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مثــار خنـلـة التـمـر

الرتكيب التشرحيي

دكتور /محمد يوسف الشرفا
*Dr. Mohamed Y. Elshurafa
تعتبر ثمرة نخلة التمر من الناحية النباتية عنبة  Berryبسيطة أحادية البذرة تتكون من :
• جدار الثمرة  Pericapوقد يطلق عليه أحيانا الغالف الثمري وهو اجلزء املأكول من الثمرة.
• البذرة أو النواة Seed or Pit
دلت الدراسات التشريحية التي اجريت على جدار الثمرة أو البذرة أن سمك الطبقات وعدد صفوف اخلاليا أو ابعادها أنها تتأثر
ايجابا أو سلبا بعدة عوامل أهمها:
أ -الصنف (  ) 13 . 12 ، 11وهو من أهم العوامل التي تأثر على التركيب التشريحي للثمار.
ب -املنطقة املزروع فيها الصنف ( ) 12 ، 10
ت -مراحل النمو والتي تنقسم إلى حبابوك – Hababoukجمري  ،Kimriرطب  ، Rutabمتر .) 13 ، 12 ، 6 ، 2 ، 1 ( Tamr
ث -اجلزء من الثمرة الذي اخذت منه العينة فقد يكون وسط الثمرة  Equatorial Zoneأو قريبا من قاعدة  Baseالثمرة
أسفل الكاس أو قمة الثمرة .) 9 ( Top
ج -مصدر أو صنف حبوب اللقاح ويعرف هذا التأثير باملينازينا وكذلك كمية حبوب اللقاح  /عذق ( )5
نستعرض فيما يلي اخلصائص التشريحية لثمرة نخلة التمر مع بعض األمثلة وملزيد من التفاصيل سنقوم بتلخيص
بعض البحوث التي أجريت في هذا اجملال .

جــــدار الثــمـرة Peri carp
يتميز جدار الثمرة في هذا النوع من الثمار ( العنبة ) إلى ثالث
أغلفة أوطبقات (شكل  )1لكل منها خصائص تشريحية مميزة
أ -الغالف اخلــارجي

Exocarp

ب -الغالف الوسطي Mesocarp
ج -الغالف الداخـلي

Endcarp

فيما يلي وصف للخصائص التشريحية لكل منها:

أ -الغالف اخلارجي
يتكون الغالف اخلارجي من :
• البشرة

Epoderm

(شكل  )1األجزاء الرئيسية لثمرة نخلة التمر -
صنف الصقعي

• حتت البشرة Hypoderm
شكر وتقدير
للسيد  :نور الدين الناطور
على تنسيق النص وأخراج
الصور والرسومات

* باب من كتاب
نخلة التمر الشجرة الكاملة
حتت األعداد

* Dr. Mohamd Elshurafa

AgroSupplies & Development Co.
)(ASDCO
mshurafa@asdcoagro.com
www.asdcoagro.com

البــشرة : Epiderm
البشرة من النوع البسيط  Simple epidermتتألف من صف واحد من اخلاليا املتطاولة نسببا باالجتاه القطري .في
املراحل األولى من النمو يزداد عدد خاليا البشرة نتيجة إلنقسام اخلاليا الذي يستمر حتى نهاية مرحلة اجلمري بينما
تستمر خاليا البشرة في الزيادة باحلجم حتى بداية مرحلة الرطب.
طبقة الكيوتكل حتيط بجدار البشرة اخلارجية باستثناء املنطقة الواقعة حتت القمع (  ) 16 ، 9حيث تكون خالية
من الكيوتكل خالل مراحل النمو احملتفلة شكل ( 2د ) ويعتقد أن ذلك قد يساعد على سهولة إصابة الثمار ببعض
األمراض خاصة تعفن القاعدة (.)9

حتت البشرة :Hypoderm
يلي البشرة طبقة من اخلاليا الصغيرة الرقيقة اجلدر تتكون من عدة صفوف من اخلاليا (شكل  2ج د) يتراوح عددها من
 4 – 2صفوف في مرحلة احلبابوك تزداد إلى  8 – 7صفوف في مرحلة اخلالل .خاليا حتت البشرة تكون خالية من التانني
في البداية خاصة حتت القمع وفق مت يتراكم التانني في أغلب خالياها في املراحل التالية.
تتوقف اخلصائص التشريحية للغالف اخلارجي على عدة عوامل من أهمها:
املنطقة التي اخذت منها العينة في دراسة على صنف دقلة نور ( )9وجد أن سمك طبقة الكيوتكل كان  4.1ميكرون في
املنطقة التي تقع وسط الثمرة و  0.0ميكرون في املنطقة التي تقع حتت الكاس سمك البشرة  13ميكرون عند
الوسط و  10ميكرون في املنطقة التي تقع حتت الكاس بينما كان سمك البشرة  39ميكرون في وسط الثمرة
وانخفض إلى  24ميكرون في املنطقة التي تقع حتت الكاس.
الصنف  :يؤثر الصنف تأثيرا ً واضحا على اخلصائص التشريحية للغالف اخلارجي .
• في دراسة على ثمانية أصناف مصرية ( )11وجد أن سمك البشرة والكيوتكل معا تراوح من  16ميكرون إلى 20
ميكرون وأن عدد صفوف خاليا حتت البشرة تراوح من  1إلى  4صفوف بينما تراوح اجمالي سمك الغالف اخلارجي من
 132ميكرون إلى  224ميكرون .
• في دراسة على ثالث اصناف عراقية ( )15وجد أن اجمالي سمك الغالف اخلارجي يتراوح من  120ميكرون إلى 151
ميكرون بينما تراوح سمك طبقة الكيوتكل من  3.0إلى  4.7ميكرون ويتراوح معدل سمك طبقة البشرة  9.4إلى 12.0
ميكرون .ومعدل صفوف حتت البشرة تتراوح من  3إلى  5صفوف.
مرحلة النمو  :تؤثر مرحلة النمو على عدد اخلاليا وابعادها وبالتالي على سمك الطبقات
• في دراسة على صنف زغلول ( )10في منطقة القناطر (مصر) وجد أن اجمالي طول خاليا الغالف اخلارجي كان 59
ميكرون بعد  7أيام من التلقيح ازداد تدريجيا  88ميكرون بعد  170يوم من التلقيح بينما يتراوح قطر اخلاليا من 24
ميكرون بعد  7أيام من التلقيح إلى  42ميكرون عند 170من التفليح .
• في دراسة أجريت على صنف احلالوي العراقي ( )13ملقارنة التركيب التشريحي للثمار البكرية والبذرية وجد أن
أجمالي سمك الغالف اخلارجي بعد  4أسابيع من التلقيح كان  113ميكرون للثمار البذرية و  138ميكرون للثمار
البكرية ثم أخذ في الزيادة ليصل اقصاه عند  10أسابيع حيث وصل إلى  128ميكرون للثمار البذريةو  157ميكرون في
للثمار البكرية ثم بدا في التناقص في املراحل التالية.
سمك طبقة الكيوتكل بعد  4أسابيع من التلقيح وصل إلى  4.30ميكرون للثمار البذرية و  3.9ميكرون للثمار البكرية
ثم أخذ في الزيادة ليصل أقصاه عند  10أسابيع حيث وصل إلى  7.7ميكرون لثمار البذرية  10.3للثمار البكرية ثم بدأ
في التناقص في املراحل التالية.

شكل (  ) 2التركيب التشريحي لثمار نخلة التمر بعد أكتمال إنقسام اخلاليا
مت الربط بني األشكال بواسطة املؤلف املصدر  :أ  ،ج  ،د ( )9و ب ()6

طبقة اخلاليا احلجرية Stone Cells
وتعرف أيضا باخلاليا املتصلبة (شكل )2وهي عبارة عن خاليا كبيرة احلجم ذات جدر سميكة ملجننة يكتمل تصلبها في
مرحلة اجلمري يختلف سمكها باختالف األصناف حيث تصل إلى  72ميكرون لصنف دقلة نور ( )9و  77ميكرون لصنف برمي
و  81ميكرون لصنف خضراوي و 96ميكرون لصنف ليلوي ( )12في دراسة على ثمانية أصناف مصرية ( )11وجد أن أقصى
سمك لطبقة اخلاليا احلجرية تراوح من  88ميكرون إلى  132ميكرون  .وكانت الطبقة مستمرة كليا في بعض األصناف وغير
مستمرة أو شبة مستمرة في أصناف أخرى.
عادة تنتظم اخلاليا احلجرية بحيث يتجه محورها الطولي باالجتاة القطري ( شكل  2ج د) تفصل اخلاليا احلجرية بني الغالف
الوسطي ومنطقة حتت البشرة وتشكل عادة حلقة مستمرة أو شبه مستمرة حول الغالف الوسطي ويتراوح عدد صفوف
اخلاليا احلجرية من  1إلى  2صف أو أكثر ( )15تتخذ اخلاليا احلجرية أشكاال ً عدة حسب الصنف فقد تتخذ الشكل املستطيل
في أصناف البرحي واخلضراوي واملكتوم ومتيل إلى االستدارة في صنف اسطه عمران ( )14وفي دراسة على ثالثة اصناف عراقية
(  )15مت تسجيل نوعني من اخلاليا غير املتجانسة في شكلها وحجمها هما :
• اخلاليا احلجرية  : Stone Cellsوهي خاليا شبيهه إلى حد كبير باخلاليا البرانشمية غير أنها تختلف بجدارتها
السمكية امللجننة وتتميز يكونها متيل إلى الشكل املتساوي األبعاد . Isodiameroic
• السكريدات الكبيرة  : Macrosclereidsوهي تشكل القسم األكبر من الطبقة املتصلبة شكلها تختلف باختالف
الصنف فقد يكون أسطوانية أو ذات شكل عظمي Osteosclereidsأو غير ذلك.

الغالف الوسطي Mesocarp

ويطلق عليه أحيانا ً اجلدار الوسطي ويتراوح اجمالي سمكه من  3.57ملم (  3570ميكرون ) إلى  6.83ملم ( 6830ميكرون)
وذلك كمدى لثمانية أصناف مصرية في مرحلة اخلالل( )8وتنتشر احلزم الوعائية في الغالف الوسطي بغير انتظام ويقل
عددها باجتاة الغالف الداخلي بشكل الغالف الوسطي معظم اجلزء املأكول من الثمرة ويتميز إلى منطقتني مختلفينت في
السمك وطبيعة اخلاليا هما :
• الغالف الوسطي اخلارجي Outemesocarp
• الغالف الوسطي الداخلي Innermesocarp
يفصل بينهما منطقة أو حلقة من خاليا التانني  Tanniferons Ring or Regionوفي ما يلي وصف لكل منها :

الغالف الوسطي اخلارجي : Outemesocarp
يتكون من عدة صفوف من اخلاليا البرانشمية  Parenchymaواخلاليا الكلورنشمية  Chlorenchymaالتي تتميز بشكلها
البيضاوي واملسافات البينية الصغيرة ووجود البالستيدات اخلضراء في اخلاليا الكلورنشمية خاصة في مرحلة اجلمري ( اللون
األخضر ).
يتأثر سمك الغالف الوسطي اخلارجي بعدة عوامل اهمها :
الصنـف  :في دراسة على ثمانية أصناف مصرية ( )11تتراوح مدى السمك من  0.37ملم ( 370ميكرون) إلى  1.68ملم ( 1680
ميكرون) وذلك في مرحلة اخلالل وفي دراسة أخرى ( )15على ثالث أصناف عراقية يتراوح سمك الغالف الوسطي
اخلارجي من  0.61ملم (  610ميكرون) إلى 1.13ملم (  1130ميكرون ) وذلك في مرحلة اخلالل.
املـوقع من الثمر  :في صنف دقلة نور ( )9بلغ سمك الغالف الوسطي اخلارجي حوالي  557ميكرون عند منطقة وسط
الثمرة بينما انخفض إلى  46ميكرون عند املنطقة الواقعة حتت الكاس.
مرحلة النمو  :في دراسة مقارنة ( )13على ثمار صنف احلالوي البذرية والبكرية وجد أن سمك الغالف اخلارجي بعد  4أسابيع
من التلقيح كان  0.270ملم في الثمار البذرية و  0.46ملم في الثمار البكري وازداد السمك بتقدم عمر الثمرة حيث
وصل أقصاه بعد  16اسبوع من التلقيح في الثمار البذرية وصل إلى  0.743ملم(  743ميكرون ) و في الثمار البكرية
وصل إلى أقصاه بعد  17أسبوع من التلقيح حيث أزداد إلى 0.693ملم (  693ميكرون).

الغالف الوسطي الداخلي Innermesocarp
يشكل الغالف الوسطي الداخلي معظم لب الثمرة أو اجلزء املأكول منها ويتألف من خاليا برانشيمية بيضاوية الشكل
تقريبا ذات فجوات كبيرة ومسافات بينية صغيرة نسببا وتكون النواة كبيرة وباشكال مختلفة  .كذلك توجد أعداد كبيرة
من اخلاليا املنعزلة  Idioblastsمتسعة احلجم حتتوي على بلورات ايرية .Raphides
شكل ( )3يوضح عدد وحجم اخلاليا خالل مراحل النمو اخملتلفة ( )12حيث يالحظ أنه مع تقدم الثمار في العمر انخفاض في
عداد اخلاليا يقابلة زيادة في ابعاد اخلاليا وقد استنج من ذلك أن منو الثمار في املراحل األولى من عمرها يرجع إلى انقسامات
خلوية  Cell Divisionفي طبقة الغالف الوسطي و يستمر هذا االنقسام حتى مرحلة اجلمري بينما في املراحل التالية يحدث
النمو نتيجة للزيادة في حجم اخلاليا أو استطالتها  Cell enlargementوتستمر اخلاليا في الزيادة في احلجم إلى أن تصل
الثمرة حجمها النهائي.

سمك الغالف الوسطي الداخلي يتوقف على عدة عوامل منها:
الصنف  :في دراسة على ثالثة أصناف عراقية وجد أن سمك الغالف الوسطي الداخلي يتراوح من  2.16ملم (  2160ميكرون)
إلى  3.67ملم (  3670ميكرون) وفي دراسة ( )11على ثمانية أصناف مصرية وجد أن السمك يتراوح من  2.52ملم (
 2730ميكرون ) إلى  6.88ملم (  6880ميكرون ) وذلك في مرحلة اخلالل.
يزداد سمك الغالف الوسطي الداخلي بتقدم الثمار في العمر ففي دراسة ( )12على صنف احلالوي وجد أن السمك
في الثمار البذرية أزداد تدريجيا من  1320ميكرون بعد  4أسابيع من التلقيح إلى أن وصل أقصاه بعد  16أسبوع من
التلقيح حيث كان  5.20ملم (  5200ميكرون ) ثم اخذ في االنخفاض بينما في الثمار البكرية تراوح السمك من 2.30
ملم (  ) 2300بعد  4أسابيع من التلقيح إلى  5.35ملم (  5330ميكرون ) بعد  17أسبوع من التلقيح .

عدد اخلاليا  /ملم 1140 2خلية

عدد اخلاليا  /ملم 708 2خلية

عدد اخلاليا  /ملم 348 2خلية

طول اخلاليا  39ميكرون

طول اخلاليا  79ميكرون

طول اخلاليا 93ميكرون

عرض اخلاليا  42ميكرون

عرض اخلاليا  67ميكرون

عرض اخلاليا  84ميكرون

شكل ( )3التغيرات في عدد اخلاليا بامللم 2الواحد وطول عرض خاليا نسيج اللب بامليكرون خالل مراحل احلبابوك  ،اجلمري
 ،اخلالل لصنف خضراوي بغداد .يالحظ أن أنخفاض عدد اخلاليا  /ملم 2يقابله زيادة في أبعاد اخلاليا مع تقدم الثمار في
العمر املصدر ( ) 11

منطقة اخلاليا التانينية Tanniferous Region
تفصل هذه املنطقة بني الغالف الوسطي اخلارجي والغالف الوسطي الداخلي وتتكون من خاليا كبيرة احلجم Giant cell
حتتوي على التانني وتسمى اخلاليا احلاملة للتانني  Tanin Bearing cellsوتكون هذه اخلاليا واضحة من بداية تكوين الثمرة
حيث تشكل حلقة من عدد صفوف من اخلاليا ( شكل)2

• سمك منطقة التانني يتوقف على عدة عوامل أهمها :
الصنف  :في دراسة على ثمانية أصناف مصرية ( )11وجد
أن سمك منطقة التانني في مرحلة اخلالل يتراوح
من  0.31ملم (  310ميكرون) إلى  10.05ملم (1050
ميكرون ) وفي دراسة على ثالث أصناف عراقية ()12
تتراوح سمك منطقة التانني من  0.3ملم (300
ميكرون) إلى  700 ( 0.7ميكرون).
املوقع من الثمرة  :في دراسة على صنف دقلة نور ( )9وجد
أن سمك منطقة التانني عند منطقة وسط الثمر
يصل إلى  1386ميكرون بينما ينخفض إلى 152
ميكرون أسفل قمع الثمرة .
مرحلة النمو  :يزداد سمك منطقة التانني يتقدم مرحلة
النمو في دراسة ( )13أجريت ملقارنة التركيب
التشريحي للثمار البذرية والبكرية خالل مراحل
النمو وجد أن سمك الطبقة بعد أربع أسابيع من
التلقيح كان  0.283ملم (  283ميكرون ) للثمار
البذرية و  233 ( 0.233ميكرون ) ازدادا بعد 17
أسبوع من التلقيح إلى  0.82ملم (  820ميكرون)
في الثمار البذرية و  0.55ملم (  550ميكرون )
للثمار البكرية شكل (.)4

شكل ( )4االختالفات التشريحية خلاليا التانني لثمار نخلة
التمر صنف احلالوي بعد  6أسابيع من التلقيح و  17اسبوع
من التلقيح لكل من الثمار البذرية والبكرية ويالحظ كبر
حجم اخلاليا وانخفاض عددها في وحدة املساحة بتقدم
املصدر ()12
الثمار في العمر .

عدد طبقات أو صفوف اخلاليا  :يختلف عدد صفوف اخلاليا املكونة لطبقة التانني وبالتالي سمكها .في دراسة على ثمانية
أصناف مصرية ( )11تراوح عدد الصفوف من  5 – 2صفوف أو طبقات وفي دراسة على أربعة اًصناف عراقية ( )14وجد
أن عدد الصفوف ينخفض مع تقدم الثمار في العمر حيث تراوح عدد الصفوف من  6 – 3إلى  8 – 4في مرحلة اجلمري
بينما تتراوح من  3 – 1إلى  6 – 5في مرحلة اخلالل.
إن سمك منطقة التانني تعتبر من خصائص األصناف وتستخدم في التمييز بني األصناف وسمك طبقة التانني يؤثر على
نكهة الثمار ودرجة الطعم القابض وهذا يحدد مرحلة استهالك الثمرة فقد تكون مرحلة اخلالل أو مرحلة الرطب والتمر.

احلزم الوعائية Vascular bundles
إنتشار احلزم الوعائية :
تنتشر احلزم الوعائية في الغالف الوسطي خاصة الغالف الوسطي الداخلي إال أن أنتشارها يقل باجتاه الغالف الداخلي
أو البذرة  ،يختلف حجم احلزم الوعائية باختالف مكانها فبعضها حجمه كبير ميكن رؤيته بالعني اجملردة شكل ( )6 ، 5
عدد احلزم الوعائية :
يشار إلى عدد احلزم الوعائية بطريقتني هما :
• عدد احلزم في املقطع املستعرض املأخوذ من منطقة اإلستواء للثمار ففي دراسة على أربعة أصناف عراقية ()14
وجد أن عدد احلزم الوعائية يتراوح بني  780 – 730في صنف أسطه عمران وبني  860 – 792في صنف برحي وبني 620

–  654في صنف مكتوم وبني  912 – 580في صنف خضراوي  ،أما في صنف
دقلة نور ( )9فقد وجد أن عددها يصل إلى حوالي  500حزمة وعائية.
• عدد احلزم الوعائية في امليلمتر املربع ( ملم )2في دراسة ( )15على ثالثة
أصناف عراقية وصل عدد احلزم الوعائية إلى  50حزمة  /ملم 2في
صنف برمي و  84حزمة  /ملم 2في صنف خضراوي و  78حزمة  /ملم2
في صنف ليلوي وذلك مرحلة اخلالل.
قطر احلزم الوعائية:
في دارسة ( )13على ثالث أصناف هي برمي وخضراوي وليلوي وجد أن قطر
احلزم الوعائية تراوح من  81ميكرون إلى  107ميكرون بينما تتراوح قطر
وعاء اخلشب من  5.4ميكرون إلى  16.4ميكرون في األصناف الثالثة ،
احلزم الوعائية تبقى فعالة حتى املراحل النهائية لنضج الثمار.

شكل ( )5مقطع عرض للحزمة
الوعائية لصنف برمي ( املصدر ) 12

 -3الغالف الداخلي Endocarp
وهو يتألف من صف واحد من اخلاليا تنفصل عن الغالف الوسطي
الداخلي في مرحلة اخلالل (اللون األصفر أو األحمر) مكونا ً طبقة
غشائية حتيط بالبذرة .شكل ( )7يطلق على الغالف الداخلي في بعض
املراجع القطمير.
في صنف زغلول ( )10وجد أن متوسط طول خاليا الغالف الداخلي
حوالي  2ميكرون بعد  7أيام من التلقيح أزداد إلى حوالي  25ميكرون
بعد  70يوم من التلقيح بينما قطر اخلاليا كان حوالي  6ميكرون بعد 7
أيام من التلقيح ازداد إلى  13ميكرون بعد  70يوم من التلقيح.

شكل ( )6مقطع طولي للحزمة
الوعائية لصنف ليلوي ( املصدر)12

تأثير مرحلة النضج على اخلصائص التشريحية للثمار
يتوقف مدى التغيرات في التركيب التشريحي في مرحلة نضج الثمار على
درجة صالبتها حيث تقسم حسب درجة الصالبة والليونة إلى ثالث مجاميع هي :
أ -ثمار لينه أو رطب
ب -ثمار نصف جافة
ج -ثمار صلبه أو جافة

.Soft
. Semidry
.Dry

فيما تستعرض أهم التغيرات في اخلصائص التشريحية لكل منها .
أ -الثمار الرطبة أو اللينة  :في مرحلة اخلالل تبدأ املسافات البينيه في
االتساع وتصيح جدر اخلاليا رقيقة وتبدأ في التكسر كذلك تأخذ اخلاليا
احلاوية على البلورات االبرية في االختفاء وتزداد هذه احلالة وضوحا ً في
مرحلة الرطب هذه التغيرات ينتج عنها لني الثمار نتيجة لتكون وسط
مائع Flued mediumتنغمس أو تنساب فيه احلزم الوعائية واخلاليا
احلجرية واخلاليا التانينية مما يغير من الشكل البنائي ألنسجة اجلدار
الثمري ( . )16 ، 6 ، 2 ، 1

(شكل )7الغالف الداخلي لجدار
المبيض محيط بالبذرة

(شكل  ) 8قطاع عرضي من وسط الثمرة -
مرحلة اجلمري  -يالحظ متاسك جدر اخلاليا وعدم
تكسرها  .املصدر ()2

(شكل  )9قطاع عرضي من وسط الثمرة في مرحلة
النطج الطبيعي يالحظ تكسر جدر اخلاليا وحتللها
 .املصدر ()2

شكل ( )9 ، 8مقارنة بني قطاع عرض من وسط الثمرة في مرحلة اجلمري وقطاع عرض وسط الثمرة
في مرحلة النضج النهائي لصنف دقلة نور.

الثمار اجلافة
في حالة االصناف اجلافة ال يتغير التركيب البنائي ألنسجة جدار الثمرة كثيرا ويكون التركيب ألنسجة الثمرة في
مرحلة التمر مشابها للتركيب البنائي للثمرة في مرحلة اجلمري حيث تكون جدر اخلاليا صلبه Rrgidومتماسكه
وسليمة  Intactوهذا يعمل على إيقاء احلزم الوعائية واخلاليا احلجرية في مكانها مما يزيد من صالبة الثمار واحتفاظها
بشكلها .

الثمار النصف جافة
يختلف مدي التغير في التركيب البنائي ألنسجة الثمرة حسب درجة صالبة أو ليونة الثمرة ومن الطبيعي أن يكون
هناك حاالت وسطية في التركيب التشريحي لكل من الثمار اجلافة والثمار اللينة .

ملزيد من التفاصيل ...
نستعرض فيما يلي بعض العوامل التي تؤثر على اخلصائص التشريحية لثمار نخلة التمر وذلك باستعراض بعض الدراسات
التي أجريت في هذا اجملال في بعض مناطق إنتاج التمور :

 -1تأثير الصنف على اخلصائص التشريحية
 -1في دراسة ( )11اجريت على ثمانية أصناف مصرية تشمل  :أمهات  ، Amhotبرحي  ، Barhyبنت عيشه ، Bint Aisha
حياني  ، Hayanyعمري  ، Amryكبوشي  Kuboshyوزغلول  ، Zaghloulسماني .Samany
أظهرت الدراسة وجود تباين كبير في اخلصائص التشريحية بني الثمانية أصناف لذلك يقترح استخدم هذه اخلصائص في
حتديد هوية  Identificationأصناف نخلة التمر
أوضحت الدراسة ما يلي:

•

متوسط سمك طبقة البشرة  Eprdermوالكيوتكل  Cuticleتتراوح من  15ميكرون لصنف زعلول إلى 20
ميكرون لصنف كبوشي.

•

عدد صنوف خاليا حتت البشرة  Hybodermتراوح من  1إلى  2طبقة في معظم األصناف ومن  3إلى 4
صفوف في صنف عمري .

•

أقصى سمك لطبقة اخلاليا احلجرية  Stone cellتراوح من  88ميكرون لصنف برحي إلى  132ميكرون لصنف
كبوشي طبقة اخلاليا احلجرية مستمرة في معظم األصناف وغير مستمرة كما في صنف زغلول.

•

متوسط سمك طبقة الغالف اخلارجي  Exocarpتراوح من  0.370ملم (  370ميكرون ) في صنف بنت عيشة إلى
 1.14ملم (  1140ميكرون ) في صنف أمهات .

•

متوسط سمك طبقة التانني  Tanninتراوح من  0.24ملم (  240ميكرون ) في صنف « برحي « إلى  1.05ملم ( 1050
ميكرون) في صنف سماني عدد صفوف خاليا التانني يتراوح من  2إلى  5صفوف حسب الصنف وطبقة التانني قد تكون
مستمرة أو غير مستمرة حسب الصنف.

•

متوسط سمك الغالف الوسطي  Mesocarpتراوح من  3.57ملم (  3570ميكرون ) في صنف بنت عيشة إلى 6.82
ملم (  6820ميكرون ) في برحي.

•

سمك طبقة الغالف الوسطي اخلارجي  Outemesocarpتراوح من  146ميكرون في صنف عمري إلى  224ميكرون
في صنف بوشي ملم (  2730ميكرون ) في صنف بنت عيشه إلى  1.68ملم (  1680ميكرون ) في صنف كبوشي.

•

سمك طبقة الغالف الوسطي  Innermesocarbfتراوح من  0.73ملم ( 730ميكرون ) في صنف بنت عيشة إلى
 5.88ملم (  5880ميكرون ) في صنف برحي .

في منطقة البصرة ( )15أجريت دراسة تشريحية مقارنة لثمار ثالثة أصناف عراقية تشمل برمي ، Breamخضراوي ،Khadrawi
ليلوي  Leilwiفي مرحلة اخلالل
أوضحت الدراسة ما يلي :

•
• معدل سمك طبقة البشرة تتراوح من  7.4ميكرون في صنف خضراوي إلى  12.9ميكرون في صنف ليلوي.
• معدل صفوف حتت البشرة تتراوح من  3إلى  5صفوف.
• معدل سمك طبقة اخلاليا املتصلبة تتراوح من  77ميكرون في صنف برمي إلى  96ميكرون في صنف ليلوي وكانة
سمك طبقة الكيوتكل تتراوح من  3ميكرون في صنف ليلوي إلى  4.7ميكرون في صنف برمي.

هذه الطبقة مستمرة في صنف برمي وشبة مستمرة في صنفي ليلوي وخضراوي.

•

سجلت الدراسة نوعني من اخلاليا احلجرية املتصلبة هما:
أ -اخلاليا احلجرية  Stone cellsوهي خاليا شبيهة إلى حد كبير باخلاليا البرانشيمية غير انها تتميز عنها
بجدارتها امللجننة وشكلها تقريبا متساوي األقطار .Isodiametric
ب -السكريدات الكبيرة  Macroscleriedتختلف في شكلها وطولها حسب الصنف فقد تكون أسطوانية
الشكل أو عظمية الشكل.

•
• معدل سمك طبقة الغالف الوسطي الداخلي تراوح من  2.16ملم (  2160ميكرون ) في صنف برمي إلى
معدل سمك طبقة التانني تراوح من  0.3ملم (  300ميكرون ) لصنف ليلوي إلى  700 ( 0.70ميكرون ) لصنف خضراوي.

 3.62ملم (  3620ميكرون )
في صنف ليلوي .عدد اخلاليا في هذه املنطقة تتراوح من  170خلية  /ملم 2في صنف برمي إلى  310خلية  /ملم 2في
صنف ليلوي  .قطر اخلاليا يتراوح من  92ميكرون في صنف خضراوي إلى  118ميكرون في صنف برمي.

•

احلزم الوعائية تتنشر في الغالف الوسطي بدون انتظام :
 عدد احلزم الوعائية لكل ملم 2يتراوح من  50حزمة  /ملم 2في برمي إلى  84حزمه  /ملم 2في صنف خضراوي . معدل قطر احلزمة يتراوح من  81ميكرون في صنف اخلضراوي إلى  107ميكرون في صنف ليلوي . -معدل قطر وعاء اخلشب تتراوح من  5.4ميكرون في صنف ليلوي إلى  16.4ميكرون في صنف برمي.

 -2تأثير مرحلة النمو على اخلصائص التشريحية للثمار
في دراسة ( )14على أربعة أصناف من التمور العراقية تشمل  :أسطه عمران  ، Osta Omranبرحي  ، Barhiمكتوم ،Mactoom
خضراوي  Khadrawiبهدف متابعة التغيرات النسيجية .التي تطرأ على الثمار خالل مراحل منوها.
أوضحت الدراسة ما يلي:

•

البشرة  : Epldermالبشرة مؤلفة من صنف واحد من اخلاليا يزداد عددها في مراحل النمو األولى ثم تتوقف الزيادة
تقريبا في مرحلة اجلمري بينما تستمر اخلاليا بالزيادة في احلجم حتى مرحلة الرطب.

•

حتت البشرة  : Hypodermتتألف من خاليا منتظمة الشكل حتتوي على مادة التانني يزداد سمكها بتقدم مراحل
النمو ونضج الثمار يتراوح عدد صفوف اخلاليا من  3 – 2صفوف في مرحلة اجلمري بينما يصل عددها من  7 – 5صفوف
في مرحلة اخلالل حسب الصنف .

•

اخلاليا احلجرية أو املتصلبه  : Scleriedsتشكل احلدود اخلارجية للغالف الوسطى وهي خاليا سميكة اجلدران تتكون
من صفني من اخلاليا في صنف أسطه عمران وصف واحد من اخلاليا في باقي األصناف شكلها مييل إلى االستدارة في
صنف أسطه عمران بينما تتخذ الشكل املستطيل في باقي االصناف.

•

حلقة التانني  : Tannefarus Ringسمك حلقة التانني تختلف باختالف الصنف ومراحل النمو يتراوح عدد صفوف
خاليا التانني في صنف البرحي  6 – 3في مرحلة اجلمري ومن  3 – 1في مرحلة اخلالل بينما في صنف خضراوي يتراوح
من  8 – 6في مرحلة اجلمري ومن  6 – 5في مرحلة اخلالل.

•

احلزم الوعائية  : Vascular Bundlesتنشر في تسيج الغالف الوسطي ويتراوح عددها في منطقة استواء الثمرة
من  580إلى  612حزمة في صنف اخلضراوي ومن  780إلى  830حزمة في صنف أسطه عمران.

تأثير املنطقة على الصفات التشريحية للثمار
في دراسة ( )12أجريت في العراق على صنف اخلضراوي املزروع في منطقتي البصرة وبغداد بهدف متابعة التطور التشريحي
للثمار عن طريق عدد اخلاليا وأبعاد اخلاليا خالل مراحل منو الثمار.
اوضحت الدراسة ما يلي :

•

عد اخلاليا  /ملم : 2عدد اخلاليا في مرحلة احلبابوك تفوق معنويا على بقية املراحل حيث كان العدد  888خلية /
ملم 2في منطقة البصرة بينما كام  1140خلية  /ملم 2في منطقة بغداد وفي مرحلة اخلالل انخفض العدد إلى 180
خلية  /ملم 2في منطقة البصرة وإلى  348خلية  /ملم 2في منطقة بغداد.

•

أبعاد اخلاليا  :لوحظ زيادة معنوية في أبعاد اخلاليا مع تقدم عمر الثمار.
أ -طول اخلاليا  :متوسط طول اخلاليا في مرحلة احلبابوك كان  53ميكرون خلضراوي البصرة و 39ميكرون خلضراوي
بغداد ،متوسط طول اخلاليا في مرحلة اخلالل وصل إلى  127ميكرون في منطقة البصرة وصل إلى  93ميكرون
في منطقة بغداد.
ب -عرض اخلاليا  :متوسط عرض اخلاليا في مرحلة احلبابوك كان  48ميكرون خلضراوي البصرة و  42ميكرون
خلضراوي بغداد .أما في مرحلة اخلالل ازداد عرض اخلاليا إلى  101ميكرون في البصرة وإلى  84ميكرون في منطقة بغداد.

استنتج من البيانات السابقة أن النمو في املراحل األولى يرجع إلى االنقسامات اخللوية  Cell divisonفي طبقة الغالف
الوسطي حيث يستمر االنقسام حتى مرحلة اجلمري ويؤكد ذلك زيادة عدد اخلاليا  /ملم 2بينما يحدث النمو في مرحلة
اخلالل نتيجة لزيادة حجم اخلاليا  Cell enlargementويؤكد ذلك الزيادة في أبعاد اخلاليا وقلة عددها لكل ملم.2
في دراسة على صف زعلول ( )10املزروع في منقطتي القناطر وكوم امبو ( مصر ) وجد أن :
• زيادة تدريجية في طول وقطر اخلاليا لكل من الغالف اخلارجي والغالف الوسطي خالل الفترة من  7أيام بعد التلقيح
 170يوم بعد التلقيح وخالل الفترة من  70يوم من بعد التلقيح للغالف الداخلي .
• الثمار النامية في منطقة القناطر كانت أعلى في متوسط طول اخلاليا بينما الثمار النامية في كوم امبو كانت
أعلى في متوسط قطر اخلاليا وذلك لكل من الغالف اخلارجي والغالفي الوسطي والغالف الداخلي وتأخذ الغالف
الوسطي كمثال :
 طول خاليا الغالف الوسطي في ثمار كوم امبو كانت  88ميكرون بعد  7أيام من التلقيح أزداد  254ميكرونبعد  170يوم من التلقيح بينما ثمار القناطر كان طول اخلاليا  90ميكرون بعد  7أيام من التلقيح أزداد إلى 260
ميكرون بعد  170يوم من التلقيح وذلك متوسط ملوسمي منو .
 قطر خاليا الغالف الوسطي في ثمار كوم إميو كان  40ميكرون بعد  7أيام من التلقيح أزداد إلى  128ميكرونبعد  170يوم من التلقيح بينما في منطقة القناطر كان  42ميكرون بعد  7أيام من التلقيح أزداد إلى 122
ميكرون بعد  170يوم من التلقيح وذلك متوسط ملوسمي منو .
• طول وعرض اجلنني  :وجد أن طول اجلنني بعد  7أيام من التلقيح كان  26.4ميكرون ازداد إلى  48.1ميكرون بعد 70
يوم من التلقيح  ،أما عرض اجلنني فقد كان  15.1مكيرون بعد  7أيام من التلقيح أزداد إلى  78.5ميكرون بعد  70يوم من
التلقيح ذلك كمتوسط ملوسمي النمو ومنطقتي الزراعة.
• طول وعرض االندوسبرم  :وجد أن طول االندوسبرم بعد  7أيام من التلقيح كان  14.7ميكرون ازداد إلى  29.5ميكرون
بعد  70يوم من التلقيح  ،أما عرض االندوسبروم فقد كان  8مكيرون بعد  7أيام من التلقيح أزداد إلى  19ميكرون بعد
 70يوم من التلقيح ذلك كمتوسط ملوسمي النمو ومنطقتي الزراعة.

مقارنة بني اخلصائص التشريحية للثمار البذرية والثمار البكرية
أجريت دراسة في منطقة البصرة ( )13على صنف احلالوي ملقارنة التغيرات التشريحية لكل من الثمار البذرية والثمار
البكرية خالل مراحل النمو والتطور على فترات  17 ، 16 ، 10 ، 6 ، 4أسبوع بعد التلقيح أوضحت الدراسة ما يلي :
• سمك طبقة الكيوتكل  : Cuticleتفوقت الثمار البكرية معنويا مسجلة متوسط سمك لكل الفترات 7.11
ميكرون بينما كانت في الثمار البذرية  5.11ميكرون أقصى سمك لطبقة الكيوتكل كان عند  10أسابيع لكل من
الثمار البذرية ( 7.7ميكرون ) والثمار البكرية ( 10.28ميكرون )

• سمك طبقة الغالف اخلارجي  : Excocarpتفوقت الثمار البكرية معنويا مسجلة متوسط سمك لكل
الفترات 143ميكرون بينما كانت الثمار البذرية  124ميكرون .أقصى سمك لطبقة الغالف اخلارجي كانت عند 10
أسابيع لكل من الثمار البكرية ( 157ميكرون ) والثمار البذرية (  125ميكرون ).

• سمك طبقة الغالف الوسطي اخلارجي Outer mesocapلم تظهر فروقا معنوية فقد كان في الثمار البكرية
 0.55ملم (  550ميكرون )  0.566ملم (  566ميكرون ) في الثمار البذرية وذلك كمتوسط لكل الفترات ازداد سمك
هذه الطبقة تدريجيا ً ووصل إلى أقصاه عند األسبوع العاشر بعد التلقيح.

• سمك طبقة الغالف الوسطي الداخلي  : Inner mesocapلم تظهر النتائج أي فروق معنوية بني متوسط كل
الفترات لكل من الثمار البذرية حيث كانت  3.185ملم (  185ميكرون ) بينما كان  3078 ( 3.078ميكرون ) في الثمار
البكرية  .في األسبوع السادس عشر ( مرحلة اخلالل ) كان سمك طبقة الغالف الوسطي الداخلي للثمار البذرية
حوالي ضعف سمك الثمار البكرية.
• سمك طبقة التانني  :أزداد سمك طبقة التانني تدريجيا مع تقدم الثمار بالعمر ووصل أقصاه في األسبوع
السابع عشر حيث وصل إلى  0.820ملم (  820ميكرون ) للثمار البذرية و  0.550ملم (  550ميكرون ) للثمار البكرية.

تأثير كمية حبوب اللقاح على الصفات التشريحية للثمار
أجريت دراسة ( )7بهدف معرفة تأثير كمية حبوب اللقاح على تشريح ثمار صنف زغلول وكذلك باستخدام األعداد التالية
من الشماريخ املذكرة  /عذق  16 ، 8 ، 4أوضحت الدراسة ما يلي :

•

كمية حبوب اللقاح تلعب دورا ً في التأثير على جودة ثمار صنف زغلول من خالل بعض التغيرات في سمك اخلاليا
املرتبطة بتشريح الثمرة.
• املعاملة  8شماريخ /عذق سجلت أقل سمك لطبقات كل من البشرة ( 370ميكرون ) اخلاليا احلجرية ( 63ميكرون)
الغالف اخلارجي ( 1041ميكرون ) طبقة التانني (  533ميكرون) كما أن هذه املعاملة سجلت أعلى سمك لطبقة الغالف
الوسطي الداخلي (  4500ميكرون).

• معاملة املقارنة ( بدون تلقيح ) سجلت أعلى سمك لطبقة البشرة ( 20ميكرون )  ،حتت البشرة ( 48ميكرون ) طبقة
التانني (  1072ميكرون).
• املعاملتني  8 ، 4شماريخ  /غذق سجلت أعلى سمك لطبقة كل من الغالف الوسطي اخلارجي (  1700ميكرون )
واخلاليا احلجرية ( 90ميكرون) .

ثانيا ً  :البذرة أو النواة Seed or Pit
بذرة نخلة الثمر مستطيلة مغطاة يقصره بنية داكنه أحد سطحيها محدب ويعرف باجلانب الظهري Dorsal Side
واألخر به شق أو أخدود  Furrowويعرف باجلانب البطني  Ventral Sideميتد على طول البذرة ويعتبر هذا الشق من مميزات
جنس  Phoenixوغالبا ً ما يحتله نسيج حلمي أبيض يسمي الفتيل.
على السطح احملدب في ثلث طول البذرة تقريبا ً توجد بقعه
مخفضة قليالً صغير ومستديرة حتدد موضع اجلنني وتسمى
النقير  Microphyleومنها تنطلق الورقة األولى عند اإلنبات
شكل ( ) 10

التركيب التشريحي للبذرة -:
تتكون البذرة من :

(شكل )10بذرة نخلة التمر توضح مكان النقير
وشكل االخدود لصنف الصقعي

أ -غالف البذرة :Seed Coat
وهو جدار غليظ صلب ذو لون بني فاحت أو غامق حسب الصنف يحيط باجلنني واالندوسبروم ويعرف أيضا بالقصرة Testa
شكل ()14

ب) االندوسبرم (السويداء) -: Endosperm
يشغل االندوسبرم في مرحلة سكون البذرة  Resting Seedاجلزء األكبر من البذرة وهو قرني من مادة صلبة نصف شفافة
او نصف سليلوزية  Hemicelluloseوتعتبر مثال جيد ألنسجة التخزين شكل (.)18 ، 14
أوضحت الدراسات التركيبة والوظيفيه (  ) 4أن االندوسبرم خالل فترة السكون يتميز مبا يلي :
 -1خالل فترة السكون يتكون االندوسبرم أساسا ً من نوع واحد من اخلاليا احلية املتماثلة في محتوياتها واخملتلفة في
شكلها تبعا ً ملكان وجودها فاخلاليا القريبة من احلواف تكون طويلة وضيفة بينما الداخلية تكو متماثلة األقطار شكل
( ) .خاليا االندوسبرم حيه وتتنفس تنفسا ً هوائيا ً ولكن مبعدل أقل من اجلنني شكل ( . )11
 -2اخلاليا حتتوي على كمية صغيرة من سيتوبالزم ممتلئ بالعديد من عضيات التخزين  Storage Organellesاخملتلفة
احلجم وقد وجد أن البروتني هو املكون السائد في العضيات الكبيرة بينما تكون الدهون هي املكون الرئيسي في
العضيات الصغيرة شكل (.)11
 -3جدر اخلاليا سميكة إلى حد كبير وتقوم بتخزين الكربوهيدرات والصورة السائدة هي اجلالكتومانون
Galactomanoun
 -4حتتوي جميع خاليا االندروسبرم أيضا ً على نويات  Nucleiوأجسام محاطة بغشاء مزدوج يعتقد أنها بالستيدات
وميتوكوندريا أما الريبوسومات فلم يالحظ وجودها..

(شكل  )11خاليا املنطقة احمليطية
باألندسبرم في بذرة صنف مجهول بعد 13
اسبوع من التلقيح املصدر ( )3

(شكل  )12خاليا املنطقة الوسطى
باألندسبرم في بذرة صنف مجهول بعد 13
اسبوع من التلقيح املصدر () 3

(شكل  )13خاليا املنطقة املركزية
باألندسبرم في بذرة صنف مجهول بعد 13
اسبوع من التلقيح املصدر () 3

 -5عند اإلنبات يبدأ اجلزء األسفل من اجلنني في تكوين هستوريوم  Haustoriumليحل محل األندوسبرم  .يتتابع
حتطم االندوسبرم بادئا من تفريغ اجلسميات البروتينية ويختفي ما تبقي من السيتوبالزم ثم تنهار جذور اخلاليا .حتطم
االندوسبروم يبدأ من اخلاليا الداخلية متجها ً إلى اخلاليا اخلارجية
 -6في دراسة على صنف زغلول ( )7في منطقتي كوامبو والقناطر وجد أن متوسط طول خاليا االندوسبرم كان 14.6
ميكرون بعد  7أيام من التلقيح أرتفع إلى  29.4ميكرون بعد  70يوم من التلقيح بينما متوسط قطر خاليا االندوسبرم
كان  8ميكرون بعد  7ايام من التلقيح وارتفع إلى  19ميكرون بعد  70يوم من التلقيح.

ب -اجلنني Embryo
يشغل اجلنني جراء ضئيالً ال يذكر من اجمالي البذرة شكل ( )14حيث يبلغ طوله حوالي  2ملميتر .في يالبذور اجلافة وال ميكن
متيز أجزاء اجلني بالعني اجملردة عند اجزاء مقطع عرضي في بذرة جافة اما موضع اجلينني يشاهد اجلنني كجسم ابيض قريبا
من القصرة أو غالف البذرة أسفل فتحة النقير يحيط به األندوسيرم .من جميع اجلوانب

شكل ( )14موقع اجلنني في البذرة

أ -قطاع عرضي في البذرة مارا ً مبوضع اجلنني لصنف مجهول  -املصدر ( )
ب -قطاع طولي في البذرة مارا ً مبوضع اجلنني لصنف السكري.

يتكون جنني بذرة نخلة التمر من فلقة واحده والسويفه اجلنينة العليا  ( Epicotylالريشه ) والسويفه اجلنينة السفلى
( Hypocotylاجلذير) .
في بحث اجري على جنني بذرة صف مجهول ( )3مت دراسة التركيب التشريحي واملكونات الدقيقة الفلقة.
اوضحت النتائج ما يلي
أ -التركيب التشريحي
 -1في القطاع الطولي للمحور العريض للجنني شكل ( )15لوحظ أن الطرف البعيد للفلقه بأخذ شكل بيضي أو
هليلحي مع ميل القمة إلى جانب واحد وان السويقة اجلنينية العليا والسويقة اجلنينة السفلى توجد عند قاعدة
الفلقة شكل  15أ ).
 -2القطاع العرضي لوحظ أن خاليا الكامبيوم األولى ( بدابات احلزم الوعائية ) تكون على شكل حلقة قريبة من محيط الفلقة
في املنطقة العليا شكل ( 15ب) ثم يتجه احللقة إلى الوسط كلما أقتربت من السويقة اجلنينية العليا شكل ( 15ج)

شكل ( )15قطاعات طويلة وعرضية في جنني نخلة التمر  -املصدر ()3
أ -قطاع طولي خالل احملور العرضي
للجنني – يالحظ أن قمة الفلقة غير
متناسقة وتاخذ شكل بيضي متيل إلى
اجلانب

ب -قطاع عرضي للجنني على بعد حوالي  1155ميكرون
من السويقة اجلنينية العليا.

ج -قطاع عرضي اجلنني على بعد  140ميكرون في السويقة
اجلنينية العليا.
الحظ الفرق في اماكن وجود الكامبيوم األولى كلما اقتربت
من السويقة اجلنينية العليا.

أنواع خاليا الفلقة :
تتكون خاليا القلفة من ثالثة أنواع من اخلاليا ميكن التميز بينها عن طريق احلجم والشكل وهي :
• خاليا البشرة األولية  Paarotodermوهي خاليا
مستطلية الشكل وتكون االستطالة في االجتاة
العمودي للمحور الطويل للفلقة شكل ()16
ويختلف حجمها باختالف موقعها في اجلنينني
فهي أقصر في املنطقة القريبة واطول في املنطقة
البعيدة •
اخلاليا البرانكيمية  :Parenchymaوهي خاليا
كبيرة احلجم متساوية االقطار تتختلف حجمها
باختالف موقعها فاخلاليا التي تقع بني البشرة
األولية والكامبيوم األولى تكون اصغر في احلجم
من تلك املوجودة في وسط الفلقة شكل (.)16 ،15

(شكل )16قطاع عرضي قرب قمة فلقة اجلنني يوضح الفرق في
الشكل واحلجم بني أنواع خاليا املصدر ( )

• الكامبيوم األولي  : Procambiumخاليا الكامبيوم األولى تكون صغيرة احلجم أو ضيقة وتستطيل في اجتاه احملور
الطولي للجنني على شكل وحدات منفصله مشكلة حلقة منتظمة تختلف بعدها عن وسط الفلقة حسب بعدها
عن السويقة اجلنينية العليا شكل (.)16

ب -التركيب الدقيقي للفلقة
وجد تشابة كبير في التركيب الدقيق النواع اخلاليا الثالثة من اخلاليا خاصة فيما يتعلق في العضيات  Organellsميكن
تلخيصه فيما يلي :
من أكثر واوضح العضيات املوجودة في خاليا الفلقة ما يلي :
 أجسام كبيرة وهي أجسام بروتينية تنتشر في السينويالزم تتميز بكيرها في احلجم واحاطتها بغشاء شكل (.)12،13 أجسام صغيرة وهي أجسام دهنية تتنشر على طول االغشية خاصة الغشاء اخلارجي البالزما .Plasmalema -حتتوي جميع اخلاليا نويات ميتوكندريا وبالستيدات والياف بروتينية كرستالية .

تطور االندوسبرم في بذور نخلة التمر
متر بذرة نخلة التمر بعد مراحل مميزة خالل منوها وتطورها ابتداء من اخصاب البويضة وحتى متام نضج البذرة وسنستعرض
فيما يلي كل من التطور في وزن البذرة والتطور في التركيب التشريحي لالندوسبرم.
أوالً  :التغيرات في وزن البذور ومحتواها املائي
لتبع التغيرات في وزن البذرة ومحتواها املائي اجريت دراسة ( )5على صنف مجهور حيث مت جمع عينات البذور على فترات من
التلقيح في شهر مارس ومن جميع احملصول في سبتمبر
أوضحت الدراسة ما يلي :
يوضح شكل ( )17هذه التغيرات في كل من الوزن اجلاف والوزن الرطب واحملتوى الرطوبي للبذرة ومنه ميكن مالحظة ما يلي :
أ -ال يوجد زيادة واضحة في كل الوزن الرطب
والوزن اجلاف للبذرة خالل الفترة في التلقيح
وحتى األسبوع التاسع.
ب -بعد األسبوع التاسع من التلقيح يالحظ
زيادة سريعة في كل من الوزن الرطب والوزن
اجلاف للبذرة ووصل الوزن إلى عند االسبوع
السابع عشر للوزن الرطب أقصى حيث
تصل البذرة إلى مرحلة النضج .أما الوزن
اجلاف فقد استمر في الزيادة حتى األسبوع
التاسع والعشرين حيث مت جمع الثمار.
ت -احملتوى املائي للبذور أستمر في االنخفاض
من التلقيح وحتى جمع احملصول حيث وصل
إلى حده األدنى عند .7%

(شكل )17التغيرات في الوزن الرطب والوزن اجلاف في بذرة صنف مجهول من
بداية التلقيح وحتى جمع احملصول  -املصدر ( )
* مالحظة مت إعادة الرسم والترجمة بواسطة املؤلف

ثانيا  :التطور في التركيب التشريحي لالندوسبرم
أجريت بعض دراسات لتتبع تطور االندوسبرم في بذور صنفي مجهول ودقلة نور ( )9وفي صنف مجهول ( )5وفي مايلي
مخلص لنتائج هذه الدراسات .
• من التلقيح وحتى األسبوع السابع  :يكون األندوسبرم في حالة انقسام نووي حر  Free-Nuclea divisionحيث
يحدث انقسام لنواة كل خلية ويتم تكوين جدرها في فترة الحقة سيتوبالزم األندوسبروم وفي هذه الفترة يتركز في
احمليط (شكل  18أ ) .
• من األسبوع السابع وحتى التاسع  :يبدأ تكوين جدر اخلاليا في املنطقة احمليطة لألندوسبرم متجها إلى وسط
االندوسبرم  ،جدر اخلاليا تكون رقيقة وفي صفوف قطرية وتستطيل في اجتاة القطر مع مالحظة أن اخلاليا الداخلية
تكون أكبر في احلجم من اخلاليا اخلارجية وحتتوي اخلاليا في هذه املرحلة على فجوة عصارية ونواة واضحة .تكتمل
تكوين جدر اخلاليا تقريبا مع نهاية األسبوع التاسع وميتلئ األندوسبرم باخلاليا شكل ( 18ج)
• من األسبوع التاسع وحتى األسبوع احلادي عشر  :يبدأ تغليظ جدر اخلاليا وأول مظاهرة سمك جدار في جدر اخلاليا
كان في أركان اخلاليا الوسطية وعند األسبوع احلادي عشر انتشرت الزيادة في سمك جدر اخلاليا حتى الصفوف من 5
إلى  10التي توجد في اقصى االندوسبروم .في نهاية هذه املرحلة بدأ ظهور األجسام البرويبنة  protein bodiesفي
املنطقة املركزية لالندوسبرم.

أ -االندرسبرم بعد  8أسابيع من التلقيح ب -االندرسبرم بعد  9أسابيع من التلقيح

ج -االندرسبرم بعد  10أسابيع من التلقيح

شكل ( )18تطور انقسام خاليا االندرسبرم وزيادة في العدد واحلجم خالل الفترة من االسبوع  8وحتى االسبوع 10بعد التلقيح

• االسبوع الثالث عشر  :خاليا االندوسبروم تكون في مراحل مختلفة من تطورها وذلك حسب املنطقة التي توجد
فيها شكل ( )11يوضح هذا االختالف ومنة يالحظة :
 اخلاليا احمليطة والتي تشمل أول  4 – 3صفوف تكون مسطحة ورقيقة اجلدر تليها منطقة اخلاليا املستطيلةفي االجتاة الفطري والتي تتكون من  6 – 4صفوف.
 خاليا منطقة الوسط تتراكم األجسام البروتينية يوضوح في السيتوبالزم. خاليا منطقة املركز تصل مرحلة النضج واكتمال النمو وكل خلية يكون ممتله باألجسام البروتينية .• األسبوع السابع عشر  :تصل البذور أقصى وزن رطب لها ويكتمل تغلط جدر اخلاليا حتى في املنطقة احمليطية
وتكون اخلاليا ممتلئة باألجسام البروتينية .
األسبوع احلادي والعشرين  :جميع خاليا األندوسبرم تصل مرحلة اكتمال النمو.
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