
تعتمد  البقاء واال�ستثمار حيًا  النباتي احلي وخالياه يف  الع�سو  اإن قدرة 

اخللية  ن��واة  تنق�سم  حيث   Mitosis االعتيادي  اخلاليا  انق�سام  على 

ويتم  متكافئني  �سطرين  اإىل  طوليا  كرومو�سوم  كل  بان�سطار  نواتني  اإىل 

ا�ستن�ساخ جينات اخللية االأم يف اخلليتني اجلديدتني وت�ستمر اخلليتان يف 

دورة حياة ثانية وثالثة كل 1���� 4 �ساعات ح�سب نوع النبات.

.وبعد فرتة  اآخر  اإىل  الوراثي من جيل  الربنامج  ينتقل  الطريقة  وبهذه   

الوراثية  املادة  ا�ستن�ساخ  زمنية طويلة غري حمددة قد  يح�سل خطاأ يف 

الرتكيب  يتغري  اأو  الكرومو�سومات  الأح��د  كامل  غري  ان�سطار  ويحدث 

الكيماوي الأحد اجلينات فتنقلب �سفرته  Code اإىل �سفرة اأخرى فيختل 

التوازن احلرج بني اجلينات وتركيب اخللية وحميطها ليح�سل ما يعرف 

املنق�سمة  اخلاليا  يف  حت��دث   والطفرة   Mutation الوراثية   بالطفرة 

ب�سبب تعر�سها لالإ�سعاعات اأو بع�ض  املواد الكيماوية وحتى لو مل  تتعر�ض 

اخللية لهذه املوؤثرات, فاإن الطفرة ميكن اأن حتدث تلقائيا مبرور الزمن 

ب�سبب اخلطاأ الع�سوائي يف عملية االنق�سام  ب�سبب التكرار امل�ستمر لها .

بن�سبة   الواحد  اأجل��ني  يف  طبيعي  ب�سكل  الطفرة  ح��دوث  احتمال  ويقدر 

طفرة  يف نبات واحد . ومن املرجح اأن نخلة التمر قد ح�سل بها الكثري 

من الطفرات عرب اآالف ال�سنني من التطور حتى فر�ست  نوعها وانت�سرت 

و�سادت على غريها من االأنواع يف بيئتها احلالية وهي البيئة املنا�سبة لها 

حدوث  من  ن�ساأت  انه  ويعتقد  واملنطقة  االإن�سان  حياة  يف  مهمة  ك�سجرة 

طفرة وراثية يف نخيل الزينة )نخيل الكناري( . اأن وجود بع�ض ال�سالالت 

الطبيعية لبع�ض اأ�سناف نخلة التمر مثل �سنف اخل�سراوي حيث توجد 

منه ثالث �سالالت هي )خ�سراوي ب�سرة, خ�سراوي بغداد, خ�سراوي 

مظهرية  و�سفات  البذرة  ولون  الثمرة  حجم  يف  خمتلفة   وهي  منديل( 

اأخرى.

وتوجد لل�سنف دقلة نور �ساللتان واالختالف بينهما  اأن االأوىل   مبكرة 

�ساللتان  توجد  م�سر  يف  احلياين  ول�سنف  متاأخرة  والثانية  الن�سج 

تختلفان يف احلجم ولل�سنف الذكري غنامي توجد �ساللتان هما الغنامي 

االأخ�سر و الغنامي االأحمر واالختالف بينهما يف حجم ولون الطلعة التي 

ال�سالالت  اأن هذه  االأحمر  األغنامي  واأكرب حجمًا يف  اأحمر  يكون غالفها 

التي تظهر  املورفو لوجيه  و  الوراثية  التغريات  االأدنى يف  تعرب عن احلد 

بني اأفراد ال�سنف الواحد عند اإكثاره خ�سريًا خالل فرتة زمنية طويلة. 
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الطفرات الوراثية 
في نخلة التمر

 أ. د.  عبد الباسط عودة ابراهيم
Date1956@yahoo.com
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الرباعم  بع�ض  خاليا  يف  طفرات  ح��دوث  اإن 

االأبطية يف النخلة الفتية يوؤدي اإىل ظهور بع�ض 

الف�سائل ال�ساذة يف النخلة ويف اأغلب االأحيان 

تعطي هذه الف�سائل املختلفة عن بقية الف�سائل 

يدل  الذي  االأمر  خمتلفة.  ثمارًا  االأم  والنخلة 

النخلة  تلك  يف  قطاعية  طفرة  ح�سول  على 

ون�سوء �ساللة جديدة. 

اإن اكت�ساف ال�ساللة اجلديدة اأمر �سعب جدًا 

يف النخيل الأن املزارع قد يظن اأن تلك الف�سائل 

ال�ساذة اإما م�سابة باملر�ض اأو اأن اأ�سلها بع�ض 

النخلة  ج��ذع  من  بالقرب  املت�ساقطة  ال��ب��ذور 

وبالتايل يهملها.

اأن  اإىل   )1991( ومطر   )1972( البكر  واأ�سار 

 sectorial mutation القطاعية  الطفرة 

النخلة  قمة  من  قطاع  اأو  جهة  يف  حت��دث  قد 

الثمار  اأو  ال�سعف  يف  اختالفات  ت�ساهد  حيث 

قمة  باقي  عن  القطاع  ذلك  يف  معا  كليهما  اأو 

حميط  ثلث  الطفرة  ت�سمل  ما  وغالبا  النخلة 

بني  الفا�سلة  احل���دود  ت��الح��ظ  حيث  اجل���ذع 

االآخ��ر  واجل��زء  الطفرة  �سملته  ال��ذي  اجل��زء 

الطبيعي للنخلة االأم. 

وكان  النخيل  الكيمريا على  و تظهر حاالت     

لون  بظهور  واجل��ري��د  اخلو�ض  على  معظمها 

جهة  على  املوجود  اخلو�ض  جميع  على  اأ�سفر 

النخلة  ع���ذوق  ت�سكلت  احل��ال��ة  ل��ه��ذه  التالية 

وهكذا.  ا�سفر  ث��م  احمر  مت�سل�سلة  بطريقة 

تغريت  1999م  املوافق  1419هجري  ع��ام  يف 

يف  ال�سفراء  العذوق  اأ�سبحت  بحيث  احلالة 

النخلة والعذوق احلمراء  اجلهة اجلنوبية من 

يف اجلهة ال�سمالية ولكن يف عام 1430 هجري 

ظهرت  ال��ت��ي  االأوىل  احل��ال��ة  ع���ادت  2009م 

اأول مرة حيث ظهر عذق ن�سف ثماره حمراء 

العذوق  كانت  بينما  �سفراء  االآخ��ر  والن�سف 

الباقية ثالثة حمراء كاملة وعذق واحد ا�سفر 

على  فقط  ك��ان��ت  احل��ال��ة  ه��ذه  ك��ام��ل.  ب�سكل 

النخلة االأم ومل تظهر على ثمار الف�سائل التي 

اأنها  اأي  اأث��م��رت  حتى  وزرع���ت  عنها  ف�سلت 

العلمي  التف�سري  يكون  وقد  وراثية  لي�ست حالة 

لها ما يلي: 

ح�����دوث ط���ف���رة وراث����ي����ة ت�����س��م��ى ال��ك��ي��م��ريا 

اأو  طبيعي  ب�سكل  حت���دث  وه���ذه   Chimera

بفعل ا�ستخدام بع�ض املواد الكيميائية ونتيجة 

التعر�ض لالإ�سعاعات املختلفة وتعرف الكيمريا 

باأنها طفرة برعميه حتدث يف خلية مر�ستيمية 

حمتفظة  املر�ستيم  خاليا  باقي  وتبقى  واحدة 

ت�سمى  احلالة  وه��ذه  تغيري,  دون  من  بحالتها 

حاويًا  النبات  يكون  حيث  املحيطية  الكيمريا 

الوراثي  تركيبهما  يف  خمتلفني  ن�سيجني  على 

ويحيط اأحدهما باالآخر اإحاطة تامة وهي من 

واحدة من ال�سعفة مع بقاء اخلو�ض يف اجلهة 

الثانية اأخ�سر طبيعيًا ولوحظ لون اأ�سفر ميتد 

لل�سعفة(  الو�سطي  )العرق  اجلريد  طول  على 

اخلو�ض  ا�سفرار  فيها  ظهر  التي  اجلهة  يف 

اخلاليا  عدد  على  اخلط  هذا  عر�ض  ويعتمد 

املتغرية التي حدثت فيها الكامريا يف الربعم 

يبداأ  العمر  وبتقدم  ال�سعفة  منه  ن�ساأت  ال��ذي 

اللون  اإىل  والتحول  باالختفاء  االأ�سفر  اللون 

االأبي�ض نتيجة جلفافها.

احلالة  ب��ه��ذه  امل��ت��اأث��ر  ال�سعف  ج��ري��د  ويبقى 

اأخ�سر اللون وال يجف اإال بعد مرور فرتة طويلة 

احلالة  ه��ذه  واأن  اأ�سهر  خم�سة  اإىل  ت�سل  قد 

النخلة  عمر  اأثناء  وتختفي  واح��دة  مرة  تظهر 

وهي حمدودة وال تنت�سر اإىل بقية �سعف النخلة 

وال اإىل النخيل املوجود يف املزرعة  )البلداوي 

.)2010,

النخلة العجيبة  

,لوحظ  الريا�ض  �سمال  يف حمافظة حرميالء 

على نخلة من �سنف )املنيفي( يكون حملها يف 

املرحلة امللونة مرحلة اخلالل  )الب�سر( بلونني 

الظاهرة  هذه  و  االأ�سفر  واللون  االأحمر  اللون 

منذ  النخلة  على  موجودة  بل  مفاجاأة  تكن  مل 

ثمار  كانت  حيث  �سنة   35 قبل  لها  حمل  اأول 

احد عذوقها بلونني اأ�سفر واحمر ويف ال�سنوات 
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توجد الطفرة بجميع اخلاليا

كيمريا قطاعية

خاليا عادية ال توجد بها الطفرةكيمريا ناق�سة
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اأكرث اأنواع الكيمريا ثباتًا.

Chimeras ما هي الكيمريات

الكيمريا ب�سكٍل عام هي عبارة عن منو ن�سيجني 

خمتلفني وراثيا يكونان بجانب بع�سهما وتوجد 

عدة اأ�سكال  من الكيمريا هي :

Periclinal Chimera كيمريا �سطحية

الق�سرة  اأن�سجة   Diploid بت�ساعف   وتتميز 

وتكون  االأويل  املر�ستيم  من  املتكونة  والب�سرة 

االأن�سجة  وجميع  للق�سرة  الداخلية  الطبقة 

واللحاء   Pericycle الربي�سيكل  بها  املحيطة 

 pith وال��ن��خ��اع   Xylem واخل�سب   Phloem

ال��ت�����س��اع��ف. وق���د حت���دث يف طبقة  رب��اع��ي��ة 

واأكرث من اخلاليا املر�ستيمية للربعم النهائي 

ونتيجة ملوقعها واالنق�سام اخللوي فيها تنت�سر 

لت�سمل منطقة كبرية من الربعم ولي�ض جزءًا 

ًمنه وهذا النوع م�ستقر و�سائع.

 Mericlinal جزيئية  �سطحية  كيمريا 

Chimera

 يف هذا النوع يغطي اأحد الن�سيجني االآخر يف 

عن  منهما  كل  يظهر  وبذلك  الع�سو  من  جزء 

اعتبارها  وميكن  الع�سو  من  جزء  يف  ال�سطح 

اأحد املكونات ال ميتد  اأن  اأي  كيمريا قطاعية, 

كذلك  وتوجد  ال�سطح  على  وكالهما  للمركز 

على  وت�ساهد  منها.  اأج���زاء  يف  الثمرة  على 

جانب واحد من النبات وهي غري م�ستقرة.

Mixed Chimera كيمريا مربق�سة

ب�سبب  ال��ث��م��ار  اأو  االأوراق  ت��ت��ربق�����ض  ح��ي��ث 

االختالط الناجت بني الن�سيجني. وتكون �سائعة 

األوان  على  حتتوي  التي  املربق�سة  النباتات  يف 

خمتلفة يف اأوراقها كاالأبي�ض واالأ�سفر واالأحمر 

ب�سبب  اخل�سراء  الكلوروفيل  �سبغة  لفقدانها 

حدوث طفرة جتعل من املناطق املتطفرة غري 

قادرة على �سنع الغذاء.

Sectorial Chimera كيمريا قطاعية

ويتميز هذا النوع باأن اأجزاء كبرية من اجلذع 

من  واح���د  ن���وع  م��ن  ي��ت��ك��ون  النخلة  راأ�����ض  اأو 

اآخر  ن��وع  من  تتكون  اأخ��رى  واأج���زاء  االأن�سجة 

وتكاثر  ملوقعها  االأول.ونتيجة  للن�سيج  مغاير 

خالياها يتغري جزء كامل من النبات وهي اأكرث 

�سيوعًا وا�ستقرارًا.

Grafting Chimera كيمريا الرتكيب

 وحتدث نتيجة الندماج اأن�سجة نباتني خمتلفني 

اأو  اأن���واع  اأو  اأ�سناف  اإىل  ي��ع��ودان  ق��د  وراث��ي��ا 

اأجنا�ض خمتلفة.
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