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�إن قدرة الع�ضو النباتي احلي وخالياه يف البقاء واال�ستثمار حي ًا تعتمد
على انق�سام اخلاليا االعتيادي  Mitosisحيث تنق�سم ن��واة اخللية
�إىل نواتني بان�شطار كل كرومو�سوم طوليا �إىل �شطرين متكافئني ويتم
ا�ستن�ساخ جينات اخللية الأم يف اخلليتني اجلديدتني وت�ستمر اخلليتان يف
دورة حياة ثانية وثالثة كل 1ــــ � 4ساعات ح�سب نوع النبات.
وبهذه الطريقة ينتقل الربنامج الوراثي من جيل �إىل �آخر .وبعد فرتة
زمنية طويلة غري حمددة قد يح�صل خط أ� يف ا�ستن�ساخ املادة الوراثية
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ويحدث ان�شطار غري كامل لأح��د الكرومو�سومات �أو يتغري الرتكيب
الكيماوي لأحد اجلينات فتنقلب �شفرته � Codeإىل �شفرة �أخرى فيختل
التوازن احلرج بني اجلينات وتركيب اخللية وحميطها ليح�صل ما يعرف
بالطفرة الوراثية  Mutationوالطفرة حت��دث يف اخلاليا املنق�سمة
ب�سبب تعر�ضها للإ�شعاعات �أو بع�ض املواد الكيماوية وحتى لو مل تتعر�ض
اخللية لهذه امل�ؤثرات ,ف�إن الطفرة ميكن �أن حتدث تلقائيا مبرور الزمن
ب�سبب اخلط�أ الع�شوائي يف عملية االنق�سام ب�سبب التكرار امل�ستمر لها .
ويقدر احتمال ح��دوث الطفرة ب�شكل طبيعي يف �أجل�ين الواحد بن�سبة
طفرة يف نبات واحد  .ومن املرجح �أن نخلة التمر قد ح�صل بها الكثري
من الطفرات عرب �آالف ال�سنني من التطور حتى فر�ضت نوعها وانت�شرت
و�سادت على غريها من الأنواع يف بيئتها احلالية وهي البيئة املنا�سبة لها
ك�شجرة مهمة يف حياة الإن�سان واملنطقة ويعتقد انه ن�ش�أت من حدوث
طفرة وراثية يف نخيل الزينة (نخيل الكناري) � .أن وجود بع�ض ال�سالالت
الطبيعية لبع�ض �أ�صناف نخلة التمر مثل �صنف اخل�ضراوي حيث توجد
منه ثالث �سالالت هي (خ�ضراوي ب�صرة ،خ�ضراوي بغداد ،خ�ضراوي
منديل) وهي خمتلفة يف حجم الثمرة ولون البذرة و�صفات مظهرية
�أخرى.
وتوجد لل�صنف دقلة نور �ساللتان واالختالف بينهما �أن الأوىل مبكرة
الن�ضج والثانية مت�أخرة ول�صنف احلياين يف م�صر توجد �ساللتان
تختلفان يف احلجم ولل�صنف الذكري غنامي توجد �ساللتان هما الغنامي
الأخ�ضر و الغنامي الأحمر واالختالف بينهما يف حجم ولون الطلعة التي
يكون غالفها �أحمر و�أكرب حجم ًا يف �ألغنامي الأحمر �أن هذه ال�سالالت
تعرب عن احلد الأدنى يف التغريات الوراثية و املورفو لوجيه التي تظهر
بني �أفراد ال�صنف الواحد عند �إكثاره خ�ضري ًا خالل فرتة زمنية طويلة.

توجد الطفرة بجميع اخلاليا

كيمريا حميطية
كيمريا ناق�صة
�إن ح��دوث طفرات يف خاليا بع�ض الرباعم
الأبطية يف النخلة الفتية ي�ؤدي �إىل ظهور بع�ض
الف�سائل ال�شاذة يف النخلة ويف �أغلب الأحيان
تعطي هذه الف�سائل املختلفة عن بقية الف�سائل
والنخلة الأم ثمار ًا خمتلفة .الأمر الذي يدل
على ح�صول طفرة قطاعية يف تلك النخلة
ون�شوء �ساللة جديدة.
�إن اكت�شاف ال�ساللة اجلديدة �أمر �صعب جد ًا
يف النخيل لأن املزارع قد يظن �أن تلك الف�سائل
ال�شاذة �إما م�صابة باملر�ض �أو �أن �أ�صلها بع�ض
ال�ب��ذور املت�ساقطة بالقرب من ج��ذع النخلة
وبالتايل يهملها.
و�أ�شار البكر ( )1972ومطر (� )1991إىل �أن
الطفرة القطاعية sectorial mutation
قد حت��دث يف جهة �أو قطاع من قمة النخلة
حيث ت�شاهد اختالفات يف ال�سعف �أو الثمار
�أو كليهما معا يف ذلك القطاع عن باقي قمة
النخلة وغالبا ما ت�شمل الطفرة ثلث حميط
اجل��ذع حيث ت�لاح��ظ احل ��دود الفا�صلة بني
اجل��زء ال��ذي �شملته الطفرة واجل��زء الآخ��ر
الطبيعي للنخلة الأم.
و تظهر حاالت الكيمريا على النخيل وكان
معظمها على اخلو�ص واجل��ري��د بظهور لون
�أ�صفر على جميع اخلو�ص املوجود على جهة

واحدة من ال�سعفة مع بقاء اخلو�ص يف اجلهة
الثانية �أخ�ضر طبيعي ًا ولوحظ لون �أ�صفر ميتد
على طول اجلريد (العرق الو�سطي لل�سعفة)
يف اجلهة التي ظهر فيها ا�صفرار اخلو�ص
ويعتمد عر�ض هذا اخلط على عدد اخلاليا
املتغرية التي حدثت فيها الكامريا يف الربعم
ال��ذي ن�ش�أت منه ال�سعفة وبتقدم العمر يبد أ�
اللون الأ�صفر باالختفاء والتحول �إىل اللون
الأبي�ض نتيجة جلفافها.
ويبقى ج��ري��د ال�سعف امل�ت��أث��ر ب�ه��ذه احلالة
�أخ�ضر اللون وال يجف �إال بعد مرور فرتة طويلة
قد ت�صل �إىل خم�سة �أ�شهر و�أن ه��ذه احلالة
تظهر مرة واح��دة وتختفي �أثناء عمر النخلة
وهي حمدودة وال تنت�شر �إىل بقية �سعف النخلة
وال �إىل النخيل املوجود يف املزرعة (البلداوي
.)2010،
النخلة العجيبة
يف حمافظة حرميالء �شمال الريا�ض ،لوحظ
على نخلة من �صنف (املنيفي) يكون حملها يف
املرحلة امللونة مرحلة اخلالل (الب�سر) بلونني
اللون الأحمر واللون الأ�صفر و هذه الظاهرة
مل تكن مفاج�أة بل موجودة على النخلة منذ
�أول حمل لها قبل � 35سنة حيث كانت ثمار
احد عذوقها بلونني �أ�صفر واحمر ويف ال�سنوات

كيمريا قطاعية بها الطفرة

كيمريا قطاعية

خاليا عادية ال توجد بها الطفرة
التالية ل�ه��ذه احل��ال��ة ت�شكلت ع��ذوق النخلة
بطريقة مت�سل�سلة احمر ث��م ا�صفر وهكذا.
يف ع��ام 1419هجري املوافق 1999م تغريت
احلالة بحيث �أ�صبحت العذوق ال�صفراء يف
اجلهة اجلنوبية من النخلة والعذوق احلمراء
يف اجلهة ال�شمالية ولكن يف عام  1430هجري
2009م ع��ادت احل��ال��ة الأوىل ال�ت��ي ظهرت
�أول مرة حيث ظهر عذق ن�صف ثماره حمراء
والن�صف ا آلخ��ر �صفراء بينما كانت العذوق
الباقية ثالثة حمراء كاملة وعذق واحد ا�صفر
ب�شكل ك��ام��ل .ه��ذه احل��ال��ة ك��ان��ت فقط على
النخلة الأم ومل تظهر على ثمار الف�سائل التي
ف�صلت عنها وزرع��ت حتى �أث�م��رت �أي �أنها
لي�ست حالة وراثية وقد يكون التف�سري العلمي
لها ما يلي:
ح � ��دوث ط��ف��رة وراث� �ي���ة ت �� �س �م��ى ال �ك �ي �م�يرا
 Chimeraوه ��ذه حت��دث ب�شكل طبيعي �أو
بفعل ا�ستخدام بع�ض املواد الكيميائية ونتيجة
التعر�ض للإ�شعاعات املختلفة وتعرف الكيمريا
ب�أنها طفرة برعميه حتدث يف خلية مر�ستيمية
واحدة وتبقى باقي خاليا املر�ستيم حمتفظة
بحالتها من دون تغيري ،وه��ذه احلالة ت�سمى
الكيمريا املحيطية حيث يكون النبات حاوي ًا
على ن�سيجني خمتلفني يف تركيبهما الوراثي
ويحيط �أحدهما بالآخر �إحاطة تامة وهي من
الشجرة المباركة  -ديسمبر 2012
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�أكرث �أنواع الكيمريا ثبات ًا.
ما هي الكيمريات Chimeras
ب�شكل عام هي عبارة عن منو ن�سيجني
الكيمريا ٍ
خمتلفني وراثيا يكونان بجانب بع�ضهما وتوجد
عدة �أ�شكال من الكيمريا هي :
كيمريا �سطحية Periclinal Chimera
وتتميز بت�ضاعف � Diploidأن�سجة الق�شرة
والب�شرة املتكونة من املر�ستيم الأويل وتكون
الطبقة الداخلية للق�شرة وجميع الأن�سجة
املحيطة بها الربي�سيكل  Pericycleواللحاء
 Phloemواخل�شب  Xylemوال�ن�خ��اع pith
رب��اع �ي��ة ال�ت���ض��اع��ف .وق��د حت��دث يف طبقة
و�أكرث من اخلاليا املر�ستيمية للربعم النهائي
ونتيجة ملوقعها واالنق�سام اخللوي فيها تنت�شر
لت�شمل منطقة كبرية من الربعم ولي�س جزء ًا
ًمنه وهذا النوع م�ستقر و�شائع.
كيمريا �سطحية جزيئية Mericlinal
Chimera

يف هذا النوع يغطي �أحد الن�سيجني الآخر يف
جزء من الع�ضو وبذلك يظهر كل منهما عن
ال�سطح يف جزء من الع�ضو وميكن اعتبارها
كيمريا قطاعية� ,أي �أن �أحد املكونات ال ميتد
للمركز وكالهما على ال�سطح وتوجد كذلك
على الثمرة يف أ�ج ��زاء منها .وت�شاهد على
جانب واحد من النبات وهي غري م�ستقرة.
كيمريا مربق�شة Mixed Chimera
ح�ي��ث ت�ت�برق����ش الأوراق �أو ال �ث �م��ار ب�سبب
االختالط الناجت بني الن�سيجني .وتكون �شائعة
يف النباتات املربق�شة التي حتتوي على �ألوان
خمتلفة يف �أوراقها كالأبي�ض والأ�صفر والأحمر
لفقدانها �صبغة الكلوروفيل اخل�ضراء ب�سبب
حدوث طفرة جتعل من املناطق املتطفرة غري
قادرة على �صنع الغذاء.
كيمريا قطاعية Sectorial Chimera
ويتميز هذا النوع ب�أن �أجزاء كبرية من اجلذع
�أو ر أ�� ��س النخلة ي�ت�ك��ون م��ن ن��وع واح ��د من
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الأن�سجة و�أج��زاء أ�خ��رى تتكون من ن��وع �آخر
مغاير للن�سيج الأول.ونتيجة ملوقعها وتكاثر
خالياها يتغري جزء كامل من النبات وهي �أكرث
�شيوع ًا وا�ستقرار ًا.
كيمريا الرتكيب Grafting Chimera
وحتدث نتيجة الندماج �أن�سجة نباتني خمتلفني
وراث�ي��ا ق��د ي�ع��ودان �إىل �أ�صناف �أو أ�ن ��واع �أو
�أجنا�س خمتلفة.
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