
�إفريقيا،  و�شمال  �لأو�شط  �ل�شرق  �لتمر يف منطقة  ِزر�عات نخيل  َترتكز 

وَتنت�شر من �مَلغِرب �لعربي �إىل حدود نهر �ل�ِشند يف دولة باك�شتان. لكنه 

�مل�شلمني خا�شة  ثماره من  �لَطلب على  لتز�يد  ونظرً�  �لأخرية  �لآونة  يف 

يف كثري من �لبلد�ن �لأخرى، و�أي�شًا ملالءمة بع�ض �ملناطق يف هذه �لدول 

لزر�عته، فقد �نت�شرت زر�عة نخيل �لتمر يف هذه �لدول ب�شفة جتارية 

�ملك�شيك،  �ألبانيا،  �ل�شني،  �إ�شبانيا،  �لمريكية،  �ملتحدة  �لوليات  مثل 

ناميبيا... 

زر�عة  با�شتخد�م  َم�شت  ُعقود  �ربعة  من  �أكثثر  ُمنذ  �لتمر  نخيل  ُيكَر 

�لأن�شجة لإنتاج �لف�شائل. حيث ل تلبي طريقة �لإكثار �لتقليدية با�شتخد�م 

عليه.  �ملتز�يد  �لطلب  �ملثثوؤنثثث(  )�لنبات  �لأم  من  �ملف�شولة  �لف�شائل 

وتتناف�ض يف هذ� �ملجال عدد من �ملخترب�ت �لعاملية يف �جنلرت�، ��شرت�ليا، 

م�شتخدمة  �أخرى  ودول  باك�شتان  م�شر،  �لإمثثار�ت،  �ل�شعودية،  فرن�شا، 

لالأن�شجة  �لف�شائل كم�شدر  �ملف�شولة من  �لنامية  �لقمة  �لنباتي  �جلزء 

�لأجثثز�ء  من  �لعديد  در��شة  َتثثت  �أنثثه  �لعتبار  يف  �لأخثثذ  مع  �لنباتية. 

�لنباتية �ملختلفة للنخلة بهدف ��شتخد�مها كاأجز�ء نباتية Explants يف 

�لزر�عة �لأنبوبية. لكن ظلت َجميعها َقيد �لَبحث و�لتجريب حتى �لآن مع 

�نت�شار ��شتخد�م جزء نباتي و�حد فقط هو �لقمة �لنامية �ملف�شولة من 

�لف�شائل كجزء نباتي ي�شتخدم على �لنطاق �لتجاري. 

جريت كانت على �لنطاق �لبحثي ل�شتخد�م 
ُ
َعدد من هذه �لدر��شات �لتي �أ

�مل�شتوى  على  جناحه  عن  ُيعلن  مل  لكن  �لزهرية.  للَنورة  �لَنباتي  �جُلزء 

�لنباتية  �لأن�شجة  زر�عثثة  ُمترب  هي  �لأوىل  فقط:  هيئتني  �إل  �لتجاري 

مبدينة �لعني ث دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة )El-Korchi 2007( حيث 

�لأجز�ء  با�شتخد�م  �ملُتميزة  �لذكور  �لنباتات لحد  باإنتاج عدد من  قام 

�لنخيل بجامعة  َمعهد ُبحوث  �لثانية هي  �لهيئة  للنورة �ملذكرة،  �لنباتية 
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باستخدام األجزاء النباتية للنورة الزهرية
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وذكور نخيل التمر

 د. عادل احمد أبو السعود 
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�شكل )1( ��شتئ�شال �لنورة �لزهرية من �لنخلة �لأم
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باك�شتان،  �ل�ِشند،  باإقليم  �للطيف  عبد  �شاه 

حيث ُت�شتخدم �لنورة �لزهرية منذ عام 2006 

من  لأكثثر  �لتمر  لنخيل  �لتجارى  �لإنثثتثثاج  يف 

�ملتميزة  لل�شاللت  �إ�شافة  جتاريًا،  �شنفًا   17

هنا  َن�شتعِر�ض  و�ثثشثثوف  �ملُثثذكثثرة.  و�لأ�ثثشثثجثثار 

�لنباتية  �لأجثثز�ء  با�شتخد�م  �لقيام  ُبرتوكول 

لثثلثثنثثورة �لثثزهثثريثثة لثثالإنثثاث �ملُثثنثثِتثثجثثة و�لثثذكثثور 

�لفردية �ملُتفوقة �لذي ��شُتخدم يف هذ� �ملعهد 

عثثن طثثريثثق كثثاتثثب �ملثثقثثالثثة �حلثثالثثيثثة على نحو 

ُمت�شر ُمبينا َعددً� من �جَلو�نب �لفنية �لتي 

ُتيز هذ� �لرُبتوكول. 

النباتية  الأج���زاء  ِا�ستخدام  اأهمية 

للنورة الزهرية ُمقارنه بالِقمة النامية 

للف�سائل:

��لثثَتثثمثثكثثن مثثن �إكثثثثثثثار �لثث�ثثشثثاللت �ملُثثنثثِتثثجثثة 

تكون  ما  غالبا  و�لتي  �لفاخرة  )�ملوؤنثة( 

لإكثارها  م�شدر  يوجد  ول  ف�شائل  بثثدون 

�لأن�شجة  بثثزر�عثثة  حتى  �أو  تقليديا  �ثثشثثو�ء 

هذ�  للف�شيلة،  �لنامية  �لقمة  با�شتخد�م 

�لتي  �ملمتازة  �لأ�شناف  �إكثار  عن  ف�شاًل 

ي�شمي  مثثا  يتو�جد  حيث  �لأحثثيثثان.  بع�ض 

 latent bacterial orلد�خلية� بالبكترييا 

تت�شبب  و�لتي   endogenous bacteria

يف ظهور �لتلوث وفقد �لأجز�ء �لنباتية بعد 

فرتة من زر�عتها وتد�ولها باملخترب. ُلوِحظ 

من خالل �لتجارب �لختفاء �لتام ملثل هذ� 

�لنوع من �لبكترييا عند ��شتخد�م �لأجز�ء 

�لنباتية للنورة �لزهرية. 

ُجزٍء  �أو  كامال  �ل�ِشمر�خ  ل�شتخد�م  �َنتيجة 

من  �مَلقطوع  �جُلثثزء  ِم�شاحة  َغر  و�شِ ِمنه 

مما  َمثثثدود،  �لبنى  �لتلون  فثثاإن  �لن�شيج 

�لعنا�شر  �مت�شا�ض  على  بالإيجاب  �أَثثثثَر 

�لغذ�ئية من �لَو�َشط �ملُحيط.

وَمقدرته  �لنباتي  للُجزء  �لعالية  ��حليوية 

لأن�شجة  �لت�َشكل  على  و�ل�شريعة  �لكبرية 

متميزة.

َدورة  لعمل  �لثثثالزم  �لُكلي  �لثثزمثثن  �َتقليل 

�إنتاجية كاملة ِبدءً� من �جُلزء �لنباتي حتى 

من  �ل�شوبة  يف  �لنباتات  على  �حل�شول 

2-3 �شنو�ت �ىل 1-2 �شنة، مما يزيد من 

تتو�جد باأعد�د قليلة �أو قليلة �إنتاج �لف�شائل 

وهناك طلب كبري عليها. 

�لقوية  للذكور  �لبذرية  �لثث�ثثُشثثاللت  ��إكثثثثثار 

و�لأخثثثثثرى �لثثتثثي ثثثُبثثت مثثن ِخثثثالل بثثر�مثثج 

لقاحها.  حبوب  َجثثودة  و�لتقييم  �لنتخاب 

وبذلك يتم َتفعيل بر�مج �لنتخاب و�لرتبية 

و�إنتاجها ب�شورة جتارية. 

��لإكثثثثثثثار �لثثدقثثيثثق لثثالأ�ثثشثثنثثاف و�لثثنثثبثثاتثثات 

مثل  �ملتوِطنه  لالأمر��ض  �ملقاومة  �لبذرية 

مر�ض �لَبيو�ض يف بالد �ملغرب �لعربي. 

��نخفا�ض ن�شبة �لتلوث �لفطرى و�لبكتريي 

�لنباتية  لثثالأجثثز�ء  �لأولثثيثثة  �لثثزر�عثثة  عند 

روعثثثي  مثثثا  �ذ�   0٪ �إىل  تثث�ثثشثثل  بثثثدرجثثثة 

عمليتي  يف  �لأمثثثثثل  �لأ�ثثشثثلثثوب  ��ثثشثثتثثخثثد�م 

�لتطهري �ل�شطحى و�لزر�عة د�خل �ملخترب. 

وبذلك �أمكن �ملحافظة على �ملادة �لنباتية 

�ملُ�شتخدمة يف �لزر�عة وعدم َفقدها نتيجة 

للتلوث كما هو غالب �حلال عند ��شتخد�م 

�لأجز�ء �لنباتية للقمة �لنامية و�لتي ترتفع 

يف   ٪  100 �ىل  لت�شل  �لتلوث  ن�شبة  فيها 

�شكل )2( �لأجز�ء �لنباتية للنورة �لزهرية �ملذكرة بعد زر�عتها ب�شهر و�حد على �لو�شط �لغذ�ئي �لأوىل
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َفعاليه برتوكول �لإنتاج ب�شفة عامة. 

ِمن  الزهري  الأغري�ض  َف�سل  َطريقة 

النخلة الأم:

�لتكنيك،  لثثهثثذ�  َعثثَمثثلثثيثثة  نثثتثثائثثج  هثثنثثا  َنثثعثثِر�ثثض 

به  َقثثام  ومثثا  به  ُقمنا  ما  بني  �لفرق  يح  وَتو�شِ

�لعلمية  للخلفيات  ُمب�شط  �شرح  مع  �لأخثثرون 

طريقة  تختلف  ل  بثثد�يثثًة  بال�شور.  مدعومًا 

�أن  عثثد�  �ملذكر  عن  �ملثثوؤنثثث  �لأغري�ض  ف�شل 

�لأغري�ض  يف  )�ل�شتئ�شال(  �لف�شل  وقثثت 

�ملذكر يكون مبكرً� ��شبوعني عن �ملوؤنث حيث 

�ملوؤنثة  عن  مبكرً�  �ملذكرة  �لأغاري�ض  تتفتح 

�لنورة  حجم  يكون  �أي�شًا   .)Dichogamy(

يف  �مل�شتخدمة  �لنباتية  �لأجثثز�ء  وكذلك  ككل 

حجم  ذ�ت  �لزهرية(  )�ل�شماريخ  �لثثزر�عثثة 

��شغر وذ�ت عدد �أكرب من �لزهري�ت عنها يف 

�ملوؤنثة. 

َحلَقات  على  تباعًا  �لزهرية  �لثثنثثور�ت  َتظهر 

َتظهر  حيث  �لأور�ق  بني  من  معروف  هو  كما 

َكاِمل  ُظثثهثثور  َيكَتمل  ثثثم  �أوًل  �لأغثثريثث�ثثض  ِقمة 

�لأغري�ض بعد ذلك. ُنحدد هنا َمرحلة �لَف�شل 

�ملثالية مبجرد ظهور ِقمة �أول �أِغري�ض من بني 

�لأور�ق. ولعل هذ� و�حد من �أهم �لختالفات 

به  قام  وما  هنا  نحن  به  نقوم  َعما  �جلوهرية 

�لآخرون من ��شتخد�م مر�حل تطورية ُمتاأخرة 

ي�شل  عندما  �لثثزهثثري  �لأغثثريثث�ثثض  عمر  مثثن 

ولعل  مرت.  �لن�شف  من  يقرب  ما  �إىل  طولها 

�خلوف من �شقوط ر�أ�ض �لنخلة �إذ� ما ُف�شلت 

�لباحثني  من  كثري  قيام  ور�ء  كاملة،  �لثثنثثورة 

با�شتئ�شال �جلزء �لطريف لالأغري�ض �لزهري 

فقط بعد ظهوره من بني �لأور�ق. 

عدم  على  �حلر�ض  هو  هنا  �لعلمي  �لأ�شا�ض 

حيث  �لأزهار  بد�خل  �جلن�شية  �لأن�شجة  تكون 

�نها �آخر ما يتكون بد�خل �لزهري�ت وقبل تفتح 

�لربنامج  يف  تغري  حثثدث  ما  فثثاإذ�  �لأغري�ض. 

غري  �ملر�شتيمية  �خلاليا  من  لبع�ض  �لوظيفي 

�ملتميزة بالد�خل �ىل �لربنامج �جَلنيني يكون 

من �أحد �لأن�شجة �جل�شدية. هذ� �لتغري يعتمد 

هما  معًا  �أ�شا�شني  َعاملني  على  كبرية  بدرجة 

�لَنباتي  للُجزء  �ملُنا�شب  �لف�شيولوجي  �لُعمر 

�لغذ�ئي  �لَو�شط  َتركيبه  و�أيثث�ثثشثثًا  �ملُ�شتخدم 

�لزر�عة(.  بد�ية  عند  )�مل�شتخدم  �لبتد�ئي 

�أن  بها  ُقمنا  �لتي  �حلالية  ثثات  �لثثِدَر��ثثشَ �ثبتت 

�إحَد�ث  على  مبفرده  �لَعمل  ُيِكنه  ل  منها  �أيًا 

�لَتغري �مَلن�ُشود. 

وعلى �لرغم من ذلك، َفقد ُقمنا بالعديد من 

من  �ملثثتثثاأخثثرة  �ملثثر�حثثل  دفثثع  بهدف  �لتجارب 

لتكوين  �لزهرية  للنورة  �لنباتي  �جُلثثزء  َتيز 

�أِجنه َج�شدية لكنها كانت غري ُمب�شرة وَجل َما 

مَكن للبع�ض منه وبعد 
َ
نتَجت كان كال�ض َه�ض �أ

َ
�أ

ج�شدية.  لأجنه  �لتك�شف  طويلة  زمنية  فرت�ت 

وهذ� ما يجب �ن نتحا�شاه عند �لعمل بالأجز�ء 

َخطر �حل�شول على طفر�ت  لتجنب  �لزهرية 

�لكال�ض  مبرحلة  �لَبيني  �ملُثثرور  نتيجة  ور�ثية 

�لأوك�شني  غط  �شَ حتثثت  �ل�شريع  اُعف  و�لت�شَ

.)Abul-Soad 2011a( جدول 1. ُمكونات �لبيئات �ملُغذية �ملُ�شتخدمة يف ِزر�عة �لَنور�ت �لزهرية يف �ملُخترب وت�شل�ُشلها

 zB5: Gamborg et al. )1968( Nutrient Medium. yMS: Murashige and Skoog Medium )1962(. xSuc.: Sucrose. vVit.: Vitamins. wAC:
Activated Charcoal. uAd.: Adenine Sulfate.

Medium
Composition (mg l-1)

SaltsAdditivesAuxinsCytokinins

1. StartingMacro B5z + Micro MSy

30000 Suc.x + 2200 Agar + 
1400 Gel + Vit.v of MS + 170 
KH2PO4 + 100 Glutamine + 40 
Ad.u

0.1 2.4-D + 0.1 
IAA + 5.0 NAA

-

2. MaturationMacro B5 + Micro MS

30000 Suc. + 2200 Agar + 
1400 Gel + Vit. of MS + 170 
KH2PO4 + 100 Glutamine + 40 
Ad. + 1500.0 ACw

5.0 2,4-D1.0 2iP

3. DifferentiationMS
30000 Suc. + 2200 Agar + 
1400 Gel + Vit.of MS +

0.1 NAA0.1 Kinetin

4. ProliferationMS
30000 Suc.+ 2200 Agar + 1400 
Gel + Vit. of MS +

0.1 NAA0.05 BA

5. Rooting¾ MS

50000 Suc. + 2200 Agar 
+ 1400 Gel + 0.1 Ca-
panthothianate + MS Vit. + 
3000.0 AC.

0.1 NAA
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“د�ي كلورو فينوك�شي حام�ض  �لعايل وخا�شة 

�خلليك”. 

يف  �لزهري  �لأغري�ض  ف�شل  طريقة  تتلخ�ض 

ذكرنا  كما  تفتحها  وقبل  �لربيع  مو�شم  بد�ية 

�حدى  باإبط  �لأغري�ض  وجثثود  بَتخمني  �شابقًا 

�لأور�ق �لبالغة و�لتي غالبًا ما تكون بعد 5-4 

��شتبعاد  فيتم  �خلثثارج(.  �لأوىل )من  �شفوف 

وبحر�ض  فنيه  بطريقة  بها  �ملحيطة  �لأور�ق 

)�شكل  �لزهري  �لغري�ض  و��شتخر�ج  �شديد 

1(. كما يكن �لو�شول �ىل �لأغري�ض �لزهري 

 5-4 �لثثث  �أور�ق  تقليم  وهثثي  �أخثثثرى،  بطريقة 

خروج  ملنطقة  �لو�شول  حتى  �لأوىل  �شفوف 

�أحدها.  ��شتئ�شال  ثم  �لزهرية  �لأغثثاريثث�ثثض 

�لأ�شلوب �لثاين من �لطريقة مفوف مبخاطر 

�لتدريب  معه  يلزم  مما  �لنخلة  ر�أ�ثثض  �شقوط 

على �لقيام بذلك. مع �لأخذ يف �لعتبار عند 

�لطريقة،  هذه  من  �لثاين  �لأ�شلوب  ��شتخد�م 

يف  �لنخلة  ر�أ�ثثض  على  �ل�شوباطات  عدد  تقليل 

4 �شوباطات فقط حتى  �إىل  �لعام بخفها  هذ� 

ل توؤدي �إىل حمل ز�ئد على ر�أ�ض �لنخلة، كما 

ل يتوفر لل�شوباطات �لتي مت خفها �لعدد �لكايف 

من �لأور�ق �لتى مت تقليمها لإمد�دها بالغذ�ء. 

يف  ينح�شر  �لفقد  فاإن  �لأول  �لأ�شلوب  يف  �أما 

�شوباطة و�حدة فقط من دون �حلاجة لأي خف 

�شوباطات. وهذ� �ن دل فاإمنا يدل على فعالية 

من  �لذهبية يف �حلد  للنورة  �لنباتية  �لأجز�ء 

�لنباتية  لالأجز�ء  �لنباتي  �مل�شدر  ��شتنز�ف 

تر  نخيل  �ن�شجة  زر�عثثات  لإن�شاء  �مل�شتخدم 

د�خل �ملخترب�ت �لتجاريه. وقد �ثبتت طريقة 

�أغري�ض   2-1 على  للح�شول  هثثذه  �لف�شل 

زهري من �لنخلة �لو�حدة ن�شبة جناح و�شلت 

�ىل 90-80 ٪.  

�لالزم  �لوقت  حتديد  �ن  بالذكر  �جلدير  من 

لإجر�ء هذه �لعملية يحتاج �يل در��شة ُم�شبقة 

تختلف من  قد  �ملنا�شبة  �لتطورية  �ملرحلة  لأن 

بد�خل  �لنخلة  نف�ض  على  و�أي�شًا  لآخر  �شنف 

�ملناخية  �لظروف  على  بناء  �لو�حد  �ل�شنف 

تطور  مثثثدى  حتثثثدد  و�لثثتثثي  بالنخلة  �ملحيطة 

�لأغري�ض. 

كي�ض  يف  ُيلف  �لزهري،  �لأغري�ض  ف�شل  بعد 

�ملُخترب  �يل  وُينقل  نظيف  ورقثثي  �أو  بال�شتيك 

من  و�لثثثزر�عثثثة.  �ل�شطحي  �لتطهري  لإجثثثثر�ء 

�جلدير بالذكر �أن �ي َقطع �أو َجرح بالأغري�ض 

َنقله �ىل  �و  �شو�ء عند ف�شِلة  كان �شغريً�  ولو 

�ملُخترب �شوف يوؤدي يقينًا �إىل ن�شب عالية من 

�لتلوث قد ت�شل �ىل 100 ٪. �لإ�شر�ع يف زر�عة 

و�إن  مهم  �أمثثر  �لف�شل  بعد  �لنباتية  �لجثثز�ء 

�نه يكن  �ثبتت  بها  قمنا  �لتي  �لتجربة  كانت 

ِحفظه ملدة ت�شل �ىل يومني حتت درجة حر�رة 

منخف�شة من دون حدوث �ي فرق معنوي. 

لثثقثثد مت ��ثثشثثئثث�ثثشثثال �لثثعثث�ثثشثثر�ت مثثن �لثثنثثور�ت 

�شنفًا  ع�شر  �شبعة  عثثن  يثثزيثثد  ملثثا  �لثثزهثثريثثة 

باك�شتانيًا يف خالل �ل�شنو�ت �خلم�ض �لخرية 

�إىل  �أدت  و�حثثدة  ف�شل  حالة  حثثدوث  دون  من 

بثثاأي  �لنخلة  �إ�شابة  �أو  �لنخلة  ر�أ�ثثثض  �شقوط 

هذ�  يرجع  وقثثد  مر�شية.  �و  ح�شرية  �إ�شابة 

للفنية �لعالية �لتي تتم بها عملية �ل�شتئ�شال 

ككل، و�ي�شا للعناية �خلا�شة �لتي تعطي لر�أ�ض 

�لثثزهثثري.  �لغري�ض  ��شتئ�شال  بعد  �لنخلة 

�شو�ًء كان هذ� با�شتخد�م �ملتوفر من �ملبيد�ت 

مع  مبا�شرة  بالر�ض  �لفطرية  �أو  �حل�شرية 

عن  �ملتخلفة  �لنباتية  �لبقايا  مثثن  �لتخل�ض 

َمعنوي  َفرق  �أي  ُيلحظ  �ل�شتئ�شال. مل  عملية 

نخلة  من  �لزهري  �لأغري�ض  َف�شل  بني  ُيذكر 

�لأ�شتئ�شال  َموعد  يف  عثثد�  مذكرة  �و  موؤنثة 

فقط �لذي يكون ُمبكر� يف �لأغاري�ض �ملذكرة 

عنه يف �ملوؤنثة. 

الأولية  وال��زراع��ة  ال�سطحي  التطهري 

)الأبتدائية( 

ول  و�شُ َفثثور  �ل�شطحي  �لَتطهري  خطو�ت  َتبد�أ 

نقوم  حيث  �ملُخترب  �ىل  �لثثزهثثري  �لأغثثريثث�ثثض 

فثثطثثري جثثهثثازي برتكيز  مبثثعثثامثثلثثتثثه مبثثطثثهثثر 

ُيغ�شل  ثثثم  دقثثيثثقثثة.   2-1 ملثثثدة  2جثثثر�م/لثثثرت 

�شديد  بحر�ض  �جلثثاري  �ملثثاء  حتت  �لأغري�ض 

�أي �ثر قد يتو�جد عليه لالأتربة و�ملبيد  لإز�لة 

مبحلول  �ل�َشليم  �لأغري�ض  وُيعامل  �لفطري. 

 2-1 ٪ ملدة   30 هيبوكلوريت �ل�شودمي برتكيز 

دقيقة وبعدها نقوم بغ�شله باملاء �ملُقطر �ملَُعقم. 

يتم َعمل قطع طويل يف �أحد جانبي �لأغري�ض 

)�جُلثثزء  �ل�َشماريخ  و��شتخر�ج  �لغالف  لفتح 

طويله  كانت  و�إذ�  كاملة،  ُتثثزرع  �لتي  �لنباتي( 

�لزر�عة  و�شط  تثثزرع على  �جثثز�ء  لعدة  فتق�شم 

�لربتوكول  ُييز  ما  و�أهثثم   .)1 )جثثدول  �لأوىل 

عن  �ملن�شورة  �لربتوكولت  من  �أي  عن  �حلايل 

�لزهرية هو  �لنورة  با�شتخد�م  �لأن�شجة  زر�عة 

يزيد  مما  لل�شماريخ  �ل�شطحي  �لتطهري  عثثدم 

من حيوية �لأن�شجة و��شتجابتها للو�شط �لغذ�ئي 

�ملنزرعة عليه. لقد َتت جَتربة جميع �لأجز�ء 

�أن�شجة  وهثثثي  �لثثزهثثري  لثثالأغثثريثث�ثثض  �لنباتية 

�لغالف، قاعدة �لغالف، قاعدة �ل�شماريخ �لتي 

بد�خل �لغالف، �ل�شماريخ ذ�تها. �جُلزء �لنباتي 

�ثبت  �لثثثذي  �لوحيد  هثثو  �لثثزهثثريثثة  لل�شماريخ 

فعالية وجناحًا يف �حل�شول على �أجنة ج�شدية 

مبا�شرة. 

�شكل )3(: تطور �لكال�ض �جلنيني �إىل 

�أجنة �ولية )�حلبيبات( من �لزهري�ت 

على �جلزء �لنباتي �ل�شمر�خ �لزهري 

بعد 3 �شهور من �لزر�عة �لأولية
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من �لعو�مل �ملوؤثرة على َتُكون ما ي�شمى بالأجنة 

�لأولية Pro-embryos �ملُوؤهلة للتك�شف لأجنة 

�لنباتي  �جلثثزء  من  مبا�شرة  �شليمة  ج�شدية 

�لنباتي  ُعثثمثثر �جلثثثزء  هثثو  �لثثزهثثريثثة  لثثلثثنثثورة 

�أنه  بالدر��شة  ُوجد  �لغذ�ئي.  �لو�َشط  وَتركيبة 

�ل�شمر�خ  طول  بني  وثيق  �رتباط  هناك  لي�ض 

بدءً�  �ل�شمر�خ  طول  �ختلف  وعمره.  �لزهري 

على  نثثور�ت  بعدة  مثثرور�  �لو�حدة  �لنورة  من 

�لأ�ثثشثثنثثاف  بثثني  وحثثتثثى  مثثثا،  وقثثثت  يف  �لنخلة 

�لعمر  يتم حتديد  باأن  يو�شى  وعليه  �ملختلفة. 

�ملنا�شب تبعا لل�شنف و�ملنطقة �ملنزرع بها. 

�ملَُذكرة  لالأزهار  �لزهرية  �ل�َشماريخ  �حتَوت 

من  �ملتقاربة  �لثثُزهثثري�ت  من  �كثثرب  عثثدد  على 

�لنباتي  �جلثثثزء  مثثور  على  �لبع�ض  بع�شها 

لل�شمر�خ )�شكل 2(. لكن مل يلحظ �أي تغري من 

حيث �ل�شكل �خلارجي )�لتطور �ملورفولوجي( 

و�ملوؤنث  �ملذكر  لل�شمر�خ  �لنباتي  �جلثثزء  بني 

خثثثالل مثثر�حثثل تثثطثثور �لأجثثنثثة �جلثث�ثثشثثديثثة يف 

 .Initiation stageمرحلة �لبد�ية

ن  حُت�شَ �لغذ�ئي  �لو�شط  على  �لثثزر�عثثة  َبعد 

�لنمو  غرفة  يف  �لنباتية  �لأجثثثز�ء  )حُتثثفثثظ( 

 )o25±2 درجة مئوية )م على درجة حر�رة 

يف �لظالم �لد�م�ض. على �ن ُير�عي �لَنقل ُكل 

ِلنف�ض  �لإعثثثد�د  حديثة  بيئات  على  �أ�شابيع   4

�أن  ُوجد   .)1 )جثثدول  �لأويل  �لغذ�ئي  �لَو�شط 

�لأجز�ء �لنباتية للنورة �لزهرية ح�شا�شة للغاية 

�أ�شابيع(،   4 )عثثن  �لنقل  فثثرتة  طثثول  لثثزيثثادة 

ذ�ت  و�لأو�ثثشثثاط  �لثثغثثذ�ئثثي،  �لو�َشط  وتركيبة 

حيث  �لنمو.  منظمات  من  �لعالية  �لرتكيز�ت 

لونها  ويتحول  �لنباتية  �لأجثثز�ء  ب�شدة  تتدهور 

�جلزء  مثثوت  )نتيجة  �لقامت  �لبني  �للون  �إىل 

�للون  ويختلف  �لنقل.   تثثاأُخثثر  ِعند  �لنباتي( 

قد  ما  عن  جذريًا  �ختالفًا  هنا  �ملتكون  �لبني 

ُي�شيب �جلزء �لنباتي ب�شفة َطبيعية ِمن لون 

ُبني خالل مر�حل تطوره ونقله د�خل �لأنابيب 

�أثناء مرحلة �لبد�ية )�شكل 3(. 

املبا�سرة  اجل�����س��دي��ة  الأج��ن��ة  ت��ط��ور 

وتطورها لنباتات كاملة:

تَكون  يف  �لَنباتي  �جُلثثثزء  ��شتجابة  َتَتمثل 

من  بثثدًل  �لثثلثثون  كريية  �و  بي�شاء  ُكثثريثثات 

لل�ِشمر�خ  �لنباتي  �جُلثثثزء  على  �لثثُزهثثري�ت 

َتثثكثثون هثثذه  2(. ويثثحثثُدث  �لثثزهثثري )�ثثشثثكثثل 

على   Globular structures �لثثُكثثريثثات 

 Starting لثثلثثبثثد�يثثة  �لثثثغثثثذ�ئثثثي  �لثثثو�ثثثشثثثط 

 .)1( ح باجلدول  medium كما هو ُمو�شَ

 zB5: Gamborg et al. )1968( Nutrient

 Medium. yMS: Murashige and Skoog

 Medium )1962(. xSuc.: Sucrose. vVit.:

 Vitamins. wAC: Activated Charcoal.

.uAd.: Adenine Sulfate

�لُكريات  هذه  َتتطور  �لَنقل  َعملية  وبا�شتمر�ر 

د�كنًا،  ُبنيًا  �للون  وَي�شري  �لعدد  يف  وتثثثزد�د 

 Maturation للن�شج  �لغذ�ئي  �لو�شط  على 

يف  هي  �لرت�كيب  هذه   .)3 )�شكل   medium

بالأجنة  ي�شمى  ما  �أو  �لأجثثنثثة  بثثد�يثثات  �لثثو�قثثع 

�لأولية. ل تلبث �ن تتك�شف هذه �لأجنة �لأولية 

للتك�شف  �لثثغثثذ�ئثثي  �لثثو�ثثشثثط  على  نقلها  عند 

Differentiation medium وتتحول �ىل �أِجنة 

ج�شدية حتت ظروف �لإ�شاءة. 

�ملُت�شاعفة  �جلثث�ثثشثثديثثة  �لأجثثنثثة  �نثثتثثخثثاب  يثثتثثم 

�لثثعثثدديثثة  �لثثثثزيثثثثادة  وتثثوجثثيثثهثثا �ىل مثثرحثثلثثة 

و�شط  على  وذلثثثك   Multiplication stage

حتى    Proliferation medium �لت�شاعف 

�شكل )4(: مرحلة �لت�شاعف �لعددي لالأجنة �جل�شدية و�لرب�عم 

�جلانبية د�خل �ملخترب )معهد بحوث �لنخيل ث خريبور ث باك�شتان(

�شكل )5( نباتات نخيل يف مرحلة �لتجذير د�خل �أنابيب �لزر�عة
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�أما   .)4 )�شكل  �ملطلوب  �لعدد  على  �حل�شول 

�لأجنة �ملتك�شفة ب�شورة فردية فتنقل مبا�شرة 

لكى   Rooting medium �لتجذير  و�شط  �ىل 

�ىل  للنقل  �شاحلة  نباتات  �ىل  مِنوها  َت�شتكِمل 

�ل�شوبة خارج �ملخترب)�شكل 5(.

�لأمثل  �لتوجيه  على  َنعمل  �لربتوكول  هثثذ�  يف 

�و  �لت�شاُعف  َمرحِلة  �إما �ىل  �ملُتك�شفة  لالأجنه 

ُمبا�شرة �إىل مرحلة �لتجذير و�خت�شار �لوقت. 

هذه  �َشكل  على  �لأوىل  بالدرجة  هثثذ�  َيعتِمد 

معا،  ُمتحدة  �ِجنه  ِعثثدة  كانت  ما  فثثاإذ�  �لأجنه 

وُن�شميها �أجنه ٌمتكررة فُت�شتخدم هذه يف َمرحلة 

�لت�شاُعف لزيادة �لعدد كما ذكرنا �شابقًا. �أما 

�إذ� كانت ب�شورة فردية ذ�ت ِجذر وِقمة َخ�شرية 

َفُتنقل ُمبا�شرة �ىل مرحلة �ل�شتطالة و�لتجذير 

منوها،  و�شرعة  بقوة  تتميز  حيث   )5 )�شكل 

وبذلك َنخِت�شر �لوقت. 

ثثمثثن �ملُثثمثثيثثز�ت �لثثتثثي َوجثثدنثثاهثثا ِعند  مثثن �ثثشِ

��شتخد�م �لأجز�ء �لنباتية للنورة �لزهرية يف 

�لأ�شكال  �ختفاء  هو  �لدقيق  �لإكثار  برتوكول 

غري �لَطبيعية لالأجنة �جل�شدية و�لتي تتو�جد 

�جل�شدية  �لأجنة  ��شتحد�ث  عند  كبري  مُبعدل 

للف�شائل  �لنامية  للقمة  �لنباتية  �لأجثثز�ء  من 

من  ذلثثك  َيتبع  ومثثا  �لكال�ض،  مبرحلة  ُمثثثرورً� 

َطفر�ت فى �حلقل. 

لثثلثث�ثثشثثفثثات  ثثاُبثثهثثا�ثثض  َتثث�ثثشَ هثثثنثثثاك  �أن  ُوِجثثثثثثد 

�ملورفولوجيه )�ل�شكل �خلارجي( لأجنة �لَنورة 

ت�شاعفها،  �ملبا�شر،  تك�شفها  من  بد�أ  �لزهرية 

يف  �لثثزر�عثثة  وحتى  �لأقلمة  �لتجذير،  مرحلة 

��شتخد�م  عند  مثيلتها  مثثع  �ملثثفثثتثثوح   �حلثثقثثل 

ثثيثثَزت  َتَ و�إن  �لنامية.  للقمة  �لنباتي  �جلثثزء 

�ملُخترب  يف  للُنبيتات  �لعالية  باحليوية  �لأوىل 

�لبد�ية  َمرحلة  �خِت�شار  عن  ف�شاًل  وخاِرجه 

لعدة �شهور بدًل من 1-2 عام. 

خطوات نقل ُنبيتات النخيل من املُخترب 

وبة: اىل ال�سُ

�لأن�شجة  زر�عثثة  باأنابيب  �لُنبيتات  �ُتنقل 

�لزجاجية من �ملخترب �ىل �ل�شوبة وُترتك 

حتتها ملدة �شاعة قبل ِبدء �لعمل. 

)ورق  �لأنبوبة  ِغطاء  يف  ثقب  َعمل  �ُيف�شل 

بد�ية  على  هذ�  ُي�شاعد  حتى  �لألومنيوم( 

تاأقلم �لنبات مع جو �ل�شوبة.

َبقايا  من  للتخل�ض  باملاء  �جلثثذور  �ُتغ�شل 

تغم�ض  ثثثم  وِجثثثدت،  �إن  �لثثغثثذ�ئثثي  �لو�شط 

 5-3 ملدة  جهازي  فطري  ُمبيد  ملول  يف 

دقائق ول ُتغ�شل بعد ذلك. 

)توربيدو(  طويله  �ض  �أ�شُ يف  برفق  �ُتثثزرع 

ُتثثالأ  �أن  على  للنخيل  خ�شي�شًا  ُمثثعثثدة 

بريليت  فريمكيوليت:  رمثثل:  بيت:  بخلطة 

بن�شبة 1:1:1:1 وتو�شع ��شفل نفق بال�شتيكي 

 2-1 �لنباتات خالل  �لرطوبة حول  حلفظ 

�أ�شهر من �لنقل لل�شوبة )�شكل 6(.

�لأول  �لأ�شبوعني  خالل  �لنباتات  ُتثثروى  �ل 

�لأول  �ل�شهرين  خثثالل  ُت�شمد  ول  و�لثاين 

و�لثانى من �لنقل لل�شوبة. 

�يتم َخف�ض �لرطوبة حول �لنباتات َتدِريجيًا 

من  �شهرين  حتى  َتدريجيًا  �لِغطاء  باإز�لة 

�لنقل لل�شوبة.

�َيبد�أ ت�شميد �لنباتات بعد �شهرين مبعدل 2 

 )N-P-K( جر�م/لرت �شماد كيماوي مركب

�لثثر�ثثض   17-17-17 �لثث�ثثشثثمثثاديثثة  نثث�ثثشثثبثثتثثه 

ثم  �حلثثاجثثة،  عند  �لفطرية  بثثاملثثطثثهثثر�ت 

�لت�شميد �لَورقي بعد �ل�شتة �شهور �لأوىل. 

�َتعقيم ُتربة �لزر�عة �ملُ�شتخدمة عند �أقلمة 

نخيل �لأنابيب يف �ل�شوبة قبل ��شتخد�مها 

د لدرجة كبرية  �أحد �لعو�مل �ملهمة �لتي حَتِ

�لنباتات  قاعدة  على  �لفطريات  منو  من 

يوؤدي لنف�شال  �لزر�عة مبا�شرة مما  بعد 

�ملجموع  عثثن  )�لأور�ق(  �لثثعثثلثثوي  �جُلثثثزء 

�حلياة.  ن�شبة  و�نخفا�ض  بالرتبة  �جلذري 

�إحد�هما  �لرتبة  للتعقيم  طريقتان  هناك 

�لثثرتبثثة  تعقيم  �أجثثهثثزة  �حثثثد  بثثا�ثثشثثتثثخثثد�م 

و�لتي حتتوي على مو��شري من �ملعدن تقوم 

بت�شخني خليط �لرتبة. �أما �لطريقة �لثانية 

�لأوتثثوكثثالف  د�خثثل  �لثثَرِطثثب  �لتعقيم  فهي 

�مل�شتخدم يف تعقيم �لبيئات د�خل �ملخترب. 

ويتم ذلك بو�شعها يف �أكيا�ض من �لقما�ض 

تف�شل  لكن  تعقيم.  دورة  عمل  ثم  وغلقها 

�لتجارية  �ملخترب�ت  يف  �لأوىل  �لطريقة 

لكرب حجم �لعمل. 

�أمَكن �إنتاج ما يقرب من 10.000 نبات نخيل 

و�حثثدة  زهرية  نثثورة  من  �لتجذير  مرحلة  يف 

�إىل  منها  �لثثعثثديثثد  وُنثثقثثل  جول�شتان  ل�شنف 

�لبع�ض  نقل  كما   .)7 )�شكل  بنجاح  �ل�شوبة 

�ملفتوح  �حلقل  �إىل  �شهرً�   18 بعمر  وهي  منها 

�أنه  بالذكر  �جلدير  من  طبيعيًا.  �لنمو  وكثثان 

هذ�  ِتعد�د  َبلغ  َم�شى  �لزمان  من  َقرن  خالل 

نف »ُجول�شتان« �ملُكر بالطريقة �لتقليدية  �ل�شَ

با�شتخد�م �لف�شائل، يف منطقة دير� �إ�شماعيل 

وعلى  تقريبًا.  ُمنتجة  نخلة  نحو2000  خثثان 

�لرغم من ذلك ويف خالل عامني فقط �أ�شبح 

من �ملمكن �إنتاج هذ� �لعدد بل �أكر با�شتخد�م 

نثثورة زهثثريثثة و�حثثثدة. هثثذه �ملثثيثثزة ُتثثربر بقوة 

�لإ�شتخد�م �لو�عد لتقنية �لنورة �لزهرية.

تون�ض  مثثن  �لثثثثثو�ردة  �لثثتثثقثثاريثثر  بع�ض  ُتثث�ثثشثثري 

من  �لثثنثثاجت  �لتمر  نخيل  �إثثثمثثار  �إىل  و�ملثثغثثرب 

�لزهرية.  �لنورة  باإ�شتخد�م  �لأن�شجة  زر�عثثة 

وهذ� يعطي دللة على جودة �لثمار ومطابقتها 

للتطبيق  �لتقنية  هذه  قابلية  وبالتايل  لالأ�شل 

�لتمر.  نخيل  نباتات  من  هائلة  �أعثثد�د  لإنتاج 

�لأن�شجة مبدينة �لعني  �أُعلن يف مترب زر�عة 

م   2005 �شنة  يف  �ملتحدة  �لعربية  بالإمار�ت 

عن �أول ظهور مبكر لالأغاري�ض �ملُذكرة لذكر 

عايل �ل�شفات مت �إكثاره بزر�عة �لأن�شجة.

 معهد بحوث البساتين, مركز البحوث 
الزراعية, جمهورية مصر العربية ê
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