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أيضاح  بنهاا العلام الاذي يادرس ويُعار  وتركيب جدار حبوب اللقاح  وابباوا هو العلم الذي  يدرس شكل 

البححا  ويساتيي  الحبا، ولايس ححتويحتااح  Sporesوالجاراييم  Pollen grainsجدر حبوب اللقح 

عار  ذلاا العلام أيضاح  بنهاا كحاح الحصول حها علا  حعلوحاحج جيادن حاا حاواد بسايي، و اص و اج  صاير

شا  أصال الصفحج اليحبت، والحساتحرن الحهحوتا، علا  الجادار الياحرجص لحبا، اللقاح  التاص حاا ي لااح هست

.وابهواعابجهحس 

لححذ هدرس هذا العلم؟

الهبحتي،احد االدل، الحاح، التص تعيص تفسيرا عا اصل واهتشحر وتيور االهواع 1.

تفيد  ص تفسير الع  حج الورايي، والتيوري، للوحداج التصهيفي،2.
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 هص ذّراج حجاري، الحجم  تشبا  ص شكلاح العحم ذراج الغبحر  يتم إهتحجاح  ص الهبحتحج كحسيحج البذورangiosperms  

اكيحس جريوحي، حولدن 4كل حتا يحتوي عل  .   ص ابزهحرstamens ص هاحي، ابسدي، anthersتتكوا  ص الحتوا 

.   تكوا هذه ابكيحس حليئ، بحلح يح الجريوحي، ابحي،. لحبوب اللقح 

 تحتوي الح يح الجريوحي، ابحي، عل  عدد زوجص حا الكروحوسوححج(2n ) توجد  ص ابكيحس الجريوحيا، ابربعا، لحتاا

.الزهرن أيهحء هحوهح و بل تكويا حبوب اللقح   ياح

  ،كاال يلياا، جريوحياا، أحياا(2n ) تهقساام ايتزاليااحMeiosis جااراييم صااغيرن  4لتكااويا(1n) حياا  يهاات  حااا االهقسااحم

.ي يح4الحيوزي ابول يليتيا وحا الحيوزي اليحهص 

 تهقساام كاال هااوان صااغيرن(1n) ،اهقسااححح حيتوزيااح حعيياا، هااواتيا احااداهحح كبياارن تسااح، الهااوان ابهبوبيااNucleus tube

.  Nucleus generative( او التهحسلي، الذكري،)وابيرى صغيرن تسح  الهوان الحولدن 

بيا الادايل وبذلا تتكوا حب، اللقح  ويتغلظ غ  اح حكوهاح جادارا ساحيكح لحححيتااح  ويوجاد علا  الجادار  تحاحج اهباحج ويا

.بغشحء ر يق  وبحلدايل سيتوب زم وبذلا تصبح حب، اللقح  هحضج،

وب اللقاح  جاحهزن يصبح الحتا هحضجح   ويتحلل الجدار الفحصال بايا كال كيسايا حتجاحوريا وتهفاتح ابكياحس وتصابح حبا

.لإلهتشحر
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ويشمل معايير التماثل والشكل والحجم ، وعدد الفتحة والموقع 

Includes parameters of symmetry, shape and size, aperture number and location

Polarity and Symmetryالقطبية والتماثل 

ص حبا، يتم تعري  القيبي، كشاري وجاود أ ياحب حتحيازن  ا

قساااحم اللقاااح   تُشاااكل اليليااا، ابم لحباااوب اللقاااح  بعاااد االه

ص االيتزالاااص أربااا  حباااحج اللقاااح  التاااص عاااحدن حاااح تبقااا   ااا

لقااح  تهفصاال الحق ااح لتشااكيل حبااوب ال tetradsربحعيااحج 

وب  اااص حرحلااا، الربحعياااحج هكتشااا   يبيااا، حبااا. الفرديااا،

 proximal رياب )يوجاد  يباحا  اص حبا، اللقاح  . اللقح 

(distalوبعيد 
5Dr. Mona S. Alwahibi 



بوضعية عندما نشرع في وصف شكل حبة اللقاح البد من معرفة اتجاه الحبة إلعطاء الوصف، لذا البد أن نحدد الشكل مقرونا

، ولتوضيح ذلك سوف نستخدم (equatorial)أو في وضع استوائي (polar)الحبة تحت المجهر هل هي في منظر قطبي 

:كرة القدم االميركية كمثال
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Artificial system of classification of pollen and spore based on the three features of 

aperture only, i.e. Number, Position and    Character proposed by Erdtman and 

Straka (1961)

(العدد والموضع وهيئة الفتحة)هو نظام اصطناعي لتصنيف حبوب اللقاح بناًء على الميزات الثالث لفتحة اإلنبات فقط

Numberالعدد 

يكشاا  عااا غيااحب أو وجااود 

ه  تحاا، ابهبااحج  وعهااد وجااود

حاا، يااذكر العاادد ابجحااحلص للفت

با، الحوجودن  اص ح( الفتححج)

اللقح 
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Positionالموضع 

يوضااح حكااحا وجااود  تحاا، 

  ابهبااحج  علاا  حباا، اللقااح

 اااااص أ صاااااحهح او الجحهاااااب 

القريااب  علاا  اب يااحب او

.عهد يي استواء الحب،

Characterالهيئة 

حج  يوضح هي،ن  تح، ابهبا

بيضاااااااااحوي، أو / دائريااااااااا، 

ححدودن   بسيي، أو حركبا،

وحح إل  ذلا



N0 Atremev N5 Pentatreme

N1 Monotreme N6 Hexatreme

N2 Ditreme N7 Polytreme

N3 Tritreme N8 Anomotreme

N4 Tetratreme

(N0-N8)مجموعات 9الى tremeأي عدد فتحات االنبات Numberتصنف حبوب اللقاح على أساس العدد 
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ا أي موضع الفتحة على سطح حبة اللقاح، د يكون الوضعع قريبًع Positionتصنف حبوب اللقاح على أساس الموضع 

(P0-P6)تضم سبع مجموعات . أو بعيًدا أو استوائيًا
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P1 P2 P3 P4 P5 P6

catatreme Anacatatreme Anatreme zonotreme Dizonotreme pantotreme

تتحيز حب، 

، اللقح  بفتح

واحدن تكوا 

 ص الجزء 

القريب حا 

الحب،

لحب، اللقح   تحتص 

اهبحج تكوا  ص الجزء 

،البعيد والقريب للحب

لحب، اللقح   تح، واحدن

تكوا  ص الجزء البعيد

حا الحب،

 تححج ابهبحج عل 

يي االستواء للحب،

 تححج ابهبحج  ص

يييا او أكير 

حتوازي ح   عل  

يي االستواء للحب،

 تححج حتهحيرن عل  

السيح كلا بشكل 

كقحعدن   تكوا . حوحد

حبوب لقح  البحهتوتريم 

كروي،



(C0-C6)مجموعات 7أي  طبيعة فتحة اإلنبات في حبوب اللقاح، تضم Characterتصنف حبوب اللقاح على أساس الهيئة 
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C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6

Leptoma Trichotomocolpate Colpate Porate Colporate Pororate

 تححج

ال يحكا

تحديد 

شيصص

تاح 

بشكل 

حؤكد

تتحيز حب، 

ح، اللقح  بفت

واحدن تكوا 

 ص الجزء 

القريب حا 

الحب،

لحب، اللقح   تحتص اهبحج 

تكوا  ص الجزء البعيد 

والقريب للحب،

لحب، اللقح  

 تح، واحدن 

تكوا  ص الجزء 

،البعيد حا الحب

 تححج ابهبحج 

عل  يي 

االستواء للحب،

 تححج ابهبحج 

 ص يييا او 

أكير حتوازي ح   

عل  يي 

االستواء للحب،

 تححج حتهحيرن 

عل  السيح كلا 

.  بشكل حوحد

كقحعدن   تكوا 

حبوب لقح  

،البحهتوتريم كروي



وهص حدرج، إل  Microscopic Ocular Micrometerعحدن حح يتم  يحس حجم حبوب اللقح  يتم استيدام العدس، الحجاري،  الحيكروحتري، 

بعاحد تادري  العدسا، لاذلا يساتعحا بشاريح، حسارحي، حعرو ا، التادري  لتعيايا أ, . أ سحم تدريجح عشاوائيح و يحسااح يعتحاد علا  تكبيار الحجاار10

الحعاحيرن  اص هاذا تجادوا يريقا،.  وعهد الرغب،  ص  يحس حباوب اللقاح  بصاورن د يقا، الباد حاا حعاحيرن العدسا، العيهيا، حا   اون التكبيار. العيهي،

:  الفيديو
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https://www.youtube.com/watch?v=HaqgCtA-ioI

Microscopic Ocular Micrometer

اجعة للعى باستخدام ميكروسكوب رقمي أو كاميرا ميكروسكوب رقمي ، غالبًعا معا سيسعمح البرنعامي بقيعاس الصعورة دون الح

العدسة المجهرية

1

2

https://www.youtube.com/watch?v=HaqgCtA-ioI


ح حسب  رجةبا الربو با      ميكن أن خيتلف قياس حبوب اللقا. يتم استخدام حجم أكرب قطر عن القياس

 . عرفا الشكل أيضاإن معرفا حجم حبا اللقاح يعيننا على م. العينا كذلك وبريقا حتضري العينا

very small

diamete
r is <10 
μm

small

diamete
r is 10--
‐24 μm

medium

diamete
r is 25--
‐49 μm

Large

diamete
r is 50--
‐99 μm

gigantic

diamete
r > 200 
μm

very large

diamete
r is 100-
‐200 μm
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 equatorialللععى القطععر االسععتوائي polar axis P، نسععبة طععول المحععور القطبععي P /Eيشععير شععكل حبععوب اللقععاح للععى نسععبة 

diameter E: 

The following shapes are defined: 

• < 0.50: peroblate

• 0.50 -‐ 0.75: oblate

• 0.76 -‐ 0.88: suboblate

• 0.89-‐ 0.99:oblate ‐spheroidal

• 1.00: spherical

• 1.01 -‐ 1.14: prolate-‐ spheroidal1

•.15 -‐ 1.33: subprolate

• 1.34 -‐ 2.00: prolate

• > 2.00: perprolate
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حبا، اللقاح  و. عبحرن عا حسحححج ر يق، الجدر حوجودن عل  السيح اليحرجص لحب، اللقح  والتص تبرز حا ي لاح أهبوب، اللقح 

.  توزيعاااح ااد تكااوا ذاج  تحاا، إهبااحج واحاادن أو عدياادن الفتحااحج  تيتلاا  يقااوب اهبااحج حباا، اللقااح   ااص شااكلاح وعااددهح وكيفياا،

فتحاحج ابهباحج  . وتترتب  تححج ابهبحج عل  سيح الحبا، إحاح بشاكل  يباص أو اساتوائص أو تتاوزع بحهتظاحم علا  سايح الحبا،

بايا وحاا أو تكاوا حهتظحا، عهاد كا  القي( القياب القرياب أو البعياد)القيبي، إحح أا تكوا حرتب، عهد أحد اب يحب دوا اآلير 

لجادر  Furrowsأحيل،  تححج ابهباحج التاص توجاد علا  القياب القرياب  تحا، إهباحج ربحعيا، الهادوب التجعاداج أو التجاحوي  

حبوب اللقح 
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.اللقح  تح، االهبحج عل  سيح حب، aperture

.شق يولص تح، االهبحج عل  شكل Colpi

(السق )غ   الحب، اليحرجص  tectum

tectumتراكيب تشبا القهواج او االشري، تدعم غ   الحب، اليحرجص   Columellae

.الحب، حتححئل، التهحظر Isopolar

.عل  الحب، تح، االهبحج اذا كحهج حستيلي، بشكل حستعرض Lalongate

.تر ق او ييحه، الحتحيح، لفتح، االهبحج Margo

حيكروا2عرض أ ل حا /  تح، دائري، أو بيضحوي، الشكل ح  هسب، يول  Pore

.تركيب يغيص جزء حا  تح، االهبحج operculum

.الحب، اليحرجصاليبق، اليحرجي، الحهحوت، حا جدار Sexine

.عهدحح توجد عل  الححور االستوائص للحب،وص  لفتححج االهبحج Zonocolpate
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.حفليح  شكل حبوب اللقح  التص يكوا  ياح الححور القيبص أ صر حا القير االستوائص Oblate

.التص يكوا  ياح الححور القيبص أكبر حا القير االستوائصالحتيحول، وص  حبوب اللقح   Prolate

.حفليح كروي Oblate-

spheroidal

1.14-1.01شكل حب، اللقح  كروي حتيحول حي  تكوا الهسب، بيا الححور القيبص والقير االستوائص  Prolate-

spheroidal

.كروي، الشكل  يتسحوى  ياح تقريب ح الححور القيبص والقير االستوائصاللقح  حب، Spheroidal

.الحب،لشكل الهحج اليحرجص لحب، اللقح  عهدحح يكوا بشكل حسحم يححسي، تهتشر عل  سيحوص  Pantoporate

.لشكل الهحج اليحرجص لحب، اللقح  عهدحح يكوا بشكل هحعم سلسوص  Psilate

لشكل الهحج اليحرجص لحب، اللقح  عهدحح يكوا حيقب بحشكحل حستديرن او ححدودن أ ل حاوص 

.حيكروا1
Punctate

.حيكروا1لشكل الهحج اليحرجص لحب، اللقح  عهدحح يكوا شبكص بتجحوي  اوس  حا وص  Reticulate

.اج حتكدس،لشكل الهحج اليحرجص لحب، اللقح  عهدحح يكوا شبكص ولكا بدوا تجحوي  بل ببروزوص  Retipilate

.لشكل الهحج اليحرجص لحب، اللقح  عهدحح يكوا وسيي بيا الشكل الشبكص والحيييوص  Rugulate
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حيكروا1وص  لشكل الهحج اليحرجص لحب، اللقح  ذو التكتل الحتقي  جزئيح حي  تكوا يقوب التكتل أكبر حا  Scabrate

.حديدوص  لشكل الهحج اليحرجص لحب، اللقح  عل  شكل تكتل يتكوا حا عهحصر حتوازي، بشكل عحم  حفصول، بني Striate

.حيكروا1التص يزيد  يرهح عا وص  لشكل الهحج اليحرجص لحب، اللقح  عل  شكل اليآليل Verructate

صص اج  ح، لشكل الهحج اليحرجص لحب، اللقح  عهدحح يكوا بشكل زوائد حرتفع، عا سيح الحب، تشبا العوص 

.  اكبر حا القحعدن
Clavate

colpa شل الفتح، يجح  بيا الشق واليقب  تح، االهبحج عل  شكل شق يولص بوسي، يقب اهبحج  and pore Colporate

.لشكل الهحج اليحرجص لحب، اللقح  لا شكل ابشوااوص  Echinate

.لشكل الهحج اليحرجص لحب، اللقح  عهدحح يكوا بشكل ايحديد غير حهتظح،وص  Fossulate

.حيكروا  ص  يرهح1لشكل الهحج اليحرجص لحب، اللقح  عهدحح يكوا بشكل ايحديد دائري، ال تتجحوز وص  Foveolate

Circular
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 Hesse, M., Halbritter, H., Weber, M., Buchner, R., Frosch-Radivo, A., Ulrich, 
S., Zetter, R. (2009)Pollen Terminology. An illustrated handbook

https://www.springer.com/gp/book/9783211999356#reviews

 https://research.fit.edu/media/site-specific/researchfitedu/applied-
biogeography/documents/protocols/Quick-Reference-Glossary-with-
Illustrations.pdf

 http://www.davidbogler.com/Pollen/glossary.html

 https://fac.ksu.edu.sa/malwhibi/blog/319839
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