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حفاظت  ژنتیکی،  ذخایر  از  حفاظت 
د نیا  کشورهای  تمام  به طوری که  است،  ملی  سرمایه  از 

حساسیت ویژه ای روی این موضوع د ارند و برای حفظ این ذخایر، 
اقد امات ویژه ای را انجام می د هند. با توجه  به وقوع تغییرات گسترد ه  از جمله 

تغییر اقلیم و تغییر کاربری اراضی د ر طبیعت، ذخایر ژنتیکی گیاهی د ر معرض خطر 
جد ی قرار د ارند و امکان نابود ی برخی گیاهان د ر طبیعت وجود د ارد. برای حفظ ذخایر 

ژنتیکی گیاهی، کشورهای مختلف تد ابیری اند یشید ه  اند، یکی از آنها حفظ اند ام های گیاهان د ر 
بانک های ژن است. هد ف ما از این گفت وگو بررسی اهمیت وجود بانک های ژن، اقد امات انجام  شد ه 

د ر مورد آنها و چالش ها و مشکالت پیش روی آنها د ر کشور، همچنین ارائه راهکارهای الزم برای حفظ 
ذخایر ژنتیکی گیاهی است. د ر این گفت وگوسرکار خانم د کتر زیبا جم زاد )رئیس محترم بخش تحقیقات 

گیاه شناسی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور(، آقایان د کتر محمد  جعفر آقایی )رئیس محترم مرکز ملی 
مد یریت منابع ژنتیکی کشاورزی و منابع طبیعی کشور(، د کتر بهزاد سرخی )رئیس محترم بخش تحقیقات 
ژنتیک و ذخایر توارثی مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر و نهال( و د کتر بهنام حمزه )عضو هیئت علمی 

بخش گیاه شناسی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور( حضور د اشته اند.

د کتر احمد رحمانی د بیر تخصصی بخش گفتگوهای چالشی طبیعت ایران: جناب آقای د کتر 
جعفرآقایی نقش وزارت جهاد کشاورزی د ر حفاظت از گیاهان و ذخایر ژنتیکی کشور 

چیست؟ قانون حفاظت از ذخایر ژنتیکی به عنوان قانون مصوب مجلس د ر سال 
1396، که د ر سال 1397 ابالغ شد، چه وظایفی را برای وزارت جهاد 
کشاورزی تعیین کرد ه است؟ د ر این قانون چه وظایفی برای بانک های 

ژن تعریف شد و وزارت جهاد کشاورزی چه اقد اماتی د ر 
این خصوص انجام د اد ه است؟ 

د ر میزگرد تخصصی »طبیعت ایران« مطرح شد 
بررسی نقش بانک های ژن د ر حفظ ذخایر ژنتیکی کشور
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د کتر بهنام حمزه د کتر بهزاد سرخید کترزیبا جم زاد
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د کتر محمد جعفر آقایی
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د کتر محمد جعفرآقایی )رئیس محترم 
ژنتیکی  منابع  مد یریت  ملی  مرکز 

کشاورزی و منابع طبیعی کشور( 
ضمن تشکر از برگزاری این جلسه و 
د ست اند رکاران  برای  موفقیت  آرزوی 
نشریه وزین طبیعت ایران، همان  طور 
که استحضار د ارید سابقه  ما د ر حفاظت 
از منابع ژنتیکی کم نیست. د ر این حوزه، 
اگر جزو اولین کشورها د ر سطح د نیا نباشیم، 
بی شک جزو کشورهایی هستیم که خیلی زود 

حفاظت از منابع  ژنتیکی را آغاز کرد یم. بنابر 
و  واویلف  همچون  محققانی  موجود،  سوابق 
کیهارا منابع ژنتیکی را از حد ود هفتاد الی صد 
سال قبل جمع آوری کرد ه اند، مجموعه های ما 
شد ه اند،  جمع آوری  سال 1300  اوایل  از  نیز 
مهند س  آقای  زمان  همان  د ر  به عنوان مثال 
عطایی د ر د انشگاه تهران اقد ام به جمع آوری و 
نگهد اری از منابع ژنتیکی کرد ند. د ر اد امه و د ر 
د هه 70 هم زمان با اجرای برنامه های اصالحی و 
به نژاد ی و آگاهی از نابود ی ضمنی تنوع ژنتیکی 
با پیشرفت کشاورزی و اصالح نباتات د ر سطح 
د نیا، محققان ما نیز متوجه تنوع ژنتیکی وسیع 
و به شد ت آسیب پذیر موجود د ر ایران شد ند، 
می شوند.  جایگزین  و  می آیند  جد ید  ارقام 
د ر نتیجه د ر وزارت کشاورزی به طور کاماًل 
ابالغ  و  تصویب  از  پیش  و  خود جوش 
ژنتیکی جمع آوری  منابع  قانونی  هرگونه 
به عنوان مثال مؤسسه  نگهد اری می شد.  و 
تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، عالوه بر 
شناسایی و تهیه فلور، که وظیفه این مؤسسه 
بود ه است، از اوایل د هه 60 شمسی شروع به 
جمع آوری و نگهد اری منابع ژنتیکی کرد ه است 
و بد ون آنکه قانونی مؤسسه را ملزم به این کار 
کند، بانک ژن منابع طبیعی را تأسیس کرد. 
مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه 
نهال و بذر نیز زمانی که هنوز 
قانونی تصویب و ابالغ نشد ه 
بود، بنا به احساس نیاز و با 
استفاد ه از منابع خود، اقد ام 
به ایجاد بانک ژن کرد ند. 
د ر اد امه، سیاست گذاران 
کشور این نیاز را د رک 
کرد ند. از لحاظ قانونی 
نیز، د ر برنامه توسعه 
با  چهارم  و  سوم 
صراحت به وظیفه 
جهاد  وزارت 
د ر  کشاورزی 

و  کشاورزی  و  غذا  ژنتیکی  منابع  جمع آوری 
نگهد اری منابع آب و خاک اشاره شد، همچنین 
د ر سیاست های کلی نظام، د ر آن بخشی که به 
منابع طبیعی برمی گرد د، حفاظت از منابع ژنتیکی 
به  عنوان یکی از وظایف وزارت کشاورزی به 
ایمنی زیستی هم  قانون  شمار آمد ه است. د ر 
پیش از تصویب قانون حفاظت از منابع ژنتیکی، 
به این وظیفه وزارت کشاورزی اشاره شد ه بود. 
سرانجام پس از یک فعالیت 17-16 ساله برای 
منابع  از  بهره برد اری  و  حفاظت  قانون  وضع 
ژنتیکی، اگرچه همه انتظارات ما محقق نشد، اما 
قانونی تصویب شد که از تخریب و د سترسی 
می کرد.  جلوگیری  ژنتیکی  منابع  به  غیرمجاز 
ژنتیکی  منابع  از  حفاظت  وظیفه  قانون  این 
به  به طور واضح  را  منابع  طبیعی  کشاورزی و 
و  است  کرد ه  واگذار  کشاورزی  جهاد  وزارت 
انتظار د ارد وزارت جهاد کشاورزی اقد ام الزم 
پیگیری،  نگهد اری،  شناسایی،  ثبت،  برای  را 
ورود  د سترسی،  کنترل  بهره برد اری،  حفاظت، 
و خروج، استیفای حقوق ملی د ر حوزه منابع 
ژنتیکی و حتی منابع خارج شد ه از کشور انجام 
نیز با توجه به نیاز موجود د ر  د هد. د ر عمل 
حفاظت و بهره برد اری از منابع، که پیش از این 
هم وجود د اشت، نهاد هایی د ر د اخل و خارج از 
وزارت جهاد کشاورزی تشکیل شد ه و به طور 
خود جوش وظیفه حفاظت را شروع کرد ه بود ند، 
مثل بانک ژن منابع طبیعی، بانک ژن گیاهی ملی 
ایران د ر مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و 
بذر، جهاد د انشگاهی، مؤسسه تحقیقات علوم 
باغبانی، مؤسسه تحقیقات علوم د امی، مؤسسه 
تحقیقات شیالت، مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی. 
برخی از مراکز و مؤسسات تک محصولی نیز 
مانند مؤسسه د یم، مؤسسه پنبه، مؤسسه چغند ر 
قند و ایستگاه حبوبات شروع به نگهد اری منابع 
د انشگاه  کشاورزی  د انشکد ه  کرد ند.  ژنتیکی 
نمونه های  حاضر  قرن  اوایل  از  که  نیز  تهران 
باارزشی را جمع آوری کرد ه بود، با فراهم شد ن 
امکانات جد ید، نگهد اری از منابع ژنتیکی غالت 
و حبوبات را آغاز کرد. برخی د انشگاه ها هم بنا 
به نیاز کاری خود اقد ام به ایجاد کلکسیون هایی 
و  جد ید  فعالیت های  خود  نوع  د ر  که  کرد ند 
نیز  مجموعه ها  از  برخی  بود ند.  مفید ی  بسیار 
به د لیل نقص کار ما ایجاد شد ه اند، گاهی روش 
ما د ر نگهد اری، روشی محد ود بود ه است و تمام 
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جنبه های حفاظت را مد نظر قرار ند اد ه است، 
گاهی نیز مرکز یا مؤسسه ای تشخیص می د اد که 
فعالیت های ما، نیازهای آن مرکز یا مؤسسه را 
برآورد ه نمی کند، به همین د لیل و برای رفع نیاز 
با  خود اقد ام به ایجاد یک کلکسیون می کرد، 
افزایش تد ریجی تعد اد این کلکسیون ها، کنترل 
و نظارت روی آنها با مشکالتی روبه رو شد. د ر 
شرایط کنونی برای ایجاد هماهنگی میان همه 
این کلکسیون ها به یک مرکز مد یریت واحد نیاز 
د اریم. د ر قانون حفاظت و بهره برد اری از منابع 
ژنتیکی نیز به این موضوع اشاره شد ه است، که 
وزارت جهاد کشاورزی با تجمیع تمام واحد های 
منابع  جد ید،  ساختاری  د ر  قانون  این  ذیل 
ژنتیکی کشاورزی و منابع طبیعی را به صورت 
متمرکز مد یریت کند. این د ید گاه کسانی است که 
قانون را تصویب کرد ند و روح قانون نیز همین 
است. ولی د ر عمل منابع ژنتیکی کشاورزی و 
است.  تخصصی  و  متنوع  بسیار  طبیعی  منابع 
برای نمونه تخصص مؤسسه اصالح بذر، گیاهان 
زراعی، تخصص مؤسسه تحقیقات علوم د امی، 
د ام و تخصص مؤسسه تحقیقات شیالت، آبزیان 
است. منابع ژنتیکی کشاورزی و منابع طبیعی 
زراعی،  گیاهان  از  گسترد ه ای  منابع  شامل 
جنگل، مرتع، باغبانی، د ام، طیور، زنبور عسل، 
کرم ابریشم، آبزیان، حشرات، میکروارگانیسم ها 
که  مؤسساتی  و  است  د یگری  بسیار  موارد  و 
این منابع هستند، د رواقع  از  مسئول نگهد اری 
متخصصان این منابع به شمار می آیند و شاید اگر 
خود، مسئولیت نگهد اری از این منابع را بر عهد ه 
گیرند، بهتر از اجرای عین متن قانون مصوب 
توسط وزارت کشاورزی یعنی تجمیع همه این 
تخصص ها و ایجاد یک ساختار جد ید و متمرکز 
بنابراین، آنچه که د ر عمل د ر آیین نامه  باشد. 
پیش بینی شد ه است، وجود نهاد های متولی د ر 
د اخل و خارج  از وزارت جهاد کشاورزی است 
که با جمع آوری و نگهد اری منابع ژنتیکی، تمام 
تالش خود را د ر حفاظت از این ذخایر انجام 
می د هند، اگرچه این سازمان ها پراکند ه هستند. 
جای  به  کشاورزی  جهاد  وزارت  د ر  بنابراین 

با  ساختاری  متمرکز،  ساختار  یک  ایجاد 
عنوان مرکز ملی مد یریت منابع 

شد ه  تشکیل  ژنتیک 
مسئول  که  است 

هنگی  هما

93

میان سازمان ها و مد یریت منابع است. این مرکز 
موظف است از پراکند ه کاری، د وباره کاری، کار 
موازی و انجام کارهای غیراستاند ارد جلوگیری 
کند و بر همه منابع ژنتیکی نگهد اری شد ه د ر 

د اخل کشور نظارت د اشته باشد.

طبیعت ایران: برای آغاز بحث مطالب مفید ی 
را به همراه توضیحات کامل مطرح فرمود ید. 
بانک های  اگرچه  جنابعالی  صحبت های  طبق 
د و  ولی  د ارند،  د ر کشور وجود  متعد د ی  ژن 
گیاهان  ژن  بانک  و  طبیعی  منابع  ژن  بانک 
زراعی و باغی به عنوان د و بانک ژن بزرگ 
د ر کشور فعال هستند. برای جمع آوری گونه ها 
و تصمیم گیری  د ر انتخاب آنها برای حفاظت  د ر 

بانک ژن چه استراتژی وجود د ارد؟
بخش  محترم  )رئیس  جم زاد  زیبا  د کتر 

تحقیقات  مؤسسه  شناسی  گیاه  تحقیقات 
جنگلها و مراتع کشور(

طبق فرمایش د کتر جعفرآقایی، ذخایر 
هر  استراتژیک  منابع  جزو  ژنتیکی 
کشور است و اگرچه سابقه حفاظت 
می گرد د،  باز  گذشته ها  به  آنها  از 

ولی این موضوع به طور جهانی بعد از 
تصویب کنوانسیون تنوع زیستی رسمیت 

یافت، کشورهای مختلفی این کنوانسیون را 
امضا کرد ند یا به عبارت د یگر کشورهای 

موظف  کنوانسیون  این  متعاهد 
را  خود  ژنتیکی  ذخایر  شد ند 

حفظ کنند وعالوه بر حفظ این 
رویشگاه های  د ر  ذخایر 
طبیعی، به عنوان یک برنامه 
د ر خارج  آنها  از  کمکی، 
طبیعی،  رویشگاه های  از 
ژن،  بانک های  د ر 
باغ های گیاه شناسی و 

مربوطه  مراکز  سایر 

حفاظت کنند. بنابراین مهم ترین استراتژی د ر 
حفظ منابع ژنتیکی، حفاظت از رویشگاه های 
از  خارج  د ر  حفاظت  د رواقع  است.  طبیعی 
رویشگاه برای کمک  به حفاظت از رویشگاه 
باشد؟  چه  باید  ما  استراتژی  است.  طبیعی 
به طور کلی از نظر استراتژی جهانی باید روی آن 
د سته از منابع ژنتیکی متمرکز بود که به  د الیل 
معرض  د ر  طبیعی  رویشگاه های  د ر  مختلف 
از  حفاظت  به عبارت د یگر  د ارند.  قرار  خطر 
آنها  رویشگاه  که  ژنتیکی  منابع  یا  منابع  این 
باشد.  اولویت  د ر  باید  است،  تهد ید  مورد 
با  الر،  سد  احد اث  زمان  د ر  به عنوان مثال، 
توجه به آب گیری سطح وسیعی از زمین های 
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محد ود ه 
گیاهی  پوشش  سد، 
ومنابع می رفت  آب  زیر  منطقه 
می شد،  نابود  بسیاری  ژنتیکی 
گیاه شناسی  ملی  باغ  از این  رو، 
تعد اد ی  حفاظت،  هد ف  با  ایران 
و  جمع آوری  را  گیاهان  آن  از 
به  اقد ام  باغ  به  انتقال  از  پس 
با  بنابراین  کرد.  آنها  از  نگهد اری  و  کاشت 
د ی بی  مطرح شد ه سی  استراتژی  به  توجه 
)CBD:Convention on Biological Di-
versity( هر کشوری باید منابع ژنتیکی خود 
و کند  حفاظت  طبیعی  رویشگاه های  د ر   را 
 اولویت حفاظت د ر خارج از رویشگاه طبیعی
یا هستند،  انحصاری  که  است  گونه هایی   با 
مثل یا  د ارند،  تهد ید  معرض  د ر   رویشگاه  
اقتصاد ی ارزش  د ارای  د ارویی،   گونه های 
تأمین د ر  مرتبط  گونه های  همچنین   هستند، 
به هر حال باید حفظ شوند،  نیز  انسان   غذای 
 نکته مهم این است که کشورها وظیفه د ارند
 منابع ژنتیکی خود را حفظ کنند. نظر به اهمیت
 حفظ ذخایر ژنتیکی، بانک ژن منابع طبیعی
با تمرکز  مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، 
 بر جمع آوری و حفاظت از گیاهان بومی از
با کرد.  کار  به  شروع  طبیعی   رویشگاه های 
ژنتیکی منابع  از  حفاظت  اهمیت  به   توجه 
اصالح مؤسسه  کشاورزی،  و  غذا  با   مرتبط 
 بذر و نهال د ر بانک ژن ملی، روی گیاهان
 زراعی و باغی و منابع مرتبط با غذا متمرکز
 شد و این مسئولیت را به نحو خوبی بر عهد ه
منابع روی  خاصی  فعالیت  بنابراین   گرفت، 
و جنگلها  تحقیقات  مؤسسه  ند اشت.   طبیعی 
 مراتع کشور، به د لیل وظیفه  اصلی خود یعنی
 شناسایی تنوع زیستی گیاهی کشور، فعالیت
توجه با  و  د اشت  زمینه  این  د ر   گسترد ه ای 
جمع آوری به  اقد ام  متخصصان،  حضور   به 
 گیاهان بومی و وحشی فلور ایران و حفاظت
 از آنها د ر بانک ژن منابع طبیعی کرد و روی
همان د ر  شد.  متمرکز  ایران  فلور   گونه های 
 ابتد ای کار نیز، نیاز به وجود یک استراتژی
میان 7500-8000 از  کند  تعیین  تا   بود 
 گونه موجود د ر کشور، چه گیاهانی باید
آیا شوند؟  نگهد اری  و   جمع آوری 
 باید تمام آنها را جمع آوری

باال، هزینه های  به  توجه  با  اینکه  یا   کرد؟ 
 گیاهان باید هد فمند و با برنامه ریزی خاصی
 جمع آوری و نگهد اری شوند. د ر اد امه بحث
 راجع  به مشکالت بانک ژن صحبت خواهیم
 کرد. باالخره د ر مورد اینکه چه گیاهانی باید
 جمع آوری شوند، تصمیم گیری شد. د ر همان
تعریف طرح  چند  ژن  بانک  تشکیل   ابتد ای 
این چهار چوب  د ر  مورد نظر  گیاهان  و   شد 
گیاهان بذور  شد ند.  جمع آوری   طرح ها 
بذور »جمع آوری  پروژه  قالب  د ر   د ارویی 
و مرتعی  گیاهان  بذور  و  د ارویی«   گیاهان 
نیز د ر قالب پروژه های »جمع آوری  جنگلی 
جمع آوری جنگلی«  و  مرتعی  گیاهان   بذور 
اجرای شد ند.  نگهد اری  ژن  بانک  د ر   و 
د اشت. اد امه   1395 سال  تا  پروژ ه ها   این 
و شد ه  انجام  کارهای  مرور  با  سال  این   د ر 
جد ید ی طرح  آنها،  توسعه  به  نیاز   احساس 
 برای تکمیل جمع آوری ها تعریف شد، که د ر
 اد امه آقای د کتر حمزه د رباره آن توضیحاتی
روی طرح  این  د رواقع  کرد،  خواهند   ارائه 
ناد ر و  انحصاری  گیاهان  بذور   جمع آوری 
بذور جمع آوری  طرح  اگرچه  د ارد.   تمرکز 
بی رویه چرای  به  توجه  با  مرتعی   گیاهان 
اهمیت مرتعی  گیاهان  جمعیت  تخریب   و 
بذور جمع آوری  طرح  و  د اشت   بسیاری 
ولی بود،  مهم  بسیار  نیز  د ارویی   گیاهان 
 استراتژی مهمی که باید به آن توجه می کرد یم،
 حفاظت از گونه های انحصاری بود. حفاظت
به د لیل حضور د ر یک کشور این گونه ها   از 
 و د ر یک مکان خاص از اولویت و اهمیت
موجود، آمار  طبق  است.  برخورد ار   ویژه ای 
 د ر حال حاضر حد ود 2300 گونه انحصاری
 د ر کشور وجود د ارد، ذکر این نکته الزم است
 که آمار د قیق تعد اد گونه ها، به زود ی بعد از
 جمع بند ی های نهایی اعالم خواهد شد. برخی
از این گونه ها بسیار ناد رند، یا به عبارت د یگر
Local Endemic/ Narrow Endemic  

فقط  که  هستند  اند میک هایی  یعنی  هستند،   
تعد اد ی  د ارند.  حضور  رویشگاه  یک  د ر 
به نسبت  پراکنش  نیز  اند میک  گونه های  از 
استان های  د ر  به طوری که  د ارند،  وسیعی 
خوبی  به نسبت  جمعیت های  با  و  مختلف 
موظف  ما  حال،  هر  به  می شوند،  مشاهد ه 
این  د رواقع  هستیم،  آنها  از  حفاظت  به 

شوند. د ید ه  جهانی  مقیاس  د ر  باید  گونه ها 

خوانند گان  آگاهی  برای  لطفًا  ایران:  طبیعت 
اند میک  گونه های  د ر مورد  مطلب  این 
چه  به  فرمائید.  ارائه  بیشتری  توضیحات 

گونه هایی اند میک گفته می شود؟
 )endemic( انحصاری  گونه  د کتر جم زاد: 
گونه ای هست که د ر یک رویشگاه خاص و 
د ر یک منطقه جغرافیایی خاص حضور د ارد 
و خارج از آن محد ود ه د ید ه نمی شود. گونه 
انحصاری، یا اند میک ایران، به طور طبیعی د ر 
هیچ  د ر  و  ایران  سیاسی  مرزهای  از  خارج 
گونه های  نمی روید.  جهان  از  د یگری   جای 
ایرانیکا،  فلور  کتاب  د ر  یاد شد ه  اند میک 
و  ایران  فالت  د ر  حاضر  گونه های  د رواقع 
)ایران،  جغرافیایی  محد ود ه  این  کشورهای 
عراق، افغانستان و بخشی از پاکستان( هستند، 
به عنوان  ایرانیکا  فلور  د ر  گونه ای  اگر  پس 
نمی توان  است،  شد ه  معرفی  انحصاری  گونه 
آن را جزو گونه های انحصاری ایران د انست، 
د رواقع این گونه انحصاری فالت ایران است 
و  ایران  د ر  هم زمان  به طور  است  ممکن  و 
د ر مورد  وقتی  باشد.  د اشته  وجود  عراق 
یعنی  می کنیم،  ایران صحبت  انحصاری  گونه  
آن گونه تنها د ر مرز جغرافیایی ایران وجود 
د ارد و د ر خارج از آن وجود ند ارد. گونه های 
طبقه بند ی  گروه  چند  د ر  ایران  انحصاری 
رویشگاه  یک  فقط  آنها  از  برخی  می شوند، 
د ارند و بسیار حساس و آسیب پذیرند، برخی 
د یگر د ر چند رویشگاه  حضور د ارند و بعضی 
نیز د ر رویشگاه های متعد د ی د ید ه می شوند. 
سطح  د ر  انحصاری  گونه های  حضور  میزان 
هم   IUCN که  جایی  تا  د ارد،  اولویت  د نیا 
را  گونه ها  حفاظتی  جایگاه  تعیین  مبنای 
جایگاه  وقتی  به عنوان مثال  می د اند.  جهانی 
ایران  د ر   )Peonia(حفاظتی گل صد تومانی
می شود،  اعالم  انقراض  خطر  معرض  د ر 
نشان  منطقه ای  مقیاس  د ر  را  آن  وضعیت 
می د هد، از آنجایی که این گیاه هم د ر ایران و 
هم د ر اروپا پراکند گی د ارد، نمی توان آن را د ر 
سطح جهان د ر معرض خطر انقراض د انست. 
مقیاس  د ر  گونه  این  اینکه  با  به عبارت د یگر، 
د ر  است،  انقراض  خطر  معرض  د ر  منطقه ای 
مقیاس جهانی و د ر لیست IUCN د ر معرض 
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یعنی  نمی شود.  طبقه بند ی  انقراض  خطر 
»گونه های  حفاظتی  جایگاه  ما  هنگامی که 
تعیین  این  کنیم،  تعیین  را  خود  انحصاری« 
اگر  می شود.  تعریف  جهان  د ر سطح  جایگاه 
ایران حضور  د ر  و هم  ترکیه  د ر  گونه ای هم 
د اشته باشد، د رصورتی می توانیم جایگاهش را 
اعالم کنیم  که عالوه بر ایران، رویشگاه طبیعی 
آن را د ر ترکیه نیز بررسی کنیم و با اند ازه گیری 
معیارها جایگاه آن را د ر سطح جهان اعالم 
کنیم. بنابراین کشورها با اولویت بر گونه های 
انحصاری، یا اند میک خود و با توجه به وجود 
موارد تهد یدآمیز برای گونه ها، نگهد اری منابع 
می د هند،  انجام  ژن  بانک های  د ر  را  ژنتیکی 
ما نیز هم همین استراتژی را به  کار برد یم و 
ناد ر  گونه های  انحصاری،  گونه های  عالوه بر 
را نیز مد نظر قرار د اد یم. گونه های ناد ر د ر 
و  حضور  منشأ  که  هستند  گونه هایی  ایران 
پید اییشان جایی غیر از ایران است، اما اد امه 
به عنوان مثال،  است.  ایران  د ر  حضورشان 
گونه ای حضورش از اروپا شروع شد ه است 
و تا ترکیه اد امه د اشته و جمعیتی از آن هم د ر 
شمال غرب ایران حضور د ارد. گونه های ناد ر 
گونه هایی هستند که حد اقل د ر سه رویشگاه 
ما  استراتژی  د رواقع  باشند.  د اشته  وجود 
این گونه بود ه است و براساس این استراتژی، 
طی چهار سال گذشته بذرهای لیست شد ه را 
را  بذر  جمع آوری  مبنای  کرد یم.  جمع آوری 

نیز آقای د کتر حمزه توضیح می د هند. 

طبیعت ایران: آقای د کتر سرخی لطفًا د ر  مورد 
گونه های  نگهد اری  و  استراتژی جمع آوری 
مؤسسه  ژن  بانک  د ر  باغی  و  زراعی 
اصالح بذر و نهال توضیحاتی بفرمایید. چه 
گونه هایی و چطور جمع آوری می شوند؟ آیا 
همه  یا  است  خاصی  گونه های  روی  تمرکز 

گونه ها جمع آوری و نگهد اری می شوند؟
بخش  محترم  )رئیس  سرخی  بهزاد  د کتر 
مؤسسه  توارثی  ذخایر  و  ژنتیک  تحقیقات 

تحقیقات اصالح و تهیه بذر و نهال(
     با توجه به اهمیت موضوع، الزم است د ر 
برای  تصویب  انجام شد ه  تالش های  از  ابتد ا 
قانون حفاظت منابع ژنتیکی و مراحل مربوط 
تعیین ضوابط  آن، همچنین  کرد ن  اجرایی  به 
بهره برد اری  و  د سترسی  آیین نامه  مرتبط  با 

تصویب  با  کنم.  قد رد انی  ژنتیکی،  منابع  از 
جد ید ی  عرصه  وارد  ما  کشور  قانون،  این 
از نگرش به منابع ژنتیکی و افزایش آگاهی 
این  پاسد اشت  و  نهاد ن  ارزش  برای  عمومی 

ثروت بی انتها و خد اد اد ی شد. 
   د ر پاسخ به سؤال طرح شد ه، از نظر تاریخی، 
شامل  ژنتیکی  منابع  حفاظت  فعالیت های 
جمع آوری و احیای نمونه، به صورت گسترد ه 
از شکل گیری  )پیش  بذر  د ر مؤسسه اصالح 
آن( و د ر زمان مرحوم مهند س عطایی و د کتر 

مد یریت  مسئولیت  که  بذری  بنگاه  د ر  عد ل 
پیگیری   است،  د اشته  به عهد ه  را  کشور  بذر 
بذر های  از  حفاظت  و  شناسایی  عملیات  و 
مستند ات  که  می شد  انجام  شد ه  جمع آوری 

مربوطه د ر بانک 
موجود  تهران  د انشگاه  ژن 

عملیات  زمان،  آن  د ر  است. 
جمع آوری و مأموریت های انجام شد ه 

از منظر استراتژیک، با د ید گاه زراعی و 
کشاورزی بود ه است و نمونه های زراعی از 

مزارع کشاورزان د ر قالب ارقام بومی و محلی 
کلکسیون های  قالب  د ر  و سپس  جمع آوری 
به عنوان مثال طیف  نگهد اری شد ه اند.  مربوطه 
وسیعی از گند م های مزارع کشاورزان که بیشتر 

به صورت محلی و خود مصرفی د ر مناطق 
می شد ه  زرع  و  کشت  ایران  مختلف 

است، جمع آوری شد ه اند که امروزه 
و د ر اکثر موارد با توجه به 

طبیعت
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و تولید نتاج بد ون ناهنجاری و بد ون استفاد ه 
و  هاپلویید ی  جنین،  نجات  تکنیک های  از 
کشت بافت حد اکثر و د ر حوض ژنی III مانند 
خویشاوند ان وحشی سایر گونه ها و جنس های 
یک خانواد ه، به واسطه وجود موانع د ر استفاد ه 
د ر  نگرش  است.  حد اکثر  مطلوب  ژن های  از 
اصالح نباتات این چنین است که ابتد ا از ارقام 
می توانند  که  شود  استفاد ه  لند ریس هایی  و 
د هند ه ژن های اصالحی و مفید باشند و مانعی 
گرد ه افشانی  طریق  از  کالسیک  اصالح  برای 
و  مرزها  شکستن  با  امروزه  باشند.  ند اشته 
موجود  ژنی  خزانه های  از  بهره برد اری  موانع 
مهند سی  و  بیوتکنولوژی  تکنیک های  توسط 
مفید  ژن های  از  استفاد ه  امکان  ژنتیک، حتی 
سایر موجود ات، که قرابت ژنتیکی قابل قبولی 
تولید مثل جنسی و  برای ترکیب پذیری د ر  را 
ایجاد نوترکیب های اصالحی با گونه و جنس 
این  است.  شد ه  فراهم  نیز  ند ارند،  مورد نظر 
مسئله اهمیت نگهد اری و بهره برد اری از همه 

گونه های منابع ژنتیکی را د وچند ان می کند.
ایران عالوه بر  ملی  گیاهی  بانک ژن  د ر      
نمونه ها  جمع آوری  برای  جهانی  استراتژی 
ژنتیکی،  تنوع  به  مربوط  معیار های  بر اساس 
نگرش  گونه،  انقراض  و  ژنتیکی  فرسایش 
جمع آوری بر مبنای اصالح نباتات کاربرد ی 
و جمع آوری آلل های موجود بافر ژنی گونه، 
اعطا کنند ه  مختلف  واریته های  و  زیر گونه 

صفات مطلوب اصالحی نیز وجود د ارد. 
ژن  به  د سترسی  که  موارد ی  د ر  یعنی 
به  مقاومت  مانند  صفاتی  کنترل کنند ه 
یا  اقلیمی،  سازگاری  محیطی،  تنش های 
کیفیت و خاصیت مورد نظر باشد، ممکن است 
استاند ارد های  یا  جغرافیایی،  محد ود یت های 
جمع آوری روتین را مد نظر قرار ند هیم. یعنی 
 n اگر د ر پروتکل نوشته شد ه است به فاصله
اول، جمع آوری د وم  نقطه جمع آوری  از  متر 
غیریکنواختی  به  توجه  با  و  د هید  انجام  را 
است  ممکن  شود،  جمع آوری  به  اقد ام  تود ه 
د ر سطح تنوع موجود د ر یک میکروکلیما، یا 
د ر فاصله نزد یک تر از آن حریم تعیین شد ه، 

جمع آوری ها را انجام د هیم.
پروژه های  اجرای  طی  تاکنون  ما  همکاران 
مرز  هیچ  بد ون  را  ژنتیکی  منابع  مختلف، 
طبیعی  عرصه  از  خارج  حتی  محد ود یتی  و 

شد ه  اصالح  ارقام  با  آنها  جایگزینی 
مزارع  د ر  آنها  از  اثری  پرمحصول، 
کشاورزان د ید ه نمی شود. د ر آن زمان 
خارج  حفاظت  مختص  مأموریت ها 
از محل رویشگاه طبیعی و به صورت
بود ه   Ex-Situ  Conservation
رویشگاه  محل  د ر  حفاظت  و  است 
In-Situ Conser- گیاهان  اصلی 
vation و توجه به قوانین باال د ست زیست بوم 
قرار می گرفت.  نظر  مد  کمتر  محیط زیست  و 
مخاطرات  به  توجه  با  امروزه  خوشبختانه 
مسائل  و  محیط زیست  د ر  ما  مالحظات  و 
حفاظت  بنیاد ی  وظیفه  به  توجه  اکوسیستمی 
بیشتر  شد،  اشاره  آن  به  پیش تر  که   In-Situ

مورد توجه قرار می گیرد. 
      توجه جهانیان به منابع ژنتیکی گیاهی 
بیشتر برای مصارف غذا و کشاورزی است، 
و  قوانین  لوایح،  پروتکل ها،  د لیل  همین  به 
منابع  بر  بیشتر  بین المللی  کنوانسیون های 
و  غذا  د رمورد  اقتصاد ی  ازنظر  مهم  ژنتیکی 
کشاورزی تمرکز د ارند. د ر این زمینه، اولویت 
با  مرتبط  ژنتیکی  منابع  از  حفاظت  جهانی، 
بستر  د ر  باید  که  است  بشر  غذایی  امنیت 
اکوسیستم  از  پاید ار  بهره برد اری  و  حفاظت 
یکی  به عنوان مثال  گیرد.  قرار  توجه  مورد 
از شروط اکید جمع آوری نمونه های ژنتیکی 
مسئله  این  رعایت   )Ex-Situ رویکرد  )با 
نابود ی  د ر معرض خطر  نباید  گیاه  که  است 
یا مخاطره انقراض قرار گیرد و بذر و نمونه 
باید  گونه ای  د رون  و  بین  کافی  تکثیر  قابل 
د ر طبیعت وجود د اشته باشد. به عبارت د یگر، 
هنگامی می توان اقد ام به جمع آوری کرد که 
برای  طبیعت  د ر  نمونه  بذر  کافی  به اند ازه 

احیاء وجود د اشته باشد. 
د ر ارتباط با استراتژی حفاظت In-situ، هرچند 
اید ه آل، بانک ژن گیاهی ملی  که د ر وضعیت 
ایران، حفاظت از 7 منطقه تعیین شد ه با د ید گاه 
کشور  کل  د ر  را  باغی  و  زراعی  بهره برد اری 
د ر د ستور کار خود قرار د اد ه است، لیکن د ر 
عمل و طی سنوات اخیر، تنها ایستگاه مورد نظر 
منطقه  یعنی  اصلی  رویشگاه  د رون  حفاظت 
میان جنگل استان فارس، با بیش از 200 نمونه 
گیاهی از مد یریت متوسط و شرایط نگهد اری 
با محد ود یت های بسیار برخورد ار بود ه است. 

د ر پروژه ها و استراتژی  های ارائه شد ه به د ولت 
یا وزارت جهاد کشاورزی، با هد ف بهره برد اری 
منطقه   7 کشاورزی،  و  غذا  ژنتیکی  منابع  از 
د یگر هم معرفی شد ه است که علی رغم طرح 
د ر برنامه های سوم، چهارم و پنجم، به د لیل عد م 
وجود زیرساخت قانونی، هیچگاه عملیاتی نشد ه 
است. د ر مجموع همان  طور که به آن اشاره شد، 
بعد از تصویب )CBD( یا کنوانسیون تنوع  زیستی 
د رسال 1992 میالد ی و د ر اد امه، تصویب آن د ر 
مجلس، پیگیری ها بسیار جد ی تری شد. وظیفه 
نهاد ینه متولیانی که به صورت خود جوش کارشان 
را از سال ها پیش شروع کرد ه بود ند، همچنان 
اد امه د ارد، این مهم، هم اکنون و با وجود مرکز 
با مسئولیت آقای  منابع ژنتیکی  ملی مد یریت 
د کتر جعفرآقایی، بسیار شکیل تر و با تمرکز و 

یکپارچگی  بیشتر انجام خواهد شد.
     کاری که د ر مؤسسه اصالح بذر انجام شد، 
د ر واقع شکل گیری یک بانک ژن استاند ارد د ر 
سال 1362 با کمک FAO بود، که فعالیت های 
تخصصی حفاظت از منابع ژنتیکی زراعی و باغی 
را از مد ت ها قبل با هد ف جمع آوری به منظور 
تشکیل کلکسیون های کاری و بهره برد اری از 
ژرم پالسم زراعی- باغی و خویشاوند ان آنها 
بود.  د اد ه  انجام  تحقیقاتی خود  د ر بخش های 
بعد از شکل گیری بانک ژن گیاهی ملی ایران 
مؤسسه  توارثی  ذخایر  و  ژنتیک  بخش  د ر 
حفاظت  مسائل  و  جمع آوری ها  کلیه  متبوع، 
ژنتیکی منابع و ذخایر گیاهی، براساس ضوابط 
FAO پیگیری شد. د ر زمان شروع فعالیت های 
بخش جد ید، یکی از مراکز گروه های بین المللی 
مشاورتی کشاورزی به نام IPGRI، مسئولیت 
حفاظت،  تبیین  و  استاند ارد سازی  و  تد وین 
حفظ تنوع و مد یریت منابع ژنتیکی برای غذا 
این  امروزه  د اشت،  عهد ه  به  را  کشاورزی  و 
 biodiversity International مرکز  را  مهم 
انجام می د هد. امروزه مراکز د یگری هم به طور 
نگهد اری  حفاظت،  جمع آوری،  بحث  جد ی 
اند ازه های  د ر  را  ژنتیکی  منابع  بهره برد اری  و 

بسیار بزرگ انجام می د هند. 
     د ر تقسیم بند ی موجود، منشأ نگرش  به 
 Gene د ر  حفاظت  و  نگهد اری  جمع آوری، 
Pool یاحوض ژنی I ،II و III گیاهان زراعی 
است. سهولت استفاد ه از ژن ها د ر حوض ژنی 
I به واسطه نبود موانع گرد ه افشانی، لقاح نرمال 
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قالب  د ر  باغی  نمونه های  نگهد اری  موارد، 
حفاظت،  است،  نبود ه  بذری  کلکسیون های 
بر اساس  آنها  از  بهره برد اری  و  جمع آوری 
باغ های  مجموعه  د ر  کاری  کلکسیون های 
د رواقع  می شد،  انجام  تحقیقاتی  ایستگاه های 
محققان براساس نوع تخصص و موضوع کاری 
جمع آوری  را  باغی  مختلف  نمونه های  خود، 
اد امه  برای  را  شد ه  گزینش  ژنوتیپ های  و 
فعالیت های باغی و اصالحی د ر کلکسیون های 
علت  می کرد ند.  نگهد اری  مربوطه  کاری 
باغی  کلکسیون های  د ر  نمونه ها  جمع آوری 
است،  متفاوت  گیاه شناسی  باغ های  اهد اف  با 
جمع آوری  هد ف،  گیاهشناسی  باغ های  د ر 
نمایند ه  که  منطقه است  از گونه یک  نمونه ای 
اقلیم و تنوع زیستی آن منطقه باشد، اما د ر یک 
ژنوتیپ های  از  باغی طیف وسیعی  کلکسیون 
خاص  گونه  یک  اصالح  برای  استفاد ه  مورد 
جمع آوری می شوند. د ر اینجا، عالوه بر صفات 
مرفولوژیکی،  صفات  از  مجموعه ای  تمایزی، 
عملکرد ی  کیفی،  فیزیولوژیکی،  فنولوژیکی، 
و صفات پاتولوژیکی و سازگاری های اقلیمی 
با  و  پر محصول  میوه  د رختان  اصالح  برای 
کیفیت و سازگار با شرایط مختلف آب و هوایی 
و متحمل یا مقاوم به تنش های زند ه و غیر زند ه 
برای  به عنوان مثال  گرفته اند.  قرار  مورد نظر 
»به«  د رختان  از  مجموعه ای  »به«،  مجموعه 
از  نقاط کشور و مجموعه ای  به اقصی  متعلق 
سایر د رختان، به عنوان پایه برای پیوند »به«، 
د ر ایستگاه تحقیقات اصفهان جمع آوری شد ه اند 
که می توانند برای اصالح »به« استفاد ه شوند. 
مجموعه د رختانی که برای اصالح انار، پسته، 
خرما،  سیب،  گیالس،  آلبالو،  گالبی،  عناب، 
انگور و سایر گیاهان باغی استفاد ه می شوند نیز 
به همین ترتیب کلکسیون های کاری  تخصصی 
تمرکز زد ایی  سیاست  مشابه  د ارند.  را  خود 
بانک ژن ژاپن، د ر ایران نیز گیاهان باغی د ر 
اقلیم های مربوطه و به صورت جد اگانه نگهد اری 
د ر  انگور  کلکسیون  نمونه  برای  می شوند. 
تاکستان )قزوین(، مجموعه عناب د ر خراسان 
جنوبی و خرما د ر خوزستان نگهد اری می شود. 
نمونه های جمع آوری شد ه د ر کلکسیون های 
طی  و  هستند  بومی  بیشتر  ایرانی 
جمع آوری  هد ف  مناطق  به  مأموریت هایی 
به  بذور  احیای  و  تکمیلی  شناسایی  برای  و 

به عنوان مثال،  کرد ند.  جمع آوری  آنها  رویش 
د ر پروژه ای بزرگ برای جمع آوری نمونه های 
سبزیجات، د ریافت بذور از کشاورزان یا خرید 
از فروشند گان محلی و روستایی، ضمن  آنها 
استاند ارد،  پروتکل های  مالحظات  رعایت 
تحقیقات  برای  نیز  را  بذور  بود ن  کاربرد ی 
میان،  این  د ر  د اد ه اند.  قرار  مد نظر  به نژاد ی  و 
نمونه هایی نیز وجود د اشته اند که حائز استفاد ه 
د ومنظوره یا مصارف کاربرد ی با اهمیت بود ه اند، 
یا با حیطه کاری بانک ژن جنگل و مرتع تد اخل 
 200 از  بیش  آن  د ر  که  مورد ی  یا  د اشتند، 
شد. جمع آوری  د ارویی  گیاه  ارزشمند  نمونه 
غیر زراعی  نمونه های  جمع آوری  د رواقع   
زراعت  و  اهلی سازی  امکان سنجی  به منظور 
برای  است.  شد ه  انجام  نمونه ها  اصالح  و 
نمونه   100 از  بیش  جاری  سال  د ر  مثال 
خوبی  بسیار  نتایج  با  که  کرد یم  کشت  زیره 
همراه بود، البته توجه ما بیشتر روی به گزینی 
پیش اصالحی  بهره برد اری های  به منظور 
با  بذر  اصالح  مؤسسه  به طور کلی  است. 
به  اقد ام  کاربرد،  و  بهره برد اری  رویکرد 
ارزش  که  است  کرد ه  نمونه هایی  جمع آوری 
اصالح  برای  می توانند  یا  د ارند،  اصالحی 
شوند.  استفاد ه  پیش اصالحی  برنامه های  و 
به عنوان مثال نمونه های موجود د ر کلکسیون 
فلور  و  بین المللی  براساس ضوابط  حبوبات، 
نمونه های  و  است  شد ه  جمع آوری  ایرانیکا 
تکمیل کنند ه آن از مراکز بین المللی و با هد ف 
بهره برد اری وارد بانک ژن شد ه اند، د رمجموع 
تمرکز روی جمع آوری نمونه هایی بود ه است 
بخش های  د ر  آنها  از  آیند ه  د ر  بتوان  که 
بسیاری  د ر  کرد.  استفاد ه  تحقیقاتی  مختلف 
کار های  بود ن  هزینه بر  به د لیل  موارد  از 
پیش اصالحی روی مواد بانک ژن و د سترسی 
میان  شد ه  تباد ل  اصالحی،  الین های  به 
پروژه های بین المللی و برنامه های بخش های 
اصالحی، انجام کارهای زیر بنایی روی مواد 
بهره برد اری  و  شناسایی  به منظور  ژن  بانک 
آن چنان که باید و شاید، انجام نشد ه است.
مورد نظر  نمونه های  با جمع آوری  ارتباط  د ر 
به  باید  نیز،  متعد د  نهاد های  یا  مؤسسات 
ممکن  نمونه  برای  شود.  توجه  موارد ی 
منظور  به  بسته  جمع آوری  شیوه های  است 
بهره برد اری، استراتژی و متأثر از آن متفاوت 
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باشد. با تشکیل مرکز مد یریت و با تقسیم بند ی 
وظایف، از تد اخل آنها جلوگیری و استراتژی 
کشور برای جمع آوری، نگهد اری و حفاظت 

منابع ژنتیکی تعیین می شود.
با تمرکز مخالف  است، آنها یک  کشور ژاپن 
بانک ژن اصلی و زیر بانک های ژن )بانک های 
که  د ارند  بسیارفعال  موضوعی(  و  تخصصی 
هر  محصوالت  اکولوژیکی  آشیان  براساس 
یا  تعریف و کلکسیون اصلی محصول  منطقه 
برخی  می شود.  متمرکز  منطقه  آن  د ر  گونه 
باورند  این  بر  از استراتژی های جهانی  د یگر 
که تجمیع و تمرکز منابع ژنتیکی د ر یک نقطه 
برای حفاظت و نگهد اری خارج از عرصه و 
زیستگاه بهتر است. به هر صورت این موضوع 
د ر  باید  که  است  تصمیم گیری هایی  جزو 
و  کشاورزی  منابع  حفاظت  ملی  استراتژی 
سایر  به  مد یریت  برای  تد وین،  طبیعی  منابع 

مراکز ابالغ و اجرایی شود.

برد اشت  شما  صحبت های  از  ایران:  طبیعت 
می شود، که تمرکز این مؤسسه بیشتر روی 
گیاهان زراعی است. آیا د رمورد محصوالت 
خط مشی  د اد ه اید؟  انجام  اقد اماتی  هم  باغی 

شما د ر این زمینه چیست؟
د کتر بهزاد سرخی

جنگل  طرح های  د ر  پیش تر  که  همان  طور 
بانک  کار  اساس  شد،  د اد ه  توضیح  مرتع  و 
روی  بیشتر  و  است   Ex-Situ حفاظت  ژن 
وظیفه  است.  بود ه  فعال  بذور  جمع آوری 
باغی،  ژنتیکی  منابع  بهره برد اری  و  نگهد اری 
کشور،  باغبانی  مؤسسه  تأسیس  از  پیش 
به عهد ه مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و 
بذر بود ه است، هم اکنون نیز مد یریت حفاظت 
بانک ژن همچنان برعهد ه این مؤسسه است. 
تحقیقات،  از سازمان  استعالم  مطابق آخرین 
د ستورالعمل  و  کشاورزی  ترویج  و  آموزش 
حفاظت  پاسخگویی  مرجع  همچنان  ابالغی 
ملی  گیاهی  ژن  بانک  باغی،  ژنتیکی  منابع 

ایران است. 
نگهد اری  و  سابقه جمع آوری  و       شروع 
نمونه های باغی د ر مؤسسه تحقیقات اصالح 
بخش  کار  شروع  به  بذر  و  نهال  تهیه  و 
ملی  گیاهی  ژن  بانک  و  باغبانی  تحقیقات 
ایران بازمی گرد د. با توجه به اینکه د ر بیشتر 
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ی  نک ها با
موارد  شد ه اند.  منتقل  ژن 
از  خارج  جمع آوری  به  مربوط 
مرز های ایران بسیار  ناچیز هستند، 
 Exotic یا  خارجی  نمونه های  این 

از  رسمی  د رخواست های  ارسال  با  بیشتر 
مراکز تحقیقات ملی و بین المللی د ریافت 
شد  اشاره  که  طور  همان   شد ه اند. 
شد ه  جمع آوری  منابع  از  قسمتی 
کاری،  کلکسیون های  د ر 

اگزوتیک  شمال،  مرکبات  کلکسیون  مانند 
هستند. بیش از 98د رصد از منابع ژن گیاهی 
ملی ایران د ر مؤسسه اصالح بذر، نمونه های 
نمونه های موجود  از  بسیاری  ایرانی هستند. 
ایرانی  مؤسسات  کاری  کلکسیون های  د ر 

نمونه های خارجی با منشأ غیر ایرانی هستند 
چون  اساسی  محصوالت  نمونه های  نظیر 
سورگوم  عد س،  نخود،  برنج،  جو،  گند م، 
مشورتی  گروه های  مراکز  از  که  غیره  و 
ایکارد ا،  مثل   CGIAR بین المللی کشاورزی 

هد ف  با  غیره  و  ایری  ایکریست،  سیمیت، 
به  رقم    معرفی  و  کاربرد ی  تحقیقات  انجام 
به طور کلی  است.  شد ه  د اد ه  تحویل  ایران 
خارجی  و  د اخلی  نمونه های  از  مجموعه ای 
د ر کلکسیون های باغی و زراعی جمع آوری 
می شوند.  نگهد اری  مختلفی  روش های  با  و 
نمونه  از  نسخه  یک  تنها  موارد  بعضی  د ر 
پسته  نمونه های  مانند  می شود،  نگهد اری 
پسته های  از  ارزشمند ی  نمونه  که  ارد کان 
باغ  د ر  و  یزد  استان  د ر  و  است  د نیا  بومی 
نگهد اری می شود، د ر بعضی موارد نیز بیش از 
یک نسخه از نمونه نگهد اری می شود، مانند 
انار ساوه که د ر سه نسخه حفظ و نگهد اری 
جد ید  و  قد یم  محل  د ر  نسخه  د و  می شود، 
و  ساوه  شهر  خارج  و  د اخل  د ر  به ترتیب  و 
د ر  که  پشتیبان(  نسخه  )به عنوان  سوم  نسخه 

ایستگاه تحقیقات یزد نگهد اری می شود. 

کلکسیون های  بذور  آیا  ایران:  طبیعت 
سایر  یا  انار  کلکسیون  مثل  موجود   زند ه 
د ر  ژنتیکی  ماد ه  به عنوان  کلکسیون ها 
د ر  می شوند؟  نگهد اری  و  حفظ  ژن  بانک 
یا  هستند  شد ه  اصالح  د رختان  کلکسیون ها 

همه ژنوتیپ ها نگهد اری می شوند؟
د کتر بهزاد سرخی

بعضی   بذر  باغی،  ژنتیکی  منابع  حوزه  د ر 
و  احیا  و  آسان  جوانه زنی  قابلیت  نمونه ها 
د ر  د ارند،  را  بذری  پایه  طریق  از  اصالح 
برای  بسیاری  مشکالت  نیز  زیاد ی  موارد 
هسته  یا  د انه  از  استفاد ه  و  کرد ن  جوانه د ار 
د رختان باغی به خاطر وجود موانع جوانه زنی 
مزایای  با  مقایسه  د ر  گیاهچه  کرد ن  سبز  و 
د ارد.  وجود  رویشی  یا  غیر جنسی  تکثیر 
د رختان  نگهد اری  و  تکثیر  مشابه  د ر مجموع 
د رحوزه جنگل و مرتع، بیشتر توجه و تمرکز 
از  برخی  بذر  است.  رویشی  بر  کلکسیون 
تکثیر  زراعی،  گیاهان  به سهولت  نیز  نمونه ها 
حفاظت  نیز  موارد ی  د ر  نمی شوند،  احیا  و 
د رون شیشه ای با استفاد ه از تکنیک های کشت 
بافت مانند تکنیک نجات جنین و هاپلویید ی 
برای اصالح، قابل استفاد ه است و گاهی حتی 
به عنوان گزینه برتر مورد توجه برنامه احیا و 

نگهد اری قرار می گیرد.
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طبیعت ایران: آیا مؤسسه باغبانی بانک ژن 
جد ایی د ارد؟ 

د کتر بهزاد سرخی
بانک  شد،  گفته  پیش از این  که  طور  همان  
از  حفاظت  متولی  ایران  ملی  گیاهی  ژن 
نمونه های  است.  زراعی  و  باغی  نمونه های 
باغی د ر باغ ها و ایستگاه های تحقیقاتی هفت 
کشور  باغبانی  تحقیقات  مؤسسه  پژوهشکد ه 
نگهد اری می  شوند. مجموعه بذور زراعی د ر 
با  ایران  بانک ژن گیاهی ملی  سرد خانه های 
حفاظت از نوع Ex-Situ شامل 99د رصد از 
بذورگیاهان  فاقد  و  زراعی  گیاهان  بذرهای 
از 300  بیش  تعد اد  از  است. همچنین  باغی 
باغی د ر کلکسیون رویشی  از گیاهان  نمونه 
حفاظت  د رون شیشه ای  به صورت  بانک 
سیب زمینی،  نمونه های  مثال  برای  می شود، 
نمونه د رختان میوه نظیر سیب، پسته، گالبی 
رز،  و  ارکید ه  مثل  زینتی  گیاهان  فند ق،  و 
و  نعنا  مانند  د ارویی  گیاهان  و  سبزیجات 
د نبال  به  ژن  بانک  د ر  ما  به طور کلی  غیره. 
بلند مد ت  و  میان مد ت  نگهد اری  بستر  ایجاد 

گیاهان با رشد رویشی هستیم.
     د ر واقع حفاظت از کلکسیون های باغی 
بیشتر به صورت حفاظت د ر سطح باغ انجام 
نگهد اری  با  ارتباط  د ر  مسئله  این  می شود. 
د ر  حفاظت  بومی،  ارقام  و  زراعی  بذور 
مزرعه )On Farm Conservation( نامید ه 
 Orchard( می شود. د ر زمینه حفاظت د ر باغ
Habitat(، ژنوتیپ های جمع آوری شد ه، د ر 
باغی که با این هد ف شکل می گیرد، به صورت 
سازگار  پایه  روی  پیوند  یا  بالغ  گیاه  نهال، 
که  موارد  برخی  د ر  البته  نگهد اری می شوند. 
نمونه بذری باشد، یعنی نهال از بذر به وجود 
آمد ه باشد یا بذری را تولید کرد ه باشد، بذور 
نگهد اری  کاری  مجموعه  های  قالب  د ر  نیز 
می شوند. د ر موارد ی که گیاهان هتروزیگوت 
حاصل  بذر  باشند،  ژنتیکی  ارزش  د ارای  و 
د هد  بروز  را  فرد  ژنوتیپی  ارزش  نمی تواند 
ولی د ر مجموع نتاج یک ژنوتیپ د ربر گیرند ه 
و  گرد ه  د هند ه  والد  ژنی  مختلف  ترکیبات 
برای حفظ جمعیت،  آن هستند.  گیرند ه  پایه 
کلن ها نگهد اری می شوند، بهترین روش نیز، 
بخش های  د ر  محققان  استفاد ه  مورد  روش 
باغی  نمونه های  آنها  است،  کشور  مختلف 

کلکسیون های  و  حفاظت  و  جمع آوری  را 
احد اث  اقتصاد ی  ازنظر  را  ارزشمند ی 
است،  مهم  نکته  این  د وباره  ذکر  کرد ه اند. 
اگرچه نمونه های بذری د ر موارد ی  می توانند 
سبب حفاظت ژنوتیپی شوند، اما تمرکز روی 
است.  نبود ه  بذور  از  حفاظت  و  نگهد اری 

طبیعت ایران: ضمن تشکر از توضیحات مفصل 
جعفرآقایی  آقای  جناب  سرخی،  د کتر  آقای 
موارد تکمیلی را برای موضوعات مطرح شد ه 
د ر این قسمت از گفت و گو بفرمایید، تا وارد 

بحث بعد ی شویم.
د کتر محمد جعفرآقایی 

آقای د کتر سرخی خیلی کامل مطالب را ارائه 
میان  تفاوت  به  قسمت  این  د ر  بند ه  کرد ند. 
اصطالح  از  استفاد ه  می کنم.  اشاره  مجموعه ها 
بانک ژن برای مجموعه ها به معنی تشابه آنها 
ویژگی ها  بسته  به  معموالً  مجموعه ها  نیست، 
مناسب  روال های  موجود اتشان،  نیازهای  و 
با آنها را به کار برد ه اند. به عنوان مثال، مؤسسه 
تحقیقات جنگلها و مراتع کشور د ر مجموعه 
خود توجه بسیاری به گونه های اند میک د ارد، 
زیرا  تعریف این مؤسسه از منابع ژنتیکی به 
»گونه« متکی است، اگر جوامعی از یک گونه 
د ر کشور د یگری حضور د ارد، پس د یگر د ر 
معرض خطر انقراض نیست، اما د ر بانک ژن 
گیاهی ملی ایران، »گونه« خیلی مطرح نیست، 
د ارد  زیاد ی  اهمیت  که  است  »جمعیت«  این 
و گاهی حتی تا سطح آلل هم پیش می رود. 
برای مثال هم اکنون گند م به لحاظ گونه ای، د ر 
معرض خطر نیست و باالترین سطح کشت را 
د ارد، تا آنجا که هیچ گیاهی د ر د نیا این سطح از 
کشت را ند ارد، بنابراین کسی نمی تواند بگوید 
د ید گاه  از  ولی  است  خطر  معرض  د ر  گند م 
د ر  گند م  زراعی،  ژنتیکی  منابع  از  حفاظت 
معرض خطرترین گیاه د نیا است، به طوری که، 
تعد اد زیاد ی از بانک های ژن  د نیا ذخایر خود 
حفاظت  د ر  د اد ه اند،   اختصاص  گند م  به  را 
بسیار  جمعیت  به  توجه  زراعی  ازگیاهان 
زیاد ی  اهمیت  گونه  روی  تمرکز  است،  مهم 
ند ارد، د رواقع برخالف گونه ها، جمعیت ها به  
سیمیت  د ر  هستند.  خطر   معرض  د ر  شد ت 
حد ود200.000 نمونه  نگهد اری می کنند، که 
از این تعد اد، حد ود 130.000 الی 140.000 

گند م  آن 
آمریکا  کلکسیون  د ر  است. 

هم همین طور است. د ر کلکسیون 
از 70.000  نیز  بانک ژن ملی گیاهی 

نمونه  نمونه د ر حال نگهد اری، 20.000 
گند م است. همه جای د نیا همین طور است، 

گند م  پایه  بر  آن  کشاورزی  که  ژاپن  حتی 
نیست، کلکسیون بسیار بزرگی از گند م د ارد. 
نگاه  ژن ها  بانک  د ر  موجود  د یگر  موضوع 
اند میک به نگهد اری و حفاظت است، همواره 
را  خود  به  مربوط  گونه های  کرد یم  تالش 
نگهد اری کنیم. د ر مؤسسه تحقیقات اصالح و 
تهیه نهال و بذر و مؤسسه تحقیقات جنگلها و 
مراتع کشور این چنین بود ه است. د رحالی که، 
خارجی  گونه های  به  است  ضروری  گاهی 
توجه بیشتری کنیم. گاهی کشاورزی تجاری 
بسیار  خارجی  ژنوتیپ های  و  به  گونه ها  ما 
وابسته است. گونه های بومی اساس کشاورزی 
بخش  تنها  نمی د هند،  تشکیل  را  ما  تجاری 
گونه های  براساس  ما  کشاورزی  از  کوچکی 
ایرانی است، بنابراین اگر از بانک ژن به  عنوان 
پشتیبان و حامی کشاورزی یاد می شود، باید 
به  گونه های خارجی توجه بیشتری کرد، این 
بهتر  باغبانی  تحقیقات  مؤسسه  د ر  وضعیت 
باغبانی هم ممکن است  د ید ه شد ه است. د ر 
بسیاری از گونه ها ایرانی باشند، اما گونه ها و 
ژنوتیپ های خارجی هم مورد توجه بود ه اند 
سطح  د ر  موضوع  این  شد ه اند.  جمع آوری  و 
د نیا هم بسیار معمول است. د ر بانک ژن ژاپن 
نگهد اری  حال  د ر  نمونه  هزار  تا 600   500
گونه های  کل  تعد اد  این  د ر حالی که  است، 
موجود د ر ژاپن نیست، اگرچه کشاورزی د ر 
این کشور چند ان وسعتی ند ارد، اما آنها سعی 
کرد ه اند همه نمونه های د نیا را نگهد اری کنند. 
اروپا  اطالعات  که    Genesys سایت  د ر 
 4.000.000 به  نزد یک  می کند  نگهد اری  را 
نمونه نگهد اری می شود. مگر تعد اد گونه های 
موجود د ر کل اروپا چقد ر است؟ و کشاورزی 
د نیا  ژن  بانک های  است؟  متنوع  چقد ر  آن 
یا  اند میک  به  زیاد ی  توجه  ما  برخالف 

د ر  ما  به عبارت د یگر  ند اشتند،  اگزوتیک 
ایران به جای توجه به نیاز کشاورزی 

بومی  ژنتیکی  منابع  حفظ  به  تنها 
به  کرد یم.  توجه  کشور 
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برای  مجموعه ها  گاهی  د لیل،  همین 
کافی  به نژاد ی  عملی  کاربرد های 

نیستند. 

از  تشکر  ضمن  ایران:  طبیعت 

شیوه  بعد ی  موضوع  شما،  کامل   توضیحات 
جمع آوری بذور است. جناب آقای د کتر حمزه 
زیاد  تنوع  و  کشور  گسترد گی  به  توجه  با 
گیاهی، بذور د ر بانک ژن منابع  طبیعی ایران 
جمع آوری  مکانیسم هایی  و  اولویت ها  چه  با 

می شوند؟
بخش  هیئت علمی  )عضو  حمزه  بهنام  د کتر 

تحقیقات گیاه شناسی(
شکل گیری بانک ژن د ر د نیا با د ید گاه ذخیره 

و  شد ه  آغاز  کشاورزی  محصوالت  حفظ  و 
هد ف اصلی آن نیز حفظ غذای مورد نیاز د نیا 
د ر صورت بروز مشکالت خاص بود ه است، 
هم اکنون نیز محصوالت و د انه های کشاورزی 
د ر اولویت حفاظت قرار د ارد، منابع  طبیعی نیز 

بعد ها به این پروتکل اضافه شد. به د لیل تباد ل 
ژنتیکی  منشأ  ارقام کشاورزی و  بین  ژنتیکی 
وقوع  به د لیل  نیز  و  طبیعت  د ر  آنها  ماد ری 
تغییرات اقلیمی د ر منابع طبیعی، د ید گاهی به 
وجود آمد که اهمیت منابع  طبیعی را به عنوان 
بستر کشاورزی با آن د ر یک سطح قرار د اد، 
نگهد اری  و  حفظ  باید  آنها  هرد وی  بنابراین، 
ژنتیکی  ذخایر  که  نروژ  مثل  کشوری  شوند. 
با  ابتد ا  می کند،  نگهد اری  را  زیاد ی  بسیار 
ارقام ژنتیکی کشاورزی غذایی شروع کرد ه و 

است  آورد ه  روی  طبیعی  منابع  به  آن  از  بعد 
و هم اکنون از تمام کشورهای د نیا د رخواست 
می کند محصوالت خارج از حوزه کشاورزی 
نیز  اصلی  هد ف  کنند.  ارسال  آنها  برای  را 
جهانی بود ن یا یکپارچه بود ن کره  زمین است 
تا اگر روزی، د نیا با مسئله ای مواجه شد، بتوان 
د ید گاه  به طور کلی  کرد.  حفاظت  آن  کل  از 
حفاظت نگرشی جهانی د ارد و آن چیزی که 
به خاطر  می کنند،  مطرح  جهانی  سازمان های 
بشریت و کل د نیا است. د ر ایران نیز پیش از 
طرح موضوع حفاظت از ذخایر منابع طبیعی، 
حفاظت از منابع کشاورزی و مسائل مربوط به 
آن مطرح بود ه است. مؤسسه تحقیقات جنگلها 
و مراتع کشور طبق وظایف و خواسته های خود، 
روی عرصه های منابع  طبیعی متمرکز است. د ر 
باغ گیاه شناسی ملی ایران و د ر مجموعه بانک 
 ژن موجود د ر باغ حد ود 46.000 اکسشن د ر 
جمع آوری ها  ابتد ا،  د ر  است.  نگهد اری  حال 
را  گونه ای  هر  است.  بود ه  عمومی  به صورت 
از هر عرصه ای از منابع طبیعی جمع آوری و 
نگهد اری می کرد ند، بعد از آن، د ر سال 1395، 
و   IUCN د ر  شد ه  مطرح  موارد  به  توجه   با 
کنوانسیون تنوع  زیستی و تعد اد زیاد گونه های 
و  حفظ  اهمیت  ایران،  د ر  ناد ر  و  اند میک 
نگهد اری آنها بیش ازپیش احساس شد. د رجه 
آسیب پذیری گونه های اند میک و ناد ر به د لیل 
باریک بود ن ویژگی های اکولوژیک بسیار زیاد 
است، به طوری که ممکن است یک منبع ژنتیکی 
گیاهی بسیار ارزشمند از یک محل به راحتی 
از بین برود. از آنجایی که جمعیت های زیستی 
ما  بنابراین  هستند،  ژنتیکی  تنوع  د ربرد ارند ه 
به جمعیت ها نیز توجه می کنیم، د رواقع توجه 
به تنوع ژنتیکی د ر جمع آوری  ها است. به هر 
حال طرح جامع »حفاظت ex situ گونه های 
د ر   ،  1395 سال  د ر   »1400 ایران  گیاهی 
کرد ن  هماهنگ  وظیفه  و  شد  شروع  مؤسسه 
اجرای آن به اینجانب واگذار شد. هد ف اصلی 
این بود که د ر مورد گونه های اند میک و ناد ر د ر 
عرصه های منابع طبیعی کشور، طبق پروتکل 
تد وین شد ه توسط بانک ژن مؤسسه )با اقتباس 
از کیو(، اقد ام  به جمع آوری بذر کنیم و بذرها 
را جهت نگهد اری به بانک ژن مؤسسه تحویل 
د هیم. این طرح چهار زیر پروژه ملی د ارد که 
استان های  و  جنوبی  استان های  به  را  کشور 
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د رواقع هرد وی این ها با یکد یگر همپوشانی د ارند 
و به هم پیوسته اند. با توجه به همه اینها، ما تصمیم 
گرفتیم از منابع مختلفی برای تعریف طرح خود 
استفاد ه کنیم، اولین و اصلی ترین منبع شناسایی، 
فلور ایرانیکا و د ومین منبع شناسایی فلور ایران 

به زبان فارسی است. فلور ایران به زبان فارسی 
حالت بازبینی و تکمیل شد ه فلور ایرانیکا است 
که توسط گیاه شناسان ما تهیه می شود و بر اساس 
نتایج تحقیقات به روز گیاه شناسی به معرفی منابع 
حال حاضر ما می پرد ازد. عالوه بر این د و منبع، 
از مجموعهRed Data تألیف خانم د کتر جم زاد 
استفاد ه کرد یم، همچنین  آقای د کتر جلیلی،  و 
تیمی از محققان د انشگاه تهران نیز هستند. از 
مجموعه این ها به این نتیجه رسید یم، گونه های 

شمالی، استان های شمال غرب و شمال شرق، 
تقسیم  استان های غربی  و  مرکزی  استان های 
کرد ه است. هر کد ام از این چهار بخش یک 
مجری ملی از ستاد مؤسسه د ارد و یک مجری 
ملی هم خانم د کتر جلیلیان از مرکز تحقیقات 
کرمانشاه هستند. هر کد ام از زیرپروژه های ملی 
د ارند.  استان ها  زیرطرح ها و مجریانی د ر  هم 
مجری  شش  جنوبی  استان های  به عنوان مثال 
و  غرب  شمال  شمال،  استان های  و  زیرپروژه 
مجری  کد ام شش  هر  نیز  کشور  شرق  شمال 
زیرپروژه های  این ها  عالوه بر  د ارند.  زیر پروژه 
این طرح  نیز د ر  بانک ژن مؤسسه  به  مربوط 
قرار می گیرند که آنها هم چهار مجری د ارند. 
د ر مجموع 29 عضو هیئت علمی و محقق د ر ستاد 
این طرح  به عنوان مجری د ر  و سایر استان ها 
شرکت د ارند. چهار استاد گیاه شناسی ازجمله 
خانم د کتر جم زاد و اساتید بخش گیاه شناسی 
به عنوان اساتید اصلی برای شناسایی گیاهان د ر 
این طرح حضور د ارند. اصل و پایه اصلی این 
طرح شناسایی گیاهان و اسامی صحیح علمی 
آنها است. یکی از مشکالت بزرگ ما د ر کشور 
گونه  حد ود8.000  وجود  است،  گیاه شناسی 
گیاهی د ر کشور، ورود به عرصه شناسایی را 
ویژه ای  و  متعد د  نیازمند حضور تخصص های 
نیاز  فراوانی  د قت  و  ظرافت  کار  این  می کند، 
د ارد. شناسایی و تشخیص یک گونه اند میک 
با یک لوکالیته خاص که توسط یک متخصص 
گیاه شناس مثل خانم د کتر جم زاد معرفی شد ه 
است، برای یک شخص غیرمتخصص زمان بر و 
هزینه بر خواهد بود، حال آنکه خود ایشان توانایی 
شناسایی آن را د ر سریع ترین زمان ممکن د ارد. 
جناب آقایان د کتر اسد ی، مظفریان، معصومی و 
اینجانب د ر حوزه خود م، د ر این بخش از کار 

حضور د اریم، این بخش بسیار مهم است.
یک  به  نیاز  طرح  زیربنای  تعریف  از  پیش 
پروتکل وجود د اشت، پیش فرض طرح باید بر 
چه اساسی تعریف می شد؟ گونه ناد ر و اند میک 
می شد؟ طرح  تعریف  طرح  برای  باید  چگونه 
پروتکل  براساس  جم زاد،  د کتر  خانم  سرکار 
IUCN، د ر حال شناسایی گونه های د ر معرض 
خطر و ناد ر است. د ر خصوص گونه های ناد ر 
هم IUCN د ستورالعملی د ارد که د ر آن به تعریف 
معرض خطر  د ر  است.  کرد ه  اشاره  ناد ر  گونه 
بود ن ارتباط خاصی با گونه اند میک و ناد ر د ارد. 

با حد اقل 5 لوکالیته را د ر مجموعه فلور مبنا قرار 
د هیم. به عبارت د یگر، اگر از یک گونه 5 لوکالیته 
بیشتر جمع آوری نشد ه باشد، آن گونه ناد ر است، 
پس گونه یا ناد ر است یا ناد ر نیست. با همین 
که  شد  جمع آوری  ژنتیکی  ذخیره  یک  روش 

د ر آیند ه روی آن کار خواهیم کرد. 11 نفر به  
غیر همکاران اصلی طرح، د ر طول شش ماه، 
به استخراج و د سته بند ی لوکالیته های موجود 
د ر مجموعه فلور ایرانیکا، فلور ایران و منابع 
موجود د یگر پرد اختند. معیار را بر گونه هایی 
با 5 لوکالیته، گونه های اند میک متعلق به ایران 
و ذکرشد ه د ر فلور ایرانیکا و گونه های اند میک 
د ر  گذاشتیم،  ایران  فلور  د ر  شد ه  د رج  ایران 
حد ود 6 ماه، 16.000 رکورد را ثبت کرد یم. 

طبیعت
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اهد اف فرعی ما از تهیه این رکورد ها، 
مؤسسه  هرباریوم  تکمیل  و  تغذیه 
بود،  ناد ر  و  اند میک  گونه های  با 
همچنین معرفی گونه های مهم ازنظر 
تیپ شان  نمونه های  که  تاکسونومی 
متعلق به ایران است. به عنوان مثال گونه
 Parrotia persica، همان  طور که 
از نامش پید است، اند میک ایران است، 
ولی د ر قفقاز هم حضور د ارد، تیپ این گونه برای 
نخستین بار از ایران گزارش شد ه است و به د لیل 
به  اقد ام  تاکسونومی  از لحاظ  گونه  این  ارزش 
جمع آوری آن کرد یم. د رمجموع سعی کرد یم تمام 
جوانب امور را با نگاه گیاه شناسی، منابع طبیعی 
د ر نهایت  و 

بانک ژن ببینیم. فهرست تهیه شد ه براساس منابع 
را با فهرست موجود از منابع بانک ژن مقایسه 
کرد یم، خوشبختانه بخش اعظم فهرست ما د ر 
اد امه کار  با  بانک ژن وجود ند اشت، د رنتیجه 
بانک ژن وضعیت تقویت شد ه و بهتری خواهد 
د اشت. با هد ف سهولت د ر کار مجریان استانی  
ناد ر و  به گونه های یک ساله  را  اولیه  فهرست 
اند میک، چند ساله های علفی ناد ر و اند میک و 
د رختان و د رختچه های ناد ر و اند میک تقسیم 
کرد یم. گونه های گون  د ر ایران یک مورد خاص 
اند میک  و  ناد ر  گونه های  و  حفاظتی  از لحاظ 
هستند و با توجه  به حضور جناب آقای د کتر 
د ر  گون  شناسی  علم  پد ر  به عنوان  معصومی 
کرد یم.  باز  آن  برای  جد ا  فایل  یک  مؤسسه، 
سپس تمام اطالعات برای گیاه شناسان معروف 
ایران )با توجه به تیره هایی که سال ها روی آنها 
کار کرد ه بود ند( ارسال شد، بعد از اعالم نظر آنها، 
د سته بند ی جد ید انجام شد و 16/000 رکورد به 

د ست آمد ه از مراحل قبلی را کاهش د اد یم.
با توجه به تجربیات متخصصان د ر هرباریوم های 
د ر  موجود  گونه های  به  آنها  تسلط  و  استانی 
استان خود، فهرست جد ید، برای اظهار نظر و 
با هد ف افزایش، کاهش یا ویرایش گونه های د ر 
معرض خطر انقراض موجود د ر استان ها برای 

آنها ارسال شد.
از آنجایی که براساس پروتکل های 
وجود  ژن،  بانک 
اطالعات ژنتیکی 
شرایط  از 

اهمیت  از  مختلف  جمعیت های  و  اکولوژیکی 
اکولوژیک  پراکنش  به  برخورد ارند،  زیاد ی 
کرد یم.  توجه  استانی  سطح  د ر  نیز  گونه ها 
مختلف  بذور  جمع آوری  به  نیز  کیو  پروتکل 
مختلف  نقاط  از  و  مختلف  جمعیت های  از 
اکولوژیک اشاره می کند. بذور د ر سطح استان ها 
حد اقل  اکولوژیک،  نقاط  مشخصات  ثبت  با 
شد ند،  جمع آوری  لوکالیته  یا  جمعیت  سه  د ر 
پروتکل  براساس  شد ه  جمع آوری  بذرهای 
باید کاماًل رسید ه  اقتباس از کیو،  با  بانک ژن 
و عاری از آفت و بیماری باشند. تعد اد بذور 
حد اقل 8000 عد د برآورد شد که جمع آوری 
نیست.  امکان پذیر  مرحله  یک  د ر  تعد اد  این 
گونه های  کوچک  جمعیت های  به  توجه  با 
اند میک، ممکن است با جمع آوری های بی رویه، 
گونه ها  این  انقراض  سبب  ناخواسته  به طور 
جلوگیری  برای  د ستورالعملی  بنابراین  شویم، 
از تخریب این گونه ها تهیه کرد یم، به طوری که 
د ر  و  لوکالیته های مشخص طی چند سال  از 
هر سال تعد اد اند کی جمع آوری شود. همچنین 
ضروری است مشخصاتی نظیر طول و عرض 
جغرافیایی، سطح پراکنش، ارتفاع از سطح د ریا، 
مشخصات  سایر  و  رویشگاه  وضعیت  خاک، 
مورد نیاز همراه بذر و نمونه هرباریومی جهت 
شناسایی یاد د اشت  شود. نمونه برد اری ها د ر د و 
مقطع زمانی انجام می شود، ابتد ا د ر بهار که زمان 
گل د هی نمونه است و سپس زمان جمع آوری 
عکس برد اری  نیز  مقطع  د و  هر  د ر  بذور، 
می شود. د ر نهایت مجموعه اطالعاتی که به ستاد 
ارسال می شوند عبارتند از: نمونه هرباریومی، 
اطالعات صحرایی د ر قالب فرم های از پیش 
فایل  و  د ست نویس  صورت  د و  به   شد ه  تهیه 
جمع آوری  بذرهای  و  گیاهان  عکس  اکسل، 
شد ه. همه نمونه های جمع آوری شد ه د ارای کد 
صحرایی هستند، این نمونه ها پس از شناسایی 
و تخصیص شماره هرباریومی، وارد هرباریوم 
می شوند. به عبارت د یگر، هر نمونه د ارای 
د و کد یا د و شماره است، کد صحرایی 
و شماره هرباریومی، این د و شماره د ر 
بانک ژن به هم لینک می شوند و هنگام 
جستجو، نمونه ها از طریق این د و کد 
قابل بازیابی هستند. د رواقع هر بذر د ر 
بانک ژن، یک نام د قیق علمی با مشخصات 
د اشت. خواهد  گیاه شناسی  و  رویشگاهی 
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نتیجه این کار از سال 1395 تا آخر سال 1398، 
و 2814  بذر  نمونه  حد ود 3706  جمع آوری 
گونه بود ه است که البته آخرین محاسبات د ر 

حال انجام است.

طبیعت ایران: این طرح اد امه د ارد؟
د کتر بهنام حمزه

ان شاءاهلل اگر عمری باقی باشد، اد امه خواهیم د اد.
د کتر زیبا جم زاد

د رواقع فاز اول تمام شد ه است و پس از ارائه 
گزارش، د ر قالب فاز د وم اد امه  خواهد یافت.

لطفًا  سرخی  د کتر  آقای  جناب  ایران:  طبیعت 
د رباره نحوه جمع آوری گیاهان زراعی و باغی 
توضیحاتی بفرمایید. آیا این اطمینان وجود د ارد 
که بذور مختلف گیاهان زراعی د ر بانک ژن 
باغی  گیاهان  می شوند؟  نگهد اری  ایران  ملی 

چگونه جمع آوری می شوند؟
د کتر بهزاد سرخی

گیاهان  کلیه  از  وسیعی  طیف  جمع آوری  د ر 
د ر  قابل استفاد ه  آنها،  خویشاوند ان  و  زراعی 
اساسی  محصوالت  اصالحی  برنامه های 
کشاورزی و غذا د ر حوزه منابع ژنتیکی گیاهی، 
اطمینان وجود د ارد. د ر این رابطه رویکرد بانک 
بذور  جمع آوری  برای  ایران  ملی  گیاهی  ژن 
مختلف گیاهان زراعی، متفاوت از رویکرد ی 
است که مبتنی  بر رعایت اصول IUCN و د رجه 
د ر خطر بود ن و انقراض گونه ها باشد. د ر واقع 
د ستورالعمل کلی مشابه آن چیزی هست که د ر 
مؤسسه تحقیقات جنگلها ومراتع کشور انجام 
می شود، ولی این طور نیست که اگر گونه ای د ر 
اولویت انقراض باشد ، د ر اولویت جمع آوری 

نیز قرار گیرد. 
توجه به اهمیت حفاظت نمونه ها  د ر رویشگاه 
طبیعی خود، به جای جمع آوری نمونه های د ر 
معرض انقراض، توجه بانک ژن را به جمع آوری 
نمونه هایی جلب می کند که د ر طبیعت به اند ازه 
هنگامی که  به عنوان مثال  د ارند.  وجود  کافی 
گونه ای از گند م د ر حال انقراض است، می توان 
آن را جمع آوری ، یا فرصت حفاظت از آن را د ر 
عرصه فراهم کرد. د ر برخی موارد نیز نمونه ها 
بد ون هیچ اولویتی و به صورت کامل از سرتاسر 
مثال10.000ً نمونه  شد ه اند.  جمع آوری  ایران 
سبزیجات مانند بذور گوجه و خیار که غیربومی 

ایران  آنها،  تنوع  پید ایش و  مبدأ  یعنی  هستند 
نیست و د ر عرصه های ایران یافت نمی شوند، 
یا  خرد ه پا،  کشاورزان  از  حتی  منبعی  هر  از 

فروشند گان، جمع آوری شد ه اند.
پویایی  و  جد ید  رویکرد های  به  توجه  با 
جد ید  ارقام  سازگاری  پیش روی  چالش های 
با شرایط محیطی و اقلیم د ر حال تغییر، نیاز 
که  است  نمونه هایی  مجد د  جمع آوری های  به 
پروسه سازگاری با این تغییرات را د ر عرصه 
از  متفاوت  ژن های  د ارای  و  کرد ه اند  شروع 

ژن های موجود د ر بانک ژن هستند.
جمع آوری  برای  معمول  کارهای  عالوه بر 
نمونه های بانک ژن، گاهی محققان و متخصصان 
به  د سترسی  عد م  صورت  د ر  نیز  موضوعی 

نمونه های کافی تقاضای جمع آوری  های مجد د 
می کنند، مثاًل براساس اطالعات مربوط  به 

جنس و گونه هایی که باید د ر ایران باشند 
و تاکنون جمع آوری نشد ه اند، یک طرح 

جمع آوری تکمیلی تد وین می کنند، 
نمونه هایی  از  د سته  آن  برای  یا 

د رخواست جمع آوری  می کنند 
د ر  کاستی  د ارای  که 

مورد نیـاز  اطالعات 
شناسایی  بــرای 

صفت خاص یا 

بهره برد اری 
و  جمعیت    اصالح  برنامه  د ر 

رویه تولید الین از طریق برنامه های 
پیش اصالحی هستند، د ر این موارد ممکن 

است نمونه ها از مزرعه کشاورز یا از طریق 
گزینش ارقام بومی یا از عرصه ها و کوهپایه ها 

جمع آوری شوند، د ر بعضی موارد هم نمونه را 
از منابع خارجی سفارش می د هند.

طبیعت ایران: د ر گذشته، اگرچه ارقام بومی 
ند اشتند،  زیاد ی  خیلی  تولید  شد ه  کاشته 
آفات،  به  نسبت  را  زیاد ی  مقاومت  ولی 
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محیطی  سخت  شرایط  یا  بیماری ها 
این  آیا  می د اد ند.  نشان  خود  از 
خاصی  ژن های  تأثیر  مقاومت ها 
د ر  گونه ها  یا  ارقام  این  آیا  است؟ 
شد ه  نگهد اری  و  حفظ  ژن  بانک 
اصالح  گونه های  ورود  با  یا  است 
شد ه پر محصول خارجی و د اخلی آن 

گونه های قد یمی از بین رفتند؟
د کتر بهزاد سرخی

بانک ژن و بخش های تحقیقاتی د ر مؤسسه 
اصالح و تهیه نهال و بذر، نمونه های زراعی 
کاشته شد ه د ر زمان های گذشته را د ر قالب 
ارقام بومی، از جای جای ایران و نیز مناطق 
مختلف د نیا جمع آوری کرد ه است و آنها را 
بومی  ارقام  این  می کند.  نگهد اری  و  حفظ 
انجام  با  که  ایرانی  تجاری  و  جد ید  ارقام  با 
مختلف  اقلیم های  برای  به نژاد ی  آزمایشات 
قابل  عملکرد  از نظر  شد ه اند،  معرفی  کشور 
مقایسه نیست. این ارقام از نظر منابع مقاومت 
غیر زند ه حائز  و  زند ه  تنش های  به  تحمل  و 
د ر  به عنوان مثال  هستند.  ژنی  ارزشمند  منابع 
قارچی  بیماری های  و  گند م  گونه  با  ارتباط  
زنگ، ژرم پالسم ایرانی د ارای منابع مقاومت 
است  نشد ه ای  کشف  حتی  و  شد ه  شناخته 
را  مقاومت  برای  اصالح  فرایند  می تواند  که 
تسهیل و تسریع کند. این مهم د ر مورد بیماری 
ثابت  پیش از این   UG99 نژاد  و  سیاه  زنگ 
بیماری های غیرشایع  برای  است. حتی  شد ه 
کلکسیون  د ر  مقاومت  ژنی  منابع  ایران،  د ر 
اهمیت  د رک  برای  د ارد.  وجود  ایران  گند م 
مهم  نکته  این  ذکر  ژن،  بانک  نمونه های 
زرد  زنگ  بیماری  یک  برای  تنها  که  است 
ابتد ای  و  قارچی  خطرناک  بیماری های  )از 
فصل گند م( بیش  از 60 آلل د ر مکان ژنی 
گند م  د ر  بیماری  این  مقاومت  به  مربوط 
د ر  بسزایی  نقش  که  است  شد ه  شناسایی 
پاید اری گند م د ر سطح جهانی و کشاورزی 
د نیا د ارد. د رمورد زنگ سیاه و زنگ قهوه ای 
مختلف  شکل   100 از  بیش  د ر مجموع  نیز 
د و  این  به  مقاومت  مختلف  منابع  ژنی، 
بیماری را د ر میان فصل و انتهای فصل رشد 
برای  تئوریک،  از نظر  می کنند.  کنترل  گند م 
ترکیبی  مقاومت های  حائز  منابع  شناسایی 
نوترکیب  هزار  د ه ها  باید  نباتات  اصالح  د ر 

منابع  این  به  د سترسی  که  کرد،  ارزیابی  را 
ژنی  اصلی  منابع  به  د سترسی  از طریق  تنها 
جهانی،  بزرگ  کلکسیون های  د ر  موجود 
به  است.  میسر  ایران،  ژن  بانک های  نظیر 
مراکز  بنیاد ی  کارهای  که  است  د لیل  همین 
ژنتیکی  حوض  بر  تکیه  با  اصالحی  بزرگ 
مرکز  می شود.  انجام  ما  نظیر  کشور هایی 
نیز  سیمیت  گند م  و  ذرت  اصالح  بین المللی 
سطح  د ر  ارقام  معرفی  د ر  بسزایی  سهم  که 
نمونه های  از  هزار  نه  از  بیش  د ارد،  جهان 
اصالحی  برنامه های  د ر  را  ایرانی  گند م 
هزاران  تئوری  از نظر  می کند.  استفاد ه  خود 
ترکیب آللی د رگیر بیماری های گند م هستند 
طریق  از  تنها  مقاومت  منابع  به  د ستیابی  که 
د سترسی به گند م های مراکز پید ایش و تنوع 
برای  واقعیت  د ر  است.  امکان پذیر  گند م 
تعد اد  مطلوب،  ژن   n حائز  الین  انتخاب 
ایجاد  پروسه  د ر  باید  نوترکیب  الین   n4
ارزیابی  و  ژنی  تفکیک  حال  د ر  نسل های 
مواد اصالحی بررسی شود. د اشتن کلکسیون 
به  می تواند  آللی  تنوع  از  غنی  بومی  ارقام 
فرصتی  چنین  امکان  تا  کند  کمک  به نژاد گر 
کافی  مهم  این  د رک  برای  باشد.  د اشته  را 
است د ر نظر بگیرید برای اصالح 20 شکل 
باید  ژنتیکی  ریخته  یک  د ر  مطلوب  ژنی 
الین   1099511627776 معاد ل  جمعیتی 
الینی  تا  کنیم  بررسی  را  تفکیک  حال  د ر 
مقاومت  و  کمپلکس  ژنتیک  د ارای  که  را 
تمام 20 شکل  د ر بر گیرند ه  و  بود ه  چند گانه 

ژنی است، کشف و حفاظت کنیم.
کشور،  د ر  شد ه  کشت  غالت  بیشتر  امروزه 
به  نسبت  که  هستند  اصالحی جد ید ی  ارقام 
مقایسه  د ر  ژنتیکی  گوناگونی  و  آلل  طیف 
و  کمتر  تنوع   )Landrace( بومی  ارقام  با 
اصالح  هم اکنون،  د ارند.  بیشتری  عملکرد 
نباتات د ر پی بهره برد اری از ژن های خاص 
به  است،  بیشتر  محصول  تولید  شرایط  د ر 
همین د لیل فرصت استفاد ه از تنوع موجود و 
حفظ آرایه کامل ژن های مطلوب را د ر عرصه 
کاهش د اد ه است. برای  مثال د ر گذشته های 
به عنوان  »هرتا«  جو  رقم  از  د ور  چند ان  نه 
رقم وارد اتی از آلمان، د ر مناطق سرد کشور 
استفاد ه می شد، امروزه اما این رقم متحمل به 
تنها د ر سطح چند هکتار د ر منطقه  خشکی 

ارد بیل کاشته می شود و د ر سایر قسمت های 
ایران د ید ه نمی شود. 

آنچه برای کشاورزان مهم است، منابع مقاومت 
پاید اری است که هنوز شکسته نشد ه اند و د ر 
مزرعه کارایی د ارند، به طوری که د ر صورت 
وجود ارقام مقاوم و متحمل، از کاشت ارقام 
شد ه  شکسته  آنها  مقاومت  که  پر محصولی 
ارقام  نبود  فرض  با  می کنند.  اجتناب  است، 
اصالح شد ه پر محصول و مقاوم به تنش، د ر 
تنش های  و  د یم  شرایط  مانند  موارد  بعضی 
محیطی، منابع بانک ژن نیز می توانند به طور 
بانک  د ر  گیرند.  قرار  استفاد ه  مورد   مستقیم 
ارقام  یا  لند ریس ها  از  ژن مجموعه ای عظیم 
امروز  تا  نمونه،  برای  است،  موجود  بومی 
بیش از 15.000 نمونه از مجموع 18.000 
مقابل  د ر  گند م،  کلکسیون  د ر  موجود  نمونه 
شد ند.  ارزیابی  محیطی  عمد ه  استرس   4
محیطی  استرس های  سهم  میان،  این  د ر 
و  سرما  گرما،  تنش های  مثل  غیرزند ه، 
شناسایی  د ر مورد  است.  بود ه  بیشتر  شوری 
تنش های  یا  بیماری ها  به  مقاومت   مناطق 
مانند  موجود  محد ود یت های  به واسطه  زند ه ، 
تعد د  مصنوعی،  آلود گی های  ایجاد  الزام 
بیماری ها و اشکال بیماری زای عوامل بیماری 
)پاتو تایپ ها( تعد اد کمتری از نمونه ها ارزیابی 
شد ه اند. ولی به طور کلی د ر ارتباط با ارزیابی 
اولویت  آتی،  بهره برد اری های  برای  صفات 
استفاد ه و حفاظت از منابع ژنتیکی است که 
ژنی،  برتر  ترکیب های  نوع  یا  ترکیب  حائز 
د ر  مثاًل  هستند.  اقتصاد ی  صفات  د ارای  یا 
روی  کار  گند م  مانند  زراعی  کلکسیون های 
و  است  برخورد ار  باالیی  اهمیت  از  کیفیت 
مانند  آن  وحشی  خویشاوند ان  روی  حتی 
برخورد ار  جهانی  اهمیت  از  که  آژیلوپس 
است، به همین د لیل قسمت اعظم جمع آوری، 
شناسایی و ارزیابی های آن انجام شد ه است.

د ر  موجود  نمونه های  ایران:آیا  طبیعت 
شد ه اند  جمع آوری  کافی  اند ازه  به  طبیعت 
استفاد ه  برای  به نژاد گران  نیاز  پاسخگوی  تا 
د ر ایجاد نوترکیب های د ارای ژن های مقاوم 

باشند؟
 د ر پاسخ به این سؤال باید عرض کنم اگرچه 
مهم   نمونه های  موارد،  بیشتر  د ر  کاری  از نظر 
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جمع آوری و ارزیابی شد ه اند، اما با توجه به 
پاسخ  د ر  مقاوم  ژن های  تکامل  طبیعی  روند 
تنش زای  عوامل  یا  بیماری زا  ژن های  به 
محیطی از یک سو و تغییر اقلیم و اجبار تغییر 
سازگاری ها به عوامل د ر حال تغییر محیطی از 
سوی د یگر و نیز جهش های طبیعی ضرورت 
برای  تد اوم جمع آوری ها د و چند ان می شود. 
اهد اف کاربرد ی و جمع آوری نمونه های د ارای 
تیزبینی  و  حضور  مقاومت/تحمل،  ژن های 
الزامی است. برای   محققان د ر تمام عرصه ها 
مثال محققان مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه 
نهال و بذر به عنوان یک ستاد فعال د ر بیش 
تحقیقاتی  ایستگاه  مرکز و 30  از 80 د رصد 
تحقیقات  انجام  و  مشاهد ه  د ر حال  مزارع  و 
هستند. می توان اذعان کرد که بیشتر نمونه ها 
توجه  به  با  ولی  است،  شد ه  جمع آوری ها 
ژن های  از  استفاد ه  و  استحصال  بهره برد اری، 
مفید و کاربرد ی، نیاز به انجام مأموریت های 
بیشتر، برای جمع آوری مجد د گونه هایی است 
که پیش تر جمع آوری شد ه اند. د ر برخی موارد 
)Single Mutation( حتی یک جهش نقطه ای

ایجاد گوناگونی نظیر پد ید ه   یا سایر عوامل 
پلوئید ی ممکن است د ر طبیعت اتفاق  افتاد ه 
و موجبات تغییرات مهم اصالحی یا اقتصاد ی 
باغبانی  د ر  آنچه  مانند  باشد  فراهم آورد ه  را 
د ید ه می شود یعنی یک تک جوانه موتانت نظیر 
افتاد،  اتفاق  تامسون  پرتقال  برای  که  اتفاقی 

می تواند اقتصاد د نیا را عوض کند. 
از طرفی توجه صرف به تکمیل جمع آوری ها 
بد ون د ر نظر گرفتن موانع موجود بر سر راه 
حفاظت و نگهد اری از نمونه های جمع آوری 
تد ریجی  نابود ی  به  منجر  می تواند  شد ه 
نمونه های موجود د ر عرصه شود، به طوری که 
د ر  گونه ها  انقراض،  و  تهد ید  عوامل  اثر  د ر 
مؤسساتی  د ر  مهم  این  نشوند.  یافت  عرصه 
مانند مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور 
که نمونه های بسیار ارزشمند ی را از طبیعت 
عد م  به واسطه  ولی  است  کرد ه  جمع آوری 
تخصیص بود جه حاکمیتی متناسب ممکن است 
قاد ر به حفظ وضعیت مطلوب برای نگهد اری و 
احیای نمونه ها نباشد، همچنین کلکسیون های 
تهیه  و  اصالح  تحقیقات  مؤسسه  تخصصی 
نهال و بذر و مؤسسه تحقیقات باغبانی کشور 
صد ق می کند. د رواقع بحث احیای نمونه های 

است.  مهم تری  بسیار  بحث  شد ه  جمع آوری 
د ر  غالت  تخصصی  کلکسیون  به عنوان مثال 
بذر  و  نهال  تهیه  و  اصالح  تحقیقات  مؤسسه 
شد ه  خالص  نمونه  هزار  د ه  چند  د ربرگیرند ه 
گند م و جو است که از مناطق مختلف د نیا از 

شمال آفریقا تا کشور های همسایه از سال ها 
نمونه های  بسا  چه  شد ه اند،  جمع آوری  پیش 
این کشورها موجود  اشاره شد ه هم اکنون د ر 
و  احیا  د ر  محد ود یت  به خاطر  یعنی  نباشند، 
نمونه ها،  این  از  حفاظت  متولیان  تنها  تکثیر 

کل بشریت از د سترسی به آنها محروم است. 
نمونه های  این  به  د سترسی  امکان  د رمورد 
د ید گاه  ایران،  رویکرد  نیز،  منحصر به فرد 
ژرم  به عنوان  گیاهی  مواد  این  از  استفاد ه 
نمونه هایی  یعنی  است.  بود ه  اصالحی  پالسم 

را جمع آوری کرد یم که بتوانیم د ر پروژه های 
اصالحی و پیش اصالحی  از آنها استفاد ه کنیم. 
نمونه ها به صورت تود ه یا جمعیت جمع آوری 
یا  هتروژن  تود ه ها  این  معمواًل  می شوند، 
از نظر فرمول ژنتیکی غیر یکنواخت و متشکل 
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هستند.  ژنتیکی  تنوع  با  افراد ی  از 
هموزیگوتی  یا  هتروزیگوتی  از لحاظ 
د رون  افراد  خلوص  که  نمونه ها 
می کند،  مشخص  نیز  را  تود ه ها  این 
جمع آوری  تود ه های  بین  تفاوت هایی 
استراتژی  که  می شود  مشاهد ه  شد ه 
الین  استحصال  و  اصالحی  کارهای 
خالص از د رون جمعیت های اصالحی 
را تعیین می کند. وجود این شباهت ها 
د و  آنها  از  بهره برد اری  و  تفاوت ها  و 
اصل مهم اصالح نباتات یعنی تنوع و 

انتخاب را به تصویر می کشد. 
اصل مهم د ر بانک های ژن اجتناب از 
نگهد اری نمونه های یکسان و تکراری 
نمونه های  به  است.  مکان  یک  د ر 
یا  د اپلیکیت  مجموعه  یک  تکراری 
حفاظت  برای  می شود.  گفته  تکراری  نسخه 
از نمونه ها باید به فکر نگهد اری یک نسخه 
مکانی  د ر  مورد نظر  مجموعه   از  پشتیبان 
از  باید  د یگر بود. یعنی د رون یک مجموعه 
نگهد اری نمونه تکراری یا د اپلیکیت اجتناب 
و برای ایجاد امنیت و رعایت اصول حفاظت 
مجموعه  همان  تکراری  و  د اپلیکیت  نمونه 
با حفظ مسائل  و  د ورتر  کاماًل  د ر محلی  را 
نگهد اری  د سترسی  اجازه  بد ون  امنیتی 
یک  د ر  د اپلیکیت  نمونه های  تشخیص  کرد. 
یا  شد ه  جمع آوری  گونه های  از  مجموعه 
بانک  به  وارد  تازه  و  نمونه های جد ید  تمایز 
ژن، همچنین بهره برد اری از نمونه های مشابه 
ژنتیکی  فرمول  از نظر  متفاوت  از نظر ظاهر و 
بانک های  پیش روی  مهم  چالش های  از 
معیار های  با  نمونه ها  معمواًل  است.  ژن 
مرفولوژیکی و گیاه شناسی جمع آوری شد ه اند 
نبود ن  یا  بر تکراری بود ن  و اطالعاتی مبنی 
بانک  سیاست های  از  ند ارد.  وجود  آنها 
که  است  تمایزی  معیارهای  به  د ستیابی  ژن 
با  را  نمونه ها  مرفولوژیکی  شباهت  بتواند 
این  به واسطه  کند.  تفکیک  مولکولی  شناسه 
نمونه ها،  نگهد اری  و  جمع آوری  از  بعد  امر 
پروسه شناسایی نمونه ها د ر د ستور کار قرار 
نمی توان  به راحتی  ژن  بانک  د ر  می گیرد. 
بیان  می توان  کرد،  مشخص  را  د اپلیکیت ها 
کرد حتی یک د رصد از نمونه های جمع آوری 
شد ه تا امروز به طور کامل شناسایی و تفکیک 

نشد ه اند، علت آن محد ود یت هایی مانند عد م 
وجود نیروهای متخصص و تجهیزات الزم د ر 
بحث شناسایی است. به  جرأت می توان گفت 
منطقه خاور  ژن  بانک  بزرگ ترین  د ارای  ما 
حتی  و   )Near East Region( نزد یک 
د ارای  کشور   10 جزو  بزرگ تر  مقیاس  د ر 
ژنتیکی محصوالت زراعی  منابع  بزرگ ترین 
نمونه های  مالکیت  وجود  با  اما  هستیم،  د نیا 
و  د نیا  زراعی  محصوالت  از  منحصر به فرد ی 
وضعیت خیلی خوب تعد اد جمع آوری شد ه، 
د ر موارد مختلف به ویژه تغییر اقلیم نیاز اکید 
اگرچه  د اریم.  مجد د  جمع آوری  و  کار  به 
گیاهان برای سازگاری با تغییرات اقلیمی نیاز 
به بازه های زمانی 30 تا 50 سال د ر عرصه 
د ارند ولی برخی وقایع به طور لحظه ای اتفاق 
کند  تغییر  باشد ژنی  قرار  اگر  یعنی  می افتند، 
و با ترکیب بازی اش منجر  به سازگاری شود، 
این تغییر امروز، د یروز یا فرد ا اتفاق می  افتد. 
یک  به عنوان  سازگاری  هنگام  د ر  د ر واقع 
فرایند د ر حال انجام، ضروری است محققان 
تحت  عرصه های  د ر  را  بیشتری  نمونه های 
و  شناسایی  اقلیم  تغییر  برای  محیطی،  تنش 

جمع آوری کنند.
د ر گذشته پروژه های بسیار بزرگ جمع آوری 
سال های  د ر  متأسفانه  ولی  د اشته ایم  را 
به د لیل  بذر  جمع آوری  پروژه  های  اخیر 
گذشته  فراوانی  به  بود جه ای  محد ود یت های 
نمونه د ر طرح جمع آوری  برای  نبود ه است. 
د کتر  جناب  مستقیم  مسئولیت  با  آژیلوپس 
با  بین المللی،  همکاری های  و  جعفرآقایی 
تمام توان، همه نمونه های موجود جمع آوری 
شد ه اند، نکته قابل ذکر این است که با توجه به 
ژنوم  تکامل  د ر  ایران  آژیلوپس های  اهمیت 
D گند م، حتی از کشور آمریکا پیشنهاد های 
این  حفاظت  و  همکاری  برای  فراوانی 
ژنوم  این  از  حفاظت  د اشتیم.  ژنتیکی  منبع 
که  آنجا  تا  است،  مهم  بسیار  جهانیان  نزد 
اعمال  حتی  و  طبیعی  زیستگاه  د ر  حفاظت 
شرایط قرنطینه ای به صورت قرق را برای آن 
تکامل  د ر  ژنوم  این  نقش  کرد ه اند.  پیشنهاد 
تبد یل  پلی پلوئید ی و  از طریق سیستم  گند م 
گند م  به   AABB ژنوم  با  تورجید وم  گند م 
نانوایی  ارزش  با   AABBDD ژنوم  با  نان 
زراعی  گیاهان  تمامی  میان  د ر  منحصربه فرد 

 )Interaction( متقابل  اثرات  مرهون  د نیا 
است  استراتژیک  گیاه  این   D ژنوم  آلل های 
که د ر اقتصاد، کشاورزی و د ر امنیت غذایی 
برای  می شود.  تلقی  اهمیت  با  بسیار  د نیا 
ژنوم  و  ژنوم  این  ویژگی های  به  د سترسی 
به صورت  گند م  نمونه   18.000( گند م های 
به  نیاز  ایران  د ر  شد ه  جمع آوری  هتروژن( 
می تواند  که  است  پیش اصالحی  برنامه  یک 
منجر به تولید بیش از 500 هزار الین خالص 
اصالحی از طریق استحصال الین خالص از 
الین  هزاران  و   )Designation( تک بذر ها 
زمینه  به  مفید  ژن های  اعطا کنند ه  سنتتیک 
حال  د ر  اما  شود.  تجاری  گند م های  زراعی 
انسانی،  نیروی  محد ود یت  به خاطر  حاضر 
و  نگهد اری  برای  الزم  فضای  و  امکانات 
تحقق  مهم  این  پیش اصالحی  فعالیت های 
برای جمع آوری  تمایلی  و حتی  است  نیافته 
و نگهد اری ژن های برتر ارقام تجاری نشان 
ند اد ه ایم که البته با تغییر استراتژی ها و تغییر 
می توان  بود جه  اختصاص  و  کاری  وظایف 
چرا  کرد،  حرکت  واال  هد ف  این  سمت  به 
د انش  وجود  حرکت  این  اصلی  الزمه  که 
که  است  تخصصی  ارزیابی های  و  فنی 
مهم  این  برای  خوبی  وضعیت  خوشبختانه 
به  مربوط  فعالیت های  رابطه  این  د ر  د اریم. 
شناسنامه  که  تخصصی  ارزیابی های  تکمیل 
برای  هستند،  ما  ژنتیکی   منابع  کاربرد ی 
است  انجام  حال  د ر  اقتصاد ی  مهم  صفات 

و خواهد بود. 

نمونه های  تعد اد  د رمورد  لطفًا  ایران:  طبیعت 
گیاهی مختلف موجود د رکلکسیون های بانک 
ارائه  را  توضیحاتی  ایران  ملی  گیاهی  ژن 

بفرمایید.
سرخی بهزاد  د کتر 

موجود  مختلف  ژنتیکی  نمونه های  تعد اد 
ملی  گیاهی  ژن  بانک  کلکسیون های  د ر 

ایران به شرح زیر است.
ما بیش از 64 نوع گیاه زراعی را د ر قالب 250 
گونه و بیش از 71.000 اکسشن د ر بانک ژن 
د ر د و شرایط کلکسیون پایه و کلکسیون فعال 
نگهد اری می کنیم. اگرچه این تعد اد نمونه هایی 
ولی  د اریم  خود مان  ژن  بانک  د ر  که  است 
که  است،  نمونه   140.000 از  بیش  د رواقع 
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تعد اد نمونه های ژنتیکیکلکسیون
17146گند م
10387جو

1239سایر غالت )چاود ار و یوالف(
4860خویشاوند ان وحشی غالت

2852برنج
11660حبوبات

9883سبزی و صیفی
8380علوفه

3624نباتات روغنی و صنعتی
659گیاهان د ارویی
366سایر گیاهان 

118زعفران زراعی و وحشی 
98نمونه های ژنتیکی د رون شیشه ای

71272جمع کل

از  بیش  هم اکنون  ژنی،  بانک  اهمیت  از نظر 
71.000 اکسشن د ر قالب 6 کلکسیون عمد ه 
کلکسیون،  بزرگ ترین  می شود.  نگهد اری 
آقای  که  همان  طور  است،  گند م  کلکسیون 
د کتر جعفر آقایی فرمود ند نزد یک  به 18.000 

است،  موجود  آن  د ر  هتروژن  اکسشن 
با  نیز  سبزیجات  و  جو  مثل  کلکسیون هایی 
د اشتن 10.000 نمونه د ر بانک ژن نگهد اری 

می شوند.

د کتر محمد جعفرآقایی
تفاوت  به  آقای د کتر سرخی د قیق فرمود ند، 
د ر  فرمایید،  توجه  مورفوتیپ  و  رقم  گونه، 
مهم  رقم  بلکه  نیست،  مهم  گونه  زراعت، 
مثل  گند م  گونه  یک  است  ممکن  و  است 
ما  د رواقع  باشد،  د اشته  رقم  هزاران  آستیوم، 
از مورفوتیپ ها نگهد اری می کنیم. مورفوتیپ 
یعنی اینکه یک نمونه با محل جغرافیایی اش 
کیلومتر   10 مثاًل  د ارد،  فرق  د یگر  نمونه  با 
نمونه  با  ظاهری اش  شکل  یا  د ارد،  فاصله 

د یگر فرق د ارد.

اکسشن  با  مورفوتیپ  آیا  ایران:  طبیعت 
تفاوت د ارد؟ یا همان اکسشن است؟

د کتر محمد جعفرآقایی

ثبت  ژن  بانک  د ر  نمونه   یک  یعنی  اکسشن 
را  چیزی  چه  است.  گرفته  شماره  و  شد ه 
د رواقع  د اد یم؟  قرار  اکسشن  واحد  به عنوان 
ممکن  نمی کند.  مشخص  را  این  اکسشن 
است بانک ژنی گونه را به عنوان واحد قرار 

کرد ه  نگهد اری  را  گونه ها  یعنی  باشد،  د اد ه 
گیاهان  ژن  بانک  نظیر  ژنی  بانک  یا  باشد، 
باشد.  کرد ه  توجه  مورفوتیپ ها  به  زراعی 
ظاهری  تفاوت  کوچک ترین  به  مورفوتیپ 
گونه  یک  جمعیت های  میان  جغرافیایی  یا 
اصالح  مؤسسه  ژن   بانک های   د ارد.  اشاره 
مؤسسه  نیازهای  رفع  برای  ابتد ا،  د ر  بذر، 
ایجاد شد ه بود ولی خوشبختانه د ر حد همین 
آیند ه  نیازهای  به  بنا  و  نشد  متوقف  نیازها 
ممکن  د اد.  توسعه  را  جمع آوری ها  کشور 
یا  خیار  اصالح  برای  حاضر  حال  د ر  است 
تره فرنگی یا گشنیز ما برنامه د ر د ست اجرا 
ند اشته باشیم، با این وجود جمع آوری ها انجام 
وحشی  خویشاوند ان  از  استفاد ه  است.  شد ه 
است،  د شوار  بسیار  اصالحی  برنامه های  د ر 
سبب افت شد ید عملکرد ها می شود و صفات 
به طوری که  می کند،  برنامه  وارد  را  نامرغوب 
پیشرفته  بسیار  اصالحی  برنامه های  حتی 
استفاد ه  ریسک  زیاد  سرمایه گذاری های  با 
با  نمی پذیرند.  را  وحشی  خویشاوند ان  از 

حوزه  د ر  نیز  وحشی  خویشاوند ان   این جود 
غالت، علوفه، سبزی و صیفی، جو، د انه های 
روغنی و صنعتی و سایر گونه ها د ر بانک ژن 
کتان های  ملی گیاهی جمع آوری شد ه است. 
کرد یم،  جمع آوری  نیز  را  کنف  و  وحشی 
د رحالی که برنامه اصالحی برای کتان و کنف 
ژن  بانک  آژیلوپس  کلکسیون های  ند اریم. 
مؤسسه د ر زمره اولین کلکسیون های د نیا به 
شمار می رود. با توجه به موقعیت ما د ر مرکز 
آژیلوپس های د نیا، به نظر می رسد با نزد یک 
به 3000 نمونه آژیلوپس یکی از کامل ترین 
ژنی  بانک  کمتر  باشیم،  د اشته  را  مجموعه ها 
د ر د نیا بیش از 3000  نمونه آژیلوپس د ارد. 
د ر  آژیلوپس  گونه   11 نمونه های  هم اکنون 
مجموعه ما موجود هستند که البته بند ه فکر 
می کنم گونه های د یگری هم مخلوط نمونه ها 
ایران  د ر  را  گونه  یازد ه  رشینگر  است.  شد ه 
تعد اد  است  ممکن  اما  است،  کرد ه  گزارش 
بیشتر از این باشد. مهم ترین  ایران  گونه های 
نمونه های گند میان وحشی ایران والد ین ژنوم 
می کنند،  تأمین  را  د نیا  غذای  که  هستند   D
منشأ ژنوم D، د ر ایران است. توجه فرمایید 
که تفاوت بین گند م آستیوم )گند م نان( وگند م 
البته  D است.  د وروم )گند م ماکارونی( ژنوم 
گونه آژیلوپس هم د ر ایران و هم د ر برخی 
نواحی خارج از ایران پراکنش د ارد. نتایج ما 
ژاپنی ها  با  مشترک  تحقیقاتی  پروژه  یک  از 
که  اولیه ای  تالقی  زیاد  احتمال  به   د اد  نشان 
منجر به تولید گند م نان شد ه، د ر ایران اتفاق 
افتاد ه است. گونه آژیلوپس تائوشی به عنوان 
تائوشی  زیرگونه  د و  د ارای   D ژنوم  د هند ه 
اند میک  استرانگوالتا  است.  استرانگوالتا  و 
ایران است و پراکنش وسیعی د ر جنوب شرق 
د نیا  سطح  د ر  گونه  این  د ارد،  خزر  د ریای 
د ر تنوع بخشی به ژنوم D گند م نان اهمیت 
د نیا  توجه  بیشترین  د رواقع  د ارد،  بسیاری 
ایران  گند م  وحشی  خویشاوند ان  و  گند م  به 
کشور  شمال  د ر  استرانگوالتا  گونه  به خاطر 

است.
بسیار  گفت و گوی  اینجا،  تا  ایران:  طبیعت 
خوبی د اشتیم، ضمن تشکر از شرکت کنند گان 
محترم، بخش د وم گفت و گو را به شماره بعد 

موکول می کنیم.


