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تأثير المعاممة بمبيد الحشائش  Phomacعمى المادة الوراثية
لنبات البصل ()Allium cepa L.
عزالدين شعيب محمد عمى 1و مفتاح ابوبكر ارحومة
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1قسـ البستنة ،كمية الزراعة ،جامعة عمر المختار .البيضاء ،ليبيا.

2كمية المكارد الطبيعية كعمكـ البيئة ،جامعة عمر المختار،البيضاء ،ليبيا.

الممخص

قيمت تأثيرات السمية الكراثية لمبيد الحشائش  Phomacباستخداـ الخبليا

اإلنشائية لنبات البصؿ .حدد التركيز النصفي الفعاؿ ( )EC50لممبيد باستخداـ اختبار تثبيط
النمك ككاف  .0.80 mg/Lاألبصاؿ المتجانسة التجذير كزعت عمى المعامبلت المختمفة
باإلضافة إلى مجمكعة المراقبة .أظيرت النتائج أف جميع التركيزات كفترات التعرض لممبيد
حفزت عمى أنتاج عدد مف أنكاع الشذكذ الكركمكسكمي في خبليا قمـ جذكر البصؿ .عدد
خمسة أنكاع مف الشذكذ الكركمكسكمي سجمت بيذه الدراسة كىي التصاؽ الكركمكسكمات،
الجسكر الكركمكسكمية ،تأخر الكركمكسكمات ،الميتكزم المبعثر كالشظايا الكركمكسكمية.

كقد كانت أكثر أنكاع الشذكذ الكركمكسكمي تك ار انر ىي التصاؽ الكركمكسكمات مع مبلحظة

غيابيا في مجاميع المراقبة .أشارت النتائج إلى زيادة نسبة حاالت الشذكذ الكركمكسكمي مع
الزيادة في التركيز .أيضا أشارت النتائج إلى جدكل استخداـ  Allium test assayفي

المسح الحيكم لمممكثات البيئية مثؿ المبيدات.
المقدمة

الكيمياكيات الزراعية  Agrochemicalsكمنيا المبيدات كىي مف ضركريات

اإلنتاج الزراعي ذك العائد المجزم تعتبر احد أىـ مصادر التمكث الرئيسية .عمى الرغـ مف
المزايا الكثيرة الستخداـ المبيدات ،إال انو أصبح ىناؾ حاجة ماسة إلى التقييـ العممي الجاد
الستعماالتيا بؿ كتقييد استخداميا .فقد كجد أف المبيدات مف أكثر الممكثات شيكعا في التربة

كالمياه ك اليكاء كالكساء النباتي الغير مستيدؼ مف استخداميا .عبلكة عمى أف المبيدات
مكاد ضارة لمنباتات كالحي ػكانات ك كائنات التربة المجيريو غير المستيدفة كعناصر الحياة
البرية األخرل ).)17
مبيدات الحشائش  Herbicidesىي مكاد أك مركبات تستخدـ بكاسطة المزارعيف
لقتؿ النباتات غير المرغكبة في حقكؿ الحاصبلت الزراعية ،كما تستخدـ في تنظيؼ جكانب
الطرؽ مف الحشائش كالشجيرات كاألشجار ،كفي التخمص مف األعشاب الغازية في الحدائؽ

ك المسطحات الخضراء كمساحات الكساء النباتي ( .)18مبيدات الحشائش شائعة االستخداـ
اجمللة الليبية لوقاية النبات 4102اجمللد ()4

1

علي وارحومة4102،

في البرؾ كالبحيرات لمحد مف نمك الطحالب ك النباتات المائية مثؿ عشب الماء (.)10
تأثيرات السمية الكراثية  Genotoxic effectsلمعديد مف الكيمياكيات كمنيا المبيدات كانت
محؿ تقييـ مف قبؿ العديد مف الباحثيف مف خبلؿ تكظيؼ عدد مف أنظمة الفحص الحيكم
 .Bioassaysكتعتبر أنظمة الفحص الحيكم النباتية  Plant bioassaysمف أفضؿ
األنظمة حساسية ك أكثرىا بساطة في عمميات قياس أضرار السمية الكراثية الناجمة عف
التمكث بالمبيدات مقارنة مع أنظمة الفحص كاالختبار الحيكانية ( .)9عبلكة عمى أف أنظمو
الفحص كاالختبار النباتية مجازة االستخداـ مف قبؿ العديد مف المنظمات ك الييئات العالمية
مثؿ برنامج األمـ المتحدة لمبيئة ( ،)UNEPمنظمة الصحة العالمية ( ،)WHOك ككالة
حماية البيئة األمريكية ( )US-EPAكىذا يعكد إلى فعالية ىذه االختبارات في مسح كتحديد
الممكثات البيئية كأثرىا عمي األنظمة الحية .كمف أىـ النباتات المستخدمة في تقدير درجة

السمية الكراثية نجد نبات البصؿ ( )Allium cepa L.األكثر استخداما بيف أنكاع النباتات

الراقية (.)16 ،7

ييدؼ ىذا البحث إلي تقييـ األضرار الناجمة عف استعماؿ مبيد الحشائش
( Phomacالمادة الفعالة )Glyphosate IPA :الشائع االستخداـ في ليبيا عمي المادة
الكراثية (الكركمكسكمات) باستخداـ نبات تجريبي نمكذجي كىك نبات البصؿ.

مواد وطرق البحث

النظاـ الحي االختبارم المستخدـ في تجارب ىذا البحث ىك نبات البصؿ Allium

 )2n=16( cepa L.حيث استخدمت أبصاؿ متجانسة الحجـ ككحدات تجريبية لتنفيذ
المعامبلت المختمفة لمبحث مع مراعاة أف تككف ىذه األبصاؿ خالية مف اإلصابات المرضية

كنظيفة مف األضرار الميكانيكية كالفسيكلكجية .األبصاؿ حفظت جافة كتحت ظركؼ تخزيف
غير رطبة حتى مكعد تنفيذ تجارب الدراسة .مباشرة كقبؿ الشركع في تنفيذ معامبلت البحث
تمت إزالة القشكر الجافة لؤلبصاؿ مع التخمص مف الجذكر القديمة .أجريت عممية كشط
أسفؿ األبصاؿ بحرص شديد دكف األضرار بالمنطقة اإلنشائية لمجذكر  .Primordiaتجارب
ىذا البحث نفذت تحت ظركؼ المعمؿ مع استخداـ كؤكس معتمة لغرض تقميؿ التذبذب في

معدؿ انقساـ الخبليا إلى أقؿ درجة ممكنة (.)5
كاف مبيد الحشائش قيد الدراسة المبيد المعركؼ تجاريا باسـ  Phomacالمادة
الفعالة ليذا المبيد ىي  Glyphosate isopropyl amineكالتي تعرؼ اختصا انر باسـ

 .Glyphosate IPAالصيغة الكيميائية ليذه المادة ىي  C6H15N2O4Pأما الكزف الجزيئي
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ليذه المادة ىك  212شكؿ ( .)1الجرعة المطبقة في الحقؿ ىي  cm3 7لكؿ  1000لتر
مياه كفقا لكرقة البيانات المرفقة مع المادة التجارية.

الشكل ( .)1الصيغة التركيبية لممادة الفعالة ( )Glyphosate IPAفي مبيد .Phomac
اختبار تحديد التركيز الفعاؿ( )Effective Concentrationأك ( )EC50نفذ طبقا
لما جاء بو  .)6( Fiskesjoجيزت سمسمة مف التركيزات المختمفة لممبيد لغرض تحديد
التركيز الفعاؿ  EC50كالذم عنده يحدث خفض في معدؿ النمك (طكؿ الجذر) بمقدار

 .%50كانت التركيزات المستخدمة لذلؾ ىي  3.0 ml/Lك  2.0ك  1.0ك  0.5ك 0.25
ك  .0.125اختيرت أبصاؿ متجانسة األحجاـ ك سميمة مف اإلصابات المرضية ك خالية مف
األضرار الميكانيكية .خصصت  5أبصاؿ لكؿ تركيز مف التركيزات السابقة مع كضع خمسة
أبصاؿ في مياه مقطرة الستخداميا بمثابة مجمكعة المراقبة (الضابط  .)Controlبعد خمسة

أياـ قيست أطكاؿ عدد  10جذكر لكؿ بصمة أم  50جذر لكؿ معاممة .تقدير النقص النسبي
ألطكاؿ الجذكر حسبت عمى أساس النسبة المئكية النحراؼ أطكاؿ جذكر المعاممة عف
الضابط ) (T/C%لكؿ معاممة عمى حدة ( .)22ك استخدمت ىذه القياسات في حساب
التركيز الفعاؿ باالستعانة ببرنامج  .Probit analysisكبينت النتائج أف قيمة  EC50لمبيد

Phomacكانت  .0.80 ml/Lكبما أف النبات التجريبي المستخدـ البصؿ مف النباتات التي
دكرة الخمية فييا يكـ كامؿ فقد حددت فترات التعرض لتككف  24ساعة ك  12ساعة ك 6
ساعات.
أجريت عممية اإلنبات بكضع األبصاؿ عمى كؤكس تحتكم عمى مياه مقطرة لمدة

 24ساعة إلتماـ كانجاح عممية إنبات ك تجذير األبصاؿ ،ثـ كزعت األبصاؿ المتجانسة
التجذير بصكرة عشكائية عمى معامبلت التجربة.
التجارب السيتكراثية نفذت باستخداـ  3تركيزات مختمفة مف المبيد  :التركيز الفعاؿ
( )EC50كنصؼ التركيز الفعاؿ ( )1/2 EC50كربع التركيز الفعاؿ ( )1/4 EC50عميو فقد
كانت التركيزات  0.80ك  0.4ك 0.20مؿ لكؿ لتر ،ككانت فترات التعرض 24 ،12 ،6
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ساعة باإلضافة إلى مجمكعة مراقبة لكؿ فترة زمنية .تـ تخصيص  5أبصاؿ لكؿ معاممة مف
معامبلت التجربة باإلضافة إلى مجمكعة المراقبة.
بعد اكتماؿ فترات التعرض لممبيد قطعت الجذكر لكؿ معاممة حسب الكقت البلزـ
لمتعرض ككضعت مباشرة في محمكؿ القتؿ كالتثبيت كالذم يحضر بخمط  Ethanolمع
 Glacial acetic acidبنسبة  3مف األكؿ إلى  1مف الثاني ثـ غسمت الجذكر بماء مقطر

ككضعت في كحكؿ  %70كخزنت بالثبلجة عمى درجة  5مئكية إلى حيف االستخداـ .عند
كقت إجراء الفحص المجيرم تجرل أكالن عممية التحمؿ المائي  Hydrolysisلمجذكر كذلؾ

باستخداـ محمكؿ 1 HClعيارم ( )1Nعمى درجة ح اررة  60درجة مئكية لمدة  7دقائؽ ثـ
كعقب انتياء عممية التحمؿ تغسؿ الجذكر بالماء المقطر ثبلثة مرات .صبغت

الكركمكسكمات باستخداـ صبغة  Aceto-carmineمع أتباع طريقة اليرس .ثـ إعداد
شريحة كاحدة لكؿ بصمة أم تـ إعداد  5شرائح لكؿ معاممة .كؿ الشرائح رقمت كفحصت
بدقة باستخداـ المجير الضكئي  .Olympus CX 21قدر شذكذ الكركمكسكمات عمى

أساس فحص  100خمية منقسمة لكؿ مكرره بحيث يتـ تقدير شذكذ الكركمكسكمات مف
 300خمية لكؿ معاممة .كثقت الشرائح المناسبة باستخداـ كامي ار رقمية نكع

Digital

 Compact Camera, Olympus, Camedia, C-7070مثبتو عمى مجير ضكئي
نكع .Olympus CX 31
التحميؿ اإلحصائي المستخدـ في ىذه الدراسة كانت طريقة تحميؿ التبايف
( )ANOVAلمبيانات ( .)22اجرم التحميؿ اإلحصائي عمى أساس تجربة عامميو حيث
العامؿ األكؿ فترة التعرض لممبيد كالعامؿ الثاني تركيز المبيد كالتداخؿ بيف العامميف .بيانات

التجربة حممت باستخداـ البرنامج اإلحصائي  Minitabاإلصدار .13

النتائج
تأثير العامل األول (فترة التعرض لمبيد :)Phomac

الجدكؿ ( )1يكضح تأثير فترة التعرض لمبيد  Phomacعمى نسبة الخبليا الشاذة

كأيضان النسب المئكية ألنكاع الشذكذ الكركمكسكمي (شكؿ  )2المشاىد في خبليا قمـ جذكر

نبات البصؿ ( .)Allium cepa L.تشير النتائج إلى أف نسبة الخبليا الشاذة زادت مع زيادة
زمف التعرض لممبيد ،حيث سجمت اقؿ نسبة عند فترة التعرض  6ساعات كأعمى نسبة ليا

عند فترة التعرض  24ساعة .أيضان أشارت النتائج إلى أف ىناؾ فركؽ معنكية في نسب
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الخبليا الشاذة بيف فترات التعرض الثبلثة.مف الجدكؿ ( )1ك الشكؿ ( )2نجد أف أنكاع
الشذكذ الكركمكسكمي المشاىد في ىذه الدراسة كالناجـ عف تأثير فترة التعرض لمبيد
الحشائش  Phomacكانت التصاؽ الكركمكسكمات  Stickinessكالجسكر الكركمكسكمية
 Bridgesكالتأخر الكركمكسكمي  Laggingكالميتكزم المبعثر  C-mitosisكالشظايا
الكركمكسكمية .Fragments
الجدول( .)1تأثير فترة التعرض لمبيد  Phomacعمى نسبة الخبليا الشاذة ك عمى نسب
أنكاع الشذكذ الكركمكسكمي.
الخاليا الشاذة %

التصاق الكروموسومات %

الجسور الكروموسومية %

تأخر الكروموسومات %

الميتوزي المبعثر %

الشظايا الكروموسومية %

6

12.42 c

3.83 b

1.82 b

2.41b

3.00 a

1.33 a

12

13.92 b

4.41 b

2.66 b

3.25b

2.42 a

1.33 a

24

19.58 a

6.42 a

5.08 a

5.67a

1.33 b

1.08 a

1.05

0.96

0.95

0.99

0.84

0.48

فترة التعرض
بالساعة

قيمة LSD
عند P=0.05

القيـ المتبكعة بنفس الحرؼ كداخؿ نفس العمكد تشير إلى عدـ كجكد فركؽ معنكية عند

.P=0.05
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(ب)

(أ)

(د)

(ج)

( هـ )

(و)

شكل ( .)2أنكاع الشذكذ الكركمكسكمي المشاىد في ىذه الدراسة نتيجة المعاممة بمبيد

 ( : Phomacأ ) ك (ب) التصاؽ الكركمكسكمات (ج) تأخر الكركمكسكمات ( د )
الجسكر الكركمكسكمية (ىػ) الميتكزم المبعثر (ك) الشظايا الكركمكسكمية
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سجمت فركؽ معنكية بيف فترات التعرض في جميع أنكاع الشذكذ باستثناء الشظايا
الكركمكسكمية .نسب جميع أنكاع الشذكذ الكركمكسكمي المشاىد بيذه الدراسة تزداد مع
الزيادة في زمف التعرض لممبيد باستثناء الميتكزم المبعثر الذم سجؿ انخفاضان .يبلحظ أيضان

أف أكثر أنكاع الشذكذ الكركمكسكمي تك ار انر كاف حاالت التصاؽ الكركمكسكمات بينما اقؿ
األنكاع تك ار انر كاف الشظايا الكركمكسكمية ،مع مبلحظة عدـ تسجيؿ فركؽ معنكية بيف فترات
التعرض فيما يخص ىذا النكع األخير مف الشذكذ.

تأثير العامل الثاني (تركيز مبيد :)Phomac

الجدكؿ ( )2يعرض نتائج تأثير التركيزات المختمفة لمبيد  Phomacكالمستخدمة

في ىذا البحث عمى نسبة الخبليا الشاذة كعمى نسب تكرار ظيكر أنكاع الشذكذ
الكركمكسكمي المشاىد بيذا البحث في الخبليا اإلنشائية (المرستيمية) لقمـ جذكر نبات
البصؿ .مع العمـ باف التركيزات المستخدمة ىي التركيز 0.20 ml/Lك كسيعرؼ بالتركيز

األكؿ أك التركيز المنخفض كالتركيز 0.40 ml/Lكسيعرؼ بالتركيز الثاني أك التركيز
األكسط كالتركيز 0.80 ml/Lكسيعرؼ بالتركيز الثالث أك المرتفع.
جميع تركيزات مبيد الحشائش  Phomacالمستخدمة في الدراسة الحالية حفزت
عمى زيادة نسب تكرار ظيكر الخبليا الشاذة ،كنسب ظيكر عدد مف أنكاع شذكذ
الكركمكسكمات خبلؿ االنقساـ الميتكزم مقارنة بمجمكعة المراقبة (الشاىد  .)Controlمف

خبلؿ استعراض الجدكؿ ( )2نجد أف ىناؾ فركؽ معنكية في نسب الخبليا الشاذة بيف
تركيزات المبيد مقارنة مع الضابط ،مع مبلحظة أف نسبة الخبليا الشاذة زادت مع الزيادة في
تركيز المبيد مسجمة أعمى نسبة عند التركيز المرتفع مف المبيد (.)0.80 ml/L
الفحص المجيرم لشرائح الخبليا اإلنشائية لقمـ جذكر نبات البصؿ

اظير أف تركيزات مبيد الحشائش  Phomacحفزت عمى نشؤ حاالت مف شذكذ
الكركمكسكمات مع زيادة نسبة تك ارراتيا مقارنة مع مجمكعة الضابط ،كىذه الحاالت كانت
خمسة أنكاع ىي :التصاؽ الكركمكسكمات  Stickinessكالجسكر الكركمكسكمية Bridges
كتأخر الكركمكسكمي  Laggingكالميتكزم المبعثر  C-mitosisكالشظايا الكركمكسكمية
 .Fragmentsأكثر أنكاع الشذكذ الكركمكسكمي تك ار انر كاف التصاؽ الكركمكسكمػات يمييا
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الجدول ( .)2تأثير التركيزات المختمفة لمبيد  Phomacعمى نسبة الخبليا الشاذة كعمى

نسب ظيكر أنكاع الشذكذ الكركمكسكمي.
الخبليا الشاذة %

التصاؽ الكركمكسكمات %

الجسكر الكركمكسكمية %

تأخر الكركمكسكمات %

الميتكزم المبعثر %

الشظايا الكركمكسكمية %

0.00

0.77d

0.00d

0.22d

0.22d

0.33d

0.00c

0.20

14.56c

4.67c

2.56c

2.89c

3.11a

1.56ab

0.40

20.0b

6.40b

4.11b

5.00b

3.00a

1.44b

0.80

25.89a

8.44a

5.89a

7.00a

2.56a

2.00a

1.22

1.12

1.10

1.15

0.97

0.55

التركيز

قيمةLSD
P=0.05

القيـ المتبكعة بنفس الحرؼ ك داخؿ نفس العمكد يشير إلى عدـ كجكد فركؽ معنكية

تأخر الكركمكسكمات ثـ الجسكر الكركمكسكمية يعقبو الميتكزم المبعثر كأخي انر الشظايا
الكركمكسكمية.

يبلحظ مف النتائج أف نسب جميع أنكاع الشذكذ الكركمكسكمي المشاىد بيذه
الدراسة تزداد مع الزيادة في تركيز المبيد ،باستثناء الميتكزم المبعثر الذم انخفضت نسبتو.

أشارت النتائج أيضان إلى أف التصاؽ الكركمكسكمات ك الشظايا الكركمكسكمية كبلىما لـ

يبلحظ في معاممة الشاىد.
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تأثير التداخل بين العامل األول (فترة التعرض) والعامل الثاني (تركيز مبيد :)Phomac

البيانات المكضحة بالجدكؿ ( )3تبيف تأثير التداخؿ بيف العامؿ األكؿ (فترة

التعرض) كالعامؿ الثاني (تركيز المبيد) عمى النسبة المئكية لمخبليا الشاذة .نجد أف النتائج

المبينة تشير إلى كجكد فركؽ معنكية بيف مختمؼ المعامبلت المستخدمة بيذه الدراسة .أيضان
تشير النتائج إلى زيادة نسبة الخبليا الشاذة مع الزيادة في تركيز المبيد كفترة التعرض لممبيد

معان(،التداخؿ بيف العامميف) مع مبلحظة بأنو ال يكجد فركؽ معنكية في نسبة الخبليا الشاذة

بيف مجاميع المراقبة (.)Control

مف الجدكؿ ( )3نجد أف التداخؿ بيف العامؿ األكؿ (فترة التعرض) كالعامؿ الثاني

(تركيز المبيد) قد أدل إلى التأثير عمى نسب أنكاع الشذكذ الكركمكسكمي .أكثر أنكاع الشذكذ
تك ار انر ىك التصاؽ الكركمكسكمات .كتشير النتائج إلى أف نسبة التصاؽ الكركمكسكمات قد
ازدادت مع الزيادة في التركيز كفترة التعرض لممبيد ،مع مبلحظة عدـ تسجؿ ظيكره في

مجاميع المراقبة (.)Control

مف خبلؿ استعراض النتائج بالجدكؿ ( )3نجد أف تأثير التداخؿ أدل إلى ظيكر
فركؽ معنكية بيف مختمؼ المعامبلت في نسب ظيكر الجسكر الكركمكسكمية مع مبلحظة
أف مجاميع المراقبة سجمت أقؿ نسبة ظيكر .أيضان نجد أف نسب الجسكر الكركمكسكمية

تزداد مع الزيادة في التركيز كفترة التعرض معان.

ذكر الجدكؿ ( )3أف تأخر الكركمكسكمات قد أظير اختبلؼ معنكم في نسبة

الظيكر بيف مختمؼ المعامبلت نتيجة التداخؿ بيف العامؿ األكؿ كالعامؿ الثاني مع األخذ
في االعتبار أف أقؿ نسبة شكىدت كانت في مجاميع المراقبة.
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جدول ( .)3تأثير التداخؿ بيف العامؿ األكؿ ك العامؿ الثاني عمى نسبة الخبليا الشاذة
كنسب أنكاع الشذكذ الكركمكسكمي.

فترة التعرض بالساعة

التركيز

الخبليا الشاذة %

0.20

11.67 g

3.67 e

1.33 def

2.00 de

3.33 a

1.33 b

0.40

15.67 f

5.00 de

2.00 cde

3.00 cd

4.00 a

1.67 ab

0.80

21.33 d

6.67 bcd

3.67 bc

4.33 c

4.33 a

2.33 a

0.00

0.67 h

0.00 f

0.00 f

0.33 ef

0.33 c

0.00 a

0.20

13.00 g

4.00 e

2.67 cd

2.33 d

3.00 ab

1.67 c

0.40

17.66 ef

6.00 cd

3.00 cd

3.67 cd

3.76 a

1.33 b

0.80

24.33 c

7.66 bc

5.00 b

3.67 cd

2.66 ab

2.33 a

0.00

0.58

0.00 f

0.33 ef

6.67 b

0.33 c

0.00 c

0.20

19.00 e

6.33 cd

3.86 bc

0.00 f

3.00 ab

1.67 ab

0.40

26.67 b

8.33 b

7.33 a

4.33 c

1.33 ab

1.33 b

0.80

32.00 a

11.00 a

9.00 a

10.00 a

0.67 c

1.33 b

2.10

1.92

1.90

1.98

1.68

0.69

التصاؽ الكركمكسكمات %

عند

P=0.05

الجسكر الكركمكسكمية %

قيمة

LDS

تأخر الكركمكسكمات %

24

ميتكزم مبعثر %

12

الشظايا الكركمكسكمية %

6

0.00

1.00 h

0.00 f

0.33 ef

0.33 ef

0.33 c

0.00 c

القيـ المتبكعة بنفس الحرؼ كداخؿ نفس العمكد تشير إلى عدـ كجكد فركؽ معنكية عند .P=0.05

أشار الجدكؿ ( )3أيضا إلى أف نسبة الميتكزم المبعثر أظيرت اختبلؼ معنكم في
نسبة الظيكر بيف مختمؼ المعامبلت نتيجة التداخؿ بيف العامؿ األكؿ كالعامؿ الثاني ،مع
مبلحظة انخفاض تمؾ النسبة مع الزيادة في التركيز كفترة التعرض معان .أيضا أشارت النتائج
إلى أف نسبة الشظايا الكركمكسكمية أظيرت اختبلؼ معنكم في نسبة تكرار الظيكر بيف
مختمؼ المعامبلت نتيجة التداخؿ بيف العامؿ األكؿ كالعامؿ الثاني ،زيادة تمؾ النسبة مع

الزيادة في التركيز كفترة التعرض معان.
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المناقشة
أجريت ىذه الدراسة لغرض اختبار السمية الكراثية  Genotoxicityالناتجة عف
استخداـ مبيد الحشائش  Phomacعمى الخبليا اإلنشائية  Meristem cellsلقمـ جذكر

نبات البصؿ ( )Allium cepa L.ك الذم كظؼ بتجارب ىذه الدراسة كنظاـ اختبارم حي.
تجدر اإلشارة إلى أف الشكؿ التجارم لممبيد ك المتاح بالسكؽ الميبية ىك الشكؿ المستخدـ في

ىذه الدراسة ،كىذا يرجع إلى أف األشكاؿ التجارية لممبيدات ىي األشكاؿ التي تستخدـ في
التطبيقات الزراعية ،كبالتالي فأنيا األكثر انتشا ار في البيئة.

التأثيرات السامة عمى مستكم المادة الكراثية (الكركمكسكمات) لمممكثات البيئية
 Environmental pollutantكمنيا المبيدات يمكف تقييميا مف خبلؿ الفحص المجيرم
لمخبليا

خبلؿ

أطكار

االنقساـ

كالذم

يشمؿ

تحديد

أنكاع

الكركمكسكمي Chromosome aberrationsكتك اررات تمؾ األنكاع (.) 20

الشذكذ

أشارت نتائج الفحص المجيرم لمخبليا خبلؿ االنقساـ الميتكزم بيذا البحث إلى أف
مبيد ( Phomacالمادة الفعالة )Glyphosate 48%:أدم إلى ظيكر عدد مف أنكاع

الشذكذ الكركمكسكمي في الخبليا اإلنشائية لقمـ جذكر النبات االختبارم (البصؿAllium :

 )cepa L.في جميع التركيزات كجميع فترات التعرض.

أكضحت نتائج ىذه الدراسة أف ىناؾ فركؽ معنكية في نسب الخبليا الشاذة (

الخبليا الشاذة عمكمان بغض النظر عف نكع الشذكذ) بيف فترات التعرض كبيف التركيزات

المختمفة داخؿ فترات التعرض لممبيد مقارنةن بمجاميع الضبط  .Controlsأيضا أشارت

النتائج إلى أف نسبة الخبليا الشاذة تزداد بزيادة تركيز المبيد كبزيادة فترة التعرض ،مع األخذ

ف ي االعتبار أف تأثير التركيز كاف األكثر فاعمية في زيادة تمؾ النسبة .كما أف التداخؿ بيف

العامميف (تركيز المبيد  +فترة التعرض) يعمؿ عمى زيادة نسبة الخبليا الشاذة بفكارؽ معنكية
بيف مختمؼ المعامبلت مقارنة مع مجاميع الضابط.

تكافقت ىذه النتائج مع تمؾ النتائج التي تكصؿ إلييا Yuzbasioglu et

 )21(alفي دراسة لتقييـ تأثيرات مبيد  Illoxanعمى الخبليا اإلنشائية لقمـ جذكر نبات

البصؿ ،حيث ذكر أف مبيد  Illoxanيزيد مف نسبة الخبليا الشاذة في نبات البصؿ كىذه
الزيادة كانت معنكية في جميع التركيزات المستخدمة مقارنة مع الضابط ،مع مبلحظة أف
ىذه الزيادة كانت تعتمد عمى الزيادة في الجرعة (زيادة تركيز المبيد).
تغيرات في ترتيب ك مكرفكلكجيا الكركمكسكمات شكىدت في الخبليا اإلنشائية لقمـ

جذكر البصؿ ك التي عرضت لمبيد الحشائش قيد التقييـ بيذه الدراسة .أظيرت النتائج كجكد
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عدد  5أنكاع مف أنكاع شذكذ الكركمكسكمات ك تشمؿ التصاؽ الكركمكسكمات Stickiness
ك الجسكر الكركمكسكمية  Bridgesك تأخر الكركمكسكمات  Laggingك الميتكزم المبعثر
 C-mitosisك الشظايا الكركمكسكمية  .Fragmentsكالجدير باإلشارة أنيا تعتبر في كثير
مف األحياف بمثابة األنكاع الرئيسية لشذكذ الكركمكسكمات األكثر شيكعان.

كمف خبلؿ حساب تك اررات ىذه األنكاع كمقارنتيا مع مجاميع المراقبة فقد أظيرت

فركؽ معنكية .حيث أكضحت نتائج الدراسة الحالية أف أنكاع شذكذ الكركمكسكمات األكثر
تك ار انر كانت التصاؽ الكركمكسكمات  Stickinessك تأخر الكركمكسكمات  Laggingك
الجسكر الكركمكسكمية  ،Bridgesمع مبلحظة أف تركيز المبيد كاف األكثر فاعمية في زيادة
نسبة الشذكذ عف فترة التعرض لممبيد كاف التداخؿ بيف تركيز المبيد كفترة التعرض سجمت

النسب العالية لتمؾ األنكاع مف الشذكذ الكركمكسكمي عف تركيز المبيد أك عف فترة التعرض

لممبيد.
نتائ ج الدراسة الحالية تأتي في سياؽ كاحد مع نتائج عدد كبير مف الدراسات كمنيا
تمؾ الدراسة التي أشارت إلى ارتفاع نسبة التصاؽ الكركمكسكمات (الكركمكسكمات المزجة)
في جميع تركيزات كفترات التعرض لمبيد الحشائش  QPEعمى العكس مف الضابط ك الذم

لـ تشاىد فيو حاالت التصاؽ الكركمكسكمات نيائيان (.)22

أكؿ تفسير لشرح كيفية نشؤ التصاؽ الكركمكسكمات (الكركمكسكمات المزجة) اقترح

مف قبؿ )4( Darlington and Mc-Leishكالذم جاء فيو أف التصاؽ الكركمكسكمات
يرجع إلى حدكث انحبلؿ  Degradationأك انفكاؾ بممرة  Depolymerizationمادة

 DNAالمككف الرئيسي لمكركمكسكمات ك بالتالي تصبح الكركمكسكمات لزجة كتميؿ إلى
االلتصاؽ .بينما أشار ) Osterberg (14إلى أف التصاؽ الكركمكسكمات يحدث نتيجة
تكاثؼ  Condensationلمادة  DNAمما يعمؿ عمى تشابؾ  Entanglementالخيكط أك
المفائؼ الكركماتينية .أيضا فقد ذكر ) Fiskesjo (6أف التصاؽ الكركمكسكمات

 Stickinessيشير إلى كجكد تأثيرات عالية السمية ك التي في الغالب تتسبب في حدكث

أضرار غير قابمة لئلصبلح في المادة الكراثية .كالجدير بالذكر أف عممية التشابؾ تحدث بيف
الخيكط الكركماتينية البيف كركمكسكمية  Inter-chromosomal chromatin fibersكىذا
يمنع انفصاؿ الكركمكسكمات البنكية  Daughter chromosomesكبالتالي تبقي
الكركمكسكمات متصمة مع بعضيا البعض ( .)3كعمى الرغـ مف أف العديد مف الدراسات
أشارت إلى كجكد ظاىرة التصاؽ الكركمكسكمات ك بتك اررات عالية كعمى الرغـ مف
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التفسيرات التي قدمت لشرح ظيكر ىذا الشذكذ إال أف السبب الرئيسي ك األساس الكيميائي
ال يزاؿ غير معركؼ (.)15
الجسكر الكركمكسكمية  Bridgesقد تنشأ نتيجة االلتحاـ بيف الكركماتيدات ،حيث
تحدث كسكر متزامنة لكبل الكركماتيدتيف ثـ إعادة التحاـ أك نتيجة فقداف تتابعات التيمكميرات
المكجكدة عند نيايات الكركمكسكمات كالتي تعمؿ بمثابة قبعة عمى أطراؼ الكركمكسكمات

لحمايتيا ( .)8في حيف ذكر عدد آخر مف الباحثيف أف الجسكر الكركمكسكمية قد تنشأ نتيجة
عدـ اكتماؿ التضاعؼ  Incomplete replicationبسبب خمؿ انخفاض نشاط أنزيمات
التضاعؼ( ،)19 ،1أك قد تنشا نتيجة تأخر تضاعؼ تتابعات  DNAلميتيرككركماتيف
 heterochromatinفي مناطؽ التيمكميرات ( .)2كعميو فقد أشار عدد مف الباحثيف إلى انو
في حالة أف ىناؾ مناطؽ مف اليتيرككركماتيف لـ تستطيع االنتياء مف عممية التضاعؼ

كالنكاة أصبحت جاىزة لعممية االنقساـ فأف الجسكر الكركمكسكمية سكؼ تنشأ (.)11
تأخر الكركمكسكمات  Laggingيرجع إلى حدكث اضطراب خبلؿ تككيف جياز
المغزؿ بحيث يحدث تشكه في ىذا المغزؿ يمنع بعض الكركمكسكمات مف أتباع السمكؾ
الطبيعي في االنتظاـ عمى خط استكاء الخمية مما ينتج عنو تأخر أك تمكؤ الكركمكسكمات

في التحرؾ نحك األقطاب (.)16

كصؼ  )13( Levanظاىرة ( Colchicines' mitosisالناتج عف المعاممة بمادة
 ) Colchicinesبأنو الحالة التي يحدث فيو عدـ تككف المغزؿ مما يجعؿ الكركمكسكمات
تنتشر بصكرة عشكائية في كؿ الخمية عكضان عف اصطفافيا عمى محكر كسط الخمية .بعض

الممكثات ينشأ عنيا مثؿ ىذا االضطراب كأصبح يعرؼ ىذا النكع مف الشذكذ باسـ الميتكزم

المبعثر أك  .)12( C-mitosisيؤكد عدد مف الباحثيف أف ىذا النكع مف الشذكذ ينشأ بفعؿ
تأثير بعض الكيمياكيات كمنيا المبيدات التي تسبب تثبيط تككيف جياز المغزؿ Spindle
 apparatusكبالتالي ال يحدث اصطفاؼ لمكركمكسكمات عمى محكر كسط الخمية.

الشظايا الكركمكسكمية  Fragmentsىي عبارة عف قطع كركمكسكمية بدكف

سنتركمير كتنشأ عف حدكث كسكر متتابعة .يعتقد أف الشظايا الكركمكسكمية قد تتحمؿ في
سيتكببلزـ الخمية نتيجة غياب السنتركمير كالذم يقكـ بعممية تكجيو ىذه القطعة نحك احد
األقطاب.
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The effect of the herbicide Phomac on the genetic
material in onion ( Allium cepa L.)

1
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2
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Abstract

Genotoxic effects of the herbicide Phomac was evaluated by

using Allium test assay. The EC50 value was determined as 0.80
mg/L using test of root growth inhibition. The results showed that all
concentrations and treatment periods of Phomac induced a number
of chromosomal aberrations such as chromosome stickiness, bridges,
laggards, c-mitosis and fragments. The stickiness was the most

frequently observed chromosome aberrations, although, it was not
observed in all the control treatments. The present study showed that
Allium test bioassays can be used to detect possible genotoxicity of
environmental pollutants.

Keywords: Allium cepa, chromosome aberrations, herbicide, Phomac
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