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دراسة مظهرية حبوب اللقاح ألنواع الجنس Satureja L.من العائلة الشفوية
( )Labiataeفي العراق
اسراء كريم نصرهللا
قسم علوم الحياة ،كلية التربية للعلوم الصرفة  -ابن الهيثم ،جامعة بغداد

A r t i c l e i n f o.

الخالصة

تقديم البحث2016/4/11 :
قبول البحث2016/6/5 :

تناول البحث الحالي دراسة حبوب لقاح خمسة انواع من الجنس  .Satureja Lوهي S. (Xaumh) Boiss.
boisseriو S. cuneifolia Ten.و S. laxiflora C.Kochو  S macrantha C. A. Meyو
، S.metastasiantha Rech.F.وتضمنت الدراسة قياس ابعاد حبوب اللقاح وأشكالها في المنظرين القطبي
واالستوائي وطول االخاديد والمسافة بين اخدودين متجاورين وقياس قطرالبقعة القطبية وسمك الجدار الخارجي ،وقد
اظهرت الدراسة تغايرات في صفات حبوب لقاح بين االنواع المدروسة .

الكلمات المفتاحية:
Labiatae،L. Satureja

ABSTRACT
The present research had included palynological study of five species of Satureja L.: S.
boisseri (Xaumh) Boiss. , S. cunifolia ,.Ten. , S. laxifloraC.Koch, S. macrantha C. A.
Mey. and S.metastasiantha Rech.F.,.this work includes measurement of pollen grains
dimensions , shapes in polar and equatorial views , colpi length , mesocolpium
,apocolpium and wall thickness ,the results shows variations in pollen grains characters
of studied species .
[. ]10علةس النةوع ، S.hortensis L.ودراسةة  Staverوجماعتةه []11
للنوع S.montana L.
ومةةةن هنةةةا يتضةةة عةةةدم وجةةةود دراسةةةة حةةةول حبةةةوب لقةةةاح أنةةةواع الجةةةنس
Saturejaالمنت ةرة فةي البي ةة العراقيةة ،سةوو األنةواع التةي مكةرت أعةال
والتي كانت أصالع ألنواع غليرعراقية ،للا هةدفت هةل الدراسةة الةس معرفةة
صفات حبوب اللقاح ومدو فائدتها التصنيفية لألنواع النامية في العراو .

المقدمة
إن األهميةةة التصةةنيفية والتطوريةةة للمظهةةر الخارجةةلي لحبةةوب الةةللقاح ربمةةا
تكةةون علةةس مةةلستوو الةةلنوع ) )Speciesأو الجةةلنس(  (Genusأو مرتبةةة
أعلةةةةةةةةةلس مةةةةةةةةةن مللك،ويطةةةةةةةةةللس علةةةةةةةةةس المرتبةةةةةةةةةة التصنيلفةةةةةةةةةلية اسةةةةةةةةةلم
)) ((Stenopalynousإما كانت حبوب لقاحهةا مات مواصةفات بابتةلة وقةلد
تكون تلك المواصفات مقتصرة علس تلك المجموعة النباتية فقط [.]1
وتكمةةن القيمةةة التصةةنيفية لحبةةوب اللقةةاح فةةي عةةدة صةةفات مهمةةة مث ة حجةةم
الحبةةةة وشةةةكلها ولونهةةةا ونةةةوع ال خرفةةةة السةةةطحية ornamentation
Surfaceووجود األخاديد أو الثقوب أو كليهما وأعدادها وأشةكالها وأبعادهةا
فةةةةةةةةي الحبةةةةةةةةة والتةةةةةةةةي تعةةةةةةةةد مةةةةةةةةن الصةةةةةةةةفات المظهريةةةةةةةةة الدقيلقللةةةةةةةةلة
 ،Micromorphological charactersوقةةد اخةل العديةةد مةةن المختصةةين
في هلا المجال هةل الصةفات بنظراالعتبارعنةد دراسةة حبةوب اللقةاح ومةنهم
،]2[Woodhouseو  Erdetmanوزمالئه [ ]3وقةد كةان للتطةور الكبيةر
فةةي علةةم البصةةريات واسةةتخدام المجهةةر اللكترونةةي الماس ة Scanning
 )SEM(Electronوالمجهةةةةةةر اللكترونةةةةةةي النفةةةةةةام
Microscope
 )TEM( Transmision Electron Microscopeاألبةةر الكبيةةر فةةي
توظيف هل الصفات لغرض التميي بين األنواع واألجناس المختلفة.
يعةةةد  ]4[Fritzcheأول ملةةةلن درس حلةةةلبوب لقةةةلاح العائلللةةةلة ال فلويةةةلة إم
أشار إلس أن تلك الحبةوب ب كلةلين فهةي امةا بالبيةة األخاديةلد Tricolpate
(ونةةةةةادرا ع رباعيةةةةةة األخاديةةةةةد  ) Tetracolpateأو سلداسليةةةةةلة األخلاديلةةةةةلد
 Hexacolpateوقةةلد أكةةلد ملةةك  ]5[ Erdetmanوالةةل أشةةار إلةةلس أن
العائلةةةة تعلتبةةةلر  Stenopalynousواسةةةتخدم عةةةدد االنويةةةة وعةةةدد المنافةةةل
 Apertureلتقسةةةيم العائلةةةة الةةةس عةةةائلتين بةةةانويتين وهةةةي Lamioideae
 .binucleateبالبيةةةةةةةةة االخاديةةةةةةةةد tricolpate
بنائيةةةةةةةةة االنويةةةةةةةةة
،و Nepetoideaeبالبيةةةةةةةة االنويةةةةةةةة  trinucleateسداسةةةةةةةية االخاديةةةةةةةد
. hexacolpate
يعد الجنس  Satureja L.أحد اجناس العائلة ال ةفوية  Labiataeولةه
اكثر من  70نوع تنمو في اوروبا وفي حوض البحر االبيض المتوسةط ولةه
بضةةعة انةةواع فةةي ايةةران و 15نوعةةف فةةي تركيةةا[ ]6امةةا فةةي العةةراو فيحتةةو
الجةنس علةس خمسةة انةواع هةي S. boisseri , S. cunifoliaو S.
laxifloraو S. macranthaو.]7[ S.metastasiantha.s
ومن خالل االطالع علس المصادراللمتوفرة اتض وجود بعةض الدراسةات
القليلةلة حةول حبةوب لقةاح الجةنس  Saturejaومنهةا دراسةة Primorac
وجماعتةةه [ ]8عةةن حبةةوب لقةةاح النةةوع ،، S.montana L.ودراسةةة
 ]6[Firatعلةس النةوع  ، S. avromanica Maroofiودراسةة Moon
وجماعته [ ]9حول النوع  S.thymbra L.ودراسة  Jerkovicوجماعته

المواد وطرائق العمل
درست العينات المع بية المودعة في المعاشب العراقيةة (المع ةب الةوطني
العراقةةةي  ،BAGومع ةةةب جامعةةةة بغةةةداد  ،BUHومع ةةةب كليةةةة التربيةةةة
 ،BUEومع ةةةةةةب كليةةةةةةة ال راعةةةةةةة  ،BUAومع ةةةةةةب متحةةةةةةف التةةةةةةاري
الطبيعي( ،BUNHكمااجريت سفرة حقلية صةيف عةام 2012الةس محافظةة
اربيةةة ) ،جةةةرت دراسةةةة العينةةةات دراسةةةة مظهريةةةة مفصةةةلة والتثبةةةت مةةةن
ت خيصةةةها واعةةةادة ت ةةةخيم العديةةةد منهةةةا ،كمةةةا شخصةةةت العينةةةات غيةةةر
الم خصةةةة باالسةةةتعانة بالمفةةةاتي النباتيةةةة الةةةورادة فةةةي المصةةةادر المختلفةةةة
بصورة تفصيلية [.]7
ولدراسة حبوب اللقاح اسةتخدمت طريقةة ]12[ AL-Mayahام تةم وعة
متةةةك ناعةةةش علةةةس شةةةريحة زجاجيةةةة ،واعةةةيفت اليةةةه صةةةبغة السةةةفرانين-
كليسرين  ،بم فت المتك بابرتي ت ري دقيقتين  ،وهرس السةتخرا حبةوب
اللقةةاح ،بةةم ازيلةةت بقايةةا المتةةك ،ووعة غطةةا ال ةةريحة ،ومةةن بةةم فحصةةت
العينةات تحةت مجهةر عةوئي مركةب مةن نةوع  Pro wayوحسةبت ابعةاد
حبةةوب اللقةةاح فةةي المنظةةرين القطبةةي  Polarواالسةةتوائي Equatorial
باسةتخدام المقيةاس الةدقيس لعدسةة العينيةة  Ocular micrometerوحسةبت
قيمة المحور القطبي \ قطةر االسةتوا ( ،(P/Eكمةا تةم تحديةد اشةكال حبةوب
لقاح ك نوع ،رتبت البيانات في جدول  ،وصورت حبات اللقةاح مةن خةالل
الة التصوير الخاصة بالمجهر الضوئي تحت العدسة ال يتية .
جدول  .1تاريخ جمع بعض العينات المستخدمة للدراسة ومواقع جمعها
موق الجم
تاري جم العينة
النوع
S. boisseri
راوة
13-11-1974
(Xaumh)Boiss
اربي
2-7-2012
S. cuneifolia Ten.
بنجوين
20-8-1980
S. laxiflora C.Koch
S. macrantha
راوندوز
12-10-1931
C.A.Mey
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الس ) )9مايكروميتر للنةوع

بين))4.3مايكروميتر للنوع S.cuneifolia
.S. boissieri
الحجم  :اظهةرت الدراسةة الحاليةة ان حبةوب لقةاح االنةواع المدروسةة(عدا
النوع  ) S.metastasianthiaتق عمن الف ة متوسطة الحجم وبحسب مةا
جةةا بةةه ،[5] Erdtmanام بلةةل معةةدل طةةول اطةةول محةةور فيهةةا )) 43
مةةةةةايكروميتر فةةةةةي النةةةةةوع ، S.macranthaامةةةةةا حبةةةةةوب لقةةةةةاح النةةةةةوع
 S.metastasianthiaفتق عمن الف ة صةغيرة الحجةم ام بلةل معةدل طةول
اطول محور فيها ) )22.1مايكروميتر .
ال ك :تم تحديد ال ك العام لحبوب لقةاح االنةواع المدروسةة اعتمةادا علةس
نسةةةبة  P/Eام كانةةةت االشةةةكال شةةةبه متطاولةةةة لالنةةةواع  S. boissieriو
S.cuneifoliaو S.metastasianthiaوكرويةةةةةة مفلطحةةةةةة للنةةةةةوعين
 S.laxifloraو. S.macrantha
ومةةن خةةالل مالحظةةة الحةةدود الخارجيةةة للمنظةةرين القطبةةي واالسةةتوائي
امكن تعيين شك حبوب اللقاح ،ام كانت حبةوب اللقةاح مات شةك دائةر او
شبه دائةر فةي المنظرالقطبةي ولجمية االنةواع .امةا فةي المنظةر االسةتوائي
فكانت مات شك اهليليجي او اهليليجي عريض وهلا يتفس م مةا أشةار اليةه
 Primoracوجماعتةه [ ]8و Jerkovicوآخةرون [ ،]10الحة اللوحتةان
( (1و))2
سمك الطبقة الخارجية لحبوب اللقاح:تراوح سمك الطبقةة الخارجيةة لحبةوب
اللقةةةةاح بةةةةين ) )1مةةةةايكروميتر للنةةةةوع S.metastasianthiaالةةةةس ))1.9
مايكروميتر للنوع S. boisiseri
ال خرفة السطحية  :شبكية الةس شةبكية دقيقةة فةي جمية االنةواع .وهةلا يتفةس
م دراسة. ]6[ Firat

جب قندي

النتائج والمناقشة
البيانةةات الخاصةةة بحبةةوب اللقةةاح مدرجةةة عةةمن الجةةدول  2واللوحتةةان (1
و.)2
الطراز :اتض مةن خةالل الدراسةة الحاليةة ان حبةوب لقةاح جمية االنةواع
المدروسةةةةة كانةةةةت أحاديةةةةة المظهلةةةةلر Monomorphicمتمابلةةةةة االقطةةةةاب
، Isopolarوهي سداسية االخاديد  ، Hexacolpateوهلا يتفس م ماجا
بةه كة مةن  ]5[ Erdetmanو ]6[ Firatو  Moonوجماعتةه []9و
Jerkovicوجماعته [.]10االخاديد سهمية ال ك مات نهايات حةادة .وهةي
مةةةن النةةةوع  Zonocolpateحيةةةث ال تلتقةةةي نهايةةةات األخاديةةةد مةةة بعضةةةها
البعض وال تمتد من القطب إلس القطب.
وتباينت اطةوال االخاديةد بتبةاين االنةواع ،ام بلةل معةدل طةول اقصةر اخةدود
) )15.8مايكروميتر فةي النةوع  S.metastasianthفةي حةين بلةل معةدل
طةةةول اطةةةول اخةةةدود ) )35.8مةةةايكروميتر وكةةةان للنةةةوع S.macrantha
واشةةار  Moonوجماعتةةه [ ]9الةةس ان طةةول االخةةدود مو عالقةةة وطيةةدة
بطةةول المحةةور القطبةةي ،كمةةا تةةم قي ةاس المسةةافة بةةين اخةةدودين متجةةاورين
 Mesocolpiumوتحسةةةب مةةةن خةةةالل قيةةةاس الخةةةط المسةةةتقيم الةةةرابط بةةةين
أُخدودين متجاورين عند منطقةة االسةتوا والتةي تةراوح معةدلها بةين ))4. 6
مايكروميتر للنوع  S.cuneifoliaو) )13.5مايكروميتر للنوع boissieri
. S.
كمةةا تبةةاين معةةدل قطرالبقعةةة القطبيةةة  Apocolpiumوالمتمثلةةة بالمسةةافة
المحصورة بين نهايات االخاديد عند ك قطب  ،بتبةاين االنةواع ام تراوحةت

جدول  .2القياسات الخاصة بحبوب لقاح انواع الجنس  Saturejaمقاسة بالمايكروميتر

*االرقام خار القوسين تمث الحدين االدنس واالعلس وداخ القوسين تمث المعدل.
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 التغةةايرات فةةي أبعةةاد وأشةةكال حبةةوب اللقةةاح فةةي المنظرالقطبةةي:)2( اللوحةةة
1000x تحت قوة تكبير، Satureja. ألنواع الجنس

عةةللية نةةاهي دراسةةة تصنيفةةلية مقارنةةة ألنةةواع الجلنلةةلس،[ الم هلداني12]
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