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 تعریف مساله:

باشد كه مي Arecaceaeيك گونه تك لپه و دو پايه متعلق به خانواده ( .Phoenix dactylifera Lنخل خرما )
میلیون و  1. اين گیاه در ايران با تولید بیش از عمده در صنعت صادرات ايران است باغيمحصوالت  بطوركلي يكي از

متاسفانه در ايران میزان بازدهي تولید خرما در سطح جهان  را به خود اختصاص داده است.  دوم رتبههزار تن خرما  83
در تن  12در مصر  وتن  5در كشور ما حدود  )مجول( اين رقممیزان تولید تولید خرما در هر هكتار نسبتا پائین است. 

كه اين اهداف  ،كه از اهداف مهم كشت بافت تكثیر ارقام برتر و همچنین سالم سازی آن مي باشدنجائيآاز است. هكتار 
با توجه به سطح زير جه میتوان یدر نتبا روش تكثیر خرما با استفاده از تكنیك جنین زائي غیرجنسي قابل دسترسي است 

هكتار آن به رقم مجول تخصیص يابد و با توجه به عملكرد  48000ني حدود آن يع 20%اگر فقط  ،كشت خرما در ايران
تن خرما در كشور  360000توان به افزايش تولید ساالنه تن مي باشد مي 12اين درخت كه به طور میانگین در هكتار 

 نخل خرما .باشد داشتهباغداران تواند نقش بسیار مهمي در مناطق خرما خیز كشور و بهبود معاش دست يافت كه مي

-شود كه غني از مواد غذايي است. اين محصول در جنبهيك محصول امرار معاشي مهم در نواحي بیاباني محسوب مي

های اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي تاثیر به سزايي در مناطق روستايي دارد. تكثیر درختان خرما به دلیل چرخه زندگي 
گیرد. در حالت معمولي، تكثیر اكثر ارقام خرما از يشي به كندی صورت ميهای مناسب تكثیر روطوالني و نبود روش

و  بوده روش به داليل متعدد نامناسب گیرد. اما هر دوطريق جنسي با بذر و غیرجنسي از طريق پاجوش صورت مي
 شود. امروزه جهت تكثیر خرما از روش كشت بافت استفاده مي
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تواند مواد گیاهي مورد نیاز برای تحقق تكنیك كشت بافت گیاهي به عنوان يك روش تجاری تكثیر مي
 دوخرما به  یاشهیدرون شكشت  .های خرمای كشور تامین نمايداهداف برنامه های توسعه، احیا و اصالح نخلستان

زايي غیراولین روش ريزازديادی از طريق جنین .شوديانجام م يي مستقیمزااندام  .2 يي غیرجنسيزانیجن .1روش 
ترين جنسي يكي از رايجزائي غیرهای حاصل از مريستم است. جنینی كالوسباشد كه اين روش بر پايهجنسي مي

آمیز است كه به طور وسیع ها جهت باززايي گیاهان نخل خرما است. اين روش يكي از متدهای موفقیتتكنیك
 . گیردای نخل خرما در سراسر دنیا مورد استفاده قرار ميودهجهت تكثیر ت
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