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ورقة و Domengensis Typha نبات البردي ورقة دراسة تشريحية مقارنة بين

 Phragmitescommunisنبات القصب 

 

من بٌن أهم النباتات  communis Phragmitesوdomengensis Typha ان النوعٌن الخالصة

المتوطنة فً الفلورا العراقٌة من ذوات الفلقة الواحدة. وتمت دراسة تشرٌح الجذر، الساق واالوراق لكال 

نظرا لتشابه النوعٌن فٌما بٌنهما فً العدٌد من الصفات المظهرٌة كالبٌئة  .النوعٌن بوساطة المجهر الضوئً

عرق ونوع الثغور وغٌرها، ولكونهما اٌضا فقد اجري هذا العمل التً ٌعٌشان فٌها وطبٌعة االوراق ونوع الت

البحثً ألٌجاد ً ٌعودان لنباتات ذوات الفلقة الواحدة لذلك اختالفات تشرٌحٌة ذات قٌمة تصنٌفٌة تساعد فً 

من خالل هذا البحث وجدنا اهمٌة كبٌرة للصفات التشرٌحٌة التً  .التمٌٌز بٌن كال النوعٌن قٌد الدراسة

ا الٌها من خالل دراسة مقاطع الجذور والسٌقان واالوراق لكال النوعٌن ومن خالل هذه الصفات توصلن

 .استطعنا المقارنة بٌن النوعٌن قٌد الدراسة بصورة علمٌة وموضوعٌة

 المقدمة

من النباتات المتأصلة ذات االوراق الطوٌلة PhragmitesوالقصبTyphaتعد نباتات الجنسٌن البردي

macrophytes emergent ٌطلق على نبات البردي اسم اعشاب البرك، (cattails (  اما القصب فٌطلق

فقد  (Alwan, 2006:112)الشائع القٌصوب أما  common reed (Jane&Heidi,2014:25)علٌه اسم 

 4و  3ٌبلغ ارتفاعهما بٌن  plants biennial اشار الى ان القصب والبردي ٌعدان من النباتات ثنائٌة الحول

اي ان النبات تكون  plants Anchored م على التوالً واوراقهما طوٌلة وٌعدان من النباتات الراسٌه

 :Nguyen&Lambertini, 2013)جذوره فً الماء بٌنما معظم جسم النبات ٌقع خارج الماء، كذلك اشار

ٌعد القصب  .التركٌز الى ان كال النوعٌن ٌمكنهما النمو فً مٌاه ذات ترسبات عضوٌة عالٌة او منخفظة (16

والبردي من النباتات واسعة االنتشار فً جمٌع انحاء العالم ماعدا القطبٌن الجنوبً والشمالً ٌوجد كال 

النوعٌن بصورة واسعة فً العراق فً الموائل الرطبة بعضها طوٌلة جدا والبعض االخر متوسط فً الطول 

ن النوعان فً العراق بصورة كبٌرة فً مناطق االهوار وٌعدان من النباتات االصٌلة فً العراق و ٌنتشر هذا

والمستنقعات فً المناطق الجنوبٌة وعلى ضفاف شط العرب وٌمتد انتشارهما لٌشمل وسط وشمال العراق إذ 

تنمو نباتاتها فً المٌاة الضحلة وفً الترب الطٌنٌة فً الغابات الموجودة فً المناطق الجبلٌة والحقول 

التً Poaceaeالى العائلة النجٌلٌةPhragmitesطبة شبه المالحة ٌنتمً جنس القصبوبٌئات االراضً الر

اما جنس ]تحتوي على معظم واهم المحاصٌل االقتصادٌة فً العالم مثل القمح والرز والشعٌر وغٌرها 

التً تتضمن اكبر انواع االعشاب ذات االوراق الكبٌرة Typhaceaeفٌنتمً الى عائلة الـTyphaالبردي

منذ حقبة طوٌلة عرف  (Keddy,2010:24)جم و البنٌة اللون واالزهار احادٌة الجنس والسنابل المركبةالح

أن نباتات القصب والبردي ٌمثالن الدور الرئٌس فً بحوث العلماء وبصورة مثٌرة لالهتمام ألنهما ٌعتبران 

من النباتات القادرة على تنقٌة المٌاه من خالل اخذهما العناصر الغذائٌة والملوثات الذائبة فً المٌاه التً 



وتوفر موئال بٌئٌا نظٌفا وهناك العدٌد من البحوث التً  ] ع األخرىتعٌش فٌها من الملوثات لكثٌر من األنوا

تبٌن دور القصب ً خالٌا والبردي كعالج لتلوث المٌاه عند تعرضها لظروف بٌئٌة مختلفة، كما تشٌر هذه 

ات البحوث الى مجال اهتمام البحث العلمً فً حماٌة البٌئة من خالل تفعٌل دور النباتات المختلفة  بٌن النبات

النوعٌن بأجزائهما المختلفة ودراسة االختالفات الهدف االساسً من هذه الدراسة هو المقارنة تشرٌحٌا 

بٌنهما لٌتسنى التمٌٌز بٌن كال النوعٌن من الناحٌة ٌطلق علٌهما  emergent التشرٌحٌة وذلك النهما مظهرٌاً 

اي  plants Anchored هما معااي نباتات ذات االوراق الطوٌلة وكذلك ٌطلق علmacrophytesٌمعا 

النباتات الراسٌه ومن خالل هذه الدراسة نستطٌع ان نالحظ كٌف ان كل نوع ٌكمل عمل االخر عند 

 .(Clevering, and Lukavská, 2001: 90)تواجدهما فً بٌئة واحدة

 المواد وطرائق العمل 

 تحضير البشرة  .1

بعد أن تم تثبٌتها فً وار فً محافظة البصرة،تم تحضٌر البشرة من عٌنات طرٌة جمعت من منطقة االه

( 11طرٌقة) حسب الذي حضر .Formalin acetic acid alcohol ) FAA 1 محلول

 .(Thammathaworn, 1996:67)وكاالتً:

1. Ethyl alcohol 50 ml 

2. Glacial acetic acid 5 ml 

3. Formaldehyde (37- 40 %) 10 ml 

4. Distilled water 35 ml 

%لمرة  07ساعة وبعد ذلك غسلت العٌنات بكحول أثٌلً تركٌزه  11-44استمرت عملٌة التثبٌت لمدة 

واحدة أو لمرتٌن وتم أخذ جزء من الورقة كاملة النمو ومن مكان ثابت ) منتصف الورقة ( تقرٌبا إذ ٌشتمل 

 off أو السلخ Scrapping على العرق الوسطً وجزء من النصل والحافة ، واستعملت طرٌقة القشط

Stripping للحصول على البشرتٌن العلٌا والسفلى وذلك باستعمال شفرة التشرٌح وملقط ذي نهاٌتٌن دقٌقتٌن 

, Forceps بعدها نقلت البشرة المحضرة إلى طبق بتريdish Petri  نظٌف ٌحتوي على ماء إلزالة المواد

إلى شرٌحة زجاجٌة نظٌفة تحتوي على قطرة من المتبقٌة وبقاٌا النسٌج العالقة على البشرة ومن ثم نقلت 

وأصبحت عندئذ جاهزة للفحص  slide Cover الكلٌسٌرٌن وفرشت البشرة وغطٌت بغطاء الشرٌحة

 .والدراسة

فحصت النماذج وأخذت القٌاسات الخاصة بالثغور وأشكال خالٌا البشرة وأبعادها باستعمال المقٌاس الدقٌق 

وصورت البشرة تحت الكامٌرا المثبتة على المجهر المركب micrometer Ocularللعدسة العٌنٌة 

 ٌشار إلى كثافة الثغور وعالقتها بالخالٌا االعتٌادٌة للبشرة بدلٌل الثغور Olympus CH3 نـــــــــــــوع

index Stomatalالى. الذي حسب استنادا 



 

 .تحضير شرائح دائمية لمقاطع مستعرضة للورقة وسويقها  .2

سوٌق الورقة ونصل الورقة من مناطق محددة وباختٌار من خذت اجزاء طرٌة : االتثبيتالقتل  . أ

سعة  Vials متوافق مباشرة فً الحقل خالل الجوالت الحقلٌة . ووضعت فً قنانً زجاجٌة صغٌرة

 – 11وتركت العٌنات فً المحلول من  FAAمن محلول  ملٌلترا 47ملٌلترفً كل قنٌنة حوالً  37

 رجة حرارة الغرفة. ً ساعة فً د 44

%الزالة اثار المثبت وحفظت فً  07الغسل واالنكازغسلت النماذج مرتٌن بكحول اثٌلً تركٌز  . ب

%ثم قطعت اجزاء صغٌرة من كل من الورقة والسوٌق والساق بوساطة مشرط حاد )  07كحول 

سلة ملٌمتر( . مررت االجزاء المقطوعة فً سل 4 – 5.1ٌتراوح طول القطعة الواحدة بٌن 

لمدة ثالث ساعات فً كل تركٌز (  26% ، 27% ، 17تصاعدٌة من الكحول االثٌلً تركٌز ) %

 .وبعدها فً كحول اثٌلً مطلق لمدة ساعتٌن

 مررت قطع العٌنات بصورة متتابعة فً مزٌج من كحول اثٌلً مطلق وزاٌلٌن الترويق والتشريب . ت

Xylene  ( 1261ن النقً لمدة ساعتٌن لكل منها )ثم بالزاٌلٌ) 1:3، ً  1:1،  3:1بنسب حجمٌة, 

Sass (  وبعدها سكب نصف الزاٌلٌن الذي فٌه النماذج واضٌف بدال منه كمٌة من البرافٌن السائل

ساعة كً ٌتم احالل البرافٌن محل ً  41م ولمدة ° 67-55بدرجة حرارة  Oven فً فرن

بدل منه برافٌن سائل نقً داخل  الزاٌلٌنالمتبخر ، بعدها سكب البرافٌنمن اوعٌة العٌنات واضٌف

عنه برافٌن سائل نقً وتركت العٌنات فً اٌام الزالة  5-4الفرن وتركت االوعٌة فً الفرن لمدة 

 6-5اثار الزاٌلٌن . بعدها سكب البرافٌن ووضع بدال الفرن لمدة ساعتٌن ) كررت هذه العملٌه 

  .ةمرات ( وفً المرة االخٌرة تركت فً الفرن لمدة لٌلة كامل

مناسبة ، وصب فٌها كمٌة  جهزت قوالب ورقٌة من ورق صقٌل مقوى وباحجام:الطمر والتحميل . ث

من الشمع المنصهر ووضع فً كل منها نموذج خاص . علمت القوالب وتركت فً مكان بارد لمدة 

ٌوم كامل لضمان تصلبها بصورة كافٌة ، ثم ثبتت القوالب الشمعٌة الحاوٌة على النماذج على قطع 

ن اصبح القالب منها خشبٌة خاصة كحوامل بعد ان شذبت كل منها باستعمال شفرة خاصة الى ا

بشكل متوازي مستطٌالت منتظم من الشمع ٌتوسطه النموذج المطلوب لٌكون جاهزاللتقطٌع 

ماٌكرومٌترا 14-1قطعت النماذج بسمك ٌتراوح بٌن Microtome Rotary .بالمشراح الدوار

ماٌكرومٌتر، فرشت المقاطع وهً بشكل  17 هو وكان السمك المناسب لجمٌع االعضاء تقرٌبا

 . البومٌن –بمسحة رقٌقة من الصق الكلٌسرٌن  على شرائح زجاجٌة نظٌفة طلٌت مسبقا R شرطةا

.albumin- Glycerin  ساعة  12 - 4م لمدة ° 45-47ووضعت الشرائح على صفٌحة ساخنة

 .لغرض تثبٌت اشرطة المقاطع وازالة تجعداتها

المقاطع النباتٌة خالل المحالٌل على  الحاوٌةمررت الشرائح الزجاجٌة : زالة الشمع والتصبيغا . ج

 :اآلتٌة

 .م لمرتٌن° 57ساعة بدرجة  4-4زاٌلٌن  .1

 .دقائق 5لمدة  1:1زاٌلٌن الى كحول مطلق  .2



دقائق لكل  5)  26% ، 17% ، 07% ، 57% ، 37سلسلة تنازلٌة من الكحول االثٌلً ) % .3

 .منها

 44- 4%لمدة  57 % مذابة فً كحول اثٌلً بتركٌز 1/4تركٌز Safraninصٌغة السفرانٌن .4

 .%ساعة

دقائق لكل  5)  26% ، 17% ، 07% ، 57% ، 37سلسلة تصاعدٌة من الكحول االثٌلً ) % .5

 .منها

 .%فً كحول اثٌلً مطلق 1بتركٌز  green Fast صبغة االخضر الثابت .6

 .دقائق 5كحول مطلق لمدة  .7

 .دقائق 5ولمدة  1:1بنسبة حجمٌة oil Ceder زاٌلٌن الى زٌت السدر .8

 .دقائق لمرتٌن 3لمدة  زاٌلٌن .9

 نظفت الشرائح من الصبغة الزائدة بقطعة شاش او نشاف . ثم عمل تحمٌل دائمً .11

mounting Permanent بوضع قطرات من مادة) .X.D.P  مادة الصقة( على المقاطع وبعدها

برفق ونقلت الشرائح الى صفٌحة ساخنة ذات درجة حرارة  slide Cover وضع غطاء الشرٌحة

 .ولمدة ٌوم كامل لٌتم جفافها م° 47-45

فحصت النماذج وأخذت ، (Wolverton,1982:375)العملٌات قبل وبعد التصبٌغ تم اجراؤها حسب

القٌاسات الخاصة بالمقاطع وأبعادها باستعمال المقٌاس الدقٌق للعدسة العٌنٌة وصورت تحت الكامٌرا المثبتة 

 Olympus .ــــــــوععلى المجهر المركب من نـــــ Olympus CH3 من نوع

 الصفات التشريحية لألوراق 

دراسة البشرة قٌاس طول وعرض الثغور للسطحٌن العلوي والسفلً لكال النوعٌن تم توضٌحها فً جدول 

بٌنت النتائج لعملٌة سلخ او قشط بشرة الورقة النباتٌة لكال النوعٌن القصب والبردي ان الثغور من  ) 3)

 وفً هذا النوع تكون الخالٌا الحارسة صولجانٌة او دمبلٌة الشكلtype gramineaeالطراز الثغرٌالنجٌلً

shaped bell-Dumb  فً المنظر السطحً وتبدو الخلٌة ضٌقة من الوسط سمٌكة الجدار ومتسعة ومنتفخة

 من الطرفٌن ورقٌقتً الجدار واالختالف بٌن النوعٌن هو فقط فً شكل جدران الخالٌا االعتٌادٌة للبشرة

 wall فً نبات البردي ومتموجة الجدار wall straight المحٌطة بالثغور إذ كانت مستقٌمة الجدار

sinuous  كانت الثغور على السطح العلوي اقل من كثافة من السطح السفلً من (1فً نبات القصب )لوحة

 11.45السطح العلوي بشرة الورقة، كذلك تم حساب دلٌل الثغور لكال النوعٌن إذ كان دلٌل الثغور لبشرة 

و كان دلٌل الثغور لبشرة السطح السفلً 14.05فً نبات البردي، بٌنما سجل دلٌل الثغور فً نبات القصب 

 .(1)جدول  13.4وفً نبات القصب  14.30للبشرة فً نبات البردي 

مستعرضة تبٌن المقاطع ال)4القٌاسات الخاصة بطبقات نصل الورقة مبٌنة فً جدول ) : دراسة نصل الورقة

لنصل ورقة نبات البردي انها مكونة من طبقة البشرة التً تتكون من صف واحد الى صفٌن من خالٌا 

منتشرة بٌن خالٌا البشرة، تلً طبقة البشرة  cells motor صغٌرة الحجم تتخللها خالٌا محركة كبٌرة الحجم



الحزم type aerenchyma وائٌةمنطقة المٌزوفٌل والمكونة من خالٌا برنكٌمٌة من نوع البرنكٌما اله

 لوحة (fibers sheath bundle (الوعائٌة مكونة من الخشب واللحاء وتكون محاطة بالٌاف غمد الحزمة

طبقة من خالٌا البشرة كبٌرة  4-1نصل ورقة نبات القصب على العكس من نبات البردي مكون من ( 3Aو4

ة اخرى تلٌها طبقة المٌزوفٌل المكونة من خالٌا الحجم وغٌر حاوٌة على خالٌا محركة او اي زوائد بشرٌ

الحزم الوعائٌة مكونة من الخشب واللحاء عادة parenchyma folded.برنكٌمٌة من نوع برنكٌما مطواة 

كما ٌمكن ان نالحظ بوضوح وجود مجموعة من sheath bundle fibers والمحاطة بالٌاف غمد الحزمة

 ( B 3و4) لوحةفوق منطقة اللحاء  cell sclerenchyma الخالٌا السكلرنكٌمٌة

 



 

 



 

 المناقشة 

االختالفات التشرٌحٌة بٌن نباتً البردي والقصب واضحة جدا فً معظم المقاطع قٌد الدراسة لكال النوعٌن 

واالختالفات تسهل من عملٌة المقارنة بٌن كال النوعٌن والتفرٌق بٌنهما وكٌف ان كل نوع  وهذه التغاٌرات

 ٌكمل عمل االخر عند تواجدهما فً بٌئة واحدة

من نتائج الدراسة ان اوراق كال النوعٌن ِ القصب والبردي متشابهة من ناحٌة عدد طبقات البشرة إذ  تبٌنإذ 

ا البشرة ولكن الفرق بٌنهما من ناحٌة الحجم ومن ناحٌة انواع صف من خالٌ 4-1ان كالهما حاو على 

 خالٌا البشرة إذ نالحظ ان بشرة البردي مكونة من بشرة ذات خالٌا صغٌرة الحجم تتخللها خالٌا محركة

cells motor  بٌنما فً بشرة القصب الخالٌا كبٌرة الحجم وخالٌة من الخالٌا المحركة، من ناحٌة اخرى

 type فٌل فً اوراق نبات البردي مكون من خالٌا برنكٌمٌة من نوع الهوائٌةمنطقة المٌزو

aerenchymaاما فً اوراق نبات القصب فالمٌزوفٌل مكون من خالٌا برنكٌمٌة مطواة folded 

parenchyma  وهذه النتائج تتفق مع،(Wenerick,1989:136) الذٌن اشارا الى ان

 التً تنمو فً االراضً الرطبة مكونة من نسٌج برنكٌمً هوائً مثل جمٌع االنواعlatifoliaTyphaالنوع

tissue aerenchyma االوراق والجذور المغمورة، الذي ٌشكل المسار الداخلً لنقل الغازات بٌن

(Pazourek, 1977:130). اٌضا اشار الى ان الفراغات الهوائٌة التً تتخلل طبقة البشرة فً نبات و

البردي تعد صفة خاصة تمٌز بٌن االنواع االخرى التابعة للجنس نفسه وبٌن انواع اخرى تابعة الجناس 
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