تعریف شغل

كارور كشت بافت گياهي فردی است كه پس از گذراندن دوره آموزشي الزم
از عهده كشت بافت و روش هاي مناسب تكثير ،تشخيص اجزاي آزمايشگاه ،تهيه
محيط كشت ،ضدعفوني و انتقال گياهان روئيده شده در شرايط درون شيشه اي
به بيرون برآيد.
استاندارد آموزش

در صورتی که فرد اطالعات مهارتی وفنی در زمینه شغل مذکور را نداشته
باشد می بایست به میزان  128ساعت آموزشی که مشتمل بر  40ساعت تئوری و
 88ساعت عملی است گذرانده باشد تا به لحاظ فنی شایستگی الزم را برای احراز
شغل داشته باشد .همچنین کارآموز نیاز به گذراندن دوره های پیش نیاز خاصی
نمی باشد.
شرایط کارآموز

حداقل شرایط جسمانی :فرد
باید دارای هوشیاری ذهنی بوده
و فاقد معلولیت حرکتی و بینایی
باشد .این رشته هم برای برادران
و هم برای خواهران قابل فعالیت
خواهد بود.
حداقلمهارتومدرکتحصیلی:
این رشته برای افرادی که دارای
حداقل مدرک تحصیلی فوق
دیپلم می باشند قابل اجرا می باشد.
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اطالعات تخصصی
تعریف کشت بافت گیاهی

به عملیاتی نظیر کشت سلول ها،
بافت ها و اندام های استریل و
اجزای آنها تحت شرایط مطلوب
فیزیکی و شیمیایی در آزمایشگاه
اطالق می گردد.
انواع روش های کشت بافت گیاهی

-1کشت گیاه کامل:یک بذر ممکن است در شرایط آزمایشگاهی کشت شود
و یک گیاهچه و در نهایت یک گیاه کامل تولید کند.
-2کشت جنین:در این نوع کشت  ،جنین جدا شده و پس از حذف پوسته بذر،
کشت میشود.
-3کشت اندام گیاهی:در این کشت  ،انواع مختلفی مثل کشت مریستم  ،کشت
ریشه ،کشت نوک ساقه قابل تشخیص هستند.
-4کشت کالوس :اگر یک بافت تمایز یافته جدا شود و در شرایط آزمایشگاهی
تولید یک توده سلولی تمایز نیافته به نام کالوس نماید ،این پدیده را کشت کالوس
مینامند.
-5کشت سلول کشت سلولهای منفرد که به کمک آنزیم ها یا به روش های
مکانیکی از یک بافت گیاهی یا سوسپانسیون سلولی بدست میآیند.
-6کشت پروتوپالست:کشت پروتوپالست هایی که در اثر هضم آنزیمی
دیواره سلولی بوجود آمدهاند ،کشت پروتوپالست نام دارد.
کاربردها و مزایای کشت بافت گیاهی

استفاده از فن آوری کشت بافت برای تکثیر رویشی یا ریز ازدیادی گیاهان
مهمترین کاربرد تجاری کشت بافت گیاهی است.با این فن آوری می توان از یک
گیاه میلیون ها گیاه جدید با کیفیت خوب و در زمان کوتاه تولید کرد.
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به طور کلی مزایای کشت بافت را می توان در موارد زیر خالصه کرد:
قدرت باالی گیاهان تکثیر شده( عواملی چون حشرات ،بیماری ها ،سرما ،علف کش ها
و  ) ...نسبت به سایر گیاهان که به روش های سنتی تکثیر می شوند.
• ازدیاد گیاهانی که با روش های سنتی به سختی تکثیر شده و یا از نظر
اقتصادی مقرون به صرفه نیستند.
• تولید گیاهان عاری از ویروس ،قارچ و باکتری
• تسهیل و امکان جوانه زنی در بذوری که در محیط خارج از آزمایشگاه
امکان جوانه زنی ندارند.
• تولید پایه و گیاه در تمام فصول
• صرفه جویی درب های سوخت فضای گلخانه
• استخراج مواد شیمیایی ،دارویی و اسانس های مختلف

4

مراحل کشت بافت گیاهی

به طور خالصه مراحل اصلی کشت بافت عبارتند از:
 -1انتخاب گیاه مناسب
 -2ایجاد کشت عاری از بیماری
 -3تکثیر
 -3رشد طولی
 -4تشکیل ریشه
 -5کشت در محیط خارج

فضا و تجهیزات مورد نیاز

کمترین فضای احداث کارگاه کشت بافت گیاهی حدود  50متر است که اتاق های
کشت بافت و گلخانه ای در جوار کارگاه از سایر ملزومات می باشد.
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امکانات آزمایشگاه کشت بافت باید موارد زیر را شامل شود:
 -1امکاناتي براي تهيه ي محيط کشت ،استريل نمودن ،ذخيره ي مواد شيميايي،
آماده نمودن گياهان براي کشت در شرايط عاري از ميکروارگانيسم ها.
 -2اتاقک تميز(المينار) ،براي انجام کار در شرايط عاري از ميگروارگانيسم ها
 -3اتاق هاي رشد براي رشد گياهان تحت شرايط کنترل شده
 -4امکانات ميکروسکوپي براي بررسي و ارزيابي کشت ها
تجهیزات اولیه مورد نیاز عبارتند از
هود المينار ،اتوكالو ،استريزاتور« بزرگ و كوچك»هم زن مغناطيسي ،ترازو
معمولی و حساس ،دستگاه تصفیه آب ،شيکر ،دستگاه تهيه آب مقطر ،انكوباتور،
پمپ خالء ،استريو ميكرو ،پاپيتور « سمپلر» ،فريزر و یخچال ،قيچي ،پنس در اندازه های
مختلف ،اسكالپل ،پيپت ،مه پاشِ ،رك لوله هاي كشت ،فيتوترون ،پوآر و...
استان های بالقوه در کشت بافت گیاهی
با توجه به استقرار مدیریت های پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران در سه
منطقه شمال کشور به مرکزیت استان گیالن و منطقه مرکزی به مرکزیت استان اصفهان و
منطقه غرب و شمال غرب به مرکزیت استان آذربایجان شرقی و وجود امکانات پیشرفته
در این مناطق استان هاي كشور را در اولویت های فوق به جهت توسعه اين رشته پيشنهاد
مي نماييم :
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اولويت اول

اولويت دوم

آذربايجان شرقي

آذربایجان غربی -اردبیل

اصفهان

مرکزی

گیالن

مازندران و گلستان

تهران

البرز

بازار فعلی موجود در کشور و توجیه اقتصادی کشت بافت
شرکت های متعددی در زمینه کشت بافت فعالیت دارند و چنانچه سود دهی
کشت بافت گیاهی و مشکالتی از قبیل بازار فروش ،خسارات وارده به محصول
و کاهش کیفیت محصول بررسی و کنترل گردد این شغل توانایی تجاری خوبی
داشته و مخاطرات سرمایه گذاری در این صنعت را کاهش می دهد .ریز ازدیادی
و تولید انبوه گیاهان به خصوص صادرات گل های زینتی و غیر زینتی نقش موثری
در افزایش درآمدهای غیر نفتی کشور داشته باشد.افرادی که قصد ورود به این
صنعت را دارند باید برآورد دقیقی از میزان سرمایه و هزینه های مختلف ،بازار
فروش در سطح محلی و بین المللی داشته و از طرفی دانش و آگاهی و تخصص
الزم را نیز کسب نمایند .در صورتی که کشت بافت هدف تجاری داشته باشد برای
تاسیس آزمایشگاه هزینه قابل توجهی مورد نیاز است که با خرید اقالم دست دوم
مطمئن می توان مقدار زیادی در هزینه تاسیس و راه اندازی صرفه جویی کرد.
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