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ظاهرتا الكايمرا . . 
وابيـضـاض السـعـف 

فـي النخــيل

الكلوروفيل  �صبغة  لفقدانها  وذل��ك  واالح��م��ر 

فيها  وراثيه  طفرات  ح��دوث  ب�صبب  اخل�صراء 

 Chlorophyll( الكلوروفيليه  بالطفرات  تعرف 

املتطفرة  امل��ن��اط��ق  جتعل  وال��ت��ي   )mutants

فتعتمد  بنف�صها  الغذاء  �صنع  على  ق��ادرة  غري 

او مناطق  يف ذلك على مايجاورها من خاليا 

فنبات  اآخ��ر،  وكمثال  الكلوروفيل.  على  حتوي 

 )Blackberry( اال���ص��واك  م��ن  اخل��ايل  العليق 

حلدوث  نتيجة  تكونت  كاميرا  عن  عبارة  هو 

الب�صره  وراثيه يف خاليا طبقه   او طفره  تغري 

انتاج  على  القابلية  يفقد  جعلته  للنبات  االوىل 

االأ�صواك، كما وهناك بع�ض الفواكه التي حتوي 

اج��زاء منها على طعم حام�ض واج��زاء اخرى 

على طعم حلو نتيجة حلدوث الكاميرا يف بع�ض 

خالياها. ا�صافة اىل كل ذلك فهناك نوع اخر 

 )Grafting- Chimera ( من الكاميرا يعرف ب

ان�صجه نباتني خمتلفني  حتدث نتيجة الندماج 

وراثيا قد يعودان اىل ا�صناف او انواع او اجنا�ض 

.)Tilney- Bassett, 1986( خمتلفة

اأ.د. عبدال�ستار عبداحلميد البلداوي

خبري اأمرا�ض النخيل، 

دولة االإمارات العربية املتحدة

satar41@yahoo.com

 )chimeras وجمعها himera( تعرف الكاميرا

اأو جزء منه يحوي على  باأنها نبات  يف النبات 

وراثيا  تختلف  اخل��الي��ا  م��ن  ع��دد  اأو  طبقات 

من  واول  ال��ن��ب��ات.  ج�صم  خ��الي��ا  بقية  ع��ن 

النباتي  العامل  هو  الكاميرا  ا�صطالح  ا�صتعمل 

يف  حت��دث  وه��ي   ،1917 �صنة   G.Winckler

من  وب��ال��رغ��م  ال��ن��ب��ات.  اىل  ا�صافة  احل��ي��وان 

ب�صورة  حت��دث  ان  ميكن  الكاميرا  بع�ض  ان 

طبيعية كطفرات وراثية اال ان معظمها ميكن 

بع�ض  وب��اأج��راء  االن�صان  بوا�صطة  ا�صتحداثه 

عن  الكاميرا  تكثري  وميكن  العلمية.  التجارب 

طريق التكاثر الالجن�صي با�صتخدام قطع من 

تكاثرها  والميكن  االوراق  او  اوال�صاق  اجلذور 

 Norris etal,( ال��ن��وع  نف�ض  الن��ت��اج  ب��ال��ب��ذور 

.)1983

الكاميري  ال��ن��ب��ات  اأم��ث��ل��ة ع��ل��ى  ه��ن��اك ع���دة 

)Chimeral plants واكرثها �صيوعا هي النباتات 

املربق�صة )Varigated plants( التي حتتوي على 

واال�صفر  كاالبي�ض  اوراق��ه��ا  يف  منوعة  ال���وان 
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يف  الكاميرا  تنتج  التي  الطفرات  حت��دث  قد 

للربعم  املر�صتيمية  اخلاليا  من  واحدة  طبقة 

جزء  ويف  النبات  يف   )apical bud( القمي 

جانبي منه فت�صاهد الكاميرا على جانب واحد 

وت�صمى  م�صتقرة  غري  تكون  وهذه  النبات  من 

يف  حت��دث  ق��د  اأو   .)mericlinal chimera(

واحدة او اكرث من طبقات اخلاليا املر�صتيمية 

واالنق�صام  ملوقعها  ونتيجة  النهائى  للربعم 

لت�صمل  املتغرية  اخلاليا  تنت�صر  فيها  اخللوي 

منه  ج��زءا  ولي�ض  الربعم  من  كبرية  منطقة 

وهذا النوع من الكاميرا يكون م�صتقرا و�صائعا 

النوع  ام��ا   ،)periclinal chimera( وي�صمى، 

االخر فان الطفرة حتدث يف عدة طبقات من 

وتكاثر  ملوقعها  ونتيجة  القمي  الربعم  خاليا 

وهذه  النبات  من  كامل  ج��زء  يتغري  خالياها 

اكرثها  وه��ى   )sectorial chimera( ت�صمى 

Neilson-( ال�صابقتني  من  وا�صتقرارا  �صيوعا 

.)jones,1996

على  ال��ك��امي��را  م��ن  خمتلفة  ح��االت  �صوهدت 

االمارات  دولة  متفرقة من  مناطق  النخيل يف 

فقد  )ال���ب���ل���داوي-2002(.  املتحدة  العربية 

بالطريقة  نخيل مكرث  او  ف�صائل  على  لوحظت 

الن�صيجيه )tissue culture( وعلى نخيل مزروع 

بالطرق االعتيادية )تكثري بف�صائل االم( وكان 

وبالرغم من   . معظمهاعلى اخلو�ض واجلريد 

االنتاج  على  والتوؤثر  نادرة احلدوث  انها حالة 

االقت�صادى اال انها تثري انتباه املهتمني بزراعة 

واملر�صدين  املهند�صني  م��ن  وتكثريه  النخيل 

الزراعني ا�صافة اىل املزارعني انف�صهم.

االم��ارات  يف  �صوهدت  التي  احل��االت  متيزت 

)البلداوي 2002( بظهور لون ا�صفر ذهبي او 

الطفرة  فيها  التي حدثت  االج��زاء  ليموين يف 

الوراثية  او  الكاميرا التي ادت اىل ذلك ففي 

احدى احلاالت وكما هو مو�صح يف �صكل رقم 

اخلو�ض  جميع  على  ا�صفر  ل��ون  �صوهد   )1(

املوجود على جهة واحدة من ال�صعفة مع بقاء 

وطبيعيًا،  اخ�صرًا  الثانية  اجلهة  يف  اخلو�ض 

كما و�صوهد خط ا�صفر ميتد على طول اجلريد 

)العرق الو�صطي لل�صعفة( يف اجلهة التي ظهر 

هذا  ع��ر���ض  ويعتمد  اخل��و���ض  ا���ص��ف��رار  فيها 

التي حدثت  املتغرية  اخلط على عدد اخلاليا 

منه  تن�صاأ  ال���ذي  ال��ربع��م  يف  ال��ك��امي��را  فيها 

ال�صعفة فيظهر احيانًا جزءمن اجلريد اخ�صرًا 

حلالة  ه���ذه  تبقى  ا���ص��ف��رًا،  االخ���ر  واجل����زء 

اال�صفر  لونها  وبنف�ض  �صنوات  لعدة  املتغرية 

ولكن بتقدم العمر وانتقال ال�صعفة املتاأثرة اىل 

اللون اال�صفر باالختفاء  ال�صيخوخة يبداأ  عمر 

والتحول اىل اللون االأبي�ض نتيجة جلفافها.                              

الكاميرا  م���ن  ال���ن���وع  ه���ذا  م��الح��ظ��ة  مي��ك��ن 

والطفرات الوراثية يف اي دوار من ال�صعف او 

على اي �صعفة يف را�ض النخلة ويف اي مكان من 

ال�صعف وبح�صب املنطقة التي حتدث فيها مثل 

هذه الطفرات، هذا وقد ذكر وجودها يف بع�ض 

للحالة  ولي�ض  اأي�صًا،  النخيل  تزرع  التي  الدول 

النخيل  وانتاج  منو  على  اقت�صادية  اهمية  اأي 

عليها  م�صيطر  غ��ري  وراث��ي��ة  حالة  انها  حيث 

وحتدث احيانًا نتيجة لبع�ض املوؤثرات والعوامل 

من  للقلق  داع��ي  وال  والفيزياوية  الكيمياوية 

وجودها  

ابي�سا�ض �سعف النخيل   

Frond Whitening

ابي�صا�ض  حالة  اأو  ظ��اه��رة  تعرف  اأن  ميكن 

�صعف ف�صائل النخيل باأنها واحده من احلاالت 

النخيل  ف�صائل  بع�ض  على  تظهر  التي  الغريبة 

 )Tissue culture( الن�صيجية  بالزراعة  املكرث 

ال�صعف  بع�ض  خ��و���ض  بجفاف  تتميز  وال��ت��ي 

القريب من القمة وحتول لونه اىل االبي�ض.

دول��ة  م���رة يف  الأول  احل��ال��ة  ه���ذه  ���ص��وه��دت 

ف�صائل  ثالث  على  املتحدة  العربية  االم��ارات 

بالزراعة  م��ك��رثة  �صنوات   5-4 بعمر  ب��رح��ي 

وذلك  بع�صها  من  قريبة  ومزروعة  الن�صيجية 

بالذيد  الو�صاح  منطقة  يف  امل��زارع  اح��دى  يف 

�صنة 1999 )البلداوى2002(. وقد جذبت هذه 

وتكثري  بزراعة  املهتمني  انتباه  الغريبة  احلالة 

النخيل لت�صابه بع�ض اعرا�صها باعرا�ض مر�ض 

البيو�ض اخلطري واملعروف يف بع�ض دول �صمال 

افريقيا. ونظرا لهذا االهتمام ولكرثة ال�صكاوي 

التي كانت ترد اىل املنطقة الزراعية يف الذيد 

يف حينها فقد مت اجرء م�صح عام لدرا�صة هذه 

وم�صبباتها  انت�صارها  مدى  ومعرفة  الظاهرة 

نتائج  اظ��ه��رت  وق��د  االقت�صادية.  واأهميتها 

ا�صافة اىل  منت�صرة  بان احلالة  الدرا�صة  تلك 

امارة  من  متفرقة  مناطق  يف  الذيد  مناطق 

وال�صارقة  والفجرية  وعجمان  اخليمة  را���ض 

ب�صورة  برحى  �صنف  وعلى  خمتلفة  وبن�صب 

لها  ولي�صت  �صلطانه  ال�صنف  وكذلك  خا�صة 

واحدة  مل��رة  وتظهر  تذكر  اقت�صادية  اهمية 

�صنة  يف  )البلداوى2002(.  ذلك  بعد  وتتوقف 

2000( هذه احلالة يف  2000 �صجل )الوا�صل 

اململكة العربية ال�صعودية على �صنفي اخال�ض 

واعتربها  الن�صيجية  بالزراعة  املكرثة  وعجوة 

واحدة من الظواهر الغريبة او غري االعتيادية 

النخيل.  يف  الن�صيجية  الزراعة  تفرزها  التي 

كما وذكر )زايد والكعبي 2003( حدوثها على 

اال�سفرار  يظهر  نخيل  �سعفة   )1( رقم  �سكل 

على جانب واحد منها نتبجة حلدوث الكاميرا 

)الطفرة الوراثية(



ل
خــي

الن
ي 

 فـ
ف

عـ
سـ

ض ال
ضـا

بيـ
 وا

. . 
مرا

كاي
ا ال

رت
اه

ظ

96

ا�صناف برحي و�صلطانه ونبتة �صيف. �صوهدت 

ف�صائل  ع��ل��ى   2009 �صنة  يف  ك��ذل��ك  احل��ال��ة 

ن�صيجية للفحل بوير يف مزرعة الفوعه بالعني 

ن�صيجية  ف�صائل  على   2010 �صنة  يف  وكذلك 

لفحل العني و�صنف ام الدهن يف احدى مزارع 

العني اي�صا )البلداوى و�صبانه ، 2010(.

احلالة  هذه  اأن ظهور  بالذكر  هو جدير  ومما 

اال�صناف  بف�صائل  الرئي�صية  بالدرجة  اق��رن 

احيانا  ولكن  الن�صيجية،  ب��ال��زراع��ة  املنتجة 

وب�صورة  لها  م�صابهه  اع��را���ض  ت��الح��ظ  ق��د 

بالزراعة  املكرثة  اال�صناف  بع�ض  على  ن��ادرة 

قد  والتي  االم(  بف�صائل  )التكثري  االعتيادية 

تكون نف�ض احلالة اأو اأنها حالة خمتلفة ) وهو 

بع�ض  تطبيق  ل�صوء  نتيجة  حت��دث  االرج���ح( 

العمليات الزراعية، كالت�صميد او الري مثاًل، او 

قد تعزى حلدوث بع�ض اال�صابات احل�صرية او 

املر�صية او للظروف اجلوية القا�صية.

اأعرا�ض احلالة:

املتاأثرة  الف�صائل  �صعف  ابي�صا�ض  حالة  تتميز 

بجفاف   3  ،  2 رقم  ال�صكل  مو�صح يف  هو  كما 

خم�صة  ون�����ادرًا  �صعفات  ارب���ع  اىل  �صعفتني 

قمة  من  القريب  الو�صطى  ال��دوار  يف  �صعفات 

نهايات  من  عادة  اجلفاف  يبداأ  النخلة.  راأ�ض 

نحو  تدريجيا  ويتجه  )ال��وري��ق��ات(  اخل��و���ض 

جهة  ويف  لل�صعفة(  الو�صطى  )العرق  اجلريد 

واحدة من جهتي ال�صعفة، وبعد اكتمال جفاف 

اجلهة  خو�ض  جفاف  يبدا  اجلهة  هذه  خو�ض 

وي��ن��زل اىل  ي��ب��داأ م��ن االع��ل��ى  وال���ذي  الثانية 

اال�صفل تدريجيًا حتى يكتمل جفاف كل خو�ض 

ال�صعفة املتاأثرة ويتحول لونه اىل االبي�ض املائل 

االأعرا�ض  وبهذه  الباهت،  االأ�صفر  اللون  اإىل 

البيو�ض  مبر�ض  �صبيهة  احلالة  هذه  تبدو  قد 

اخلطري واملعروف يف بع�ض دول املغرب العربي 

وزراعة  بتكثري  املهتمني  من  كثري  يخيف  مما 

النخيل يف املناطق التي تظهر بها هذه احلالة 

)البلداوي 2002(.

املتاثر  ال�صعف  جريد  يبقى  اأخ��رى  جهة  من 

بعد  اال  يجف  وال  اللون  اخ�صر  احلالة  بتلك 

مرور فرة طويلة قد ت�صل اىل اربعة او خم�صة 

ا�صهر، وال ي�صاهد على اجلريد اي تلون او تبقع 

او  اخل��ارج��ي  �صطحه  على  �صواء  طبيعي  غري 

حدوث  عند  احلال  هو  كما  الداخلية  ان�صجته 

  )4 )�صكل  املر�صية  او  احل�صرية  اال�صابات 

تلون  اي  املبي�ض  اخلو�ض  على  يالحظ  ال  كما 

ح�صرية  او  مر�صية  ال�صابة  اثر  اي  او  تبقع  او 

هذا وبعد مرور فرة عدة ا�صهر على اول ظهور 

لهذه احلالة يجف ال�صعف املتاأثر وي�صبح لونه 

عمر  اىل  الوا�صل  القدمي  ال�صعف  بلون  �صبيه 

االول  ال���دوار  يف  ع��ادة  وامل��وج��ود  ال�صيخوخه 

لراأ�ض النخلة. اما وقت ظهور هذه احلالة فقد 

واغ�صط�ض  ويوليو  ويونيو  مايو  ا�صهر  يف  يكون 

هذه  وتتيع  مراقبة  وم��ن  �صبتمرب  يف  واحيانًا 

مرة  تظهر  انها  لوحظ  �صنوات  ولعدة  احلالة 

�سعفتان   الن�سيجية تظهر عليها  بالزراعة  �سكل )2( نخلة برحي  مكرثة 

متاأثرة بظاهرة االبي�سا�ض قريبة من قمة راأ�ض النخلة

عليها  يظهر  ن�سيج�سًا  املكرث  ال��رح��ي  ف�سائل  م��ن  �سعفتان   )3( �سكل 

االبي�سا�ض يف اأطواره املختلفة
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واحدة وتختفي اثناءعمر النخلة وهي حمدودة 

وال تنت�صر لبقية ال�صعف يف النخلة الواحدة وال 

واملزارع  املزرعة  نف�ض  املوجود يف  النحيل  اىل 

املجاورة.

العوامل امل�سببة: 

مل تعرف حلد االآن م�صببات هذه احلالة على 

وجه التحديد لكن الدرا�صات احلقلية واملختربية 

على جذور و�صعف النحيل املتاأثر بها مل تثبت اي 

او  اي م�صبب مر�صي  عالقة بني حدوثها وبني 

ح�صري كما وان توقف احلالة وعدم ا�صتمرارها 

وظهورها يف مو�صم معني من ال�صنة يعطي دلياًل 

قاطعًا على عدم وجود اي عالقة  بني حدوثها 

ايًا كان نوعها  واي نوع من م�صببات االمرا�ض 

الواحدة  فلو كانت كذلك النت�صرت يف املزرعة 

و�ص�صببت العدوى ملزارع اخرى ولت�صاعف عدد 

ال�صعف املتاأثر بها.

يف  ي�صاعد  قد  ف�صيولوجية  احلالة  ان  يعتقد 

ومفاجئة  وجافة  �صاخنة  رياح  هبوب  حدوثها 

لونه  وحت��ول  وجفافه  ال�صعف  لفحة  اىل  ت��وؤدي 

به  مير  ال��ذي  النمو  لطور  يكون  وقد  لالبي�ض 

الزراعية  العمليات  لبع�ض  او  املتاأثر  ال�صعف 

ن�صيجها  ون��وع  الربة  لركيب  او  مثاًل  كالري 

عالقة بذلك. اما اقت�صار ظهورها على بع�ض 

اال�صناف املكرثة بالطريقة الن�صيجية بالدرجة 

مثل  ال��ع��وام��ل  بع�ض  اىل  يعود  فقد  الرئي�صة 

الركيب الوراثي لل�صنف ونوع ان�صجته التي قد 

تتاثر احيانًا ببع�ض املواد الكيماوية الداخلة يف 

تركيب االو�صاط الغذائية امل�صتعملة يف عمليات 

الزراعة الن�صيجية.

من  ال�صكاوى  من  العديد  تلقي  من  وبالرغم 

ومن  النخيل  مزارعي  من  احلالة  هذه  ظهور 

ال  اأنها  اإال  الزراعيني،  واملر�صدين  املهند�صني 

منو  على  خطر  اي  احلا�صر  الوقت  يف  ت�صكل 

باجراء  ين�صح  وال  الن�صيجية  الف�صائل  وتكاثر 

بق�ض  يكتفى  بل  املبيدات  بر�ض  مكافحة  اي 

الف�صائل  منو  ومراقبة  فقط  اجل��اف  ال�صعف 

من  بها  والعناية  الالحقة  ال�صنني  يف  املتاأثرة 

حيث الت�صميد والري 
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