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من دراسة سلوك االنقسام االختزالي لخمسة متوك لكل من األنواع النباتية التي تعود إلى عوائل نباتية  
 Eruca sativa(Cruciferae)،الجرجير البري  Datura inoxia(Solanaceae)مختلفة وهي )ورد البوق  

البوق أعداد .( لمنطقة الحبانيةCarduus pycnocephalus(Compositae)والكاردوس   نبات ورد  اظهر 
بين   تراوحت  الثالثة  (107-433)معتدلة  لألطوار   (Prophase, TelophaseI, TelophaseII)خلية 

 . خلية 1096أحدى المتوك إلى ووصلت أعلى عدد للخاليا في 
 3أمااا نبااات الجرجياار البااري اظهاار توافاال فااي أعااداد الخاليااا ماان األطااوار الااثال  حياا   اناات أدناهااا 

خليااة  (6-134)امانبات الكاردوس اظهر أعداد خاليا بشكل متدني تراوحت بااين .خلية  2965خاليا وقصواها  
اد الخاليااا لكاال ماان األطااوار الثالثااة للنااوع الواحااد يعاازى أن التبااا ن الوا اا  فااي أعااد.لألطااوار الثالثااة المدروسااة

نبااات  أن النسبة المئويااة )لمجمااوع معاادالت األطااوار( لكاال ماان.إلى االختالف في الفترة الزمنية لنضوج المتوك
أظهرت أن نبات الكاااردوس هااو األقاال  .%2.8% والكاردوس  79.65% , الجرجير البري  18.91ورد البوق 

اللقاح ممااا  ااد   بلتكاثرية ويليه نبات ورد البوق أما الجرجير البري  ان األعلى إنتاجية لحبو إنتاجية للخاليا ا
على انااه األرثاار حيويااة ومقاومااة  مااا لااوحش حاااالت ماان الشاااوم والتخلااو فااي عااددا ماان الكاار وموسااومات فااي 

 . خط استواء المغز  أثناء االنقسام االختزالي وخاصة لكل من الجرجير وورد البوق 

 

 لكلمات المفتاحية: ا 

 دراسة خلوية ،  
 االنقسام االختزالي ،  

 ورد البوق ،  
 الجرجير البري ،

 الكاردوس ،  
 . بحيرة الحبانية

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  المقدمة

التوجد مثل هاااا الدراسااة علااى أي ماان النباتااات العائاادة لمنطقااة  

ويبااااادو وا اااااحا أن الدراساااااات التشاااااريحية الخلوياااااة والم ااااااهر  .الحبانياااااة

تطورية في هاا النباتات مازالت تفتقاار إلااى مثاال هاااا الدراسااة فااي ا لاا  ال

وبناااءا علااى مااا تقاادم باادأت سلساالة ماان الدراسااات حااو  العااائالت   .أنواعها

  .النباتية المختلفة في العراق

 نباتيااااة عوائاااال أنااااواع تعااااود إلااااى ثااااال الدراسااااة  هاااااا وتضاااامنت

،الجرجياار  ((Datura inoxia Solanaceaeمختلفااة هااي ورد البااوق 

 Carduus والكااااردوسEruca sativa (Cruciferae)الباااري 

pycnocephalus (Compositae) ألجااراء دراسااة تشااريحية خلويااة ، 
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لمراحاال االنقسااام االختزالااي لهااا وملااا لااوفرة تواجاادها ولقلااة البحااو  التااي 

 .أجريت عليها

علااى انااه نبااات حااولي  Datura inoxiaيعرف نبات ورد البوق 

على مواد سامة من أهمهااا   يحتوي   Solanaceaeمن العائلة البامنجانية  

ومسااااكوبالمين(  مااااا تحتااااوي علااااى بعاااا   )االتروبين،داتورين،هوساااايامين

ماااوطن هااااا النباااات األصااالي , وأراااد الباحااا  أن  (1) األماااالح المعدنياااة

المناااطل الشاامالية الشاار ية ماان يااما  أمريكااا ،ومنهااا انتشاارت إلااى باااقي 

بااوق هااي األوراق فااي أمااا األجاازاء المسااتعملة ماان نبااات ورد ال .بالد العالم

الشجيرات المزهرة ونادرا ماتستخدم الباور النا جة،ويسااتخدم هاااا النبااات 

أحيانا علااى هيئااة سااجائر مضااادة للربااو  مااا أن هاااا النبااات يااد د الساامية 
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ويجااااااا  االحتياااااااال مناااااااه وحماياااااااة الياااااااد ن والعيناااااااين والفااااااام وال تساااااااتخدم 

  .(1)مستخلصاتها االبعد أيارة الطبي  

فهااو نبااات بااري يعااود  Eruca sativaرجير البااري أما نبات الج

يكااااون اخضاااار مو أوراق ريشااااية بساااايطة  Cruciferaeللعائلاااة الصااااليبية 

بااين هاا النبات فوائد متعددة حياا  ل. األزهار  منه قبلالغ    ؤ ل الورق  

و ااالا ياارب  وباااورا النا ااجة ، الغضااةالعاارب القاادماء أن أراال أوراقااه 

 يساااعد علااى هضاام الطعااامو  للجساام ،عصااير أوراقااه يعطااي نشاااطا عامااا 

،رماااا يفياااد فاااي نااازالت البااارد  عاااالج لتن ياااة الااادم وسااارعة دوراناااهو اااالا  

واألمراض الصدرية وفضال عن ملا يستخدم الجرجير البري في معالجااة 

 (. 2حروق الشمس السطحية)

ويستخدم زيت الجرجير البري فااي خفاا  نساابة الكولسااترو  فااي 

 .  (3)الدم 

أن الجرجياااااار  نقااااااي الاااااادم وين ااااااو المعاااااادة  (1)وأرااااااد الباحاااااا  

 ملاويستعمل لعالج تساقط الشعر ،وباإل افة إلى 

يحتااااوي علااااى فيتااااامين ج و الساااايوم و برياااات ويااااود وحد ااااد فانااااه 

وبااالر م ماان هاااا الفوائااد الكثياارة للجرجياار البااري أال أن اإلفاارال  .وفساافور

 و .في تناوله مضر ألنه قد يسب  ا طرابات في الهضم وحرقة فااي الباا 

فقاااد تضااامنت دراساااته الصااافات المميااازة لتساااعة أناااواع مااان (4أماااا الباحااا )

 .العائلة الصليبية من  منها نبات الجرجير البري 

 Carduus pycnocephalus الكااااردوس امابالنسااابة لنباااات

وهااو ابااارة عاان عشاا  معماار  Compositaeالعائلااة المر بااة  فيعود إلى  

أزهااار خنثويااة عنااد  يااو ي طوياال الساااق يحماال أوراقااا مفصصااة ،يعطااي

 اال األجاازاء بمااا فيهااا الجاااور تسااتخدم  .النضاات تحماال باااورا فااي داخلهااا

اسااتخدمت باااورا فااي اناادما  وياافاء الجااروح،  مااا و   والثمار  مدر للبااو  ،

تساااتعمل أزهااااارا لعااااالج الحماااى المتقطعااااة ولااااه خصاااائ  ممتااااازة إلزالااااة 

اا النبااات وماان الدراسااات األخاارى لهاا  ، (5)الحكااة وخاصااة المزمنااة منهااا 

نااوع ماان  400حياا  حاادد الصاافات الممياازة للعائلااة ماان دراسااة (6)دراسااة

أمااااااااا بخصااااااااو  الساااااااالوك .Carduusجاااااااانس ماااااااان  اااااااامنهم ا   155

فقد أيارت بعاا  الدراسااات إلااى الكروموسومي خال  االنقسام االختزالي  

االنقسام االختزالي للخاليااا  الكروموسومي خال  شاومالحاالت من   جودو 

المتاارخرة فااي الكروموسااوم لحبااوب اللقاااح وماان هاااا الشااوام  األميااة المولاادة

هااو الكروموسااوم الاااي  بقااى  وLagging chromosomeاالنسااحاب 

هاااا الحالااة ويعتقااد أن  ،(7،8مترخرا عن اقرأنه عند الصفيحة االسااتوائية)

و قد ت هر هاا الكروموسومات نتيجة لترخر   .(9تنتت من المتضاعفات)

أو ات فاااي االنت اااام فاااي الصااافيحة االساااتوائية بعااا  الثنائياااات واألحاديااا 

أو  , (10فاااي االقترانااات المتضااااعفة)ت بسااب  التاارخر فاااي فاات  التصاالبا

الوراثيااااة المساااايطرة علااااى عمليااااة فصاااال وسااااح   األن مااااةنتيجااااة تااااداخل 

الكروموساااومات ،وبالتاااالي تااارخر عملياااة ساااح  بعااا  الكااار وموساااومات 

ة علااى نبااات الحنطااة دراساا وفااي ,  (9،11مقارنااة وباااقي الكروموسااومات)

إلاااااى وجاااااود  التعاااااود الكروموساااااومات المتااااارخرة فاااااي االنساااااحابوجاااااد أن 

اخاااتالف بااااين الكروموساااومات بسااااب  الحر ااااة فقاااط باااال فاااي إليااااة فصاااال 

 . (12) الكروماتيدات الش يقة

بساااااب  تكتااااال  Micronucleiو اااااالا ظهااااارت الناااااوى الصاااااغيرة 

لنااواة الرئيسااية  الف اخارج  القطع الكروموسومية المترخرة في االنسحاب  

ممااا  , (10فتشااكل نااوى صااغيرة ممكاان أن تفقااد فااي االنقسااامات الالحقااة)

 اااالا تحاااد   اااؤثر فاااي خصاااوبة النباااات  ماااا  اااؤثر أيضاااا فاااي إنتاجيتاااه و 

علاااى نساابة االباااوا   التاارثيرتغياارات وراثيااة فاااي الجياال الناااتت ويعتماااد هاااا 

أو اقاال  %10المحتويااة عليهااا ونااوع الجينااات المفقااودة فقااد وجااد أن نساابة 

ماان االبااوا  الرباايااة المحتويااة علااى النااوى الصااغيرة التااؤثر علااى باارامت 

(، والاااي يعاازي إلااى منافسااة حبااوب اللقاااح الطبي يااة 10التربية والتحسااين)

 .  (13لغير الطبي ية)
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أن انفصااا  الكاار وموسااومات الاادقيل خااال  االنقسااام االختزالااي 

شااكل طبيعااي و ااالا والخيطي هو األساس الاي يضاامن انقسااام الخاليااا ب 

وهنالااا . (14) ؤمن تكاثر الخاليا ولهاا السب  فان األنااواع تبقااى وتقاااوم 

لااداتورة أثناااء لمن الطفور هي عاادم اختاازا  المجموعااة الكروموسااومية نوع  

للخاليااا المولاادة لحبااوب اللقاااح وبقائهااا فااي الحالااة الثنائيااة  ساالوك االنقسااام

(15).   

ماان النضااوج المبكاار وانعاادام الطفرات تؤدي إلااى حاااالت    رما أن

تكااوين خيااول المغااز  خااال  مراحاال االنقسااام وتكااوين حبااوب اللقاااح فااي 

   .(16)المجموعة الكروموسومية حالة ثنائية ال

وباادون يااا أن نباتااات مات المجموعااة الكروموسااومية المتعااددة 

Polyploidy  تلعااااا  دورا مهماااااا ومسااااايطر فاااااي تطاااااور النباتاااااات وزياااااادة

بساااب  زياااادة مقاومتهاااا لل اااروف  ساااتمرارها فاااي الحيااااةواتنوعهاااا أمكانياااة 

 مااااااااا فااااااااي حالااااااااة مجموعااااااااة األجناااااااااس النباتيااااااااة المتعلقااااااااة ب  البيئيااااااااة

Cardamine amar وC.pratensis (20,19,18). 

وبناءا على ماتقدم فان الدراسة الحالية تهدف إلااى التعاارف علااى 

إمكانيااة حيويااة النبااات ونجاحااه فااي التكاااثر واالنتشااار ومقاومااة الجفاااف و 

  .التهجين واالستفادة من خواصه االقتصادية والطبية

 

 :المواد وطرق العمل

 Sampleجمع العينات   :أوال

ماان النباتااات مباياارة وهااي  flora budsجمعاات البااراعم الزهريااة 

فاااي الحقااال بطريقاااة عشاااوائية وملاااا برخاااا عااادد مااان الباااراعم الزهرياااة  يااار 

باياارة فااي قناااني صااغيرة المتفتحااة ماان عاادة نباتااات وحف اات فااي مثباات م

vials  بعاااد تر يمهاااا ثااام جمعااات بعااا  نباتاااات للناااوع الااااي اقتطفااات مناااه

البااراعم ورقماات باانفس رقاام القنينااة الحاويااة علااى براعمااه لغاارض تصااانيفه 

نيساااان( لعاااام  _وحف اااه مااان منطقاااة الحبانياااة خاااال  فصااال الربياااع ) مار

2010 

البااراعم  تاام تثبياات Killing and Fixation ثانيا:القتاال والتثبياات

الزهريااة لألنااواع بمثباات  رنااوي الاااي  تاارلو ماان حااام  ألخليااا الثلجااي 

Glacial acetic acid  علااى التااوالي  1/3و حااو  اثيلااي مطلاال بنساابة

سااااعة بدرجاااة حااارارة  24ا20و اااعت الباااراعم فاااي المثبااات مبايااارة لمااادة 

 %70الغرفااة ثاام سااك  المثباات و ساالت البااراعم بااالكحو  االثيلااي بتر يااز

للتخل  ماان اثاار الحااام  ثاام  دقائل 10بين فترة وأخرى ولمدة  مع الرج  

درجااة  4الكحااو  ماارة أخاارى وحف اات القناااني فااي الثالجااة بدرجااة  تبااد ل

 .(21) مئوية الستعمالها عند الحاجة

  Stain preparationتحضير الصبغة ثالثا:

التااي  Ace to Carmineاسااتعملت صاابغة االساايتو  ااارمين 

( )وباختصار يمكن تحضاايرها با ااافة 22)  حضرت في المختبر بطريقة

سااام مااان المااااء  55ماااع  A.A. .Gسااام مااان حاااام  ألخلياااا الثلجاااي 45

 1 ويو ع الدورق علااى النااار إلااى أن يغلااي بعاادها نضااي   سوية  المقطر

بالتاادريت مااع التحريااا المسااتمر بواسااطة   م من مسحوق صبغة الكااارمين

حفااش الصاابغة فااي وت  قضي  زجاجي بعدها  ترك المحلااو  ليباارد ثاام  رياا 

 ( زجاجة معتمة في الثالجة لزيادة مدة صالحية االستخدام 

 Slides Preparation رابعا:تحضير الشرائ 

باارعم زهاااري اخاااا لدراسااة الخاليااا األمياااة المولاادة لحباااوب اللقاااح 

ساااعة ن يفااة  ةزجاجاا في %  حو  اثيلي  و ع  70مناس  محفوظ في 

بعاادها نشاارح هاااا  (%70)ر ياازبت  إليه قطاارة ماان الكحااو  االثيلااي  وأ ي 

وأخااات متااا واحااد ماان الباارعم الزهااري   اخاااالبرعم بالملقط وإباارة التشااري  و 

بعد معا رتها بواسااطة يااريحة معلومااة   7xبواسطة عدسة ال ياس   ياساته  

إلااى ألمتااا نقاال لااه صااورة بواسااطة الكاااميرا بعاادها   وأخاااتالتقسيمات  مااا  

برة التشري  الد يقة النهايااة وهرس بواسطة إ  Slideيريحة زجاجية ن يفة  

هرسااا جياادا تحاات مجهاار التشااري  ثاام تضاااف إليااه قطاارة أو قطاارتين ماان 

وملااا د يقااة  (20-30)لماادة  المحضرة مساابقا Aceto carmineصبغة 
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وساااحل ألمتاااا مااارة أخااارى بواساااطة إبااارة تشاااري   لتشااابع الخالياااا بالصااابغة

 Feلحد ااديا قديمة لزيادة الهرس وإعطاء الصبغة  مية  افيااة ماان ا ااون ا

مااارات  5ا4الشاااريحة علاااى لهااا  مصاااباح  حاااولي هااااد  ساااخنت بعااادها 

متتالية مع االحتراس لمنع  ليان الصبغة بعد ملا و ع  طاء الشااريحة 

(Cover slide  برفااال لمناااع تكاااوين فقاعاااات هوائياااة بعااادها ) و اااعت

الشااريحة الزجاجيااة بااين طيااات ورقااة تريااي  و ااغط عليهااا لفاار  النساايت 

اء الشاااريحة بواساااطة النهاياااة الخشااابية إلبااارة التشاااري  بعااادها يضااارب  طااا 

برفااال  اااربات ساااريعة ومساااتمرة لتوزياااع الخالياااا بشاااكل متسااااوي وإخاااراج 

 الفقاعااات أن وجاادت بعاادها تكااون جاااهزة للفحاا  تحاات المجهاار ماان نااوع

NOVEL                            . 

 وقد تم حساب قوة التكبير من خال  المعادلة التالية 

 
 (10x100)اتت ماان القااانون يضاارب فااي قااوة تكبياار المجهااروالناا 

وهااي  يمااة مفرو ااة بعااد ملااا يقساام   5Mوناتت هاااا الخطااوة يضاارب فااي  

الن ال يمة )ملم( وال يمة الناتجة تمثل الخط الاي  رسم فااي   1000على  

 .(21) نهاية الصورة

 

  النتائج والمناقشة
 :ام االختزادراسة أعداد الخاليا في مراحل مختلفة من االنقس-1

 من خال  استعراض النتائت ألعداد الخاليا لنبات ورد البااوق لي  

Datura inoxia (Solanaceae) نساااتنتت أن  (1)وماان الجاادو  رقاام

 Inter phaseأعطااى أعااداد جياادة ومتقاربااة للطااور البينااي  (1)ألمتااا 

)خاليااا ثنائيااة(  Telo phase I)خاليااا أحاديااة( والطااور النهااائي األو  

)خاليااا  Telo phase IIم ت هاار خاليااا الطااور النهااائي الثاااني بينمااا لاا 

 .ربااية(

-433)أعطاات أعااداد تتااراوح بااين (2-3-4)أمااا المتااوك األخاارى 

 . (1)خلية لكل من األطوار الثالثة المبينة في الجدو  رقم  (155

نالحااااش ناااادرة الخاليااااا األحاديااااة والثنائيااااة بينمااااا  (5)أمااااا ألمتااااا 

خليااااة للطااااور  (1096)لخاليااااا الرباايااااة حصاااالنا علااااى أعلااااى عاااادد ماااان ا

   .النهائي الثاني

وتحااو  مع اام  (5)متااالل الكاماال نضااوجالوقد يعاازي السااب  إلااى 

ا ياااهدناا الخاليا إلى الطور النهائي الثاني)خاليااا رباايااة( وهااو عكااس ماا 

الااااي الزا  مبكااارا فاااي النضااات وعااادم التحاااو  إلاااى خالياااا  (1)فااي ألمتاااا 

 .ربااية

فقااد  Eruca sativa (Cruciferae)البااري امانبااات الجرجياار  

أظهاااارت  (1-3-5)أن أعااااداد الخاليااااا للمتااااوك  (2)اظهاااار الجاااادو  رقاااام 

توافااال فاااي أعاااداد الخالياااا لألطاااوار الاااثال  حيااا   انااات األعلاااى للخالياااا 

  .خلية (2965) (5)األحادية وخاصة ألمتا 

أما الطور النهائي األو )خاليا ثنائية( فاظهر أعداد اقاال و اناات 

،أمااااا الطااااور النهااااائي الثاني)خاليااااا  (3-5)المتااااوك التاليااااة تقاربااااة بااااين م

ربااية( فاظهر اقل األعداد من الخاليا الربااية للمتوك الثال  المااا ورة 

 .الاي اظهر ثال  خاليا ربااية فقط (1)وخاصة متا 

وقااد يعاازي السااب  إلااى أن ألمتااا األقاال نضااجا يحتاااج إلااى وقاات 

فشااااا عاااان التوافاااال  (4)لرباااااعي ،أمااااا ألمتااااارااااافي للتحااااو  إلااااى الطااااور ا

فاظهر انااه  (2)في الخاليا الثنائية ،أما ألمتا (2630)باظهار أعلى عدد

ماااان الخاليااااا  (437)أرثاااار نضااااوج ماااان المتااااوك األخاااارى الحتوائااااه عاااادد

  الربااية.

 الكاااااردوس لنبااااات (3)وماااان خااااال  أعااااداد الخاليااااا فااااي الجاااادو 

Carduus pycnocephalus (Compositae)  مكااااان القاااااو  أن ي

ت هاار أنهااا الزالاات فااي طااور النضااوج ولاام  (4) جميااع المتااوك عاادا متااا

   .(2,1)في متا   ت هر أي من الخاليا الربااية
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خلياااة أحادياااة للطاااور  (11)فااااظهر اقااال الخالياااا  (4)أماااا ألمتاااا

خلية رباايااة للطااور النهااائي الثاااني ممااا  ااد    (128)البيني وأعلى الخاليا

  .جميع المتوك األخرى على انه أرثر نضت من 

فااي مراحاال االنقسااام  أعااداد الخاليااامجمااوع معاادالت ولااو أخااانا 

 (1-2-3)للمتاااا الواحاااد وعملناااا مقارناااة باااين الجاااداو  الاااثال   المختلفاااة

ا الجرجياار البااري  Datura inoxiaلكل ماان النباتااات الااثال  )ورد البااوق 

Eruca sativa  والكااااردوساCarduus pycnocephalus)  علاااى

أعااداد الخاليااا لكاال أن مجمااوع معاادالت توالي وماان خااال  المقارنااة تبااين  ال

ماان المراحاال الااثال  للنباتااات المااا ورة أظهاارت تبااا ن وا اا  فيمااا بينهااا 

خليااة للمتااا  (117.6)و انت اقل األعداد في نبات م اال الكلاا  وبمعااد  

 . (3)الواحد ولجميع األطوار الثال   ما في جدو  رقم 

عداد الخاليا لجميع األطوار الثال  لنبات ورد بينما  ان معد  أ 

خلية للمتا الواحد وتعتبر حالة وسطية  ما في جدو  رقم   (763)البوق  

(1). 

مجمااوع أمااا نبااات الجرجياار البااري فقااد اظهاار أعلااى األعااداد فااي 

 .(2)خلية للمتا الواحد  ما في جدو  رقم  (3212.4)المعدالت 

هااو األ ااعو فااي لكاردوس  اومن هاا المقارنة نستنتت أن نبات  

حياااا  بلغاااات النساااابة المئويااااة للخاليااااا فااااي مراحاااال أنتاااااج حبااااوب اللقاااااح 

% مقارنة بالعدد الكلي للخاليا المشاهدة للنباتااات 2.8  االنقسام االختزالي

علااى قلااة حيويااة النبااات أو العائلااة المر بااة التااي ملااا ولربمااا  ااد  الثالثااة 

ا وانتشااارا برعااداد محاادودة فااي  نتمااي أليهااا النبااات والاااي  ااد  علااى تواجااد

ماان خااال  دراسااة الصاافات الممياازة  (6)المنطقااة وهاااا  تفاال مااع ماوجاادا 

إلى قلة انتشار هاااا  الكاردوسلبع  أجناس العائلة المر بة من  منهم  

 . النبات وقلة حيويته في أنتاج حبوب لقاح نا جة

% ماان خااال   18.91أما نبااات ورد البااوق فاااظهر حيويااة معتدلااة بنساابة 
أنتاجه لحبوب اللقاح ونجاح تواجدا وانتشارا في المنطقة , ويتفل مع هاا 

  .من خال  دراسته نبات ورد البوق  (1)الرأي ماورد في بح  

أمااا بالنساابة لنبااات الجرجياار البااري فهااو أرثاار وفاارة وحيويااة فااي 

% ممااا  ااد  علااى قااوة 79.65أنتاج أعداد هائلة من حبوب اللقاااح بنساابة  

ماان  (4)تااه ونجاحااه فااي النمااو وانتشااارا والتاارقلم مااع بيئتااه  مااا أرااد حيوي 

الصاافات الممياازة لنباااات الجرجياار البااري وماادى ترقلمااه ماااع خااال  دراسااة 

ال اااروف البيئياااة الصااا بة و ثااارة انتشاااارا فاااي  ثيااار مااان المنااااطل و اااالا 

  .اسرعة نمو 

علمااا أن العواماال الوراثيااة لهااا الاادور األرباار فااي نجاااح النباتااات 

قاومتها لل روف البيئية ، ومن المعلااوم أن صاافات النباتااات ناتجااة ماان وم

تفاعاال التر ياا  الااوراثي مااع ال ااروف البيئيااة المحيطااة  مااا أن التغياارات 

يمكاان الكشااو عنهااا فيمااا أما  اناات  التااي ت هاار فااي الصاافات الم هريااة

بيئيااة أم وراثيااة ماان خااال  زرع النباتااات فااي بيئااة موحاادة )بمعنااى توحيااد 

البيئياااة ( فااااما بقيااات التغيااارات أي االختالفاااات فهااااا يعناااي أنهاااا  ال اااروف

مات أصااال وراثاااي الن ال اااروف البيئياااة موحااادة أماااا أما اختفااات التغيااارات 

   .(23)فيعني أنها مات أصل بيئي 

  دراسة السلوك الكروموسومي خال  االنقسام االختزالي  -2
أن دراسااااة الساااالوك الكروموسااااومي فااااي األطااااوار المختلفااااة ماااان 

االنقسام االختزالااي لاابع  المتااوك  ياار النا ااجة اظهاار تبااا ن فااي أعااداد 

يااااوهدت الكاااار وموسااااومات  مااااا و قااااد الخاليااااا وياااااوم لاااابع  األطااااوار 

ظهاار حياا   Datura inoxiaالمتاارخرة فااي االنسااحاب فااي نبااات الااداتورة 

رروموسااااومين متاااارخرين فااااي االنسااااحاب نحااااو األقطاااااب  مااااا فااااي يااااكل 

(a,1)  سالكاااردو ،أمااا نبااات Carduus pycnocephalus  فقااد وجااد

،و ااالا ظهاار  (b,1)نواة واحدة  بيرة ونوية صغيرة واحاادة  مااا فااي يااكل 

رروموسوم واحد مترخر في االنسحاب نحااو األقطاااب فااي نبااات الجرجياار 

،وان هاااا الكاار وموسااومات  (c,1) ما فااي يااكل  Eruca sativaالبري 

تالفاااات فاااي ال اااروف المتاارخرة فاااي االنساااحاب ت هااار ألسااباب منهاااا االخ

البيئية الخاصة بكل دراسااة والااى التر ياا  الااوراثي لألنااواع المسااتخدمة فااي 
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الدراسااة و ااالا يعاازي إلااى تاارخر وصااو  بعاا  الثنائيااات وانت امهااا فااي 

الصااافيحة االساااتوائية والاااى ميااال بعااا  الثنائياااات للبقااااء فتااارة أطاااو  عناااد 

لااى ملااا بعاا  الصاافيحة االسااتوائية إلرمااا  فاات  التصاالبات  مااا أيااار إ

، م انفصاااااالت  (cو (a,1 وهاااااااا  تضاااااا  فااااااي يااااااكل (11,10)الباااااااحثين 

مجموعااااة  بياااارة ماااان الكاااار وموسااااومات وباااادأت باالنسااااحاب نحااااو قطبااااي 

الخليااة وتخلااو ثنااائي  اماال فااي الصاافيحة االسااتوائية ،وقااد تباادأ الخيااول 

المغزلية بعمليااة سااحبها للكاار وموسااومات المرتبطااة بهااا فااي منطقااة الجاازء 

مما يسااب  ياادا وقطعااا  ياار متجااانس فااي هاااا الثنااائي المتاارخر المر زي ،

وجميع الحاالت هاا تسب  فقدانا من المادة الوراثية  (a,1)رما في يكل 

. وقااااااد ظهاااااارت (12)فااااااي النااااااواة الرئيسااااااية  مااااااا أراااااادت عليااااااه الباحثااااااة 

 Teloالكروموسومات المترخرة في االنسحاب فااي الطااور النهااائي األو  

phase I  يااة( فااي جميااع األنااواع وبنساا  مختلفااة ويتااراوح عاادد )خاليا ثنائ

يعاازي يمكاان أن و  (1-3)الكاار وموسااومات المتاارخرة فااي االنسااحاب ماان 

االخااااتالف فااااي الكاااار وموسااااومات المتاااارخرة فااااي االنسااااحاب إلااااى وجااااود 

اختالف بين الكر وموسومات ليس بسب  الحر ة فقط بل في إلية فصاال 

ن ااااام الااااوراثي فااااي المجموعااااة الكروماتياااادات الشاااا يقة ،وتاااارثير تااااداخل ال

الكروموساااااااومية التاااااااي أ اااااااي  أليهاااااااا هااااااااا الكروموساااااااوم  ماااااااا أردتاااااااه 

 .  (12)الباحثة

أماااا بالنساااابة للناااوى الصااااغيرة فقاااد يااااوهدت فاااي الطااااور النهااااائي 

،وقااااااد سااااااجلت أعلااااااى مسااااااتوى لهااااااا فااااااي نبااااااات  (Telo II)الثاااااااني 

وتااراوح  (c,3)رمااا فااي يااكل  Carduus pycnocephalusالكاااردوس

وبصااورة عامااة  ااان العاادد األرباار هااو  (1-4)نااوى الصااغيرة ماان عاادد ال

 Daturaلالبوا  الربااية مات االنوية الصغيرة ،أما في نبات ورد البوق 

inoxia   فلم ت هر االنوية الصغيرة  ما في يكل(c,2).  

فقااااد ظهاااارت االنويااااة  Eruca sativaأمااااا الجرجياااار البااااري 

ولاام ت هاار فااي  (a,4)ا فااي ماا   prophaseالطور التمهيدي  الصغيرة في  

الطااورين النهااائي األو  والثاااني وهاااا يعااود إلااى تحلاال النااواة واختفائهااا فااي 

  .(c,b,4)ها ن الطورين  ما في يكل 

 (Telo I)ظهاارت نااواتين فااي الطااور النهااائي األو  الكاااردوس وفي نبااات 
 .(b,3)رما في يكل 

فقاادان أن وجااود النااوى الصااغيرة فااي االبااوا  الرباايااة تشااير إلااى 

،وترثيرهااا فااي  (24)لبع  الجينااات أو تغياار فااي األعااداد الكروموسااومية 

الخصااوبة ، ياار أن عاادد االبااوا  الرباايااة مات النااوى الصااغيرة واختالفهااا 

فااي األنااواع التااؤثر علااى الخصااوبة أو باارامت التربيااة  مااا أراادا الباااحثون 

ح ،والتاااي تعااازي بصاااورة رئيساااية إلاااى منافساااة حباااوب اللقاااا (25)و (10)

الطبي ية لغير الطبي ية والتي تعتمد على نوع واخااتالف المحتااوى الجينااي 

 .(12)للجينات المفقودة  ما أردا عدد من الباحثين  

أن ظهور بع  التشوهات فااي هاااا النباتااات وان لاام تحصااى نساابها قاادي 
عزى إلى فقدان جيني أما بسب  الكروموسومات المتاارخرة فااي االنسااحاب 

 .(25)الصغيرة  ما أردا  أو ظهور هاا االنوية
رمااا أن نتااائت هاااا الدراسااة تتفاال مااع مااا وجاادا باااحثون  خاارون 

بااان حاااالت عاادم انت ااام الساالوك الكروموسااومي فااي االنقسااام  (12,10)

 Multivalents،والمتضااااعفات  Univalentاالختزالااي مثااال األحاديااات 

 Lagging chromosomes،الكروموسااومات المتاارخرة فااي االنسااحاب 

،  bridge with out fragmentلجساار باادون قطااع  روموسااومية ،وا

 Tetrad spores withالصااغيرة مات االنوياااه واالبااوا  الرباايااة 

micronuclei   تتوافر اعتياديا أال أن مدى تكرارها يختلو ماان نبااات إلااى

 .أخر

 المصادر
1-  ( سعد  ،محمد  الطبية1991الخفاجي  النباتات  جامعة .(.موسوعة 
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: عدد الخاليا المشاهدة في مراحل مختلفة من االنقسام   (1)جدو  رقم 
 Datura inoxiaق  االختزالي في نبات ورد البو 

 Pro التسلسل 

phase 

Telo 

phase I 

Telo 

phase II 

1 183 107 0 

2 179 155 170 

3 258 268 376 

4 340 248 433 

5 1 1 1096 

 2075 779 961 المجموع

 (763) 415 155.8 192.2 المعدل

 .)(مجموع معدالت الخاليا ألطوار االنقسام الثالثة 
% مقارنة مع المجموع الكلي   18.91عدالت األطوار لنبات ورد البوق النسبة المئوية لمجموع م

 . للمعدالت في النباتات الثالثة
: عدد الخاليا المشاهدة في مراحل مختلفة من االنقسام   (2)جدو  رقم 

 Eruca sativaاالختزالي في نبات الجرجير البري 
 Pro التسلسل 

phase 

Telo 

phase I 

Telo 

phase II 

1 2849 188 3   

2 148 2292 437 

3 2964 317 37 

4 853 2630 12   

5 2965 312 55 
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   544 5739 779 المجموع

 108.8 1147.8 1955.8 المعدل

(3212.4) 

 .)( مجموع معدالت الخاليا ألطوار االنقسام الثالثة 
جموع  % مقارنة مع الم 79.65النسبة المئوية لمجموع معدالت األطوار لنبات الجرجير البري 

  .الكلي للمعدالت في النباتات الثالثة
: عدد الخاليا المشاهدة في مراحل مختلفة من االنقسام   (3)جدو  رقم 

 Carduus pycnocephalusاالختزالي في نبات الكاردوس 
 التسلسل 

Pro 

phase 

Telo 

phase I 

Telo 

phase II 

1 92 13 0 

2 134 6 0 

3 65 6 8 

4 11 56 128 

5 95 6 8 

 144 87 397 المجموع

 17.4 71.4 المعدل
28.8 

(117.4) 

 .)(مجموع معدالت الخاليا ألطوار االنقسام الثالثة 
% مقارنة مع   2.8النسبة المئوية لمجموع معدالت األطوار لنبات م ل الكل  

 .المجموع الكلي للمعدالت في النباتات الثالثة 

 

 

 
في سلوك االنقسام االختزالي للطور  الم اهر  ير الطبي ية المالح ة  (1)يكل 

 لألنواع النباتية المدروسة   Telo phase Iالنهائي األو  

 (a  البوق ورد  نبات   )Datura inoxia   عند الوسط  في  مترخرين  :  روموسومين 
 انسحاب الكروموسومات نحو القطبين.

(b  الكاردوس نبات   )Carduus pycnocephalus  نواة  بيرة واحدة ونوي ة : ظهور 
 صغيرة. 

(c  )  البري الجرجير  عند   Eruca sativaنبات  االستوائية  الصفيحة  في  مترخر  :  روموسوم 
  انسحاب الكر وموسومات نحو القطبين.

 2.5سم من الصورة يمثل    1) علما أن  ل  /    مايكرون (  5) قطعة المست يم تمثل   
 مايكرون تحت المجهر ( 

 

 

 

 
 :  Datura inoxiaاالختزالي في نبات ورد البوق   مراحل مختلفة من االنقسام (2)يكل 

 (a  استواء خط  في  الكروموسومات  اصطفاف  بدا   : األو   التمهيدي  الطور  (نهاية 
 المغز  استعدادا للطور االنفصالي. 

(b  بنوية خاليا  لتكوين  بشكل  امل  الكروموسومات  انفصا    : األو   النهائي  (الطور 
 أحادية المجموعة الكروموسومية.

(cا) لطور النهائي الثاني :  و   بقايا خيول المغز  ويمثل أربع مجاميع  روموسومية
 وتكوين أربع خاليا بنوية جد دة. 

تمثل    المست يم  قطعة   (5  ) أن  ل  /مايكرون  يمثل    1)علما  الصورة  من   2.5سم 
 مايكرون تحت المجهر ( 
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اردوس  مراحل مختلفة من االنقسام االختزالي في نبات الك (3)يكل 

Carduus pycnocephalus  
  (aالطور التمهيدي المترخر : الكروموسومات منتشرة في داخل الخلية). 
 (b  الطور النهائي األو  : الكروموسومات منفصلة بشكل  امل لتكوين خاليا)

 .بنوية أحادية المجموعة الكروموسومية 
 (cالطور النهائي الثاني : ظهور أربعة انويه). 
سم من الصورة يمثل   1) علما أن  ل  /مايكرون (  5يم تمثل  ) قطعة المست  

 مايكرون تحت المجهر ( 2.5
  

 

 

 
مراحل مختلفة من االنقسام االختزالي في نبات الجرجير البري   (4)يكل 

Eruca sativa: 
  (a  الطور التمهيدي األو  : الكروموسومات منتشرة داخل الخلية وظهور نواة)

 .واحدة
 (bالطور النها) ئي األو  : انفصا  الكروموسومات بشكل  امل لتكوين خاليا

 .بنوية أحادية المجموعة الكروموسومية 
 (c الطور النهائي الثاني : الكروموسومات منقسمة إلى أربعة مجاميع). 
سم من الصورة يمثل   1) علما أن  ل  /مايكرون (  5) قطعة المست يم تمثل   

 مايكرون تحت المجهر ( 2.5
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CYTOLOGICAL STUDIES OF THE MEIOSIS BEHAVIOUR DIVISION 

OF (DATURA, ERUCA AND CARDUUS) PLANTS IN HABANIA LAKE 

OF ANBAR 

NAJI SWADI NASSER ENAS ADNIN MANFY 

E.mail : najisamady@yahoo.com  

ABSTRACT: 

 During the study of the behavior of meiosis in 5 anthers in each species of (Datura inoxia (Solanaceae), Eruca 

sativa(Cruciferae) and Carduus pycnocephalus (Compositae) around the area of Habania leak, Datura plant revealed a 

moderate number of cells between (107 – 433)for the 3 stages prophase, TelophaseI and TelophaseII. and the 

maximum number of cells was (1096) in one of anthers. Eruca plant showed an imparity in number with in three 

stages, with minimum number of 3 cells and maximum of (2965)cells. But Carduus gave lower number of cells varied 

between (6-134). The clear difference in cells number for each of the three stages within one species, due to the 

incompleat developmet of different anthers. The percentage of (total mean number) of Datura was 18.91 %, Eruca 

79.65 % and Carduus 2.8%. The Carduus revealed was the lowest product of cells, following by Datura, but Eruca 

had the highest production of pollen cells, which confirm more activity and high resistant. More over, an aberration 

cases in chromosome number in the equator of the cells at anaphase meiosis division,was clear in Eruca & Datura.  
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