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 Euphorbiaَاثار المستخلص المائي لساق نبات الفربيون الشمسي  

helioscopia   في االنقسام الخيطي لخاليا قمم الجذور الجنينية لنبات
 Cicer arietinum الحّمص

 )1)وليد السعيدو  (1)الدين الخلف دعما* و ) 1)فاطمة الزهراء عنجريني

 ، حلب، سورية. حلب جامعة  النباتية، كلية العلوم، قسم علم الحياة  (1)

 ( fatimaenj92@gmail.com. البريد االلكتروني: فاطمة عنجريني)* للمراسلة: 

 19/10/2020تاريخ القبول:    25/08/2020تاريخ االستالم: 

 الملخص 
تلعب العالقات الحيوية دورًا هامًا وأساسيًا في تركيب مكونات النظم البيئية وخاصة الزراعية 

العالقات،   هذه  أهم  الحيوي من  التضاد  في مخويعتبر  البحث  إجراء  الوراثة تتم  أبحاث  بر 
، 2019عام    في قسم علم الحياة النباتية /كلية العلوم/ جامعة حلب  والتقانة الحيوية  النباتية
ته دراسة  إلى  البحث  هذا  الفربيون  أدف  نبات  لساق  المائية  الخالصة   Euphorbiaثير 

helioscopia  ( ل40،  20،  10،  5بالتراكيز  الخيطي  االنقسام  على  الحًمص،    نبات(% 
،  5المنخفضة للخالصة المائية )  أظهرت النتائج انخفاض قرينة االنقسام في التراكيزحيث  

المرتفعة )10 التراكيز  القيم في  إلى زيادة نسبة  ذلك  وأدى    (% 40،  10(%، وازدادت هذه 
( إلى  وصلت  حيث  الصبغية  التركيز  30.8التشوهات  عند  الشاهد 40(%  مع  مقارنة   %

ر  (% وظهرت التشوهات الصبغية التالية: اللزوجة، كسر في الطور االستوائي، جسو 3.11)
قطبي انحراف  متأخر،  انفصال  األقطاب،  تعدد  أن  صبغية،  على  يدل  مما  نبات ، 

Euphorbia helioscopia   الذي استخدم في هذه الدراسة وبما يحتويه من مواد كيميائية
ومن هنا يمكن اعتبار نبات الفربيون بخالصته المائية    Phytotoxicالتي تعتبر مواد سامة  
 للساق مادة مطفرة. 

الحيوي،    المفتاحية:الكلمات   الخيطي،  Euphorbia helioscopiaالتضاد  ،  االنقسام 
 . ، التشوهات الصبغيةنبات الحمص

 :Introduction المقدمة
حكم بوجتود األنتواا النباتيتة وتلعتب دورًا هامتًا وأساستيًا فيما بينها عالقات تتت وينشأتعيش النباتات ضمن مجموعات 

ويعتبتر التضتاد الحيتوي متن أهتم هتذه العالقتات الحيويتة البيئيتة وهتو متن  ،البيئيتة وخاصتة الزراعيتةفي تركيب مكونات التنظم  
المحيطتة ستواء   فتي البيئتة Allelochemicalsوذلك من خالل تحرير مواد كيميائيتة  ،ااَلليات التي يمتلكها النبات للتنافس

أو  Volatilization التطتايرأو  Leachingاالرتشتا  ك رق األزهتار بعتدة طت وأالبتذور  وأالستيقان واألوراق  وأمن الجذور 
وتحلت  المتتواد المتبقيتتة و يرهتا متتن العمليتتات التتي تتتتم فتتي التنظم الطبيعيتتة والزراعيتتة.  Root exudation الجتتذور تإفترازا

مجموعتتتة متتتن نتتتواتج االستتتتقالب النتتتانوي التتتتي ينتجهتتتا النبتتتات متتتن دون  Allelochemicalsوتعتبتتتر هتتتذه المتتتواد الكيميائيتتتة 

mailto:fatimaenj92@gmail.com
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واتجتاه بعت  ولكن تكمن أهميتها بكونها جزء مهم متن دفتاا النبتات ضتد العوا تب  ،الحاجة إليها في عمليات نموه أو تطوره
 يتر معروفتة بشتك  دقيت   لهتذه المتواد الكيميائيتة وإن َاليتة التتأثير( ، Ferguson et al., 2013) النباتات األخرى المجاورة
، وقتد تعمت  هتذه المتواد نزيمتاتاأل ونشتا  بعت التركيتب الضتوئي و انقستام الخاليتا وامتصتال الماتذيات   ولكن قتد تترثر فتي

 ;Pastori et al., 2013 حدوث تشوهات صبغية )ل ترديوبالتالي  DNA توليد الجذور الحرة التي تسبب الضرر للتعلى  

Ferguson et al., 2013)، يعتمتد علتى طبيعتهتا الكيميائيتة وتركيزهتا وعمتر النبتات ومرحلتة النمتو  هتذه المتواد ن تتأثيروإ
ولوحظ بأنها تعم  بصورة تجميعية تَازرية وتحتدث تأثيراتهتا فتي الطبيعتة بوجتود عوامت  مختلفتة تترثر   باختالف مواسم النموو 

فقتد اعتبتر األليلوبتاثي متن بتين العوامت  االساستية لاتزو  (،Bashir et al., 2012ة األخترى )فتي نمتو وتطتور االنتواا النباتيت
متتن  Euphorbiaceaeالتتتابع للفصتيلة الفربيونيتتة  Euphorbia helioscopiaحيتث يعتتد نبتتات الفربيتون ، األنتواا النباتيتتة

رثر أيضتًا فتي نمتو يت ووالماتذيات فهت المتاءاألعشاب المهيمنة السامة المرافقة للمحاصي  الزراعية فإلى جانتب التنتافس علتى 
ستتتبب تهديتتتدًا أساستتتيًا لنتاجيتتتة المحاصتتتي  متتتن ختتتالل المتتتواد الكيميائيتتتة التتتتي ينتجهتتتا كتتتالفينوالت والقلويتتتدات يالمحاصتتتي  و 

هتو ثنتائي الصتياة  (. ومتن هتذه المحاصتي  الحمت صSaleem and Ahmad, 2016)ت والتربينتات والالكوزيتدات والتانينتا
( يتتزرا فتتي مجموعتتة واستتعة متتن البيئتتات فتتي المنتتاط  االستتتوائية والمعتدلتتة متتن العتتالم خاصتتة فتتي  تتبه 2n= 16الصتتبغية )

أهميتة اقتصتادية و ذائيتة ويعتبتر متن أكنتر البقوليتات استتهالكًا كتون  ولته واستتراليا،القارة الهنديتة و ترب َاستيا و تمال افريقيتا 
ص  نيتتتة بتتتالبروتين والمعتتتادن واألحمتتتاض األمينيتتتة إال أن وجتتتود النباتتتتات الضتتتارة المرافقتتتة يعتبتتتر متتتن العقبتتتات  بتتتذور الحمتتت 

  .(Sharma and Laxmipathi , 2013) األساسية في خف  إنتاجيته
عطي معلومات مهمة  تبمعلومات حول َالية عم  المواد الكيميائية و   ناالوراثية يمكن أن تزودالدراسة الخلوية  إن  

المحتملة   الضارة  ااَلثار  الوراثية  ف  (Dragoeva et al., 2014) حول  بع    Genotoxicityالسمية  قدرة  إلى  تشير 
السمية الخلوية    ، أماإنتاج تشوهات صبغية في المادة الوراثية وبالتالي تايير في بنية ووظيفة الحم  النووي   علىالعوام   

Cytotoxicity   إحداث تايرات  كلية وفيزيولوجية في   على المختلفة  ستخدم لإل ارة إلى قدرة العوام يمصطلح أوسع  فهو
 (.Pastori et al., 2013الخلية )قرائن وأطوار االنقسام( )

علتتى القمتتم الجنينيتتة لنبتتات  Euphorbia hirtaوفتتي دراستتة ماليزيتتة تتتم دراستتة ايثتتار الخلويتتة لخالصتتة نبتتات 
ميكرو تترام /متت ، حيتتث أظهترت النتتتائج انخفاضتتًا فتتي  (1000 – 500 – 250 – 125بتالتراكيز ) Allium cepaالبصت  

قرينتتة االنقستتام متتع زيتتادة التركيتتز، كمتتا تتتم تستتجي  زيتتادة فتتي نستتبة التشتتوهات الصتتبغية وتمن لتتت باللزوجتتة والجستتور الصتتبغية 
 C- mitosis (Ping et al., 2013.)ووالصبغيات البطيئة 

ايثتار الستمية الخلويتة الوراثيتتة لخالصتة أزهتار نبتتات عنتد دراستتة  Aslanturk (2007)و Çelikوأ تار الباحنتان 
Lavandula stoechas ( فتتي نبتتتات البصتت   120 – 80 – 40بتتالتراكيز )غ/لAllium cepa انخفتتاض قرينتتتة  إلتتتى

االنقسام وزيادة نسبة التشوهات الصتبغية بزيتادة التركيتز منت  الكسترات الصتبغية واللزوجتة والنتوى الدنيقتة واالنحتراف القطبتي 
(and Aslanturk, 2007 Çelik.) 

وَاختتتتترون بدراستتتتتة الستتتتتمية الوراثيتتتتتة لللتتتتتبن النبتتتتتاتي لنبتتتتتات  Silvaقتتتتتام الباحتتتتتث  2008وفتتتتتي دراستتتتتة برازيليتتتتتة عتتتتتام 
Euphorbia milii  وخالصتتة بتتذور الختترواRicinus communis   فتتي القمتتم الجنينيتتة لجتتذور نبتتات البصتتAllium 
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cepa  حيث أوضحت النتائج انخفاض قرينة االنقسام وزيادة نسبة التشوهات الصبغية بزيادة تركيز اللبن النباتي لنبات ،E. 

milii  وخالصة بذور الخرواR. communis (Silva et al., 2009.) 
 : Importance and Aims of the Researchالبحث ف اة وأهدأهميّ 

المحاصي   بع  فيوأثرها التضادي  ،النباتات البرية  السام لبع ثر  لقلة الدراسات العلمية المحلية على األ نظراً 
هتتدف هتتذا  لك، لتتذالمستتتوى الخلتتوي  فتتيولزيتتادة فهتتم  ليتتة هتتذا التتتأثير الستتوري، االقتصتتادية االستتتراتيجية فتتي القطتتر العربتتي 

 .صنبات الحم   في القمم الجنينية لجذورنبات الفربيون الشمسي ساق  مستخلصدراسة أثر السمية الخلوية ل البحث إلى:
 :مواد البحث وطرائقه

 فتي فتي مدينتة حلتب منطقتة حلتب الجديتدة والمحلت من  Euphorbia helioscopia ات النوانباتجمع : تم المادة النباتية
لمتتدة أستتبوا متتع التقليتتب  بتترتمخبدرجتتة حتترارة الت النباتتتات جففتتثتتم  ،3/5/2017حتتتى  13/4/2017بتتين  متتاالواقعتتة الفتتترة 
ص فقتتتد تتتتم . أمتتتا بالنستتتبة لبتتتذور نبتتتات الحمتتت  الجتتتاف حوق للحصتتتول علتتتى المستتت هوطحنتتت بعتتتدها طحنتتتت الستتتيقانو  ر،المستتتتم

 .( من مرسسة إكنار البذار في مدينة حلب4الحصول على الصنف ) اب 
 تحضير المعامالت 

 مت 100 حجتم ليهتاإف يضتأو  الجتاف متن المستحوق  غ10أختذ المائية لستاق نبتات الفربيتون بتحضير الخالصة   تم
، No1 Whatmanبتتورق بعتتد التر تيح ر، تبتبدرجتة حتترارة المخ ستاعة 24لمتتدة (، وتركتتت بعتدها W/V 10%) مقطتر متاء

 24بالمتاء المقطتر لمتدة  نقتع بتذور نبتات الحمت ص تتم ثتم( %. 40، 20، 10، 5) للخالصتة  زالتراكيتتم تحضير سلسلة من  
 ,.Ping et al) ستاعات 8 لمتدة الستابقة بتالتراكيزتتم معاملتهتا بالخالصتة المائيتة لستاق نبتات الفربيتون ثتم  ،وإنباتهتا ستاعة

2013.) 
لمدة   -1 الحم ص  نبات  بذور  بنقع  وذلك  اليجابي  الشاهد  تحضير  بالمركب    24تم   EMS  Ethylساعة 

methanesulfonate 2وإنباتها %.  
 تم تحضير الشاهد السلبي بإنبات البذور بالماء المقطر فقط.  -2

 تحضير الشرائح المجهرية لدراسة االنقسام الخيطي 
جذور نبات الحم ص. وذلك    في  الناظر للشمس  الوراثية للخالصة المائية لساق نبات الفربيون تمت دراسة ااَلثار الخلوية  

 : 1سم( وبعد ذلك تم تنبيتها بمنبت كارنوي )  1.5-1بعد انبات بذور الحمص ومعاملتها تم الحصول على الجذور بطول )
( دنيقة، ثم  10-5لمدة ) 1Nالماء  ساعة وبعدها تم حلمهة الجذور بحم  كلور    24%( لمدة  95كحول    :3الخ      حم

ودرست تحت المجهر الضوئي وبعد   ر،ثم تم تحضير الشرائح بهرس الجذو   ،ساعة  24% لمدة  2صبات بصباة أورسين  
 Ping)  جذرساحة مجهرية من ك    15ذلك تم التصوير بالكاميرا الرقمية. حيث تم اعتماد ثالثة جذور لك  تركيز ودرست  

et al., 2013.) 
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 مراحل تحضير معامالت تجارب االنقسام الخيطي  (: 1الشكل ) 
A:  معاملة البذور بتراكيز متدرجة من الخالصة المائية لساق نبات الفربيون الشمسيB معاملة البذور بـمركب :EMS 

C  مرحلة تثبيت جذور الحّمص بمثبت كارنوي : 
 Mitotic Index (M.I.)حساب قرينة االنقسام الخيطي 

 (100= عدد الخاليا المنقسمة / عدد الخاليا الكلي ×  %قرينة االنقسام ) تم حساب قرينة االنقسام وف  العالقة التالية:
 (Bonea et al., 2018; Sunar and Agar, 2017.) 

  Chromosomes aberrationحساب نسبة التشوهات الصبغية 
= عتتتدد الخاليتتتا المنقستتتمة  %نستتتبة التشتتتوهات الصتتتبغية ) :تتتتم حستتتاب نستتتبة التشتتتوهات الصتتتبغية متتتن وفتتت  العالقتتتة التاليتتتة

 (.Bonea et al., 2018; Sunar and Agar, 2017)( 100المشوهة / العدد الكلي للخاليا المنقسمة × 
 Mitotic Inhibition حساب نسبة التثبيط االنقسامي

 Bonea et) (100 ×قرينة انقسااام الامام ااة ي قرينااة انقسااام الشاااهد  –)نسبة التثبيط االنقسامي % = قرينة انقسام الشاهد 

al., 2018) 
 التحليل االحصائي:

وذلتك عنتد  one way anovaومعامت  اختبتار التبتاين  (21)النستخة  spssتتم إجتراء الدراستة الحصتائية باستتخدام برنتامج 
 .Dancunواختبار  0.05 مستوى المعنوية

  النتائج والمناقشة
 نبات الحّمص:  فياألثار الخلوية الوراثية للخالصة المائية لساق نبات الفربيون الشمسي 
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 :Mitotic Index (M.I.)قرينة االنقسام الخيطي 
االنقستتتام فتتتي القمتتتم الجنينيتتتة لجتتتذور نبتتتات عنتتتد دراستتتة تتتتأثير الخالصتتتة المائيتتتة لستتتاق نبتتتات الفربيتتتون علتتتى قرينتتتة 

ص تبتتين (% للخالصتتة 20، 10، 5)والتراكيتتزوجتتود فروقتتات معنويتتة فتتي نيمتتة قرينتتة االنقستتام بتتين معتتامالت الشتتاهد  الحمتت 
(، وعند المقارنة بين تراكيز المعتامالت أظهترت النتتائج زيتادة فتي قرينتة 2( والشك  )1في الجدول ) المائية كما هو موضح 

 عنتتد المعاملتتة% )4.2،4.2،5.1،6.9) القتتيم التاليتتة قرينتتة االنقستتام ستتجلتطتتردًا متتع زيتتادة التركيتتز حيتتث  تناستتبتقستتام االن
ويمكتتن تفستتير االنخفتتاض فتتي قرينتتة االنقستتام إلتتى  ،(%7.4علتتى التتتوالي مقارنتتة متتع الشتتاهد ) %(5،10،20،40التراكيز )بتت

أو   DNAوجتتود المتتواد الكيميائيتتة فتتي محتتيط الخاليتتا الداخلتتة فتتي االنقستتام والتتتي تحتتدث خلتتاًل فتتي تركيتتب الحمتت  النتتووي 
لمنقستمة من الدارة االنقسامية ومنع الخاليا من الدخول في االنقستام وبالتتالي قلتة فتي الخاليتا ا 2Gتسبب عرقلة في المرحلة 

(Haroun and Abualghaith, 2015; Hemavathi et al., 2015) أو تنبتيط بعت  بروتينتات فتي التدارة الخلويتة ،
 DNA و يرهتا متتن األنزيمتات المستتهدفة متتن قبت  المتتواد الكيميائيتة منت  )  DNA polymeraseالتتي تنتبط متتن انتزيم 

gyraseو RNA polymerase و kinases التتتي تتوستتط هتتذه العمليتتات الحيويتتة أو ربمتتا يكتتون بستتبب تنبتتيط تكتتون )
DNA   1ساعة في  24وتشك  األنيبيبات الدنيقة أو ايقاف الدارة الخلوية لمدةG  2وG ن النووي وتقلي  وتلف تكون البروتي

 (.Boumaza et al., 2016لتزويد الطاقة لتمدد المازل ) ATPمن مستوى 
لخاليا القمم الجنينية عند  (  M.Iفي قرينة االنقسام ) الناظر للشمس : تأثير الخالصة المائية لساق نبات الفربيون (1الجدول )

   الحّمص

 المنقسمةعدد الخاليا  العدد الكلي للخاليا  المعاملة
 )%(  MIقرينة االنقسام 

±SD 

 0.22a±7.4 289 3900   ماء مقطر() السلبيالشاهد 

 EMS 3150 189 6±1.49ab االيجابيالشاهد 

5% 3702 159 4.2±0.30c 

10% 3922 174 4.4±0.69c 

20% 3455 179 5.1±0.43c 

40% 3540 246 6.9±0.07a 

 

 
خالصة  الحّمص بعد المعاملة بالتراكيز المختلفة ل لجذور( لخاليا القمم الجنينية  .M.I) االنقسام قرينة (:2)الشكل 

 ن فربيو ساق ال
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( ارتفاا نسبة التنبيط االنقسامي للقمم الجنينية لجذور نبات الحم ص مقارنة 2بينت النتائج الواردة في الجدول )
( على التوالي، بينما انخفضت عند التركيزين 40.5  –  43.2حيث وصلت إلى )  %(  10و  5مع الشاهد عند التركيزين )

)  لتص   %(  40و  20) التوالي  ( %6.7  –  31.08إلى  الكيميائ  على  المواد  بأن  ذلك  تفسير  في ويمكن  المتحررة  ية 
ترثر   الفربيون  نبات  لسا  المائية  النووي  الخالصة  الحم   المرحلة     DNAتركيب  في  عرقلة  تسبب  الدارة   2Gأو  من 

المنقسمة الخاليا  في  قلة  وبالتالي  االنقسام  في  الدخول  الخاليا من  ومنع   ,Haroun and Abualghaith)  االنقسامية 

2015) 
في نسبة التثبيط االنقسامي في القمم الجنينية لجذور نبات   الشمسي الخالصة المائية لساق نبات الفربيون (: تأثير 2الجدول )

 الحّمص 

 لمنقسمةاعدد الخاليا  المعاملة
  MI ±SDقرينة االنقسام 

 )%( 

 االنقسامينسبة التثبيط 

( )% 

 - 0.22a±7.4 289 السلبي الشاهد 

 - EMS 189 6±1.49ab االيجابيالشاهد 

5% 159 4.2±0.30c 43.2 

10% 174 4.4±0.69c 40.5 

20% 179 5.1±0.43c 31.08 

40% 246 6.9±0.07a 6.7 

 
 تأثير الخالصة المائية لساق نبات الفربيون في أطوار االنقسام الخيطي: 

كمتتا هتتو موضتتح فتتي  المنقستتمةستتاب نستتبة كتت  طتتور متتن األطتتوار االنقستتامية إلتتى المجمتتوا الكلتتي للخاليتتا عنتتد ح
حيث كانت أعلى نسبة لهتذا الطتور  (4الشك  ) هو الطور المسيطر Metaphaseوجد أن نسبة الطور الناني  (3الجدول )

حيتتث وصتتلت النستتبة إلتتى  Telophase% بينمتتا كانتتت أقتت  نستتبة متتن األطتتوار للطتتور الرابتتع 10عنتتد التركيتتز  %( 50.5)
% وإن ارتفاا نسبة الطور الناني من االنقسام وانخفاض باقي األطوار دلي  علتى تتأثير الخالصتة 5عند التركيز    %(  7.5)

 سير عملية االنقسام الخيطي.  فيالمائية لساق نبات الفربيون 
 
االنقسام الخيطي في القمم الجنينية  في النسبة المئوية ألطوار الشمسي (: تأثير الخالصة المائية لساق نبات الفربيون 3الجدول )

 لجذور نبات الحّمص 
 المعاملة

عدد الخاليا  

 المنقسمة 

 النسبة المئوية ألطوار االنقسام  

Prophase Metaphase Anaphase Telophase 

 289 السلبي الشاهد 
32 

%11.07 

132 

45.6 % 

82 

28.3 % 

43 

14.8 % 

  االيجابي الشاهد 

EMS 
189 

29 

15.3 % 

87 

46.03 % 

42 

22.2 % 

31 

16.4 % 

5% 159 
30 

18.8 % 

66 

41.5 % 

51 

32.07 % 

12 

7.5 % 

10 % 174 
27 

15.5 % 

88 

50.5 % 

28 

16.09 % 

31 

17.8 % 

20 % 179 
34 

18.9 % 

78 

43.5 % 

36 

20 % 

31 

17.3 % 

40 % 246 
51 

20.7 % 

113 

45.9 % 

33 

13.4 % 

49 

19.9 % 
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 : Chromosomes aberration التشوهات الصبغية
القم في  المنقسمة  الخاليا  في صبغيات  الصبغية  التشوهات  دراسة  الحم ص  معند  لجذور  أن    الميريستيمية  وجد 

تراكيز الخالصة المائية للساق مقارنة مع    بزيادةنسبة الخاليا المشوهة من مجموا الخاليا المنقسمة المدروسة تزداد معنويًا  
ات الصبغية  نسبة التشوه  بينما كانت(  3.11( حيث بلات في الشاهد )%3( والشك  )4 (الشاهد كما هو موضح بالجدول
 هذه القيمة لتص   على التوالي، وارتفعت  (%15.5، 13.8) (% وسجلت10، 5تركيزين )قريبة من بعضها عند المعاملة بال

 فيالمواد الكيميائية ترثر مبا رة  أن    تعود لكون   ( وقد تكون هذه التشوهات الصبغية40( عند التركيز )%30.08إلى )%
 ,.Dragoeva et alوتضاعفه وبالتالي حدوث تشوهات صبغية ) هنيوتسبب تحطمه أو تنبيط تكو  DNAالحم  النووي 

, 2004Qian2014, .)  المواد الكيميائية يمكن أن تعي  تكون  أن    وأDNA   والبروتينات أو تعي  ترجمة الحم  النووي
عنها   وأ  ،RNAالريبي   وينشأ  األضرار  بع   إصال   إعادة  في  التدخ   خالل  من  الكروموزومات  تكون  إعادة  تمنع 

 (. 2004Qian ,الفش  في الوصول إلى األقطاب )و جسور صبغية تشوهات كال
نسبة التشوهات الصبغية في القمم الجنينية لجذور   الفربيون الشمسي في (: تأثير الخالصة المائية لساق نبات4)الجدول 

 الحّمص 
عدد الخاليا   عدد الخاليا الكلي  المعاملة

 المنقسمة 

عدد الخاليا  

 المشوهة 

 (%)نسبة التشوهات الصبغية  

±SD 

 1.15c±3.11 9 289 3900 السلبي الشاهد 

 EMS 3150 189 23 12.1±4.08b االيجابي الشاهد 

5% 3702 159 22 13.8±4.23b 

10 % 3922 174 27 15.5±4.28b 

20 % 3455 179 47 26.2±8.58 b 

40 % 3540 246 74 30.08±3.10 a 

 

 
 لقمم الجنينية لجذور نبات الحمص تحت تأثير الخالصة المائية لساق نبات الفربيون شوهات الصبغية ل(: نسبة الت3الشكل )

أنما  مختلفة من التشوهات الصبغية عند المعاملة بالخالصة  رظهو   (5)كما بينت النتائج الموضحة في الجدول  
لتت  فتتي الطتتور االستتتوائي واللزوجتتة واالنفصتتال المائيتتة لستتاق نبتتات الفربيتتون تمنلتتت بتتت: تعتتدد أقطتتاب والجستتور الصتتبغية وخ

 .يالمتأخر مع ظهور التشوه االنحراف القطب
نبات الفربيون  (: نسبة أنماط التشوهات الصبغية الناتجة عن معاملة جذور نبات الحّمص بالخالصة المائية لساق 5الجدول )
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 المعاملة

عدد  

الخاليا  

 المشوهة 

 نسبة أنماط التشوهات الصبغية )%( 

 تعدد 

 أقطاب 

 جسور 

 

كسر في 

الطور  

 االستوائي 

 لزوجة 

 انفصال 

 متأخر 

 

انحراف 

 قطبي 

 

 _ _ 9 السلبي الشاهد 
7 

77 
_ 

2 

22.2 
_ 

  االيجابيالشاهد 

EMS 
23 

2 

8.6 

3 

13.04 

8 

34.7 

3 

13.04 

4 

17.3 

3 

13.04 

5% 22 
4 

18.18 

5 

22.7 

7 

31.8 

4 

18.18 

2 

9.09 
_ 

10% 27 
3 

11.11 

3 

11.11 

11 

40.7 

3 

11.11 

1 

3.7 

6 

22.2 

20% 47 
6 

12.7 

4 

8.5 

8 

17.2 

9 

19.1 

5 

10.6 

15 

31.9 

40% 74 
12 

16.2 

8 

10.8 

10 

13.5 

7 

9.4 

3 

4.05 

34 

45.9 
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  H                                        

 

 

                                J                                                      K                                                 L 

 (: أطوار االنقسام الخيطي الطبيعية عند نبات الحّمص  4الشكل )
A, B, C :Prophase  ،D, E, F :Metaphase ،G, H, I :Anaphase ،J, k, l :Telophase 

 

 :  Multipolarتعدد أقطاب  
( فتتي جميتتتع التراكيتتز المدروستتتة باستتتنناء الشتتتاهد 5أظهتترت النتتتائج نمتتتط التشتتوه تعتتتدد األقطتتاب كمتتتا فتتي الشتتتك  )

جلت أعلتتى نستتبة لتعتتدد األقطتتاب ) الشتتاهد عنتتد  %( 8.6بينمتتا كانتتت أقتت  نستتبة ) ،%5وذلتتك عنتتد التركيتتز  %( 18.18وستتل
تشك  نمط تشوه تعدد األقطاب يمكن أن يكون نتيجة الخل  في مازل االنقسام الذي يتردي إلتى توزيتع وإن    EMSااليجابي  
 (. Hemavanthi et al., 2015يات الاير متوازن ألكنر من قطبين في الخلية )الصبغ

 
 
 

 

 

 

 
                   A                                                                     B 

 Anaphase: في طور Metaphase B: في طور A(: نمط التشوه تعدد األقطاب 5الشكل )
 : Stickinessاللزوجة 

حيث سج  هذا  السلبي ( في التراكيز المدروسة باستنناء الشاهد6بينت النتائج تشك  نمط التشوه اللزوجة الشك  )
تكون اللزوجة ناتجة من ، وقد % للخالصة المائية للساق5( % عند التركيز 18.18النمط من التشوه أعلى نيمة له بنسبة )

al et Ping ,.االننناء الايتر ستليم ألليتاف الصتباي ممتا يجعت  الكروماتيتدات تتصت  متع بعضتها التبع  بجستور صتبغية )

2013   .) 
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                                                         A                                                                B 

(: نمط التشوه اللزوجة6لشكل )ا  

 : Chromosomal bridgesالجسور الصبغية 
حيث كانت   السلبي باستنناء الشاهد (7الشك  ) الجسور الصبغية في المعامالت المدروسةتبين من النتائج تشك  

%  20( % عند التركيز  8.5إلى )  لتص % وانخفضت بزيادة التركيز  5( % عند التركيز  22.7أعلى نسبة لهذا التشوه )
 ,.Boumaza et alالكروماتيدات )ك  الجسور الصبغية يكون بسبب حدوث الكسر وإعادة اندماج الصبغيات أو  شوإن ت

2016.) 
 

 

       

 
         A                                                                         B 

(: نمط التشوه جسور صبغية7الشكل )  
 A جسور صبغية مضاعفة في طور :Anaphase B جسور صبغية منقطعة في طور :Telophase 

 :The late separationانفصال متأخر 
 الستلبي ( % عنتد الشتاهد22.2وكانتت أعلتى نستبة ) (8الشتك  ) أظهرت النتائج تشك  نمط التشوه انفصال متأخر

تشك  هذا التشوه بسبب حتدوث اضتطراب فتي البروتينتات ممتا  عود( % وي3.7ووصلت إلى ) %10 التركيز  عندوانخفضت  
 .(2010al et Srivastava ,.سبب تنبيط المازل )

                                   
A                                                                B                                                                                            

 (: نمط التشوه انفصال متأخر 8الشكل )
 كسر في الطور االستوائي: 
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حيتتث كانتتت أعلتتى  (9الشتتك  ) فتتي التراكيتتز المدروستتة Metaphaseبينتتت النتتتائج تشتتك  التشتتوه كستتر فتتي طتتور 
% 40( % عنتد التركيتتز 13.5وانخفضتت النستتبة بزيتادة التركيتز ووصتتلت إلتى ) الستلبي ( % عنتد معاملتة الشتتاهد77نستبة )

وقد يكون سبب تشك  هذا التشوه أن المواد الكيميائية الموجودة في الخالصتة عملتت علتى تخريتب بنيتة الصتبغيات وتخريتب 
 (. 2004Qian ,تيني مضطرب دفع الصبغيات إلى التحطم في عدة مواقع )أدى إلى حدوث تضاعف برو  DNA الت في

                                              

   A                                                                       B                                                 

 Metaphase ( نمط التشوه كسر في طور9الشكل )

 :  Polarizationاالنحراف القطبي 
 20و 10( فتتي التراكيتتز )10االنحتتراف القطبتتي الشتتك  )( تشتتك  نمتتط التشتتوه 5بينتتت النتتتائج التتوارد فتتي الجتتدول )

حيتتث كانتتت نستتبته  المستتتخدم التركيتتز بزيتتادة%، وقتتد أظهتترت النتتتائج ازديتتاد نستتبة هتتذا التشتتوه 5( % باستتتنناء التركيتتز 40و
 %40( % عند التركيز 45.9% ووصلت إلى )10( % عند التركيز 22.2)

يتتتم الكشتتف عتتن ااَلليتتة التتتي يتتتم فيهتتا تعتترف الخليتتة علتتى الجهتتة التتتي وإن ظهتتور االنحتتراف القطبتتي حتتتى ااَلن لتتم 
يجب ان يكون فيها مازل االنقسام ولكن يعتقد أن هناك َاليات محددة وخاليتا مسترولة عتن إعطتاء المعلومتات الالزمتة وربمتا 

لت  فتي عمليتة توجيته الماتزل ألليتة نقت  المعلومتات ينتتج عنته خ تخضع لعم  مورثة ما وبالتالي فأي تخريب لهذه الخاليتا أو
 (.2004Qian ,وعمله بشك  عام )

       
                       A                                                  B                                             C                                                     

D 

A, B  في طور :Metaphase  C في طور :Anaphase D في طور :Telophase 
 ( نمط التشوه انحراف قطبي10الشكل )
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القمم الجنينية لجذور نبات الحم ص    فيوبالنتيجة أظهرت نتائج دراسة األثار الخلوية الوراثية للخالصة المائية  
يعزى ذلك إلى المواد الكيميائية األليلوباثية الموجودة في الخالصة قد  قد  قرينة االنقسام مقارنة مع الشاهد و في  انخفاض  
)  في  أثرت الخلوي  االنقسام  عملية  تنبيط  واستطالتها من خالل  الخاليا  ( Haroun and Abualghaith, 2015تكوين 

على   Euphorbia hirtaوَاخرون عند دراسة ايثار الخلوية لخالصة نبات   Ping وهذا تواف  مع  دراسة ماليزية للباحث  
بالتراكيز المتدرجة حيث أظهرت النتائج انخفاضًا في قرينة االنقسام مع زيادة    Allium cepaلنبات البص     القمم الجنينية
 (.Ping et al., 2013)التركيز

الباحث   وجد  الذرة    Boneaكما  انقسام  قرينة  انخفاض  لنبات    Zea maysوَاخرون  المائية  بالخالصة  معاملتها  عند 
Ambrosia artemisiifolia  (Bonea et al., 2018.) 

ازدادت التنشيطي بشك  عكسي على نسبة    نيمة  ولكن  الفع   هذا  انعكس  المعاملة  التراكيز  بين  االنقسام  قرينة 
ن هذا التنشيط سلبيًا حيث أنتج نسبة أكبر من الخاليا المشوهة وارتفعت نسبة التشوه بزيادة التركيز وظهرت التشوهات فكا

التشوه   المنخفضة  كأنما  من  التراكيز  لم تكون موجودة في  القطبي  الفينوالت ضمن    وقداالنحراف  إلى وجود  يعزى ذلك 
للساق المائية  ترك   الخالصة  بزيادة  نسبتها  تزداد  )والتي  المستخدمة  الخالصة  دراسة  40،  20يز  مع  يتواف   وهذا   %)

(Grant and Owens, 2006  )  ولكن هذه الزيادة على نبات الذرة  حيث أدت زيادة الفينوالت إلى ارتفاا قرينة االنقسام
تواف  مع   الصبغية وهذه  التشوهات  التركيز زادت نسبة  بازدياد  االنقسام  قرينة  ارتفاا  فمع  تأثير سمي  عدة دراسات ذات 

وتشك  تشوهات من  الجسور الصبغية والصبغيات البطيئة    Allium cepaحيث ازدادت نسبة التشوهات الصبغية لنبات  
لنبات   الخالصة  تركيز  عام  Origanum vulgare    (Dragoeva et al., 2014بزيادة  وفي  الباحن  2015(.    ان قام 

Haroun    وAbualghaith    لنبات الخلوية  السمية  الفول    Zygophyllum simplexبدراسة  نبات    Vicia fabaفي 
باللزوجة والجسور   التشوهات  المطبقة وقد تمنلت هذه  الزمنية  التراكيز والفترات  التشوهات باختالف  قد تباينت نسبة  حيث 

الدنيقة   النوى  وظهور  أقطاب  وتعدد  البطيئة  والصبغيات  الصباي  والكسر   C. mitotic  (Haroun andو  الصبغية 

Abualghaith, 2015  و عند دراسة ااَلثار الخلوية الوراثية لخالصة أوراق    2012(، وفي دراسة تايلندية عامAglaia 

odorata    اللزوجة من   الصبغية  التشوهات  نسبة  وزيادة  االنقسام  قرينة  في  انخفاض  النتائج  لت  سج  حيث  البص   على 
 (.Teerarak et al., 2012إلى اضطراب المازل في الطور النهائي ) والجسور الصبغية بالضافة 

الذي استخدم في هذه الدراسة وبما يحتويه من مواد   Euphorbia helioscopiaوبالتالي يمكن القول بأن نبات  
تعتبر مواد سامة   التي  الفينولية    Phytotoxicكيميائية  المركبات  البروتين   خلالً   تحدثوخاصة  توازن عملية تركيب  في 

االنقس خالل  الصبغية  التشوهات  إحداث  في  سببًا  تكون  التي  المواد  من  و يرها  الضوئي  التركيب  عملية  كبح  ام نتيجة 
بع   مورثات  على  سلبًا  أثرت  قد  الفربيون  نبات  لساق  المائية  الخالصة  بأن  ويعتقد  الحم ص  نبات  لجذور  الخيطي 
البروتينات والتي قد يكون من بينها بروتينات مازل االنقسام مما نتج عنه حدوث تشوهات صبغية وبنسبة أكبر بالضافة  

ألن التاثير السمي يكون كبير كلما زاد التركيز ومن هنا يمكن اعتبار  إلى تشوهات لم تظهر في التراكيز المنخفضة وذلك  
 مادة مطفرة  المائية للساق نبات الفربيون بخالصته

 : االستنتاجات
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أظهرت النتائج انخفاض قرينة االنقسام في القمم الجنينية لجذور نبات الحم ص  تحت تأثير الخالصة المائية لساق نبات    -1  
 الفربيون 

البروتينات ممانتج عنه تشوهات    فيوتأثيرًا سلبيال    DNAسببت الخالصة المائية لساق نبات الفربيون تخريبًا في   -2 تركيب 
أقطاب   )تعدد  جسور   –  Metaphaseكسر في طور    –لزوجة    –انحراف قطبي    –انفصال متأخر    –صبغية مختلفة 

 خاليا ثنائية النوى(.  –صبغية 

 :  اتالتوصي
 نبات الفربيون للقضاء على األعشاب الضارة  تراكيز متدرجة من استخدام 
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Abstract 

Biological relations play an important and essential role in the 

composition of the components of ecosystems especially agricultural, 

Allelopathy is one of the most important of these relations, the 

research was conducted in the Laboratory of plant Genetics Research 

at the Department of Botany / Faculty of Science / University of 

Aleppo 2019 year. The aim of this research is to study the effect of 

the aqueous extract of the stem of Euphorbia helioscopia with 

concentrations (5, 10, 20, 40%) on the mitotic division of chickpea. 

The results showed a decrease in the mitotic ndex of the low 

concentrations of aqueous extract (5,10)%, and increased with 

increasing concentration (20,40)%, this was reversed and led to an 

increase in the proportion of chromosomes aberration, reaching to 

(30.8)% at concentration 40% compared with the control (3.11)%, 

and the following chromosomes aberration appeared: Stickiness, 

Breakage in Metaphase, Chromosomal Bridges multipolar, the late 

separation, Polarization, Binucleate, The late separation, Polarization, 

Binucleate, This indicates that the Euphorbia helioscopia plant that 

was used in this study and that it contains chemicals that are 

phytotoxic toxic substances. Hence, the Euphorbia helioscopia plant 

with its water extract of the stem can be considered a mutagen. 

Keywords: Allelopathy, Euphorbia helioscopia, Mitotic, Chickpea, 

Chromosomal aberration 
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