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Date palmنخیل البلح 

Phoenixاالسم العلمي  dactylifera

Plamaceaeالنخیلیة العائلة 
الموطن األصلي

دام ال یزال لنخیل البلح غیر معروف وھناك العدید من اآلراء عن موطن النخیل والذي یعتبر من أق
. أشجار الفاكھة

یما مواطن النخیل ھو المناطق الحارة الممتدة من غرب أفریقیا حتى حوض نھر السند فأن ویعتقد 
.شمال خط االستواء30و 15بین خطي 

ن تقول أاخرىآراء  وھناك . ومن ھذه المناطق انتشر النخیل إلى الھند ومن ثم إلي الشرق األقصى
ابل منطقة الخلیج العربي ھي المواطن األصلي الذي نشأت فیھ شجرة النخیل ومنھا انتقلت إلى ب

.  ما یقول آخرون أن اإلحساء ھي موطن النخیل) العراق(



-:الھدف
تھدف ھذه المحاضرة الى التعرف على معوقات و مشاكل •

اكثار النخیل بواسطھ زراعة االنسجة

:ما یليىو لذلك سوف تحتوي ھذه المحاضرة عل

طرق اكثار النخیل •
)البیئیة والوسط الغذائي(زراعھ األنسجة للنخیل •
المشاكل•
الحلول•
التقییم•



طرق تكاثر النباتات 

تكاثر غیر تزاوجيتكاثر تزاوجي
)خضري(

نسل مختلف 
وراثیا

نسل غیر مختلف 
وراثیا



عیوب اإلكثار بالنوى
الثمارصفات في أقل جودة البذري من النخیل الثمار الناتجة1.
50%ثمؤنمن المتوقع الحصول على نخیل نصفھا وحیدة الجنس لذلك نخیل البلح من النباتات 2.

)  50%فحول( والنصف اآلخر مذكر 
یع من نموھا وھذا یستوجب خدمة جمالمراحل المبكرة في الذكور واإلناث التفریق بین یصعب .3

.النباتات الناتجة وحتى یمكن التفرقة بین األجناس بعد الوصول لمرحلة التزھیر
)Hetrozogyty(
اسطة مقارنة بالنخیل المتكاثر بووصولھا إلى مرحلة اإلزھار واإلثمار في األشجار البذریة تأخر .4

صنافاألالفسائل كما أن ثمار األصناف البذریة تباع بأسعار منخفضة جداً مقارنة بأسعار ثمار 
5.§7§ " § * ¹ 7§ 7 "6-7-10~ 1



ن البذرة كیف یمكن التفرقة بین الشتلة الناتجة م
والفسیلة 

.احدة حلقة الجذور غیر مكتملة في الفسائل الخضریة وتكون من جھة و•
ائلة نوعاً مابینما الفسیلة مالشتلة البذریة عمودیة على األرض ومستقیمة •
مشتل المفصولة وحتى بعد نقلھا من الأثر القطع وأضح في الفسیلة •



ي في أشجار النخیلالتكاثر الخضر
األنسجة زراعة -2الفسائل           -1



الخضري التكاثر -1
شیوعااألكثر

امھاتھاعنالفسائلفصلیتم
بالبذورمقارنالجھدوالوقتمنالكثیرتوفر

فسائل7إلى6منحیاتھامدةطوالالتمرنخیلأشجارتنتجولالممطابقھ
قصیرهفترهفيتزھر
المطلوبةاألعدادتوفرعدموالمزارعمتطلباتتلبيالبطیئة
الشتالتأسعارارتفاع
زراعتھامنالحدالىأدىالذيبالموقعنجاحھانسبفيأحیاناتدنيھنالك
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:أسباب فشل وموت الفسائل
.استخدام فسائل غیر مكتملة النضج وصغیرة الحجم1.
.بكمیة كافیة للفسیلة أو وجود تجویف بمنطقة القطععدم وجود مجموع جذري 2.
.اإلھمال في ري الفسائل ووقایتھا بعد الزراعة3.
.اعدم العنایة بتداول الفسائل من وقت فصلھا إلى زراعتھا بالمشتل وتعرضھا للصدمات أو التأخر في زراعتھ4.
ستخدام مھاجمة الفطریات والكائنات الدقیقة للمناطق المجروحة من قاعدة الفسیلة وعدم اختیار األراضي النظیفة أو ا5.

.المطھرات لتطھیر قاعدة الفسیلة
.دةاإلصابة الشدیدة لقمة الفسیلة بالحشرات القشریة أو البق الدقیقي أو أي إصابات مرضیة أو حشریة شدی6.
.لنامیةالزراعة السطحیة التي تعرض الفسیلة للجفاف أو الزراعة العمیقة التي تسبب ابتالل وتلوث وموت القمة ا7.
.ناف أخرىیتوقف درجة النجاح أیضاً على الصنف نفسھ ففسائل بعض األصناف تكون جذورھا أسھل من فسائل أص8.



2-Plant tissue culture and date
palm

نسجة راعةز -2 واكثار النخيلالنباتيةا



نسجة النباتية ما هو المقصود بزراعة ا
؟

أوخلیةأىزراعةیتمعندماTissue cultureمصطلحیطلق
زجاجیةأوعیةداخلنباتىعضوحتىأونسیج

ومتحكممعقمةبیئیةظروفوتحتغذائیةبیئةعلىمحتویة
. نباتات كاملةانتاج ذلك اجل و 



تقنیة الزراعة النسیجیة بعدد كبیر من الممیزات التي من تتمتع 
أھمھا

1.النخیل التي تتم زراعتھا تكون مطابقة تماما للنخیل األصلیة ( األم )

.%100ونسبة النجاح تصل إلى نحو قلة الفاقد أو التالف من األشجار -2

.الشتالت على مدار العامتوفر -3

غزارة اإلنتاج-4

.لصغر حجمھا وقلة وزنھاسھولة نقل الشتالت من مكان إلى آخر نظرا -5

ي العالم، وبالتالي یمكن تصدیرھا بسھولة إلى كافة المناطق والدول فالنباتات الناتجة تكون خالیة تماما من الحشرات واألمراض-6

لیدیة، وذلك الحتوائھا على كمیة كبیرة من الجذور، بخالف الفسائل التقال تحتاج تلك النباتات إلى كمیات كبیرة من المیاه-7

.قلة أسعار النباتات المنتجة عن طریق زراعة األنسجة عند مقارنتھا بالفسائل العادیة-8



نسجة النباتية تجهيزات معمل زراعة ا

.جھاز تقطیر الماء مرتین *

.pH Meterجھاز لضبط الحموضة *

.التعقیم اجھزة* 

.)الزراعة(غرفة تحضین*

في الوسط الغذائي و المختبرتعتبر الحاجة الملحة الى توفیر ظروف معقمة بشكل یقلل من التلوث 





مكونات البيئة الغذائية
ة أنواع السكریات المختلف
كالسكروز والجلوكوز 
در وتعتبر ھذه السكریات مص

الكربون أیضاً 

عناصر غذائیة 
صغرى-كبرى  

, Thiaminمثل الثیامین
وحامض , Bوفیتامین

cفیتامین(األسكوربیك

أوكسینات 
ینسیتوكاین
ت الجبرلینا

المكونات

مصدر 

عضوي

مصدر 

األمالح

مصدر

الفیتامینات

منظمات النمو

األجار



التجذیرالتضاعف

تأسیس المزارع 
النسیجیة 

نسجةمراحل زراعة األنسجة مراحل زراعة ا

مرحلة األقلمة والنقل 
للبیئة الخارجیة



التأسیس و التعقیم





التأسیسمرحلھ 
كامبیوموجود نسیج وعائي عدم لیست نشطھ  وذلك لبطء النمو و 

الغذائيالوسط 
للنمو و التمایزاالستجابة 

بینھاالبذور مختلفة 



المعمل حیث تنقل النباتات النامیة  التي تكونت في المرحلة فىالھدف منھا زیادة إعداد النباتات 
ار االولى إلى بیئة أخرى ذات تركیب كیمیائي معین لتشجیع تكوین فروع جدیدة للنباتات ویتم تكر

ھذه العملیة حتى نحصل على األعداد المطلوبة من النباتات

:وتعتمد على عدة عوامل منھا 

كثارمرحلة  أ

نوع الوسط الغذائي 
أشھر أنواع االوساط 

MSتعتبر بیئة موراشیجي وسكوج 

ار من أشھر البیئات المستخدمة إلكث
العدید من األنواع النباتیة 

والتى یمكن تحضیرھا معملیا أو 
شرائھا

ھناك أیضا بیئة تستعمل لزراعة 
وإكثار 

WPMالنباتات الخشبیة وتسمى 

منظمات النمو مثل األكسینات منھا 

اندول حمض الخلیك 

نفثالین حمض الخلیك

NAA -IAA

والسیوكینیات مثل الكینتین



مرحلة التجذیر



مرحلة األقلمة



.ة یتم غسل النباتات التي تم تجذیرھا بعد اخراجھا من االنابیب اكثر من مر* 

.تحدید التربة المناسبة بعد تعقیمھا * 

.لم توفیر رطوبة عالیة یتم خفضھا تدریجیا حتى یستطیع النبات التأق* 

قلمة؟ كيف تتم عملية ا



؟..وكيف يتم االكثار بالطريقة النسيجية
:يتم االكثار بالزراعة النسيجية بطريقتين 1-

اباط االوراق االولية  وهي طريقة خضرية تعطي نباتات مطابقة للنبات االم غير انها بطيئة وتعطي اعداد قليلة وفيها يتم تحفيز البراعم في
غذائية صناعية خاصة لتكون شتالت ذات مجموع جذري وخضري جيدان يمكن بأوساط للنخلة ) الجمارة(تيمية سالمر من القاعدة 

والتقسيةباالقلمةزراعتها بعد مرورها  .
الثانية/ االكثار عن طريق تكون االجنة الخضرية Embryo genesis-2

:وتتم هذه بطريقتين
الطريقة المباشرة Direct Embryo genesis-1

ي طريقة وه-وهي الطريقة التي يتم فيها تحويل الخاليا الى اجنة خضرية تنمو لتنتج شتالت نخيل ذات مجموع خضري وجذري جيدان
سريعة وتعطي اعداد كثيرة نوعا ما مقارنة بالطريقة السابقة وتكون مطابقة لالم Tru to Rype

المباشرالطريقة غير  Indirect Embryo genesis 2-

تختلف النباتاتھنا وجيدانلتنتج شتالت نخيل ذات مجموع خضري وجذري ثم تكوین االجنة الكالوسعن طریق تكوین 
فیما بنھا و فیما بین االم

طرق اكثار النخیل بواسطة تقنیة زراعة االنسجة



یعتمدوالنجاح 
السلیمالجزء اختیار -1
الغذائيالوسط -2
الصنف-3
قمم البراعم الطرفیةاستخدام -4



Induction of Callus culture
الكالوسانتاج 



Induction of somatic embryos
انتاج االجنة الجسدیة





لألجنةتكوین مباشر 
Organogenesis



Fig 12: A. and B callus induction in medium supplemented with NAA. C, D,
appearance of meristemoids, adventitious bud formation and shoot regeneration.





Embryonic calli derived from date palm leaf originated from seed



Shoots formation from embryo derived form leaf explants of date plam on MS medium



یبباألنابمعوقات تكاثر النخیل 
اجراء البحوث صعوبة -1

جزء االستزراع-2
التلوث-3
األسمرار-4

مرض الشفافیة الزجاجیة و نقص العناصر -5
الغذائیة



صعوبة اجراء البحوث 
في مجال اكثار النخیلالتطبیقیة یوجد اال القلیل من البحوث ال 

النخیلشجره طول حیاة 
توفر اعداد كافیھ من الموادصعوبة 
نقلھا وتوافرھاصعوبة 

الوقت الطویل للحصول على النتائج
لم یتم إعطاء اولویھ قصوى للنخیل في بعض دول العالم

الحصول على نتائج متمیز للنشر صعوبة 
المردود المالي قلیل



جزء االستزراع-
االمطبیعة جزء االستزراع و -
یسھل فصلھ دون اتالف مصدره-
متوفر بي اعداد كبیره طوال العام-
على النمو و التمایزالمقدرة لدیھ -

الجانبیةو الطرفیة البراعم -
التجانس في الحجم و العمر-

استخدام اشتال ناتجھ عن البذور-



التلوث-
التعقیمصعوبة -

التلوث الداخلي
للتلوثالعالیة النسب 

االستزراع و على جزء نسب النجاح تعتمد 
الناحیة الفیسیولوجیة

الجروح 
الحیویةالمضادات استخدام 

التلوث البكتیري و الفطري



األسمرار-
فینولیةمواد عالیة تفرز مواد ثانویھ -
االسمرار موت االشتال یودي الى -
المساحة السطحیةتعتمد على الجزء النباتي و -
تثبط النمو للخالیا-
غم 3-1الكیماویة بمعدل استخدام الفحم وبعض المواد -

لكل لتر من الفحم
ي دور فالنمو ولھ یعمل الفحم على امتصاص مثبطات -

الخالیاتمایز 
جالیكولباستخدام بولي اثیلین -
سیستیناستخدام -



Vitrification
مرض الشفافیة الزجاجیة ونقص العناصر الغذائیة-

.

في البیئةاو زیادة الكالسیومنقص الكالسیوم.
وتجعلھ ة األحماض األمینیالتھویة األغطیة شدیدة اإلحكام وتراكم الغازات وقلة معدل التنفس حیث تتراكمتأثیر 

.غیر میسر للنبات ویعجل ذلك على نقص الكالسیوم
:والحل ھو

.التبادل الغازي في أوعیة الزراعةیادةز
 لخالیا ویعمل وانتقال میاه أكثر لبصعودیسمح بحیثالجید ھو زیادة نسبة اآلجار في البیئة حیث النقص العالج

في النباتات المزحزحةعلى النقص في النقل الجداري ویظھر على صورة تشوھات



أنا وجھة نظري سواء تكون األجنة الجسدیة أو تكون األعضاء فكالھما إذا 
لم یتبع الخطوات الالزمة لتجنب الطفرات الوراثیة سوف تحدث الطفرات في 

تكوین االجنة كلیھما ولكن إذا أخذنا من منظور علمي الشك أن طریقة 
تكون األجنة الوس فيالكأو التبرعم أكثر أمانا من طریقة المباشرة
الجسدیة 

اماالطریقة التي یتم فیھا تحفیز الخالیا إلنتاج كالوس جنیني یتم تحویلھ اجنة 
جسدیة إلنتاج شتالت نخیل كاملة وھي طریقة تعطي الكثیر من الشتالت لكن

بھا و تختلف  في  مرورھا بالمعاكس ینتج عنة نباتات غیر مرغوبة 
النباتات االم.  مواصفاتھا
یرعى االبتعاد عنھا في االكثارلذا 



وبالتالي من المحاذیر التي یجب اتخاذھا 
اختیار الخالیا بدقة -1

بدقة محدد 2-مصدر الخالیا
3-استخدام بعض الھرمونات وتركیزاتھا لفترات طویلة ھذه أیضا من المحاذیر التي 

بھایجب األخذ 



Genetic:الوراثیھ التغیرات  variation
راجعھذاوالكالوسبواسطةالنخیلاكثارعندالوراثیھالتغیراتبعضتحدثقد-

بسبذلكیكونونقصھااوالكروسوماتبعددزیادةاوالطفراتحدوثالى
methylationDNDمستوىفيالتغیرات-
elementTransposableالناقلةالموادلبعضاألنزیماتتنشیط-
الكالوستكوینفيالطویلةالمرحلة-
لداخالنخیلفيالتطورعملیاتعلىتأثیرھاوللھرموناتالطویلالتعرض-

االنابیب
ولوجیافیسیلھاخرونباتایةعنتختلفاالنابیبداخلالنخیلالنموطبیعة-

بھخاصة



إمكانیة انتاج اشتال نخیل دون ادنى مسؤولیة 
عن نموھا و تطورھا في الحقل

و تعطى عند شراء شھادة  باألشتال و یقوم 
المزارع بالتوقیع علیھا

مع تحدید النسبة الغیر متوقعة عن الشراء
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