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 الخالصة

النامية نباتات انواعه  L.  Nepetaتناولت هذه الدراسة حساب العدد الكروموسومي االحادي لخمسة انواع من انواع الجنس

الى مقاطعات العراق  بريا في العراق حيث جمعت براعمها في اثناء السفرات الحقلية التي أنجزت خالل هذه الدراسة

وكان  Mey. C. A. N.betonicifoliaالجغرافية , وقد تم في هذا البحث حساب العدد الكروموسومي االحادي لالنواع  

كروموسومات  9باحتوائهما  Grossh. N.transcaucasicaو  .N.macrosiphon Boissبينما اشترك النوعان  11

 H. Braun.  N.wettesteiniiكروموسوما لكن النوع N.humilis Benth.  11في حين كان عدد كروموسومات النوع 

كروموسوما . وقد بين البحث الحالي اهمية حساب العدد الكروموسومي االحادي في تعزيز الدراسة المظهرية  11كان له 

 وساعد في عزل االنواع المتشابهة مظهريا .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 من العائلة الشفوية  .Nepeta Lالكروموسومي االحادي لبعض انواع الجنس  العدد

(Labiatae) في العراق 

 خزعل ضبع وادي الجبوري , علي حسين عيسى الموسوي

 

10 

 

Vol: 7 No: 3, July 2011 ISSN: 2222-8373  

 Introduction  المقدمة 

وبالذات الكرموموسوومات والتوي تتضومن Nucleus صيلية للخلية وعضياتها المختلفة والسيما النواة إن الدراسات التف

وسولوك الكروموسوومات    Karyotype morphology حسواب عودد الكروموسوومات ودراسوة مظهريوة الكروموسوومات

behavier  Chromosomes  في االنقسام الخيطيMitosis  واالنقسام االختزاليMeiosis   جميعها لها أهمية كبيرة في

و   (Al-Musawi, 1981)(  و Heywood,1976( و  Stebbins,1971حوووث ك يووور مووون المعضوووالت التصووونيفية  

 Sharma,1993 أهمية نتائج الدراسة الخلوية في أنها تووايي الدراسوة 0212( و الجبوري,1991,(، وقد بين  الموسوي )

ي تساعد في دعم وإسناد الدراسة التصنيفية والمظهرية بغية الوصوول الوى تصوني  المظهرية للنبات أوأية دراسة مقارنة وه

 & Davis( و  Heywood ,1976( و   Moore, 1968أك رإقناعووا للمراتووت التصوونيفية المدروسووة ,كمووا  كوور 

Heywood ,1973 سووير ( إن اسووتخدام العوودد الكروموسووومي  وصووفات الهيمووة الكروموسووومية لهمووا أهميووة كبيوورة فووي تف

حيوث إن دراسوة  الهيموة الكرموسوومية لسجنوان وا نوواع  Speciationالظوواهر التطوريوة والوراثيوة المةديوة إلوى التنووع 

( ا هميوة التصونيفية لحسواب العودد Stace,1980الشائعة ظهورت اهميتهوا فوي عوزل المراتوت التصونيفية وتشخيصوها وأكود  

 , Shawكموا أكود   ,Biosystematicsاستخدامها في التصني  الحيواتي  الكروموسومي للنوع كون هذه الصفة ثابتة يمكن

( على ضرورة تضومين الموسووعات النباتيوة الحدي وة العودد الكروموسوومي لكوث نووع , علموا ان الموسووعات النباتيوة 1973

 Flora ofاالوربيوة  والفلوورا   Flora of Chinaالحدي ة تضمنت العدد الكروموسومي لالنواع  كما في الفلورا الصوينية  

Europe  والفلورا التركيةFlora of Turkish,  Huber -Morath, 1982. ) 

كموا  فوي  IPCN )Index to plant chromosome numberوظهور حودي ا دليوث العودد الكروموسوومي للنبوات  

تي صودرت علوى شوكث  وال Missouri Botanical Garden pressاصدارات مطبعة حدائق ميزوري النباتية  في امريكا 

 Collegues of the University ofو  Marions, Carبوسوواطة  1990سلسوولة اصوودارات متواصوولة ابتووداءا موون 

California  هذا وان ,(IPCN)  الوذي تضومن  0220منهوا دليوث عوام  1919وثق في مطبعة حودائق ميوزوري فوي, او منوذ

جزءا ابتوداءا  10الذي ضم سلسلة من االجزاء عددها  0221عام  وأنتهاءا بدليث 0220الى عام  1911االصدارات من عام 

 . IPCN 0221 -0221)وانتهاءا بالجزء  IPCN 1919-1919)بالجزء  

وعلى الرغم من أهمية الدراسات الكروموسومية في الدراسات التصنيفية إالأن الدراسات في هذا المجال قليلة والسيما 

فوي ان هنواك ربول مليوون نووع  (Davis & Heywood,1973)سة وهذا يةكد ما جاء به فيما يتعلق بانواع الجنس قيد الدرا

نباتي من النباتات الزهرية لم يسجث العدد الكرموسومي فيها اال لعشرين ال  نوع , وعلى الرغم مون كوون هوذه النسوبة قليلوة 

و مون االخطواء وال سويما ان االفوا مون االنوواع مقارنة بعدد االنواع المعروفة والمكتشفة والتي ستكتش  الحقا اال انهوا ال تخلو

حست العدد الكروموسومي لها لمرة واحدة غير معروف مصدر بذوره التي تكوون قود حصوث عليهوا مون التبوادالت المعشوبية 

 (.1999 الزبيدي،

ريا في العراق فال توجد أية دراسة كروموسومية الي نوع من أنواعه النباتية النامية ب Nepetaأما بالنسبة الى الجنس 

، ومعظوووم الدراسوووات حوووول انوووواع الجووونس كانوووت علوووى نباتوووات غيووور عراقيوووة فوووي ايوووران وتركيوووا وبلووودان اخووور  حيوووث 

ل مانية انواع من انواعه التي تصوث   Diploidوالعدد ال ناني  X=17,9العدد االساسي للجنس   (Darlington,1955) كر
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سونة  Sugiuraسوجله  (2n=36)الذي عودد كروموسووماته L.  N.nuda  نوع ومنها اثنان ينموان في العراق هما 122الى 

 . وهذا العدد لنباتات غير عراقية.(2n= 36)الذي عدد كروموسوماته  L.  N.catariaايضا و 1912

فقد  كرا العدد ال ناني لستة أنواع من الجنس ومنهوا واحود فقون ينموو فوي العوراق   (Podlech& Dieterlc,1969)أما

  Loveو   1999سونة  Darlingtonوهذا العودد هوو نفسوه الوذي سوجله  2n=36الذي عدد كروموسوماته  N.catariaهو 

 .2n=34سجث العدد  1902سنة   Caveبينما  1901سنة 

 

 Materials & Methodsالعمل المواد وطرائق 

, ا  اسوتخدمت  PMC  )Pollen Mother Cellحست العودد الكرموسوومي االحوادي مون خاليوا االم لحبووب اللقوا   

 براعم مجموعة من الحقث ومن مقاطعات جغرافية مختلفة واتبعت في  لك الخطوات االتية:

 

 Samplingأ.جمع العينات  

من قمم النورات  نوواع الجونس المدروسوة التوي أمكون الحصوول عليهوا مون الحقوث  Flower budsجمعت البراعم الزهرية 

قاطعات العراق الجغرافية وقود اخوذت العينوات بشوكث عشووائي مون نباتوات مختلفوة تعوود مباشرة قي اثناء السفرات الحقلية لم

، ومن مناطق مختلفة قدر المستطاع. ووضوعت  Populationsللنوع نفسه سواء كانت منفردة او على شكث مجاميل سكانية 

م نفسوها والمعلوموات االخور  من ورق تتضمن االرقوا Labelsصغيرة ، وعلمت برقل  Vialsانمو جات البراعم في قناني 

 .(BUH)الم بتة على العينات النباتية التي جمعت من  ات المكان والزمان والتي حفظت في معشت الجامعة

 

 Killing & Fixationب. القتل والتثبيت  

والمتكون مون حجوم واحود مون حوام   (Carnoys –fluid 1)وضعت البراعم الزهرية  في محلول كارنوي االول   

والمحضور انيوا فوي الحقوث،  Absolute alcoholوثالثة حجوم من الكحول المطلق  Glacial acetic acidليك ال لجي الخ

. تركوت البوراعم فووي Sharma, 1972) &(Sharmaلتجنوت تكوون خوالت االثيووث التوي تزيود مون اصووطباال السوايتوباليم  

مورتين متتواليتين مول الورم، ثوم حفظوت فوي كحوول ( ول%12( ساعة، ثم غسلت بكحوول اثيلوي تركيوز  01-02المحلول من  

سوواعة وبعوودها اسووتبدل الكحووول بوويخر  التركيووز نفسووه( للووتخل  موون اثووار الحووام  وحفظووت البووراعم فووي  01( لموودة 12% 

 المجمدة لحين دراستها.

 

 Staining & slides preparationالتصبيغ وتحضير الشرائح   -ج

 Aceto-Carmine( او الكوارمين الحامضوية %0بتركيز   Aceto-orceinأستعملت صبغة االورسين الحامضية  -أ

، ا  اختيورت بوراعم بحجووم مناسوبة وجففوت جيودا بوورق  (Darlington & Lacour,1960)التي حضورت بطريقوة 

الترشيح ثم غسلت بالماء المقطر، بعدها شورحت البوراعم تحوت مجهور التشوريح واسوتخرجت المتووك مون احود المتووك 

( دقيقووة  وحسووت انووواع 102-19جاجووة سوواعة تحتوووي علووى محلووول الصووبغة وتركووت فيهووا لموودة موون  ووضووعت فووي ي
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االجنان( بعدها نقث احد المتوك الى شريحة يجاجية ثم فتح المتك بإبرتي تشريح دقيقتي النهاية في قطرة مون الصوبغة 

ونوات الحديوديك التوي تسواعد فوي ، وهرن بابرة تشريح حديدية  يستحسن ان تكون صدئة العطاء الصبغة كميوة مون اي

عملية ربن الصبغة بالكروموسومات عند استعمال صبغة الكوارمين الحامضوية(. بعودها وضول غطواء الشوريحة بلطو  

وضورب برفووق بالنهايوة الخشووبية البورة التشووريح مورات عوودة بغيوة توييوول الخاليوا بصووورة متجانسوة، ولطوورد الفقاعووات 

لشريحة على لهت مصبا  كحولي بإمرارها فوق اللهت لمورات عودة مول مراعواة الهوائية من تحت الغطاء، ثم سخنت ا

 & Darlington)عدم غليان الصبغة ، علما أن عملية التسخين تساعد على التصاق الغطاء وتفريوق الكروموسوومات

Lacour,1960)شيح وضغن عليهوا باالبهوام وبصوورة عموديوة ثابتوة , بعد  لك وضعت الشريحة بين طيتي ورقة التر

( . اختيرت الشرائح التي تحتوي علوى خاليوا  ات اطووار انقسوام مناسوبة التوي 0221مل تجنت تحرك الغطاء  البياتي ,

تكون فيها الكرموسومات منتشرة بصورة جيدة ليسهث عدها. ثم صورت بعضها. واحين غطواء الشوريحة بموادة الشومل 

 ميعها وبصورة تامة.من الجهات ج

 -( في تصبيغ البراعم الزهرية  و  تتلخ   بالخطوات االتية :0229استخدمت طريقة   شالهي, -ب

 ملم . 9 -0اختيرت البراعم الزهرية التي اطوالها بين -1

موث( ( والموضووعة  0عيواري  HCL 0موث( و 1  %5وضعت البراعم في  صبغة  االورسين الحامضوية  -0

 ثانية  92- 02( مموية  لمدة 1±02 في حمام مائي بدرجة 

 تحوت مجهرتشوريحي  ٪1وضعت البراعم بعد التصبيغ في يجاجة ساعة فيها قطرة مون صوبغة االورسوين  -1

microscope Dissecting . 

علووى شووريحة يجاجووة ومووررت علووى لهووت مصووبا  ٪1اسووتخرجت المتوووك ووضووعت فووي قطوورة االورسووين  -1

 باحكام .كحولي ثم هرست ووضل عليها غطاء الشريحة 

 وضعت الشريحة بين طبقتي ورقة ترشيح وضغن عليها باالبهام وبصورة عمودية ثابتة  -9

 مرة لغرض التصاق الغطاء وتفريق  1 -0مررت الشريحة على لهت مصبا  كحولي  -0

 الكروموسومات .      

 وتحت   Canonوصورت بكاميرا رقمية نوع   Leicaدرست الشرائح تحت مجهر مركت نوع -1

  .. هذا وقد وجد ان الطريقة ال انية كانت افضث لذلك عمث بها   12العدسة       

 

 Discussion Results &النتائج والمناقشة  

لعودد مون انوواع الجونس الناميوة بريوا فوي  Haploidاستطاعت الدراسة الحالية حساب العودد الكروموسوومي االحوادي 

الجوووالت الحلقيووة لمقاطعووات العووراق الجغرافيووة حيووث تم ووث الجوونس ب  العووراق والتووي امكوون جموول براعمهووا الزهريووة خووالل

(انوواع جمعووت براعمهووا مون الحقووث مباشوورة اموا االنووواع الباقيووة , فقوود تعوذر الحصووول علووى براعمهوا بسووبت عوودم امكانيووة 9 

يث او انها تنتشور فوي الوصول الى مناطق انتشارها ولعة اسباب منها انها تنتشر في ارتفاعات عالية على جبال هلكورد وقند
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المناطق الوعرة المتاخمه لحدود ايران وتركيوا والتوي تشوهد عمليوات عسوكرية .وسونكمث دراسوة العودد الكروموسوومي لبقيوة 

 االنواع مستقبال عند التمكن من الوصول الى مناطق انتشارها ان شاء الله تعالى .

ا  وكووان افضووث طووور لحسوواب العوودد الكرموسووومي حسووت العوودد الكروموسووومي االحووادي موون خاليووا االم لحبوووب اللقوو

مووون مراحوووث االنقسوووام  Anaphase1والطوووور االنفصوووالي االول  Metaphase1االحوووادي هوالطوووور االسوووتوائي االول 

(ملوم , و اظهورت الدراسوة ان العودد 1-0للخاليا ,وقد كان افضث طول للبرعم عنود الدراسوة هوو بوين   Meiosisاالختزالي 

 Darligtonوهوذا يتوافوق مول موا جواء بوه  11، 11،11، 9سي النواع الجنس النامية بريا في العراق هوالكرموسومي االسا

. علموا بوان االعوداد االساسوية يوتم تسوجيلها الول مورة فوي  11-9الذي  كر أن العدد الكرموسومي للجونس بوين   1909لسنة 

اع المدروسوة ،واتضوح مون خوالل هوذه الدراسوة ان االنوواع ( االعداد الكرموسومية االحادية لالنو  1العراق وتبين اللوحة  

المدروسة تشترك في ان كرموسوماتها صغيرة جدا وقصويرة جودا وفوي بعو  االحيوان متكتلوة  فتبودو وكانهوا نقواط صوغيرة 

بالمسووتلزمات  Karyotypingغيور واضووحة المعووالم ممووا اد  الووى صووعوبة بالغوة فووي دراسووة مظهوور الهيمووة الكروموسووومية 

تبرية المتوافرة .لذلك حسبت االعداد الكرموسوومية لالنوواع المدروسوة .وقود اظهورت ان العودد الكرموسوومي االحوادي المخ

باحتوائهووا علووى N.transcancasicaوN.macrosiphon( فووي حووين اشووترك النوعووان 11هووو  N.betonicifoliaللنوووع 

( N.wettsteinii 11عودد كرموسوومات النووع واخيورا كوان  )11هوو  N.humilis( كرموسومات في حين كوان النووع 9 

 كرموسوما .

من هذا يتضح ان الدراسة الكروموسومية والسيما عدد الكروموسوومات يمكون ان تعتمود بشوكث أساسوي فوي حوث ك يور 

موون المعضووالت التصوونيفية  وتعوود مسووندا لبقيووة الدراسووات التصوونيفية والسوويما المظهريووة حيووث تسوواعد فووي عووزل وتشووخي  

متشابهه مظهريا اعتمادا على العدد الكروموسومي االحادي. إن نتائج الدراسة تشير بشكث موةثر الوى إمكانيوة حوث االنواع ال

 N.macrosiphonو   N.wettsteiniiو  N.humilisالتداخالت والمالبسات بين االنواع المتشابهة مظهريا م ث االنوواع 

عد فوي عزلهوا  بواللجوء الوى الدراسوة الكروموسوومية ا  تبودو حيث أظهرت اختالفوات فوي أعودادها الكروموسوومية مموا يسوا

الصورة أك ر وضوحا وجالءا بين ا نواع مهما كان التشابه المظهري بينهما لذا يةيد البحث الحوالي الورأي الوذي اشوار اليوه   

shaw   في ضرورة تضمين الموسوعات النباتية الحدي ة العدد الكرموسومي لكث نوع. 1911سنة 

  

 صادر  الم
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Benth.  وThymbra L.  وThymus L.  وZiziphora L.   للعائلة الشوفويةLabiatae  فوي العوراق . اطروحوة

 كلية العلوم . -دكتوراه . جامعة بغداد 

   دراسوة تصونيفية مقارنوة النوواع الجونس 0212الجبوري,خزعوث ضوبل وادي )Nepta L. spp.   Labiatae فوي )
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 12X  ×04×04قوة التكبير 

 .Nepeta( االعداد الكروموسومية االحادية لبعض انواع الجنس 0اللوحة )
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N.macrosiphon                                                                                                       N.humilis     

 

 

 

N.wettesteinii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.betonicifolia                                                                                              N.transcaucasica 

 Nepeta( صور حقلية النواع الجنس 2اللوحة )

 


