فناوری تولید نهالهای رقم تجاری خرما با استفاده از روش جنینزائی غیرجنسی (رقم
مجول)

تعریف مساله:
نخل خرما ( )Phoenix dactylifera L.يك گونه تك لپه و دو پايه متعلق به خانواده  Arecaceaeميباشد كه
بطوركلي يكي از محصوالت باغي عمده در صنعت صادرات ايران است .اين گیاه در ايران با تولید بیش از  1میلیون و
 83هزار تن خرما رتبه دوم تولید خرما در سطح جهان را به خود اختصاص داده است .متاسفانه در ايران میزان بازدهي
تولید خرما در هر هكتار نسبتا پائین است .میزان تولید اين رقم (مجول) در كشور ما حدود  5تن و در مصر  12تن در
هكتار است .از آنجائيكه از اهداف مهم كشت بافت تكثیر ارقام برتر و همچنین سالم سازی آن مي باشد ،كه اين اهداف
با روش تكثیر خرما با استفاده از تكنیك جنین زائي غیرجنسي قابل دسترسي است در نتیجه میتوان با توجه به سطح زير
كشت خرما در ايران ،اگر فقط  20%آن يعني حدود  48000هكتار آن به رقم مجول تخصیص يابد و با توجه به عملكرد
اين درخت كه به طور میانگین در هكتار  12تن مي باشد ميتوان به افزايش تولید ساالنه  360000تن خرما در كشور
دست يافت كه ميتواند نقش بسیار مهمي در مناطق خرما خیز كشور و بهبود معاش باغداران داشته باشد .نخل خرما
يك محصول امرار معاشي مهم در نواحي بیاباني محسوب ميشود كه غني از مواد غذايي است .اين محصول در جنبه-
های اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگي تاثیر به سزايي در مناطق روستايي دارد .تكثیر درختان خرما به دلیل چرخه زندگي
طوالني و نبود روشهای مناسب تكثیر رويشي به كندی صورت ميگیرد .در حالت معمولي ،تكثیر اكثر ارقام خرما از
طريق جنسي با بذر و غیرجنسي از طريق پاجوش صورت ميگیرد .اما هر دو روش به داليل متعدد نامناسب بوده و
امروزه جهت تكثیر خرما از روش كشت بافت استفاده ميشود.

راه حل پیشنهادی:
تكنیك كشت بافت گیاهي به عنوان يك روش تجاری تكثیر ميتواند مواد گیاهي مورد نیاز برای تحقق
اهداف برنامه های توسعه ،احیا و اصالح نخلستانهای خرمای كشور تامین نمايد .كشت درون شیشهای خرما به دو
روش  .1جنینزايي غیرجنسي  .2اندامزايي مستقیم انجام ميشود .اولین روش ريزازديادی از طريق جنینزايي غیر
جنسي ميباشد كه اين روش بر پايهی كالوسهای حاصل از مريستم است .جنینزائي غیرجنسي يكي از رايجترين
تكنیكها جهت باززايي گیاهان نخل خرما است .اين روش يكي از متدهای موفقیتآمیز است كه به طور وسیع
جهت تكثیر تودهای نخل خرما در سراسر دنیا مورد استفاده قرار ميگیرد.

کاربردها:
.1
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.3
.4
.5
.6
.7

تكثیر ارقام ماده برتر و سالم ،واريتههای مقاوم به بیماریها ،شوری ،تنشهای محیطي
تولید انبوه پايههای نر پرگرده
تولید غیرجنسي نخلهای مرغوب با میزان باروری زياد در مناطق خرماخیز .
كاهش چشمگیر مدت زمان تولید نهال
شباهت كامل درختان خرمای حاصل از كشت بافت به والدين خود )(True to type
قابلیت تكثیر خرما به روش كشت بافت در هر زمان و هر فصل
انتقال راحتتر نهال و كاهش هزينه انتقال

مزایای فناوری:
مزايای فناوری
 -1جلوگیری از خروج ارز
 -2اشتغالزايي
 -3افزايش میزان تولید در واحد سطح
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