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 المحاضرة االولى                      Cellالخلية

 
بأنها الوحدة االساسية للكائن الحي التي لها القدرة وبشكل مستقل على التكاثر الخلوي او االنتاج  Cellتعرف الخلية 

Reproduction والتي تتكون من السايتوبالزم والنواة )او منطقة نووية( ومحاطة بغشاء خلوي                                    .
من الدهون المفسفرة  Bilayerمحاطة بغشاء مكون من طبقتين مزدوجة  unitوتعرف الخلية ايضًا بأنها وحدة  

Phospholipids  وتحتوي هذه الوحدة على االنزيماتenzymes  وعناصر اخرى تمكنها من القيام بالعمليات
المستقل واما االيض فانه يستند الى اساس توليد المركب  reproductionلخلوي والتكاثر ا metabolismااليضية 

واما التكاثر الخلوي فهو يستند الى المادة الجينية  ATPالغني بالطاقة الكيميائية وهو ادنوسين ثالثي الفوسفات 
  .                             الحاملة للمعلومات الوراثية DNAالوراثية 

 
  Cell Theoryخلية نظرية ال

 وضع عالم النبات االلماني شاليدن فكرة ان الخاليا هي وحدات التركيب في  1838في العام 

وضع عالم الحيوان االلماني شوان فرضيات شاليدن على الحيوان وكالهما قد افترض  1839النبات وفي العام 
بأن الخلية هي الوحدة االساسية للتركيب والوظيفة في الحياة وهذا مايعرف حاليًا بمبدأ الخلية وفي الحقيقة فأن 

 Oken ،(1807)( 1805باحثين اخرين امثال )شاليدن وشوان قد استندا في فرضيتهم هذه على ما توصل اليه 
Mirbel ،(1809) Lamarck (1824) Dutrochet ،(1826) Turpin                                               

 :                          وتضمنت هذه النظرية البنود اآلتية
هناك كائن على االرض له صفة الحياة وليس الخاليا هي الوحدات االساسية للحياة على االرض واليوجد  -1

 مكونًا من الخاليا

جميع الكائنات الحية مبنية من الخاليا وكل كائن حي على االرض مكون اما من خلية واحدة او من خاليا  -2
 متعددة.

ها نشأت جميع الخاليا السابقة )او السلف( من انقسام الخاليا الحية وليس بتجميع اجزاء الخلية ومواد -3
 .                                            الكيميائية أي ان المبدأ هو من الحياة تأتي الحياة

 الخاليا هي الوحدات الوظيفية للحياة حيث تتم فيها كل التفاعالت الكيميائية الدامة حياتها وتكاثرها. -4
 النسجة التي تقوم بوظيفة وحدات منفردة.ان الخاليا المتعددة للكائنات الحية ترتبط احيانًا لتكوين ا -5
ان الخاليا في الكائنات متعددة الخاليا تتجمع وتترابط باحكام لكي تتمكن من االنقسام فتأخذ شكاًل متميزاً  -6

هي اشبه بحجر الزاوية للعلوم وكما ان الوحدات  Cell theoryوتقوم بالوظائف الضرورية. ان نظرية الخلية 
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االساسية للمادة هي الذرات والوحدات االساسية للمركبات هي الجزيئات فالوحدات االساسية للحياة هي الخاليا 
ولكن ليست الخاليا بتلك الدرجة من البساطة لكي نعدها المادة البنائية للحياة كالجزيئات التي تبنى من الذرات 

ع االجزاء الحية وتجعل الحياة ممكنة وتؤدي وظيفتها وانما هي المادة الحية من الكائن الحي التي تتضمن جمي
 Reproductionواالنتاج  Energy useواستخدام الطاقة  Movementوالحركة  Organizationكالتنظيم 

وغيرها وعليه فال يمكن ان نفهم حقيقة  Growthوالنمو  Response to stimuliواالستجابة للمحفزات 
تها الحية البسيطة )الخاليا( فنظرية الخلية اشارت الى نقطة جوهرية من خالل الكائنات الحية مالم ندرس وحدا

التركيز على الخاليا ثم قام العلماء بوضع اسئلة محددة حول كيفية عمل الحياة واكتشفوا الكثير من االجابات 
 .                               واالسرار ذات االهمية الكبيرة

 
  ياالخواص المشتركة للخال

تختلف الخاليا فيما بينها من حيث الحجم والشكل والذي يعتمد على نوع الكائن الحي ووظيفته وبالرغم من هذه 
  :                           االختالفات اال ان لمعظم الخاليا خواص اساسية مشتركة وهي

تمكنها في الحصول على الطاقة من المحيط  Metabolic machinariesامتالك الخلية الية ايضية  -1
المواد الغذائية الى مواد كيميائية  Catabolismكاالستفادة من الضوء كما في النباتات الخضراء ومن تقويض 

 .                           ATPوتدعى هذه الطاقة الكيميائية ادنوسين ثالثي الفوسفات  Metaboliteأبسط 
ستعمال هذه الطاقة لغرض دعم وادامة حياتها حيث تتضمن حركة مكونات الخلية من جزء الى قابلية الخلية ال -2

آخر ضمن الخلية وكذلك قابلية انتقال هذه المركبات الى داخل وخارج الخلية وكذلك قابلية الخلية على تحويل 
                           utionReprodالجزيئات من شكل الى آخر لتعويض المركبات المفقودة لغرض النمو واالنتاج 

                                 تعمل على تصميم او تخطيط بناء المركبات المختلفة DNAامتالك الخاليا مجموعة من الجينات في -3
  .Cell membraneامتالك الخلية حدودًا مثبتة بينها وبين الخاليا االخرى اال وهو غشاء الخلية  -4

 Shape and Size of the cellخلية شكل وحجم ال

ان الخاليا توجد باحجام واشكال مختلفة تتكيف وفقًا الى االجواء المختلفة او نتيجة للوظائف المتخصصة ضمن 
 0.2فالخاليا تتراوح في الحجم من اصغر خلية للبكتريا وهي  multicellular organismالكائن المتعدد الخاليا 

انجات ويمكن ان تكون  6مايكروميتر الى بيوض الطيور واكبرها بيضة النعامة والتي تبلغ قطرها ما يقرب من 
وكريات الدم  Amaebaحيث تتحول باستمرار الى اشكال مختلفة كاالميبا  Variableالخلية ذات شكل متغير 

  ( وهذه االشكال هي:Fixedوهناك الخاليا ذوات الشكل الثابت )او المحدد  ucocytesLeالبيض 
  .                         ومن امثلتها طبقة البشرة العليا والسفلى Flattenedالمسطحة  -1
 .      Folliclesومن امثلتها خاليا الغدة الدرقية  Cuboidalالجيبية  -2
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  .        ومن امثلتها الخاليا التي تبطن االمعاء Columnarالعمودية  -3
  .           مثل كريات الدم الحمر Discoidalالمقعرة  -4
  .          مثل بيض عدد كبير من الحيوانات Sphericalالكروية  -5
  .          مثل الياف العضالت الملساء Shape-Spindleالمغزلية  -6
  .           مثل الخاليا العصبية Elongatedالطولية  -7
 مثل الخاليا الصبغية للجلد. Branchedالمتشعبة  -8

 

 

 

 تعريف علم الخلية

بانه العلم الذي يهتم بدراسة تركيب الخلية ووظيفتها وتكاثرها والتركيب الجزيئي لها   cytologyيعرف علم الخلية
العلم الذي يهتم بدراسة انواع الخاليا وتخصصاتها ووظائفها وتركيبها ويهتم ايضًا بوراثة الخلية ويعرف ايضًا بانه 

هو احد الفروع الفتية لعلوم  Cell Biology(وان علم الخلية والذي يعرف حاليًا بعلم حياة الخلية )بايلوجية الخلية
ودورها في وحدة بناء الكائن الحي وان   Organellesالحياة يتناول دراسة تركيب ووظيفة العضيات الخلوية
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 هي الوحدة األساسية للكائن الحي والتي لها القدرة وبشكل مستقل على التكاثر او االنتاج  Cellالخلية
Reproduction والتي تتكون من السايتوبالزم والنواة [او منطقة نووية] ومحاطة بغشاء خلوي                      

يضم ثالثة اتجاهات: االتجاه االول هو علم الخلية الكالسيكي الذي يهتم بدراسة التراكيب  كان علم حياة الخلية 
الخلوية المشاهدة بواسطة المجهر الضوئي واالتجاه الثاني هو علم وظيفة الخلية والذي يهتم بالكيمياء الحيوية 

اه الثالث والذي يفسر الخلية على والفيزياء الحيوية ووظائف الخلية في حين كان علم حياة الخلية يكون االتج
مستوى الجزيئات كالجزيئات الكبيرة مثل االحماض النووية والبروتين. اما في الوقت الحالي فهنالك ترابط بين هذه 

 . االتجاهات الثالثة ولم تعد اتجاهات منفصلة ويستخدم علم الخلية وعلم حياة الخلية كمرادفان
 

                               Historical Backgroundنبذة تأريخية
أوضحوا ان جميع   Paracelsusق.م و Aristotle (384- (322أن الفالسفة االغريق القدماء مثل ارسطو

الحيوانات والنباتات رغم تعقيدها فأنها تتألف من عناصر قليلة والتي تكون متكررة في تلك المجاميع وقد كانوا 
وبية لتلك الكائنات مثل الجذور واالوراق واالزهار والشائعة في مختلف النباتات يشيرون الى التراكيب االنكلوسك

وكذلك القطع واالعضاء في عالم الحيوان وبعد قرون وبسبب اختراع العدسات المستعملة في التكبير فان االبعاد 
مشاهدة االشياء واشار الى استخدام العدسات في  1485عام   Davinciاالنكلوسكوبية قد اكتشفت من الباحث

فان عالم االحياء السويدي كونراد جسز نشر نتائج دراساته حول تركيب مجموعة من  1558الصغيرة وفي عام 
وقد كانت مخططاتة للبروتوزوا تتضمن العديد من التفاصيل اليمكن ان   foraminiferaالطليعيات الي تدعى

هذه هي السجل االول او المبكر الستخدام االجهزة  تظهر اال اذا استخدم مجموعة من العدسات المكبرة وربما
المكبرة في الدراسات البايولوجية لذلك فان النمو والتطور في علم حياة الخلية مبدئيًا قد اشترك مع تطور العدسات 
البصرية واستخدام هذه العدسات في تركيب المجاهر المركبة لذلك فان اختراع المجهر وتطوره كان يجري جنبا الى 

 .J .و  F. Janssenبواسطة 1590جنب مع التطور في علم حياة الخلية. ان اول مجهر مركب قد اخترع عام 
Janssen  فأن العالم االيطالي 1610وفي العامGalilei Galileo   اخترع المجهر البسيط والذي يحتوي على

للحشرات كما ويعد العالم االيطالي عدسة مكبرة واحدة وقد استخدم لدراسة تركيب القرنية في العين المركبة 
مالبيجي من بين االوائل الذين استخدموا المجهر في فحص ووصف شرائح رقيقة من االنسجة الحيوانية المأخوذة 
من بعض االعضاء مثل الدماغ والكبد والكلية والطحال والرئات واللسان وكذلك درس االنسجة النباتية وقد اقترح 

ثم جاء بعد ذلك العالم االنكليزي روبرت هوك   utriclesركيبية وسماها او اطلق عليهابأنها تتركب من وحدات ت
وقد فحص  1665وهو اول من استخدم مصطلح الخلية وقد ارتبط اسمه باستخدام مصطلح الخلية في عام 
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وقد نشر شرائح رقيقة مأخوذة من قطعة من الفلين الجاف بواسطة استعمال مجهره المركب الذي صنعه بنفسه . 
وقد كان وصفه البسيط للفلين كبيوت النحل وقد كانت   Micrographiaهوك مجموعة من المقاالت تحت عنوان

الخاليا فارغة من المكونات الحية وكان يعتقد بأن الخاليا التي شاهدها تشابه االوردة والشرايين في الحيوانات 
هذا لم يظهرها. وقد استخدم عدساته في بناء مجاهر عديدة وانها ممتلئة بالعصير في النباتات الحية ولكن مجهره 

وصف كائنات  1675ويعد االول في مشاهدة الخاليا الحية الحرة وفي العام × 300منها قد يصل تكبيرها الى 
مجهرية في ماء المطر جمعها بواسطة انابيب مغروسة في التربة اثناء هطول المطر وان رسوماته تتضمن انواع 

يا كما يعد العالم ليفنهوك االول في وصف خاليا النطفة لالنسان والكالب واالرانب والضفادع واالسماك من البكتر 
والحشرات وفي مشاهدة حركة خاليا الدم في اللبائن والطيور والبرمائيات واالسماك وقد الحظ ان هذه الخاليا في 

)النواة( في حين كانت الخاليا لالنسان وبقية االسماك والبرمائيات كانت بيضوية في شكلها وتحتوي جسم مركزي 
مجموعة من الفحوص   N. Grewاللبائن دائرية كما الحظ العضالت المخططة. وكما نشر عالم النبات االنكليزي

المجهرية كمقاطع مأخوذة من االزهار والجذور والسيقان للنبات والتي تشير يوضوح انه قد حدد الطبيعة الخلوية 
ية. وخالل القرن التاسع عشر كانت هناك العديد من االختراعات والمالحظات وقد صيغت معالم عدد لالنسجة النبات

الباحث ميربيل صرح بأن جميع االنسجة  1807من النظريات مثل نظرية الخلية ونظرية البروتوبالزم وفي عام 
اوضح بان جميع االنسجة   R. Dutrochetفان العالم الفرنسي 1824النباتية مكونة من خاليا وفي العام 

فأن العالم االنكليزي روبرت براون قد  1831النباتية والحيوانية هي عبارة عن تجمع من خاليا كروية وفي العام 
                      اكتشف النواة في الخاليا وسماها بهذا االسم وقد اشار الى ان النواة من المكونات الرئيسة والثابتة في الخاليا

 
       Relation of cytology with other sciencesة علم الخلية بالعلوم االخرىعالق

بالنظر لتعدد الفروع والمجاالت العلمية والتشعب لالختصاصات فقد وجدت بينها عالقات متطورة ودقيقة حيث ان 
ولذلك فقد اضحى لعلم الخلية العلم الواحد اليؤدي مهامه بكفائة عالية بمعزل عن العلوم االخرى والتقنيات االخرى. 

اتصاالت وثيقة ومباشرة مع العديد من الفروع والمجاالت العلمية كعلم الوراثة وعلم الكيمياء الحياتية وعلم الحيوان 
وعلم النبات وعلم التشريح وعلم االنسجة وعلم الفسلجة وعلم االمراض وعلم االجنة فعن عالقته بعلم االجنة فأن 

متعلقة بالخلية وهي مشاكل متعلقة بنمو الجنين واالنقسام الخلوي هي مسائل حيوية هناك مشاكل علمية 
وضرورية بالنسبة الى نشوء ونمو الجنين وهي ايضًا االساس المعتمد لتنظيم نمو الكائن الحي لذلك على علماء 

  . ات الموجودة فيهااالجنة ان يكونوا على معرفة جيدة للتركيب االساسي للخلية واهمية وتوزيع كل من العضي
اما عن العالقة بعلم الوراثة فإن التقاء علم الوراثة وعلم الخلية يأتي بعد ان أصبح انقسام الخلية في اواسط القرن 
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ان الوراثة هي نتيجة   Wilsonالتاسع عشر الظاهرة الرئيسة لتكاثر الكائنات الحية واعتبر الباحث ولسون
فقد ابتكر  1885في عام   Weismanالنقسام اما بالنسبة للباحث وايزمانألستمرارية صفات الخلية بواسطة ا

أي ان انتقال العوامل الوراثية من جيل الى اخر يحدث عن طريق جراثيم   Germplasmنظرية البالزما الجرثومية
وتختلف هذه   Ovumوالبيضة  Spermatozonخاصة وموضع هذه الجراثيم هي العناصر التناسلية المني

كما اكد هذا الباحث على حقيقة االخصاب وبين ان عدد   . Somatic cellsاثيم عن الخاليا الجسميةالجر 
تؤدي الى   Weismanالكروموسومات تبقى ثابتة في الخلية وكما ان التجارب التي اجراها الباحث وايزمان

لكي   Gametogenesisاجاستنتاج يؤكد بوجوب حصول اختزال في عدد الكرموسومات اثناء عملية توليد االمش
 وفول  Hertwingال تحصل زيادة مستمرة في عدد الكروموسومات بعد كل عملية اخصاب. اما العلماء هيرتوينج

Fol وستراسبورجرStrasburger   فقد اكتشفوا ان النواة التي تحمل العوامل الطبيعية للوراثة ولكن  1874عام
  Chromosomesهي المادة التي تتكون منها الكرموسوماتاوضح على ان الكروماتين   Rouxالباحث روكس

فيما بعد ان الوحدات   Weismanولها ترتيب خيطي وان الكرموسومات موجودة داخل النواة واعتبر وايزمان
الوراثية والتي سميت فيما بعد بالجينات مرتبة على طول الكرموسوم. ان القوانين االساسية للوراثة قد اكتشفت من 

من خالل دراسة على نبات البازالء والذي اكد على  1865سنة   Gregor Mendelالم جريجور مندلقبل الع
فرضية االنعزال الحر للصفات الوراثية ولكن التعقيدات الخلوية التي تحدث في الخاليا الجنسية لم تكن معروفة في 

عندما اكد علماء  1901قليلة جدًا حتى  ذلك الوقت كانت من االسباب التي جعلت االهتمام بقوانين مندل الوراثية
على اهمية قوانين مندل من جديد   De Vriesودي فرايز  Corrensوكورينز  Tscherrmakالنبات تشيرماك

وفي هذا الوقت كان مفهوم علم الخلية قد تقدم بشكل ملموس حيث نجح بتعليل قوانين مندل في الوراثة وقد تأكد 
اما بالنسبة للخاليا التكاثرية او الكاميتات   Diploid (2n)المجموعة الكروموسوميةان الخاليا الجسمية ثنائية 

فضاًلعن ذلك فأن علماء الخلية الحظوا بأن الدور الذي   Haploid (In)فهي احادية المجموعة الكروموسومية
الوراثية للكائن الحي  له عالقة وثيقة بالظواهر  Meiosisتقوم به الكرموسومات خالل عملية االنقسام االختزالي
بأن تحديد نوع الجنس في الكائن  1902عام   McClungواعتمادًا على هذه االكتشافات فقد اقترح ماك كلونك

  Boveriالحي له عالقة بكرموسومات خاصة. اما نظرية الكرموسوم في الوراثة فقد قدمت من قبل بوفيري
 الختزال وبدأت الدراسة الخلوية لعملية االنقسام الخلويكما شاهد بوفيري واخرون عملية ا  Baltzerوبالتزر

Meiosis وقد تمكن مورجانMorgan   من تحديد العديد من الطفرات وأحد هذه الطفرات )العين  1910سنة
البيضاء( في حشرة الدروسوفيال كانت مرتبطة بالجنس لذلك اكد مورجان واخرون نظرية الجينات واعتبروا وجود 

على ان   Morganعلى الكرموسومات مسؤولة عن الصفات الوراثية كما برهن مورجان  Lociعوحدات او مواض
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في االنثى وان عملية اعادة   Recombinationزوجين من الجينات المرتبطة جنبًا تعطي اتحادات وراثية جديدة
في االنثى. هذه البحوث االتحاد هي عملية غير عشوائية أي ان الجينات المرتبطة جنبًا تكون مرتبطة مع بعضها 

 والتجارب والدراسات الوراثية المنفصلة عن باقي فروع علوم الحياة ادى الى ظهور علم منفصل سمى بعلم الوراثة
Genetics من قبل الباحث باتيسونBateson   ولكون هذه االبحاث تختص بالخلية لذا بقي علم  1906عام

  Cytogeneticsفرع من علم الوراثة سمي بعلم الوراثة الخلوية الوراثة ذو عالقة وطيدة مع علم الخلية ونشأ
كما ارتبط علم الوراثة فيما بعد بعلم الكيمياء الحياتية الن الدراسة وصلت الى مستوى الجزيئات المكونة للعوامل 

                       ar Moleculالوراثية مما ساعد في ظهور حقل علمي جديد سمي علم الوراثة الجزيئي
فهناك عالقة وثيقة ما   Relation of cytology with biochemistryاما عن عالقته بالكيمياء الحياتية

بين علم الخلية وعلم الكيمياء الحياتية وتظهر هذه العالقة من خالل اكتشاف علماء الكيمياء الحياتية للبروتين 
ن تتكون من وحدات صغيرة تسمى باالحماض واكدوا على ان جزيئة البروتي 1920سنة   Fischerومنهم فيشر

االمينية ومن التطورات االخرى اكتشاف االنزيمات ودورها كعوامل مساعدة واهميتها في تحويل الطاقة وفي 
من عزل  1934عام   Hoverوهوفير  Bensleyالفعاليات الحياتية الخلوية المختلفة. وقد تمكن العالمان بنسلي

من الخلية بكميات تكفي للتحليالت الكيميائية والفيزياوية وهذه هي الطريقة التي  ia Mitochondrالمايتوكوندريا
ادت فيما بعد الى معرفة المايتوكوندريا على انها مركز تفاعالت االكسدة واالختزال في الخلية وانها تحتوي على 

 .                     جميع االنزيمات الخاصة بهذه التفاعالت
  Cellلغرض الدراسات الخاصة بالفعاليات االيضية الخلوية  Isotopsالنظائر المشعةوقد استعملت 
Metabolism   ومن اهم االكتشافات التقدم الكبير الذي حصل على مستوى الدراسات الخلوية وذلك نتيجة

ؤيتها بالمجهر لدخول المجهر االلكتروني. حيث تمكن العلماء من مالحظة العضيات الخلوية الدقيقة التي يتعذر ر 
اصبح من الممكن تحديد التفاعالت االنزيمية   Cytochemistryالضوئي. هذا وبتطور دراسة كيمياء الخلية

بواسطة المجهر االلكتروني حيث بواسطتها عرفت مواضع االنزيمات في الخلية. وهناك اكتشافات مهمة اخرى 
التدوير الفائقة جدًا بحيث تمكن العلماء من فصل ذات سرع   Centrifugationمنها دخول تقنية النبذ المركزي

العضيات الخلوية عن بعضها البعض باالضافة الى التعرف عليها بشكل مستفيض وكما استخدمت تقنية التصوير 
في تحديد مواقع العضيات وحركة الجزيئات بين التراكيب الخلوية   Autoradiographyاالشعاعي الذاتي

                          .Vacular لبروتينات االفرازية عبر الجهاز الفجوي السايتوبالميالمختلفة ومنها انتقال ا
او علم   Botanyاو علم النبات  Zoologyواما عن عالقته بالعلوم االخرى فال يمكن دراسة علم الحيوان

 علم االمراضاو   Physiologyاو علم وظائف االعضاء  Histologyاو علم االنسجة  Anatomyالتشريح
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Pathology  بدون معرفة معلومات أساسية في تركيب الخلية ووظيفتها. ان المرض حالة اولية للنشاط غير
الطبيعي في الخلية لذا فالبد ان تكون هناك عالقة بين علم الخلية من جهة وعلم االمراض والصحة من جهة 

ولكي نفهم المرض يتطلب دراسة الخلية الحية  اخرى حيث يعد فهم الخلية حجر االساس في هذا البناء العلمي
السليمة وكيف يمكن ان يصيبها االعتالل لنصل الى فهم عملية الخلل الذي ينعكس في مرض معين ومن ثم فهم 
اساس الحالة المرضية ككل. وترتبط دراسات علم الخلية مع الفعاليات الفسيولوجية المختلفة حيث وضعت العديد 

طبيعة الفسيولوجية الكيميائية التركيبية لبروتوبالزم الخلية كما اجريت العديد من الدراسات من الفرضيات حول ال
التي تتعلق بطبيعة سايتوبالزم الخلية وحركتها والحركة االميبية وحركة االسواط وانتقال الجزيئات في داخل الخلية 

بطبيعة الغشاء البالزمي من النواحي وباالضافة الى انقباض العضالت. كما اهتم الباحثون في هذا المجال 
التركيبية والوظيفية واقترحوا العديد من النماذج لوصف تركيب الغشاء البالزمي كذلك اهتموا بآليات عبور المواد 

وكذلك النمو والتغذية واالفراز باالضافة الى   Active transportعبر الغشاء البالزمي ومنها النقل الفعال
  Cellاالخرى. وأن هذه الدراسات ساعدت على ظهور علم جديد سمي بعلم فسلجة الخليةالفعاليات الخلوية 

physiology  ولعلم الخلية ايضًا عالقة متينة مع علم التصنيفTaxonomy   فاالبحاث والدراسات الحديثة في
ا من كائن حي تصنيف الكائنات الحية مبنية اساسًا على كرموسومات الخلية وعلى االختالف في عددها وشكله

ان الكرموسومات لكونها حاملة للعوامل الوراثية يجب ان تعتبر االساس   Stebbinsالى آخر وقد الحظ ستيبنس
المعتمد عليه في العالقة بين الخلية والتصنيف ومن الدراسات المهمة في هذا المجال هي المقارنات التفصيلية 

سام االختزالي وخاصة عند حدوث عملية التهجين وكذالك دراسة الكاملة للطرز الكرموسومية وتحليل عملية االنق
التفاعالت الكرموسومية الطبيعية والتركيبية فالدراسات حول منشأ بعض النباتات المهمة مثل نباتات المحاصيل 

 .كالقمح والشعير والقطن قد وضحت بصورة جيدة مثلها في ذلك مثل الدراسات الخاصة بالخلية وبالوراثة

 


