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 مقدمه -9
از جمعیت جهان را  درصد 51ترین گیاهان زراعی در جهان است که غذای بیش از  برنج یکی از مهم

از کالری  درصد 76یاز جمعیت جهان و بالغ بر ن مورداز کالری  درصد 21برنج بیش از . کند تامین می

با افزایش سریع (. 2119، همکارانفیتزجرالد و ) کند جمعیت جنوب شرق آسیا را تامین می ی روزانه

هاست، تقاضا برای تولید  که برنج منبع غذایی اصلی آن توسعه  درحالدر کشورهای  بویژهجمعیت جهان، 

 .برنج افزایش یافته است

چشمگیری  طور بهپاکوتاه و برنج هیبرید  یری ارقام نیمهکارگ بههرچند که عملکرد و تولید برنج با 

برای نمونه، کاهش سطح  .های متعددی بر سر راه افزایش تولید برنج وجود دارند زایش یافت، هنوز گلوگاهاف

درصدی تلفات   31های زنده و افزایش  زیر کشت در اثر تغییر کاربری و شور شدن اراضی، افزایش فشار تنش

ترین  های اصالح شده یکی از مهم استفاده از واریته(. 2119اسکامنیوتی و گور، ) ها محصول در اثر بیماری

 . های زنده و غیرزنده است ها در افزایش عملکرد و کیفیت محصول و کاهش خسارت ناشی از تنش روش

های زنده و  برای اصالح گیاهان در جهت افزایش تولید، بهبود کیفیت و رفع حساسیت به تنش

تالقی و گزینش، بیوتکنولوژی و مهندسی کارهای مختلفی از جمله اصالح کالسیک بر اساس  غیرزنده راه

دلیل سرعت،  ژنتیک و اصالح به کمک جهش وجود دارد، که در این میان روش اصالح به کمک جهش به

 . کارایی و سادگی نقش مهمی در اصالح و معرفی ارقام جدید بر عهده داشته است
 

 تعريف جهش -2
، توارث به نسل بعدی را داشته باشدوزوم که قابلیت ژنتیکی یا ژنوم و یا کروم ی هرگونه تغییر در ماده

در ابتدای کشف . گویند جهش یا موتاسیون می ،پیدا کند یا نکند( وتیپینف) که بروز خارجی اعم از این

بودند و لزوماً موروثی  یپیکه عموماً ظاهری و یا فنوت شد یکاربرده م موتاسیون این واژه برای تغییراتی به

ژنتیک مولکولی، امروزه این واژه صرفاً بر آن  و یشناس ستیاز کشفیات جدید در قلمرو ز اما بعد .نبودند

 . باشد انتقال از یک نسل به نسل بعدی در همان موجود می که قابل شود یتغییراتی اطالق م

وجود  هیافته را ب جهش ی رخ دهد، یک منطقه (سوماتیک) های غیرجنسی اگر موتاسیون در سلول

اما . شود گفته می که به چنین موتاسیونی جهش سوماتیک ،ه به نسل بعد منتقل نخواهد شدآورد ک می

این جهش به  و در نتیجه فتدا میهای جنسی اتفاق  در سلول جهشی که مدنظر ما است، جهشی است که

 .گذارد میتاثیر نسل بعد ، بر ساختار ژنوم DNAموتاسیون با تغییر در  ،بنابراین. شود مینسل بعد منتقل 

تواند در اثر اشتباه در هنگام همانندسازی و یا یک باز آلی و یا حذف و  می DNAاین تغییرات در توالی 

 ی افتهی رییتغ واکنش از طریقخود را  ،ژنوتیپیارثی تغییرات این  .انجام گیرد DNAاضافه شدن یک قطعه از 

گیری  هم شامل شکل ،ها جهشاین . دهند مییافته در مقایسه با اجداد موتاسیون نیافته نشان  جهشگیاه 

 . دشو صفات مورفولوژیک و هم شامل رفتار فیزیولوژیک گیاه در رابطه با عوامل محیطی می

 

 ستردهگكمبود 
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حامل ژن  و هشدو فردی که در آن تغییرات حاصل  جهشاصطالح در تغییرات ارثی را  ی پدیده

الم دارای فنوتیپ طبیعی اصطالح تیپ وحشی در مقابل، به افراد س .نامند را موتانت مییافته است  جهش

 .شود اطالق می

. دارد ییسزا این پدیده در تحول موجودات زنده نقش به. مهم طبیعت است یها دهیجهش یکی از پد

و  ندیآ یم صورت صفات ارثی جدید در این تغییرات به. هاست اساس جهش تغییرات ساختمان شیمیایی ژن

 بویژه ی،شناس ستیمقوالت در ز نیتر یجهش یکی از اساس .شوند یر مدر میان افراد یک جامعه منتش

در پزشکی،  ، یعنیعملی وابسته به آن یها مولکولی و اختصاصا در ژنتیک مولکولی و رشته یشناس ستیز

  .باشد یو کشاورزی م یپرور دام

 2های القایی جهشو  1خودی خودبه های ی جهش به دو دستهها  آن اتوان براساس منش ها را می جهش

عمل یک  ی که جهش القایی در نتیجه ، در حالیدهد میخودی در طبیعت رخ  جهش خودبه. تقسیم کرد

خودی مکانیسمی است که با آن صفات جدید در طبیعت ایجاد  جهش خودبه. آید میوجود  زا به عامل جهش

که بر اثر تغییر  ته و یا اینموجود تالقی یافوحشی قادر به حیات با انواع  ها یافته شود، سپس جهش می

خودی و القایی وجود  تمایز واضحی بین جهش خودبه. نمایند پلوئیدی در فرآیند تکاملی طبیعت شرکت می

آید، ممکن است القایی باشد، زیرا تمامی گیاهان در طبیعت  خودی می آنچه به نظر یک جهش خودبه. ندارد

همچنین جهشی که پس از تیمار مواد گیاهی با یک عامل  .دباشن در معرض پرتوتابی طبیعی با دز پایین می

 .خودی باشد طور اتفاقی یک جهش خودبه شود ممکن است به زا شناسایی می جهش

محصول آن ژن که پروتئین است تغییر خواهد نمود که ممکن  ،افتدبیداخل یک ژن اتفاق  جهشگر ا

به وقوع موتاسیون بستگی  DNAنیز فرآیند تکامل در برخی موارد . است روی عملکرد سلول تاثیرگذار باشد

تواند در  تغییرات ایجاد شده توسط آن در ژنوم آن می ی جهش بسته به میزان بزرگی و دامنه .خواهد داشت

 :دو سطح تعریف شود

را شامل شده و تحت عنوان  ی از آنبخشیا کروموزوم  ی هایی که همه جهش: یدر سطح کروموزومجهش  .1

عموماً به دو دسته های کروموزومی  جهش. شوند های بزرگ شناخته می روموزومی یا جهشهای ک جهش

در ساختمان  دوم ی دستهو  بودهها  ناهنجاری در تعداد کروموزوم اول شامل ی دستهشوند که  تقسیم می

جابجایی  وصل وو های کروموزومی شامل حذف یا افزایش و قطع  موتاسیون. کند ها تغییر ایجاد می کروموزوم

 :کنند صورت زیر بروز می هایی از یک یا تمامی یک یا چند ژن و کروموزوم است و به قسمت

کند و  در این حالت بدون بریدگی و شکستگی کروموزوم بروز می: ها ناهنجاری در تعداد کروموزوم. الف

 .وپلوئیدی استیپلوئیدی و آن شامل پلی

موتاسیون با شکستگی کروموزوم همراه است و شامل نوع این : ها های ساختمانی کروموزوم ناهنجاری. ب

 . است( افزایش کروموزومی) و مضاعف شدن( کاهش کروموزومی) جابجایی، وارونگی، حذف شدن

                                                 
1. Spontaneous 

2. Induced 
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 و شود؛ نیز گفته می 1یا وتاسیون نقطهم و به آن شدهکه منجر به تغییر در ساختار یک ژن : در سطح ژن. 2

وتید با ئکلوای یک ن در موتاسیون نقطه. دشو در ترتیب و توالی یک ژن می (bp) سبب تغییر یک جفت باز

به دو دسته ای  طور کلی موتاسیون نقطه هب. دشو تعویض می RNAیا  DNA ی در رشته یوتید دیگرئکلون

 :دشو می تقسیم

و یا یک باز که شامل جایگزینی یک باز پورینی با یک باز پورینی دیگر : 2جانشینیای  موتاسیون نقطه( الف

 .باشد می یدینی با یک باز پیریمیدینی دیگرپیریم

طور  هب .شود در این حالت یک باز پورین با یک باز پیریمیدینی جایگزین می: 3ای تقاطعی موتاسیون نقطه( ب

 .تر است ای رایج نقطه جهشتقاطعی نسبت به  جهشکلی 

هرگاه آسیب وارده بر ماده ژنتیک . دوش هرگونه تغییری در ترادف بازهای یک ژن به جهش منجر می

فقط به قسمت بسیار محدودی از کروموزوم و بر یک یا تعداد کمی از نوکلئوتیدهای اسیدنوکلئیک اثر 

ها تنها در یک نقطه از کروموزوم  این قبیل جهش. شود تغییر حاصله جهش محدود محسوب می ،بگذارد

جا که  از آن. باشد (Aبه  a) یا غالب (a به A) مغلوبجهش ژنی ممکن است . نمایند تغییراتی ایجاد می

تر  جهش ژنی مغلوب معمولشود،  جهش معموالً باعث خراب شدن ژن و از دست رفتن بیان و فعالیت آن می

جهش  آلل از دو آللد، زیرا فقط یک شثر آن در نسل بعد ظاهر خواهد ا، باشداگر جهش ژنی مغلوب . است

در واقع، در اثر خودگشنی . پوشاند هتروزیگوت اثر ژن مغلوب موتانت را میژنوتیپ  اینو آلل دیگر در  یافته

طور همزمان  که هر دو آلل یک ژن بهصورتی در  .دنشو در نسل بعد ظاهر می (aa) های موتانت بوتهگیاه، 

به موتانت خواهد شد که این حالت به ندرت در همان نسل باعث تولید فنوتیپ جهش یابند، ژن مغلوب 

  .بالفاصله قابل مشاهده خواهد بود( aبه  A) ژن موتانت غالب در مقابل،. پیوندد وقوع می
 

 به لحاظ عملکرد يا نقطه ونيانواع موتاس -3
کد وجود آمدن  هسبب ب DNAای است که در توالی  نوعی موتاسیون نقطه: 4معنی موتاسیون بی. 1

ن حاصله ممکن است یک محصول بریده شده، غیر در نتیجه، پروتئی. دشو می mRNAروی رشته  5توقف

 .صورت ناپایدار باشد هکامل و یا بدون عملکرد و ب

تواند سبب  ید میتوئکلوای است که در آن تغییر یک ن نوعی موتاسیون نقطه: 6موتاسیون بدمعنی. 2

پپتید شده و  دیگری وارد زنجیره پلی ی آن، اسیدآمینه ی که در نتیجه شود mRNAرشته  کدوندر  تغییر

های  ناهنجاری شکل و برخی دیگر از خونی داسی تاالسمی و بیماری کم. دشو اصلی می ی اسیدآمینهجایگزین 

 ل، ـشک یـداس خونی مـاری کـدر بیم ،الـوان مثـعن هب. دـباشن های بارز این نوع موتاسیون می ژنتیکی از نمونه

 
                                                 

1. Point mutation 

2. Transition 

3. Transversion 

4. Nonsense mutation 

5. Stop codon 

6. Missense mutation 
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های قرمزی  گلبول) هموگلوبین ی ساخت زنجیره ر فرآیندد که دشو سبب میید توئکلوندر یک باز  موتاسیون

 ی به جای اسید آمینه Valوالین  ی ، اسید آمینه(عهده دارند رسانی را در خون بر اکسیژن ی که وظیفه

های ساخته شده شکل طبیعی نداشته و به هم  هموگلوبین ،در نتیجه. ساخته شود Gluگلوتامین 

 .چسبند می

که یک اسید  DNA ی باز در رشته توالی سه) کدوناین نوع جهش در توالی : 1موتاسیون خاموش. 3

نهایی تغییری  ی ولی توالی اسید آمینه کند، مییک اسید آمینه تغییر ایجاد  (کنند خاص را رمز می ی آمینه

 .نماید تغییر می دیگری از همان اسید آمینه کدونیک نوع اسید آمینه، به  کدوندر واقع . نخواهد نمود
 

 انواع جهش  -4
، به سه دسته تقسیم دارندکه چه تاثیری بر فنوتیپ موجود زنده  ها را بسته به این توان جهش می

 .نمود

های  جهش. دهند شود که شایستگی فرد را کاهش می هایی گفته می به جهش :مضر یها جهش -الف

  .کند ها عمل می گونه جهش این زیرا انتخاب طبیعی علیه افراد واجد ،شوند از جمعیت حذف می اغلبمضر 

ها نه سودمند است  هایی هستند که تاثیرات فنوتیپی آن های خنثی آن جهش :يخنث یها جهش -ب

گیرند و ممکن است در جمعیت باقی بمانند یا  و نه مضر و معموالً توسط انتخاب طبیعی تحت تاثیر قرار نمی

 .از بین بروند

که  های حاصله به دلیل این هایی هستند که آلل آنهای سودمند  جهش :ديمف یها جهش -ج

ها تمایل دارند که در  نهایت این جهشدر . مانند دهند، باقی می جهش را افزایش می سازگاری فرد حامل

 . شود طی فرایند تثبیت، یک آلل جایگزین آلل دیگر می. جمعیت تثبیت شوند

 ی که ما و دیگر موجودات زنده فرآورده از آنجا .اند فایده آور یا بی ها از نظر ارزش بقا زیان بیشتر جهش

های موجود ما باید نزدیک به آن چیزی باشد که محیطی که ما و اجداد  انتخاب طبیعی هستیم، مجموعه ژن

های موجود در یک  کامل ژنی  عالوه بر این، مجموعه. است کرده تر ایجاب می ایم آن را بیش ما در آن زیسته

ها اگر جهش پیدا کنند،  بسیاری از این ژن ،بنابراین. وجود آورده باشند همتوازنی را ب فرد، باید ترکیب

ها باعث ایجاد  به ندرت جهش ،از این رو. احتمال اینکه توازن موجود برقرار بماند بسیار اندک خواهد بود

برخی از این . ند هستندها سودم این جهش ا در موارد به نسبت نادری نیزما. شوند ها می تغییرات مفید در ژن

های  در این گونه موارد، افرادی که دارای ژن. دهند ها به جانوران در رقابت با دیگران برتری می جهش

این فرایند هم علت . ها هستند از میان خواهند رفت مانند و افرادی که فاقد آن یافته هستند باقی می جهش

ای را که منجر به از بین رفتن کامل  ی از تغییرات عمدهمعین و هم بسیار ی ی درون یک گونهیتغییرات جز

 . دهد شود توضیح می یک گونه می

 

                                                 
1. Silent mutation 
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در معرض  هاگزارش نمود که میزان جهش در گیاه جو پس از اینکه بذر 1استدلر 1928در سال 

افزایش را برای  X ی اشعه 2سال قبل از آن مولر. یا رادیوم قرار گرفتند، افزایش یافت x ی پرتوتابی اشعه

وجود آورد که ممکن است  ها بالفاصله این نظر را به این یافته. کار برد به 3فراوانی جهش در مگس سرکه

. دشوگیاهی  ی نژادی گیاهان با گسترش تنوع ژنتیکی گونه های القایی موجب شتاب در به استفاده از جهش

 .دشو نامیده می 4نژادی جهشی این دستاورد در اصالح نباتات اغلب به

های  پالسم دارای آلل های کالسیک اصالحی دسترسی محدود به ژرم یکی از موانع موجود بر سر روش

تواند آلل یا ژنی که تاکنون در  ها این است که این روش می برتری اصلی جهش بر دیگر روش. مفید است

ک الین موتانت نسبت به رقم که تغییرات ایجاد شده در ی وجود بیاورد، و نیز این طبیعت دیده نشده را نیز به

اصالح به کمک . رود شمار می تواند محدود بوده و لذا برای رفع نقص ارقام برتر روش مناسبی به اولیه می

 طور به. شود، مفید واقع شده است دیده نمی موردنظردر مواردی که تنوع طبیعی در صفت  بویژهجهش 

هایی که ارزش اقتصادی و زراعی  یافته تخاب شده و جهشهایی که ارزش اقتصادی دارند ان یافته سنتی، جهش

 .شوند خاصی ندارند در فرآیند کشت و گزینش حذف می
 

 يیالقا جهش جاديا عوامل -5
ها تحت اثر شرایط محیطی و در زمان انتقال از یک نسل  جهش طبیعی فرآیندی است که طی آن ژن

تناوب وقوع . های خود به خودی کم است ر وقوع جهشمقدا. کنند طور دائمی تغییر پیدا می به نسل بعد به

یعنی احتمال  11-8حدود  DNAآن بر اساس بعضی محاسبات برای هر جفت باز در هر نسل همانندسازی 

رخ  11-8تا  11-5در طبیعت، جهش ژنتیکی در گیاهان با فراوانی بین . صدمیلیون جفت باز است یک در

های  هرچند که فراوانی جهش. گیرد گیاهان قرار می ی مورد استفادهداده و در فرآیند سازگاری و تکامل 

ها بسیار  گیری آن رسد، اما عمال حوادث نادری هستند که ردیابی و اندازه نظر می طبیعی برای تکامل کافی به

 کنند بسیار گران که از تنوع ژنتیکی صفات مفید برای اصالح گیاهان استفاده می مشکل بوده و برای اصالح

ها برای القای  زا، از قبیل مواد شیمیایی و تابش برای حل این مشکل، از عوامل جهش. کم و ناکافی است

های مطلوب استفاده  یافته جهش و ایجاد تنوع ژنتیکی استفاده شده و از تنوع حاصل برای گزینش جهش

طبیعی گیاه است که  در واقع، جهش مصنوعی فشرده کردن زمان و سرعت بخشیدن به روند تکامل. شود می

ناکاگاوا، ) گر بتواند در طول عمر خود شانس برخورد با صفت مورد نظر خود را بیابد شود تا اصالح باعث می

2119.) 

، حرارت زیاد و یا X و UV گاما، های برخی از عوامل مانند اشعهبا پیشرفت علم، بشر دریافت که 

یا عوامل موتاژن  ها که به آن موتاسیون باشند ی د کنندهتوانند از عوامل ایجا برخی از مواد شیمیایی می

  انتـود آمده موتـوج ا بهـه ای آنـه می در ژنئموجوداتی که در اثر جهش تغییرات دا .شود گفته میزا  جهش

                                                 
1. Stadler 

2. Muller 

3. Drosophila 

4. Mutation breeding 
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برای اولین  "اصالح موتاسیونی"یا  "زا اصالح به کمک عوامل جهش"اصطالح . شوند نامیده می( یافته جهش)

 یافته استفاده شد های جهش توسط فریزلبن و لین برای القای جهش به منظور تولید الین 1944ل بار در سا

زا راهی است برای اصالحگران تا شانس دستیابی به  اصالح به کمک عوامل جهش(. 2112تِرا و شو،  فورس)

 .اند ز بین رفتههای مفیدی را پیدا کنند که در طبیعت وجود نداشته یا در طی تکامل ا برخی از ویژگی

مورد استفاده برای افزایش فراوانی جهش در  ی زا عناصر عمده پرتوهای یونیزه و مواد شیمیایی جهش

در  x ی اشعه. استبنفش و لیزر  یها، گاما، ماورا ، نوترونx ی پرتوتابی شامل اشعه. باشند گیاهان می

 یسادگ جا در دسترس بوده و به همه x ی اشعهزیرا ابزار  ،رفت طور وسیعی به کار می های قدیمی به آزمایش

نسبت به گرده را با دزهای  ی ا دانهـتوان بذرها، گیاهان، ی می x ی ستفاده از اشعهبا ا. شده است اجرا می

پرتوتابی نوترون در . شدکتورهای اتمی امکان استفاده از پرتوتابی نوترونی فراهم آبا ایجاد ر. دقیق تیمار نمود

 . رود سازد و اصوالً برای بذرها به کار می ها وارد می خسارت شدیدتری به کروموزوم x ی عهمقایسه با اش

تری به  خسارت کم ،دشو های رادیواکتیو خارج می بالت رادیواکتیو یا ایزوتوپگاما که از کُ ی اشعه

گیاهی از قبیل  های گیاهی وارد ساخته و تقریباً برای پرتوتابی تمام گیاهان و یا تمام قسمت یها سلول

ها باید با  تمام انواع پرتوتابی .لیزر اخیراً مطرح شده است ی استفاده از اشعه. رود یگرده به کار م ی دانه

دز اشعه با . اند مورد استفاده قرار گیرد دستگاه باتجربه یریکارگ احتیاط زیاد و به دست افرادی که در به

بود و  (R) با واحد 1ننتگِرُ ی دز اشعهواحد قدیمی . دشو تعیین می تابششدت پرتوتابی و طول مدت 

بود و  2واحد بعدی، راد. شود با گذر اشعه از بدن موجود تولید میکه است مقیاسی از تعداد یونیزاسیونی 

یک . باشد راد می 111دهند و معادل  نشان می Gyاست که آن را با  3گیری گری جدیدترین واحد اندازه

 .شود رژی معادل یک ژول ناشی از انواع پرتوها که به یک کیلوگرم از ماده منتقل میگری عبارت است از ان
 

 اشعه با ماريت طيشرا -6
ها توجه  های فیزیکی در گیاه وجود دارد که باید به آن تاثیر موتاژن ی متغیرهای متعددی در زمینه

 :شود

 (تغيير دز جذبي در واحد زمان)نرخ دز  -الف

بیشتری نسبت به  رنج نشان داده است که پرتوتابی با شدت زیاد، فراوانی جهشتحقیقات مختلف در ب

 .است Gyهمانطور که گفته شد، واحد دز جذبی . کند دز ایجاد می پرتوتابی با شدت کم

 

 

 

 

                                                 
1
 Roentgen 

2
 Rad 

3
 Gray 
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اكسيژن، آب موجود در بذر، درجه حرارت، شرایط قبل و بعد از تيمار، نوع ) عوامل محيطي -ب

 (ن دزپرتو یونيزان و ميزا

های آزاد داشته  از بین این عوامل، اکسیژن اثر بسیار مهمی دارد زیرا میل ترکیبی شدیدی با رادیکال

لذا پرتوتابی باید در شرایط خالء نسبی و حاوی نیتروژن خالص باشد و یا اینکه با . کند و تولید پراکسید می

 .تنظیم رطوبت، میزان اکسیژن در دسترس را کاهش داد

 (ژنوتيپ) بيولوژیکيعوامل  -ج

های مختلف درون یک گونه نسبت به  یکی از مسائل بیولوژیکی قابل توجه، میزان حساسیت واریته

ها ایجاد  تری نسبت به دیگر واریته ها تنوع بیش در شرایط مشابه برخی از واریته. باشد پرتوهای یونیزان می

 .کنند می

اعمال شود، نیروی آن قادر به شکستن پیوندهای  یونیزاسیون در نزدیکی یک کروموزوم که یدرصورت

نظیر جایگزینی یک باز نوکلئوتیدی توسط باز  ،DNAشیمیایی و ایجاد تغییرات ساختمانی مختلفی داخل 

داخل ساختمان ژن  DNAجهش ژنی ناشی از تغییر . باشد یم DNAباز در توالی  چندو حذف یک یا  گرید

ها، اتصال مجدد قطعات کروموزومی شکسته  ها، تغییر در توالی ژن های کروموزومی از حذف ژن جهش. است

 .شود یکروموزومی ایجاد م یها یطور واژگونه و سایر ناهنجار شده به
 

 یپرتوتاب از پس ينگهدار طيشرا -7
های مرتبط با اکسیژن را افزایش  ویژه در دمای باال، تخریبشدن زمان نگهداری پس از پرتو ب طوالنی

. نامیه کاهش پیدا کند ی ای طوالنی باشد که قوه ول مدت نگهداری پس از پرتوتابی نباید به اندازهط. دهد می

اسرع وقت باشد و در نتیجه بذر باید در  حداکثر زمان نگهداری، یک یا دو هفته در شرایط کنترل شده می

 .کشت شود

 

 

 

 

 

 

 

 
 (ولفینعکس از م) (گاماسل)دستگاه پرتودهی با اشعه گاما  -9شکل 
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تری نسبت به پرتوتابی تولید  کم بخش انیداشته و آثار ز یتر شیمیایی کاربرد ساده یزا عوامل جهش

 (EMS) 1ناتااتیل متان سولفبه نام آلکالوئیدی  یا ماده ،زا شیمیایی جهش ی ترین ماده معمول. کنند می

بذرها، . مورد استفاده قرار گیرد قوی است و باید با احتیاط زیاد یزا اتیل متان سولفانات سرطان. است

تیمار با . زا تیمار نمود ور نمودن در محلول شیمیایی جهش با غوطه توان یها را م و قلمه ها شهیها، ر جوانه

EMS ی نسبتاً ساده بوده و مانند اشعه x غلظت و مدت با . پرهزینه نیست و نیازی هم به دستگاه ندارد

شیمیایی در مقایسه با  یزا عوامل جهش. ی مورد استفاده متغیر استمحلول شیمیایی بسته به بخش گیاه

با وجود . آورند یوجود م تری را به کروموزومی کم یها یتر و ناهنجار های ژنی بیش جهش ی پرتوتابی یونیزه

 .باشد ینم ریپذ نوع خاصی از جهش را بتوان تولید نمود، امکان که یطور این، هدایت فرایند جهش به
 

 هاي كشت سلول سوماتيکی شجه -8
منبع یک ستم منشا یافته باشد، یهای گل یا بافت مر کاشت سلول سوماتیکی که از ساقه، برگ، اندام

و با اعمال گیرد  میبافت سلولی جدا شده و در یک محیط غذایی ضدعفونی شده قرار . تنوع ژنتیکی است

های نیشکر بازیابی شده  کلون بینوجود اختالف . ندپرداز ها به تقسیم و ایجاد گیاه می تغییرات الزم، سلول

باعث های والدی برای صفات ظاهری، مقاومت به بیماری و عملکرد  به کلوننسبت در محیط کشت بافت 

های جو، گندم، برنج، یوالف، توتون،  جهش در کشت بافت ،از آن زمان به بعد. شناسایی این پدیده گردید

. نامند های القا شده در کشت بافت را تنوعات سوماکلونی می جهش. ستزمینی گزارش شده ا ذرت و سیب

 اربردـکو پذیر نبوده  ممکن است فراوانی جهش باال باشد، ولی متاسفانه بسیاری از تنوعات سوماکلونی وراثت

برخی محققین با القای جهش به کمک عوامل موتاژن در محیط  .جهش دارند ی نژادی به طریقه اندکی در به

 .اند گیاهان موتانت را گزارش کرده ی شت بافت تهیهک
 

 EMS يیايميش عامل با يیزا جهش -1
ها  و تبدیل آن DNAزای شیمیایی به خاطر اینکه باعث تغییر ماهیت بازها در مولکول  عوامل جهش

های  د آللیجه برای تولینت درکنند و  تولید می 2هایی از نوع کارکردزا شوند، گاهی جهش به انواع دیگر می

برند غالباً باعث از  را از بین می DNAهایی از  های فیزیکی چون تکه که تابش یدرحالآل هستند،  غالب ایده

. های مغلوب کارآمدتر هستند یجه در القای جهشنت درشده و ( 3جهش کارکردزدا) دست رفتن فعالیت ژن

های مفید  تواند جهش یجه میدرنتا شده و ه ها باعث افزایش فراوانی جهش ای توسط موتاژن تیمارهای دوره

 (.2119شو، ) جدیدی خلق کند

های شیمیایی است  یکی از پرکاربردترین موتاژن (EMS) عامل موتاژن شیمیایی اتیل متان سولفانات

 دهـات رسانـاثبهای اصالحی مفید به  خود را در تولید الین ی کار رفته و نقش ارزنده هکه برای القای جهش ب

 
                                                 

1. Ethyl methane sulfonate 

2. Gain of function 

3. Loss of function 
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موثری باعث ایجاد تغییر شیمیایی در  طور بهکننده  این عامل آلکیالت(. 2113، همکارانلی و ) تاس

 2و تغییر کارکرد ژن 1های کارکردزدا ای، شامل جهش های نقطه شود که باعث بروز جهش نوکلئوتیدها می

دهد که  تغییر میرا طوری  Gنوکلئوتید  EMSشود،  از مواردی که منجر به جهش می درصد 99در . شود می

گرینی و ) جفت شود Tبا نوکلئوتید  Cجای جفت شدن با نوکلئوتید  هعمل کند، یعنی ب Aمانند نوکلئوتید 

های کارکردزدا و کارکردزا استفاده  یافته توان در تولید جهش زا می جهش ی از این ماده(. 2113ان، همکار

 .عه کردها را مطال کرده و نقش و کارکرد هر یک از اسیدآمینه

برخی از تحقیقاتی که با استفاده از اتیل متان سولفانات روی برنج انجام شده است شامل تولید 

 حاصل یها موتانت در عملکرد شیافزا، (1977پادما و رادی، ) یافته با خاصیت پاکوتاهی های جهش الین

 به مقاومت جادیا و( 2116جیا و همکاران، ) ها یماریب به مقاومت شیافزا، (2115ان، همکارخاتری و )

 (.2111ران، همکاثیراویتایا و ) است یشور
 

 عيسر نوترون با يیزا جهش -91
های متفاوت، از چند باز  با اندازه DNAهایی از  بمباران بذرها با نوترون سریع اغلب باعث حذف بخش

برای القای جهش با نوترون  (.1996ران، همکا؛ بروگِمان و 1992ران، همکاشِرلی و ) شود ، میبازیلوکتا چند 

ت در معرض ـاعـس 15تا  2دت ـبذر خشک برنج به ازای هر نمونه تهیه شده و به م 511سریع، باید حداقل 

، باید بذرها بالفاصله در خاک یا محیط کشت آن از  پس. گری قرار داده شود 31تا  18نوترون سریع با دوز 

برنج،  ی یافته الین جهش 24661ده از بمباران با نوترون سریع با استفا( 2111) رانهمکالی و . کاشته شوند

 .آوردند دست بهبرنج  ی یافته الین جهش 11111( 2115) رانهمکاو وو و 

بزرگ هستند  قدر آنهای ژنومی  زایی با نوترون سریع آن است که برخی از حذف یکی از معایب جهش

 (.2112امانوئل و لِوی، ) تندهای مولکولی مرسوم قابل شناسایی نیس که توسط روش
 

 یکيزيف يها تابش توسط يیزا جهش -99
پالسم برخوردار نیست و یا زمانی که عملکرد به یک  زمانی که یک صفت خاص از تنوع کافی در ژرم

تواند با ایجاد تنوع اضافی مجددا پاسخ به گزینش ایجاد  رسد، استفاده از جهش می می( پالتو) سقف ثابت

یک ابزار و روش سریع برای بهبود صفات کمی و کیفی در بسیاری از گیاهان  عنوان بهه از اشعه استفاد. کند

 . های برنج هم به فراوانی از آن استفاده شده است موتانت ی زراعی شناخته شده است که در تهیه

. ندکشف شد( 1928) توسط اشعه در موجودات زنده، برای اولین بار توسط مولر شده القاهای  جهش

 . اهان استـهای القای جهش در گی گاما یکی از موثرترین روش ی مطالعات بعدی نشان داد که تیمار با اشعه

 

 

                                                 
1. Non-sense 

2. Missense 
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تر به ازای هر فوتون نسبت به دیگر  تر و دارا بودن انرژی بیش کوتاه موج طولگاما به دلیل داشتن  ی اشعه

 64گزارش شده است که . کند ای گیاهی نفوذ میه تر بافت تر به عمق بیش ، راحتX ی اشعه ازجملهها،  اشعه

دست  ایکس به ی ی با اشعهپرتوتابدرصد از  25گاما و  ی ی با اشعهپرتوتابهای با ارزش از  درصد از موتانت

گاما برای برنج  ی زایی با اشعه روش جهش (.FAO/IAEA، 2114های موتانت  بانک اطالعاتی واریته) اند آمده

 311تا  211در این اشعه دوز تیمار فرق کرده و بین  که آنوترون سریع است، جز زایی با ن مشابه جهش

های  های مختلف متفاوت است، بلکه حتی بین واریته گونه در بین تنها نهحساسیت به اشعه . گری است

 .مختلف نیز از این نظر اختالفات فراوانی وجود دارد

ژنتیکی اصابت  ی ناطیسی است که مستقیماً به مادهالکترومغ ی پرتو گاما از پرتوهای یونیزه کننده

تر  موج کوتاه پرتو گاما به خاطر دارا بودن طول. شود کرده و سبب جهش ژنی یا تغییرات کروموزومی می

دیگر، به دلیل دسترسی  ی این پرتو، نسبت به پرتوهای یونیزه کننده. تر است دارای انرژی و نفوذپذیری بیش

تر پرتو گاما  ها باعث کاربرد گسترده این ویژگی. باشد صرفه می به تر، موثرتر و مقرونآسان و قدرت نفوذ به

های گیاهی، بذرها به دلیل پرتودهی آسان و  از میان اندام. است شدههای مختلف گیاهی  برای بهبود گونه

 .گیرند تر از بقیه مورد استفاده قرار می تر، بیش نگهداری راحت

؛ 2111سانجیو، ) اند گاما تهیه شده ی وتاه متعددی با استفاده از تیمار اشعههای زودرس و پاک الین

تر  بیش M1دوز اشعه، میزان عقیمی گیاهان  باال رفتنبا (. 2116؛ بِنتونا، 2111ران، همکاشاداکشاری و 

(. 1991اِلکِرِدی، ) شود می M1که دوزهای پایین اشعه گاهی باعث تحریک رشد در گیاهان  یدرحالشود،  می

 ورـط هـب. های جدید باشد وتیپـق ژنـرای خلـالقای جهش روی صفات کمی هم توانسته است ابزار مفیدی ب

های صفات کمی  اثر، باعث بروز تغییراتی روی ژن های بزرگ ها عالوه بر ایجاد تغییر در ژن مشخص، موتاژن

 .دهند نشان می M2اریانس جمعیت اثر تاثیر خود را روی افزایش و های کوچک شوند، که این جهش هم می

گاما  ی گاما، اتاق گاما و گلخانه ی گاما برای القای موتاسیون در گیاهان در مزرعه ی تابش اشعه

در (. 2شکل ) در ژاپن قرار دارد IRBگاما  ی گاما به نام مزرعه ی ترین مزرعه بزرگ. تواند صورت گیرد می

 .دهد گاما را انجام می ی ات مربوط به القای موتاسیون با اشعهای کرج خدم ایران، پژوهشکده کشاورزی هسته

 

 

 

 

 

 
 

 (2119برگرفته از ناکاگاوا، ) ژاپن IRBاشعه گاما در موسسه  ی نمایی از مزرعه -3شکل 
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 اصالح گياهان با استفاده از جهش -92
ایجاد تنوع ژنتیکی  اصالحی با استفاده از موتاسیون، ی دو شرط اصلی و اساسی برای انجام یک برنامه

اهداف اولیه (. 1972بان، ) زیاد از طریق موتاسیون و در اختیار داشتن یک جمعیت بزرگ برای مطالعه است

های زنده و تا  ها، افزایش درصد موتاسیون در اصالح موتاسیونی شامل افزایش فراوانی و طیف موتاسیون

به همین دلیل، نوع (. 1997ران، همکاوف و استوسک) حدی کنترل و بررسی فرآیندهای موتاسیونی است

کند باید  های زنده و متنوع را تولید می ترین فراوانی موتانت زای مناسب و دز مناسب که بیش عامل جهش

 ، دز آندشوحداکثر تعداد جهش را موجب بتواند زا  عامل جهشکه  برای این. برای هر گیاه شناسایی شود

 . را از بین ببرد از نتاج یا افراد رصدد 51باید در حدی باشد که حدود 

 یتیمار پرتوتابی بذرها .گردد نژادی جهشی، معموال بذر تیمار می های به برای ایجاد جهش در آزمایش

کنترل عوامل برای مثال، های گیاهی چندین مزیت دارد،  دارای خواب، در مقایسه با تیمار سایر اندام

کارگیری  دهد، با به طح اکسیژن که اثر تیمار را تحت تاثیر قرار میدما و س ،محیطی از قبیل میزان رطوبت

توان در هر دفعه تیمار نمود و بذرهای تیمار شده را  تعداد زیادی بذر را می. گیرد تر صورت می بذر راحت

 .برند، وارد شود، انبار نمود را می ها یا کسانی که آن که خسارتی به آن توان بدون این می

بذرهایی که با مواد . خیسانند میزا  در محلول جهشرا زا، بذرها  با مواد شیمیایی جهشبرای تیمار 

که از کاشت  یگیاهان. شوند باید با آب فراوان شسته شده و در اولین فرصت کشت شوند شیمیایی تیمار می

ها که تا بلوغ  آن و بسیاری از هستندای برخوردار  کاهش یافته ی آیند از بنیه بذرهای تیمار شده به دست می

در حال  هایی در جنینِ سلول ،در بذرهای غالت مثل گندم. کنند مانند عقیم بوده و بذر تولید نمی زنده می

ها رخ دهد،  در صورتی که جهش در یکی از این سلول. آیند وجود می ها به ها پنجه خواب وجود دارد که از آن

باشد، جهش غالب اگر  .آید موجود خواهد بود به وجود میاین سلول از ای که  یافته فقط در پنجه ژن جهش

ای در پنجه ایجاد نخواهد نمود،  مشاهده جهش مغلوب اثر قابل ، امابالفاصله در این پنجه تظاهر خواهد یافت

ها در این گیاه تحت تاثیر  سایر پنجه .دداد نخواهنشان اما نتاج این پنجه برای صفت جهش یافته، تفکیک 

  .که جهش دیگری رخ دهد د گرفت، مگر اینقرار نخواه

ممکن است تحت تیمار  گرده و گیاه زنده و غیره نیز ی مثل دانه ،های گیاه سایر اندام ،عالوه بر بذر

تمام اجزا یا  ،دشوو جهش مغلوب القا  یردگرده مورد تیمار قرار گ ی اگر دانه. زا قرار گیرند جهش عوامل

طور جداگانه ضروری  ، لذا برداشت بذرهای گیاه بهخواهند داشتناخالص  حالتهای گیاه برای جهش  شاخه

 ی گرده ی ها تهیه دانه در برخی از گونهبرای نمونه، . باشد دارای معایبی میگرده  ی تیمار دانه .خواهد بود

زنده  که عمر آن در زمان تیمار تمام شده و استکافی برای تیمار مشکل است، یا دوام گرده به قدری کوتاه 

تر از  دز تیمار گرده پایین. توان هم با پرتوتابی و هم با عناصر شیمیایی تیمار نمود گرده را می. نخواهد ماند

 .تیمار بذر است

زمینی، علف برمودا، درختان میوه و  مثل نیشکر، موز، سیب ،رویشیدارای تکثیر جهش را در گیاهان 

 جهش در خلق تنوع ژنتیکی جدید برای گیاهانی  ی دی به طریقهنژا به. توان القا نمود های زینتی نیز می گل
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قادر به ایجاد که هر قسمتی از گیاه  .یابند، حائز اهمیت است طور رویشی و یا آپومیکسی تکثیر می که به

مریستم انتهایی ساقه یا انتهای دمبرگ که پس از جدا  ،پیوندها ،ها ها، قلمه ها، ریزوم مثل غده ،جوانه است

دارای بافت  های گیاه این بخش ی همه. ردکزا تیمار  توان با عوامل جهش دهد را می می جوانه شدن

جهش در این سلول معموال در تمام . اند مریستمی چندسلولی هستند که از یک سلول مریستمی منشا یافته

 ی ان در مراحل اولیهزا باید تا حد امک لذا تیمار با عامل جهش .یابد ساختار گیاه حاصل از آن انتقال می

 .ر کاهش یابدمتشکیل جوانه انجام گیرد تا احتمال ایجاد شی

با . زا است مواد شیمیایی جهشکاربرد تر از  های با تکثیر رویشی استفاده از پرتوتابی معمول در گونه

ا ـها ب ا یا گیاهچهه توان به راحتی همه گیاهان را تیمار نمود، اگر چه نهال استفاده از مزرعه پرتوتابی گاما می

آپومیکسی معمول این است که بذرها را  های دارای در گونه. دنشو زای شیمیایی تیمار می عنصر جهش

 .نمایند پرتوتابی می

یکسان  ها تالقی بین الیناصول اساسی استفاده از تنوع حاصل از موتاسیون مصنوعی با تنوع حاصل از 

صحیح  یریکارگ یاه مورد نظر، انتخاب والدین مناسب، بهتعریف دقیق اهداف اصالحی، شناخت گ .است

ل از ـاصـح یها نـیابی الـخاب و ارزیـرای انتـب بـکار گرفتن معیارهای مناس هاصول اصالح نباتات، ب

 ،بایستی با عوامل موتاژن گر اصالح ،عالوه هب. اصالحی است ی اصالحی از اصول اساسی در هر برنامه ی برنامه

و امکانات و وسایل باشد موتاسیون آشنا بوده و قادر به تشخیص گیاهان موتانت اعمال  ی و نحوه ها کاربرد آن

 .باشد در اختیار داشتهالزم را 

اصالحی و ضرورت استفاده از موتاسیون مصنوعی  ی بعد از مشخص کردن اهداف برنامه :انتخاب والدین

معموال از ارقام با سازگاری مناسب و . ندشوخاب خصوص، الزم است والدین مناسب انت مشکلی بهرفع برای 

یک صفت خاص نظیر مقاومت به بیماری،  از نظرزمانی که آن واریته  ژهیو به ،شود یعملکرد باال استفاده م

معموال روی و  شود یصورت تصادفی ایجاد م جا که موتاسیون به از آن. باشد دچار ضعف یآفات یا زودرس

تری  با دقت بیشخصوصیات کمی بایستی  برای اصالحموتاسیون کاربرد  گذارد، ر میها اث ژن زیادی از تعداد

 ی زمینه شود که عالوه بر احتمال وقوع موتاسیون در صفت هدف، همچنین، این امر باعث می. دشوانجام 

مهم این اثرات ثانویه ناشی از موتاسیون ممکن است گاهی . دشومتعددی ژنتیکی ژنوتیپ نیز دچار تغییرات 

 ی زمینه حاصل از تغییرات پس ی باید در نظر داشت اثرات ناخواسته .و در بعضی از موارد مهم نباشدبوده 

 .ژنتیکی به سادگی و با انجام چند تالقی برگشتی با والد اصلی قابل مرتفع شدن است

ج عملکرد نتامیانگین های مضر سبب کاهش  موتاسیون فراوانی نسبی ،اگر گزینش اعمال نشود

زمانی  اما. قبل شود نسبت بهتر از مقدار آن  میانگین صفت مطلوب ممکن است کم ،و عالوه بر این دشو یم

ممکن  گزینش شوند باشد یقوی و تطابق یافته که حاوی تغییر مطلوب در یک صفت م ی که گیاهان با بنیه

با این وجود ممکن است . ح کردبرتری را اصال یها تهیتالقی وار یها است بتوان بدون استفاده از برنامه

 .با سازگاری مناسب و عملکرد باال در ابتدا نیاز نباشد یها پیهمیشه انتخاب ژنوت
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 با توان یم باشد،اصالحی  یها منظور استفاده از آن در برنامه تولید تنوع ژنتیکی بهگر  اصالحاگر هدف 

تشخیص برای مثال، . د دارد کار را شروع کردها وجو که امکان تشخیص سریع موتاسیون در آن ییها پیژنوت

های پاکوتاه در بین ارقام پابلند بسیار راحت  انتخاب موتانت طور نیهای زودرس در ارقام دیررس و هم موتانت

خودگشن برای ایجاد موتاسیون، خلوص ژنتیکی بذر بسیار  یها والد در گونهگیاه  هایدر انتخاب بذر. است

دیگر سبب بروز  یها پیها با ارقام یا ژنوت آن یافشان دن آن با بذور دیگر یا گردهمهم است، چون مخلوط بو

بدین منظور الزم است که از بذور خالصی که در شرایط ایزوله . دشو یها م مشکالتی در تشخیص موتانت

 .دشواند استفاده  تکثیر شده

 کاراییده تا حدودی بستگی به میزان به عبارتی تعداد بذر تیمار ش یا جمعیت ی اندازه :جمعيت ی اندازه

نیز مختلف گیاهی  یها که این موضوع به گونه دهد یآمده نشان م  دست  نتایج به. دارد زا جهش عامل

ها  متفاوتی به موتاژن یها العمل عکس ی مختلفها تهیحتی درون یک گونه وار طوری که ، بهبستگی دارد

قرار  EMS ت یکسان تحت تاثیرظجو در مدت زمان و غل ی مثال هنگامی که دو واریته .دهند ینشان م

بر اساس . گیاه موتانت بوددارای  11و رقم دیگر  68یک رقم دارای  ،گیاهچه 1111از بین ، گرفتند

جامعه مورد نیاز  ی هموزیگوس، اندازه یها مختلف و احتمال بروز موتانت یها تفکیک در موتانت یها نسبت

ارور ـاه بـگی 2511اه، ـگی 5111حاوی  M1ل ـدگی در نسـد کشنـدرص 51رض با ف. تخمین زده شده است

 M2 51111 نتاج تولید نماید در نسل 21چنانچه هر گیاه بتواند . شوند یآزمون م M2باقیمانده در نسل 

ا طورکلی برای پید به. بذر تیمار شوند 11111تا  5111بنابراین، باید حداقل تعداد  .گیاه وجود خواهد داشت

زا باالتر  البته هرچه کارایی عامل جهش. بذر تیمار شوند 25111باید حدود  M1مفید در  کردن یک جهش

 .تر باشد تواند کم باشد، تعداد بذر مورد نیاز می
 

 هاي موتاسيونی گذاري نسل نحوه نام -93
 ،یداسیونحاصل از هیبر یها ها با نسل حاصل از موتاسیون جهت تمایز آن یها نسل یگذار در نام

 X است ، ممکنبرای مثال .عالیم مختلفی نشان دهند باممکن است زا  عامل جهشبسته به نوع ها را  آن

البته در عمل . استفاده شود زای شیمیایی برای جهش Cیا و برای پرتوتابی یونیزه  Rایکس،  ی  برای اشعه

 ی دهنده نشان M1، برای مثال ودش استفاده میعامل جهش زا  دادن حضور نشانبرای  M تر از حرف بیش

نیز به همین  ها نسلباشد و سایر  دومین نسل می ی نماینده M2اولین نسل پس از تیمار با عامل جهش زا، 

 . ترتیب خواهند بود

نامیده  M1با اعمال موتاسیون القایی، بذرهای تیمار شده نسل . هستند M0بذرهای تیمار نشده، نسل 

تری نسبت به  بیش ی ها، که باید با فاصله از خودگشنی این بوته. کنند را تولید می M1های  شوند که بوته می

بسته به میزان کارایی عامل . شود تولید می M2های  و متعاقبا بوته M2حالت عادی کشت شوند، بذرهای 

زم های جهش نیافته وجود دارند، که در نتیجه ال بوته M2و هم در جمعیت  M1زا، هم در جمعیت  جهش

 اهان ـگی. کند یهای غالب ظهور م فقط موتاسیون M1در نسل . های جهش یافته انتخاب شوند است تنها بوته
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 یودگشنـخ مغلوب هم در اثرهای  موتانت M2در نسل . باشند یموتاسیون یافته هتروزیگوس م یها برای ژن

 F2معادل نسل  M1در عمل، نسل . کند همین صورت ادامه پیدا می ها به لـذاری نسـگ امـن .شوند یر مـاهـظ

اما بر عکس مورد تالقی، از این نسل در  .شود ها است، یعنی تنوع ژنتیکی در بین افراد دیده می در تالقی

زا حالت  ها در اثر تیمار جهش علت آن هم این است که بسیاری از بوته. شود ها استفاده نمی ارزیابی بوته

های غیرجنسی بوده و در نتیجه قابل  ها حاصل جهش در بافت نت آنشیمری پیدا کرده و فنوتیپ موتا

بسیاری از ها مغلوب هستند،  جا که اکثر جهش از آناز طرف دیگر، . باشد توارث و انتقال به نسل بعد نمی

ها در  اولین نسلی است که ارزیابی بوته M2در نتیجه، نسل . نشان خواهند داد M2نسل ها خود را از  جهش

 .دشو ام میآن انج
 

 هاي موتاسيونی مديريت نسل -94

یافته  با ظاهر جهش M1های  بذر هر کدام از بوته. شوند بذرهای تیمار شده کاشته می :M1نسل 

 .شود طور جداگانه برداشت می به

صحیح  ی نحوهتنها به  نه M3و  M2موتانت در  یها پیموفقیت در کشف ژنوت :M3و  M2 های نسل

. گی داردـاز گیاهان نیز بست یبردار نمونه ی ، بلکه به نحوهشود یر عوامل مربوط ماعمال تیمار و سای

به روش گزینش و بستگی  اصوالکه  رندیگ یمورد استفاده قرار مبرداری  برای نمونهای متعددی ـه روش

اصالحی اغلب با توجه به امکانات موجود شامل فضا،  روشالگوی ژنتیکی گونه دارد، ولی در عمل 

یافته  های جهش باید در این دو نسل تالش شود تا تنها ژنوتیپ .دشو یم انتخاب، کارگر و وقت آالت نیشما

فشار گزینشی شدیدی را ایجاد کرد، نظیر در  توان یها م که با استفاده از آن ییها کیتکن. انتخاب شوند

به هر حال موفقیت . عمول استیا آفت بسیار م زا یماریمعرض قرار دادن جامعه در حال تفکیک به عوامل ب

 M2یافته بارور، سالم و قوی  های جهش بوته. بستگی به انتخاب موثر و حذف مواد نامطلوب دارد ،در برنامه

در صورتی که تفرق نشان  M3های  بذر الین. شود انتخاب و بذرهای هر کدام به طور جداگانه برداشت می

 .شود ه برداشت میبوت ندهند به صورت بالک، وگرنه به صورت تک

های  های موتانت انجام شده و بذر موتانت در این نسل اولین ارزیابی زراعی از الین :M4نسل 

 .شود امیدبخش تکثیر می

ای  های تکراردار چندمنطقه های تثبیت شده آزمون ها روی موتانت در این نسل :M7تا  M5های  نسل

 .شود انجام می

 .عنوان رقم جدید معرفی کرد انت برتر را بهتوان موت در این نسل می :M8نسل 
 

 برنج در یجهش اصالح ي سابقه -95
منظور ایجاد جهش و تنوع ژنتیکی در ساختار توارثی  بهاز چندین دهه قبل ی القای جهشاستفاده از 

 ورت ـص توان به قات را میـتحقی گونه نیاصل اـح. ردـگی اده قرار میـنژادی مورد استف به ی در عرصه گیاهان و
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های  پالسم در برنامه عنوان یک منبع جدید ژرم صورت غیرمستقیم به عنوان یک رقم جدید و یا به مستقیم به

 .برداری قرار داد های کالسیک مورد بهره نژادی به روش به

از راه جهش  شده اصالحهای  ترین تعداد واریته بیش( 2114)همکاران  اساس گزارش مالوزینسکی و بر

 ی در میان غالت هم برنج رتبه. شوند و سپس بقوالت و در آخر گیاهان صنعتی قرار دارند دیده می در غالت

طبق گزارشات مشترک سازمان . دوم و سپس گندم قرار دارد ی نخست را داشته و جو پس از آن در رتبه

ی از برنج با استفاده زیاد نسبت به ارقام ،(IAEA) المللی انرژی اتمی و آژانس بین (FAO) خواربار کشاورزی

در برنج صفات  (.2119ناکاگاوا، ) ه استشددست آمده به بازارهای جهانی عرضه  هب جهش القاییاز روش 

تعداد  1جدول . اند ها بوده از طریق جهش شامل زودرسی، پاکوتاهی و مقاومت به بیماری شده اصالحاصلی 

بر اساس یک گزارش . دهد نشان می 2117ا سال به روش جهش را در جهان ت شده اصالحهای برنج  واریته

 ی واریته 638، چین با IAEAدیگر، بر اساس جستجو در ارقام برنج موتانت ثبت شده در بانک اطالعاتی 

موتانت در  ی واریته 233موتانت در جایگاه دوم و ژاپن با  ی واریته 272موتانت در صدر جدول، هند با 

 (.2119ا، ناکاگاو) سوم قرار دارد ی رتبه

جیانگ و ) هزار نمونه برنج از راه جهش القایی تولید شده است 111میالدی، حدود  81 ی از دهه

 الهـس 41 ی دوره یکدر خالل المللی انرژی اتمی،  بر اساس بانک اطالعاتی آژانس بین(. 2111راماچاندران، 

، FAO/IAEA) شده است یجادا ییالقا های جهش یقبرنج از طر یتهوار 443 ، تعداد2114تا  1966 از

گاما روی ارقام  ی میالدی با کاربرد اشعه 1961 ی در مصر، اصالح برنج به کمک جهش در دهه (.2114

زای فیزیکی موفق  در این کشور محققان با استفاده از جهش(. 1971سِری و ماسود، ) قدیمی برنج آغاز شد

د پنجه و عملکرد باال، زودرسی و یا افزایش محصول و به ایجاد تعدادی الین با صفات مناسب از جمله تعدا

 (.1991شاراباش و آذِر، ) ندشدپاکوتاهی در مقایسه با والد 

، وِن و چو گزارشی در خصوص دستاوردهای اصالح جهشی در چین منتشر کردند که 1996در سال 

. جهش تولید شده بودند گیاهی از راه ی گونه 31رقم زراعی از  345بیش از  1993داد تا سال  نشان می

دیگر از راه  درصد 21یافته و  های جهش سازی الین مستقیم از خالص صورت بهاین ارقام  درصد 81بیش از 

در خصوص برنج، در خالل . های اصالحی تولید شدند های دیگر در برنامه یافته با الین های جهش تالقی الین

(. 1992وانگ، ) بازار معرفی شدستفاده از اصالح جهشی به واریته در چین با ا 78، 1991تا  1966های  سال

، همکارانچن و ) برنج از این طریق در چین معرفی شده است ی واریته 77نیز  2114تا  1991از سال 

های  یافته ژن جهشی گاما است و صفات  زا اشعه ترین عامل جهش وز هم در این کشور محبوبهن(. 2116

 . های کیفی دانه هستند قاومت به آفات و ویژگیمسئول صفات زراعی مانند م

طور مستقیم از طریق القای موتاسیون به کمک اشعه، مواد  هموتانت که ب ی واریته 242در ژاپن 

ها حاصل از  از این موتانت درصد 61 میزان .اند شیمیایی و تنوع سوماکلونال تولید شده بودند، ثبت شده

 داد ـتع  .ه شده بودندـتهی "1اصالح به کمک اشعه"  موسسه  اریـا با همکو عمدت بودند  گاما  ی تابش اشعه

                                                 
1. Institute of Radiation Breeding 
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 ها از طریق موتاژن فیزیکی تای آن 14باشد که  عدد می 31موتانت ثبت شده در ژاپن رنج ـهای ب هـواریت

 (.2119ناکاگاوا، ) گاما بودند ی تا حاصل از اشعه 12هم   تولید شدند که از بین آن( اشعه)

های مفید و مناسب  حامل ژن) موتانت برنج و سویا با کاربرد غیرمستقیم ی واریته 228آن،  افزون بر

عنوان والدین برای تالقی نشان  عنوان ژرم پالسم و به در ژاپن تهیه شدند که ارزش باالیی به( برای تالقی

رنج با کاربرد غیرمستقیم ب ی واریته 97موتانت برنج با کاربرد مستقیم و  ی دو واریته 2115در سال . دادند

 (.2119ناکاگاوا، ) از سطح زیر کشت برنج در ژاپن را به خود اختصاص دادند درصد 4/12تقریبا 

های موتانت در اثر افزایش سطح  ای واریته درآمد ناخالص کل کشاورزان ژاپنی از فروش برنج قهوه

 34/2میالدی حدود  2115در سال  طوری که میزان این درآمد کشت این ارقام افزایش یافته است، به

 5111موتانت سطح کشت باالی  ی هفده واریته 2115تا  2111از سال . شود میلیارد دالر تخمین زده می

 (.2119ناکاگاوا، )هکتار داشتند  111111موتانت سطح کشت باالی  ی واریته 5هکتار و تعداد 

میالدی انجام شد،  71 ی رنیا و در دههدر کالیف هعمدبه طور اصالح به روش جهش در آمریکا، که 

 81 ی های جهشی در اوایل دهه این فعالیت( 1992) طبق محاسبات روتگر. آمیز بوده است بسیار موفقیت

علت اصلی این امر . کاران آمریکایی به ارمغان آوردند برای برنج افزوده  ارزشمیلیون دالر  21میالدی ساالنه 

ش برای اصالح یک یا دو صفت مهم زراعی مانند پاکوتاهی بوته در ارقام ها از جه آن بود که آمریکایی

ها باعث افزایش  پرمحصول و پرطرفدار که به شرایط محیط سازگار بودند استفاده کردند که این جهش

از طرف دیگر، تالقی . عملکرد ارقامی شد که نیازی به ترویج بین کشاورزان و سازگاری با محیط نداشتند

ها و ناسازگاری ارقام آسیایی به  ها و بوته ارقام پاکوتاه آسیایی به علت اختالف زیاد تیپ دانهریکایی با ارقام آم

تر برای  جایگزینی سریع ،در کالیفرنیا، روش اصالح جهشی. آمیز نبود شرایط آمریکا چندان موفقیت

یک  صورت به 1971ال ، در س761برنج، کالروز  ی یافته ترین رقم جهش موفق. های معمول بود روش

این رقم . گاما انتخاب شد ی حاصل از پرتوتابی رقم کالروز با اشعه M3 کوتاه از بین جمعیت ی بوته تک

یافته کامال شبیه رقم اصلی  این رقم جهش. ثبت شد 1977معرفی و در سال  1976یافته در سال  جهش

 نشان تحقیقات. هستند تر بیش کمیهایش  شکیرتر و  متر کوتاه سانتی 25اش  است، با این تفاوت که ساقه

 .آمده است به وجودیک ژن مغلوب  ی این اختالفات در نتیجه که است داده

ای را  دستی در برنج کار بسیار مشکلی است که این موضوع انجام گزینش دوره صورت بهانجام تالقی 

ر برنج تنها پس از کشف ژن های اصالح جمعیتی د ، روشواقع در. در جوامع برنج محدود ساخته است

این ژن نرعقیمی مغلوب از طریق جهش . ممکن شد( 1981) نرعقیمی در برنج توسط سینگ و ایکیهاشی

ژنتیکی گسترده  ی های اصالحی با پایه جمعیت ی وجود آمد و از آن برای تهیه به IR36 ی القایی در واریته

قایی برای تولید تنوع ژنتیکی برای صفات مشخص در میالدی استفاده از جهش ال 81 ی در دهه. استفاده شد

گران برای رفع نقایص خاص در  امروزه این روش به بخشی از ابزارهای اصالح. برنج بسیار متداول بود

 .های برتر تبدیل شده است واریته

                                                 
1. Calrose 76 



 اصالح برنجکاربرد جهش القایی در /  19   

 

 ی واریته 14 تاکنونمعرفی شد و  1982در سال ( 11اتمیکا ) یافته جهش ی در اندونزی اولین واریته

های زنده مانند مقاومت به ملخ  تحمل به تنش ی ها در زمینه تای آن13اند که  یافته رسما معرفی شده جهش

 (.2116ایسماچین و سوبریزال، ) اند گاما تولید شده ی ها با اشعه آن ی اند و همه ای بهبود یافته قهوه

همکاران تران و  های گزارش .برنج در جهان است ی ترین کشورهای تولیدکننده ویتنام یکی از مهم

رقم برنج را از  11موسسه ژنتیک کشاورزی  2112تا  1991های  دهد که در خالل سال نشان می( 2116)

گاما القا شده و عمدتا دارای کیفیت برتر  ی ها از طریق اشعه تر آن طریق جهش اصالح و معرفی کرد که بیش

 .دانه بودند

 

( 2117تا اکتبر ) FAO/IAEAای که رسما معرفی شده و در بانک اطالعاتی  تهیاف های برنج جهش واریته -9جدول 

 .اند ثبت شده

 کشور

 شده یمعرف یها تهیوار تعداد

 کشور

 شده یمعرف یها تهیوار تعداد

 یتالق و میمستق میمستق یتالق و میمستق میمستق

 221 36 ژاپن 7 6 بنگالدش

 19 19 کره 2 1 لیبرز

 6 6 انماریم 2 1 نافاسویبورک

 3 1 هیجرین 229 177 نیچ

 11 11 پاکستان 2 2 کایکاستار

 11 11 نیپیلیف 25 9 عاج ساحل

 1 1 پرتقال 5 5 فرانسه

 1 1 یرومان 26 26 انیگو

 2 2 سنگال 2 2 مجارستان

 1 1 النکایسر 56 34 هند

 4 3 لندیتا 11 9 یاندونز

 36 9 کایآمر 3 3 عراق

 31 19 تنامیو 1 1 ایتالیا

 4 4 رانیا 6 6 کوبا

 7 7 یمال 5 4 هیروس

    2 1 وانیتا

 

و شیمیایی، موفق به تولید ( پرتو گاما) زاهای فیزیکی ای با استفاده از جهش در هندوستان طی پروژه

 اوم به ـوتاه و مقـن پاکـک الیـها ی یافته در میان این جهش. برتر برنج شدند ی یافته الین جهش 124بیش از 

                                                 
1. Atomica 1 
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، با تعداد خوشه متر یسانت 8/89د که الین فوق با ارتفاع شحاصل  HR-47خوابیدگی از رقم باسماتی بنام 

درصد  15-21از والد و افزایش محصولی معادل  تر زودرسروز  11تر، افزایش میزان پروتئین و حدود  بیش

 (.1991، همکارانمیاه اعظم و ) نسبت به رقم شاهد از خود نشان داد

های جدید برنج با  به بعد با استفاده از روش القای جهش، رقم 1959ر پاکستان از سال در کشو

 7/1، با سطح زیر کشت 1967که در  طوری کیفیت و کمیت برتر نسبت به والد خود ایجاد شده است، به

ته به نام انقالب سبز داش IR8و  IR6های معروف  درصد رقم 9/11میلیون هکتار افزایش محصولی معادل 

 (. 1991سیدیکی، ) است

ی  یافته های جهش توانستند از رقم باسماتی با استفاده از پرتو گاما، الین( 2115)همکاران سلیم و 

منظور بهبود عملکرد  را بهالقایی  جهش کیتکن (2117)همکاران و  ویبوگ .مقاوم به شوری ایجاد نمایند

درصد  81 ینسبت به رقم مادر Bas-15-2یافته  جهش عملکرد رقم. به کار بردند 371باسماتی  رقم ی دانه

 و نیز یافته عطر و طعم خوب جهش ی تهیوار نیا نیهمچن. افتی شیدرصد افزا 41 یو نسبت به رقم تجار

 .رقم والد را در خود حفظ کرده بود ییایمیکوشیزیف اتیخصوص

و باسماتی پاکستان، با استفاده  ، پوسا باسماتی371برتر برنج باسماتی، شامل باسماتی  ی از سه واریته

های  یکی از واریته. دست آمد هایی با عملکرد باال، بدون ورس و دانه بلند به گاما برنج ی زایی اشعه از جهش

در مناطق کشت باسماتی در هاریانا و پنجاب  CR 2007-1(IET 17276) ، به نام371حاصل از باسماتی 

و ( درصد 36/5) 1انت همواره عملکردی باالتر از پوسا باسماتی این موت. بسیار امیدبخش ظاهر شده است

ارقام باسماتی، خصوصا  ی داشته و همه خصوصیات مطلوب کیفیت دانه( درصد 14/64) تاروآری باسماتی

 1ی برنجپشه گالزا 1ای و بیوتیپ  تاروآری را داشته و مقاوم به بالست گردن است و تحمل نسبی به لکه قهوه

های اصالحی  که روش ها نشان از کارایی موتاسیون در بهبود رقم باسماتی دارد، در حالی وفقیتاین م. دارد

 (.2112رائو و همکاران، ) معمول کارایی پایینی در اصالح این ارقام دارند

 

 

 

                                                 
1. Rice gall midge 
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 های امیدبخش از سه رقم آروماتیک معطر دانه بلند به کمک روش  فلوچارت تولید موتانت -2شکل 

 (Rao et al., 2012 برگرفته از) لقاییزایی ا جهش

 1962ال آن، در سال بدن هد و بشتاسیس  1961در سال ( IRB) در ژاپن موسسه اصالح موتاسیونی

 اتاقک رشد. گامای فعال در جهان است ی ترین مزرعه گاما در آن ساخته شد، که امروزه بزرگ ی مزرعه

گاما با مساحتی  ی گلخانه 2118مالزی نیز در سال  در کره تاسیس شد و 2115گاما در سال ( فیتوترون)

از هر دوی این تاسیسات برای القای . بنا نهاد IRBگامای ژاپن در  ی برابر مساحت گلخانه نزدیک به دو

 .شود گامای مزمن در گیاهان زراعی مهم استفاده می ی جهش توسط اشعه

 

 رانيا در يیالقا جهش كمک به برنج اصالح سابقه -96
 ،ین و ورس ارقام محلی کشور که از کیفیت مطلوب و بازارپسندی برخوردارندیعملکرد پا لیدل به

جهت تولید  یا پژوهشگاه علوم و فنون هستهمشترکی با همکاری موسسه تحقیقات برنج کشور و  ی پروژه

 ام ـاما انجـارقام پرمحصول و دارای کیفیت مطلوب با استفاده از تکنیک اصالح از طریق جهش توسط پرتو گ
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پس از . در این پروژه ابتدا دو رقم محلی طارم و موسی طارم با دزهای مختلف پرتو گاما پرتوتابی شدند .شد

تعیین دز بهینه در شرایط آزمایشگاهی، جمعیت موردنظر از هر دو رقم با دز بهینه پرتوتابی شده و بذور 

سال اصالحی  رد باال و حاوی صفات مطلوب در هربا عملک های ژنوتیپ. شدپرتوتابی شده در مزرعه کشت 

ها دو الین  انتخابی جهت ارزیابی عملکرد در چندین منطقه کشت شده و از میان آن های الین. انتخاب شدند

پرمحصول و با کیفیت مطلوب با صفات کمی و کیفی برتر از قبیل پاکوتاهی، مقاومت به ورس، متحمل به 

ثبت جدید عنوان رقم  پویا و تابش بهتحت نام شد که  انتخاب عملکرد باالبالست، بازارپسندی مطلوب و 

کشت  در شهرستان آمل همراه با شاهددر سطح سه هکتار منظور ترویج  بهاین ارقام  1391در سال . شدند

د و نظارت و شاز کشاورزان استان مازندران تقسیم  نفر 29بین  1392سال  بذر این محصوالت در .دش

 یاه با توجه به گزارش. ها ارائه شد تولید به آن ی الزم به منظور انجام صحیح مراحل مختلفها توصیه

تمایل خود را برای  بخش بوده و بسیاری از کشاورزان موجود برداشت محصول توسط کشاورزان رضایت

ه به عملکرد آن به سایر کشاورزان با توج ی افزایش سطح زیر کشت این دو رقم برنج در سال آینده و توصیه

 .(1393 همکاران،رحیمی و ) کیفیت پخت مناسب آن ابراز کردند خوب و

برنج به  اهیس دم ی در واریته EMSالقای جهش به کمک پرتو گاما و ز ا( 1381)همکاران اصفهانی و 

 رت زودرس( ی نشدهپرتوتابرقم والد ) ای دست یافتند که حدود پانزده روز نسبت به شاهد یافته الین جهش

 زودرس های الین ایجاد به موفق القایی با پرتو گاما، جهش از استفادهبا ( 1991)همکاران پک و  مونته. بود

 بالست بیماری به مقاومت همچنین و مورفولوژی در تغییراتی با رایج رقم ازتر  زودرس روز 15 -21 بین

ح مقاومت به شوری و عملکرد ارقام محلی های اصالحی مختلفی برای اصال اکنون در ایران برنامه هم. اند  شده

 . برنج، تحمل به خوابیدگی و صفات زراعی دیگر در حال انجام است

 

 برنج ي افتهي جهش يها نيال مختلف يكاربردها -97
منظور ایجاد جهش و تنوع ژنتیکی در ساختار توارثی  بهاز چندین دهه قبل ی استفاده از جهش القای

صورت ه توان ب گونه تحقیقات را می حاصل این. گرفته استژادی مورد استفاده قرار ن به ی در عرصه گیاهان و

های  پالسم در برنامه عنوان یک منبع جدید ژرم صورت غیرمستقیم به عنوان یک رقم جدید و یا به مستقیم به

  .برداری قرار داد های کالسیک مورد بهره نژادی به روش به

 م در تهيه و معرفي ارقام جدیدكاربرد مستقيم و غيرمستقي: الف

رقم برنج با استفاده از  443تاکنون . اند های القایی نقش مهمی در اصالح برنج بازی کرده یافته جهش

 (. 2119وال و شو،  خارک) گاما تولید شده است ی ، نوترون سریع و اشعهEMSجهش القایی با 
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از جهش از رقم پابلند کالروز تولید شد که نسبت به با استفاده  76پاکوتاه کالروز  رقم نیمه 1976در سال 

به عنوان یک  76پس از آن نیز از رقم کالروز (. 2119روتگر، ) افزایش محصول داشت درصد 15رقم اولیه 

رسد که ژن  نظر می به. پاکوتاه برنج در آمریکا استفاده شد منبع برای تولید تعداد زیادی از ارقام نیمه

 (.2111، همکارانریگون و ) باشد sd1پاکوتاهی  قم، همان ژن معروف نیمهیافته در این ر جهش

زودرسی، کیفیت آندوسپرم، : هایی با خصوصیات زیر تولید شدند یافته پس از آن، در آمریکا جهش

بلندتر شدن طول آخرین میانگره، نرعقیمی ژنتیکی، بهبود کیفیت خوراکی با کاهش اسید فایتیک، 

پالسم  توانند در صنعت روغن برنج کاربرد داشته باشند و ژرم جنین خیلی بزرگ که میهایی با  یافته جهش

ترین سطح زیر  در چین، برنجی که بیش(. 2119روتگر، ) باسماتی و جاسمین سازگار شده با اقلیم آمریکا

 ی طول دوره گاما تهیه شده و دارای ی با اشعه 22از القای جهشی رقم سِیمی  8121کشت را دارد، یعنی ژِفو 

 رشد کوتاه، پتانسیل عملکرد باال، سازگاری وسیع، مقاومت زیاد به بالست برنج و متحمل به سرماست

از ) 4دائو و یانگ( 1971 ی دهه از) 3ژاو فِنگ دو رقم پرطرفدار دیگر برنج، یوآنگ(. 2114، همکارانآهلووالیا و )

 812تاه توسعه یافته و به ترتیب قبل و بعد از ژفو های زودرس و پاکو یافته ، از جهش(میالدی 2111 ی دهه

 .اند معرفی شده

 های القایي یافته ها با استفاده از جهش شناسایي ژن: ب

هایی که مسئول کنترل صفات مهم زراعی هستند به اصالح گیاهان زراعی کمک خواهد  شناخت ژن

زای شیمیایی  فاده از عوامل جهشهای متعددی جهت القای مصنوعی جهش در گیاهان شامل است روش. کرد

در  شده حاصلهای علمی  پیشرفت. اند های تصادفی ابداع شده یافته های فیزیکی برای تولید جهش و تابش

های ژنومیکس، ترانسکریپتومیکس، پروتئومیکس، متابولومیکس و  و نیز تکنیک DNAتعیین توالی 

یافته را پدید  های جهش لوژیکی و عمل ژنفنومیکس امکان شناسایی مبنای مولکولی فرآیندهای بیو

، IRGSP ؛2112، همکاران؛ یو و 2112، همکارانگوف و ) باتوجه به داشتن توالی کامل ژنوم برنج. اند آورده

توان تعیین  های برنج را می های بزرگ از اطالعات فنوتیپی، کارکرد ژن و در دسترس بودن کلکسیون( 2115

 .کرد

ها،  ها در شناسایی ژن ار مفیدی برای تولید ذخایر ژنومی موتانت است که از آنابز ،مزمن ی تابش اشعه

یافته  زمانی که یک فنوتیپ جهش. شود کاربرد نشانگرهای مولکولی و اصالح نباتات کالسیک استفاده می

. ردـاده کـول آن استفـی ژن مسئـرای شناسایـتوان ب یافته می های جهش هـشود، از بوت شناسایی می

برنج که در نمو گیاه، فتوسنتز، انتقال پیام و مقاومت به  ی یافته های جهش ژن مسئول فنوتیپ 64ونـاکنت

 .ها در ژنوم برنج تعیین شده است ها نقش دارند جداسازی شده و محل آن بیماری
                                                 

1. Zhefu 802 

2. Seimei 2 

3. Yuanfengzao 

4. Yangdao 
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، همکارانوو و ) هیکاری به حضور آلومینیوم در خاک مقاوم است کوشی ی که برنج واریته در حالی

یک موتانت از این واریته پیدا کردند که به حضور غلظت باالی آلومینیوم در ( 2115)همکاران ، ما و (1997

گاما تولید شده بود، در غیاب آلومینیوم در خاک  ی این موتانت که از طریق اشعه. خاک حساسیت داشت

رشد ریشه به  ،μM 11ظت فنوتیپ کامال شبیه به نوع وحشی داشت ولی در حضور آلومینیوم در خاک با غل

ژن مغلوب، که  تحقیقات ژنتیکی نشان داد که حساسیت به آلومینیوم توسط یک تک. شد شدت محدود می

 .شود قرار دارد، کنترل می 6روی بازوی بلند کروموزوم 

 

 گيري نتيجه -98
در  عنوان یک ابزار و روش سریع برای بهبود صفات کمی و کیفی اصالح به کمک جهش القایی به

نژادی، معموال بذر تیمار  های به برای ایجاد جهش در آزمایش. بسیاری از گیاهان زراعی شناخته شده است

د، دز آن باید در حدی باشد که شوزا بتواند حداکثر تعداد جهش را موجب  که عامل جهش برای این. دشو می

شده از راه جهش در غالت دیده  ای اصالحه ترین تعداد واریته بیش. از بذرها را از بین ببرد درصد  51حدود 

بعدی  ی نخست را داشته و سپس جو و گندم در مرتبه ی شوند و در میان غالت، ارقام موتانت برنج رتبه می

های تابش و پویا با همکاری موسسه تحقیقات برنج کشور و  اولین رقم موتانت برنج به نام. قرار دارند

 ی های اخیر نیز دو پروژه در سال. معرفی شد 1379ای کرج در سال  تهپژوهشگاه کشاورزی علوم و فنون هس

مشترک با سازمان انرژی اتمی ایران و موسسه تحقیقات برنج در دست اجراست که به رقم متحمل به 

همچنین موتانت پیشرفته، پاکوتاه، زودرس با عملکرد مناسب برای اراضی . خشکی و شوری خواهد انجامید

 .هم در دست بررسی و معرفی است شالیزاری نرمال
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 ي تحقيقات برنج كشور هاي موسسه ليست نشريه
 

ي  شماره

 نشريه
 سال (گان) نويسنده عنوان

قيمت 

 (تومان)

9 
های کیفی  گیری ویژگی اندازه های آزمایشگاهی روش

 ی برنج دانه
 5111 1392 فاطمه حبیبی

2 
شناسی،  شناسایی، زیست)خوار نواری برنج  کرم ساقه

 (خسارت و کنترل
 5111 1392 فرزاد مجیدی

 5111 1392 مریم خشکدامن بیماری سوختگی باکتریایی برگ برنج 3

 مراحل فنولوژی برنج 4
 مجید نحوی و

 پور قلی مهرزاد اله
1393 5111 

5 
 برنج خصوصیات برخی از ارقام محلی

 در شرایط استان گیالن

پور و  قلی مهرزاد اله

 محمدصالح محمدصالحی
1393 5111 

6 
 برنج ی دانه در آمیلوز میزان گیری اندازه روش اصالح

 6647 ایزو روش اساس بر
 5111 1393 حبیبی و همکاران فاطمه

 بیماری سیاهک دروغی برنج 7
 ریدون پاداشت وف

 سمیه داریوش
1393 5111 

 ی موسسه تحقیقات برنج کشور نامه معرفی 8
نیا، مهدی  فرامرز علی

 جالئیان، آتوسا فرحپور
1393 5111 

 5111 1393 فرزاد مجیدی آن کنترل های روش و برنج ای نقطه تک ی پروانه 1

 5111 1393 المهعلیرضا ع استفاده از تراکتور دو چرخ و خاک همزن یراهنما 91

 ارزیابی مزارع برنج خسارت دیده راهنمای 99
 گر و ناصر دوات

 شهریار بابازاده
1394 5111 

 های قارچی در برنج زهرابه 92
و   فریدون پاداشت

 همکاران
1394 5111 

 5111 1394 واحد حسن شکری برنج کشت در  مصرف عناصرکم برگی تغذیه اهمیت 93

 5111 1395 محسن قدسی و همکاران در گیاه برنج( RGA)ع نسل سازی توسعه سری بومی 94

95 
تبدیل کاه و کلش برنج به کمپوست و موارد استفاده 

 از آن

 پور و تیمور رضوی

 شهریار بابازاده
1395 5111 
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ي  شماره

 نشريه
 سال (گان) نويسنده عنوان

قيمت 

 (تومان)

 رانیبرنج ا یها قارچ ونیکلکس 96
 فریدون پاداشت و

 سمیه داریوش
1395 5111 

97 
گیری آن در  های عصاره پتاسیم در خاک و روش

 های شالیزاری خاک
 5111 1395 مسعود کاوسی

 ضرورت مصرف کود سیلیکاته در اراضی شالیزاری 98
 الهیار فالح و

 محمد محمدیان
1395 5111 

 5111 1395 پور قلی مهرزاد اله رقم جدید برنج ،گیالنه 91

 گیالنه ،مل زراعی رقم جدید برنجدستورالع 21
و  پور قلی مهرزاد اله

 همکاران
1396 5111 

 5111 1396 احمد رمضانی ارقام برنج لنجان های محلی و توده 29

 5111 1396 شهرام محمودسلطانی های مقابله با آن کار علل، عالئم و راه، کمبود روی 22

 5111 1396 بیژن یعقوبی کوتولگی برنج و مدیریت آن 23

 5111 1396 و همکاران مجید ستاری های اصالحی برنج دستورالعمل ملی کدگذاری الین 24

25 
 ای برنج خوار قهوه پره برگ معرفی شب

 Rivula sericealis 
 (اولین گزارش خسارت در مزراع برنج شمال ایران)

طبری و  مهرداد عمواقلی

 همکاران
1396 5111 

 5111 1396 احمد رمضانی سابقه کشت برنج در اصفهان 26

27 
  L. Succinea putrisخوار برنج  حلزون گیاهچه

 (شناسی و کنترل زیست)

طبری و  مهرداد عمواقلی

 همکاران
1396 5111 

 5111 1397 الهیار فالح اکولـــوژی برنــــج 28

21 
خواص حسی  استفاده از روش میلگارد در ارزیابی

 برنج

و کبری  حبیبی فاطمه

 طلب تجددی
1397 5111 

 5111 1397 سر شیل فرزاد مجیدی خوار برنج و کنترل آن کرم سبز برگ 31
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ي  شماره

 نشريه
 سال (گان) نويسنده عنوان

قيمت 

 (تومان)

 5111 1397 شهرام محمودسلطانی های کشت برنج تغذیه روی در سیستم 39

 5111 1397 انپور و همکار علیرضا نبی در اصالح برنجالقایی کاربرد جهش  32

 

با  ی تحقيقات برنج كشور مکاتبه نموده یا به آدرس موسسه توانند مي  مندان به خرید نشریه عالقه
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