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مقدمه       
تجاری  تولید  و  باززایی  منظور  به  بافت  کشت  شیوه های  کاربرد 
و  گرفته  صورت  اخیر  قرن  نیم  در  که  است  پیشرفتی  کامل  گیاه 
جایگزین  گیاهی  گونه های  از  بسیاری  ازدیاد  برای  حاضر  حال  در 
روش های عادی تکثیر شده است. نیاز به حجم انبوه پاجوش برای 
احیاي  و  اصالح  ضرورت  همچنین  و  توسعه ای  برنامه های  اجرای 
باغی کشور که  به عنوان دومین محصول مهم  نخلستان های خرما 
در اثر جنگ تحمیلي و یا شرایط خشکسالي از بین رفته یا خسارت 
دیده اند، موجب شد تا بجاي تکثیر خرما به روش سنتي، استفاده از 
تکنیك کشت بافت مورد توجه قرار گیرد ولی احتمال بروز تغییراتی 
در نتاج حاصله در طي این فرآیند وجود دارد که به ویژه در مورد 
ارقام تجاري از اهمیت بسیار باالیي برخوردار بوده و موجب بروز 
نگراني هایي در سیاست گذاران و بهره برداران مرتبط با این محصول 
حال  در  که  است  داده  نشان  شده  انجام  بررسی های  است.  شده 
وجود  کشور  در  خرما  نخل  بافتی  کشت  درختان  گروه   3 حاضر 
و  تکثیر  مراحل  که  اول  گروه  روی  بر  انجام شده  تحقیقات  دارند. 
در سال 1364  و  کرده  از کشور طی  خارج  در  را  سازگاری خود 
بین ویژگی های  تفاوت معنی داری  وارد کشور شدند نشان داد که 
رویشی و زایشی درختان حاصل از کشت بافت با درختان حاصل از 
پاجوش وجود ندارد ولی در مورد گروه دوم که فقط مرحله تکثیر 
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بودند و گروه سوم که هر دو  از کشور گذرانده  خود را در خارج 
بودند  کرده  داخل کشور سپری  را  و سازگاری خود  تکثیر  مرحله 
برخی ناهنجاری های رویشی و زایشی مشاهده گردید که با تحقیقات 
و  رقم  به  آنها  درصد  و  نوع  می رسد  نظر  به  تاکنون،  شده  انجام 
شرایط به زراعی تولید وابسته بوده و در سنین اولیه بیشتر می باشد 
ثمردهی،  پایدار  به سن  و رسیدن  افزایش سن درخت  با  بطوریکه 
ناهنجاری ها کاهش چشمگیری پیدا می کند و درنتیجه احتمال دارد 

از نظر اقتصادی قابل صرف نظر کردن باشد. 

آشنایيباروشهايمعموليتکثیرخرما
الف- بذر:

تکثیر از طریق بذر)هسته( قدیمي ترین روش تکثیر نخل خرما بوده 
و تقریباً منشاء همه ارقام موجود در دنیا بذر است. تکثیر از طریق بذر 
در برنامه هاي تجاري تولید خرما روش منسوخ  شده اي مي باشد زیرا:

1. 50 درصد نهال هاي حاصله نر و 50 درصد ماده خواهند بود. 
2. طول دوره رویشي قبل از ثمر دهي در نهال هاي بذري زیاد و حدود 

15-10 سال مي باشد. 
3. تشخیص نهال بذري نر از نهال بذري ماده به راحتي امکان پذیر 

نیست . 
4. تکثیر از طریق بذر عمدتًا توأم با ظهور صفات نامطلوب در گیاه 

جدید مي باشد و کمتر از 10درصد از نهال هاي تولیدي داراي میوه 
با صفات مطلوب خواهند بود. 

ب- پاجوش:
تکثیر از طریق پاجوش منجر به حفظ صفات و خصوصیات پایه مادری 
و  رایج ترین، مناسب ترین  و درحال حاضر  گیاه جدید می گردد  در 
ارزانترین روش تکثیر نخل در دنیاست که توسط نخل کاران ایران 

در نخلستان ها انجام می شود.  

شناختویژگیهایپاجوشخوب:
1- پایه مادری شاداب و سالم باشد. 

2- پاجوش باید جوان، استوانه اي و در مرحله رشد سریع باشد. 
3- پاجوش بایستی ریشه دار باشد. 

4- توسط کارگران ماهر جداسازی شده باشد .
5- محل قطع پاجوش باید کوچك ، صاف و بدون ترک خوردگی باشد .

6- هیچ گونه آلودگی به آفات و بیماری ها نداشته باشد. 
7- تعداد پاجوش های متصل به تنه مادری نباید زیاد باشد .

8- وزن پاجوش بین 10- 25 کیلوگرم باشد. 
9- پاجوش بین 5-3 ساله باشد و قطر تنه آن 20 – 35 سانتی متر 

باشد.       
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در هر فصل انجام داد. 
• مدت زمان تولید نهال به حد قابل مالحظه ای کاهش می یابد.

• امکان تکثیر ارقام ماده برتر، واریته های مقاوم به بیماریها و شوری 
با  پر گرده  نر  پایه های  انبوه  تولید  و همچنین  تنش های محیطی  و 

ویژگیهای مطلوب وجود دارد.
هستند  یافته  توسعه  ریشه  سیستم  دارای  بافت  کشت  • نهال های 
بنابراین درصد بقاء آنها در مزرعه حدود 100درصد است ضمن 
اینکه جهت استقرار در مزرعه به آب زیادی )برخالف پاجوش( نیاز 

ندارند.
• انتقال نهال راحت تر و هزینه انتقال آن پائین است.

• خطر انتشار آفات و بیماری های نخل از یك منطقه به منطقه دیگر 
یا از یك کشور به کشور دیگر وجود ندارد یا بسیار نادر است.

• تولید باغات یکدست از نظر ساختار ژنتیکی و ظاهری، رشد سریع 
و ثمردهی زودهنگام را می توان از دیگر مزایای کشت بافت نام برد.

ارقامخرمايتکثیرشدهازطریقکشتبافت:
حیانی،  ابونارنجا،  ابومعان،  کوش زاباد،  برحی،  خرمای  ارقام  تاکنون 
عجوه،  خالص،  سیف،  نبات  هاللی،  نر،  جارویس  پیارم،  شی شی، 
تکثیر  بافت  کشت  طریق  از  ماده  فرد  نر،  فرد  زاهدی،  خضراوی، 

شده اند.

معایبتکثیرازطریقپاجوش:
• تولید پاجوش در دوره کوتاهی از زندگی نخل صورت می گیرد. 

• درصد تلفات نسبتًا باال و نیاز به واکاری مجدد دارد. 
• براي ثمردهي به زمان نسبتًا طوالني نیاز است. 

• امکان تولید انبوه نهال وجود ندارد. 
• نیاز به کارگر ماهر و مجرب جهت جداسازی از تنه مادری است. 

• هزینه جداسازی زیاد است. 
• انتشار آفات و بیماری ها در این شیوه زیاد است.

ج- کشت بافت:
کشت بافت گیاهی عبارت از تکنیکی برای تولید و تکثیر گیاه کامل 
انبوه و سریع  ازدیاد  گیاه مي باشد.  بافت  یا  از سلول  از بخش هایی 
همگروه ها و همچنین ایجاد، نگهداری و توزیع همگروه هایی که از نظر 
بیماری خاصی آزمون شده اند، ویژگی های بارز تکنیك کشت بافت 

شمرده می شوند. 

آشنایيباروشتکثیرکشتبافتومزایاياستفادهازآن:
• درختان خرمای حاصل از کشت بافت کاماًل شبیه به والدین هستند.

• امکان تولید انبوه نهال شبیه به گیاه مادری وجود دارد.
• رقم های کمیاب خرما را می توان در مقیاس وسیع تولید نمود.

• تکثیر نخل خرما به روش کشت بافت را می توان در هر زمان و 
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شناختانــواعناهنجاریهایدرختـانتکثیـرشـدهبا
کشتبافت:

در بررسی وضعیت رویشی و زایشی نهال های تکثیر شده به روش 
کشت بافت برخی ناهنجاری ها از جمله کوتوله گی، خمیدگی انتهایی، 
رویشی، سیاه سوختگی،  اندازه  از  بیش  رشد  گل آذین،  پیچیده شدن 
گوناگونی در رنگ برگچه، بدشکلی پاجوش، پاجوش نابجا، سفید شدن 
چند  پارتنوکارپ،  میوه های  تولید  و  گل ها  تلقیح  عدم  برگ،  رنگ 
برچه ای شدن، تأخیر در گلدهی و ناهمرسی در خوشه میوه، کاهش 

گلدهی و تولید میوه مشاهده شده است.

1- کوتوله گی 
در  کاشت  زمان  از  سال   5 تا   4 گذشت  از  پس  کوتوله  گیاهان 
مزرعه کمتر از یك متر رشد می کنند در حالی که گیاهان نرمال به 
طور متوسط بیشتر از 3 متر ارتفاع دارند. گاهی این کوتوله گی در 
جوان  برگ های  حالی که  در  می گردد  مشاهده  قدیمی تر  برگ های 
رشد عادی دارند. کوتولگی باعث کاهش طول برگ می شود و اندازه 
برگ  قرار می دهد. کاهش در ساختار  تاثیر  نیز تحت  را  برگچه ها 
و اندازه سایه انداز، عملکرد برگ را تحت تاثیر قرار داده و موجب 
کاهش فتوسنتز مي شود و در نتیجه رشد را به میزان زیادی کاهش 
کاهش  و  خرما  درختان  باعث ضعف  همچنین  کوتوله گی  می دهد. 

تولید پاجوش می گردد)تصاویر شماره 1 و2(.     
                                  

 

تصویر شماره 1- کوتوله گی - رقم برحی – جیرفت.

تصویر شماره 2- کوتوله گی- رقم خالص- بم- عزیزآباد.

2-  چند برچه ای شدن  
مادگی در خرما سه برچه ای است. بعد از عمل تلقیح معموال یکی از 
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برچه ها رشد می نماید و به مرحله نهایی رشد می رسد. در مواردی 
که گل ها به هر دلیلی تلقیح نشوند هر سه گل به میوه تبدیل شده 
که به این حالت چند برچه ای شدن و یا پارتنوکارپی  می گویند و 
عمومًا در مرحله حبابوک ریزش می کند و در مواردی ممکن است تا 
پایان مرحله برداشت هم باقی بماند، و این در حالي است که میوه ها 
از وضعیت رشد و ظاهر مناسبی برخوردار نیستند )تصویر شماره3(. 

تصویر شماره 3- چند برچه ای شدن- رقم برحی- جیرفت.

3- یچیده شدن گل آذین  
گل آذین ها به شکل پیچ خورده  بوده و تعداد خوشه های گل کمی بر 
روی گل آذین قرار دارد. میوه ها اغلب پارتنوکارپ است و عملکرد 

پایین خواهد بود)تصاویر شماره 4 و 5(.

 

تصویر شماره 4- پیچیده شدن گل آذین  - رقم برحی – جیرفت.

تصویر شماره 5- پیچیده شدن گل آذین - رقم برحی – جیرفت.
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4- خمیدگی انتهایی  
در این حالت برگ های مریستم انتهایی به حالت خوابیده قرار گرفته 

و به شکل افراشته و عمودي ظاهر نمی شوند )تصویر شماره 6 (. 

تصویر شماره 6- خمیدگی انتهایی - رقم برحی – جیرفت.

5- رشد بیش از اندازه رویشی  
در این وضعیت درخت بیش از حالت طبیعی برگ تولید کرده و 

انبوهی از برگها درخت را احاطه مي کند )تصویر شماره7(     

تصویر شماره7- رشد بیش از اندازه رویشی - رقم مجول- دارستان.

6- گوناگونی در رنگ برگچه    
برخی برگچه های یك برگ، دو رنگ ) ابلق( می شوند) تصویر شماره 8(.    

تصویر شماره 8-گوناگونی در رنگ برگچه- رقم برحی- امارات متحده عربی.
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7- سفید شدن رنگ برگ  
می شوند  رنگ  سفید  و  پریده  رنگ  درخت  یك  برگ های  برخی 

)تصویر شماره9(. 

     تصویر شماره 9- سفید شدن رنگ برگ- رقم ابونارنجا- بم- عزیزآباد.
8- سیاه سوختگی 

برگهای مریستم انتهایی به حالت سوخته و سیاه رنگ درمي آیند. 
9- عدم تلقیح گل ها و تولید میوه های پارتنوکارپ  

بررسی های صورت گرفته گرده افشانی ناموفق و تشکیل میوه بسیار 
این   . می دهد  نشان  ارقام  برخی  بافتی  کشت  درختان  در  را  پایین 
نتایج در بررسی های ارقام کشت بافتی دیگر نقاط دنیا نیز دیده شده 
به گونه  ای که در سال های اولیه ثمردهی درصد باالیی از میوه های 
پارتنوکارپ به چشم می خورد. تولید این چنین میوه هایی باعث کاهش 
چشمگیری در میزان محصول می شود. شاید این درختان در مقایسه 

با درختــان حاصل از پاجــوش به گــرده افشانی سنگین تری نیاز 
دارند. به احتمال زیاد عدم تشکیل میوه درنهال های جوان کشت بافتی 
بنا به دالیل متعددی است که موجب کندی رشد لوله گرده در مراحل 
اولیه رشد میوه میگردند و احتماال سطوح باالی اسید آبسیزیك در این 

دوره نیز موجب تشدید این حالت مي شود )تصویر شماره 10(. 

تصویر شماره 10- عدم تلقیح گل ها و تولید  میوه های پارتنوکارپ- رقم پیارم- ارزوئیه.

10- تأخیر در گلدهی 
در این حالت گیاه چندین سال در وضعیت رشد رویشی باقی می ماند 

و با تأخیر وارد مرحله رشد زایشی می شود )تصویر شماره 11(.
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 تصویر شماره 11- تأخیر در گلدهی- رقم زاهدی- دارستان.

11- ناهمرسی در خوشه میوه  
در خوشه  این گیاهان برخی میوه ها به مرحله کامل رشد رسیده اند و 

برخی دیگر نارس و یا پارتنوکارپ هستند)تصویر شماره 12(.

تصویر شماره 12- ناهمرسی در خوشه میوه- رقم خالص- ارزوئیه.

12-بدشکلی پاجوش، پاجوش نابجا  
اطراف  در  نابجا  و  فرم  بد  پاجوش های  از  انبوهی  این وضعیت  در 

درخت به چشم می خورد )تصویر شماره 13(.
 

تصویر شماره 13- بدشکلی پاجوش ، پاجوش نابجا- رقم ابونارنجا- بم- عزیزآباد.

13- آرایش غیر عادي برگچه ها بر روي برگ   
ارقام  برخی  در  برگ  روي  برگچه ها  غیرعادی  آرایش  مورد  چند 
کشت بافتی دیده شد. این حالت در سال 2007 میالدی در مطالعات 
اَلکعبی و همکارانش در امارات متحده عربی در رقم برحی دیده شده 

است )تصویر شماره14(. 
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تصویر شماره 14- آرایش غیرعادی برگچه ها بر روي برگ- رقم خالص- بم- عزیزآباد.

14- کاهش گل دهی   
کاهش  نتیجه  در  و  تلقیح شده  کمی  گل های  تعداد  حالت  این  در 

گل دهی ، میوه کمی تولید می گردد )تصویر شماره 15(. 

تصویر شماره 15 -کاهش گل دهی- رقم مجول- شهداد.
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خودرابیازمایید:

1- آیا مزایای تکثیر درختان خرما به روش کشت بافت را می  دانید؟

2- انواع ناهنجاری های مشاهده شده در تکثیر درختان خرما  به روش 

کشت بافت را نام ببرید؟

3- مهمترین نوع ناهنجاری در درختان خرمای تکثیر یافته به روش 

کشت بافت که موجب کاهش چشمگیری در میزان محصول می شود 

چیست؟


