
 

 
 

  جھوریة العراق           

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي 

  كلیة العلوم   - جامعة میسان      

   الدراسات الصباحیة       

  

  

  

  دراسة مظھریة

                                      انواعلبعض حبوب اللقاح  

    Caryophyllaceaeالعائلة القرنفلیة 

  في العراق 

  

  بحث تقدم بھ الطالب 

  زهــراء صــاحل فــاضل  & ـامت ســارة ســعد حـ

  

  جامعة میسان  –إلى مجلس كلیة العلوم 

  كجزء من متطلبات نیل شھادة البكالوریوس في علوم الحیاة 

  

  أشراف 

  صادق صبیح كریم الطائي . م 

  

   

  م  2020ھـ                                                                                                          1442



 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  بســم اهللا الرحــمن الرحــيم 

 اْلَحْمُد لِلَِّه َولََقْد آتَْیَنا َداُووَد َوُسلَْیَماَن ِعْلًما َوَقاالَ  ﴿

 ﴾ الَِّذي َفضَّلََنا َعلَى َكثِیٍر ِمْن ِعبَاِدِه اْلُمْؤِمنِینَ 

 
   صدق هللا العلي العظیم                                                                        

  )15سورة النمل أية (                                                   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 
 

  

  

  

  اإلهداء 

  ) ص وألھ(إلى خیر خلق هللا نبي الرحمة محمد 

وبالخصوص  اإلبراروطني الحبیب المفدى العراق والى شھدائھ  إلى

  ...أكتوبرشھداء ثورة 

ینبوع المحبة والدفء إلى بسمة الحیاة إلى من كان دعاؤھم سر  إلى

  ) والدي و والدتي (نجاحي وبلسم جراحي 

  )   إخواني وأخواتي (اھرة والنفوس البریئة إلى القلوب الط

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الباحث                                                        

  



 

 
 

  

  

  

  

  ار وادر                                                                         

  

الة والسالم على رسول هللا والص الحمد � حمد الشاكرین على ما انعم علي بھ       

  ) ص والھ(محمد 

 أعوام إلىفي الحیاة الجامعیة من وقفة تعود  األخیرةالبد لنا ونحن نخطو خطواتنا       

الكرام اللذین قدموا لنا الكثیر باذلین جھودا كبیرة  أساتذتناقضیناھا في رحاب الجامعة مع 

الشكر واالمتنان  آیات أسمىنمضي نقدم  إن من جدید وقبل األمةفي بناء جیل الغد لتبعث 

رسالة في الحیاة والى اللذین مھدوا لنا طریق  أقدساللذین حملوا  إلىوالمحبة والتقدیر 

بأصدق عبارات  أتقدم إن إالوال یسعني  األفاضل أساتذتيجمیع  إلىالعلم والمعرفة 

 واإلخالصالوفاء  واجب إنصادق صبیح الطائي وكما .م  أستاذي إلىالشكر والتقدیر 

علي إن أقدم خالص شكري وتقدیري وامتناني إلى من مد ید العون فجزآھم هللا عني كل 

  .  الخیر وأغناني على رد المعروف 

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

 
 

ا ا ا   

  توصیة األستاذ المشرف

جامعــة / كلیــة العلــوم/ تحــت إشــرافي فــي قســم علــوم الحیــاة  جــرى البحــثهــذه  آن شــهدا     

  . الحیاة  في علوم البكالوریوس شهادةجزء من متطلبات نیل وهي  میسان

   :التوقیع 

  صادق صبیح كریم الطائي .م: االسم 

  مساعد : المرتبة العلمیة 

  2020/  10 /  1 : التاریخ

  

  توصیة رئیس قسم علوم الحیاة 

إلى لجنـة  البحثأحیل هذه ،  التوصیة المقدمة من قبل األستاذ المشرف على  بناءً     

  .  المناقشة لدراسته وبیان الرأي فیه

  

  : التوقیع 

   میثم عبدالكاظم دراغ . د.م.أ: االسم 

  مساعدأستاذ : المرتبة العلمیة 

 2020/     /    : التاریخ 



 

 
 

 

 : الخالصة 

وجد ان  Polycarponو  Acanthophyllum الجنسینانواع دراسة حبوب لقاح  تم        

وب اللقاح تكون ذات شكل شبھ مفلطح اوكرویة الى مفلطحة اما من حیث الحجم فقسمت الى حب

مایكرومیتر واعلى  17.11متوسطة الى صغیرة الحجم اما من حیث ابعادھا فقد بلغ ادنى معدل 

  Acanthophyllumوقد وجد ثقوب في االنواع التابعة للجنس ، مایكرومیتر  33.70معدل 

وعلى اساسھا تم تقسیم حبوب لقاح العائلة  Polycarponاع التابعة للجنس واخادید في االنو

ان سمك الجدار الخارجي اعلى من سمك الجدار الداخلي في جمیع . القرنفلیة الى اربعة انواع

  .وللمسافة بین الثقوب واالخادید دور مھم في تقسیم االنواع التابعة للجنس، االنواع المدروسة 
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  الفصل االول

 دمة واستعراض المراجعقالم

Introduction and review references  

 Introduction  :المقدمة : اوال 

العلوم المهمة في تصنیف النباتات الزهریة نظرًا احد علم حبوب اللقاح یعتبر          

،   Colpi واالخادید  Poresالناحیة الشكلیة والحجم وعدد وترتیب الثقوب لالختالفات من 

، كذلك اعتبر  )Stace, 1985(ى السطح  اشكال الزخارف والنحوت المختلفة عل فضّال عن 

لدالئل ل وبالتالي فانه یعطي دعمفي تحدید الوضع التصنیفي لبعض االنواع ، من العلوم المهمة 

 , Davis and Heywood(والبیئیة كالمظهریة والتشریحیة والخلویة  التصنیفیة االخرى

1973(.  

  : References reviewاستعراض المراجع : ثانیا 

 ت العامة للعائلة القرنفلیة الصفا -1

عشاب حولیة او معمرة ونادراً بان نباتاتھا أ   Caryophyllaceae تمتاز العائلة القرنفلیة          

السیقان ذات عقد منتفخة ومحاطة عادة بقواعد االوراق المتقابلة ، . شجیرة ذات قواعد خشبیة 

مة الحافات وعدیمة االذینات وفي حالة وجود االوراق بسیطة ومتقابلة الترتیب على الساق ، مستقی

االذینات فتكون االخیرة حرشفیة ،  الزھرة ثنائیة الجنس عادة وشعاعیة التناظر، الكأس مكون من 

اجزاء منفصلة او متحدة وطرف الكاس مفصص او مسنن وقد یحاط الكأس من االسفل )  5 - 4( 

اجزاء منفصلة وكل ورقة تویجیة ذات ) 5 - 4(بقنابات كما في جنس القرنقل، التویج مكون من 

تكون زائدة لسانیة الشكل على الجھة الداخلیة من  دطرف ومخلب وقد تفقد االوراق التویجیة ، ق

الورقة التویجیة بین الطرف والمخلب وغالبا ما تكون قمة الطرف مقروضة او مشقوقة او ثنائیة 

ویجیة عادة وفي حلقتین وتكون حرة ، جھاز الفص او مشرشرة ، االسدیة ضعف عدد االوراق الت

كربالت متحدة ، )  5 – 2( التأنیث مؤلف من مدقة مفردة مركبة معنقة او جالسة ومؤلفة من 

والمبیض مرتفع واحادي الغرفة وعدیدة البیوض ، التمیشم محوري طلیق عادة وقد تختزل 

الثمرة علبة تتفتح باالسنان عادة . ) 5 – 1( البیوض الى بیضة واحدة قاعدیة االتصال ، االقالم 

من قمتھا وھذه االسنان تكون بنفس او بضعف عدد كربالت المدقة ، وقد تكون الثمرة فقیرة  
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الموسوي (  .البذور عدیدة وذات جنین منحني حول الغذاء المخزون الذي یكون ھنا بقایا الجویزاء 

،7198  (   . 

  Acanthophyllumالجنس    -2

 التورانیة ،  ھو من النباتات -اإلیرانیة المنطقة في منتشرة ، نوًعا 75 حوالي الجنس یضم          

 و بتالت. سبالت  5الكأس اسطواني من . ، وردیة أو بیضاء زھور شائكة و االوراق  ، المعمرة

 بیضاویة سداة ، البذور كلویة الشكل والكبسولة 20، الجھاز الذكري االنثوي مكون من  5عددھا 

2012)et al., amsabad Sh   ( في العراق یتمثل الجنس باربعة انواع ،) ، الراوي

  ).Ridda and Daood ,1982( و)  1988

 Polycarponالجنس  -3

 .Pھو  اكثر االنواع انتشاراً  ،  معظم القارات منتشر في نوًعا  15 یضم الجنس حوالي         

tetraphyllum  ، متفرعة ، االوراق متقابلة رمحیة رفیعة  ةقانسی،   ھو من النباتات الحولیة

بیضاء اللون ،  5سبالت والبتالت عددھا   5الشكل ، الكأس رمحي الى بیضوي الشكل من  

 1988الراوي ، (، البذور بیضویة الشكل ، في العراق یتمثل الجنس بثالث انواع  5-3االسدیة 

  ).Ridda and Daood ,1982( و ) 

 لعائلة القرنفلیةلحبوب اللقاح دراسة  -4

وتلتها دراسة    1832عام  Fritzcheأن اقدم دراسة لحبوب لهذه العائلة كانت من قبل      

Zander 1951عام  )Erdtman, 1971(  فقد تناول دراسة حبوب اللقاح العائدة لخمسین

  كل من   تلیها دراسة نوعا ضمن العائلة القرنفلیة ، 100جنسا ینتمي الیها 

Nowicke (1975) ; Nowicke & Skvarla (1979) ; Erdtman (1986) ; Al-

Elsawi (1989)  ; Taia (1994) ; Yildiz (2001); Perveen & Qaiser (2006) 

الجناس مختلفة تابعة  اما في العراق فمن الدراسات التي اهتمت بدراسة حبوب اللقاح      

  دراسة كل من  للعائلة القرنفلیة 

 (Al-Fahad,2005), (Musa,2006) (AL-Mowla ,2011) , (Al-Taie , 2014) ,  

(Al taie and Al mosawi , 2018) . 

دراسة مظھریة لحبوب فال توجد  Polycarpon و Acanthophyllumاما الجنسان        

  : اللقاح لذا اھتمت دراستنا بما یلي 

 .دراسة مظھریة حبوب اللقاح لالنواع التابعة للجنسان اعالة  -1

 .ة الصفات الكمیة البعاد حبوب اللقاح وابعاد الثقوب واالخادید وسمك الجدار دراس -2
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  الثانيالفصل 

 المواد وطرائق العمل

Materials and working methods  

 جمع العینات  -1

اعتمدت الدراسة على العینات المعشبیة المودعة في المعشب الوطني العراق ومعشب     

، اذ تم جمع االزھار من العینات ) 1(ضحة في لوحة رقم والموكلیة العلوم /جامعة میسان

  .الجافة ووضعھا في اكیاس ورقیة بعد تعلیمھا 

         
Acanthophyllum bracteatum  

       
Polycarpon tetraphyllum  

 
 العینات المعشبیة والحقلیة لبعض االنواع  المدروسة) 1(لوحة 
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 L.Mالفحص بالمجھر الضوئي  -2

 ونوعان   Acanthophyllumرت دراسة حبوب اللقاح ثالثة انواع تابعة للجنس ج        

  :  )1(والموضحة في جدول  قم  Polycarponللجنس تابعة 

  االنواع المدروسة) 1( جدول

  االنواع المدروسة  ت

1  Acanthophyllum bracteatum 

2  A.caespitosum 

3  A.crassifolium 

4  Polycarpon tetraphyllum 

5  P. succulentum 
         

عوملت بعدھا  ووضعت في انابیب زجاجیة بعد تعلیمھا ،   متوك ازھار كل نوع  جمعت       

  AL-Mayah (1983)ا   ــــــــھوصفالتي  Acetolysisالحامضــــــیة االزھار بالمعاملة 

   -:ویمكن تلخیصھا بما یاتي 

  .یدروكسید البوتاسیوم لمدة خمس دقائق من ھ% 10غلیت بمحلول  ثمأخذت المتوك  - 1

  .ھرست المتوك خالل منخل دقیق ووضعت في أنابیب اختبار  -2

دورة  3000غسلت العینات بحامض الخلیك الثلجي ودورت بجھاز الطرد المركزي بسرعة  - 3
  .في الدقیقة ثم سحب الراشح وترك الراسب

 acetic استیك انھیدرید  من أجزاء 9(مل من محلول محضر آنیا مكون من  5أضیف  - 4
anhydride سخنت األنابیب باستعمال حمام مائي ). وجزء واحد من حامض الكبریتیك المركز

  .م ودورت بجھاز الطرد المركزي ثم أزیل المحلول ˚100دقائق وبدرجة ) 3-2( لمدة

ركزي غسلت حبوب اللقاح بالماء المقطر ثالث مرات ودورت العینات في جھاز الطرد الم - 5
  .بعد كل مرة

ھالم  –وضعت العینات على شریحة نظیفة وأضیفت ألیھا قطرة من صبغة السفرانین  -6

وفحصت تحت المجھر بعدھا أخذت القراءات لحبوب . ثم وضع غطاء الشریحة برفق. الكلیسرین

حبة لقاح لكل نوع، وأستخرج المعدل النھائي وجرت جدولت  20-25اللقاح تراوح عددھا 

  .  DC-2البیانات في جدول خاصة، ثم صورت العینات بالكامیرا
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  الفصل الثالث

  النتائج والمناقشة

Results and discussion 

من حیث شكل حبوب اللقاح ) 2(ولوحة رقم ) 2(سجلت نتائج الدراسة في جدول رقم     

  -:ود شكلین لحبوب اللقاح في االنواع المدروسة وهما اظهرت الدراسة وج

 Polycarpon في النوع) Suboblate( حبوب لقاح شبه مفلطحة الشكل -1

tetraphyllum 

في االنواع التابعة ) Oblate-spheroidal(حبوب لقاح كرویة الى مفلطحة الشكل  -2

 ) 2(ولوحة ) 2(جدول رقم  P.succulentumوالنوع   Acanthophyllumللجنس 

خالل تسجیل هذه االشكال في االنواع التي  )Erdtman،1971(اتفقت هذه الدراسة مع دراسة 

  .تم دراستها 

  - :اما من حیث حجم حبوب اللقاح فقد قسمت االنواع الى مجموعتین 

    Polycarponحبوب لقاح صغیرة الحجم كما في انواع الجنس : المجموعة األولى 

       Acanthophyllumقاح متوسطة الحجم كما في انواع الجنس      حبوب ل: المجموعة الثانیة 

  هذا التقسیم جاء اعتمادًا على اسس تقسیم حبوب اللقاح التي وضعها كل من      

)1971،Erdtman (و)Demendia,1939 (  حیث قسمت اعتمادًا على ابعاد حبوب اللقاح

  :الى 

 ایكرومتر م 25- 10حبوب لقاح صغیرة الحجم اذا كانت من  -1

 مایكرومتر 50-25الحجم اذا كانت من حبوب لقاح متوسطة  -2

 مایكرومتر 100- 50الحجم اذا كانت من  حبوب لقاح كبیرة -3
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اما ابعاد حبوب لقاح االنواع المدروسة ، فتسجل ادنى معدل للمنظر القطبي في النوع     

P.tetraphyllum   لنوع تر، واعلى معدل كان في ایمایكروم) 17,11(بلغA.caespitosum 

  ) .2جدول رقم (تر یمایكروم) 33,70(اذ بلغ 

تر في النوع یمایكروم) 19,50(اما المنظر االستوائي لحبوب اللقاح فكان ادنى معدل بلغ        

P.tetraphyllum   تر في النوع یمایكروم) 35,80(، واعلى معدل بلغA.caespitosum.  

،  Acanthophyllumوب في االنواع التابعة للجنس سجلت نتائج الدراسة وجود ثق      

هذه الثقوب واالخادید ، ) 2،لوحة 2جدول (  polycarponواالخادید في االنواع التابعة للجنس 

وعلى اساسها قسم حبوب ) Erdtman،1971(في حبوب لقاح االجناس التابعة للعائلة ذكرها 

  - :لقاح العائلة القرنفلیة الى اربعة مجامیع وهي 

 حبوب لقاح ذات اخادید 

 حبوب لقاح ذات ثقوب 

 حبوب لقاح ذات تجاعید 

 حبوب لقاح ذات فتحات 

 Perveen،2006(و) Taia،1999(و) Al Elsawi،1989(كذلك سجلت هذه الصفة من قبل 

and Qaiser   (و)2018Al taie and Al mosawi   (دراستهم لحبوب لقاح اجناس  خالل

  .لیة مختلفة تابعة للعائلة القرنف

جدول ( د وعددها في االنواع المدروسة والموضحة في من حیث ابعاد الثقوب واالخادی       

، سجل اعلى معدل   Polycarponثالثیة االخادید في انواع الجنس فقد كان ) 2لوحة( و) 2

وادنى معدل كان في  مایكرومیتر  )4,5-4(×) 12,5- 12(فبلغ   P.tetraphyllumفي النوع 

  .تر یمایكروم) 5-3,5(× )12-10(بلغ  P.succulentumالنوع 

ثقوب والنوع ) A.bracteatum )6 -8اما الثقوب فكان عددها في النوع       

A.caespitosum )8 -10 ( ، اما االبعاد فكانت اعلى معدل في النوع ثقب

A.caespitosum  وادنى معدل في النوع  یترمایكروم) 6-5(×)6,5- 5(بلغA.bracteatum 

  .)2رقم (تر جدول یمایكروم) 4,5-4(×) 5-4,5(غ بل
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اظهرت الدراسة بان سمك الجدار الخارجي اعلى من سمك الجدار الداخلي في جمیع االنواع     

) 4,10(بلغ  A.crassifolium   المدروسة ، فقد سجل اعلى سمك جدار خارجي في النوع 

اما سمك یتر ، مایكروم) 1,10(بلغ  P.succulentumتر وادنى سمك في النوع یمایكروم

) 0,75(، و A.bracteatumتر كأعلى معدل في النوع یمایكروم) 1,04(الجدار الداخلي فكان 

  ) .2جدول رقم ( P.succulentumتر كأدنى معدل في النوع یمایكروم

عة للمسافة بین الثقوب واالخادید في االنواع المدروسة دورًا مهمًا في تقسیم االنواع التاب       

للجنس ، فمن حیث حبوب اللقاح ذات الثقوب كانت المسافة بین الثقوب في النوع 

A.cassifolium 8(تر ، اما بقیة االنواع فقد كانت اعلى من یمایكروم) 8(اقل من (

اما حبوب اللقاح ذات ،  A.cassifoliumو A.bracteatumتر والتي شملت النوعان یمایكروم

عن الجنس االخر  Polycarponنفصل الجنس االخادید والتي من خاللها ا

Acanthophyllum  ، كانت المسافة بین االخادید في النوعP.tetraphyllum  12(اقل من (

  P.Succulentumتر في النوع یمایكروم) 12(تر واكثر من یمایكروم
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الخصائص الكمیة والنوعیة لحبوب لقاح بعض انواع العائلة القرنفلیة في العراق ) : 2(جدول 

  )مقاسة بالمیكرومیتر(

  

  القوس تمثل المعدل  القیم بین القوسین تمثل االدنى واالعلى ، خارج

  

عدد 

الثقوب او 

  االخادید

المسافة بین 

الثقوب او 

  االخادید

سمك 

الجدار 

 الداخلي

سمك 

الجدار 

 الخارجي

ابعاد الثقوب او 

 االخادید

 حبوبشكل 

 اللقاح

حجم حبوب 

 اللقاح

P/E 

 

ابعاد المنظر 

  االستوائي

Equatoria

l axis 

(E)  

ابعاد المنظر 

  القطبي

Polar 

Axis 

(P) 

ت االنواع المدوسة

 الطول العرض

(6-8)  

 ثقوب

(8.5-9.5) 

9.00 

(1-1.1) 

1.04 

(2.1-3) 

2.50 

(4-4.5) 

4.00 

(4.5-

5) 

4.70 

Oblate 

spheroidal  

 كروي مفلطح

Medium  

 متوسط

0.95 (28-33) 

30.00 

(26-32) 

28.66 

Acanthophyllum 

bracteatum 

 

1 

(8-10)  

 ثقوب

(8.5-10) 

9.16 

(0.7-

0.9) 

0.80 

(1-1.5) 

1.33 

(5-6) 

5.50 

(5-

6.5) 

5.66 

Oblate 

spheroidal  

 كروي مفلطح

Medium  

 متوسط

0.94 (35.5-36) 

35.80 

(33.5-34) 

33.70 

A.caespitosum 

 
2 

(8-12)  

 ثقوب

(7-7.5) 

7.16 

(0.8-1) 

0.90 

(3.5-4.8) 

4.10 

(4.1-

4.5) 

4.20 

(4-

4.5) 

4.41 

Oblate 

spheroidal  

 كروي مفلطح

Medium  

 متوسط

0.95 (25-27) 

26.25 

(25-26) 

25.11 

A.crassifolium 

 
3 

Tricolp

ate  

ثالثیة 

 االخادید

(10.5-12) 

11.51 

(0.75-

0.9) 

0.81 

(1.1-1.2) 

1.16 

(4-4.5) 

4.33 

(12-

12.5) 

12.40 

Suboblate  

 شبة مفلطح

Small  

 صغیرة

0.87 (19-

19.75) 

19.50 

(17.5-18) 

17.11 

Polycarpon 

tetraphyllum 

 

4 

Tricolp

ate  

ثالثیة 

 االخادید

(12.5-

13.5) 

13.00 

(0.7-

0.8) 

0.75 

(1.1-1.2) 

1.10 

(3.5-5) 

4.22 

(10-

12) 

11.12 

Oblate 

spheroidal  

 كروي مفلطح

Small  

 صغیرة

0.95 (15-20) 

18.25 

(14-19) 

17.50 

P. succulentum 5 
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  :مظھریة حبوب اللقاح بعض انواع العائلة القرنفلیة في العراق ) 2(لوحة 

A+A1+A2: Acanthophyllum bracteatum 
B+B1+B2: A.caespitosum 
C+C1+C2: A.crassifolium 
D+D1+D2: Polycarpon    tetraphyllum 
E+E1+E2: P. succulentum 
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  ت االستنتاجات والتوصیا

Conclusions and Recommendations 

  Conclusionsاالستنتاجات 

النوع ي فھناك شكلین لحبوب اللقاح في االنواع المدروسة ھما الشكل شبھ المفلطح   -1

Polycarpon tetraphyllum   في االنواع التابعة للجنس والشكل كروي الى مفلطح

Acanthophyllum   والنوعP.succulentum .( 

، واخادید في االنواع التابعة  Acanthophyllum في االنواع التابعة للجنس  وجد ثقوب  -2

 . polycarponللجنس 

قسمت من حیث حجم حبوب اللقاح الى مجموعتین االولى صغیرة الحجم في انواع جنس   -3

Polycarpon  المجموعة الثانیة متوسطة الحجم في انواع جنسAcanthophyllum.  

  

  Recommendationsالتوصیات 

القرنفلیة لالستفادة منھا كـاعشاب طبیة لما تحتویھ من  باتات العائلةنتشجیع زراعة    -1

 . Cو K  و Aفیتامینات عدیدة منھا 

حبوب  لى سطحعالزخارف والنقوش في دراسة  الماسح  االلكترونيالمجھر ستخدام ا    -2

 .اللقاح 

 .مظھریة حبوب اللقاح لالنواع التابعة الجناس العائلة القرنفلیة التي لم تدرس ة سدرا -3

حبوب اللقاح ودراستھا في كل انحاء  االستمرار في العمل على تجمیع وتشخیص  -4

  .العراق وانشاء قاعدة بیانات شاملة عن كل انواع حبوب اللقاح واستعماالتھا 
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Summary 

  

        The pollen grains of Acanthophyllum and Polycarpon species were 

studied. It was found that the pollen grains were of a suboblate  or Oblate 

–spheroidal shapes . In terms of size, they were divided into medium to 

small size. In terms of their dimensions, the lowest average was 17.11 

micrometers and the highest rate was 33.70 micrometer, pores  were 

found in the species of the genus Acanthophyllum and colpate in the 

species of the genus Polycarpon, and on the basis of which the pollen 

grains of the caryophyllaceae  family were divided into four types. The 

thickness of the outer wall is higher than the thickness of the inner wall in 

all the studied species, and the distance between pores and colpate has 

an important role in dividing the species of the genus. 
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