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ور المعاملة الحراریة في تحفیز االنقسام الخلوي وتكوین الكالس من زراعة المعلقات الخلویة لنباتات د
ي قطرات االكار المتعددةفHelianthus annuusزھرة الشمس 

جدان سالم قاسمومیلة ھزاع رشیدج
العراق-جامعة الموصل -كلیة التربیة –سم علوم الحیاة ق

لخالصةا
سة الحالیة في انشاء المعلقات الخلویة المشتقة من الكالس الھش لقطع السیقان تحت جحت الدران

Helianthus annuusالفلقیة لبادرات زھرة الشمس  L. المستحدث في وسطMS الصلب المضاف الیھ
(NAA)ك یلتر من نفثالین حامض الخل/ ملغم١، Benzyl adenine (BA)لتر من البنزایل ادنین / ملغم٢

Naphthaleneacetic acid . اظھرت نتائج زراعة كثافات مختلفة من مزارع المعلقات الخلویة بالطمر في
والمضاف الیھا الوسط السائل ، Multiple Drop Array (MDA)االكار بتقانة قطرات االكار المتعددة 

التي نقلت بنجاح الى یات الكالس احدوث انقسامات خالیاھا وتكوینھا للمستعمرات الخلویة وتطورھا الى بد
ونسبة تكوین بدایات الكالس % ٣٤.١-٢٧.٨وتراوحت نسبة تكوین المستعمرات الخلویة . وسط االدامة

وتناول ھذا العمل دراسة تاثیر المعاملة الحراریة بتعریضھا للدرجات  %. ٤٠.٢-٣٠.٣
م لفترات قصیرة المدى ٢٥,٣٠,٣٥,٤٠,٤٥,٥٠ ْ . دقیقة١٥,٢٠ى طویلة المدىدقیقة واخر٥,١٠◌

واقتصرت معاملة البرودة على درجة الصفر المئوي على انقسامات خالیا المعلقات الخلویة المزروعة بتقانة 
قطرات االكار ، واظھرت النتائج ان المعاملة الحراریة شجعت انقسامات الخالیا اذ باشرت الخالیا بانقسامھا 

ا مزارع المعلقات الخلویة لنبات زھرة الشمس للمعاملة تعریض خالینوا. ایام٥-٢االول مبكرا وخالل 
. الباردة ادى الى اخفاق الخالیا في مباشرة انقسامھا

لمقدمةا
وفر مزارع المعلقات الخلویة نظاما جیدا لدراسة سلوك خالیا النبات بسبب وجود اعداد كبیرة من ت

اء ھــذه المزارع ، كما انھا توفر مجاال كبیرا دم في انـشخالخالیا المفردة في الوسط الغذائي السائل المست
تمتاز نباتات زھرة ). ١٩٧٥،Wetterو Gamborg(لمتابعة انقسام الخالیا المفردة وتوسعھا وتخصصھا 

الشمس عموما بسھـولة استجابتـھا الستحداث الكالس من اجزائھا المختلفة في الوسط الزرعي المدعم باضافة 
.)١٩٨٨،Hassanو Mohammad( كلوروفینوكس حامض الخلیك ثنائي ٢،٤الكاینتین و 

شارت مجموعة من الدراسات الى اھمیة زراعة المعلقات الخلویة المشتقة من البروتوبالست او ا
( ویعتمد نجاح ھذه التقانة على كثافة الخالیا المزروعة ونـوع الوسـط الزرعي المـستـخدم . مـن الكالس 

Kassnyanski وMenezel ،لقد استخدمت تقانة قطرات االكار المتعددة ). ١٩٩٣Multiple-drop-
array(MDA) في زراعة بروتوبالست الخالیا النباتیة)Dixon ،اذ اتبعت في زراعة ) ١٩٨٥ ،

. )١٩٩٣واخرون ، Samaj( بروتوبالست السیقان تحت الفلقیة لزھرة الشمس النتاج الكالس واالجنة 
على مشكلة صعوبة تمایز كالس االجزاء النباتیة ، فقد امكن الحصول على نباتات من في التغلبكوكذل

تشیر مجموعة من االدلة المتـزایدة الـى ). ٢٠٠٤الجواري ، (كالس المعلقات الخلویة لسیقان الباقالء 
التاثیـرات

ضیة في الخلیة متمثلة في بناء سارات االیمالیجابیة للمعاملة الحراریة في بعض االنظمة النباتیة وتحفیزھا للا
ضال ف).٢٠٠٠واخرون ، Heat Shock Protein)Lee (HSP)تراكم بروتینات جدیدة یطلق علیھا و

عملیة االكسدة وتشجع بناء انزیمات مانعة لالكسدة في زعن االدلة التي تشیر الى ان الصدمة الحراریة تحف
م°٤٠الخلویة لنبات زھرة الشمس حتى درجة حرارة عدد من النباتات حیث ان تعریض مزارع المعلقات

عرفةملىالحالیةالدراسةادفتھ). ١٩٩٧واخرون ، Mita(ساعات ادى الى بناء بروتینات جدیدة ٣مدة 
تكوینولشمساھرةزنباتللخلویةالمعلقاتاالیاخنقساماتالىعلمختلفةاةیلحرارالمعامالتاأثیرت
.لمتعددةاالكاراطراتققانةتاداعتمبنھاملكالسازارعم

لبحث مستل من رسالة ماجستیر للباحث الثاني ا
٢٩/٣/٢٠٠٦وقبولھ  ١٨/١٢/٢٠٠٥اریخ تسلم البحث ت

طرائقھولبحثاوادم
Sunflower (Helianthus annuusرعت بذور زھرة الشمسز: نتاج البادرات المعقمةا L.) المعقمة

الصلب الخالي من ) ١٩٦٢، Skoogو MS)Murashigeن وسط م٣مس٥٠سطحیاً بوضعھا على سطح 
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قنینة ، وحفظت العینات في غرفة الزرع في /بذور ٣معدل ب٣سم٢٥٠منظمات النمو في قنینة بحجم 
مدة ثالثة ایام حتى ظھور الجذیر والرویشة ، بعدئذ نقلت م°٢± ٢٥ظروف ظالم تام ودرجة حرارة 

١٥٠٠ساعات ظالم وشدة اضاءة ٨/ ساعة ضوء١٦لضوء والظالم المتعاقب ف اوالعینات النباتیة الى ظر
.لوكس لحین بلوغھا اسبوعاً واحداً من العمر الستخدامھا مصدرا لالجزاء النباتیة

غم من كالس ١اخذت قطع بوزن :نشاء مزارع المعلقات الخلویة من كالس السیقان تحت الفلقیة وادامتھاا
یوما والنامي في وسط االستحداث٢١ھش الفتي بعمر الةالسیقان تحت الفلقی

٣سم١٠٠ووضعت في دورق زجاجي حجم ) . BAلتر /ملغم٢+ NAAلتر /ملغم١+MS(المنتخب 

، سدت فوھات BAلتر /ملغم٢وNAAلتر /ملغم١السائل المضاف الیھ MSن وسط م٣سم٢٥او على ح
Shaking incubator Newفي الحاضنة الھزازة عت ضالدوارق بطبقتین من رقائق االلمنیوم وو

Brunswick USA) دقیقة/دورة١٥٠وبسرعة دورانیة م°٢±٢٥في ظروف ظالم تام ودرجة حرارة
)Morris وFowler ،ساعة ورشحت من خالل منخل دقیق ٢٤رفعت الدوارق من الحاضنة بعد ). ١٩٨١

الزالة µm 46(Plant Genetic Manipulation Group.Nott.Univ.UK)معقم ذي فتحات بقطر 
الكتل الخلویة غیر المفككة والسماح بمرور الخالیا المفككة المفردة واعیدت المزارع الى الحاضنة بنفس 

الزجاجیة ادیمت مزارع المعلقات الخلویة كل اربعة ایام برفع الدوارق ). ١٩٨٠، Gresshoff( الظروف السابقة
ساعات الستقرار الخالیا ٣-٢ئل مستندة الى جانب كابینة الزرع مدة و ماحمن الحاضنة ووضعھا على ن

اعقبھا التخلص من الوسط السائل عن طریق سكبھ بعنایة دون فقد الخالیا المستقرة ، بعدئذ اضیف . وركودھا
٢لتر و / ملغم١بتركیزNAAالسائل المضاف الیھ MSمن وسط ٣سم٥٠الى الخالیا المترسبة 

.سدت فوھات الدوارق الزجاجیة واعیدت الى الحاضنة الھزازة بنفس الظروف السابقة. BAرلت/ملغم
٧٢و٤٨و٢٤من مزرعة المعلق الخلوي بأعمار ٣سم٠.١اخذ :حدید كثافات مزارع المعلقات الخلویةت
یتر ممایكرولیتر ووضع على شریحة الھیموسایتو١٠٠ساعة من التحضین باستخدام ماصة دقیقة حجم ٩٦و

(Labsco,W.Germany) وحسبت اعـداد الخـالیا في كل مرحلة من عمر المـزرعة)Hinton
).١٩٧٩، Mouloodو
٠.١ضعت عینة عشوائیة من مزرعة المعلق الخلوي بحجم و: قدیر حیویة واحجام خالیا المعلقات الخلویةت

ة تحتوي على تدریجـات نییلى شریحة زجاجیة وفحصت بالمجھر الضوئي االعتیادي المجھز بعدسة عع٣سم
قدرت نسبة حیویة خالیا ). ٢٠٠٠، Mehmet(لقیاس احجام الخالیا Ocular micrometerقیـاسیة 

باستخدام صبغة االیفان الزرقاء ) ١٩٧٣، Edwardsو Kanai(المعلقات الخلویة باتباع الطریقة القیاسیة 
Evan blue(BDH chemical Ltd. Poole, England) .الصیغة االتیة لحساب نسبة ت دواعتم

. الحیویة

)١٩٧٠، Paul(١٠٠× =                                               الحیویة % 

رعة المعلق الخلوي زعینة من م/ ٣عینات حجم سم٥خذت ا: عریض المزارع الخلویة للمعاملة الحراریةت
وضعت كل منھا في و٣سم/ خلیة١٠٣× ٨.٥-٧.٣بین بكثافة الیوم الرابع من عمر المزرعة التي تراوحت 

٤٥و٤٠و٣٥و٣٠و٢٥انبوبة اختبار معقمة ، عرضت العینات لدرجات حراریة مختلفة منتخبة عشوائیاً  
دقیقة ممثلةً المعامالت ٢٠و١٥المدى ومدة دقائق ممثلة المعامالت الحراریة قصیرة١٠و٥مدة م°٥٠و

تعرض انبوبة االختبار الحاویة على العینة النبـاتیة للمعامـلة ). ٢٠٠٣واخرون ، Hong(الحراریة 
الحراریة المطلـوبة بغمرھا باستـثنـاء فوھتھا المقفلة في حمام مائي مثبتاً على الدرجة الحراریة المطلـوبة 

)Irina ، شرة في وبعد انتھاء مدة التعریض ، ترفع االنبوبة من الحمام المائي وتوضع مبا) ٢٠٠٢واخرون
ِ على ماء بدرجة حرارة الغرفة ، وعرضت خمسة عینات اخرى بنفس الحجم لدرجة الصفر  وعاء حاو

٥المئوي بوضع االنابیب التي تحتویھا في مبروش الثلج الموجود في الثالجة ولمدد زمنیة امدھا صفر و
.تھاوبعد االنتھاء من تعریض جمیع العینات یتم االعداد لزراع. دقیقة٢٠و١٥و١٠و
ن مزرعة المعلق الخلوي بكثافة الیوم م٣سم١خذ ا: راعة المعلقات الخلویة بتقانة قطرات االكار المتعددةز

١یف الیھضووضع في انبوبة اختبار معقمة وا٣سم/ خلیة ١٠٣× ٨.٥-٧.٣الرابع من عمر المزرعة 
مزج الخلیط . م°٤٠م مائي بدرجة من االكار السائل المعقم مسبقا والموجود في حما% ٣من محلول ٣سم

طبق /قطرات١٢-٨جیدا بصورة سریعة لتجنب تصلبھ ، وزع المزیج بشكل قطرات متماثلة الحجم بمعدل
نة الزرع التمام تصلب یتركت االطباق مفتوحة داخل كاب. (Sterilin, UK)سم ٩بتري بالستیكي قطر 
BAلتر / ملغم٢وNAAلتر / ملغم١لیھ السائل المضاف اMSمل من وسط ٦القطرات اعقبھ اضافة 

عدد الخالیا المیتة-المجموع الكلي للخالیا
المجموع الكلي للخالیا
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غلقت االطباق وسدت ). ١٩٨٥، Dixon(لكل طبق مع مراعاة عدم غمر القطرات بالوسط السائل 
لوكس في نظام ٨٠٠-٧٠٠وشدة اضاءةم°٢±٢٥بالبارافیلم وحفظت العینات في ظروف درجة الحرارة 

ادیمت مزارع المعلقات الخلویة المطمورة . االنقساماالضاءة المتعاقب ، فحصت الخالیا دوریا لمالحظة بدء 
في االكار مرة كل اربعة ایام بازالة الوسط السائل القدیم من االطباق بواسطة ماصة معقمة والتعویض عنھ 

.ظھور بدایات الكالسینمل من الوسط الجدید ذاتھ الى ح٦باضافة 

لنتائج والمناقشةا
ظھرت النتائج ان ا: مشتقة من كالس السیقان تحت الفلقیة وادامتھاكوین مزارع المعلقات الخلویة الت

الصلب كان مشجعاً  الستحداث الكالس من قطع BAلتر / ملغم٢+NAAلتر / ملغم١+ MSالوسط 
زارع الكالس الھش واعتمد وسط االستحداث وسطاً الدامة موتكوینھ ل% ١٠٠السیقان تحت الفلقیة بنسبة 

رة الشمس امتازت بسھولة استحداثھا للكالس من قطع سیقانھا تحت الفلقیة باستخدام ان نباتات زھ. الكالس
معززاً باالضافات المناسبة من منظمات النمو اذ تمكن الباحثون من استحداث الكالس من السیقان MSوسط 

ید من ان الحصول على مزارع الكالس بسھولة في العد). ١٩٩٨واخرون ، Muller(الجنة اتحت الفلقیة و
فعلى سبیل المثال تعد نباتات الفلفل سریعة في استحداثھا . االنواع النباتیة ال یعني بالضرورة سھولة تمایزه

الذیب بینما امتازت نباتات عنیب)٢٠٠١،Yozbackiو Al-Mallah(للكالس وصعبة في تمایزھا 
Solanum nigrumسرعة تشكل ھذا الكالس وانـتاج التابعة للعائلة الباذنجانیة بسھولة تكوین الكالس و

واوضحت نتائج انشاء مزارع المعلقات الخلویة ان ھذا ). ٢٠٠١،Salihو Al-Mallah(النباتـات منـھ 
ئل لسھولة تفككھ مما ادى الى االسMSالكالس الھش كان مناسبا جدا للحصول على ھذه المزارع في وسط 

مجموعة من الدراسات الى نجاح الوسط السائل االمدعم الحصول على كثافات عالیة من الخالیا فقد اشارت
في تكوین مزارع المعلقات الخلویة من كالس االوراق الفلقیة لزھرة NAA, BAبتداخالت متنوعة من 

السائل المدعم بتداخالت من البنزایل MSط سوكذلك الو) ١٩٩٧، Grossmannو Siefert(الشمس 
سي حامض الخلیك في تكوین مزارع المعلقات الخلویة من كالس ثنائي كلوروفینوك٤، BA٢ادنین 

.  السیقان تحت الفلقیة لزھرة الشمس
ظھرت نتائج حساب كثافات مزارع المعلقات الخلویة طیلة عمر ا:ساب كثافات مزارع المعلقات الخلویة ح
في ٣سم/لیةخ٣١٠×٨.٥ازدادت الى  ٣سم/لیةخ٣١٠×٣.٠مزرعة ان كثافة المزرعة عند انشائھا كانت لا

عقبھا عدم تزاید كثافة الخالیا مع تقدم عمر المزرعة في الیومین الخامس والسادسا.الیوم الرابع
.یة كما سیرد الحقاً وواعتمدت كثافة الیوم الرابع فقط في كافة تجارب زراعة المعلقات الخل) ١الجدول(
خبة تتائج ان احجام خالیا المعلقات الخلویة المنظھرت النا: ساب احجام وحیویة خالیا المعلقات الخلویةح

بینما تراوحت حیویة خالیا المعلقات الخلویة في الیوم الرابع بین ٤٦.٤µm-٤٤.٥عشوائیاً تراوحت بین 
).٢الجدول % (٩٧-٩٠

ظھرت النتائج انشاء مزارع من المعلقاتا: ت خالیا المعلقات الخلویة في قطرات االكار المتعددةانقساما
واظھرت زراعة كثافة الیوم الرابع من ) أ.١الشكل(الخلویة حاویة على اعداد كبیرة من الخالیا المفككة 

ایام من الزراعة وتكونت ٥عد بباشرة خالیاھا باالنقسام االول م٣سم/لیةخ٣١٠×٨.٥-٧.٣المزرعة البالغة 
ساعة على٢٤الثاني بعد وحصول االنقسام) ب.١الشكل(الخالیا البنویة المتساویة في الحجم 

لتتطور بعد یومین الى المرحلة رباعیة) جـ.١الشكل(حدوث االنقسام االول وتكوینھا المرحلة ثالثیة الخلیة 
كثافات مزارع المعلقات الخلویة المشتقة من كالس السیقان تحت الفلقیة لنباتات ): ١(لجدول ا

BAلتر /ملغم٢وNAAلتر /ملغم١ھ السائل المضاف الیMSزھرة الشمس النامیة في وسط 
.لمدة اسبوع من نموھا

مر المزرعة ع
زرعة ممر الع)٣سم/خلیة٣١٠×(لكثافة ا)یوم(

)٣سم/خلیة٣١٠×(لكثافة ا)یوم(

٨.٥لرابعا*٣.٠الولا
٨.٥لخامسا٥.٣لثانيا
٨.٥لسادسا٧.٦لثالثا
عینة/مكررات٣تمثل القیم الواردة في الجدول معدل *
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احجام وحیویة خالیا المعلقات الخلویة في الیوم الرابع من العمر المشتقة من كالس السیقان ): ٢(لجدول ا
.صبغة االیفان الزرقاءتحت الفلقیة لنباتات زھرة الشمس باستخدام

جم ح(%)لحیویةالعیناتا
(%)لحیویةالعیناتا(µm)الخالیا

جم ح
الخالیا
(µm)

٩٤٤٦.٤لثةلعینة الثاا*٤٥.٦*٩٠لعینة االولىا
٩٧٤٤.٤لعینة الرابعةا٩٢.٢٤٤.٥لعینة الثانیةا
عینة/مكررات٣تمثل القیم الواردة في الجدول معدل *

وتوالت االنقسامات الخلویة مبتدئة بنشوء ). ھـ.١لشكال(التي امتازت بحیویتھا ). د.١الشكل(الخلیة 
لتتطور بعد ) ز.١الشكل (لیوم العاشر من الزراعة وزیادتھا بالحجم  في ا) و.١الشكل(المستعمرات الخلویة 

الصلب ایام من تكوینھا اولى بادئات الكالس التي تمثل قطعا صغیرة من الكالس مطمورة في قطرات االكار ٥
من یوما ٦٠وازدادت احجام ھذه البادئات من الكالس بعد % ٤١.٦غ نسبة استحداث ھذا الكالس بللت) ح.١الشكل(

.واتصف الكالس المطمور في القطرات بقوامھ الھش وبلونھ االخضر الفاتح) ط.١الشكل(الزراعة 
رت نتائج ھموما اظع: كوین الكالس من زراعة المعلقات الخلویة المعرضة للمعاملة الحراریة قصیرة المدىت

مسبقاً للمعامالت الحراریة في زراعة خالیا المعلقات الخلویة بكثافة الیوم الرابع من عمر المزرعة المعرضة 
قطرات االكار الصلب والمضاف الیھا الوسط السائل قدرة ھذه الخالیا في تحمل المعامالت الحراریة 

وتشیر النتائج. ة مبكرةورالمعرضة لھا بداللة دخولھا فـي االنـقسامات الخلویـة  بص
لمستعمرات الخلویة وزیادة اعداد بادئات دقائق سببت انخفاض في اعداد ا٥/م٣٠ْان المعاملة ) ٣الجدول (

وادى رفع درجة . دقائق تأثیراً مشابھاً ١٠/م٣٠ْبینما اظھرت المعاملة . الكالس التي اتصفت بصغر حجمھا
سلوك الخالیا المعاملة سلوكاً مماثالً لسلوكھا في المعاملة ى م ولنفس فترات التعریض ال٣٥ْالحرارة الى 

یضاً الى حدوث تأثیرات مشجعة لھذه المعامالت انعكست في زیادة اعداد السابقة واشارت النتائج ا
دقائق اذ ادت الى ٥م لمدة ٥٠ْالمستعمرات الخلویة ترتب عنھا زیادة اعداد بادئات الكالس باستثناء المعاملة 

.اضح في اعداد بادئات الكالس المتكونة مقترنة بصغر احجامھاوانخفاض

): ٣(ا
.لمطمورة في قطرات االكار المتعددةاHelianthus annuusلنباتات زھرة الشمس 

لمعاملة ا
)دقیقة/ م°(

لقطرات ا
عةوالمزر

لمستعمرات ا
الخلویة 

ادئات ب
الكالس 

لقطرات ا
المستحدثة 

ستحداث ا
(%)الكالس 

١٢٠١٤٧٤١٥٠٤١.٦*المقارنة 
٣٠/٥١١٠١٠٧٤٣٥٠٤٥.٤
٣٠/١٠١١٠١١٣٤٩٦٧٦٠.٩
٣٥/٥١٣٠٦٧٣٢٥٩٤٥.٣
٣٥/١٠١٣٠٥٥٢٩٦٦٥٠.٧
٤٠/٥١١٠١١٥٩٧٧٠٦٣.٦
٤٠/١٠١١٠٢١١١١٧٨٧٧٩.٠
٤٥/٥١٣٠١٨٣١٦٤٨٣٧٧.٠
٤٥/١٠١٣٠١٧٢١٤٨١٠١٧٧.٦
٥٠/٥٧٠١٨٥١٤٣٤٥٦٤.٢
٥٠/١٠٧٠٩٥٨٤٢٩٤١.٤

.معاملة/ مكررات٥لقیم الواردة في الجدول تمثل االعداد الكلیة لمعدالت ا
.لمقارنة تمثل العینات التي لم تعامل بالحرارةا
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زراعة المعلقات الخلویة المشتقة من كالس السیقان تحت الفلقیة لنباتات زھرة الشمس بطریقة ): 1(لشكل ا
.االكار المتعددةالطمر في قطرات 

١ف الیھاالسائل المضMSیوم في وسط ٢١مزرعة المعلق الخلوي المشتق من الكالس الھش بعمر ): أ(
االنقسام االول لخالیا مزارع المعلقات الخلویة وتكوین خلیتین ): ب. (BAلتر /ملغم٢و NAAلتر /ملغم

وتكوینھا مرحلة ثالثیة ) ب(وي للخلیة فيمواصلة االنقسام الخل): جـ. (ایام من الزراعة٥بنویتین بعد 
خالیا المعلق الخلوي مصبوغة ): ھـ. (لیةخوتكوینھا مرحلة رباعیة ال) جـ(تطور الخلیة في ): د. (الخالیا

).الحظ تلون الخالیا باللون االزرق داللة على موت ھذه الخالیا(بصبغة االیفان الزرقاء 
.من استمرار االنقسامات الخلویة) ھـ(تجة من المرحلة بدء تكوین المستعمرات الخلویة النا): و(
. یوما من الزراعة٣٠ت الكالس في قطرات االكار بعد ئاتكوین باد): ح. (تطور المستعمرات الخلویة): ز(
یوما ٦٠مسببة تشقق قطرات االكار وانفصالھا عنھ بعد ) ح(زیادة حجم بدایات الكالس المتكونة في ): ط(

قوة التكبیر (. یوما٧٥قطع الكالس بعد نقلھا من قطرات االكار الى وسط االدامة بعمر : )ي. (من الزراعة
٤٠x.(
ظھرت النتائج ا: لكالس من زراعة المعلقات الخلویة المعرضة للمعاملة الحراریة طویلة المدىاكوین ت
م ولفترات ٣٠,٣٥,٤٠,٥٠ان تعریض مزارع المعلقات الخلویة للدرجات الحراریة ) ٤الجدول ( ْ ◌١٥
یة التي تطورت ومعاملة شجعت عموماً انقسامات الخالیا وصوالً الى تكوین المستعمرات الخل/دقیقة ٢٠و

دقیقة حیث سببت انخفاضاً ٢٠و ١٥م وللفترتین ٥٠ْالحقاً الى بادئات كالس باستثناء الدرجة الحراریة 
دقیقة ١٥/ م ٣٠ْبادئات الكالس المتكونة من المعاملة وتمیزت . واضحاً وبالذات للفترة الثانیة على التوالي

ا األخضر المائل الى االبیض بینما تلك المتكونة من المعاملة  نھبكبر حجمھا قیاساً بعینة المقارنة واتصفت بلو
.دقیقة اتصفت بلونھا االخضر الفاتح٢٠/ م°٣٠

الزراعة نزروعة انقسامھا بعد خمسة ایام مدقیقة فقد بدأت الخالیا الم٢٠و ١٥/ م°٣٥وبالنسبة للمعاملة 
وتوالت بقیة انقساماتھا لتنتھي . اعقبھ انقسامھا الثاني بعد اربع وعشرین ساعة من حدوث االنقسام االول

بتكوین المستعمرات الخلویة في الیوم الحادي عشر من الزراعة، وظھرت بدایات الكالس في الیوم الثامن 
دقیقة في١٠و ٥/ م°٣٥یرة المدى قصظھورھا في المعاملة الحراریة عشر من الزراعة في حین كان
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تاثیر المعامالت الحراریة طویلة المدى في انقسامات خالیا مزارع المعلقات الخلویة لنباتات ): ٤(لجدول ا
.قطرات االكار المتعددةلمطمورة فياHelianthus annuusالشمس زھرة

لمعاملة ا
)دقیقة/ م°(

لقطرات ا
المزروعة

لمستعمرات ا
الخلویة المتكونة

ادئاتب
لكالس المتكونةا

لقطرات ا
لمستحدثة للكالسا

ستحداث ا
(%)لكالس ا

٤.٥٦٠٤٥٤٠.٩± ١١٠١٤٠٣٦*المقارنة 

٦.٧٦٠٤٣٤٣.٠± ٣٠/١٥١٠٠١٩٦١٥٦

٤.٨٤٧٥٠٥٠.٠± ٣٠/٢٠١٠٠١١٤٩٨

٦.٣٤٨٥٦٤٠.٠± ٣٥/١٥١٢٥١٨٥١٦٢

٥.٥٩٤٤٥٣٦.٠± ٣٥/٢٠١٢٥١٩٦١٠٧

٣.٨٤٧٤٠٣٠.٧± ٤٠/١٥١٣٠١٦٠٧٨

٢.٦٨٣٤٥٣٤.٦± ٤٠/٢٠١٣٠١٥٠٨٤

٥.٠١٨٤٠٥٣.٣± ٤٥/١٥١٥٠١٤٨١٣٠

٢.٧٨٣١٠٠٦٧.٠± ٤٥/٢٠١٥٠١٦٩١٥٠

١٠١٨.١صفر±٥٠/١٥٥٥٥٢

صفرصفرصفرصفر٥٠/٢٠٥٠
.معاملة/ مكررات٥اد الكلیة لمعدالت لقیم الواردة في الجدول تمثل االعدا
.االنحراف القیاسي± . لمقارنة تمثل العینات التي لم تعامل بالحرارةا

١٥/ْم٣٥. 
٢٠١٠٧/ م°٣٥. 

. ١٥/م٤٠ْمن المعاملة ةاتصفت بلونھا االخضر الزاھي بینما تلك الناتج

. )١٩٩٦واخرون ، Coca(رة الشمس ھز
)Mita١٩٩٧(

)Thompson، ١٩٨٩واخرون( .
یقة في عدم تشجیعھا انقسام خالیا المعلقات قد٢٠/م°٥٠وقد یفسر انحراف المعاملة الحراریة 

الخلویة الى حدوث تلف للبروتینات كما حصل في تعریض خالیا المعلقات الخلویة لنبات الجزر لدرجات 
ى موتھا بسبب تلف بروتینات الخالیا وتحطیم دقیقة التي ادت ال٣٠م مدة°٥٠,٥٥,٦٠حراریة عالیة 

.)١٩٩٩واخرون ،Soloman( انزیماتھا 
ظھرت نتائج زراعة خالیا المعلقات ا: راعة المعلقات الخلویة المعاملة بالبرودة في قطرات االكار المتعددةز

ع ھذه التي سبق تعریضھا لدرجات حراریة منخفضة عدم تشجیو٣سم/خلیة١٠٣×٨.٥- ٧.٣بالكثافة 
نقسام عند تعریضھا لمعامالت البرودة من المتوقع ان یكون سبب توقفھا عن االو. المعاملة النقسامات الخالیا

او ربما یسبب تصلب ) ١٩٩٧،Losو Mura(حصول نقصان في انسیابیة المواد الغذائیة الى داخل الخالیا 
یستنتج من ھذه الدراسة . )١٩٩٣خرون ،واMonroy(جدرانھا كما حدث في المعلقات الخلویة لنبات الجت 

لمعاملة الحراریة في تحفیز انقسام مزارع المعلقات الخلویة والذي اانھا وضعت بروتوكوالً واضحاً لتسخیر 
. قد یكون مناسباً في التغلب على مشكلة عدم انقسام الخالیا في بعض االنظمة النباتیة
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ROLE OF HEAT SHOCK IN STIMULATION DIVISION OF SUNFLOWER
Helianthus annuus AND CALLUS FORMATION IN AGAR MULTIPLE

DROP ARRAY
J. H. Rasheed                                    W. S. Kassim

Dept. of Biology, College of Education, Univ. of Mosul, Iraq

ABSTRACT
In this study, cultures of friable callus derived from hypocotyls explants of

Helianthus annuus L. seedlings were readily obtained. It was observed that
Murashige & Skoog medium supplemented with (BA) Benzyl adenine and (NAA)
Naphthaleneacetic acid with different concentration encouraged the formation of
callus. This friable callus used in obtaining cell suspension cultures in liquid MS
medium containing 1.0 mg/ L BA, 2.0 mg /L NAA. The cells started their first
division after 24hours and continued their division. Density of these cells reached to
7.33-8.50 x 103 cell / ml at the fourth day of age. The results of culturing cell
suspension by embedding them in agar using Multiple Drop Array (MDA)
technique proved the suitability of this method. Cells begin the first division within
5-6 days and continued their division until the formation of cell colonies, Which
then developed to form callus primordia. The work have studied the effect of
exposing cell suspension to heat shock. The treated suspensions were cultured by
following MDA technique. Results indicated that heat shocked cell begin the first
division at 2-5 days and increase the total number of cell colonies and callus
primordias compared to the untreated samples (control).
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