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  Date palm propagation methodsطرق تكاثر نخيل التمر
 جامعة قطر/ كلية العلوم والفنون / الدكتور حميد جاسم الجبوري

  جامعة االمارات العربية المتحدة/ الدكتور عبد الوهاب زايد
 

  :تتكاثر اشجار النخيل بالطرق التاليه 
  

   Seeds or Sexual Propagation):بواسطة البذور( التكاثر الجنسي: أوالً 

ــــى          ــــه تحمــــل عل ــــات واألزهــــار االنثوي ــــى نب ــــه تحمــــل عل ــــة المســــكن اي ان االزهــــار الذكري ــــل مــــن االشــــجار ثنائي النخي
ــــر المتجــــانس ،ولهــــذه االســــباب اليتكــــاثر  .نبــــات اخــــر  ــــوراثي غي ــــات ذات التركيــــب ال كمــــا تعتبــــر االشــــجار مــــن النبات

تجاريــــه المعروفــــه ربمــــا كانــــت حصــــيلة نخــــالت نشــــأت قــــدرًا عــــن طريــــق رمــــي البــــذور االصــــناف ال. النخيــــل بالبــــذور
مـــــــن عـــــــابر ســـــــبيل او وجـــــــود بـــــــذور مـــــــع االســـــــمده فأكتشـــــــفها المـــــــزارع لصـــــــفاتها الجيـــــــده ،فـــــــوالى اكثارهـــــــا خضـــــــريًا 

ان اكثــــــار النخيــــــل بطريقــــــة زراعــــــة البــــــذور اســــــهل وايســــــر ،اال انهــــــا . فأصــــــبحت علــــــى مــــــر الســــــنين صــــــنفًا مميــــــزًا 
وكمـــــــــا هـــــــــو .انـــــــــاث % 40احـــــــــل و% 60ذكـــــــــورًا،وفي بعـــــــــض االحيـــــــــان قـــــــــد تعطـــــــــي %50اناثـــــــــًا،و%50 تعطـــــــــي

معــــروف فــــأن بــــدء نمــــو البــــذره يبــــدأ مــــع بدايــــة التلقيــــبح الخلطــــي واتحــــاد المشــــيجه المــــذكره االولــــى بالبويضــــه مكونــــه 
ان .ن األخــــــــرتين جنـــــــين البــــــــذره والمشــــــــيجه الثانيــــــــه بـــــــالنواتين القطبيتــــــــين مكونــــــــه ســــــــويداء البـــــــذره وتالشــــــــي النــــــــواتي

العوامـــــل الوراثيـــــه فـــــي المشـــــيجه الذكريـــــه والمشـــــيجه االنثويـــــه مختلفـــــه ،لـــــذلك تكـــــون األجنـــــه الناتجـــــه مـــــن األخصـــــاب 
 36(ذات صـــــــــفات مغـــــــــايره لصـــــــــفات األبـــــــــوين ،علمـــــــــًا بـــــــــأن العـــــــــدد الكروموســـــــــومي لبـــــــــادرات النخيـــــــــل متســـــــــاوي 

ــــذا فــــان التغــــاير بــــين)كروموســــوم  البــــادرات يعــــود الــــى عوامــــل وراثيــــه ولــــيس  ومتشــــابه مــــن حيــــث الشــــكل والحجــــم ،ل
يطلـــــق علــــــى النخـــــل الناشــــــئ مـــــن البــــــذور اســـــماء مختلفــــــه ). الكروموســــــومات(الخـــــتالف التركيـــــب فــــــي الصـــــبيغات 

،فيعـــــرف بـــــدقل ،ألـــــوان ،رعـــــال ،خصـــــاب ،مجهـــــل ،وفـــــي االمـــــارات وعمـــــان يقـــــال جـــــنن وفـــــي البصـــــره يقـــــال غيبـــــاني 
اء التمــــــر مــــــن اشــــــجار غيــــــر مصــــــابه وذات صــــــفات جيــــــده عنــــــد اكثــــــار النخيــــــل عــــــن طريــــــق البــــــذور يجــــــب انتقــــــ.

،تســــــتخرج البــــــذور للصــــــنف المــــــراد اكثــــــاره بالطريقــــــه الجنســــــيه حيــــــث تســــــتبعد البــــــذور الظــــــامره والصــــــغيره وتنتخــــــب 
  :     البذور الجيده المتجانسه  في الحجم ثم تعقم البذور بأحد الطرق التاليه 

لتــــــر لمــــــدة ســــــاعتين او توضــــــع فــــــي مــــــاء درجــــــة حرارتــــــه / 3ســــــم25بتركيــــــز  Cryptanolتغمــــــر بالمبيــــــد الفطــــــري       
ـــــه حتـــــى يبـــــرد المـــــاء 100 كمـــــا يمكـــــن اســـــتعمال حـــــامض الكبريتيـــــك المركـــــز لمـــــدة .درجـــــه مئويـــــه وتركهـــــا فـــــي داخل

اســــــتعملت . دقيقــــــه  20دقيقــــــه او فــــــي هيبوكلوريــــــد الصــــــوديوم لمــــــدة  20ايثــــــال الكحــــــول لمــــــدة % 95دقــــــائق او 5
  : للزراعةألعداد بذور التمر  الطريقةالتالية

  غسل البذور بالماء لبضعة دقائق ثم تجفيفها  -1      
  دقيقه  15لمدة % 5غمرها في بيروكسيد الهيدروجين تركيز -2      
  لمدة دقيقتين ) ع 10(غمرها بمحلول هيدروكسيد الصوديوم -3      



www.iraqi-datepalms.net 2012 

 

او .بهــــا مــــن مــــواد كيميائيــــه ،ثــــم بعــــد ذلــــك زراعتهــــا وضــــع البــــذور فــــي مــــاء جــــاري لمــــدة ســــاعه الزالــــة مــــاعلق -4      
تنقــــــع البــــــذور بالمــــــاء الجــــــاري لمــــــدة اســــــبوع او اســــــبوعين لألســــــراع فــــــي انباتهــــــا ،وذلــــــك بوضــــــعها فــــــي كــــــيس مــــــن 

  .القماش او صفيحه مثقبه 
ويفضـــــل ان تكـــــون التربـــــه خليطـــــًا ) احـــــواض خشـــــبيه او اصـــــص او فـــــي الحقـــــل (تـــــزرع البـــــذور فـــــي التربـــــه المعـــــده       

ســــــم 3-2ســــــم وببعــــــد 2-1توضــــــع البــــــذور افقيــــــًا فــــــي التربــــــه وعلــــــى عمــــــق .مــــــن الرمــــــل والتــــــراب بنســــــب متســــــاويه 
وينصــــــح ان يكــــــون الســــــطح الظهــــــري الــــــى االعلــــــى والحــــــز البطنــــــي الــــــى االســــــفل مــــــع قــــــرط الطــــــرف الحــــــر للبــــــذره 

 عنـــــــد حصـــــــول األنبـــــــات يخـــــــرج جـــــــذير.خـــــــالل األســـــــبوع الثـــــــاني %) 100(للحصـــــــول علـــــــى نســـــــبة انبـــــــات عاليـــــــه 
صــــغير مــــن فتحــــة النقيــــر اوًال متجهــــًا الــــى االســــفل ويتكــــون عليــــه عــــدد مــــن الجــــذيرات الشــــعريه ،ثــــم بعــــد ذلــــك تنمــــو 

  :الرويشه الى االعلى ،ويفضل ابقاء التربه رطبه ،وقد لوحظ حدوث التغيرات الهيستوكيميائيه التاليه 
لهيســـــتوريوم ليحـــــل محلهـــــا ثـــــم تتمـــــزق جـــــدرانها عنـــــد انبـــــات البـــــذره يبـــــدأ الجـــــزء األســـــفل مـــــن االندوســـــبيرم بتكـــــوين ا      

ـــــــيس مـــــــن الهيســـــــتوريوم  ـــــــق مـــــــن االندوســـــــبيرم  ول ـــــــه تنطل ـــــــه ،كمـــــــا وجـــــــد ان االنزيمـــــــات التالي ـــــــم الخارجي ـــــــه ث الداخلي
Endo-P-Mannase,Cellwall hydrolase and proteinase   

د اعتــــــدال الجــــــو ،امــــــا فــــــي افضــــــل موعــــــد لزراعــــــة البــــــذور فــــــي المنــــــاطق البــــــارده الشــــــتاء هــــــو اواخــــــر الربيــــــع عنــــــ      
كمــــــا فــــــي دولــــــة االمــــــارات العربيــــــه ) بدايــــــة ايلــــــول (المنــــــاطق الدافئــــــة الشــــــتاء والحــــــارة الصــــــيف ،فيفضــــــل الخريــــــف 

ــــر مــــن . المتحــــده   ــــي عمرهــــا ســــنه وطولهــــا اكث ــــات الت ــــل النبات ــــى المكــــان المســــتديم بعــــد 30تنق ســــنوات  3-2ســــم ال
ـــــى ابعـــــاد  ـــــزرع عل ـــــة م ولضـــــمان نجـــــاح نقـــــ 10x10او  7x7وت ـــــع ارواؤهـــــا لمـــــدة ثالث ـــــره يمن ـــــه الكبي ل الفســـــائل البذري

طريقـــــة التكـــــاثر الجنســـــي فـــــي النخيـــــل تســـــتغرق وقتـــــًا طـــــويًال وجهـــــدًا . اســـــابيع علـــــى ان تـــــروى بعـــــد الغـــــرس مباشـــــرة 
كبيــــرُا وارضــــًا واســــعه اذا مــــا اخــــذ بنظــــر االعتبــــار ان التفريــــق بــــي الــــذكور واالنــــاث اليتحــــدد بصــــوره دقيقــــه اال عنــــد 

. ســـــنوات وعنـــــدها تـــــزال االفحـــــل بأســـــتثناء فحـــــل واحـــــد كـــــل عشـــــرين انثـــــى  8-4لـــــع وقـــــد يســـــتغرق ذلـــــك ظهـــــور الط
هنالـــــــك بعـــــــض الوســـــــائل التـــــــي يمكـــــــن بواســـــــطتها التفريـــــــق بـــــــين الفحـــــــول . كمـــــــا تـــــــزال االشـــــــجار الرديئـــــــة االثمـــــــار 

مــــن الخــــيش  ومــــن هــــذه الوســــائل وضــــع قطعــــه.واالنــــاث فــــي المراحــــل االولــــى مــــن النــــو لمــــن يملــــك الخبــــره والتجربــــه 
فـــــــوق البـــــــادرات، فعنـــــــد وصـــــــول البـــــــادرات الـــــــى القمـــــــاش تختـــــــرق البـــــــادرات الذكريـــــــه القمـــــــاش بينمـــــــا ) الجنفـــــــاص (

كــــــذلك لـــــــوحظ ان بــــــادرة الــــــذكر تكـــــــون خشــــــنه وصـــــــلبه وذات . االنثويــــــه تنحنــــــي تحـــــــت الخــــــيش والتســــــتطيع النفـــــــاذ
به وطرفهـــــا المـــــدبب اقـــــل حـــــده طـــــرف مـــــدبب حـــــاد والرويشـــــه داكنـــــة الخضـــــره امـــــا البـــــادره االنثـــــى فتكـــــون اقـــــل صـــــال

وفـــــي المظهـــــر العـــــام للنخلـــــه لـــــوحظ ان رأس الـــــذكر يكـــــون كبيـــــرًا كثيـــــر الســـــعف غيـــــر متناســـــق .ولونهـــــا يكـــــون فاتحـــــاً 
امــــــا فــــــي االنثــــــى فيكــــــون الــــــرأس .ذو كــــــرب عــــــريض والســــــعف غلــــــيظ ويحمــــــل اشــــــواكًا حــــــاده وقويــــــه عنــــــد قاعدتــــــه 

كمــــا . ضــــًا منــــه فــــي الــــذكر وكــــذلك الســــعف اقــــل ســــمكًا صــــغيرًا نوعــــًا مــــا متناســــق الســــعف مفتــــوح والكــــرب اقــــل عر 
ــــى  ــــظ مــــن قاعــــدة االنث ــــيظ وذو قاعــــده اغل ــــوة حــــدة والجــــذع يكــــون غل ــــل ق ــــى ان جــــذع االنثــــى .تكــــون االشــــواك اق عل

وكمـــــا هـــــو معـــــروف ان النخيـــــل النـــــاتج مـــــن البـــــذره تكـــــون ثمـــــاره غيـــــر متجانســـــه تنـــــدر بينهـــــا .غالبـــــا مـــــايكون باســـــقًا 
لـــــــذا فـــــــال يوصـــــــي بأكثـــــــار اشـــــــجار النخيـــــــل بهـــــــذه الطريقـــــــه رغـــــــم .ه لالســـــــواق التجاريـــــــه النوعيـــــــه الممتـــــــازه الصـــــــالح

 :سهولتها وضمان نجاح نمو البادرات لالسباب التاليه 
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  .افحل والباقي اناث % 60-50النخل النامي من النوى يعطي  -1     
ـــــدء االزهـــــار  -2      ـــــد ب ـــــاث عن ـــــذكور واالن ـــــين ال ـــــق ب ـــــى يمكـــــن التفري ـــــل بضـــــعة ســـــنين حت ـــــب خدمـــــة بســـــتان النخي يتطل

  .وبعدها يمكن ازالة االفحل الزائده واالنواع الرديئه 
  % 0و1غالبًا ماتكون ثمار النخيل البذري رديئه ويقدر الجيد منها ب  -3     
  .ر متشابهة النوعيه ، مما يجعل المردود االقتصادي متدني تعطي االشجار البذريه ثمارًا غي -4     
  .تتأخر االشجار البذريه في االثمار اكثر من االشجار الناتجه من التكاثر الخضري  -5     
مــــن التخيــــل المغــــروس فســــيًال والــــذي قــــد اليزهــــر اال بعــــد ) ســــنه  4-3(غيــــر ان هنــــاك بعــــض النخيــــل يزهــــر أبكــــر      

ــــــــي المكــــــــان المســــــــتديم  ســــــــنوات مــــــــن الزراعــــــــه 9 ــــــــاحثين ينصــــــــح بأســــــــتخدام التكــــــــاثر الجنســــــــي .ف اال ان احــــــــد الب
 .ألسبابعده 

  
  Vegetative Propagation:التكاثر الخضري : ثانيًا       

 :تتكاثر اشجار نخيل التمر خضريًا بالطرق التاليه       
  زراعة االنسجه   -2الفسائل            -1      
 :وفيما يلي شرحًا مفصال لطرق التكاثر الخضري       

  

  Offshoots: الفسائل  -1
يعتبــــــر اكثــــــار نخيــــــل التمــــــر بالفســــــائل الطريقــــــه االساســــــيه للتكــــــاثر الن نخلــــــة التمــــــر مــــــن االشــــــجار وحيــــــدة الفلقــــــه       

او التطعـــيم  (Grafting )لـــذا فـــال يمكـــن اكثارهـــا بالتركيـــب  ( Cambium )واليوجـــد فـــي انســـجتها الكـــامبيوم 
(Budding)  او العقل(Cuttings) . تتميز الفسائل البذريه عن الفسائل الخضريه باالتي: 

الفســـــــائل البذريـــــــه تكـــــــون مســـــــتقيمه بينمـــــــا الفســـــــائل الخضـــــــريه تأخـــــــذ شـــــــكًال مقوســـــــًا عنـــــــد قاعـــــــدتها او محـــــــل  -1      
  .اتصالها باألم 

ــــــة  -2       ــــــي الفســــــائل الخضــــــريه تكــــــون منطق ــــــي ف ــــــة اتصــــــال ف ــــــاالم واضــــــحه بينمــــــا التوجــــــد منطق قطــــــع الواصــــــله ب
  .الفسائل البذريه 

الفســــــائل الخضــــــريه تكــــــون انثويــــــه عنــــــد اخــــــذها مــــــن شــــــجره انثويــــــه وذكريــــــه عنــــــد اخــــــذها مــــــن شــــــجره ذكريــــــه  -3      
  .تقريبًا % 50،بينما الفسائل الناتجه من البذره تكون اما اناث او ذكور وبنسبة 

  :ضريه نوعان الفسائل الخ      
  Ground-offshootsالفسائل االرضيه  –أ        
 High offshootsالطواعين او الرواكيب  -ب      
  :وفيما يلي وصفًا مختصرًا لكل منهما        
 : Ground Offshootsالفسائل االرضيه ) أ(      
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  Large offshoots:الفسائل الكبيره  -)1(
علـــــى مجمـــــوع جـــــذري جيـــــد يســـــاعدها علـــــى   النمـــــو  النخلةوالمتصلةباألرضـــــوالحاويةوهـــــي التـــــي تخـــــرج مـــــن قاعـــــدة       

) الورقـــــة( الســـــعفة،وكـــــل فســـــيله تنـــــتج مـــــن بـــــرعم واحـــــد فـــــي ابـــــط  الفســـــيلةبالصـــــرمه او  مـــــا تعـــــرفوغالبـــــًا .الســـــريع 
اوراق او ازهــــــار او فســــــائل او قــــــد  وهــــــذه البــــــراعم االبطيــــــه قــــــد تتميــــــز الــــــى. النخلــــــة،وذلــــــك عنــــــد اتصــــــالها بجــــــذع 

 الناميــــةمــــن القمــــه  القريبــــةالــــى فســــائل يحــــدث فقــــط فــــي ابــــاط االوراق الفتيــــه  الخضــــريةان تميــــز البــــراعم . تمــــوت 
ــــى مــــن عمــــر  ــــة،وخــــالل الســــنوات االول ــــى افــــراز االوكســــينات مــــن البرعمــــه  النخل ،ويعتقــــد ان ســــبب التميــــز يرجــــع ال

ســـــنه كمـــــا ان عـــــدد الفســـــائل التـــــي تنتجهـــــا كـــــل  20-10يســـــتغرق انتـــــاج الفســـــائل مـــــن .  الناميـــــةاو القمـــــه  الطرفيـــــة
ــــي اصــــناف الزهــــدي ،البــــريم ،الحيــــاني،او  ــــه يختلــــف بــــاختالف الصــــنف ،فقــــد تعطــــي النخلــــه عــــددًا كبيــــرًا كمــــا ف نخل

ــــه مــــن الفســــائل بــــين  ــــيًال نســــبيًا كمــــا فــــي المكتــــوم والبرحــــي ،وقــــد يتفــــاوت العــــدد الــــذي تعطيــــه النخل فســــيله  33-1قل
عرضـــــــي ويتوقـــــــف علـــــــى الصـــــــنف ايضـــــــًا وتحـــــــت الظـــــــروف  فإنتاجهـــــــاامـــــــا الرواكيـــــــب .وال فســـــــيله  ال تنـــــــتجاو قـــــــد 

فــــــان بعــــــض البــــــراعم  القلبــــــةمثــــــل انغمارهــــــا بالمــــــاء لفتــــــره طويلــــــه ومــــــوت  النخلــــــةالتــــــي قــــــد تتعــــــرض لهــــــا  الصــــــعبة
تــــاج الفســــائل كمــــا حــــدث فــــي الزهريــــه تتحــــول الــــى بــــراعم خضــــريه منتجــــه بعــــض الرواكيــــب بعــــد ان تتوقــــف عــــن  ان

المنــــــاطق ،ففــــــي منطقــــــة  بــــــاختالفيختلــــــف حجــــــم الفســــــيل المفضــــــل لــــــدى المــــــزارع . 1954فيضــــــان بغــــــداد عــــــام 
-16مســـــقط تـــــزرع الفســـــائل الصـــــغيره التـــــي وزنهـــــا اقـــــل مـــــن كغـــــم ،بينمـــــا فـــــي العـــــراق تفضـــــل الفســـــائل التـــــي وزنهـــــا 

نجــــــاح نمــــــو الفســــــائل عنــــــدما يزيــــــد وزن ونتيجــــــة التجــــــارب وجــــــد ان اعلــــــى نســــــبه ل) ســــــم20-16(كغــــــم وقطرهــــــا 20
كغـــــم ،وفـــــي الجزائـــــر وجـــــد ان اعلـــــى نســـــبه للنمـــــو كانـــــت بـــــين الفســـــائل  13و6للغـــــرس عـــــن  الفســـــيلةالمقلوعةوالجاهزة

تتــــــراوح الفتــــــره بــــــين ظهــــــور الفســــــيله الــــــى ان تكــــــون جــــــاهزه لالجتثــــــاث . كغــــــم  22-18التــــــي يتــــــراوح وزنهــــــا مــــــابين 
ــــ 10-3مــــابين  ــــرك الفســــائل ف ــــذلك ســــنه ،ويمكــــن ت ــــه اليوصــــى ب ــــه اال ان ــــره طويل ي مكانهــــا متصــــله بالشــــجره االم لفت

 :وفيما يلي مواصفات الفسائل الجيده .النها قد ُتجهد الشجره 
 

  سم20كغم وقطرها اليقل عن  15يجب ان اليقل وزن الفسيله عن  .1
 ان يكون لها مجموع جذري جيد  .2
 ان تؤخذ من امهات سليمه من االفات  .3
 من االم نظيفًا خاليًا من الجروح والخدوشان يكون مكان الفصل  .4
 ان تكون الفسيله سليمه من االصابات الحشريه والمرضيه  .5
 ان تكون ممثله للصنف  .6
ــــــو مــــــن االفــــــات والصــــــنف  .7 ان ترفــــــق معهــــــا شــــــهاده توضــــــح تــــــاريخ القلــــــع ووزن الفســــــيله عنــــــد القلــــــع والخل

 .ومكان القلع 
 

 لتمر ووزنها وهذا الجدول يوضح العالقه بين قطر فسيلة نخيل ا
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  )كغم(وزن الفسيله )                               سم(قطر قاعدة الفسيله
  

                          12-15                                                 4-8 
                               15-20                                                8-15  

                                25-35                                              22-35  
 

  :خطوات االفتسال  

  :ُينصح بأتباع الخطوات التاليه عند االفتسال 
تُـــــــزال االوراق الجافـــــــه والخارجيـــــــه واالشـــــــواك لتســـــــهيل عمليـــــــة االفتســـــــال ويقلـــــــم ســـــــعف الفســـــــيله تقليمـــــــًا جـــــــائرًا  .1

بحيـــــــث اليبقـــــــى منـــــــه اال ثالثـــــــة صـــــــفوف حـــــــول القلبـــــــه لحمايـــــــة البـــــــرعم الطرفـــــــي مـــــــن االضـــــــرار الميكانيكيـــــــه 
  .سم 50والتقلبات الجويه ،ويقصر السعف المتبقي الى حوالي 

ــــربط الســــعف ربطــــًا خفيفــــًا وذلــــك قبــــل االجتثــــاث بفتــــره قصــــيره ،الن ربــــط ســــعف الفســــيل بقــــوه وتركــــه مربوطــــًا  .2 ُي
االنـــــدفاعات الجديـــــده مـــــن اوراق القلبـــــه للخـــــروج الـــــى اعلـــــى بأســـــتقامه ممـــــا يســـــبب  لفتـــــره طويلـــــه يـــــؤدي لمنـــــع

 .خروج هذه االوراق مشوهه من الجانب 
ُيـــــزال التـــــراب مـــــن حـــــول قاعـــــدة الفســـــيله بواســـــطة المســـــحاة او الفـــــأس العـــــريض حتـــــى تظهـــــر منطقـــــة الواصـــــله  .3

 )منطقة اتصال الفسيله باألم (او الفطامه 
عـــــدة ضـــــربات قويـــــه بعتلـــــه ثقيلـــــه تعـــــرف بالهيـــــب او الهـــــيم ويجـــــب ان يقـــــوم بتســـــديد ُتفصـــــل الفســـــيله عـــــن االم ب .4

 الضربات من له خبره في االفتسال بحيث يكون القطع نظيفًا بدون جروح او خدوش لألم أو الفسيله 
 .بعد الفصل ًتزال الفسيله بحذر شديد مع عدم استعمال القوه في اجتثلثها ونقلها .5
وقـــــد تمـــــوت معظـــــم الجـــــذور .ســـــم10تضـــــرره مـــــع الحفـــــاظ علـــــى الجـــــذور التـــــي طولهـــــا ُتقلـــــم الجـــــذور الجافـــــه والم .6

ــــوءات بييضــــاء  ــــى شــــكل نت ــــده تنشــــأ مــــن قاعــــدة الفســــيله تكــــون عل ــــع الفســــيله ،وتحــــل محلهــــا جــــذور جدي بعــــد قل
 .مصفره ويعتقد ان نجاح الفسائل عند الزراعه يعتمد على وجود هذه النتوءات 

رطـــــــــب بالمـــــــــاء لمنـــــــــع الجفـــــــــاف ،او تـــــــــرش الجـــــــــذور واالوراق بأجـــــــــد وت) الجـــــــــواني (ُتلـــــــــف الفســـــــــيله بـــــــــالخيش  .7
 .المركبات الشمعيه لتقليل عملية النتح التبخري من االجزاء المقطوعه 

ـــــــــه  .8 ـــــــــه التالي ـــــــــدات الفطري ـــــــــات النحـــــــــاس  Fermateأو  Captanُتغمـــــــــر قاعـــــــــدة الفســـــــــيله بأحـــــــــد المبي او كبريت
 .لوقايتها من االصابه بالدبلوديا 

ـــــد اســـــتيراد الفســـــائل .9 مـــــن خـــــارج القطـــــر يجـــــب ان يرفـــــق بكـــــل فســـــيله شـــــهادة المنشـــــأ موضـــــح فيهـــــا العمـــــر،  عن
الصـــــــنف ،تـــــــاريخ  القلـــــــع، الوزن،الخلـــــــو مـــــــن الحشـــــــرات واالمـــــــراض ،كمـــــــا يجـــــــب ان تكـــــــون الفســـــــائل محاطـــــــه 

 .بالخيش والجذور بدبال الطحالب لمنعها من الجفاف 
امــــا بــــالتعطيش كمــــا فــــي ليبيــــا والســــودان ،وامــــا تتبــــع بعــــض الطــــرق فــــي بعــــض المنــــاطق لرفــــع نســــبة نجــــاح نمــــو الفســــائل 

قـــــــد يعمـــــــد بعـــــــض المـــــــزارعين .شـــــــهور  4-3بقطـــــــع جـــــــذور الفســـــــائل وتركهـــــــا ملتصـــــــقه بـــــــاالم بواســـــــطة الفطامـــــــه لمـــــــدة 
لتكـــــديس التـــــراب حـــــول قاعـــــدة الفســـــيل وترطيبـــــه بصـــــوره مســـــتمره لمســـــاعدتها علـــــى التجـــــذير ،وقـــــد تســـــتمر هـــــذه العمليـــــه 
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تــــرش ، تغمــــر او تحقــــن قاعــــدة الفســــائل بمنظمــــات النمــــو لالســــراع فــــي عمليــــة التجــــذير لمــــدة ســــنه قبــــل االفتســــال او قــــد 
اســـابيع تقريبـــًا او ازالـــة االوراق  6وقبـــل االفتســـال بمــدة   Naphthalene acidأو   Indol butyric acidمثــل 

اضــــافة الفحــــم الــــى  بالكامــــل مــــع طمــــر الفســــيله كليــــه بالتربــــه مــــع الــــري المســــتمر ،كمــــا وجــــد بــــأن حــــرق بقايــــا النباتــــات او
 .الجوره قبل زراعة الفسائل زاد نسبة النجاح 

 
  ( Small Offshoots Propagation)الفسائل الصغيره ) 2(

مــــن المشــــاكل التــــي تواجــــه الخطــــط التنمويــــه فــــي التوســــع فــــي زراعــــة اشــــجار نخيــــل التمــــر هــــو تــــوفر الفســــائل لالصــــناف 
الممتـــــازه وبالمواصـــــفات البســـــتانيه المطلوبـــــه ،لـــــذا لجـــــأ الـــــبعض الســـــتخدام الفســـــائل الصـــــغيره والتـــــي يتـــــراوح وزنهـــــا مـــــابين 

لحصـــــول علـــــى نســـــبة تجـــــذير وصـــــلت الـــــى مـــــابين كغـــــم ومحاولـــــة تجـــــذيرها ورفـــــع نســـــبة نجاحهـــــا ولقـــــد امكـــــن ا 7-2و0
 Mistوذلــــــــــك عنــــــــــد زراعــــــــــة الفســــــــــائل الصــــــــــغيره فــــــــــي البيــــــــــوت المحميــــــــــه تحــــــــــت نظــــــــــام الــــــــــري الــــــــــرذاذي % 70-80

Propagation,  وحــــــرارة التربــــــه  38-27وحــــــرارة المحــــــيط مــــــابين % 90-70حيــــــث الرطوبــــــه النســــــبيه تراوحــــــت مــــــابين
  :ي رفع نسبة نجاح الفسائل الصغيره ، وفيما يلي الخطوات التي ساعدت ف 30-25مابين 
كغــــــم حساســــــه لالضــــــرار الميكانيكيــــــه لــــــذا يجــــــب 7-كغــــــم 2و0الفســــــائل الصــــــغيره التــــــي يتــــــراوح وزنهــــــا مــــــابين  .1

  .فصلها من امهاتها بعنايه كبيره وتجنب تعرضها لالضرار الميكانيكيه 
ــــــــاف بعــــــــد  الينصــــــــح بتعــــــــريض الفســــــــائل الصــــــــغيره الشــــــــعة الشــــــــمس المباشــــــــره او الحــــــــراره المرتفعــــــــه .2 او الجف

ــــــل شــــــمعيه ان امكــــــن  ــــــالخيش او ان تــــــرش االوراق بمحالي ــــــذا ينصــــــح ان تغطــــــى قاعــــــدة الفســــــيله ب االفتســــــال ول
 .لتخفيض نسبة فقد الماء 

مــــع بعــــض قطــــرات مــــن المــــاده الناشــــره   Indole butyric acidغمــــر الجــــذور بهرمــــون التجــــذير  .3
(Tween 20 )    او اية ماده ماشره. 

 .لمبيدات الفطريه رش الفسائل بأحد ا .4
ـــــيط  .5 ـــــى وســـــط خل ـــــين او اصـــــص بالســـــتيكيه حاويـــــه عل زراعـــــة الفســـــائل الصـــــغيره فـــــي اكيـــــاس مـــــن البـــــولي ايثيل

 % 90-80من الرمل والبيت موسى والبراليت في البيت الزجاجي وتحت رطوبه نسبيه تتراوح مابين 
 م 30-25رفع درجة حرارة التربه الى  .6
يبـــــــدأ تجـــــــذير الفســـــــائل بعـــــــد .شـــــــهر  12-6م ولمـــــــدة  39-27بين المحافظـــــــه علـــــــى درجـــــــه حـــــــراره تتـــــــراوح مـــــــا .7

ثالثـــــــة  اشـــــــهر عنـــــــد زراعتهـــــــا فـــــــي الظـــــــروف الســـــــابقه ،ووجـــــــد ان الرطوبـــــــه العاليـــــــه تلعـــــــب دورًا اساســـــــيًا فـــــــي 
كغـــــم  1كغـــــم ، امـــــا الفســـــائل الصـــــغيره التـــــي تـــــزن اقـــــل مـــــن  7-2تجـــــذير الفســـــائل التـــــي يتـــــراوح وزنهـــــا مـــــابين 

الجــــــذور المتكونــــــه والســــــعف يــــــزداد بزيــــــادة وزن وحجــــــم الفســــــيل المســــــتخدم  عــــــدد. فنســــــبة تجــــــذيرها منخفضــــــه 
 .بالتكاثر 

 % 100عند نقل الفسائل المجذره من البيت البالستيكي الى الحقل مباشرة ،ارتفعت نسبة النجاح الى  .8
  High Offshoots) :الفسائل المرتفعه (الرواكيب  –ب 

الروكيــــــب فســــــائل مرتفعــــــه عــــــن االرض وناميــــــه علــــــى النخلــــــه واســــــتعمالها فــــــي التكــــــاثر غيــــــر شــــــائع كثيــــــرًا فــــــي منــــــاطق 
الطريقــــه . زراعــــة النخيــــل ،اال انــــه قــــد اســــتعمل فــــي تكثيــــر زراعــــة االصــــناف النــــادره والجيــــده مثــــل حلــــو المدينــــه ،خيــــاره 
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ن االرض ثــــــم تــــــوالى بــــــالرش بالمــــــاء كلمــــــا دعــــــت المتبعــــــه ان يكــــــدس التــــــراب حــــــول القاعــــــده  فــــــي الرواكيــــــب القريبــــــه مــــــ
الحاجــــــه وبعــــــد عــــــام وعنــــــد تكــــــون الجــــــذور يفصــــــل الراكــــــوب ويــــــزرع فــــــي المشــــــتل او فــــــي الحقــــــل مباشــــــرة ويفضــــــل رش 

 .ثم بعد ذلك تعامل باحدى المبيدات الفطريه  (IBA)الجذور بمنظم النمو 
 

فتـــــتم بأحاطـــــة الجـــــذع بكـــــيس مـــــن البـــــولي ايثيلـــــين أمـــــا الطريقـــــه الحديثـــــه المتبعـــــه فـــــي مســـــاعدة الرواكيـــــب علـــــى التجـــــذير 
وترطيبهـــــا بالمـــــاء للمســـــاعده علـــــى التجـــــذير وبعـــــد بضـــــعة اســـــابيع يكـــــون   Peatmossووضـــــع مـــــاده مرطبـــــه مثـــــل 

الراكــــوب جــــذورًا قــــد تخــــرج مــــن الكــــيس وعــــادة تــــتم هــــذه العمليــــه شــــتاءًا وفــــي الربيــــع يكــــون جــــاهزًا لالجتثــــاث كمــــا وجــــد 
 Sphagnumواحيطـــت ب  (IBA)غـــم 3000اذا عوملـــت بتركيـــز % 87تصـــل الـــى بـــأن نســـبة نجـــاح الراكـــوب قـــد 

moss كمــــا يمكــــن رفــــع نســــبة التجــــذير بأســــتعمال الرطوبــــه المشــــبعه . اســــبوعًا علــــى النخلــــه  16وتركــــت لمــــدةMist 
فــــي ا لبيــــوت الزجاجيــــه ،وفــــي حالــــة عــــدم ازالــــة الراكــــوب مــــن جــــذع النخلــــه فيســــتمر بــــالنمو وتصــــبح النخلــــه برأســــين او 

اذ كثيــــرًا مــــاتظهر بعــــض .علــــى ان هنــــاك بعــــض الشــــذوذ كمــــا فــــي حالــــة صــــنف التبــــرزل .ثــــة حســــب عــــدد الرواكيــــب ثال
 .اشجار النخيل برأسين في هذا الصنف ،وليس السبب هو نمو الرواكيب ، وانما قد يكون انشطار في القلبه 

  
  :معاملة الفسائل بعد القلع 

عـــــد اجتثاثهـــــا بـــــالتعطيش لفتـــــرة تقســـــيتها وجعلهـــــا تتحمـــــل الظـــــروف تعامـــــل الفســـــيله فـــــي بعـــــض منـــــاطق زراعـــــة النخيـــــل ب
المغــــــايره ،اال ان التجــــــارب اثبتــــــت عكــــــس ذلــــــك ،اذ وجــــــد ان نســــــبة نجــــــاح فســــــائل النخيــــــل تــــــنخفض كلمــــــا تــــــأخرت فــــــي 
الغـــــرس ،لـــــذا يفضـــــل ان تغـــــرس الفســـــائل مباشـــــرة ،وفـــــي حالـــــة نقـــــل الفســـــيل يفضـــــل تغطيـــــة الفســـــائل بـــــالليف او الخـــــيش 

  .لة تأخير الغرس،يفضل غرسها بصوره مؤقته وريها حتى يتم نقلها الى المكان المستديم المبلل وفي حا
  :ويمكن تلخيص مشاكل معاملة الفسائل بعد االفتسال بما يأتي 

عـــــدم التأكـــــد مـــــن وجـــــود مجمـــــوع جـــــذري جيـــــد للفســـــيله او حصـــــول اذى للجـــــذور اذا كـــــان الفصـــــل غيـــــر معتنـــــى  .1
  .به 

وتعرضــــها لالصــــابه بالفطريــــات ممــــا يـــــؤدي الــــى تعفــــن الجــــذور لــــذا يفضـــــل كثــــرة الجــــروح فــــي قاعــــدة الفســـــيله  .2
 .معاملتها بأحد المبيدات الفطريه السابقه الذكر 

جفــــاف الفســــائل نتيجــــة لفقــــد المــــاء وخاصــــة المجمــــوع الجــــذري ،وفــــي بعــــض االحيــــان جفــــاف االوراق وتحــــدث  .3
ــــــه وعــــــدم تغطيــــــة  ــــــد عــــــرض الفســــــائل للبيــــــع مكشــــــوفه لمــــــده طويل ــــــه عن جــــــذورها بــــــالخيش او القــــــش هــــــذه الحال

الرطــــــب ،كمـــــــا يفضـــــــل نقلهـــــــا مـــــــن مكـــــــان الـــــــى اخـــــــر بواســـــــطة الثالجـــــــات او ترطيـــــــب الخـــــــيش الـــــــذي يغطـــــــي 
ــــد وجــــد البكــــر ان نســــبة نجــــاح الفســــائل انخفضــــت مــــن  عنــــد زراعتهــــا مباشــــره بعــــد االفتســــال % 78الفســــائل وق

 عند زراعتها بعد ثالثة ايام% 33الى 
 
 

 مرزراعة االنسجه في نخيل الت - 2
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التقدم الحاصل في تربيه النبات  وفي علم الوراثه والبيولوجيا الجزئيه والهندسه الوراثيه ادى الى تحسين المحاصيل    
الطريقه الشائعه في  تكاثر النخيل هي " . بصوره عامه وهذا التقدم امتد الى زراعة النخيل ولكن بصوره بطيئه جدا

اما التكاثر بواسطة البذور فهي طريقه غير شائعه الن النباتات . انبيه للنخلهبواسطة الفسائل الناتجه من البراعم الج
نصفها فحول والنصف االخر اناث لذا فأن الطريقه الوحيده هي " الناتجه تكون مغايره لألم والبادرات الناتجه تقريبا

مطلوب كما في حالة االكثار  تكاثر النخيل بواسطة الفسائل وفي معظم االحيان قد التفي الطريقه االخيره بما هو
وتعميم االصناف النادره ذات الجوده العاليه او االصناف المقاومه لالمراض والحشرات لكون عدد الفسائل التي تنتج 

  .من كل نخله محدود 
  لى وهذا ما ادى ا" ملحا" لذا فأن اكثار النخيل بكميات كبيره جدا وانتاج اصناف خاليه من االمراض اصبح امرا      

 بذلت بعض المختبرات. االبتداء بأكثار النخيل بالطرق الصناعيه لسد هذا الطلب المتزايد على االصناف الجيده
  االجنبيه والعربيه جهودا كبيره اليجاد الطريقه الصحيحه وألكتشاف الوسيله الممكن استعمالها في االكثار      
  السريع لنخيل التمر وبعد عقدين من الزمن انتجت نبيتات صغيره زرعت في مناطق مختلفه من العالم لمعرفة     
  تستعمل معظم اجزاء النخله في زراعة  .مدى مالءمتها للظروف البيئيه السائده مع مالحظة اي تغيرات وراثيه      
  من النبات واالجزاء الزهريه والورقه والجذور وكذلك البراعم  االنسجه   فقد تستعمل النواة والسويقة المنفصله     
االبطيه والقمه الناميه اال ان الجزء النباتي المستعمل في االكثار في معظم المخابر هو قلب الفسيله او مايلقب      

 .بالقوثه   المريستيميه 
  
  العوامل الفسيولوجيه والزراعيه المؤثره على زراعة االنسجه النباتيه        

 : هناك عدد كبير من العوامل تؤثر على زراعة انسجة نخيل التمر اهمها  
  

  :الوسط الغذائي المطلوب لنجاح زراعة انسجة النخيل يجب ان يتوفر فيه شرطان اساسيان هما.  1   

  .المزروع في البيئه االصطناعيه بالعناصر الغذائيه الضروريه لنموهتجهيز الجزء النباتي .أ 
 عدم تكون اللون البني في الوسط الغذائي او في الجزء النباتي النامي في الوسط . ب     
  :مكونات الوسط الغذائي           

  استعملت انواع متعدده في المزارع االصطناعيه واالوساط الغذائيه في زراعة انسجة النخيل وذلك حسب التقنيه           
  مميزه بأستعمال عدد قليل من الهرمونات   organogenesisالمتبعه في عملية اكثار فتقنية تكشف االعضاء     
  لالجنسيه التي تعتمد على انشاء كالس واكثاره بأستعمال هورمونوبتراكيز منخفضه مقارنة مع تقنية األجنه ا     

2,4-D) (بنسب عاليه جدا." 
  

  :المواد المدمصه    

اللـــــــون البنـــــــي المتكـــــــون فــــــــي الوســـــــط الغـــــــذائي او علـــــــى النبــــــــات هـــــــو نتيجـــــــة للجـــــــروح التــــــــي تحـــــــدث عـــــــن عنــــــــد 
وقـــــــــد وجـــــــــد ان اضـــــــــافة الفحـــــــــم المنشـــــــــط الـــــــــى الوســـــــــط الزراعـــــــــي , تحضـــــــــير وقطـــــــــع الجـــــــــزء  النبـــــــــاتي لزراعتـــــــــه 

ــــــــــي االســــــــــمرار  ــــــــــون البن ــــــــــل مــــــــــن نشــــــــــوء الل ــــــــــوم  (Browning)يقل ــــــــــيط مــــــــــن اموني ــــــــــد وجــــــــــد ان اضــــــــــافة خل ( وق
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يمنـــــــــــع نشـــــــــــوء اللـــــــــــون البنـــــــــــي علـــــــــــى البـــــــــــرعم  ) بوليفينيـــــــــــل برواليـــــــــــدين ( و) جلوتـــــــــــامين(و) أدنـــــــــــين(و) ســـــــــــترات 
والقمـــــــــه الناميـــــــــه المســـــــــتعمله فـــــــــي زراعـــــــــة االنســـــــــجه ولتجنـــــــــب ظهـــــــــور اللـــــــــون البنـــــــــي فـــــــــي الوســـــــــط الغـــــــــذائي او 

  :على النبات يفضل اتباع النصائح التاليه 
ســــــــــــــجه بحــــــــــــــامض الســــــــــــــتريك بتركيــــــــــــــز غمــــــــــــــر الجــــــــــــــزء النبــــــــــــــاتي المــــــــــــــراد اســــــــــــــتخدامه فــــــــــــــي زراعــــــــــــــة االن. 1

  لتر/مغم155لتر وحامض االسكوربيك بتركيز /مغم150
  .استخدام االجزاء النباتيه الصغيره واعادة زراعتها في وسط جديد بعد فترة حضانه قصيره .2
الفحـــــــــم المنشـــــــــط يقلـــــــــل مـــــــــن تـــــــــأثير الهرمونـــــــــات لـــــــــذلك ينصـــــــــح بأضـــــــــافة تراكيـــــــــز عاليـــــــــه مـــــــــن االوكســـــــــينات . 3

الزراعـــــــــي كمـــــــــا يســـــــــبب اســـــــــتخدام تراكيـــــــــز عاليـــــــــه مـــــــــن الهرمونـــــــــات ونتـــــــــرات االمونيـــــــــوم  عنـــــــــد اضـــــــــافته للوســـــــــط
ــــــــــه الســــــــــائله ظــــــــــاهرة الشــــــــــفافيه  ــــــــــي االوســــــــــاط الزراعي ــــــــــات ومــــــــــن اهــــــــــم اعراضــــــــــها (vitrification)ف ــــــــــى النبات عل

ـــــــــــون شـــــــــــاحب ـــــــــــه واوراق شـــــــــــفافه عديمـــــــــــة المـــــــــــاده الخضـــــــــــراء وتوقـــــــــــف النمـــــــــــو ثـــــــــــم تحـــــــــــول , ل ســـــــــــالميات طويل
ــــــــــات الــــــــــى اللــــــــــون اال ــــــــــب حــــــــــدوث ظــــــــــاهرة الشــــــــــفافيه بأســــــــــتخدام الفحــــــــــم . ســــــــــمر وموتهــــــــــاالنبات وباالمكــــــــــان تجن

 المنشط وتخفيف تركيز الهرمونات ونترات االمونيوم وزيادة كمية اآلجار
  
  :العوامل المختصه بالجزء النباتي المستعمل في الزراعه. 2         

  :وهذه تشمل عاملين هما               
  المراد زراعتهمصدر الجزء النباتي .أ 

تســـــــــتعمل اجـــــــــزاء مختلفـــــــــه مـــــــــن الفســـــــــيله او شـــــــــجرة النخيـــــــــل البالغـــــــــه فـــــــــي زراعـــــــــة االنســـــــــجه وباالمكـــــــــان انتـــــــــاج 
النبيتــــــــــــات الصــــــــــــغيره والكــــــــــــالس مــــــــــــن معظــــــــــــم اجــــــــــــزاء النخلــــــــــــه اال ان اســــــــــــتعمال االوراق والســــــــــــويق والشــــــــــــمراخ 

المرســـــــــتيميه مـــــــــن الزهـــــــــري والجـــــــــذور اثبتـــــــــت عـــــــــدم جـــــــــدواها فـــــــــي زراعـــــــــة االنســـــــــجه وبـــــــــالعكس فـــــــــان االنســـــــــجه 
 . االعضاء غير الناضجه والقمم الناميه هي االختيار المفضل في زراعة االنسجه

اال ان " تســــــــــتعمل القمــــــــــم الناميــــــــــه فــــــــــي زراعــــــــــة االنســــــــــجه النتــــــــــاج نباتــــــــــات النخيــــــــــل المــــــــــراد تكاثرهــــــــــا خضــــــــــريا
ــــــــي ازالــــــــة ا ــــــــى  قمــــــــه ناميــــــــه واحــــــــده فعنــــــــد الرغبــــــــه ف ــــــــه اوالفســــــــيله تحتــــــــوي عل لقمــــــــه المشــــــــكله فــــــــي ان كــــــــل نخل

لألشجاروالفســــــــــائل فــــــــــي نفـــــــــس الوقــــــــــت وفــــــــــي " الناميـــــــــه يجــــــــــب قطـــــــــع النخلــــــــــه او الفســــــــــيله وهـــــــــذه تعتبــــــــــر هـــــــــدرا
حالــــــــة حــــــــدوث اي تلــــــــوث او خطــــــــأ يعنــــــــي اســــــــتعمال فســــــــيله اخــــــــرى كمــــــــا يمكــــــــن اكثــــــــار النخيــــــــل مــــــــن البــــــــراعم 
الجانبيـــــــــــه التــــــــــــي كونــــــــــــت اوراق وهـــــــــــذه البــــــــــــراعم دقيقــــــــــــه ورقيقـــــــــــه وتتطلــــــــــــب دقــــــــــــه متناهيـــــــــــه وممارســــــــــــه جيــــــــــــده 

زالتهـــــــــا مـــــــــن آبـــــــــاط الســـــــــعف الســـــــــتعمالها فـــــــــي التكـــــــــاثر رغـــــــــم ان عـــــــــددها فـــــــــي كـــــــــل نخلـــــــــه او فســـــــــيله يكـــــــــون ال
  " .محدود  جدا

  :تعقيم الجزء النباتي المستعمل في زراعة االنسجه. ب

االنســــــــجه النباتيــــــــه المســــــــتعمله فــــــــي الزراعــــــــه يجــــــــب ان تكــــــــون معقمــــــــه وخاليــــــــه مــــــــن التلــــــــوث لنجــــــــاح الزراعــــــــه 
التـــــــــي تواجـــــــــه زراعـــــــــة االنســـــــــجه وهنـــــــــاك بعـــــــــض الخطـــــــــوات التـــــــــي يجـــــــــب اتباعهـــــــــا الن التلـــــــــوث مـــــــــن المشـــــــــاكل 

  :لتقليل فرص التلوث منها 
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ـــــــــــــز  .1 ـــــــــــــت تركي ـــــــــــــول الهايبوكلوراي ـــــــــــــاتي المســـــــــــــتعمل بمحل  15لمـــــــــــــدة % 2,6-0,26غمـــــــــــــر الجـــــــــــــزء النب
لمســـــــــــاعدة الهايبوكلورايـــــــــــت  teepol,tween 20دقيقـــــــــــه ويفضـــــــــــل اضـــــــــــافة المـــــــــــاده الناشـــــــــــره 

  ألختراق الخاليا الخارجيه
ـــــــــــول  .2 ـــــــــــة مـــــــــــاعلق مـــــــــــن محل ـــــــــــم بضـــــــــــع مـــــــــــرات الزال غســـــــــــل الجـــــــــــزء النبـــــــــــاتي بالمـــــــــــاء المقطـــــــــــر المعق

 الهايبوكلورايت
 دقائق في محلول الصوديوم هايبوكلورايت 10-5غمر الجزء النباتي لمدة  .3
اســــــــــــتعمال الكحــــــــــــول والنــــــــــــار واالشــــــــــــعه فــــــــــــوق البنفســــــــــــجيه لتعقــــــــــــيم الغرفــــــــــــه والمقــــــــــــابض والمشــــــــــــارط  .4

فـــــــــتعقم بـــــــــاألتوكليف كمـــــــــا تـــــــــتم عمليـــــــــة زراعـــــــــة االنســـــــــجه فـــــــــي  وكـــــــــذلك تعقـــــــــيم االيـــــــــدي امـــــــــا االدوات
 .الوسط الغذائي في وسط غرفه يمر من خاللها تيار هوائي  معقم 

 نقل النبات الى البيئه العاديه .  ج

نقل النباتات الصغيره الناشئه من زراعة االنسجه الى التربه تعتبر مرحله حرجه جدا ومحدده لنجاح ةفشل 
ه الصغيره البد ان يكون لها نظام جذري ونمو خضري جيدين حتى تستطيع القيام بعملية الباحث الن النبيت

امتصاص الماء وعملية التمثيل الضوئي وقبل البدء بنقلها الى المشتل او الحقل البد من التدرج في تعريضها 
كذلك تعريضها الى درجات للعوامل الخارجيه منها زراعتها في بيوت زجاجيه عالية الرطوبه لتقليل عملية النتح و 

الحراره العاليه بصوره تدريجيه ألقلمتها  على الظروف الطبيعيه كما يفضل استعمال بعض المواد الكيمائيه التي 
  .تقلل النتح وتساعد على غلق الثغور 

   genetic variation:التغيرات الوراثيه .د

قد تحدث بعض التغيرات الوراثيه عند اكثار النخيل بواسطة الكالس وهذا راجع الى حدوث الطفرات او زيادة 
عدد الكروسومات او نقصها اما بالنسبه للشتالت المنتجة عن طريق األجنه الالجنسيه ولمعرفة هل حدث فيها 

ومقارنتها بالنخلة االم التي اخذ منها الجزء  تغيير وراثي أم ال ؟البد من زراعتها وانتظارها حتى مرحلة االثمار
النباتي، ولكن هناك وسائل اولية يمكن بواسطتها معرفة التجانس الوراثي للنبتة وتشمل فحص الكروموساومت 

واالخيرة يمكن ان  Isozymes enzyme systemsوالمظهر الخارجي والتغيرات الوراثية الحاصلة في ال 
كما يمكن استعمال البيولوجيا الجزئية . لوراثية الحاصلة نتيجة الطفرات الوراثيةتساعد في معرف التغييرات ا

 .والهندسة الوراثية لدراسة التغييرات الوراثيةالتي تحدث للنباتات الصغيرة

  

  )morphogenetic response(االستجابة الوراثية المظهرية   

  :النبتة الصغيرة الناتجة من الكالس - 1

اثيـــــــــة للكـــــــــالس الناتجـــــــــة مـــــــــن انســـــــــجة النخيـــــــــل غيـــــــــر متجانســـــــــة او متغـــــــــايرة وتتـــــــــالف مـــــــــن االجنـــــــــة الور     
) D2,4-(خاليـــــــــا مختلفــــــــــة االنـــــــــواع والتركيــــــــــب، امـــــــــا الكــــــــــالس النـــــــــاتج فــــــــــي وســـــــــط مضــــــــــاف اليــــــــــه ال

او مراكـــــــــــــــــــــــــز مرســـــــــــــــــــــــــتيمية ) proembryonicprecursor(فيكـــــــــــــــــــــــــون عـــــــــــــــــــــــــدة اجنـــــــــــــــــــــــــة اوليـــــــــــــــــــــــــة 
meristemiccenters)28 .(نشـــــــــــــأ مـــــــــــــن خليـــــــــــــه واحـــــــــــــده فـــــــــــــي كمـــــــــــــا لـــــــــــــوحظ ان هـــــــــــــذه المراكـــــــــــــز ت

  plantletالكالس والتي تعطي فيما بعد الجذور والجزء الخضري للنبته الصغيره 
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 :النباتات الصغيرة الناتجة من القمم النامية والبراعم الجانبية - 2
نجـــــــــــح تجـــــــــــذير النباتـــــــــــات الصـــــــــــغيره الناتجـــــــــــه مـــــــــــن القمـــــــــــم الناميـــــــــــه لنخيـــــــــــل التمـــــــــــر فـــــــــــي كثيـــــــــــرمن      

جنبيــــــــــــه وزرعــــــــــــت اعــــــــــــداد كبيــــــــــــره مــــــــــــن الشــــــــــــتالت الصــــــــــــغيره فــــــــــــي الحقــــــــــــول المخــــــــــــابر العربيــــــــــــه واال
  .المكشوفه في االمارات والسعوديه والمغرب وقطر 

  
  

االحتماالت التطبيقبيه او العمليه لزراعة االنسجه النباتيه                       

مواصفات جيده نجاح زراعة االنسجه في العائله النخيليه على نطاق تجاري ألنتاج اشجار نخيل ذات 
وقد يكون هذا النجاح نقطة انطالق قويه ,في نخيل التمر " نجحت في نخيل الزيت ونخيل النارجيل واخيرا

لنجاحه مع بقية اعضاء العائله النخيليه ولذلك يجب ان تتركز االبحاث على انتاج فسائل النخيل من زراعة 
  :االنسجة على هدف رئيس أال هو 

سائل النخيل بأستعمال طريقه تكشف االعضاء التي تضمن شتالت مطابقه للصنف انتاج اعداد كبيره من ف
في نخيل التمر والتزال االبحاث مستمره للوصول الى افضل الطرق في هذا " وقد حلت هذه المشكلتين حديثا

 .المجال 
  

  :مزايا زراعة األنسجه 

  أالسلوبين التقليديين واالكثار عن     ويترتب على اساليب زراعة انسجه النخيل مزايا كثيره بالمقارنه ب
  :طريق غرس النوى واالكثار بغرس الشتالت وبالتالي فان نتائجها كالتالي 

  .انتاج اعداد كبيره من شتالت النخيل في وقت قصير ومطابقة للصنف  •
 انتاج اشجار نخيل ذات اصل جيني موحد •
 .االكثار من انتاج انواع منتقاة من التمور  •
الشـــــــــــــتالت األنثويــــــــــــه الخاليــــــــــــه مـــــــــــــن االمــــــــــــراض واالفــــــــــــات والشـــــــــــــتالت ذات االكثــــــــــــار مــــــــــــن  •

 .القدرة على المقاومة او الشتالت الذكورية ذات حبوب اللقاح االفضل
ــــــــــــي ظــــــــــــل  • ــــــــــــة مضــــــــــــاعفتها ف ــــــــــــي النباتــــــــــــات نظــــــــــــرا المكاني ــــــــــــاثيرات الموســــــــــــمية ف ــــــــــــاب الت غي

 .ظروف يمكن التحكم فيها داخل المختبر وعلى مدى العام باكمله
ــــــــــارات يــــــــــتم نشــــــــــر الشــــــــــت • الت المستنســــــــــخة مــــــــــن شــــــــــجيرات منتقــــــــــاه او مــــــــــن المهجنــــــــــات لمخت

 .سابقة ذات جودة عالية
ـــــــــة وبـــــــــين  • ـــــــــف المنـــــــــاطق بالدول ضـــــــــمان التبـــــــــادل الســـــــــهل والســـــــــريع لمـــــــــواد النبـــــــــات بـــــــــين مختل

 .الدول دون ان يكون هنا اي مخاطر من انتشار االمراض واالفات 
ــــــــــي  • ــــــــــات والبــــــــــراعم ف ــــــــــامج خــــــــــزن الجين ــــــــــدقيق وذلــــــــــك يمكــــــــــن االســــــــــتفادة مــــــــــن برن التكــــــــــاثر ال

 .لالصناف النادرة الستعمالها فيما بعد
كمــــــــا وجــــــــد حــــــــديثا انــــــــه باالمكــــــــان خــــــــزن الكــــــــالس النــــــــاتج مــــــــن النخيــــــــل والبــــــــراعم المســــــــتنبطة  •

 في التكاثر الدقيق وذلك لالصناف النادرة الستعمالها فيما بعد
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وربمــــــــــــا مســــــــــــتقبال يمكــــــــــــن تقــــــــــــزيم نخلــــــــــــة التمــــــــــــر باحــــــــــــداث طفــــــــــــرات وراثيــــــــــــة علــــــــــــى نخــــــــــــل  •
 نابيباال

 التهجين والحصول عل اصناف جديدة لم تكن موجودة سابقا •
 ضمان الجانب االقتصادي عندما يتضخم االنتاج •
 

  مراحل االنتاج

  :وتتكون تقنية تكشف االعضاء من اربع مراحل هي
  :وانتاج النسيج المولد للبراعم) الحيب(عزل وزراعة النسيج :المرحلة االولى 

ثم يقطع الى اجزاء صغيرة يوضع كل منها في انبوب يحتوي على وسط يعزل الحيب او اللب ويعقم 
  غذائي مالئم النتاج االنسجة المولدة او البراعم

  :تكةين واكثار البراعم: المرحلة الثانية

تبدا مع بداية ظهور البراعم حيث تنقل هذه البراعم الى وسط غذائي خاص يساعد على تطوير        
يتم في هذه المرحلة انتاج عدد االف من البراعم المطابقة للصنف االم . تبارالبراعم في انابيب االخ

  المراد اكثاره 
  :االستطالة: المرحلة الثالثة

في هذه المرحلة يتم وضع البراعم في وسط غذائي اخر يقوم بتحفيز البراعم نحو االستطالة        
راعم في هذه المرحلة مدة شهر فقط يعدها فتنشا االعضاء الخضرية للنبات دون تكوين الجذور تظل الب

  سم12-10تصل البراعم الى طول مناسب يتراوح مابين 
  

  :تكوين الجذور:المرحلة الرابعة واالخيرة

في هذه المرحلة تنقل البراعم من مرحلة االستطالة الى وسط غذائي مالئم ومحفز لتكوين الجذور       
تالت كاملة تحتوي على مجموع جذري قوي بعدها تنقل تظل فيه مدة شهر فقط حيث تصبح البراعم ش

  .الشتالت الكاملة الى البيوت المحمية لدخولها في برنامج التقسية
  

  مميزات شتالت النخيل الناتجة من زراعة االنسجة النباتية
  

بالمميزات اشتال النخيل المكثرة بطريقة زراعة االنسجة النباتية باستخدام تقنية تشكف االعضاء تتصف 
  :التالية

  خالية تماما من االمراض والحشرات .1
 دون فقد او تلف %001نسبة نجاح زراعتها تصل الى .2
 سريعة النمو ومبكرة االثمار وغزيرة االنتاج .3
ـــــــــــات  .4 ـــــــــــي اي وقـــــــــــت مـــــــــــن اوق ـــــــــــل اي شخصـــــــــــويمكن زراعتهـــــــــــا ف ســـــــــــهولتها للزراعـــــــــــة مـــــــــــن قب

 السنة 
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ى كميــــــــة كبيـــــــرة مـــــــن الجــــــــذور التحتـــــــاج الـــــــى كميـــــــة كبيــــــــرة مـــــــن المـــــــاء وذلــــــــك الحتوائهـــــــا علـــــــ .5
 بخالف الفسائل التقليدية 

 سهولة نقل االشتال من مكان الى اخر لصغر الحجم وقلة الوزن .6
اســـــــــعارها مناســـــــــبة جـــــــــدا عنـــــــــد مقارنتهـــــــــا بالفســـــــــائل العاديـــــــــة والتـــــــــي غالبـــــــــا مـــــــــاتكون تكلفتهـــــــــا  .7

 عالية خاصة بالنسبة لالصناف الجيدة
تطــــــــوير التكـــــــــاثر الخضـــــــــري بواســـــــــطة التكــــــــاثر الـــــــــدقيق قطـــــــــع شـــــــــوطا البــــــــاس بـــــــــه فـــــــــي بعـــــــــض البلـــــــــدان        

لــــــــذلك البــــــــد مــــــــن تظــــــــافر  الجهــــــــود  لتطــــــــوير مثــــــــل هــــــــذا التكنيــــــــك النــــــــه مهــــــــم جــــــــدا مــــــــن الناحيــــــــة االقتصــــــــادية 
فـــــــــــي منـــــــــــاطق زراعـــــــــــة النخيـــــــــــل وخاصـــــــــــة فـــــــــــي منـــــــــــاطق اســـــــــــيا وافريقيـــــــــــا اذ يعتبـــــــــــر النخيـــــــــــل مـــــــــــن االشـــــــــــجار 

كمــــــــا انــــــــه يعتبــــــــر مهمــــــــا مــــــــن الناحيــــــــة الغذائيــــــــة الحتــــــــواء ثمــــــــاره علــــــــى معظــــــــم العناصــــــــر الضــــــــرورية المباركــــــــة 
فقــــــــــد كــــــــــان التمــــــــــر وحليــــــــــب االبــــــــــل غــــــــــذاء البــــــــــدوي فــــــــــي الصــــــــــحراء اليــــــــــام طــــــــــوال نامــــــــــل ان تــــــــــتقجم بحــــــــــوث 

 .النخيل ان شاء اهللا كما تقدمت ابحاث المحاصيل البستانية االخرى
 

 :رخطوات زراعة االنسجة لنخيل التم     

  المختبر :اوال     

يجب توفير مكان خاص لمختبر زراعة االنسجه كما يجب توفير الخبره الكافيه للقيام بهذه المهمه الكبيره وان يتوفر فرع 
 .يحتوي على بيت زجاجي لنقل النباتات بعد انتاجها للتأقلم التدريجي على الظروف البيئيه الجديده

مختبر زراعة االنسجه للتكاثر الخضري للنبات سواء كان لألبحاث فقط او على نطاق تجاري البد من احتوائه على      
  :بذاته ويحتوي على ما يأتي" قائما" ان يكون مختبرا:بعض االشياء الضروريه منها 

  .مكان لتنظيف وخزن االدوات المستعمله.1     
  يائيهمكان لتحضير المواد الكيم.2     
  مكان للتعقيم مع بعض االجهزه والمواد الكيميائيه الضروريه لهذه العمليه.3     
  غرفه لبدء عمليات زراعة االنسجه .4     
  غرف التأقلم التدريجي للنبات .5     

مختبـــــــــــر زراعـــــــــــة االنســـــــــــجه يجـــــــــــب ان يجهـــــــــــز بالكهربـــــــــــاء ومولـــــــــــد اضـــــــــــافي فـــــــــــي حالـــــــــــة انقطـــــــــــاع التيـــــــــــار        
ــــــــــات كمــــــــــا يجــــــــــب ان الكهربــــــــــائي لضــــــــــمان  ــــــــــى لنمــــــــــو النبات ــــــــــى درجــــــــــه الحــــــــــراره واالضــــــــــاءه المثل المحافظــــــــــه عل

ـــــــــب كمـــــــــا ان ســـــــــاحبات الهـــــــــواء  ـــــــــف  االنابي ـــــــــود للمحـــــــــرق وكـــــــــذلك الهـــــــــواء لتجفي يجهـــــــــز بالغـــــــــاز المســـــــــتعمل كوق
ضـــــــــــــروريه وجهـــــــــــــاز للمـــــــــــــاء المقطـــــــــــــر، المكـــــــــــــان المســـــــــــــتعمل للتنظيـــــــــــــف يجـــــــــــــب ان يحتـــــــــــــوي علـــــــــــــى رفـــــــــــــوف 

ـــــــــــ ـــــــــــف والتجفي ـــــــــــات وامـــــــــــاكن لللتنظي ـــــــــــي المســـــــــــتعمله ومكـــــــــــان لخـــــــــــزن ,ف وحنفي ـــــــــــه لغســـــــــــيل االوان وكـــــــــــذلك ماكين
ــــــــــــه  ــــــــــــات والمــــــــــــواد الكيميائي ــــــــــــه والزجاجي ــــــــــــي النظيف ــــــــــــه فتشــــــــــــمل .االوان امــــــــــــا االجهــــــــــــزه الضــــــــــــروريه لهــــــــــــذه العملي

ــــــــــــف  ــــــــــــدروجيني,حضــــــــــــانات,مجــــــــــــاهر.هــــــــــــزاز.الثالجــــــــــــات.المــــــــــــوازين,األوتوكلي ــــــــــــاس االس الهي كمــــــــــــا ,وجهــــــــــــاز قي
جيه ومفرغــــــــــة هــــــــــواء عاديـــــــــه وتهويــــــــــه جيــــــــــده فــــــــــي غــــــــــرف يجـــــــــب ان يجهــــــــــز المختبــــــــــر باالشــــــــــعه فـــــــــوق البنفســــــــــ
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كمــــــــــا يجــــــــــب ان ,التــــــــــاقلم امــــــــــا فــــــــــي غــــــــــرف الزراعــــــــــه فأاالفضــــــــــل تقليــــــــــل الشــــــــــبابيك والفتحــــــــــات لتقليــــــــــل التلــــــــــوث
 .يجهز المختبر بعدد وافر من الزجاجيات

  
  :المركبات الكيميائيه " :ثانيا

  :االنسجه المركبات الكيمائيه الالزمه لتحضير االوساط الغذائيه لزراعة  - أ

  :االمالح المعدنيه الضروريه لتحضير األوساط الغذائيه ) 1(

  NH4NO3      نترات االمونيوم                                    -
 KNO3نترات البوتاسيوم                                             -      

 CA(NO3)2-4H2O               نترات الكالسيوم المائيه              -  
 K2SO4      سلفات البوتاسيوم                                      -      
   MGSO4.7H2Oسلفات المغنزيوم المائيه                          -      
    MNSO4.H2Oسلفات المنغنيز المائيه                            -      
 ZnSo4.7H2o                    سلفات الزنك المائيه               -      

  2SO4                    Cu(NH4)سلفات النحاس المائيه               -
                                                    KIيوديد البوتاسيوم   -      
                                 CaCl2.2H2oكلوريد الكالسيوم المائيه  -      

                                      CoCL.6H2Oكلوريد الكوبالت المائيه   -
                                  KH2PO4فوسفات احادية البوتاسيوم   -      
                                               H3BO3حامض البوريك  -      
                           NAH2PO4.H2O فوسفات الصوديوم المائيه  -      
                                    FeSo4.7H2oسلفات الحديد المائيه  -      
                                            Na2EDTAشالت الصوديوم  -      

                                                   FeNaEDTAشالت الحديد  -
 Vitamins:الفيتامينات     (2)

 ثيامين -
  ميواينوزيتول  -
  حامض النيكوتين -
  بيريدوكسين -
  بيوتين  -

  :األحماض األمينيه مثل )3(

  كلوتامين-      
  االنين-      
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  كاليسين -      
  برولين-      

  :المركبات الطاقيه مثل -)4(

        Sucrose   سكروز  -      
  Glucoseكلوكوز  -  

     Fructoseفركتوز  -      
  Sorbitolسوربيتول  -      
 :الهرمونات النباتيه  (5)

  :االوكسينات      

  LAAاندول حامض الخليك 
 IBNاندول حامض البيوتريك 
 NAAنفثالين حامض الخليك 

 (2.4.D ) ( Dichlorophenoxyacetic acid-2,4)دي كلووروفينوكسي حامض الخليك 
 :السيتوكينيات -

  كاينتين
  زياتين       
  BAPبنزيل امينوبيورين       
 2IP) (   N-(2-Isopenty1) adenineايزوبنتيل ادنين      

 :الجبريلينات  -

  GA3حامض الجيريلين 
وبعض مثبطات النمو مثل حامض    GA4+7وفي بعض االحيان يمكن استخدام انواع اخرى من الجبريلينات مثل   -

 (ABA)االبسيسيك 
مثل االحماض العضويه كحامض الستريك وحامض االسكوربيك والبد من توفر  :المركبات العضويه االخرى (6)

 . الشعيرمستنبت ,بعضالمستخلصات النباتيه كسائل جوز الهند 

 

  :المواد الكيميائيه المستخدمه في التعقيم  -ب

  :تستخدم المعقمات الكيميائيه التاليه :المعقمات الكيميائيه ) 1(
  هيبوكلورايت الصوديوم -
 هيبوكلورايت البوتاسيوم -
 برمنغنات البوتاسيوم -
 كلوريد الزئبق -
 الكحول المطلق -
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 :المعقمات الجاهزه مثل ) 2(
  Cloroxكلوروكس  -
 Domestosالدومستوس  -

 

 :تحضير الوسط الغذائي" :ثالثا

ــــــــــــي زراعــــــــــــة االنســــــــــــجه ومــــــــــــن  ــــــــــــات االساســــــــــــيه للوســــــــــــط الغــــــــــــذائي تحــــــــــــدد مــــــــــــدى النجــــــــــــاح والفشــــــــــــل ف ــــــــــــار المكون اختي
وهــــــــــذه الجــــــــــروح ســــــــــوف ,المعـــــــــروف عنــــــــــد قطــــــــــع الجــــــــــزء النبــــــــــاتي المــــــــــراد اكثــــــــــاره قـــــــــد يتعــــــــــرض الــــــــــى بعــــــــــض الجــــــــــروح 

وســـــــط ممـــــــا ينـــــــتج عنـــــــه مـــــــوت الجـــــــزء المنـــــــزرع وفشـــــــل العمليـــــــه لـــــــذلك تتحـــــــول الـــــــى اللـــــــون البنـــــــي عنـــــــد زراعتهـــــــا فـــــــي ال
ــــــــون الوســــــــط والجــــــــزء النبــــــــاتي المنــــــــزرع فيــــــــه  وقــــــــد وجــــــــد ان اضــــــــافة الفحــــــــم , تضــــــــاف بعــــــــض المــــــــواد لمنــــــــع او تقليــــــــل تل

  .الى الوسط يمنع تكون اللون البني  0,3%بنسبة 
كــــــــــــالس جديــــــــــــد يمكــــــــــــن زراعــــــــــــة االنســــــــــــجه النباتيــــــــــــه للنخيــــــــــــل فــــــــــــي وســــــــــــط مراشــــــــــــيكي وســــــــــــكوك او بوشــــــــــــين اعطــــــــــــى 

وهنــــــــــاك اوســــــــــاط اخــــــــــرى .عنــــــــــد نقــــــــــل جــــــــــزء منــــــــــه الــــــــــى اوســــــــــاط اخــــــــــرى,االســــــــــتفاده منــــــــــه فــــــــــي انتــــــــــاج نبيتــــــــــات صــــــــــغيره
  .تستخدم في زراعة االنسجه مثل وسط هييلرونيتس ومونيير

كـــــــــــــل مــــــــــــــاده كيميائيـــــــــــــه تســــــــــــــتعمل يجـــــــــــــب ان تحضــــــــــــــر وتــــــــــــــذاب بصـــــــــــــوره منفصــــــــــــــله كمـــــــــــــا يجــــــــــــــب ان يكــــــــــــــون االس 
  ( 5,7 -,+1)الهيدروجيني للوسط

  .قبل اضافة اآلجار   NaOHاو  O.IN.HClويتم تعديل االس الهيدروجيني بأضافة ال 
دقائق وبعد ذلك مباشرة  5وللحصول على وسط متجانس في قوامه يسخن ويحرك اآلجار على سخان وداخل االوتوكليف لمدة 

  .االوتوماتيكيه يوضع في انابيب االختبار المراد استعمالها في الزراعه بواسطة الماصه 
كما ان  D_2,4او  N A A)لتر/مغم1,0_1,0(لتجذير البراعم الجانبيه او القمم الناميه البد من احتواء الوسط الغذائي على 

التركيز الواطي لألوكسينات مع الفحم في الوسط الغذائي سيساعد على اطالة النبته الصغيره وسرعة تكوين االوراق والجذور 
 .ساعه من تحضيره  72فأن الوسط الغذائي يجب ان يستعمل خالل خال " س واخيرابدون انتاج الكال

  
  الجزء النباتي المستعمل في الزراعة ": رابعا

الختيار االول الصحيح للجزء النباتي الذي يستعمل في التكاثر الدقيق يعتبر عامًال محددًا لنجاح التكاثر وفشله وقد وجد ان ا
رغم احتماالت (غير المميزه والمأخوذه من شجره قويه وغير مريضه هي المفضله لهذا النوع من التكاثر االجزاء النباتيه الفتيه 

وهذا الجزء النباتي ممكن ان نحصل عليه من بعض االشجار البالغه او الفسائل الصغيره على )حدوث بعض التغيرات الوراثيه 
  .السواء رغم اعتبار الفسائل افضل مصدر لزراعة االنسجه 

القمم الناميه والبراعم الورقيه تعتير من افضل االجزاء المرستيميه في التكاثر الدقيق وقد وجد ان البراعم الجانبيه او االبطيه 
  . لالشجار البالغه غير مالئمه للتكاثر الن معظمها براعم زهريه لذلك االشجار البالغه تعتبر مصدرًا جيدًا للبراعم الزهريه فقط 

ى البراعم الجانبيه الخضريه بأزالة السعف من اسفل الى اعلى  الن هذه البراعم موجوده عاده في محور قاعدة يتم الحصول عل
سعفه للحصول على عدد محدد جدًا من البراعم النشطه لألصناف المختلفه وهذه البراعم النشطه  40-20الورقه وقد تزال 

ه  وتعرف هذه البراعم النشطه بوجود بادئات ورقيه عليها وعلى العموم ستكون فيما بعد اذا تركت على النخله الفسائل الصغير 
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- 8(براعم مرستيميه نشطه كما لوحظ ان البراعم الجيده المالئمه للزراعه يتراوح طولها من ) 3-2(تحتوي الفسيله الواحده 
  .اعتها وان البراعم التي التحتوي على بادئه ورقيه مميزه تفشل عند زر ) مم4,20(وعرضها ) مم20

قمه ناميه واحده فقط يمكن الحصول عليها من كل شجره او فسيله الستعمالها في التكاثر الدقيق واعتياديًا تقلم هذه القمه بحيث 
اما االنسجه المرستيميه التي يمكن زراعتها فيمكن الحصول عليها من تحت ) مم10-4(وعرضها )مم10-5(يصبح طولها من 
اما في االشجار البالغه فتكون في هذه المنطقه المرستيميه بعيده .والتزال بواسطة الثاقب الفليني سم فقط  3القمه الناميه ب 

 .عن القمه الناميه وهي اقل قدره للتميز عند استعمالها في الزراعه 
  

  الزراعه في الوسط الغذائي": خامسا

تم عمليــــــــــة التعقــــــــــيم بوضــــــــــع تــــــــــ.للجــــــــــزء النبــــــــــاتي الن اي تلــــــــــوث ســــــــــيؤدي الــــــــــى عــــــــــدم نمــــــــــوه " التعقــــــــــيم ضــــــــــروري جــــــــــدا
ــــــــت  ــــــــول الصــــــــوديوم هايبوكلوراي ــــــــي محل ــــــــي قمــــــــاش الشــــــــاش وغمــــــــره ف ــــــــاتي ف ــــــــى   Bleachالجــــــــزء النب والحــــــــاوي عل

ـــــوين  ملـــــم 100لكـــــل  Polyoxy ethylene sorbitan monolaurate (Tween20) 20-قطـــــره مـــــن ت
ــــــــــول لمــــــــــدة  ــــــــــم  15مــــــــــن المحل ــــــــــك يغســــــــــل بالمــــــــــاء المقطــــــــــر المعق ــــــــــم بعــــــــــد ذل ــــــــــه ث ــــــــــول الصــــــــــوديوم مح. مــــــــــرات  3دقيق ل

هايبوكلورايـــــــــت يجـــــــــب ان يســـــــــتعمل مباشـــــــــرة بعـــــــــد تحضـــــــــيره النـــــــــه يتحلـــــــــل بالضـــــــــوء كمـــــــــا يجـــــــــب زراعـــــــــة الجـــــــــزء النبـــــــــاتي 
  .مباشرة بعد التعقيم لمنع تكوين اللون البني ولمنع الجفاف 

لتــــــــر مــــــــن حــــــــامض /مغــــــــم150بعــــــــد ازالــــــــة الجــــــــزء النبــــــــاتي مــــــــن الفســــــــيله او النخلــــــــه يجــــــــب غمــــــــره بمحلــــــــول بــــــــارد بواقــــــــع 
ـــــــــاتي /مغـــــــــم155ريك و الســـــــــت ـــــــــظ الجـــــــــزء النب ـــــــــي ويمكـــــــــن حف ـــــــــون البن ـــــــــع تكـــــــــوين الل ـــــــــر مـــــــــن حـــــــــامض االســـــــــكوربيك لمن لت

  .درجه مئويه وفي المحلول السابق 6لمدة يوم واحد في الثالجه في درجة حرارة 
بعــــــــد ازالتــــــــه مــــــــن النبــــــــات )اجــــــــزاء ميرســــــــتيميه وبــــــــراعم جانبيــــــــه,بــــــــداءات ورقيــــــــه , قمــــــــه ناميــــــــه(يــــــــتم قطــــــــع الجــــــــزء النبــــــــاتي 

وتحــــــت االجــــــواء  (laminary air flux hood)عقيمــــــه فــــــي غــــــرف العــــــزل تحــــــت جهــــــاز العــــــزل الجرثــــــومي وت
ـــــــــــى الحجـــــــــــم المرغـــــــــــوب فيـــــــــــه واعتيـــــــــــادا -2(تقطـــــــــــع االجـــــــــــزاء المرســـــــــــتيميه المســـــــــــتعمله بالتكـــــــــــاثر بســـــــــــمك " المعقمـــــــــــه ال

لغــــــــذائي وتغمــــــــر هــــــــذه االجــــــــزاء المعقمــــــــه فــــــــي محلــــــــول البلــــــــيج لمــــــــدة خمــــــــس ثــــــــواني قبــــــــل الزراعــــــــه فــــــــي الوســــــــط ا) مــــــــم3
. تــــــــــزرع االجــــــــــزاء النباتيــــــــــه مباشــــــــــرة فــــــــــي االوســــــــــاط الزراعيــــــــــه المغذيــــــــــه والمالئمــــــــــه للزراعــــــــــه االوليــــــــــه. المخصــــــــــص لــــــــــه 

ســــــــاعه الزالــــــــة المــــــــواد التــــــــي  48امــــــــا عنــــــــد اســــــــتعمال البــــــــذور فــــــــي التكــــــــاثر فتغمــــــــر فــــــــي مــــــــاء الحنفيــــــــه المتجــــــــدد لمــــــــدة 
التعقــــــــيم كمــــــــا يجــــــــب تطهيــــــــر البــــــــذور بمحلــــــــول قــــــــد تكــــــــون عالقــــــــه فيهــــــــا ولتســــــــهيل ازالــــــــة الجنــــــــين قبــــــــل البــــــــدء بعمليــــــــات 

  .وازالة الجنين منها " قبل شق البذره طوليا% 5البليج بواقع 
قـــــــــد نجـــــــــد اجنـــــــــه متعـــــــــددة داخـــــــــل البـــــــــذره وال يعـــــــــرف اصـــــــــل هـــــــــذه االجنـــــــــه االضـــــــــافيه فـــــــــي البـــــــــذره امـــــــــا بقيـــــــــة االجـــــــــزاء 

ثــــــــم تقطــــــــع وتفــــــــتح تحــــــــت ظــــــــروف النباتيــــــــه االخــــــــرى المســــــــتعمله فــــــــي التكــــــــاثر مثــــــــل البــــــــراعم الزهريــــــــه فــــــــيمكن ان تعقــــــــم 
  .خاليه من التلوث وتزرع في الجزء العلوي لالنابيب الحاويه على وسط غذائي 

الفسائل في .المأخوذه من فسائل نخيل التمر لبعض االصناف الشهيره) مم 3طول البرعم اكثر من (جدول معدل عدد البراعم 
  ".واحدا" ل خمس فسائل تمثل صنفاكغم وك 10,4_  3,6سنوات ووزنها من  7هذه التجربه عمرها 
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 معدل عدد البراعم لكل فسيله 

  عدد البراعم التي بها    البراعم الميته       األصناف           

 اوراق           

  عدد البراعم الخاليه 

 من االوراق      

 5 2,6 2,8 البرحي  

 3,6 2,6 4,2 دجلة نور 

 4,6 0,6 3,4 حالوي 

 3,8 1,8 3,4 خضراوي 

 5,5 2,7 3,0 مدكول 

 3,2 0,8 4,8 زهدي 

  

  :الظروف الزراعيه ": سادسا

ــــــــــوع والمظهــــــــــر  ــــــــــي التكــــــــــاثر تحــــــــــدد الن ــــــــــاتي المســــــــــتعمل ف ــــــــــي ينمــــــــــو فيهــــــــــا الجــــــــــزء النب ــــــــــه الت الظــــــــــروف الزراعي
لتجــــــــــذير البــــــــــراعم والقمــــــــــم الناميــــــــــه يجــــــــــب ان تكــــــــــون درجــــــــــة " الــــــــــوراثي الــــــــــذي يمكــــــــــن الحصــــــــــول عليــــــــــه فمــــــــــثال

-قــــــــــــــدم1000(ســــــــــــــاعه وبكثافــــــــــــــه ضــــــــــــــوئيه  16درجــــــــــــــه مئويــــــــــــــه واالضــــــــــــــاءه لمــــــــــــــدة ) 27(المحــــــــــــــيط حــــــــــــــرارة 
وألنتــــــــــاج الكــــــــــالس مــــــــــن الجــــــــــزء النبــــــــــاتي البــــــــــد مــــــــــن تجنــــــــــب االضــــــــــاءه بصــــــــــوره كاملــــــــــه وعنــــــــــد نقــــــــــل ) شــــــــــمعه

ـــــــــــــات صـــــــــــــغيره البـــــــــــــد مـــــــــــــن ان يكـــــــــــــون الوســـــــــــــط الغـــــــــــــذائي خـــــــــــــالي مـــــــــــــن  الكـــــــــــــالس او زراعتـــــــــــــه النتـــــــــــــاج نبات
ــــــــــــات تمامــــــــــــا ــــــــــــ" الهرمون ــــــــــــي ضــــــــــــوء هــــــــــــادئ وان توضــــــــــــع االنابي ــــــــــــى الكــــــــــــالس ف _ قــــــــــــدم 100(ب الحاويــــــــــــه عل

كمـــــــــا يجـــــــــب تجنـــــــــب )شـــــــــمعه_قـــــــــدم100(وبعـــــــــد ان تتكـــــــــون عـــــــــدة اوراق ترفـــــــــع الكثافـــــــــه الضـــــــــوئيه الـــــــــي ) شـــــــــمعه
ــــــــــات الصــــــــــغيره  ــــــــــى هــــــــــالك النبات ــــــــــؤدي ال ــــــــــك ي ــــــــــار او عطــــــــــب الضــــــــــوء او عــــــــــدم انتظامــــــــــه ألن ذل انقطــــــــــاع التي

  .ف خاليه من التلوث كذلك يجب مالحظة التهويه وان تجرى كافة العمليات بظرو 
اســــــــــابيع الحــــــــــالل  8فــــــــــي وســــــــــط غــــــــــذائي جديــــــــــد كــــــــــل " يفضــــــــــل اعــــــــــادة زراعــــــــــة االنســــــــــجه المزروعــــــــــه ســــــــــابقا

  .العناصر الغذائيه المستهلكه 
  :انتاج الكالس والنبته الصغيره 

ـــــــــــراعم  ـــــــــــه النمـــــــــــو والب ـــــــــــر المكتمل ـــــــــــه غي ـــــــــــد الزهري ـــــــــــه والعناقي ـــــــــــات الصـــــــــــغيره ممكـــــــــــن ان تنشـــــــــــأ مـــــــــــن األجن النبيت
ــــــــــــه واال ــــــــــــراعم الجانبي ــــــــــــه والب ــــــــــــاتج مــــــــــــن القمــــــــــــم النامي ــــــــــــه اال ان الكــــــــــــالس الن جــــــــــــزاء المرســــــــــــتيميه والقمــــــــــــم النامي

  .الجانبيه يكون سريع التكوين وافر الكميه ألن هذه المناطق اكثر حيويه من بقية اجزاء النخله 
يـــــــــتم انتـــــــــاج النبيتـــــــــات الصـــــــــغيره مـــــــــن الكـــــــــالس بواســـــــــطة عمليـــــــــة تكـــــــــوين االجنـــــــــه الخضـــــــــريه وهـــــــــذه الخطـــــــــوات 

قـــــــــد نجـــــــــد اجنـــــــــه خضـــــــــريه ونبيتـــــــــات صـــــــــغيره فـــــــــي " ليســـــــــت متوافقـــــــــه او متوازنـــــــــه مـــــــــع كميـــــــــات الكـــــــــالس فمـــــــــثال
لــــــــــذلك النبيتــــــــــات الصــــــــــغيره يجــــــــــب ان تنقــــــــــل الــــــــــى وســــــــــط .مراحــــــــــل مختلفــــــــــه وفــــــــــي نفــــــــــس الوســــــــــط الغــــــــــذائي 

" نقـــــــــــل النبيتـــــــــــات الصـــــــــــغيرة او زراعـــــــــــة الكـــــــــــالس مـــــــــــره ثانيـــــــــــه تعتبـــــــــــر عمليـــــــــــه طويلـــــــــــه جـــــــــــدازراعـــــــــــي ثـــــــــــاني و 
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ـــــــــه ـــــــــر حـــــــــدثا.ومكلف ـــــــــه تعتب ـــــــــدي العامل ـــــــــل االي ـــــــــت وتقل ـــــــــه تختصـــــــــر الوق ـــــــــان اي تجرب ـــــــــذا ف ـــــــــرا" ول ـــــــــع " كبي ـــــــــي دف ف
 .عجله تكاثر النخيل بواسطة زراعة االنسجه 

  
  :نقل النباتات الصغيره الى الظروف البيئيه الطبيعيه " : سابعا

نجــــــــاح النباتــــــــات الصــــــــغيره الناشــــــــئه مــــــــن زراعــــــــة االنســــــــجه فــــــــي البيئــــــــه الطبيعيــــــــه يعتمــــــــد علــــــــى حجــــــــم النبــــــــات 
ــــــــه لمــــــــدة  12فالنباتــــــــات التــــــــي طولهــــــــا حــــــــوالي ,  ــــــــه الطبيعيــــــــه تبقــــــــى حي ــــــــد نقلهــــــــا الــــــــى البيئ اســــــــابيع  8ســــــــم عن

 بــــــــــدون اي فقــــــــــدان بينمــــــــــا النباتــــــــــات التــــــــــي طولهــــــــــا اقــــــــــل مــــــــــن ذلــــــــــك لــــــــــم تســــــــــتطع مقاومــــــــــة الظــــــــــروف البيئيــــــــــه
  % .100اذا كانت نسبة الفشل فيها ) سم4_2(وخاصة الصغيره 

تـــــــــزال النبتـــــــــه الصـــــــــغيره مـــــــــن انبوبـــــــــة االختبـــــــــار المنزرعـــــــــه فيهـــــــــا بواســـــــــطة ملقـــــــــط طويـــــــــل وتغمـــــــــر بمـــــــــاء معقـــــــــم 
دقيقـــــــــه ألزالـــــــــة المـــــــــواد العالقـــــــــه بهـــــــــا ولمنــــــــع الجفـــــــــاف ثـــــــــم تعامـــــــــل بالمبيـــــــــد الفطـــــــــري بنومايـــــــــل  30ونقــــــــي لمـــــــــدة 

ــــــــع  ــــــــزرع النباتــــــــات الصــــــــغيره فــــــــي نســــــــبه متســــــــاويه  قبــــــــل زراعتهــــــــا فــــــــي% 0,5يواق ــــــــه ثــــــــم ت  Peatالترب
moss  وVermiculite   ســــــــــــم وتغطــــــــــــى االصــــــــــــص بغطــــــــــــاء  7,6فــــــــــــي اصــــــــــــص قطرهــــــــــــا حــــــــــــوال

ــــــــــم توضــــــــــع فــــــــــي غــــــــــرف النمــــــــــو وبدرجــــــــــة حــــــــــرارة   16درجــــــــــه مئويــــــــــه وفتــــــــــرة اضــــــــــاءه لمــــــــــدة  30بالســــــــــتيكي ث
  .لوكس وتروى بين يوم وآخر  800ساعه وبشدة 

لعالقه بين طول النبته الصغيره الناتجه من زراعة انسجة نخيل التمر ونسبة الفشل عند وان هذا الجدول يبين ا
  :زراعتها في التربه 

  

  

 ارتفاع النبته الصغيره  

  

 نسبة الفشل

  

 مالحظات            

 أسابيع 8 أسابيع 4

  

  %0 %0 سم 12_10

  %30 %0 سم 10_8

  %70 %50 سم 8_6

  %90 %60 سم 6_4

  %100 %70 سم 4_2

  %100 %100 سم 2_1

  

اسابيع تنقل  4وخالل الشهرين األوليين من النمو ترش بالبنومايل وتروى بربع محلول هوك الند مره كل اسبوع وبعد 
م ثم تبدأ 30_25اشهر ويفضل ان تكون درجة الحراره خالل هذه الفتره  3_2الى البيوت الزجاجيه وتبقى فيها لمدة 
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وذلك بثقب غطاء االصص بصوره تدريجيه وتعريضها الى الجو , األقلمه التدريجيه بعد بضعة اشهربعد ذلك 
 .وقد تم بنجاح زراعة الفسائل الصغيرة في البيوت البالستيكية ثم نقلها الى األرض المستديمه, الخارجي على مراحل 

  
  :طرق تكاثر نخيل التمر بزراعة األنسجه 

  :الصغيره عن طريق زراعة االنسجه النباتيه بالطرق التالية يتم انتاج نبيتات النخيل 
من الكالس الجنيني والذي ينتج اعداد كبيرهمن ) (Asexual embryogenesisتكوين األجنه الخضريه: اوال 

 (Organogenesis)مقارنة بأكثار النخيل عن طريق  تكشف األعضاء " النبيتات في فتره زمنية قصيره نسبيا
اال ان احتمال حدوث الطفرات الوراثيه في ,والطريقه االولى  في التكاثر تعتبر ايسر واسرع من الطريقه الثانيه 

  .الفسائل الناتجه منها كبيره مقارنه بأستخدام الطريقه الثانيه 
ا منفسائل تزرع االجزاء النباتيه الصغيره التي تم ازالته:Organogenesis  ) التبرعم(تكشف االعضاء ":ثانيا

على اوساط زراعيه خاصه تساعد على انتاج ) قواعد االوراق,براعم جانبيه,قمم ناميه (اصناف النخيل الممتازه 
ثم تتميز وتتكشف هذه البراعم ثم تفصل هذه البراعم وتزرع في اوساط . وتكوين النسيج المولد للبراعم كمرحله اولى

تعتبر . لمرور بمرحلة االنقسام الشديد للخاليا او مايسمى بالكالس حتى تتكون نباتات كامله دون ا, زراعيه خاصه
الفسائل الناتجه بهذه الطريقه ممثله لللصنف لعدم احتمال حدوث طفرات وراثيه وقد يرجع هذا الى عدم استخدام منظم 

  .في الوسط الزراعي  2,4Dالنمو 
مارات العربيه المتحده على نطاق واسع وتتم عملية تستخدم هذه التقنيه في تكاثر نخيل التمر في المغرب ودولة اال

  :االكثار بهذه الطريقه بخمسة مراحل اساسيه يمكن تلخيصها باآلتي 
  )(First stepالمرحله االولى  - 1

تفصل القمه الناميه وتعقم وتقطع الى :وانتاج النسيج المولد للبراعم العرضيه ) القمه الناميه(عزل وزراعة النسيج 
صغيره يوضع كل جزء في اناء يحتوي على وسط غذائي مالئم النتاج النسيج المولد للبراعم العرضيه اجزاء 
  .مايستعمل وسط مراشيكي وسكوك او وسط بوشين "وغالبا

  :يتحدد نجاح التكاثر بهذه الطريقه على  
  طبيعة الجزء النباتي المستخدم في التكاثر  –أ 
  نوع الوسط الزراعي -ب
  هرمونيالتوازن ال - ج

  )شدة االضاءه ودرجة الحراره(العوامل البيئيه في غرف النمو  -د

  )( Second step: المرحلة الثانيه- 2

تبدأ المرحله الثانيه مع تكون البراعم العرضيه والتي تفصل وتنقل الى وسط غذائي مالئم يساعد على تطور البراعم في 
  .البراعم الخضريهوقد تنتج في هذه بضعة اآلف من ,انابيت االختبار 

  ( Third step)المرحله الثالثه  - 3

مع كميات متوازنه من  GA3تنقل البراعم العرضيه المتكونه في المرحله السابقه الى وسط جديد يحتوي على 
االوكسينات والسيتوكينينات لتحفيز البراعم لالستطاله وتكوين االعضاء الخضريه للنبات دون تكوين الجذور وتبقى 
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سم وقد يمكن تشجيع البراعم على االستطاله عند 12_10م لمدة شهر في هذا الوسط حتى يصل طولها الى البراع
  دون استخدام الجبرلين  BAPمغم1/و , IBAلتر/مغم  1زراعتها على وسط مغذي يحتوي على 

  :(Fourth step)المرحله الرابعه  - 4

وبدون IBAلتر /مغم 1مع اضافة ) وك ومراشيكي سك(تنقل النموات في المرحله الثالثه الى وسط مغذي جديد
سايتوكنين وتبقى لمدة شهر حيث يتكون لها مجموع جذري جيد وقوي بعدها تنقل النباتات الصغيره التامة النمو الى 

  .البيوت المحميه لتقسيتها ثم زراعتها في الحقل 
  (Fifth step)المرحله الخامسه  - 5

تحتاج هذه العمليه الى .اتات الناتجه من زراعة االنسجه واعدادها للزراعه بالحقل تتضمن المرحله الخامسه تقسية النب
 .بأجهزه للتحكم بالحراره والرطوبه واألضاءه والري الضبابي وبرنامج جيد للتسميد والمكافحه " وجود بيت زجاجي مجهزا

  

 :التكاثر بأستخدام األجزاء الزهريه":ثالثا 

سواء تكوين االجنه الخضريه او تكوين البراعم تستوجب استخدام الفسائل مما ينتج عنها  ان طريقتي التكاثر السابقتين
قتل الفسائل وهذا مكلف وخاصة بالنسبه لألصناف الممتازه النادره والمقله في عدد الفسائل التي تنتجها النخله األم 

  .ك الفسيله ولذا لجأ بعض الباحثين ألستخدام االجزاء الزهريه والتي التؤدي الى هال,
شجعت النتائج االيجابيه الستخدام األجزاء الزهريه في الحصول على نباتات كامله دون المرور بمرحلة الكالس 

في مختبر زراعة االنسجه في جامعة االمارات للحصول على " الباحثين الستخدام هذه الطريقه وقد تم استخدامها حديثا
لطرق استخدام " وفي مايلي مختصرا, والنادره والتي اليوجد بجانبها فسائل  فسائل نخيل التمر الحد االفحل الممتازه

  :االجزاء الزهريه 
وذلك بتحولها الى , تتحول االجزاء الزهريه عند زراعتها في وسط زراعي مغذي في انابيب االختبار الى نباتات كامله 

  .براعم خضريه مباشرة والى كالس جنيني او تكويني 
  :لهذه الطرق " موجزا" وفيما يلي شرحا

  : تحول بادئات االزهار الى براعم خضريه مباشره  -1
في التكاثر الخضري ألشجار نخيل التمر تكون الفسائل الناتجه عنها ممثله " تعتبر هذه الطريقه من الطرق المهمه جدا

عند استخدام القمه الناميه او اضافة للمحافظه على الشجره االم وعدم تلفها كما في الطرق االخرى ,للصنف تمامًا 
التوازن الهرموني ,الوسط الزراعي ,يعتمد هذه الطريقه على مرحلة تطور الطلع .البراعم الجانبيه وانها سهلة التعقيم 

  .والعوامل البيئيه في غرف النمو 
  :تكوين الكالس الجنيني -2

المرحله االولى من نموها ثم بعد ذلك اكثار أمكن الحصول على الكالس الجنيني عند زراعة البادئات الزهريه في 
وقد استطاع مختبر زراعة االنسجه في االمارات عام , الكالس وتكوين االجنه الخضريه وتنميتها الى نباتات كامله 

م من الحصول على االجنه الخضريه مباشرة من البادئات الزهريه ألحد افحل نخيل التمر والتي سيكون لها دور 2002
للشجره االم ويعتمد نجاح هذه الطريقه على مرحلة نمو " االنتاج النها تعطي فسائل فسائل مماثله وراثياكبير في 

  .التوازن الهرموني والعوامل البيئيه في غرف النمو , الوسط الزراعي , بادئات االزهار 
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  :تكوين الكالس التكويني -3         
  (Organogenetic callus)في انتاج نباتات كامله من الكالس الجنيني تعد هذه الطريقه من الطرق المهمه            
  ولذا فأن لها اهميه كبيره في عمليات التحسين    ,ألشجار نخيل التمر ألنها تساعد في زيادة الخلط الوراثي في النباتات           
  لوقت الحالي الينصح بأستخدام هذه التقنيه وفي ا,الوراثي وبرامج التربيه ألنتاج اشجار نخيل ذات صفات جيده          
  وفي الوقت الحالي الينصح بأستخدام هذه التقنيه ألنتاج فسائل النخيل للزراعه ,ألنتاج اشجار نخيل ذات صفات جيده          
 .ألنها قد تكون مغايره للشجره األم     

  
 :االستنتاجات 

  للنخيل تتم بواسطة الكالس عن طريق تكوين األجنه للجنسيهالطريقه العمليه ألنتاج النباتات الصغيره 
(Asexual Embryogenesis)  التبرعم(أو تكشف االعضاء ((Organogenesis)  االجزاء الزهريه  او زراعة

(Inflorescences) .النباتات ضعيفه ،لذلك يجب  اال ان التنافس على الغذاء داخل االنابيب يؤدي الى ان تكون
  .تحتاج الى اعمال مهره ورأس مال  كبير  بنقل النباتات الصغيره من وسط الى اخر ،وعملية النقل هذهاالستمرار 

 كما أن. امها عند نقل النباتات الى الظروف الطبيعيه يكون النمو بطيئاً  وال يختلف ابدًا عن نمو الفسائل بجانب
حتى تثمر الفسائل لمعرفة مدى  ومعنى هذا يجب األنتظارالنباتات الناتجه من تكاثر األنسجه تحتاج الى تقييم وراثي ،

لمقارنة الصفات الوراثيه حدوث  Finger print ويتوقع نتيجة للدراسات الوراثيه واستعمال. مطابقتها لصفات االم 
الطفرات الوراثيه للفسائل الناتجه من االجنه الخضريه مثل  سجلت بعض% (5تغييرات وراثيه التتجاوز ال 

  الخ.... زيادة عدد الرواكيب،تشوه الفسائل بجانب األم  التقزم،اصفرار االوراق، تأخير األثمار
  :تتطور عملية تكاثر النخيل بواسطة االنسجه بصوره عمليه اذا توفرت ثالثة عوامل اساسيه هي 

التغاير والتشابه الوراثي،وذلك السيطره على نوعية النباتات الناتجه من زراعة االنسجه وسرعة االختبارات لمعرفة نسبة  )1
أو   DNA (RAPD)Randomly Amplified Polymorphicبأستخدام احد طرق البيلوجيا الجزئيه مثل ال 

Amplified Fragment(AFLP) Length Polymorphism  ورسم خارطه جينيه ألصناف نخيل التمر.  
 .تقليل االيدي العامله وانتاج الشتالت بصوره تجاريه  )2
 ور طريقه مناسبه وسريعه وسهله لتشجيع التجذير وتكوين البراعم الجانبيه والقمم الناميهتط)  3

هذه الوسائل اذا استطعنا ايجادها نضمن انتاجيه عاليه من الشتالت ذات الصفات الجيده،وقد امكن انتاج الفسائل 
دخل طريقه انتاج الفسائل من األجزاء بالطريقتين بصوره تجاريه من قبل بعض المختبرات والشركات الخاصه ،وربما ست

 .الزهريه األنتاج التجاري خالل فتره وجيزه
  :مواعيد غرس الفسيل 

شهر يونيو الى  يختلف ميعاد غرس الفسيل بأختالف المناطق ففي العراق وجد ان انسب ميعاد للزراعه من اواخر 
وقت هو اغسطس وسبتمبر ،  ر يعتبر انسب ومن ومن اوائل ابريل حتى حتى نهاية مايو ،وفي مص.منتصف سبتمبر 

،  مارس ، ابري(في موسمين الربيع  الفسائل وكذلك في السودان يفضل شهر اغسطس، اما في دولة االمارات فتزرع 
بينما % 90الموسم الخريفي اذ بلغت نسبة النجاح فيه حوالي  ويفضل) أغسطس ،سبتمبر ،اكتوبر (والخريف ) مايو 

  نسبة النجاحموسم الربيع كانت 
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  ولتقليل  .متوسطه حيث تواجه الفسائل موسم الحراره الشديده بعد زراعتها بشهر او شهرين فقط 
  نسبة هالك الفسائل عند الزراعه في الحقل ُينصح بالعنايه في فصل الفسائل ورعايتها بعد الفصل 
  والغرس واتباع الطرق الصحيحه في اجتثاث الفسيل والزراعه واالستمرار على رعايتها بعد الغرس 

  تختلف نسبة . اما اذا ُاهملت الفسائل فأن نسبة الهالك تكون عاليه. يساعد على رفع نسبة النجاح 
   النجاح بأختالف الصنف ومهارة المزارع ووقت الزراعه وقد وجد ان فسائل الصنف مجهول

  المغروسه في االراضي الرمليه حققت نجاحًا عاليًا ،بينما كانت نسبة الفشل في األراضي الثقيله 
  ولتفادي هذه الخساره الكبيره تغمر قاعدة الفسائل المجدثه حديثًا والمقلمة الجذور % 90حوالي 

  Captan المعقم او ال  Febramغالون  تحتوي على محلول الفبرام  50والسعف في براميل سعة 
  Peatmossوبعد تعقيمها ترفع من البراميل وتغطى جذورها بدبال الطحالب . او أي مبيد فطري 

  .NNA أو  Indole butyric acidوغالبًا مايكون .المبتل والمضاف اليه الهرمون المحفز للجذور 
  المبتله لالحتفاظ بالدبال ملتصقًا على منطقة  Burlapثم تلف الفسيله بقطعة من قماش الجنفاص 

 .في االرض الطينيه  98,8الجذور ثم تغرس ،وبهذه الطريقه ارتفعت نسبة النجاح الى 
  

  :نقل وزراعة أشجار نخيل التمر المثمره 

ع بعد ذلك توضثم  قبل االبتداء بنقل النخل المثمر البد من معرفة نوع التربه من حيث القوام والتركيب ودرجة الحموضه
نتمكن من زراعتها بنفس االتجاه  الذي كانت عليه قبل النقل حتى ) نحو الشمال (عالمه على النخله لمعرفة االتجاه 

  لزيادة احتمال النجاح والطريقه المتبعه في نقل النخل البالغ كاالتي 
  حاط المنطقه سعفات فقط او يربط الى االعلىحول القلبه وت 8-6ُيزال جميع السعف بأستثناء  )1

 .التاجيه بالجنفاص
  Plastic S.600ُيعرف   Water dispersibleُترش السعفات المتبقيه بمحلول بالستيكي مائي ) 2

 .  Paclobutrazolأو 
  .م من الجذع  2سم على شكل دائره نصف قطرها 30ُتزال التربه السطحيه من حول الجذع ولعمق ) 3
ثم بعد ذلك يجري تصغير حجم قاعدة النخله بقشط التراب الزائد بالمسحاة  2,5حفر خندق خارج هذه الدائره ولعمق )4

لمنع   (S.600)سم ،ثم ترش القاعده بالمحلول  60اليدويه حتى تتخذ شكل قدح مخروطي قطره القاعدي العلوي اليقل عن 
  مبتل وتربطال)الجنفاص (جفاف الجذور وُتلف القاعده بالخيش 

  .بالحبال 
احاطة القاعدة بهيكل حديدي مكون من اربع صفائح حديديه مقوسه بشكل يناسب شكل المخروط وُتعلق بصنارة الرافعه ) 5

االليه وتنقل للعربه المعده لنقلها ،وحديثًا يتم قلع اشجار النخيل البالغ اليًا بواسطة عربه كبيره تحتوي على اله هيدروليكيه 
طول السالح الواحد حوالي مترين تقريبًا عريض من نهايته العلويه ومدبب من النهايه  اسلحه يبلغ 6تشبه الرافعه فيها 

تفتح االله حتى تحيط بالشجره على شكل مخروطي جزؤه العريض الى االعلى والجزء المدبب الى .السفليه وحاد الجوانب 
سم ثم بعد ذلك ترفع الشجره الى 30من االسفل بقوه حتى يختفي الجزء االعظم من السالح في االرض وال يبقى اال اقل 

االعلى ،واما تستقر على نفس العربه او تحمل في عربه اخرى فيها رافعه هايدروليكيه يربط حبل متين حول جذع النخله 
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ُتنزل النخله البالغه بالقرب من االرض حتى ُيلف حول القلبه الخيش ثم ترفع لتوضع .لسهولة ربطه بصنارة االله الرافعه 
  .جوره المعده لها ،وفي حالة االهمال في لف قلبة النخله جيدًا تنحني القلبة وقد يؤدي هذااالنحناء الى قصفها وموتها بال
لتمكين النخله من مقاومة الرياح )م2-1(تعد الجوره وتنزل قاعدة النخله في الحفره بحيث تكون اعمق مما كانت عليه ب )6

  .زء من الجذع المدفون وبعد ان يتم وضعها  بالحفره ،يرفع الهيكل الحديدي ولفسح المجال النتاج جذور فرعيه من ج
  يهال التراب حول القاعده مع الدك الالزم لمنع حصول جيوب هوائيه في منطقة الجذور ،ثم تروى ،) 7

مرًا الحفره لبضعة سم من سطح التربه ثم يسلط الماء ثانية ويبقى الماء غا60وبعد ان يمتص الماء يواصل الدفن الى ارتفاع 
  .ايام وبهذه الطريقه تزال كافة الجيوب الهوائيه 

سم من احد جوانب الجذع ولغاية الجذور االصليه  20تفحص الجذور كل ستة اسابيع مره وذلك بحفر مقطع عرضه حوالي 
اما .م يعاد الدفن ثانية يحسب عدد الجذور الناميه وتقاس اطوالها ث. مع العنايه بالحفر والحذر من قطع الجذور الناميه 

  اسبوعًا فيعامل  12النخل الذي لم يظهر على جذعه جذور بعد 
أو  Indole Acetic acidجزء بالمليون حامض الخليك  80او تركيز   Adenosine:20بخليط من محلول االدنوسين 

IBA   أوNAA   ثم بعد ذلك تدفن الجذور ويعاد رش االوراق بS.600   تظهر الجذور على الجذع اسابيع س 6وخالل
 .ومنطقة الجذور الهوائيه 

  
  ( Establishing the date palm Orchard) :انشاء البستان

 االنشاء وسهولة يفضل ان يختار موقع البستان على طريق عام حتى يسهل وصولها او نقل االمدادات الضروريه عند 
وبعد ان يتم .للسقي ويذل الجهد الالزم الختيار التربه الصالحه نقل الحاصل فيما بعد ،كما يراعى توفر المياه الصالحه 

اما من الطين او الطابوق او من السلك الشائك او بأستعمال . االختيار يفضل األبتداء بأنشاء او عمل سور حول البستان
  نباتات االسيجه مثل شوك الشام 

Acacia farnisiann  أو بروسوبسProsopis juliflora أو كلديشا Gledistsia..كما يجب .الخ  
مراعاة الظروف البيئيه السائده من حيث درجات الحراره ومجموع الوحدات الحراريه والرطوبه النسبيه وكمية االمطار وموعد 

  .هطولها 
موضحًا عليها  تحدد االصناف المزمع زراعتها ومصدر الحصول عليها والكلفه ثم ترسم خارطه تفصيليه للبستان      
ُتحرث االرض حراثه .ع واالتجاه والطرق والمباني وشبكات الري والصرف وخطوط الزراعه واألصناف وأقسام الزراعه الموق

ثم بعد ذلك ُيشق طريقين متعامدين .عميقه عدة مرات ألزالة الحشائش ان وجدت وتسوى االرض جيدًا لتسهيل االرواء
ي حالة البساتين الكبيره يقسم البستان الى اقسام مربعه مساحة م يخترقان البستان طوًال وعرضُا وف 5-4عرض كل منهما 

  كل قسم التزيد عن 
  .ويفضل اقامة طريق حول البستان من الداخل  2م 10,000

 :مسافات الزراعه 
  تختلف ابعاد الغرس بأختالف المناطق والظروف الجويه والصنف ، خصوبة التربه وتوفر المياه ،

 ولقد وجد نتيجة بستان النخيل ،هل هو لحماية اشجار اخرى ام للحصول على انتاجيه عاليهوكذلك الغرض من انشاء 
اما اذا .م  8-7م وللترب الرمليه  9-8للتجارب التي انجزت في العراق ان افضل ابعاد الغرس للترب الطينيه هو مابين 
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يكا وجد ان افضل مسافه لزراعة معظم وفي امر .م 9الغرس لتظليل اشجار الحمضيات فيفضل ان يكون الغرس على بعد 
لصغر اشجاره ، وهذا مصداق   8x8أو  7x7بأستثناء الصنف خضراوي فال بأس من زراعته  10x10اصناف النخيل 

  )افضل الغرس مابوعد بينه حتى التمس جريده نخله اخرى وشره ماقورب منه (لقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم 
  

  :نظام غرس اشجار النخيل 
  ( Square Rectangular)النظام الرباعي  -1هنالك عدة طرق لغرس اشجار النخيل منها      
  . ( Hexagonal system)السداسي  -3  ( Quincunx system)الخماسي  -2     

  ( Square Rectangular)النظام الرباعي  -1
الميكنه الزراعيه في تنفيذ   تنفيذه وامكانية استخدام يستخدم النظام الرباعي في انشاء معظم مزارع النخيل في العالم لسهولة

روؤس المربعات بحيث يساوي كل ضلع من اضالع  وتتم هذه الطريقه بغرس شجره على كل رأس من. الخدمات الحقليه 
نها زوايا قائمه المثلث القائم الزاويه في تحديد اضالع البستان ،بحيث تشكل فيما بي تستخدم نظرية.المربع المسافه بين االشجار 

البستان أ  يمد الحبل على ضلع.يستعان بحبل او سلك طويل توضع عليه عالمات مميزه متساوية المسافات  وفي هذه الحاله.
يوضع وتد عند النقطه د م    30 م من أ في نقطة ج ، ثم يمد الحبل الثاني بأتجاه ه وبعد40، ب ويوضع وتد على مسافة 

وبنفس الطريقه يمكن تحديد بقية الزوايا كما يمكن استعمال  .م ليكمل ضلع المثلث أ ج  د 50بالغ ،ثم يمد الحبل الثالث ال
  الشواخص وبعد ان يتم التقسيم تحدد مواقع الفسائل بالطرق الشائعه في انشاء بساتين الفاكهه، للتأكد من تطابق  (Hall)جهاز 

سم 50قطرها حوالي  سم ،وفي وسطها حلقه حديديه120والتي طولها وذلك بأستعمال الحبل ولوحة الغرس الخاصه بالنخيل 
 الوحه ثم يردم التراب من االطرافالجانبيان في ثقبي  عند الغرس توضع الفسيله وسط الحلقه الحديديه في الجوره ويثبت الوتدان

السنين االولى من عمر البستان استغالل المسافه الخاليه بين صفوف الفسيل في  يمكن.بحيث تأخذ الفسيله وضعها الطبيعي 
المحاصيل الحقليه او الجت أو البرسيم ،وفي بعض المناطق تقلب هذه المحاصيل في التربه لتحسين  بزراعة الخضر او

وفي بعض المناطق تزرع الحمضيات والمانجو والفيفاي والجوافه تحت اشجار النخيل .خواصها  بأضافة مواد عضويه اليها 
  . ة الصيف الالهب وبرودة الشتاء القارصلحمايتها من حرار 

   ( Quincunx system) :النظام الخماسي  -2
هذا النظام اليختلف كثيرًا عن الطريقه الرباعيه اال في زراعة شجره خامسه في المنتصف عند تقاطع قطري المربع ،وال ُينصح 

  .راعة شجره مؤقته صغيره في وسط المربع بأستخدام هذا النظام في بساتين نخيل التمر اال في حالة الرغبه في ز 
   ( Hexagonal system):النظام السداسي  -3

اليستخدم هذا النظام في تخطيط بساتين نخيل التمر اال نادرًا ووحدات هذا النظام عباره عن مثلث متساوي االضالع ،ويتم 
تدق اوتاد حسب ابعاد الغرس المرغوبه ولنفترض تنفيذه بتمديد خط اساسي ،وليكن د ،ه بأحد جوانب البستان على هذا الخط 

يستخدم حبل طوله ضعف المسافه بين الشجره واالخرى ،وتوضع حلقه بكل طرف من اطراف .الخ ..... انها أ ، ب ، ج 
 ويسحب) أ (واالخرى في الوتد ) د(وللقيام بتحديد مواقع االشجار في الصف الثاني ،توضع حلقه في الوتد .الحبل وفي وسطه 

الى ) د(تنقل الحلقه من الوتد ) ل( الحبل من الحلقه الوسطيه والتي يكون مكانها موقع اول شجره في الصف الثاني ولتكن 
والذي يكون موقع الشجره الثانيه وهكذا يمكن تحديد ) و(وبنفس الطريقه يسحب الحبل من الحلقه الوسطيه وتثبت بالوتد ) ب(

  . مواقع بقية االشجار



www.iraqi-datepalms.net 2012 

 

  
تكون صفوف االشجار في هذه الطريقه متبادله مع بعضها وال ( Triangular System): النظام الثالثي اوالمتبادل  - 4

تقسم االرض الى مربعات متساويه ثم يمد خط من ركن احد .تكون المسافه بين االشجار متساويه في جميع االتجاهات 
  .تقاطع الخط مع احد اضالع المربع  المربعات وتكون األشجار عند ركن المربع أو في نقطة
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