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دراسة مورفولوجية لحبات اللقاح ألنواع تعود للجنسين  Urtica L.و Partieria L.من العائلة
القراصية  Urticaceaeفي العراق.
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الخالصة

تناول البحث الحالي دراسة صفات حبات لقاح لستة أنواع عائدة للجنسين Urtica L. and Parietaria

 L.من عائلة  Urticaceaeفي العراق واالنواع هي ( P.alsinifolia Del., P.lusitanica L., P.judaica
 )L., U.urens L., U.dioica L., and U.pilulifera L.منن عائلنة  Urticaceaفني العنراق ,وتبنين انانا
كانننت م ننن الل ن ار ال قب نني

 Porateمتع نندد ال قننو

 Stephanoporateالمترتبننة ح ننول منلقننة االس ننتوا

 Zonoporateوصنفت حبات اللقاح ضمن فئة حبات اللقاح الصغيرة  Smallفي كل االنواع ,كما ان صفات

حبو اللقاح المدروسة كالشكل وعدد وأبعاد الفتحات وال خرفة السلحية اظارت تداخالً فيما بنين االننواع ,ممنا

يدل على اهميتاا التصنيفية المحدودة.

Morphological Study of the Pollen Grains of Some Species belong to
Genera Urtica L. and Parietaria L. (Urticaceae) in Iraq
Aseel H. H. Sultani*, KhalilI.Abass Al-shemarri
Department of Biology, collage of Science, University of Baghdad, Baghdad, Iraq
Abstract
The paper comprise comparative palynological study of six species belong to the
genera Urtica L. and Parietaria L.(P.alsinifolia Del., P.lusitanica L., P.judaicaL.,
U.urens L., U.dioica L., and U.pilulifera L.) of the Family Urticaceae in Iraq. All
pollen grains were small size and found to be porate, Stephanoporate, Zonoporate.
Characters such as shape of pollen grain, number and Dimention of pores, and
Sculpturing of pollen grains were overlapped between species and of limited
taxonomic value.
Keywords: Pollen grain, Urticaceae, Small size.
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اللقاح  Palynologyصفات حبة اللقاح المختلفة وخاصة شكل الحبة وحجماا ولريقة انتشارها وعدد قو

االنبات ,فضالً عن الصفات الدقيقة والمتم لة بلبقات جدار الحبة  Exineونوع ال خرفة السلحية  Sculpturingووجود ال قو

الدقيقة  Microapreturesوالتي امكن دراستاا والتعرف علياا خاصة بعد اختراع المجارين االلكترونيين الماسح

 Electron Microscopeوالنفاذ .Transmission Electron Microscope
ويشير رادفورد وآخرون ] [1الى ان تغاير الصفات المظارية لحبو

ياخذها بنظر االعتبار ,فضالً عن ذلك فأن حبو

اللقاح يجعلاا اداة يتوج
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اللقاح ذات قيمة تصنيفية كبيرة على مختلف المستويات من العائلة وحتى المرات

التصنيفية تحت النوع احيانا .ذكر ] [2أن لصفات حبات اللقاح أهمية تصنيفية في ع ل األنواع العائدة للعائلة الواحدة ,إذ ان لشكل
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حبة اللقاح وقياس األبعاد للمنظر االستوائي والقلبي وأبعاد الفتحة وقياسات الجدار الخارجي وال خرفة السلحية وبقية صفات حبات
اللقاح أهمية في ع ل األنواع وتميي ها عن بعض فضال عن مي ة بوتية هذه الصفات وخاصة الفصل بين نوعين متشاباين مظاريا.

التوجد دراسات كافية وشاملة على حبو

لقاح انواع عائلة  Urticaceaeوخاصة االنواع العراقية إذ ان معظم الدراسات تناولت

الخصائص الفسلجية والتأ يرات اللبية لاذه االنواع على االنسان ,فقد تناول دراسة العائلة القراصية  Urticaceaمن قبل ] [3مقدما

وصفا لحبات لقاح العائلة فضال عن وضع مفتاحا لفصل  11جنسا منام جنس  Urticaواصفا مجموعة من انواعه ,وتضمنت دراسة

] [4وصفا لنوعين من انواع الجنس .Urticaودراسة ] [1التي تضمنت صفات انواع الجنس المذكور ,واورد ] [6مالحظات حول

حبو لقاح اجناس هذه العائلة ايضاً .وصنف ] [7ال ة انواع تابعة للعائلة هي  Parietaria judaicaو Urtica membranacea

و  Urtica urensباالعتماد على شكل حبة اللقاح .ودرس ] [8صفات حبو لقاح نوع  Parietaria judaicaوعالقتاا بتفتح المتك
وانتشارها ,وذكر ] [9ان جنس  Parietariaو Urticaمن اك ر االجناس المسببة اللحساسية في منلقة الشرق االوسل ويعد النوع

P.judaicaاالك ر شيوعا وانتشا ار في المنالق التي تك ر باا نسبة الحساسية.
حبو

من الدراسات العراقية التي تناولت موضوع حبو

اللقاح للنباتات البرية من ذوات الفلقتين هي دراسة ] [2وتناولت فياا دراسة

لقاح النوع  Urtica piluliferaضمن نلاق مجمع الجادرية  /جامعة بغداد ,فضالً عن دراسة ] [11لنفس النوع ولكن ضمن

مجمع جامعة االنبار.
المواد وطرائق العمل

أعتمدت الدراسة الحالية على عينات معشبية جافة اخذت من معاش

عينات لرية حفظت في كحول ا يلي تركي  , %71وبحس

عراقية مختلفة ( ملحق  )1اضافة الى ما تم جمعه من

لريقة ] [11وضع المتك الناضج في جاجة ساعة وأضيفت اليه

قلرات من صبغة السفرانين–كلسرين حيث تم تحضير الصبغة وذلك باضافة حجم من صبغة السفرانين ( )1,1الى مانية احجام من
الكليسرين ,حيث فتح المتك بواسلة ابرة تشريح دقيقة الستخراج حبات اللقاح ,م نقلت حبات اللقاح بواسلة قلارة خاصة إلى شرائح
جاجية  slideووضعت علياا اغلية الشرائح  cover slidesوتركت لمدة  24ساعة وفحصت تحت المجار الضوئي المرك

نوع ,Olympusودرست لكل ( )3-2عينات لكل نوع حوالي ( )31-21حبة لقاح ,وأخذت قياسات للمحور القلبي (P) Polar axis
واالستوائي  (E) Equatorial axisلحبة اللقاح ,وكذلك قيس س مك جدار الحبة بواسلة المقياس الدقيق للعدسة العينية Ocular

 micrometerوحسبت قيمة  P/Eووصف شكل حبة اللقاح للمنظرين القلبي واالستوائي تحت قوة تكبير  ,X1111كما لوحظت

ال خارف الموجودة على سلوح حبات اللقاح  , Sculpturingصورت حبات اللقاح من خالل كامي ار تصوير نوع  Canonم بتة على

المجار الضوئي نوع  MEIJIبأستخدام العدسة ال يتية تحت قوة تكبير.X1111
النتائج

جميع البيانات الخاصة بحبو اللقاح مدرجة في الجداول 1-و 2-واللوحات 1-و.2-
أظارت الدراسة أن حبو

لقاح االنواع التي تم دراستاا في هذا البحث ذات ل ار

قبي  Porateمتعددة ال قو

 Stephanoporateالمترتبة حول منلقة االستوا  .Zonoporateوتم تحديد الشكل من خالل قياس الوال المحورين القلبي
واالستوائي وعن لريق تحديد قيمة النسبة بين المحورين القلبي ( )Pالى االستوائي ( P/E )Eتم معرفة الشكل العام للحبة للمنظر
االستوائي ومن مالحظة الجدول 2-واللوحات 1-و 2-ظارت النتائج على النحو االتي-:

* كروية  :Spheroidalكما في النوع .P.judaica
* مفللحة  :Oblateكما في النوع .P.lusitanica

*كروية-مفللحة  :Oblate-spheroidalكما في النوع .U.pilulifera

* شبه مفللحة  :Sub oblateكما في االنواع  P.alsinifoliaو U.dioicaو .U.urens

واما بالنسبة للمنظر القلبي فتظار الحبة ذات شكل دائري  circularفي الحبات ال ية الفتحات  Triporateماعدا االنواع

 U.piluliferaو P.alsinifoliaفتظار بشكل م لث مدور  Rounded triangularالى دائري  ,Circularوبشكل رباعي االضالع

Quadrilateralفي االنواع رباعية الفتحات كما في النوع  .U.dioicaومن مالحظة قياس ألول محور لحبو

اللقاح لالنواع

المدروسة تم تحديد الحجم فكان ضمن مدى حدد بين الحبة الصغيره جدا  Very smallوالحبة العمالقة  Giganticوكما ورد في ],[1
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ومن خالل تحديد اكبر قيمة لمتوسل احد ابعاد الحبة وتم التوصل الى أن جميع حبات اللقاح االنواع المدروسة تقع ضمن فئة حبات
اللقاح الصغيرة  , Smallإذ تراوح متوسل احجام حبو

لقاح هذه االنواع جدول 1-بين ( )µm 13.4للنوع P.lusitanica

و( )µm22.8للنوع  .U.piluliferaوتتصف فتحات أنبات األنواع المدروسة بوصفاا من الل ار ال قبي  ,Porateتترت
االستوا

حول منلقة

 ,Zonoporateإذ تكون ال ية الفتحات في األنواع جميعا ماعدا النوع  U.dioicaكانت رباعية الفتحات

Tetraporateوفي النوع  U.piluliferaكانت خماسية الفتحات  ,Pantoporateجدول 2-لوحة 1-و .2-وتماي ت ال قو
ذات غشا منتفخ وبار الى الخارج مكونة مايشبه الشفة  Limbحيث تكون بار ة بالقر من ال ق

وتكون ال قو

بكوناا

غير غائرة في

جميع االنواع المدروسة .بلغ اعلى معدل قلر للفتحة في النوع  P.alsinifoliaحوالي ( )µm4.8واقل معدل لقلر الفتحة سجل في

النوع  U.dioicaإذ بلغت قيمته ( .)µm2.1سجلت قيمة اقل معدل لقلر قياس البقعة القلبية  Apocolpiumللنوع P.judaica

وبلغ ( )µm4.8اما اعلى قيمة فسجلت للنوع  U.dioicaوتبلغ ( )µm 11.3وتترت

باقي األنواع ضمن هذا المدى جدول.1-

سجلت قيمة اقل مسافة بين قبين متجاورين  Mesocolpiumفي النوع  P.judaicaإذ بلغ معدل القيمة ( )µm4.6اما اعلى قيمة

فسجلت في النوع  U.piluliferaو بلغت ( )µm13.86وتترت

باقي األنواع ضمن هذا المدى .وقد اظار قياس سمك لبقة الجدار

الخارجية  Exineفي جميع االنواع وكان ( ,)µm1ماعدا النوع  U.urensفقد سجلت قيمة سمك لبقة الجدار الخارجية ()µm 1.9

جدول . 1-تمي ت خرفة السلح الخارجي لجدار الحبة بأناا شبكية الشكل  Reticulateوالخلول الشبكية التي تم ل الجدار تتخللاا
فجوات  Luminaواسعة في النوع  U.urensو النوع  ,U.dioicaاما النوع  U.piluliferaفكان السلح الخارجي لحبة القاح حبيبي

 ,Granulateوال خرفة السلحية في انواع الجنس  Parietariaكانت بشكل اشواك صغيرة  ,Microechinateجدول 2-و لوحة,1-
 .2-ولقد تبين من خالل هذه الدراسة أن حبات لقاح االنواع  P.judaicaو U.piluliferaو  U.dioicaكانت التستجي

الى الصبغة

ال عن أن هذه الحبات تبدو مجعدة ) (Shrinkingالجوان
بشكل جيد م ل ما هو عليه الحال في حبات اللقاح الخصبة فض ً
األبعاد اوغير منتظمة الشكل.

ال خرفة السلحية

المنظر االستوائي

Parietaria alsinifolia

Parietaria judaica
لوحة  - 1تبين المنظر القلبي واالستوائي وال خرفة السلحية في االنواع المدروسة (.)X1111
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Parietaria lusitanica
لوحة  - 1تبين المنظر القلبي واالستوائي وال خرفة السلحية في االنواع المدروسة (.)X1111

ال خرفة السلحية

المنظر االستوائي

Urtica dioica

Urtica pilulifera

Urtica urens
لوحة  - 2تبين المنظر القلبي واالستوائي وال خرفة السلحية في االنواع المدروسة (.)X1111
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جدول  - 1يوضح الصفات الكمية لحبو لقاح انواع العائلة القراصية  Urticaceaeمقاسة بالمايكروميتر.
Name

P.alsinifolia

P.judaica

P.lusitanica

U.dioica
U.
pilulifera
U.urens
-

Polar view
µm
14.3x16.518.7x19.8
)(16.9x17
12.1x13.216.5x16.5
)(14x14.1
12.1x13.214.3x15.4
)(13.5x13.2
15.4x16.518.7x16.5
)(16.7x16.5
17.8x20.925.3x20.9
)(21.6x21.8
13.2x14.317.6x15.4
)(14.2x14.7

Equaterial view
µm
Equaterial
Polar
axis
axis
13.215.4-18.7
16.5
)(17.6
)(15.4
12.112.1-16.5
14.3
)(14
)(13.4
1112.1-14.3
13.2
)(13.4
)(11.8
14.314.3-18.7
15.4
)(17.3
)(14.8
2220.9-25.3
23.1
)(22.8
)(22.2
12.115.4-16.5
14.3
)(15.9
)(13.4

Pore
µm

Apocolpium
µm

Mesocolpium
µm

3.36.6
)(4.8
3.35.5
)(4.2
2.26.6
)(4.1
1.14.4
)(2.1
2.23.3
)(2.8
2.25.5
)(3.5

Wall
Exine
µm

P/E

3.3-6.6
)(5.1

4.4-9.9
)(5.5

1

0.87

4.4-6.6
)(4.8

2.2-4.4
)(4.6

1

1.01

3.3-5.5
)(4.3

3.3-8.8
)(5.2

1

0.60

8.8-13.2
)(11.3

8.8-15.4
)(11.8

1

0.82

5.5-7.7
)(7.6

14.3-13.2
)(13.86

1

0.96

4.4-9.9
)(7.1

6.6-11
)(8.0

0.9

0.80

االرقام خارج األقواس تمثل الحدين االعلى واالدنى اما االرقام بين القوسين فتمثل المعدل.

جدول  - 2يوضح الصفات النوعية لحبو لقاح انواع العائلة القراصية Urticaceae

Name

شكل الحبة في المنظر
االستوائي

P.alsinifolia

Suboblate

P.judaica
P.lusitanica
U.dioica
U.
pilulifera
U.urens

Spheroidal
Oblate
Suboblate
Oblate-spheroidal
Suboblate

شكل الحبة في المنظر القطبي
Rounded triangularCircular
Circular
Circular
Quadrilateral
Rounded triangularCircular
Circular

عدد فتحات
االنبات

الزخرفة السطحية

Triporate

Microechinate

Triporate
Triporate
Tetraporate

Microechinate
Microechinate
Granulate

Pantoporate

Reticulate

Triporate

Reticulate

المناقشة

أوضحت الدراسة أن لصفات حبات اللقاح أهمية تصنيفية في ع ل األنواع العائدة ألجناس العائلة القراصية  ,Urticaceaeحيث

اوضحت النتائج ان جميع حبو

اللقاح كانت من الل ار ال قبي  Porateمتعدد ال قو

 Stephanoporateالمترتبة في منلقة

االستوا  Zonoporateوتنلبق هذه النتائج مع الصفات العامة لالنواع العائدة للعائلة التي وردت في ] 2و 1و [12واظارت نتائج
الدراسة الحالية امكان تقسيم االنواع الى ال ة مجاميع اعتماداً على عدد ال قو :

 .1مجموعة حبات لقاح خماسية الفتحات  Pantoporateانفرد باا النوع  ,U.piluliferaوهذا اليتفق مع ماورد في ] 2و[ 11
حيث ذكر ان حبات اللقاح له كانت من النوع ال ي ال قو .Triporate

 .2مجموعة حبات اللقاح رباعية الفتحات  Tetraporateانفرد باا النوع  ,U.dioicaوهذا يتفق مع ] ,[13ولم يتفق مع ] [1إذ
ذكر ان حبات اللقاح لاذا النوع هي من النوع ال ي ال قو .

 .3مجموعة حبات اللقاح ال ية الفتحات  Triporaeتضمنت في االنواع  U.urensو P.judaicaوP.alsinifolia
و ,P.lusitanicaوهذا يتفق مع ماورد في ].[1
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 وتنلبق هذه النتائج مع الصفات العامة للعائلة التي وردت في, Small وقد صنفت حبات اللقاح ضمن فئة حبات اللقاح الصغيرة

 إذ ذكر ان شكل حباتU.pilulifera [ حول شكل حبات اللقاح في النوع11 و2]  لم تتفق الدراسة مع كل من.[14 و1 و3] كل من
. [11 و1]  اما بقية االنواع فتتفق النتائج مع ماورد في, وهذا عكس ماتم التوصل اليهSub-oblate اللقاح في هذا النوع شبه مفللح

 حبيبيU.pilulifera  كان السلح الخارجي لحبة اللقاح في النوع. بأختالف سمك الجدار عن باقي االنواعU.urens تماي النوع

 اماال خرفة السلحية في.[ حيث ذكر ان السلح الخارجي لاذا النوع كان من النوع الشبكي2]  واليتفق هذا مع ماورد فيGranulate
[12]  ويتفق هذا مع ماورد فيMicroechinate  فتظار بشكل اشواك صغيرةP.lusitanica وP.alsinifolia وP.judaica االنواع

 وقد يعود هذا الوصف النعدام وجود بعض االنواع اعاله من, [ فقد وصف العائلة بكوناا ذات حبات ملسا16] واليتفق مع ماورد في
الى الصبغة بشكل جيد وتبدو مجعدة

.ضمن عيناته المدروسة

 كانت التستجيU.dioica وU.pilulifera وP.judaica وقد كانت حبات لقاح االنواع

وذلك لكون العينات المدروسة عينات معشبيه جافة أ و قد تكون تعرضت لضروف جفاف مما ادى الى فقداناا لحيويتاا وتغير

الجوان

.[17] الشكل العام لاا وهذا يتفق مع ماورد في

 يوضح ارقام العينات التي درست حبو لقاح فياا مع ذكر مواقع وتاريخ الجمع- 1 ملحق
موقع العينة
عانة-الرمادي
الرطبة
عانة-الرمادي
حاج عمران-اربيل
راوندوز
زاخو
سرسنك
رانيا
حاج عمران-اربيل
كاني ماسي
عانة-الرمادي
سنجار-موصل
بغداد
كوت
بغداد

تاريخ جمع العينة
1983-5-16
1962-3-3
1962-3-11
1948-6-3
1936-8-1
1957-7-7
1958-10-12
1958-8-17
1978-8-2
1975-9-3
1987-4-6
1980-5-21
1980-3-22
1975-2-6
1947-2-26

رقم العينة
55843 (BAG)
32362 (BAG)
663 (BUH)
11926 (BAG)
45
(BUH)
23501 (BAG)
210395(BAG)
26578 (BUH)
49779 (BAG)
43879 (BAG)
56389 (BAG)
52614 (BAG)
51293 (BAG)
41931 (BAG)
9818
(BAG)

االجناس وانواعها
Parietaria alsinifolia
Parietaria judaica
Parietaria lusitanica
Urtica dioica
Urtica pilulifera
Urtica urens
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