
 

روش های هسته ای به کارشناسان کشاورزی کشور بنگالدش کمک می کند که با سرعت بیش تری واریته های بهبود  

 .یافته پنبه را توسعه دهند
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پنبه یکی از قدیمی ترین و پرکاربردترین منسوجاا  اتو س توه ر ار توات اتو  که بتور کتو  و ارلور  او  ن 

گجنه وحتوی پنبه را ارا گراهه اتو س اکنجب به مدد روه را  ادید رسوهه ا  تندا در مد  پنا توات گجنه را  ادید  

  محصجال    پنبه یکی از مدم تریندستجتعه یااهه ان  بنگالدهو ارتقا یااهه ا  از محصجت پنبه با ترعهی بس ار در کتجر  

 صونعهی  ا   ارلورده  شوجد   می شوناتهه  ارگان ک  "ململ"  پارچه  عنجاب به  و  بدداشوهی  ویژگی با و  اتو  بنگالده  نقد 

درصوود از این امع   زب رسووهند و صوونع  م کجر   ۸۰س  اتوو  گراهه  کار به  را نفر  م ل جب  چدار مسووهق م  طجر  به که

 .مع ت  م ل جب را نفر کتاورز را تام ن می کند

    یک رکهار به ازا  رر کتوواورز اتوو  که نه نه لب   بنگالده  مهجتووا ارا ووی نسووب  به امع   در کتووجر

ن ازمند لب کتوواورزاب برا  کسووآ درلمد کاای از چن ن ق عا  کجچکی رمجاره   س کتوو  را  بسوو ار مهراکم اتوو 

بجدند که توه بار در توات کتو  کنند  در حا ی که چن ن چ    با واجد گجنه را  تونهی پنبه که مسوهل   صور  زماب  

  ا   رسوهه  را   روه  کارگ ر  به  با  ادید  یااهه تکامل  را   واریههس  نبجد  پ یر امکاب  رسوهند رشود  برا   تر  ب ش  بسو ار

 .اند تحجت حات در

برا  ما یک حجزه نجین پژورتوی اتو  و ما اکنجب این واریهه ادید    (Mutation breeding)  به نژاد  ادتوی"

پنبه را در اته ار داریم که در مدتی کجتاه می تجاند رشووود کندس ما انه ار داریم که این گا  توووری  رشووود  برداشووو  

 ."درصد اا ایش درد ۴۰محصجت و درلمد کتاورزاب را تا 

س اتو   بنگالده  کتواورز   وزار   در پنبه  تجتوعه  مقا  علمی ارشود و مدیر گروه  کمروت اتوال این اظدارا   

  برا  (اائج)  مهحد  ملل  بار و  تجار و  کتووواورز   توووازماب و  اتمی  انرژ   ا مللی  ب ن  لژانس با  او  گروه و  اتوووال   لقا 

  اار   تات  مارس ت  درم  در  لنابس  کنند  می  رمکار  پنبه  بدهر ک فی  حاظ  به و  محصجت پر  ادید   را   گجنه  تجتعه

مبوادر  نمجدندساین واریهوه ادید در CDB Tula 1   عنجاب انهتوووار اعالم وه ا  رتووومی به یبو  واریهوه ادید پنبوه با  با

مدتی کم تر از یک توج  زماب تجتوعه توایر واریهه را که در تجتوعه لب را روه را  تونهی به کار راهه اند تجتوعه یااهه 

اتوو س با این حات به طجر معمجت مد  زماب تجتووعه واریهه ادید با بدره گ ر  از روه را  رسووهه ا   نصوو  زماب  

واریهه را اتو س اکنجب واریهه ادید پنبه در تو  ده نق ه ملهل  کتوجر کتو  می شوجد و ب ش از    مجرد ن از برا  توایر



 

ر ار کتووواورز لمجزه رایی را در مجرد روه کتووو  لب ارا می گ رندس انه ار می رود به کارگ ر  گسوووهرده این  

پنبه به د  ل اقداب عر ه واریهه ادید م ی  را  اقهصواد  کالنی را برا  کتوجر در پی لوردس در حات حا ر صنع  

  بنگالدهکاای  م لجب و محلی وابسوهه به واردا  اتو س تی  ر اصول تتوک و اصول باراب را  مجتومی محصوجت پنبه  

را لتو آ پ یر می توازد و عد  تام ن لب پایدار در تما  طجت توات مجاآ ژیاب را  عمده در برداشو  محصوجت می 

 .گردد

ی  را  اقل می تتودید تجارد شودس به این ترت آ واریهه را  در حات تکامل   این و وع   با تلقا  اتوال به ن ر 

 سکه نسب  به و ع   را  حاد اقل می تاب لور  داشهه باشند و تری  تر رشد کنند برا  کتجر رمجاره مدم بجده اند

 CDB Tula 1ه  بر ب ر پنبه  ایناد واریاتوو جب ب ش تر را با در ن ر گراهن عملکرد تجتووعه گجن  گاماتابش اشووعه  

 ممکن می تووازدس این گجنه  تجد یک گجنه پر محصووجت  تاب لور در برابر تتووکسووا ی و مقاو  در مقابل ب مار  را

 ست س این ب مار  را تج  د محصجت را به یک تج  در تات کارش می درندا

تابش لاهاب در شبانه م ی  م بجر به برک  دوره کجتاه نمج و اقداب حسات   واریهه ادید در برابر طجت مد   

 سروز حاصل می شجد

 تر وتو    گ ینش  یک  برا   ژنه ک شومار پر وبه د  ل کمک به ایناد واریاتو جب را  ادید    "به نژاد  ادتوی"

 سات  تر تری  لب رشد ترع  و بجده کارل ر ینه

  را   ویژگی شوناتوایی  برا   زماب با شورو  به کارگ ر  واریهه را  ویژه م کجر برا  ایناد واریاتو جب ژنه ک 

 سیابد می کارش تجاه قابل ا  گجنه به ادید را  واریهه تجتعه و کتاورزاب پسند مجرد

انآور  رسووهه ا  داشوومنداب را یار  می درد که از اتووهعداد ندفهه گ اراب نقاب برگ رند و تجتووعه گجنه را   "

 س"تازندزراعی را با ویژگی را  ارتقا یااهه برا  کتاورزاب امکاب پ یر 

و  اائجو   مرک  متووهرآ لژانس ب ن ا مللی انرژ  اتمییک کارشووناس به نژاد  گ اری  صوواحبن ر ژنه ک در  

 ومن ارائه این تجصو   معهقد اتو  با به کارگ ر    Ljupcho Jankuloski   جنچج یانکج جتوکیمسووجت انی پروژه   

 سارتقا یااهه  بدره ور  می تجاند ترع  گ ردعمل تابش اشعه و انآور  را  مرتبا با رشد تری  واریهه را  

س "اتوو  که بر رو  برنامه را  متووابه کار می کنند لتوو ایی  برتجردار از شووبکه دانتوومنداببنگالده کتووجر  

        کوه این رمکوار  من قوه ا  را تسووود ول   برنواموه لژانس ب ن ا مللی انرژ  اتمیمقوا  مسووووجت مودیریو     مسوووعجد موا وک

 :گجیدمی  می کند 

و   س  "نقش لارین اتوو   بنگالده  تبادت تنربه تاص در باب روه را  به نژاد  پنبه در مجاق   دانتوومنداب"

   رمچن ن معهقود اتووو  کوه این رمکوار  من قوه ا  تاله روا را برا  تع  ن محصوووج ی رمچجب پنبوه بوا ارم و  اراگ ر 

 .من قه ا  تقجی  می نماید



 

 برتر  را   ویژگی  تجانند می  ی تواالنه که تجتوا دو   برگ ار می گرددکتواورزاب از طری  برنامه را  لمجزشو 

                را  گ واه  ح واتی  چرتوه  ملهل   مراحول  روا  کالس  در  لنوابس  کننود  متووواروده  تجد  چتووومواب  بوا  را  اودیود  روا   کتووو 

لزمجب را  مداو  در عرصوه در مرک  تحق قا  که از ب ررا  مروجب اصوالش شوده و در معر     توسسس لمجزند  می

  را  کار  ارایند که  درد می  ااازه  کتوواورزاب  به را  لمجزه  اینس شووجد می  داده  نتوواب لناب  به کنند می  اتووهفاده  تابش

قل کتوو  پنبه پر محصووجت را  مسووه  طجر  به و  گ ارند اشووهراآ  به  تجیش  محلی ااهما  با  را تجد  دانش  کنند   درآ

 سلواز کنند

اصوالش نباتا  ارلیند  اتو  که در لب ب ررا  قلمه را یا توایر مجاد کاش  در معر  پرتج ااتانی را مانند اشعه 

شوووجد  از ارلینود طب عی می DNA قرار می گ رنودستوابش ا قوا شوووده بواعوت اینواد تی  راتی در  گواموایوا اشوووعوه   ایکس

کنودس توووسس توک توک کنود و تنج  و تی  ر ژنه کی را در امع و  پنبوه اینواد میروا  تجد بوه تجد  تقل ود میادش

 .گ اراب تکث ر شده و از ن ر صفا  مجرد وارتی قرار می گ رند

اد صووفا  مجرد ن ر باشووند رمچناب کتوو  و تکث ر می شووجند تا بهجاب لب را را ب ن تووراننا  بجته رایی که وا

 .کتاورزاب تراتر کتجر تجزی  کرد

 

 
 

 : شرح عکس

 

  زمانی چرخه   واریته جدید پنبه با عملکرد زراعی مطلوب و کیفیت فیبر عالی که با بهره گیری از روش های هسته ای در

 است  کرده  رشد  کوتاهی

 


