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       الورحلح الثالثح /كليح الترتيح للعلىم الصرفح                                                                                    11الوحاضرج 

Lecturer:- Baydaa Alalwani   

 Pollen grainsاللقاح حثىب 

غٛش يرخصصح ٔترقذو ًَٕ انًرك ذرخصص ْزِ انكرهح يٍ انخالٚا فُٛشا عُٓا خالٚا دشٕٚح يٍ  كرهح يٍٚرانف انًرك 

ُٚرج عٍ االَقضاو انخٛطٙ نٓزِ انخالٚا  Primary spore genous cellsيجًٕعح خالٚا ذعشف تانخالٚا انضثٕسٚح االٔنٛح 

( ُٚرج عٍ االَقضاو microsporocyte) pollen mother cellsذج االيٛح نذثٕب انطهع خالٚا ذعشف تانخالٚا انًٕن

   spore tetradsاالخرزانٙ نٓزِ انخالٚا يجًٕعح ستاعٛح يٍ دثٕب انهقاح ذذعٗ 

 صفاخ حثىب اللقاح التي تستخذم في االنظوح النثاتيح :

 عذد االَٕٚح فٙ دثٕب انهقاح. -1

 انهقاح.انُٕاذج انًخزَٔح فٙ دثٕب  -2

 االذذاد فٙ دثٕب انهقاح. -3

 انقطثٛح فٙ دثٕب انهقاح. -4

 انرفرخ فٙ دثٕب انهقاح. -5

 دجى دثٕب انهقاح. -6

 انُقٕط انجذاسٚح فٙ دثٕب انهقاح. -7

 ذشكٛة انجذاس فٙ دثٕب انهقاح. -8

 : عنذها تشخص حثىب اللقاح هناك ثالث صفاخ رئيسيح يجة االعتواد عليها وهي 

  volum الحجن -1

 ياٚكٌٕ. 11: دٛث ذكٌٕ أتعادْا اقم يٍ  جذا   صغيرج حثىب 

 ياٚكٌٕ 24 - 11  يٍ أتعادْا ذكٌٕ دٛث: صغيرج حثىب. 

 ياٚكٌٕ 49 - 25  يٍ أتعادْا ذكٌٕ دٛث: هتىسطح حثىب. 

 ياٚكٌٕ 99 - 51  يٍ أتعادْا ذكٌٕ دٛث: كثيرج حثىب. 

 ياٚكٌٕ 211 - 111  يٍ أتعادْا ذكٌٕ دٛث: جذا   كثيرج حثىب. 

 ياٚكٌٕ  211  أكثش يٍ أتعادْا ذكٌٕ دٛث: ضخوح حثىب. 

 

شكم دثح انهقاح انٕادذج ٚخرهف تاخرالف انُثاذاخ فٕٓ ٚرشأح تٍٛ انشكم انعصٕ٘ انٗ انكشٔ٘ :  shape الشكل -2

 انًرطأل , subspherical,شثّ كشٔ٘  spherical انكشٔ٘, oblate انًفهطخ ٔاْى االشكال ْٙ انًفهطخ

prolate  ٙٔاْهٛهٛجellipsoid .ٙٔذعرًذ عهٗ أصاس انُضثح تٍٛ طٕل انقطة انًذٕس٘ ٔانقطة االصرٕائ 
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 االخذٔد أ انثقة ذكٌٕ أدادٚح ثقٕب دثح انهقاح ارٔ pollen apertureأ فرذاخ : ٚشًم اخادٚذ   التركية -3

Monoporate أ ثُائٛح diporate أ ثالثٛح triporate االخادٚذ أ انثقٕبدج أ يرعذ polyporate ذرزخشف. 

يخرهفح ٔنٓا اًْٙ ذصُٛفٛح عهٗ يضرٕٖ  تاشكال pollen sculpturingأ ذُذد انضطٕح انخاسجٛح نذثح انهقاح 

شثّٛ تخالٚا انُذم ,يخطط  Reticulate  ,alveolateانعائهح ٔانجُش ٔانُٕع يٍ ْزِ االشكال ْٙ انشثكٙ 

Striate  انشائك,Echinate ًٙٛانذه ,Verrucate  ٔذكٌٕ انضطٕح يهضاء ا smooth 

         

 ٔاالخادٚذ  اشكال انفاذذاخ

          

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  pollen wall جذار حثح اللقاح

 Exine   ٔIntineْٙ دٛث ٚركٌٕ يٍ طثقرٍٛ سئٛضٛرٍٛ  stratifiedٚكٌٕ جذاس دثح انهقاح يكٌٕ يٍ عذج طثقاخ  

 -ْٙ : يٍ طثقرٍٛ ثإَٚرٍٛ Exine.ذركٌٕ طثقح 

1 - Ektexine     Tectum 

 Baculum  

 Foot-layer  

2 - Endexine 

 

 

 

 

 


