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Abstract:
The Present study aims to study the morphological characters of the pollen grains for six Apricot
cultivars Prunus armeniaca L. and six cultivars of Plum P. xdomestica L. planted in northern Iraq. Using
the Light Microscope and Scanning Electron Microscope (SEM). It was found that the pollen grains in all
the cultivars were, isopolar tricorporate, and with one-, two-, and four-holes models were found, and their
shape in the polar view was either tetra angular, spherical- triangular, or triangular, While in the equatorial
view, the pollen shapes were ovoid, spherical or semi-spherical .The surface ornamentation was in several
forms, including reticulate, granular, thin longitudinal striped, short transverse striped, granular and
striped grains and striped. The quantitative and qualitative morphological characteristics of pollen grains
showed a high taxonomic value in separating and isolating the cultivars of the two studied species.
Keywords: Apricot, Plum, pollen grains, Prunus L.

 و االجاصPrunus armeniaca L. الصفات المظهرية لحبوب لقاح نبات المشمش
 المزروعة في شمال العراقPrunus xdomestica L.
2المعاضيدي

 عامر محسن،*1 امنة احمد يحيى دالل باشي

 العراق،  موصل،  جامعة الموصل،  كلية التربية للبنات، * قسم علوم حياة1
 العراق،  موصل، جامعة الموصل،  كلية التربية للعلوم الصرفة،  قسم علوم الحياة2

Prunus armeniaca يهدف البحث الحالي الى دراسة التوصيف المظهري لحبوب اللقاح لـستة أصناف من المشمش

:الملخص

Light  باستخدام المجهر الضوئي،  المزروعة في شمال العراقPrunus xdomestica L.  وستة أصناف من االجاصL.

 وقد تبين ان حبوب اللقاح كانت في.Scanning Electron Microscope (SEM)  والمجهر االلكتروني الماسحMicroscope
 كما وجد الطراز األحادي والثنائي والرباعي،Tricorporate  ثالثية االخاديد ذات ثقوبIsopolar األصناف جميعها متماثلة األقطاب
 اوSpherical – triangular  او كروية – مثلثةTetrangular  اما رباعية الزواياpolar view  وشكلها في المنظر القطبي، أيضا
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مثلثة  . Triangularاما المنظر االستوائي  Equatorial viewفشكلها بيضوي  ovateاوكروية  Sphericalاو شبة كروي في حين
كانت الزخرفة السطحية بعدة اشكال منها شبكية  Reticulateاو حبيبية  Granularاو بشكل خطوط طويلة رفيعة Thin longitudinal

 stripedاو خطوط عريضة وقصيرة  Short transverse stripedاو بشكل حبيبات وخطوط قليلة

.Granular and striped

واظهرت الصفات المظهرية الكمية والنوعية لحبوب اللقاح ذات قيمة تصنيفية عالية في فصل وعزل أصناف النوعين المدروسة.

الكلمات المفتاحية :المشمش  ،االجاص  ،حبوب اللقاح Prunus L
المقدمة

يعد علم حبوب اللقاح  Palynologyمن العلوم التي تختص بدراسة الخصائص الشكلية والتركيبية والوظيفية لحبوب اللقاح

 . Pollen grainsو هناك عالقة قوية بين علم حبوب اللقاح وبين علم التصنيف اذ ساعد هذا العلم على تقديم ادلة تصنيفية كثيرة من
خالله أصبح باإلمكان عزل وتشخيص الكثير من االجناس واالنواع والضروب ،وبهذا اسهم علم حبوب اللقاح في حل العديد من المشاكل
والتعقيدات التصنيفية  [1] ،وتعود أهمية حبوب اللقاح الى عدم تأثرها بالظروف البيئية ،لذلك فهي مقبولة كمعاير تصنيفية مهمة للتميز
بين األنواع في النباتات الراقية ]. [2

إن القيمة التصنيفية لحبوب اللقاح تكمن في صفات رئيسة مثل شكل الحبة وحجمها ولونها والزخرفة السطحية Ornametation
التي تعتبر ذات أهمية تصنيفية كبيرة في الصفات المظهرية الدقيقة  ، [3] Micromorphological charactersلقد ساعدت التطورات
الكبيرة للتقنيات العلمية الحديثة كالمجهر االلكتروني الماسح ) )SEMوالنافذ ) )TEMفي التعرف على ادق التفاصيل حول تركيب جدار
حبوب اللقاح والزخرفة السطحية لها مما اثبت أهميتها .[4] ،

يقع نباتي المشمش  P. armeniacaو االجاص  P. xdomesticaضمن اكبر أجناس العائلة الوردية هو جنس Prunus

 ، L.اذ تنتشر نباتات هذه العائلة في ارجاء العالم فهي وفيرة في شرق اسيا وامريكا واوربا ,خاصة في المناطق المعتدلة كإيطاليا و

اليونان و تركيا و اسبانيا و هولندا و فرنسا ،وغيرها] . [5اما في العراق فيكثر وجودها في المناطق الجبلية كما في أربيل والسليمانية و

دهوك  ،باإلضافة الى الموصل ،التي تعتبر المراكز األساسية النتشار األنواع التابعة لهذه العائلة التي إما أن تكون بشكل أشجار Trees
او شجيرات (Shrubsقائمة او صاعدة) ] .[6يعبر المشمش واالجاص من أنواع الفاكهة ذات قيمة اقتصادية عالية التي تحوي العديد

منها على بروتينات  ،دهون وكاربوهيدرات فضال عن وجود العديد من االمالح والمعادن منها الكالسيوم والحديد و المغنسيوم و البوتاسيوم
والزنك كما يوجد العديد من الفيتامينات المهمة وهذه الفاكهة لها قيمة غذائية كبرى كما انها تعتبر ذات خصائص عالجية فهي منشطة

لألعصاب وتزيد من القوة الدفاعية للجسم ولها أهمية خاصة لدى المسنين والحوامل واألشخاص الذين يعانون من فقر الدم ] . [5ويعد

المشمش واالجاص ذو أهمية كبيرة بين أشجار الفاكهة ذات الثمار الحجرية  Stone fruitsاذ تصنف ثمارها من الثمار اللوزية البسيطة

المهمة والمرغوب فيها] .[7يهدف البحث الحالي الى امكانية استخدام صفات حبوب اللقاح في عزل وتشخيص أصناف المشمش واالجاص

المدروسة.
مواد وطرائق البحث

اجريت المسوحات ألنواع جنس  Prunusمن خالل الزيارات الحقلية في مناطق مختلفة منها محطة بستنة نينوى وبعض

المناطق الشمالية من محطة بستنة دهوك و زاخو و زاويته واربيل  ،و الحقول التابعة لها  ،والمشخصة من قبل و ازرة الزراعة والمستزرعة
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في تلك المناطق خالل مدة التزهير من بداية شهر اذار وحتى نهاية شهر نيسان ، 2021 /تم اخذ حبوب اللقاح من األشجار التي كانت
بعمر ( )10- 4سنوات.

تمت دراسة حبوب اللقاح لسته أصناف من المشمش  P. armeniacaهي سياب  Sayebو كانيون  Canionو كاستيبريت

 Castelbriteو بريانا  Prianaو  Sndyanyو زاغينيا  Zaginiaو ستة أصناف من االجاص  P. xdomesticaوهي سونكولد

 Songoldو فريدوم  Freedomو شوتايم  Showtimeو بيساردي  pissardiو ايتلكا  Italicaو سانتارو از  ،Sant Rosaباستخدام
المجهر الضوئي  Light Microscopeفي المختبرات البحثية التابعة لكلية التربية للعلوم الصرفة والمجهر االلكتروني الماسح Scanning
) Electron Microscope (SEMفي معهد  Bim Gostarطهران – ايران لشهري أيار وحزيران . 2021اعتمدت الدراسة على العينات

الطرية التي جمعت من الحقل مباشرة وثبتت بعض االزهار والبراعم الناضجة بمحلول يتكون من ثالثة حجوم كحول اثيلي مطلق %100

 Ethyl alcoholوحجم واحد من حامض الخليك الثلجي  Glacial acetic acidلمدة يوم تقريبا ( )24 – 18ساعة ثم غسلت النماذج
بكحول اثيلي  % 70وحفظت بكحول بنفس التركيز ووضعت النماذج في التبريد بدرجة ح اررة( ْ 8م ) لحين استخدامها  ،باإلضافة الى
استخدام طريقة تجفيف البراعم الناضجة في الظل وحفظها في ظروف ورقية مع وجود مجفف هالم السليكا معها لتجنب وصول الرطوبة
اليها  .واتبعت طريقة ] [8مع اجراء بعض التحويرات عليها كما يلي :
 .1اخذ عدد من المتوك من ازهار ناضجة او براعم ناضجة غير متفتحة فتحت على شريحة زجاجية باستخدام ابرة تشريح للحصول
على حبوب اللقاح .

 .2في حالة استخدام االزهار المجففة وضعت المتوك في زجاجة ساعة مع إضافة قطرات من الماء لمدة  24ساعة للحصول على
متوك طرية.
 .3وضعت المتوك على شريحة زجاجية نظيفة وهرست بواسطة ابرتي التشريح الدقيقتين او الملقط الدقيق الستخراج حبوب اللقاح
مع ازالة بقايا المتك او األجزاء الزهرية العالقة.

اضيفت قطرات من صبغة السفرانين والكلسرين وتركها لمدة ( ) 30- 15دقيقة .ثم وضع غطاء الشريحة Cover Slide

.4

برفق وتصبح الشريحة جاهزة للفحص .
 .5فحصت الشرائج الزجاجية بالمجهر الضوئي من نوع  XSZ – 107 BNتحت العدسة الشيئية قوة )Immersion Lens( 40x
.

 .6اخذت قياسات ( ) 30- 25حبة لقاح لكل صنف من أصناف النوعين قيد الدراسة وقيست ابعاد كل حبة في المنظر االستوائي
) Equatorial View (Eوالمنظر القطبي  Polar Viewحسبت اكبر و اصغر قيمة لكل منها مع معدالتها وعدد الثقوب وسمك
جدرانها وسمك الغطاء وقيمة ، P/Eباستخدام العدسة العينية المدرجة . Ocular Micrometer 10 x
 .7صورت اشكال حبوب اللقاح باستخدام الكامي ار الخاصة بالمجهر نوع  Toup Tekالصيني المنشأ.

 .8كما صورت العينات باستخدام المجهر االلكتروني الماسح ) )SEMمن نوع  MIRA3,Tescan,في طهران  -ايران معهد
 Bim Gostarفقد فحصت الزخرفة السطحية لحبوب اللقاح ألصناف النوعين قيد الدراسة وحسب طريقة  Geraciواخرون
( )2012وكما يلي:
•
•

حملت حبوب اللقاح على قطعة معدنية من االلمنيوم بقطر ( )12.5مل

وضعت العينة تحت المجهر االلكتروني الماسح وظهرت اشكال وزخارف النماذج بتسليط حزمة متألقة () 30 – 25

 KVعليها وتغير مجال الفحص في المجهر االلكتروني للحصول على افضل الصور وبأشكال مختلفة ودقيقة .
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النتائج :

أظهرت الدراسة الحالية لحبوب اللقاح جدول رقم ( )1ان جميع أصناف النوعين جنس  Prunusذات حبوب متماثلة

األقطاب  Isopolarومتناظرة  Symmetricalوثالثية االخاديد المثقبة  Tricolporateفي جميع األصناف المدروسة وناد ار ما تكون
أحادية الثقوب  Uniporateكما في صنف  Castelbriteو Songoldاو ثنائية الثقوب  Diporateكما في الصنفين  Sayebو

 Zaginiaاو رباعية االخاديد المثقبة  Tetracolporateكما في الصنف  . Prianaتبين ان هناك تغاي ار في ابعاد حبوب اللقاح بين
األصناف المدروسة اذ سجل الصنف  Sayebاعلى طول للمحور القطبي بلغ معدله( )40.68مايكروميتر  ،بينما سجل الصنف
 Zaginiaاقصر طول للمحور القطبي بلغ معدله ( )30.06مايكروميتر  .اما أطول محور للمنظر االستوائي فقد كان للصنف Italica
بلغ معدله ( ) 42.56مايكروميتر في حين بلغ قيمة اقصر محور للمنظر االستوائي بمعدل ( )34.64مايكروميتر للصنف Sndyany

وتراوحت بقية األصناف بين ذلك.

وباالعتماد على شكل حبة اللقاح  Pollen grainفي المنظر القطبي  )P( Polar viewامكن تقسيم أصناف النوعين
المدروسة الى ثالث مجاميع شكل (: )1
 .1مثلثة  Triangularكما في األصناف  Sayebو  Canionو  Castelbriteو Freedomو Showtimeو pissardi
و italicوSant Rosa

 .2كروية – مثلثة  Spherical - Triangularكما في األصناف  Sndyanyو  ZaginiaوSongold
 .3رباعية اومعينية  Tetrangularانفرد الصنف  Prianaبهذا الشكل
اما شكل حبوب اللقاح في المنظر االستوائي ) Equatorial view (Eفقد امكن تقسيمها الى ثالث مجاميع الشكل ()2
الشكل (: )A-3

 .1حبوب لقاح كروية الشكل  Sphericalكما في األصناف  Prianaو Sndyanyو  ZaginiaوSongold
 .2حبوب لقاح شبة كروية  Subsphericalكما في األصناف  Castelbriteو pissardiوSant Rosa
 .3حبوب لقاح بيضوية الشكل  Ovateكما في األصناف  Sayebو  Canionو  Freedomو  Showtimeو . italica
اما بالنسبة لطول االخدود فقد امتازت حبوب لقاح الصنف  Zaginiaبأعلى طول اخدود بمدى ) )22.47 -17.23

مايكروميتر وبمعدل ( )20.66مايكروميتر في حين لوحظ ان الصنف  Canionذات تباين واضح في هذه الصفة  ،اذ سجل اقل
طول اخدود بمدى) ) 16.44 -12.83مايكروميتر وبمعدل ( )13.35مايكروميتر وبذلك تميزت حبة لقاح صنف  Canionبقصر
اخدودها .واظهرت هذه الدراسة تباينات في عدد ثقوب االنبات  Number of poresبين أصناف نوعي الجنس  Prunusاذ سجل

الصنف  Prianaاعلى عدد لثقوب االنبات بمدى ( ) 4-3ثقب /حبة وادنى عدد ثقوب االنبات كانت في الصنف  Songoldبمدى
( ) 2-1ثقب  /حبة  .اما من حيث سمك جدار حبة اللقاح فقد تراوح معدله ما بين ) (2.26مايكروميتر كحد اعلى للصنف

 Castelbriteو ( )1.25مايكرميتر كحد ادنى في الصنف  . Sant Rosaكما لوحظ في هذه الدراسة وجود تباين في سمك غطاء
ثقوب االنبات  Operculum poreبين أصناف النوعين قيد الدراسة  ،اذ سجل اعلى سمك غطاء بلغ معدله ()4.80مايكروميتر في
الصنف  Italicaفي حين سجل الصنف  Prianaادنى معدل لسمك الغطاء بلغ ( )3.06مايكروميتر بينما تدرجت باقي األصناف بين
ذلك كما في جدول (. )2
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واستنادا الى شكل الزخرفة السطحية  Ornametationلحبوب اللقاح للمنظرين القطبي واالستوائي وباالعتماد على صور
المجهر االلكتروني ) (SEMفقد امكن تقسيم أصناف النوعين المدروسة الى خمسة مجاميع كما في الشكل ( )3والشكل ( )4جدول

( )2وكما يلي :

 .1شبكية  : Reticulateكما في الصنف .Sndyany
 .2حبيبية  :Granularكما في األصناف  Castelbriteو Priana
 .3مخططة طويلة رفيعة  : Thin longitudinal stripedكما في األصناف  Songoldو Freedomو pissardiوItalica
 .4مخططة عريضة وقصيرة  :Short transverse stripedكما في الصنف Canion

 .5حبيبية وخطوط قليلة  :Granular and stripedكما في األصناف  Sayebو Zaginiaو Showtimeو Sant Rosa

شكل ( )1شكل حبوب اللقاح في المنظر القطبي تحت المجهر الضوئي قوة تكبير ()40x
Tetrangular .C Spherical – Triangular . B Triangular .A
1.Sayeb 2.Canion 3. Castelbrite 4.Priana 5. Sndyany6. Zaginia7. Songold 8.Freedom 9. Showtime 10. Pissardi 11. Italica
12.Sant rosa

شكل ( :)2شكل حبوب اللقاح في المنظر االستوائي ألصناف المشمش واالجاص المدرسة تحت المجهر الضوئي()40x

Groove shape.A

Ovate. D Subspherical .C Spherical.B

154

)Journal of Education and Science (ISSN 1812-125X), Vol: 31, No: 02, 2022 (150-160

شكل ( ) A-3اشكال حبوب اللقاح للمنظر االستوائي ألصناف المشمش واالجاص المدروسة 9تحت المجهر االلكتروني الماسح
(.Spherical .C Subspherical .B Ovate . A )SEM

شكل ( )B-3اشكال حبوب اللقاح للمنظر القطبي ألصناف المشمش واألجاص المدروسة تحت المحهر االلكتروني الماسح ))SEM
1.Sayeb 2.Canion 3. Castelbrite 4.Priana 5. Sndyany6. Zaginia7. Songold 8.Freedom 9. Showtime 10. Pissardi 11. Italica
12.Sant rosa
155
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شكل ( :)4التغايرات في الزخرفة السطحية لحبوب اللقاح ألصناف المشمش واالجاص باستخدام المجهر االلكتروني الماسح ()SEM
1.Sayeb 2.Canion 3. Castelbrite 4.Priana 5. Sndyany6. Zaginia7. Songold 8.Freedom 9. Showtime 10. Pissardi
11. Italica 12.Sant rosa

النوع

Prunus
armeniaca
L

جدول ()1الصفات الكمية والنوعية لحبوب لقاح أصناف المشمش واالجاص المقاسة بالمايكروميتر
 P /Eشكل حبة اللقاح
طول المحور االستوائي
طول المحور القطبي
الصنف
في المنظر
) (Eبالمايكروميتر
)(Pبالمايكروميتر
القطبي
Sayeb

Canion

Castelbrite

Priana

)(44.07 – 38.17
)(42.35
*1.78
)(40.31 – 36.77
)(38.48
*1.19
)(42.55 – 39.85
)(41.54
*0.98
)(38.69 – 41.13
)(40.62

)(42.83 – 35.72
)(40.68
*2.56
)(42.52 – 35.91
)(37.50
*1.92
)(44.36 – 38.20
)(40.62
*1.71
)(39.55 – 36.70
)(38.75
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شكل
حبة اللقاح
في المنظر
االستوائي

0.95

Triangular

Ovate

0.97

Triangular

Ovate

0.97

Triangular

Sub
spherical

0.95

Tetrangular
Triangular

Spherical
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Spherical

Spherical Triangular

1.13

Spherical

Spherical Triangular

0.84

Spherical

Spherical Triangular

0.99

Ovate

Triangular

1.01

Ovate

Triangular

0.79

Sub
spherical

Triangular

1.12

Ovate

Triangular

0.77

Sub
spherical

Triangular

0.99

*0.72
(36.55 – 33.14)
(34.64)
*1.28
(36.18 – 33.21)
(35.78)
*0.86

*0.96
(45.30 –35.26)
(39.16)
*3.11
(32.33 – 28.17)
(30.06)
*1.49

(36.72 – 33.30)
(34.74)
*1.13
38.30 – 34.17)
(36.48)
*1.55
(43.25 – 37.33)
(40.36)
*2.89
(38.47 – 35.23)
(36.30)
*0.97
(45.34 – 39.65)
(42.56)
*2.55
(40.77 – 37.18)
(38.97)
*1.44

(35.26 – 31.67)
(34.48)
*1.11
38.15 – 35.22)
(36.87)
*1.15
(34.28 – 29.40)
(31.95)
*1.48
(41.32 – 38.19)
(40.66)
*0.88
(36.66 – 31.17)
(33.14)
*1.71
(39.30 – 35.88)
(38.86)
*0.98

 االنحراف المعياريS.D ± *

Sndyany

Zaginia

Songold

Prunus
xdomestica
L.

Freedom

Showtime

pissardi

italica

Sant Rosa

القيم التي بين القوسين تمثل ادنى واعلى قيمة والمعدل

) الصفات الكمية والنوعية لحبوب لقاح أصناف المشمش واالجاص المقاسة بالميكروميتر2( جدول

الزخرفة السطحية

سمك الغطاء

سمك
الجدار

عدد ثقوب
االنبات

طول
االخدود

الصنف

النوع

Granular and striped

(4.67 – 3.78)
(4.00)
*0.24

(1.84 – 1.10)
(1.34)
*0.23

(3 -2)
(2.68)
*0.46

Sayeb

Prunus
armeniaca L

Short transverse striped

(4.50 – 3.42)
(3.85)
*0.30

(2.32 – 1.38)
(1.80)
*0.32

(3 -1)
(2.54)
*0.68

Granular

(4.75 – 3.60)
(4.25)
*0.43

(2.85 – 1.73)
2.26)
*0.46

(3-2)
(2.15)
*0.60

Granular

(3.46 – 2.78)
(3.06)
*0.22

(2.35 – 1.68)
(1.90)
*0.23

(4 – 3)
(3.77)
*0.40

Reticulate

(4.85 – 4.18)
(4.45)
*0.26

(2.48 – 1.64)
(2.16)
*0.27

(3 -1)
(2.10)
*0.30

Granular and striped

(4.10 – 3.56)
(3.76)
*0.14

(1.75 1.24)
(1.55)
*0.19

(3 – 1)
(1.65)
*0.50

(17.68 –
13.22)
(15.26)
*1.58
(16.44 –
12.83)
(13.35)
*1.05
(20.96 –
15.30)
(18.32)
*1.91
(16.85 –
13.70)
(15.55)
*1.10
(21.37 –
15.17)
(18.90)
*2.34
(22.47 –
17.23)
(20.65)
*1.75
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Canion

Castelbrite

Priana

Sndyany

Zaginia
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Songold

Prunus
xdomestica
L.

Freedom

Showtime

pissardi

italica

Sant Rosa

– (17.76
)12.89
)(16.25
*1.69
– (16.42
)11.60
)(13.50
*1.81
– (17.95
)13.22
)(15.86
*1.31
– (15.76
)10.35
)(13.80
*1.74
– (23.77
)19.16
)(20.12
*1.30
– (19.47
)12.18
)(15.53
*2.67

)(2 -1
)(1.38
*0.50

)(2.35 – 1.87
)(2.02
*0.14

)(4.85 – 4.28
)(4.53
*0.17

Thin longitudinal striped

)(3 -2
)(2.90
*0.30

)(2.23 – 1.58
)(1.80
*0.20

)(3.54 – 3.00
)(3.27
*0.15

Thin longitudinal striped

)(3 -1
)(2.45
*0.52

)(1.95 – 1.40
)(1.68
*0.20

)(3.68 – 3.18
)(3.34
*0.16

Granular and striped

)(3 -2
)(2.68
*0.46

)(1.65 – 1.18
)(1.38
*0.17

)(3.92 – 3.25
)(3.50
*0.25

Thin longitudinal striped

)(3 -2
)(2.30
*0.46

)(1.79 – 1.27
)(1.52
*0.19

)(5.22 – 4.66
)(4.80
*016.

Thin longitudinal striped

)(3 -1
)(2.45
*0.52

)(1.69 – 1.07
)(1.25
*0.18

)(4.00 -3.33
)(3.58
*0.18

Granular and striped

القيم التي بين القوسين تمثل ادنى واعلى قيمة والمعدل *  S.D ±االنحراف المعياري

المناقشة :

أظهرت الدراسة الحالية ان حبوب اللقاح  Pollen grainsذات قيمة تصنيفية عالية ساعدت في توضيح التباينات بين

أصناف النوعين المدروسة والتي يمكن اعتمادها بشكل أساسي في الدراسات التصنيفية ألنها من الصفات الوراثية الثابتة التي ال تتأثر

بالعوامل البيئية .فقد امتاز صنف  Prianaبكونه مربع الشكل (رباعي االقطاب ) مقارنة مع باقي األصناف المدروسة التي كانت اغلبها

مثلثة الشكل ذات اخاديد وثقوب واحيانا تكون ثنائية األقطاب وناد ار ما تكون أحادية القطب ،وهذا يدل على ان حبوب اللقاح في تغاير
وهذا ما أكده ][9اذ أشار الى ان حبوب اللقاح في افراد العائلة الوردية غالبا ما تكون ثالثية الثقوب واالخاديد واحيانا ثنائية .

كما اتضح في الدراسة الحالية تغاير في أشكال حبوب اللقاح اذ كان المنظر االستوائي بثالث اشكال كروي و شبة كروي

وبيضوي  ،في حين كان شكل حبوب اللقاح في المنظر القطبي مثلثة الى كروية مثلثة وهذا يتماشى مع ما جاءت به دراسة كل من
] [10في جود اختالفات واضحة بين عدة أنواع من نباتات للعائلة الوردية من ضمنها المشمش واالجاص باالعتماد على اشكال حبوب

اللقاح وسطحها الخارجي وسمك جدارها والزخرفة السطحية لها وابعاد المحورين القطبي واالستوائي .وما جاء به ] [11باستخدام الصفات

المظهرية الدقيقة لحبوب اللقاح ألنواع تابعة لجنس  prunusمن ضمنها المشمش واالجاص النامية في العراق .كما استطاع ] [12واخرون

من تميز أحد عشر صنفا من المشمش  P. armeniacaالمزروع في ايران باالعتماد على الصفات المظهرية الدقيقة لحبوب اللقاح منها
ابعاد الحبة وشكلها الخارجي وشكل الزخرفة السطحية باستخدام المجهر االلكتروني الماسح (..)SEM

كما تبين من خالل الدراسة ان حبوب اللقاح ألصناف النوعين جميعها متوسطة الحجم حسب قياس اطوال المحور للمنظر
القطبي واالستوائي حسب تقسيم ] ، [1اذ بين ان حبوب اللقاح التي يتراوح طول المحور لها ما بين ( )25 – 10مايكروميتر تعتبر صغيرة
 ،اما التي تتراوح بين ( ) 50 - 26مايكروميتر تعتبر متوسطة الحجم  ،في حين كان التي يزيد طول المحور فيها عن  50مايكروميتر

تعتبر كبيرة الحجم.
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[ الذي اكد على أهمية صفة13] كما يمكن استخدام سمك جدار حبة اللقاح في تميز أصناف النوعين المدروسة وهذا ما أكده
 فضال عن اهمية صفة سمك غطاء ثقوب االنبات وطول اخاديد حبوب اللقاح لما ابدته.سمك جدار حبة اللقاح في الدراسات التصنيفية

. من تغايرات في أصناف النوعين قيد الدراسة

ابرز ما اكدته الدراسة فيما يتعلق بالزخرفة السطحية لحبوب اللقاح ان هناك تغايرات واضحة مكنتها من عزل األصناف الى
 بحبوب لقاح مخططة عريضةCanion  بحبوب لقاح شبكيه السطح كما انفرد الصنفSndyany  فقد انفرد الصنف، خمس مجاميع

Prunus [ وآخرين عند دراسته لثالثة عشر صنفا من جنس14] قصيرة ميزتهم عن باقي األصناف األخرى وهذا ما يتفق مع كل من

منها االجاص والمشمش باالعتماد على حبوب اللقاح من ناحية عدد الثقوب وطول االخدود وشكل الزخرفة السطحية وشكل حبة اللقاح

[ الذي اكد على وجود تباين واضح في صفات حبوب اللقاح لعده أنواع من جنس15]  ومع.)SEM( باستخدام المجهر االلكتروني الماسح
 اذ شملت الدراسة طول المحور القطبي واالستوائي وسمك الجدار وطول االخدود وشخص ثالثة، النامية في إقليم كردستانPrunus

P.

 منهاPrunus [ عند دراسته الخصائص المظهرية لحبوب اللقاح ثالثة أنواع من جنس16] وأشار. اشكال من حبوب اللقاح

 اذ الحظ وجود تباين بين األنواع في شكل الحبة وP. mume  والمشمش اليابانيP. sibirica  والمشمش السبيريarmeniaca

الفتحات بين أحادية القطب او ثالثية القطب إضافة الى اختالف السطح الخارجي لها منها بشكل مخطط او شبكي فضال عن توفر بعض
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