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مقدمة
بالرغم من األهمية اإلقتصادية لنخلة التمر وإنتشار زراعتها في العديد من دول العالم إال أن الدراسات التي
إجريت على خصائص جذورها محدودة ولم تنل نفس األهمية التي أعطيت للنواحي األخرى لنخلة التمر
مثل النواحي الفسيولوجية والتركيب الكيميائي والعمليات الزراعية وغيرها ورمبا يرجع ذلك إلى صعوبة جمع
املعلومات أو إجراء الدراسات على هذا اجلزء من النخلة الذي يوجد حتت سطح التربة .
اجملموع اجلذري احد املكونات الرئيسية لنخلة التمر فهو املسئول عن امتصاص العناصر الغذائية واملاء اضافة إلى
تثبيت النخلة في التربة
نستعرض في هذا اجلزء من الكتاب نتأئج الدراسات التي توفرت لدينا والتي إجريت على جذور األشجار البالغة
والفسائل والبادرات على النحو التالي :
الفصل األول :اخلصائص العامة جلذور نخلة التمر General Characteristics
استعراض عام لنتائج البحوث التي اجريت على اخلصائص العامة جلذور نخلة التمر
الفصل الثاني :النظام اجلذري Root system
• إستعراض لدرجات تفرع  ordersاجلذور العرضية وإنتشار اجملموع اجلذري أفقيا ً ورأسيا ً إلى
أسفل ومنوها الطولي.
• مزيد من التفاصيل …إستعراض لبعض الدراسات التي إجريت على إنتشار وتوزيع جذور نخلة
التمر
الفصل الثالث :التركيب الداخلي Internal structure
استعراض إلنواع اخلاليا واألنسجة املكونة جلذور نخلة التمر من حيث الوظائف Functions
والترتيب.
الفصل الرابع :منو اجلذور العرضية على اجلذع Aerial Adventitious Roots
استعراض ملنشأ اجلذور العرضية (اجلذور الهوائية ) على جذع النخلة واإلستفادة العملية من قدرة
نخلة التمر على تكوين جذور عرضية على جذعها.
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الفصل األول

اخلصائص العامة
جلذور نخلة التمر
في هذا الفصل نستعرض ملخص لنتائج البحوث التي اجريت على اخلصائص العامة جلذور نخلة التمر على أن
يتم مناقشتها بشىء من التفصيل في الفصول التالية

شكل رقم ( )1النظام اجلذري لنخلة التمر ليفي  fibrousمكون من العديد من اجلذور العرضية األولية Primary
 Adventitious Rootsوتعرف بجذور الدرجة األولى متساوية القطر تقريبا ً تتفرع منها عدة درجات من اجلذور
اجلانبية تصل في بعض املزارع إلى جذور الدرجة اخلامسة Quinary roots
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أهم خصائص جذور نخلة التمر
اجلـذيـر
نخلة التمر من النباتات وحيدة الفلقة  Monocotyledonsالتي تتميز بعدم وجود جذر وتدي  Tap rootويرجع ذلك
إلى أن اجلذير  Radicalsوهو أول جزء يظهر من البذرة عند إنباتها قصير العمر يتوقف عن النمو وميوت فى املراحل
املبكرة من حياة النخلة ونتيجة لذلك يقوم النبات بتكوين مجموعة أخرى من اجلذور تعرف باجلذور العرضية
 Adventitious Rootsشكلي رقم ( . ) 2 ، 1
• يشار إلى اجلذير احيانا ً باجلذر األول  First Rootأو اجلذراالبتدائى  Primary rootأو اجلذر اجلنيني
Embryonic Root
• خالل الشهر األول من اإلنبات تبدا بادرة نخلة التمر بالتطوير السريع لنظمها اجلذري ( ) 4وحتى قبل
ظهور الرويشة ( Plumuleالساق اجلنيني) .
• يبدأ اجلذير منوة متجها ً الى األسفل ويصل إلى أقصي طول له خالل شهر وال يزداد الطول عن  40سم
بقطر شبة ثابت مبتوسط حوالي  1.5ملم (. )4
• وظيفة اجلذير في هذة املرحلة هي تثبيت البادرة في التربة وإمتصاص املاء والعناصر الغذائية
• يعتقد بعض الباحثني ( )1أن اجلنني املكتمل النمو لبذرة نخلة التمر ال ميتلك جذير  Radicleولكنه
ميتلك مناطق مبادئ جذرية  Regions of root initalsوبذلك ميكن تسمية اول جذر للبادرة باجلذر
العرضي األول First Adventitious Root

اإلنتشار اإلفقي والرأسي للجذور العرضية
• النظام اجلذري لنخلة التمر واسع اإلنشار رأسيا ً وأفقيا ً  ،في التربة الطميية العميقة قد متتد جذور
النخلة افقيا ً إلى خارج منطقة الظل  Trees Canopyإلى مسافة  12متر أو أكثر من جذع النخلة
وتتعمق حتى  6.9متر أو أكثرحسب عمر وحيوية الشجرة بصفة عامة وجد أن حوالى  ٪ 85من اجلذور
تنتشر في املنطقة التي حتيط بجذع النخلة حتى مسافة  2متر من اجلذع وعلى عمق  2متر () 5,12,6
• في مزراع كاليفورنيا مت تتبع جذور نخلة بالغة من صنف دقلة نو نامية في تربة خيففة ووجد أن اجلذور
تنتشر افقياُ في مساحة تقدر بحوالي  1800قدم مربع ( 167م  ) )2أي أن عدد اشجار النخيل قي الفدان
(  4047م  )2يجب أال يتعدى  25نخلة أي مايعادل حوالي  60نخلة للهكتار (  10000م  )2في حالة
عدم السماح جلذور األشجار بالتشابك (. ) 17
• أعلى نسبة من جذور الدرجة األولى  Primary Rootsوجذور الدرجة الثانية  Secondary Rootsتنمو
بني عمق  0.9متر وعمق  1.5متر ويقدر عدد اجلذور في املتر املربع بحوالى  1000جذر ويقدر وزنها بحولي
 1.60جرام لكل  100جرام تربة و وتسمى هذة املنطقة مبنطقة التغذية  )20 ( Nutritional Zoneشكل
رقم (  )3وجدول رقم ( )1
• الكثافة العالية للجذور األولية وتعمقها في التربة يسمح جلذور نخلة التمر اإلستفادة من الرطوبة
التى توجد على عمق حتى  6متر أو أكثر حسب نوع التربة مما يساعد النخلة على مقاومة اإلجهاد
املائي  Water Stressوحاالت اجلفاف وهذا بعكس األنواع األخرى من األشجار املثمرة ( . )5
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• أهم العوامل احملددة لتعمق اجلذور في التربة هي :
 مستوى املاء األرضي  Ground water tableحيث يتوقف تعمق اجلذور على عمق مستوى املاءاألرضي ولوحظ أن اجلذور تتبع مستوى املاء األرضي وتبدأ في التعمق مع خفض مستواه () 17
في حني تبقى اجلذور ضحلة في حال إستمرار إرتفاع مستوى املاء كما هو احلال في النخيل النامي
بالقرب من األنهار واملسطحات املائية (شكل . ) 4
 -وجود طبقات صماء  Hard panحيث يتوقف تعمق اجلذور إذا لم تستطع إختراقها .

مالحظات عامة على إنتشار جذور نخلة التمر
• متتد اجلذور الرئيسية داخل التربة على صورة مأيلة مما يعمل على تثبيت  Anchoringاجلذع بقوة
باألرض
• عدم وجود كثافة عالية من اجلذور في املنطقة السطحية يسمح بالزراعة البينية Intercropping
حملاصيل اخري مثل البرسيم والقمح واخلضر غيرها .
• انتشار وتوزيع جذور نخلة التمر يتوقف على الصنف وخواص التربة وعمق مستوى املاء األرضي وطبيعة
الزراعة
• كثافة اجلذور كانت أعلى في الطبقات الطميية والسلتية مقارنة بالطبقات الرملية () 5
• وجد أن اجلذور تتحمل الغمر في املاء األرضي لعدة شهور بدون تلف وكانت حالتها الصحية مشابه
للجذور الغير مغمورة ()17
• من املالحظات املثيرة لإلهتمام وجد أن اجلذور تبقي حية بعد موت النخلة أو الفسيلة ملدة قد تصل
إلى أربع سنوات()17

التركيب التشريحي جلذور نخلة التمر
• يتكون جذر نخلة التمر من ثالث مناطق رئيسية ( شكلي  ) 6,7ترتيبها من اخلارج ٕالي الداخل
( ) 1,10,11,14,18,21كما يلي :
البشرة Epidermis
القشرة Cortex
االسطوانة الوعأيية Vascular cylinder
• البشرة عبارة عن صف واحد  Uniseriateمن خالیا بارانكیمیة مستطيلة رقيقة اجلدر محكمة
الحتتوي على شعيرات جذرية  Root hairsفي الظروف الطبيعية بسبب عدم قدرة نخلة التمر على
تكوين الشعيرات أو لعدم احلاجة اليها حيث تعتمد النخلة على اجلذور املغذية  Feeder rootsفي
إمتصاص املاء والعناصر الغذائية.
• القشرة الوسطى  Middle cortexحتتوي على مسافات بينية واسعة  Intercellular spacesتعرف
باألرنكيما  Aerenchymaعلى شكل ممرات هوائية  Pneumaticلذلك تعتبر جذور نخلة التمر اعضاء
تنفسية . Respiratory organs
• اإلندودرمس  Endodermisوهو أخر طبقة من خالياالقشرة حتيط باإلسطوانة الوعائية على شكل
دائرة .
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• اإلسطوانة الوعائية  : Vascular Cylinderيطلق مصطلح األسطوانة الوعائية على اجلزء األوسط
أو املركزي من اجلذر ويشمل كل أألنسجة املوجودة للداخل بعد اإلندودرمس ويلطق على األسطوانة
الوعائية في بعض املراجع  Steleوتتكون االسطوانة الوعأيية من اخلارج إلى الداخل :
 الدائرة احمليطية  : Pericycleحتد اإلسطوانة من اخلارج وتعتبر الطبقة اخلارجية من اإلسطوانةالوعائية ومنها تنشأ اجلذور العرضية اجلانبية  Lateral Rootsلذلك يعتبر منشأ اجلذور
العرضية داخلي Endogenous
 احلزم الوعائية  : Vascular Bundlesتلي الدائرة احمليطية مباشرة إلى الداخل وهي منتظمةوتتكون من حزم وعائية شعاعية  Radial bundlesأي على أنصاف أقطار متبادلة ذات تسعة
احزمة من احلشب  xylemتتبادل مع تسعة أحزمة من اللحاء  )1( Phloemوتترتب على
هيئة دائرة حتيط مبنطقة نخاعية كاملة تنفصل احلزم الوعائية عن بعضها بواسطة خاليا
بارانكیمیة.
 النخاع  : Pithواسع نسبيا ً ويشغل مركز اجلذر ويحاط باذرع اخلشب وأذرع اللحاء املنفصلةویتكون من خالیا بارانكیمیة متجانسة رقيقة اجلدر تقوم مبهمة التخزین .
• كما هو احلال في نباتات الفلقة الواحدة الحتتوى اجلذور على كامبيوم وعائي  Cambiumبني اخلشب
واللحاء لذلك التزداد جذور النخلة البالغة في السمك مع تقدمها في العمر ويبقى القطر شبة
ثابت في حدود  1.5سم في حني قد يصل طوله إلى أكثر من  10متر دون تغير يذكر في القطر.

اجلذور العرضية على جذع النخلة
• جذع النخلة له القابلية على انتاج جذور عرضية جديدة فوق مستوى التربة وعلى امتداد اجلذع اذا ما
توفرت الرطوبة املناسبة ( أشكال  )13 ،12 ،11وقد مت اإلستفادة من هذة الظاهرة في عدة نواحي منها:
 تنشيط تكوين جذور عرضية على قواعد الفسائل الهوائية ( Aerial Offshootsالراكوب ) إعادة زراعة األشجار الكبيرة في احلدائق العامة وعلى حوانب الطرق . إعادة زراعة األشجار املرتفعة في نفس املكان بدفن اجلذع على عمق جديد (. )15 جتذير قمة النخلة وإعادة زراعنها () 25 في مجال زراعة األنسجة  Tissue cultureحيث ميكن استبداء جذور عرضية لبعض أجزاء مننخلة التمر ثم تطويرها لنبات كامل .
• تنشأ اجلذور العرضية على اجلذع وقاعدة الفسيلة من الدائرة احمليطية في اجلذع والتي تعرف بإسم
البرسيكل ( Pericycleشكل )11وهو عبارة عن دأيرة محيطيه رقيقه يتراوح سمكها من  10 – 6خاليا
حتيط باحملور ٔاو الساق الرٔييسي للنخله  Meristeleوتنشٔا ٔاصال من املرستيم الذي كان يوجد حتت قواعد
األوراق بعد توقفه عن اإلنقسام والذي يعرف باملرستيم الغالفي ٔاو احمليطي .)14( Mantle meristem

النمو الطولي للجذور وتكشف األنسجة املتخصصة
• تستمر اجلذور في النمو الطولي ( ) 1,21إلحتواء قمة احلذر على طبقة رقيقة من نسيج املرستيم
 Root Apex Promeristemحتميها القلنسوة ( Root Capالقبعة ) ،والتي تتكون من النسيج نفسه
كلما استهلكت ٔاو حتطمت بسبب منو واندفاع طرف اجلذر بني دقأيق التربة يتم تعويضها ويلي طبقة
املرستيم الطرفي طبقة من اخلاليا املتوسعة تسمى منطقة االستطالة  Elongation Zoneويلي
منطقة االستطالة طبقة من اخلاليا املتحورة للقيام بوظأيف متعددة كخاليا اخلشب  Xylemواللحاء
 Phloemفي وسط اجلذر.
6

• يتكشف من املرستيم األول لقمة اجلذر  Root Apex Promeristemثالث انواع من املرستيم األولي
 primary Meristemsاضافة إلى منشئ القلنسوة هي :
-

الكامبيوم األولي  Procambiumوهو منشئ احلزم الوعأيية  Pleromeومن انقسامات خاليا
هذه املنطقة تتكون احلزم الوعأيية للجذر .root vascular bundles
املرستيم األساسي  Ground Meristemالذي يحيط بالكامبيوم األولي وهو منشئ القشرة
 Periblemمن انقسامات خاليا هذه املنطقة تتكون قشرة اجلذر . Root Cortex
ُمنشئ البشرة األولية  Dermatogenمن انقسامات خالياه تتكون بشرة اجلذر Root
.Epidermis
ُمنشئ القلنسوة  Calyptrogenانقسـامات خاليا هذه املنطقــة تٔودي ٕالى تكويــن قلنســوة
اجلــذر .(Root Cap) Calyptra

• في دراسة ( )2على بادرات  6أصناف عراقية وجد أن هناك عالقة بني عدد اجلذور وعدد األورق Root
 -Shoot Systemحيث اظهرت الدراسة التشريحية والفسيولوجية وأن كل ورقة لها جذرها والعكس
وأن كل منها ىعتمد على األخرى .

الشعيرات اجلذرية
• تشير بعض من الدراسات واملراجع ( ) 19 21,6,17إلى أن جذور نخلة التمر خالية من الشعيرات اجلذرية
 Root Hairفي الظروف الطبيعية .
• يعتقد أن نخلة التمر ليس لها القدرة  Abilityعلى تكوين شعيرات جذرية حيث أن نخلة التمر قد
تكيفت  Adaptedعلى التوفر الدائم للرطوبة أو النمو في الترب الرطبة كما هو احلال في الواحات
واملناطق القريبة من األنهار حيث يكون مستوي املاء األرضي قريب من سطح التربة وليس هناك ضرورة
لوجود الشعيرات اجلذرية إلمىصاص املاء.
• إمتصاص املاء والعناصر الغذائية يتم بوسطة جذور متخصصة تعرف باجلذور املغذية Feeding Roots
التي تعمل على مضاعفة سطح اإلمتصاص عدة مرات  ،احلصول على هذا السطح بدون شعيرات
جذرية يتطلب امتداد وإنتشار اجلذور في مساحة واسعة من التربة

اإلنتحاء الضوئي واألرضي للجذور
• إنتحاء ضوئى السالب  Negative Phototropismأى أن اجلذور تنمو فى اجتاه املكان املظلم .
• إنتحاء ارضي سالب  Negative Geotropismجذور الطبقة السطحية ( حتى عمق  25سم ) معظمها
يتميز بإنتحاء ارضي سالب أي أن اجلذر ال يستجيب للجاذبية األرضية.
• إنتحاء أرضي موجب  Positive Geotropismاجلذور الغير سطحية تنمو فى اجتاه اجلاذبية األرضية
ولهذا تنمو إلى األسفل وتتغلغل فى التربة إلى مسافات تتوقف على قوة النخلة وخواص التربة .
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الفصل الثاني

النظام اجلذري
ألشجار لنخلة التمر
سيتم في هذا الفصل إستعراض النظام اجلذري  Root systemمن حيث درجات تفرع  Ordersأو ( )Ranksاجلذور
العرضية وإنتشارها أفقيا ً ورأسياُ إلى أسفل وطبيعة منوها الطولي
النظام اجلذري لنخلة التمر ليفي ( Fibrous Root Systemشكل  )1واسع اإلنشار رأسيا ً وأفقيا ً مكون من العديد
اجلذور العرضية  Adventitious Rootsتبدأ من جذور الدرجة األولى  Primary rootsاملتصلة بقاعدة جذع النخلة
وتتفرع منها عدة درجات  Ordersمن اجلذور العرضية اجلانبية تصل في بعض املزارع إلى جذور الدرجة اخلامسة
 Quinary Rootsمع مالحظة أن جذور كل درجة متساوية القطر تقريبا ً على طول إمتدادها .
ميكن تعريف اجلذور العرضية  Adventitious Rootsبأنها اجلذور التى تنشأ من
أي جزء من أجزاء النبات عدا اجلذير  radicleأو ما يعرف باجلذر اجلنيني Embryonic root
اجلذير ( Radicleيشار إلى اجلذير احيانا ً باجلذر األول  First Rootأو اجلذراالبتدائى  ) Primary Rootأول األعضاء في
الظهور عند إنبات البذور ويبدا في النمو إلى اسفل في التربة لتثبت البادرة وإمتصاص املاء والعناصر الغذائية ،
بصفة عامة مصير اجلذير يتوقف على نوع النبات كما هو واضح مما يلي :
• في النباتات أحادية الفلقة  Monocotyledonsمثل نخلة التمر يتدهور اجلذير خالل املراحل األولي من
منو البادرة وتنشأ جذور عرضية من قاعدة الساق متساوية القطر تنشأ منها جذور جانبية لتكون
مايعرف بالنظام اجلذري الليفي . Fibrous root system
• في النباتات ثنائية الفلقة  Dicotyledonsيتحول اجلذير إلى جذر وتدي  Tap Rootوتنشأ منة جذور
جانيبة ويكون مايعرف بالنظام اجلذري الوتدي . Tap Root System
سيتم عرض املعلومات املتوفرة لدينا عن النظام اجلذري لنخلة التمر على النحو التالي :
• النظام اجلذري إلشجار نخلة التمر البالغة
• مزيد من التفاصيل …إستعراض لبعض الدراسات التي إجريت على إنتشار وتوزيع
جذور نخلة التمر
• النظام اجلذري لبادرات نخلة التمر
• النمو الطولي للجذور وتكشف األنسجة املتخصصة
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النظام اجلذري
إلشجار نخلة التمر البالغة
جذور نخلة التمر البالغة تتكون من جذور عرضية ميكن تقسيمها حسب مكان وجودها على جذع النخلة إلى
مجموعتني هما:
اجملموعة األولى :
وتشمل اجلذور العرضية التي توجد فوق مستوى سطح التربة وتنشأ على إرتفاعات مختلفة على
إمتداد جذع النخلة وغالبا ً ماتتوقف عن النمو لعدم توفر التربة وسيتم عرضها في فصل خاص حتت
عنوان «منو اجلذور العرضية على جذع النخلة «
اجملموعة الثانية :
وتشمل اجلذور العرضية التي توجد حتت مستوى سطح والتربة التي تتصل بقاعدة جذع النخلة
وتتغلغل في التربة جانبيا ً وعموديا ً إلى اسفل املعلومات اخلاصة بجذور نخلة التمر التي توجد حتت
مستوى سطح التربة سيتم عرضها على النحو التالي :
 -1تشعب ودرجات اجلذور العرضية
 -2خصائص درجات اجلذور العرضية
 -3إنتشار اجملموع احلذري أفقيا ً ورأسياُ

 -1تشعب ودرجات اجلذور العرضية
شكل رقم ( )2يوضح تشعب  Ramificationودرجات اجلذور العرضية املكونة للنظام اجلذري الليفي لنخلة التمر
ومنه ميكن مالحظة ما يلي :
• جذور الدرجة األولى أو الرئيسية  Primary rootالتي تنشأ مباشرة من قاعدة جذع النخلة .
•

اجلذور اجلانية  Lateralsويوجد منها عدة درجات  Ordersحسب نشأتها :
 اجلذورالتي تتفرع من جذور الدرجة األولى تعرف باجلذور الثانوية Secondary roots -اجلذورالتي تتفرع من جذور الدرجة الثانية تعرف باجلذور الثالثية  Tertiary rootsوهكذا.

• اجلذور اسطوانية يتساوي قطرها أو سمكها على إمتداد كل درجة أو تفرع مع مالحظة أن السمك
يكون أنحف كلما زادت درحة اجلذر.
•

منو اجلذور اجلانبية في جميع اإلجتاهات وبزاويا تفرع ميينية .

من اجلدير بالذكر أن جذور الدرجة األولى تنشٔا من املنطقة احمليطية ( البريسيكل  ) Pericycleعند قاعدة جذع
النخلة أو الفسيلة في حني تنشأ اجلذور اجلانبية من املنطقة احمليطية للدرجة السابقة لها.
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شكل (  )2درجات اجلذور  Roots orderالعرضية لنخلة التمر إبتداء من جذور الدرجة األولي
 Primary rootsالتي تنشأ من قاعدة اجلذع حتي جذور الدرجة الرابعة . Quaternary roots
الحظ تساوي سمك اجلذر لكل درجة واملسافة بني اجلذور الثانوية والزاوية مع جذر الدرجة األولى
(زاوية ميينية ) ومنو اجلذور في جميع اإلجتاهات
 - 2خصائص درجات اجلذور العرضية
جدول رقم ( )1يوضح درجات وخصائص جذور الدرجة األولى ( الرٔييسية)  Primary rootsواجلذور اجلانية Laterals
حتى جذور الدرجة الثالثة  ) 20,6( Tertiary rootsمع مالحظة أن :
«بيانات اجلدول لإلسترشاد بها فقد حتتلف اخلصائص وعدد الدرجات بإختالف األصناف ونوع التربة ونظام
الري وغيرها من العوامل التي تؤثر على منو جذور نخلة التمر»
من اجلدول ميكن مالحظة وإستنتاج ما يلي
جذور الدرجة األولى ( الرٔييسية) :Primary roots
 تنشٔا من املنطقة احمليطية (البريسيكل  ) Pericycleعند قاعدة اجلذع وتنمو داخل التربة بزاويةيتراوح قدرها ما بني  30 – 25درجة
 اجلذور اسطوانية يتراوح قطرها ما بني  7.0إلى  12.5ملم ومبتوسط  9.5ملم وال يختلف قطراجلذر مع امتدادة في التربة
 -الطول يتراوح ما بني  4.0إلى  10.0متر أو أكثر ٠
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جدول رقم ( )1خصائص جذور الدرجة األولى (الرئيسية) واجلذور اجلانبية املتفرعة منها

جذور الدرجة الثانية : Secondary roots
 تنشٔا من املنطقة احمليطية للجذور الدرجة األولى، هي املسٔوولة عن امتصاص املاء واملواد الغذأيية وتسمى اجلذور املغذية ،Feeder roots قصيرة يتراوح طولها مابني  20إلى  25سم وسمكها حوالي  3.5مليمترجذور الدرجة الثالثة :Tertiary roots
 تنشٔا من املنطقة احمليطية للجذور الدرجة الثانية. أقصر من اجلذور الثانوية ويتراوح طولها مابني  2إلى  10سم وقطرها ما بني  0.3إلى  1.5مليمترجذور الدرجة الرابعة :Quaternary roots
 وتنشٔا من املنطقة احمليطية للجذور الدرجة الثالثة قصيرة اليتعدى طولها  2سمجذور الدرجة اخلامسة : Quinary roots
 تنشٔا من املنطقة احمليطية للجذور الرباعية. يتوقف وجودها على الصنف وطبيعة التربة ( ) 6جذور الدرجة الرابعة والدرجة اخلامسة بالرغم من صغرها متعددة اخلاليا  Multicellularحتتوي على اسطونة
وعائية  Vascular cylinderداخل ابيدرمس  Epidermisونظام غالفي . (6) Tegumentary
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الشعيرات اجلذرية Root hairs
جذور نخلة التمر خالية من الشعيرات اجلذرية حتت الظروف الطبيعية () 19, 21,6,17

شكل ( )3بداية ظهور بعض جذور الدرجة االولى لفسيلة صنف خضري ( مزارع انسجة ) الحظ
 -1جذور الدرجة االولى تظهر من قاعدة الفسيلة تقريبا نفس سمك اجلذور االكبر سناً.
 -2عدم وجود جذور جانيبة ( جذور الدرجة الثانية) في هذه املرحلة من منو اجلذور.
 -3إنتشار اجملموع احلذري أفقياً ورأسياُ
أهمية دراسة اإلنتشار األفقي والرأسي جلذور لنخلة التمر :
• عند وضع برامج الري لتحديد كمية املياة الالزمة للوصول إلى العمق الذي توجد فيه أعلى كثافة
للجذور املغذية .Feeder Roots
• عند وضع برامج تغذية وتسميد نخلة التمر خاصة عند استخدام التسميد من خالل الري Fertigation
(الرسمدة ) للوصول إلى العمق الذي توجد فيه أعلى كثافة للجذور املغذية .
• حتديد املسافة املناسبة بني األشجار لتجنب التداخل األفقي بني جذورها ويتوقف ذلك على قوة الصنف
ونوع التربة ونظام الري .
• نوع احملاصيل البينية  Intercroppingالتي ميكن زراعتها بني صفوف اشجار نخلة التمر .
• عمق احلراثة لتجنب الوصول إلى العمق الذي توجد فية أعلى كثافة من جذور الدرجة األولى (الرئيسية)
واجلذور املغذية .
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توزيع و إنتشار جذور نخلة التمر رأسياً وإفقياً في التربة
شكل ( )4يوضح املناطق الرئيسة إلنتشار وتوزيع اجملموع اجلذري لنخلة متر بالغة نامية في تربة عميقة خالية من
الطبقات الصماء ( )20, 6,7,9مع مالحظة مايلي :
• الشكل لإلسترشاد به وحتديد أربع مناطق رئيسية ال يعني أن هذة احلالة توجد في جميع مزارع نخلة
التمر.
• قد يختلف توزيع وإنتشار اجلذور أفقيا ً ورأسيا ً حسب قوة الصنف ومسافات الزراعة و نوع التربة ودرجة
خصوبتها.
• تعمق اجلذور يتوقف على عمق مستوى املاء األرضي  Ground water tableوجود أو عدم وجود طبقات صماء
. Hard pan

شكل رقم ( )4املناطق الرئيسة إلنتشار وتوزيع اجملموع اجلذري لنخلة متر نامية في تربة عميقة
(مت إضافة الترجمة العربية بوسطة املؤلف) املصدر )USDA Archival Diagram) ( 7(:
شكل رقم ( ) 4ميثل أربع مناطق رئيسية إلنتشار وتوزيع جذور نخلة نامية في تربة عميقة ومنه ميكن مالحظة
وإستنتاج ما يلي
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املنطقة األولى : Zone I
• تقع حول قاعدة جذع النخلة قريبا ً من سطح التربة وتشمل املنطقة التي متتد أفقيا ً من اجلذع حتي 50
سم ورأسيا ً بعمق  25سم.
• تسمى منطقة التنفس  Respiratory zoneاجلذور السائدة في هذة املنطقة عبارة عن جذور الدرجة
األولى  Primary rootsوجذور الدرجة الثانية  Secondaryتلعب دورا ً مهما في التنفس.
• معظم جذورها تتتميز بإنتحاء أرضي سالب  Negative Geotropismأي أن اجلذر ال يستجيب للجاذبية
األرضية.
املنطقة الثانية : Zone II
• تسمى منطقة التغذية  Nutritional zoneوهي منطقة كبيرة تتحوي على أعلى نسبة من جذور الدرجة
األولى  Primary rootsووجذور الدرجة الثانية .Secondary
• تنتشر جذور هذة املنطقة رأسيا ً وتوجد عادة على عمق يتراوح من 0.9متر إلى 1.5متر وقد متتد افقيا ً خارج
منطقة الظل  Trees canopyفي صنف دقلة نور قد متتد افقيا إلى مسافة  10.5من الساق .
• قد يصل عدد اجلذور في املتر املربع إلى حوالى  1000جذر ويقدر وزن اجلذور بحوالي  1.60جرام لكل  100جرام
تربة .
• الفسائل املزورعة حديثا ً تطور مجموعها اجلذري اوأل ً في املنطقة الثانية ثم تنتشر إلى املنطقة الثالثة
وخالل سنة قد تصل إلى عمق  1متر وخالل السنة الثانية تتعمق بسهولة إلى  3متر إذا كانت ظروف
التربة مناسبة
املنطقة الثالثة : Zone III
• تسمي منطقة اإلمتصاص  Absorbing zoneمعظم جذور هذة املنطقة من جذور الدرجة األولى Primary
 rootsاهمية هذة املنطقة تتوقف على مستوى املاء األرضي وطريقة الزراعة .
• توجد عادة على عمق يتراوح من  1.5متر إلى  1.8متر ،متوسط كثافة اجلذور أقل من املنطقة الثانية ويقدر
عدد اجلذور بحوالي  200جذر في املتر املربع وتنخفض كثافها من اعلى إلى اسفل .
املنطقة الرابعة :Zone IV
وضع اجلذور في هذة املنطقة يعتمد بدرجة كبيرة على مستوي املاء األرضي كما هو واضح مما يلي :
• عندما تكون منطقة اجلذور سطحية نتيجة ارتفاع مستوى املاء األرضي يكون من الصعب التمييز بني
املنطقة الثالثة واملنطقة الرابعة (شكل  )5وفي هذة احلالة يتواجد كال نوعي اجلذور.
• عندما تكون منطقة اجلذور عميقة نتحية إنخفاض مستوى املاء األرضي يتجة منو اجلذور إلى العمق
• تتميز جذورها بإنتحاء موجب  Positive geotropismأي أن اجلذور في هذة املنطقة تستجيب للجاذبية
األرضية.
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مالحظات على منطقة التغذية
منطقة التغذية  Nutritional zoneتتحوي على أعلى من نسبة من جذور الدرجة األولى  Primary Rootsواجلذور
املغذية  Feeder Rootsونظرا ً ألهمية هذة املنطقة نستعرض بعض املعلومات التالية :
• شكل رقم (  ) 3مت حتديد العمق الذي توجد فية هذة املنطقة من  0.9متر إلى  1.5متر.
• في دراسة على صنف خضراوي ( ) 12,5شكلي ( ) 6 ,5مت حتديد العمق الذي توجد فية هذة املنطقة من 1.5
متر إلى 2.1متر.
• في دراسة على صنف سكوتي ( )3جدول ( ) 2مت حتديد العمق الذي توجد فية هذة املنطقة من  0.9متر
إلى 1.5متر.
• في دراسة على صنف زهدي ( ) 16مت حتديد العمق الذي توجد فية هذة املنطقة من  0.4متر إلى 1.2متر.
• في دراسة على صنف دقلة نور ( ) 6مت حتديد العمق الذي توجد فية هذة املنطقة من 0.3متر إلى 1.8متر.
• في صنف خضراوي ( ) 12تشابة التركيز النسبي للجذور على مسافة متر 1.5ومسافة  4.5متر من اجلذع ولكن
التركيز الفعلي للجذور لكل قدم مكب كان أكبر ثالث مرات في مسافة  1.5متر مقارنة مبسافة  4.5متر.
• في صنف سكوتي ( ) 3تشابة التركيز النسبي للجذور على مسافات  1.5و3.0و 4.5متر من اجلذع ولكن
التركيز األعلى للجذور عند مسافة  1.5متر من اجلذع.

شكل ( )5يعتبر مستوى املاء االرضي من أهم العوامل التي حتد من تعمق اجلذور إلى
أسفل ،في هذه املزرعة مستوى االرضي على عمق  1متر وقد لوحظ تعمق اجلذور إلى
اسفل بخفض مستوى املاء االرضي ،الحظ كثافة اجلذور في الطبقة السطحية
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مزيد من التفاصيل …
إستعراض لبعض الدراسات
التي إجريت على إنتشار وتوزيع جذور نخلة التمر
أمريكا  1955في دراسة ( )12على صنف خضراوي مت تتبع انتشار اجلذور رأسيا ً حتي عمق  6متر وعلى بعد
 1.5متر و  4.5متر من اجلذع ومت تقدير كثافة اجلذور لكل قدم مكعب (30سم ، ) 3سنستعرض كثافة اجلذور رأسيا ً
اخلاصة ببعد  4.5متر من اجلذع .

شكل رقم ( )6تركيز اجلذور حسب قطرها معبرا ً عنه جرام جذور لكل قدم مكعب(30سم)3
حتي عمق  20قدم ( 6متر) وعلى مسافة تبعد  15قدم (  4.5متر) من اجلذع (،مت إضافة
الترجمة العربية بوسطة املؤلف)
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شكل رقم ( )6يوضح تركيز اجلذور حسب قطرها معبرا ً عنه جرام جذور لكل قدم مكعب (30سم ) 3حتى عمق
 20قدم ( 6متر ) وعلى مسافة  15قدم (  4.5متر) من اجلذع ومنه ميكن مالحظة وإستنتاج ما يلي
• تشابة التركيز النسبي للجذور على مسافة متر 1.5ومسافة  4.5متر من اجلذع ولكن التركيز الفعلي
للجذور لكل قدم مكب كان أكبر ثالث مرات في مسافة  1.5متر مقارنة مبسافة  4.5متر.
• بالرغم من تعمق اجلذور حتى مسافة  20قدم (  6متر ) إال أن املنطقة التي تقع على عمق بني  5و 7قدم
(  2.1 - 1.5متر ) تعتبر منطقة اجلذور الرئيسية حيث تصل كثافة اجلذور إلى حوالى  40جرام لكل قدم
مكعب .
• انخفض تركيز اجلذور املغذية بعد عمق  7قدم بشكل واضح باستثناء املناطق التي يوجد فيا سلت
وطمي التي كانت توجد على أعماق غير منتظمة ويبدو أن املنطقة الرملية بيئة غير مناسبة لنمو
اجلذور وقد يرجع السبب إلى إنخفاض احملتوى الرطوبي للتربة الرملية
• انخفاض الرطوبة في منطقة اجلذور الرئيسية إلى مستوى نقطة الذبول  Wilting rangeيؤثر بشكل
واضح على منو األوراق وأن اجلذور األعمق غير كافية لتعويض النقص .
• تركيز اجلذور أظهر ارتباط واضح بقوام التربة في األعماق اخملتلفة حيث كان أعلى في الطبقات السلتية
 Silty layersمقارنة بالطبقات الرملية Pure sand
• بصفة عامة التربة على عمق  7قدم ( 2.1متر ) كانت خالية من الطمي كان تركيز اجلذور املغذية
منخفض ولكن على عمق  15قدم (  4.5متر ) لوحظ إرتفاع تركيز اجلذور املغذية لوجد التربة السلتية.

أمريكا  1959في دراسة(  )5على انتشار وتوزيع جذور صنف خضراوي نامي في تربة تتميز بوجود عدة طبقات
من الطمي والرمل والسلت مت أخذ عينات اجلذور من كل قدم حتي عمق  23قدم (  6.9متر ) ومت تقسيم اجلذور إلى
مجموعتني األولى تشمل اجلذور املغذية ( أقل من  1مليمتر ) والثانية تشملل اجلذور الكبيرة ( اكثر من  1مليمتر)
مت جتفيف اجلذو بالهواء ووزنها .
شكل رقم ( )7يوضح نتأئج الدراسة ومنه ميكن مالحظة وإستنتاج ما يلي :
•

إمتدت اجلذور حتى عمق  23قدم (  6.9متر ) من سطح التربة مع إحتمال تعمقها اكثر من ذلك .

• أعلى كثافة للجذور كانت على عمق يتراوح من  1.5إلى  2.1متر من سطح التربة وهذا أعمق من
املتوقع.
• قدرت الكثافة للجذور الكبيرة بحوالى  11جرام وزن جاف لكل قدم مكعب ( 30سم ) 3في حني كانت
اقل من  4جم أعلى واسفل هذا العمق .
• متوسط إجمالى وزن اجلذور اجلافة حتى عمق  23قدم تراوح من  29إلى  33جرام لكل قدم مكعب من
التربة .
• كثافة اجلذور كانت أعلى في الطبقات الطميية والسلتية مقارنة بالطبقات الرملية.
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شكل رقم ( )7توزيع وإنتشار جذور صنف خضراوي معبرا ً عنه بعدد جرامات الوزن اجلاف
للجذور لكل قدم مكعب تربة  ،الحظ العالقة بني اجلذور الكبيرة واجلذور املغذية والعالقة
بني كثافة احلذور ونوع التربة ( .مت إضافة الترجمة العربية بوسطة املؤلف)
مصر  1972في دراسة ( ) 3,24على صنف سكوتي بهدف معرفة مدى إنتشار وتعمق جذور نخلة التمر افقيا ً
ورأسيا ً على أبعاد  4.5 ، 3 ، 1.5متر من اجلذع.
جدول رقم (  )2يوضح النسب املئوية للجذور الفرعية (قطر  1مم أو أقل ) لصنف سكوتي املنتشرة على أعماق
حتي  6متر وعلى أبعاد حتى  4.5متر من اجلذع ومنه ميكن مالحظة وإستنتاج ما يلي:
• تتشابة النسبة املئوية للجذور الفرعية (قطر  1مم أو أقل ) لألبعاد الثالث عن اجلذع عند مقارنة هذة
النسب في األعماق اخملثلفة
• معظم اجلذور الفرعية تتواجد حتى عمق  210سم حيث تراوحت نسبتها من  ٪ 84إلى  ٪ 90وأعلى
نسب وجدت عند أعماق تراوحت من  90سم إلى  150سم
• تنتشر اجلذور إلى عمق يصل إلى  6متر ولكن نسبة اجلذور الفرعية تنخفض بشكل واضح حيث تراوحت
إجمالى نسبها من حوالى  ٪ 10إلى حوالى  ٪ 15عند أعماق تراوحت من  210سم إلى  600سم.
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جدول رقم (  )2النسب املئوية للجذور الفرعية (قطر  1مم أو أقل ) لصنف سكوتي املنتشرة على
أعماق حتي  6متر وعلى أبعاد حتى  4.5متر من اجلذع

العراق  1983في دراسة ( )16على صنف زهدي بهدف معرفة مدى إنتشار جذور نخلة التمر افقيا ً ورأسيا ً وقد
أوضحت النتائج ما يلي :
• انتشار اجلذور رأسياً :أعلى نسبة للجذور تتواجد على عمق يتراوح من  40سم إلى  120سم حيث كانت
نسبة اجلذور الكبيرة حوالى  ٪ 72.6ونسب اجلذور املغذية حوالى  ٪ 63من إجمالي اجلذور التي وجدت حتى
عمق  210سم .
• انتشار اجلذور افقياً :أعلى نسبة للجذور تتواجد على بعد  1متر من اجلذع حيث كانت متثل حوالى 29.3
 ٪في حني كانت  ٪ 25.3على مسافة  2متر و 24.5على مسافة  3متر و 20.3على مسافة  4متر .
أمريكا  ) 17( 1926نعتقد أنها احملاوالت األولى لدراسة طبيعة منو جذور  Rooting habitsنخلة التمر وفيها
مت جمع و تسجيل املالحظات التالية في عدد من املزارع :
• في بعض مزارع  Tempeو  Yamaوجد أن :
 اجلذور لم تخترق مستوى املاء األرضي ملسافة كبيرة لكن اجلذور كانت حية ولوحظ أن اجلذوربدأت تتعمق مع خفض مستوى املاء األرضي  Ground water tableوأن اجلذور تتبعت مستوى املاء
األرضي حتى وصلت إلى عمق يتراوح من  3.0إلى  4.2متر ولكن غالبية اجلذور وجدت على عمق
يتراوح من  90إلى  150سم وأن عدد قليل من اجلذور وجد في أول  60سم من سطح التربة.
 مت تتبع جذر رأسيا ً حتي عمق  218سم حيث وجدت طبقة صلبة  Hard panومت تتبع إمتدادبعض اجلذور افقيا ً فوقها حتي مسافة  8.20متر من اجلذع .
• في مزراع كاليفورنيا مت تتبع جذور نخلة بالغة من صنف دقلة نور نامية في تربة خيففة وجد أن اجلذور
تنتشر افقياُ في مساحة تقدر بحوالي  1800قدم مربع ( 167م  ) )2أي أن عدد اشجار النخيل قي الفدان
(  4047م  )2يجب أال يتعدى  25نخلة أي مايعادل حوالي  60نخلة للهكتار (  10000م  )2في حالة عدم
السماح جلذور األشجار بالتشابك
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مالحظات وأراء أخري مت تسجيلها
• إمتصاص املاء والعناصر الغذائية يتم بوسطة جذور متخصصة تعرف باجلذور املغذية Feeding Roots
التي تعمل على مضاعفة سطح اإلمتصاص عدة مرات  ،احلصول على هذا السطح بدون شعيرات جذرية
 Root hairيتطلب امتداد وإنتشار اجلذور في مساحة واسعة من التربة
• انتشاراجملموع اجلذري لنخلة التمر كبير إذا ما قورن باجملموع اجلذري لباقي اشجار الفاكهة حيث متتد
اجلذور افقيا ً ملسافة تتراوح من  3إلى  12متر وهذا يفسر مدي الضرر الذي تسببة احلراثة العميقة على
تلف اجلذور وبالتالي تقليل منطقة اإلمتصاص للجذور املاصة الذي ينعكس بدورة على منو النخلة ويزداد
الضرر عندما يكون مستوى املاء األرضي مرتفع واجلذور سطحية
• في التربة الرملية يكون أنتشار وتوزيع اجلذور اكثر كثافة  Extensiveويكون حملها ابكر.
• اجلذور متصلة مباشرة باحلزم الوعائية في اجلذع ويعتقد النخلة تتحتوي على عدد من اجلذور أو صفوف
من اجلذور مساوية لعدد احلزم الوعائية في اجلذع
• وجد أن اجلذور تتحمل الغمر في املاء األرضي لعدة شهور بدون تلف وكانت حالتها الصحية مشابه
للجذور الغير مغمورة
• من املالحظات املثيرة لإلهتمام وجد أن اجلذور تبقي حية حتى موت النخلة أو الفسيلة ملدة قد تصل إلى
أربع سنوات
امريكا  1944في دراسة ( ) 6في وادي الكوجلال على أشجار صنف دجلة نور نامية في تربة الطبقة
السطحية منها ( 75-85سم ) كانت طميية رملية ناعمة حني كانت التربة اسفلها رملية ناعمة .
أظهرت الدراسة ما يلي :
إنتشار اجلذور
• مت تتبع النمو األفقي جلذر درجة أولى  Primaryمن قاعدة اجلذع وحتى مسافة  10.5متر أو أكثر.
• املنطقة الرئيسية للجذور املغذية  Root feeding zoneكانت على عمق يتراوح من 30إلى  90سم
وعدد قليل من اجلذور كانت في أول  30سم من سطح التربة .
• اإلنتشار الرأسي للجذور توقف على قوام التربة وخصوبتها والرطوبة والتهوية وفي التربة اجليدة الصرف
وعلى بعد مسافة قصيرة من اجلذع اجلذور التوجد في أول  30سم من سطح التربة ومعظم اجلذور توجد
على عمق يتراوح من  30إلى  180سم
اجلذور اجلانبية
• جذور الدرجة الثانية  Secondary rootsكانت تتفرع من اجلذر الرئيسي بزاوية ميينية  Right angelفي
جميع اإلجتاهات ( أعلى وأسفل )
• عند تتبع مناطق ظهور جذور الدرجة الثانية على جذر من الدرجة األولى  Root Primaryبطول 3.6
متر وجد أن املسافة بني حذور الدرجة الثانية حوالى  2.5سم ابتداء من  17.5سم من قمة اجلذر وكان
طول جذور الدرجة الثانية يتراوح من  2.5إلى  60سم أو أكثر .
• عدد درجات  Ranksاجلذور العرضية إختلف من مزرعة إلى أخرى حيث كانت اربع درجات في بعض املزارع
وخمس درجات في مزارع اخري
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• اجلذور الرباعية  Quaternaryواجلذور اخلماسية  Quintaryبالرغم من صغرها كانت متعددة اخلاليا
 Multicellularحتتوي على إسطوانة وعائية  Vascular cylinderداخل ابيدرمس  Epidermisونظام غالفي
 Tegumentaryوقشرة Cortex
• لم يالحظ وجود الشعيرات اجلذرية Root hairs
• جميع اجلذورالعرضية تنشأ من البريسيكل  Pericycleللدرجة السابقة لة ما عدا جذر الدرجة األولى
الذي يتصل بقاعدة اجلذع وينشأ منها .
تأثير نوع التربة
• في الطبقة الرملية معظم جذور الدرجة األولى وجدت على عمق يتراوح من  90إلى  150سم وكانت
متجانسة في القطر .
• اجلذور في الطبقة الرملية كانت خشنة وغير منتظة بعكس اجلذور في الطبقة الطميية التي كانت في
الغالب ناعمة ومنتظمة.

النظام اجلذري
لبادرات نخلة التمر
سبق وأن ذكرنا أن نخلة التمر من النباتات وحيدة الفلقة
 Monocotyledonsالتي تتميز بعدم وجود جذر وتدي  Tap rootويرجع
ذلك إلى أن اجلذير  Radicleاو مايعرف باجلذر اجلنيني Embryonic
 rootشكل ( )8وهو أول جزء يظهر من البذرة عند إنباتها قصير
العمر يتوقف عن النمو وميوت فى املراحل املبكرة من حياة النخلة
ونتيجة لذلك يقوم النبات بتكوين مجموعة أخرى من اجلذور تعرف
باجلذور العرضية  Adventitious Rootsأشكال ( ) 3 ، 2 ، 1
الدراسات التي جتري على بادرات نخلة التمر تهدف إلى :
• تتبع تطور ومنو اجلذر اجلنيني والتعرف على الترتيب
الهندسي  Architecturalللجذور اجلانبية الناشئة علية.
• حتديد بداية تدهور وإضمحالل اجلذر اجلنيني وبداية ظهور
اجلذور العرضية من قاعدة ساق البادرة.
شكل رقم ( )8اجملموع اجلذري لبادرت نخلة التمر
بعد حوالي  45يوم من زراعة البذرة
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نستعرض فيما يلى نتائج دراسة ( )4اجريت في هذا اجملال  ،شكل رقم ( )9يوضح النظام اجلذري لبادرة نخلة التمر
بعد  64يوم من اإلنبات الحظ منو جذور الدجة الثانية ( اجلذور الثانوية ) باطوال مختلفة حسب موقعها على اجلذير
ومنو جذور الدرجة الثالثة على جذور الدرجة الثانية من الشكل ونتائج الدراسة تلخيص النتائج فيم ايلي :

شكل ( )9النظام اجلذري لبادرة نخلة التمر الحظ منو جذور الدرجة الثانية باطوال مختلفة
طويلة ومتوسطة وقصيرة حسب موقعها على اجلذير واملنطقة القمية الغير متفرعة
وتعرف مبنطقة إستطالة اجلذر ( .Zone of root elongationمت إضافة الترجمة العربية
بوسطة املؤلف).
اجلذير ( Redicleاجلذر اجلنيني : ) Embryonic root
• خالل الشهر األول من اإلنبات تبدا بادرة نخلة التمر بالتطوير السريع لنظمها اجلذري وحتى قبل ظهور
الريشة ( Plumuleالساق اجلنيني) .
• يبدأ اجلذير منوة متجها ً الى األسفل ووصل إلى أقصي طول له خالل شهر ولم يزداد الطول عن  40سم
بقطر شبة ثابت مبتوسط حوالي  1.48ملم .
• وظيفة اجلذير في هذة املرحلة هي تثبيت البادرة في التربة وإمتصاص املاء والعناصر الغذائية
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جذور الدرجة الثانية (اجلذور الثانوية ) : Secondary roots
• تنشأ جذور الدرجة الثانية من اجلذير وتنمو بأطوال مختلفة واقصي طول لها قد يصل إلى  10سم
وتقسم حسب القطر إلى طويل ( قطر0.5-0.9ملم ) ومتوسط ( قطر  0.4-0.5ملم) وقصير ( قطر -0.3
 0.1ملم) مع مالحظة أن اجلذور األطول كانت قريبة من قاعدة اجلذير
• توزيع جذور الدرجة الثانية على اجلذير قمي التعاقب  Acropetal structureأي بإجتاة قمة اجلذر .
• املسافة بني جذور الدرجة الثانية تختلف باختالف مكان التشعب وتراوحت من  0.3ملم إلى  2.5ملم
وتنمو في جميع اإلجتاهات متوسط عدد اجلذور الثوية اواجلانية حوالي  3.7جذر لكل  1سم طوالي من
اجلذير .
جذور الدرجة الثالثة : Tertiary roots
• تنشأ على جذور الدرجة الثانية الطويلة واملتوسطة وال يتعدى طولها  6سم
• تتشعب على جذور الدرجة الثانية مبعدل حوالي  0.33جذر لكل ملم
منطقة اإلستطالة Elongation zone
• وهي املنطقة التي تلي القمة النامية ويشار اليها مبنطقة إستطالة اجلذير Zone of root elongation
• منطقة إستطالة اجلذير تكون خالية من التفرعات اجلانبية ( اجلذور اجلانبية )
اجلذور العرضية األولية :Primary roots
• تنشأ اجلذور العرضية من قاعدة ساق البادرة وتنمو في جميع اإلجتاهات و تشبة اجلذر األول  Radicleولكن
بقطر أكبر يصل إلى حوالى  4.5ملم
• في هذة املرحلة يتغير لون اجلذر األولي إلى البني الغامق ويجف وتنتهي وظيفته.

النمو الطولي للجذور
وتكشف األنسجة املتخصصة
كما هواحلال في النباتات ذوات الفلقة الوحدة جذور نخلة التمر تتميز بعدم وجود الكامبيوم الوعائي الذي يقع
بني اخلشب واللحاء في النباتات ذوات الفلقتني لذلك التزداد جذور النخلة البالغة في السمك مع تقدمها في
العمر ويبقى قطر جذور الدرجة األولى شبة ثابت في حدود  1.5سم عند امتدادها رأسيا ً أو أفقيا ً فقد يصل
طولها إلى عدة أمتار دون تغير واضح في القطر.
تستمر اجلذور في النمو الطولي ألن ٔاطرافها حتتوي على طبقة رقيقة من نسيج املرستيم Root apical meristem
الذي حتمية القلنسوة ( Root capالقبعة ) ،والتي تتكون من النسيج نفسه كلما استهلكت ٔاو حتطمت بسبب
منو واندفاع طرف اجلذر بني دقأيق التربة يتم تعويضها ويلي طبقة املرستيم الطرفي طبقة من اخلاليا املتوسعة
تسمى منطقة االستطالة  Elongation zoneويلي منطقة االستطالة طبقة من اخلاليا املتحورة للقيام بوظأيف
متعددة كخاليا اخلشب  Xylemواللحاء  Phloemفي وسط اجلذر.
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منشأ خاليا وأنسجة اجلذر
شكل رقم ( )10رسم طولي لقمة اجلذر (  )1يوضح متيز  Differentiationبداءات أو اصول املرستيم األول
 Root Apex Promerisemلقمة اجلذر الذي يؤدي الي تكوين األنسجة اخملتلفة للجذر ومنه ميكن مالحظة
وإستنتاج ما يلي :
تكشف خاليا املرستيم األول لقمة اجلذر  Root apex promeristemينتج عنه تكوين ثالث انواع من املرستيم
األولي  Primary Meristemsاضافة إلى منشئ القلنسوة هي :
• الكامبيوم األولي  Procambiumوهو منشئ احلزم الوعأيية  Pleromeومن انقسامات خاليا هذه املنطقة
تتكون احلزم الوعأيية للجذر .Root vascular bundles
• املرستيم األساسي  Ground meristemالذي يحيط بالكامبيوم األولي وهو منشئ القشرة Periblem
من انقسامات خاليا هذه املنطقة تتكون قشرة اجلذر.Root cortex
• منشئ البشرة األولية  Dermatogenمن انقسامات خالياه تتكون بشرة اجلذر.Root epidermis
• منشئ القلنسوة  calyptrogenانقسـامات خاليا هذه املنطقــة تٔودي ٕالى تكويــن قلنســوة اجلــذر
.(Root Cap) Calyptra

شكل رقم ( )10رسم طولي لقمة اجلذر يوضح متيز  Differentiationبداءات أو اصول املرستيم
األول  Promersitemلقمة اجلذر الذي يؤدي الي تكوين الكامبيوم األول واملرستيم األساسي
والبشرة األولية إضافة إلى القلنسوة( .مت إضافة الترجمة العربية بوسطة املؤلف).
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مالحظات
• يعتقد الباحث ( )1أن اجلنني املكتمل النمو ال ميتلك جذير  Radicleولكنه ميتلك مناطق مبادئ جذرية
 Region of root initalsوبذلك ميكن تسمية اول جذر للبادرة باجلذر العرضي األول First adventitious
.root
• املرستيم القمي للجذر اليكون نهائيا ً بل حتت نهائي  Subterminalإلنه يكون مغطي بواسطة قلنسوة
اجلذر . calyptra
• ميكن متييز منطقتني في القلنسوة األولى اخلاليا املركزية وتعرف  Columellaوهي محددة ودائمة
التركيب والثانية اخلاليا اخلارجية التي ليس لها ترتيب معني.
• املركز الساكن  Quisent centerيوجد عند قمة  Protodermالبشرة األولية وسط اجلذر ويكون على
شكل نصف كرة  Hemisphereليس مرستيمي ولكنة يتحول إلى خاليا حية في حالة تعرض القمة
للتلف ليكون بديل للمرستيم األول .Promeristem
• القلنسوة بوجة عام تقوم أساسا مبهمة وقائية للجذر اثناء تقدمه وتعمقه داخل التربة وتتكون
القنلسوة من خاليا برانكيمية متجانسة لكنها تتجدد باستمرار كلما استهلك جز منها نتيجة
احتكاكها بحبيبات التربة وذلك عن مرستيم مستقل هو منشئ القلنسوة  Calyptrogenيجعل وجود
القلنسوة موقع املرستيم القمي للجذر حتت نهائي .Subterminal
• تلى القمة النامية باجلذر منطقة اخرى تعرف مبنطقة اإلستطالة  Zone of elongationفيها تستطيل
اخلاليا اجلديدة املتكونة في القمة النامية.
• اإلسطوانة الوعائية للجذر األول منتظمة وتتكون من حزم وعائية شعاعية ذات تسعة أحزمة من
اخلشب تتبادل مع تسعة أحزمة من اللحاء وتترتب على هيئة حتيط بنمطقة نخاعية واسعة.
• القشرة تتكون من ثالث اجزاء هي القشرة اخلارجية والقشرة الوسطى والقشرة الداخلية.
• البشرة  Epidermisاخلالية من الشعيرات اجلذرية تعيش ملدة قصيرة ثم يصيبها عامل التعرية لتحل
محلها القشرة اخلارجية . Exodermis
• متيز اخلاليا في قمة اجلذر تكون في اجتاهني األول إلى اخلارج إلنتاج خاليا تصبح جزء من القلنسوة والثاني
إلى الداخل إلنتاج خاليا تضاف إلى جسم اجلذر.

25

الفصل الثالث

التركيب الداخلي

جلذور نخلة التمر

بالرغم من اهمية نخلة التمر كنبات إقتصادي إال أن الدراسات حول التشريح الوظيفي Functional Anatomy
التركيب الداخلي  Internal structureومراحل تطور ومنو اجلذور التزال محدودة.
سنعرض في هذا الفصل نتائج بعض الدراسات التي توفرت لدينا حول التشريح الوظيفي واملميزات اخلاصة لكل
منطقة من مناطق جذور نخلة التمر مع مالحظة مايلي :
•

التعرف على التركيب الداخلي  Internal structureجلذور نخلة التمر يتطلب عمل :
 مقاطع متسلسلة عرضية خاصة في املناطق املستدمية للجذر والقمة النامية جلذورعرضية رئسية أو أولية  Primary rootsوللجذر األول لبادرات  First seedling rootنخلة التمر.
 مقاطع متسلسلة طولية للمناطق الطرفية للجذر بهدد تتبع متيز اخلاليا املرستيمية الىاألنسجة الدائمة

• املراجع الرئيسية اخلاصة بوصف املناطق اخملتلفة للجذر تشمل :
 القيم اخلاصة بالسمك واملساحة متثل متوسط 22باكستان()10,11

صنف

لدراسة إجريت في

 وصف اخلاليا والطبقات املكونة للجذر يعتمد بدرجة كبيرة على املصادر التالية(.)11,18,21,.1,10
شكلي ( )12 , 11توضح املناطق الثالث التي يتكون منها جذر نخلة التمر وترتيبها من اخلارج ٕالي الداخل كما يلي:

البشرة Epidermis
القشرة Cortex
االسطوانة الوعأيية Vascular cylinder
نستعرض فيما يلى بعض خصائص كل منطقة

 -1البشرة Epidermis
البشرة  Epidermisفي اجلذور التي لم يكتمل تطورها عبارة عن صف واحد  Uniseriateمن خالیا بارانكیمیة
مستطيلة رقيقة اجلدر محكمة التالصق تليها طبقة واحدة من اخلاليا تعرف بالهيبودرميس Hypodermis
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أهم خصائص البشرة :
• بشرة جذور نخلة التمر خالية من الشعيرات اجلذرية  Root hairsبسبب عدم قدرة النخلة على تكوين
هذه الشعيرات أو عدم احلاجة اليها حيث يتم االمتصاص بفعل اجلذيرات املاصة التي تكون دأيما ً قريبة
من الرطوبة.
• تراص خاليا البشرة يساعد في منع فقد املاء خاصة في فترات اجلفاف .
• متوسط سمك خلية البشرة يقدر بحوالي  30ميكرون ( )µmفي حني يقدر متوسط مساحتها بحوالي
 1098ميكرون مربع (٠ )µm2
• في جلذور التي إكتمل تطورها تتأكل البشرة ويحل مكانها األكزودرمس  Exodermisوهو طبقة من
طبقات القشرة

 .2القشرة Cortex
تنقسم القشرة إلى ثالث مناطق لكل منها خصائص متيزها عن املناطق األخري هي :القشرة اخلارجية والقشرة
الوسطى والقشرة الداخلية .
نستعرض فيما يلي أهم خصائص كل منطقة :
القشرة اخلارجية Exodermis
في اجلذور املكتملة النمو التطور تتعرض البشرة لعوامل التعرية لتحل محلها القشر اخلارجية Outer cortex
• تتكون القشرة اخلارجية من  3إلى  4طبقات خالياها سداسية  Hexagonalجدرها ملجننة أو مسوبرة
ال توجد بينها فراغات بينية حتتوي خالياها على بروتوبالست حي .
• تعتبر القشرة اخلارجية نسيج حماية ووقاية ودعم ميكانيكي وقد تساهم في تبادل الغازات واملاء
والذائبات
• نسيج القشرة اخلارجية غير ليفي  Fibrousسواء من الناحية الوظيفية أو التركيبية
األلياف اإلسكلرنكيمية :Sclerenchyma fibers
جدر خالياها سميكة وملجننة يتواجد معظمها بني القشرة اخلارجية والقشرة الوسطي (شكلي  ) 7,8على
شكل حلقة غير منتظمة كما تتواجد مبعثرة على شكل حزم في القشرة الوسطي( شكل ) وتعمل على
الدعم امليكانيكي للجذور .
• متوسط سمك خلية اإلسكلرنكيما يقدر بحوالي  158ميكرون ( )µmفي حني يقدر متوسط مساحتها
بحوالي  703ميكرون مربع (٠ )µm2
• متوسط سمك حزمة اإلسكلرنكيما يقدر بحوالي  8836ميكرون مربع ()µm2
القشرة الوسطي middle cortex
تتميز منطقة القشرة الوسطى بوجود النسيج البارنكيمي اخلاص بالتهوية  Lacunose Parenchymaوتتميز
خاليا هذا النسيج بعدم إنتظامها وبصغر حجمها ورقة جدرانها وبوجود فراغات هوائية واسعة Intercellular
 spacesبينها (شكلى ) 12،11
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• تتصل هذة الفراغات الهوائية ببعضها لتكون جهاز للتهوية على شكل ممرات هوأيية يعرف هذا
النسيج باألرنكيما  Aerenchymaمع مالحظة مايلي:
 تعتبر األرنكيما من صفات النباتات املائية  Aquatic plantsوفي نخلة التمر يعتقد أنها تساعداجلذور على العيش في التربة الرطبة واملتغدقة واملستنقعات.
 يعتقد أن لألرنكيما عالقة بقدرة نخلة التمر على حتمل اإلجهاد البيئي الناجت عن ألمالح واجلفافأو زيادة الرطوبة في التربة .
• اجلزء الداخلي من القشرة الوسطي والقريب من القشرة الداخلية يتكون من خاليا باركنيمية صغيرة
ومنتظمة وفراغات بينية صغيرة .
• متوسط سمك خلية القشرة الوسطى يقدر بحوالي  624ميكرون ( )µmفي حني يقدر متوسط
مساحتها بحوالي  2633ميكرون مربع (٠ )µm2
القشرة الداخلية : Inner cortex
تعرف القشرة الداخلية باإلندودرمس  Endodermisوهي اخر صف من خاليا القشرة على شكل دائرة تفصل
القشرة عن االسطوانة الوعائیة ويطلق عليها في بعض املراجع بالبشرة الداخلية.
• القشرة الداخلية عبارة عن صف واحد من اخلاليا  Uniseriateمستطيلة الشكل تترسب علي جدرها
القطریة واملستعرضة مادة يعتقد أنها بكتني او سیوبرین  Suberinاو كلیهما علي شكل شریط یعرف
بشریط كاسبر . Casbarian strip
• تغليظ اجلدر الناجت عن وجود شريط كاسبر ال يسمح مبروراملاء واملواد االولیة او الغذاء .بحرية من القشرة
إلى اإلسطوانة الوعائية.
• خاليا الطبقة الداخلية املقابلة للخشب األول تبقى رقيقة اجلدر والحتتوي على شرط كاسبر وتعرف
بخاليا مرور  passge cellتسمح في مرور املاء من القشرة إلى عناصر اخلشب الناقلة.
• متوسط سمك خلية األندودرمس يقدر بحوالي  29ميكرون ( )µmفي حني يقدر متوسط مساحتها
بحوالي  853ميكرون مربع (. )µm2
• يعتبر طبقة ميكانيكية داخلية تعمل على منع تسرب املواد من األسطوانة الوعائية إلى القشرة.

 -3االسطوانة الوعأيية Vascular cylinder
يطلق مصطلح األسطوانة الوعائية على اجلزء األوسط أو املركزي من اجلذر ويشمل كل األنسجة املوجودة للداخل
بعد اإلندودرمس  Endodermisوهو اخر صف من خاليا القشرة ويلطق على األسطوانة الوعائية في بعض املراجع
 steleوتتكون االسطوانة الوعأيية من اخلارج إلى الداخل :
الدائرة احملیطية :Pericycle
الدائرة احمليطية حتد اإلسطوانة من اخلارج وتعتبر الطبقة اخلارجية من اإلسطوانة الوعائية ومنها تنشأ اجلذور
العرضية  ،تلي الدائرة احمليطية مباشرة إلى الداخل األنسجة الوعائية والنخاع .
• عبارة عن صف ٔاو طبقة واحدة  Uniscriateتتكون من خالیا بارانكیمیة رقیقة اجلدر في اجلذور احلديثة
وعادة ماتتغلظ في اجلذور األقدم .
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• خاليا الدائرة احمليطية حتتفظ بقابليتها املرستيمية بصور كامنة  Potentially meristematicمما ميكنها
من ممارسة ظاهرة فقدان التميز  Dedefferentiationوالتحول إلى خاليا مرستيمية منشئة للجذور
العرضية اجلانبية
• بعض مناطق البرسيكل خاصة املقابلة للخشب األول يظهر البرسيكل في املقطع العرضي على شكل
عدة طبقات (  2-3طبقة) هذة الطبقات اإلضافية من احملتمل أن تكون خشب اول  Protoxylcmأو حلاء اول
. Protophloem
• استبداء اجلذور اجلانبية يحدث على بعد مسافة من قمة اجلذر واماكنها مرتبط بالترتيب القطري ألذرع
اخلشب واللحاء ويكون تتابعها من القاعدة إلى القمة . Acropetal
احلزم الوعائية Vascular bundles
احلزم الوعائية جلذر نخلة التمر منتظمة وتتكون من حزم وعائية شعاعية  Radial bundlesأي على
أنصاف أقطار متبادلة ذات تسعة احزمة من احلشب  Xylemتتبادل مع تسعة أحزمة من اللحاء Phloem
( )1وتترتب على هيئة دائرة حتيط مبنطقة نخاعية كاملة تنفصل احلزم الوعائية عن بعضها بواسطة
خاليا برانكيمية.
األوعية اخلشبية : Xylem vessels
• في الذراع اخلشبي الواحد توجد العنصر الوعائية الضيقة للخارج التي متثل اخلشب األول Protoxylem
بجوار البريسيكل في حني تتجة العنصر الوعائية الواسعة التي متثل اخلشب التالي ٕ Metaxylemالي
مركز اجلذر  .تقوم األوعية اخلشبية بنقل املاء والعناصر الغذائية
• متوسط مساحة اوعية اخلشب التالي يقدر بحوالي  7220ميكرون مربع (٠ )µm2
نسیج اللحاء : Phloem
• ويتكون اللحاء من األنابیب الغربالیة  Sieve tubeواخلالیا املرافقة  Companioncellوبارنشيما اللحاء،
يقوم اللحاء بنقل السكريات والعناصر الغذائية
• متوسط مساحة اللحاء يقدر بحوالي  4260ميكرون مربع (٠ )µm2
النسيج الضام أو الرابط :Conjunctive tissue
وهو عبارة عن اخلاليا التي حتتل املنطقة بني اخلشب واللحاء ويتكون من خاليا برانكمية متراصة وقد
تتحول إلى خاليا اسكلرنشيمية
النخاع : Pith
• يشغل النخاع مركز اجلذر ويحاط باذرع اخلشب وأذرع اللحاء املنفصلة ویتكون من خالیا بارانكیمیة
متجانسة رقيقة اجلدر تقوم مبهمة التخزین .
• النخاع واسع نسبیا وذلك بسبب عدم تالقي ٔاوعیة اخلشب التالي في مركز اجلذر التي تترتب في
شكل حلقة وتعتبر منطقة النخاع ٕاحدى الصفات التي یمكن عن طریقها التمییز بین جذور النباتات ذات
الفلقة الوحدة وجذور النباتات ذات الفلقتین
• متوسط مساحة خاليا النخاع يقدر بحوالي  30ميكرون مربع (.)µm2
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اجنلترا

مزيد من التفاصيل٠٠٠٠
على التركيب التشريحي للجذر
التركيب الداخلي جلذور نخلة التمر حسب دراسة جلامعة نوتنجهام University of Nottingham

شكل ( )11يوضح مقطع عرضي  Cross-sectionللمنطقة الوسطي جلذرعرضي رئيسي )primary root ( 18
باستخدام تقنية خاصة بواسطة ( Confocal microscopeمت إضافة الترجمة العربية بوسطة املؤلف) .
من الشكل ميكن مالحظة مايلي من اخلارج إلى الداخل :
• طبقة البشرة أو اإلبيدرمس  Epidermisبخالياها املتراصة ( الدائرة اخلارجية احلمراء )
• القشرة  cortexحيث يالحظ بوضوح :
 الفراغات الهوائية  Air spacesفي منطقة القشرة الوسطى والتي تعرف بأألرانكيما. Aerenchyma
 الياف اإلسكلرنكيما  Sclerenchyma fibresاحملتوية على جلنني  Ligninواملبعثرة في األرنكيماتقارب اخلاليا في املناطق القريبة من اإلندو درمس ( القشرة الداخلية ) والقريبة من البشرة .• طبقة اإلندو درمس ( القشرة الداخلية ) حتيط باإلسطوانة الوعائية على شكل دائرة وتتميز خالياة
بوجود شريط كاسبر ( Casparian stripاخلطوط احلمراء الرفيعة ) الذي ميثل حاجز Barrierيعمل على
توجية املاء والعناصر الغذائية إلى خاليا األندودرمس
• اإلسطوانة الوعائية  Steleحتتوي على اخلاليا املسئولة نقل املاء والعناصر الغذائية حيث يالحظ
بوضوح :
 اخلشب  Xylem vesselsومتثله النقاط احلمراء الصغيرة . اللحاء  Phloemومتثله النقاط اخلضراء الفاحتة . تبادل أوعية اخلشب واللحاء .مالحظة  :لم يشر الباحث إلى الدائر ةاحمليطية (البرسيكل
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باكستان  2011التركيب الداخلي جلذر نخلة التمر حسب دراسة باكستانية نستعرض فيما يلي نتائج
بحث (  )10,11اجري على التركيب التشريحي جلذور  22صنف لنخلة التمر بهدف املقارنة بني التركيب التشريحي
جلذور األصناف اخملتلفة لنخلة التمر ونظرا ً إلهمية الدراسة التي شملت عدد كبير من األصناف مع املقارنة بينها
سنتعرض نتائجها بشىء من التفصيل ،

شكل ( )12يوضح مقطع عرضي  Cross-sectionللمنطقة الوسطي جلذر عرضي رئيسي
( )11,10 ( Primary rootمت إضافة الترجمة العربية بوسطة املؤلف) .
من الشكل ميكن مالحظة مايلي من اخلارج إلى الداخل :
• طبقة البشرة أو اإلبيدرمس  Epidermisبخالياها املتراصة
• القشرة  Cortexحيث يالحظ بوضوح :
-

القشرة اخلارجية تتكون من خاليا برانكيمية متراصة صغيرة احلجم
يفصل بني القشرة اخلارجية والوسطي الياف اإلسكلرنكيما  Sclerenchyma fibresاحملتوية
على جلنني  Ligninووجودها على شكل حلقة تفصل القشرة اخلارجية والقشرة الداخلية
إضافة إلى وجودها على شكل حزم مبعثرة  Sclerenchyma bundleفي األرنكيما.
الفراغات الهوائية الواسعة  Air spacesفي منطقة القشرة الداخلية ( يشار اليها عادة
بالقشرة الوسطي ) والتي تعرف باألرانكيما  Aerenchymaوتتميز بكبر حجم خالياها.
تقارب خاليا القشرة في املناطق القريبة من اإلندو درمس ( القشرة الداخلية ) وعدم وجود
فراعات بينية بشكل واضح .
طبقة اإلندو درمس وهي أخر طبقة من القشرة حتيط باإلسطوانة الوعائية على شكل دائرة.

• اإلسطوانة الوعائية  Steleحيث يالحظ بوضوح :
 الدائرة احمليطية  Pericycleالتي تنشأ منها اجلذور اجلانبية العرضية . أوعية اخلشب التالي  Metaxylem vesselsالتي تتميز بإتساعها . مناطق اللحاء  Phloemالتي تتبادل مع مناطق اخلشب .• `النخاع  Pithيحتل مركز اجلذر ويشغل مساحة واسعة منه بدون فراغات بينية واضحة .
مالحظة  :يقسم الباحث القشرة إلى منطقتني هما قشرة خارجية وقشرة داخلية .
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أظهرت النتائج بشكل واضح وجود فروق واضحة في حجم ومكونات طباقات جذور األصناف التي مت دراستها كما
هو واضح من جدول رقم (: ) 3
 -1منطقة القشرة Cortical region
• سمك اإلبيدرمس Epidermis Thickness
أعلى قيمة لسمك األبيدرمس كانت ( )μm 57.2لصنف  Berehmiفي حني كانت أقل قيمة
( )μm 19.1لصنف . Karbalaen
• مساحة خاليا اإلبيدرمس Epidermis Cell Area
أعلى قيمة ملساحة خاليا اإلبيدرمس كانت ( ) μm2 2464.9لصنف  Berehmiفي حني كانت أقل
قيمة ( )μm2 681.8لصنف . Wahan Wali
• سمك منطقة القشرة Cortical Region Thickness
أعلى قيمة سمك منطقة القشرة كانت ()μm 898.6لصنف  Makraanفي حني كانت أقل قيمة
( .)μm 288.6لصنف  Koknaمع مالحظة أن أكثر من نصف األصناف كان سمك منطقة القشرة
أكثر من .μm 500
• سمك األندودرمس Endodermis Thickness
أعلى قيمة لسمك األندودرمس كانت ()μm 49.0لصنف  Saibفي حني كانت أقل قيمة ()μm 19.0
لصنف . Neelam
• مساحة خلية األندودرمس Endodermis Cell Area
2
أعلى قيمة ملساحة خلية األندودرمس كانت ( ) μm 4527.8لصنف  Makraanفي حني كانت أقل
قيمة ( )μm2 244.7لصنف . Neelam
• مساحة خاليا القشرة Cortical Cell Area
2
أعلى قيمة ملساحة خاليا القشرة كانت ( ) μm 5174.6لصنف  Zaidiفي حني كانت أقل قيمة
( )μm2 1206.2لصنف . Saib
• سمك األسكلرنكيما Sclerenchyma Thickness
أعلى قيمة لسمك األسكلرنشيما كانت ()μm 305.4لصنف  Zaidiفي حني كانت أقل قيمة
( )μm 62.6لصنف . Karbalaen
• مساحة اإلسكلرنكيما Sclerenchyma Area
2
أعلى قيمة ملساحة اإلسكلرنشيما كانت ( ) μm 3811.0لصنف  Khudrawi-2في حني كانت أقل
قيمة ( )μm2 209.8لصنف . Kokna
• مساحة حزمة اإلسكلرنكيما Sclerenchyma Bundle Area
أعلى قيمة ملساحة حزمة اإلسكلرنكيما كانت ( ) μm2 18950.3لصنف  Zaidiفي حني كانت أقل
قيمة ( )μm2 2867.0لصنف . Khudrawi-2
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 -2منطقة اإلسطوانة الوعائية Vascular Region
• سمك منطقة األوعية Vascular Region Thickness
أعلى قيمة لسمك منطقة األوعية كانت ()μm 735.3لصنف  Neelamفي حني كانت أقل قيمة
( )μm 337.6لصنف Zeerin
• مساحة اللحاء Phloem Area
أعلى قيمة ملساحة اللحاء كانت ( ) μm2 9422.7لصنف  Makraanفي حني كانت أقل قيمة
( )μm2 2010.4لصنف Qantar
• مساحة خاليا النخاع Pith cells Area
أعلى قيمة ملساحة النخاع كانت ( ) μm2 37.1لصنف  Koknaفي حني كانت أقل قيمة ()μm2 20.9
لصنف Karbalaen
• مساحة اخلشب التالي Metaxylem Area
أعلى قيمة ملساحة اخلشب التالي كانت ( ) μm2 16555.3لصنف  Makraanفي حني كانت أقل
قيمة ( )μm2 2115.3لصنف Peeli Sundar
جدول رقم ( )3احلد األعلى واحلد األعلى واملتوسط لسمك ومساحة الطبقات املكونة جلذور  22صنف
باكستاني-1
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الفصل الثالث

اجلذور العرضية
على جذع نخلة التمر
جذع نخلة التمر لة قابلية عالية على تطوير جذور عرضية على إرتفعات مختلفة من سطح التربة عند توفر
الظروف املناسبة خاصة الرطوبة
سيتم في هذا الفصل استعراض النواحي اخلاصة باجلذور العرضية على جذع نخلة التمر كما يلي :
 -1منشأ اجلذور العرضية على جذع النخلة
 -2مواضع نشأة اجلذور العرضية على جذع النخلة
 -3اإلستفادة العملية من قدرة نخلة التمر على تكوين جذور عرضية على جذع النخلة
 .1منشأ اجلذور العرضية على جذع النخلة
• تنشأ اجلذور العرضية على جذع النخلة من الدائرة احمليطية شكل ( )13في اجلذع والتي تعرف بإسم
البرسيكل  Pericycleوهو عبارة عن دأيرة محيطيه رقيقه يتراوح سمكها من  10 – 6خاليا حتيط باحملور
ٔاو الساق الرٔييسي للنخله  Meristeleوالذي نشٔا ٔاصال من املرستيم الذي كان يوجد حتت قواعد األوراق
بعد توقفه عن اإلنقسام والذي يعرف باملرستيم الغالفي ٔاو احمليطي .)14( Mantle meristem

شكل رقم ( )13املنطقة التي تنشأ منها اجلذور العرضية على اجلذع والتي تعرف بالدائرة احمليطية (البرسيكل )
أي أن اجلذور العرضية ذوات اصل داخلي  endogenousالحظ كثافة اجلذور العرضية .
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• خاليا الدائرة احمليطية حتتفظ بقابليتها املرستيمية بصور كامنة  Potentially meristematicمما ميكنها
من ممارسة ظاهرة فقدان التميز  Dedefferentiationوالتحول إلى خاليا مرستيمية منشئة للجذور
العرضية اجلانبية.
• اجلذور العرضية ذوات اصل داخلي  Endogenousإلنها تخر ج من الدائرة احمليطية (البرسيكل ) احمليطة
باإلسطوانة الوعائية (شكل  ، ) 12تشق اخلاليا املنقسمة املتزايدة طريقها في القشرة وقواعد األوراق
حتى إذا قاربت السطح تكون القلنسوة قد إكتمل تكوينها كما أن النسيج اإلنشائي األول بالقمة
النامية للجذر الناشئ قد مت تشكلة إلى منشأت البشرة والقشرة واإلسطوانة الوعائية .
 .1مواضع نشأة اجلذور العرضية على جذع النخلة
املواضع أو اإلرتفاعات الذي تتكون عندها اجلذور العرضية اجلديدة واستمرارها في النمو تتوقف على الظروف
البيئية احمليطة باملوضع أو اإلرتفاع وفيما يلي استعراض لبعض احلاالت :
تراكم الرمال أو التربة حول اجلذع
• نتيجة لزحف الرمال في املناطق الساحلية أو الصحراوية وتراكمها حول جذع النخلة وفي هذة احلالة
تنمو اجلذور العرضية بكثافة على إرتفاعات مختلفة من اجلذع ويتكون مجموع جذري جديد ينتشر في
التربة احمليطة و يساعد في إمتصاص املاء والعناصر الغذئية .
• اجلذور تتوقف عن النمو وإلنتشار عند إنحسار الرمال او التربة وتعرض اجلذور للهوا اجلاف ( شكل . )14

شكل رقم (  )14صور نادرة لنمو اجلذور العرضية على مناطق من اجلذع تعرضت للدفن بواسطة الرمال الحظ
كثافة منو اجلذور العرضية و طولها ،هذة اجلذور توقفت عن النمو بعد إنحسار الرمال.
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توفر الرطوبة الزائدة حول اجلزء القاعدي من جذع النخلة
• تتكون اجلذور العرضية حول اجلزء القاعدي من جذع النخلة في بعض احلاالت منها :
 عند دفن اجلزء القاعدي للجذع بالتراب ملدة كافية حيث توفر مياة الري الرطوبة الالزمة وفيهذة احلالة يستمر منو اجلذور أفقيا ً ورأسيا .
 حول منطقة اجلذع الغير مدفون بالتربة والقريب من سطح التربة وفي هذة احلالة يتوقف منواجلذور لعدم وجود تربة وتعرضها للهواء  ،منو عدد كبير من اجلذور في هذة املنطقة يعمل إضعاف
اجلذع ( شكل رقم  )B,15لذلك يفضل دفنها بالتراب كلما أمكن لتدعيم قاعدة جذع النخلة.
• تنمو اجلذور العرضية على جذع النخلة في املناطق الساحلية واملناطق الرطبة إلى ارتفاع قد يصل إلى
حوالي متر أو أكثر حيث حتيط اجلذور بجذع النخلة بشكل كامل ويشار اليها باجلذور الهوائية Aerail
( rootsشكل رقم ) A,15

شكل رقم ( )15بعض حاالت تكون اجلذور العرضية على جذع النخلة منه ميكن مالحظة مايلي :
 شكل(  )Aيوضح حالة منو اجلذور العرضية إلى ارتفاع اكثر من متر وتوقفها عن النمو لعدم وجود تربة. شكل( )Bيوضح حالة منو اجلذور العرضية قرب قاعدة اجلذع  ،الحظ اإلنخفاض في محيط اجلذع ممايعمل على إضعاف قاعدة اجلذع.
 شكل ( )Cوضح حالة منو اجلذور العرضية حتت الكرب ( قواعد األوراق احمليطة باجلذع ) مما يؤدي إلىتشققها ودفعها إلى اخلارج وتساقطها.
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.3اإلستفادة العملية من قدرة نخلة التمر على تكوين
جذور عرضية على جذع النخلة وقواعد الفسائل
اإلستفادة عمليا ً من قدرة جذع نخلة التمر والفسائل املتصلة به على ٕانتاج جذور عرضية على إرتفاعات مختلفة
من جذعها يتم في العديد من اجملاالت من اهمها :
دعم اجلزء القاعدي من جذع النخلة
قد يتعرض اجلزء القاعدي من جذع النخلة إلى الضعف بسبب :
• فصل عدد كبير من الفسائل من حول اجلذع خالل فترة قصيرة .
• تكوين عدد كبير من اجلذور العرضية الغير متصلة بالتربة (شكل  ) 15التي تعمل على تشقق وتلف
الكرب احمليطة باجلذع .
• عمليات اخلدمة الزراعية للنخلة أو احملاصيل البينية التي قد تؤدي الى تلف جزء من اجلذع أو تقطيع
اجلذور القريبة منه .
لدعم وتقوية جذع النخلة يقوم املزارع في هذة احلالة بدفن اجلزء القاعدي من جذع النخلة و توفير الرطوبة بهدف
تنشيط تكوين جذور عرضية جديدة وإنتشارها في اجلزء الذي مت دفنه .
جتذير الفسائل القريبة من سطح التربة
في العديد من احلاالت تنشأ الفسائل قريبة من سطح التربة وتكون قواعدها مرتفعة مما يعيق جتذيرها بصورة
جيدة وللتغلب على هذا الوضع يتم دفن قواعد الفسائل بالتربة او مبخلوط من التربة ومواد عضوية لتحفيزها
لتكون مجموع جذري جيد قبل فصلها عن النخلة األم شكل ()16

شكل رقم (  )16يوضح طريقة دفن قواعد الفسائل لتشجعيها على تكوين مجموع جذري جيد قبل فصليها
 -1تنظيف املنطقة احمليطه بالفسائل -2 - .دفن قواعد الفسائل بالتربة
 -3إعادة املنقطات فوق اجلزء املدفون لتستفيد الفسائل من الري والتسميد النخلة االم.
37

استخدام تقنية زراعة أالنسجة في ٕاكثار النخيل
تعتمد وهذة الطريقة على قدرة بعض انسجة نخلة التمر حتت ظروف خاصة على تكوين جذور عرضية وأوراق،
اجلزء النباتي املستعمل في االكثار مبعظم مختبرات مزارع األنسجة  Tissue cultureهو قلب الفسيلة أو ما
يسمى بالقمة املريستيميه للجذع وميكن استعمال معظم أجزاء النخله في زراعة األنسجة ،فقد تستعمل البذرة
والسويقة املنفصلة من النبات ،واألجزاء الزهرية والورقة واجلذور ،وكذلك البراعم اإلبطيه.

شكل رقم ( )17اجملموع اجلذري العرضي للفسائل الناجتة من مزارع األنسجة يكون مكتمل النمو خالي من اجلذور املقطعة
ومن منطقة اإلتصال باألم ( الفطامة) لذلك تكون نسبة النجاج عالية جداًعند الزاراعة في األرض املستدمية ،
الحظ وجود اجلذور الدرجة األولى  Primaryوجذور الدجة الثانية  Secondaryوجذور الدرجة الثالثة Tertiary
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إعادة زراعة أشجار نخلة التمر البالغة
عند إنشاء احلدائق العامة أو تشجير جوانب الطرق يتم زراعة أشجار نخيل بالغة (شكل  )18بهدف الوصول إلى
التنسيق املطلوب في أقصر فترة زمنية ممكنة حيث يتم في هذة احلالة دفن قاعدة النخلة وتثبيتة في االتربة
اجملموع اجلذري اجلديد ينشأ من :
• قاعدة اجلذع واجلزء املدفون منه حيث يننشأ منها جذور عرضية جديدة من املنطقة احمليطية
(البرسيكل)
• باقي اجلزء من اجلذور املتصلة باجلذع والتي مت تقطيعها عند قلع النخلة حيث تنشأ منها حذور عرضية
تشكل النسبة األعلى من جذور اجملموع اجلديد لذلك يجب احملافظة على هذه اجلذور من اجلفاف بعمل
صلية حول قاعدة اجلذع أو ترطيبها أثناء عمليات النقل وإعادة الزراعة

شكل رقم ( )18لنخلة التمر قدرة عالية على ٕاعادة ٕانتاج جذور عرضية جدیدة حتل محل اجلذور املفقودة ٔاو املیتة
ويالحظ ذلك بوضوح عند نقل النخيل البالغ للزراعة في احلدائق حيث تفقد النخلة جزء كبير من مجموعها اجلذري
وبالرغم من ذلك تكون نسبة النجاح عالية اذا ما استخدامت الطرق الصحيحة لقلع ونقل وزراعة األشجار
إعادة زراعة النخيل املثمر في نفس املزرعة
يزداد ارتفاع نخلة التمر مع تقدمها في العمر وقد تصل إلى ارتفاع تصبح فيه عملية خدمة رأس النخلة مكلفة
إقتصاديا ً أو إنحنائها وسقوطها لذلك يعمد بعض املزارعني إعادة زراعة النخلة مع مالحظة مايلي :
• عملية أعادة الزراعة في نفس املزرعة غير عملية حاليا ً لصعوبة تنفيذها .
• تتطلب تقليم األرواق بنفس الطريقة التي تعامل بها الفسائل.
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مت استعراض هذة الطريقة إلظهار قدرة اجلذع على تكوين جذور عرضية جديدة وعادة تتم على النحو التالي:
• إعادة الزراعة على عمق جديد  :يتوقف العمق اجلديد على طول اجلذع ونوع التربة ومن األمثلة املبكرة
والناجحة لهذة الطريقة (  )9,15في وادي الكوجلال مت إعادة زراعة نخلة لصنف كنتا طول جذعها 4.2
متر حيث مت دفنة  3.3متر مع ترك  0.9متر فوق سطح التربة ومت الكشف عن جذع النخلة املدفون بعد 24
من سنة ووجد العديد من اجلذور العرضية التي نشأت من الساق على عمق  60سم من سطح التربة
• دفن اجلذع إفقياً  :وتشبة هذة عملية الترقيد حيث يتم سحب اجلذع تدريجيا إلى سطح التربة وقد
يتطلب ذلك قطع اجلذور في احلهة املقابلة ثم يدفن اجلذع حتى املنطقة القريبة من رأس النخلة اجريت
هذة على نخلة لصنف ثوري  Thooryبدأ منو البرعم رأسيا ً وبعد  6سنوات منت النخلة بشكل جيد
وتكونت جذور قليلة على طول اجلذع ورمبا يرجع ذلك إلى اعتماد النخلة على اجلذور األصلية للنخلة .
مالحظة:
عادة ما يفضل املزارع بيع النخيل الطويل إلى شركات تنسيق احلدائق وزراعة فسائل جديدة مكانها
جتذير قمة النخلة وإعادة زراعتها
جترى هذة الطريقة بهدف احملافظة على األصناف النادرة من اإلنقراض والتي توقفت عن إنتاج الفسائل أو أشجار
نخلة التمر تصل إلى ارتفاع تصبح فيه عملية خدمة رأس النخلة مكلفة إقتصاديا ً لذلك يعمد بعض املزارعني
الى إعادة جتذير قاعدة قمة النخلة وإعادة زراعتها (شكل )19
لتشجيع تكوين مجموع جذر حتت القمة النامية تتبع اخلطوات التالية :
• تزال قواعد األوراق (الكرب ) من املنطقة التي سيتم تنشيط تكوين اجلذور العرضية فيها
• إحاطة املنطقة بغالف من النايلون السميك أو البولي بروبلني وتربط جيدا ً من اسفل ثم توضع بيئة
منو اجلذور املكونة من خلطة من البتموس والبيرليت أو مواد عضوية لها القدرة حفظ الرطوبة التي يتم
توفيرها عن طريق خرطوم مياة حيث يتم اضافة املاء حسب احلاجة قد تضاف بعض منظمات النمو مع
اخللطة أو ماء الري ،
• قد تستغرق عملية التجذير حوالي  24شهر .
• بعد إنتهاء عملية التجذير يقطع جذع النخلة قريبا من سطح التربة ثم يقطع اجلذع مرة ثانية أسفل
منطقة التجذير
• تقلم األوراق ويفضل تعقيم منطقة القطع قبل الزراعة في املكان اجلديد.
• نسبة النجاح في تكوين جذور عرضية تتوقف على الصنف فقد وجد أن صنفي خستاوي وتبرزل
فشلت في تكوين جذور عرضية (  . )25في حني نحجت أصناف زهدي خستاوي و اسطة عمران في تكون
مجموع جذري أسفل القمة النامية.
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شكل رقم ( )19يوضح بعض خطوات جتذير قمة النخلة
-1إحاطة املنطقة بغالف من النايلون السميك وتربط جيدا ً من اسفل ثم توضع
بيئة منو اجلذور
 -2إنتهاء عملية التجذير وقطع جذع قريبا من سطح التربة ثم يقطع اجلذع مرة
ثانية أسفل منطقة التجذير
 -3اجلذور العرضية التي مت تشجيع تكوينها اسفل القمة النامية
 -4إعاد زراعة النخلة وبداية إثماره
العراق  2015اجريت دراسة ( )25على أصناف زهدي ،خضرواي مندلي ،خستاوي ،برمي ،تبرزل،اسطة عمران بهدف
حتديد قابلية النخلة على التجذير أوضحت النتائج بعد عامني من بداية التجذيرما يلي :
• النسبة املئوية للتجذير  :وجود فروق معنوية بني األصناف في النسبة املئوية للتجذير إذ تفوق صنف
خضراوي مندلي بإعطائه أعلى نسب جتذير بلغت  ٪ 75تاله الصنفني زهدي وبرمي بنسبة  ٪ 50في كانت
النسبة لصنف اسطة عمران  ٪ 25لم يعطي الصنفان خستاوي وتبرزل أي نسب جتذير.
• النسبة للنجاح بعد إعادة الزراعة :بإستثناء صنفي خستاوي وتبرزل التي لم تكون جذور كانت النجاح
 ٪ 100لباقي األصناف بعد زراعتها في املوقع اجلديد
• متوسط طول جميع اجلذور  :أعطى الصنف خضراوي أعلى متوسط لطول اجلذر بلغ  6.7سم في حني
كان  4.4لصنف برمي و 3.6سم لصنف زهدي .
• ظهور فسائل هوائية في صنف اسطة عمران قريبا ً من القمة النامية وبعيدا ً عن سطح التربة
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تطوير مجموع جذري للفسائل الهوائية
تنمو بعض الفسائل على اجلذع فوق سطح التربة وتعرف  Aerial offshootsويطلق عليها املزارع في بعض
املناطق الراكوب .
الفسائل الهوائية تكون عادة خالية من اجلذور ويتطلب جناحها تكوين مجموع جذري جديد على قاعدة الفسيلة
لتنشيط تكون اجلذور العرضية يوضع مخلوط من التربة ومادة عضوية من أكثر اخملاليط التي مت استخدامها
مخلوط من البيت موس والبيرليت ( )1:1حول قاعدة الفسيلة ويتم تغليفها بأكياس من البالستك أو اخليش
يجب احملافظة على مستوى الرطوبة حتى إنتهاء العملية (شكل . )20
يفضل رطب الغالف من االسفل واالعلى ملنع فقد الرطوبة خاصة بفصل الصيف ويتم فتحها من اعلى خالل
فصل الشتاء.
منشأ جميع اجلذور العريضية يكون من املنطقة احمليطية ( البرسكيل ) لقاعدة الفسيلة
سيتم استعراض تكوين اجملموع اجلذري العرضي على الفسائل في اجلزء الثاني من جذور نخلة التمر

شكل ( )20جتذير الفسائل الهوائية ( ترقيد) عن طريق وضع مواد عضوية مشجعة
لتكوين اجلذور وحافظه للرطوبة يالحظ في الشكل أنه مت ترك اجلزء العلوي من الغالف مفتوح ولكن يفضل ربط
الغالف من أعلى خالل فصل الصيف لتقليل فقد الرطوبة.
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