
 

              
 

1 

 

 بیست و هفتمین 
 ای ایرانکنفرانس هسته

 زی( مشهد)مجا نشگاه فردوسیدا  -1399اسفند   14الی  11

 

 گیاهان   نژادی به در آن آینده و آمیز موفقیت  های استفاده  القایی، موتاسیون

 

 همتا بی محمدرضا
 

 ایرانـ، تهران کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهرانپردیس ، دانشکده علوم و مهندسی، زراعت و اصالح نباتات  گروهاستاد، 
 

 : چکیده

 بشر  توسط  شده  هدایت  تکامل  عنوان  به  نژادی  به.  است  آمده  منابع  در  ژنتیکی  مواد  در  راتیتغی  عنوان  به  موتاسیون

 موتاسیون  هرچند.  کرد  استفاده  آن  از  نژادی  به  در  توانمی  لذا  است،  تکامل  ابزارهای  از  یکی  موتاسیون  چون  و  شده  تعریف

 هرچه  لذا .  کرد  شناسایی   را   مفید  هایموتاسیون  توانمی  انتخاب  با  اما  است   مضر   معموالً  و   تصادفی  رخداد   یک  تقریباً

  بهبود  برای تصمیم اساس این بر. بود خواهد باالتر موتاسیون راندمان باشد ترارزان و تردقیق تر،آسان انتخاب هایروش

 میالدی 60 تا  30 دهه از. بود خواهد روش این موفقیت در عطف نقطه گزینیجهش طریق از اصالحی نظر مورد صفات

  عدم   تکرار  با  اما.  داد   تغیر  بشر  نفع  به  توانمی  را  صفتی  هر  موتاسیون  با  که  کردندمی  کیدأت  روش   این  داران دوست

 گریخته  و  جسته   فقط   و   شد  سپرده  فراموشی  به  تقریباً  روش  این   گزینی،   جهش   طریق  از  جهان  مختلف    نقاط   در  موفقیت

 هایموفقیت  و  شدیم   نژادی   به  روش   این   به  بشر  مجدد   رجوع  شاهد  میالدی   90  دهه  در .  بودیم  هاییموفقیت  شاهد

 که  شد   خواهد  کید أت  و  شود   ذکر  روش   این  طریق  از موفقیت  موارد شودمی  سعی  ارائه   این   در .  است  شده  دیده هم  خوبی

  روش   این  حد  از  بیش  نماییبزرگ   باعث  که  مواردی  از  و  داد  بهاء   خودش  حد  از  بیشتر  نه  و  کمتر  نه  روش،  این  به  نباید

  باز  را( مشکالت) هاقفل همه که نیست کلیدی شاه  روش این. گردد ترمشخص آن  واقعی جایگاه تا کرد پرهیز  شود،می

  تعیین   را  روش  این  راندمان  آینده  خاص،  هایقفل  این  شناسایی  و  است  کرده  باز  را  حیاتی  و  خاص  هایقفل  اما  کند

 .کندمی


