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  Ceratonia siliqua Lاستحداث التضاعـف الكروموسـومي والتقییم المبكر لشتـالت الخروب 
  عمر مظفر عمر                              ناظم ذنون سعید                    

  كلیة الزراعة والغابات
  جامعة الموصل 

  
  ألخالصة

للفترة  من بدایة شھر شباط وحتى نھایة شھر الدراسة في مشتل ومختبر  قسم الغابات  تمت             
لشتالت الخروب  ) Polyploidy ( بھدف إحداث التضاعف الكروموسومي ٢٠٠٧تشرین األول عام 

Ceratonia siliqua L.  من خالل نقع بذورھا في المحلول المائي لتراكیز مختلفة من قلوید
لتر  ولفترات / ملغم  ٢٠٠٠ و ١٠٠٠ و ٥٠٠ وصفر   ) Alkaloid Colchicine (   الكولشیسین 

ساعة حیث زرعت البذور المعاملة بتراكیز الكولشیسین في تربة رملیة   ٢٤ و ١٨ و ١٢ و ٦مختلفة  
مزیجیھ في أكیاس البولي اثلین  في الظلة الخشبیة أما في المختبر وضعت البذور المعاملة بتراكیز 

حساب عدد الكروموسومات في خالیا  تم ن ثمفي حاضنة اإلنبات وموالكولشیسین في أطباق بتري 
 ٤٨ ( ) 4n (ظھر حدوث تضاعف كروموسومي رباعي  .القمم النامیة للجذور وفیما یأتي أھم النتائج 

أما عند نقع البذور %   ٤٤.٩٦لتر  بنسبة  / ملغم  ٢٠٠٠كروموسوما  عند نقع البذور بتركیز  ) 
بینما لم یظھر %   ٢٠.٢١حدوث التضاعف الرباعي  كان معدل نسبة فلتر  / ملغم  ١٠٠٠بتركیز  

 ٢٤ )     (  2n (تضاعف رباعي في بقیة المعامالت األخرى المتبقیة أي حافظت على العدد الثنائي 
لتر  إلى زیادة معنویة / ملغم  ٢٠٠٠أما بالنسبة للصفات المدروسة فقد أدى التركیز   . )كروموسوما 

%   ٥١.٨٥   ،لقطر الساق %  .٣٧  ،لطول الساق %   ٤٠.٩٦ ، لنسبة اإلنبات%   ١٣.٧قدرھا  
لعامل شكل %   ٢٨.٤٩   كـما وأدى ھـذا التركیز إلى انخفاض معنوي قـدره .لطول الجھاز الثغري 

نقع البذور بالماء  معاملة المربع الواحد إذا ما قورن مع رلعدد الثغور في الملیمت%   ٤٦.٥٣الوریقة و 
ساعة تأثیرا معنویا في جمیع الصفات المدروسة وأدت إلى زیادة  ٢٤فترة النقع  أثرت وقد .فقط  

معنویة عدا صفة عامل شكل الوریقة وعدد الثغور إلى انخفاض معدالت ھذه الصفات انخفاضا معنویا 
اظھرت كما  .ساعة  ٦على التوالي مقارنة بفترة النقع األدنى %   ١٣.٣٠ و ١٥.٦٦بنسبة قدرھا  

ملغم  ٢٠٠٠أظھرت النتائج أن نقع البذور بتركیز  بین تراكیز الكولشیسین وفترات النقع للتداخلالنتائج 
ساعة اثر تأثیرا معنویا عالیا وأدى إلى انخفاض صفة عامل شكل  ٢٤لتر من الكولشیسین ولفترة / 

 و%  ٥٥ة المربع الواحد بنسب رولعدد الثغور في الملیمت%  ٣٩.٠٨الوریقة انخفاضا معنویا بنسبة 
طول  ،قطر الساق  ،طول الساق  ،نسبة اإلنبات : بینما أدى إلى زیادة معنویة في الصفات التالیة 

 ٤٩.٥٢ و ٥٥.٨٢ و ٢٠.٥٥عرض الجھاز الثغري حیث بلغت نسبة الزیادة  ،الجھاز الثغري 
    . على التوالي عند مقارنتھا بنقع البذور بالماء فقط و%  ٦١.٨٤ و ٦٢.٢٢و

  
  المقدمة

تعد عملیة احداث التضاعف الكروموسومي اصطناعیا من احد الوسائل المستخدمھ لزیادة          
التباین الوراثي ولتحسین انواع النباتات وتحویل الھجن العقیمة الى نباتات خصبة ، تنشا المتضاعفات 

او البرودة القاسیة طبیعیا او صناعیا وتحدث في الطبیعة نتیجة لتعرض النبات الى الصواعق او االشعة 
والتي تؤدي جمیعھا الى عدم حدوث انقسام في سایتوبالزم الخلیة وعدم تكون المغزل بعد االنقسام 
المیتوزي ، وبدال من ان تتكون خلیتین تحوي كل منھما العدد االصلي للكروموسومات سوف تبقى خلیة 

ویمكن احداث ھذا )  ١٩٨٢ محمد ،( واحده وتحتوي على ضعف العدد االصلي من الكروموسومات 
او اسینافثین ) Alkaloid colchicine( التضاعف صناعیا باستخدام قلوید الكولشیسین

)Acenaphthene (او فیراترین) Veratrine  ( واالكثر استعماال ھو قلوید الكولشیسین بالتراكیز
 ) Colchium autumale( مستخلص من كورمات الزعفران الربیعي %  ٠.٢٠و  ٠.١٠و  ٠.٠٥

(   C22H25O6Nوتركیبھ الكیمیائي   ٣٩٩من المادة الجافة ووزنھ النوعي %  ٠.٠٤حیث تبلغ نسبتھ 
Ziese  ،ویعمل على منع تكوین .)  ١٨٨٣  

  
  البحث مستل من رسالة الباحث الثاني   
  ٢٠١١/  ٦/  ٦وقبول   ٢٠١١/  ٤/  ٥تاریخ تسلم البحث   
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 ،) ١٩٧٦ ،  Jackson(نع تصنیع البروتین المكون اللیاف المغزل المغزل عند االنقسام الخلوي اویم
 ، ) ٢٠٠١ (دخیل تشیر الدراسات الى اھمیة التضاعف الكروموسومي ومنھا التي اجراھا سعید و

Paskuta  وNelson )١٩٨٦  ( وJoseph و Nelson )والتي تبین ان النباتات الرباعیة  ) ١٩٨١
ذات قدرة افضل في العیش في بیئات اقل مالئمة لھا وذات مقاومة تتصف بانھا اكثر قوة في نموھا و

اكبر  اكبرلالصابات الحشریة والمرضیة ولھا محتوى اكبر من الیخضور والبروتین وازھارھا
 .باالضافة الى رغبة المستھلك باالصناف الرباعیة من الناحیة التجاریة عند مقارنتھا باالصناف الثنائیة 

والذي یرجع  . Ceratonia Lالى جنس . Ceratonia siliqua L خرنوبینتمي الخروب او ال
تعد شجرة الخروب من االشجار متعددة االغراض حیث و ، Cesalpiniaceaالعائلـة السیزالبینیھ 

وتستخدم ثماره  ،ینصح بزراعتھا في نظام الزراعة المختلطة وفي تشجیر الغابات لمقاومة الحرائق 
ثماره الطازجة غنیھ بالسكر حیث تستخدم في انتاج الكحول  وانحیوانات الجافة واوراقھ علفا لل

الشراب والدبس ویصنع منھا ایضا مسحوق یستخدم في تغذیة االنسان حیث یضاف الى والصناعي 
اما بذوره  .بروتین اضافة الى العدید من المعادن والفیتامینات %  ٧سكر و %  ٤٦الكعك ویتالف من 

 ومخاطي یستخدم كمادة الصقھ في الصناعة والدھانات الطبیة ومواد التجمیل فیستخرج منھا صمغ 
 ) ٢٠٠٢ ،نحال  (خشبة صلب ومتین احمر اللون یصقل بسھولة مرغوب في النجارة وھو جید للوقود 

اجریت ھذه الدراسة التي تھدف الى مضاعفة  ،اھمیة التضاعف الكروموسومي  عنونتیجة لما تقدم  .
سومي بغمر بذور الخروب في المحلول المائي لقلوید الكولشیسین بتراكیز مختلفة العدد الكرومو

 ،فترات مختلفة للوصول الى التركیز والفترة التي یحدث عندھا التضاعف للعدد الكروموسومي لو
المدروسة  القاء الضوء على تاثیر تضاعف العدد الكروموسومي في الصفات المختلفة من خاللوذلك 

 )n=24 (لخروب ھولنة النباتات الرباعیة بالنباتات الثنائیة وبما ان العدد الكروموسومي وذلك بمقار
   .لغرض تحسینھ  فیھعتبر من االنواع التي یمكن احداث التضاعف الكروموسومي وی
  

  البحث وطرائقھمواد 
بدایة شھر شباط أجریت ھذه الدراسة في مشتل قسم الغابات في كلیة الزراعة والغابات للمدة من         

 Ceratoniaحیث تم الحصول على بذور الخروب  ٢٠٠٧وحتى نھایة شھر تشرین األول من عام 
siliqua L    المستعملة في الدراسة من األردن واستعملت مادة الكولشیسینColchicine   

 ) C22H25O6N (  عن طریق نقع البذور في محلولھ  للخروببھدف إحداث التضاعف الكروموسومي
مادة االول ، استخدام شملت الدراسة عاملین  وقد .المائي ولفترات مختلفة ثم التقییم المبكر للشتالت 

بذور اربع فترات نقع ل: والثاني  لتر/ ملغم  ٢٠٠٠ و ١٠٠٠ و ٥٠٠ والكولشیسین بأربع تراكیز صفر 
القطاعات في تصمیم )  ٤×  ٤( ت تجربة عاملیةاستخدم. ساعة   ٢٤ و ١٨ و ١٢ و ٦ الخروب

وحدة  ٤٨وبلغ عدد الوحدات التجریبیة  ١٦حیث بلغ عدد المعامالت مكررات بثالث العشوائیة الكاملة 
بالنقع بالمحلول المائي لتراكیز  الخروبعوملت بذور  . ) ٢٠٠٠ ، وخلف هللاتجریبیة  الراوي 

الة اثأر مادة الكولشیسین الكولشیسین وحسب الفترات المحددة  ثم غسلت بالماء الجاري لفترة طویلة إلز
بذرة من كل معاملة ووضعت في ثالث أطباق بتري  بعد أن وضع في كل طبق ورقة  ) ٦٠(اخذ   .

بدرجة  Incubatorفي كل طبق ثم تركت  في حاضنة اإلنبات  ةبذر ٢٠ترشیح معقمة ورطبة وبواقع 
  حرارة 

على الجذیرات لدراسة عدد في مختبر تنمیة الغابات إلنباتھا لغرض الحصول  )م°٢٥ - ٢٠(
وبعد الحصول على الجذیرات والجذور لھذه البذور تم تثبیت النھایات الجذریة بعد  والكروموسومات 

  carnoy.s flouid ( 1(باستخدام محلول كارنوي أول  رملیمت ) ١٠ (استئصالھا من البادرات بطول 
وحجم واحد من حامض  Absolute alcoholوالمتكون من ثالثة حجوم من الكحول االثیلي المطلق 

والمحضر أنیا لتجنب تكون خالت االثیل التي تزید من درجة  Glacial acetic acidألخلیك الثلجي 
ساعة بدرجة حرارة  ٢٤وتركت لمدة  ) ١٩٨٠ ، Sharma  و Sharma (اصطباغ السیتوبالزم 

ین فترة وأخرى لمدة ثالث مع الرج ب%  ٧٠الغرفة وبعد ذلك غسلت بالكحول االثیلي وبتركیز  
ساعات مع تبدیل الكحول كل ساعة بعدھا حفظت في التركیز الكحولي نفسھ داخل المجمدة لحین 

استخدم صبغة الكارمین الحامضیة بتركیز فقد  وتحضیر الشرائح التصبیغاما بالنسبة  الى . االستعمال 
ماء بعملیة سحب الماء ساعة وبعدھا أزیل ال ٢٤في صبغة النھایات الجذریة لمدة %  ٢
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Dehydration  ٧٠ و%  ٥٠ و%  ٣٠وذلك بإمرار الجذور في سلسلة تراكیز من الكحول االثیلي 
في تحضیر الشرائح حیث وضع طرف  Squash methodعلى التوالي واستعملت طریقة الھرس% 

 Root capلنسوة الجذر المصبوغ على الشریحة الزجاجیة وبواسطة إبرتي التشریح الدقیقتین أزیلت الق
ملم  من طرف الجذر وھرس على شریحة زجاجیة ھرسا جیدا باستخدام بعض القطرات  ٢ – ١واخذ 

ثم وضع غطاء الشریحة بدقة لمنع تكون الفقاعات الھوائیة %   ٤٥من حامض ألخلیك الثلجي بتركیز 
تمرة على غطاء وبواسطة النھایة العریضة إلبرة التشریح یضرب باعتناء عددة ضربات سریعة ومس

الشریحة لتوزیع الخالیا بشكل متساوي ولطرد الفقاعات الھوائیة المتكونة ثم مررت الشریحة على لھب 
مرات متتالیة وبعد ذلك وضعت الشریحة بین طیات ورقتي التشریح  ٥ – ٤مصباح كحولي ھادئ 

لتي تحتوي على ثم فحصت تحت المجھر واختیرت الخالیا ا ووضغط علیھا بقوة بواسطة اإلبھام 
ثم صورت بعضھا بواسطة كامیرة  وأطوار انقسام واضحة والتي یسھل عد الكروموسومات فیھا 

  ءحضرت أكیاس بالستیكیة سودا .بعد دراستھا بالعدسة الزئبقیة  Olympusالمجھر المركب من نوع 
ة رملیـة مزیجیـھ سم مملوء بترب ٣٠سم وارتفاعھ  ١٠ي اثلین  اسطوانیة الشكل نصف قطر قاعدتھ لبو

وحدة تجریبیة وكل وحدة تجریبیة مكونة  ١٦حیـث رتبت بشكل ثـالث قطاعات كل قطاع یحوي على 
زرعت البذور  .في مشتل قسم الغابات %  ٥٠كیس في داخل الظلة الخشبیة نسبة الضوء فیھا  ٢٠من 

في األكیاس  ٢٠٠٧شباط  ٢٧المعاملة بالمحلول المائي لتراكیز الكولشیسین وللفترات المختلفة في 
نیسان من  ١١البالستیكیة وبمعدل بذرة واحدة في كل كیس حیث حصل أول إنبات لبذور الخروب في 

وفي نھایة شھر تشرین األول أخذت النتائج النھائیة لجمیع المعامالت حیث اختیرت اكبر  .نفس العام 
التالیة بعد تحلیل بیانات كل  خمسة شتالت من كل وحدة تجریبیة ولكل المعامالت ودرست الصفات

( التحلیل االحصائي صفة إحصائیا وفق تصمیم التجربة وباستخدام جھاز الكومبیوتر وبرنامج 
Anonymous  وتم مقارنة األوساط الحسابیة باختبار دنكن متعدد الحدود  ) ١٩٩٦Duncan.s 

Multiple Range Test  للعوامل  ) ٢٠٠٠ وخلف هللا ،الراوي ( ٠.٠٥وتحت مستوى احتمال
  المدروسة والتداخالت بینھا  

حسبت النسبة المئویة للشتالت الحیة عند نھایة التجربة ولجمیع المعامالت :  )%  (نسبة اإلنبات ) ١
   .وحولت تحویال زاویا 

أخذت اكبر ورقة من كل شتلة في الوحدة التجریبیة واستـعملت طریقة : عامل شكل الوریقة  ) ٢
ذه األوراق ثم اختبرت اكبر وریقة من كل اكبر ورقة وثم قیاس طول النصـل وعرض االستنـساخ لھ

  : النصل بواسـطة شریط الـقیاس ألكبر وریقة وحسب عامل شـكل الوریقة بالعالقة التالیة 
  عرض النصل / طول النصل = عامل شكل الوریقة              

شتلة بواسطة شریط القیاس من نقطة اتصال  تم قیاس طول الساق لكـل:  )سم  (طول الساق  )٣  
   .الساق بالجذر إلى نھایة القمة النامیة للساق 

سم  من نقطة اتصال السـاق بالجذر  ٢تم قیاس قطر السـاق على ارتفـاع  :  )ملم  (قطر الساق  ) ٤
   .  Verniaبواسطة آلة القیاس الدقیق  

قوة تكبیرھا    Ocular micrometerة عینیة  حسب عدد الثغور باستخدام عدس: عدد الثغور )  ٥
7X    40وعدسة شیئیةX    قراءة للشریحة الواحدة ثم استخرج المعدل وتم   ٢٥وحسـب العدد في

    Gaig slideحساب عدد الثغور في الملمتر المربع الواحد باستخدام شریحة مدرجة 
 Ocularري باستخدام عدسة عینیة  تم قیاس طول الجھاز الثغ:  )ملم  (طول الجھاز الثغري )  ٦

micrometer    7قوة تكبیرھاX    40وعدسة شیئیةX    جھاز ثغري للشریحة   ٢٥وتـم قیاس طـول
 Gaigشریحة مدرجة     الواحدة واستخرج المعدل ثم حسب طول الجھاز الثغري بالملیمتر باستخدام 

slide     
لجھاز الثغري باستخدام عدسة عینیة قوة تكبیرھا  تـم قیاس عرض ا:عرض الجھاز الثغري  ملم  )  ٧

7X    40وعدسة شیئیةX    جھاز ثغري للشریحة الواحدة واستخرج المعدل   ٢٥وتـم قیاس عرض
   رحسب عرض الجھاز الثغري بالملیمت   Gaig slideوباستخدام  شریحة مدرجة   

  
  

  ألنتائج والمناقشة
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١٧٩

النسبة المئویة لبذور الخروب النابتة مختبریا حیث  ) ١ (لجدول بالنسبة للفحص ألمختبري یبین ا        
 ٢٤لتر ولفترة  / ملغم  ٢٠٠٠عند نقع البذور بتركیز %  ٥١.٦٦كانت أعلى نسبة إنبات وقدرھا 

ساعة  ١٢ و ٦عند نقع البذور بالماء فقط ولفترتي %  ٢٨.٣٣ساعة بینما كانت اقل نسبة إنبات 
نالحظ من ھذا الجدول إن نسبة البذور  والمعامالت بین ھاتین القیمتین وتباینت نسب اإلنبات لبقیة 

النابتة تزداد مع زیادة تراكیز الكولشیسین وذلك لكون قلوید الكولشیسین یعمل على كسر طور السكون 
ولم یؤثر التركیز العالي من الكولشیسین تأثیرا سمیا على ھذه البذور لعدم نفوذه إلى داخل  والخارجي 

إلى نسبة  ) ١ (كما ویشیر الجدول  .ذرة بالكمیة التي تؤدي إلى التأثیر السمي بسبب قشرتھا الصلبة الب
البذور المتضاعفة كروموسومیا من خالل عد الكروموسومات لنویات القمم النامیة للجذور لكل البذور 

نقع البذور  عند )كروموسوم  ٤٨ ( ) 4n (    النابتة حیث تم الحصول على التضاعف الرباعي 
فكانت أعلى نسبة للتضاعف الرباعي  ،)  ١ (لتر اللوحھ / ملغم  ١٠٠٠لتر و / ملغم  ٢٠٠٠بتركیز 
ساعة وتبعتھا البذور  ١٨لتر ولفترة / ملغم  ٢٠٠٠عند نقع البذور بتركیز %  ٥١.٧٢وقدرھا 

ف الرباعي  ساعة التي بلغت عندھا نسبة التضاع ٢٤لتر ولفترة / ملغم  ٢٠٠٠المنقوعھ بتركیز
 و%  ٤٦.٤٢ساعة وسجال  ٦ و ١٢لتر ولفترتي / ملغم  ٢٠٠٠ثم نقع البذور بتركیز %   ٤٨.٣٨
 ١٠٠٠أما نقع البذور بتركیز  ،على التوالي كنسب للتضاعف الكروموسومي الرباعي %  ٣٣.٣٣

  ١٢ و ١٨ و ٢٤أدى أیضا إلى حدوث التضاعف الرباعي عند نقع البذور فیھ ولفترة وقد لتر / ملغم 
یتضح مما تقدم أن معدل نسبة  .على التوالي %  ١٧.٣٩ و%  ٢٥.٠٠ و%  ٣٨.٤٦ بنسوبساعة 

لتر بلغ  / ملغم  ٢٠٠٠عند نقع البذور بتركیز  ) 4n (حدوث التضاعف الكروموسومي الرباعي 
لتر الذي بلغ  / ملغم  ١٠٠٠وھو أعلى من معدل نسبة حدوثھ عند نقع البذور بتركیز %  ٤٤.٩٦
لم یظھر فیھا التضاعف الكروموسومي فأما بقیة البذور والمعامالت المستخدمة في الدراسة %  ٢٠.٢١

   . ) ٢اللوحھ (  )كروموسوم   ٢٤( ) 2n (أي حافظت على عددھا الثنائي  
 ٥٠٠انھ عند إضافة الكولشیسین بتركیز ) ١٩٨٨ ( Wimberو  Watrous یؤید ھذه النتیجة         

%  ٥٠لتر على شكل محلول إلى الوسط الغذائي في المختبر یمكن الحصول على /  ملغم ٢٠٠٠إلى 
نباتات رباعیة التضاعف من خالل زراعة النسیج المرستیمي في الوسط الغذائي لنباتات 

Pophiopedilum وأكد  وCohen  وYao  ھذه النتیجة عندما عاملوا القطع  ) ٢٠٠٦ (وآخرون
لتر / ملغم  ٥٠٠بقلوید الكولشیسین بتركیز  Black magicصنف  Zantedeschiaالساقیة لنبات 

نباتا قد تضاعف كروموسومیا أي  رباعي التضاعف    ٣٨ومن خالل عد الكروموسومات وجدوا أن  
الذین توصلوا إلى نسبة الشتالت  ) ٢٠٠٧ (  وآخرون  Guofengكما وذكر  ونباتا  ٤٤من أصل 

بالكولشیسین قبل  Platanus acerifoliaلة بذور الجنار من خالل معام%  ٤٠المتضاعفة وقدرھا
  .الزراعة عن طریق عدد الكروموسومات المعدودة لنویات القمة النامیة للجذور 

المدى ومعامل التباین والمعدل لصفات النمو )  ٢( یبین الجدول : صفات نمو شتالت الخروب 
مثلة ضمن العینة الكلیة كعینة عشوائیة ومورفولوجیة شتالت الخروب ، ولما كانت ھذه الشتالت م

للتباین الكلي لشتالت الخروب عند إذ تكون المتوسطات ممثلھ لھا وعلى األقل من الناحیة النظریة إذا 
ما اخذ بنظر االعتبار أن للتباین أسلوبا واحدا وان القیمة األكبر لمعامل التباین داللة على التشتت في 

فة ذات المدى الواسع  ومعامل التباین األكبر تمتلك مدى واسعا للتباین ھذه القیم وھذا معناه أن الص
واالختالف وھذه النتیجة ایجابیة تتیح فرصة كبیرة الستخدام تلك الصفة كأداة تقییم وغربلة 

Screening  ومن ثم االنتخاب التحسیني النوعيSpecific Selective Improvement  وعلى
( و)  ٢٠٠٠ ،الراوي وخلف هللا ( نحراف القیاسي سیكون ذا قیمة اقل  العكس من ذلك تماما فان اال

  .  ) ١٩٨١عقل وآخرون 
إن مدیات الصفات المدروسة توزعت بین      )  ٢( ونظرا لما تقدم أعاله نالحظ من الجدول 

عند صفة عدد الثغور للبشرة السفلى للوریقة في  ١٦٢.٦٥فكان أوسع مدى  ٠.٠٦٣ – ١٦٢.٦٥
  .)ملم ( عند صفة عرض الجھاز الثغري  ٠.٠٦٣المربع الواحد واصغر مدى كان  رالملیمت

  
  
  

  النسبة المؤیة لإلنبات ألمختبري والمتضاعفات لبذور الخروب  : ) ١( الجدول 
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تراكیز 
  الكولشیسین

  لتر/ ملغم 

  فتـرات
  النقع
  ساعة

  عـدد
  البذور النابتـة

النسبة المئویة 
  للبذور
  النابتـة

عـدد البذور 
  المتضاعفة

4n  

للبذور % 
  المتضاعفة

4n  
  صفر  صفر  ٢٨.٣٣  ١٧  ٦  صفر
  صفر  صفر  ٢٨.٣٣  ١٧  ١٢  صفر
  صفر  صفر  ٣١.٦٦  ١٩  ١٨  صفر
  صفر  صفر  ٣٣.٣٣  ٢٠  ٢٤  صفر
  صفر  صفر  ٣٠.٠٠  ١٨  ٦  ٥٠٠
  صفر  صفر  ٣١.٦٦  ١٩  ١٢  ٥٠٠
  صفر  صفر  ٣٦.٦٦  ٢٢  ١٨  ٥٠٠
  صفر  صفر  ٣٥.٠٠  ٢١  ٢٤  ٥٠٠
  رصف  صفر  ٣٦.٦٦  ٢٢  ٦  ١٠٠٠
٤  ٣٨.٣٣  ٢٣  ١٢  ١٠٠٠   4n ١٧.٣٩   4n 
٦  ٤٠.٠٠  ٢٤  ١٨  ١٠٠٠   4n  ٢٥.٠٠   4n 
١٠  ٤٣.٣٣  ٢٦  ٢٤  ١٠٠٠   4n  ٣٨.٤٦    4n 
٨  ٤٠.٠٠  ٢٤  ٦  ٢٠٠٠    4n ٣٣.٣٣   4n 
١٣  ٤٦.٦٦  ٢٨  ١٢  ٢٠٠٠   4n  ٤٦.٤٢   4n 
١٥  ٤٨.٣٣  ٢٩  ١٨  ٢٠٠٠   4n  ٥١.٧٢   4n 
١٥  ٥١.٦٦  ٣١  ٢٤  ٢٠٠٠   4n  ٤٨.٣٨   4n 

  

 
  للخروب في الطور االستوائي    4nعدد الكروموسومات في التضاعف الرباعي  :  ) ١ (اللوحة      
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للخروب في الطور   2nعدد الكروموسومات في معاملة المقارنة الثنائیة  :  ) ٢ (اللوحة      

  االستوائي  
  

ات توزعت بین ھاتین القیمتین من حیث األھمیة للصفات وھذه النتیجة أما مدیات بقیة الصف        
توضح أن صفة عدد الثغور مؤثرة بدرجة كبیرة وتعكس الجانب االیجابي حیث یقل عدد الثغور كنتیجة 
لتأثیر المعامالت بالكولشیسین بالدرجة األولى مما یعكس حدوث التضاعف الكروموسومي ویؤید ھذه 

الذین حصلوا على مضاعفة العدد الكروموسومي في الجنار  ) ٢٠٠٧ (وآخرون  Guofengالنتیجة 
Platanus acerifolia نقع بذوره بالكولشیسین قبل الزراعة وذكروا أن النباتات  من خالل

 Saeedوأكد  .المتضاعفة تمیزت باحتوائھا على ثغور بكثافة منخفضة إذا ما قورنت بالنباتات الثنائیة 
من خالل إضافة  arboreumبعـد حصولھم علـى نباتات متضاعفة مـن القطن  ) ٢٠٠٦ (وآخرون 

الكولشیسین على القمم النامیة للنمو الخضري أن الثغور اقل تكرارا بالمقارنة مع النباتات الثنائیة 
 ندكان ع الى إن اكبر معامل للتباین ) ٢ (أما بالنسبة لمعامل التباین فیشیر الجدول نفسھ  واالعتیادیة 

ثم صفة طول الجھاز الثغري الذي بلغ عندھا معامل %  ٤٥.٠١قدره وصفة عرض الجھاز الثغري 
كمعامل للتباین وجمیع ھذه الصفات سابقة %  ٢٥.٨١ت وصفة عدد الثغور وأعط%  ٣٨.٦٨التباین 

ن اقل الذكر ذات معامل تباین عالي مما یدل على أن مدى التباین واالختالف كان واسعا جدا في حین كا
عند صفة النسبة المؤیة للمحتوى الرطوبي ألكبر ورقة مما یؤكد أن لھذه %  ٥.٧٩معامل للتباین 

إن صفة  ) ٢ (أما بالنسبة للمعدل یبین الجدول  .الصفة أھمیة قلیلة السیما أنھا تخضع للتغیرات البیئیة 
الصفة ذات مدى واسع مما یدل على أن ھذه  ٤٧.٥٢± ١٤٨.١٠عدد الثغور تمتلك أعلى معدل قدره 

ھي األفضل بل بالعكس القیمة األقل ھي  ةالصفذه في التباین واالختالف وال یعني زیادة المعدل في ھ
ثـم صفة نسبة اإلنبات التي وصل عندھا  .األفضل مما یؤدي إلى مدى واسع من التباین واالختالف 

صفة عرض الجھاز الثغري  عن ٠.٠١٩± ٠.٠٤٣ینما وصل اقل المعدالت ب ٧.٠٥± ٣٣.٩٢ المعدل
    .االنحراف القیاسي بین أعلى معدل واقل معدل المذكورین أعاله ±وتباینت بقیة الصفات بالمعدالت 

المحسوبة لتأثیر كل من  ) F (یوضح قیم  ) ٣ (المحسوبة یوضح الجدول  ) F (أما بألنسبة لقیم         
داخل بینھما في صفات نمو ومورفولوجیة شتالت فترات النقع والت وتراكیز الكولشیسین  والمودیل 
 ( حیث اثر كل من المودیل وتراكیز الكولشیسین تأثیرا معنویا عالیا عند مستوى احتمال والخروب 

في جمیع الصفات المدروسة أما بالنسبة لفترات النقع فقد أثرت تأثیرا معنویا عالیا عند مستوى  ) ٠.٠١



 مجلة زراعة الرافدین
ISSN: 2224-9796 (Online)  

  ٢٠١٢ )٢(العدد ) ٤٠(المجلد 
ISSN: 1815 – 316 X (Print) 

  

  
 

١٨٢

في حین اثر التداخل بین تراكیز الكولشیسین وفترات النقع تأثیرا  في جمیع الصفات ) ٠.٠١ (احتمال 
في صفة عرض الجھاز الثغري فقط في الوقت الذي كان  ) ٠.٠١ (معنویا عالیا عند مستوى احتمال 

في صفة طول الجھاز الثغري بینما لم یكن تأثیره  ) ٠.٠٥ (تأثیره معنویا فقط عند مستوى احتمال 
ات األخرى وعلى الرغم من ذلك فقد ظھرت فروقات معنویة بین التداخالت في معنویا في بقیة الصف

   . ) ٠.٠٥ (كل صفة عند تطبیق اختبار دنكن عند مستوى احتمال 
  

  االنحراف القیاسي لصفات النمو ومورفولوجیة  ±المعدل  معامل التباین و ویبین المدى :  ) ٢ (الجدول 
  .سة شتالت الخروب المدرو               

  
  الصفات

  
  المدى
  

%  
معامل 
  التباین

  المعدل
±  

  االنحراف القیاسي
  ٧.٠٥±  ٣٣.٩٢  ٢٠.٧٨  ) ٣١.٦٩ (  ٥٦.٧٩ - ٢٥.١٠  %نسبة اإلنبات 

  ٠.٢٤±  ١.٥٣  ١٥.٨٠  ) ٠.٩١  (      ٢.٠٨ - ١.١٧  عامل شكل الوریقة
  ٦.١٦± ٢٥.٦٣  ٢٤.٠٣  ) ٢٥.٩ (   ٣٩.٠٠ - ١٣.١٠  طول الساق سم
  ١.١٠±  ٥.٥٧  ١٩.٨٥  ) ٣.٨٩ (       ٧.٣٨ - ٣.٤٩  مقطر الساق مل
  ٤٧.٥٢± ١٤٨.١٠  ٢٥.٨١  ) ١٦٢.٦٥(  ٢٥٩.٠٣ – ٩٦.٣٨   ٢ملم/ عدد الثغور 

  ٠.٠٢٠± ٠.٠٥٤  ٣٨.٦٨  ) ٠.٠٦٧ (   ٠.٠٩٤ – ٠.٠٢٧  طول الجھاز الثغري ملم
  ٠.٠١٩± ٠.٠٤٣  ٤٥.٠١  ) ٠.٠٦٣ (   ٠.٠٧٨ – ٠.٠١٥  عرض الجھاز الثغري ملم

 الفرق بین اعلى واقل قیمة للمدى  )     (     
       

  المحسوبة لصفات النمو ومورفولوجیة شتالت الخروب المدروسة من حیث  Fقیم :  ) ٣ (الجدول  
  .تأثیر المودیل وتراكیزالكولشیسین وفترات النقع والتداخل بینھما                       

  
  الصفات

  
  المودیل

  تراكیز
  الكولشیسین

  ترل/ملغم

  فترات
  الغمر
  ساعھ

  تراكیز
  *الكولشیسین 
  فترات الغمر

  ٠.٧٧  ** ٩.٩٨  ** ٤٣.٧٣  ** ١١.٦١  %نسبة اإلنبات 
  ١.٦١  ** ٢٩.٦٩  ** ١٣١.٠٤  ** ٢٩.٦٤  عامل شكل الوریقة

  ١.٩٤  ** ٢٤.٧٨  ** ١٤٣.٤٢  ** ٣١.٢٨  طول الساق سم
  ١.٣٠  ** ٤٨.٥٧  ** ٢٩٨.٩٥  ** ٦٢.٨٧  قطر الساق ملم

  ٢.١٩  ** ٧.٢٩  ** ١٤٤.٨٥  ** ٢٨.١٧  ٢ملم/  عدد الثغور
  * ٢.٩٥  ** ٥.٠٠  ** ١٠١.٤٢  ** ٢٠.٤١  طول الجھاز الثغري ملم

  ** ٨.٩٩  ** ٩.٧٢  ** ٣٣٦.٥١  ** ٦٥.٨٦  عرض الجھاز الثغري ملم
   ٠.٠١معنویة عند مستوى احتمال  *  *

   ٠.٠٥معنویة عند مستوى احتمال  *               
إلى أن الفروق المعنویة بین تأثیر تراكیز الكولشیسین في نسبة  ) ٤ (یر الجدول ویش: نسبة اإلنبات 

لتر معنویا بالتأثیر في ھذه الصفة / ملغم  ٢٠٠٠وتفوق التركیز حیث اإلنبات باختبار دنكن اختلفت 
  والتي تعادل %  ١٣.٧والذي سجل زیادة معنویة قدرھا %  ٤١.٦٢وأعطى أعلى نسبة إنبات بلغت 

وجاء %  ٢٧.٩٢مقارنة مع معاملة المقارنة التي بلغت عندھا نسبة اإلنبات اقل معدالتھا %  ٤٩.٠٦
 ثم%   ٣٥.٨٨لتر بالمرتبة الثانیة بالتفوق حیث وصلت عنده ھذه الصفة  / ملغم  ١٠٠٠التركیز 
أثیر كمعدل لنسبة اإلنبات والذي لم یختلف معنویا بالت%  ٣٠.٢٧الذي سجل  لتر/ ملغم  ٥٠٠التركیز 

یتضح من ھذا انھ كلما زاد تركیز الكولشیسین ازدادت نسبة اإلنبات وسبب ذلك  .مع معاملة المقارنة 
یرجع إلى كون محلول الكولشیسین لھ ألقدره على كسر طور السكون الخارجي وعلى العكس من ھذا 

د أصبح عمل الكولشیسین تقل نسبة اإلنبات عند انخفاض تراكیز الكولشیسین والفترة الزمنیة للنقع لذا فق
بذور الخروب ولفترة ان غمر )  ١٩٩٧( حیث توصل بھاء واخرون كعمل حامض الكبریتیك المركز 
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 .%  ٤٥.٠٠قشرة البذور وأعطى أعلى نسبة إنبات قدرھا كأدى إلى التخفیف من سم حیث دقیقة ٣٠
  .ور الخروب وھذا عكس ما حصل في بذور الروبینیا والتي قشرتھا اقل سمكا من قشرة بذ

  
  تأثیر تراكیز الكولشیسین في صفات النمو ومورفولوجیة شتالت الخروب المدروسة : )  ٤( الجدول 
  
  

  صفر
  لتر/ملغم

٥٠٠  
  لتر/ملغم

١٠٠٠  
  لتر/ملغم

٢٠٠٠  
  لتر/ملغم

  أ  ٤١.٦٢  ب  ٣٥.٨٨  ج  ٣٠.٢٧  ج  ٢٧.٩٢  %نسبة اإلنبات 
  د   ١.٢٨  ج   ١.٣٨   ب   ١.٦٥  أ   ١.٧٩  عامل شكل الوریقة

  أ  ٣٣.٢٥  ب  ٢٧.٨٦  ج  ٢١.٧٨  د ١٩.٦٣  طول الساق سم
  أ   ٦.٨١  ب   ٦.١٩  ج    ٤.٩٧  د   ٤.٢٩  قطر الساق ملم

  د ١٢٣.٩٩  ج ١٦٢.١٤  ب ٢١٨.٣٦  أ ٢٣١.٩٢   ٢ملم/ عدد الثغور 
  أ ٠.٠٨١  ب ٠.٠٦١  ج ٠.٠٣٤  ج  ٠.٠٣٩  طول الجھاز الثغري ملم

  أ ٠.٠٧٠  ب ٠.٠٤٨  ج ٠.٠٢٦  ج  ٠.٠٢٦  عرض الجھاز الثغري ملم 
 األرقام ذات الحروف المتشابھة ال تختلف معنویا حسب اختبار دنكن: أفقیا          
أما تأثیر فترات النقع بالماء ومحلول الكولشیسین في معدالت نسبة اإلنبات فقد ظھر من اختبار       

ساعة في محلول  ٢٤و ١٨قع عدم وجود فروق معنویة بین تأثیر فترتي الن ) ٥ (دنكن الجدول 
التوالي وسجلت فترة النقع  عـلى%  ٣٥.٠٢و %  ٣٧.٤٦الكولشیسین حیث بلغت ھذه الصفة عندھما 

 ٦إذا ما قورنت بفترة النقع %  ٢١.٤٦والتي تعادل %  ٦.٦٢ساعة زیادة معنویة بالتأثیر قدرھا  ٢٤
ساعة التي   ١٢ویا مع فترة النقع والتي لم تختلف معن%  ٣٠.٨٤ساعات التي أعطت اقل نسبة إنبات 

 ١٨ھذه الفترة لم تختلف معنویا بالتأثیر أیضا مع فترة النقع و%  ٣٢.٣٧بلغت عندھا ھذه النسبة  
والسبب في ذلك یعود إلى طول الفترة الزمنیة لنقع البذور والتي تؤدي إلى تشرب قشرة البذور  ،ساعة 

یبین اختبار دنكن للمقارنة بین  .لى زیادة نسبة اإلنبات بدرجة اكبر من محلول الكولشیسین وبالتالي إ
عدم وجود فرق معنوي بین تأثیر فترتي )  ٦ ( التداخل بین تراكیز الكولشیسین وفترات النقع والجدول

على التوالي %  ٤٢.٠٩و %  ٤٧.٠٠لتر حیث سجال  / ملغم  ٢٠٠٠ساعة بتركیز  ٢٤ و ١٨النقع 
لتر أعلى مـعدل لھذه الصـفة / ملغم  ٢٠٠٠ساعة بتركیز   ٢٤الفترة كمعدالت لنسبة اإلنبات وأعطت 

إذا ماقورنت مع فترة %  ٧٧.٦٩والتي تعادل %   ٢٠.٥٥والتي أدت إلى زیادة معنویة بالتأثیر قدرھا 
إلى عدم  ) ٦ ( ویشـیر الجدول .%  ٢٦.٤٥ساعات بالـماء والتي أعطت اقل المـعدالت     ٦النقع 

لتر وفترات النقع  / ملغم  ١٠٠٠سـاعة بتركیز  ١٨و  ٢٤یة بالتأثیر بین فـترتي النقع وجـود فروق معنو
لتر ونالحظ من نفس الجدول عدم وجود فرق معنوي / ملغم  ٢٠٠٠ساعات بتركیز  ٦ و ١٢ و ١٨

 وبذلكلتر / ملغم  ٥٠٠ساعات بتركیز  ٦ و ١٢ و ٢٤بین جمیع فترات النقع بالماء وفترات النقع  
قول بصورة عامة انھ ال یوجد فرق معنوي بالتأثیر بین النقع بالماء والنقع بمحلول الكولشیسین یمكن ال
كما ویظھر من اختبار دنكن أنة كلما  ولتر ولجمیع الفترات في نسبة اإلنبات / ملغم  ٥٠٠بتركیز

سبب في ذلك ازدادت فترة النقع بالماء وبكل تركیز من تراكیز الكولشیسین ازدادت نسبة اإلنبات وال
      .یعود كما ذكرنا سابقا إلى صالبة وسماكة قشرة بذور الخروب وزیادة الفترة الزمنیة لنقع البذور 

عرض / نجد أن معدالت عامل شكل الوریقة  طول النصل  ) ٤ (ومن الجدول  :عامل شكل الوریقة 
سین األربعة حیث أدى النصل  أوضح اختالفا معنویا حسب اختبار دنكن فیما بین تراكیز الكولشی

بفارق معنوي قدرة   ٠.٠٧± ١.٢٨لتر إلى انخفاض معنوي لھذا المعامل وكان / ملغم  ٢٠٠٠التركیز
ویلیھ  ١.٧٩ والتي كانت قیمتھ إذا ماقورن مع معاملة المقارنة%  ٢٨.٤٩والـذي یعـادل  ٠.٥١

لتر / ملغم  ٥٠٠ثم التركیز ١.٣٨ لتر باالنخفاض في قیمتھ وكان/ ملغم  ١٠٠٠بالمرتبة الثانیة التركیز 
  .كمعدل لھذا التركیز والصفة   ١.٦٥الذي سجل  

یتضح من ھذا التباین واالختالف انھ كلما زاد تركیز الكولشیسین تنخفض قیمة عامل الشكل        
 تقریبا للوریقة وتقترب من الواحد أي إن عرض النصل یقارب طول النصل مما یعطي شكال دائریا

وعلى العكس من شكل الوریقة عند معاملة المقارنة والتي تكون بیضویة الشكل وھذا دلیل على  للوریقة
حدوث تضاعف كروموسومي  التضاعف الرباعي  وبنسب مختلفة تختلف باختالف التراكیز وتتفق 

  ) ٢٠٠٣( وآخرون   Nguyen Thi phuong Thaoھذه النتیجة مع 

 تركیز الكولشیسین   

 الصفات
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  في صفات النمو ومورفولوجیة ي محالیل الكولشیسین المائیة فتاثیر فترات النقع : )  ٥( الجدول 

  شتالت الخروب المدروسة                  
  

  الصفات
٦  

  ساعھ
١٢  

  ساعھ
١٨  

  ساعھ
٢٤  

  ساعھ
  أ  ٣٧.٤٦  بأ ٣٥.٠٢  ب ج ٣٢.٣٧  ج  ٣٠.٨٤  %نسبة اإلنبات 

  د   ١.٤٠  ج   ١.٤٨  ب   ١.٥٧  أ   ١.٦٦  عامل شكل الوریقة
  أ  ٢٨.٥١  ب  ٢٦.٤٩  ب   ٢٥.١١  ج ٢٢.٤١  طول الساق سم
  أ   ٦.٠٧  ب   ٥.٧٦  ج   ٥.٤٤  د   ٤.٩٩  قطر الساق ملم

  ج١٧٠.١٧  ب ج ١٨٠.٧١  بأ ١٨٩.٢٥  أ ١٩٦.٢٨  ٢ملم/ عدد الثغور 
  أ ٠.٠٥٩  بأ ٠.٠٥٧  ب ج ٠.٠٥١  ج ٠.٠٤٨  طول الجھاز الثغري ملم

   أ ٠.٠٤٨  ب  ٠.٠٤٣  ب ٠.٠٤١  ب ٠.٠٤٠  عرض الجھاز الثغري ملم
 األرقام ذات الحروف المتشابھة ال تختلف معنویا حسب اختبار دنكن: أفقیا        

  
  تأثیر التداخـل بین تراكیز الكولشیسین وفترات النقع بالمـاء ومحلول الكولشیسیــــن: )  ٦( الجدول  

  .في نسبة اإلنبات و عامل شكل الوریقة و طول الساق وقطر الساق لشتالت الخروب                
تراكیز 

الكولشیسین 
  لتر/ملغم

فترات   
  الغمر
  ساعة

  نسبة اإلنبات
%  

عامل شكل 
  الوریقة

  قطر الساق ملم  طول الساق سم

  ح   ٣.٦٩  ط  ١٦.٧١  أ   ١.٩٧  ز  ٢٦.٤٥  ٦  صفر
  ز ح   ٤.٠٥  ح ط  ١٩.٤٠  ب أ   ١.٨٩  ز  ٢٦.٣١  ١٢  صفر
  ز   ٤.٤٣  ز ح  ٢٠.٧٧  ج   ١.٧٣  ز-ھ  ٢٧.٩٤  ١٨  صفر
  و   ٥.٠١  ز ح  ٢١.٦٣  ھد    ١.٥٩  ز-ج  ٣٠.٩٩  ٢٤  صفر
  ز   ٤.٣٤  ز ح  ٢٠.٢٠  ب ج   ١.٨٢  و ز  ٢٧.٢٧  ٦  ٥٠٠
  و   ٤.٩٦  ز ح  ٢١.٤١  ج د   ١.٧١  ز-د  ٢٨.٢٩  ١٢  ٥٠٠
  و   ٥.٢٣  ز ح  ٢٢.٢٢  ھد    ١.٥٩  ھ-ج  ٣٣.٨٣  ١٨  ٥٠٠
  و   ٥.٣٦  و ز  ٢٣.٣٠  وھ    ١.٥١  ز-ج  ٣١.٦٩  ٢٤  ٥٠٠
  ھ   ٥.٨٥  وھ   ٢٥.٤٠  و ز   ١.٤٦  و-ج  ٣٣.٠٠  ٦  ١٠٠٠
  ھد    ٦.٠٣  وھ   ٢٦.٣٠  ح-و   ١.٤١  ج د  ٣٤.١٤  ١٢  ١٠٠٠
  ج د   ٦.٢٨  ھد   ٢٨.٥٠  ي-ز   ١.٣٧  ب ج  ٣٦.٢٣  ١٨  ١٠٠٠
  ب ج   ٦.٦١  ج د  ٣١.٢٧  ك-ح   ١.٣٠  ب  ٤٠.١٦  ٢٤  ١٠٠٠
  ھد    ٦.١٠  ھ  ٢٧.٣٣  ط-و   ١.٤٠  ب ج  ٣٦.٦٤  ٦  ٢٠٠٠
  ب   ٦.٧٢  ب ج  ٣٣.٣٣  ك-ط   ١.٢٨  ب  ٤٠.٧٥  ١٢  ٢٠٠٠
  أ   ٧.١١  ب  ٣٤.٥٠  ي ك   ١.٢٥  بأ   ٤٢.٠٩  ١٨  ٢٠٠٠
  أ   ٧.٣١  أ  ٣٧.٨٣  ك   ١.٢٠  أ  ٤٧.٠٠  ٢٤  ٢٠٠٠

   تختلف معنویا حسب اختبار دنكناألرقام ذات الحروف المتشابھة ال: عمودیا 
الذین وجدوا أن ھنالك تباینا في شكل الورقة بین الثنائیات والرباعیات تحت نفس ظروف النمو حیث 
أن أوراق النباتات الثنائیة قد استطالت بینما أوراق النباتات الرباعیة تمیل إلى أن تكون دائریة الشكل 

  Alocasiaلة القمم النامیة لألفرع الخضریة لنبات عندما حصلوا على نباتات رباعیة من معام
Green velvet   بالكولشیسین وتتفق أیضا معKermani  على  اعندما حصلو ) ٢٠٠٥ (وآخرون

 Rosaمن معاملة القمم النامیة لسیقان الورد %  ٤٠سیقان رباعیة التضاعف وبتكرارات عالیة بلغت 
حیث قل عامل شكل  ویوما  ١٤ولفترة تعریض مدتھا  ) مول/ ملغم  ٥ (بمادة االورزالین وبتركیز 

عرض النصل  معنویا من الثنائیات إلى الرباعیات التضاعف وكذلك أید ھذه / الوریقة  طول النصل 
في دراستھم على نقع بذور الیوكالبتوس بمحلول الكولشیسین وبتراكیز  ) ٢٠٠١ (دخیل النتیجة سعید و

عرض النصل  یقل كلما زاد تركیز الكولشیسین فقد وصلت عند / مختلفة فوجدا إن  طول النصل 
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وتتفق النتیجة ھذه   ٤.٤٥ في حین كانت عند معاملة المقارنة  ٣.٤٥لتر  إلى  / ملغم  ٢٠٠٠الـتركیز 
 تمن أن نسبة طول النصل إلى عرض النصل وصلت في المتضاعفا ) ١٩٨٢ (مع ما وجده محمد 

 . Saxifraga pensylvanicaفي نبات  ٤.٦٧في الثنائیات  في حین كانت  ٣.٤٤الرباعیة إلى 
الختبار دنكن اختالف معدالت الفترات معنویا فیما بینھا بالتأثیر  ) ٥ (وبالنسبة للمعدالت في الجدول 

بفارق  ١.٤٠ساعة إلى انخفاض معدل ھذه الصفة وبلغ  ٢٤في عامل شكل الوریقة حیث أدت الفترة 
مقارنة بمعاملة المقارنة والتي وصل عندھا عامل %  ١٥.٦٦والذي یعادل  ٠.٢٦معنوي بالتأثیر قدره 

ثم  ١.٤٨ساعة بالمرتبة الثانیة بانخفاض ھذه القیمة بلغ  ١٨وجاءت فترة النقع  ١.٦٦شكل الوریقة إلى 
یتضح مما  .كمعدل لنسبة طول النصل إلى عرض النصل  ١.٥٧ساعة وكانت قیمتھا  ١٢تبعتھا الفترة 

عاله انھ كلما زادت فترة النقع قل عامل شكل الوریقة والسبب في ذلك ھو حدوث التضاعف جاء في أ
الرباعي للفترات األطول وعلى عكس الفترات األقصر للنقع بمحلول الكولشیسن وھذه النتیجة منسجمة 

  . ) ٢٠٠١( دخیلتماما مع ما وجده  سعید و
 ١٨ و ٢٤وي بین تأثیر فترات النقع الختبار دنكن عدم وجود فرق معن ) ٦ (یوضح الجدول 

لتر فـي عامـل / ملغم  ١٠٠٠ساعة بتركیز  ٢٤لتر وفترة النقع / ملغم  ٢٠٠٠ساعة بتركیز  ١٢ و
لتر اقل نسبة لطول النصل إلى / ملغم  ٢٠٠٠بتركیز  ٢٤حیث أعطت فترة النقع  وشكل الوریقة 
إذا ما %  ٣٩.٠٨والـذي یعـادل  ٠.٧٧وسجل ھـذا التداخل فـرقا معـنویا قـدره  ١.٢٠عرضھ بلغت 

  ٢٤وتلي فترة النقع  .كمعدل لھذه الصفة  ١.٩٧ساعات بالماء فقط والتي أعطت  ٦قورن بفترة النقع 
ساعة  ١٢ ساعة ثم فترة النقع ١٨لتر باالنخفاض في ھذه الصفة فترة النقع / ملغم  ٢٠٠٠ساعة بتركیز 

  .بنفس التركیز من الكولشیسین 
انھ كلما زادت فترة النقع لكل تركیز قل عامل شكل  ) ٥ (حظ مما جاء في أعاله والجدول نال        

عرض النصل  والسبب في ذلك یعود إلى حدوث التضاعفات الكروموسومیة / الوریقة  طول النصل 
   . الرباعیة بنسب مختلفة باختالف التراكیز وفترات النقع 

ختبار دنكن لمقارنة تأثیر تراكیز الكولشیسین في طول ال ) ٤ (ومن الجدول  :طول وقطر الساق 
وقطر الساق  ظھر اختالف معنوي بین تاثیر تراكیز الكولشیسین في طول وقطر الساق وتبین أن 

لتر قد اختلف وتفوق معنویا بالتأثیر عن التراكیز األخرى وأعطى أعلى طول / ملغم  ٢٠٠٠التركیز 
ملم وسجل زیادة معنویة في ھاتین الصفتین قدرھا  ٦.٨١وسم  ٣٣.٢٥وأعلى قطر للساق بلغت 

على التوالي إذا قورنت بمعاملة %  ٥٨.٧٤ و%  ٦٩.٣٨ملم والتي تعادل  ٢.٥٢ وسم  ١٣.٦٢
ملم وجاء  ٤.٢٩ وسم  ١٩.٦٣المقارنة بدون الكولشیسین والتي أعطت اقل معدل لھاتین الصفتین ھما 

ملم ثم تبعھ التركیز  ٦.١٩ وسم  ٢٧.٨٦ة بالتفوق وأعطى لتر بالمرتبة الثانی/ ملغم  ١٠٠٠التركیز 
یعود السبب في ذلك إلى حدوث التضاعف  .ملم  ٤.٩٧ وسم   ٢١.٧٨لتر الذي سجل / ملغم  ٥٠٠

الرباعي بنسب مختلفة باختالف تراكیز الكولشیسین حیث إن الخالیا یكبر حجمھا بعد حدوث التضاعف 
دخیل وھـذه النتیجة تتفق مـع سعید و ودة طول وقطر الساق الرباعي وھذا بالتالي یؤدي إلى زیا

اللذین أشارا إلى أن الكولشیسین أدى إلى زیادة طول الساق لشتالت الیوكالبتوس عند نقع  ) ٢٠٠١(
التي ذكرت أن نقع بذور  ) ١٩٨٥ (بذورھا بمحلولھ المائي وتتفق أیضا ھذه النتیجة مع الباحثة محمد 

أدى إلى حدوث التضاعف الكروموسومي والذي  قد من الكولشیسین%  ٠.١ز البرسیم المصري بتركی
إن معاملة بذور  ) ١٩٩٨ (واخرون  kunitakeوأكد الباحث ،أدى بدوره إلى زیادة قطر الساق 

الثنائیة بمحلول الكولشیسین أدى إلى الحصول على  . Asparagus officienalis Lالنباتات من نوع 
  .الكروموسومي نباتات رباعیة العدد 

اختالف تأثیر فترات النقع بالكولشیسین اختالفا معنویا في  ) ٥ (ویبین اختبار دنكن الجدول          
ساعة ھي المختلفة والمتفوقة معنویا بالتأثیر في ھاتین  ٢٤طول وقطر الساق فقد كانت فترة النقع 

ملم وسجلت ھـذه  ٦.٠٧ وسم  ٢٨.٥١الصفتین حیث بلغ عندھا طول وقطر الساق أعلى معدالتھا  
علـى التوالي %  ٢١.٦٤ و%  ٢٧.٢١ملم  یعـادل  ١.٠٨ وسم  ٦.١الفترة فـارقا معنـویا مقداره 

في   ١.٠٧±ملم  ٤.٩٩ و ٥.٠١±سم  ٢٢.٤١ساعات التي أعطت اقل المعدالت  ٦مقارنة  بفترة النقع 
عة في طول الساق فقط وأعطیا  سا ١٢ و ١٨حین لم یوجد فرق معنوي بالتأثیر بین فترتي النقع 

سم على التوالي واحتال المرتبة الثانیة بالتفوق واختلفتا ھاتان الفترتان مـعنویا  ٢٥.١١ وسم  ٢٦.٤٩
ساعة بالمرتبة الثانیة بالتفوق بالتأثیر في  ١٨ساعة بالتأثیر بینما جاءت فترة النقع  ٦عن فترة النقع 
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 .ملم كمعدل لھذه الصفة  ٥.٤٤ساعة التي سجلت  ١٢نقع ملم  ثم فترة ال ٥.٧٦قطر الساق وأعطت 
یتبین من ھذا انھ كلما زادت الفترة الزمنیة لنقع البذور في تراكیز الكولشیسین ازدادت نسبة حدوث 

 دخیلالتضاعف الرباعي للكروموسومات والتي تؤثر في ھاتین الصفتین وتتفق ھذه النتیجة مع سعید و
 ) ٦ (أثیر التداخل بین تراكیز الكولشیسین وفترات النقع فیشیر الجدول أما بالنسبة لت . ) ٢٠٠١ (

لتر من الكولشیسین معنویا بالتأثیر في / ملغم  ٢٠٠٠  ساعة بتركیز ٢٤الختبار دنكن تفوق فترة النقع 
ملم  وأدى  ٧.٣١ وسم  ٣٧.٨٣كل من طول الساق وقطر الساق وأعطت أعلى المعدالت وصلت إلى 

إذا %  ٩٨.١٠ و%  ١٢٦.٣٩ملم  تعادل  ٣.٦٢ وسم  ٢١.١٢لى زیادة معنویة قدرھا ھذا التداخل إ
سم  ١٦.٧١ساعات بالماء فقط حیث أعطت اقل طول واقل قطر للساق بلغا  ٦ما قورنت مـع فترة النقع 

لتر بالمرتبة الثانیة بالتـفوق / ملغم  ٢٠٠٠ ساعة بتركیز  ١٢ و ١٨ملم وجاءت فترتا النقع  ٣.٦٩ و
 ١٢سم على التوالي ولم تختلف فترة النقع  ٣٣.٣٣ وسم  ٣٤.٥٠نسبة لطـول السـاق فقط وأعطت بال

 ١٠٠٠ساعة بتركیز  ٢٤لتر معنویا بالتأثیر بطول الساق عن فترة النقع / ملغم  ٢٠٠٠ساعة بتركیز 
رق أما بالنسبة لقطر الساق فلم یوجد ف . ٠.٦٣±سم  ٣١.٢٧لتر والتي سجلت طول ساق قدره /ملغم

ملغم  ٢٠٠٠سـاعة بتركیز  ١٨لتر وفترة النقع / ملغم  ٢٠٠٠ساعة بتركیز  ٢٤معنوي بین فترة النقع 
كما ال یوجد فرق معنوي بالتأثیر في ھذه الصفة بین  .ملم كمعدل لھذه الصفة  ٧.١١لتر التي أعطت / 

لتر واحتال / ملغم  ١٠٠٠ساعة بتركیز  ٢٤لتر وفترة النقع / ملغم  ٢٠٠٠ساعة بتركیز  ١٢فترة النقع 
یالحظ من   .ملم على التوالي كمعدالت لقطر الساق  ٦.٦١ وملم  ٦.٧٢المرتبة الثانیة بالتفوق وسجال 

اختبار دنكن انھ كلما زادت الفترة الزمنیة لنقع البذور في كل تركیز من تراكیز الكولشیسین ازداد طول 
یز الكولشیسین مع زیادة فترة النقع یزداد احتمال من ھذا یتضح انھ في حالة زیادة ترك ووقطر الساق 

حدوث التضاعف الرباعي للكروموسومات والذي یؤدي بدوره إلى زیادة صفة طول وقطر الساق 
   .مقارنة بالثنائیات أي معاملة المقارنة 

جدول وضح اختبار دنكن للمقارنة بین تأثیر تراكیز الكولشیسین في عدد الثغور ال:  ٢ملم/ عدد الثغور 
لتر  باالنخفاض / ملغم  ٢٠٠٠اختالف التراكیز معنویا بالتأثیر فیما بینھا حیث تفوق التركیز   ) ٤ (

وأدى إلى انخفاض ھذا العدد معنویا   ٣ثغرة  اللوحھ   ١٢٣.٩٩المعنوي لعدد الثغور وبلغ عنده العدد  
ثغرة   ٢٣١.٩٢ھذه الصفة  مقارنة بأعلى معدالت %   ٤٦.٥٣ثغرة  والذي یعادل   ١٠٧.٩٣بمقدار  
لتر  / ملغم  ١٠٠٠عند نقع البذور بالماء فقط وتبعھ بالتفوق باالنخفاض المعنوي التركیز   ) ٤ (اللوحھ 

ثغرة  كمعدل لعدد  ٢١٨.٣٦لتر  الذي سجل  / ملغم  ٥٠٠ثغرة  ثم التركیز  ١٦٢.١٤الذي أعطى  
المربع الواحد مما  رل عدد الثغور فـي الملیمتالثغور یتضح من ھذا انھ كلما زاد تركیز الكولشیسین ق

 یدل على حدوث التضاعف الكروموسومي في الخالیا نتیجة لزیادة التراكیز وھذه النتیجة تتفق مع 
Biswas  وBattacharya  )عندما قدرا عدد الثغور في خمسة أصناف من   ) ١٩٧٠Cyamopsis 

psoroloides ثغرة في حین  ٢٢ات الثنائیة في الحقل ألمجھري فوجدوا معدل عدد الثغور في النبات
وأكدت ھذه النتیجة الباحثة محمد  وثغرة   ٨ - ٥كان في النباتات الرباعیة وفي الحقل ألمجھري أیضا  

التي حصلت على تضاعف كروموسومي من خالل نقع بذور البرسیم المصري  ) ١٩٨٥ (
Trifolium alexandrinum L .  تر حیث تمیزت ھذه النباتات بقلة عدد ل/ ملغم  ١٠٠٠بتركیز

 (وآخرین  Saeedكما ویؤید ھذه النتیجة  ومقارنة مع النباتات الثنائیة   ٢الثغور في وحدة المساحة  ملم
الذین تمكنوا من الحصول على متضاعفات رباعیة عند مـعاملة صنفـین مـن القطن  ) ٢٠٠٦

Eassypium arboretum L . cv. FDH-228 and HK-113  بمحلول الكولشیسین مضافا على
القمم النامیة للنمو الخضري ووجدوا ان ھذه النباتات المتضاعفة اقل تكرارا للثغور بالمقارنة مع 

الذین تمكنوا من الحصول على  ) ٢٠٠٧ (وآخرین  Guofengالنباتات الثنائیة وكذلك تتفق مع 
 بالكولشیسین Platanus acerifoliaارمضاعفة العدد الكروموسومي من خالل نقع بذور أشجار الجن

قبل الزراعة كما وجدوا إن النباتات المتضاعفة ھذه تمیزت باحتوائھا على الثغور بكثافة منخفضة إذا ما 
أما تأثیر فترات النقع في عدد الثغور في وحدة المساحة یبین اختبار دنكن  .قورنت بالنباتات الثنائیة 

ساعة باالنخفاض المعنوي في  ١٨ و ٢٤ي بین تأثیر فترتي النقع عدم وجود فرق معنو ) ٥ (الجدول 
 ٢٤ثغرة  على التوالي وأدت فترة النقع  ١٨٠.٧١ وثغرة  ١٧٠.١٧ھذه الصفة وسجال اقل المعدالت 

مقارنة مع اكبر عدد من %  ١٣.٣٠ثغرة والذي یعادل   ٢٦.١١ساعة إلى انخفاض عدد الثغور بمقدار 
ساعة  ٦ و ١٢ساعة كما الیوجد فرق معنوي بین فترتي النقع  ٦فترة النقع ثغرة عند  ١٩٦.٢٨الثغور 
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ثغرة على التوالي وكذلك الیوجد فرق  ١٩٦.٢٨ وثغرة  ١٨٩.٢٥بالتأثیر في عدد الثغور وأعطیتا 
   .ساعة  ١٢ و ١٨معنوي بین فترتي النقع 

شیسین وفترات النقع في عدد یوضح اختبار دنكن لمقارنة تأثیر التداخالت بین تراكیز الكول        
 ٢٤    لتر ولفترة / ملغم  ٢٠٠٠عدم وجود فرق معنوي بین نقع البذور بتركیز  ) ٧ (الثغور الجدول 

 ١٢٦.٥٠ وثغرة  ١٠٤.٤١ وثغرة   ١٠٨.٤٢ساعة وسجلوا اقل المعدالت لھذه الصفة  ١٢ و ١٨ و
ة إلى انخفاض معنوي بعدد الثغور ساع ٢٤لتر ولفترة / ملغم  ٢٠٠٠ثغرة وأدى نقع البذور بتركیز 

 ١٨ إذا ما قورن بأعلى معدالت النقع بالماء فقط عند فترة%  ٥٥.٠٠ثغرة والذي یعادل ١٣٢.٥٣قدره 
ثغرة كما یتضح أیضا عدم وجود فرق معنوي بین تأثیر  ٢٤٠.٩٥ساعة حیث كان عندھا عدد الثغور 

لتر ولفترة / ملغم  ١٠٠٠قع البذور بتركیز  ساعة ون ١٢لتر ولفترة / ملغم  ٢٠٠٠نقع البذور بتركیز
ثغرة كما یظھر من اختبار دنكن عدم وجود  ١٤٦.٥٨ وثغرة  ١٢٦.٥٠ساعة وأعطیا على التوالي  ٢٤

لتر / ملغم  ٥٠٠ز فرق معنوي بین تأثیر نقع البذور بالماء فقط ولجمیع فترات النقع ونقع البذور بتركی
    .ولجمیع الفترات

  
  

  
  لتر  ألوراق الخروب / ملغم  ٢٠٠٠عدد الثغور عند نقع البذور بتركیز   ) ٣ (حة اللو       

  
یوضح اختبار دنكن للمقارنة بین تأثیر تراكیز الكولشیسین في ھذه ) : ملم ( طول الجھاز الثغري   

ز لتر معنویا في تأثیره على باقي التراكی/ ملغم  ٢٠٠٠اختالف وتفوق التركیز )  ٤( الصفة الجدول 
ملم وأدى الى زیادة معنویة في ھذه  ٠.٠٨١األخرى وسجل أعلى معدل لطول الجھاز الثغري بلغ 

إذا ما قورنت بنقع البذور بالماء فقط والذي أعطى %  ١٠٧.٦٩ملم والتي تعادل  ٠.٠٤٢الصفة قدرھا 
لتر /ملغم ٥٠٠ملم كمعدل لطول الجھاز الثغري والذي لم یختلف معنویا بالتأثیر عن التركیز  ٠.٠٣٩

لتر بالمرتبة الثانیة بالتفوق / ملغم  ١٠٠٠ملم كمعدل لھذه الصفة ، وجاء التركیز  ٠.٠٣٤الذي أعطى
یتضح مما  ملم  ، ٠.٠٦١لتر وسجل طول للجھاز الثغري قدره / ملغم  ٢٠٠٠المعنوي بعد التركیز 

كولشیسین وھذه األخیرة تقدم إن الزیادة الحاصلة في طول الجھاز الثغري مرتبطة بزیادة تراكیز ال
( واخرون Guofengتؤدي إلى حدوث التضاعف في العدد الكروموسومي ، وتتفق ھذه النتیجة مع 

 Platanusالذین توصلوا إلى مضاعفة العدد الكروموسومي من خالل نقع بذور الجنار )  ٢٠٠٧
acerifolia بالكولشیسین  
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  الخروب لمقارنة ألوراق عدد الثغور في معاملة ا:  ) ٤ (اللوحة         

        
تـأثیر التداخل بـیـن تراكیز الكولشیــسین وفتـرات النقـع بالمـاء ومحـلـول : )  ٧( الجدول   

و طول الجھاز الثغري وعـرض الجھاز الثغري لشتالت  ٢ملم/  الكولشیسین فـي عدد الثغور
  .الخروب 

تراكیز 
الكولشیسین 

  لتر/ملغم

فترات   
  الغمر
  ساعة

  ددع
  ٢ملم/ الثغور 

  

طول الجھاز 
  الثغري

  ملم

عرض الجھاز 
  الثغري

  ملم
  وھ   ٠.٠٢٩  و ز  ٠.٠٣٨  بأ  ٢٢٨.٩١  ٦  صفر
  و ز  ٠.٠٢٥  و ز  ٠.٠٣٨  أ  ٢٣٤.٩٣  ١٢  صفر
  و  ٠.٠٢٨  وھ   ٠.٠٤٧  أ  ٢٤٠.٩٦  ١٨  صفر
  و ز  ٠.٠٢٤  و ز  ٠.٠٣٤  بأ  ٢٢٢.٨٩  ٢٤  صفر
  و ز  ٠.٠٢٦  و ز  ٠.٠٤٣  بأ  ٢٢٦.٩٠  ٦  ٥٠٠
  وھ   ٠.٠٣٠  و ز  ٠.٠٣٧  بأ  ٢١٨.٨٧  ١٢  ٥٠٠
  ز  ٠.٠٢٠  ز  ٠.٠٣٠  بأ  ٢٢٤.٩٠  ١٨  ٥٠٠
  وھ   ٠.٠٢٩  و ز  ٠.٠٣٥  ب  ٢٠٢.٨١  ٢٤  ٥٠٠
  ھد   ٠.٠٣٦  وھ   ٠.٠٤٦  ج د  ١٧٢.٦٨  ٦  ١٠٠٠
  د  ٠.٠٤١  ھد   ٠.٠٥٥  ج  ١٧٦.٧٠  ١٢  ١٠٠٠
  ج  ٠.٠٥٤  ج د  ٠.٠٦٨  ج د  ١٥٢.٦١  ١٨  ١٠٠٠
  ب  ٠.٠٦٢  ب ج  ٠.٠٧٥  ھد   ١٤٦.٥٨  ٢٤  ١٠٠٠
  ب  ٠.٠٦٨  ب ج  ٠.٠٧٥  ج د  ١٥٦.٦٢  ٦  ٢٠٠٠
  ب  ٠.٠٦٦  ب ج  ٠.٠٧٥  وھ   ١٢٦.٥٠  ١٢  ٢٠٠٠
  ب  ٠.٠٦٩  بأ  ٠.٠٨٣  و  ١٠٤.٤١  ١٨  ٢٠٠٠
  أ  ٠.٠٧٦  أ  ٠.٠٩٠  و  ١٠٨.٤٣  ٢٤  ٢٠٠٠

 ار دنكناألرقام ذات الحروف المتشابھة ال تختلف معنویا حسب اختب: عمودیا        
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ووجدوا أن ھذه النباتات المتضاعفة تمیزت باحتوائھا على أجھزة ثغریة اكبر ولكن بكثافة  قبل الزراعة
 ) ٢٠٠٦ (وآخرین  Cohenوتتفق ھذه النتیجة أیضا مع  ومنخفضة إذا ما قورنت بالنباتات الثنائیة 

معاملة القطع الساقیة عند  Zantedeschiaالذین حصلوا على نباتات رباعیة التضاعف من نباتات 
لتر من قلوید الكولشیسین ووجدوا أن ھذه النباتات الرباعیة التضاعف كان لھا طول / ملغم  ٥٠٠بتركیز

جھاز ثغري اكبر مما ھو علیھ في النباتات الثنائیة وأوضحوا أن طول الجھاز الثغري مؤشر ودلیل 
  .واضح للتضاعف في العدد الكروموسومي 

یبین عدم وجود فرق  ) ٥ (فترات النقع في طول الجھاز الثغري باختبار دنكن الجدول أما تأثیر         
 ،ملم  ٠.٠٥٩ ساعة في ھذه الصفة وأعطیا أعلى المعدالت ١٨ و ٢٤معنوي بالتأثیر بین فترتي النقع 

ساعة التي أعطت أعلى المعدالت زیادة معنویة في  ٢٤ملم على التوالي وسجلت فترة النقع  ٠.٠٥٧
مقارنة بالفترة األقصر التي سببت اقل %  ٢٢.٩١ملم والتي تعادل  ٠.٠١١ل الجھاز الثغري قدرھا طو

ساعة التي أعطت ١٢ملم  والتي لم تختلف معنویا بالتأثیر عن فترة النقع    ٠.٠٤٨المعدالت بلغ  
تلفا معنویا ساعة لم تخ ١٢ و ١٨ملم كمعدل لھذه الصفة ویشیر اختبار دنكن إلى أن الفترتین  ٠.٠٥١

یبین اختبار دنكن لمقارنة التداخالت بین تأثیر تراكیز الكولشیسین وفترات النقع  .بالتأثیر فیما بینھما 
 ٢٠٠٠عدم وجود فروق معنویة بین تأثیر نقع البذور بتركیز  ) ٧ (في طول الجھاز الثغري الجدول 

ملم  ٠.٠٨٣ وملم  ٠.٠٩٠المعدالت ساعة في ھذه الصفة وأعطیا أعلى  ١٨ و ٢٤لتر ولفترتي / ملغم 
ملم  ٠.٠٥٦  ساعة فارق معنوي قدره  ٢٤لتر ولفترة / ملغم  ٢٠٠٠حیث سجل نقع البذور بتركیز 

 ٠.٠٠٣±ملم  ٠.٠٣٤مقارنة مـع اقـل معـدل لنقع البذور بالماء فقط  وھو %  ١٦٤.٧٠والذي یعادل 
رق معنوي بالتأثیر بین نقع البذور بتركیز یتضح مـن اختبار دنكن عدم وجود ف وساعة  ٢٤عند الفترة 

 ٢٤لتر ولفترة / ملغم  ١٠٠٠ساعة ونقع البذور بتركیز  ٦ و ١٢ و ١٨لتر ولفترة  / ملغم  ٢٠٠٠
ملم ونالحظ أیضا عدم وجود  ٠.٠٧٥ وملم  ٠.٠٧٥ وملم  ٠.٠٧٥ وملم  ٠.٠٨٣ساعة الذین سجلوا 

/ ملغم  ٥٠٠لجمیع فترات النقع ونقع البذور بتركیز فرق معنوي بالتأثیر بین نقع البذور بالماء فقط و
   .لتر ولجمیع فترات النقع أیضا 

یشیر اختبار دنكن لبیان الفروق المعنویة بین تأثیر تراكیز الكولشیسین :  )ملم  (عرض الحھاز الثغري 
ه لترفي ھذ/ملغم ٢٠٠٠إلى اختالف وتفوق تأثیر التركیز ) ٤ (في عرض الجھاز الثغري الجدول 

والتي  ملم ٠.٠٤٤ملم وأدى إلى زیادة معنویة بلغت ٠.٠٧٠الصفة وأعطى أعلى معدل لھذه الصفة قدره
عند نقع البذور بالماء فقط والذي لم  ملم ٠.٠٢٦إذا ما قورنت بأقل المعدالت%  ١٦٩.٢٣تعادل 

تبة الثانیة لم  وجاء بالمرم ٠.٠٢٦لتر الذي أعطى / ملغم  ٥٠٠یختلف معنویا بالتأثیر عن التركیز 
ما تأثیر أ .  ٠.٠٤٨لتر وسجل عرض للجھاز الثغري قدره  / ملغم  ١٠٠٠بالتفوق المعنوي التركیز 

یتضح اختالف وتفوق تأثیر فترة  ) ٥ (فترات النقع فـي عرض الجھاز الثغري باختبار دنكن الجدول 
ملم  ٠.٠٤٨فة مقداره ساعة معنویا عن باقي الفترات األخرى وسجلت أعلى معدل لھذه الص ٢٤النقع

ساعة التي أعطت  ٦إذا ما قورنت بفترة النقع %  ٢٠.٠٠ملم والذي یعادل  ٠.٠٠٨وبفارق معنوي بلغ 
ساعة اللتان أعطیتا  ١٢و ١٨والتي لم تختلف معنویا بالتأثیر عن الفترتین  ملم ٠.٠٤٠اقل المعدالت

ما تأثیر التداخالت بین تراكیز أ .على التوالي  ملم ٠.٠٤١ وملم   ٠.٠٤٣عرض للجھاز الثغري 
یبین اختالف وتفوق  ) ٧( الكولشیسین وفترات النقع في عرض الجھاز الثغري باختبار دنكن الجدول 

ساعة معنویا بالتأثیر في ھذه الصفة وأعطى أعلى  ٢٤لتر ولفترة / ملغم  ٢٠٠٠نقع البذور بتركیز 
إذا ما %  ١٦٢.٠٦ملم والتي تعادل  ٠.٠٤٧ھا  ملم وأدى إلى زیادة معنویة قدر ٠.٠٧٦المعدالت بلغ 

 .ملم  ٠.٠٢٩ساعات الذي بلغ  ٦قورنت بأعلى معدالت نقع البذور بالماء فقط وھو عند فترة النقع 
 ١٨لتر ولفترة / ملغم  ٢٠٠٠ویالحظ من اختبار دنكن عدم وجود فروق معنویة بین نقع البذور بتركیز 

ساعة في صفة عرض الجھاز  ٢٤لترولفترة / ملغم  ١٠٠٠ساعات ونقع البذور بتركیز  ٦ و ١٢ و
ملم على التوالي كمعدالت لھذه  ٠.٠٦٢ وملم  ٠.٠٦٨ وملم  ٠.٠٦٦ وملم ٠.٠٦٩الثغري وسجلوا 

الصفة واحتلوا المرتبة الثانیة بالتفـوق المعنوي ویشیر نفس االختبـار إلـى عـدم وجود فروق معنویة 
 ،لتر ولجمیع الفترات أیضا /ملغم ٥٠٠یع الفترات ونقع البذور بتركیزبین نقع البذور بالماء فقط ولجم

لتر بسبب عدم وجود /ملغم ٥٠٠یتضح مما تقدم عدم حدوث التضاعف الكروموسومي عند التركیز
لتر في كل من /ملغم ٥٠٠الفروق المعنویة بین تأثیر نقع البذور بالماء فقط وتأثیر نقع البذور بتركیز
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المربع الواحد وطول الجھاز الثغري وعرض الجھاز الثغري وحدوثھ  رالملیمت صفة عدد الثغور في
   .لتر  / ملغم  ٢٠٠٠لتر وبتركیز / ملغم  ١٠٠٠بنسب مختلفة عند نقع البذور بتركیز 

INDUCTION OF CHROMOSOMAL POLYPLOIDY AND EARLY 
EVALUATION OF Ceratonia siliqua L. 

     N. Th. Saieed                                                                                O. M. Omar 
College of Agric. And Forestry 

Mosul Univ. Iraq 
  

ABSRRACT 
          This study was conducted at Forestry Department for the period 1st 
February until the end of November 2007 . to achieve chromosomal polyploidy 
in Ceratonia siliqua L. by soacking their seeds in different Colchicine solution 
concentration  Zero . 500 . 1000 . 2000 ml / l .  and different periods  6 . 12 . 18 
. 24 hr . The treated seeds with different colchicine concentration mentioned 
above were Sown in plastic bag  polly ethelen  containing Sandy loam soil . 
Other seed lots treated with colchicine were placed in incubator after sowing 
them in Petri – dishes to count seed germination percentages followed by 
chromosome counts in root apices as following :  Colchicine concentration 
effect :The results showe a tetraploidy level  4n = 48 chromosome when seeds 
soacks in 2000 mlg / l  concentration of colchicine solution pre – sowing with 
Ratio of  44.96 %  . but for  1000 mlg / l  conc. of  colchicine the mean ratio of 
tetraploidy level was  20.21 %  . while tetraploidy was not noticed for other 
treatments which was diploid  2n=24 . traits studied the  2000 mlg / l  caused a 
significant increases 13.7 %  for germination ratio .  40.96 %  for Shoot length .  
37.00 %  for Shoot diameter . and  51.85 %  for Stomata length .        On the 
other hand this colchicine concentration causes significant decreases in the 
following traits value percentages  28.49 %  for leaf shape factor. and  46.53 %  
for Stomata numbers in 1mm2 in comparisons with soacking seed in water only  
without colchicine  .  
Soacking periods effects :The Soacking period of  24 hr.  was significantly 
increased for all traits studied except leaf shape factor . and numbers of Stomata  
15.66 and 13.30 % in comparison with shortest soacking period  6 hr.  . 
Interaction effect of colchicine concentration & soacking Periods : Results Show 
that soacking seeds in colchicine solution  2000 mlg/l  for  24 hr.  was highly 
significant and caused reduction in values of the following traits . Leaf Shape 
factor  39.08 %  and numbers of stomata / mm2  55.00 %  . at the same time this 
interaction gave significant effect in the following traits : germination ratio . 
shoot hight . shoot diameter . stomata length and stomata width which they 
recorded values of  20.55 . 55.82 . 49.52 . 62.22 and 61.84 %  respectively when 
compared with values of those seeds soaked in water only .  

  المصادر
تصĖĖمیم وتحلیĖĖل التـجĖĖـارب الزراعیĖĖـة .  ) ٢٠٠٠ (خاشĖĖع محمĖĖود وعبĖĖد العزیĖĖز خلĖĖف هللا  ،الĖĖراوي 

  .جامعة الموصل  والطبعة الثانیة  ومؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر و
تĖـأثیر معامĖـالت مختلفĖة ) .  ١٩٩٧( بھاء ، عامـر عبدالعزیز ، ناظم ذنĖون سĖعید واقبĖال مĖـراد ظĖاھر 

ھریĖĖة للشĖĖتالت مجلĖĖة لبĖĖـذور نĖĖوعین مĖĖن األشĖĖجار علĖĖـى نسĖĖب اإلنبĖĖات وبعĖĖض الصĖĖفات المظ
  .  ٥٣  - ٤٣) .  ٢(   ٣ جامعة تكریت للعلوم الزراعیة 
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تĖĖأثیر مĖĖـعاملة بĖĖذور الیوكĖĖالبتوس قبĖĖل الزراعĖĖة بمĖĖادة       .   ٢٠٠١نĖĖاظم ذنĖĖون وموفĖĖق دخیĖĖل   ،سĖĖعید 
  ١مجلة جĖـامعة تكریĖت للعلĖوم الزراعیĖة  . الكولشیسین عـلى تباین مورفولوجیا ونمو الشتالت 

) ٦٢-٤٩ . )  ٢  .  
 –مؤسسĖة دار الكتĖب للطباعĖة والنشĖر  واساسĖیات فĖي علĖم الوراثĖة .  ) ١٩٨٢ (عĖدنان حسĖن  ،محمد 

  .جامعة الموصل 
فĖي  مقارنĖة النباتĖات الرباعĖـیة والثنائیĖة المجموعĖة الكروموسĖـومیة.  ) ١٩٨٥ (شھالء محمود  ،محمد 

كلیĖة   ورسĖالة ماجسĖتیر  .صنف مقاوي  . Trifolium alexandrinum Lالبرسیم المصري 
  . جامعة صالح الدین  والزراعة 
تربیĖĖĖة   .  ) ١٩٨١ (طĖĖĖاھر نجĖĖĖم وسĖĖĖعید مصĖĖĖلح محمĖĖĖد  واحمĖĖĖد محمĖĖĖد رسĖĖĖول  ،ابĖĖĖو زیĖĖĖد عقĖĖĖل 

  .العراق  –جامعة الموصل  ومؤسسة دار الكتب . النباتات البستنیة 
الحراجیĖĖة ، منشĖĖورات  الحĖĖراج والمشĖĖاكل)  ٢٠٠٢( نحĖĖال ، ابĖĖراھیم وادیĖĖب رحمĖĖة ومحمĖĖد نبیĖĖل شĖĖلبي 
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