آزمایشگاه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
تجهیزات آزمایشگاه






Realtime PCR ABI
دستگاه اسپکتروفتومتر  UV/VisمدلPhotoLab
Various temperature Incubator
Gross Chamber
سانتریفیوژ (فالکون ومیکرو تیوپ) یخچال دار با دوره 16000

 تانک ازت و تجهیزات استخراج DNAوRNA
Strip Spin & Vortex 
 یخچال  4درجه سایز بزرگ
 PCR با قابلیت gradient





 Gel docبا قابلیت تصویربرداري در  4طیف نوري
Thermomixer
Hotplate
الکتروفورزهاي افقی و عمودي

 بن ماري
 هود بیولوژیک کالس 1
 هود میکروبی
 میکروسکوپ نوري
 ترازوي دقیق تا  0/0001گرم
 ترازوي دقیق تا  0/001گرم

لیست تجهیزات و آزمایش های قابل انجام در آزمایشگاههای گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی دانشگاه جهرم
آزمایشهای قابل انجام

ردیف

نام و توضیحات

1

دستگاه Realtime PCR ABI

2

دستگاه اسپکتروفتومتر  UV/Visمدل PhotoLab

3

Various temperature Incubator

3

4

Gross Chamber

1

 -1سنجش کمی بیان ژن() Gene Expression
 -2ارزیابی تعداد نسخه های یک ژن ( Gene
) number copy
-3تشخیص انواع پاتوژنها در بیماری های مرتبط باانسان،دام و
گیاه() Pathogen Detection
-4اسکن ژن وشناسایی جهش های شناخته شده و
ناشناخته() Gene Scaning
 -5تعیین ژنوتیپ() Genotyping

5

سانتریفیوژ (فالکون ومیکرو تیوپ) یخچال دار با دوره
16000

اندازه گیری کیفی و کمّی انواع ترکیبات آلی ،معدنی و یونهای
فلزی ،تعیین غلظت مواد ،اندازه گیری فعالیت آنزیم های مختلف

2

6

تانک ازت و تجهیزات استخراج DNAو RNA

1

7

Strip Spin & Vortex

5

8

یخچال  4درجه سایز بزرگ

1

9

 PCRبا قابلیت gradient

1

10

Gel docبا قابلیت تصویر برداری در  4طیف نوری

1

11

Thermomixer

1

12

Hotplate

1

13

الکتروفورزهای افقی و عمودی

جداسازی و شناسایی پروتئین های مورد نظر در تحقیقات علمی

14

بن ماری

2

15

هود بیولوژیک کالس 1

2

16

هود میکروبی

1

17

میکروسکوپ نوری

1

18

ترازوی دقیق تا  0/0001گرم

1

19

ترازوی دقیق تا  0/001گرم

1

20

Refrigirated Shaker & Incubator

2

21

فریزر آزمایشگاهی منفی  65درجه

1

22

pH meter

2

23

Magnet Strier

2

عالوه بر موارد فوق آزمایشهای زیر هم قابل انجام در آزمایشگاههای گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی دانشکده
کشاورزی دانشگاه جهرم میباشد:
 -1کشت بافت گیاهی
 -2استخراج دیانای ( )DNAتعیین میزان و تکثیر این ماده زیستی در موجودات زنده
 -3انواع نشانگرهای مولکولی  DNAمبتنی و غیر مبتنی بر پی سی آر
 -4بررسی جوانه زنی و رشد انواع گیاهان در شرایط کنترل شده نور ،دما ،رطوبت نسبی و سایر شرایط محیطی

دستگاه Realtime PCR ABI
 -1سنجش کمی بیان ژن() Gene Expression
 -2ارزیابی تعداد نسخه های یک ژن ( Gene
) number copy
-3تشخیص انواع پاتوژنها در بیماری های مرتبط
باانسان،دام و گیاه() Pathogen Detection
-4اسکن ژن وشناسایی جهش های شناخته شده و
ناشناخته() Gene Scaning
 -5تعیین ژنوتیپ() Genotyping

دستگاه اسپکتروفتومتر  UV/Visمدل PhotoLab

اندازه گیری کیفی و کمّی انواع
ترکیبات آلی ،تعیین غلظت مواد،
اندازه گیری فعالیت آنزیم های
مختلف

الکتروفورزهای افقی و عمودی

جداسازي و شناسایی پروتئین
هاي مورد نظر در تحقیقات
علمی

تانک ازت و تجهیزات استخراج DNAو RNA
با استفاده از این تجهیزات میتوان  DNAو  RNAرا از انواع بافت هاي گیاهی و جانوري استخراج نمود و مورد ستجش قرار داد.

 PCRبا قابلیت gradient

تکثیر
 DNAو
انجام انواع
نشانگرهاي
مولکولی
مبتنی بر پی
سی آر

Gross Chamber

این دستگاه اطاق رشد یا همان گروس چمبر
میباشدکه وسیله مناسبی براي کنترل رطوبت
وحرارت و نور بصورت شبـانه روزي بوده وازآن
درمراکزتحقیقاتی که برروي رشد گیاهان
تحقیق می نمایند و یا مراکز وکارخانجات
مختلفی که درآزمایشگاههاي خود روي کشت
غالت و دانه هاي گیاهی و یا مواد بیولوژیک
فعالیت دارندکاربرد دارد.

تجهیزات کامل کشت بافت
ترازوي ترازوی دقیق تا 0/0001
گرم
اتوکالو ایستاده
 PHمتر
دستگاه آب مقطرگیري دوبار تقطیر
گلخانهي تحقیقاتی و سازگاري
اتاق کشت مجهز به دستگاه هود
المینار کالس1
ستهاي سمپلر
دستگاه اتوکالو
ترازوي حساس
اتاقک رشد گیاهی با قابلیت کنترل
دما ،رطوبت ،نور
قفسه نوري متحرک سه طبقه
دستگاه بهمزن مغناطیسی مدل
انواع ظروف کشت

میکروسکوپ نوری

براي بزرگنمایی اجسام ،موجودات و ساختار
موادي که با چشم غیر مسلح قابل بررسی
نیستند ،کاربرد دارد.

عالوه بر موارد فوق تجهیزات زیر با کاربرد مشخص و عمومی هم موجود است
یخچال  4درجه سایز بزرگ
فریزر آزمایشگاهی منفی  65درجه
pH meter
سانتریفیوژ (فالکون ومیکرو تیوپ) یخچال دار با دوره
16000

