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الخالصة
تضمف البحث الحالي دراسة حبوب لقاح ستة أجناس مف العائمة المركبة وىي

(Chrysanthemum L ,Gazinia

)  Gaertn,Gerbera.F.Gmel,Leontodon L,Tagetes L, Zinnia Lفي العراؽ  .وقد تبيف اف حبوب المقاح كانت ثالثية
الفتحات واالخاديد .واتضح اف لصفات السطح الخارجي لحبوب المقاح و لصفة وجود االشواؾ اىمية تصنيفية لعزؿ االجناس.
الكممات المفتاحية :حبوب المقاح ،المركبة ،الداودي ،كزانيا.

Abstract
The paper comprise comparative polynological study of species of genera belong to the family
of Compositae (i.e. Chrysanthemum L,Gazinia Gaertn,Gerbera f.Gmel , Leontodon L ,Tagetes
L,Zinnia L) in Iraq. Pollen grains were found to be Tricolporate. In addition, the status of the presence
of thorns importance of taxonomic isolate genera .
Keywords: Pollen grain, Compositae, Chrysanthemum , Gazinia.

المقدمة
يعد عمـ حبوب المقاح مف العموـ البيولوجية الميمة التي حظيت باىتماـ واسع مف قبل المصنفيف

 Taxonomistsوالتي ساىمت في حل الكثير مف المشاكل المتعمقة بالعموـ االخرى كعمـ تصنيف النبات Plant

 taxonomyوعمـ طبقات االرض  Geologyوعمـ المتحجرات النباتية  Paleobotanyوبيذا فاف ىذا العمـ يعد
مف العموـ التطبيقية الميمة وىذا ما اكده ) . (Moore and Webb,1978واف اوؿ مف استعمل مصطمح
 Palynologyىما ىايدي ووليميز  (1945) Hyde and Williamsوالذي يعني عمـ حبوب المقاح Pollen
واالبواغ .Spores

تعد العائمة المركبة مف اىـ العائالت التي درست حبوب لقاحيا قديما حيث وصفت الوؿ مرة مف قبل

فشر (1890)Fisherثـ يمييا دراسات ود ىاوس Wodehouse

) (1926,1928a,b,1935الشاممة لمعظـ

اجناس العائمة المركبة باستخداـ المجير الضوئي حيث كانت دراستو مف الدراسات الميمة اذا ميز  3انماط في
زخرفة حبوب المقاح وىي-:

 / Psilate-1تكوف حبوب المقاح فييا ممساء .Smooth

 / Echinate-2تتميز فييا حبوب المقاح بانيا ذات اشواؾ مشوكة.

 / Lophate-3تحتوي فييا حبوب المقاح عمى انخفاضات او تجاويف  Lacunaeمحاطة بجسور او
عوارض Ridges

وفي ىذا النمط تكوف حبوب المقاح بنوعيف اما ممساء  Smoothوتسمى

 Psilolophateاومحتوية عمى اشواؾ  Spinesوتسمى .Echinolophate

مف الدراسات الواسعة عمى العائمة ايضا ىي الدراسة التي اجراىا أردتماف  (1952)Erdtmanفقد درس

 400نوعا و 155جنسا تمييا دراسة ستيبا (1960) Stepaوستيكس Stix
يعود لمعائمة المركبة .
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) (1960التي درست 235نوعا

واشار رادفورد واخروف  (1974)Radford et alالى اف صفات حبوب المقاح اىمية تصنيفية مميزة في

تحديد المراتب التصنيفية السيما بعد استخداـ المجير االلكتروني الماسح )Scanning Electron (SEM
 Microscopeوالمجير االلكتروني النفاذ). Transmission Electron Microscope (TEM

اما سكفارال واخروف  (1977)Skavarla et alفقد ذكر اف دراسة ستيكس  (1960) Stixمف اوسع الدراسات
التي اجريت عمى حبوب المقاح في ىذه العائمة

فضال عف ذلؾ دراسة بال كمور وآخريف

)(1995

 Blackmore et alفي اف لعدد الفتحات ومواقعيا في حبوب المقاح اىمية في دراسة الرتب والعائالت والعشائر.
أما دراسة توريز (2000)Torresالتي تعد مف ضمف الدراسات الحديثة لمعائمة المركبة اذا تضمنت دراسة العالقة

بيف حجـ حبة المقاح وطوؿ القمـ الميسمي في العائمة المركبة  .اما في العراؽ فقد صدرت دراسة مظيرية لحبوب

لقاح بعض انواع العائمة المركبة مف قبل كريـ وعمي  (1979) Karim and Aliوقد شممت االنواع

 Chrysanthemum coronariumو Tagetes patulaو. Zinnia elegans

اف لحبوب المقاح صفاتا ميمة تجعميا ذات فائدة واىمية كبيرة في الدراسات التصنيفية ومف ىذه الصفات

شكل حبة المقاح وحجميا فضال عف الوانيا ونوع الزخارؼ  Ornomentationsعمى اسطحيا ووجود الثقوب
واالخاديد Pores and Colpiواعداد ىذه االخاديد واشكاليا والثقوب في سطح الحبة الواحدة
).(Erdtman,1971

طريقة العمل

اعتمدت الدراسة الحالية لحبوب المقاح عمى العينات الطرية التي جمعت خالؿ السفرات الحقمية
والمودعة في معشب جامعة بابل (جدوؿ  )1المحفوظة بكحوؿ اثيمي  ،70%وقد اتبعت طريقة المياح (Al-

 )Mayach ,1983مع بعض التحوير  .اختيرت ) (6-3زىيرة ناضجة غير متفتحة مف كل رأس زىري ثـ
نقمت إلى شريحة زجاجية نظيفة و وضعت عمييا قطرة ماء و أُزيل الكأس الزغبي و التويج و المدقة حيث تـ

الحصوؿ عمى االسطوانة السدوية  Staminal Cylinderبعدىا نقمت المتوؾ الى شريحة زجاجية اخرى
ووضعت عمييا قطرة مف صبغة السفرانيف – جمي كميسريف ثـ فتحت الستخراج حبوب المقاح بعدىا أزيمت بقية

أجزاء المتوؾ ووضع غطاء الشريحة  Cover slipبرفق .

فحصت الشرائح تحت المجير الضوئي المركب نوع  Olympusو أخذت القياسات لػ ) (50-30حبة لقاح لكل
نوع و في بيئات مختمفة حيث قيس الطوؿ المحور االستوائي  Equatorial Axisوطوؿ المحور القطبي Polar
 Axisو طوؿ األشواؾ و قطر فتحة اإلنبات و سمؾ الجدار لكل حبة لقاح باستخداـ مقياس العدسة العينية
المدرجة  Ocular Micrometerو صورت بوساطة الكامي ار المنصوبة عمى المجير المركب نوع Olympus

تحت العدسة الزيتية . Oil Immersion Lens

النتائج

أتضح مف الدراسة الحالية بأف حبوب المقاح في األنواع قيد الدراسة ىي مف الطراز  Tricolporateحيث

تحتوي عمى ثالثة ثقوب لإلنبات  germination poresاما شكل حبة المقاح فقد تـ استخراج النسبة بيف طوؿ
المحور القطبي وطوؿ المحور االستوائي لتحديد شكل حبوب المقاح واتضح اف كل حبوب لقاح االنواع المدروسة

ذات شكل كروي متطاوؿ  prolate spheroidalباستثناء النوعيف  Gerbera jamisoniو Leontodon

 laciniatusفكانت ذات شكل كروي مفمطح  Oblate spheroidalلوحة ) (1وتنقسـ عمى ثالثة مجاميع
اعتمادا عمى تقسيـ دراسة ود ىاوس  (1935) Wodehouseالمجموعة االولى  -:تضـ االنواع المشوكة
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( Echinateتحتوي عمى األشواؾ) كما في االنواع

patula

و. Zinnia elegans

Chrysanthemum coronarium

و

Tagetes

المجموعة الثانية  -:وتضـ االنواع الممساء ( Psilateال تحتوي عمى األشواؾ ) كما في النوع Gerbera

 jamisoniوتعد صفة مميزة ليذا النوع الذي يمكف عزلو عف باقي األنواع .

المجموعة الثالثة  -:وتضـ االنواع التي تحتوي عمى االنخفاضات والتجاويف محاطة بجسور وتكوف

مشوكة  Echinolophateوتضـ النوعيف Gazinia splendens ,Leontodon laciniatus

اما معدؿ طوؿ المحور االستوائي ومعدؿ طوؿ المحور القطبي فقد اظيرت تباينا واضحا ما بيف األنواع

فقد سجل أعمى معدال في النوع  Gerbera jamisoniويبمغ ) (47.3مايكرومتر لممحور االستوائي و)(44.7

مايكرومتر لممحور القطبي وأدنى معدال

في النوع  Zinnia elegansويبمغ ) (23مايكرومتر لممحور

االستوائي و) (23.8مايكرومتر لممحور القطبي .نستنتج مف ذلؾ اف حبوب المقاح لألنواع قيد الدراسة تقع

ضمف فئة حبوب المقاح المتوسطة الحجـ ماعدا النوع Zinnia elegans

الصغيرة الحجـ حسب تقسيـ  (1971) Erdtmanكما مبيف في جدوؿ ).(2

فانو يقع ضمف فئة حبوب المقاح

اما النسبة بيف طوؿ المحور القطبي وطوؿ المحور االستوائي فقد قسمت عمى مجموعتيف -:المجموعة

األولى  -:اذا كانت النسبة اقل مف  1وضمت النوعيف  Gerbera jamisoniوLeontodon laciniatus

المجموعة الثانية  -:اذا كانت النسبة اكثر مف  1ضمت بقية األنواع شكل) .(1,2كما اظير الطوؿ تباينا

ممحوظا فقد سجل ادنى حد لمطوؿ يتراوح بيف ) (6.25-3.75مايكرومتر في النوع  Zinnia elegansاما الحد

األعمى يتراوح بيف ) (10.2-2.5في النوع  Gazinia splendensاما األنواع االخرى فيي متداخمة فيما

بينيا.

وبالنسبة لمعدؿ قطر فتحة اإلنبات فقد سجل اعمى معدال في النوع Gerbera jamisoni

ويبمغ) (11.25اما الحد األدنى لممعدؿ يبمغ ) (6.8مايكرومتر في النوع  Zinnia elegansاما األنواع االخرى
فيي متداخمة فيما بينيا.

وبخصوص سمؾ جدار الحبة تـ قياسيا دوف األشواؾ فكاف الحد األعمى في Gerbera jamisoni

مايكرومتر اما الحد األدنى فقد سجل في النوع  Leontodon laciniatusحيث
ا
حيث يتراوح بيف )(10-5

مايكرومتر اما األنواع االخرى فيي متداخمة فيما بينيا.
ا
يتراوح بيف )(5-2.5
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جدول ) (1العينات التي درست حبوب لقاحها مع ذكر مواقع الجمع وتاريخها

رقم العينة والمعشب المودعة به

األنواع

تاريخ جمع العينة

واسط -الصويرة

BLN-S.N Chrysanthemum
BLN.S.N coronarium

15/1/2015
3/3/2015

BLN-S.N Gazinia splendens
BLN.S.N

29/2/2015
15/3/2015

BLN-S.N Gerbera jamisoni
BLN-S.N
BLN-S.N Leontodon
laciniatus
BLN-S.N Tagetes patula
BLN-S.N

15/10/2014
2/2/2015
21/3/2015

بغداد -الجادرية
واسط -الصويرة
بابل –كمية العموـ لمبنات

15/12/2014
1/3/2015

BLN-S.N Zinnia elegans

موقع العينة

بابل
السماوة – قرب مركز قضاء السمماف
واسط الصويرة
بغداد-الجادرية
بابل – شارع  44قرب دائرة الزراعة

15/5/2014

جدول ) (2صفات حبوب المقاح لألنواع قيد الدراسة (مقاسة بالماكروميتر)
االنواع
Chrysanthemum
coronarium
Gazinia splendens
Gerbera jamisoni
Leontodon laciniatus
Tagetes Patula
Zinnia elegans

طول المحور
االستوائي E
37.5-22.5
))30
35-22.5
))29.6

طول المحور
القطبي p
37.5-27.5
))32.5
37.5-22.5
))30.3

55-35
)(47.3

52.5-32.5
))44.7

30-22.5
))26.2
40-27.5
))33.2

30-20
))25
47.5-27.5
))35.6

30-17.5
))23

30-20
))23.8

النسبة بين
P/E

اطوال
االشواك
7.5-5
))5.6
10.2-2.5
))6.3

قطر فتحه
االنبات
10-6.25
))8.4
10-5
))7.3

سمل طبقه
االمزاين
5.2-2.5
))4.06
7.5-2.5
))4.05

0.9

-

15-7.5
))11.25

10-5
))7.4

12.5-7.5
))10.6
12.5-5
))8.8

5-2.5
))3.5
7.5-2.5
))5.4

10-5
))6.8

7.5-3.7
))5.6

1.08
1.02

0.9
1.07
1.03

7.5-3.7
))4.8
10-2.5
))4.9
6.253.75
))5.25

األرقام خارج األقواس تمثل الحدين األدنى واألعمى وداخل األقواس تمثل المعدل
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عدد ثقوب
االنبات
3
3
3
3
3
3

2µm

لوحة ) (1التغايرات في اشكال وابعاد حبوب المقاح لألنواع قيد الدراسة
 -Bالمنظر القطبي

 -Aالمنظر االستوائي
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60
الحد األدنى
الحد األعلى

50

المعدل
40

30

20

10

0

Z.elegans

T.patula

Ge.jamisoni

L.laciniatus

Ga.splendens

شكل ) (1التغايرات في طول المحور االستوائي لحبوب المقاح لألنواع قيد الدراسة
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C.coronarium

60

الحد األدنى

50

الحد األعلى
40

المعدل

30

20

10

0
Z.elegans

T.patula

Ge.jamisoni

L.laciniatus

Ga.splendens

شكل ( )2التغايرات في طول المحور القطبي لحبوب المقاح لألنواع قيد الدراسة
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C.coronarium

المناقشة
تبيف مف الدراسة الحالية اف حبوب المقاح في االنواع قيد الدراسة ىي مف الطراز  Tricolporateاي
الطراز الثالثي الثقوب واالخاديد وىذا يتفق مع ما اشار اليو  (1979) Karim and Aliالى اف االنواع

 Chrysanthemum coronariumوpatula

 Tagetesو  Zinnia elegansتكوف ثالثية الثقوب

واالخاديد وىي مطابقة لمنتائج التي حصل عمييا .وتميز سطح الحبة بكونو مػف النوع المشػوؾ  Echinateفي
جميع االنواع ماعدا النوع  Gerbera jamisoniوعمى ىذا االساس قسمت عمى ثالثة مجاميع  -:المجموعة

االولى /حبوب لقاح تحتوي عمى اشواؾ وتضـ األنواع  Chrysanthemum coronariumو Tagetes
patulaو Zinnia elegansوالمجموعة الثانية  /حبوب المقاح ال تحتوي عمى األشواؾ وتضـ النوع Gerbera
 jamisoniوالمجموعة الثالثة /تضـ االنواع التي تحتوي عمى االنخفاضات والتجاويف محاطة بجسور وتكوف
مشوكة  Echinolophateوتضـ النوعيف  Gazinia splendens ,Leontodon laciniatusوبيذا نستنتج
اف لحبوب المقاح اىمية تصنيفية في عزؿ االنواع .
وتبػيف مف الدراسة ايضا اختالؼ االنواع في حجـ حبة المقاح (اختالؼ االنواع في اطواؿ المحوريف
االستوائي والقطبي ) فقد سجل أعمى معدال في النوع  Gerbera jamisoniويبمغ
مايكرومتر لممحور القطبي وأدنى معدال في النوع
ا
) (47.3مايكرومت ار لممحور االستوائي و)(44.7
مايكرومتر
ا
مايكرومتر لممحور االستوائي و)(23.8
ا
 Zinnia elegansويبمغ )(23

لممحور القطبي .وقد

قسمت االنواع عمى مجموعتيف عمى اساس النسبة بيف طوؿ المحور القطبي وطوؿ المحور االستوائي

-:

المجموعة األولى  -:اذا كانت النسبة اقل مف  1وضمت النوعيف  Gerbera jamisoniو Leontodon
.laciniatus
المجموعة الثانية  -:اذا كانت النسبة اكثر مف  1ضمت األنواع االخرى مما يعطي ليذه الصفة اىمية
تصنيفية في عزؿ االنواع  .ولطوؿ األشواؾ ايضا قيمة تصنيفية محدودة يمكف استخداميا كصفة مساعدة لعزؿ
بعض االنواع حيث امكف تقسيـ االنواع التي تحتوي عمى اشواؾ عمى مجموعتيف  /االولى  -:يكوف معدؿ طوؿ

االشواؾ اقل مف ( (5وضمت االنواع  Leontodon laciniatusوTagetes patula

والمجموعة الثانية

يكوف معدؿ طوؿ االشواؾ اكثر مف ) (5وضمت االنواع  Chrysanthemum coronariumو

 Gazinia splendensو Zinnia elegans

جدوؿ ) . (2وبالنسبة لقطر فتحة اإلنبات و سمؾ طبقة

األكزايف قد اظيرت تداخال واضحا بيف االنواع ومف ىذا يظير باف ليذه الصفات ذات قيمة تصنيفية محدودة
لعزؿ االنواع .
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