألثماااوض ، ىاااذه لبصوئلاااا 
 ,Dennis , 2003  :Robert:  1221) لحااارلىرم ، لرا لتصتحااار مااار  ماااور لبموئااادة اااااااااالبصض

2000  :Nyeki ,Soltesz,  1996  )  . 
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 الكمثرى.....تشخيص بعض أصناف 

  .Pyrus communs L ماانول لب م اار  حصض تصااارص باا لر لبياادل ماار لبدرلسااا ىاال   
للبتصاارل علرياو لتصارمايو ماار ااال  مقورنااا لبمافوت لبمظيررااا  درنااا لبملما  ،لبمزرلعاا فاش م

 . للب رمروئرا لباضررا للبت و ررا بألعضوء 

 العمل المواد وطرائق

 Morphological study -:الدراسة المظهرية : أولً 

  صااجورللبتااش جمصاات ماار  ، تاام لالعتمااود فااش ىااذه لبدرلسااا علاا  لبصرنااوت لبطررااا للبمجففااا 
لىاش  0310اال  لبجلالت لبثقلرا لبتاش  جررات فاش عاوم  Pyrus communis منول لب م ر  

 حسااتنومثطااا مار منااوطق ماتلفااا ماار مدرناا لبملماا  لماار ) اورمر ,  االنفرس , لباارم , زعفرلنااش( 
 لبمصاما مر فرلع مدرررا زرلعا نرنل  .، نرنل   

لبحرلعم للأللرلق للألزىور للب مور للبحذلر درست لبمفوت لبمظيررا  لصملت لبمفوت     
لب مور للبحذلر لعرا بلحرلعم للأللرلق للألزىور ل ااااااابلصرنوت للبتش صملت درلسا لبمفوت لب مرا للبن

ذت قروسوت مر    عرنا اااااعرنا ب   مفا ل ا 01 – 03بصدد مر لبصرنوت لترللثت حرر 
لفثمت لبصرنوت حاللسطا مجير لبتصررح للبمجير ، ب ا  مفا  وً قروس 03 – 03ت حرر ااااترللث

 سيو . فش قرو  ocular micro meter       لباامر ب للستصمو  مقروس لبصدسا لبصرنرا لبمدرجا
 

 :  Palynological Study ثانيًا : دراسة حبوب المقاح
لبنوضاجا للبمثفلظاا فاش  لألزىاور(  Anthersدرست ثحلب لبلقاوح لبمستثمالا مار متالص )     

إذ  فاش صاير لذلر لنرساور،  % لبتش جمصت مر لبثق    ناوء لبجالالت لبمردلنراا03لب ثل  لال رلش 
لاذ متص نوضج مر عرنا طررا فش زجوجا سوعا ل ضرل إبريو قطرلت مر محغا لبسفرلنرر جلاش 

إحرتش حااحصااد ذبااص تاام فااتح لبمتااص  (  Al-Mayah,1983 )رررر ثسااب لبطررقااا لبتااش لتحصيااو ساا لر
السااتارلج ثحاالب بقوثااو لتصررضاايو بلمااحغا  اام سااثحت ثحاالب لتاام ىاارس لبمتااص ، تصااررح دقرقتاارر 

حللسطا قطورة اوما ب   منل للضاصت علا  صاررثا زجوجراا ، لبمستارجا ما لبمحغا  لبلقوح
لثضاارت صاارلئح ب اا  ماانل  اام لضااا غطااوء لبصااررثا حرفااق لفثماات تثاات لبمجياار لبضاالئش ، 

 لجدت فش ثحلب لبلقوح . إربمالثظا لبتغوررلت 
فااش لبمثالر لبقطحااش  اا  ثحاا   حصاود( ثحااا بقاوح لب اا  مانل لثسااب 01لبقروسااوت باا )   ااذت    

(P )Polar view  للبمثالر لالساتللئشEquatorial view ( E)  حار قرماا  ماغر ل  لثاددت 
للمال  micrometer ocularدرجاا ا لبمراب   منيو ما مصدالتيو حوساتادلم مقراوس بصدساا لبصرن

حوبقروسااوت لماالرت ثحاالب  باومااالثحاالب لبلقااوح ب اا  ماانل تفماارلرو لعملاات لبجاادلل    صاا و 
  .بمر ب لبضلئش لحوبمجير  بلقوحل
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 Chemical Study -ثالثًا : الدراسة الكيميائية :

لعتمااادت ىاااذه لبدرلساااا علااا  لبصرناااوت لبطرراااا للبمجففاااا لبتاااش جمصااات مااار لألصاااجور لصاااملت     
 Identification ofبمر حاااوت لبفرنلبراااا فاااش لأللرلق حصاااض ل لبدرلساااا لب رمروئراااا تصاااارص 

phenolic compounds in leaf وستادلم تقنرا  رلملتلغرلفرو لبطحقا لبرقرقا ح(TLC) Thin 

layer chromatography ( ثسااب لبطررقااا لبتااش ذ رىااوHarborne,1966  )   فااش لب صاال
حوساااتادلم جمصااات ب ااا  مااانل مااار لألمااانول لبمدرلساااا لبتاااش  ، عااار ىاااذه لبمر حاااوت فاااش لأللرلق

لتام  ، لبمر حاوت لبفرنلبراا ( فش فما Butanol : aceticacid : water 4:1:5) BAWلبمذرب 
 Developingحاارش ماافوئح ىااالم لبساالر و لبرقرقااا بلمااللد لب وصاافا للبمظياارة  spotsلبحقااا  إظيااور

لمااودة  Ammonia vaporللبمسااتادم فااش لب صاال عاار لبمر حااوت لبفرنلبرااا م اا  حاااور لالملنرااو 
KoH  1تر راز( %Harborne,1966  :Mabry,1970   :Stahl,1969 )  إذ  ، دلماودة لبراال

لبمر حااوت  تلجااد إنيااو    اار فوئاادة فااش إظيااور لبمااللد لبفرنلبرااا .فااش لألماانول لبمدرلسااا  صاماا
للباماوئص لبللنراا بلحقاا لبمصاوىدة  Relative flowلبفرنلبرا لعتمودل عل  قرما لبساررور لبنساحش 

لذباص  ، برالدفش لبضلء لالعترودا للبتغرر لبللنش لبذا طر  علريو حصاد لساتادلم حااور لالملنراو  ل ل
 ( ما م رالتيو لبمنصلرة حوستادلم لبظرلل نفسيو .Rfحمقورنا قرما )

 Results النتائج 

 Morphological Studyأول الدراسة المظهرية 

 : Buds البراعم

، مار ثراث لبمافوت لبنلعراا  للضاح غاوررلبثاوبش بحارلعم لألمانول لبمدرلساا ت حثاثتحرر مر لب  
فمااار ،  م ااار لالساااتفودة مااار ىاااذه لباماااوئص للبتغاااوررلت لبميماااا لتلظرفياااو ب غااارلض لبتمااانرفرا 

ثرث لبص   تحورنت حرر لبص   لبم لث لبمالحش فش لبمنل  اورمر لمالحاش فاش لبمانل  النفرس 
فاااش بااالر  لً لألمااانول تغاااورر   ماااو لظيااارتلرمثاااش فاااش لبمااانل زعفرلناااش لم لاااث فاااش لبمااانل لبااارم 

 ااالنفرس للبااارم  بمثمااار فاااش لبمااانل  اااورمر لحناااش ممااافر فاااش لألمااانول  )لبحااارلعم حااارر لبحناااش ل
 ماو ملضاح فاش لبجادل  ، لزعفرلنش( لبلثظ  ر جمرا لألمنول تثلا عل  صاصررلت فاش لبحارلعم 

 ( .1) للبص  ( 1)
 Leaves األوراق

 Petiolateلمصنقا    Simpleحسرطا   لرلقلألمنول قرد لبدرلسا حأنيو   لرلقلمتوزت     
إذ تحورنت لألمنول مر ثرث طل  لبسلرق  Alternateترترحيو عل  لبسوق متحودبا  لنظوم

 ظيرت  ، لنم  لبلرقا مر ثرث لبطل  للبصرض لبلر لبنم  لص لو مر ثرث لبص   للبللر
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 الكمثرى.....تشخيص بعض أصناف 

لبنم  فقد   حصود  مو ovateجمرا لألمنول لبمدرلسا ذلت بلر لاضر لص   حرضلا   ر
م مل (43-03م لعرضو )مل (03-03  لبنم  مو حرر )ثرث ترللح مصد  طل  وً تحورن  ظيرت

سم  مو   )01 – 51 طل  لبسلرق ) م لمصد  طل  لبنم  /مل (43-03لمصد  طل  لبسلرق )
 .( 0( للبص   )0ملضح فش لبجدل  )

 
 Pyrus communisالكمثرى من  أصنافلربعة (الصفات الكمية والنوعية لمبراعم 2جدول)

 المدروسة مقاسة بالمميمتر

 
 المدروسة L. Pyrus communis( أشكال البراعم ألصناف الكمثرى2الشكل )

 

 األصناف
 طول

 البرعم
+S.D المعدل

عرض  
 البرعم

+S.D المعدل
 

 معدل طول

 عرض/
 لون البرعم شكل البرعم

الكساء 
 السطحي

 4.5 3.5 – 5 كارمن
 شعٌرات قلٌلة بنً محمر مثلث مخلبً 1.5 0.54 3 2 – 4 0.72

 3.4 2.5 – 4 كونفرس
 بنً مصفر مخلبً 1.4 0.47 2.4 2 – 3 0.57

عدٌم 
 الشعٌرات

 4 3 – 5 وليم
 بنً مصفر مثلث 1.2 0.31 2.9 2 – 3.5 0.66

ٌحوي 
 شعٌرات قلٌلة

 بنً مصفر رمحً 1.5 0.51 3 2.5 – 3.5 0.52 4.5 4 – 5.5 زعفراني
ٌحوي 

 شعٌرات قلٌلة



 
 

430 
 

  نور نبيل يحيى

 المدروسة Pyrus communis الكمثرى من  أصنافألوراق أربعة الصفات الكمية  (2جدول)
 مقاسة بالمميمتر

 

 
 المدروسة L. Pyrus communisألصناف الكمثرى األوراق( أشكال 2الشكل )

 
 

 

 
 األصناف

 طول
 النصل

+S.D المعدل
عرض  

+S.D المعدل النصل
طول  

 السويق
+S.D المعدل

 

معدل طول 
النصل / 
عرض 
 النصل

معدل 
طـول 

النصل / 
طول 
 السويق

 20 15 0.70 30 20 – 40 0.46 40 35-45 0.50 60 01-13 كارمن

 20 16 0.51 35 30 – 45 0.50 40 30 – 50 0.45 65 50 – 75 كونفرس

 25 18 0.47 30 20 – 35 0.43 35 30 – 45 0.47 65 60 – 75 وليم

 15 1.1 0.51 40 35 – 45 0.53 55 50 – 60 0.49 65 60 – 70 زعفراني
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  Flowerاألزهار 

ثرااااث تمراااازت  ماااانول لب م اااار  ، بااام تظياااار لألنظمااااا لبزىررااااا للألزىااااور تحورنااااو ملثلظااااو  
( ل زىورىاو Indeterminate) Recemoseلبمدرلسا حاأر نظومياو لبزىارا مار لبنالع غرار لبمثادد 

 umbel ل تصحو مظلا  Clusterلقد تلجد حص   عنوقرد  Racemeمرتحا حص   نلرلت عنقلدرا 

– like racemes  للألزىااور  حراارة  ، زىاارة فاش لبناالرة لبللثاادة 10 – 0لتتاارللح عادد لألزىااور ماار
 Bisexual ا  نوئراااااااا لبجااااااانس  Hermaphroditeان راااااااا  Whiteلبثجااااااام ذلت بااااااالر لحااااااارض 

  أساااارو  لرلق(  0 – 1للب اااأس م باااال مااار )  Epigynousللبمحااارض ماااانافض للبزىااارة علااااااالرا 
sepals  لألنحالبل ونت لأللرلق لب أسرا سوئحا مر لألعل  لمتثدة ماا ، بتلرج ل  لرلقمتحودبا ما 
 ( .0 مو ملضح فش لبص   ) وً لمالح وً  ونت تثلا طرف، لبتلرج   لرلقلمو ، لبتاتش 

   Flowering Peduncleالحامل الزهري 

تمتااااوز ح لنيااااو ذلت ثوماااا  زىاااارا   زىورىااااو لبحثااااث ظياااارت لبدرلسااااا لر جمرااااا لألماااانول قرااااد   
تقررحاو  وً لقاد  اور طلباو  وحتا ، فش طلبو حرر لألمانول وً ملثلظ لً لقد لظير تغورر ، نش لبص   لسطلل

( ملااام لمااااو 01 – 14لذ تااارللح مصاااد  طلباااو فااااش لألمااانول قراااد لبدرلساااا حااارر ) ، بلمااانل لبللثاااد
( ملام  ماو 4 – 1,0لذ تارللح حارر ) ، جادل حارر لألمانول الً لألنحلب لبتاتش فقد  ور لالااتالل قلار

 ( .0لبجدل  )ملضح فش 

 Calyx الكأس

سوئحا مار لألعلا  لمتثادة   لرلقرت لر مر امسا  لبحثثلب أس فش جمرا لألمنول قرد  
ملساوء  تلبم تظير تغوررلت فش  حصودىو ل ص وبيو بألمانول لبمدرلساا ل ونا ، مر لألنحلب لبتثتش

 ذلت بلر لاضر ممفر . 

 Corollaالتويج 

 ،  حتالت( حرضوء لبللر تلرجرا )  لرلقتحرر مر اال  لبدرلسا لر لبتلرج رت لر مر امسا   
ثرث  ور مصد   حصودىو ، ش  حصودىو اااااااااااااااااااااااااااااااااااالقد تحورنت لألمنول ف، تثلا عل  طرل لمالب 

ش جمرا لألمنول اااااااااااااااااا( ملم عل  لبتللبش ف14 – 2( ملم ل )12 – 1,10لبطل  للبصرض( ) )
 لبمدرلسا .
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  نور نبيل يحيى

 : Androeciumجهاز الذكورة 

جيوز لبذ لرة م لر مر عادد  حرار مار لالسادرا تارللح مصاد  عاددىو فاش لألمانول لبمدرلساا  إر 
 . Filamentsط رلال  Antherتت لر مر متص ، ل   سدلة ، ( سدلة 12 – 10حرر )

   Anthersالمتوك 

 لااالنررر لمتثااادرر  bilobedراااا لألمااانول لبمدرلساااا تت ااالر مااار فمااارر لبمتااالص فاااش جم إر    
لر حاادلاليمو ثحاالب بقااوح غزراارة لردرااا اااااال اا  فااص رثاالا   رسااش بقااوح ر ، حللسااطا رلحااط للسااا 

( ملااام فاااش 1,1 - 0,3لذ تااارللح مصاااد  طااال  لبمتاااص )، لبااام تظيااار تغاااوررلت فاااش  حصودىاااو  ،  لبلاالر
 لألمنول لبمدرلسا .

 Filamentالخويطات 

لبالرطااوت بألماانول لبمدرلسااا  وناات ماار لبناالع لالسااطللنش لرفرااا نسااحرو للتمااو  لبااالرط  إر   
حوبمتااص ماار لبناالع لبثاار لتحورناات لبالرطااوت فااش لطللبيااو فقااد  ااور مصااد  طاال  لبااالرط فااش جمرااا 

 ( ملم .1 – 1,4لألمنول لبمدرلسا مو حرر )

   Gynoeciumجهاز النوثة 

لر جيااوز لألنل ااا ماار مدقااا مر حااا م لنااا ماار امسااا  رلحاا  متثاادة فااش رااا لبدرلسااا لبثوب فااش    
 لبمحرض لامسا  قالم لامسا مروسم .

 Ovaryالمبيض 

ظياار تغااورر فااش رلباام ،  لبمدقااا م لنااا ماار محاارض مفاارد للثااد متضااام بلنااو لاضاار فااوتح  إر    
 لبللر للبص   للألحصود .

 Styleالقمم 

لبمرساااام ل ظياااارت لبدرلسااااا لنااااو لسااااطللنش لبصاااا   ىاااال لبجاااازء لبااااذا راااارحط حاااارر لبمحاااارض ل  
Cylindrical ( فش جمرا لألمنول لبمدرلسا ل ور مصد  طال  1فش جمرا لألمنول لعددىو )

 ماااو  ، ( ملااام فاااش جمراااا لألمااانول لبمدرلساااا 0,0 - 1,1لبقلااام فاااش جمراااا لألمااانول ماااو حااارر )
 (.0ملضح فش لبجدل  )

ثرااث  ااور مصااد  طلبااو      ، ظياار تغااورر فاااااش طلبااو رنتيااش لبقلاام حوبمرساام لباام ر:  Stigmaالميســم 
 ( ملم فش جمرا  لألمنول لبمدرلسا .0.5) 
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 الكمثرى.....تشخيص بعض أصناف 

  L. Pyrus communisالكمثرى  أصناف من  ألربعة الصفات الكمية لألزهار( 3جدول )
 ) مقاسة بالمميمتر(المدروسة 
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  نور نبيل يحيى

 
 المدروسة .Pyrus communisLألصناف الكمثرى  األزهار( أشكال 3الشكل )

 
 Fruiting Partsاألجزاء الثمرية 

 -: fruitالثمار 

لمتااوزت  ماانول لبنااالع لبمدرلسااا حااور  مورىاااو ماار نااالع لب مااور لب وذحااا لر لبمحااارض ملااتثم ماااا    
لصا ليو لثجمياو للزنياو لبلنياو . ثراث لر صا     حصودىاولبتات . لذ لاتلفت لألمنول مر ثراث 

( ل م اارا متطااول  فااش   ااورمر ,  االنفرس , زعفرلنااش ) لألماانوللب ماارة ظياار حصاا    م اارا فااش 
فاش  ًل ،للاضار ممافر ، فاش لبمانل  اورمر  لً لمو بلر لب مرة فقد  ور لاضر مثمر ، لبمنل لبرم 

 .وً لفش لبمنل لبرم  ور بلر لب مرة لاضر غومق، لبمنفرر  لنفرس لزعفرلنش 

لب مرة فش لألمنول لب مرة فمر ثرث طلبيو ترللح مصد  طل    حصودحاملص   مو     
لمو  ، م فش جمرا لألمنول لبمدرلسامل (13 – 01م لعرضيو )مل( 13 - 13لبمدرلسا حرر )

لمو حوبنسحا بثجم ، (غم 130 – 12مر ثرث ترللح مصد  لزنيو حرر )  رضوتحورنت فلزر لب مرة 
 10  ش لبمنل لبرم ااااااااااااااثرث  ور ف، لبمدرلسا  لألمنوللجلد لاتالل حرر   رضولب مرة الثظ 

 ور مصد  ثجمو فلمو لبمنل زعفرلنش  0ملم 111للبمنل  ورمر  0ملم 00ل لنفرس  0ملم
 (.4( للبص   )4 مو ملضح فش لبجدل  ) ،0ملم04
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 الكمثرى.....تشخيص بعض أصناف 

المدروسة  .Pyrus communis Lالكمثرى   من  ألربعة أصناف لثماراصفات  ( 4جدول )
 مقاسة بالمميمتر
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  نور نبيل يحيى

 
 المدروسة .Pyrus communis Lألصناف الكمثرى  الثمار( أشكال 4الشكل )

 
 Seedsالبذرة 

ثراث  اور  لألمانول ،تمنرفرا فش عاز    ىمرا ل حصودىولبدرلسا لر بص   لبحذرة   ظيرت 
فاش ثارر فاش لبمانفرر  النفرس للبارم  ،  م ارا متطاولالً ص   لبحذرة فش لبمانل  اورمر لزعفرلناش 

فقااد تارللح مصااد  نسااحا   حصودىااو  ماو( 1 مااو ملضاح فااش لبصاا   ) ،  اور صاا   لبحااذرة  م ارا لبصاا  
( ملام علا  لبتاللبش 0,4 - 1,0( ملام ل )2 – 1لبمدرلسا حارر ) لألمنولطلبيو إب  عرضيو فش 

 . (  1للبص   )  (1 مو ملضح فش لبجدل  ) ، لبمدرلسا لألمنولفش جمرا 
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 الكمثرى.....تشخيص بعض أصناف 

 الكمثرى األربعة من ألصنافا بذور( صفات 5جدول )

   Pyrus communis L. المدروسة مقاسة بالمميمتر 

 

 
 المدروسة .Pyrus communis Lألصناف الكمثرى  البذور( أشكال 5الشكل )

 األصناف
 طول

 البذرة 
 +S.D المعدل

 عرض 

 البذرة
 +S.D المعدل

  نسبة طول

 عرض 
 شكل البذرة

 م را  2.5 0.44 3.5 3 – 4 0.57 8 7 – 9 كارمن
 متطول 

  م را 2 0.46 4 3 – 5 0.52 8 7 – 9 كونفرس

  م را 2.5 0.51 4.5   4 – 5 0.70 9 8 – 10 وليم

 م را  2.2 0.48 4 3 – 5 0.55 8.5 8 – 9 زعفراني
 متطول 
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  نور نبيل يحيى

  Palynological Study دراسة حبوب المقاحثانيًا : 

لىاااش مااار طااارلز  Symmetricalقطحااارر متماااو لرر لمتناااوظررر  ألمااانولب ثحااالب لبلقاااوح إر     
ماتلفااا حثسااب لبملقااا لل لبمنظاار لبااذا  حأصاا و لتحاادل  Tricolporate للألاودرااد ال ااش لب قاالب 

 لت اااالر Polarviewلبقطحااااش  فااااش لبمنظاااار Trianqular  اااااتااار  ماااار االبااااو ، ثرااااث ت اااالر م ل
طال   ثراث لجاد لر لالمانول لبمدرلساا تارللح Equatorial viewفش لبمنظر لالستللئش  ا رلر

 ( مور رلمرتر.. 03 – 00لبمثلر لالسللئش حرر ) 

( مااور رلمرتر فااش 00لمااو لبمثاالر لبقطحااش ف ااور متحورنااًو لرضااًو فااش لبطاال  لتحاارر لر لقاا  مصااد  )  
ماانل ) لباارم(  مااو ملضااح فااش لبتر ر( ماار مااور رلم01لبماانل )  االنفرس( ل علاا  مصااد  طلبااو )

 ( . 0) لبص  ( ل 0فش لبجدل  )
لبزارفااا لبسااطثرا بمنطقااا لالسااتللء للبمنطقااا لبلسااط  لبمثرطااا حوألاودرااد فااش  لمااو ماار ثرااث     

 لتثتاوج تضاوررس لبغاالل، لتاتلل صادتيو تحصاًو بألمانول  pittedمنقرة  ونت فجمرا لألمنول 
 تمرزىو حص   لدق . ممو رلفر لبمجير لبضلئش ب  بلثحا لب  قلة ت حرر لعل لباورجش

 

 الربعة الكمثرى ألصنافالستوائي لحبوب المقاح و القطبي  ( طول المحور6جدول )

   Pyrus communis L. المدروسة بالمايكروميتر 

 

 لألمنول ت
 لبمثلر طل 

 لبقطحش
 لبمثلر طل  +S.D لبمصد 

 لالستللئش

 D.S+ لبمصد 

 2.6 82 82 – 82 3.3 32 63 – 82  ورمر 1

 2.2 88 82 – 13 3.0 83 68 – 82  لنفرس 8

 2.9 62 63 – 82 4.1 62 22 – 63 لبرم 6

 3.1 83 68 – 82 3.4 62 22 – 82 زعفرلنش 2
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 الكمثرى.....تشخيص بعض أصناف 

 
 المدروسة .Pyrus communis Lألصناف الكمثرى  حبوب المقاح( أشكال 6الشكل )

 Chemical Studyثالثا : الدراسة الكيميائية 

 Thin Layer (T.L.C)لبطحقا لبرقرقا نتوئج تثلر  لب رلملتلغرلفرو  ظيرت  

chromatography لب م ر  لبمدرلسا تغوررلت مر ثرث مثتلروتيو مر لبمر حوت  ألمنول
 . منيو لبمظيررا للبتصررثرا،  لألار لبفرنلبرا ممو رم ر عدىو دالئ  تمنرفرا تدعم لبمفوت 

دلر   منولفش  لأللرلقللتضح مر اال  لبدرلسا ظيلر مر حوت فرنلبرا مصرنا فش مستالص 
مر حوت تصلد إب   1لقد صامت  لألمنولظيرت مر حوت  ار  فش حقرا فش ثرر . غررىو 

(   1،  0 ( للبص   ) 1،  0 للبملضثا فش لبجدل  ) Phenolic groupsلبمجومرا لبفرنلبرا 
 لىذه لبمر حوت :

1- Querecetin  لبمدرلسا . لألمنولفش جمرا  لجد 

0- Querecetin-7.glucoside  لبمدرلسا. لألمنوللجد فش جمرا 

0- Myricetine . لجد ىذل لبمر ب فش لبمنل زعفرلنش 

4- Rutin . لجد ىذل لبمر ب فش لبمنفرر  ورمر ل  لنفرس 

1- Luteolin-7.glucoside . لجد ىذل لبمر ب فش لبمنل  ورمر 

0- Luteolin  ورمر ل لنفرس لزعفرلنش . لألمنوللجد ىذل لبمر ب فش  

0- Kampferol . لجد ىذل لبمر ب فش لبمنل  لنفرس 

1- Apigenine . لجد ىذل لبمر ب فش لبمنفرر  ورمر للبرم 
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 أصناف الكمثرى.....تشخيص بعض 

 ي أصنافــلممركبات الفينولية التي تم الكشف عنها ف RF( قيم 7جدول رقم )

 المدروسة   .Pyrus communis L   الكمثرى 

 المركبات   
  

 األصناف
Qurecetin-

7.glucoside Myricetine Luteolin-

7.glucoside Rutin Qurecetin Luteolin Kampferol Apigenine 

 92  75 65 58 46  30 كارمن

  86 75 64  48  31 كونفرس

 90   67    30.7 وليم

   76 64   43 32 زعفراني

 

 

 
 المدروسة  .Pyrus communis Lالكمثرى    ألصناف( توزيع المركبات الفينولية 8جدول )

 

 المركبات   
  

 األصناف
Qurecetin-

7.glucoside Myricetine Luteolin-

7.glucoside Rutin Qurecetin Luteolin Kampferol Apigenine 

 +  + + + +  + كارمن

  + + +  +  + كونفرس

 +   +    + وليم

   + +   + + زعفراني
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 .....تشخيص بعض أصناف الكمثرى

 
 ( مواقع المركبات الفينولية عمى صفيحة كروماتوغرافيا7شكل )

 Pyrusي أوراق أصناف الكمثرى ـف BAW( باستخدام المذيب T.L.Cالطبقة الرقيقة )  -

communis L. . المدروسة 

 
( يبين مواقع المركبات T.L.Cصفيحة كروماتوغرافيا الطبقة الرقيقة ) ( 8الشكل )

 والكاشف بخار اليود. BAWالفينولية في األوراق باستخدام المذيب 
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  نور نبيل يحيى

                                                                                   Discussion المناقشة
لبمزرلعا فش  .Pyrus communis L ر اال  لبدرلسا بلمفوت لبمظيررا بحصض  منول لب م ر ام

تمنرفرا فش عز    ىمراللب مور للبحذلر ذلت  للألزىور للأللرلقبمفوت لبحرلعم   رتحرر  ، مثوفظا نرنل 
تمنرفرا ل حر ممو ىل علرو فش لألزىور فش عز    ىمراللبحرلعم بيو  لأللرلقمفوت   ر إال لألمنول ،
لب  رر مر لبحوث رر   رلبر تتأ ر حوبظرلل لبحرئرا عل  لبرغم مر ، لبمدرلسا  لألمنوللتصارص 

ق مااااا مو ااااااااااالىذل رتف، بلتأ ر حوبظرلل لبحرئرا  لبنحوترا عرضا لألجااااااااازلء    ر لأللرلق  ر إباااااا تصرر 
: سصرد ،  0331: لبصحودا ، 0332: لبجللرا ، 0330: لبمصوضردا  ،  1201مثمد ،  ره )اااااذ 

  حصودىولمو حوبنسحا بل مور مر ثرث .                                                                                                                                                                                       . ( 1220
لبمدرلسا مر اال   لألمنولتمنرفرا  حررة فش عز  لتصارص   ىمرا  ظيرتلص ليو لثجميو لبلنيو 

 , Davis , 1963    :Smith)   ذ رهمو مر لىذه لبنتوئج تتفق ما  ملبنتوئج لبتش تم لبثمل  علري

1976  :AL-Mayah , 1983  ) .      .                                                                        
مر فأظيرت لبمدرلسا  .Pyrus communis L  لب م ر  ألمنوللب لبلقوح  ااااااااااااااااااادرلسا ثح لمو

فرو ثسب لبمثلر لبذا ظيرت فش ص ليو تغوررت ل ،  للألاودردلب قلب   ال ش TricolPorateطرلز 
ش لبمثلر لبقطحش حوبص   لبم لث ااااااااااااااااااااااااااااالف Sphericalحوبمثلر لالستللئش حوبص   لب رلا لظيرت 

Trianqular  لبمدرلسا لألمنولفش جمرا  (Erdtman , 1952 ) ل  اااااااااااا، لمو حوبنسحا بمفا ط
لمر  ،  لبمدرلسا لألمنولفش عز  لتصارص   ىمرابرس بيو  ، فأظيرتللبزارفا لبسطثرا  لألاودرد

  رلب نو رم ر  ،   لب م ر   منولقلرلا فش عز    ىمرااال  مو تقدم تحرر لر مفا ثحلب لبلقوح ذلت 
    رفش لبتصرل عل  مفوت دقرقا   بل لستادم لبمجير لالب ترلنش لبموسح موراااال حر ف ت لر ذلت  ىمرا

                                                                         .  .                       .للبفتثوت للألاودرد بثحلب لبلقوح م   لبزارفا لبسطثرا
-Querecetinل  Querecetinلتضح لجلد لبمر حوت لرضًو مر لبنتوئج لبتش تم لبتلم  لبريو 

7.glucoside  نلع  لب  لألمنولتلص  لنتموءممو رد  عل  ، فش جمرا لأللرلق بألمنول لبمدرلسا
ثرث لر م   ىذل لبتللجد ر رد  ، للثد لىذه لبثوبا تص   ظوىرة تطلرررا عل  جونب  حرر مر لألىمرا

ممو رصزز  لنيو  ،  لبنلع مر ثرث اموئميو لب رمروئرا  منوللد رلحطا تطلرررا مصتر ا حرر اااالج
:  0331: لبصحودا ، 0332: لبجللرا ، 0330لبمصوضردا ، ) للثدة  مرتحا تمنرفرا ااااااااااااااالد إبااااااااااااتص

Al-Mayah , 2001)   مر حوت تصلد  1ثرث تم تصارص  إبريوللر لبنتوئج لبتش تم لبتلم
:  Cheny,1999) لىذل رتفق ما مو ذ ره Phenolic groupلبفرنلبرا   لبمجومرا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااإب

Akowuah,2003 )لبمر حوت لبفرنلبرا فش لبصوئلا لبلردرا إب  لجلد  لبلذلر  صورلRosaceae ر  لل 
ز  إب  لالرتحوط لبجرنش ااقد رص، لبمدرلسا لألمنولش بلثظت فاااش لبمر حوت لبفرنلبرا حرر البتغوررلت لبت

لمر  م ستلفر مصطروت جدردة   لبرار حوت النيو برست مااش م صرلت تمنرفرا ميما ب اش تصطاالبيذل في
:  Samuel,1987 )    دهذل مو اااااااالى لألاربدرلسا عالقا لبنحوتوت حصضيو حوبحصض 

Harborne,1973 ). 
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 .....تشخيص بعض أصناف الكمثرى

 المصادر 
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   . مصر ، للطباعة دلتا مركز . األولى الطبعة . وإنتاجها

 للصفات مقارنة تشخٌصٌة دراسة . ( 2009) جرجٌس صاٌل هاٌس ، الجواري -2
 ، نٌنوى محافظة فً .Pistacia vera L الفستق ألصناف والكٌمٌائٌة المظهرٌة

  .العراق ، الموصل جامعة ، التربٌة كلٌة ، ماجستٌر رسالة

 التصنٌفٌة األهمٌة ذات الصفات مقارنة . (2008) شهاب محمد رـــعم منى ، العبادي -3
 رسالة ، نٌنوى محافظة فً النامٌة  Olea europaeae الزٌتون أصناف لبعض
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