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المعلقات الخلویة لنبات فول الصویا بطریقة الطمر في  زراعةوكثافات  الغذائي الوسط نوعیة تأثیرات
  لكالسفي تكوین بادئات ا قطرات االكار

  سھلة محمد زیدان  مزاحم قاسم المالح
  جامعة الموصل/كلیة التربیة/قسم علوم الحیاة

  
  الخالصة

وبنیتھ  األخضر امتاز بلونھالذي و Glycine maxسیقان فول الصویا  كالس مزارعاستحدثت 
بلغت نسبة  ،منظمات النمومتداخلة من  بإضافاتالصلبة المدعمة  B5 و MSالوسطین  فيالھشة 

 Naphthalene acetic لخلیكانفثالین حامض  بإضافةالصلب المدعم  MSفي وسط % ٨٧استحداثھ 
acid )NAA ( والبنزایل ادنینBenzyl adenine )BA (ا عن وسط متفوقB5  الصلب المدعم بنفس
زرعت الكثافات  إذ، مزارع المعلقات الخلویة إنشاءفي السیقان  م كالسااستخدونجح  .اإلضافاتھذه 
 و ٥١٠×٥,٠بینما زرعت الكثافات  MSمل في وسط /خلیة ٥١٠×٤,٩ و ٥١٠×٦,٩ و ٥١٠×٧,٣
تراوحت ، كار المتعددةات االقطرفي بتقانة الطمر  B5مل في وسط /خلیة ٥١٠×١,٨ و ٥١٠×٣,٨

 تراوحت بین B5في وسط و % ٨١-٤٧بین  MSویة خالیا المعلقات الخلویة خالل نموھا في وسط یح
لمستعمرات الخلویة لوتكوینھا المتتالیة سلسلة من االنقسامات  في الخالیا المطمورة دخلتو. %٥٣-٣٠

مكونة بدایات الكالس  بیتھاأغلوتطورت  الصلب MSمستعمرة في وسط  ١٩٨٩الكلي البالغ عددھا 
 الزرعمن المستعمرات الخلویة على كثافة المشتقة بدایات الكالس  أعداد تأثرتوقد  ،%٨٥بواقع 

  .ونوعیة الوسط
  

  المقدمـة
) Soybean(نباتات فول الصویا لالزراعة النسیجیة بعض الدراسات التي تناولت  أشارت      

Glycine max  لزرعيافي الوسط استجابتھا  تواجھ صعوبات كبیرةوجود )Moore و Collins، 
 لفة بھدف التغلب على ھذه المشاكلمخت أصناف، بالرغم من محاولة بعض الباحثین في اعتماد )١٩٩٣

 عملیة أن) ب١٩٩٦( رشید و لنعیمياوذكرت دراسة  .ھاعامل الصنف لم یساھم في تجاوز أن إال
 ،مثل ھذه الصعوبات واجھت من فول الصویا Williamلصنف ابادرات  أجزاءاستحداث الكالس من 

تغایرات  أحداثكاما بھدف  أشعة إلىالكالس ھذا مزارع تعریض  إلى أحیانابعض الباحثین ولجأ 
الدراسات من التغلب على صعوبات الحصول على مزارع  إحدىوتمكنت ) ٢٠٠٢، لبیاتيا(وراثیة فیھ 
واتضح  .)أ١٩٩٦، وآخرون لنعیميا(غیر الناضجة  جنةاألالنباتیة باستحداثھ من  األجزاءالكالس من 

 أو )١٩٩٦ ،وآخرون Jin(الفطریة  اإلصاباتالنباتات الناتجة من ھذا الكالس كانت مقاومة لبعض  أن
مزارع المتكونة على الكالس المشتق من ( الالجنسیة األجنةالستخدام كالس  أخرى أحیانفي اللجوء 

الدراسات  إحدىقد نجحت و. )١٩٨٨، Nagasawaو  Finer(لفول الصویا  )المعلقات الخلویة
ع المعلقات الخلویة من رمزا إنشاءمشاكل استحداث الكالس وتمایزه من خالل  التغلب على منالحدیثة 
ونجحت دراسة  ،)٢٠٠٥، النعمة(سیقان فول الصویا وزراعتھا بتقنیة قطرات االكار المتعددة كالس 

بتقنیة قطرات  Vicia fabaمن كالس المعلقات الخلویة لنباتات الباقالء  نباتات كاملة إنتاجمماثلة في 
  ).٢٠٠٤، المالح و زیدان(االكار المتعددة 

وتھدف الدراسة الحالیة إلى التعرف على دور نوعیة الوسط الغذائي وكثافة الزراعة على تكوین 
  .ات الكالسئداب

  
  وطرائقھ لبحثامواد 

تعقیما سطحیا بغمرھا في الكحول  Glycine maxمن فول الصویا ) إباء(عقمت بذور الصنف المحلي 
الصلب الخالي  MSعلى وسط  الناتجة استخدمت البادرات المعقمةو). ٢٠٠٢،لبیاتيا% (٩٦االثیلي 

  .مصدرا للحصول على القطع النباتیة من منظمات النمو
بذور الالناتجة من  Glycine maxاستخدمت بادرات فول الصویا  :تكوین مزارع كالس السیقان

مصدرا  الصلب الخالي من منظمات النمو بعمر ثالثة أسابیع MSسطحیا والنامیة في وسط المعقمة 
 ،Skoogو Murashige(الصلب  MSوسط  اعتمدو. الكالس منھا القطع النباتیة الستحداثالستئصال 

١٩٦٢(  
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  ٢٠٠٨/ ٦/ ١٩وقبولھ في  ٢٠٠٨/ ١٥/٤أریخ تسلم البحث ت
لتر من البنزایل /ملغم ٢,٠ بإضافةالمدعم كل منھا  )١٩٦٨ ،آخرونو Gamborg( الصلب B5ووسط 
وضعت  ،الكالس الستحداث مزارع )NAA( ألخلیكلتر نفثالین حامض /ملغم ١,٠، )BA(ادنین 
مل من وسط االستحداث  ٣٠سم المستأصلة من البادرات المعقمة على سطح  ٢السیقان بطول  أجزاء

في غرفة الزرع بدرجة النباتیة حفظت العینات و .دورق/مل وبمعدل ثالث قطع ١٥٠في دوارق حجم 
 لكالسلالدوریة  اإلدامة مع ،)٢٠٠٢ ،لبیاتيا(لوكس  ٢٠٠٠ وإضاءة درجة سیلیزیة ٢ ± ٢٥حرارة 

  .مزارع المعلقات الخلویة إنشاءواستخدامھ في  إلكثاره ھنفسالوسط على  أسابیع ٣كل مرة 
استحداث الكالس بحالتھا  أوساط تاعتمد :ت الخلویة المشتقة من كالس السیقانمزارع المعلقا إنشاء

متداخلة مشتركة من نفثالین حامض  بإضافات علقات الخلویة بعد تجھیزھامالمزارع  إلنشاءالسائلة 
  : اآلتیة األوساط وانتخاب) BA(والبنزایل ادنین ) NAA( ألخلیك

MS  +لتر / ملغم  ١,٠NAA  +لتر / ملغم  ٢,٠
BA   

B5  +لتر / ملغم  ١,٠NAA  +لتر / ملغم  ٢,٠
BA   

MS  +لتر / ملغم  ٠,٢NAA  +لتر / ملغم  ٠,٥
BA   

B5  +لتر / ملغم  ٠,٢NAA  +لتر / ملغم  ٠,٥
BA   

MS  +لتر / ملغم  ٠,٥NAA  +لتر / ملغم  ٥,٠
BA   

B5  +لتر / ملغم  ٠,٥NAA  +لتر / ملغم  ٥,٠
BA   

 ٢١الھش بعمر قطعة من كالس السیقان/واحدغرام بوضع قطع بوزن  ت الخلویةقامزارع المعل أنشئتو
المشار  األوساطمل من احد  ٥٠مل یحتوي كل منھا على  ٢٥٠زجاجیة حجم ستة دوارق في  یوما
بظروف ظالم تام ) New Brunswicks, USA(في الحاضنة الھزازة ھذه المزارع وضعت  .إلیھا

 Rôper(ساعة  ٢٤دقیقة لمدة /دورة ١٥٠سرعة دورانیة بو درجة سیلیزیة ٢٨ودرجة حرارة 
 Plant(مایكرومیتر ٤٦ ل بالستیكي معقم حجمخمن خالل منالمتكونة رشحت المزارع . )١٩٧٩،

Genetic Manipulation Group, Nott. Univ. U.K (غیر المفككة الكتل الخلویة  إلزالة
حفظت المزارع في الظروف السابقة  ،ن خاللھابالمرور ممن ذات الحجم  لخالیا المفردةل والسماح
ووضعھا مستندة بصورة مائلة للسماح  من الحاضنة الدوارق بإزالة أیاممرة كل ثالثة  إدامتھاوتمت 

 إلىبإضافتھ  لوسط الجدیدمن ا مماثل حجمبواستبدالھ یم بعنایة دسكب الوسط القبعدئذ  ،الخالیاركود ل
التي الحاضنة الھزازة بنفس ظروف التحضین  إلىلمعلقات الخلویة مزارع ا أعیدت، الخالیا المترسبة

  .ذكرت سابقا
من مللیتر واحد مع  من مزرعة المعلق الخلويواحد  مللیترمزج  :تقدیر حیویة خالیا المعلق الخلوي

، دقائق ١٠لمدة ) Chemical Ltd Pool U.K BDH(من صبغة االیفان الزرقاء % ٠,٥محلول 
لضوئي ابالمجھر  عند فحصھا الخالیا غیر المصبوغة والمصبوغة أعدادعرفة م من تھاحسبت حیوی

)Antoni ١٩٨٠ ،وآخرون(.  
مزرعة من مللیتر واحد اخذ : المتعددة زراعة المعلقات الخلویة بطریقة الطمر في قطرات االكار

. مل/ةخلی   ٥ ١٠×  ١٠ و ٥ ١٠×  ٦,٩ و ٥ ١٠×  ٣,٧ الكثافاتب  MSفي وسط الخلویة  المعلقات
 ١٠×  ٣,٨ و ٥ ١٠×  ٥ الكثافاتب B5في وسط  المعلقات الخلویة ةحجم مماثل من مزرعوكذلك اخذ 

) Fluka U.K(من االكار % ٣ول لمن محلكل منھا مللیتر واحد  أضیف. مل/خلیة ٥ ١٠×  ١,٨ و ٥
المزیج  سحبو سرعةبوخلط المزیج  ،درجة سیلیزیة ٤٠الموجود في حمام مائي بدرجة السائل المعقم 

 ٩طبق بتري بالستیكي قطر /عشرة قطراتبواسطة ماصة معقمة ووزع بھیئة قطرات متماثلة وبواقع 
 أضیف بعدئذتصلب القطرات  إلتمامینة الزرع مفتوحة داخل كاب األطباق، تركت )Sterilin U.K(سم 
 طباقاألغطیت  .)١٩٨٥،B5 ) Dixon أو MSالمناسب  اإلنشاءمن وسط مللیتر  ٥ كل طبق إلى

-٧٠٠ إضاءةوشدة  درجة سیلیزیة ٢٥درجة حرارة ب العیناتحفظت و. سدت بالبارافیلمو بأغطیتھا
وتواصلھا  الخالیا انقسام ابتداء، فحصت العینات دوریا لمالحظة إضاءةساعة  ١٦لوكس لمدة  ٨٠٠

  .المستعمرات الخلویة وتطورھاوبدء تكوین 
  

  والمناقشة ائجالنت
 علyىعنyد زراعتھyا  G. maxبyادرات فyول الصyویا  سyیقانقطyع  أظھرت: انتكوین مزارع كالس السیق

اسyyتحداث الكyyالس فyyي تفوقھyyا الصyyلب   NAAلتyyر /ملغyyم ١,٠+  BAلتyyر /ملغyyم ٢,٠+  MSالوسyyط 
، )١ ،الجyدول( BA  ،NAAمتماثلyة مyن  بإضyافات الصyلب المyدعم  B5استحداثھ علyى وسyط بمقارنة 
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الزاھyي  األخضyربقوامھ الھش ولونyھ  اتصفالكالس المتكون  أن إالبالرغم من تباین نسب االستحداث و
  .نفسھ وسط االستحداثي في نموه ف استمرفي كال الوسطین و

 ینوسyطالفyي  Glycine maxكالس سیقان نباتyات فyول الصyویا تكوین مزارع التباین في  :)١(الجدول 
MS و B5  ةyyyافاتالمدعمyyyن بإضyyyة مyyyین  متماثلyyyل ادنyyyالبنزی)BA (الyyyامض ونفثyyyكین حyyyألخلی 

)NAA(.  

  )%(االستحداث  المستحدثة للكالس/عدد القطع المزروعة   )لتر/ملغم( وسط االستحداث

*MS0 )صفر  صفر/٢٥  )مقارنة  
1.0NAA + 2.0BA+MS ٨٧  ٤٥/٣٩  

*B50 )صفر  صفر/٢٠ )مقارنة  
1.0NAA +2.0 BA+B5 ٥٠  ٣٠/١٥  

  خالیة من منظمات النمو أوساط:  *
  

 إنشاء نجاح األولیةنتائج ال أظھرت: السائلة MS ،B5 أوساطقات الخلویة في مزارع المعل إنشاء
 .بحالتھا السائلة لكن ذاتھااستحداث الكالس  أوساطفي  الس السیقان الھشالمعلقات الخلویة المشتقة من ك

 في تراكیز تباینالبالرغم من  األوساطفي جمیع واضحا نمطا  في نموھا خالیا ھذه المزارع اتخذتو
 حاويال MSفي وسط  ھذه المزارعخالیا في  كثافة أعلى وسجلت .منظمات النمو فیھامن  اإلضافات

یلیھا . )A1الشكل ( NAA ألخلیكلتر نفثالین حامض /ملغم ١,٠، BAلتر من البنزایل ادنین /ملغم ٢,٠
 MSالوسط  أعقبھ) A2الشكل (منظمات النمو  ھامن نفس اإلضافاتالذي انخفضت فیھ  MSوسط 

 ألخلیكلتر من نفثالین حامض /ملغم ٠,٥بوجود  BAیل ادنین التر من البنز/ملغم ٥,٠ بإضافةالمدعم 
NAA الشكل (كثافة للخالیا في الیوم السادس من عمر المزرعة  أدنىسجلت  إذA3.( نتائج  وأظھرت
ت منظمات ومستویا أنواعمن  اإلضافاتالمدعمة بنفس  B5 أوساطفي المعلقات الخلویة رع مزا إنشاء
المزارع اتخذت في نموھا نمطا اقل نشاطا في ھذه خالیا  أن، MS أوساط بھاالتي دعمت  ،النمو

 B5اظھر الوسط  إذ للمزرعة،انخفاض كثافتھا في المراحل العمریة المختلفة بمقترنا  ھاانقسامات خالیا
كثافة  أعلى NAA لخلیكألتر نفثالین حامض /ملغم ١,٠، لتر بنزایل ادنین/ملغم ٢,٠ بإضافةالمدعم 

انخفضت  في حین) B1الشكل (في الیوم الرابع من عمر المزرعة  مل/خلیة ٥١٠×٥,٠للخالیا بلغت 
من مل في الیوم الرابع /خلیة ٥ ١٠× ٤,٠ إلىلتصل  B5من  في الوسط الثانيالمزرعة كثافة خالیا 

 إذالنقسام الخالیا حدودا تحفیزا م B5الوسط الثالث من اظھر  في حین) B2الشكل (المزرعة  عمر
   .)B3الشكل (مل في الیوم الثالث من عمرھا /خلیة ٥١٠×٣,٠كثافة  أعلىبلغت 

نتyائج  أكyدت :المتع�ددة االك�ار قط�رات تكوین بادئات الكالس من زراع�ة المعلق�ات الخلوی�ة بطمرھ�ا ف�ي
 إضyافاتالمتباینyة فyي  MS مyنالثالثyة  وسyاطألاالمعلقyات الخلویyة فyي خالیا زراعة كثافات مختلفة من 

كبیyرة مyن المسyتعمرات الخلویyة التyي تطyور قسyما  إعyدادجمیعا شyجعت تكyوین  أنھا إلیھامنظمات النمو 
 ،الجyدول( كyالس بادئyة ٧٨١-٣١٩ إعدادھا تحیث تراوح ) B4الشكل (  بادئات الكالس إلىكبیرا منھا 

 NAAمyن  اإلضyافاتمع المحافظyة علyى نفyس منھ  بدال  B5واستخدام  MSوعند استبدال الوسط  ،)٢
شyyجعت  أنھyyا B5 أوسyyاطفyyي  الخلویyyةنتyyائج زراعyyة كثافyyات مختلفyyة مyyن المعلقyyات  أظھyyرتفقyyد  BAو 

بادئyات صyغیرة مyن  إلyىمنھyا % ٥٠مyن المسyتعمرات الخلویyة والتyي تطyورت  أعدادبدرجة اقل تكوین 
ھyذه البیانyات دور  وضحتو ،) ٢ ،الجدول(لفة المخت األوساطفي  إعدادھاتباینت و ) B4الشكل (  الكالس

 األوساطبادئات الكالس المتكونة في ھذین النوعین من  إعدادفي من المعلقات الخلویة الكثافة المزروعة 
واتصyفت بادئyات الكyالس المتكونyة  ،الوسط الغذائي المسyتخدم لزراعyة ھyذه المعلقyات ةنوعی تأثیروكذلك 

مyن وبزوغھyا  أحجامھyاحصyول زیyادة فyي و األخضyرالصغیرة ولونھا  ابأحجامھ األوساطفي جمیع ھذه 
بادئyyات  إعyyدادللكثافyة المزروعyyة دورا بyyارزا فyي  أنھyyذا سyyتخلص مyن یو. قطyرات االكyyار مسyببة تشyyققھ

  .البادئاتھذه  أحجامعلى  تأثیرھاكونة بغض النظر عن تالمالكالس 
فyول النبyات ألبقyولي  أنسyجةالتyي تواجyھ زراعyة  العقبyات إلyى أشyارتالعدید من الدراسات والتقyاریر  إن

أن عامyyل فضyyال عyyن  )١٩٨٣ وآخyyرون، Gamborg(  لزرعyyيافyyي الوسyyط  Glycine maxالصyyویا 
فقyد ذلyك وبyالرغم مyن ) .  ١٩٩٣، Collinsو  Moore(  لم یساھم فyي حyل ھyذه المشyكلة النوع النباتي

فyي وسyط  Williamقیة لفول الصyویا صyنف الفل األوراقتمكن بعض الباحثین من تكوین مزارع كالس 
MS  لبyyدعم الصyyافةالمyyم ٢,٠ بإضyyر /ملغyyلتBA  ودyyم  ١,٠وبوجyyر / ملغyyلتNAA )ياyyید ،  لنعیمyyورش
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فyyي الوسyyط الغyyذائي وتحضyyین المعلyyق  Hygromycineأن إضyyافة  أخyyرىدراسyyة  وذكyyرت، ) ١٩٩٦
 Agrobacterium tumefaciensالخلوي المشتق من كالس األجنة الناضجة لفول الصyویا مyع بكتریyا 

أدى إلyyى تكyyوین قطyyع الكyyالس وتمyyایزه وتكyyوین األفyyرع الخضyyریة خyyالل أربعyyة أسyyابیع مyyن الزراعyyة 
)Hany  ،٢٠٠٢و آخرون.(  
  
  
  

                                                                                             
                   

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نمو مزارع المعلقات الخلویة المشتقة من كالس سیقان فول الصویا في أوساط: )١(ل الشك
MS السائلة وتكوینھا بادئات الكالس في قطرات االكار المتعددة  

     (A1)  الوسط األول من   MS  (A2)         الوسط الثاني من            
MS                )A3(  الوسط الثالث منMS                        )A4( بادئات الكالس المتكونة  

  
  

  
  

  
  
  
  
  

  
  

  نمو مزارع المعلقات الخلویة المشتقة من كالس سیقان فول الصویا في أوساط: )٢(الشكل 
B5  السائلة وتكوینھا بادئات الكالس في قطرات االكار المتعددة   

              )B1( الوسط األول من(B5)                    )B2  ( الوسط الثاني منB5  
             )B3  ( الوسط الثالث منB5                 )B4  (بادئات الكالس المتكونة  

  

أو المحلyyول ] 14C[الفورمالدیھاید بyyـ Merrill  أدت تغذیyyة المعلyyق الخلyyوي لفyyول الصyyویا صyyنف
  ى الوزن الطري للكyالس النyاتج منھyا المغذي كان لھ تأثیر واضح على عملیات ایض الخالیا المفردة وعل

)Giese تحداث ) . ١٩٩٤آخرون، وyة اسyات عملیyوفر متطلبyى تyاح إلyذا النجyر ھyل أن یفسyن المحتمyوم
الكالس في الوسط الزرعي المستخدم والyى اسyتجابة ھyذا الصyنف ممyا یشyیر إلyى حیویyة خالیyا المعلقyات 
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إنزیمyyات البروكسyyیدیز تعمyyل علyyى ایونyyات الخلویyyة فyyي الوسyyط ألزرعyyي ،وأكyyدت إحyyدى الدراسyyات أن 
األلمنیوم مما أدى إلى تأثر سحب ھذه االیونyات وانعكyس ھyذا التyأثیر المشyجع فyي حصyول انقسyام خالیyا 
المعلقات الخلویة المشتقة من كالس فول الصyویا خyالل أربعyة سyاعات مyن الزراعyة فyي الوسyط الغyذائي 

 من وجود تراكیyز عالیyة مyن ھyذه االیونyات فyي الوسyط الغyذائيوامتازت الخالیا بحیویتھا العالیة بالرغم 
)Rath وBraz، ٢٠٠٠(.  

 إنشاءكلیھما شجعا  أن إالفي بعض المكونات  MS  ،B5 أوساطبالرغم من اختالف تركیب 
ھذه المزارع  إنشاءبنیة الكالس الھشة كانت احد عوامل نجاح  أنومن المؤكد ، المعلقات الخلویة 

وھذا یفسر نشاط االنقسامات الخلویة وتواصلھا حتى ، كبیرة من الخالیا المفردة  عدادأواحتوائھا على 
الحاصل بین المجامیع الكبیرة  منشطالفعل ال إلىیعزى ھذا  أنویحتمل  ن الكالسـم یرةتكوینھا قطع صغ

من منظمات محتوى ھذا الوسط  أنفضال عن  .)١٩٨٢،Bottinoو  Cuddihy( المفردةمن الخالیا 
كبیرة من  إعدادحاالتھا ترتب عنھا الحصول على  بأفضل الیاالخ النقسامات مناسبا نمو المضافة كانال

من  ٢:  ١نسبة  أن) ١٩٧٧ ،و آخرون Oswald(بعض المصادر  أشارتقد والمستعمرات الخلویة ، 
الخالیا  أعدادبھ  تتأثرضروریا  أمرامزارع المعلقات الخلویة یعد  إنشاء أوساطمنظمات النمو في 

من  األولعند استخدام الوسط  ة الحالیةدراسألفي كما حصل في ھذه المزارع المنقسمة  أو األحادیة
MS أو B5 . إلى أدتالمنفرد  تأثیرھافي  أوسابقا متداخلة مع بعضھا  إلیھاالظروف المشار  أنویعتقد 

م من تماثل التراكیز في تكوین مزارع المعلقات الخلویة بالرغ B5عن الوسط  MSارتقاء الوسط 
مزارع المعلقات  إنشاءفي السائل  MSومثلما ارتقى الوسط  .المضافة لذات منظمات النمو المستخدمة

والدلیل  .في قطرات االكار في تكوین بادئات الكالس عند زراعة ھذه المعلقات أیضا، فقد تفوق الخلویة
مما  ،المزروعة المختلفة من الخالیا اتثافكالب متعلق إضافيبعامل  كمنی MSارتقاء الوسط  في اآلخر

تأثیر نوعیة الوسط  وھذا یعززكالس بادئات  إلىانعكس على تطور المستعمرات الخلویة المتكونة 
  .عة وناتجھا من البادئات المتكونةالمستخدم وكثافة الزراعة في نمط االنقسام الخلوي للمزر
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ABSTRACT 
The present study established cell suspensions from the friable callus 

derived from the stem explant of soybean (Glycine max L.) seedlings. These 
suspensions of certain densities were cultured by embedding in agar using MS 
& B5 media supplemented with favorable level of Naphthalene acetic acid 
(NAA) and Benzyl adenine (BA) using Multiple Drop Array (MDA) technique. 
Culture density reached up to 7.3×105 cell/ml with viability between 47-81% 
and 4.1×105 cell/ml in B5 medium. Colonies were developed to form callus 
primordia and continued their subsequent growth so they increased in size to 
form small piece of  callus in agar drops reached up to 85% in MS medium. 

  
  ادرــالمص

التغایرات الوراثیة في بذور ونباتات وكالس فول الصویا  أحداث .)٢٠٠٢(البیاتي، فراس عباس 
(Glycine max L.) ) وتیني ى المحتوى البرعل وتأثیراتھاكاما  أشعةباستخدام ) إباءصنف

  .ر ، كلیة التربیة ، جامعة الموصلرسالة ماجستی. ونسبة الزیت
النباتات من  إنتاجقطرات االكار المتعددة في تقنیة ) ٢٠٠٤(، سھلة محمد نا، مزاحم قاسم وزیدالمالح

  . ٤٧-٣٥ :١٦ مجلة التربیة والعلم .المشتقة من كالس سیقان الباقالءزراعة المعلقات الخلویة 
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 زراعة المعلقات الخلویة المشتقة من كالس سیقان فول الصویا .)٢٠٠٥(ة شعیب ، قتیبالنعمة
Glycine max ١٢٩-١٢٠ :١٧ مجلة التربیة والعلم .في قطرات االكار المتعددة إباء صنف.  

تكوین نباتات جدیدة  .)أ١٩٩٦(، عبد المطلب سید، مزاحم قاسم ومحمد، عبد هللا نجم ، المالحلنعیميا
مجلة مؤتة للبحوث .  .Glycine max Lاء النباتیة المختلفة لنبات فول الصویا من كالس األجز

  . ٣٠- ١٠: ١١ توالدراسا
النباتیة المختلفة  األجزاءاستحداث الكالس من . )ب١٩٩٦( نجم ورشید، جمیلة ھزاع ، عبد هللالنعیميا

بیة مجلة التر. William , Weber ٨٤لصنفي  .Glycine max Lلبادرات فول الصویا 
  . ٦٠-٥٣: ٣٦ والعلم
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