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 |^Ï×Ö] hçfu í‰]…Ö ˜Ãfì†{éÂ Œ^ßq_ (Compositae)   Heliantheae   

Ñ]†{{ÃÖ] » 
  هدى جاسم محمد التميمي                           عبد الكريم خضير البيرماني

   جامعة بابل–كلية العلوم للبنات 

  الخالصة
 Eclipta  و   (.Bidens L وهـي Heliantheaeتضمن البحث الحالي دراسة حبوب اللقاح ألربعة أجناس من عشيرة 

(L.) Hassk. و     Helianthus L.    و  ( Xanthium L.  ـ كانـت حبوب اللقاح وقد تبين ان . في العراق  الفتحـات  ة ثالثي

 اللقاحالخارجي لحبوب  ان صفات السطح أتضحكما  .أيضاً  موجود واألخاديد، غير ان الطراز الثنائي والرباعي الفتحات   واألخاديد

  . المدروسةجناساأل أنواع عن باقي Xanthium جنس أنواع تصنيفية لعزل قيمة تذا

Abstract 
      The paper comprise comparative polynological study of species of four genera belong to the tribe 
Heliantheae (i.e. Bidens L. , Eclipta (L.) Hassk. , Helianthus L. and Xanthium L.) in Iraq. Pollen grains 
were found to be Tricolporate but Bicolporate and Tetracolporate were Presented also. It was found the 
external features of the pollen wall of great taxonomic value.                                                                                                        

  المقدمة
     من قبل وودهـاوس من أحدى العشائر التي وصفت حبوب لقاحها    Heliantheaeعشيرة  تعد     

 )Wodehouse, 1935 (  ًمن النوع المشوك  إنها إلىمشيراEchinate وذات أشـواك Spines     قـصيرة

"  مـا خـصوصا    "فتكون متوسطة السمك وغدية نوعا      Exine ومخروطية الشكل أما طبقة الغالف الخارجي     

ـ   القطر بصورة عامة بكونها واسعة ومتوسطة       Furrowsحول منطقة األشواك وتمتاز األخاديد        ة وعددها ثالث

  . والفتحاتأخاديد

 قليلـة وان    ضمن العشيرة المـذكورة   المعلومات التي توضح صفات حبوب اللقاح لألنواع المدروسة         

فقد أعطيت مالحظات بسيطة عـن      . لقاح للنوع وردت فهي ال تعطي الصورة الكاملة عن شكل وحجم حبة ال          

 أمـا  ) Erdtman, 1943(  اردتمـان  مـن قبـل   .Xanthium spp ع انو واالBidens tripartitaالنوع 
  يعـود إلـى العـشيرة    Xanthium   فقد أشار إلـى أن جـنس    (Wodehouse, 1945)      وودهاوس

Ambrosieae     مع العشيرة    وثيقة التي لها عالقة Heliantheae أن حبوب لقاحها غالبا مـا تـسبب        "  معتبرا

ألغـراض التلقـيح   شخاص نتيجة النتقالها في الهواء عند بعض األ Hay fever قش او حمى الهشيم حمى ال

Pollination. دراسة كريم وعلي في حين ان )Karim and Ali, 1979  (  سـوى بعـض   تحملفلم تكن 

  Xanthium  و  Eclipta alba و Bidens tripartitaوهـي   أنـواع  ةالمعلومات البسيطة والقليلة لثالث

saccharqtiumدراسة برفين "  وأخيرا)Perveen ,1999   ( ١٨ نوع تعود إلـى  ٢٤التي تضمنت دراسة 

الكـروي  - البيـضوي    ا بـشكله  ت الذي امتـاز   E.alba ضمن العائلة المركبة وكان أحد تلك األنواع         "اجنس

Spheroidal - Ovate الكروي -ح أو المفلط Oblate- Spheroidal شبه المفلطـح وهـو   - أو المفلطح 

   .Sharp- pointed دببة النهاياترباعي الثقوب وذات أشواك م" ثالثي الثقوب وأحيانا

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــ

  . بحث مستل من رسالة ماجستير للباحثة األولى -¹
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  طريقة العمل
  -:ر متمثلة بما يليمع التحوي ) AL- Mayah, 1983( اتبعت طريقة المياح 

  .أخذ عدد من المتوك من زهيرات ناضجة وغير متفتحة لعدد من الرؤوس الزهريةتم  -١

وضعت على شريحة زجاجية نظيفة وفتحت بإبرتي تشريح وأزيلت بعض األجزاء كـالتويج والمـدقات                -٢

 .  Staminal Cylinderواستخرج منها االسطوانة السدوية

ت إلى شريحة زجاجية أخرى حاوية على قطرة من صبغة السفرانين وجلي كليسرين وتم فتح المتـوك                نقل -٣

 الستخراج حبوب اللقاح

 حفظـت  و برفق  Cover Slideووضع غطاء الشريحة بعد استخراج حبوب اللقاح منها  المتوك ازيلت -٤

  .في الثالجة لحين الفحص

 المحـورين   قطرحبة لكل نوع وأخذت القياسات ل      ) ٥٠-٢٠( تم فحص الشرائح تحت المجهر المركب بواقع        

االستوائي والقطبي وطول األشواك وقطر فتحة اإلنبات باستخدام العدسة العينية المدرجة وصورت بواسـطة              

   Oil Immersion Lensالكاميرا المنصوبة على المجهر المركب تحت العدسة الشيئية الزيتية 

  النتائج
لحالي لحبوب اللقاح لجميع أنواع األجناس المدروسة والمبينة أرقـام عيناتهـا             ا البحث نتائج   أظهرت 

وجـد  كمـا  .  Tricolporateأنها من الطراز ثالثي الثقوب واألخاديـد   ) ١جدول ( واألماكن المودعة فيها 

 H.tuberosus و H.annuus فـي النـوعين     Tetracolporateوالرباعي  Bicolporateالطراز الثنائي 

 .ضافة إلى الطراز الثالثي الثقوب للنوعين المذكورين باإل

فهي صغيرة عندما   .  المتوسطة –تقع حبوب لقاح األنواع قيد البحث ضمن الفئة الصغيرة أو الصغيرة            

 مايكرومتر ومتوسطة عندما يتـراوح      ٢٥ المحور القياسي والبالغ     أقطار المحاور فيها على     أقطارال تتجاوز   

 وباالعتماد على هذا التقـسيم  ( Erdtman, 1971 ) مايكرومتر أردتمان ٥٠-٢٥ بين  القياسي للمحورالقطر

 ٢٣,٣٣ المحورين القطبي واالستوائي حوالي      أقطار بلغت   إذ  ضمن الفئة الصغيرة      X.spinosumيقع النوع   

ت أعلـى    سجل إذفي حين كانت بقية األنواع ضمن الفئة الثانية         .  مايكرومتر على التوالي   ٢٤,٥مايكرومتر و   

 مـايكرومتر علـى   ٣٨,٩٠ مـايكرومتر و  ٤٠,٣٤فبلغ  H.annuus المحورين في النوع     قطريالمعدالت ل 

 المحور االسـتوائي    قطر/ المحور القطبي    قطر وتم استخراج النسبة بين      )١لوحة  ) ( ٢(و  ) ١شكل  (التوالي  

 , Erdtman ) اردتمـان  علـى "  ثالث مجاميع اعتمـادا علىلغرض تقسيم األنواع المدروسة حسب أشكالها 

   -: وهي ( 1943

 وتدخل ضمن هـذه المجموعـة    Spheroidal shape ذات حبوب لقاح كروية الشكل -:المجموعة األولى 

  .H.annuus  وE.albaاألنواع  

 وتشمل النـوع   Eilliptic أو االهليليجيةSuboblate ذات حبوب اللقاح الشبه المفلطحة -:المجموعة الثانية 

B.tripartita.   

 تشمل بقية األنواع المدروسة التي تمتاز بـشكلها الكـروي إلـى الكـروي المتطـاول                 -:المجموعة الثالثة   

Spheroid- Prolate spheroid .    أما بالنسبة لسطح حبة اللقاح فقد أمكن تقسيم األنـواع إلـى مجمـوعتين

  -:باالعتماد على هذه الصفة
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 E.alba و B.tripartitaوهي    Echinate" ن سطحها مشوكاتضم األنواع التي يكو -:المجموعة األولى 

  Spineless األشواكعديمةتضم األنواع فالمجموعة الثانية  أما .المدروسة Helianthusوكافة أنواع جنس 

  .المدروسة  Xanthiumوتشمل أنواع جنس 

 فقـد بلـغ     ،ختالف األنواع  والشكل با  القطرففي المجموعة األولى كانت األشواك تختلف فيما بينها من حيث            

 H.annuus في حين سجل النـوع  B.tripartitaمايكرومتر في النوع  ) ٤,٠٩( أدنى معدل لطول األشواك  

أمتازت بالشكل القبوي    أما شكل األشواك فقد   . مايكرومتر   ) ٥,٩٠( أعلى معدل لطول األشواك فبلغ حوالي       

Dome shape  فـي النـوع    تكون القاعدة عريضة ثم تـستدق كمـا   إذB.tripartita،   أو تأخـذ الـشكل 

 ، على الرغم من أنها ال تحوي على أشواك،أما المجموعة الثانية.  كما في بقية األنواع  Conicalالمخروطي

 عن النويعين اآلخرين وذلك الحتواء سطحه على بعـض          X.spinosumأال انه كان من السهولة عزل النوع        

بـروزات  الرنة مع النويعين اآلخرين ذات السطح الخالي من األشـواك أو            ت أو البروزات الصغيرة مقا    وأالنت

   ).  ٣شكل ( 

 بامتالكه أدنى معـدل فبلـغ حـوالي          X.spinosumوفيما يخص قطر فتحة اإلنبات فقد أمتاز النوع         

  كان لـه أعلـى معـدل    X.strumarium subsp. strumariumمايكرومتر في حين أن النويع  ) ٤,١٦( 

مـع بعـضها   " واضحا" مايكرومتر بينما سجلت بقية األنواع تداخال   ) ٨,٢٥(  حوالي   كانهذه الصفة   بالنسبة ل 

وبصورة عامة تمت المالحظة على أن قطر فتحة اإلنبات يزداد كلما أزداد حجم حبـة اللقـاح                 .  )٢جدول  ( 

ـّين أن هنالـك     ومن مالحظة نفس الجد   . مع حجم حبة اللقاح     " األمر الذي يدل على انه يتناسب طرديا       ول يتب

انه تم قياس سمك الطبقة الخارجية مع األشـواك إن  " علما ( Exineة الخارجيالطبقةاختالف في مقدار سمك 

أدنى معدل  إال ان    تداخالً ملحوظاً    األنواع   أظهرتفقد   Exineالطبقة الخارجية اما من حيث سمك     ) . وجدت  

 أعلـى  إمـا  X.strumarium subsp. strumariumنويع في ال مايكرومتر ) ٣,٢٧(  تلك الطبقة بلغلسمك 

وباالعتماد على هذه الصفة قسمت األنواع إلى       . مايكرومتر ) ٨,٥٦( وبلغ H.annuusالنوع  فقد سجله   معدل  

   -:مجموعتين

 مايكرومتر وتـشمل كافـة أنـواع جـنس          ٥األولى ويكون فيها معدل سمك الطبقة الخارجية للحبة اقل من           

Xanthium. ٥مـن    تضم بقية األنواع المدروسة التي يكون فيها معدل سـمك الطبقـة أعلـى             فالثانية   وإما 

  .مايكرومتر

  المناقشة
 والتـي تعـود إلـى عـشيرة         البحـث نواع األجناس قيد    دراسة الحالية ان حبوب اللقاح أل     أظهرت ال 

Heliantheae        بأنها من الطراز ثالثي الثقوب واألخاديد Tricolporate     بكونهـا واسـعة     والتي امتـازت

 باإلضافة إلـى  (Wodehouse, 1935)ودهاوس  وذلك حسب ما أشار إليه والقطري ومتوسطة أو قصيرة ف

 و  H.annuus فـي النـوعين      Tetracolporate والربـاعي    Bicolporateانه تم مالحظة الطراز الثنائي      

H.tuberosus   من الطراز الثنـائي إلـى   مما يشير إلى ان حبوب لقاح هذين النوعين هي في دور التطور

 Radford  et) يشير إليـه رادفـورد وآخـرون    الثالثي فالرباعي الثقوب واألخاديد وهو االتجاه العام الذي

al.,1974).   

ـّين من الجدول     واكبر حبة لقـاح فـي        X.spinosum ان اصغر حبة لقاح كانت في النوع      ) ٢(وتب

 مايكرومتر  ٢٤,٥٠ و   ٢٣,٣٣لقطبي واالستوائي حوالي     المحورين ا  قطر إذ بلغت معدالت     H.annuusالنوع  
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 (Torres, 2000)فقد تناول توريز .  مايكرومتر للنوع الثاني على التوالي ٣٨,٩٠ و ٤٠,٣٤للنوع األول و 

ان " دراسة لمحاولة أيجاد عالقة بين حجم حبة اللقاح مع طول القلم الميسمي في العائلـة المركبـة مفترضـا                  

م الميسمية الطويلة تمتلك حبوب لقاح كبيرة الحجم واألقالم القصيرة لها حبوب لقاح صغيرة              األنواع ذات األقال  

ومن جانب آخر قـد     . الحجم وبذلك تم الحصول على عالقة خطية موجبة بين حجم حبة اللقاح وطول األقالم             

 ذكر العديد مـن       فقد  Polyploidyيعود إلى وجود عالقة بين حبة اللقاح والتعدد المجموعي الكروموسومي           

ــتيبنز  ــال س ــاحثين أمث ــاني(Stebbins,1971)الب ــسواح (AL-Bermani,1991)   والبيرم -AL) وال

Sawah,1992)  والحــسيني (AL-Hassiani,1999)  ــدد ــادة ع ــزداد بزي ــاح ت ــة اللق ــم حب  ان حج

يع حسب  قّسمت أشكال حبوب اللقاح ثالث مجام(Erdtman, 1943)إلى اردتمان " واستنادا.الكروموسومات 

  عندما وصـف (Karim and Ali, 1979)الجدول المذكور أعاله وقد اتفقت النتائج مع دراسة كريم وعلي 

وكما أعطت صفة سـطح حبـة    . Xanthium saccharalium وE.alba و B.tripartita األنواع شكل

عن بقية األنواع المدروسة الذي تميز بكـون    Xanthiumاللقاح أهمية تصنيفية ال بأس بها لعزل أنواع جنس          

  Echinate مقارنة ببقية األنواع التي تكون من النوع المشوك        Spineless فاقدة لألشواك  سطح حبوب اللقاح  

 (Wodehouse, 1945)ودهاوس ذا ما أشار إليه ووالتي تمتاز بها معظم حبوب اللقاح في العائلة المركبة وه

حتوي على حبوب لقاح ذات أشواك متباينة في الحجم والشكل تختلف من عشيرة إلـى             من ان العائلة المركبة ت    

إلى ان هذه   "  مشيرا Xanthiumأخرى باستثناء بعض األنواع التي تختزل فيها األشواك كما في أنواع جنس             

ـ      . التحويرات في شكل األشواك نتيجة لالستجابة لعملية التلقيح بواسطة الرياح          فات كما وقد تمت دراسـة ص

 Skvarla and) من قبـل سـكفارال وتيـورنر    Heliantheaeالجدار الخارجي لحبة اللقاح ضمن عشيرة 

Turner, 1969) ومن مالحظـة  . تلك العشيرة مشيرين إلى إنها متشابهة بين أنواع األجناس التي تقع ضمن

لتـضم أنـواع الجـنس      على سمك الطبقة الخارجية قسمت األنواع مجموعتين األولى         " واعتمادا) ٢(الجدول  

Xanthium       مايكرون بينما الثانية تشمل بقية األنواع المدروسة التي يكـون فيهـا             ٥ إذ يكون السمك اقل من 

عن التباين الحاصل في قطر فتحة اإلنبـات التـي          "  مايكرون، فضال  ٥سمك الطبقة الخارجية للحبة اكبر من       

  .مع حجم حبة اللقاح" ظهر بأنها تتناسب طرديا

ـّبين أهمية استخدام حبوب اللقاح كصفات مظهرية دقيقة للفصل بـين أنـواع                 ومن خ  الل ما تقدم يت

بصورة خاصة، وقـد أشـار      " األجناس المدروسة بصورة عامة وبين نوع وأخر في األنواع المتشابه مظهريا          

ـ  (Perveen, 1999)بريفين  وب  إلى ان الغرض الرئيس من إعطاء المعلومات عن الصفات المظهريـة لحب

وقد أعطت الدراسة   . اللقاح هو للمساعدة في محاولة إيجاد العالقات التطورية الوراثية التي تربط بين العشائر            

نتائج جيدة لهذا الغرض هذا والبد من اإلشارة إلى ان هذه الدراسة التي تمت باستعمال المجهر الضوئي يجب                  

 ليؤكـد   (TEM) والمجهر االلكتروني النفـاذ      (SEM)ان تتبع بأخرى باستعمال المجهر االلكتروني الماسح        

المعلومات األولية ويزيد بشكل كبير المعلومات التي ينبغي الحصول عليها الستخدامها بشكل فعال في عـزل                

  .المراتب التصنيفية لألجناس
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)…RKR)’u†KX)’„X†)8‡„u„J))8)aau„J2;)1)8)a„X†„J2:=1)C);99@ 

 ١٣٢

  
  .أرقام ومواقع العينات التي درست حبوب لقاحها وتاريخ الجمع والمعاشب المودعة بها  )١(جدول 

 األنواع 
رقم العينة والمعشب 

 المودعة به
 موقع العينة  اريخ جمع العينةت

Bidens tripartitaBUH        W2043   
BUH               747 

١٩٦١-٧-١٥  

١٩٦١-٧-١١ 

  .جسر تانجورو/السليمانية 

 . قرية بافيان/الموصل 

Eclipta alba

BUNH          1642  

١٢١٦          
BUE  
SN            

BLN 

١٩٧٥-٨-١٣  

١٩٥٩-١٠- ٥  

٢٠٠٣-١١-١٥ 

  .الزعفرانية/بغداد 

  .عنه/االنبار

قرب األمام /طريق الجامعة/بابل

 )ع(البكر

Helianthus annuus

BUE             1107  

BLN                SN  

BLN                SN 

١٩٦٢- ٣- ٣  

٢٠٠٤-٤-٢٥  

٢٠٠٤-٥-٢٠ 

  .أبو غريب/بغداد 

  .اإلسكندرية/بابل 

 .الطريق العام/الديوانية 

H.debilis
SN               
BLN  

BLN             SN     

٢٠٠٤-١٠- ٢  

٢٠٠٥-٤-١٥  

 قرب دائرة ٤٠شارع /الحلة /بابل

  األوقاف

 .باب الحسين/ الحلة/ بابل 

H.tuberosus
BAG           26071  

BLN                SN 

١٩٥٨-١٠-١٢  

٢٠٠٣-١١-١٥ 

  أبو غريب/بغداد

قرب األمام /طريق الجامعة/بابل 

 )ع(كرالب

Xanthium 
strumarium subsp. 
brasilicum

BUE             1270  

BLN             1272 

١٩٥٦-١٠-٢٠  

٢٠٠٣-١٠-٢٠ 

  .الزعفرانية/بغداد

 .جرف الصخر /المسيب /بابل

X.strumarium subsp. 
strumarium

BAG           35240  
BUH       0022684  

٠٠٧٩٦٤ BUA       
     

١٩٦٧-٦-١٧  

١٩٧٠- ٥- ١    

١٩٦٣-١١- ٣ 

  .الحضر/الموصل 

  .الصدور/ديالى

 .قرب شط العرب/الفاو/البصرة

X.spinosum. BAG           50420  
BUE             1271 

١٩٧٩- ٧- ٤  

١٩٧٣-١١-١٣ 

  .القائم/االنبار

 . كم جنوب شرق حصيبة٥٠٠/ كربالء 

 
 
 



)…RKR)’u†KX)’„X†)8‡„u„J))8)aau„J2;)1)8)a„X†„J2:=1)C);99@ 

 ١٣٣

  ).مقاسه بالمايكرومتر ( وسة صفات حبوب اللقاح ألنواع األجناس المدر  )٢( جدول 

 شكل حبوب اللقاح 

 اسم الجنس والنوع 
 المحور قطر

 (P )القطبي

 المحور قطر

 (E)  االستوائي
النسبة بين 

P/ E  

طول 

 األشواك

قطر فتحة 

 اإلنبات 

سمك جدار 

 الحبة 

عدد ثقوب 

 اإلنبات 

وية
كر

 

ة 
طح
مفل

ه 
شب -

جية
يلي
هل
 ا

 

ة 
وي
ر ك

ة  -
وي
كر

ولة
طا
ت م

 

Bidens tripartita
٣٥-٢٣,٥  

)٢٩,٢٢( 

٣٥-٣٠  

)٣٣,٤٠( 
٠,٨٧ 

٥-٢,٥  

)٤,٠٩( 

٧,٥- ٥  

)٦,١١( 

٧,٥-٣,٧٥  

)٥,٦٨( 
٣  +  

Eclipta alba
٣٧,٥-٢٢,٥  

)٢٩,٨١( 

٤٠-٢٠  

)٢٩,٧٩( 
١ 

٥-٢,٥  

)٤,٣٢( 

١٢,٥-٣,٧٥  

)٦,٥٣( 

٧,٥- ٥  

)٦,٤٨( 
٣ +   

Helianthus annuus
٥٥-٢٧,٥  

)٤٠,٣٤( 

٥٠-٢٥  

)٣٨,٩٠( 
١,٠٣ 

١٠-٣,٧٥  

)٥,٩٠( 

١٠- ٥  

)٦,٤٣( 

١٥- ٥  

)٨,٥٦( 
 ٤-٢ +   

H.debilis
٣٦,٥-٢٧,٥  

)٣٣,١٣( 

٣٢,٥- ٢٨,٧٥  

)٣٠,٨٣( 
١,٠٧ 

٥-٣,٧٥  

)٤,٨( 

٧,٥- ٥  

)٦,٤٥( 

٧,٥-٦,٢٥  

)٦,٨٦( 
٣   + 

H.tuberosus
٤٠-٢٧,٥  

)٣٢,٩٤( 

٣٧,٥- ٣١,٢٥  

)٣٤,٥٥( 
٠,٩٥ 

٦,٢٥-٢,٥  

)٤,٧٦( 

٧,٥- ٥  

)٦,١٠( 

١٠-٦,٢٥  

)٧,٦٧( 
٤- ٢   + 

Xanthium strumarium 
subsp. brasilicum

٣٢,٥-٢٢,٥  

)٢٨,٥١( 

٣٧,٥-٢٢,٥  

)٢٩,٦٠( 
٠,٩٦ --- 

١٢,٥-٢,٥  

)٦,٤٨( 

٥- ٢  

)٣,٦٠( 
٣   + 

X.strumarium subsp. 
strumarium

٣٥-٢٠  

)٢٧,٨٦( 

٣٧,٥-٢٢,٥  

)٢٨,٦٨( 
٠,٩٧ --- 

١٥-٢,٥  

)٨,٢٥( 

٧,٥-١,٢٥  

)٣,٢٧( 
٣   + 

X.spinosum. ٢٧,٥-١٧,٥  

)٢٣,٣٣( 

٢٧,٥-٢٠  

)٢٤,٥٠( 
٠,٩٥ 
 

--- ٧,٥-٢,٥  

)٤,١٦( 

٧,٥-٢,٥  

)٤,٣٩( 

٣   
+ 

  .األرقام خارج األقواس تمثل الحدين األدنى واألعلى وداخل األقواس تمثل المعدل



)…RKR)’u†KX)’„X†)8‡„u„J))8)aau„J2;)1)8)a„X†„J2:=1)C);99@ 

 ١٣٤

  
  . المحور االستوائي لحبوب اللقاح في أنواع األجناس المدروسةقطرالتغايرات في ) ١(شكل 

  

  
  . المحور القطبي لحبوب اللقاح في أنواع األجناس المدروسةقطرلتغايرات في ا) ٢(شكل 

   Range    يمثل المدى  .Mean  يمثل المعدل  

   Range    يمثل المدى  .Mean  يمثل المعدل



)…RKR)’u†KX)’„X†)8‡„u„J))8)aau„J2;)1)8)a„X†„J2:=1)C);99@ 

 ١٣٥

  
  .التغايرات في أشكال وأبعاد حبوب اللقاح في أنواع األجناس المدروسة:  )٣شكل ( 

١- B.tripartita   ٢-  E.alba   ٣ -  H.annuus  ٤-    H.debilis   5 -  H.tuberosus  
٦-   X. strumarium subsp. brasilicum ٧  - X. strumarium subsp. strumarium    

٨- X. spinosum   
  



)…RKR)’u†KX)’„X†)8‡„u„J))8)aau„J2;)1)8)a„X†„J2:=1)C);99@ 

 ١٣٦

  

 
 

  .التغايرات في أشكال وأبعاد حبوب اللقاح ألنواع األجناس المدروسة: ) ١( لـــوحة 

A -        منظر استوائي B -منظر قطبي   


