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پیشگفتار

منابــع ژنتیکــی، نقــش فزاینــده ای در ایجــاد امنیــت غذایــی و پیشــرفت اقتصــادی ایفــا می کننــد. ایــن منابــع 
ــه کشــاورزی هســتند،  ــادی کــه وابســته ب ــدار و تأمیــن معیشــت جمعیــت زی ــرای توســعه کشــاورزی پای ب
ارزش حیاتــی دارنــد. در جهــان امــروز کــه روزانــه در حــدود یــک میلیــارد نفــر انســان بــا گرســنگی دســت 
ــا پیش بینــی جمعیــت 9 میلیــارد  نفــری جهــان در ســال 2050، کشــورها بایــد  و پنجــه نــرم می کننــد، و ب

تــالش بیشــتری بــرای نگهــداری و اســتفاده پایــدار از منابــع ژنتیکــی بــرای غــذا و کشــاورزی نماینــد.

اثر بخشی فعالیت های مراکز ذخایر ژنتیکی

تأمين امنيت غذايی . 1
تأمیــن امنیــت غذایــی امــری بســیار پیچیــده اســت کــه نه تنهــا شــامل تولیــد و فــرآوری محصــوالت غذایــی 
ــه منظــور حفــظ زندگــی ســالم و فعــال می باشــد. تنــوع اســاس امنیــت  ــرای افــراد ب بلکــه دسترســی آن ب
غذایــی می باشــد و تأمین کننــده تولیــد امــروز و تضمین کننــده پیــش نیازهــا بــرای اطمینــان از تولیــد فــردا 
ــان دادن  ــی و پای ــت غذای ــت  آوردن امنی ــد. به دس ــر می باش ــرعت  در حال تغیی ــان به س ــا جه ــه ب در مواجه
ــی اســت. افزایــش جمعیــت،  ــزرگ پیــش روی جهــان در قرن هــای آت ــه گرســنگی یکــی از چالش هــای ب ب
ــر شــدت وخامــت اوضــاع می افزاینــد. تنــوع بیشــتر منابــع ژنتیکــی  ــع و تخریــب زیســتگاه ها ب کاهــش مناب
ــت  ــن امنی ــه تضمی ــر، ب ــی موث ــتم حفاظت ــک سیس ــق ی ــودن آن از طری ــترس ب ــای ژن و در دس در بانک ه
غذایــی بــا هزینه هــای کمتــر کمــک می کنــد. ایــن امــر بــه تأمیــن مــاده اولیــه ژنتیکــی بــرای فعالیت هــای 
به نــژادی به منظــور تولیــد مــواد غذایــی متنــوع و مغــذی و افزایــش دسترســی جمعیت هــای فقیــر بــه مــواد 

ــد.  ــه کمــک می کن ــا ســوء  تغذی ــارزه ب ــرای مب ــالم تر و مناســب تر ب ــی س غذای

سازگاری با تغيير اقليم. 2
 تغییــر اقلیــم فشــار بی ســابقه ای بــر توانایــی تولیــد منابــع غذایــی وارد خواهــد کــرد و ایــن اثــرات به ویــژه در کشــورهای 
در حال توســعه شــدت بیشــتری خواهــد داشــت. تحقیقــات نشــان داده اســت، رونــد افزایــش دمــا در چنــد قــرن آینــده 
نیــز ادامــه خواهــد یافــت و شــرایط بــرای کشــاورزی تفــاوت زیــادی بــا شــرایط کنونــی خواهــد داشــت، بنابراین ســازگار 
نمــودن کشــاورزی بــا شــرایط پیــش رو اهمیــت ویــژه ای داشــته و نیــاز بــرای واریتــه ای جدیــد کــه بتواننــد ایــن چالش ها 
را تحمــل کننــد، به شــدت مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. ضــرورت ایــن امــر نه تنهــا بــرای کاهــش گرســنگی بلکــه 

بــرای تقویــت امنیــت غذایــی جهــان در میان مــدت و دراز مــدت حائــز اهمیــت اســت. 

حفاظت از تنوع زيستی. 3
ــاس  ــر اس ــت. ب ــت محیطی اس ــای زیس ــن نگرانی ه ــی از مهمتری ــتی یک ــوع زیس ــت رفتن تن ــروزه از دس ام
ــا خطــر انقــراض مواجــه  ــا ادامــه یافتــن رونــد کنونــی، نیمــی از گونه هــای گیاهــی ب برخــی از گزارشــات، ب
ــه  ــد، ک ــرار دارن ــی ق ــان زراع ــی گیاه ــداد وحش ــده، اج ــای تهدید ش ــوه گونه ه ــان انب ــد. در می ــد ش خواهن
حامــل صفــات ارزشــمند قابــل انتقــال بــه گیاهــان زراعــی می باشــند. تخمیــن زده شــده اســت کــه شــش 
درصــد از اجــداد وحشــی غــالت )گنــدم، ذرت، برنــج، ســورگوم و ...(، 18 درصــد از گونه هــای لگــوم )اجــداد 
ــا، نخــود و عــدس( و 13 درصــد از گونه هــای ســبزی و صیفــی شــامل ســیب زمینــی، گوجــه  وحشــی لوبی

فرنگــی، بادمجــان و فلفــل در معــرض خطــر قــرار دارنــد.
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ــی داری در  ــور معن ــه ط ــد ب ــی می توان ــای اصالح ــی در فعالیت ه ــوع ژنتیک ــمندانه از تن ــتفاده هوش اس
ــل  ــا متحم ــه بیماری ه ــبت ب ــه نس ــوری ک ــای جان ــردد. واریته ه ــع گ ــر واق ــت موث ــت از محیط زیس حفاظ
هســتند، می تواننــد نیــاز بــه اســتفادۀ از داروهــای مضــر را کاهــش دهنــد و باعــث افزایــش راندمــان تولیــد 
گردنــد. واریته هــای گیاهــی دارای قــوه نامیــه بیشــتر می تواننــد رقابــت بهتــری بــا علــف هــرز داشــته باشــند 
و میــزان نیــاز بــه مصــرف علف کــش را کاهــش دهنــد. گیاهــان متحمل به خشــکی بــا مصــرف کمتــر آب، بــه 
ــد  ــر می توانن ــه ای عمیق ت ــتم ریش ــای دارای سیس ــد، واریته ه ــک می کنن ــرف آب کم ــی در مص صرفه جوی
بــه پایــداری و ثبــات بیشــتر خــاك کمــک  کننــد و واریته هایــی کــه میــزان مصــرف مــواد غذایــی خــاك در 

ــد. ــودی را کاهــش می دهن ــاز ک ــزان نی ــر اســت، می ــا پایین ت آنه

ارتقاء كيفيت تغذيه. 4
تنــوع ژنتیکــی نــه تنهــا تضمین کننــده پایــداری و ثبــات در تأمیــن مقادیــر کافــی خــوراك )پروتئیــن و انــرژی( 
می باشــد، بلکــه نقــش اساســی در تضمیــن کیفیــت آن نیــز دارد. تنــوع غذایــی کــه محصــول مســتقیم تنــوع در 
محصــوالت زراعــی می باشــد، از نظــر متخصصیــن تغذیــه مطلــوب اســت و وجود مــواد غذایــی حیاتــی )ویتامین ها 
ــد می تواننــد از  ــت گــردد. واریته هــای جدی ــا انتخــاب صحیــح تنــوع ژنتیکــی تقوی ــد ب ــی( می  توان و مــواد معدن
طریــق اصــالح، دارای کیفیــت غذایــی باالتــری از نظــر میــزان ویتامیــن، آهــن و ســایر عناصــر غذایی ضــروری بوده 

و کیفیــت پروتئیــن باالتــر و مــواد ضد تغذیــه ای یــا ســمی کمتــری داشــته باشــند. 

كاهش فقر. 5
ــر  ــاورزی زی ــت. کش ــر اس ــنگی و فق ــا گرس ــارزه ب ــرای مب ــالح ها ب ــن س ــی از قوی تری ــی، یک ــوع ژنتیک تن
ســاخت اقتصــادی در بســیاری از کشــورها بــوده، و بــرای کشــورهای در حــال توســعه، منبــع احتمالــی رشــد 
ــر ســودمندتر  ــراد فقی ــرای اف ــرای توســعه اقتصــادی ســودمند، و ب اقتصــادی می باشــد. رشــد کشــاورزی، ب
اســت و بــا تأمیــن مــواد غذایــی مقــرون بــه صرفــه، ایــن ســودمندی بــه بیــش از 70 درصــد از مــردم فقیــر 
جهــان کــه در مناطــق روســتایی زندگــی می کننــد، و آن دســته از افــراد کــه کشــاورزی امــرار معــاش اصلــی 
ــه  ــد ک ــا کن ــی را ایف ــش اساس ــن نق ــد ای ــاورزی می توان ــۀ کش ــد. بیم ــد، می رس ــکیل می ده ــا را تش آنه
ــج فعالیت هــای ایجــاد  ــر، تروی ــا ارزش باالت ــه، کشــت محصــوالت ب ــد گســتره ای از اصالحــات از جمل نیازمن
ارزش افــزوده، بــرای مثــال بهبــود فــرآوری محصــوالت، گســترش دسترســی بــه بــازار و کاهــش قیمت هــا از 

ــی می باشــد. ــرآوری و بازاریاب ــر ف ــره وری باالت ــد، به ــش تولی ــق افزای طری
پایــه و اســاس همــه ایــن راهکارهــای احتمالــی، تنــوع ژنتیکــی اســت، تنوعــی کــه کشــاورز و اصالح گــر 
ــد  ــا می توانن ــد. آنه ــد کنن ــر تولی ــت باالت ــتر و کیفی ــرد بیش ــا عملک ــی ب ــا واریته های ــازد ت ــادر می س را ق
ــوده و قابلیــت حمــل و نگهــداری  ــا روش هــای فــراوری خــاص متناســب ب واریته هایــی تولیــد کننــد کــه ب
بیشــتری داشــته باشــند. همچنیــن می تواننــد واریته هایــی مقــاوم نســبت بــه آفــات وبیماری هــا و 
ــزان خطــر ریســک  ــظ محصــول از خســارات شــده و می ــه باعــث حف ــد، ک ــد کنن ــای محیطــی تولی تنش ه
ــرداری  ــدون بهره ب ــی ب ــا فقــر بســیار پیچیــده اســت، ول را کاهــش می دهنــد. نقــش کشــاورزی در مبــارزه ب

ــه پتانســیل خــود برســد.  ــد ب صحیــح تنــوع ژنتیکــی، نمــی توان

تضمين كشاورزی پايدار. 6
بهره بــرداری از تنوع ژنتیکــی موجــود در منابــع گیاهــی و جانــوری، اســتراتژی مهمــی اســت کــه کشــاورزان 
از طریــق آن می تواننــد سیســتم های کشــاورزی خــود را بــا کمتریــن اثــرات مخــرب محیطــی توســعه دهنــد. 
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سیســتم جهانــی حفاظــت خــارج از محــل، یــک مولفــۀ کلیــدی در تــالش بــرای حفاظــت از ایــن منابــع و 
قــرار دادن آن در دســترس کشــاورزان در کلیــه کشــورها می باشــد.

در قــرن 21 میــالدی، کشــاورزی چالش هــای متعــددی را در پیــش رو دارد، چراکــه مــی بایســت غــذای 
بیشــتری را بــه منظــور تأمیــن نیازهــای جمعیــت در حــال رشــدی کــه عمدتــاً در مناطــق شــهری زندگــی 
ــد. به عــالوه  ــه نیــروی کار در حــال کاهــش روســتایی وابســته می باشــند، تولیــد کن ــد، در حالیکــه ب می کنن
تغییــرات اقلیمــی تهدیــدی می باشــند کــه ممکــن اســت تعــداد افــراد گرســنه را در آینــده افزایــش دهــد و 
چالش هــای پیچیده تــری بــرای کشــاورزی ایجــاد نمایــد. درحالی کــه اثــرات تغییــر اقلیــم بــه آرامــی مشــهود 
می شــوند، در صــورت عــدم اقــدام مناســب، اثــرات آتــی آن چشــمگیر خواهــد بــود. افزایــش بهره بــرداری از 

تنــوع ژنتیکــی گیاهــی بــرای مقابلــه بــا ایــن تهدیــد و چالش هــای آتــی ضــروری اســت.
در مجموعــۀ حاضــر تــالش شــده اســت تصویــری اجمالــی از وضعیــت حفاظــت و بهره بــرداری از منابــع 
ژنتیکــی در مؤسســات وابســته بــه ســازمان تحقیقــات آمــوزش و ترویــج کشــاورزی در طــی دهه هــای اخیــر 
ــۀ  ــات و تهی ــردآوری اطالع ــه در گ ــۀ کســانی ک ــۀ کلی ــر و تشــکر از همــکاری صمیمان ــا تقدی ــه شــود. ب ارائ
ــگاه  ــر جای ــد ب ــا تأکی ــدۀ کشــور ب ــه در چشــم انداز آین ــم ک ــد داری ــد، امی ــاری کردن ــا را ی ــه م ــن مجموع ای
منابــع ژنتیکــی در ایجــاد و تضمیــن امنیــت غذایــی، ســهم باالیــی در حفاظــت و بهره بــرداری از ایــن منابــع 

ارزشــمند، داشــته باشــیم.
كميتۀ جمع آوری، تدوين و انتشار
دستاوردهای تحقيقاتی مؤسسه
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 اهمیت منابع ژنتیکی 
و بانک های ژن گیاهی

بانک ژن گیاهی ملی ایران 

تألیف:
سیده شکیبا شاهمرادی، فرنگیس قنواتی، معصومه پوراسماعیل، بهزاد سرخی  لـله لو

مؤسسة تحقیقات اصالح و تهیة نهال و بذر
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اهمیت منابع ژنتیکی و بانک های ژن گیاهی

ــه ای گیاهــان زراعــی و خویشــاوندان وحشــی  ــه ای و بین گون ــع ژنتیکــی گیاهــی شــامل تنــوع درون گون مناب
ــن  ــت. ای ــاورزی اس ــت و کش ــای طبیع ــش پوی ــال برهم کن ــزاران س ــل ه ــوع حاص ــن تن ــد. ای ــا می باش آنه
ــعه اقتصــادی  ــن رو در توس ــد و ازای ــم می کن ــان فراه ــی را در جه ــت غذای ــی امنی ــای بیولوژیک ــع پایه ه مناب
تأثیــر دارد. منابــع ژنتیکــي گیاهــی، پتانســیل زیــادی بــراي تولیــد ارقــام اصالح شــدۀ گیاهــي دارنــد و امــروزه 
یکــی از ارزشــمندترین ثروت هــاي ملــي و منابــع پایــه اي هــر کشــور محســوب مي شــوند. کشــور مــا یکــي از 
غني تریــن کشــورهاي دنیــا از نظــر ذخایــر توارثــي گیاهــي به شــمار مــي رود کــه آزادســازي پتانســیل آنهــا 
موجــب تحــول بزرگــي در تولیــدات گیاهــي کشــور اعــم از غــذا، کشــاورزي، دارویــي، شــیمیایي و صنعتــي 
خواهــد شــد. بنابرایــن حفاظــت و صیانــت از ایــن ثــروت عظیــم ملــي و ظرفیت ســازي در اســتفادۀ بهینــه از 

ایــن منابــع پایــه اي، بــراي شــکوفایي اقتصــاد ملــي از اهمیــت فراوانــی برخــوردار اســت. 
به علــت محدودیــت منابــع آبــی و خــاك زراعــي، امــکان افزایــش تولیــدات کشــاورزي از طریــق افزایــش 
ســطح زیــر کشــت، در کشــور بســیار محــدود اســت، بنابرایــن بــراي نیل بــه توســعۀ پایــدار کشــاورزي و امنیت 
ــع  ــن مناب ــه از ای ــرداري بهین ــور بهره ب ــي به منظ ــزي جامع ــي و برنامه ری ــرمایه گذاري کاف ــد س ــي، بای غذای
ــن  ــد. یکــی از اقتصادي تری ــد در واحــد ســطح افزایــش یاب ــزان تولی ــرد، به طوري کــه می محــدود صــورت گی
ــا  ــام گیاهــي اصالح شــده ب ــه افزایــش تولیــد در واحــد ســطح، اســتفاده از ارق راه هــا به منظــور دســت یابي ب
عملکــرد کمــي و کیفــي بیشــتر و ســازگار بــه محدودیت هــای محیطــی ماننــد تنــش کم آبــي، گرمــا، ســرما، 

ــات می باشــد.  شــوري، فقــر غذایــي خــاك، بیماري هــا و آف
ــر توارثــي  ــرار گرفتــن در منطقــۀ هــالل حاصلخیــز، از غني تریــن مراکــز تنــوع ذخای ــه دلیــل ق ــران ب ای
گیاهــي جهــان و زیســتگاه اصلــي بســیاري از گیاهــان زراعــي و باغــي، محســوب می شــود و در حــدود 10 
هــزار گونــۀ گیاهــي در آن وجــود دارد. تنــوع گیاهــان غذایــی و کشــاورزی در ایــران در حــدود تنــوع کل قــارۀ 
ــایندۀ  ــل فرس ــل عوام ــران به دلی ــي ای ــر توارث ــفانه ذخای ــال، متأس ــن ح ــود. در عی ــن زده مي ش ــا تخمی اروپ
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ژنتیکــي داراي درجــۀ فرســایش باالیــی اســت. 
وجــود منابــع گیاهــی متنــوع ســبب شــده اســت کــه ایــن منطقــه بــه مهــد تمــدن کشــاورزي و محــل 
تکامــل و اهلــي شــدن بســیاري از گیاهــان غذایــي و کشــاورزي مهــم تبدیــل شــود؛ از ایــن رو به نظــر می رســد 
ــب  ــی و تخری ــرات اقلیم ــی از تغیی ــدید ناش ــایش ش ــل فرس ــه به دلی ــمند ک ــع ارزش ــن مناب ــت از ای حفاظ
ــرد.  ــرار گی ــورد توجــه بیشــتری ق ــد م ــد، بای ــرار دارن ــرض خطــر جــدی ق ــی، در مع اکوسیســتم های طبیع
ــالت  ــر غ ــي نظی ــادي مهم ــان اقتص ــۀ گیاه ــوع اولی ــز تن ــا مرک ــدن و ی ــي ش ــش و اهل ــل پیدای ــران مح ای
دانه ریــز )گنــدم، جــو، چــاودار و یــوالف(، حبوبــات )نخــود دســي، نخــود کابلــي و عــدس(، گیاهــان علوفــه اي 
ــه،  ــزه، هندوان ــه اي(، ســبزي و صیفــي )خرب )یونجــه، شــبدر، اســپرس و ســایر لگوم هــا و گرامینه هــاي علوف
خیــار، کاهــو، پیــاز، ســیر و ســبزیجات برگــي و معطــر(، گیاهــان روغنــي )گلرنــگ و کنجــد(، گیاهــان صنعتــي 
)چغندرقنــد، نیشــکر و پنبــه(، درختــان میــوۀ آجیلــي )پســته، گــردو و بــادام(، درختــان انــار، انجیــر ، انگــور، 
خرمــا، زیتــون ســیب، گالبــي، بــه، هلــو، آلــو، گیــالس و آلبالــو و همچنیــن منابــع ژنتیکــی ارزشــمند گیاهــان 

ــي رود.  ــمار م ــي به ش داروی
عــالوه بــر ایــن، ایــران مرکــز تنــوع ثانویــۀ مهمــي بــراي گیاهــان مهمــي چــون برنــج و مرکبــات در جهــان 
محســوب می شــود. البتــه گیاهــان دیگــري نیــز در اقتصــاد ایــران تأثیــر مهمــي داشــته اند کــه مرکــز پیدایــش 
ــراي حفــظ  ــوع گیاهــان نیــز ب ــن ن ــع ژنتیکــي ای ــران نیســت. جمــع آوري و حفاظــت مناب ــا تنــوع آنهــا ای ی
 اســتقالل و امنیــت غذایــي کشــور ضــروري اســت کــه از آن جملــه بایــد بــه ذرت، آفتابگــردان، ســویا، کلــزا، 

سیب زمیني و گوجه فرنگي اشاره نمود.
منابــع ژنتیکــی به طــور طبیعــی، تنــوع زیــادی در صفــات مختلــف مورفولوژیکــی، فنولوژیکــی و 
ــا شــرایط و محدودیت هــای زیســتگاه خــود ســازگار  فیزیولوژیکــی خــود دارنــد کــه آنهــا را قــادر می کنــد ب
شــوند. تنــوع ژنتیکــی پایــه و اســاس اصــالح گیاهــان زراعــی محســوب مي شــود، چراکــه گزینــش گیاهــان 
ــد  ــوع می توان ــن تن ــد. ای ــدور می کن ــی را مق ــان زراع ــه گیاه ــات ب ــال صف ــا انتق ــوب ی ــات مطل ــا خصوصی ب
ــام زراعــی در مناطــق مختلــف  ــا ارق به صــورت وابســتگان نزدیــک گیاهــان زراعــی، خویشــاوندان وحشــی ی
باشــد. تنــوع ژنتیکــی به دلیــل آزادی انتخــاب در آینــده حائــز اهمیــت اســت. همچنیــن مقاومــت گیاهــان در 

ــوع ژنتیکــی دارد. ــه تن ــادی ب ــای محیطــی، بســتگی زی ــات، بیمــاری و تنش ه ــر آف براب
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ــژادي گیاهــان  ــرۀ فعالیت هــاي به ن ــي، در حقیقــت اولیــن حلقــۀ زنجی ــر توارث تحقیقــات ژنتیــک و ذخای
زراعــي و باغــي اســت. به عبــارت دیگــر، موفقیــت هــر برنامــۀ اصالحــي، مســتلزم دسترســي بــه تنــوع ژنتیکــي 
ــران در قالــب بخــش تحقیقــات ژنتیــک  ــر اســت. بانــک ژن گیاهــي ملــي ای به منظــور انتخــاب گیاهــان برت
مؤسســۀ تحقیقــات اصــالح و تهیــه نهــال و بــذر عهــده دار مســئولیت ملــي حفاظــت از ایــن منابــع ارزشــمند 
ــع و آزاد ســازي پتانســیل  ــن مناب و اجــرای تحقیقــات ژنتیــک به منظــور فراهــم آوردن امــکان اســتفاده از ای

آنهــا در راســتاي نیــل بــه توســعۀ پایــدار کشــاورزي و تأمیــن امنیــت غذایــي اســت. 

جدول 1. ارقام گياهی زراعی و باغی جديد معرفی شده از منابع ژنتيکی بومی طی سال های 1388-92 

مؤسسه/ مرکز معرفی کنندهنام رقمنوع محصول

گردویی 89فندق
 پشمینه 89، 

مؤسسۀ تحقیقات اصالح و تهیۀ نهال و بذر، بخش تحقیقات 
باغبانی

گل بهارسیب
 شربتی

مؤسسۀ تحقیقات اصالح و تهیۀ نهال و بذر، بخش تحقیقات 
باغبانی

زرد 90گیالس
 سفید 90

مؤسسۀ تحقیقات اصالح و تهیۀ نهال و بذر، بخش تحقیقات 
باغبانی

زرد آلو
مراغه 90 
 اردوباد 90
نصیری 90

آیباتان

مؤسسۀ تحقیقات اصالح و تهیۀ نهال و بذر، بخش تحقیقات 
باغبانی

مؤسسۀ تحقیقات اصالح و تهیۀ نهال و بذر، بخش تحقیقات دماوندگردو
باغبانی

جمالگردو 
دماوند

مؤسسۀ تحقیقات اصالح و تهیۀ نهال و بذر، بخش تحقیقات 
باغبانی

مؤسسۀ تحقیقات اصالح و تهیۀ نهال و بذر، بخش تحقیقات منطقه کاشان گالبی
باغبانی

مؤسسۀ تحقیقات اصالح و تهیۀ نهال و بذر، بخش تحقیقات محلیپایه آلو × زرد آلو 
باغبانی

اوحدیگندم
مؤسسۀ تحقیقات کشاورزی دیم کشورهما

باستان ارزن
پیشاهنگ

مؤسسۀ تحقیقات اصالح و تهیۀ نهال و بذر، بخش تحقیقات 
ذرت و گیاهان علوفه ای

داراب یککنجد
هلیل

مؤسسۀ تحقیقات اصالح و تهیۀ نهال و بذر، بخش تحقیقات 
دانه های روغنی 

مؤسسۀ تحقیقات اصالح و تهیۀ نهال و بذر، بخش تحقیقات البرز یکشبدر الکی
ذرت و گیاهان علوفه ای
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مؤسسه/ مرکز معرفی کنندهنام رقمنوع محصول

مؤسسۀ تحقیقات اصالح و تهیۀ نهال و بذر، بخش تحقیقات نسیمشبدر قرمز
ذرت و گیاهان علوفه ای

مؤسسۀ تحقیقات اصالح و تهیۀ نهال و بذر، بخش تحقیقات پگاهسورگوم علوفه ای
ذرت و گیاهان علوفه ای

مؤسسۀ تحقیقات اصالح و تهیۀ نهال و بذر، بخش تحقیقات سمسوری 88طالبی
سبزی و صیفی و حبوبات آبی

مؤسسۀ تحقیقات اصالح و تهیۀ نهال و بذر، بخش تحقیقات ورامین 88اسفناج
سبزی و صیفی و حبوبات آبی

گلرنگ 
گلدشت

 گل مهر 
صفه

مؤسسۀ تحقیقات اصالح و تهیۀ نهال و بذر، بخش تحقیقات 
دانه های روغنی 

مؤسسۀ تحقیقات اصالح و تهیۀ نهال و بذر، مرکز تحقیقات وارشکاهو
مازندران

مؤسسۀ تحقیقات اصالح و تهیۀ نهال و بذر، مرکز تحقیقات مازندسیر
مازندران

تاریخچۀ بانک ژن گیاهی ملی ایران

ــي و  ــاي علم ــت، فعالیت ه ــی فالح ــۀ عال ــش در مدرس ــال پی ــش از 80 س ــی، بی ــدس عطای ــوم مهن مرح
ــاز  ــي آغ ــام بوم ــا جمــع آوري ارق ــع ژنتیکــی گیاهــی، ب ــرداری از مناب ــي را به منظــور حفــظ و بهره ب تحقیقات
ــي کشــاورزي از وزارت کشــاورزي وقــت و تشــکیل مؤسســۀ اصــالح و  کــرد. در پــی جداشــدن آمــوزش عال
ــا  ــل و در آنج ــیس منتق ــۀ تازه تأس ــه مؤسس ــده ب ــیون جمع آوري ش ــخه اي از کلکس ــذر، نس ــال و ب ــۀ نه تهی
نگهــداري شــد. در ســال 1356 ، واحــدي بــا عنــوان واحــد منابــع ژنتیکــي )GRU( توســط کارشناســان فائــو 
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در بخــش غــالت مؤسســه ایجــاد شــد و ســپس در ســال 1362 بخــش تحقیقــات ژنتیــک و بانــک ژن گیاهــي 
ــت  ــرات دول ــا و مذاک ــب قرارداده ــه موج ــد. ب ــیس ش ــو تأس ــي فائ ــي و فن ــاي مال ــا کمک ه ــران ب ــي ای مل
جمهــوری اســالمی ایــران بــا ســازمان خواربــار جهانــی )FAO(، و مؤسســۀ بین المللــی ذخایــر توارثــی، بانــک 
ژن گیاهــی ملــی ایــران، بــه شــبکۀ بین المللــی ذخایــر توارثــی پیوســت و بــا عنــوان »بانــک ژن گیاهــی ملــی 
ــرداری از  ــی و بهره ب ــا، ارزیاب ــۀ جمــع آوری، حفاظــت، احی ــران« )NPGBIRI( وظیف ــوری اســالمی ای جمه
ــر توارثــی گیاهــی زراعــی، باغــی و خویشــاوندان وحشــی آنهــا را در کشــور عهــده دار شــد و از ســال  ذخای

ــر توارثــی شــد.  ــران یکــی از اعضــای ســازمان بین المللــی ذخای 1363 نیــز دولــت جمهــوری اســالمی ای
از ســال 1365 بخــش تحقیقــات ژنتیــک و ذخایــر توارثــی و آمــار مشــتمل بــر دو واحــد بانــک ژن گیاهــی 
و ژنتیــک و آمــار بــا امکانــات و تجهیــزات بــه نســبت مناســب در چارچــوب اهــداف و وظایــف معیــن، فعالیــت 
ــا جــدا شــدن واحــد آمــار، ایــن بخــش  گســتردۀ خــود را در سرتاســر کشــور آغــاز کــرد. در ســال 1369 ب
تحــت عنــوان بخــش تحقیقــات ژنتیــک و ذخایــر توارثــی بــه فعالیت هــای خــود ادامــه داد. در پــی آن طــي 
ــا شــتاب  ــران نیــز ب ــع ژنتیکــي در ای ــه حفــظ و اســتفاده از مناب ــوط ب ســه دهــۀ گذشــته، فعالیت هــاي مرب
بیشــتري در ســطح کشــور گســترش یافــت. در حــال حاضــر، ایــن بخــش بــا همــکاری بیــش از پنجــاه محقــق 
در ســتاد و مراکــز تحقیقــات کشــاورزی و منابــع طبیعــی اســتان های کشــور فعالیــت  می کنــد و از همــکاری 
ــز در  ــور نی ــارج کش ــی خ ــه های بین الملل ــل و مؤسس ــگاه های داخ ــازمان ها و دانش ــر س ــان دیگ کارشناس

ــرد. ــره می ب ــود به ــی خ ــای تحقیقات برنامه ه
ــی  ــای تحقيقات ــامل فعاليت ه ــط ش ــی فق ــع ژنتيک ــرداری از مناب ــت و بهره ب ــۀ حفاظ برنام
نيســت، بلکــه يکــی از وظايــف مهــم حاكميتــی دولت هــا در هــر كشــور اســت كــه بــا توجــه 
بــه تخصصــی و فنــی بــودن آن، اجــرای تحقيقــات، بســتر اصلــی نيــل بــه اهــداف اجرايــی آن 
اســت. بــه هميــن علــت بــا پيشــرفت علــوم و فنــاوری، اهــداف اجرايــی و تحقيقاتــی برنامــه 

ــد. ــود می يابن ــد و بهب ــرار می گيرن ــر ق ــد نظ ــورد تجدي ــز م ني

وظایف بانک ژن گیاهی ملی ایران

بررســی و پایــش تنــوع، پراکنــش و فرســایش ژنتیکــی گیاهــان کشــاورزی و خویشــاوندان وحشــی آنهــا  •
در رویشــگاه ها؛

مدیریت حفاظت، دسترسی و بهره برداری ذخایر ژنتیکی گیاهان کشاورزی درکشور؛ •
جمع آوری منابع ژنتیکی گیاهان کشاورزی مورد نیاز از داخل و خارج کشور؛ •
تجزیــه و طبقه بنــدی بــذور جمــع آوری شــده و پایــش قــوۀ نامیــۀ آنهــا در طــول مــدت نگهــداری در  •

ســردخانه ها؛
احیا، سالم سازی و ازدیاد منابع ژنتیکی جمع آوری شده؛ •
ــاوندان  • ــاورزی و خویش ــان کش ــش گیاه ــه پراکن ــۀ نقش ــونومیکی و تهی ــدی تاکس ــایی، طبقه بن شناس

وحشــی آنهــا؛
ایجاد و نگهداری بانک های درون شیشه ای )in vitro( و بانک DNA منابع ژنتیکی گیاهی؛ •
ــه تنش هــای  • ــه منابــع مقاومــت ب ــرای دســتیابی ب ارزیابی هــای عمومــی و تخصصــی منابــع ژنتیکــی ب

ــده؛ ــده و غیر زن زن
تهیۀ مواد پیش اصالحی گیاهی برای استفاده در برنامه های به نژادی؛ •
بررسی و ارزیابی مولکولی منابع ژنتیکی برای تسهیل شناسایی و بهره برداری از آن ها؛ •
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ــرداری از  • ــت و بهره ب ــرای حفاظ ــو ... ب ــاوری نان ــت فناوری، فن ــن زیس ــای نوی ــرداری از روش ه بهره ب
ــع ژنتیکــی؛ مناب

تهیۀ شناسنامۀ ژنتیکی ارقام و منابع ژنتیکی گیاهی بومی کشور بر حسب اولویت؛ •
جمع آوری، طبقه بندی و استفاده از دانش بومی در زمینۀ منابع ژنتیکی گیاهی؛ •
اجرای تحقیقات ژنتیک پایۀ گیاهی به منظور کاربرد آنها در اصالح نباتات؛ •
شناسایی، دستیابی و بهره برداری از ژن های ارزشمند در گیاهان؛ •
انتقال ژن های مطلوب از خویشاوندان وحشی به گونه های اهلی گیاهی؛ •
ایجــاد و نگهــداری بانک هــای اطالعاتــی الزم بــرای حفاظــت و بهره بــرداری از منابــع ژنتیکــی و دانــش  •

بومــی در ایــن زمینــه؛
چاپ و انتشار کاتالوگ ها و اطالعات الزم برای حفاظت و ارزیابی و بهره برداری منابع ژنتیکی؛ •
مبادله ژرم پالسم سالم در داخل و خارج از کشور مطابق مقررات؛ •
•  Under( ــده ــرداری ش ــد )New crops( و کم بهره ب ــی جدی ــی گیاه ــع ژنتیک ــی مناب ــه و معرف تهی

؛  )utilized
صیانت از حقوق ملی منابع ژنتیکی گیاهی؛ •
افزایش آگاهی های عمومی در زمینۀ حفاظت ذخایر ژنتیکی. •

فعالیت های تحقیقاتی و دستاورد ها

)In situ conservation( 1. حفاظت ذخاير ژنتيکی در رويشگاه طبيعی
حفاظــت از گونه هــای گیاهــی در زیســتگاه های طبیعــی آنهــا، مناســب ترین روش نگهــداری تنــوع ژنتیکــی 
اســت. در حــال حاضــر ایســتگاه میان جنــگل فســا در اســتان فــارس، تنهــا ایســتگاه حفاظــت ذخایــر توارثــی 
ــاوندان  ــژه از خویش ــی، به وی ــۀ گیاه ــش از 200 گون ــود بی ــه وج ــت ک ــور اس ــی در کش ــگاه طبیع در رویش
ــده  ــی آن ش ــهرت بین الملل ــه آن بخشــیده و موجــب ش ــژه ای ب ــی، ارزش وی ــی و باغ ــان زراع وحشــی گیاه
اســت. در نظــر اســت ایــن نــوع حفاظــت، دســت کم در شــش نقطــۀ دیگــر کشــور کــه از نظــر تنــوع ژنتیکــی 
بســیار غنــی  مــی باشــند، ایجــاد شــود )شــکل 1(. در ســال های اخیــر بــا توجــه بــه معضــالت ناشــی از تغییــر 
اقلیــم و تأثیــرات چندیــن ســال خشکســالي متوالــي کــه موجــب از بیــن رفتــن پوشــش هاي گیاهــي شــده 
ــگاه ها  ــع و رویش ــر مرات ــدیدي را ب ــار ش ــه فش ــا ک ــد دام ه ــش از ح ــراي بی ــي چ ــل دائم ــن معض و همچنی
ــۀ فعالیت هــاي صنعتــي و شــهري از قبیــل جاده ســازي، تبدیــل  تحمیــل مــی کنــد و نیــز گســترش بي روی
مــزارع بــه ویالهــا و منــازل مســکوني، برداشــت از جنگل  هــا و تخریــب پوشــش گیاهــي همچنــان چشــمگیر 
بــوده اســت. مجمــوع ایــن عوامــل موجــب فرســایش روزافــزون ذخایــر توارثــي گیاهــي می شــود و ضــرورت 
 مقابلــه بــا ایــن فرایندهــاي مخــرب و توجــه خــاص بــه حفاظــت از ایــن منابــع ارزشــمند را بیــش از پیــش 

نمایان مي کند.
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شکل 1. بخشی از ايستگاه ميان جنگل فسا با تراكم فراوان درختان بادام و بنه 
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)Ex situ conservation( 2. حفاظت ذخاير ژنتيکی در خارج از رويشگاه طبيعی
2.1. جمع آوری منابع ژنتيکی

ــی و  ــگاه های طبیع ــا از رویش ــی آنه ــاوندان وحش ــی و خویش ــی و باغ ــان زراع ــم گیاه ــع آوری ژرم پالس جم
ــگاه های  ــارج از رویش ــی در خ ــتانداردهای بین الملل ــر اس ــی ب ــی و مبتن ــرایط تخصص ــا در ش ــداری آنه نگه
طبیعــی، مؤثرتریــن اســتراتژی حفاظــت محســوب می شــود. شناســایی و جمــع آوری منابــع ژنتیکــی گیاهــان 
ــا  ــداری آنه ــت و نگه ــی و حفاظ ــای طبیع ــزارع و عرصه ه ــا از م ــی آنه ــاوندان وحش ــی و خویش ــی، باغ زراع
در بانــک ژن گیاهــی ملــی ایــران، وظیفــه حاکمیتــی پایــه ای و مهمــی اســت کــه مســتلزم داشــتن فضــا و 

ــت.  ــتمر اس ــرمایه گذاری مس ــص و س ــانی متخص ــروی انس ــری نی ــزات، به کارگی تجهی
ــاورزي و  ــدار کش ــعۀ پای ــي در توس ــي گیاه ــر ژنتیک ــتفاده از ذخای ــت و اس ــع آوري، حفاظ ــرورت جم ض
ــا  ــان ب ــان و کارشناس ــرم، محقق ــئوالن محت ــي مس ــه تمام ــد ک ــاب مي کن ــي ایج ــاد مل ــکوفایي اقتص در ش
ــه ایــن موضــوع مهــم توجــه بیشــتري نشــان دهنــد و ایــن ســرمایۀ خــدادادي  دوراندیشــي و عــزم ملــي، ب
ــد. اگر چــه فعالیت هــاي جمــع آوري و حفاظــت،  ــده حفــظ و حراســت کنن ــراي نســل هاي آین ارزشــمند را ب
یکــي از وظایــف خطیــر بخــش تحقیقــات ژنتیــک و ذخایــر توارثــي اســت و جایــگاه ویــژه اي را در ایــن بخــش 
ــق آب و  ــي و مناط ــاي گیاه ــوع گونه ه ــور، تن ــعت کش ــه وس ــه ب ــا توج ــت، ب ــاص داده اس ــود اختص ــه خ ب
هوایــي، بایــد برنامــۀ بســیار بزرگ تــر و جامع تــر ملــي بــراي ایــن منظــور اجــرا شــود کــه الزمــه  آن، ارتقــای 
تشــکیالت و جایــگاه فعالیت هــاي ذخایــر توارثــي بــه جایــگاه ملــي مســتقل اســت. علي رغــم ایــن مشــکالت 
ــات  ــا تحقیق ــگام ب ــه داده و هم ــع آوري ادام ــاي جم ــراي طرح ه ــه اج ــان ب ــش همچن ــن بخ ــا، ای و تنگناه
ــي  ــاي مل ــه طرح ه ــوان ب ــه مي ت ــرده اســت؛ از آن جمل ــش ب ــه پی ــا را ب ــي و تخصصــي( آنه ــي )عموم ارزیاب
جمــع آوري منابــع ژنتیکــي گونه هــاي درختــان میــوه، یونجــه، شــبدر، اسپرس،شــنبلیله، کتــان، خویشــاوندان 

وحشــي غــالت و حبوبــات اشــاره کــرد )شــکل 2(.
در اولیــن دهــۀ تأســیس بانــک ژن )دهــۀ 60( اهــم فعالیت هــاي ایــن بخــش شــامل ایجــاد زیر ســاختار هاي 
ــا بــودن  ــه ســبب نوپ ــوده اســت و ب ــارۀ ژرم پالســم گیاهــي ب الزم به منظــور حفــظ، نگهــداري و تحقیــق درب
تشــکیالت بانــک ژن، در ایــن دهــه جمع آوري هــا به طــور پراکنــده صــورت گرفتــه و در قالــب طــرح تحقیقاتــي 
ــزارع  ــف، کشــت در م مشــخصي نبــوده و بیشــتر فعالیت هــا شــامل جمع آوري هــاي پراکنــده از نقــاط مختل

تحقیقاتــی بانــک ژن، شناســایي نمونه هــای جمــع آوری شــده و تهیــۀ نمونه هــاي هرباریومــي بــوده اســت.
ــي کوچــک و  ــاي صندوق ــا در داخــل فریزره ــده، ی ــي پراکن ــا در داخــل انبارهای ــا ســال 1366 نمونه ه ت
ــا اینکــه در ایــن ســال مقدمــات احــداث تجهیــزات ســردخانه اي در بخــش  محــدود نگهــداری می شــدند، ت
بانــک ژن فراهــم شــد. ســردخانه هاي بانــک ژن شــامل هفــت ســردخانه بــا ظرفیــت اســمي 70 هــزار نمونــه 
ــه اســت. در واقــع مهم تریــن روش نگهــداري ژرم پالســم در خــارج از محــل  ــه ازاي 300 گــرم از هــر نمون ب
رویــش، نگهــداري در ســردخانه بــوده اســت. ایــن ســردخانه فعالیــت خــود را بــا 24000 نمونــه شــروع کــرد 

)نمــودار 1(.
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نمودار 1. وضعيت كلکسيون گياهان زراعی در بانك ژن گياهی ملی ايران از سال 1360 تاكنون

شکل 2. جمع آوری خويشاوندان وحشی جنس شنبليله از اكوسيستم های طبيعی

در دهــۀ 1370 رونــد جمــع آوري در قالــب طرح هــاي مــدون و مصــوب اســتاني یــا ملــي انجــام گرفــت 
ــه نقــاط مختلــف کشــور اعــزام شــد و عملیــات جمــع آوري،  ــراي اجــراي آنهــا، اکیپ هــاي جمــع آوري ب و ب
ــه  ــن ده ــان ای ــرادي انجــام شــد. در پای ــه صــورت تیمــي و انف ــا ب ــۀ نمونه ه شناســایي تاکزونومیکــي و تهی

تعــداد کل منابــع ژنتیکــی نگهــداری شــده در بانــک ژن گیاهــی ملــی ایــران بــه 42000 نمونــه رســید.
بــا تــالش و فعالیت هــای بی وقفــۀ محققــان و دســت اندرکاران بانــک ژن، در ادامــۀ فعالیت هــای 
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ــه  ــش از 61000 نمون ــه بی ــۀ 1380 ب ــی در ده ــان زراع ــیون گیاه ــای کلکس ــداد نمونه ه ــع آوری، تع جم
رســید. در حــال حاضــر تعــداد کل منابــع ژنتیکــی جمــع آوری شــدۀ گیاهــان زراعــی و خویشــاوندان وحشــی 
ــه )oC18-(، کلکســیون  ــه در دو شــرایط کلکســیون پای ــۀ ژنتیکــی اســت )نمــودار 1( ک ــا 70759 نمون آنه
ــب  ــود. متناس ــداری می ش ــی نگه ــۀ ژنتیک ــش از 140416 نمون ــداد بی ــه تع ــال )oC4( ب ــدت و فع میان م
ــای  ــتم ها، روش ه ــود. سیس ــه می ش ــه کار گرفت ــی ب ــداری متفاوت ــت و نگه ــای حفاظ ــاه، روش ه ــوع گی ــا ن ب
ــوژی در بانــک ژن  ــر بیوتکنول معمــول و تکنیک هــای نویــن حفاظــت و نگهــداری ذخایــر ژنتیکــی مبتنــی ب

ــده اند. ــه ش ــه کار گرفت ــاد و ب ــران ایج ــی ای ــی مل گیاه
عــالوه بــر گونه هــاي گیاهــان زراعــي، جمــع آوري و حفاظــت از گونه هــاي مختلــف درختــان میــوه شــامل انــار، 
ــا همــکاري بخــش  ــادام، گــردو، مرکبــات، خرمــا و درختــان میــوۀ هســته دار، دانــه دار و دانه ریــز نیــز ب پســته، ب
تحقیقــات باغبانــي و مؤسســات تحقیقاتــي خرمــا و میوه هــاي گرمســیري، پســته و مرکبــات انجــام می گیــرد و 
در قالــب 30 کلکســیون درختــان میــوه در مناطــق مختلــف کشــور حفــظ و نگهــداري مي شــود. ایــن فعالیت هــا 

موجب افزایش چشــمگیر در منـــــابع ژنتیکي حفاظت شــدۀ درختــــان مــیـــوه شــده اســت.
  در کلکســیون گیاهــان باغــی بانــک ژن نیــز مشــابه کلکســیون گیاهــان زراعــی، ســیر صعــودی تعــداد 
ــه  ــودار 2 مالحظ ــه در نم ــور ک ــت و همان ط ــته اس ــه داش ــۀ     1390 ادام ــا ده ــۀ 1360 ت ــا از ده نمونه ه
ــش از  ــال حاضــر بی ــی می شــد و در ح ــۀ باغ ــامل 2711 نمون ــۀ 1360 ش ــن کلکســیون در ده ــود، ای می ش
ــغ  ــالش بی دری ــه حاصــل ت ــده اســت ک ــع آوری ش ــوه جم ــان می ــای درخت ــی از گونه ه ــۀ ژنتیک 6200 نمون

ــد. ــیون ها می باش ــردن کلکس ــر ک ــد و غنی ت ــای جدی ــع آوری نمونه ه ــدر کاران در جم ــت ان دس

نمودار 2. وضعيت كلکسيون گياهان باغی در بانك ژن گياهی ملی ايران از سال 1360 تاكنون

2.2. حفاظت در سردخانه ها
 )-oC18( ــذر در ســردخانه ها و در شــرایط ویــژۀ نگهــداری پایــه  نگهــداری نمونه هــای ژنتیکــی به صــورت ب
و فعــال )oC4(، مطابــق اســتانداردهای بین المللــی انجــام می گیــرد. قبــل از انتقــال نمونه هــا بــه ســردخانه، 
عملیــات ثبــت اطالعــات شناســنامه ای بــذر، تمیــز کــردن و تجزیــۀ بــذور، بســته بندی و قرنطینــۀ نمونه هــای 
جمع آوری شــده، تعییــن درصــد رطوبــت بــذر و تعییــن قــوۀ نامیــۀ منابــع ژنتیکــی در آزمایشــگاه بــذر انجــام 
ــن  ــف ای ــیون هاي مختل ــده در کلکس ــي حفاظت ش ــان زراع ــي گیاه ــع ژنتیک ــرات مناب ــیر تغیی ــرد. س می گی
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ــای  ــی دهه ه ــي در ط ــبزي و صیف ــه و س ــي، علوف ــاي روغن ــات، دانه ه ــالت، حبوب ــر غ ــتمل ب ــش مش بخ
گذشــته، در نمــودار 3 نشــان داده شــده اســت. 

شکل a( .3(تجزيۀ بذر، )b( آزمايش حيات بذر و )c(حفاظت از نمونه ها در سردخانه 

نمودار 3. وضعيت كلکسيون گياهان زراعي در بانك ژن گياهی ملی ايران از دهۀ 1360 تاكنون

2.3. حفاظت در باغات كلکسيون
ــدارد، در  ــود ن ــذر وج ــورت ب ــا به ص ــداری آنه ــکان نگه ــه ام ــی ک ــان باغ ــی گیاه ــع ژنتیک ــت از مناب حفاظ
باغ هــای کلکســیون واقــع در نقــاط مختلــف کشــور انجــام می گیــرد. اســتفاده از روش نگهــداري در خــارج از 
محــل رویــش بــه شــکل کلکســیون هاي زنــده، بــراي نگهــداري ژرم پالســم درختــان و خویشــاوندان وحشــي 
ــای  ــا باغ ه ــي ی ــگاه هاي مصنوع ــداث رویش ــورت اح ــد، به ص ــي دارن ــر غیر جنس ــه تکثی ــي ک ــا و گیاهان آنه
ــیون  ــکل 4(، کلکس ــزد )ش ــار ی ــیون ان ــوان کلکس ــه مي ت ــد. از آن جمل ــاز ش ــۀ 1360 آغ ــیون در ده کلکس
گــردوی تویســرکان، کلکســیون انگــور ارومیــه و کلکســیون درختــان هســته دار تبریــز را نــام بــرد. در حــال 

cba
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ــوه در  ــان می ــای درخت ــیون گونه ه ــای کلکس ــوه در باغ ه ــان می ــپ درخت ــوع 6255 ژنوتی ــر در مجم حاض
بیــش از 30 ایســتگاه تحقیقاتــی در نقــاط مختلــف کشــور و زیــر نظــر بانــک ژن گیاهــی ملــی ایــران نگهــداری 

ــودار 4(.  ــوند )نم می ش

نمودار 4- آخرين وضعيت ارزيابی كلکسيون درختان ميوه بانك ژن گياهی ملی ايران
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شکل 4. تنوع مورفولوژيکی ميوه و برگ در كلکسيون انار يزد

)In- vitro conservation( 4.2. حفاظت درون شيشه ای
روش هــای حفاظــت درون شیشــه ای )In vitro conservation(، به منظــور نگهــداری گیاهــان دارای تکثیــر 
ــه ای در  ــیون درون شیش ــود. کلکس ــرار می ش ــتفاده ق ــوه اس ــان می ــیب زمینی و درخت ــد س ــی، مانن غیر جنس
ــاع،  ــزا، ســیر، نعن ــده، کل ــی، ارکی ــدق، گالب ــه ژرم پالســم ســیب زمینی، فن ــران، ب ــی ای ــک ژن گیاهــی مل بان
ــه  ــک ب ــای وحشــی نخــود اختصــاص دارد )شــکل 5(. در حــال حاضــر، تزدی ترخــون، توت فرنگــی و گونه ه

ــا ایــن روش نگهــداری می شــود )نمــودار 5(. ــۀ ژنتیکــی ب 120 رقــم و ژنوتیــپ و 1132 نمون
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شکل 5. كلکسيون های درون شيشه ای گياهان زراعی و باغی در بانك ژن گياهی ملی ايران:

)a( اتاق رشد، )b( فندق ، )c( ترخون .

نمودار 5. آخرين وضعيت كلکسيون بانك درون شيشه ای ذخاير ژنتيکی گياهی

a c

b
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3. سالم سازی ژرم پالسم و ايجاد هسته های اوليۀ بذری عاری از بيماری
ــرای  ــده ب ــی جمع آوری ش ــواد ژنتیک ــازی م ــم آماده س ــای مه ــی از جنبه ه ــم یک ــازی ژرم پالس ــد سالم س فرآین
ذخیره ســازی آنهاســت. همچنیــن حــذف بیماری هــای ویروســی، باکتریایــی، قارچــی و ســایر عوامــل آلوده کننــده 
ــی  ــرفتۀ ویروس زدای ــای پیش ــن کار روش ه ــرای ای ــت. ب ــروری اس ــالم ض ــی س ــواد گیاه ــع م ــه و توزی ــرای تهی ب
ــت  ــای کش ــق روش ه ــا تلفی ــکل 6( و ب ــده )ش ــدازی ش ــی راه ان ــی و گرما درمان ــیمی درمانی، برق درمان ــامل ش ش
بافــت و تشــخیص مولکولــی بــرای اولیــن بــار هســته های اولیــۀ بــذری عــاری از بیمــاری ارقــام رایــج ســیب زمینی 
ــد مینی تیوبرهــای ســالم در داخــل، توســط بخــش  ــکان تولی ــن موفقیــت ام ــا ای در کشــور ایجــاد شــده اســت. ب

ــذر ســیب زمینی منجــر شــد.  ــه واردات ب ــه قطــع وابســتگی کشــور ب خصوصــی فراهــم آمــد کــه ب

شکل 6 . ويروس زدايی و ايجاد بانك درون شيشه ای هسته های اوليۀ بذر سالم سيب زمينی 

4. احيا و تکثير منابع ژنتيکی نگهداری شده 
ــات، علوفــه،  بانــک ژن گیاهــی ملــی ایــران در حــال حاضــر دارای کلکســیون های بســیار غنــی ماننــد حبوب
ــر  ــواد ه ــی اســت. م ــای روغن ــالت و دانه  ه ــج، خویشــاوندان وحشــی غ ــو، برن ــدم، ج ــی، گن ــبزی و صیف س
کلکســیون ســاالنه بــر حســب ضــرورت احیــا و تکثیــر می شــود تاعــالوه بــر جلوگیــری از افــت قــوۀ نامیــۀ 
بــذور در طــول مــدت نگهــداری آنهــا در ســردخانه، بــذر مــورد نیــاز بــرای اجــرای فعالیت هــای تحقیقاتــی 
نیــز تأمیــن گــردد. تاکنــون بیــش از 56 هــزار نمونــۀ ژنتیکــی در بانــک ژن احیــا شــده اســت )نمــودار 6(.

 

نمودار 6 . آخرين وضعيت موجودی، احيا و ارزيابی در كلکسيون گياهان زراعي در سال 1393
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5. شناسايی منابع ژنتيکی و تهيۀ نمونۀ هرباريومی
ــگاه   ــا، آزمایش ــایی گونه ه ــی و شناس ــای مقدمات ــده، ارزیابي ه ــع آوری ش ــذور جم ــته بندی ب ــور دس  به منظ
ــۀ  ــان و تهی ــونومیکي گیاه ــایي تاکس ــور شناس ــي به منظ ــگاه گیاه شناس ــذر، آزمایش ــگاه ب ــه، آزمایش قرنطین
نمونه هــاي هرباریومــي و آزمایشــگاه ســیتوژنتیک جهــت بررســي هاي کروموزومــي و تعییــن ســطوح پلوییــدی 
ــد. به منظــور  ــه فعالیــت کردن ــۀ اســالید هاي کروموزومــي، در دهــۀ 1360 تأســیس شــدند و شــروع ب و تهی
تهیــۀ نمونه هــای هرباریومــی بــرای هــر شــماره بــذر بانــک ژن، نمونــۀ هرباریومــی مطابــق روش های اســتاندارد 
ــوم نگهــداری می شود)شــکل 7(. در حــال  ــرای شناســایی آن در هرباری و علمــی تهیــه و به عنــوان ســندی ب
حاضــر بیــش از 12000 نمونــه در هرباریــوم بانــک ژن گیاهــی ملــی ایــران نگهــداری می شــود کــه از مــزارع 
ــای  ــت هرباریوم ه ــوم در فهرس ــن هرباری ــده اند. ای ــه ش ــا تهی ــی جمع آوری ه ــا در ط ــک ژن ی ــی بان تحقیقات
ــا در  ــی و خویشــاوندان وحشــی آنه ــی و باغ ــان زراع ــژه گیاه ــوم وی ــا هرباری ــه شــده اســت و تنه ــا نمای دنی
 Aegilops،Triricum، ایــران اســت. از مهم تریــن و کامل تریــن جنس هــا می تــوان بــه جنس هــای

ــرد. ــاره ک Trifolium، Medicago، Onobrychis،Linum، Iris اش
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شکل 7. هرباريوم و نمونه های هرباريومی جنس اسپرس در بانك ژن گياهی ملی ايران 

6. ارزيابی عمومی منابع ژنتيکی
ــت  ــورت گرف ــع آوری ص ــای جم ــر فعالیت ه ــتری ب ــز بیش ــک ژن، تمرک ــودن بان ــا ب ــل نوپ ــۀ 1360، به دلی در ده
و آغــاز ارزیابی هــا در بانــک ژن گیاهــی ملــی ایــران، در اوایــل دهــۀ 1370 و اغلــب به صــورت مورفولوژیکــي، 
ــق  ــاه و طب ــي گی ــي و کیف ــات کم ــک، صف ــات مورفولوژی ــاس خصوصی ــه اي براس ــت برداري هاي مزرع ــامل یادداش ش
ــام  ــي)IPGRI( انج ــر توارث ــي ذخای ــازمان بین الملل ــکریپتورهاي س ــاس دیس ــر اس ــي ب ــتورالعمل هاي بین الملل دس
ــه  ــاز ب ــي آغ ــیون هاي محصول ــوب کلکس ــف در چارچ ــاي مختل ــدف، گروه ه ــن ه ــه ای ــیدن ب ــراي رس ــت. ب می گرف
ــج و جــو، خویشــاوندان وحشــي غــالت، علوفــه، دانه هــاي روغنــي،  ــد، کــه عبارتنــد از گروه هــاي گنــدم، برن کار کردن
حبوبــات، ســبزي و صیفــي و باغبانــی. در ایــن گروه هــا ارزیابــي  منابــع ژنتیکــی بــه دو صــورت مزرعــه اي و مولکولــي و 

در قالــب طرح هــا و پروژه هــاي مصــوب انجــام می گیــرد.
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شکل 8. تنوع مورفولوژيکی در )a( كلکسيون هويج ، b(( اجداد وحشی خربزه و هندوانه، )c( و( d( كلکسيون كدوی 
بانك ژن گياهی ملی ايران 

نمودار 7 . آخرين وضعيت موجودی و ارزيابی در كلکسيون گياهان زراعي در سال 1393

dc

a
b
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شکل 9. تنوع فنولوژيکی در كلکسيون گلرنگ بانك ژن گياهی ملی ايران 

تاکنــون بیــش از 55000 نمونــۀ ژنتیکــی ارزیابــی مقدماتــی شــده اســت. ارزیابــی ذخایــر توارثــی و اجــرای 
ــز  ــا حائ ــرداری از آنه ــی و بهره ب ــای ژنتیک ــر نمونه ه ــایی دقیق ت ــور شناس ــه به منظ ــک پای ــات ژنتی تحقیق
ــی،  ــات مورفولوژیک ــایی صف ــی و شناس ــی عموم ــامل ارزیاب ــر ش ــال حاض ــه در ح ــت ک ــادی اس ــت زی اهمی
فنولوژیکــی و آگرونومیکــی نمونه هــای ژنتیکــی نگهداری شــده، تعییــن روابــط تکاملــی، درجــۀ خویشــاوندی 
و میــزان تنــوع موجــود در کلکســیون ها و شناســایی مولکولــی و ثبــت اطالعــات ژنتیکــی محصــوالت زراعــی 

و باغــی و خویشــاوندان وحشــی آنهاست)شــکل10(.

)a

)b
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)c

)d 
 شکل 10. تنوع ژنتيکی در مورفولوژی سنبله )a و b( رنگ گوشوارک )c( و رنگ قاعدۀ ساقه 

)d( در كلکسيون جو زراعی بانك ژن گياهی ملی ايران 

نمودار 8. تعداد پروژه های تحقيقاتی اجرا شده در بانك ژن گياهی ملی ايران از سال 1379 تاكنون

تاکنــون در حــدود 300 پــروژۀ تحقیقاتــی مصــوب و مــدون اســتانی یــا ملــی بــا هــدف جمــع آوری، احیــا و ارزیابــی 
ــۀ  ــات در زمین ــن تحقیق ــرای ای ــت. اج ــده اس ــرا درآم ــه اج ــران ب ــی ای ــی مل ــک ژن گیاه ــی در بان ــع ژنتیک مناب
ــودار9(. ــت )نم ــر اس ــن ذخای ــۀ ای ــیل های نهفت ــرداری از پتانس ــدم در بهره ب ــن ق ــی اولی ــع ژنتیک ــم مناب ژرم پالس
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نمودار 9. تعداد پروژه های تحقيقاتی اجرا شده در بانك ژن گياهی ملی ايران به تفکيك كلکسيون ها

7. ارزيابی تخصصی منابع ژنتيکی
ــوع، درجــۀ  ــزان تن ــراي روشــن شــدن شــرایط آنهــا از نظــر می ــۀ کلکســیون ها ب ــي دقیــق و همه جانب ارزیاب
خویشــاوندي و تهیــۀ شناســنامۀ دقیــق ژنتیکــي و تشــخیص نمونه هــاي تکــراري در میــان توده هــاي موجــود 
ــا  ــات(، ی ــده )بیماري هــا و آف ــواع تنش هــاي زن ــه ان در بانــک ژن، طبقه بنــدي ژرم پالســم از نظــر مقاومــت ب
تنش هــاي غیر زنــده نظیــر شــوري، خشــکي، ســرما و گرمــا بــراي معرفــی بــه به نژادگــران و اســتفادۀ ســریع 
ــوع تحقیقــات در  ــه ارقــام تجــاري، امــري ضــروري اســت. ایــن ن از ژن هــاي شناسایي شــده و انتقــال آنهــا ب

دهــه 1370 در بانــک ژن گیاهــی ملــی ایــران پایه گــذاری شــد. 
ــرای  ــور ب ــان کش ــی گیاه ــت ژنتیک ــرداری از ظرفی ــا بهره  ب ــن فعالیت ه ــۀ ای ــی هم ــی و نهای ــدف اصل ه
افزایــش تولیــدات کشــاورزی اســت. بنابرایــن یکــی از مهم تریــن فعالیت هــای ایــن بخــش اجــرای تحقیقــات 
ژنتیــک پایــه و ارزیابــی تخصصــی مــواد ژنتیکــی بــرای شناســایی منابــع مقاومــت در برابــر تنش هــای محیطی 
ــه  ــا صفــات مطلــوب زراعــی اســت. دســت یابی ب ــده و شناســایی ژن هــای ارزشــمند مرتبــط ب ــده و غیرزن زن
ــالح  ــای اص ــه بخش ه ــا ب ــی آنه ــم و معرف ــد ژرم پالس ــر و تولی ــی و تکثی ــالح ژنتیک ــن اص ــای نوی فناوری ه
کاربــردی از دیگــر اهــداف ایــن فعالیــت مهــم اســت. طــی ده ســال گذشــته، موفقیت هــای زیــادی در ارزیابــی 
ــده  ــت آم ــر به دس ــی برت ــای ژنتیک ــاب نمونه ه ــی و انتخ ــی و باغ ــان زراع ــیون های گیاه ــی کلکس تخصص

اســت کــه مهم تریــن آنهــا در نمودارهــای 10 و 11 و جــدول 2 نشــان داده شــده اســت. 
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شکل 11. ارزيابی مقاومت به زنگ زرد درتوده های گندم بانك ژن گياهی ملی ايران در ايستگاه تحقيقاتی قراخيل ساری 

)a
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)b

 )c
نمودار 10. ارزيابی تخصصی منابع ژنتيکی كلکسيون های )a(گندم،)b( جو و )c( دانه های روغنی طی سال های 1383-93
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)a

 )b
نمودار 11. ارزيابی تخصصی منابع ژنتيکی كلکسيون های )a(گياهان علوفه ای و )b(حبوبات طی سال های 1383-93

جدول 2. ارزيابی تخصصی منابع ژنتيکی گياهان باغی طی سال های 1383-93

نمونه هاي انتخاب شدهنمونه هاي ارزیابي شدهصفت مورد ارزیابينوع محصول

-8ارزیابی سیتوژنتیکیبادام

-11ارزیابی سیتوژنتیکیزنبق
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ــنامۀ  ــۀ شناس ــي و تهی ــوع ژنتیک ــي تن ــور بررس ــي به منظ ــانگرهاي مولکول ــگاه نش ــۀ 1370، آزمایش در ده
دقیــق ژنتیکــي بــا اســتفاده از مارکرهــاي مولکولــي مبتنــي بــر پروتئین هــا و DNA ي گیاهــي، آزمایشــگاه 
ــه  ــي به منظــور ایجــاد گیاهــان زراعــي بهتــر از جمل ــوژي مولکول ــا هــدف بررســي بیول ــي ب ــوژي مولکول بیول
ــی و  ــدند. ارزیاب ــتفاده ش ــي اس ــاي تحقیقات ــده و در فعالیت ه ــاده ش ــان نه ــت بنی ــای مقاوم ــال ژن ه انتق
شناســایی مولکولــی منابــع ژنتیکــی گیاهــان زراعــی و باغــی به ســرعت رو بــه گســترش بــوده و دســتاوردهای 

ــکل 12(. ــای 3 و4 ، ش ــت )جدول ه ــته اس ــی داش خوب
جدول 3. ارزيابي هاي تخصصي مولکولی ذخاير ژنتيکی گياهان زراعی طی سال های 1388-93

نمونه هاي ارزیابي شدهتکنیک مولکولینوع ارزیابينوع محصول

SSR90شناسایی ژن های مقاومت به سپتوریاگندم

ژنتیک قارچ سپتوریای گندمگندم و خویشاوندان وحشی
تنوع ژنتیکی

AFLP

Isozyme

220
24

322پروتئين هاي ذخيره دانه + RAPDتنوع ژنتیکیآژیلوپس

CDNA-AFLP6تحمل به خشکینخود

PCR32مقاومت به ویروس TYLCVلوبیا

CDNA-AFLP3ژن های دفاعی و مقاومت در برابر رالستونیاسیب زمینی

NCM-ELISA14مقاومت در برابر رالستونیاسیب زمینی

سیب زمینی و خویشاوندان 
PCR38مقاومت به ویروسوحشی

ISSR & RAPD30شناسنامه و تنوع ژنتیکیزعفران و خویشاوندان وحشی

ITS & RAPD52تنوع ژنتیکیعدس و خویشاوندان وحشی

RAPD5تنوع سوماکلونیسیر

RT-PCR100تشخیص ویروسسیر

50فلوسیتومتریتنوع ژنتیکی و فیلوژنینعناع

ITS180تنوع ژنتيکی و فيلوژنیاسپرس

SSR50تنوع ژنتیکیاسپرس

جدول 4. ارزيابي هاي تخصصي مولکولی ذخاير ژنتيکی گياهان باغی طی سال های 1388-92
نمونه هاي ارزیابي شدهتکنیک مولکولینوع ارزیابينوع محصول

RAPD20تنوع ژنتیکیلولیوم

AFLP67شناسنامۀ ژنتیکیانار

SSR43شناسنامۀ ژنتیکیسیب

SSR50شناسنامۀ ژنتیکیگالبی

SSR28شناسنامۀ ژنتیکیفندق

SSR41شناسنامۀژنتیکیگیالس

RAPD64تنوع ژنتیکیپسته



39 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

امنیت و سالمت غذایی، ذخایر ژنتیکی

شکل 12. نمونه ای از ژل cDNA-AFLP و مقايسۀ بيان افتراقی ترانسکريپتوم در ژنوتيپ های حساس 
)ILC3279( و متحمل )FLIP9855C و ICCV2( گياه نخود تحت تنش خشکي 

8. انگشت نگاری DNA و تهيۀ شناسنامۀ ژنتيکی
ایجــاد بارکــد ژنتیکــی بــرای تمــام نمونه هــای ژنتیکــی کلیــۀ کلکســیون های درختــان میــوه اهمیــت زیــادی 
در صیانــت از منافــع ملــی مربــوط بــه منابــع ژنتیکــی کشــور و جلوگیــری از ســرقت های بیولوژیــک خواهــد 
ــدق و  ــالس، فن ــیب، گی ــران، س ــته، زعف ــار، پس ــی ان ــد( ژنتیک ــنامه )بارک ــۀ شناس ــای تهی ــت. پروژه ه داش
گالبــی بــا اســتفاده از نشــانگر های مولکولــی SSR بــا موفقیــت انجــام گرفــت و نشــان داد کــه امــکان فنــی 
ــرای نمونه هــای ژنتیکــی کلیــۀ  ــه دیگــر گیاهــان نیــز وجــود دارد. بنابرایــن به نظــر می  رســد، ب تعمیــم آن ب
کلکســیون های درختــان میــوه، در صــورت تخصیــص اعتبــار و نیــروی انســانی الزم، ایجــاد بارکــد ژنتیکــی 

ــکل 13(.  ــت )ش ــر اس ــی امکان پذی به راحت
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شکل 13. انگشت نگاری DNA درختان مادری ارقام گالبی با استفاده از نشانگرهای مولکولی SSR )باال( و ارقام 
پسته با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD )پايين( 

9 . )pre breeding( فعاليت های پيش اصالحی
ــت.  ــدی اس ــدی ج ــه تهدی ــرار گرفت ــا ق ــش دم ــکی و افزای ــد خش ــه در کمربن ــورمان ک ــم کش ــر اقلی تغیی
ــر  ــی ذخای ــت زراع ــرداری از ظرفی ــرای بهره ب ــه ای ب ــرفته و ناحی ــی، پیش ــی مقدمات ــای تخصص ارزیابی ه
ــع  ــن مناب ــی ای ــی تخصص ــتا، ارزیاب ــن راس ــادی دارد. در ای ــرورت زی ــا ض ــمند آنه ــای ارزش ــی و ژن ه ژنتیک
توســعه زیــادی یافتــه اســت. ایــن فعالیــت در مقابلــه بــا تنش هــای محیطــی روزافــزون کــه موجــب نوســانات 
ــرداری،  ــه بهره ب ــن بخــش در توجــه ب ــی ای ــادی دارد. سیاســت گذاری های اصول ــت زی شــدید می شــود اهمی
ارتقــای تــوان فنــی و ایجــاد ارتبــاط نزدیــک بــا بخش هــای اصالحــی از طریــق اجــرای پروژه هــای مشــترك 
ــازگاری  ــه دارای س ــور ک ــی کش ــام بوم ــتفاده از ارق ــه اس ــتری ب ــال بیش ــران اقب ــه به نژادگ ــده ک ــبب ش س
ــد  ــه، رون ــن زمین ــی در ای ــرمایه گذاری کاف ــت و س ــا حمای ــت ب ــد اس ــد. امی ــان دهن ــتند نش ــتری هس بیش
بهره بــرداری از منابــع ژنتیکــی ارزشــمند گیاهــی کشــور ســرعت و گســترش بیشــتری پیــدا کنــد و امــکان 
عبــور از ایــن شــرایط و حفــظ امنیــت غذایــی پایــدار ملــت را فراهــم آیــد. از ارقــام گیاهــان زراعــی جدیــد 
معرفی شــده از منابــع ژنتیکــی بانــک ژن گیاهــی ملــی ایــران طــی پنــج ســال اخیــر )ســال هــای 1388-93( 

ــرد. ــر اشــاره ک ــوارد زی ــه م ــوان ب می ت
اوحدی

رقم گندم نان مناسب كشت در ديم زارهای مناطق سردسير و معتدل سرد كشور 
)مؤسسۀ تحقیقات کشاورزی دیم کشور، 1389(

ایــن رقــم از الیــنGene Bank 14 از توده هــای کلکســیون گنــدم بانــک ژن گیاهــی ملــی ایــران، به عنــوان 
رقمــی بــا پایــداری عملکــرد زیــاد و زودرس معرفــی شــد. میانگیــن عملکــرد دانــه ایــن رقــم 2230 کیلوگــرم 

در هکتــار اســت. ایــن رقــم مناســب مناطــق سردســیر و معتــدل دیــم کشــور اســت.
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پاییزهتیپ رشد
80– 70 سانتيمترارتفاع بوته 
زودرسگروه رسیدن

متحملواکنش نسبت به سرما 
متحملواکنش نسبت به خشکی
مقاومواکنش نسبت به ورس 

مقاومواکنش نسبت به ریزش دانه
500 -300 کیلوگرم در هکتارعملکرد دانه

12/5 %درصد پروتئین 
38 گرموزن هزاردانه

سفیدرنگ دانه و سنبله

باستان
رقــم ارزن دم روباهــی مناســب بــرای توليــد علوفــه در فصــل كوتــاه )مؤسســۀ تحقیقــات اصــالح و 

تهیــۀ نهــال و بــذر، 1388(
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متوســط عملکــرد علوفــۀ قصیــل و دانــۀ رقــم باســتان در شــرایط تحقیقاتــی به ترتیــب 30 و 2 تــن در هکتــار 
اســت. ضمــن اینکــه در بعضــی از ســال ها و در شــرایط مطلــوب زراعــی، رکــورد 40 تــن در هکتــار قصیــل و 
3/5 تــن در هکتــار دانــه  نیــز ثبــت شــده اســت. بــا توجــه بــه توانایــی تولیــد علوفــۀ قصیــل در کوتاه مــدت 
ــان  ــالن، خراس ــدران، گی ــتان، مازن ــزد، خوزس ــان، ی ــل، کرم ــق زاب ــت در مناط ــرای کش ــا 65 روز(، ب )55 ت

ــی و گلســتان توصیــه می شــود. شــمالی، خراســان جنوب

دورۀ رسیدن
از نظر تولید دانه،  متوسط رس 

از نظر تولید قصیل ، زودرس 

حدود 60 روزطول مدت تا گلدهی

زرد مایل به کرمرنگ دانه 

تا زمان برداشت قصیل تحمل بسیار مطلوبواکنش به ورس

استوانه ای، قطور بلند و بدون ریشکشکل خوشه

کاماًل ایستاده و تقریباً قطورفرم ساقه

4500 عددمیانگین تعداد دانه در پانیکول

3 گرممیانگین وزن هزار دانه

22 سانتیمترمیانگین طول خوشه

100 سانتیمترمیانگین ارتفاع بوته

2 تن در هکتارمیانگین عملکرد دانه

4 تن در هکتارمیانگین عملکرد علوفه خشک

30 تن در هکتارمیانگین عملکرد قصیل

پيشاهنگ
رقم ارزن معمولی مناسب برای توليد علوفه در فصل كوتاه 

)مؤسسۀ تحقیقات اصالح و تهیۀ نهال و بذر، 1388(

ــب 35 و 1/5  ــه ترتی ــی ب ــم پیشــاهنگ در شــرایط تحقیقات ــۀ رق ــل و دان ــۀ قصی ــرد علوف متوســط عملک
تــن در هکتــار اســت، ضمــن اینکــه در بعضــی از ســال ها و در شــرایط مطلــوب زراعــی رکــورد 40 تــن در 
هکتــار قصیــل و 2/5 تــن در هکتــار دانــه نیــز ثبــت شــده اســت. بــا توجــه بــه توانایــی تولیــد علوفــۀ قصیــل 
ــران،  ــزد، ته ــان، ی ــتان، کرم ــون سیس ــتان هایی چ ــت در اس ــرای کش ــا 65 روز( ب ــدت، )55 ت در کوتاه م

ــی و گلســتان توصیــه مــی شــود. ــدران، گیــالن، خراســان شــمالی، خراســان جنوب خوزســتان، مازن



43 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

امنیت و سالمت غذایی، ذخایر ژنتیکی

 

دورۀ رسیدن
از نظر تولید دانه، متوسط رس
از نظر تولید قصیل، زودرس 

60- 50 روزطول مدت تا گلدهی
زرد مایل به کرمرنگ دانه 

تا زمان برداشت قصیل تحمل بسیار مطلوبواکنش به ورس
بلند و باز )در ابتدای خروج از غالف به صورت بسته(شکل خوشه
کاماًل ایستادهفرم ساقه

800 عددمیانگین تعداد دانه در پانیکول
4 گرممیانگین وزن هزار دانه
25 سانتیمترمیانگین طول خوشه
100 سانتیمترمیانگین ارتفاع بوته
1/5 تن در هکتارمیانگین عملکرد دانه

7 تن در هکتارمیانگین عملکرد علوفه خشک
35 تن در هکتارمیانگین عملکرد قصیل



سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي44

نسيم 
شــبدر قرمــز ســازگار بــا شــرايط آب و هوايــي ســرد و معتــدل، مناســب توليــد علوفــه در تمــام 

فصــل، متحمــل بــه بيمــاری ســفيدک ســطحی و ســرخرطومی
)مؤسسۀ تحقیقات اصالح و تهیۀ نهال و بذر، 1390(

پاییزهتیپ رشد
80– 50 سانتيمترارتفاع بوته 
دیر رسگروه رسیدن
ایستادهفرم بوته 

متحمل تا مقاومواکنش نسبت به بیماری و آفات
متحملواکنش نسبت به سرما

180 روز طول دورۀ رویش
90 – 60 تن در هکتارعملکرد علوفۀ تر

15-12 تن در هکتارعملکرد علوفۀ خشک 
500 -300 کیلوگرم در هکتارعملکرد بذر

16/2 درصددرصد پروتئین 
NDF36/6 درصد
ADF25/2 درصد

69  درصدقابلیت هضم علوفه 
80 درصدقابلیت خوش خوراکی

قهوه ای ابلقرنگ بذر

ــن( اســت  ــن )5–4 چی ــررس و چندچی ــالۀ دی ــم نســیم از نظــر دورۀ رســیدگی جــزء شــبدرهای چند س رق
کــه عــالوه بــر توانایــی تولیــد علوفــه در تمــام فصــل زراعــی، مناســب تناوب هــای کوتاه مــدت اســت. از نظــر 
ــت  ــای قارچــی، آف ــایر بیماری ه ــاری ســفیدك ســطحی و س ــه بیم ــده متحمــل ب ــده و غیر زن ــای زن تنش ه
ــر و  ــۀ ت ــن علوف ــی 90 – 60 ت ــادر اســت در شــرایط تحقیقات ــم ق ــن رق ــرگ و سرماســت. ای ســرخرطومی ب
15-12تــن علوفــۀ خشــک و 500 – 300 کیلوگــرم بــذر در هکتــار تولیــد کنــد. اســتان های البــرز، مرکــزی، 
چهارمحــال و بختیــاری، لرســتان، همــدان، اصفهــان، کرمانشــاه، کردســتان، آذربایجــان شــرقی و غربــی بــرای 

ــم مناســب اند. ــن رق کشــت ای
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10. معرفی گونه های گياهی جديد
گونه های جديد در دنيا

گونهOnobrychis iranensis از نواحی شرقی و مرکزی ایران به عنوان گونۀ جدیدی معرفی شد )شکل 14(. 

شکل 14. شکل ظاهری گونۀ Onobrychis iranensis )امیرآبادی زاده و همکاران، 1388(

ــس  ــه جن ــت و ب ــران اس ــرای ای ــاری ب ــد انحص ــۀ جدی ــک گون ــۀ Onobrychis marandensis ی گون
ــران  ــق دارد و در شــمال غــرب ای Onobrychis، زیر جنــس Sisyrosema و بخــش Heliobrychis تعل

ــکل 15(.  ــد )ش ــان می روی ــتان آذربایج در اس

شکل 15. شکل ظاهری و اجزاء گل در گونۀ Onobrychis marandensis )امیرآبادی زاده و قنواتی، 1391(



سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي46

گزارش جديد گونه در ايران
ــران از  ــرای ای ــاری ب ــد انحص ــۀ جدی ــک آرای ــوان ی Onobrychis oxyptera var. unifoliolata به عن
ــس  ــسOnobrychis ، زیرجن ــه جن ــه ب ــن آرای ــد. ای ــی ش ــران معرف ــرب ای ــوب غ ــارس در جن ــتان ف اس
Sisyrosema و بخــش Heliobrychis تعلــق دارد و از واریتــۀ تیــپ بــا داشــتن برگ هــای ســاده تشــخیص 

ــکل 16(. ــود )ش داده می ش

شکل 16. شکل ظاهری و اجزاء گل در گونۀ Onobrychis oxyptera var. unifoliolata )امیرآبادی زاده و قنواتی، 1392(

 Dendrobrychisبخــش بــه  متعلــق   Onobrychis crista-galli var. trilophocarpaواریتــۀ
بــا داشــتن 16 کرومــوزوم، نیــام ســه دانه ای و خارهــای منشــعب در اولیــن ردیــف بعــد از کاکل، از 
ــران  ــار از ای ــن ب ــرای اولی ــخیص داده و ب ــۀ Onobrychis crista-galli var. crista-galli تش  واریت

گزارش شد. 
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شکل 17 . شکل ظاهری بوته، گل و ميوه در گونۀ Onobrychis crista-galli var. trilophocarpa)قنواتی، 1391(

ــن  ــران اســت. ای ــف ای ــۀ Medicago rigidoloides دارای گســترش بســیار وســیع در نواحــی مختل گون
ــار در  ــن ب ــرای اولی ــده مي شــود و ب ــا دی ــب در اروپ ــه اغل ــه M. rigidula دارد ک ــادي ب ــه شــباهت زی گون

ــران معرفــی شــد )شــکل 18(. ســال 1386 از ای
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شکل18. شکل ظاهری بوته، ميوه و دانه گرده در گونۀ Medicago rigiduloides )قنواتی و همکاران، 1386(

11. معرفی گونه های بيماری زای جديد 
گونۀ بيماری زای جديد قارچ از جهان

ــی  ــیب زمینی معرف ــی س ــۀ  موج ــاری لک ــل بیم ــی از عوام ــوان یک ــۀ Alternaria interupta به عن گون
شــد )شــکل 19(. ایــن اولیــن گــزارش ایــن گونــۀ قارچــي از ایـــران و اولـــین گــزارش بیماري زایــي آن روي 

ــود.  ــان ب ــیب زمیني در جه س

شکل 19. نحوۀ رشد جدايه 
و كنيدی زايی گونۀ قارچی 
 Alternaria interupta 
)طاهری و همکاران، 1388(
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گونۀ بيماری زای جديد قارچ از ايران
 سه گونۀAlternaria dumosa ، A. tenuissima و A. infectoria به عنوان عوامل بیماری زای لکه 

موجی سیب زمینی معرفی گردید. این اولین گزارش بیماري زایي آنها روي سیب زمیني از ایران بود. 

)a(                         b(                        c

 a( Alternaria dumosa،)b( Alternaria tenuissima(شکل 20. نحوۀ رشد جدايه و كنيدی زايی گونه های قارچی
و )c( Alternaria infectoria )طاهری و همکاران، 1388(
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12. ثبت اطالعات و ايجاد بانك اطالعاتی
ــع  ــیون های مناب ــی کلکس ــنامه ای و ارزیاب ــات شناس ــداری اطالع ــازی و نگه ــازی، ذخیره س ــت، مستند س ثب
ــر بخــش  ــز کامپیوت ــۀ 1360 مرک ــی اســت. در طــول ده ــک ژن ــر بان ــای ه ــن فعالیت ه ــی، از مهم تری ژنتیک
ــي  ــد و فعالیت های ــیس ش ــر PC286 تأس ــتگاه کامپیوت ــد دس ــامل چن ــدودي ش ــات مح ــا امکان ــک ژن ب بان

نظیــر ایجــاد سیســتم بانــک اطالعاتــي انجــام پذیرفــت.
ــون  ــم همچ ــات مه ــت اطالع ــامل ثب ــگاه داده، ش ــتم پای ــرداري از سیس ــۀ 1370، بهره ب ــول ده در ط
اطالعــات شناســنامه اي، جمــع آوري ارزیابــي، تهیــه کاتالــوگ بــا هــدف ایجــاد بانــک اطالعاتــي وســیع، تجزیــه 
ــک ژن و  ــود در بان ــواد موج ــات و م ــتر از اطالع ــه بیش ــر چ ــتفادۀ ه ــور اس ــج به منظ ــاري نتای ــل آم و تحلی
همچنیــن ایجــاد سیســتم شــبکۀ داخلــي در بخــش یــا work system Net انجــام گرفــت. واحــد کامپیوتــر، 

وظیفــه ثبــت اطالعــات شناســنامه اي و ارزیابــي گیاهــان و تهیــۀ کاتالــوگ را بــه عهــده دارد.
ــال  ــت و در ح ــام می گرف ــزار اکســل انج ــتفاده از نرم اف ــا اس ــا ب ــات و داده ه ــت اطالع ــۀ 1380 ثب در ده
ــه شــامل شــماره های شناســایی ویــژه )موقــت  ــه 70 هــزار نمون حاضــر داده هــای جمع آوری شــده نزدیــک ب
ــوری،  ــیمات کش ــع آوری )تقس ــل جم ــای مح ــه( و داده ه ــس و گون ــی )جن ــای گیاه شناس ــم(، داده ه و دائ
ــی در  ــای ژنتیک ــداری نمونه ه ــارۀ نگه ــی درب ــن اطالعات ــل( و همچنی ــاع مح ــی و ارتف ــات جغرافیای مختص
ســردخانه های پایــه و فعــال در ســامانۀ مدیریــت اطالعــات بانــک ژن گیاهــی ملــی ایــران ثبــت شــده اســت. 
ــاوی  ــز ح ــری نی ــی دیگ ــای اطالعات ــات را دارد. بانک ه ــوردی اطالع ــت و جوی م ــت جس ــامانه قابلی ــن س ای
تقســیمات کشــوری و کدبنــدی کشــورهای جهــان و اطالعــات گیاهشناســی و داده هــای مبادلــه ژرم پالســم 

ــد. ــرار می گیرن ــورد اســتفاده ق تشــکیل شــده اســت و م
ــات  ــدی اطالع ــت و طبقه بن ــور ثب ــی ICARDA به منظ ــک اطالعات ــزار بان ــۀ 1390 نرم اف ــل ده از اوای
ــه کار گرفتــه شــد و تاکنــون کلیــۀ اطالعــات  ــران ب ــی ای ــک ژن گیاهــی مل ــی در بان ــک اطالعات ــۀ بان و تهی
موجــود وارد ایــن سیســتم شــده اســت. در ســال قبــل، موفقیــت بزرگــی در استانداردســازی و به روز رســانی 
سیســتم داده پــردازی و نگهــداری داده هــای بخــش حاصــل شــد. نتیجــه فعالیت هــای ســال جــاری، موجــب 
ــی  ــد. در پ ــتم ش ــا از سیس ــذف آنه ــراری و ح ــماره های تک ــیاری از ش ــدن بس ــخص ش ــاماندهی و مش س
ــب  ــرای کس ــه روز ب ــورت ب ــک ژن به ص ــای بان ــده فعالیت ه ــتاندارد ذکر ش ــژه و اس ــۀ وی ــتفاده از برنام اس
ــز  ــی نی ــای تکمیل ــل در خصــوص ارزیابی ه ــن عم ــد ای ــده بای ــود اســت. در آین ــات و دسترســی موج اطالع
انجــام گیــرد و بانــک داده هــا تکمیــل شــود. قدیمــی بــودن برنامــه و عــدم امــکان ارتبــاط از طریــق شــبکۀ 
جهانــی وب مشــخص کــرد کــه در شــرایط روز بــا تأمیــن اعتبــار الزم بایــد برنامــۀ خــاص و بــه روز تهیــۀ شــود 
یــا از برنامه هــای جدیدتــری کــه توســط ســایر مراکــز اســتفاده می شــود بهــره گرفــت و بــا بررســی آن مــوارد 
ــر ژنتیکــی جمع آوری شــده  ــه حفاظــت از اطالعــات ذخای ــا اختصــاص یــک ســرور مســتقل در بانــک ژن ب ب
پرداخــت کــه بــه همــان میــزان خــود نمونه هــای ژنتیکــی قابــل بهره بــرداری دارای اهمیــت اســت و امــکان 

ــا را در کشــور فراهــم خواهــد کــرد. ــرداری بیشــتر از آنه بهره ب

13- توزيع و مبادلۀ ژرم پالسم 
ــۀ  ــزار نمون ــا بیــش از 13 ه ــۀ ژنتیکــی )ت ــزاران نمون ــع ژنتیکــی هــر ســال ه ــرداری از مناب به منظــور بهره ب
ژنتیکــی( توســط بانــک ژن گیاهــی ملــی ایــران بیــن پژوهشــگران علــوم گیاهــی و کشــاورزی کشــور در داخل 
ــادل  ــۀ تب ــای موافقت نام ــا امض ــم ب ــۀ ژرم پالس ــود. مبادل ــع می ش ــاورزی توزی ــاد کش ــارج از وزارت جه و خ
 ژرم پالســم و براســاس مقــررات ملــی و بین المللــی صــورت می گیــرد. بخــش اعظــم ایــن توزیــع ژرم پالســم بــه 
پایان نامه هــا و رســاله های مقاطــع تحصیلــی کارشناســی ارشــد و دکتــری اختصــاص دارد کــه تحقیقــات در 
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دانشــگاه ها و مؤسســه های تحقیقاتــی مختلــف سراســر کشــور صــورت می پذیــرد و تعــداد محــدودی از آنهــا 
نیــز در مزرعــه تحقیقاتــی و آزمایشــگاه های بانــک ژن گیاهــی ملــی ایــران بــه اجــرا در می آیــد )نمــودار 12(.

نمودار 12. تعداد پايان نامه های دانشجويی اجرا شده در بانك ژن گياهی ملی ايران

14- سياست گذاري و قانونمند سازي حفاظت و استفاده از ذخاير توارثي
اصلي تریــن مشــکلي کــه در حــال حاضــر ذخایــر توارثــي گیاهــي کشــور را در معــرض خطــر قــرار  داده و موجــب 
عــدم بهره بــرداري مناســب از ایــن منابــع پایــۀ ارزشــمند شــده، نبــود بســتر قانونــي و تشــکیالت مناســب ملــي 

بــراي حفاظــت، مدیریــت و بهره بــرداري از ذخایــر توارثــي و صیانــت از حقــوق ملــي ناشــي از آن اســت.
بخــش تحقیقــات ژنتیــک و بانــک ژن گیاهــی ملــی ایــران، ضمــن برخــورد فعــال بــا ایــن موضــوع از طرفي 
ــس  ــدگان مجل ــي و نماین ــر توارث ــت اندرکاران ذخای ــئوالن، دس ــراي مس ــي را ب ــت فعل ــرده وضعی ــعي ک س
تشــریح و خطرهــای آن را بازگــو کنــد و از طــرف دیگــر در زمینــۀ تهیــۀ لوایــح قانونــي الزم فعاالنــه همــکاري 

کــرده و آنهــا را پیگیــري کنــد کــه از آن جملــه مي تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:
ــذر از  • ــي ب ــرل و گواه ــت، کنت ــي ثب ــورد الیحــۀ قانون ــی پیشــنهادهای اصالحــي در م بررســي و معرف

ــي گیاهــي؛  ــر توارث ــدگاه ذخای دی
تهیه و ارائۀ پیش نویس الیحه حفاظت و استفاده از ذخایر توارثي گیاهي؛ •
ــي  • ــدۀ بین الملل ــه معاه ــران ب ــالمي ای ــوري اس ــاق جمه ــدۀ الح ــاده واح ــس م ــۀ پیش نوی ــه و ارائ تهی

ــذا و کشــاورزي؛  ــي غ ــر توارث ذخای
تهیــه و ارائــۀ ســاختار تشــکیالتي جدیــد بــراي مدیریــت ذخایــر توارثــي گیاهــي کشــور کــه در مؤسســه  •

و ســازمان تحقیقــات و آمــوزش کشــاورزي بررســي شــده اســت. 
ــادي وجــود دارد کــه ایــن فعالیت هــا قدم هــاي مهــم و اساســي در جهــت حــل مشــکالت  امیــدواري زی
بخــش بــوده باشــد. همــۀ ایــن فعالیت هــا در راســتاي ضرورت هــا و بــر مبنــاي راهکارهــاي قانونــي مصــوب 

زیــر صــورت گرفتــه اســت:
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ــوري  ــام جمه ــي نظ ــت هاي کل ــۀ » سیاس ــي« از مجموع ــع طبیع ــي مناب ــت هاي کل ــد 2 » سیاس 1. در بن
اســالمي« مصــوب مجمــع تشــخیص مصلحــت و مقــام معظــم رهبــري، بــه دولــت ابــالغ شــده اســت تــا در » 
شناســایی و حفاظــت منابــع آب و خــاك و ذخایــر ژنتیکــي گیاهــي- جانــوري و بــاال بــردن غنــاي حیاتــي خاك ها 

ــد؛ ــالش کن ــر از ســرمایه گذاري در آن« ت ــت موث ــع و حمای ــه براســاس اســتعداد مناب ــرداري بهین و بهره ب
ــاد کشــاورزي( . 2 ــت )وزارت جه ــۀ ســوم توســعۀ کشــور دول ــون برنام ــادۀ 104 قان ــف م ــد ال ــق بن مطاب

ــي از  ــراي طرح های ــا اج ــع، ب ــدار از مناب ــرداري پای ــدات و بهره ب ــد تولی ــه » رش ــا ب ــت ت ــده اس ــف ش موظ
قبیــل… ، حفــظ و حراســت از منابــع پایــه و ذخایــر ژنتیکــي و هماهنگــي در مدیریــت یکپارچــه منابــع پایــه 

ــارد؛  ــت گم ــرا « هم ــري و اج ــزي، تصمیم گی ــي در برنامه ری ــارکت مردم ــردن مش ــه ک و نهادین
اجــراي مفــاد »کنوانســیون تنــوع زیســتي )CBD(« و بهره بــرداري مناســب از ایــن کنوانســیون کــه . 3

ــد؛ کشــورمان عضــو آن اســت، ایجــاب مي کنــد کــه ســازوکار مناســب به وجــود آی
در راســتاي حفــظ و حراســت از منابــع ژنتیکــي کشــور و دســتیابي پایــدار بــه منابــع ژنتیکــي گیاهــي . 4

ــر  ــي ذخای ــدۀ بین الملل ــورمان در “ معاه ــۀ کش ــت مقتدران ــت  عضوی ــر، الزم اس ــورهاي دیگ ــود در کش موج
ــأت رئیســۀ  ــران عضــو هی ــذا و کشــاورزي ” محقــق گــردد )جمهــوري اســالمي ای ــراي غ ــي گیاهــي ب توارث

ــت(.  ــته اس ــکل گیري آن داش ــادی در ش ــر زی ــوده و تأثی ــي ب ــدۀ بین الملل ــن معاه ــن ای تدوی
همچنیــن بنــد 4 مصوبــۀ جلســۀ نــود و ســوم مــورخ 81/4/15 شــوراي عالــي اداري کشــور، شناســایي . 5

فعالیت هــاي مــوازي و ادغــام آنهــا را خواســتار شــده اســت. 

پروژه های تحقيقاتی و دست اندركاران . 15
ــران از زمــان تأســیس تاکنــون حاصــل دســتان  ــی ای کلیــۀ دســتاوردهای بخــش ژنتیــک و بانــک ژن گیاهــی مل
تالشــگر و پرتــوان کلیــۀ محققــان و مجریــان طرح هــاي تحقیقاتــي ذخایــر توارثــي در ســتاد، مراکــز و ایســتگاه هاي 
تحقیقاتــي سراســر کشــور اســت کــه بــا حداقــل امکانــات و بــه  یــاري خداونــد متعــال و بــا بهره گیــري از نیــروي 

ایمــان، شــکیبایي، خــردورزي و توانایــي علمــي و همدلــي همــۀ هــــمکاران ایجــاد شــده اســت. 
کلــــیۀ هــمکــــاران اعــم از مجریان مسئول طــرح هــاي تـحـقـیـقـــاتي، کارشناسان، کمک کارشناسان 
و نیروهــاي خدماتــي کــه به نحــوي در اجــراي طرح هــاي تحقیقاتــي بانــک ژن گیاهــي ملــي در ایســتگاه ها 
ــا جدیــت  و مراکــز تحقیقــات کشــاورزي اســتان ها و ســتاد تــالش کرده انــد، در طــی ســال هــای گذشــته ب

ــه انجــام وظایــف و مســئولیت هاي خــود در زمینه هــاي تمــام ب
مختلــف پرداخته انــد. نگاهــي بــه نمــودار 13 نشــان مي دهــد کــه در طــي ســال هاي مختلــف علي رغــم کاهــش کارکنــان 

فنــي یــا کارشناســي، حجــم طرح هــاي تحقیقاتــي و میــزان فعالیت هــا، در مجمــوع ســیر صعــودي داشــته اســت.

نمودار 13. روند تغييرات تعداد كارشناسان و تعداد طرح هاي بانك ژن در طي سال هاي مختلف
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ــی هــر کشــوری  ــروت هــای مل ــن ث ــع ژنتیکــی گیاهــی کشــاورزی، کــه از مهــم تری ــران از نظــر مناب ای
ــه  ــمند ک ــر ارزش ــن ذخای ــی ای ــازی توانای ــی رود. آزادس ــمار م ــه ش ــورها ب ــن کش ــی از غنی تری ــت، یک اس
دســتمایۀ اصلــی ایجــاد ارقــام گیاهــی و تولیــدات بیوتکنولوژیــک برتــر اســت، تحــول بزرگــی را در تولیــدات 
غــذا، کشــاورزی، دارویــی، شــیمیایی و صنعتــی در کشــور ایجــاد خواهــد کــرد. بنابرایــن حفاظــت و صیانــت از 
ایــن منابــع پایــه ای و ظرفیت ســازی در بهره بــرداری بهینــه از آن در جهــت شــکوفایی اقتصــاد ملــی، امنیــت 
غذایــی و افزایــش ســطح درآمــد روســتاییان از اهمیــت بســیاری برخــوردار اســت. بانــک ژن گیاهــي ملــي 
ــاي  ــف و مســئولیت هاي خــود در زمینه ه ــه انجــام وظای ــام ب ــت تم ــا جدی ــای گذشــته ب ــران در ســال ه ای
ــي،  ــر توارث ــر ذخای ــا و تکثی ــت، احی ــاسایي، حفاظــ ــع آوري، شنــ ــي، جم ــوع ژنتیک ــات تن ــف مطالع مختل
ــي و  ــي زراع ــواد ژنتیک ــۀ م ــي و مبادل ــاي اطالعات ــعۀ بانک ه ــا، توس ــي آنه ــي و تخصص ــاي عموم ارزیابي ه
باغــي و خویشــاوندان وحشــي آنهــا مبــادرت ورزیــده و نهایــت تــالش و فعالیــت خــود را بــرای فراهــم کــردن 

ــت.  ــه کار گرف ــع ارزشــمند ب ــن مناب ــه و علمــي از ای ــرداري بهین ــات بهره ب امکان

16. انتشارات علمی و تحقيقاتی 
گســترش فرهنــگ حفاظــت از ذخایــر توارثــی و آشــنا کــردن محققــان، دســت اندرکاران و آحــاد جامعــه بــه تأثیــر 
ایــن ذخایــر در ایجــاد امنیــت غذایــی و حفــظ کیفیــت محیــط زیســت و موفقیــت کامــل برنامه هــای تحقیقاتــی 
مســتلزم برقــراری ارتباطــات و همکاری هــای علمــی و تحقیقــی تنگاتنــگ بــا ســایر ســازمان ها، مؤسســات و مراکز 
علمــی و تحقیقاتــی اســت. ایــن بخــش عــالوه بــر انتشــار گزارش هــای نهایــی پروژه هــای تحقیقاتــی، ســاالنه ده هــا 

مقالــه علمــی- پژوهشــی در مجــالت داخلــی و بین المللــی، منتشــر کــرده اســت )نمــودار 14(. 

نمودار 14. وضعيت انتشار گزارش های نهايی پروژه های تحقيقاتی در بانك ژن گياهی ملی ايران از سال 1380 تاكنون

ــی، 1389( از انتشــارات نشــر آمــوزش کشــاورزی از دیگــر  ــران )قنوات ــاب تاکســونومی یونجه هــای ای کت
ــوص  ــی در خص ــات جامع ــه اطالع ــد، ک ــۀ 80 می باش ــران در ده ــی ای ــی مل ــک  ژن  گیاه ــتاوردهای بان دس
ــه  ــاه ارائ ــن گی ــی ای ــیتوژنتیک و فیلوژن ــی، س ــرده شناس ــا، گ ــرح گونه ه ــه و ش ــای یونج ــش گونه ه پراکن

می نمایــد )شــکل 21(.
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انتشــار کتــاب ذخایــر توارثــی گیاهــی )جعفرآقایــی و همــکاران، 1392( از انتشــارات مرکــز نشــر دانشــگاهی 
ــران در دهــۀ 1390 مــی باشــد، کــه اطالعــات  ــی ای ــک ژن گیاهــی مل از دیگــر دســتاوردهای ارزشــمند بان
مفیــد و کاربــردی در خصــوص شناســایی، حفاظــت و کاربــرد منابــع ژنتیکــی گیاهــی در اختیــار محققــان، 

ــکل 22(.  ــد )ش ــرار می ده ــمندان ق ــدان و اندیش عالقه من
 

17- دستاوردهای بين المللی 
ــته  ــیار داش ــکاری بس ــز هم ــر نی ــی زی ــع بین الملل ــا و مجام ــران در پیمان ه ــز ای ــی نی ــطوح بین الملل در س

ــرد: ــر اشــاره ک ــوارد زی ــه م ــوان ب ــه می ت ــه از آن جمل اســت ک
برنامۀ اقدام جهانی برای حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی گیاهی؛ •
برنامۀ اقدام جهانی برای حفاظت و بهره برداری از منابع دام و آبزیان؛ •

شکل21 .كتاب تاكسونومی 
يونجه های ايران

شکل22 .كتاب ذخاير 
توارثی گياهی 
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صندوق جهانی تنوع محصوالت زراعی؛ •
همکاری با مؤسسۀ بین المللی تنوع زیستی؛ •
همکاری در کنوانسیون تنوع زیستی؛ •
تهیه و تدوین پروتکل ناگویا در دسترسی و تسهیم منافع حاصل از منابع ژنتیکی؛ •
تهیه و تنظیم پروتکل ایمنی زیستی؛ •
مخزن جهانی امن برای منابع ژنتیکی گیاهی در منطقۀ قطب شمال )سوالبارد نروژ( ؛ •
سازمان جهانی مالکیت فکری. •

ایــران  بانــک ژن گیاهــی ملــی  فائــو،  انجام گرفتــه و مطابــق گــزارش  بــر اســاس فعالیت هــای 
جمع آوری شــده  ژنتیکــی  نمونه هــای  رشــد  نــرخ  بیشــترین  گذشــته  دهــۀ  طــی  در  توانســت 
 منابــع ژنتیکــی در جهــان داشــته باشــد. عــالوه بــر آن در ســال 2006 نیــز مقــام اول را در بیــن 
بانک هــای ژن منطقــۀ آســیای مرکــزی، غــرب آســیا و شــمال آفریقــا کســب کنــد. رونــد ارتباطــات علمــی 
و تحقیقاتــی بخــش بــا مراکــز بین المللــی تحقیقــات کشــاورزی CGIAR، فائــو، مؤسســه تحقیقــات ذخایــر 
ــه  ــان رو ب ــل همچن ــگاه های داخ ــی و دانش ــه های تحقیقات ــوف( و مؤسس ــۀ واویل ــیه )مؤسس ــی روس توارث
ــگاه اول توســعۀ حجــم کلکســیون های  ــل در جای ــه همــراه برزی ــران ب ــو ای ــه گــزارش فائ گســترش اســت. ب
ذخایــر ژنتیکــی در میــان کشــورهای در حــال توســعه قــرار گرفــت کــه تعــداد نمونه هــای بانــک ژن گیاهــی 

ملــی آن در مــدت ده ســال گذشــته دو برابــر شــده اســت. 

تعداد نمونه جنسکلکسیون
درصد از کلکل نمونه های جهانیدر بانک ژن 

 نمونه های جهان
رتبۀ جهانی کلکسیون 

بانک ژن

Pistacia3401168291پسته
Aegilops26534092663گندم
Olea247262993زیتون
Lens30115840554عدس
Prunus10066949715آلو
Hordeum781646653126جو

Cicer57009831366نخود
Citrulus5701514348خربزه
Cucumis104644298210طالبی
Triticum18422856168211گندم

.))2010 .FAO جدول 5. موقعيت كلکسيون های بانك ژن گياهی ملی ايران در مقايسه با كلکسيون های جهانی

18- سياستگذاری و مديريت بين المللی منابع ژنتيکی
مدیریــت برگــزاری پنجمیــن اجــالس رســمی شــورای حــکام معاهــده بین المللــی منابــع ژنتیکــی گیاهــی  •

بــرای غــذا و کشــاورزی در مســقط پایتخــت عمــان بــا شــرکت هیأت هــای رســمی 130 کشــور عضــو ایــن 
ــا و هیأت هــای ناظــر از ســایر کشــورها و ســازمان های بین المللــی. همچنیــن در روزهــای قبــل  معاهــده نوپ
ــا و  ــک، شــمال آفریق ــاور نزدی ــۀ خ ــران کشــاورزی کشــورهای منطق ــن اجــالس رســمی، نشســت وزی از ای
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نمایندگانــی از قاره هــای دیگــر برگــزار شــد کــه در آن چارچــوب یــک برنامــۀ بهره بــرداری از منابــع ژنتیکــی 
بــرای مقابلــه بــا خشــکی و تغییــر اقلیــم در منطقــه پذیرفتــه شــد؛ 

برگــزاری نشســت ویــژۀ مشــورتی بــا شــرکت کشــورهای مؤثــر در حــال توســعه، بــرای هماهنگــی در  •
ــعه یافته؛ ــا کشــورهای توس ــی ب ــع ژنتیک ــرداری مناب ــرات دسترســی و بهره ب ــۀ مذاک زمین

مشــارکت در برگــزاری ســمینار تخصصــی »تغییــرات اقلیــم و منابــع ژنتیکــی بــرای غــذا و کشــاورزی«  •
بــه ریاســت ایــران در جــوالی 2013 در باندونــگ اندونــزی؛

همــکاری در انتشــار اســتانداردهای جهانــی بانــک ژن در کمیســیون جهانــی منابــع ژنتیکــی بــرای غــذا  •
و کشــاورزی؛ 

برگــزاری موفقیت آمیــز نشســت عالــی معاهــدۀ بین المللــی منابــع ژنتیکــی بــرای غــذا و کشــاورزی در  •
کنــار اجــالس توســعۀ ســازمان ملــل در ریودوژانیــروی برزیــل.

ايــران از نظــر منابــع ژنتيکــی گياهــی كشــاورزی، كــه از مهم تريــن ثروت هــای ملــی هــر 
ــن  ــی اي ــازی تواناي ــی رود. آزاد س ــمار م ــورها به ش ــن كش ــی از غنی تري ــت، يک ــوری اس كش
ذخايــر ارزشــمند كــه دســتمايۀ اصلــی ايجــاد ارقــام گياهــی و توليــدات بيوتکنولوژيــك برتــر 
اســت، تحــول بزرگــی را در توليــدات غــذا، كشــاورزی، دارويــی، شــيميايی و صنعتــی در كشــور 
ــه ای و ظرفيت ســازی در  ــع پاي ــن مناب ــت از اي ــن حفاظــت و صيان ايجــاد خواهــد كــرد؛ بنابراي
ــش  ــی و افزاي ــت غذاي ــی، امني ــاد مل ــکوفايی اقتص ــت ش ــه از آن در جه ــرداری بهين ــره ب به
ــي  ــي مل ــك ژن گياه ــت. بان ــوردار اس ــياری برخ ــت بس ــتاييان از اهمي ــد روس ــطح درآم س
ــود  ــئوليت هاي خ ــف و مس ــام وظاي ــه انج ــام ب ــت تم ــا جدي ــته ب ــال های گذش ــران در س اي
در زمينه هــاي مختلــف مطالعــات تنــوع ژنتيکــي، جمــع آوري، شنــــاسايي، حفاظــــت، احيا و 
تکثيــر ذخايــر توارثــي، ارزيابي هــاي عمومــي و تخصصــي آنهــا، توســعۀ بانك هــاي اطالعاتــي 
ــد و  ــادرت ورزي ــا مب ــي آنه ــاوندان وحش ــي و خويش ــي و باغ ــي زراع ــواد ژنتيک ــۀ م و مبادل
ــي از  ــه و علم ــرداري بهين ــات بهره ب ــم آوردن امکان ــود را در فراه ــت خ ــالش و فعالي ــت ت نهاي

ايــن منابــع ارزشــمند بــه كار گرفــت. 
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کارنامــۀ ســازمان تحقیقــات آمــوزش و ترویــج کشــاورزی. 1363. انتشــارات ســازمان تحقیقــات آمــوزش  •
و ترویــج کشــاورزی.

کارنامــۀ ســازمان تحقیقــات آمــوزش و ترویــج کشــاورزی. 1364. انتشــارات ســازمان تحقیقــات آمــوزش  •
و ترویــج کشــاورزی.

کارنامــۀ ســازمان تحقیقــات آمــوزش و ترویــج کشــاورزی. 1365. انتشــارات ســازمان تحقیقــات آمــوزش  •
و ترویــج کشــاورزی.

کارنامــۀ ســازمان تحقیقــات آمــوزش و ترویــج کشــاورزی. 1366. انتشــارات ســازمان تحقیقــات آمــوزش  •
و ترویــج کشــاورزی.

کارنامــۀ ســازمان تحقیقــات آمــوزش و ترویــج کشــاورزی. 1367. انتشــارات ســازمان تحقیقــات آمــوزش  •
و ترویــج کشــاورزی.

کارنامــۀ ســازمان تحقیقــات آمــوزش و ترویــج کشــاورزی. 1368. انتشــارات ســازمان تحقیقــات آمــوزش  •
و ترویــج کشــاورزی.

کارنامــۀ ســازمان تحقیقــات آمــوزش و ترویــج کشــاورزی. 1369. انتشــارات ســازمان تحقیقــات آمــوزش  •
و ترویــج کشــاورزی.

کارنامــۀ ســازمان تحقیقــات آمــوزش و ترویــج کشــاورزی. 1371. انتشــارات ســازمان تحقیقــات آمــوزش  •
و ترویــج کشــاورزی.

کارنامــۀ ســازمان تحقیقــات آمــوزش و ترویــج کشــاورزی. 1372. انتشــارات ســازمان تحقیقــات آمــوزش  •
و ترویــج کشــاورزی.

کارنامــۀ ســازمان تحقیقــات آمــوزش و ترویــج کشــاورزی. 1374. انتشــارات ســازمان تحقیقــات آمــوزش  •
و ترویــج کشــاورزی.

کارنامــۀ ســازمان تحقیقــات آمــوزش و ترویــج کشــاورزی. 1376. انتشــارات ســازمان تحقیقــات آمــوزش  •
و ترویــج کشــاورزی.

کارنامــۀ ســازمان تحقیقــات آمــوزش و ترویــج کشــاورزی. 1377. انتشــارات ســازمان تحقیقــات آمــوزش  •
و ترویــج کشــاورزی.

گــزارش ســالیانۀ مؤسســۀ تحقیقــات، اصــالح و تهیــۀ نهــال و بــذر. 1374. انتشــارات مؤسســۀ تحقیقــات  •
اصــالح و تهیــۀ نهــال و بــذر کــرج.

گــزارش ســالیانۀ مؤسســۀ تحقیقــات، اصــالح و تهیــۀ نهــال و بــذر. 1375. انتشــارات مؤسســۀ تحقیقــات  •
اصــالح و تهیــۀ نهــال و بــذر کــرج.

گــزارش ســالیانۀ مؤسســۀ تحقیقــات، اصــالح و تهیــۀ نهــال و بــذر. 1376. انتشــارات مؤسســۀ تحقیقــات  •
اصــالح و تهیــۀ نهــال و بــذر کــرج.

گــزارش ســالیانۀ مؤسســۀ تحقیقــات، اصــالح و تهیــۀ نهــال و بــذر. 1377. انتشــارات مؤسســۀ تحقیقــات  •
اصــالح و تهیــۀ نهــال و بــذر کــرج.

گــزارش پژوهشــی ســالیانۀ بخــش ژنتیــک و ذخایــر توارثــی و بانــک ژن گیاهــی ملــی ایــران. 1379-80.  •
انتشــارات مؤسســۀ تحقیقــات اصــالح و تهیــۀ نهــال و بــذر کــرج.

گــزارش پژوهشــی ســالیانۀ بخــش ژنتیــک و ذخایــر توارثــی و بانــک ژن گیاهــی ملــی ایــران. 1380-81.  •
انتشــارات مؤسســۀ تحقیقــات اصــالح و تهیــۀ نهــال و بــذر کــرج.

گــزارش پژوهشــی ســالیانۀ بخــش ژنتیــک و ذخایــر توارثــی و بانــک ژن گیاهــی ملــی ایــران. 1381-82.  •
انتشــارات مؤسســۀ تحقیقــات اصــالح و تهیــۀ نهــال و بــذر کــرج.
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گــزارش پژوهشــی ســالیانۀ بخــش ژنتیــک و ذخایــر توارثــی و بانــک ژن گیاهــی ملــی ایــران. 1382-83.  •
انتشــارات مؤسســۀ تحقیقــات اصــالح و تهیــۀ نهــال و بــذر کــرج.

گــزارش پژوهشــی ســالیانۀ بخــش ژنتیــک و ذخایــر توارثــی و بانــک ژن گیاهــی ملــی ایــران. 1383-84.  •
انتشــارات مؤسســۀ تحقیقــات اصــالح و تهیــۀ نهــال و بــذر کــرج.

گــزارش پژوهشــی ســالیانۀ بخــش ژنتیــک و ذخایــر توارثــی و بانــک ژن گیاهــی ملــی ایــران. 1384-85.  •
انتشــارات مؤسســۀ تحقیقــات اصــالح و تهیــۀ نهــال و بــذر کــرج.

گــزارش پژوهشــی ســالیانۀ بخــش ژنتیــک و ذخایــر توارثــی و بانــک ژن گیاهــی ملــی ایــران. 1385-86.  •
انتشــارات مؤسســۀ تحقیقــات اصــالح و تهیــۀ نهــال و بــذر کــرج.

گــزارش پژوهشــی ســالیانۀ بخــش ژنتیــک و ذخایــر توارثــی و بانــک ژن گیاهــی ملــی ایــران. 1386-87.  •
انتشــارات مؤسســۀ تحقیقــات اصــالح و تهیــۀ نهــال و بــذر کــرج.

گــزارش پژوهشــی ســالیانۀ بخــش ژنتیــک و ذخایــر توارثــی و بانــک ژن گیاهــی ملــی ایــران. 1387-88. •
انتشــارات مؤسســۀ تحقیقــات اصــالح و تهیــۀ نهــال و بــذر کــرج.

گــزارش پژوهشــی ســالیانۀ بخــش ژنتیــک و ذخایــر توارثــی و بانــک ژن گیاهــی ملــی ایــران. 1388-89.  •
انتشــارات مؤسســۀ تحقیقــات اصــالح و تهیــۀ نهــال و بــذر کــرج.

گــزارش پژوهشــی ســالیانۀ بخــش ژنتیــک و ذخایــر توارثــی و بانــک ژن گیاهــی ملــی ایــران. 1389-90. •
انتشــارات مؤسســۀ تحقیقــات اصــالح و تهیــۀ نهــال و بــذر کــرج.

گــزارش پژوهشــی ســالیانۀ بخــش ژنتیــک و ذخایــر توارثــی و بانــک ژن گیاهــی ملــی ایــران. 1390-91.  •
انتشــارات مؤسســۀ تحقیقــات اصــالح و تهیــۀ نهــال و بــذر کــرج.

گــزارش پژوهشــی ســالیانۀ بخــش ژنتیــک و ذخایــر توارثــی و بانــک ژن گیاهــی ملــی ایــران.1391-92.  •
انتشــارات مؤسســۀ تحقیقــات اصــالح و تهیــۀ نهــال و بــذر کــرج.

گــزارش پژوهشــی ســالیانۀ بخــش ژنتیــک و ذخایــر توارثــی و بانــک ژن گیاهــی ملــی ایــران. 1392-93.  •
انتشــارات مؤسســۀ تحقیقــات اصــالح و تهیــۀ نهــال و بــذر کــرج.

ــی،  • ــان زراع ــر ژنتیکــی گیاه ــت ذخای ــزارش وضعی ــر م ج. گ ــدم ا و پورپیغمب ــری ج ، عباســی مق مظف
باغــی و خویشــاوندان وحشــی آنهــا در بانــک ژن گیاهــی ملــی ایــران . 1393 .انتشــارات مؤسســۀ تحقیقــات 

اصــالح و تهیــۀ نهــال و بــذر کــرج.

 •Amirabadi-zadeh, H. and Ghanavati, F. 2012. A new species of Onobrychis 
(Fabaceae) from Iran – Iran. J. Bot. 18 (1): 55-58.

 •Amirabadizadeh, H., Ghanavati, F. Abbassi, M. and Ranjbar, M. 2009. A new 
species of Onobrychis Sect. Afghanicae (Fabaceae) from Iran. – Iran. J. Bot. 15 
(1).45-50. 

 •Amirabadizade, H. and Ghanavati, F. 2013. Onobrychis oxyptera Boiss. var. 
unifoliolata (Fabaceae), a new variety from Iran. –Iran. J. Bot. 19 (2): 173-175. 

 •The Second Report on The state of the worlds plant genetic resources for food and 
agriculture. Commission on genetic resources for food and agriculture. Rome, 2010.

 •Ghanavati, F. 2012. Notes on the Onobrychis crista-galli (L.) Lam. (Fabaceae) 
in Iran. Iran. J. Bot. 18 (1):104-107.
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هرباريوم وزارت جهاد كشاورزي ايران
 Herbarium Ministerii Iranici Agriculturae

 )IRAN Herbarium(

تأليف:
هلن عالی پناه، بی تا عسگری خسروشاهی، ابراهيم ابراهيمی، رسول زارع

مؤسسة تحقیقات گیاه پزشكي كشور
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ــاد  ــوم وزارت جه ــام رســمي » هرباری ــا ن ــاد کشــاورزي ب ــر ژنتیکــي رســتني هاي وزارت جه ــۀ ذخای مجموع
کشــاورزي ایــران« در ســال 1324 تأســیس و بــا عنــوان Herbarium Ministerii Iranici Agriculturae بــا 
 )http://sweetgum.nybg.org/ih( در مجامــع بین المللــي و فهرســت هرباریوم هــاي جهــان »”IRAN شناســۀ
ثبــت شــده اســت و شــهرت جهانــي دارد. عــالوه بــر ثبــت جهانــي، ایــن مجموعــۀ ارزشــمند در بهمــن مــاه ســال 

1387 به عنــوان بیست و ششــمین اثــر ملــي در فهرســت میــراث طبیعــي کشــور بــه ثبــت رســید .
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ــوم  ــۀ س ــود، در طبق ــوب مي ش ــاورزي محس ــاد کش ــوم وزارت جه ــن هرباری ــه قدیمي تری ــوم ک ــن هرباری ای
ســاختمان » مجمــوع تنــوع زیســتي و ذخایــر ژنتیکــي گیاه پزشــکي ایــران« و در بخــش تحقیقات رســتنی های 
ــوع  ــات تن ــون مطالع ــه کان ــي ک ــۀ ارزشــمند و غن ــن مجموع ــرار دارد. ای ــات گیاه پزشــکي ق مؤسســۀ تحقیق
 زیســتي رســتني ها در کشــور قلمــداد مي شــود، از شــش قســمت تشــکیل شــده و اطالعــات موجــود در آن، 
و  حیــات1  دایره المعــارف  اطالعاتــي،  بانک هــاي  تهیــۀ  بــراي  زیرســاخت  ضروري تریــن  و  مهم تریــن 

ــي رود. ــمار م ــده2 به ش ــودات زن ــراي موج ــد ب ــۀ بارک ــیوم تهی کنسرس

مجموعۀ مرجع قارچ هاي وزارت جهاد كشاورزي.1
ایــن مجموعــه کــه در ســالني بــه نــام دکتــر قوام الدیــن شــریف جــاي دارد، فعالیــت خــود را از ســال 1324 
ــاب  ــدون احتس ــنگ )ب ــبه قارچ  و گلس ــارچ ، ش ــه ق ــه، 16587 نمون ــن مجموع ــون در ای ــرد. هم اکن ــروع ک ش
ــی و 534  ــۀ ایران ــس، 1593 گون ــته، 689 جن ــه 95 راس ــا ب ــن نمونه ه ــه ای ــداري مي شــود ک ــا( نگه تکراره
ــه(، حــاوي تعــداد  ــر نمونه هــاي ایرانــي )13025 نمون ــد. مجموعــۀ فــوق عــالوه ب ــۀ خارجــی تعلــق دارن گون
ــاي مشــابه  ــا هرباریوم ه ــه ب ــۀ نمون ــي مبادل ــه در پ ــه( اســت ک ــه خارجــي )3562 نمون ــادي نمون بســیار زی
ــه  ــامل 167 نمون ــپ ش ــه تی ــاوی 360 نمون ــن ح ــا همچنی ــۀ قارچ ه ــد. مجموع ــت آمده ان ــي به دس خارج
ــش از 90 درصــد  ــه بی ــن مجموع ــاس، ای ــن اس ــر ای ــان اســت. ب ــپ از جه ــه تی ــران و 193 نمون ــپ از ای تی

1. Encyclopedia of life
2. Consertium for the Barcode of life
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ــاي  ــب، قارچ ه ــن قســمت، اغل ــاي ای ــران را در خــود جــاي داده اســت. نمونه ه ــاي گزارش شــده از ای قارچ ه
ــاي  ــروف الفب ــب ح ــه برحس ــود ک ــامل مي ش ــنگ ها را ش ــوب زي و گلس ــاي چ ــي، گونه ه ــر گیاه بیمارگ

ــده اســت )شــکل1(. ــم ش ــا تنظی ــس قارچ ه جن

شکل 1. مجموعه قارچ های وزارت جهاد كشاورزی

ــاي  ــده اند، نمونه ه ــع آوري ش ــد جم ــه بع ــال 1324 ب ــا از س ــالن قارچ ه ــود در س ــاي موج ــه نمونه ه اگر چ
مربــوط بــه قبــل از ایــن ســال )به خصــوص نمونه هــای خارجــي( نیــز در آن جــاي دارنــد کــه قدیمی تریــن 
ــۀ  ــه از کازرون، گردن ــت ک ــيOtth Puccinia hordei روي Bromus madritensis L. اس ــۀ ایران نمون
پیــرزن در تاریــخ 1315/1/18 توســط گابــا1 )گیاه شــناس اتریشــي( جمــع آوري شــد. قدیمي تریــن 
ــه اي از Selenophoma straussiana )Sacc.( Petr. روي  ــم نمون ــا ه ــود قارچ ه ــي موج ــۀ خارج نمون
Dianthus orientalis Donn اســت کــه از آســیاي صغیــر در ژوییــۀ 1853 )1232خورشــیدی( توســط 

کوتشــی2 جمــع آوري شــد.
ــان  ــاز محقق ــور، نی ــده در کش ــر زن ــاي غی ــر قارچ ه ــم و معتب ــع مه ــا مرج ــوان تنه ــه به عن ــن مجموع ای
ــي،  ــي گیاه ــوژي،  بیماري شناس ــي، میکروبیول ــاورزي، باغبان ــي، کش ــته هاي گیاه   شناس ــان رش و دانش پژوه
بیماري  شناســي بــذر، علــوم خــاك، جنگلــداري، صنایــع غذایــی، صنایــع چــوب، صنایــع تخمیــري، صنایــع 

ــد. ــی کن ــرآورده م ــرژي را ب ــک و متخصصــان آل ــد آنتي بیوتی تولی
كلکسيون ملي قارچ هاي زنده ايران. 2

ــان  ــف از آلم ــاي مختل ــۀ قارچ ه ــادي جدای ــداد زی ــال تع ــا انتق ــن قســمت از ســال 1347 و ب ــت ای فعالی
ــي  ــت جهان ــمارۀ IRAN WDCM 939 در فهرس ــا ش ــران ب ــده ای ــاي زن ــۀ قارچ ه ــد. مجموع ــروع ش ش
 World tederation of culture collections :( فدراســیون مجموعه هــاي زنــده میکروارگانیســم ها
ــداري  ــدف نگه ــا ه ــه اي ب ــي و منطق ــرد مل ــۀ منحصر به ف ــن مجموع ــت. ای ــیده اس ــت رس ــه ثب WFCC( ب
ــن  ــکیل ای ــدف از تش ــد. ه ــت مي باش ــال فعالی ــکي در ح ــژه گیاه پزش ــاورزي به وی ــر در کش ــاي موث قارچ ه
ــه دالیلــي نمي تــوان آنهــا را به صورت خشــک شــده  قســمت، نگهــداري آن دســته از قارچ هایــي اســت کــه ب

1. E. Gauba
2. Th. Kotschy
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حفــظ کــرد. در ایــن مجموعــه بــا رویکــرد حفاظــت از منابــع ژنتیکــي قارچ هــاي زنــده ایــران، 3000 جدایــۀ 
قارچــي متعلــق بــه حــدود 250 جنــس و 800 گونــه و 32 نمونــه تیــپ ایرانــي و 33 نمونــه تیــپ خارجــي 

ــود. ــزوده مي ش ــا اف ــداد آنه ــر تع ــر روز ب ــه ه ــوند ک ــداري مي ش نگه

شکل 2. كلکسيون ملي قارچ هاي زنده ايران
ایــن مجموعــه ضمــن آن کــه در جهــت مستندســازي تغییــرات محیطــي، مطالعــۀ بیولــوژي جمعیــت، ژنتیــک جمعیــت 
ــاي در  ــداري گونه ه ــراي نگه ــي ب ــرد دارد، مکان ــران کارب ــاي ای ــي قارچ ه ــي مولکول ــونومي و فیلوژن ــوژي، تاکس و اپیدمول
ــا منقرض شــده، جدایه هایــي از قارچ هــاي بیمارگرهــا گیاهــان و جدایه هــاي مــورد اســتفاده در کنتــرل  معــرض انقــراض ی
ــه گیاهــان شــامل حشــرات، نماتدهــا، علف هاي هــرز و ســایر قارچ هــاي بیمارگــر گیاهــان  بیولوژیــک عوامــل زیان رســان ب
محســوب می شــود. وجــود چنیــن مجموعــه اي در کشــور محققــان دیســیپلین هاي مختلــف را در اغلــب مــوارد از تمــاس بــا 

ــرده اســت. ــاز ک ــف، بي نی ــاي مختل ــاي قارچ ه ــت ایزوله ه ــرای دریاف ــاي مشــابه در خــارج از کشــور ب مجموع ه

هرباريوم ملي گياهان گل دار وزارت جهاد كشاورزي. 3
ــناس  ــناس و قارچ ش ــفندیاري، گیاه ش ــفندیار اس ــر اس ــام دکت ــه ن ــالني ب ــال 1327 و در س ــمت در س ــن قس ای
برجســتۀ ایرانــي و پایه گــذار هرباریــوم وزارت جهــاد کشــاورزي ایــران، تأســیس شــد. هــم اکنــون در ایــن مجموعــه، 
ــه  ــره، 1139 جنــس و 4500 گون ــه 173 تی ــا ب ــن نمونه ه ــاه گل دار نگهــداري مي شــود کــه ای ــه گی 64000 نمون
گیاهــي شــامل 4000 گونــۀ بومــي ایــران )1400 گونــۀ بومــي انحصــاري ایــران یــا اندمیــک( تعلــق دارنــد. ایــن 
مجموعــه همچنیــن حــاوی 349 نمونــه تیــپ شــامل 344 نمونــه تیــپ از ایــران و 5 نمونــه تیــپ از جهــان اســت. 
ــر ایــن اســاس، ایــن مجموعــه حــدود 80 درصــد گیاهــان گزارش شــده از کشــور را در خــود جــاي داده اســت.  ب
ــال  ــان، در س ــي کرم ــه از طاق عل ــت ک ــهZataria multiflora Boiss. اس ــن مجموع ــه ای ــن نمون قدیمي تری

ــي( جمــع آوري شد)شــکل 3(. ــر1 )گیاه شــناس آلمان ــورن مول 1892 )1271 خورشــیدی( توســط ب

شکل 3. هرباريوم ملي گياهان گل دار وزارت جهاد كشاورزي

1. J.F.N. Bornmüller
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ــت و در  ــکي اس ــا گیاه پزش ــط ب ــان مرتب ــدي گیاه ــات رده بن ــت تحقیق ــزاري در خدم ــه، اب ــن مجموع ای
مطالعــات بوم شــناختي آفــات و بیماري هــا همچــون دامنــۀ میزبانــي آفــات و عوامــل بیمــاري زا و همچنیــن 
تحقیقــات کنتــرل بیولوژیــک آفــات و بیماري هــاي گیاهــي کاربــرد دارد. در ایــن قســمت، گیاهــان یــک تیــره 

در کنــار هــم و برحســب حــروف الفبــا تنظیــم و مســتقر شــده اند.

هرباريوم تخصصي علف هاي هرز. 4
ــرز در  ــات علف هاي ه ــذار تحقیق ــودي، بنیان گ ــن اهلل بهب ــدس عی ــام مهن ــه ن ــالني ب ــه در س ــه ک ــن مجموع ای
ایــران جــاي دارد، در ســال 1348 و بــا هــدف تهیــۀ مجموعــه اي به منظــور کمــک بــه متخصصــان در شناســایي 
علف هاي هــرز مناطــق و محصــوالت مختلــف کشــاورزي ایــران تأســیس شــد. چیدمــان نمونه هــاي ایــن مجموعــه 
ــه 65 محصــول( اســت. در حــال حاضــر ایــن مجموعــه  ــوط ب ــوع محصــوالت زراعــي و باغــي )مرب ــر اســاس ن ب
ــدي در  ــع بي مانن ــع و مرج ــور، منب ــرز کش ــه از علف هاي ه ــه 1500 گون ــق ب ــه متعل ــش از 6000 نمون ــا بی ب
زمینــۀ شناســایي و دســتیابي بــه اطالعاتــي چــون دامنــۀ میزبانــي و پراکنــش علف هاي هــرز در کشــور محســوب 
مي شــود. همچنیــن کلکســیون بــذر علف هــاي هــرز بــا داشــتن حــدود 230 بــذر علــف  هــرز از ایــران و 440 بــذر 
علــف  هــرز از جهــان در دل ایــن مجموعــه تأثیــر بســزایي در شناســایي بــذور علف هــاي  هــرز به ویــژه گونه هــاي 

مهاجــم، قرنطینــه و ســمي در محصــوالت کشــاورزي به خصــوص بــذور وارداتــي دارد)شــکل4(.

شکل 4. هرباريوم تخصصي علف هاي هرز

هرباريوم گياهان دارويي و آفت كش. 5
ــال  ــش )در س ــان آفت ک ــال 1350( و گیاه ــي )در س ــان داروی ــمت گیاه ــود از دو زیر قس ــمت خ ــن قس ای
1378( تشــکیل شــده اســت. هــدف از ایجــاد ایــن هرباریــوم تخصصــي ارائــه اطالعــات بــه ســایر بخش هــاي 
ــا و  ــات، کنه ه ــه آف ــا علی ــال آنه ــات فع ــژه عصــاره و ترکیب ــان به وی ــن گیاه ــرد ای ــۀ کارب ــي در زمین تحقیقات
عوامــل بیمــاري زاي گیاهــي اســت. در حــال حاضــر در ایــن مجموعــه 600 نمونــه متعلــق بــه 600 گونــه گیــاه 

ــکل5(. ــداري مي شود)ش ــش نگه ــي و آفت ک ــواص داروی داراي خ
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شکل 5. هرباريوم گياهان دارويي و آفت كش

ــس  ــژه جن ــش به ی ــي و آفت ک ــان داروی ــي گیاه ــۀ برخ ــمگیری در زمین ــت چش ــر فعالی ــال هاي اخی در س
ــه در حــال حاضــر  ــاز شــده ک ــده در بخــش رســتني ها آغ ــاه زن ــه صــورت گی Allium )در ســال 1383( ب
دارای 361 نمونــه کاشته شــده کــه قبــاًل از سراســر ایــران جمــع آوری شــده  است)شــکل6(. ایــن نمونه هــا در 
حــال حاضــر بــه بیــش از 70 گونــۀ مختلــف تعلــق دارنــد کــه از میــان آنهــا 15 گونــه اندمیــک ایــران هســتند 
ــوم بیــش از نیمــی از نمونه هــای  ــه جهــان علــم معرفــی شــده اند. بخش هایــی از ژن ــار ب ــرای نخســتین ب و ب

ایــن مجموعــه، تعییــن توالــی و در بانــک ژن ثبــت شــده اند.

شکل6. نمونه های جنس Allium دربخش رستني ها
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هرباريوم گياهان بي گل و جلبك ها. 6
ایــن قســمت از ســال 1370 و بــا شــروع تحقیقــات خــزه و جلبک شناســي در مؤسســۀ تحقیقــات گیاه پزشــکي 
پایه گــذاري شــده اســت. نمونه هــاي متنوعــي از خزه هــا، جلبک هــا و ســرخس ها در ایــن هرباریــوم 
ــه  ــب ب ــه ترتی ــا ب ــا و جلبک ه ــرخس ها، خزه ه ــای س ــداد نمونه ه ــال 1394 تع ــا س ــود. ت ــداري مي ش نگه
1300، 1500 و 737 و همچنیــن تعــداد گونه هــای آنهــا بــه ترتیــب بــه 58، 557 و 147 رســید. در ســالیان 
ــا و برنامه هــاي  ــا اجــراي پروژه ه ــالش شــده ب ــوم ت ــن هرباری ــات موجــود در ای ــر اســاس اطالع گذشــته و ب
ــوان  ــان به عن ــته از گیاه ــن دس ــي ای ــا، بررس ــي گل و جلبک ه ــان ب ــایی گیاه ــۀ شناس ــي در زمین تحقیقات
ــک  ــرل بیولوژی ــل کنت ــي و عوام ــع ژنتیک ــي، مناب ــاي گیاه ــات و بیماري ه ــگاه آف ــاري زا، پناه ــل بیم عوام

بیمارگرهــا و آفــات انجــام گیــرد )شــکل 7(.

شکل7. هرباريوم گياهان بي گل و جلبك ها

در جــدول 1 چکیــده فعالیت هــای علمــی و تحقیقاتــی مرتبــط بــا هرباریــوم وزارت جهــاد کشــاورزی ایــران 
را نشــان داده شــده اســت.

جدول1. چکيدۀ فعاليت هاي علمي و تحقيقاتي مرتبط با هرباريوم وزارت جهاد كشاورزي ايران )1354 تا 1394(

تعداد تقریبيعنوان فعالیتردیف

200طرح  / پروژۀ  تحقیقاتي اجرا شده1

400گونۀ جدید گزارش شده براي جهان2

670مقالۀ علمي-پژوهشي چاپ شده در مجالت معتبر داخلي و خارجي3

50کتاب هاي منتشر شده4

9نرم افزارهاي پژوهشي تولید شده5

18جوایز و افتخارات کشوري6
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تنوع زيستی حشرات
موزۀ  حشرات هايك ميرزايانس

)Hayk Mirzayans Insect Museum )HMIM

تأسیس: 1324
شمارۀ ثبت جهاني: 113481 

شمارۀ  ثبت میراث فرهنگي- تاریخي: 30500

موزۀ  حشرات هايك میرزايانس
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حشــرات  انــواع  از  نمونــه  میلیــون  نیــم  و  چهــار  برگیرنــدۀ  در  میرزایانــس  هایــک  حشــرات  مــوزۀ  
قــرن  یــک  طــي  پژوهشــي  فعالیت هــاي  طــي  کــه  نمونه هایــي  اســت.  مفیــد  و  خســارت زا 
 جمــع آوري شــده اند و پــس از شناســایي و بررســي امــکان خســارت زایي یــا پتانســیل مفیــد بــودن 
)به عنــوان کنترل کننــده  آفــات( بــا رعایــت اســتانداردهاي جهانــي حفــظ و نگهــداري مي شــوند. مــوزۀ حشــرات 
ــروزه  ــوزه  ام ــن م ــي شناخته شــده اســت و شناســۀ  ثبــت دارد. ای ــي و بین الملل ــس در ســطح مل هایــک میرزایان
مرجــع ارزشــمندي بــراي محققــان ســایر مؤسســه های پژوهشــي و دانشــگاه های سراســر کشــور و حتــي جهــان 
ــن  ــه ضم ــد ک ــي جهاني ان ــاي علم ــکار پروژه ه ــه، هم ــان مؤسس ــي محقق ــتوانه اي، برخ ــن پش ــا چنی ــت و ب اس

ــود.  ــي مي ش ــاي تحقیقات ــادی در هزینه ه ــي زی ــبب صرفه جوی ــازي از واردات، س ــور و بي نی ــي کش خودکفای
ــراي  ــج از اج ــه منت ــران را ک ــرات ای ــده ای از حش ــش عم ــس، بخ ــک میرزایان ــرات های ــوزۀ  حش ــر م ــال حاض در ح
طرح هــای جمــع آوري، بررســي و شناســایي فــون )مجموعــۀ  جانــوری( اســت گــردآوري کــرده اســت و ایــن کار به طــور 
ــوان  ــد به عن ــن رون ــه ای ــیدن ب ــت بخش ــوزۀ جامعی ــن م ــان ای ــي محقق ــالش کنون ــت. ت ــری اس ــال پیگی ــتمر در ح مس
ــای خارجــي  ــران، نمونه ه ــون ای ــه ف ــق ب ــاي متعل ــر نمونه ه ــزون ب ــه اســت. اف ــک ژن حشــرات خاورمیان ــن بان بزرگ تری
متعــددی، تحــت عناویــن تبــادل یــا هدیــه از کشــورهای مختلــف بــه مجموعــۀ   کلکســیون هاي موهــۀ اضافــه و نگهــداري 
مي شــوند. عــالوه بــر نمونه هــاي کمیــاب و قدیمــي، صدهــا نمونــه  تایــپ در مــوزه نگهــداری مي شــود. نمونه هــاي تایــپ 
ــواع مختلفــی  ــوری منجــر می شــوند و ان ــۀ جان ــه کشــف و توصیــف یــک گون در واقــع نمونه هــای اصلــی هســتند کــه ب
دارنــد. ایــن نمونه هــا از ارزش بســیار زیــادی برخوردارنــد و جابه جایــی آنهــا بایــد بــه دقــت بســیار انجــام گیــرد. اهمیــت 
ــق  ــای مشــابه اند و طب ــام علمــي و تشــخیص گونه ه ــن ن ــرای تعیی ــه اســتانداردی ب ــن اســت ک ــپ در ای ــای تای نمونه ه

تعریــف بایــد در شــرایط اســتانداردي قــرار گیرنــد تــا بــه همــان صورتــی کــه نگهــداری می شــوند، باقــی بماننــد. 

موقعيت مکاني موزۀ  حشرات هايك ميرزايانس 
مــوزۀ  حشــرات هایــک میرزایانــس در شــمال تهــران و در ارتفــاع 1600 متــري از ســطح دریــا واقــع شــده و از 
خیابــان یمــن بــه بلــوار شــهید چمــران دسترســي دارد. ایــن مــوزۀ در طبقــه  اول ســاختمان » مجموعــۀ تنــوع 
زیســتي و ذخایــر ژنتیکــي گیاه پزشــکي ایــران« و در پردیــس مؤسســۀ  تحقیقــات گیاه پزشــکي کشــور واقــع 
شــده اســت. مجوعــۀ  تنــوع زیســتي و ذخایــر ژنتیکــي گیاه پزشــکي ایــران )ســاختمان مــوزۀ( بــا قریــب بــه 
نیــم قــرن قدمــت، در ضلــع جنوبــی محوطــۀ  15 هکتــاری مؤسســۀ  تحقیقــات گیاه پزشــکي کشــور و در ضلــع 
شــرقی ســاختمان ســازمان تحقیقــات، آمــوزش و ترویــج کشــاورزی واقــع شــده اســت. کل زیر بنــای مفیــد 
ــات  ــر زمیــن( دارد کــه بخــش تحقیق ــا احتســاب زی ــه )ب ــع اســت و چهــار طبق ــر مرب ســاختمان 7700 مت

رده بنــدی حشــرات و مــوزۀ حشــرات هایــک میرزایانــس در طبقــۀ  دوم آن واقــع است)شــکل1(. 

شکل 1. ساختمان مجموعۀ تنوع زيستي و ذخاير ژنتيکي گياه پزشکي ايران
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تاريخچۀ  تأسيس موزۀ  حشرات هايك ميرزايانس 
و  ایــران  در  حشــرات  رده بنــدي  مطالعــات  و  حشره شناســي  علــم  پایه هــاي  نخســتین 
هجــري  چهاردهــم  قــرن  اوایــل  از  حشــرات  امــروزی  عظیــم  مجموعــه   تشــکیل  بنــای  ســنگ 
و  بــا همــت متخصصــان  به تدریــج  و  نهــاده  شــد  افشــار  بــه همــت شــادروان جــالل  و   شمســي 
عالقه منــدان توســعه و گســترش یافــت. اســتاد افشــار در ســال 1322 آزمایشــگاه کوچکي بــه نام » آزمایشــگاه 
حشره شناســي و دفــع آفــات نباتــي « راه انــدازي کــرد کــه بــا همــت شــادروان مهنــدس هایــک میرزایانــس 
)شــکل2( و بــا راهنمایــي چنــد حشره شــناس روســي از جملــه الکســاندروف، چواخیــن و کریوخیــن در ســال 
1324 بــه مجموعــه اي مهــم و شــایان توجــه در وزارت کشــاورزي وقــت تبدیــل شــد. ســال ها بعــد در ســال 
ــات و بیماري هــاي گیاهــي ســابق )مؤسســۀ  تحقیقــات  ــا تأســیس مؤسســۀ  بررســي آف 1342 خورشــیدی ب
گیاه پزشــکي کشــور(، ایــن مجموعــه  به نســبت بــزرگ بــه مؤسســه انتقــال یافــت و چنــدي بعــد در بخشــي 
مســتقل بــه نــام » بخــش تحقیقــات رده بنــدي حشــرات« متمرکــز شــد. در آن دوران حــدود 50 هــزار نمونــه  

اتاله شــده در ایــن مــوزه وجــود داشــت. 

شکل 2- مرحوم مهندس هايك ميرزايانس از بنيان گذاران موزۀ  حشرات هايك ميرزايانس
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ســال 1347 را مي تــوان نقطــۀ  عطفــي در مطالعــات فونســتیک حشــرات ایــران نام گــذاري کــرد. در ایــن 
ــن  ــران «، ای ــون حشــرات ای ــی و مســتمر » جمــع آوري، بررســي و شناســایي ف ــا تصویــب طــرح مل ســال ب
ــرح  ــتاوردهاي ط ــن دس ــي از مهم تری ــه یک ــد ک ــری ش ــده پیگی ــدون و زمان بندی ش ــورت م ــات به ص تحقیق
ــون  ــده  علمــي هم اکن ــوزۀ  ارزن ــن م ــود. ای ــت ب ــۀ  حشــرات وزارت کشــاورزي وق مذکــور، غني ســازی مجموع
بخشــی از مؤسســۀ  تحقیقــات گیاه پزشــکي کشــور اســت. در بهــار ســال 1378 و پــس از درگذشــت شــادروان 
مهنــدس هایــک میرزایانــس، بــه پیشــنهاد وزیــر کشــاورزي وقــت، ایــن مجموعــۀ  عظیــم حشــرات بــه افتخــار 

بنیان گــذار آن » مــوزۀ  حشــرات هایــک میرزایانــس« نامیــده شــد. 

قديمی ترين نمونۀ  موزه
ــی  ــام علم ــا ن ــرك ب ــه ای جیرجی ــس، گون ــک میرزایان ــرات های ــوزۀ  حش ــود در م ــۀ  موج ــن نمون قدیمی تری
Gryllomorpha adspersa Bolivar, I., 1914 از خانــواده  Gryllidae اســت کــه بیــش از یــک قــرن 

ــام اســکالرا1 جمــع آوری شــد )شــکل 3(. ــه ن پیــش در ســال 1899 توســط حشره شناســی ب

شکل 3- قديمی ترين نمونۀ  موجود در موزۀ  حشرات هايك ميرزايانس.

اعتبار ملي و بين المللي موزۀ  حشرات هايك ميرزايانس 
از بعــد ملــي، در اجــراي مــادۀ  یــک قانــون تشــکیل ســازمان میــراث فرهنگــي، صنایــع دســتي و گردشــگري 
مصــوب 23 دي مــاه 1382 خورشــیدي و نظــر بــه بــه قانــون راجــع بــه حفــظ آثــار ملــي مصــوب 12 آبــان 
ــاه 1352  ــان م ــي مصــوب آب ــار مل ــت آث ــون ثب ــاده واحــدۀ قان ــي آن و م ــۀ  اجرای ــاه خورشــیدي، نظام نام م
خورشــیدي، بنــد » ج « از مــاده واحــدۀ  قانــون تشــکیل ســازمان میــراث فرهنگــي کشــور مصــوب 10 بهمــن 
ــون اساســنامه  میــراث فرهنگــي کشــور، مصــوب 28  مــاه 1364 خورشــیدي، بنــد ششــم از مــاده ســوم قان
ــه تاییــد شــوراي سیاســتگذاري ثبــت میــراث فرهنگــي کشــور مــورخ 5  ــا ب تیرمــاه 1366 خورشــیدي و بن
الــي 8 دي  مــاه 1390 خورشــیدي؛ اثــر فرهنگــي تاریخــي مؤسســۀ تحقیقــات گیــاه پزشــکي کشــور )و کلیــت 
ســاختمان و نمونه هــاي مــوزۀ  حشــرات هایــک میرزایانــس( بــا قدمــت دورۀ پهلــوي و موقعیــت جغرافیایــي 
شــهر تهــران، بلــوار چمــران، خیابــان یمــن بــه شــمارۀ  30500 مــورخ 90/10/8 در فهرســت آثــار ملــي ثبــت 

1. Escalera
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ــار و حفــظ و احیــاي میــراث فرهنگــي و طبیعــي و  ــه امضــاي مدیــر کل محتــرم دفتــر ثبــت آث گردیــد و ب
همچنیــن معــاون محتــرم ســازمان میــراث فرهنگــي، صنایــع دســتي و گردشــگري وقــت رســید.

از بعــد بین المللــي نیــز ایــن مــوزه بــه شــمارۀ رکــورد 113481 در شــاخص جهانــي مجموعه هــاي تنــوع 
ــا  ــي ب ــم اطالعات ــن شــبکۀ عظی ــي دارد. ای ــار جهان ــت رســیده اســت و اعتب ــه ثب زیســتي )1BioCASe( ب
تبــادل اطالعــات از بانک هــاي معتبــري نظیــر Species20002 و GBIF3 تحــت اســتانداردهایي همچــون 
TDWG4 و NCD5 طبقه بنــدي و بــه روز رســاني مي شــود. حجــم زیــاد نمونه هــاي طبقه بندي شــده 

ــی  ــای حشره شناس ــا موزۀ ه ــی ب ــترده بین الملل ــای گس ــور، همکاری ه ــاط کش ــام نق ــده از تم جمع آوری ش
جهــان، انتشــار ده هــا مقالــه، کاتالــوگ و چــک لیســت حشــرات ایــران، نگــه داری ده هــا نمونــه  تایــپ، همــراه 
بــا حضــور متخصصــان مجــرب رده بنــدی حشــرات در مــوزۀ  حشــرات هایــک میرزایانــس ســبب شــد بخــش 
ــران  ــون حشــرات ای ــر تشــخیص و شناســایي ف ــا مرجــع معتب ــدي حشــرات مؤسســه، تنه ــات رده بن تحقیق

شــناخته شــود. 

مجموعه هاي موزۀ  حشرات هايك ميرزايانس
مــوزۀ  حشــرات هایــک میرزایانــس مجموعــه اي عظیــم از حشــرات ایران بــا حدود 25000 گونۀ  شــناخته شــده 
اســت. ایــن مــوزۀ در حــال حاضــر متشــکل از نــه کلکســیون بال پولــک داران، بال توری هــا، بال ریشــک داران، 
ــیل ها،  ــفیدبالک ها و پس ــنک ها، س ــن ها و س ــزاي س ــاي مج ــامل مجموعه ه ــاالن )ش ــاییان، چندجورب بال غش
ــزاي  ــاي مج ــامل مجموعه ه ــت بال مانندها )ش ــاالن، راس ــته ها(، دوب ــک ها و ش ــا، شپش ــا و زنجرك ه زنجره ه
الکلــي، سوســري ها، شــیخک ها، چوبک مانندهــا و گوشــخیزك ها(،  راســت باالن ســوزني، راســت باالن 
ــا،  ــاي بال توری ه ــه مجموعه ه ــت ک ــر اس ــایان ذک ــت. ش ــا( اس ــاوی باالن )موریانه ه ــان و مس سخت بال پوش
بال غشــاییان، چندجوربــاالن )بــه غیــر از ســفیدبالک ها و پســیل ها و شپشــک ها( و دوبــاالن همگــي در یــک 
ســالن بــزرگ نگهــداري مي شــوند. مجموعه هــاي بال پولــک داران، راســت بال مانندها و سخت بال پوشــان 
به واســطۀ  تعــدد نمونــه، به تفکیــک در ســالن هاي مجــزا جــاي گرفته انــد. همچنیــن مجموعه هــاي 
بال ریشــک داران، ســفیدبالک ها و پســیل ها، شپشــک ها و مســاوی باالن در ســالن هاي جــدا قــرار داده 
شــده اند. حشــرات در داخــل ســالن ها در کمدهــاي چوبــي مخصــوص نگهــداري نمونه هــاي ســوزن خــورده، 
ظــروف الکلــي و یــا در قالــب اســالید نگهــداري مي شــوند. شــایان ذکــر اســت کــه در مجمــوع در ایــن مــوزۀ 
ــي، نمونه هــای خارجــي  ــر نمونه هــاي ایران ــزون ب ــه اف ــپ نگهــداري مي شــود. البت ــه  تای بیــش از 1600 نمون
ــر  ــتي و ذخای ــوع زیس ــه   تن ــه مجموع ــف ب ــورهای مختل ــه از کش ــا هدی ــادل ی ــن تب ــت عناوی ــددی تح متع

ژنتیکــي گیــاه  پزشــکي ایــران اضافــه و نگهــداري مي شــوند.
تکمیــل و غنــاي مــوزۀ همــواره مــد نظــر اعضــاي هیــأت علمــي بخــش تحقیقــات رده بنــدي حشــرات 
ــورت  ــش ص ــان بخ ــط محقق ــال توس ــر س ــي در ه ــفرهاي علم ــته س ــق آن، پیوس ــور تحق ــه منظ ــوده و ب ب
مي گیــرد، امــا نقطــۀ  عطــف آنهــا ســال 1347 و آغــاز اجــراي طــرح ملــي جمــع آوري، بررســي و شناســایي 
فــون حشــرات ایــران بــود کــه تــا ســال 1377 به طــور مســتمر ادامــه داشــت. هــر ســاله ســفرهاي علمــي 
متعــددي بــه نقــاط مختلــف کشــور انجــام گرفــت و نمونه هــاي بســیاري بــه ایــن مــوزه اضافــه شــد. از آن 
پــس بــا جــذب نیروهــاي بیشــتر و افــراد متخصــص و اجــراي طرح هــاي مجــزا، ایــن رونــد ادامــه یافــت و در 

1. Biological Collection Access Services [http://www.biocase.org/]
2. Catalogue of Life Programme [http://www.species2000.org/]
3. The Global Biodiversity Information Facility [http://www.gbif.org/]
4. International Working Group on Taxonomic Databases [http://www.tdwg.org/]
5. Natural Collections Description TDWG subgroup [http://www.tdwg.org/activities/ncd/]
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فاصلــۀ  ســال هاي 1389-1374 مجــددا اوج گرفــت، حاصــل یافته هــاي اعضــاي هیــآت علمــي ایــن بخــش 
بــه صــور گوناگــون اعــم از گزارش هــاي پژوهشــي، مقــاالت علمــي و کتــب عرضــه مي شــود کــه در دو دهــه  

گذشــته اجــراي طرح هــا و انتشــار مقــاالت علمــي نمــود بســیاري داشــته اســت. 

1 .)Lepidoptera( كلکسيون بال پولك داران
ــدۀ  گیاه خــوار محســوب می شــود کــه نمونه هــاي  ــان موجــودات زن ــن دودم ــک داران بزرگ تری راســتۀ بال پول
مختلفــي از آفــات مهــم کشــاورزي را در خــود جــاي داده انــد. در حــال حاضــر بیــش از 146000 گونــۀ پروانــه 
ــه  ــران ب ــده در ای ــایي ش ــک دار شناس ــاي بال پول ــداد کل گونه ه ــا تع ــت، ام ــده اس ــناخته ش ــا ش در کل دنی
زحمــت بــه 3000 گونــه مي رســد و ایــن در حالــي اســت کــه گمــان مــي رود بــه لحــاظ شــرایط آب و هوایــي 
ــم یادشــده باشــد.  ــر رق ــران بیــش از ســه براب ــران، تعــداد کل گونه هــاي موجــود در ای ــرد ای ــه ف منحصــر ب
ایــن  راســته  شــامل 47 باالخانــواده، 124 خانــواده و 250 زیرخانــواده اســت. مجموعــۀ  بال پولــک داران مــوزۀ  
ــاب  ــه حس ــه ب ــک داران در خاورمیان ــاي بال پول ــن مجموعه ه ــي از کامل تری ــس یک ــک میرزایان ــرات های حش
می آیــد کــه بیــش از 1/5 میلیــون نمونــه را در خــود جــاي داده  اســت )شــکل 4( کــه از ایــن میــان نزدیــک 
بــه 2000 نمونــه )شــامل بیــش از 500 گونــه( Exotic هســتند )شــکل 5( و بقیــه از قســمت های مختلــف 
ــه  از آنهــا  شناســایي شــده اســت. در ایــن مــوزۀ  ایــران جمــع آوری شــده  اند کــه تاکنــون حــدود 2000 گون
ــاي  ــداد گونه ه ــترین تع ــود دارد و بیش ــه وج ــک داران نمون ــاي بال پول ــد باالخانواده ه ــش از 70 درص از بی
 Geometroideaو Noctuoidea، Pyraloidea ــوادۀ ــه ســه باالخان ــق ب شناســایی شــده به ترتیــب متعل

ــت.  ــا اس ــاي روزپرك ه و خانواده ه

شکل 4. نماي داخلي سالن بال پولك داران



75 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

امنیت و سالمت غذایی، ذخایر ژنتیکی

شکل 5. نمايي از جعبه هاي مخصوص نگهداري پروانه ها در سالن بال پولك داران

ــه و  ــه 35 گون ــه ب ــتند ک ــپ( هس ــامل 22 هولوتای ــپ )ش ــه تای ــده، 534 نمون ــای شناسایی ش ــان نمونه ه از می
ــه تعــداد  ــد. طــي چهــل ســال گذشــته به طــور پیوســته ب ــواده تعلــق دارن ــه از 49 جنــس و 18 خان 47 زیرگون
نمونه هــاي ایــن کلکســیون افــزوده شــده اســت، امــا از ســال 1375 بــا جــذب و پــرورش نیروهــاي متخصــص و 
برقــراري ارتبــاط بــا متخصصــان خارجــي و مأموریت هــاي مشــترك در ایــران، ایــن رونــد شــتاب بیشــتري گرفــت، 

ــزوده شــده اســت. ــن مجموعــه اف ــه ای ــه ب به طــوري کــه طــي ســال هاي 94-1384، حــدود 25000 نمون

2 .)Neuroptera( كلکسيون بال توری ها
راســتۀ بال توری هــا دارای پراکنــش جهانــی اســت و تاکنــون بیــش از 5000 گونــه از آن در دنیــا شناســایی 
شــده اســت. تعــداد نمونه هــاي مجموعــۀ  بال توری هــای نگهــداری شــده در مــوزۀ حشــرات هایــک 
میرزایانــس بــه بیــش از 5000 مي رســد. رونــد جمــع آوري نمونه هــا بــه دلیــل پــرورش و اســتفاده از نیــروي 
متخصــص از یــک دهــه  قبــل رو بــه افزایــش اســت. قدیمی تریــن نمونــۀ  نگهــداری شــده در ایــن مجموعــه 
ــاز مي گــردد. تعــداد گونه هــاي شناسایي شــدۀ  ایــن کلکســیون در حــال توســعه  ــه ســال 1972 میــالدی ب ب

ــواده  Myrmeleontidae هســتند )شــکل 6(.  ــه خان ــق ب ــه 20 عــدد مي رســد کــه اغلــب متعل ب
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شکل 6. نمايي از يکي از جعبه هاي مخصوص نگهداري بال توري ها

3 . )Thysanoptera( كلکسيون بال ريشك داران
حشــرات راســتۀ  بال ریشــک داران، حشــراتي به نســبت کوچــک )اغلــب بــه طــول 2-1 میلیمتــر( و باریکی انــد 
کــه بیشــتر در نواحــي گرمســیري پراکنده انــد و تاکنــون حــدود 6000 گونــه از آنهــا شناســایي شــده اســت. 
 Phlaeothripidae و Thripidae حــدود 93 درصــد از گونه هــاي شناخته شــدۀ تریپس هــا در دو خانــوادۀ
قــرار دارنــد و بیشــترین بال ریشــک داران آفــت، متعلــق بــه خانــوادۀ Thripidae هســتند کــه تاکنــون بیــش 
ــدادي از  ــوار، تع ــا گیاه خ ــب تریپس ه ــت. اغل ــده اس ــناخته ش ــا ش ــواده در دنی ــن خان ــه از ای از 1700 گون
ــات مکنــده و نیــز  ــن آف آنهــا قارچ خــوار و تعــدادي نیــز شــکارگرند. ایــن کلکســیون مجموعــه اي از مهم تری
تریپس هــاي شــکارگر را در خــود جــاي داده و حــدود 3000 اســالید )نمونــه( را شــامل مي شــود کــه متعلــق 
بــه 61 گونــه از 27 جنــس هســتند )شــکل 7(. در یــک دهــۀ  گذشــته نیــز بــه دنبــال جــذب نیــروي متخصص 

تعــداد نمونه هــای ایــن مجموعــه، بیشــترین افزایــش را داشــته اســت.
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شکل 7. نمايي از كمد مخصوص نگهداري اساليدهاي بال ريشك داران

4 .)Hymenoptera( كلکسيون بال غشاييان
در مــوزۀ  حشــرات هایــک میرزایانــس حــدود 200000 نمونــه از راســتۀ  بال غشــاییان )زنبورهــا( وجــود دارد 
کــه از میــان آنهــا تاکنــون حــدود 850 گونــه شناســایي شــده کــه بــه صــورت خشــک در داخــل مجموعــه یــا 

ــکل و همچنیــن به صــورت اســالید میکروســکوپي نگهــداري مي شــوند )شــکل های 8 و 9(.  درون ال

شکل 8. نمايي از سالن نگهداری  مجموعه هاي بال توري ها، بال غشاييان، دوباالن، زنجره ها و زنجرک ها، سن ها و سنك ها و شته ها
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شکل 9. نمايي از يکي از جعبه هاي مخصوص نگهداري زنبورها

ــن  ــي از ســال 1325 و همچنی ــان ایران ــاالت نوشته شــده توســط محقق ــع بررسي شــده، در مق براســاس مناب
گونه هایــي از ایــران کــه توســط محققــان خارجــي جمــع آوري و ثبــت شــده اند، تاکنــون حــدود 950 گونــه 
ــن،  ــر ای ــالوه ب ــت. ع ــش اس ــه افزای ــرعت رو ب ــداد به س ــن تع ــده و ای ــزارش ش ــور گ ــاییان از کش از بال غش
ــي  ــۀ الکل ــالید و 100 نمون ــدود 500 اس ــامل ح ــفیدبالک ها ش ــد س ــد و هیپرپارازیتوئی ــاي پارازیتوئی زنبوره

هســتند کــه بــه 28 گونــه از هفــت جنــس تعلــق دارنــد. 
ــش  ــا انجــام ســفرهاي علمــي متخصصــان افزای ــاله ب ــر س ــز ه ــوزه نی ــاي بال غشــاییان م ــداد نمونه ه تع
داشــته اســت، امــا طــي چهــل ســال گذشــته نزدیــک بــه 180000 نمونــه بــه ایــن کلکســیون اضافــه شــده 
کــه بیشــترین تعــداد یعنــي حــدود 80000 نمونــه در ســال هاي 79-1369 جمــع آوري افــزوده شــده اند کــه 

ــد. ــک و الکلي ان ــاي خش ــامل نمونه ه ش

5 .)Hemiptera( كلکسيون چندجورباالن
ــا  ــف( ســن ها و ســنک ها، ب( ســفیدبالک ها و پســیل ها، ج( زنجره ه ــج بخــش ال ــامل پن ــن کلکســیون ش ای
ــالیدهای  ــورت اس ــط به ص ــته ها فق ــان، ش ــن می ــه از ای ــت ک ــته ها اس ــک ها، ه( ش ــا، د( شپش و زنجرك ه
ــه صــورت خشــک و ســوزن زده وجــود  ــا و ســن ها و ســنک ها فقــط ب ــا و زنجرك ه ــاده هســتند، زنجره ه آم
ــه  ــر س ــه ه ــیل ها ب ــفیدبالک ها و پس ــک، س ــاده و خش ــالیدهای آم ــکل اس ــه دو ش ــک ها ب ــد و شپش دارن

شــکل الکلــی، اســالیدهای آمــاده و خشــک و ســوزن زده در مــوزه وجــود دارنــد. 
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 )Heteroptera( مجموعۀ  سن ها و سنك ها )الف
ــان،  ــن می ــه از ای ــای داده ک ــود ج ــه را در خ ــا 30000 نمون ــی 25000 ت ــور تقریب ــه به ط ــن مجموع ای
ــه  ــن مجموع ــپ در ای ــه تای ــن، 20 نمون ــر ای ــالوه ب ــکل 10(. ع ــده اند )ش ــایی ش ــه شناس ــدود 300 گون ح
 Miridae ــای ــه خانواده ه ــوط ب ــای مرب ــیون، نمونه ه ــن کلکس ــش ای ــن بخ ــوند. غنی تری ــداري می ش نگه
ــترده از  ــرداری گس ــال نمونه ب ــار س ــی چه ــوادۀ  Miridae ط ــای خان ــت. نمونه ه و Pentatomidae اس
ــاوری جمــع آوری شــده و  ــاالن، پروفســور لین ــدی نیم ب ــا متخصــص فنالن ــراه ب ــف کشــور هم مناطــق مختل
ــۀ  ــر 10000 نمون ــغ ب ــد. همچنیــن بال ــه همیــن خانواده ان بیشــترین گونه هــای شناسایی شــده نیــز متعلــق ب

ــد.  ــق دارن ــوادۀ Anthocoridae تعل ــه خان ــه ب ــن مجموع ای

شکل 10. نمايي از يکي از جعبه هاي مخصوص نگهداري سن ها

)Psylloidea( و پسيل ها )Aleyrodidae( مجموعۀ  سفيدبالك ها )ب
ســفید بالک ها حشــراتي ریــز بــه طــول 3-1 میلیمتــر بــا دامنــۀ انتشــار وســیع اند. خانــوادۀ ســفید بالک ها بــا بیــش از 1500 
گونــه  توصیف شــده در دنیــا، داراي تعــداد زیــادي گونــه  آفــت اســت کــه بــه گیاهــان زراعــي، زینتــي و درختــان میــوه حملــه 
مي کننــد و از آفــات اقتصــادي محســوب مي شــوند. در ایــن مجموعــه از ســفیدبالک ها حــدود 3000 اســالید )نمونــه( متعلــق 
بــه 65 گونــه از 20 جنــس و از پســیل ها حــدود 50 اســالید و 500 نمونــۀ  اتالــه  شــده و الکلــي، متعلــق بــه 15 گونــه از 10 
جنــس نگهــداری می شــوند )شــکل 11(. همچنیــن بیــش از 15000 نمونــه جــزو نمونه هــاي خشــک هســتند. عــالوه بــر ایــن، 
تعــداد هولوتایپ هــای ایــن مجموعــه ســه اســالید و تعــداد پاراتایپ هــا، 128 اســالید و بیــش از 160 نمونــۀ  خشــک اســت. 

ــۀ  ســال هاي 94-1384 صــورت گرفــت.  بیشــترین افزایــش نمونه هــاي ســفیدبالک ها و پســیل ها در فاصل
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شکل 11. نمايي از كمد مخصوص نگهداري اساليدهاي سفيدبالك ها و پسيل ها

ج( مجموعۀ  زنجره ها و زنجرک ها
در مجمــوع حــدود 250000 نمونــه از زنجره   هــا و زنجرك هــا )زیرراســتۀ  Auchenorrhyncha( در 
 Fulgoromorpha  ــتۀ ــه دو فروزیرراس ــته ب ــن زیرراس ــکل 12(. ای ــد )ش ــاي گرفته ان ــه ج ــن مجموع ای
ــتۀ  ــه فروزیرراس ــوط ب ــاي مرب ــد از نمونه ه ــدود 80 درص ــه ح ــود ک ــیم مي ش و Cicadomorpha تقس
ــاي  ــان نمونه ه ــده اند. از می ــایي ش ــوزه شناس ــود در م ــتۀ  دوم موج ــد از فروزیرراس ــدود 30 درص اول و ح
شناسایي شــده،  بیــش از 200 نمونــه  تایــپ هســتند کــه بــه حــدود 65 گونــه تعلــق دارنــد. افزایــش تعــداد 
ــز در  ــا نی ــداد نمونه ه ــترین تع ــد و بیش ــه ش ــمگیري مواج ــد چش ــا رش ــال 1379 ب ــوزۀ از س ــاي م نمونه ه

ــد. ــزوده ش ــس اف ــک میرزایان ــرات های ــوزۀ  حش ــه م ــال هاي 84-1379 ب ــۀ س فاصل

د( مجموعۀ  شپشك ها
ــق  ــه( متعل ــي )Coccoidea( حــدود 20000 اســالید )نمون اســالیدهاي میکروســکوپي شپشــک هاي گیاه
ــه  ــون 280 گون ــوند. تاکن ــداري مي ش ــوص نگه ــد مخص ــک کم ــتۀ  Sternorrhyncha در ی ــه زیرراس ب
ــا  ــد نمونه ه ــدود 70 درص ــکل 13(. ح ــت )ش ــده اس ــزارش ش ــران گ ــواده از ای ــي از 13 خان ــک  گیاه شپش
ــود  ــک هاي آردآل ــوادۀ شپش ــس از آن، خان ــپردار Diaspididae، و پ ــک هاي س ــوادۀ  شپش ــه خان ــوط ب مرب
شپشــک هاي  خشــک  نمونه هــاي  هســتند.   Coccidae نرم تــن  شپشــک هاي  و   Pseudococcidae
ــان نمونه هــاي شناسایي شــده بیــش از 100  ــه ای نگهــداري مي شــود. از می جمع آوري شــده در کمــد جداگان

ــد.  ــه تعلــق دارن ــه تایــپ هســتند کــه بــه حــدود 15 گون نمون
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شکل 12. نمايي از يکي از جعبه هاي مخصوص نگهداري زنجره ها

شکل 13. نمايي از كمد مخصوص نگهداري اساليدهاي شپشك ها
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ــادي  ــا شــتاب زی ــروي متخصــص ب ــا جــذب نی ــا از ســال 1369 ب ــش نمونه ه ــد افزای ــه رون ــن مجموع در ای
ــد.  ــزوده ش ــوزه اف ــه م ــال هاي 94-1384 ب ــه  س ــا در فاصل ــداد نمونه ه ــترین تع ــت و بیش ــی گرف فزون

د( مجموعۀ  شته ها 
شــته ها اعضــاي باالخانــوادۀ  Aphidoidea هســتند کــه در زیرراســتۀ  Stenorrhyncha جــاي مي گیرنــد. 
ــوادۀ   ــه خان ــق ب ــا متعل ــب آنه ــه اغل ــناخته شــده اســت ک ــا ش ــا در دنی ــه از آنه ــون حــدود 4400 گون تاکن
ــد،  ــت مي شــوند و بیشــتر مونوفاژن ــا یاف ــه جــاي دنی ــروه از حشــرات در هم ــن گ Aphididae هســتند. ای
امــا گونه هــاي پلي فــاژ نیــز در میــان آنهــا وجــود دارنــد. بیــش از 250 گونــه از شــته ها در دنیــا روي انــواع 
محصــوالت کشــاورزي فعالیــت دارنــد. برخــي از آنهــا نیــز ناقــل عوامــل بیمــاري زاي گیاهــي هســتند. در مــوزۀ  
ــۀ   ــه 482 گون ــود دارد ک ــاده وج ــالیدهای آم ــورت اس ــته به ص ــۀ ش ــدود 2000 نمون ــس ح ــک میرزایان های

ــکل 14(.  ــوند )ش ــامل مي ش ــده را ش شناسایی ش

شکل 14. نمايي از كمد مخصوص نگهداري اساليدهاي شته ها
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6 .)Diptera( كلکسيون دوباالن
ــی از  ــا یک ــواده در دنی ــس و 150 خان ــده از 10000 جن ــۀ  شناسایی ش ــا 150000 گون ــاالن ب ــتۀ  دوب راس
ــاظ  ــم از لح ــته ه ــن راس ــای ای ــیاری از گونه ه ــود. بس ــوب می ش ــرات محس ــته های حش ــن راس مهم تری
ــاالن  ــۀ  دوب ــده در مجموع ــداری ش ــای نگه ــد. نمونه ه ــیاری دارن ــت بس ــاورزی، اهمی ــم کش ــکی و ه پزش
ــور  ــط ت ــده توس ــک )جمع آوري ش ــای خش ــی نمونه ه ــروه اصل ــه دو گ ــس ب ــک میرزایان ــرات های ــوزۀ حش م
ــه بشــقابی2( تقســیم می شــوند  ــۀ  مالیــز1 و تل حشــره گیری( و نمونه هــای الکلــی )جمع آوري شــده توســط تل
ــه از خانواده هــای مختلــف  ــد. از ایــن تعــداد تاکنــون800 گون ــر می گیرن ــه را درب کــه حــدود 140000 نمون
ــه  تایــپ نیــز در ایــن مجموعــه نگهــداری مــی شــوند.  ــه عــالوه 40 نمون شناســایی شــده اند )شــکل 15(. ب
طــي چهــل ســال گذشــته، همــواره بــر تعــداد نمونه هــاي دوبــاالن ایــن مــوزۀ افــزوده شــده، امــا بیشــترین 
ــه و در  ــه یــک دهــۀ  گذشــته اســت. در فاصلــۀ  ســال هاي 89-1384، 15000 نمون ــوط ب ــد افزایــش مرب رون
ــه ایــن مجموعــه افــزوده شــد کــه حاصــل اجــراي طرح هــاي متعــدد  ــه ب مــدت 94-1389، 178000 نمون
ــوار  ــس و خونخ ــل میازی ــاي عام ــا مگس ه ــارزه ب ــایي و مب ــع آوري، شناس ــاص » جم ــرح خ ــژه ط و به وی

ــد. ــران« مي باش ــدۀ  ای ــق حفاظت ش ــي مناط ــتانداران وحش پس

شکل 15. نمايي از يکي از جعبه هاي مخصوص نگهداري دوباالن

1. Malaise trap
2. Pan trap
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7 .)Orthopteroidea( كلکسيون باالراستۀ  راست بال مانندها
ــي و  ــردان اروپای ــمندان و جهانگ ــاي دانش ــا و پژوهش ه ــا جمع آوري ه ــران ب ــت بال مانندهاي ای ــون راس ف
ــي  ــان اواروف1 و ب ــن می ــود. در ای ــوب مي ش ــه محس ــورد توج ــاي م ــن گروه ه ــي، از مقدم تری ــژه روس به وی
 بینکــو2 مقــاالت متعــددي در ایــن زمینــه نگاشــتند کــه هــم اکنــون نیــز معتبرنــد. شــادوران مهنــدس هایــک 
میرزایانــس در مــورد فــون راســت بال مانندهاي ایــران بســیار کوشــش کــرد. رونــد گــردآوري و تنظیــم ایــن 
کلکســیون در ســال 1341 و بــا تأســیس مؤسســۀ  بررســي آفــات و بیماري هــاي گیاهــي و در نهایــت بخــش 
تحقیقــات رده بنــدي حشــرات تمرکــز بیشــتري یافــت. بــه جــز شــادروان میرزایانــس، ایــن کلکســیون طــي 
ــر  ــر علي اکب ــاس هاشــمي، دکت ــدس عب ــاني همچــون مهن ــرن محــل پژوهــش ملخ  شناس ــم ق ــه نی ــب ب قری
ســلطاني، دکتــر مورالــس3، دکتــر پوپــوف و دکتــر مفیــدي نیســتانک بــوده کــه در مجمــوع بیــش از 500000 
نمونــه حشــره متعلــق بــه بیــش از 700 گونــه را در خــود جــاي داده اســت و حــدود 90 درصــد از گونه هــاي 
ــم  ــه اه ــدگان، ک ــن پژوهن ــاي ای ــکل 16(. یافته ه ــود )ش ــامل مي ش ــران را ش ــده از ای ــزارش ش ــا به حال گ ت
آنهــا در پایــان ایــن مجموعــه ارائــه شــده، در کتــب مرجــع، نشــریات ادواري، مجله هــاي معتبــر و تخصصــي 
ــز  ــع و نی ــن مناب ــت. ای ــه اس ــار یافت ــي انتش ــاي تحقیقات ــي طرح ه ــای نهای ــي و گزارش ه ــي و خارج داخل
ــوند،  ــداري مي ش ــت بال مانندها نگه ــالن راس ــه در س ــش ک ــن بخ ــدۀ ای ــرات طبقه بندي ش ــه حش مجموع
ــه  ــران محســوب مي شــود و نیازهــاي کشــور در زمین ــت دار تشــخیص راســت بال مانندهاي ای مرجــع صالحی

ــد. ــن مي کن ــک را تأمی ــاي نزدی ــا و گروه ه ــونومي ملخ ه تاکس

شکل 16. نمايي از سالن راست بال مانندها. در انتها كمدهاي مخصوص نگهداري نمونه هاي الکلي راست باالن ديده مي شوند.

ــک  ــت ی ــاًل تح ــه قب ــت ک ــف اس ــته هاي مختل ــي از راس ــامل مجموعه های ــت بال مانندها ش ــیون راس کلکس
راســتۀ  Dictyoptera خوانــده مي شــد و امــروزه تحــت گــروه Orthoptera sensu lato معرفــي 
ــارم  ــه یک چه ــب ب ــده، قری ــۀ شناخته ش ــش از 800 گون ــا بی ــران، ب ــت بال مانندهاي ای ــون راس ــوند. ف مي ش
ــت.  ــه اس ــور توج ــي در خ ــه رقم ــود ک ــامل مي ش ــان را ش ــروه در جه ــن گ ــده  ای ــاي شناخته ش گونه ه
سوســري ها )Blattodea( بــه جهــت اهمیــت بهداشــتي، جایــگاه خاصــي در ایــن باالراســته دارنــد و جــزو 
1. Sir Boris Uvarov
2. Bey-Bienko
3. Morales
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ــا  ــد. کلکســیون راســت بال مانندها ب ــرار گرفته  ان ــورد پژوهــش ق راســته هاي کوچکــي هســتند کــه بیشــتر م
در اختیــار داشــتن قدیمي تریــن نمونــۀ  مــوزۀ  هایــک میرزایانــس و تنــوع چشــمگیر، بزرگ تریــن کلکســیون 
ــن  ــه ای ــق ب ــه محســوب مي شــود. در مجمــوع، نمونه هــای نگهــداری شــدۀ متعل ــن دســت در خاورمیان از ای
کلکســیون در مــوزۀ حشــرات هایــک میرزایانــس بــه حــدود نیــم میلیــون نمونــه بالــغ می شــود. از ایــن تعــداد 
ــواع تایــپ نیــز در ایــن مجموعــه نگهــداری  ــه  ان ــه عــالوه 98 نمون ــه شناســایی شــده اند. ب حــدود 370 گون

ــکل 17(. ــوند )ش می ش

شکل 17. نمايي از يکي از جعبه هاي مخصوص نگهداري ملخ ها در سالن راست بال مانندها

)Orthoptera sensu stricto( مجموعۀ  نمونه هاي سوزني راست باالن )الف
بخــش اعظــم فــون راســت بال مانندهاي ایــران )حــدود 85 درصــد( مربــوط بــه راســتۀ  راســت بــاالن مي باشــد 
کــه به صــورت ســنتي و ســوزن خورده در جعبه هــا و کمدهــاي مخصــوص نگهــداري مي شــوند. ایــن راســته 
ــات  ــزو آف ــب ج ــه اغل ــت ک ــا و آب دزدك هاس ــاخک بلند، جیرجیرك ه ــاخک کوتاه و ش ــاي ش ــامل ملخ ه ش
عمومــي محســوب مي شــوند. راســتۀ  راســت باالن بــه ســبب طغیــان و مهاجــرت برخــي آفــات عمومــي نظیــر 
 Schistocerca( ــي ــخ صحرای ــوم مل ــا هج ــي Dociostaurus moroccanus Thunb ، ی ــخ مراکش مل
gregaria Foesk( همــواره مــورد توجــه حشره شناســان بــوده اســت. البتــه بــا اینکــه در نظــر اول خســارت 
ملخ هــای غیــر مهاجــر به مراتــب کمتــر از صدمــات ملــخ مراکشــی و صحرایــي در ســال های طغیــان اســت، 
چــون حملــۀ  ملخ هــاي بومــي هــر ســاله و دائمــی اســت و از طــرف دیگــر ســطح آلــوده چندیــن برابــر اســت؛ 

خســارت ناشــی از ملــخ هــای بومــی، اگــر بیشــتر از زیــان ملخ هــای مهاجــر نباشــد کمتــر هــم نیســت.
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ــه داری شــده  ــای نگ ــف شــده اســت. در مجمــوع، نمونه ه ــان توصی ــه راســت بال در جه حــدود 20000 گون
متعلــق بــه ایــن مجموعــه در مــوزۀ حشــرات هایــک میرزایانــس بــه حــدود 410000 نمونــه بالــغ می شــود. 
از ایــن تعــداد 240 گونــه شناســایی شــده اند. بــه عــالوه 80 نمونــۀ تایــپ نیــز در ایــن مجموعــه نگهــداری 

می شــوند.

)Orthoptera sensu stricto( مجموعۀ  نمونه هاي الکلي راست باالن )ب
بیشــتر  نمونه هــای موزه هــا در جهــان بــا روش هــای ســنتي نگهــداری می شــوند و خشــک و ســوزن خورده اند. 
ــد.  ــت می کن ــه شــدت اف ــد ســال( ب ــس از چن ــژه پ ــی )به وی ــن نمونه های ــت DNA در چنی ــت و کمی کیفی
از ســال 1389 بــا توجــه بــه ضــرورت صیانــت از ذخایــر ژنتیکــی فــون حشــرات کشــور، جمــع آوری الکلــی و 
شناســایی فــون ملخ هــای سرتاســر ایــران و تأســیس بانــک اطالعاتــی حشــرات الکلــی مدنظــر قــرار  گرفــت. 
ــود،  ــودی DNA می ش ــع ناب ــک، مان ــکل اتیلی ــا در ال ــداری نمونه ه ــتن و نگه ــه کش ــه اینک ــه ب ــا توج ب
تأســیس بانک هــای نمونه هــای الکلــی و ایجــاد آزمایشــگاه های تاکســونومی در بســیاری از موزۀ هــای 
حشره شناســی جهــان در اولویــت ویــژه ای قــرار گرفتــه   اســت. ازایــن رو ایجــاد چنیــن بانکــي اقتضــای اجــرای 

مطالعــات مولکولــی تاکســونومی و فیلوژنــی منطقــه ای و جهانــی در آینــده اســت. 
ــد )شــکل  ــاي  گرفته ان ــد ج ــک در ســه کم ــکل اتیلی ــاوي ال ــاي ح ــه، شیشــه ها و لوله ه ــن مجموع در ای
16( و در مجمــوع حــدود 85000 نمونــه وجــود دارنــد. حــدود نیمــي از نمونه هــاي ایــن مجموعــه شناســایي 
ــای  ــک نمونه ه ــل بان ــا تکمی ــط اکســل در دســت اجراســت. ب ــا در محی ــل داده ه ــان تکمی شــده اند و همزم
الکلــی شناسایی شــدۀ  ملخ هــای ایــران، مقدمــات اجــرای پژوهش هــای مولکولــی در ســطح منطقــه و 

ــد شــد. ــم خواه ــان فراه ــز دانشــگاهی جه ــا و مراک ــا موزه ه ــای علمــی ب ــکان همکاری ه ــش ام افزای
ــه ایــن مجموعــه در مــوزۀ حشــرات هایــک میرزایانــس  در مجمــوع، نمونه هــای نگهداری شــده متعلــق ب

ــه شناســایی شــده اند.  ــغ می شــود. از ایــن تعــداد 60 گون ــه بال ــه حــدود 83000 نمون ب

)Blattodea( مجموعۀ  سوسري ها )ج
سوســري ها هــم از منظــر کشــاورزي و هــم از لحــاظ بهداشــتي اهمیــت دارنــد. غالب گونه هــا در طبیعــت و دور 
از جوامــع انســاني و اغلــب در مناطــق حــاره اي و شــبه حاره اي زندگــي مي کننــد و بــا رژیــم همه چیزخــواري 
و پســمانده خواري، تأثیــری مفیــد در بازگردانــدن مــواد آلــي بــه طبیعــت دارنــد. برخــي گونه هــاي سوســري 
ــا  ــي ب ــر، و همچنیــن مراکــز بهداشــتي- درمان ــازل و معاب ــي و رســتوران ها، من ــواد غذای ــز در انبارهــاي م نی
تغذیــه از مــواد غذایــي و ضایعــات و نیــز انتقــال برخــي بیماري هــا، نظیــر ســیاه زخم، اســهال خونــي، طاعــون 
ــک و  ــاي تاری ــکاف ها و کنج ه ــا در ش ــب فعال اند و روزه ــب ش ــري ها، اغل ــکل آفرین اند. سوس ــذام مش و ج

مرطــوب اســتراحت مي کننــد.
ــداری  ــای نگه ــوع، نمونه ه ــت. در مجم ــده اس ــف ش ــان توصی ــري در جه ــه سوس ــدود 4500 گون ح
ــغ  ــه بال ــدود 1500 نمون ــه ح ــس ب ــک میرزایان ــرات های ــوزۀ حش ــه در م ــن مجموع ــه ای ــق ب ــده متعل ش
ــۀ  تایــپ نیــز در ایــن مجموعــه   می شــود. از ایــن تعــداد 25 گونــه شناســایی شــده اند. بــه عــالوه پنــج نمون

نگهداری می شوند.

)Mantodea( مجموعه  شيخك ها )د
شــیخک، آخونــدك یــا راهبــک، در برخــي از مناطــق ایــران بــه قاطرُکــش نیــز معــروف  اســت. زیــرا اعتقــاد 
بــر ایــن اســت کــه بــزاق دهــان ایــن حشــرات قــادر اســت قاطــر را مســموم کنــد. در بــارۀ وجــه تســمیه آنهــا 
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بایــد گفــت کــه ایــن حشــرات شــکارگر کــه عمومــاً ســبز، باریــک و کشــیده بــا پاهایــی دراز، ســري بــزرگ و 
ــه ســمت  ــدن ب ــد، هنگامــی کــه آرام می ایســتند، پاهــای جلویــي خــود را همچــون دعاخوان دو جفــت بال ان
  Mantis، ــه ــی، ب ــای فرنگ ــیاری از زبان ه ــیخک و در بس ــه ش ــی، ب ــن رو در فارس ــد؛ ازای ــه می دارن ــو نگ جل
Mantodea یــا ماننــد آن معروف انــد )Mantis واژه ای یونانــی بــه معنــای پیامبــر و دعاخــوان اســت(. وجــه 
مشــخصۀ اصلــی شــیخک ها پیــش قفس ســینه  کشــیده و پاهــای جلویــی شــکارگر اســت. در ایــن حشــرات 
کوکســای جلویــی بلنــد و متحــرك و ران و ســاق جلویــی پاهــای جلویــی معمــوالً همــراه بــا خارهــای ســخت 
و محکــم اســت. خارهــای ایــن قطعــات بــرای اینکــه طعمــه را بــه چنــگ بیاورنــد روی هــم قــرار می گیرنــد 

ــوند.  ــت می ش و چف
ایــن گــروه از حشــرات بــه دلیــل آنکــه هیــچ گاه، البتــه به درســتي، آفــت محســوب نمي شــدند، 
ــمار  ــه ش ــد ک ــل باش ــن دلی ــه همی ــاید ب ــده اند و ش ــع ش ــان واق ــه حشره شناس ــورد توج ــر م به نســبت کمت
ــالل  ــوند، در خ ــداري مي ش ــي نگه ــر جهان ــاي معتب ــه در موزۀ ه ــیخک ک ــپ ش ــاي تای ــادی از نمونه ه زی
ــن رو  ــردآوري شــده اند و ازای ــته گ ــن راس ــر تاکســونومي و فونســتیک خــاص ای ــز ب ــاي غیرمتمرک پژوهش ه
ــگ  ــاط گن ــیخک ها، نق ــونومیک ش ــط تاکس ــح رواب ــان صحی ــته، در بی ــن راس ــان ای ــدود متخصص ــن مع بی
ــاد  ــر زی ــم اهمیــت انکارنشــدنی و تأثی ــده می شــود و اجمــاع نظــر اندکــی وجــود دارد. علی رغ متعــددی دی
ــتی و  ــوع زیس ــارۀ تن ــی در ب ــی جامع ــون بررس ــاورزی، تاکن ــی و کش ــتم های طبیع ــیخک ها در اکوسیس ش
پراکنــش جغرافیایــی حشــرات در ایــران انجــام نگرفتــه اســت. غالــب اطالعــات موجــود، حاصــل نتایــج جنبــی 
پژوهش هــای کشــاورزی قدیمــی و بررســی های تاکســونومیک کشــورهای مجــاور اســت. مقایســۀ  فونســتیک 
ــران نشــان از  ــی جمــع آوری و شناســایی شــیخک های ای ــج پژوهش هــای مقدمات کشــورهای همســایه و نتای

ــن حشــرات مفیــد دارد. ــک ای ــگاه اکولوژی ــرای درك جای ــود اطالعــات فونســتیک الزم ب نب
حــدود 2500 گونــه شــیخک در جهــان توصیــف شــده اســت. نمونه هــای نگهــداری شــدۀ ایــن مجموعــه 
ــه  ــداد 25 گون ــن تع ــود. از ای ــغ می ش ــه بال ــدود 2500 نمون ــه ح ــس ب ــک میرزایان ــرات های ــوزۀ حش در م

ــد. ــرار دارن ــوادۀ  Mantidae ق ــا در خان ــیاری از گونه ه ــه بس ــده اند ک ــایی ش شناس

)Phasmatodea( مجموعه  چوبك مانندها )ه
ــدود  ــامل ح ــوند، ش ــه مي ش ــز گفت ــع Phasmida نی ــي مناب ــه در برخ ــا ک ــا و برگ ماننده چوبک ماننده
3000 گونــه در سراســر جهــان هســتند کــه در اکثــر قریــب بــه اتفــاق اکوسیســتم های معتــدل و گرمســیری 
ــزارش  ــاي گ ــداد چوبک ماننده ــده و تع ــزارش نش ــران گ ــدي از ای ــال برگ مانن ــه ح ــا ب ــوند. ت ــت می ش یاف

ــب فعال اند.  ــوار و ش ــب گیاه خ ــرات اغل ــن حش ــت. ای ــدود اس ــیار مع ــران بس ــده از ای ش
ــه چوبک ماننــد در جهــان توصیــف شــده و تعــداد نمونه هــاي نگهــداري شــده از ایــن  حــدود 3000 گون
ــه  ــج گون ــداد پن ــن تع ــد. از ای ــه مي رس ــدود 500 نمون ــه ح ــس ب ــک میرزایان ــرات های ــوزۀ  حش ــروه در م گ

ــده اند. ــایی ش شناس

)Dermaptera( مجموعۀ  گوشخيزک ها )و
ــی از  ــه برخ ــت؛ گرچ ــی اس ــاه و چرم ــو کوت ــال جل ــت ب ــیده اند. جف ــک و کش ــراتي باری ــخیزك ها حش گوش
ــي  ــۀ  پنس مانندمفصل ــت دنبال ــک جف ــت و ی ــر اس ــیار انعطاف پذی ــکم بس ــتند. ش ــال هس ــدون ب ــا ب گونه ه
 positive( ــار کنج گزینــي مثبــت ــد. گوشــخیزك ها رفت ــب گیاه خوارن نشــده دارد. آنهــا همه چیزخــوار و اغل
ــنگ ها  ــر س ــرگ و زی ــن ب ــت، بی ــر پوس ــد زی ــج مانن ــای دن ــه فضاه ــی ب ــد، یعن  thigmotactic( دارن

جلب مي شوند. 
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ــه  ــه گوشــخیزك در جهــان توصیــف شــده اســت. نمونه هــای نگهداری شــده متعلــق ب حــدود 2000 گون
ــن  ــه از ای ــغ می شــود ک ــه بال ــه حــدود 2500 نمون ــس ب ــک میرزایان ــوزۀ حشــرات های ــه در م ــن مجموع ای
ــی  ــداری م ــه نگه ــن مجموع ــز در ای ــپ نی ــۀ تای ــج نمون ــالوه پن ــه ع ــه شناســایی شــده اند. ب ــداد 15 گون تع

شــود.

8 .)Coleoptera( كلکسيون سخت بال پوشان
ــر  ــرات را در ب ــد از کل حش ــان، 40 درص ــده در جه ــۀ شناخته ش ــش از350000 گون ــا بی ــک ها ب سوس
ــدی  ــواده طبقه بن ــش از 170 خان ــه در بی ــد ک ــمار می رون ــه ش ــوری ب ــتۀ  جان ــن راس ــد و بزرگ تری می گیرن
ــتگاه های  ــی در زیس ــکان زندگ ــی، ام ــازگاری های تکامل ــیار س ــوع بس ــل تن ــرات به دلی ــن حش ــوند. ای می ش
ــیاری از  ــوند. بس ــت می ش ــتگاه ها یاف ــتر زیس ــا، در بیش ــا و اقیانوس ه ــر از دریا ه ــه  غی ــد و ب ــف را دارن مختل
ــا حشــرات مفیــد در کنتــرل آفــات کشــاورزی محســوب می شــوند و بدیــن ترتیــب به طــور  آنهــا از آفــات ی

مســتقیم و غیرمســتقیم تأثیــر مهمــی در زندگــی انســان دارنــد.
ــک   ــوزۀ  های ــه، در م ــون نمون ــدود 1/5 میلی ــا ح ــه ب ــان خاورمیان ــیون سخت بال پوش ــن کلکس بزرگ تری
میرزایانــس قــرار دارد. ایــن مجموعــه شــامل 2700 گونــۀ شناسایي شــده و 300 نمونــۀ   تایــپ اســت )شــکل 
18(. نمونه هــای ایــن مجموعــه از دهــۀ  1320 خورشــیدی تاکنــون جمــع آوري و در مــوزه نگهــداری شــده اند. 
ــه   ــداد در مجموع ــن تع ــش از 70 درصــد از ای ــه بی ــزارش شــده ک ــران گ ــواده از ای ــون حــدود 80 خان تا کن
سخت بال پوشــان ایــن مــوزۀ موجــود اســت )شــکل 19(، ایــن در حالــی اســت کــه هنــوز نیمــی از نمونه هــای 
ــزوده  ــز اف ــدی را نی ــای جدی ــر گروه ه ــال های اخی ــی س ــای تخصص ــده و نمونه برداری ه ــه نش ــوزه مطالع م
اســت. در ایــن مجموعــه نیــز بیشــترین رونــد افزایــش نمونه هــا طــي چهــل ســال گذشــته مربــوط بــه یــک 

دهــۀ  گذشــته و در پــی جــذب نیروهــاي متخصــص بیشــتر بــوده اســت. 

شکل 18. نمايي از سالن سخت بال پوشان 
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شکل 19. نمايي از جعبه هاي مخصوص نگهداري سوسك ها در سالن سخت بال پوشان

ــس،  ــای پاری ــژه موزه ه ــی به وی ــر اروپای ــای معتب ــا موزۀ ه ــترك ب ــای مش ــر، همکاری ه ــال های اخی در س
ــن  ــای ای ــر غن ــتیک ب ــای فونس ــجویی و پروژه ه ــای دانش ــرای پایان نامه ه ــکاری در اج ــن و هم ــن و وی برلی
ــال  ــده و در ح ــاد ش ــران ایج ــان ای ــی سخت بال پوش ــۀ الکل ــن، مجموع ــر ای ــت. عالوه ب ــزوده اس ــه اف مجموع

ــه کار گرفتــه شــود. ــرای تکمیــل مطالعــات بیوسیســتماتیک ب گســترش اســت تــا در آینــده ب

9 .)Isoptera( )كلکسيون مساوی باالن )موريانه ها
ــن  موریانه هــا گروهــي از حشــرات هســتند کــه در راســتۀ مســاوي باالن )Isoptera( رده بنــدي شــده اند. ای
گــروه، حشــراتي اجتماعــي1 هســتند و در اجتمــاع آنهــا مولدهــا )شــاه و ملکــه(، کارگــر و ســرباز وجــود دارنــد. 
ــۀ  لیگنوســلولز در  ــا تجزب موریانه هــا از عوامــل مهــم و تأثیرگــذار در اکوسیســتم هاي طبیعــي هســتند کــه ب
زنجیــرۀ  غذایــي اهمیــت ویــژه اي دارنــد و بــا تغذیــه از مــواد ســلولزي بــه ســاختمان ها و تأسیســات شــهري 
ــور  ــی کش ــوص در نواحــی جنوب ــا به  خص ــارات موریانه ه ــران خس ــد. در ای ــارت وارد مي کنن ــتایي خس و روس

بســیار شــدید اســت؛ ازایــن رو، لــزوم پیشــگیری وکنتــرل آنهــا بــه نیــازی مبــرم تبدیــل شــده اســت.
اکثــر گونه هــای راســتۀ موریانه هــا در نواحــی گرمســیری و نیمه گرمســیری یافــت می شــوند، امــا آثــاری 
از فعالیــت تعــدادی از گونه هــا در مناطــق معتــدل نیــز مشــاهده شــده اســت. تاکنــون حــدود 2600 گونــه 
ــون  ــتند و تاکن ــوردار نیس ــادي برخ ــه اي زی ــوع گون ــا از تن ــران موریانه ه ــده اند. در ای ــایي ش ــه شناس موریان
ــران گــزارش شــده  اســت. در مــوزۀ  حشره شناســي هایــک میرزایانــس، 546  ــه از ای ــه موریان حــدود 32 گون

1. Social Insect
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ــاي  ــه خانواده ه ــا ب ــن نمونه ه ــران جمــع آوري شــده ، نگهــداري مي شــود. ای ــف ای ــاط مختل ــه از نق ــه ک نمون
Hodotermitidae, Rhinotermitidae, Termitidae و Kalotermitidae تعلــق دارنــد )شــکل 20(. 
ــک  ــوزۀ  های ــده اند در م ــف ش ــع آوري و توصی ــران جم ــه از ای ــه ک ــه 10 گون ــق ب ــپ متعل ــاي تای نمونه ه

ــوند. ــداري مي ش ــس نگه میرزایان

شکل 20. نمايي از كمد مخصوص نگهداري نمونه هاي الکلي موريانه ها

ساير كلکسيون   ها
ــدود 11000  ــا ح ــور ب ــک و مهج ــته هاي کوچ ــي از راس ــده، مجموعه ها ی ــیون هاي یادش ــر کلکس ــالوه ب ع

ــوند. ــت مي ش ــوزۀ یاف ــود در م ــاي موج ــه الي نمونه ه ــز در ال ب ــه نی نمون
ــوع  ــات تن ــداري اطالع ــک نگه ــزن و بان ــع، مخ ــاي مرج ــد کتابخانه ه ــوزۀ همانن ــن م ــیون هاي ای  کلکس
ــرمایۀ   ــه س ــد و ب ــمار مي رون ــرات به ش ــۀ حش ــور در زمین ــي کش ــخ طبیع ــي و تاری ــر ژنتیک ــتي، ذخای زیس
ملــي بــدل شــده اند. نمونه هــاي موجــود در مــوزۀ حشــرات هایــک میرزایانــس داراي ارزش و کاربــرد فــراوان 
ــتفادۀ  ــورد اس ــداوم م ــور م ــا به ط ــن نمونه ه ــت. ای ــتي اس ــوم زیس ــاورزي و عل ــف کش ــاي مختل در عرصه ه
ــرار  ــجویان ق ــد دانش ــورد بازدی ــن م ــات و همچنی ــرل آف ــان کنت ــرات، متخصص ــایي حش ــان شناس متخصص
ــات  ــر از مطالع ــه غی ــود ک ــداری مي ش ــی از حشــرات کشــور نگه ــه ای غن ــوزۀ، مجموع ــن م ــرد. در ای مي گی
شکل شناســی، در تحقیقــات مولکولــی و اســتخراج ژنــوم نیــز کاربــرد دارد. امــروزه، همــۀ مراکــز تحقیقاتــی و 

ــد.  ــه مي کنن ــه مراجع ــن مجموع ــه ای ــد حشــرات ب ــق و تأیی ــایی، تحقی ــرای شناس دانشــگاه ها ب
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 بانک ژن منابع طبیعی ايران

تُاليف:
پروين صالحی شانجانی، محمدعلی عليزاده، معصومه ايزدپناه، حميده جوادی، 

محسن نصيری، سيد اسماعيل سيديان

مؤسسة تحقیقات جنگل ها و مراتع كشور
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ــوب  ــور محس ــر کش ــه اي در ه ــع پای ــي و مناب ــاي مل ــمند ترین ثروت ه ــي، از ارزش ــي گیاه ــع ژنتیک مناب
ــران در اصــل 45  ــوری اســالمی ای ــون اساســی جمه ــی، قان ــع طبیع ــت مناب ــه اهمی ــه ب ــا توج ــوند. ب مي ش
ــل وســعت  ــه به دلی ــپرده اســت. از آنجا ک ــت س ــه دول ــی را ب ــع طبیع ــۀ حفاظــت از مناب ــه صراحــت وظیف ب
عرصه هــاي طبیعــي، حفاظــت از همــۀ گیاهــان در رویشــگاه ها و زیســتگاه هاي طبیعــي امکان پذیــر نیســت، 
ــۀ  ــن گزین ــک ژن، بهتری ــا در بان ــداری آنه ــان و نگه ــوندۀ گیاه ــاي تکثیرش ــایر اندام ه ــذر و س ــع آوري ب جم

ــع گیاهــی اســت. حفاظــت مناب
منابــع ژنتیکــي گیاهــي بــه همــراه آب و خــاك، پایه هــاي ســه گانۀ منابــع طبیعــي محســوب مي شــوند، 
ــرداري  ــت و بهره ب ــرو حفاظ ــده، در گ ــال و آین ــي در ح ــدات گیاه ــداري تولی ــزان و پای ــه می ــوري ک به ط
ــر ایفــاي نقــش کلیــدي در افزایــش تنــوع  ــع ژنتیکــي عــالوه ب ــع ارزشــمند اســت. مناب ــن مناب ــدار از ای پای
زیســتي جنگل هــا و مراتــع و پایــداري تولیــد، در حفاظــت منابــع آب، خــاك و محیــط زیســت نیــز اهمیــت 
اساســي دارنــد. کشــور مــا خوشــبختانه یکــي از غني تریــن کشــورهاي جهــان از نظــر منابــع ژنتیکــي گیاهــي 
ــع طبیعــي  به شــمار مــي رود کــه از مهم تریــن ثروت هــاي ملــي هــر کشــوري اســت. رســالت بانــک ژن مناب
ــر توارثــي گیاهــان مرتعــي، جنگلــي و دارویــي اســت. بانــک  ــران جمــع آوري، حفاظــت و نگهــداري ذخای ای
ژن منابــع طبیعــی مؤسســۀ تحقیقــات جنگل هــا و مراتــع کشــور از ســال 1370، بــه عنــوان تنهــا نماینــدۀ 
دولــت، حفاظــت از بــذور گونه هــای گیاهــان منابــع طبیعــی را بــه عهــده گرفتــه اســت. در طــول 24 ســال 
فعالیــت، بیــش از 43500 نمونــۀ بــذری، شــامل 000,000,100,1 بــذر از 3500 گونــۀ گیاهــی را از سراســر 
ــات  ــع طبیعــی مؤسســۀ تحقیق ــک ژن مناب ــن ترتیــب بان ــه ای ــران جمــع آوری و حفاظــت کــرده اســت. ب ای
ــا  ــراي صده ــوند، ب ــته نمی ش ــان کاش ــط انس ــی را توس ــای گیاه ــظ گونه ه ــور، حف ــع کش ــا و مرات جنگل ه
ســال تضمیــن می کنــد تــا اگــر بــه هــر دلیلــي گیاهــي در طبیعــت منقــرض شــد، بــا اســتفاده از بذر هــاي 
ذخیره شــده از آن در بانــک ژن، بتــوان آن را دوبــاره تولیــد و در طبیعــت مســتقر کــرد. عملیــات جمــع آوري، 
انتقــال و نگهــداري گیاهــان بســیار تخصصــي و پرهزینــه اســت، ولــي بــا توجــه بــه نتیجــه اي کــه از آن عایــد 
ــا  ــذور ب ــظ ب ــرا جمــع آوري و حف ــه اســت؛ زی ــه صرف ــرون ب ــد و مق ــداول، کارام ــروزه بســیار مت مي شــود ام
حفاظــت از گیاهــان ســبب حفاظــت از اکوسیســتم و اجــزای زنــده و غیرزنــدۀ آن، حفــظ ذخایــر خــاك و آب 

ــر روي کــرۀ زمیــن مي شــود.  و در نهایــت حفــظ حیــات ب
اهمیــت خدمــات بانــک ژن منابــع طبیعــی مؤسســۀ تحقیقــات جنگل هــا و مراتــع به عنــوان تنهــا نماینــدۀ 
ــای ژن  ــک از بانک ه ــچ ی ــا هی ــل مقایســه ب ــع طبیعی کشــور، قاب ــي مناب ــر توارث ــت در حفاظــت از ذخای دول
ــا حفاظــت از بــذر 3500  ایــران نیســت. بانــک ژن منابــع طبیعــی مؤسســۀ تحقیقــات جنگل هــا و مراتــع، ب
ــده در واحــد ســطح را در ایــران و کشــورهای  ــران، نه تنهــا بیشــترین تنــوع گیاهــی زن گونه هــای گیاهــی ای
ــی، نقــش  ــۀ دانشــگاه ها و مراکــز تحقیقات ــه کلی ــن بذرهــا ب ــرار دادن ای ــار ق ــا در اختی منطقــه دارد، بلکــه ب

مهمــی در عرصــۀ پژوهــش کشــور ایفــا می کنــد.
بیشتر فعالیت های بانک ژن در دو حوزۀ اساسی قرار می گیرد: 

نگهداری، پايش، ارزيابی و احيای بذور موجود در بانك ژن. 1
جمــع آوری و نگهــداری تعــداد 000,000,100,1 بــذر در طــول 20 ســال فعالیــت بانــک ژن منابــع 
ــت.  ــده اس ــق ش ــادی محق ــیار زی ــۀ بس ــرف هزین ــا ص ــع، ب ــا و مرات ــات جنگل ه ــۀ تحقیق ــی مؤسس طبیع
ــت  ــود را از دس ــه خ ــوۀ  نامی ــف ق ــای مختل ــه گونه ه ــته ب ــه بس ــت ک ــی اس ــدۀ گیاه ــدام زن ــک ان ــذر، ی ب
ــذور و  ــه ب ــوۀ  نامی ــتمر ق ــش مس ــد پای ــک ژن نیازمن ــمند بان ــر ارزش ــت از ذخای ــن حفاظ ــد، بنابرای  می ده

احیای آنهاست. 
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جمع آوری بذور گونه هايی انحصاری و نادر. 2
گونه هــای انحصــاری و نــادر حــدود 24 درصــد از کل فلــور ایــران را بــه خــود اختصــاص می دهنــد. 
ــور  ــی(، به منظ ــع طبیع ــک ژن مناب ــن )بان ــن و مطمئ ــي ام ــا در محل ــداري آنه ــا و نگه ــع آوري بذره جم
ــع اســت.  ــن هــدف مؤسســۀ تحقیقــات جنگل هــا و مرات ــن گیاهــان مهم تری جلوگیــري از انقــراض کامــل ای
ــان  ــی گیاه ــور، در پ ــطح کش ــادر در س ــاري و ن ــان انحص ــراي گیاه ــت و جو ب ــر جس ــالوه ب ــاد ع ــن نه ای
ــا  ــزوم تحــت مدیریــت محلــي ی ــا در صــورت ل ــه صــورت محلــي نیــز اســت ت ــادر در ســطح اســتان ها و ب ن
ــن  ــف و تعیی ــتان هاي مختل ــاري در اس ــادر و انحص ــان ن ــت گیاه ــۀ فهرس ــرد. تهی ــرار گی ــز ق ــه اي نی منطق
ــع موجــود، شناســایي مناطــق اکولوژیکــي مختلــف در هــر  ــا اســتفاده از مناب محــل پراکنــش دقیــق آنهــا ب
ــر اســاس  ــک ژن مؤسســه ب ــه محــل بان ــا ب ــال آنه ــذر و نمونه هــاي هرباریومــي و انتق اســتان، جمــع آوري ب
ــک ژن  ــای بان ــن هدف ه ــذور از مهم تری ــدت ب ــاه و بلندم ــداري کوت ــول و نگه ــاي معم ــرایط و روش ه  ش

به شمار مي آیند. 

هدف ها
شناسایي و بررسي پراکنش ذخایر توارثي؛ •
 جمع آوري ذخایر توارثي از عرصه هاي طبیعي، شناسایي، ارزیابي، احیا و حفاظت از گونه هاي اولویت دار،  •

انحصاري ایران و در معرض خطر؛
ارزیابي نمونه ها براي صفات مورفولوژیکي، اقتصادي، به نژادي و اصالح نباتات؛ •
ارزیابي نمونه ها براي مقاومت به تنش هاي زنده و غیرزنده؛ •
ارزیابي مولکولي و تعیین هویت مولکولي ذخایر توارثي گیاهي؛ •
مبادلۀ مواد ژنتیکي با مراکز تحقیقاتي و دانشگاه هاي کشور؛  •
مبادلۀ مواد ژنتیکي با مراکز بین المللي حفاظت از منابع ژنتیکي؛  •
توسعۀ تحقیقات کاربردي به منظور بهره برداري از منابع ژنتیکي؛  •
تشکیل بانک هاي اطالعاتي؛  •
انتشار کاتالوگ، جزوه، اطلس و اطالعات ترویجی دربارۀ ذخایر موجود در بانک ژن.  •

پيشينه 
ــل فعالیــت خــود را به منظــور  ــع طبیعــي از حــدود 40 ســال قب ــک ژن مناب ــدارك موجــود، بان ــواه م ــه گ ب
حفــظ ذخایــر توارثــي کشــور )اغلــب مرتعــي( آغــاز کــرد و مدتــي تحــت عنــوان آزمایشــگاه بــذور جنگلــي 
ــع و  ــي مرت ــاي تحقیقات ــۀ بخش ه ــر مجموع ــوان زی ــال 1377 به عن ــا س ــس از آن ت ــت و پ ــت داش فعالی
ژنتیــک- فیزیولــوژي فعالیــت نمــوده و نقــش عملــي حفاظــت از ذخایــر توارثــي کشــور را بــه عهــده داشــت. 
بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع حفاظــت ذخایــر خــدادادي ملــي و وظیفــه اي کــه مؤسســه در ایــن خصــوص 
بــر عهــده داشــت، مســئوالن بیــش از پیــش بــه اهمیــت بانــک ژن واقــف شــدند و هــِم خــود را در توســعه 
ــش  ــوان بخ ــي به عن ــع طبیع ــک ژن مناب ــال 1377، بان ــتا در س ــن راس ــد. در ای ــه کار گرفتن ــت آن ب و تقوی
ــي  ــي و داروی ــي، مرتع ــان جنگل ــاي گیاه ــي و احی ــۀ جمــع آوري، حفاظــت، ارزیاب ــي مســتقل وظیف تحقیقات
ــدي  ــکیالتي جدی ــارت تش ــه چ ــه ب ــا توج ــال 1384، ب ــت. در س ــده گرف ــه عه ــترده تري ب ــور گس را به ط
ــل  ــه گــروه تبدی ــع طبیعــي از بخــش ب ــک ژن مناب کــه از ســوي ســازمان برنامــه و بودجــه اعــالم شــد، بان
ــام  ــال 1370 انج ــی از س ــع طبیع ــک ژن مناب ــذر در بان ــتاندارد ب ــع آوری اس ــای جم ــتر فعالیت ه ــد. بیش  ش

گرفته است.
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امنیت و سالمت غذایی، ذخایر ژنتیکی

تشکيالت
بانــک ژن منابــع طبیعــي ایــران داراي چهــار گــروه تحقیقاتــي فعــال مي باشــد کــه هــر کــدام از آنهــا داراي 

واحدهــاي تخصصــي بــه شــرح زیــر اســت: 
 گروه جمع آوري و شناسایي بذر )واحد گیاهان جنگلي، واحد گیاهان مرتعي، واحد گیاهان دارویي(؛ . 1
گروه ارزیابي و احیا )واحد ژنتیک و اصالح، واحد بیوتکنولوژي، واحد ژرم پالسم و تکثیر بذر(؛ . 2
ــا و ســردخانه ها، واحــد بوجــاري، . 3 ــذري، واحــد انباره ــادالت ب ــروه حفاظــت و نگهــداري )واحــد تب گ

واحــد تکنولــوژي بــذر و واحــد تشــخیص ســالمت بــذر( ؛
ــا )از . 4 ــۀ بذره ــات شناســنامه اي نمون ــۀ اطالع ــن واحــد کلی ــا: در ای ــت داده ه ــات و مدیری واحــد اطالع

جملــه اســامي علمــي خانــواده، جنــس و گونــه، مشــخصات جغرافیایــي. قــوۀ  نامیــه، ســال جمــع آوري، اســتان 
و شــهر محــل جمــع آوري و از همــه مهم تــر نقشــۀ پراکنــش گیــاه بــا تعــداد گونــه و جنــس در منطقــه( بــا 

ــن واحــد داراي قابلیــت جســت وجو و چــاپ اســت. شــمارۀ خــاص ثبــت مي شــوند. ای

عمده دستاوردهای بانك ژن منابع طبيعی ايران
حفاظت از 43500 نمونه بذر گیاهان مرتعي، دارویی و جنگلي در سردخانه هاي پایه و فعال در دماي 18- و  •

4+ درجۀ سانتي گراد؛
تبادل بیش از 6500 مورد نمونه بذر با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی داخلي و خارجي؛ •
اجراي 253 طرح و پروژۀ تحقیقاتي؛  •
اجرای آزمایش های تکنولوژي بذر و جوانه زني 43500 نمونه بذر موجود؛ •
تهیۀ شناسنامۀ ژنتیکي براي گیاهان دارویی )بومادران، آویشن، مرزه، بابونه و...( ؛  •
ارزیابی ویژگی های مورفولوژیکی جمعیت های بومادران، آویشن، مرزه، بابونه، یونجه، آگروپایرون و ...  •

برای معرفی جمعیت های برتر؛
ارائه پروتکل نحوۀ خواب شکني فیزیکي و شیمیایي بذور مختلف؛ •
احیا، شناسایی بوتانیکی و ثبت مشخصات مورفولوژیکي 3000 نمونۀ بذری؛ •
ثبت ارزیابي هاي مولکولي و سیتوژنتیکي 2000 نمونۀ بذری؛  •
تهیۀ اطلس بذر و کلید شناسایي بذر برخي از مهم ترین گونه هاي مرتعي و دارویي؛ •

جمع آوری و حفاظت
ــوع  ــت از تن ــه حفاظ ــی، ب ــای طبیع ــان از عرصه ه ــذر گیاه ــه از ب ــازی 43500 نمون ــع آوری و ذخیره س جم
موجــود گیاهــی کشــور انجامیــده اســت. در شــکل های 1 تــا 5 برخــی ویژگی هــای بذرهــای نگهــداری شــده 

در بانــک ژن منابــع طبیعــی نشــان داده شــده اســت. 
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شکل 1. تركيب گونه هاي جمع آوري شده در بانك ژن منابع طبيعی ايران

شکل 2. تعداد نمونه های بذری جمع آوری شده در بانك ژن منابع طبيعی ايران
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شکل 3. تعداد نمونه های بذری جمع آوری شده به تفکيك استان ها

شکل 4. روند افزايش تعداد نمونه های بذری ذخيره شده در بانك ژن منابع طبيعی ايران طی سال های مختلف
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شکل 5. برخی بذرهای مهم دارويی و زينتی

از کلیــۀ نمونه هــای بــذری جمــع آوری شــده دســت کم بــه  میــزان 5000 دانــه در ســردخانۀ پایــه )در دمــای 
ــادل  ــرای تب ــانتی گراد(، ب ــۀ س ــای 4+ درج ــال )در دم ــردخانۀ فع ــه در س ــانتی گراد( و بقی ــۀ س 18- درج
ــود،  ــداری می ش ــه نگه ــردخانۀ پای ــه در س ــذوری ک ــکل های 6 و 7(. ب ــود )ش ــداری می ش ــی نگه و ارزیاب

ــده اند.  ــه ش ــر گرفت ــای در نظ ــرای احی منحصــراً ب

شکل 6. تعداد نمونۀ بذرهای سردخانه های پايه و فعال
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شکل 7. نمايی از سردخانه های بانك ژن منابع طبيعی ايران

ــی  ــذر برخ ــت ب ــه و رطوب ــزار دان ــی، وزن ه ــه زن ــد جوان ــه، درص ــوۀ نامی ــوص، ق ــامل خل ــات الزم ش اطالع
ــرای همــۀ نمونه هــای بــذر بوســیله آزمایش هــای تکنولــوژی بــذر به دســت آمــده  تیمارهــای خواب شــکنی ب

ــده اســت )شــکل های 8 و 9(.  ــت ش ــی ثب ــک اطالعات و در بان

شکل 8. آزمايش های جوانه زنی
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شکل 9. آزمايشگاه تکنولوژی بذر

غنای گونه ای بذرهای بانك ژن 
ــر  ــیار منحص ــران بس ــی ای ــع طبیع ــک ژن مناب ــود در بان ــذری موج ــای ب ــی نمونه ه ــی و کیف ــوع کم تن
گونه هــای  نیــز  و  ایــران  انحصــاری  گیاهــان  از  بســیاری  شــامل  مجموعــه  ایــن  اســت.  به فــرد 
نگهــداری  اســتاندارد  شــرایط  در  کــه  اســت  آســیب پذیر  گونه هــای  و  انقــراض  خطــر   در 

می شوند )شکل 10(. 

شکل 10. گونه های در معرض خطر، انحصاری و مرتعی جمع  آوری شده از استان های مختلف
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ــاي  ــب طرح ه ــون در غال ــي، تاکن ــع طبیع ــک ژن مناب ــیس بان ــداي تأس ــد، از ابت ــر ش ــه ذک ــه ک همان گون
جمــع آوري بــذر گیاهــان مرتعــي، دارویــي و جنگلــي حــدود 43500 نمونــه بــذر گیاهــي جمــع آوري شــده 
کــه ایــن نمونه هــاي گیاهــي شــامل 950 جنــس و 3200 گونــۀ گیاهــي اســت. 43500 نمونــه بــذر شــامل 
18500 نمونــه بــذر مرتعــي، 20500 نمونــه بــذر دارویــي، 2564 نمونــه بــذر جنگلــي و 2000 نمونــه بــذر 
ســایر گونه هاســت )جــدول 1(. 950 جنــس گیاهــي موجــود در بانــک ژن متشــکل از 309 جنــس مرتعــي، 
395 جنــس دارویــي، 98 جنــس جنگلــي و 58 جنــس مربــوط بــه ســایر گونه هــا اســت. ایــن تعــداد شــامل 

ــي و 176 ســایر گونه هاســت.  ــه جنگل ــي، 235 گون ــه داروی ــه مرتعــي، 1483 گون 1176 گون

جدول 1. غنای گونه ای بذرهای بانك ژن
تعداد نمونه تعداد گونه تعداد جنس نوع ذخایر ژنتیکی بانک ژن

18500 1176 309 کلکسیون و بانک بذر گیاهان مرتعی 
20500 1483 395 کلکسیون و بانک بذر گیاهان دارویی
2564 235 98 کلکسیون و بانک بذر گیاهان جنگلی
2000 176 58 سایر )بذور خارجی و غیر از سه دستۀ باال( 
43500 3200 950 جمع کل 

معرفی بذر برخی از گياهان مهم جمع آوری شده 
بذر گياهان مرتعي

 Festuca ،)ــاغ ــف ب ــی(، Dactylis )عل ــن گندم ــی(،  Agropyron)چم ــاي Bromus)جاروعلف جنس ه
 Lolium،)چــاودار وحشــی Elymus )،)برنجــی( Oryzopsis ،)چمــن ریشــی( Polypogon ،)علــف بــره(
 Pennisetum )ارزن(،   Panicum (بذرانــداز(،   Sporolobus شــور(،  Aeluropus)چمــن  )چچــم(، 
)ریــش پــری(، ( Cenchrusچمــن تشــی(، Agrostis )علــف نیــزار(، Alopecurus (دم روباهــی(، 
)ســبط(،   Stipagrostis تابســتانی(،  )علــف   Koeleria پرسپولیســی(،  )یــوالف   Arrhenatherum
 Vicia ،)یونجــه) Medicago ،)شــبدر(Trifolium ،)اســپرس( Onobrychis ،)ســیاه نــاو) Puccinella
 Salsola ،)بــرگ نقــره ای( Eurotia ،)چمــن Poa )،)گــون( Astagalus ،)آنقــوزه( Ferula ،)ماشــک )

ــی(.  ــپرس درخت ــی( و Taverniera )اس ــارو(،Hedysarum )اسپرس ــور(،Kochia )ج ــف ش )عل

بذر گياهان دارويي
Mentha )نعنــاع(، Nepeta)پونــه(، Origanum )مرزنگــوش(، Salvia )مریــم گلــي(،  Satureja )مرزه(،  
Stachys )ســنبله اي(، Teucrium )مریــم نخــودي(، Thymus)آویشــن(، Hymenocrater )گل اروانــه(، 
 Echinophora ،)بابونــه( Anthemis ،)مینــاي شاهســپرمي( Tanacetum ،)بومــادران( Achillea
 Ferulago ،)وشــا( Dorema ،)زیــره( Bunium ،)گلپــر(Heracleum ،)آنغــوزه(Ferula ،)خوشــاریزه(

ــگ دندان(  ــي(،  Pycnocycla)س ــري کوه ــل(، Pimpinella )جعف )چوی

بذر درختان جنگلي
)لــرگ(،   Pterocarya )نمــدار(،   Tilia )ملــج(،   Ulmus )بارانــک(،   Sorbus )ســرخدار(،   Taxus
Platycladus )ســرو خمــره اي(، Asperula )زبریــن(، Ceratonia )خرنــوب(، Quercus )بلــوط(، 
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 Cercis ،)ارژن( Amygdalus ،)حرا( Avicennia ،)آزاد( Zelkova ،)توس( Betula ،)شمشــاد( Buxus
 Corylus ،)ــیطان ــار ش ــپیدار(، Tecomella )ان ــي(، Populus )س ــالس وحش ــوان(، Cerasus )گی )ارغ
 Quercus ،)شــاه بلوط( Castanea ،)پیــر( Salvadora ،)وی ول یــا دارمازو( Quercus ،)فنــدق وحشــي(

)ســفید مازو(، Nannorhops )داز(، Carpinus )کچــف(، Capparis )کلیــر(، Myrtus )مــورد(

پراكنش بذرهای جمع آوری شده
ــه  ــت ک ــده اس ــع آوری ش ــور جم ــی کش ــای طبیع ــیعی از عرصه ه ــطح وس ــا ارزش از س ــی ب ــر ژنتیک ذخای
ــا 14 نشــان  نقشــۀ پراکنــش چهــار جنــس بومــادران، مریــم گلــی، گل راعــی و ترشــک در شــکل های 11 ت
داده شــده اســت. جمــع آوری ایــن ذخایــر طــی صدهــا مٌاموریــت صحرایــی در طبقــات ارتفاعــی متفــاوت و 
ــوع ژنتیکــی موجــود پوشــش داده شــود  ــر تن ــا حداکث ــه اســت ت ــن مناطــق صــورت گرفت از صعب العبورتری

)شــکل های 15 و 16(. 

)Achilla( شکل11. پراكنش مناطق جمع آوری نمونه هاي بذری بومادران
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)Salvia( شکل 12. پراكنش مناطق جمع آوری نمونه هاي بذری مريم گلي

)Hypericum( شکل 13. پراكنش مناطق جمع آوری نمونه هاي بذری گل راعی
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))Rumex شکل 14. پراكنش مناطق جمع آوری نمونه هاي بذری شکل ترشك

شکل 15. درصد فراواني تعداد نمونه هاي جمع آوري شده از طبقات مختلف ارتفاعي
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شکل 16. جمع آوری ذخاير ژنتيکی از آخرين بازمانده های گونه های كمياب

ارزيابی نمونه های بذری
بانــک ژن منابــع طبیعــی ایــران بــا اجــرای طرح هــای مختلــف، ذخایــر موجــود را از جنبه هــای مورفولوژیکــی، 
ــر موجــود، شناســایی  ــی و بیوشــیمیایی ارزیابــی کــرده اســت. هــدف از ارزیابــی ذخای ســیتوژنتیکی، مولکول
ــار  ــد در اختی ــت و می توان ــده اس ــت ش ــی ثب ــک اطالعات ــات در بان ــن اطالع ــت. ای ــر اس ــای برت اکوتیپ ه

ــرد. ــرار گی ــذر ق ــد ب ــه و تولی ــان و دســت اندر کاران تهی محقق
در هــر یــک از طرح هــای ارزیابــی عــالوه بــر طبقه بنــدی و ثبــت صفــات رویشــی و مورفولوژیکــی نمونه هــا، 
کلیــۀ نمونه هــا دوبــاره از نظــر گیاه شناســی شناســایی شــدند و بذرهایــی کــه زمــان احیایشــان فــرا رســیده 

بــود نیــز تکثیــر شــدند )شــکل های 17 تــا 19(.
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شکل 17. كشت بذور در گلخانه )سمت راست( و انتقال گياهان سبزشده به مزرعه )سمت چپ(
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شکل 18. مزرعۀ تحقيقاتی بابونه )سمت چپ( و آويشن )سمت راست(

شکل 19. نحوۀ برداشت گياهان 

نمونه هايی از طرح های ارزيابی ذخاير ژنتيکی
• ــی   ــر ژنتیک ــن )sp. )Thymus: از ذخای ــس آويش ــي جن ــر ژنتيک ــی ذخاي ــي مورفولوژيک ارزياب

آویشــن ))Thymus، تعــداد 94 نمونــه بــذري در قالــب 9 گونــه شناســایي شــدند. تعــدادی از ایــن نمونه هــا 
ــی احیــا شــدند و از آنهــا بذرگیــري به عمــل آمــد )شــکل 20(. ــر ارزیاب عــالوه ب
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).Thymus sp( شکل 20. نتايج ارزيابی گونه های مختلف آويشن

• ارزيابــي مورفولوژيکــی ذخايــر ژنتيکــي جنــس بومــادران )Achillea sp.(: از ذخایــر ژنتیکــی  
ــن  ــه شناســایي شــدند. تعــدادی از ای ــب 10 گون ــذري در قال ــه ب ــادران )Achillea( ، تعــداد 373 نمون بوم

ــد )شــکل 21(. ــري به عمــل آم ــا بذرگی ــا شــدند و از آنه ــی احی ــر ارزیاب ــالوه ب ــا ع نمونه ه

)Achillea( شکل 21. نتايج ارزيابی گونه های مختلف بومادران

• ارزيابــي مورفولوژيکــی ذخايــر ژنتيکــي جنــس بابونــه )Anthemis(: از ذخایــر ژنتیکــی بابونــه  
)Anthemis(، 170 نمونــه بــذري در قالــب شــش گونــه شناســایي شــدند. تعــدادی از ایــن نمونه هــا عــالوه 

بــر ارزیابــی احیــا شــدند و از آنهــا بذرگیــري به عمــل آمــد )شــکل 22(.
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)Anthemis( شکل 22. نتايج ارزيابی گونه های مختلف بابونه

• ارزيابــي مرفولوژيکــی ذخايــر ژنتيکــي جنــس بابونــۀ گاوي )Tanacetum(: از ذخایــر ژنتیکــی  
جنــس بابونــۀ گاوی )Tanacetum(، 167 نمونــۀ بــذري در قالــب هفــت گونــه شناســایي شــدند. تعــدادی از 

ایــن نمونه هــا عــالوه بــر ارزیابــی احیــا شــدند و از آنهــا بذرگیــري به عمــل آمــد )شــکل 23(. 

)Tanacetum( شکل 23. نتايج ارزيابی گونه های مختلف بابونه گاوی

• ارزيابــي مورفولوژيکــی ذخايــر ژنتيکــي جنــس نعنــاع )Mentha(: از ذخایــر ژنتیکــی جنــس  
نعنــاع، 94 نمونــۀ بــذري در قالــب 11 گونــه شناســایي شــدند. تعــدادی از ایــن نمونه هــا عــالوه بــر ارزیابــی 

احیــا شــدند و از آنهــا بذرگیــري به عمــل آمــد )شــکل 24(.
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)Mentha( شکل 24. نتايج ارزيابی گونه های مختلف

• ارزيابی هــای مولکولــی و بيوشــيميايی برخــی جنس هــا: در ارزیابی هــای مولکولــی و بیوشــیمیایی  
گونه هــای مختلــف علــف گندمــی، یونجــه، علــف بــاغ، اســپرس، بابونــۀ گاوی و بومــادران بــرای مطالعــۀ تنــوع 

ژنتیکــی و مقاومــت بــه تنــش خشــکی بررســی شــده اند )شــکل های 25-27(. 

 RAPD شکل 25. نمونه ای از بررسی تنوع ژنتيکی در نمونه های مختلف اسپرس به وسيلۀ نشانگر
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شکل 26. نمونه ای از بررسی الگوی پراكسيدازها در نمونه های مختلف بابونه

شکل 27. نمونه ای از بررسی الگوی پروتئين های ذخيرۀ بذر در نمونه های مختلف بومادران

• ــک   ــا کم ــیتوژنتیکی، ب ــی س ــای بررس ــا: در طرح ه ــی جنس ه ــيتوژنتيکی برخ ــای س ارزيابی ه
ــا  ــک ژن، لگوم ه ــود در بان ــای موج ــع نمونه ه ــی و جام ــای مل ــب طرح ه ــتانی در قال ــف اس ــکاران مختل هم
ــف  ــای عل ــا )جنس ه ــراس ه ــه Medicago(، گ ــبدر Trifoliumو یونج ــون Astragalus، ش ــس گ )جن
گندمــی Agropyron، Poa، علــف بــاغ Dactylis، Melica، اســتپی Stipa و Leucopoa( و ســه جنس 
 Tanacetum و بابونــۀ گاوی Anthemis بابونــه ،Achillea شــامل بومــادران Compositeae از خانــوادۀ
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از لحــاظ عــدد پایــۀ کروموزومــی و ســطوح پلوییــدی و قرابــت و دوری گونه هــا و جمعیت هــا بررســی شــدند. 
ــی  ــه کروموزوم ــجویی و کتاب نمای ــای دانش ــی، پایان نامه ه ــزارش نهای ــورت گ ــات به ص ــن تحقیق ــج ای نتای

ــه ثبــت رســیده اســت )شــکل 28(.  لگوم هــا ب

Agropyron شکل 28. نمونه هايی از نتايج بررسی های سيتوژنتيکی

اهميت بانك ژن منابع طبيعی در تحقيقات
بانــک ژن منابــع طبیعــی از ابتــدای تأســیس تاکنــون، هــزاران نمونــۀ بــذری از ذخایــر ژنتیکــی منابــع طبیعــی 
ــال ها،  ــی س ــت. در ط ــرار داده اس ــجویان ق ــان و دانش ــمندان، محقق ــار دانش ــود را در اختی ــدۀ خ حفاظت ش
دانشــگاه ها و مراکــز تحقیقاتــی از ایــن ذخایــر ژنتیکــی در پژوهش هــای خــود بهــره برده انــد و بانــک ژن بــه 

رســالت اصلــی خــود به خوبــی عمــل کــرده اســت )شــکل های 29-30(.
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شکل 29. تعداد نمونۀ بذری مبادله شده برای تحقيقات

شکل 30. تعداد نمونۀ بذری مبادله شده طی سال های مختلف

انتشارات
ــا کنــون فعالیت هــای خــود را در قالــب  ــدو تأســیس ت ــع طبیعــی از ب اعضــای هیــأت علمــی بانــک ژن مناب

ــد )شــکل 31(. ــی منتشــر کرده ان ــزارش نهای ــه و گ ــاب، مقال کت
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 شکل 31. فعاليت های علمی اعضای هيأت علمی بانك ژن منابع طبيعی ايران 
)ساير فعاليت های اعضای هيأت علمی بانك ژن شامل ارزشيابی طرح ها، داوری مقاالت و گزارش های نهايی است(
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موزۀ بند پايان منابع طبیعي كشور

مؤسسۀ تحقيقات جنگل ها و مراتع كشور

تأليف:
ابراهيم عزيزخان، رسول اميد
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مقدمه

کشــور ایــران ســرزمین بســیار متنوعــی اســت .عوامــل متعــددي ماننــد، وضعیــت زمین شناســی، توپوگرافــی، 
ــد.  ــا، عوامــل ادافیکــی و عوامــل اقلیمــی در شــکل گیري تنــوع طبیعــی آن تأثیــر دارن ارتفــاع از ســطح دری
تنــوع و غنــاي منابــع بیولوژیــک ایــران ماحصــل ایــن شــرایط متفــاوت )دامنــۀ تغییــرات ارتفــاع از 26- تــا 
ــش  ــی کشــور و بی ــمال غرب ــانتی گراد در ش ــۀ س ــر از 35- درج ــی زمســتان کمت ــر، گســترۀ دمای 5770 مت
ــر  ــا 2000 میلیمت ــالیانه 1500 ت ــی س ــارس و بارندگ ــج ف ــتان در خلی ــانتی گراد در تابس ــۀ س از 50 درج
ــران در  ــن رو ای ــر در کویرهــاي خشــک مرکــزي( اســت. از ای ــر از 10 میلیمت ــاي خــزر و کمت در جنــوب دری
ــت.  ــی داراس ــش گیاه ــر پوش ــرایط را از نظ ــن ش ــیا، متنوع تری ــی آس ــوب غرب ــور هاي جن ــام کش ــان تم می
ــاي  ــراي گونه ه ــی را ب ــا کوهســتان، زیســتگاه هاي مختلف ــف در گســترۀ دشــت ت ــاي گیاهــی مختل رویش ه
ــوب کشــور،  ــی جن ــاي مانداب ــا جنگل ه ــرگ شــمال ت ــوه پهن ب ــاي انب ــد. از جنگل ه ــم کرده ان ــوري فراه جان
شــمار زیــادي از رویش هــاي جنگلــی، درختزارهــا، پارکلند هــاي تیــپ زاگــرس، بوته زارهــاي جوامــع 
ــاس  ــده اند. براس ــل ش ــر متص ــه یکدیگ ــوب ب ــاوان جن ــات شبه س ــا اجتماع ــوره زارها ت ــري و ش ــی کوی گیاه
دســته بندی هاي رایــج در جغرافیــاي جانــوري، ایــران در منطقــۀ پالئارکتیــک جــاي دارد، امــا در اســتان هاي 
جنوبــی ایــران، به ویــژه در جنــوب بلوچســتان و تــا انــدازه اي هرمــزگان، عناصــر متعــددي از فــون دو منطقــۀ 
دیگــر جغرافیــاي جانــوري یعنــی افروتروپیــکال و اورینتــال دیــده می شــود .بــه عبــارت دیگــر، محــل تالقــی 
مرزهــاي مناطــق ســه گانه در نیمــۀ جنوبــی بلوچســتان ایــران اســت و غنــا و پیچیدگــی و اختــالط عناصــري 
ــژه  ــران از نظــر غنــاي فونســتیک به وی از فــون هــر ســه منطقــه در ایــن بخــش دیــده می شــود .ازایــن رو ای

ــر اســت.  ــان و حشــرات کشــوري کم نظی ــون بندپای ف
ــا بیــش از 1/200/000 گونــۀ شناسایي شــده بزرگ تریــن شــاخۀ جانــوري محســوب میشــوند  بندپایــان ب
ــا بیــش از یــک میلیــون گونــۀ نامگذاري شــده بزرگ تریــن و پــر تنوع تریــن  و در ایــن میــان، ردۀ حشــرات ب
رده در میــان همــه موجــودات زنده انــد. در مــورد اهمیــت حشــرات، عقیــده بــر ایــن اســت کــه بقــاي بســیاري 
از اکوسیســتم هاي طبیعــي موجــود بــر روي زمیــن بــا زندگــي بندپایــان و به خصــوص حشــرات گــره خــورده 
اســت. شــاید بیشــترین تأثیــر ایــن موجــودات در احیــاي جنگل هــا و مراتــع اســت کــه ریه هــاي کــرۀ زمیــن 

به شــمار مي آینــد. 
ــن کشــور  ــي را در ای ــران اکوسیســتم هاي گوناگون ــي ای ــوع اقلیم ــر شــد، تن ــه پیشــتر ذک ــه ک همان گون
پهنــاور بــه وجــود آورده اســت کــه هریــک ویژگي هــاي خاصــي از نظــر پوشــش گیاهــي و مجموعــۀ جانــوري 
دارنــد. ازایــن رو ضــرورت دارد بــه مــوازات مطالعــۀ پوشــش گیاهــي کشــور، فــون جانــوري ایــن اکوسیســتم ها، 
بــه خصــوص بندپایــان بررســی شــود. شناســایي فــون بندپایــان کــه جــزء فراوان تریــن موجــودات در جنگل هــا 
ــاي  ــایي گونه ه ــان، شناس ــای گرده افش ــایی گونه ه ــتي، شناس ــوع زیس ــناخت تن ــر ش ــت از نظ ــع اس و مرات
خســارت زا بــه گیاهــان، شناســایي گونه هــای مفیــد به عنــوان عوامــل کنترل کننــدۀ طبیعــي و تعییــن تأثیــر 

هریــک از آنهــا هدایتگــر محققــان و کارشناســان در برنامــۀ مدیریــت منابــع طبیعــي کشــور اســت. 

موزۀ بندپايان منابع طبيعي 
ــي و  ــي و مرتع ــاي جنگل ــتي در عرصه ه ــوع زیس ــناخت تن ــدف ش ــا ه ــي ب ــع طبیع ــان مناب ــوزۀ بندپای م
ــوم  ــق در عل ــاي تحقی ــم آوردن زمینه ه ــز فراه ــي و نی ــات علم ــش و اطالع ــطح دان ــاي س ــور ارتق به منظ
طبیعــي در ســطح 250 متــر مربــع در ســال 1379 در مؤسســۀ تحقیقــات جنگل هــا و مراتــع کشــور تأســیس 

گردید)شــکل 1 تــا6(.
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ایــن مــوزه بــا کلکســیوني شــامل 40000 نمونــه اتالــه و ثبت شــده در بانــک اطالعاتــي آن بــه لحــاظ تنــوع 
و جامعیــت نمونه هــاي بندپایــان مربــوط بــه جنگل هــا و مراتــع، یکــي از غني تریــن موزه هــاي کشــور بــوده 
و به عنــوان مــوزۀ مرجــع در منابــع طبیعــي کشــور مطــرح اســت. تعــداد زیــادی از نمونه هــاي آن منحصــر بــه 
فــرد اســت و در دنیــا تنهــا در ایــن مــوزه و نیــز در مــوزۀ مرجــع شناســایي کننده وجــود دارد. بــرای مثــال 
در بررســي روي زنبورهــاي گالــزاي بلــوط و دشــمنان طبیعــي آنهــا در رویشــگاه هاي ایــن درخــت در کشــور، 
78 گونــه زنبــور گالــزا متعلــق بــه خانــوادۀ Cynipidae معرفــي شــد. از ایــن تعــداد 23 گونــه بــراي فــون 
ایــران و 20 گونــه نیــز بــراي دنیــای علــم جدیــد بودنــد و بــراي اولیــن بــار از ایــران گــزارش شــدند. عــالوه 
بــر آن تعــداد زیــادي زنبــور پارازیتوییــد از گال هــاي بلــوط جمــع آوری و شناســایي گردیــد کــه اکثــر آنهــا 
بــراي فــون ایــران جدیــد بودنــد و بــراي اولیــن بــار از ایــران گــزارش مي شــدند. در حــال حاضــر گونه هــاي 
ــا و  ــز در گروه ه ــري نی ــوارد مشــابه دیگ ــوند. م ــداري مي ش ــي نگه ــع طبیع ــان مناب ــوزۀ بندپای ــور در م مذک
ــن مــوزه نگهــداري مي شــوند وجــود دارد کــه مثــال ذکرشــده فقــط  راســته هاي دیگــر حشــراتي کــه در ای

به منظــور بیــان اهمیــت و جایــگاه ایــن مــوزه اســت.

شکل 1. نمايي از فضاي عمومي موزه
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شکل 2. نمايي از فضاي عمومي موزه

شکل 3. نمونه هايي از راستۀ سخت بالپوشان موجود در موزه
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شکل 4. نمونه هايي از راستۀ راست باالن موجود در موزه

شکل 5. نمونه هايي از راستۀ بال پولکداران موجود در موزه
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شکل 6. حشرات نگهداری شده در شيشۀ الکل 

همکاري هاي بين المللي
ــگاهي  ــي و دانش ــز علم ــان و مراک ــا متخصص ــترده اي ب ــاي گس ــي همکاري ه ــع طبیع ــان مناب ــوزۀ بندپای م
ــۀ  ــدار در عرص ــان نام ــادي از متخصص ــداد زی ــتا تع ــن راس ــي دارد. در ای ــر جهان ــاي معتب ــژه موزۀ ه و به وی
جهانــي از ایــن مــوزه بازدیــد و تعــدادي از نمونه هــاي آن را نیــز شناســایي کرده انــد. عــالوه بــر آن برخــي از 
نمونه هــا نیــز بــراي شناســایي و یــا تأییــد نــام علمــي بــراي آنــان ارســال مي شــود. در مجمــوع ایــن مــوزۀ بــا 
همــکاري متقابــل بــا نهاد هــاي مشــابه در خــارج از کشــور و بــا حفــظ نمونه هــاي ارزنــده و نــادر در مجموعــۀ 

ــي دارد)شــکل 7و8(. ــش جهان ــگاه ویژهــاي در دان مرجــع و نامگــذاري دقیــق نمونه هــا جای

شکل 7. محقق خارجي در حال بررسي نمونه هاي موزه
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شکل 8. تعدادي از محققان خارجي و داخلي در حال بررسي نمونه هاي موزه

فرايند تشکيل موزه
ــاي  ــی و آموزشــی، زیربن ــف تحقیقات ــاي مختل ــه صــرف نظــر از کاربرد ه ــر منطق ــات فونســتیک در ه مطالع
دســتیابی و تدویــن راهبــرد جامــع مبــارزه بــا آفــات و در نهایــت حفاظــت و حمایــت از منابــع طبیعــی اســت. 
بــه همیــن منظــور، طــرح جمــع آوري و شناســایی فــون حشــرات جنگل هــا و مراتــع کشــور از ســال 1372 
بــه مــدت 10 ســال در عرصه هــاي گوناگــون جنگلــی و مرتعــی ایــران اجــرا شــد. هــدف از اجــراي ایــن طــرح، 
ــد  ــاي مفی ــناخت گونه ه ــز ش ــي کشــور و نی ــع طبیع ــاي مناب ــان در عرصه ه ــوع زیســتی بندپای ــناخت تن ش
ــدۀ  ــرده افشــان ها و حشــرات تولیدکنن ــگل )Parasites( ، شــکارگرها)Predators( ، گ شــامل حشــرات ان
ــر  ــالوه ب ــت. ع ــت از آنهاس ــت و حفاظ ــن و حمای ــازوج و گزانگبی ــاي م ــر گال ه ــی نظی ــاي فرع فرآورده ه
ــدا  ــت پی ــۀ آف ــک، جنب ــادل بیولوژی ــوردن تع ــم خ ــه در نتیجــۀ به ه ــی از حشــرات ک ــناخت گونه های آن، ش
کرده انــد و نیــز تعییــن پراکنــش آنهــا در کشــور، از اهــداف طــرح بــوده اســت کــه نتایــج آن در طرح هــاي 
مدیریــت کنتــرل تلفیقــی آفــات )IPM( اســتفاده خواهــد شــد. طــرح مذکــور در ســطح 22 اســتان کشــور 
اجــرا شــد و طــي آن ضمــن بازدیــد از مناطــق مختلــف بــا روش هــاي پیش بینــي شــده، فــون بندپایــان در 
ــا  ــا اســتفاده از ســیانور پتاســیم ی ــع جمــع آوري شــد. نمونه هــاي جمع آوري  شــده ب ــا و مرات ســطح جنگل ه
ــد از آماده ســازي،  ــل شــدند و بع ــه آزمایشــگاه منتق ــدي ب ــات بع ــرای اقدام ــل کشــته شــده و ب اســتات اتی

ــرار گرفتنــد. ــرای شناســایی مــورد بررســی هاي تاکســونومیک ق کدگــذاري و ثبــت اطالعــات، ب

به طور کلي تشکیل موزه شامل مراحل اجرایی زیر است:
جمع آوري فون حشرات جنگل ها و مراتع با استفاده از روش هاي مختلف؛ . 1
آماده سازي، اتاله و کدگذاري نمونه هاي جمع آوري شده؛. 2
شناسایي نمونه ها و تعیین هویت علمي آنها؛. 3
 تکمیل موزه و نگهداري نمونه ها؛ . 4
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شکل 9. مراحل اجرايي تشکيل و نگهداری موزه

ــراي جلوگیــري از حــذف اطالعــات  ــزوم ســاماندهي اطالعــات موجــود در مــوزه و نیــز ب ــه ل ــا توجــه ب ب
ــات  ــه اطالع ــان ب ــریع و آس ــي س ــور دسترس ــع به منظ ــزاری جام ــه نرم اف ــده، ب ــاي جمع آوري ش نمونه ه
ــزار در بخــش تحقیقــات حمایــت و حفاظــت مؤسســۀ تحقیقــات  ــود. ایــن نرم اف نمونه هــاي حشــرات نیــاز ب
جنگل هــا و مراتــع، طراحــي و تدویــن شــد. در ایــن نرم افــزار، اطالعــات حــدود 40000 نمونــۀ جمع آوري شــده 
ــع توســط  ــا و مرات ــۀ اســتان هاي کشــور از عرصــۀ جنگل ه ــاً از کلی ــه تقریب ــۀ راســته هاي حشــرات ک از کلی
محققــان مختلــف جمــع آوري شــده بــود، جــاي گرفتــه اســت. ایــن نرم افــزار بــا 28 قســمت ورود اطالعــات 
بــراي هــر نمونــه و 12 شــکل گزارش گیــري تحــت سیســتم عامــل Windows تدویــن شــده اســت. در ایــن 
ــارۀ حشــرات مــورد نظــر، میزبان هــا, کانون هــاي اســتقرار، پراکنــش و ســایر  برنامــه، اطالعــات جامعــي در ب
ــا  ــه ی ــن زمــان، اطالعــات نمون ــادر اســت در کوتاه تری ــزار ق ــن نرم اف اطالعــات منطقــه ثبــت شــده اســت. ای
نمونه هــاي مــورد نظــر در بانــک را در قالــب گزارش هــاي عمومــي و تخصصــي در اختیــار قــرار دهد)شــکل 

10 تــا 13(. 



123 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

امنیت و سالمت غذایی، ذخایر ژنتیکی

شکل 10. بانك اطالعات موزۀ بندپايان منابع طبيعي

شکل 11. منو ورود اطالعات در بانك اطالعات موزه
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شکل 12. منوی ورود اطالعات در بانك اطالعات موزه

شکل 13. منوی گزارش گيري در بانك اطالعات موزه
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ــوند،  ــداري مي ش ــان نگه ــوزۀ بندپای ــر در م ــال حاض ــه در ح ــده ک ــاي جمع آوري ش ــوع نمونه ه از مجم
بیشــترین تعــداد متعلــق بــه راســته هاي Coleoptera بــا 19500 و Lepidoptera بــا 7500 نمونــه اســت.

جدول1.اطالعات نمونه های موجود در موزۀ بندپايان بخش تحقيقات حفاظت و حمايت

راسته های ردیف
تعدادجنس های خانواده های موجودموجود

هر راسته
تعدادگونه های 

هر راسته
تعداد نمونه های 

هر راسته

1Hymenoptera

Scoliidae-Braconidae-
Megachilidae-Halictidae-

Nepidae-Sphecidae-
Anthophoridae

33352023

2DermapteraForficulidae1193

3BlattariaPolyphagidae--62

4DipteraAnthomyiidae-Tephritidae-
Tachinidae-Syrphidae50292059

5Heteroptera

Coreidae-Miridae-
Pentatomidae-Scutelleridae-

Reduviidae-Rhopalidae-
Lygaeidae-Saldidae-Nabidae

1501173216

6HomopteraCercopidae-Cicadidae-
Cicadellidae-Cixidae39441468

7Coleoptera

Carabidae-Cerambycidae-
Coccinellidae-Scarabaeidae-
Cetonidae-Chrysomelidae-
Meloidae-Tenebrionidae-
Curculionidae-Bruchidae-

Elateridae

26923519558

8NeuropteraChrysopidae-
Myrmeleontidae45365

9OdonataCoenagrionidae-Libellulidae32270

10OrthopteraAcrididae-Tettigonidae-
Gryllidae-Gryllotalpidae56602503
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11Lepidoptera

Pieridae-Nymphalidae-
Sphingidae-Noctuidae-
Pyralidae-Geometridae-

Arctiidae-Lasiocampidae-
Lycaenidae-Notodontidae-
Lymantriidae-Papilionidae-

Zygaenidae

4503007566

12Mantodea---100
13Mecoptera---10
11Thysanoptera---18
15Phasmida---4

39315 792 1055  58  15 مجموع

سخن پاياني
بــا توجــه بــه اينکــه در بــه ثمــر رســاندن ايــن مجموعــه از هيــچ كوششــي در حــد توانايــي 
كوتاهــي نشــده، مي تــوان بــه جــرأت گفــت ايــن مــوزه از نظــر تنــوع نمونه هــا و جامعيــت در 
زمينــۀ منابــع طبيعــي و توجــه خــاص آموزشــي و علمــي آن در ســطوح گوناگــون آموزشــي، در 
ايــران منحصربــه فــرد اســت. ازايــن رو، مســئوالن ذی ربــط، همــواره بايــد حفاظــت و حراســت 
بهينــه و مطلــوب از ايــن ثــروت ملــي و گنجينــۀ ذخيرهــگاه توارثــي كشــور را در نظــر داشــته 

باشــند.
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ذخاير توارثي پسته

تأليف:
علی تاج آبادی پور، رضا زاده پاريزی، علی اسماعيل پور، عبدالحميد شرافتی، عبدالمجيد مرتضوی،

سعيد كاشانی زاده، احمد شيبانی، علی شريفيان،
نصرات اله روحانی، داوود ارمغان، مختار پارسايی، عباس رفيعی، علی اسماعيلی رنجبر

مؤسسة تحقیقات پستة كشور
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مقدمه

ــش  ــق افزای ــد از طری ــش تولی ــکان افزای ــورمان، ام ــي در کش ــاك زراع ــع آب و خ ــت مناب ــل محدودی  به دلی
ســطح زیرکشــت بســیار انــدك اســت؛ بنابرایــن بایــد ســرمایه گذاري کافــي و برنامه ریــزي جامعــي به منظــور 
بهره بــرداري بهینــه از ایــن منابــع صــورت گیــرد. به طــوري کــه تولیــد در واحــد ســطح افزایــش یابــد. بــدون 
شــک امــروزه بهتریــن و اقتصادي تریــن راه دســتیابي بــه افزایــش تولیــد در واحــد ســطح، اســتفاده از ارقــام 
اصــالح شــده بــا عملکــرد کّمــي وکیفــي بیشــتر و ســازگار بــه تنش هــاي محیطــي ماننــد کــم آبــي، گرمــا، 
ســرما، شــوري، فقــر غذایــي خــاك، بیماریهــا و آفــات مي باشــد. منابــع ژنتیکــي یــا ذخایــر توارثــي دســتمایه 
اصلــي بــراي ایجــاد ارقــام اصــالح شــدۀ برترندکــه امــروزه از ارزشــمندترین ثروت هــاي ملــي و منابــع پایــه اي 
هــر کشــوري محســوب مي شــدند. کشــور مــا خوشــبختانه غني تریــن کشــور دنیــا در زمینــۀ ذخایــر توارثــي 
پســته بــوده کــه آزادســازي پتانســیل موجــود تحــول بزرگــي در صنعــت پســته کشــور بوجــود خواهــد آورد. 
بنابرایــن حفاظــت و صیانــت از ایــن ثــروت عظیــم ملــي و ظرفیت ســازي در اســتفاده بهینــه از ایــن منابــع، 

پایــه اي بــراي شــکوفایي اقتصــاد ملــي از اهمیــت بســیار زیــادی برخــوردار اســت. 

ــي  ــته یک ــود. پس ــوب مي ش ــور محس ــر کش ــي ه ــاي مل ــن ثروت ه ــان، از مهم تری ــي گیاه ــر توارث ذخای
ــوع و گســترش  ــران اســت و بیشــترین تن ــأ آن ای ــه منش ــوده ک ــي کشــور ب ــن محصــوالت باغبان از مهم تری
فنوتیپــي و ژنوتیپــي پســته در ایــران وجــود دارد. بــا توجــه بــه اینکــه پســته گیاهــي دو پایــه و هتروزیگــوت 
ــته،  ــات پس ــۀ تحقیق ــن گام در زمین ــت اولی ــي اس ــترده اي دارد. بدیه ــیار گس ــي بس ــوع ژنتیک ــد، تن مي باش
ــه اهدافــي  ــع ژنتیکــي ایــن گیــاه و شناســایي آنهاســت. هم اکنــون به منظــور دســتیابي ب ــه مناب دســتیابي ب
چــون افزایــش عملکــرد در واحــد ســطح، ایجــاد ارقــام مقــاوم بــه بیماري هــا، آفــات، ســرما، خشــکي، تغییــر 
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کیفیــت محصــول پســته و... تحقیقاتــي در دســت اجراســت. مهم تریــن عامــل بــراي نیــل بــه چنیــن اهدافــي 
ــوان ژن هــاي  ــن کار مي ت ــا ای ــي پســته و حفــظ آنهــا در محل هــاي خــاص اســت. ب ــر توارث شناســایي ذخای
ــع آوري  ــا جم ــاوم ی ــاي مق ــام و ژنوتیپ ه ــن ارق ــور یافت ــته به منظ ــالح پس ــا در اص ــظ و از آنه ــد را حف مفی

ــرد.  ــا اســتفاده ک ــن پایه ه ــد در ای ــاي مفی ژن ه

شناسايي و جمع آوري ذخاير توارثي پسته 
اقداماتي که تاکنون به منظور جمع آوري و حفظ ذخایر توارثي پسته انجام گرفته است شامل احداث کلکسیون پستۀ 
ایستگاه ناصریه 40 رقم در سال 1339، احداث کلکسیون پستۀ ایستگاه کرمان با 29 رقم در سال 1356 و احداث 
کلکسیون کاملي از ارقام پستۀ استان هاي کرمان، قزوین و سمنان در ایستگاه شمارۀ دو مؤسسۀ تحقیقات پسته در 

سال 1362 است )جدول 1(. همچنین کلکسیون ارقام بذری و فنوتیپ های نر پسته تشکیل شد)جدول2 و3(.

جدول1. احداث كلکسيون ارقام مادۀ پسته
محل سال احداثتعداد رقم

ناصریه401339
کرمان 291356
رفسنجان1362         45

جدول2 . احداث كلکسيون ارقام بذري پسته
محل    سال احداث             تعداد رقم

رفسنجان1364         8

جدول3. احداث كلکسيون فنوتيپ هاي نر پسته
محل    سال احداث             تعداد فنوتیپ

رفسنجان1376           40    

ــاء و  ــت، احی ــایي، حفاظ ــي، شناس ــۀ بررس ــي را در زمین ــرح مل ــور ) 1384( ط ــادي پ ــماعیل پور و تاج آب اس
ــرد  ــر به ف ــي و منحص ــاي محل ــام و فنوتیپ ه ــایي ارق ــور شناس ــور به منظ ــتۀ کش ــي پس ــر توارث ــي ذخای ارزیاب
ــا  اســتان هاي کرمــان، یــزد، سیســتان و بلوچســتان، خراســان، ســمنان، قزویــن، فــارس و آذربایجــان شــرقي ب
عزیمــت بــه مناطــق مختلــف پســته کاري و اســتفاده از تجــارب باغــداران اجــرا کردنــد. صفــات کّمــي وکیفــي 
بــه هــر فنوتیپ هــا و رقــم جدیــد در هفــت بخــش شــامل خصوصیــات درخــت، گل، بــرگ، خوشــه، میــوه، و، 
جوانــه وگل اندازه گیــري شــد. تعــداد ارقــام محلــي و فنوتیپ هــاي جدیــد شناســایي شــده در اســتان کرمــان 80 
)رفســنجان 54 ،ســیرجان 21 ، زرند3 و راور 2 فنوتیپ( ، در اســتان اصفهان 30 ، در اســتان قزوین 7 ، در اســتان 
خراســان 5 ، در اســتان آذربایجــان شــرقي 10، در اســتان فــارس 3، در اســتان یــزد 20 و در اســتان سیســتان و 
بلوچســتان 9 رقــم یــا فنوتیــپ بــود. مرتضــوي ) 1377( کار شناســایي و جمــع آوري ارقــام و فنوتیپ هــاي بومــي 
پســته اســتان ســمنان را انجــام داد. شــیباني )1364( به منظــور تعییــن مناســب ترین تلقیــح کننــدۀ پســته، 50 
اصلــه درخــت نــر را بررســي قــرارداد کــه بــه شناســایي ســه رقــم تلقیــح کننــدۀ مناســب و دیــرگل منجــر شــد. 
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کاشــاني زاده )1384( کار، شناســایي و جمــع آوري ارقــام نــر پســته در مناطــق پســته کاري قزویــن و بوئیــن زهــرا 
بــا هــدف انتخــاب و معرفــي مناســب ترین تلقیــح کننــده از نظــر زمــان و طــول دورۀ گلدهــي بــر روي درختــان 
نــر بــذري موجــود در باغــات پســته انجــام داد. نتایــج نشــان داد کــه طــول دورۀ گلدهــي، زمــان گلدهــي و فاصلــه 
بیــن ظهــور گل آذیــن تــا شــروع گلدهــي و درصــد جوانــۀ زنــي گــرده در درختــان مــورد آزمایــش نســبت بــه 
هــم متفــاوت بــود، به طــوري کــه زمــان گلدهــي و طــول دورۀ گلدهــي درختــان نــر )18 فنوتیــپ( در شــرایط 
ــپ( در  ــر )10 فنوتی ــان ن ــا 14 روز و درخت ــدت 9 ت ــن به م ــا 22 فروردی ــب از 13 ت ــن به ترتی ــي قزوی آب و هوای
شــرایط آب و هوایــي بوئین زهــرا از 11 تــا 23 فروردیــن 7 تــا 12 روز بــود. اســماعیل پــور )1378( بــا بررســي و 
شناســایي فنوتیپ هــاي نــر پســته در اســتان کرمــان، فنوتیپ هــاي نــر مناســب بــراي ارقــام مــادۀ کله قوچــي، 
احمد آقایــي، اوحــدي و اکبــري را معرفــي کــرد. شــرافتي )1382( ژنوتیپ هــاي گــرده دهنــدۀ پســته را در ســطح 
ــاد خراســان شناســایي کــرد و تعــداد 14 ژنوتیــپ را  ــار از باغ هــاي پســته منطقــۀ فیض آب بیــش از 5000 هکت

ــي کــرد. ــن منطقــه معرف ــدۀ پســته در ای ــن ژنوتِیپ هــاي گرده دهن ــوان بهتری به عن

بررسي و ارزيابي ارقام پسته
اســماعیل پور )1380( بررســي و مقایســۀ عملکــرد کّمــي وکیفــي بــر اســاس صفــات مورفولوژیــک بــر روي 28 
رقــم پســته در کلکســیون مؤسســۀ تحقیقــات پســتۀ کشــور انجــام داد کــه ایــن صفــات شــامل زمــان و طــول 
دورۀ گلدهــي، زمــان برگ دهــي، زمــان و طــول دورۀ رشــد مغــز، زمــان رســیدگي، میــزان محصــول تــر و خشــک، 
انــس محصــول، درصــد ناخندانــي و پوکــي، طــول، عــرض و شــکل میــوه، ضخامــت و میــزان خندانــي پوســت 
اســتخواني، نســبت مغــز بــه میــوه، شــدت ســال آوري، درصــد پروتئیــن و چربــي در طــي چهار ســال بودنــد. ارقام 
از نظــر زمــان گلدهــي بــه ســه دســته زودگل )ایتالیایــي ســفید پســته نوق، کله قوچــي(، متوســط گل )اوحــدي، 
ــان  ــري( تقســیم شــدند. از نظــر زم ــي، اکب ــي، قزوین ــرگل )ابراهیمــي، جندق ــد( و دی ــي زرن ــي، بادام احمد آقای
شــروع رشــد ســریع مغــز ارقــام مختلــف بــه پنــج دســته خیلــي زودرس )رضایــي زودرس، ایتالیایــي(. زودرس 
)قزوینــي، اوحــدي، موســي آبادي(، متوســط رس )کله قوچــي، شاه پســند(، دیــررس )اکبــري، احمد آقایــي، 
فندقــي ریــز(، خیلــي دیــررس )جندقــي و فندقــي48( تقســیم شــد. همچنیــن مشــخص شــد ارقــام فندقــي ریز، 
احمدآقایــي، موســي آبادي داراي حداکثــر محصــول خشــک؛ و ارقــام ســفید پســته نــوق، ممتــاز و ســیف الدیني 
داراي کمتریــن محصــول بودنــد. ارقــام بادامــي زرنــد، قزوینــي و ســیف الدیني داراي کوچک تریــن انــدازۀ دانــه؛ 
ــام فندقــي 48،  ــد. ارق ــدازۀ میــوه بودن ــام فندقــي 48، حســن زاده، هراتــي و اکبــري داراي بزرگ تریــن ان و ارق
ــه  ــد. درصــد مغــز ب ابراهیمــي، خنجــري دامغــان، جندقــي و احمد آقایــي داراي کمتریــن درصــد پوکــي بودن
میــوۀ خشــک در ارقــام مختلــف بیــن 58-51/7 متفــاوت بــود و ارقــام حســن زاده، ممتــاز، امیــري و اوحــدي 
داراي بیشــترین درصــد مغــز بودنــد . شــدت ســال آوري ارقــام مختلــف متفــاوت و در برخــي ارقــام از نظــر آماري 
ــي زودرس داراي بیشــترین ســال آوري و  ــوق، فندق ــي، ســفید پســته ن ــام احمد آقای ــود. ارق ــاًل معنــي دار ب کام
ارقــام جندقــي، شاه پســند و ایتالیایــي داراي کمتریــن ســال آوري بودنــد. همچنیــن بیشــترین درصــد پروتئیــن 

مغــز مربــوط بــه ارقــام زودرس بــود. بیشــترین مقــدار چربــي مغــز در ارقــام دیــررس وجــود داشــت.
تــاج آبادي پــور )1376( در مــدت ســه ســال، 114 صفــت کّمــي وکیفــي را بــر روي 20 رقــم پســتۀ باغــي 
موجــود در کلکســیون پســتۀ کشــور انجــام داد. صفــات مربــوط شــامل صفــات کّمــي وکیفــي مربــوط بــه درخــت 
)10 صفــت(، صفــات کّمــي وکیفــي مربــوط بــه گل )چهارصفــت(، صفــات کّمــي وکیفــي مربــوط به شــاخه )ســه 
صفــت(، صفــات کّمــي وکیفــي مربــوط بــه بــرگ )23 صفــت(، صفــات کّمــي وکیفــي مربــوط بــه جوانــۀ گل 
)شــش صفــت(، صفــات کّمــي و کیفــي مربــوط بــه خوشــۀ میــوه )25 صفــت(، و صفــات کّمــي وکیفــي مربــوط 
بــه میــوه )42 صفــت( بودنــد. نتایــج تجزیــه وکالســتر بــر روي 22 صفــت مهــم از صفــات فــوق نشــان داد کــه 
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ــد. رقم هــاي  ــرار دارن ــه هــم شــبیه اند و در یــک دســته ق رقم هــاي رضایــي زودرس و فندقــي زودرس خیلــي ب
راور شــمارۀ یــک و فندقــي غفــوري شــباهت زیــادي به هــم داشــتند و نیــز بــا رقــم اوحــدي تــا حــدودي شــبیه 
ــن  ــتند، بنابرای ــرار داش ــته ق ــک دس ــز در ی ــیف الدیني نی ــي و س ــش کالغ ــي نی ــاي بادام ــد. رقم ه ــم بودن به ه
ــا حــدودي به هــم  ــدازۀ پســته ت ــوق از لحــاظ ان ــا رقــم ســبز پســته ن ــادي به هــم داشــتند و نیــز ب شــباهت زی
شــبیه بودنــد. ارقــام کله قوچــي و هراتــي از دیگــر ارقــام متمایــز بودنــد. رقــم پوســت پیازي به دلیــل عــدم تولیــد 

میــوۀ مغــزدار کامــاًل از دیگــر ارقــام متمایــز بــود.
در تحقیــق دیگــر، تاج آبــادي پــور )1377( به مــدت دو ســال، 114 صفــت کّمــي و کیفــي 25 رقــم باقیمانــد، 
کلکســیون مؤسســۀ تحقیقــات پســتۀ کشــور را بررســي کــرد. نتایــج ارزیابــي نشــان داد ارقــام مختلــف از نظــر 
ــي  ــي( و گســترده )فندق ــک ســیریزي، پوســت خرمای ــه ســه دســته عمــودي، نیمه عمــودي )ل ــادت رشــد ب ع
ــاز، ...(،  ــري، ممت ــتۀ کم رشــد )امی ــه ســه دس ــدرت رشــد ب ــاز، ....( ، از نظــر ق ــي، ممت ــري، احمد آقای ــز، اکب ری
متوسط رشــد )لــک ســیریزي، اکبــري، احمد آقایــي( و پر رشــد )فندقــي ریــز، ابراهیم آبــادي و ایتالیایــي زودرس 
و ....(، و از نظــر زمــان گلدهــي بــه ســه دســتۀ زودگل )ایتالیایــي زودرس، امیــري، ممتــاز و ....(، متوســط گل )لــک 
ســیریزي، الهیجانــي و غفــوري( و دیــرگل )اکبــري، جندقــي، فندقــي 48( تقســیم  شــدند. ارقــام از نظــر صفــات 
مربــوط بــه بــرگ بــا هــم تفــاوت نشــان دادنــد. ارقــام از نظــر زمــان رســیدن بــه پنــج دســته تقســیم مي شــوند. 
درصــد خندانــي از 89 درصــد در ارقــام جندقــي و ابراهیمــي تــا 46/4 درصــد در رقــم الهیجانــي متغیــر بــود. 
کمتریــن انــس مربــوط بــه ارقــام فندقــي 48 )انــس 19( و اکبــري )انــس 20( و بیشــترین انــس )ریزتریــن دانــه( 
مربــوط بــه رقــم الهیجانــي )انــس41/9( بــود. در ایــن تحقیــق صفــات کّمــي و کیفــي مربــوط بــه درخت، شــاخه 
، بــرگ و میــوه 15 رقــم پســته رفســنجان در مرحلــۀ اول بررســي شــد. مشــخص شــد کــه ارقــام مختلــف از نظــر 
ــا هــم فــرق دارد. ایــن ارقــام  عــادت و قــدرت رشــد متفاوت انــد و زمــان گلدهــي و طــول دورۀ گلدهــي آنهــا ب
داراي شــکل میــوه گوناگــون هســتند کــه از حالــت مســتطیلي کشــیده تــا کــروي تغییــر مي کنــد. همچنیــن 
درصــد خندانــي ، درصــد پوکــي و زمــان رســیدن ایــن ارقــام بــا هــم مقایســه شــد. عــدم شــناخت رقــم از نظــر 
زمــان گلدهــي، میــزان و زمــان رســیدن محصــول و درصــد پوکــي و خندانــي مي توانــد خســارت جبران ناپذیــري 
ــا ســرماي دیــر رس  در احــداث یــک بــاغ پســته به وجــود آورد . مثــاًل کشــت ارقــام زود گل در مناطقــي کــه ب
بهــاره همــراه اســت مي توانــد ســبب ســرمازدگي بهــاره شــود. همچنیــن کشــت و کار ارقــام دیــر رس در مناطــق 
دارای باران هــاي تابســتانه یــا بــارش زود هنــگام فصــل پاییــز، مي توانــد قبــل از برداشــت محصــول ســبب افزایــش 

رطوبــت محیــط و احتمــال آلودگــي و غیــر بهداشــتي شــدن محصــول پســته شــود. 
علیپــور )1380 (، تنــوع ژنتیکــي 30 ژنوتیــپ نــر پســتۀ موجــود در کلکســیون مؤسســۀ تحقیقــات پســتۀ 
کشــور را، براســاس صفــات مورفولوژیکــي نظیــر طــول، عــرض، وزن  تــر جوانــۀ گل، شــروع و پایــان گلدهــي و 
 UPGMA و روش MVSP ــاري ــزار آم ــا نرم اف ــات حاصــل ب ــرد. اطالع ــات بررســی ک ــري از صف ــداد دیگ تع
تجزیــۀ کالســتر شــده و نمــودار درختــي آن رســم شــد کــه 11 گــروه حاصــل شــد، به طــوري کــه دو ژنوتیــپ 
M8 و M15 و همچنیــن دو گــروه شــمارۀ 9 )شــامل ژنوتیپ هــاي M9 و M20( و گــروه شــمارۀ 10 )شــامل 
ــات  ــا براســاس صف ــس گروه ه ــۀ واریان ــد. تجزی ژنوتیپ هــاي M16 ،M5 و M27( داراي بیشــترین تشــابه بودن
مــورد ارزیابــي مشــخص کــرد کــه اختالفــات معنــي داري )P=0/05( از نظــر عــرض جوانــۀ گل و قطــر دمبــرگ 
بیــن گروه هــا وجــود دارد تجزیــۀ همبســتگي بیــن صفــات مــورد مطالعــۀ نشــان داد کــه همبســتگي هاي مثبــت 
و معنــي داري بیــن صفــات مــورد مطالعــۀ وجــود دارد. کــه شــاخص ترین آنهــا، همبســتگي مثبــت و معنــي دار 
بیــن دو صفــت عــرض درخــت و تعــداد جوانــۀ گل در 10 ســانتي متر طــول شــاخه و همچنیــن طــول بــا وزن تــر 
جوانــۀ گل اســت. نتایــج تجزیــۀ خوشــه اي بــر اســاس صفــات اندازۀ گیــري شــدۀ ارقــام مــادۀ پســته و بــه روش 
UPGMA مشــخص کــرد کــه بــرش نمــودار درختــي حاصــل از فاصلــه 9، 71 رقــم منطقــۀ کرمان و رفســنجان 
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ــۀ  ــاي ایجــاد شــدۀ حاصــل از تجزی ــام و گروه ه ــن ارق ــد. فواصــل تشــابه بی ــرار مي ده ــروه مجــزا ق را در 10 گ
خوشــه اي نشــان داد کــه بیشــترین تشــابه ژنتیکــي بیــن ارقــام کله قوچــي و خاندانــي کرمــان اســت. 

ــر درصــد زودخندانــي و شــکاف خوردگــي نامنظــم پوســت رویــي،  به منظــور بررســي تأثیــرات نــوع رقــم ب
ــي  ــدت ســه ســال ارزیاب ــع در ایســتگاه شــمارۀ دو به م ــات پســته واق ــادۀ کلکســیون مؤسســۀ تحقیق ــام م ارق
شــدند. نتایــج نشــان داد کــه ارقــام مختلــف مــورد بررســي از لحــاظ میــزان پســته هاي زودخنــدان و شــکاف 
خــورده نامنظــم بــا یکدیگــر تفــاوت داشــتند و در بعضــي مــوارد ایــن اختالف هــا معنــي دار بــود. بیشــترین درصــد 
پســته هاي زودخنــدان مربــوط بــه ارقــام جوادآقایــي و ســیف الدیني و کمتریــن آن مربــوط بــه رقــم قزوینــي بــود. 
ــي، فندقــي زودرس، فندقــي  ــام جوادآقای درخصــوص صفــت میــزان پســته هاي شــکاف خوردۀ نامنظــم نیــز ارق
غفــوري و کله قوچــي بیشــترین شــکاف خوردگــي را داشــتند و کمتریــن میــزان متعلــق بــه ارقــام لــک ســیریزي، 
ســیف الدینــي، بادامــي نیــش کالغــي، فندقــي ریــز و پوســت خرمایي بــود )تــاج آبــادي پــور، 1383(. تاج آبــادي 
ــي و  ــدي، کله قوچ ــتۀ اوح ــام پس ــي را در ارق ــۀ زودخندان ــروع عارض ــان ش ــکاران )1382( زم ــور و هم پ
احمدآقایــي حــدود یــک مــاه قبــل از برداشــت تعییــن کردنــد، بنابرایــن فرصــت کافــي بــرای رشــد قارچ هــا 
ــه  ــوان ب ــه مي ت ــد ک ــش دارن ــي نق ــروز زودخندان ــددي در ب ــل متع ــود دارد. عوام ــد آفالتوکســین وج و تولی

عواملــي چــون نــوع رقــم، نــوع پایــه، ســن، مقــدار محصــول، آبیــاري، تغذیــه و نــوع خــاك اشــاره کــرد. 
ــي،  ــد زودخندان ــر درص ــدك ب ــه و پیون ــرات پای ــي تأثی ــکاران )1382( در بررس ــور و هم ــادي پ تاج آب
ــزان  ــز می ــي و نی ــدك کله قوچ ــر از پیون ــي داري کمت ــور معن ــدي به ط ــم اوح ــي را در رق ــزان زودخندان می
شــکاف خوردگي نامنظــم پوســت ســبز پســته را در پیوندك هــاي اوحــدي و احمدآقایــي به طــور معنــي داري 

ــد.  ــوان کردن ــي عن ــدك کله قوچ ــتر از پیون بیش
ــم را  ــکاف خوردگي نامنظ ــد ش ــن درص ــي و کمتری ــد زودخندان ــترین درص ــور )1377( بیش ــادي پ تاج آب
مربــوط بــه رقــم کله قوچــي نســبت بــه ســایر ارقــام تجارتــي اوحــدي، احمدآقایــي و اکبــري گــزارش کردنــد. 
ــر و  ــزان مرگ و می ــد, می ــرعت دورۀ رش ــد س ــت مانن ــش جمعی ــش و کاه ــي افزای ــاي اصل ــۀ پارامتره مطالع
ــان نشــان داد کــه ایــن حشــره  ــه از 12 رقــم پســته به عنــوان میزب میــزان زادآوري پســیل در شــرایط تغذی
داراي دورۀ رشــد کوتاهتــر، مرگ و میــر کمتــر و زادآوري بیشــتر بــر روي ارقــام پســتۀ تجــاري ایــران اســت. 
پتانســیل رشــد و زادآوري ایــن حشــره روي ارقــام غیرتجــاري و گونه هــاي جنگلــي پســته به طــور معنــي دار 
ــن حشــره هســتند.  ــاي بســیار مناســب ای ــاز و کله قوچــي میزبان ه ــري, ممت ــام پســتۀ اکب ــود. ارق ــر ب کمت
گونه هــاي پســتۀ وحشــي بنــه و کســور نیمه مقاوم انــد و ارقــام بادامــي زرنــد, ســرخس, ایتالیایــي درشــت و 

ــد . ــا حــدودي مقاوم ان ــز ت ــي ری ایتالیای

پروژه هاي پايان يافته و داراي گزارش نهايي در سال هاي 1388-94
ــا  تجزيــۀ تنــوع ژنتيکــي در ژنوتيپ هــاي وحشــي و زراعــي پســته )Pistacia vera( ايــران ب

) SSRs و AFLPs( اســتفاده از صفــات مورفولوژيکــي و نشــانگرهاي مولکولــي
ــام و  ــادي از ارق ــداد زی ــد کــه شــامل تع ــوع ژنتیکــي پســته به شــمار مي آی ــي تن ــز اصل ــران یکــي از مراک ای
ــران را  ــاي ای ــزای جنگل ه ــن اج ــي از مهم تری ــي یک ــاي وحش ــن گونه ه ــه ای ــت ک ــي اس ــاي وحش گونه ه
تشــکیل مي دهنــد. 153 ژنوتیــپ متعلــق بــه ارقــام تجــاري ایرانــي و خارجــي )Pistacia vera( همــراه بــا 
گونه هــاي وحشــي P. atlantica subsp. Kurdicaو P. khinjuk بــا اســتفاده از نشــانگرهاي ریزماهــواره 
 Pistacia ــه اي و ارتباطــات فیلوژنتیکــي بیــن گونه هــاي ــراي مطالعــۀ ژنتیکــي درون و بین گون و AFLP ب
ــوع  ــر دو نشــانگر، تن ــرار شــدند. ه ــي و خارجــي بررســي ق ــام داخل ــن ارق ــي ارتباطــات ژنتیکــي بی و ارزیاب
ــه P. vera و P. khinjuk نشــان  ــۀ P. atlantica subsp. kurdica نســبت ب ژنتیکــي کمــي را در گون
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ــاي  ــکاري گونه ه ــور آش ــه بندي )PCA، PCoA، NJ و UPGMA( به ط ــف خوش ــات مختل ــد. مطالع دادن
مختلــف پســته و همچنیــن ارقــام ایرانــي و خارجــي P. vera را از هــم تفکیــک کردنــد. اکثــر ارقــام ایرانــي 
ــاًل از یکدیگــر جــدا شــدند. اســتثناهاي مشــاهده  ــا اســتفاده از هــر دو نشــانگر ریزماهــواره و AFLP کام ب
 شــده مربــوط بــه وجــود نمونه هــاي متشــابه یــا بــدون برچســب در بعضــي از ژرم پالســم هاي پســته اســت. 
تحقیــق حاضــر فوایــد نشــانگرهاي ریزماهــواره و AFLP را به عنــوان ابزارهــاي قدرتمنــدي بــراي شناســایي 
ــق  ــن تحقی ــج ای ــتفاده از نتای ــا اس ــران ب ــي پســتۀ ای ــات مولکول ــک اطالع ــد. بان ــد مي کن ــام پســته تایی ارق

ایجــاد شــد.

بررسي صفات مربوط به گلدهي و ميوه دهي 12 رقم پسته در منطقۀ فيض آباد
ــاد  ــۀ فیض آب ــي منطق ــرایط اقلیم ــتر در ش ــازگاري بیش ــا س ــاي( ب ــاب رقم)ه ــور انتخ ــش به منظ ــن پژوه ای
خراســان رضــوي انجــام گرفــت. در اجــراي ایــن طــرح 12 رقــم پســته شــامل بادامــي ســفید، پســتۀ قرمــز، 
ــند و  ــعلي، شاهپس ــري، عباس ــدي، خنج ــي، اوح ــري، کله قوچ ــه، اکب ــتۀ گرم ــمندي، پس ــیاه، دانش برگ س
ــد. ایــن تحقیــق در  ــاد و بقیــه غیــر بومــي بودن ممتــاز اســتفاده شــد. پنــج رقــم اول بومــي منطقــۀ فیض آب
قالــب طــرح بلوك هــاي کامــل تصادفــي بــا 12 تیمــار )رقــم( و ســه تکــرار )هــر تکــرار شــامل یــک درخــت( 
ــه داشــت.  ــا ســال 1387 ادام ــاد شــروع شــد و ت ــات پســتۀ فیض آب ــاغ ایســتگاه تحقیق از ســال 1385 در ب
تجزیــۀ مرکــب نشــان داد کــه اثــر ســال، رقــم و تأثیــرات متقابــل آنهــا تقریبــاً بــراي تمــام صفــات میوه دهــي 
در ســطح 1 درصــد معنــي دار اســت. براســاس نتایــج بدســت آمــده بیشــترین تعــداد جوانــۀ گل در هــر شــاخه 
ــا 20 میــوه در  ــم بادامــي ســفید ب ــود. رق ــام برگ ســیاه و اکبــري و کمتریــن در رقــم پســتۀ گرمــه ب در ارق
خوشــه و رقــم عباســعلي بــا هفــت میــوه به ترتیــب بیشــترین و کمتریــن تعــداد میــوه در خوشــه را داشــتند 
و اختــالف معنــي داري در ســطح یــک درصــد بیــن آنهــا وجــود داشــت. بیشــترین پوکــي در رقــم بادامــي 
ســفید بــا 24 درصــد و کمتریــن 7/4 درصــد در رقــم عباســعلي بــود و بیــن تعــداد پســته در خوشــه و درصــد 
پوکــي رابطــۀ مســتقیمي وجــود داشــت. رقــم شاه پســند )بومــي منطقــۀ دامغــان( در ســه ســال اجــراي طــرح 
بیشــترین درصــد عارضــۀ زودخندانــي را نشــان داد کــه بــا همــۀ ارقــام اختــالف معنــي داري داشــت. مي تــوان 
ــازگاري  ــۀ س ــي منطق ــرایط اقلیم ــا ش ــدي ب ــري و اوح ــند، خنج ــاز، شاه پس ــام ممت ــه ارق ــت ک ــه گرف نتیج
مناســبي نداشــتند و ارقــام بادامــي ســفید، اکبــري و پســتۀ گرمــه در مجمــوع از ســازگاري بیشــتري نســبت 

بــه ســایر ارقــام برخــوردار بودنــد.

كاربرد نشانگرهاي ريزماهواره به منظور شناسايي و ثبت ارقام پسته
ــت  ــودن اصال ــخص ب ــات، نامش ــتان ها و باغ ــداث نهالس ــوص اح ــداران در خص ــم باغ ــالت مه ــي از معض یک
ژنتیکــي ارقــام کشت شــده اســت. در ســال هاي اخیــر تکنولــوژي نشــانگرهاي DNA در گیاهــان عالــي بــه 
ســمت اســتفاده از ایــن نشــانگرها در انگشــت نگاري DNA حرکــت کــرد. در ایــن تحقیــق بــا اســتفاده از 25 
نشــانگر SSR و شــش جفــت آغازگــر اختصاصــي نشــانگر AFLP, کلیــد شناســایي مولکولــي 10 رقــم پســته 
ــم اســتفاده از 25 نشــانگر  ــق نشــان داد علي رغ ــن تحقی ــج ای ــي )Pistacia vera( حاصــل شــد. نتای ایران
ــه شناســایي کلید هــاي مولکولــي  ــد و نتایــج آنهــا ب مولکولــي SSR, تنهــا چهــار نشــانگر چنــد شــکل بودن
اختصاصــي بــراي 10 رقــم پســته مــورد مطالعــه منجــر نشــد. از مجمــوع شــش جفــت آغازگــر اختصاصــي 
ــراي  ــر M_TTT-E_GTC و M_GAG-E_CAG ب ــت آغازگ ــانگر AFLP، دو جف ــده نش استفاده ش
M_TTT-E_ هشــت رقــم مــورد مطالعــۀ پســته کلیــد مولکولــي شناســایي ایجــاد کردنــد. جفــت آغازگــر
GTC در ارقــام عباســعلي، احمد آقایــي، بادامــي ســفید، فندقــي 48، ممتــاز، اوحــدي و شاه پســند و جفــت 
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ــج  ــد. نتای ــي کردن ــي اختصاص ــاي مولکول ــاد کلید ه ــري ایج ــم اکب ــر M_GAG-E_CAG در رق آغازگ
تجزیــۀ کالســتر بــا اســتفاده از مجمــوع داده هــاي حاصــل از نشــانگر AFLP نشــان دهندۀ تفکیــک مناســب 
ــر روي  ارقــام مــورد مطالعــه، از یکدیگــر بــود. کلید هــاي مولکولــي اختصاصــي از راه تجزیه هــاي مولکولــي ب
ــا اســتفاده از کلید هــاي  50 درخــت مــادري و نتایــج ایــن تحقیــق در دو آزمایشــگاه مســتقل تأییــد شــد. ب
ــا را  ــت ژنتیکــي آنه ــد اصال ــام به منظــور تایی ــن ارق ــه، تشــخیص ای ــورد مطالع ــام م ــي ارق شناســایي مولکول

امکان پذیــر می کنــد. 

شناسايي و ثبت ارقام تجاري پسته با استفاده از خصوصيات مورفولوژيکي
ــي،  ــام اوحــدي، کله قوچــي، احمدآقای ــان ارق ــي پســته در اســتان کرم ــام تجــاري و بوم ــت ارق به منظــور ثب
اکبــري، ممتــاز، فندقــي 48، در اســتان ســمنان ارقــام عباســعلي، شاه پســند، در اســتان قزویــن رقــم کله بــزي 
و در اســتان خراســان رضــوي رقــم بادامــي ســفید بررســي شــدند. ارزیابــي صفــات مورفولوژیکــي مختلــف 
بــر اســاس دســتورالعمل ملــي آزمون هــاي تمایــز، یکنواختــي، و پایــداري پســته انجــام گرفــت. نتایــج نشــان 
داد صفــات عــادت رشــد، میــزان تغییــر رنــگ پوســت ســخت دانه و ویژگــي نــوك میــوه در رقــم شاه پســند، 
رنــگ تنــه، رنــگ شــاخۀ یکســاله، زودخندانــي، عــرض دانــه بــه میلیمتــر ، وزن صددانــه خشــک، ضخامــت 
ــام اوحــدي و عباســعلي  ــي در ارق ــزي، شــکل برگچــۀ انتهای ــم کله ب ــي در رق ــه و حاشــیۀ برگچــۀ انتهای دان
ــن، اســتحکام  ــرگ، تراکــم گل آذی ــم کله قوچــي، ، شــکل مقطــع عــرض دمب ــي در رق ــوك برگچــۀ انتهای ، ن
پوســت ســبز میــوه در رقــم عباســعلي، طــول محــور گل آذیــن، طــول دورۀ گلدهــي، جــدا شــدن میــوه از دم 
میــوه در رقــم فندقــي 48، زمــان بازشــدن 50 درصــد گل هــا و اولیــن مرحلــۀ گلدهــي پــس از پیونــد در رقــم 
اکبــري، شــکل جوانــۀ گل و فرورفتگــي نزدیــک محــل اتصــال دم میــوه در رقــم ممتــاز، رنــگ پوســت ســبز 
ــاز شــدن  در رقــم احمد آقایــي، رنــگ محــل اتصــال دم میــوه در ارقــام عباســعلي و فندقــي 48، موقعیــت ب
پوســت ســخت، درصــد پوکــي دانــه، رنــگ پوســت رویــي مغــز و شــروع زمــان گلدهــي در رقــم بادامــي ســفید 
ــات  ــدي صف ــاري گروه بن ــي هاي آم ــات و بررس ــن صف ــتفاده از ای ــا اس ــتند. ب ــاري هس ــدۀ انحص متمایزکنن

انحصــاري و ثبــت ایــن ارقــام انجــام گرفــت. 

بررسي و ارزيابي پايه هاي پسته
کلکسیون گونه هاي پسته شامل 8 گونه و هیبرید بین گونه ای تشکیل شد)جدول 4(.

جدول 4. احداث كلکسيون گونه هاي پسته
محلسال احداث                 تعداد گونه و هیبریدهاي بین گونه اي

رفسنجان1364            8

تاج آبــادي پــور و پناهــي )1383( تأثیــرات پایــه و پیونــدك بــر زودخندانــي را در چهــار پایــۀ اهلــي، ســرخس، 
بنــه و آتالنتیــکا و ســه پیونــدك احمدآقایــي، کله قوچــي و اوحــدي به صــورت اســپلیت پــالت در قالــب طــرح 
بلوك هــاي کامــل تصادفــي بررســي کردنــد. نتایــج نشــان داد کــه پایــۀ بنــه به طــور معنــي داري تعــداد پســته 
در خوشــه را نســبت بــه پایــۀ ســرخس کاهــش داد و در بیــن پیوندك هــاي مــورد مطالعــه، پیونــدك اوحــدي 
نســبت بــه پیوندك هــاي احمدآقایــي و کله قوچــي به طــور معنــي داري تعــداد پســته در خوشــه بیشــتري داشــت. 
میــزان کل پســته هاي زودخنــدان )بــا پوســت نــرم و بــا پوســت چروکیــده و خشــک( روي پایه هــاي آتالنتیــکا 
و بنــه به طــور معنــي داري بیشــتر از پایــۀ اهلــي بــود. نتایــج حاصــل از اندازۀ گیــري مقــدار آفالتوکســین نشــان 
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داد کــه بیشــترین مقــدار آفالتوکســین مربــوط بــه پایه هــاي بنــه و آتالنتیــکا و کمتریــن آن مربــوط بــه پایــۀ 
ــد به دســت آمــده  ــد کــه نهال هــاي هیبری ــور و مــرادي )1383( نشــان دادن ــادي پ ــوده اســت. تاج آب ــي ب اهل
ــد و  ــي، بادامــي زرن ــي )قزوین ــج پســتۀ اهل ــي و رای ــکا و پایه هــاي معمول ــه و آتالنتی از پایه هــاي وحشــي بن
اوحــدي( در ســنین شــش ماهگــي و یــک ســالگي بــا ایزولــۀ قــارچ Phytophthora drechesleri )یکــي 
ــوده شــدند. نتایــج نشــان داد کــه تالقي هــاي قزوینــي  ــد بیمــاري گمــوز( در محــل طوقــۀ آل از عوامــل مول
ــالگي  ــک س ــن ی ــکا در س ــي / آتالنتی ــي قزوین ــي و تالق ــش ماهگ ــن ش ــکا در س ــي / آتالنتی ــه و قزوین / بن
ــرادي  ــور و م ــادي پ ــتند. تاج آب ــا داش ــایر تالقي ه ــه س ــبت ب ــاري را نس ــن بیم ــه ای ــت ب ــترین مقاوم بیش
ــن  ــا والدی ــاً یکنواخــت و ب ــذور پســته تقریب ــۀ ب ــه بیمــاري و تهی ــاوم ب ــع مق ــن مناب )1384( به منظــور یافت
مشــخص، از روش گرده افشــاني کنتــرل شــده اســتفاده کردنــد. در مرحلــۀ اول تهیــۀ بــذور هیبریــد، 38 رقــم 
ــادۀ اوحــدي  ــم م ــر روي رق ــۀ دوم، گرده هــاي 31 فتوتیــپ ن ــر و در مرحل ــا یــک درخــت ن ــام ب ــادۀ از ارق م
ــاي  ــا جدایه ه ــي ب ــدي در 18 ماهگ ــذور تولی ــت آمده از ب ــاي بدس ــدند. نهال ه ــاني ش ــخص گرده افش مش
 P. citrophthora P. megasperma و  P. drechsleri و  Phytophthora cryptogea و   قــارچ 
در چهــار تکــرار در قالــب طــرح کامــاًل تصادفــي به صــورت فاکتوریــل در محــل طوقــه پــس از ایجــاد زخــم 
تلقیــح شــدند. در ایــن تحقیــق ارقــام مــادۀ راور شــمارۀ دو، ایتالیایــي، اوحــدي، بهشــت آبادي و فنوتیــپ نــر 
M 25 نســبتاً مقــاوم و ارقــام مــادۀ فندقــي غفــوري، بادامــي نیش کالغــي، شــصتي و ســرخس و فنوتیــپ نــر 

M 10 نســبتاً حســاس معرفــي شــدند.
ــاي  ــر روي گیاهچه ه ــرا ب ــف فیتوفت ــاي مختل ــي گونه ه ــدت بیماري زای ــي ش ــا بررس ــرادي )1377( ب م
 P. citrophthora، P. drechsleri ــي را در گونه هــاي ــم ســرخس، شــدت بیماري زای ســه ماهۀ پســتۀ رق
ــه و ریشــۀ  ــت طوق ــه، مقاوم ــرایط گلخان ــرد و در ش ــالم ک ــم اع ــه ک ــاد ب ــب از زی و P. cryptogea به ترتی
ــۀ P. citrophthora و  ــر دو گون ــي در براب ــي و قزوین ــرخس، بادام ــاي س ــته رقم ه ــۀ پس ــاي نه ماه نهال ه
P. drechsleri را ارزیابــي کــرد. در ایــن تحقیــق، رقــم قزوینــي مقاوم تریــن و رقــم ســرخس حســاس ترین 
 P. citrophthora رقــم بودنــد. مقایســۀ مقاومــت طوقــه و ریشــۀ ارقــام پســته به طــور جداگانــه نســبت بــه
و P. drechsleri نشــان داد کــه در ارقــام بادامــي، ســرخس و قزوینــي نســبت بــه P. drechsleri طوقــه 
مقاوم تــر از ریشــه بــود، ولــي نســبت بــه P. citrophthora در ارقــام ســرخس و قزوینــي ریشــه و در رقــم 
بادامــي طوقــه مقاومــت بیشــتري داشــت. بیشــترین و کمتریــن پیشــروي گونه هــاي P. citrophrhora و 
P. drechsleri روي رقــم ســرخس و قزوینــي دیــده شــد. پیشــروي قــارچ روي ســاقۀ بادامــي، به خصــوص 
در مــورد P. drechsleri بیشــتر از ســاقۀ قزوینــي بــود. بني هاشــمي و همــکاران )1374( و مــرادي )1377( 
ــي  ــور )2002( در تحقیق ــماعیل پ ــرد. اس ــي ک ــه معرف ــاس ترین پای ــوان حس ــرخس را به عن ــۀ س ــز پای نی
ــتان  ــي در اس ــي و احمدآقای ــدي، کله قوچ ــام اوح ــرخس ر ا روي ارق ــي و س ــه، بادام ــاي بن ــرات پایه ه تأثی
کرمــان مطالعــه کــرد و مشــخص کــرد کــه پایــۀ بادامــي بیشــترین، و پایــه ســرخس کمتریــن رشــد را از نظــر 

قطــر و شــعاع تنــه و ارتفــاع درخــت دارد و بنــه در حــد متوســط قــرار دارد.
ــد و  ــه پایه هــاي بادامــي زرن ــۀ قزوینــي نســبت ب ــادي )1377( نشــان داد کــه پای آزمایش هــای حکــم آب
ســرخس مقاومــت بیشــتري در برابــر شــوري نشــان مي دهــد. محمــدي )1374( نشــان داد کــه در شــرایط 
پرآبــي، پایــۀ ســرخس نســبت بــه بادامــي زرنــد و قزوینــي مقاومــت بیشــتري در برابــر شــوري دارد. علیپــور 
ــي،  ــاي ابراهیم ــه رقم ه ــیدند ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــته ب ــم پس ــي 32 رق ــا بررس ــرد )1384( ب ــیني ف و حس
ســیریزي، جندقــي، پوســت کاغــذي، فندقــي 48، بادامــي زرنــد، ســیف الدیني و ســرخس، ارقــام مــادۀ مقــاوم 
 M27 و M26 ,M25 ,M23 ,M21 ,M16 ,M10 ــاي ــر، ژنوتیپ ه ــاي ن ــن ژنوتیپ ه ــوري و از بی ــه ش ب
ــه شــوري  ــه شــوري هســتند در ادامــۀ ایــن تحقیــق، تعــداد چهــار ژنوتیــپ مــادۀ نســبتا مقــاوم ب مقــاوم ب
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ــد، ســیف الدینــي، ســرخس(، علیپــور و حســیني فــرد )1392( تالقي هــاي بیــن 4  )ابراهیمــي، بادامــي زرن
ــر نســبتا  ــپ ن ــي(، 2 ژنوتی ــاز، فندق ــي زودرس، ممت ــه شــوري )کله قوچــي، رضای ــادۀ حســاس ب ــپ م ژنوتی
مقــاوم بــه شــوري )M16 ,M15( و 2 ژنوتیــپ نــر حســاس بــه شــوري )M3,M2( بــه صــورت گــرده افشــاني 
مصنوعــي انجــام گرفــت و 16 هیبریــد از ایــن تالقي هــا به دســت آمــد. بــذور هیبریــد مرحلــۀ اول آزمایــش 
ــد  ــر هیبری ــذور ه ــدند. ب ــل ش ــه منتق ــي در گلخان ــل گلدان های ــه داخ ــگاه ب ــي در آزمایش ــد از جوانه زن بع
داخــل ســه گلــدان، هــر گلــدان شــامل ســه نهــال کشــت و نگهــداري شــد. طــرح آمــاري مــورد اســتفاده، 
طــرح کرت هــاي خرد شــده بــا پایــه بلوك هــاي کامــل تصادفــي بــود کــه فاکتــور اصلــي، ســه ســطح شــوري 
) صفــر، 7 و 14 دســي زیمنس بــر متــر از نمــک کلریــد ســدیم(، فاکتــور فرعــي، 16 هیبریــد، بــا ســه تکــرار 
و در هــر تکــرار ســه نهــال در نظــر گرفتــه شــد. نتایــج نشــان داد بــا افزایــش مقادیــر شــوري، پارامترهــاي 
رشــدي نهــال از جملــه درصــد نهــال زنــده، وزن تــر و خشــک ســاقۀ، وزن تــر و خشــک ریشــه و طــول نهــال 
ــال  ــدي نه ــاي رش ــر پارامتره ــوري را ب ــي ش ــر منف ــح تأثی ــور واض ــوع به ط ــن موض ــي دارد. ای ــد کاهش رون
نشــان مي دهــد. نتایــج تجزیــۀ واریانــس مشــخص نمــود اثــر مقادیــر متفــاوت شــوري آب آبیــاري بــر غلظــت 
ــا  ــد. ب ــرگ نهال هــا، اختــالف معنــي دار از نظــر آمــاري دارن ســدیم، پتاســیم و کلســیم در ریشــه، ســاقه و ب
افزایــش شــوري، غلظــت ســدیم و کلســیم ســاقۀ افزایــش و غلظــت پتاســیم ســاقۀ کاهــش مي یابــد؛ غلظــت 
ــرور ســدیم  ــش کل ــا افزای ــد. ب ــرگ کاهــش مي یاب ــدار پتاســیم ب ــد و مق ــدا می کن ــش پی ــرگ افزای ســدیم ب
ــد. نتایــج نشــان  ــرگ افزایــش مي یاب ــه پتاســیم در ریشــه، ســاقه و ب آب آبیــاري، شــاخص نســبت ســدیم ب
ــاقۀ و  ــاقه و ریشــه، وزن خشــک س ــر س ــات، وزن ت ــر خصوصی ــاي پســته از نظ ــن هیبریده ــالف بی داد اخت
ریشــه و همچنیــن طــول و قطــر دمبــرگ و طــول نهــال از نظــر آمــاري معنــي دار اســت. از نظــر وزن تــر و 
ــي *  ــیف الدیني * m15«، » فندق ــه هیبریدهاي«س ــوط ب ــب مرب ــر به ترتی ــترین مقادی ــاقه، بیش ــک س خش
m3«، »ابراهیمــي * m16« و«بادامــي زرنــد * m16« مــي باشــد و کمتریــن مقادیــر بــه ترتیــب مربــوط بــه 
هیبریدهــاي »ســرخس * m15«، »ســرخس * m16«، »رضایــي * m3« و »کله قوچــي * m2« مــي باشــد. 
ــیف الدیني *  ــاي »س ــه هیبریده ــوط ب ــب مرب ــر به ترتی ــترین مقادی ــه، بیش ــک ریش ــر و خش ــر وزن ت از نظ
m15«، »ابراهیمــي * m16«، »ابراهیمــي * m15« و »فندقــي * m3« اســت و کمتریــن مقادیــر به ترتیــب 
بــه هیبریدهــاي »ســرخس * m15«، »ســرخس * m16«، »رضایــي * m3« و »کله قوچــي * m2« تعلــق 
ــه شــوري و بعــد از آن هیبریدهــاي  ــد مقــاوم ب ــد »ســیف الدینــي * m15« هیبری دارد. به طورکلــي، هیبری

ــوند. ــي مي ش ــي * m3« معرف ــي * m16« و »فندق »ابراهیم
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امنیت و سالمت غذایی، ذخایر ژنتیکی

بانک ژن كرم ابريشم و كلکسیون درخت توت

تأليف:
معين الدين مواج پور، عليرضا بيژن نيا،

محمدرضا بيابانی، سيده خيرالنساء طيب نعيمی

مركز تحقیقات ابريشم كشور
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مقدمه

ــا اســتفاده از بــرگ گیــاه میزبــان اطــالق می شــود.  نوغانــداری بــه فعالیــت پــرورش حشــرۀ کــرم ابریشــم ب
ــا رواج  ــوت کــه در عمــوم کشــورهای نوغان خیــز دنی ــاه ت ــه دو بخــش تقســیم می شــود: گی ــان ب گیــاه میزب
دارد و غیــر گیــاه تــوت کــه تنهــا در برخــی کشــورها چــون هنــد و برخــی کشــورهای آســیای جنــوب شــرقی 
رایــج اســت. امــا در ایــران ایــن حرفــۀ کشــاورزی کــه امــروزه به عنــوان یــک صنعــت در ذیــل فعالیت هــای 
ــا اســتفاده از بــرگ گیــاه تــوت انجــام می گیــرد و از تاریخچــۀ بســیار  کشــاورزی از آن یــاد می شــود تنهــا ب

غنــی برخــوردار اســت.

حفــظ و نگهــداری ذخایــر ژنتیکــی کــرم ابریشــم از مباحــث جــدی در صنعــت نوغانــداری کشــور اســت. 
طــی ســال های گذشــته، پژوهش هــای بســیار زیــادی در حوزه هــای تخصصــی مختلــف کــرم ابریشــم نظیــر 
ــوژی،  ــیمی، میکروبیول ــوژی، بیوش ــژاد، بیوتکنول ــالح ن ــک و اص ــات، ژنتی ــا و آف ــت، بیماری ه ــه، مدیری تغذی
کنتــرل کیفــی و نســاجی الیــاف ابریشــم و نظایــر آن و نیــز کاشــت، داشــت و برداشــت درخــت تــوت و تکثیــر 
ــا  ــارزه ب ــف و شناســایی و مب ــی مختل ــای غذای ــا مکمل ه ــوت ب ــرگ ت آن و ایجــاد توتســتان و غنی ســازی ب
آفــت و بیماری هــای درخــت تــوت و غیــره در کشــور انجــام پذیرفتــه اســت. کــه مجریــان آنهــا پژوهشــگران 
مراکــز تحقیقاتــی و دانشــگاهی بــه رهبــری و هدایــت بخش هــای مطالعاتــی و تحقیقاتــی حــوزۀ نوغانــداری 

کشــور طــی چنــد دهــۀ بعــد از انقــالب بوده انــد.
ــورد  ــه در م ــترده ای چ ــیار گس ــی بس ــای تحقیقات ــوز زمینه ه ــده، هن ــای انجام ش ــود پژوهش ه ــا وج ب
پاســخگویی بــه معضــالت احتمالــی آتــی و چــه دربــارۀ نیازهــا و ورود بــه حوزۀ هــای نویــن کاربــری محصوالت 
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اصلــی و فرعــی منتــج از ایــن صنعــت بــا اســتفاده از علــوم جدیــد، پیــش روی پژوهشــگران ایــن حــوزۀ قــرار 
دارد کــه در آینــده بایــد انجــام پذیــرد.

از حــدود یــک دهــۀ گذشــته بــا شــکل گیری مرکــز تحقیقــات کــرم ابریشــم کشــور، ایــن مرکــز پژوهشــی 
ــته،  ــۀ راه گذش ــران، در ادام ــالمی ای ــوری اس ــداری جمه ــات نوغان ــی تحقیق ــوان متول ــی به عن ــک محصول ت
ــه  ــرم ابریشــم انجــام داده ک ــژاد ک ــک و اصــالح ن ــژه در حــوزۀ تخصصــی ژنتی ــددی را به وی ــای متع پروژه ه
دســتاوردهای متعــددی داشــته اســت؛ بهگونهــای کــه امــروزه در ســایۀ مجموعــۀ تالش هــا و پژوهش هــای 
انجام شــده، مرکــز تحقیقــات کــرم ابریشــم کشــور اوالً موفــق بــه تأســیس بانــک ژن کــرم ابریشــم ایــران و 
ــاً توانســته  ــده و ثانی ــای کشــور ش ــی از اقلیم ه ــی برخ ــی و بوم ــدۀ واردات ــای اصالح ش کلکســیونی از نهال ه
جمهــوری اســالمی ایــران را از یــک وارد کننــدۀ تخــم نوغــان1 تجــاری بــه صادر کننــده آن به صــورت بالقــوه 

و بالفعــل تبدیــل کنــد. 

اهميت منابع ژنتيکی و بانك های ژن 
ــت در  ــا زیس ــوت ب ــاه ت ــم و گی ــرۀ کرم ابریش ــم از حش ــی اع ــوری و گیاه ــدۀ جان ــودات زن ــک از موج ــر ی ه
ــور  ــاص به ط ــی خ ــرایط محیط ــت در ش ــز زیس ــان و نی ــت زم ــف و گذش ــی مختل ــتم هاي طبیع اکوسیس
مصنوعــی نظیــر حشــرۀ کرم ابریشــم در ایــران2، ممکــن اســت باقــي بماننــد یــا از بیــن برونــد. زیــرا تغییــرات 
ــگ، شــیوع  ــروز جن ــز ب ــد و نی ــه در اکوسیســتم هاي کشــاورزي روي مي ده ــي ک ــا تحوالت زیســت محیطي ی
آفــات و بیماري هــا و ســایر حــوادث طبیعــي )خشکســالي، ســیل و غیــره(، ســوء مدیریت هــا و در خصــوص 
گیــاه تــوت رایــج شــدن کشــت واریته هــای تجــاری وارداتــی ســبب ایجــاد خطــر حــذف منابــع ژنــی بومــی 
ــا ارزش را  ــع ب ــن مناب ــذار اســت و ممکــن اســت ای ــر ژنتیکــي تأثیرگ ــوع ذخای ــر تن می شــود و در نتیجــه ب
دچــار تخریــب و فرســایش کنــد. دربــارۀ ارزش و اهمیــت حفــظ ذخایــر ژنتیکــی کــرم ابریشــم تــوت و درخــت 

ــر اشــاره کــرد ــه مــوارد زی ــوان ب تــوت می ت

دستيابی به فنوتيپ های مورد نظر
اگــر امــروزه تنــوع ژنوتیپ هــاي حشــرۀ کــرم ابریشــم و درخــت تــوت ثبــت شــوند، در آینــده اي نــه چنــدان 
ــن  ــه ای ــت آورد. البت ــود به دس ــي موج ــاي حیوان ــان ژنوتیپ ه ــر را از می ــورد نظ ــپ م ــوان فنوتی دور مي ت
ــرد نشــانگرهاي ژنتیکــي،  ــا توســعۀ کارب ــود. ب ــع خواهــد ب ــا آن موق ــر ژنتیکــي ت ــر مســتلزم حفــظ ذخای ام
ریزماهواره هــا و توالي هــاي دی ان ای میتوکنــدري میتــوان تنــوع ژنتیکــي در داخــل و بین نژادهــا را 

ــرد. ــر حفاظــت ک ــر ژنتیکــي بهت شناســایي و در نتیجــه از ذخای

پاسخ به نيازهای آتی
ــي سیســتم هاي  ــي و آت ــاي کنون ــه نیازه ــوان ب ــه مي ت ــن اســت ک ــوع ژنتیکــي ای ــظ تن ــل حف یکــی از دالی
ــي کــه  ــا و واریته های ــرا نژاده ــازار، پاســخ مناســب داد. زی ــي و همچنیــن مشــتریان و ب ــات اهل ــد حیوان تولی
ــده پاســخگوي  ــن اســت در آین ــوند، ممک ــتفاده می ش ــي اس ــاي فعل ــه نیازه ــراي پاســخگویي ب ــون ب هم اکن
شــرایط محیطــی، اقتصــادي و اجتماعــي جامعــۀ هــدف نباشــند کــه در ایــن حالــت می تــوان از 
ــان  ــاي زم ــه نیازه ــرای پاســخگویی ب ــتفاده نشــده اند، ب ــاًل اس ــه فع ــي ک ــر ژنتیک ــاي موجــود در ذخای  ژن ه

استفاده کرد.
1 . كرم ابریشم كه توسط پروانۀ ماده در پایان چرخۀ زندگي گذاشته مي شود.

2. تاکنــون گونه هــای وحشــی )Mandarina spp.( و نژادهــای گونــه ی کــرم ابریشــم تــوت Bombyx mori L. بــا قابلیــت زیســت در زیســتگاه طبیعــی 
یافــت نشــده اســت.
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همخونی، آميخته گري با نژادهاي غير بومي يا جايگزيني نژادهاي ديگر
توجــه بــه همخونــي در انتخــاب نژادهــا بســیار رواج دارد. ایــن کار ســبب کاهــش تنــوع ژنتیکــي و داشــتن 
زمینــۀ ژنتیکــی نزدیــک بــه 100 درصــد خالــص در بیــن افــراد یــک نــژاد مي شــود. تــا امــکان موفقیــت و 
ــر  ــوان برت ــا ت ــه آمیخته هــای ب ــد به منظــور رســیدن ب کاهــش ریســک پذیری در اجــرای تالقی هــای هدفمن

در صفــات مهــم زیســتی – اقتصــادی فراهــم شــود. 

نياز به حفظ ژن ها و تركيبات ژني بالقوه سودمند
توجــه بــه موضــوع انقــراض در جمعیت هــای گیاهــی و جانــوری در زیســتبوم های مختلــف بــه دالیــل عدیــده، 
ــه  ــرار داده اســت ک ــران ق ــش روی زیست شناســان و اصالح نژادگ ــا ارزش را پی ــاي ب ــن ژن ه خطــر از دســت رفت
ممکــن بــود پیــش از ایــن به عنــوان تــوان بالقــوه در ارائــۀ نژادهــا و واریته هــای مقــاوم و پرتولیــد اســتفاده شــوند.

بهره برداري از مزاياي پديدۀ هتروزيس
هتروزیــس موجــب افزایــش راندمــان و عملکــرد نتــاج نســبت بــه میانگیــن گله هــاي والــد می شــود کــه خــود 
ــورت  ــژادي1 به ص ــن  ن ــاي بی ــد. تالقي ه ــت مي آی ــه دس ــا ب ــن نژاده ــي بی ــق تالق ــي از طری ــاظ ژنتیک به لح
گســترده اي در حشــرۀ کرم ابریشــم بــرای تولیــد تخــم نوغــان تجــاری بــه کار گرفتــه مي شــوند. بدین ترتیــب 

در صــورت نگهــداري تنهــا یــک نــژاد، فرصــت ایجــاد تالقي هــاي مناســب از دســت خواهــد رفــت.

غلبه بر عدم پيشرفت انتخاب
بــا داشــتن بانــک ژن امــکان تنــوع ژنتیکــی فراهــم می شــود. در صــورت نبــود تنــوع ژنتیکــي، امــکان انتخــاب 
ــا  ــود؛ ام ــر نخواهــد ب ــرا به علــت تشــابه ژنتیکــي، تغییــرات گســترده تر امکان پذی از دســت خواهــد رفــت؛ زی

در صــورت تنــوع ژنتیکــي، امــکان غلبــه بــر ایــن مشــکل از طریــق ایجــاد تالقــي ممکــن خواهــد شــد.

تأمين راهکارهاي اطمينان بخش در قبال مسائل پيشرو 
تغییرات آب و هوایي؛  •
گسترش بیماري به ویژه در سیستم تولیدي تک منظوره؛ •
فراهمســازی امــکان دســتیابی مجــدد بــه برخــی نژادهــای حــذف شــدۀ ناخواســته از طریــق پایه هــای  •

ــی موجود؛ والدین
توسعۀ فعالیت نوغانداری در مناطق مستعد جدید.  •

داليل فرهنگي
ــزار ســاله(،  ــداری در کشــور )چنده ــه قدمــت صنعــت نوغان ــوان ب ــه می ت ــن زمین ــل فرهنگــی در ای  از دالی
عبــور جــادۀ تاریخــی ابریشــم از کشــور، وجــود زیرســاختهای مرتبــط نظیــر کاربــران )نوغانــداران، گلیم بافــان، 
ــای پیله خشــک کنی،  ــی )کارگاه ه ــات صنعت ــار و...(، امکان ــرورش )توتســتان، تلنب ــات پ ــان و...(، امکان قالی باف
ــتگی  ــی و...(، وابس ــای قال ــرزی، داره ــای رنگ ــی، کارگاه ه ــنتی و صنعت ــم س ــی ابریش ــای نخ ریس کارخانه ه
ــداری، نخریســی ســنتی، بافــت فــرش  بخشــی از درآمــد خانوارهــای روســتایی مناطــق دارای فعالیــت نوغان
دســتبافت و..، گره خوردگــی خرده فرهنگهــای امــروزی، و آموزشــي و جلــب توریســم در پارك هــا یــا 

ــرد. ــورد اشــاره ک ــي م ــخ طبیع ــاي تاری موزه ه

1. Crossbreeding
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اهداف تحقيقاتي
 اهــداف مرتبــط بــا ایــن زمینــه، شــامل شناســایي عملکــرد ژن هــاي خــاص مســئول تنظیــم صفاتــي همچــون 
ــا گروه هــاي بســیار متفــاوت، اجــرای روش هــای تالقــی  تولیــد، ســالمت، ســازگاری و... از طریــق مقایســه ب
ــی  ــرایط محیط ــال ش ــد، اعم ــای جدی ــه واریته ه ــتیابی ب ــور دس ــاب به منظ ــف انتخ ــای مختل ــز روش ه و نی
ــک  ــاوم و ... و همچنیــن مقایســه واریته هــای موجــود در بان ــر واریته هــای مق ــف در جداســازی و تکثی مختل
ژن کــرم ابریشــم بــا اســتفاده از نشــانگرهای مولکولــی بــه منظــور شناســایی وجــوه تمایــز و نیــز جایگاه هــای 
ژنــی احتمتــا کنترل کننــده ایــن صفــات در ســطح مولکــول DNA، اســتفاده از دانــش انتقــال ژن در ایجــاد 
ــه  ــژه حشــرۀ کــرم  ابریشــم ب ــز اســتفاده از آنهــا به وی ــوب و نی ــوت مطل واریته هــای کرم ابریشــم و درخــت ت

عنــوان یــک کارخانــه تولیــد مــواد بیولوژیــک اشــاره کــرد.

حفظ ژن هاي خاص
ــفیرگی  ــود )الروی، ش ــتی خ ــف زیس ــل مختل ــاص در مراح ــپ خ ــتن فنوتی ــل داش ــا به دلی ــی واریته ه برخ
یــا پیلــه، پروانــه و تخــم(، یــا برخــی خصوصیــات کمــی و کیفــی دیگــر نظیــر مقاومــت بــه برخــی امــراض 
ــه محــض شناســایی جداســازی و در بانــک ژن نگهــداری می شــوند. البتــه امــروزه  و شــرایط محیطــی و... ب
به دلیــل اجــرای برخــی فعالیت  هــای انتقــال ژن و در پــی دســتیابی بــه ســویه های کــرم ابریشــم دارای یــک 

ــداری می شــوند. ــظ و نگه ــک ژن حف ــز در بان ــن ســویه ها نی ــز، ای ــت متمای خصوصی

تاریخچه

ــی های  ــات و بررس ــد مطالع ــدازی واح ــد راه ان ــور را بای ــم کش ــات ابریش ــز تحقیق ــکل گیری مرک ــۀ ش ریش
ــران دانســت کــه  ــرورش کــرم ابریشــم ای ــه شــرکت ســهامی پ ــر مجموع ــه ســال 1360 در زی ــداری ب نوغان
خــود در ســال 1359 از ادغــام دو شــرکت دولتــی پیلــه ور و مجتمــع تولیــد ابریشــم و یــک بخــش غیر دولتــی 
تحــت نــام شــرکت ابریشــم گیــالن تشــکیل شــد. در ســال 1364، اجــراي طــرح تحقیقات ابریشــم در شــرکت 
ــج  ــوزش و تروی ــات آم ــازمان تحقیق ــي س ــع مال ــتفاده از مناب ــا اس ــران ب ــم ای ــرم  ابریش ــرورش ک ــهامی پ س

کشــاورزي شــروع شــد کــه تــا ســال 1377 تــداوم داشــت.
ــی )FAO( و  ــار جهان ــران، ســازمان خوارب ــت جمهوری اســالمی ای ــن دول ــروژۀ مشــترك بی ــا اجــرای پ ب
ــژاد کرم ابریشــم و روش هــای  ــا عنوان »بومی ســازی دانــش اصالح ن دفتــر عمــران ســازمان ملــل )UNDP( ب
صحیــح نگهــداری تخــم  نوغــان«  طــی ســال های 1371 تــا 1375، مقدمــات تشــکیل بانــک ژن کــرم ابریشــم 
کــه تــا آن زمــان به صــورت ســنتی بــود و تنهــا محــدود بــه نگهــداری نســل های والدینــی برخــی واریته هــای 
ــات واحــد  ــا تفویــض وظایــف، اختیــارات و امکان بومــی و تجــاری می شــد، پی ریــزی شــد. در ســال 1383 ب
ــۀ  ــاس مصوب ــر اس ــران )ب ــم ای ــرم ابریش ــرورش ک ــهامي پ ــرکت س ــداري ش ــي های نوغان ــات و بررس مطالع
ــد محصــوالت  ــادر تخصصــی تولی ــرم شــرکت م ــرۀ محت ــأت مدی ــن هی ــۀ بی ــي اداري و توافقنام شــوراي عال
کشــاورزی، دامــی و منابــع طبیعــی و ســازمان تحقیقــات، آمــوزش و ترویــج کشــاورزی( و بــا تغییــر نــام آن 
واحــد بــه  » مرکــز تحقیقــات ابریشــم کشــور«  در ذیــل ســازمان تحقیقــات، آمــوزش و ترویــج کشــاورزی بــا 
وظایــف یــک مرکــز تحقیقاتــی ملــی ایــن کار بــا جدیــت بیشــتر پــی گرفتــه شــد و بــه عنــوان یــک وظیفــۀ 

حاکمیتــی تکلیفــی از ســوی دولــت بــه عهــدۀ مرکــز تحقیقــات ابریشــم ایــران نهــاده شــد.
ــل  ــداری در قب ــت نوغان ــت اندرکار صنع ــرکت های دس ــکل گیری ش ــا ش ــز ب ــوت نی ــاه ت ــوص گی در خص
از انقــالب )شــرکت دولتــی پیلــه ور و مجتمــع تولیــد ابریشــم و یــک بخــش غیــر دولتــی تحــت نــام شــرکت 
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ــۀ  ــدود 12 واریت ــردن ح ــه وارد ک ــادرت ب ــال 1354 مب ــالن در س ــم گی ــرکت ابریش ــالن(، ش ــم گی ابریش
پرمحصــول از کشــور ژاپــن کــرد کــه جهــت حفــظ پایه هــای اولیــه، قلمههــای آن ارقــام در قطعــۀ کلکســیون 
گیــاه تــوت در مجتمــع تولیــد ابریشــم ســابق و مرکــز تحقیقــات ابریشــم کشــور فعلــی کاشــت و نگهــداری 
ــازی  ــوت و فراهم س ــاه ت ــیون گی ــعۀ کلکس ــور توس ــال های 1371 و 1375، بهمنظ ــن س ــن بی ــد. همچنی ش
ــوت  ــای ت ــآوری نمونه ه ــه جمع ــبت ب ــاه توت، نس ــژادی گی ــای اصالح ن ــا و پروژه ه ــرای طرح ه ــۀ اج زمین
بومــی از برخــی از اســتان های کشــور از طریــق قلمــه و کاشــت آن در واحــد مطالعــات نوغانــداری آن زمــان 

و مرکــز تحقیقــات ابریشــم کشــور فعلــی اقــدام شــد. 

وظایف

ــه  ــی ب ــوان در دو بخــش حاکمیتــی و تحقیقات ــات ابریشــم کشــور را می ت ــر مرکــز تحقیق ــه ب ــف محول وظای
شــرح زیــر خالصــه کــرد:

وظايف حاكميتی
حفظ و تکثیر تخم نوغان الین و اجداد )3p و 2p( کشور؛ •
حفظ و تکثیر بانک ژن کرم ابریشم و درخت توت؛ •
تولیــد تخــم  نوغــان 2P و ارائــۀ آن بــه مرکــز توســعۀ نوغانــداری کشــور بــه منظــور تولیــد تخــم  نوغــان  •

تجــاری کشــور؛
انتقال یافته های علمی و پژوهشی و نتایج طرح های تحقیقاتی-کاربردی. •

 وظايف تحقيقاتی
اجرای پروژه ها و طرح های تحقیقاتی در هر یک از سه بخش تحقیقاتی زیر به منظور پاسخگویی به بهره برداران 

در بخش های کشاورزی، صنایع، خدمات، اقتصاد در سطح کشور به ترتیب در راستای عناوین زیر:

الف( بخش توت
معرفی واریته های پرتولید با مقاومت نسبی به شرایط نامساعد محیطی و بیماری ها؛ •
شناسایی و کنترل آفات و بیماری های درخت توت؛ •
بهبود سیستم کاشت، داشت و برداشت؛ •
اجرای آزمایش های خاك و برگ؛ •
تغذیه و فیزیولوژی درخت توت و ... . •

ب( بخش كرم ابريشم
معرفی واریته های پرتولید و مقاوم کرم ابریشم؛ •
تولید، حفظ و تکثیر الین های مادری کرم ابریشم؛ •
بهبود روش های انتخاب و تالقی در تخم نوغان های پایه و الین های خالص؛ •
بهبــود روش هــای ســنتی پرورش کــرم  ابریشــم و روش هــای نگهــداری  و تفریــخ تخــم نوغــان به منظــور  •

کاهــش هزینه هــای تولیــد؛
توسعۀ کاربرد غذای مصنوعی در پرورش کرم ابریشم؛ •
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بهبود روش های خشک کردن و نگهداری پیله؛ •
شناسایی و بهبود روش های کنترل بیماری پبرین و آزمایش های میکروسکوپی؛ •
ــای  • ــری روش ه ــم  و به کارگی ــرم  ابریش ــاری زای  ک ــمی بیم ــل میکروارگانیس ــات  و  عوام ــایی آف شناس

ــا و... . ــا  آنه ــارزه  ب ــگیری ومب ــرل، پیش کنت

ج( بخش فراورده های نوين
معرفی پودر کرم ابریشم به منظور کنترل و کاهش قند خون در بیماران دیابتی؛ •
ــه منظــور اســتفاده در صنایــع  • بررســی  مراحــل خالص ســازی  و معرفــی پروتئیــن سریســین ابریشــم ب

آرایشی-بهداشــتی؛
استفاده از کرم ابریشم به عنوان بیوراکتور؛ •
تعیین توالی ژنوم ویروس NPV کرم ابریشم؛ •
ــرل  • ــه منظورکنت ــی ب ــا مکمــل غذای ــی چاشــنی ی ــوان نوع ــوت به عن ــرگ ت ــا چــای ب ــودر  ی ــی پ معرف

ــون و ... . ــار  و کلســترول خ فش

فعاليت های تحقيقاتی و دستاورد ها
برخی از دستاوردهای شاخص تحقیقاتی در حوزۀ نوغانداری را می توان به شرح زیر معرفی کرد: 

 بومی ســازی دانــش اصالح نــژاد کــرم ابریشــم بــا اجــرای پــروژۀ مشــترك بیــن دولــت جمهــوری اســالمی . 1
ایــران و ســازمان خواربــار جهانــی )FAO( و دفتــر عمــران ســازمان ملــل )UNDP( )1375-1371()شــکل1(؛

شکل1. پروژۀ مشترک بين ايران و سازمان خواربار جهانی برای ايجاد معيشت پايدار
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2. خودکفایــی در تولیــد تخــم نوغــان تجــاری مــورد نیــاز کشــور و قطــع واردات آن کــه در برخــی ســال ها، 
در حــدود 2 میلیــون دالر هزینــه داشــت؛

شکل2. پروانه مادۀ كرم ابريشم توت در حال تخم ريزی

3. افزایــش بــازده تولیــد پیلــۀ تــر از هــر جعبــه تخــم نوغــان از 22-21 کیلوگــرم در دهــۀ 1370 بــه حــدود 
30 کیلوگــرم؛ 

شکل3. توليد پيله توسط حشره كرم ابريشم توت 
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بهبــود روش هــای نگهــداری و تفریــخ تخــم نوغــان والــد و هیبریــد و افزایــش درصــد تفریــخ آنهــا در ســطح . 4
اســتانداردهای بین المللــی؛ 

شکل 4. نحوه تفريخ تخم نوغان

 تشــکیل و توســعۀ بانــک ژن کــرم ابریشــم از حــدود 40 واریتــۀ مختلــف بومــی و اصالح شــدۀ اولیــه بــه . 5
بیــش از 100 نــوع مختلــف و تهیــۀ راهنمــای جامــع ذخائــر ژنتیکــی کــرم ابریشــم ایــران؛

شکل5. حفظ و نگهداری از نژادهای مختلف كرم ابريشم موجود در بانك ژن
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 معرفی واریته های مقاوم و پُرتولید کرم ابریشم با به کارگیری پروژه های اصالح  نژادی )شکل6(؛. 6

شکل6. واريته های مقاوم و مطلوب كرم ابريشم

بهبــود کنتــرل بیماری هــای رایــج کــرم ابریشــم بــا معرفــی روش هــای مناســب ضدعفونــی قبــل، حیــن . 7
ــوع بیماری هــا )شــکل 7(؛ ــرورش و شــیوه های پیشــگیری از وق و بعــد از پ

شکل7. روش های پيشگيری و كنترل بيماری های رايج كرم ابريشم توت
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 معرفــی روش هــای علمــی تکثیــر درختــان تــوت از طریــق روش هــای تکثیــر غیرجنســی )پیونــد و قلمــه( . 8
)شــکل 8(؛ 

شکل8. بررسی افزايش درصد گيرايی قلمه های توت با استفاده از هورمون گياهی

 کنتــرل برخــی آفــات تــوت از جملــه شپشــک ســپردار از طریــق به کارگیــری روش کنتــرل بیولوژیــک . 9
بــا اســتفاده  از زنبــور پارازیــت آفــت )شــکل9(؛

شکل9. شپشك ماده توت )1(پس از برداشتن سپر و )2( پارازيته شده توسط زنبور پروسپالتالبرلزی
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 تعییــن مقــدار آهــک به منظــور تنظیــمPH و فرمــول کــودی مــورد نیــاز خــاك توتســتان های اســتان . 10
گیالن)شــکل 10(؛

 

شکل10. برداشت برگ مناسب جهت تغذيه الروهای كرم ابريشم توت

 بررســی باقی مانــدۀ ســموم در پــرورش کــرم ابریشــم به ویــژه برخــی ســموم IGR و ارائــۀ هشــدارهای . 11
فنــی مرتبــط )شــکل 11(؛

شکل11. بررسی اثرات سموم و تركيبات مکمل غذايی روی كرم ابريشم توت
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ــف . 12 ــرایط مختل ــوت در ش ــان  ت ــت درخت ــرس  و  برداش ــت، ه ــت، داش ــح کاش ــای صحی ــی روش ه معرف
ــکل 12(؛  ــی )ش آب  وهوای

شکل12. داشت مناسب توتستان يعنی توليد مناسب كمی و كيفی برگ توت

ــش . 13 ــور کاه ــوت به منظ ــرگ ت ــد ب ــم و  تولی ــرم  ابریش ــرورش ک ــن پ ــای نوی ــج روش ه ــی  و  تروی معرف
هزینه هــای تولیــد )شــکل 13(؛

شکل13. روش سنتی و نيمه صنعتی پرورش
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ــاژ کــرم ابریشــم . 14 ــا اســتفاده از واریته هــای پلی ف ــۀ غــذای مصنوعــی کــرم ابریشــم ب تعییــن فرمــول پای
)شــکل 14(؛ 

شکل14. تغذيه كرم ابريشم با غذای مصنوعی

ــۀ . 15 ــا اســتفاده از باکتری هــای آنتاگونیســت علیــه پوســیدگی ریشــه و طوق ــارزۀ بیولوژیــک ب بررســی مب
تــوت در اســتان گیــالن؛

شکل15. تظاهر بيماری پوسيدگی بنفش ريشه در اندام های زيرزمينی و هوايی
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شناسایی ژنتیکی گروه های بومی کرم ابریشم ایران. . 16

شکل16. پيله های حاصل از پرورش نژادهای بومی كرم ابريشم توت ايران

)In situ conservation( 1. حفاظت ذخاير ژنتيکی در زيستگاه طبيعی
ارقــام گیــاه تــوت در قطعــۀ کلکســیون گیــاه تــوت از توتســتان 23 هکتــاری مرکــز تحقیقــات ابریشــم کشــور 
ــر  ــه در مجمــوع مشــتمل ب ــم کاشــت شــده ک ــر رق ــری از ه ــای کاشــت به طــول حــدود 50 مت در ردیف ه
ــه  ــت ک ــور اس ــتان کش ــش اس ــده از ش ــی جمع آوری ش ــم بوم ــد رق ــن و چن ــی از ژاپ ــوت واردات ــم ت 12 رق
ــدام  ــاره اق ــورد اش ــات توتســتان م ــایر قطع ــات داشــت آن همچــون س ــرای عملی ــه اج ــاله نســبت ب همه س
ــرورش کرم ابریشــم اســتفاده میشــود.  ــه و پ ــرای تغذی ــرورش ب ــان در فصــل پ ــوت درخت ــرگ ت شــده، و از ب

بــه طــور کلــی، نحــوۀ نگهــداری کلکســیون گیــاه تــوت در محیــط طبیعــی اســت.

)Ex situ conservation( 2. حفاظت ذخاير ژنتيکی در خارج از زيستگاه طبيعی
واریته هــای کــرم ابریشــم موجــود در ایــران تنهــا از گیــاه تــوت هســتند؛ به عبارتــی از واریته هــای متعلــق بــه 
ــز  ــف نوغانخی ــه حشــره در مناطــق مختل ــن گون ــف ای ــوت هســتند. واریته هــای مختل ــۀ کــرم ابریشــم ت گون
دنیــا تنهــا در شــرایط محیطــی کنترل شــده بــه لحــاظ شــرایط دمــا، رطوبــت و نــور در طــی ســال نگهــداری 
ــکان  ــف، ام ــد از کش ــال بع ــزار س ــد ه ــی چن ــوری، ط ــۀ جان ــن گون ــرا درای ــوند؛ زی ــرداری می ش و بهره ب
اســتحصال نــخ ابریشــم از آن، بــه دســت انســان و پــرورش و نگهــداری آن فراهــم شــد. از ایــن رو، حشــره، 
در طــی ایــن مــدت برخــی از توانایی هــای خــود نظیــر پیــدا کــردن غــذای بــرگ تــوت و تغذیــه از آن روی 
ــۀ الروی  ــاد در مرحل ــی زی ــی در جابه جای ــل ناتوان ــه دلی ــوت در زیســتگاه های طبیعــی خــود را ب ــان ت درخت
ــرواز در دورۀ  ــوان پ ــدم ت ــل ع ــه دلی ــب ب ــای مناس ــزی در مکان ه ــی و تخمری ــکان جفت یاب ــدم ام ــز ع و نی
پروانگــی و مــواردی از ایــن قبیــل، از دســت داد. دخالــت انســان جهــت حفــظ منافــع خــود، بقــای این حشــره 
ــرورش  ــق پ ــای ژن انحصــاری آن از طری ــف آن در بانک ه ــای مختل ــا و واریته ه ــداری نژاده ــب نگه را در قال
ســالیانۀ آنهــا طــی یــک تــا چنــد نوبــت )بســته بــه وجــود شــرایط محیطــی مســتعد از جملــه بــرگ تــوت 
ــا در  ــداری تخم ه ــری و نگه ــره1( و تخم گی ــژاد حش ــودن ن ــله ب ــا چندنس ــله ی ــله، دونس ــب، تک نس مناس
شــرایط مناســب محیطــی بــه لحــاظ درجــۀ حــرارت، درصــد رطوبــت و شــدت نــور تاکنــون تضمیــن کــرد و 

جلو انقراض آن را گرفت.  

1. البته به دلیل ابداع روش های تفریخ مصنوعی، امروزه نژادهای یک نسله نیز قابل پرورش طی چند نسل در سال هستند.
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2.1. جمع آوری منابع ژنتيکی
بانك ژن كرم ابريشم

ــی )FAO( و  ــار جهان ــازمان خوار ب ــران، س ــالمی ای ــت جمهوری اس ــن دول ــترك بی ــروژۀ مش ــرای پ ــا اج ب
ــرم  ابریشــم و  ــژاد ک ــش اصــالح  ن ــازی دان ــوان »بومی س ــل )UNDP( تحــت عن ــازمان مل ــران س ــر عم دفت
ــک ژن  ــا 1375 مقدمــات تشــکیل بان روش هــای صحیــح نگهــداری تخــم  نوغــان« طــی ســال های 1371 ت
کــرم ابریشــم تــوت کشــور پی ریــزی شــد و از طریــق گــردآوری منابــع ژنتیکــی موجــود ایــن حشــره از واحــد 
تولیــد تخــم نوغــان وابســته بــه شــرکت ســهامی پــرورش کــرم ابریشــم ایــران1 و نیــز ســایر شــعبات آن در 
ــای  ــوب اصالح نژاده ــی مص ــای تحقیقات ــا و طرح ه ــرای پروژه ه ــن اج ــور و همچنی ــف کش ــتانهای مختل اس
ــرای  ــز اج ــف انتخــاب و نی ــای مختل ــا و روش ه ــف تالقی ه ــای مختل ــال روش ه ــتفاده از اعم ــا اس ــود ب موج
عملیــات بازمهندســی روی برخــی ارقــام تجــاری وارداتــی کشــورهای مختلــف نوغانــداری دنیــا نظیــر چیــن، 
ــوت در بانــک  ــه ای کــه امــروز بیــش از 100 واریتــۀ کرمابریشــم ت ــوان و... بســط و توســعه یافــت. به گون تای
ژن کرم ابریشــم کشــور در مرکــز تحقیقــات ابریشــم کشــور وابســته بــه ســازمان تحقیقــات، آمــوزش و ترویــج 

ــاد کشــاورزی حفــظ و نگهــداری می شــود.  ــل وزارت جه کشــاورزی در ذی

كلکسيون درخت توت
بــه لحــاظ منابــع ژنتیکــی گیــاه تــوت تنهــا بــه گــردآوری و تکثیــر رویشــی )قلمــه زدن( برخــی ارقــام بومــی 
ــوع 27  ــرقی در مجم ــان ش ــران و آذربایج ــالن، ته ــی، گی ــان غرب ــزگان، آذربایج ــارس، هرم ــتان های ف از اس
کلــون و 12 واریتــۀ تــوت اصالح نــژاد شــدۀ وارداتــی در قالــب احــداث و تکمیــل کلکســیون تــوت در مرکــز 

تحقیقــات ابریشــم کشــور بســنده شــده اســت. 

2.2. حفاظت
بانك ژن كرم ابريشم

ــرایط  ــت ش ــور تح ــم کش ــات ابریش ــز تحقیق ــا در مرک ــران تنه ــوت در ای ــم ت ــرم ابریش ــک ژن ک ــر بان ذخای
ــا اســتانداردهای جهانــی نگهــداری می شــوند. ایجــاد ایــن بانــک ژن در کشــور تنهــا بــا  مناســب متناســب ب
همــکاری و نظــارت مســتقیم ایــن مرکــز بــه جهــت مالحظــات فنــی و بهداشــتی امکان پذیــر خواهــد بــود. 
همچنیــن دسترســی بــه بانــک ژن کــرم ابریشــم بــرای ســایر مؤسســات و مراکــز علمــی و پژوهشــی تنهــا در 

ــود.  ــد ب ــر خواه ــای الزم امکانپذی ــات و هماهنگی ه ــل مکاتب ــی مراح ــورت ط ص
شــایان ذکــر اســت کــه بانــک ژن کــرم ابریشــم کشــور منحصــر بــه فــرد اســت؛ از ایــن رو بــه جهــت اصــول 
ــدازی  ــرمایه، راه ان ــک س ــوان ی ــور به عن ــۀ کش ــتی پای ــع زیس ــت از مناب ــول حفاظ ــل و اص ــد غیرعام پدافن

ــت.  ــروری اس ــور ض ــم کش ــرم ابریش ــی ک ــر ژنتیک ــن ذخای ــرای ای ــتیبان ب ــایت های پش س

كلکسيون درخت توت
ذخایــر بانــک ژن درخــت تــوت موجــود در قطعــۀ کلکســیون توتســتان مرکــز تحقیقــات ابریشــم کشــور از 
طریــق اجــرای عملیــات داشــت توتســتان در طــی ســال نظیــر برداشــت ســالیانۀ سرشــاخه ها و هــرس پــس 
ــژادی، مقایســۀ  ــات اصالح ن ــداری شــده و مطالع ــظ و نگه ــا حف ــی آنه ــن، شــخم و کوده از برداشــت و وجی

ــود.  ــر خواهــد ب ــا هماهنگــی و همــکاری ایــن مرکــز امکان پذی ارقــام و غیــره ب
گفتنــی اســت کــه کارهــای پژوهشــی در خصــوص گیــاه تــوت تاکنــون تنهــا بــه اجــرای طــرح ســازگاری 

1. این شرکت تنها متولی اجرایی بخش نوغانداری کشور و وابسته به دولت طی سالهای 1359 تا 1393 بوده است. 
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ــات و  ــی بررســی آف ــای تحقیقات ــرای پروژه ه ــز اج ــداری کشــور و نی ــف نوغان ــوت در مناطــق مختل ــام ت ارق
ــر  ــآوری ذخای ــرای جمع ــن رو ب ــت. ازای ــوده اس ــوف ب ــوت معط ــاه ت ــۀ گی ــز تغذی ــده و نی ــای عم بیماری ه
ژنتیکــی گیــاه تــوت کشــور و اجــرای کارهــای مطالعاتــی اصــالح نــژادی منســجم دربــارۀ ایــن گیــاه به منظــور 
ــد، توجــه و  ــداری در مناطــق جدی اســتفاده از ظرفیت هــای بومــی مناطــق نوغان خیــز کشــور و بســط نوغان

تأمیــن منابــع الزم، ضــروری اســت.  

3. سالم سازی ژرم پالسم و ايجاد هسته های اوليۀ عاری از بيماری
بانك ژن كرم ابريشم

مرکــز تحقیقــات ابریشــم کشــور بنــا بــه وظیفــۀ ســازمانی-حاکمیتی خــود در خصــوص حفــظ و حراســت از 
ذخایــر ژنتیکــی حشــرۀ کــرم ابریشــم تــوت، حفــظ و تکثیــر تخــم نوغــان الیــن و اجــداد )3p و 2p( کشــور 
و نیــز تولیــد تخــم  نوغــان 2P مــورد نیــاز بخــش اجــرا یعنــی مرکــز توســعه نوغانــداری کشــور1 جهــت تولیــد 
ــا اجــرای صحیــح  ــد همه ســاله ب ــر خــود وظیفــه می دان و تأمیــن تخــم  نوغــان تجــاری مــورد نیــاز کشــور ب
ــی  ــای والدین ــز پایه ه ــک ژن و نی ــود در بان ــای موج ــای واریته ه ــم نوغان ه ــداری تخ ــظ و نگه ــل حف مراح
تخــم نوغــان تجــاری اقــدام کنــد. در ایــن راســتا طــی مراحــل پــرورش نســبت بــه رعایــت شــرایط محیطــی 
ــی اماکــن  ــق ضدعفون ــور و همچنیــن شــرایط بهداشــتی از طری ــت، ن ــد درجــۀ حــرارت، رطوب مناســب مانن
ــب در  ــت مناس ــال مدیری ــن اعم ــا، همچنی ــرورش و الروه ــتر پ ــطح بس ــتفاده ، س ــورد اس ــزار م ــرورش، اب پ
ــکات بهداشــتی از ســوی  ــت ن ــرورش و رعای ــات پ ــع عملی ــرای اجــرای به موق ــع نیروهــا ب به کارگیــری به موق
ــد تخــم نوغان هــا،  ــادۀ استفاده شــده در تولی آنهــا و همچنیــن بازبینــی میکروســکوپی تمامــی پروانههــای م

ــود. ــدام می ش ــن2 اق ــه پبری ــی ب ــودۀ احتمال ــای آل ــای پروانه ه ــت حــذف محصــول تخــم نوغان ه جه

كلکسيون درخت توت
در خصــوص بانــک ژن درخــت تــوت نیــز تنهــا بــه کاشــت نهال هــای ســالم حاصــل از تکثیــر رویشــی ارقــام 
جمــع آوری شــده از مناطــق مختلــف کشــور در قطعــۀ کلکســیون از توتســتان مرکــز تحقیقــات ابریشــم کشــور 

و اجــرای عملیــات داشــت از توتســتان اقــدام می شــود.   

4. احيا و تکثير منابع ژنتيکی نگهداری شده 
بانك ژن كرم ابريشم

نگهــداری و تکثیــر ذخایــر ژنتیکــی کــرم ابریشــم تــوت موجــود در بانــک ژن کــرم ابریشــم مرکــز تحقیقــات 
ابریشــم کشــور از طریــق اجــرای عملیــات پــرورش محصــول تخــم نوغان هــای هــر پروانــۀ مــاده از هــر واریتــۀ 
ــت  ــه وضعی ــا توجــه ب ــالن و ب ــی اســتان گی ــر ســال )در شــرایط آب وهوای ــرم ابریشــم3 در اردیبهشــت ه ک

1. از ســال 1393 برابــر تصمیــم هیــأت وزیــران و به منظــور افزایــش وظایــف نظارتــی و کاهــش تصدی گــری بخــش اجــرای دولتــی متولــی 
صنعــت نوغانــداری کشــور، بخــش اجرایــی موجــود یعنــی شــرکت ســهامی پــرورش کــرم ابریشــم ایــران طــی ســه ســال ملــزم به واگــذاری 

وظایــف تصدی گــری بــه بخــش خصوصــی و نیــز انتقــال وظایــف نظارتــی و حاکمیتــی خــود بــه مرکــز توســعۀ نوغانداری کشــور شــد. 
2. بیمــاري پبریــن در ســال 1845 در فرانســه و ســپس طــي ســال هاي 1858-1854 در کشــورهاي اروپایــي همچــون ایتالیــا و اســپانیا 
شــیوع پیــدا کــرد کــه در پــی آن، اروپاییــان در تهیــۀ تخــم  نوغــان بــا ناکامــي مواجــه شــدند و بــه ناچــار تخــم  نوغــان خــود را از ترکیه، 
ــه تمامــي  ــن بیمــاري ب ــرن نوزدهــم میــالدي ای ــي در اواخــر ق ــد. حت ــه مي کردن ــن تهی ــن و ژاپ ــران، چی ــي، آســیاي صغیر، ای رومان
کشــورهاي نوغان خیــز جهــان از جملــه ایــران )در ســال 1888 میــالدي( ســرایت کــرد. ایــن بیمــاري در ســال 1870 بــا مطالعــه دقیــق 
لویــي پاســتور فرانســوي شناســایي و نحــوُه انتقــال آن کشــف شــد. او روش آزمایــش پروانــۀ مــادر پــس از تخم ریــزي را جهــت کنتــرل 

شــیوع بیمــاري پیشــنهاد کــرد.  عامــل بیمــاري موجــود تک یاختــه اي بــا نــام علمــي Nosema bombycis اســت.
3. شامل 500-400 عدد تخم است که یک بًچ )batch( خوانده می شوند.
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ــوت( به طــور مجــزا صــورت می گیــرد کــه خــود آنهــا نیــز محصــول تالقــی درون  ــرگ درختــان ت رویــش ب
ــۀ  ــار مرحل ــا طــی چه ــا 30 روز ب ــرورش در شــرایط مناســب محیطــی حــدود 28 ت ــد. پ ــی1 بوده ان خانوادگ
پوســت اندازی و 5 ســن الروی طــول می کشــد و در نهایــت الروهــا طــی یــک هفتــه بــه پیلــه رفتــه و تبدیــل 
ــه می شــوند  ــه پروان ــه شــفیره می شــوند و طــی یــک هفتــۀ دیگــر در شــرایط محیطــی مناســب تبدیــل ب ب
ــاعت  ــی 72 س ــازی ط ــواده و جداس ــان خان ــب از درون هم ــر مناس ــۀ ن ــا پروان ــری ب ــس از جفت گی ــه پ ک
ــوص  ــای مخص ــع آوری و در اتاق ه ــوص جم ــب و مخص ــای مناس ــا روی کارت ه ــد. تخم ه ــزی می کنن تخم ری
بــا تأمیــن شــرایط دمایــی مناســب بــر اســاس جــدول تقویمــی تنظیمــی بــه لحــاظ شــرایط دمایــی، رطوبتــی 
ــه ای کــه طــی  ــر شــرایط محیطــی خــارج اســت، نگهــداری می شــوند، به گون و نــوری کــه تقریبــاً منطبــق ب
ــا شــروع فصــل  ــود. ب ــه نگهــداری در محیــط ســردخانه خواهــد ب زمســتان و اوایــل بهــار ســال بعــد نیــاز ب
نوغانــداری جدیــد در بهــار ســال آتــی، بــا اعمــال یــک شــوك حرارتــی تخــم نوغان هــا در اوایــل اردیبهشــت 
ــوند و در  ــارج می ش ــردخانه خ ــد از س ــد انجامی ــول خواه ــه  ط ــه 13 روز ب ــخ ک ــل تفری ــی مراح ــت ط جه
ــوری 6  ــم ن ــت 85-70 درصــد و رژی ــه و رطوب ــا 25 درج ــن 15 ت ــی بی ــرایط دمای ــرورش در ش ــای پ اتاق ه
ســاعت تاریکــی و 18 ســاعت روشــنایی قــرار می گیرنــد کــه پــس از اعمــال رژیــم ســه روز تاریکــی مطلــق 

ــود.   ــرار می ش ــرورش تک ــات پ ــددآً عملی ــوند و مج ــخ می ش تفری

كلکسيون درخت توت
نگهــداری و تکثیــر ارقــام مختلــف درخــت تــوت از طریــق اجــرای عملیــات داشــت توتســتان و نیــز تکثیــر 
ــودن از  ــه لحــاظ قطــر و عــاری ب ــا اســتفاده از سرشــاخه های مناســب ب ــی ب از طریــق روش رویشــی قلمه زن

ــرد. ــا جوی پشــته( انجــام می گی ــی ی ــات گیاهــی و در بســتر مناســب )گلدان ــل بیمــاری زا و آف عوام

5. شناسايی منابع ژنتيکی
ذخایر ژنتیکی حشرۀ کرم ابریشم در ایران شامل موارد زیر است:

الف( واريته هاي با خصوصيات واريته هاي ژاپني

 107 - K:واريته
ایــن واریتــه بــا منشــأ ژاپنــی از ســال 1377 در ایــران نگهــداري شــده و پــرورش داده مي شــود کــه در ســال 
79 13پــس از طــی دو دوره پــرورش بهــاره و پاییــزه در قالــب یــک طــرح تحقیقاتــی و شناســایی برخــی از 
ــران معرفــی شــد. طــول دوره الروی در ایــن واریتــه نســبتاً  ــه بانــک ژن کــرم ابریشــم ای خصوصیــات آن، ب
ــاه و رشــد و نمــو الروهــا یکنواخــت اســت. فــرم پیله هــا دمبلــی و تقریبــاً کشــیده اســت، ولــی از نظــر  کوت
ــا،  ــا وجــود یکنواختــی ظهــور پروانه ه ــه ب ــن واریت ــزه نســبتاً ضعیــف اســت. در ای ــرورش پایی مقاومــت در پ
ــه صــورت نشــاندار2 )دارای عالمــت لوبیایــی( و  ــم الروی آن ب قــدرت جفت گیــری آنهــا ضعیــف اســت. عالئ

تقریبــاً دو نشــانه ای3 اســت. ایــن واریتــه از نظــر منشــأ جغرافیــای ژاپنــی )اصالح شــدۀ کــره ای( اســت.

 119 - K:واريته
ایــن واریتــه بــا منشــأ ژاپنــی از آمیختــه  119×120 جداســازی و در ســال 1383 بــه بانــک ژن معرفــی شــد. 
ــژه در ســن  ــه وی ــر )ب ــر هســتند و از الروهــای ن ــم الروی تیره ت در ایــن واریتــه الروهــای مــاده از نظــر عالئ
1. Inbreeding
2. Marked
3. Double Marked
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امنیت و سالمت غذایی، ذخایر ژنتیکی

ــوده  ــادی ب ــه دارای وزن و درصــد قشــر زی ــن واریت ــدی ای ــای تولی ــل تشــخیص اند. پیله ه پنجــم الروی( قاب
ــاً دو نشــانه ای اســت.  ــه صــورت تقریب ــم الروی آن ب ــاد اســت. عالئ ــز زی ــا نی ــذاری پروانه ه ــدرت تخم گ و ق
الروهــای دارای خطــوط تیــره، ماده انــد و الروهــای فاقــد ایــن خطــوط، نــر هســتند. همچنیــن الروهــای دارای 
خطــوط تیــره در ناحیــه ســر لکــۀ ســیاهی دارنــد و نشــانۀ اول ایــن دو، کمــی تیره تــر از نشــانۀ دوم اســت. 
رنــگ بــدن الرو در ســن پنجــم ســفید شــیری همــراه بــا خطــوط تیــره روی ســطح بــدن الرو اســت. منشــأ 

جغرافیایــی آن ژاپــن )واریتــۀ کــره ای( اســت.

 113 – K:واريته
ــرورش داده مي شــود کــه در ســال 1379 پــس از  ــران پ ــا منشــأ ژاپنــی از ســال 1377 در ای ایــن واریتــه ب
طــی دو دوره پــرورش بهــاره و پاییــزه در قالــب یــک طــرح تحقیقاتــی و شناســایی برخــی از خصوصیــات آن، 
ــاه و رشــد و نمــو الروهــا  ــه بانــک ژن کــرم ابریشــم ایــران معرفــی شــد. طــول دورۀ الروی آن نســبتاً کوت ب
یکنواخــت می باشــد. وزن پیلــه و درصــد قشــر آن در پیله هــای تولیــدی کــه بــه شــکل کامــاًل دمبلــی کوتــاه 
هســتند، انــدك اســت، ولــی نســبت بــه بیمار ی هــا و شــرایط نامســاعد پرورشــی مقــاوم اســت قــدرت ظهــور 
ــورت دو  ــم الروی آن به ص ــت. عالئ ــوب اس ــه مطل ــن واریت ــذاری در ای ــری و تخم گ ــت گی ــا، جف پروانه ه

نشــانه ای و نشــانه ها قهــوه ای روشــن اســت. منشــأ جغرافیــای آن ژاپــن )واریتــۀ کــره ای( اســت.

واريته: 105 )هوشو(
ایــن واریتــه از ســال 1362 تحــت عنــوان هوشــو )Hosho( در بخــش اصــالح  نــژاد واحــد تولیــد تخــم نوغــان 
شــرکت ســهامی پــرورش کــرم ابریشــم ایــران تکثیــر و نگهــداری شــد. چــون آمیختــۀ آن بــه نــام شانگتســو × 
هوشــو(106×105) از نظــر کیفیــت و کمیــت مطلــوب نبــود، از تکثیــر آن خــودداری شــد و فقــط بــرای حفــظ 
نســل نگهــداری می شــود. بــا شــروع پــروژۀ فائــو )اصــالح  نــژاد کــرم ابریشــم( در شــرکت ســهامی پــرورش 
کــرم ابریشــم ایــران در ســال 1371 بــه بانــک ژن معرفــی شــد و حفــظ نســل و نگهــداری آن همچنــان ادامــه 

ــم الروی آن به صــورت نشــان دار و دونشــانهای )عالمت هــا قهــوه ای هســتند( اســت.  دارد. عالئ

واريته: 31 )شونری(
ایــن واریتــه از ســال 1366 در بخــش اصــالح  نــژاد واحــد تولیــد تخــم نوغــان شــرکت ســهامی پــرورش کــرم 
ــرار  ــد 2P ،3P و P ق ــط تولی ــودن در خ ــول ب ــت پر محص ــه عل ــد و ب ــر ش ــداری و تکثی ــران نگه ــم ای ابریش
گرفــت کــه در حــال حاضــر آمیختــه آن )32×31( بــه عنــوان آمیختــۀ پر محصــول در خــط تولیــد قــرار دارد. 
بــا شــروع پــروژۀ فائــو )اصــالح  نــژاد کــرم ابریشــم( در ســال 1371 بــه عنــوان واریتــه بــا منشــأ ژاپنــی بــه 
بانــک ژن معرفــی شــد. عالئــم الروی آن به صــورت دو نشــانه ای )عالمت هــا بــه رنــگ قهــوه ای روشــن( اســت.

واريته: 51 )آسايی(
ــژاد واحــد تولیــد تخــم نوغــان شــرکت  ــام آســایی در بخــش اصــالح  ن ایــن واریتــه از ســال 1365 تحــت ن
ســهامی پــرورش کــرم ابریشــم ایــران در خــط تولیــد و تکثیــر قــرار گرفــت و آمیختــۀ 202×51 از آن حاصــل 
ــد  ــژه گراســری از خــط تولی ــه وی ــه بیمــاری، ب ــودن ب ــاوم ب ــت غیرمق ــد، به عل ــا طــی ســال های بع شــد، ام
خــارج و فقــط بــه عنــوان واریتــه بــا منشــأ ژاپنــی نگهــداری شــد؛ بــا شــروع پــروژه فائــو در ســال 1371 در 
شــرکت ســهامی پــرورش کــرم ابریشــم ایــران بــه بانــک ژن معرفــی شــد. عالئــم الروی آن به صــورت تقریبــاً 

ــه رنــگ قهــوه ای( اســت. دو نشــانه ای )عالمت هــا ب
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واريته:103 
ایــن واریتــه از ســال 1364 در بخــش اصــالح  نــژاد واحــد تولیــد تخــم نوغــان شــرکت ســهامی پــرورش کــرم 
ابریشــم ایــران نگهــداری و تکثیــر شــد و در خــط تولیــد 2P ،3P و P قــرار گرفــت و آمیختــۀ 104×103 از 

آن تهیــه شــد. 
ــر وزن و  ــی از نظ ــت، ول ــاوم اس ــاری مق ــه بیم ــبت ب ــۀ 32×31 نس ــا آمیخت ــه ب ــه در مقایس ــن آمیخت ای
ــال 1371  ــم( در س ــرم ابریش ــژاد ک ــالح  ن ــو )اص ــروژه فائ ــروع پ ــا ش ــت. ب ــر از آن اس ــه ضعیف ت ــر پیل قش
ــایر  ــا س ــا ب ــیاری از تالقی ه ــد و در بس ــی ش ــک ژن معرف ــه بان ــی ب ــأ ژاپن ــا منش ــه ب ــوان واریت ــه عن ب
ــورت  ــم الروی آن به ص ــت. عالئ ــرار گرف ــتفاده ق ــورد اس ــی م ــای تحقیقات ــرای طرح ه ــرای اج ــا ب واریته ه
بســیار  نشــانه ای ها  دو  در  البتــه عالمت هــا  کــه  اســت.  دو  نشــانه ای  مــوارد  بعضــی  در  و   نشــان دار 

محو شده اند. 
شــایان ذکــر اســت کــه پــس از چهــار نســل کار تحقیقاتــی، وراثت پذیــری خــاص و واقعــی برخــی صفــات 
ــۀ 103  ــه دو واریت ــد ک ــخص ش ــرآورد و مش ــال 1376 ب ــه 101، 102، 103 و 104 در س ــار واریت در چه
ــفیرگی  ــد ش ــه و درص ــات وزن پیل ــای صف ــر مبن ــاب ب ــذا انتخ ــد. ل ــی را دارن ــود ژنتیک ــت بهب و 104 قابلی
ــن  ــن شــاهد حفــظ شــد. ای ــر الی ــر ســایر صفــات نیــز در حــد مقادی ــا ســال 1380 ادامــه یافــت و مقادی ت
ــم  ــرم ابریش ــژاد ک ــالح ن ــز اص ــک ژن مرک ــوان S103 و S104 در بان ــی به عن ــود ژنتیک ــس از بهب ــه پ  واریت

نگهداری شدند.

 BH – 2:واريته
ایــن واریتــه کــه از ســال 1372 در بانــک ژن کــرم ابریشــم ایــران نگهــداری می شــود، از نظــر قشــر و وزن 
ــم الروی آن به صــورت دو  ــد. عالئ ــاوم می باش ــا غیرمق ــه بیماری ه ــا نســبت ب ــر محصــول اســت، ام ــه، پ پیل
نشــانه ای اســت. عالمــت اول قهــوه ا  ی رنــگ و عالمــت دوم شــفاف تر از اولــی اســت. لکه هــای چشــمی کمــی 
تیره تــر از ســایر عالمت هاســت. منشــأ جغرافیایــی آن فیلیپیــن )ژاپنــی( اســت. رنــگ تخــم نوغــان آن هــم 

خاکســتری )تفــرق رنــگ مایــل بــه ســبز( اســت. 

 B2 – 09:واريته
ــران نگهــداری می شــود از نظــر قشــر و وزن  ــک ژن کــرم ابریشــم ای ــه کــه از ســال 1372 در بان ــن واریت ای
ــاً  ــورت تقریب ــم الروی آن به ص ــت. عالئ ــاوم اس ــا غیرمق ــه بیماری ه ــبت ب ــا نس ــت، ام ــول اس ــه، پر محص پیل
ــه رنــگ قهــوه ای روشــن اســت. البتــه در بعضــی مــوارد تک نشــانه ای وجــود دارد  دو نشــانه ای و عالمت هــا ب
و لکه هــای چشــمی قهــوه ای تیــره اســت. منشــأ جغرافیایــی آن فیلیپیــن )ژاپنــی( اســت. رنــگ تخم نوغــان 

آن هــم خاکســتری مایــل بــه ارغوانــی اســت.

واريته:4 – 1003 
 F و H×H×H1×G، H1×G1×H، G×G1×H1×H×H1 ــای ــورت ترکیب ه ــال 1374 به ص ــه در س ــن واریت ای
در بخــش اصــالح  نــژاد کــرم ابریشــم )پــروژه فائــو( نگهــداري و پــرورش داده شــد و از آن تخــم نوغــان تهیــه 
شــد. در ســال 1375 بــا معرفــی بــه بانــک ژن، ادامــۀ پــرورش بــا ثبــت رکوردگیری هــای الزم انجــام گرفــت. 
ــرای ســهولت امــر، از مجمــوع همــۀ آن  ــرورش هــر ســاله هــر یــک از ترکیب هــای فــوق، ب ــه پ ــا توجــه ب ب
ترکیبــات، از کــد 1003 اســتفاده شــد و در بانــک ژن بــه عنــوان واریتــه بــا منشــأ ژاپنــی حفــظ شــد. عالئــم 

ــت.  ــن( اس ــوه ای روش ــانهای )قه ــورت تکنش الروی آن به ص
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واريته: 5 – 1003 )شونری(
ایــن واریتــه ابتــدا در ســال 1374 به صــورت ترکیب هــای H×H×H1×G، H1×G1×H، G×G1×H1×H×H1 و 
F در بخــش اصــالح  نــژاد کــرم ابریشــم )پــروژه فائــو( پــرورش داده شــده و از آن تخــم نوغــان تهیــه شــد. در 
ســال 1375 بــا معرفــی بــه بانــک ژن، ادامــۀ پــرورش بــا ثبــت رکوردگیری هــای الزم انجــام گرفــت. بــا توجــه 
بــه پــرورش هــر ســاله هــر یــک از ترکیب هــای فــوق، بــرای ســهولت امــر، از مجموعــه همــه آن ترکیبــات، 
ــم الروی  ــا منشــأ ژاپنــی حفــظ شــد. عالئ ــه ب ــوان واریت ــه عن ــک ژن ب از کــد 1003 اســتفاده شــد و در بان
ــی قهــوه ای و عالمــت دوم بســیار روشــن تر از عالمــت اول  آن به صــورت دو نشــانه ای اســت کــه عالمــت اول
اســت و نیــز تعــدادی از الروهــا تقریبــاً تکنشــانه ای هســتند. رنــگ تخــم نوغــان آن مایــل بــه ارغوانــی اســت.

واريته:1005 
در ســال 69 -1368 در پــرورش 2P-202  )واریتــه بــا منشــأ چینــی( یکــی از مــزارع شــرکت ســهامی پــرورش 
ــگ  ــیاه رن ــای س ــود دارای عالمت ه ــدن خ ــه در ســطح ب ــد ک ــاهده ش ــی مش ــران، الروهای ــم ای ــرم ابریش ک
ــو در ســال 1371  ــروژه فائ ــا شــروع پ ــرورش داده شــدند و ب ــه پ ــع آوری و جداگان ــا جم ــن الروه ــد. ای بودن
بــه بانــک ژن معرفــی شــدند. حاصــل پــرورش ایــن واریتــه مجموعــه ای اســت شــامل: 1. الروهــای ســیاه، 2. 
ــا رنــگ کامــاًل تیــره، و 3. الروهــای کامــاًل ســفید و بــدون  ــا عالمــت لوبیایــی در ســطح بــدن ب الروهایــی ب
عالمــت1 کــه هــر یــک از آنهــا قبــل از تنیــدن پیلــه مجــدداً جداســازی شــدند و از آنهــا تخــم نوغــان تهیــه 
شــد و در بانــک ژن نگهــداری شــدند. درضمــن بــرای ســهولت نامگــذاری، از کــد 1005 جهــت شناســایی آن 
دســته از الروهــای جــدا  شــده بــا عالمــت لوبیایــی در ســطح بــدن بــا رنــگ کامــاًل تیــره، اســتفاده شــد کــه در 
بانــک ژن بــا همیــن کــد حفــظ شــد. توضیحــات مربــوط بــه الروهــای ســیاه و الروهــای کامــاًل ســفید متعاقبــاً 
ارائــه می شــود )Mos.Black →Plain )2( و الرو ســیاهMos.Black → Black )2( (. عالئــم الروی 
ــی روشــن تر اســت.  ــت دوم کم ــره و عالم ــوه ای تی ــی قه ــت اول ــه عالم ــانه ای اســت. ک آن به صــورت دو نش
از نظــر منشــأ جغرافیایــی ناشــی از جهــش واریتــه چینــی )202( اســت. رنــگ تخــم نوغــان آن خاکســتری 

مایــل بــه بنفــش اســت.

 M2 – 6 – 22 – 2:واريته
ایــن واریتــه طــی ســال های 76 – 1371 شــروع پــروژۀ فائــو )اصالح نــژاد کــرم ابریشــم( از آمیختــۀ کــره ای 
بــه نــام 108×107 بــا اســتفاده از روش اصــالح  نــژادی دی آلل کــراس طــی نــه نســل بدســت آمــد و در ســال 
1376 بــه عنــوان واریتــه بــا منشــأ ژاپنــی بــه بانــک ژن معرفــی شــد. عالئــم الروی آن تقریبــاً دو نشــانه ای 

اســت. کــه عالمــت اولــی قهــوه ای تیــره و دومــی کمــی روشــنتر اســت. 

 M2 – 6 – 18 (109):واريته
ایــن واریتــه از آمیختــۀ 108 ×107 کــره جنوبــی به دســت آمــد کــه F1 آن پــرورش داده شــد و پــس از تولیــد پیلــه 
و تهیــۀ تخــم نوغــان از تفــرق صفــات موجــود در پــرورش F2، الروهایــی انتخــاب شــد کــه پــس از نــه نســل طــی 
ســال های 75–71 به عنــوان واریتــه بــا منشــأ ژاپنــی بــا کــد 109 انتخــاب و در ســال 1376 بــه بانــک ژن معرفــی 
شــد. بــا توجــه بــه اینکــه ایــن واریتــه نســبت بــه بیمــاری شــفیرگی ضعیــف اســت، از تکثیــر آن بــرای تولیــد تخم 
نوغــان خــودداری شــد و فقــط بــه عنــوان واریتــه بــا منشــأ ژاپنــی حفــظ شــد. عالئــم الروی آن به صــورت تقریبــاً 

دو نشــانه ای اســت. رنــگ تخــم نوغــان خاکســتری مایــل بــه ارغوانی اســت.

1. Plain
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 M – 1 – 2 ( 5 ):واريته
ایــن واریتــه از آمیختــۀ 108×107 کــرۀ جنوبــی به دســت آمــد کــه F1 آن پــرورش داده شــد و پــس از تولیــد 
پیلــه و تهیــۀ تخــم نوغــان از تفــرق صفــات موجــود در پــرورش F2، الروهایــی انتخــاب شــد کــه پــس از نــه 
نســل طــی ســال های 75- 1371 بــه عنــوان واریتــه بــا منشــأ ژاپنــی بــا کــد 109 انتخــاب و در ســال 1376 
بــه بانــک ژن معرفــی شــد. بــا توجــه بــه اینکــه ایــن واریتــه نســبت بــه بیمــاری شــفیرگی ضعیــف اســت، از 
تکثیــر آن بــرای تولیــد تخــم نوغــان خــودداری شــد و فقــط بــه عنــوان واریتــه بــا منشــأ ژاپنــی حفــظ شــد. 
ــره و  ــوه ای تی ــی قه ــت اول ــاً دو نشــانه ای اســت. عالم ــم الروی آن، برخــی تک نشــانه ای و برخــی تقریب عالئ

عالمــت دومــی کمــی شــفاف تر اســت. 

 M2 – 6 – 22 (107):واريته
ایــن واریتــه از پــرورش آمیختــۀ کــره ای F1( 107×108( در راســتای اجــرای پــروژۀ فائــو )اصــالح  نــژاد کــرم 
ــس از  ــد. پ ــت آم ــگ به دس ــراس بریدین ــژادی ک ــالح  ن ــه روش اص ــال های 76 – 1371 ب ــی س ــم( ط ابریش
تولیــد پیلــه، برحســب تجربــه، تعــدادی از پیله هــا انتخــاب و تخــم نوغــان )F2( تولیــد شــد. از پــرورش F2 و 
تفــرق صفــات موجــود در الروهــا از هریــک از دســته های پرورشــی، تعــدادی انتخــاب و به صــورت آمیــزش 
همخونــی تــا نســل نهــم تــا دهــم ادامــه یافــت. ســپس آن دســته کــه دارای تفــرق صفــات نبودنــد بــه عنــوان 
واریتــه بــا منشــأ ژاپنــی انتخــاب و در خــط تولیــد 2P ،3P و P قــرار گرفتنــد و آمیختــۀ آن 110×107 تهیــه 
شــد. ایــن واریتــه در ســال 1376 بــا کــد 107 به عنــوان واریتــه بــا منشــأ ژاپنــی بــه بانــک ژن معرفــی شــد. 
چــون شــکل ظاهــری پیله هــای آن شــبیه پیله هــای نژادهــای چینــی بــود، بــرای اصــالح ایــن صفــت مهــم 
مورفولوژیــک، از واریتــۀ S103 )واریتــۀ بهبودیافتــه 103( اســتفاده شــد. ایــن واریتــه در تالقــی بســیاری از 

ــاً دونشــانه ای اســت. ــم الروی آن به صــورت تقریب ــی اســتفاده می شــود. عالئ ــای تحقیقات طرح ه

 M2 – 6 – 18/3:واريته
ــۀ  ــم( از آمیخت ــرم ابریش ــژاد ک ــالح  ن ــو )اص ــروژۀ فائ ــروع پ ــا ش ــال های 76–1371 ب ــی س ــه ط ــن واریت ای
ــه نســل بدســت آمــد  ــژادی دی آلل کــراس طــی ن ــا اســتفاده از روش اصــالح  ن ــام 108×107 ب ــه ن کــره ای ب
و در ســال 1376 بــه عنــوان واریتــه بــا منشــأ ژاپنــی بــه بانــک ژن معرفــی شــد. عالئــم الروی آن بهصــورت 
ــوه ای روشــن و عالمــت دوم کمــی شــفافتر  ــت اول قه ــه عالم ــدادی دونشــانه ای اســت ک تک نشــانه ای و تع

اســت.

واريته:2 – 300 – 307 
در راســتای اجــرای پــروژۀ اصــالح  نــژاد فائــو در شــرکت ســهامی پــرورش کــرم ابریشــم ایــران از ســال 1371 
و اعــزام دو نفــر از کارشناســان ایرانــی بــه لیــون فرانســه، ایــن واریتــه در ســال 1372 بــه ایــران آورده شــد و 
در بانــک ژن نگهــداری شــد. عالئــم الروی آن به صــورت نشــاندار )تقریبــاً دونشــانه ای( اســت. رنــگ بــدن الرو 

ســن پنجــم به صــورت رنگــی )متمایــل بــه رنــگ پیلــه( اســت.

 202 A – 204 B :واريته
در راســتای اجــرای پــروژه اصــالح  نــژاد فائــو در شــرکت ســهامی پــرورش کــرم ابریشــم ایــران از ســال 1371 
و اعــزام دو نفــر از کارشناســان ایرانــی بــه لیــون فرانســه، ایــن واریتــه در ســال 1372 بــه ایــران آورده شــد و 
در بانــک ژن نگهــداری شــد. ایــن واریتــه فاقــد عالئــم الروی اســت. رنــگ بــدن الرو در ســن پنجــم متمایــل 
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بــه رنــگ پیلــه اســت.

 I 20:واريته
در راســتای اجــرای پــروژۀ اصــالح  نــژاد فائــو در شــرکت ســهامی پــرورش کــرم ابریشــم ایــران، ایــن واریتــه از 
ســال 1372 بــه ایــران آورده و در بانــک ژن نگهــداری شــد. عالئــم الروی آن به صورتــی اســت کــه عالمت هــا 
ــده  ــم دی ــف ه ــیار خفی ــای بس ــا عالمت ه ــانهای ب ــدادی دو نش ــود دارد و تع ــکمی وج ــه ش ــتر در ناحی بیش
می شــود. رنــگ بــدن الروهــا در ســن پنجــم رنگــی وابســته بــه رنــگ پیلــه اســت. رنــگ غالــب تخــم نوغــان 

ارغوانــی اســت.

واريته:5 – 9 – 101433 
ایــن واریتــه از ترکیــب دو واریتــه بــا منشــأ ژاپنــی31× 51  طــی اجــرای پــروژه اصــالح  نــژاد کــرم ابریشــم 
ــات  ــه نســل عملی ــال های 75 –1371 طــی ن ــران از س ــرم ابریشــم ای ــرورش ک ــو در شــرکت ســهامی پ فائ
اصــالح  نــژادی دی آلل کــراس و طــی آمیــزش همخونــی به دســت آمــد و در ســال 1376 بــه عنــوان واریتــه 
بــا منشــأ ژاپنــی بــه بانــک ژن معرفــی شــد. از نظــر وزن پیلــه و قشــر ابریشــمی نســبتاً خــوب اســت، ولــی 
غیــر مقــاوم بــه بیمــاری، خصوصــاً بیمــاری شــفیرگی اســت. از ایــن ترکیــب )31×51( دو واریتــۀ دیگــر بــه 

ــت.  ــان دار اس ــورت نش ــم الروی آن به ص ــت. عالئ ــده اس ــدا ش ــای 1– 101433 و 6- 101433 ج نام ه

واريته:4 – 1 – 101433 
ایــن واریتــه از ترکیــب دو واریتــه بــا منشــأ ژاپنــی 31× 51 طــی اجــرای پــروژۀ اصــالح  نــژاد کــرم ابریشــم 
ــات  ــل عملی ــه نس ــی ن ــال های 75–1371 ط ــران از س ــم ای ــرم ابریش ــرورش ک ــهامی پ ــرکت س ــو در ش فائ
اصــالح  نــژادی دی آلل کــراس و طــی آمیــزش همخونــی به دســت آمــد و در ســال 1376 بــه عنــوان واریتــه 
بــا منشــأ ژاپنــی بــه بانــک ژن معرفــی شــد. از نظــر وزن پیلــه و قشــر ابریشــمی نســبتاً خــوب اســت، ولــی 
ــم الروی آن به صــورت نشــاندار، و تعــدادی  ــه بیمــاری، خصوصــاً بیمــاری شــفیرگی اســت. عالئ غیرمقــاوم ب

تقریبــاً دونشــانه ای اســت. 

واريته:6 – 6 – 101433 
ــرم ابریشــم  ــژاد ک ــروژۀ اصالح ن ــی 31×51 طــی اجــرای پ ــا منشــأ ژاپن ــه ب ــب دو واریت ــه از ترکی ــن واریت ای
فائــو در شــرکت ســهامی پــرورش کــرم ابریشــم ایــران از ســال های 75–1371 طــی بــه روش دی آلل کــراس 
ــک  ــه بان ــی ب ــا منشــأ ژاپن ــه ب ــوان واریت ــه عن ــد و در ســال 1376 ب ــی به دســت آم ــزش همخون و طــی آمی
ژن معرفــی شــد. ایــن واریتــه در مقایســه بــا ســایر واریته هــای جــدا شــده از ترکیــب )31×51( نســبت بــه 
بیمــاری مقاوم تــر اســت. لــذا بــا توجــه بــه ایــن ویژگــی در بســیاری از طرح هــای تحقیقاتــی کاربــرد داشــته 
ــه رنــگ قهــوه ای تیــره  اســت. عالئــم الروی آن به صــورت کامــالً دونشــانه ای اســت؛ عالمت هــا مشــخص و ب

ــت دوم کمــی شــفاف تر اســت.  و عالم

واريته:(111) 1126 
ایــن واریتــه طــی اجــرای پــروژۀ اصــالح  نــژاد کــرم ابریشــم فائــو در شــرکت ســهامی پــرورش کــرم ابریشــم 
ــات  ــل عملی ــه نس ــی ن ــو( و ط ــونری( 31 × 101 )کن ش ــی )ش ــأ ژاپن ــا منش ــه ب ــب دو واریت ــران از ترکی ای
ــی از ســال های 75- 1371 جــدا شــد و در ســال  ــه روش دی آلل کــراس و آمیــزش همخون ــژادی ب اصــالح  ن
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1376 بــه عنــوان واریتــه بــا منشــأ ژاپنــی بــا کــد 111 بــه بانــک ژن معرفــی شــد. ایــن واریتــه از نظــر وزن 
ــم الروی  ــه بیمــاری شــفیرگی بســیار حســاس اســت. عالئ ــی نســبت ب ــه، پر محصــول اســت، ول و قشــر پیل
آن به صــورت دونشــانه ای و کامــالً مشــخص اســت. البتــه در بعضــی از الروهــا عالمــت دوم کمــی شــفاف تــر 
بــوده یــا محــو شــده اســت. رنــگ تخــم نوغــان خاکســتری مایــل بــه ســبز همــراه بــا تفــرق صفــات اســت. 

واريته:(2029) 113 
ایــن واریتــه طــی اجــرای پــروژۀ اصــالح  نــژاد کــرم ابریشــم توســط فائــو در شــرکت ســهامی پــرورش کــرم 
ابریشــم ایــران از ترکیــب دو واریتــه بــا منشــأ ژاپنــی موجــود در ایــن شــرکت بــه نــام 101×103 طــی نــه 
ــال  ــد و در س ــت آم ــال های 75- 1371 به دس ــراس درس ــه روش دی آلل ک ــژادی ب ــالح  ن ــات اص ــل عملی نس
1376 بــه عنــوان واریتــه بــا منشــأ ژاپنــی بــا کــد 113 بــه بانــک ژن معرفــی شــد. ایــن واریتــه از نظــر وزن 
و قشــر پیلــه، پر محصــول اســت، ولــی نســبت بــه بیمــاری شــفیرگی تقریبــاً حســاس اســت. عالئــم الروی آن 

ــاً دونشــانه ای اســت.  به صــورت تقریب

 151 (103 × M – 1 – 1):واريته
ــود  ــی  »بهب ــه طــی اجــرای طــرح تحقیقات ــود ک ــب M×103–1–1 ب ــدا به صــورت ترکی ــه در ابت ــن واریت ای
ژنتیکــی یــک واریتــۀ کــرم ابریشــم« بیــن ســال های 80–1377 به دســت آمــد و در ســال 1381 به عنــوان 
ــرح آزمایشــی پاشــش  ــرای ط ــال 1382 در اج ــد. در س ــی ش ــک ژن معرف ــه بان ــی ب ــا منشــأ ژاپن ــه ب واریت
ــج  ــه نتای ــه ب ــا توج ــت. ب ــرار گرف ــی ق ــی و ژاپن ــا منشــأ چین ــۀ ب ــد واریت ــا چن ــراه ب ــروس گراســری هم وی
ــی  ــۀ تجــاری 151 معرف ــوان واریت ــت و به عن ــرار گرف ــد 2P ،3P و P ق ــه در خــط تولی ــن واریت ــوب، ای مطل
و در بانــک ژن حفــظ شــد کــه در حــال حاضــر آمیختــۀ آن 154×151 تولیــد می شــود. ایــن واریتــه داراي 
مقاومــت بــه بیمــاری و قشــر پیلــه زیــاد اســت، ولــی انــدازۀ پیلــۀ آن نســبت بــه واریتــه 154 ریزتــر اســت. 

ــره اســت.  ــا دارای خطــوط تی ــدادی از الروه ــالً دونشــانه ای اســت و تع ــم الروی آن به صــورت کام عالئ

 Xihang 2/3:واريته
ــژادی در ســال های 78 –  ــات اصــالح  ن ــه نســل عملی ــۀ Xihang×Koming طــی ن ــه از آمیخت ــن واریت ای
ــم  ــه بانــک ژن معرفــی شــد. عالئ ــا منشــأ ژاپنــی ب ــه عنــوان واریتــه ب 1373 جــدا شــد و در ســال 1379 ب

ــت.  ــخص اس ــاً مش ــانه ها تقریب ــانه ای و نش ــورت دونش الروی آن به ص

 Xihang 3/3:واريته
ــال های 78 –  ــژادی در س ــات اصــالح  ن ــه نســل عملی ــۀ Xihang×Komingطــی ن ــه از آمیخت ــن واریت ای
ــم  ــه بانــک ژن معرفــی شــد. عالئ ــا منشــأ ژاپنــی ب ــه عنــوان واریتــه ب 1373 جــدا شــد و در ســال 1379 ب

ــت.  ــانه ای اس ــورت دونش الروی آن به ص

 153 (Xihang – 1):واريته
ــرق  ــرورش، از تف ــی پ ــال های 78-1373 ط ــۀ Xihang×Koming در س ــده از آمیخت ــت آم ــۀ به دس واریت
صفــات موجــود در نســل دوم الروهــا انتخــاب شــد و طــی نــه نســل بــه روش کــراس بریدینــگ و آمیــزش 
همخونــی، آن دســته از گــروه پرورشــی کــه دارای تفــرق صفــات نبودنــد، انتخــاب شــدند کــه بــه نــام واریتــۀ 
Xihang-1 در ســال 1378 بــه بانــک ژن معرفــی شــد. در ســال 1382 پــس از مقاومــت در برابــر پاشــش 
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امنیت و سالمت غذایی، ذخایر ژنتیکی

ــت  ــرار گرف ــد 2P ،3P و P ق ــط تولی ــد و در خ ــی ش ــاری معرف ــۀ تج ــوان واریت ــه عن ــری ب ــروس گراس وی
ــال  ــد. در ح ــی ش ــک ژن معرف ــه بان ــال 1383 ب ــدداً در س ــی 153 مج ــأ ژاپن ــا منش ــه ب ــوان واریت و به عن
ــم الروی آن بهصــورت  ــا منشــأ چینــی 154 تولیــد و تکثیــر می شــود. عالئ ــا واریتــه ب حاضــر آمیختــۀ آن ب
دونشــانه ای اســت؛ البتــه عالمت هــا در برخــی الروهــا کامــاًل مشــخص اســت و در برخــی دیگــر عالمــت دوم 

ــت. ــده اس محو ش

واريته:2 – 2 – 10133 × 5118 
ایــن واریتــه ترکیــب دو واریتــه بــا منشــأ ژاپنــی 51×101 موجــود در شــرکت ســهامی پــرورش کــرم ابریشــم 
ــال  ــه در س ــراس اســت ک ــژادی دی آلل ک ــه روش اصالح ن ــه نســل ب ــی ن ــال های 75-1371، ط ــران، از س ای
1376 بــه عنــوان واریتــه بــا منشــأ ژاپنــی بــه بانــک ژن معرفــی شــد. ایــن واریتــه از نظــر وزن پیلــه، قشــر 
ابریشــمی ضعیــف بــوده و غیرمقــاوم بــه بیمــاری اســت. در ضمــن از ایــن ترکیــب 51×101 یــک واریتــۀ دیگــر 
هــم جــدا شــده کــه در بخــش دیگــری توضیــح داده خواهــد شــد. عالئــم الروی آن بــه دو صــورت دونشــانه ای 
ــی از  ــدم یکنواخت ــا ع ــه در برخــی خانواده ه ــدن اســت ک ــره روی ســطح ب و تکنشــانه ای، دارای خطــوط تی

ــه چشــم می خــورد. ــم الروی )دونشــانه ای و تکنشــانه ای( بیشــتر ب نظــر عالئ

واريته:3 – 3 – 10133 × 5118 
ایــن واریتــه حاصــل ترکیــب دو واریتــه بــا منشــأ ژاپنــی 51×101 موجــود در شــرکت ســهامی پــرورش کــرم 
ابریشــم ایــران، از ســال های 75-1371، طــی نــه نســل بــه روش اصــالح  نــژادی دی آلل کــراس اســت کــه در 
ســال 1376 بــه عنــوان واریتــه بــا منشــأ ژاپنــی بــه بانــک ژن معرفــی شــد. ایــن واریتــه و از نظــر وزن پیلــه، 
قشــر ابریشــمی ضعیــف بــوده و غیرمقــاوم بــه بیمــاری اســت، امــا از نظــر وزن پیلــه و قشــر ابریشــمی نســبت 
بــه یــک واریتــه جــدا شــده دیگــر از همیــن خانــواده، از وضعیــت بهتــری برخــوردار اســت. عالئــم الروی آن 

به صــورت نشــان دار اســت.

  Black – White → Marking – 2:واريته
در پــرورش بهــارۀ ســال 1373 الروهــای عالمــت دار و ســیاه از ایــن واریتــه جــدا شــدندکه از هریــک به طــور 
ــه  ــادر ب ــد و ق ــف بودن ــیار ضعی ــیاه بس ــای س ــه پروانه ه ــل اینک ــد. به دلی ــه ش ــان تهی ــم نوغ ــه تخ جداگان
ــورت  ــم الروی آن به ص ــد. عالئ ــظ ش ــت دار حف ــای عالم ــط الروه ــدند و فق ــذف ش ــد، ح ــزی نبودن تخم ری
تقریبــاً دونشــانه ای اســت، کــه عالمــت اول کامــالً تیــره ولــی عالمــت دوم کمــی شــفاف تر اســت و در برخــی 
مــوارد نیــز نشــان دار )تکنشــانه ای( دیــده می شــود. رنــگ تخــم نوغــان خاکســتری، مایــل بــه ارغوانــی اســت. 

 101 × F6:واريته
ــک  ــتی ی ــزش برگش ــوان »آمی ــت عن ــال 1377 تح ــی در س ــرح تحقیقات ــرای ط ــب اج ــه در قال ــن واریت ای
ــژاد کــرم  ــه منظــور بهبــود خصوصیــات ژنتیکــی یــک واریتــه کــرم ابریشــم« در بخــش اصــالح  ن ــه ب واریت
ــا  ــه ب ــا واریت ــی 102 ب ــا منشــأ چین ــه ب ــی واریت ــس از تالق ــدا پ ــد. ابت ابریشــم، طــی دو روش به دســت آم
ــوان  ــه عن ــادر و F1 ب ــوان م ــه عن ــه 101 ب ــد )F2(، واریت ــل بع ــرای نس ــد F1 ب ــی 101 و تولی ــأ ژاپن منش
ــد،  ــل بع ــرای نس ــت. ب ــه یاف ــم ادام ــل شش ــا نس ــا ت ــن تالقی ه ــد. ای ــی داده ش ــد و تالق ــاب ش ــدر انتخ پ
ــا نســل ششــم  ــه ت ــدر انتخــاب شــد ک ــوان پ ــه عن ــی 101 ب ــا منشــأ ژاپن ــه ب ــادر و واریت ــوان م ــه عن F2 ب
ــی  ــا منشــأ ژاپن ــه ب ــوان واریت ــه عن ــام طــرح ب ــس از اتم ــت و پ ــه یاف ــزش برگشــتی( ادام ــه صــورت آمی )ب
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ــای  ــت. عالمته ــانه ای اس ــورت دونش ــم الروی آن به ص ــد. عالئ ــی ش ــک ژن معرف ــه بان ــال 1381 ب در س
 اول و دوم در تعــدادی از الروهــا کامــاًل مشــخص اســت، ولــی در تعــدادی دیگــر عالمــت دوم کمــی 

شفاف تر است. 

 F6 × 101:واريته
ایــن واریتــه در قالــب اجــرای طــرح تحقیقاتــی در ســال 1377 تحــت عنــوان »آمیــزش برگشــتی یــک واریتــه 
بــه منظــور بهبــود خصوصیــات ژنتیکــی یــک واریتــه کــرم ابریشــم« در بخــش اصــالح  نــژاد کــرم ابریشــم، 
طــی دو روش بــه دســت آمــد. ابتــدا پــس از تالقــی واریتــه بــا منشــأ چینــی 102 بــا واریتــه بــا منشــأ ژاپنــی 
ــدر  ــه عنــوان پ ــا منشــأ ژاپنــی 101 ب ــه عنــوان مــادر و واریتــه ب ــرای نســل بعــد، F2 ب 101 و تولیــد F1، ب
انتخــاب کــه تــا نســل ششــم )به صــورت آمیــزش برگشــتی( ادامــه یافــت و پــس از اتمــام طــرح بــه عنــوان 
واریتــه بــا منشــأ ژاپنــی در ســال 1381 بــه بانــک ژن معرفــی شــد. عالئــم الروی آن به صــورت دونشــانه ای 
ــت دوم  ــر عالم ــره اســت و در برخــی دیگ ــاًل تی ــای اول و دوم کام ــا عالمت ه ــه در برخــی از الروه اســت ک

ــت.  ــفاف تر اس ــی ش کم

واريته:101 )كن شو(
ــت(  ــان )رش ــم نوغ ــد تخ ــد تولی ــژاد واح ــالح  ن ــش اص ــو در بخ ــام کن ش ــه ن ــال 1363ب ــه از س ــن واریت ای
شــرکت ســهامی پــرورش کــرم ابریشــم ایــران تولیــد و تکثیــر شــد و بــه عنــوان 2P، P ،3P و آمیختــه در 
خــط تولیــد قــرار گرفــت. ایــن واریتــه از ســال 71 –1370 بــه علــت ضعیــف شــدن، از خــط تولیــد خــارج 
ــه در  ــن واریت ــا منشــأ ژاپنــی حفــظ شــد. ای ــه ب ــوان واریت ــک ژن به عن ــو در بان ــروژه فائ ــا شــروع پ شــد و ب
ــن  ــت. ای ــته اس ــرد داش ــی کارب ــای تحقیقات ــرای طرح ه ــور اج ــا به منظ ــایر واریته ه ــا س ــی ب ــب و تالق ترکی
واریتــه مخصــوص پــرورش تابســتانه و پاییــزه و مقــاوم بــه بیماری هــای باکتریایــی اســت و عالئــم الروی آن 

ــت.  ــانه ای اس ــاً دونش ــورت تقریب به ص

 M – 1 – 1 × 31:واريته
ــتفاده از  ــا اس ــال 1377 ب ــه در س ــت ک ــژادی اس ــالح  ن ــی اص ــرح تحقیقات ــرای ط ــل اج ــه حاص ــن واریت ای
ــه«  ــک واریت ــی ی ــود ژنتیک ــوان »بهب ــک ژن )M-1-1( و ))31 تحــت عن ــود در بان ــی موج ــای ژاپن واریته ه

ــت.  ــخص اس ــاًل مش ــانه ای، کام ــورت دونش ــم الروی آن به ص ــت. عالئ ــام گرف انج

 31 × M – 1 – 1:واريته
ایــن واریتــه حاصــل اجــرای طــرح تحقیقاتــی اصــالح  نــژادی کــه در ســال 1377 بــا اســتفاده از واریته هــای 
ژاپنــی موجــود در بانــک ژن )M-1-1( و )31( تحــت عنــوان » بهبــود ژنتیکــی یــک واریتــه » انجــام گرفــت. 

عالئــم الروی آن به صــورت دونشــانه ای، کامــاًل مشــخص همــراه بــا خطــوط تیــره اســت. 

 M – 1 – 1 × 103:واريته
ــتفاده از  ــا اس ــال 1377 ب ــه در س ــت ک ــژادی اس ــالح  ن ــی اص ــرح تحقیقات ــرای ط ــل اج ــه حاص ــن واریت ای
واریته هــای ژاپنــی موجــود در بانــک ژن )M-1-1( و )103( تحــت عنــوان » بهبــود ژنتیکــی یــک واریتــه« 
انجــام گرفــت، عالئــم الروی آن به صــورت دونشــانه ای، کامــالً مشــخص اســت. رنــگ تخــم نوغــان خاکســتری 

مایــل بــه ارغوانــی اســت.
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 103 Poly Marking:واريته
ــرم ابریشــم  ــرورش ک ــی 103 موجــود در شــرکت ســهامی پ ــا منشــأ ژاپن ــه ب ــرورش واریت ــه از پ ــن واریت ای
ایــران به صــورت تعــدادی الرو بــا مشــخصات فــوق به دســت آمــد، ســپس الروهــا جــدا شــده و پــرورش داده 
شــدند و پــس از تهیــۀ تخــم نوغــان، در بانــک ژن نگهــداری شــدند. در ســال های اول پــرورش، تفریــخ بســیار 
کــم بــود، بــه طوری کــه محصــول چندیــن پروانــه بــه صــورت مخلــوط پــرورش داده می شــد. از نظــر عالئــم 
الروی دارای شــش جفــت عالمــت تیــره لوبیایــی در ســطح بــدن اســت کــه ایــن لکه هــای تیــره در فواصــل 
ــه  ــل ب ــان متمای ــگ تخــم نوغ ــد. رن ــالً تیره ان ــای چشــمی کام ــد. لکه ه ــرار دارن ــم ق ــا و پشــت ســر ه بنده

ســبز و خاکســتری اســت.

 Shaki:واريته
ــو در  ــروژه فائ ــا شــروع پ ــران نگهــداري شــدند و همزمــان ب والدیــن ایــن واریتــه از بهــار ســال 1371 در ای
شــرکت ســهامی پــرورش کــرم ابریشــم ایــران، ایــن واریتــه در بخــش اصــالح  نــژاد کــرم ابریشــم، طــی چنــد 
ــه  ــاوم ب ــه غیرمق ــن واریت ــی شــد. ای ــک ژن معرف ــه بان ــی ب ــا منشــأ ژاپن ــه ب ــوان واریت ــرورش، به عن نســل پ
بیمــاری اســت و از نظــر وزن و قشــر ابریشــمی مطلــوب نیســت. عالئــم الروی آن به صــورت دونشــانه ای، دارای 

عالمت هــای تیــره اســت. رنــگ تخــم نوغــان خاکســتری مایــل بــه ســبز اســت.

 Kinshu:واريته
پــرورش ایــن واریتــه در ســال 1378 بــه صــورت P )kinshu, shown( نگهــداري و به منظــور خالص ســازی 
عملیــات پــرورش بــر روی آنهــا انجــام گرفــت. ســپس در ســال 1379 بــه عنــوان واریتــه بــا منشــأ چینــی 
ــه بانــک ژن معرفــی شــد. ایــن واریتــه در اصــل همــان واریتــه 101 ژاپنــی اســت کــه در حــال  kinshu ب
ــورت  ــم الروی آن به ص ــود. عالئ ــداری می ش ــک ژن نگه ــی در بان ــأ ژاپن ــا منش ــه ب ــوان واریت ــه عن ــر ب حاض

نشــان دار اســت. 

 T1 – J:واريته
ایــن واریتــه بــا منشــأ ژاپنــی از آمیخته هــای تایلنــدي جداســازی شــد. عالئــم الروی آن به صــورت دونشــانه ای 
ــی آن  ــأ جغرافیای ــتند. منش ــا هس ــایر عالمت ه ــر از س ــمی تیره ت ــای چش ــی و لکه ه ــت اول ــه عالم ــت ک اس

ژاپــن )آمیختــۀ وارداتــی تایلنــد( اســت. رنــگ تخــم نوغــان خاکســتری مایــل بــه ارغوانــی اســت.

 T5 – M:واريته
ــوع  ــامل دو ن ــد ش ــور تایلن ــد. آمیخته هــای کش ــن واریته هــا از آمیخته هــای تایلنــدي جداســازی ش ای
ــرورش، نســل F2 تهیــه شــد و  ــن آمیخته هــا پــس از پ ــد )1379(. از ای ــه شــماره های 1 و 5 بودن آمیختــه ب
براســاس تفــرق صفــات به دســت آمــده در ایــن نســل از روی خصوصیــات فنوتیپــی الروهــا و پیله هــا اقــدام 
ــی خویشــاوندی و  ــی شــد. ســپس در طــی ســه ســال تالق ــی و چین ــه جداســازی گروه هــای مشــابه ژاپن ب
انتخــاب، در نهایــت از هــر نــوع از آمیخته هــا یــک واریتــه بــا منشــأ ژاپنــی و یــک واریتــه بــا منشــأ چینــی و 
چهــار واریتــۀ والــد جداســازی شــد کــه در ســال 1383 بــه بانــک ژن شــرکت ســهامی پــرورش کــرم ابریشــم 
ــی دارای  ــای ژاپن ــد و واریته ه ــم الروی ندارن ــی جداسازی شــده عالئ ــای چین ــی شــدند. واریته ه ــران معرف ای
عالئــم کامــل الروی هســتند. عالئــم الروی واریتــه بــا منشــأ ژاپنــی جداشــده از آمیختــۀ شــمارۀ یــک کمــی 
پررنگ تــر از عالئــم مربــوط بــه واریتــه بــا منشــأ ژاپنــی جداشــده از آمیختــۀ شــمارۀ پنــج اســت. شــایان ذکــر 
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اســت کــه بــر اســاس اظهــارات اصالح گــر مربوطــه از کشــور تایلنــد، آمیخته هــای فــوق از نــوع آمیخته هــای 
 F2 ــات در نســل ــرق صف ــروز تف ــر اســاس ب ــد مربوطــه ب ــای وال ــه جداســازی واریته ه ــد ک ــراس بودن دابل ک
ــه همیــن دلیــل، احتمــال بازگشــت مجــدد برخــی از خصوصیــات نیــاکان در طــی  بســیار مشــکل اســت. ب
ــوان  ــا به عن ــن واریته ه ــتفاده از ای ــه اس ــت؛ در نتیج ــرح اس ــک ژن مط ــد در بان ــای وال ــداری واریته ه نگه
واریته هــای والــد تجــاری بایــد بــا احتیــاط کامــل و پــس از اجــرای طرح هــای تحقیقاتــی تکمیلــی صــورت 
پذیــرد. از نظــر عالئــم الروی دارای عالمت هــای چشــمی اســت، کــه اولــی کامــاًل تیــره اســت، ولــی عالمــت 

دوم کمــی شــفاف تر اســت. منشــأ جغرافیایــی آن ژاپــن )آمیختــۀ وارداتــی تایلنــد( اســت.

واريته: 236
ایــن واریتــه حاصــل ترکیــب دو واریتــۀ ژاپنــی 31×101 طــی اجــرای پــروژۀ اصــالح  نــژاد کــرم ابریشــم فائــو 
ــراس و  ــژادی دی آلل ک ــات اصالح ن ــه نســل عملی ــران، طــی ن ــرم ابریشــم ای ــرورش ک در شــرکت ســهامی پ
آمیــزش همخــون اســت کــه در ســال 1376 بــه عنــوان واریتــه بــا منشــأ ژاپنــی بــه بانــک ژن معرفــی شــد. 
ایــن واریتــه از نظــر وزن پیلــه و قشــر ابریشــمی کــم محصــول بــوده و غیــر مقــاوم بــه بیمــاری اســت. عالئــم 

ــن  هســتند. ــره و روش ــای اول و دوم تی ــانه ای و عالمت ه الروی آن به صــورت دونش

واريته: 1524 
ایــن واریتــه حاصــل ترکیــب دو واریتــۀ ژاپنــی 101×103 موجــود در شــرکت ســهامی پــرورش کــرم ابریشــم ایران 
اســت کــه طــی اجــرای پــروژۀ اصــالح  نــژادی فائــو در ایــن شــرکت بــه روش دی آلل کــراس و آمیــزش همخونــی 
طــی ســال های 75-1371 بــه دســت آمــد و در ســال 1376 بــه عنــوان واریتــه بــا منشــأ ژاپنــی بــه بانــک ژن 
معرفــی شــد. ایــن واریتــه از نظــر قشــر و فــرم پیلــه مطلــوب نبــوده و از وضعیــت خوبــی برخــوردار نیســت. عالئــم 

الروی آن به صــورت تقریبــاً دونشــانه ای اســت کــه عالمــت اولــی تیــره و عالمــت دوم شــفاف تر اســت.

واريته:15 – 1433 
ایــن واریتــه حاصــل ترکیــب دو واریتــۀ ژاپنــی 101×103 موجــود در شــرکت ســهامی پــرورش کــرم ابریشــم 
ایــران اســت کــه طــی اجــرای پــروژۀ اصــالح  نــژادی فائــو در ایــن شــرکت بــه روش دی آلل کــراس و آمیــزش 
ــی  ــا منشــأ ژاپن ــه ب ــوان واریت ــه عن ــد و در ســال 1376 ب ــه دســت آم ــی در ســال های 75-1371 ب همخون
ــوده و  ــول ب ــاً پر محص ــمی تقریب ــر ابریش ــه و قش ــر وزن پیل ــه از نظ ــن واریت ــد. ای ــی ش ــک ژن معرف ــه بان ب
غیر مقــاوم بــه بیمــاری اســت. عالئــم الروی آن به صــورت کامــالً دونشــانه ای و عالمت هــا کامــاًل تیــره اســت.

واريته: 9 – 1433 
ایــن واریتــه حاصــل ترکیــب دو واریتــۀ ژاپنــی 101×103 موجــود در شــرکت ســهامی پــرورش کــرم ابریشــم 
ایــران اســت کــه طــی اجــرای پــروژۀ اصــالح  نــژادی فائــو در ایــن شــرکت بــه روش دی آلل کــراس و آمیــزش 
همخونــی در ســال های 75-1371 بــه دســت آمــد و در ســال 1376 بــه عنــوان واریتــه بــا منشــأ ژاپنــی بــه 
بانــک ژن معرفــی شــد. عالئــم الروی آن به صــورت دونشــانه ای اســت کــه البتــه عالمــت اولــی و دومــی تیــره 

و روشــن هســتند و نیــز بعضــی از الروهــا تک نشــانه ای اند.

واريته: 7409
ــۀ  ــوع آمیخت ــد. دو ن ــازی ش ــوار CS120×7409 جداس ــۀ همه چیزخ ــی از آمیخت ــأ ژاپن ــا منش ــه ب ــن واریت ای
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همه چیزخــوار کــرم ابریشــم بــه نام هــای CS120×7409 وCS120×N19 از ســال 1377 در ایــران پــرورش داده 
و نگهــداري شــدند. از خصوصیــات عنوان شــده بــرای ایــن واریته هــا، قابلیــت آنهــا در تغذیــه از برخــی گونه هــای 
غیــر تــوت اســت کــه نســبت بــه تغذیــه بــا غــذای مصنوعــی نیــز واکنــش بســیار مثبتــی نشــان می دهنــد. از 
آمیخته هــای مربــوط پــس از پــرورش و تالقــی، نســل F2 تهیــه و در قالــب اجــرای یــک طــرح تحقیقاتــی نســبت 
بــه جداســازی واریته هــای والــد ژاپنــی و چینــی مربــوط مبــادرت شــد. بــا اجــرای طــرح طــی ســه ســال در نهایت 
دو واریتــه بــا منشــأ ژاپنــی و دو واریتــه بــا منشــأ چینــی جداســازی شــده و در ســال 1383 بــه بانــک ژن کــرم 
ابریشــم ایــران معرفــی شــدند. واریتــه بــا منشــأ ژاپنــی 7409 نســبت بــه واریتــه بــا منشــأ ژاپنــی N19 وزن پیلــۀ 
ــای  ــش آمیخته ه ــت. واکن ــر اس ــو آن یکنواخت ت ــد و نم ــوی رش ــتر و الگ ــت آن بیش ــی مقاوم ــری دارد، ول کمت
حاصــل از واریتــه بــا منشــأ ژاپنــی 7409 نســبت بــه تغذیــه بــا غــذای مصنوعــی معرفی شــده در داخــل کشــور 
بهتــر از واریتــۀ N19 بــوده و بــازده تولیــد پیلــۀ بیشــتری را نشــان می دهــد. عــالوه بــر آن چیــن و چروك هــای 
ــی  ــأ چین ــا منش ــه ب ــت. واریت ــه 7409 اس ــخص تر از واریت ــر و مش ــه N19 عمیق ت ــه در واریت ــطح پیل روی س
N19(CS120( نســبت بــه واریتــه بــا منشــأ چینــی CS120)7409( دارای عملکــرد تولیــد پیلــه و وزن پیلــۀ 

ــاً دونشــانه ای اســت.    ــم الروی آن به صــورت تقریب ــری اســت. عالئ ضعیف ت

 N19:واريته
ایــن واریتــه بــا منشــأ ژاپنــی از آمیختــه همه چیزخــوار CS120×N19 جداســازی شــده اســت. شــایان توضیــح 
اســت کــه آمیختــۀ همه  چیزخــوار CS120×N19 در ســال 1377 بــه بانــک ژن معرفــی شــد کــه پــس از پــرورش 
چنــد نســل بــرای اجــرای طــرح تحقیقاتــی منظــور شــد. عالئــم الروی آن به صــورت تقریبــاً دونشــانه ای اســت کــه 

عالمــت اول قهــوه ای اســت، امــا دومــی کمــی شــفاف تر اســت و بعضــی از الروهــا تک نشــانه ای اند.

واريته: پيله زرد → الرو سفيد
ایــن واریتــه ابتــدا بــه صــورت Black-Black-J بــود کــه طــی پــرورش بهــارۀ 1373، الروهــا به شــرح زیــر 
از یکدیگــر تفکیــک و تخــم نوغــان مربــوط تولیــد شــد. رنــگ بــدن الرو در ســن پنجــم ســفید متمایــل بــه 

رنــگ پیلــه اســت )شــکل 17(.

شکل17. مراحل توليد واريته الرو سفيد، پيله زرد 
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در ادامــۀ پــرورش هــر یــک از الروهــای تفکیک  شــده، الروهــای ســفید کمــاکان ســفید بودنــد، امــا الروهــای 
ــش  ــه پی ــت ک ــادآوری اس ــایان ی ــدند. ش ــر ش ــفید ظاه ــیاه و س ــورت الرو س ــد و به ص ــص نبودن ــیاه خال س
ــز  ــان نی ــم نوغ ــت و تخ ــام می گرف ــی( انج ــوط )3 گرم ــورت مخل ــرورش به ص ــک ژن، پ ــه بان ــی ب از معرف

ــت. ــفاف اس ــاً ش ــا تقریب ــاندار و عالمت ه ــورت نش ــم الروی به ص ــود. عالئ ــبنده ب غیرچس

واريته: پيله سفيد → الرو سياه
ایــن واریتــه ابتــدا بــه صــورت Black-Black-J بــود کــه طــی پــرورش بهــارۀ 1373، الروهــا بــه شــرح زیــر 

از یکدیگــر تفکیــک شــدند و تهیــۀ تخــم نوغــان انجــام گرفــت )شــکل 18(.

شکل18. مراحل توليد واريته الرو سياه، پيله سفيد 

در ادامــۀ پــرورش هــر یــک از الروهــای تفکیــک  شــده، الروهــای ســفید کمــاکان ســفید بودنــد، امــا الروهــای 
ــش  ــه پی ــت ک ــادآوری اس ــایان ی ــدند. ش ــر ش ــفید ظاه ــیاه و س ــورت الرو س ــد و به ص ــص نبودن ــیاه خال س
ــز  ــان نی ــم نوغ ــت و تخ ــام می گرف ــی( انج ــوط )3 گرم ــورت مخل ــرورش به ص ــک ژن، پ ــه بان ــی ب از معرف
غیرچســبنده بــود. ایــن واریتــه از پــرورش الروهــای ســیاه حاصــل شــده اســت. عالئــم الروی آن به صــورت 
ــدون عالمــت و الروهــای ســیاه نشــاندار اســت. الروهــای ســیاه پیله هــای ســفید  الروهــای ســفید کامــالً ب

ــد. ــد می کنن ــفید تولی ــالً س ــای کام ــفید پیله ه ــای س ــیری و الروه ش

واريته:  )6/6 ,6/4(تايلندی
ــرورش کــرم ابریشــم  ــدا به صــورت چندنســله در شــرکت ســهامی پ ــه از ســال های 68-1367 ابت ــن واریت ای
ــه(  ــژاد واحــد تولیــد تخــم نوغــان رشــت به صــورت مخلــوط )محصــول چندپروان ــران در بخــش اصــالح  ن ای
پــرورش داده شــده و حفــظ شــد و ســپس همزمــان بــا شــروع پــروژۀ فائــو در ســال 71 بــه بانــک ژن معرفــی 
و طــی پــرورش در ســال های 75-1371 بــه دونســله تبدیــل شــد. از نظــر عالئــم الروی آن به صــورت کامــاًل 
بــدون عالمــت اســت. رنــگ بــدن الر در ســن پنجــم متمایــل بــه رنــگ پیلــه اســت. رنــگ تخــم نوغــان آن 

متمایــل بــه ســبز و خاکســتری اســت. 
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امنیت و سالمت غذایی، ذخایر ژنتیکی

ب( واريته هاي با خصوصيات واريته هاي چيني
واريته: 104

ــرورش کــرم ابریشــم  ــد تخــم نوغــان شــرکت ســهامی پ ــژاد واحــد تولی از ســال 1364 در بخــش اصــالح  ن
ایــران نگهــداری و تکثیــر شــد و در خــط تولیــد 2P ،3P و P قــرار گرفــت و از آن آمیختــۀ 104×103 تهیــه 
ــۀ  ــا آمیخت ــه ب ــت و در مقایس ــۀ آن اس ــر از واریت ــاری، مقاوم ت ــه بیم ــبت ب ــه نس ــن واریت ــۀ ای ــد. آمیخت ش

ــت.  ــر از آن اس ــه ضعیف ت ــر پیل ــر وزن و قش ــی از نظ ــت ول ــاری اس ــه بیم ــر ب 31×32 مقاوم ت
بــا شــروع پــروژۀ فائــو در شــرکت ســهامی پــرورش کــرم ابریشــم ایــران در ســال 71 به عنــوان 
به صــورت  آن  الروی  عالئــم  شــد.  حفــظ  و  معرفــی  ژن  بانــک  بــه  چینــی  منشــأ  بــا  واریتــه 
بــدن  رنــگ  اســت.  عالمــت(  بــدون  و  )عالمــت دار  نشــاندار  ماده هــا  و  عالمــت  بــدون  نرهــا 
متمایــل  و  خاکســتری  آن  تخــم نوغــان  رنــگ  اســت.  )غیریکنواخــت(  ســفید  پنجــم  ســن   الرو 

به سبز است.

 124-K:واريته
ایــن واریتــه بــا منشــأ چینــی در ســال 1377 در ایــران نگهــداري شــده و در ســال 79 پــس از طــی دو دورۀ 
ــک ژن کــرم ابریشــم معرفــی  ــه بان ــرورش بهــاره و پاییــزه در ســال 78 و شناســایی برخــی خصوصیــات ب پ
ــن  ــای ســطحی اســت. ای ــن و چروك ه ــا چی ــی کشــیده ب ــه شــکل تخم مرغ ــه ب ــن واریت ــای ای شــد. پیله ه
ــزه  ــرورش پایی ــی در پ ــاره عملکــرد متوســطی دارد، ول ــرورش به ــه بیمــاری در پ ــه از نظــر مقاومــت ب واریت
ــا در  ــذاری پروانه ه ــری و تخم گ ــدرت جفت گی ــا و ق ــش پروانه ه ــد. پیدای ــان می ده ــادی نش ــت زی مقاوم
ایــن واریتــه مطلــوب اســت. از نظــر عالئــم الروی بــدون عالمــت اســت. رنــگ تخــم نوغــان آن متمایــل بــه 

ســبز و خاکســتری اســت.

 120-K:واريته
ایــن واریتــه بــا منشــأ چینــی از آمیختــۀ 119×120 وارداتــی از کشــور کــره جنوبــی )1377( جداســازی شــد. 
ــم الروی اســت،  ــه جنــس عالئ واریتــۀ 120 موجــود در کشــور کــره جنوبــی واجــد خصوصیــت وابســتگی ب
امــا واریتــه بــا منشــأ چینــی جداسازی شــده از آمیختــۀ مذکــور ایــن خصوصیــت را نــدارد و الروهــا همگــی 
بــدون عالمــت  هســتند. ایــن واریتــه، پیله هــای بــا وزن و درصــد قشــر زیــاد تولیــد نمی کنــد، ولــی مقاومــت 
و قــدرت تولیــد تخــم نوغــان به نســبت زیــادی دارد. از نظــر عالئــم الروی بــدون عالمــت اســت. رنــگ بــدن 
الرو در ســن پنجــم کامــاًل ســفید )متمایــل بــه ســبز( اســت. منشــأ جغرافیایــی آن چیــن )آمیختــه وارداتــی 

کــره جنوبــی( اســت.

 108 – K:واريته
ــرورش بهــاره  ــه پ ــران نگهــداري شــده و در ســال 78 طــی دو مرحل ایــن واریتــۀ چینــی در ســال 77 در ای
ــران  ــم ای ــرم ابریش ــک ژن ک ــه بان ــال 79 ب ــایی و در س ــری آن شناس ــات ظاه ــی از خصوصی ــزه، برخ و پایی
ــه  ــه شــکل تخم مرغــی کشــیده اســت و چیــن و چــروك ســطح پیل ــه ب ــن واریت ــی شــد. پیله هــای ای معرف
ــاری در ردۀ  ــه بیم ــت ب ــر مقاوم ــت و از نظ ــاه اس ــه کوت ــن واریت ــول دوران الروی در ای ــت. ط ــق نیس عمی
ــدرت  ــاً غیریکنواخــت و ق ــه تقریب ــن واریت ــا در ای ــش پروانه ه ــاال دســته بندی می شــود. پیدای ــه ب متوســط ب
ــدون  ــم الروی ب ــر عالئ ــت. از نظ ــف اس ــه ضعی ــن واریت ــان در ای ــم نوغ ــد تخ ــا و تولی ــری پروانه ه  جفت گی

عالمت است.
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W2 – 11 – 19 (2) (110) :واريته
ــرورش کــرم  ــژاد کــرم ابریشــم در شــرکت ســهامی پ ــروژۀ اصــالح  ن ــدۀ حاصــل از اجــرای پ ــۀ به دســت آم واریت
 F2 ابریشــم ایــران توســط فائــو اســت. ابتــدا از آمیختــۀ کــره ای 107×108 ) موجــود در شــرکت مذکور( تخــم نوغان
تهیــه شــد. در پــرورش نســل دوم از تفــرق صفــات موجــود در الرو و انجــام عملیــات انتخــاب، تخــم نوغــان F3 تولید 
شــد. از نســل ســوم تــا نســل نهــم طــی عملیــات اصــالح  نــژادی )کــراس بریدینــگ( و آمیــزش همخونــی، ایــن 
واریتــه طــی ســال های 71 تــا 75 جداســازی شــد. پــس از انجــام ســایر آزمایش هــا ماننــد آمیخته گــري، ســازگاری 
 2P، P ،3P بــا محیــط و مقاومــت در برابــر بیماری هــا و بــا توجــه بــه نتایــج مطلــوب به دســت آمده، در خــط تولیــد
و آمیختــه قــرار گرفــت و در ســال 77 به عنــوان واریتــۀ 110 بــه بانــک ژن معرفــی شــد. بــا توجــه بــه کیفیــت باالی 

ایــن واریتــه، در بیشــتر طرح هــای تحقیقاتــی کاربــرد دارد. از نظــر عالئــم الروی بــدون عالمــت اســت.

 W2 - 11 - 19 - 3:واريته
واریتــۀ به دســت آمده حاصــل از اجــرای پــروژه اصالح نــژاد کــرم ابریشــم در شــرکت ســهامی پــرورش کــرم ابریشــم 
ایــران توســط فائــو اســت. ابتــدا از آمیختــۀ کــره ای 107×108 )موجــود در شــرکت مذکــور( تخــم نوغــان F2 تهیــه 
شــد. در پــرورش نســل دوم از تفــرق صفــات موجــود در الرو و انجــام عملیــات انتخــاب، تخــم نوغــان F3 تولیــد شــد. 
از نســل ســوم تــا نســل نهــم طــی عملیــات اصــالح  نــژادی )کــراس بریدینــگ( و آمیــزش همخونــی، ایــن واریتــه طــی 
ســال های 71 تــا 75 جداســازی شــد. در ضمــن ایــن واریتــه نســبت بــه واریتــۀ 110 یــک نســل جلوتــر اســت و فقــط 

به عنــوان یــک واریتــه بــا منشــأ چینــی در بانــک ژن حفــظ می شــود. از نظــر عالئــم الروی بــدون عالمــت اســت.

 1002 – 4 – C – 5:واريته
ایــن واریتــه ابتــدا در ســال 1374 به صــورت ترکیب هــای C×C1×E×E1 و C×E×E1×C1 در بخــش اصــالح 
ــک ژن، واریته هــای E وC جداســازی و هــر یــک به طــور  ــه بان ــی ب ــرورش داده شــد و پــس از معرف ــژاد پ  ن
مجــزا پــرورش داده شــدند و به عنــوان واریتــه بــا منشــأ چینــی C بــا کــد 1002 در بانــک ژن حفــظ شــد. 
از نظــر عالئــم الروی بــدون عالمــت اســت. رنــگ بــدن الرو در ســن پنجــم ســفید متمایــل بــه ســبز اســت.

 1002 – E - 8 – 3:واريته
واریتــۀ مذکــور ابتــدا در ســال 1374 به صــورت ترکیب هــای C×C1×E×E1 و C×E×E1×C1 در بخــش 
ــک ژن، واریته هــای E وC جداســازی و هــر یــک  ــه بان ــی ب ــرورش داده شــد و پــس از معرف ــژاد پ اصــالح  ن
به طــور مجــزا پــرورش داده شــدند و به عنــوان واریتــه بــا منشــأ چینــی C بــا کــد 1002 در بانــک ژن حفــظ 
شــد. در ضمــن ایــن واریتــه پــس از نگهــداری در بانــک ژن و جداســازی به عنــوان واریتــه بــا منشــأ چینــی 

بــا کــد 1002 حفــظ شــد. از نظــر عالئــم الروی بــدون عالمــت اســت.

 Gilan - Orange:واريته
قدمــت پــرورش واریته هــای بومــی ایــران در اســتان گیــالن زیــاد اســت. ایــن واریتــه کــه بــه بومــی ایــران )پرتقالی 
گیــالن( معــروف اســت، ابتــدا در ســال های 65-1364 در واحــد تولیــد تخــم نوغــان شــرکت ســهامی پــرورش 
ــرای  ــروع اج ــا ش ــه ب ــد ک ــرورش داده می ش ــه( پ ــول چندپروان ــوط )محص ــورت مخل ــران به ص ــم ای ــرم ابریش ک
ــر روی آن انجــام گرفــت و به صــورت  ــژادی ب ــات اصــالح  ن ــو در ســال 71، عملی ــژاد توســط فائ ــروژۀ اصــالح  ن پ
تک محصــول پــرورش داده شــد و در بانــک ژن حفــظ شــد. در حــال حاضــر بــا توجــه بــه ادامــۀ بیــش از ده ســال 
و همچنیــن اجــرای چنــد طــرح تحقیقاتــی، از نظــر میــزان تخم ریــزی، وزن و قشــر پیلــه و ثبــات رنــگ پیلــه بــه 
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نتایــج مطلوبــی دســت نیافته ایــم. شــایان ذکــر اســت کــه در ابتــدای پــرورش، کلیــۀ تخــم نوغان هــا به صــورت 
غیرچســبیده بودنــد کــه طــی ســال های پــرورش، بــه مــرور تعــدادی چســبیده و تعــدادی غیرچســبیده شــدند. 
از ایــن رو پــس از انتخــاب، تخــم نوغان هــای چســبیده بــرای پــرورش انتخــاب شــدند. عالئــم الروی آن به صــورت 
ــا لکه هــای چشــمی خفیــف اســت کــه هیچ گونــه عالمتــی در  نشــان دار بــه صــورت خفیــف و بــدون عالمــت ب
ســطح بــدن آنهــا دیــده نمی شــود. رنــگ بــدن الرو در ســن پنجــم ســفید متمایــل بــه رنــگ پیلــه و پاهــا زرد رنگ 

اســت. منشــأ جغرافیایــی آن بومــی ایــران )پرتقالــی گیــالن( اســت. 

Khorasan - Orange :واريته
قدمــت پــرورش واریته هــای بومــی ایــران در اســتان خراســان زیــاد اســت. ایــن واریتــه کــه بــه بومــی ایــران 
ــرکت  ــان ش ــد تخــم نوغ ــد تولی ــال های 65-1364 در واح ــدا در س ــروف اســت، ابت ــان( مع ــی خراس )پرتقال
ــه( پــرورش داده می شــد کــه  ــران به صــورت مخلــوط )محصــول چندپروان ســهامی پــرورش کــرم ابریشــم ای
ــژادی روی آن انجــام  ــات اصــالح  ن ــو در ســال 71، عملی ــژاد توســط فائ ــروژۀ اصــالح  ن ــا شــروع اجــرای پ ب
ــا توجــه  ــک ژن حفــظ شــد. در حــال حاضــر ب ــرورش داده شــد و در بان ــت و به صــورت تک محصــول پ گرف
بــه ادامــه بیــش از ده ســال و همچنیــن اجــرای چنــد طــرح تحقیقاتــی، تاکنــون از نظــر میــزان تخم ریــزی، 
وزن و قشــرپیله و ثبــات رنــگ پیلــه بــه نتایــج مطلوبــی دســت نیافته ایــم. شــایان ذکــر اســت کــه در ابتــدای 
ــرور  ــه م ــرورش، ب ــال های پ ــی س ــه ط ــد ک ــبیده بودن ــورت غیرچس ــا به ص ــم نوغان ه ــه تخ ــرورش، کلی پ
ــای چســبیده  ــس از انتخــاب، تخــم نوغان ه ــن رو پ ــدادی غیرچســبیده شــدند. ازای ــدادی چســبیده و تع تع
ــن واریتــه به صــورت چســبیده  ــرورش انتخــاب شــدند و در حــال حاضــر کلیــۀ تخــم نوغان هــای ای ــرای پ ب
اســت. از نظــر عالئــم الروی تعــدادی از الروهــا عالمت هایــی در ناحیــۀ چشــم و ســطح بــدن و تعــدادی دیگــر 
عالمت هایــی در ناحیــۀ چشــم دارنــد کــه بســیار خفیف انــد. رنــگ بــدن الرو در ســن پنجــم ســفید متمایــل 

بــه رنــگ پیلــه و منشــأ جغرافیایــی آن بومــی ایــران )پرتقالــی خراســان( اســت. 

 Shown:واريته
واریتــۀ مذکــور ابتــدا به صــورت P )Kinshu, Shown( از ســال 78 در ایــران نگهــداري شــد و بــه منظــور 
ــی  ــأ چین ــا منش ــه ب ــوان واریت ــه عن ــل ب ــه نس ــا س ــی دو ت ــرورش ط ــات پ ــق عملی ــازی از طری خالص س
)Shown( بــه بانــک ژن معرفــی شــد. البتــه ایــن واریتــه در اصــل همــان واریتــۀ 102 چینــی اســت کــه در 

ــت اســت. ــدون عالم ــم الروی ب ــداری می شــود. از نظــر عالئ ــک ژن نگه حــال حاضــر در بان

 T1 - P:واريته
ایــن واریتــه بــا منشــأ چینــی از آمیخته هــای وارداتــی از تایلنــد جداســازی شــد. از نظــر عالئــم الروی بــدون 

عالمــت اســت. منشــأ جغرافیایــی آن چیــن )آمیختــه وارداتــی تایلنــد( اســت.

 T5 - P :واريته
ایــن واریتــه از آمیخته هــای وارداتــی از تایلنــد جداســازی شــده اســت. از نظــر عالئــم الروی بــدون عالمــت 

اســت. منشــأ جغرافیایــی آن چیــن )آمیختــۀ وارداتــی تایلنــد( اســت.

  CS120 (7409):واريته
ــی  ــره جنوب ــی از کشــور ک ــوار CS120×7409 واردات ــۀ همه چیزخ ــی از آمیخت ــا منشــأ چین ــه ب ــن واریت ای
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ــک ژن  ــه بان ــۀ همه چیزخــوار آن در ســال 77 ب ــه توضیــح اســت کــه آمیخت جدا ســازی شــده اســت. الزم ب
ــی رود. از نظــر  ــه کار م ــی ب ــای تحقیقات ــرای اجــرای طرح ه ــد نســل، ب ــرورش چن ــس از پ ــی شــد و پ معرف

ــم الروی بــدون عالمــت اســت. عالئ

BH - 4 :واريته
ــه،  ــر و وزن پیل ــر قش ــه از نظ ــن واریت ــود. ای ــداری می ش ــک ژن نگه ــال 1372 در بان ــه از س ــن واریت ای
پرمحصــول اســت، امــا نســبت بــه بیماری هــا غیرمقــاوم اســت. از نظــر عالئــم الروی تقریبــاً بــدون عالمــت 

ــود. ــده می ش ــی دی ــم خفیف ــدن عالئ ــطح ب ــا در س ــت، ام اس

 BH - 3:واريته
ایــن واریتــه از ســال 1372 در بانــک ژن نگهــداری می شــود. ایــن واریتــه از نظــر قشــر و وزن پیلــه، پرمحصــول 
اســت، امــا نســبت بــه بیماری هــا غیرمقــاوم اســت. عالئــم الروی آن تقریبــاً بــدون عالمــت، همــراه بــا عالئــم 

خفیــف در ســطح بــدن اســت.

واريته: 104 × 110  
ــا عنــوان ایجــاد واریته هــای جدیــد از طریــق تالقــی  ــژادی، ب ایــن واریتــه در قالــب اجــرای طــرح اصــالح  ن
ســه واریتــۀ تجــاری موجــود، در ســال های 82-1379 بــا اســتفاده از واریته هــای موجــود در شــرکت ســهامی 
ــژادی دی آلل کــراس به دســت  ــا اســتفاده از روش اصــالح  ن پــرورش کــرم ابریشــم ایــران )110,104,32( و ب
آمــد. ایــن واریتــه بــا توجــه بــه ترکیــب آن )104×110( دارای الروهــای عالمــت دار و بــدون عالمــت اســت. 

عالئــم الروی آن به صــورت عالمــت دار و بــدون عالمــت اســت.

واريته: 104 (152)×110 
ــا عنــوان ایجــاد واریته هــای جدیــد از طریــق تالقــی  ــژادی، ب ایــن واریتــه در قالــب اجــرای طــرح اصــالح  ن
ــا اســتفاده از واریته هــای موجــود در شــرکت ســهامی  ســه واریتــۀ تجــاری موجــود، در ســال های 82-79 ب
ــژادی دی آلل کــراس به دســت  ــا اســتفاده از روش اصــالح  ن پــرورش کــرم ابریشــم ایــران )110,104,32( و ب
آمــد. بــا توجــه بــه نتایــج مطلــوب ایــن واریتــه در اجــرای طــرح تحقیقاتــی، در خــط تولیــد 2P، P ،3P و 
آمیختــه قــرار گرفــت کــه در حــال حاضــر بــا عنــوان واریتــۀ 152 در بانــک ژن نگهــداری می شــود. از نظــر 

عالئــم الروی بــدون عالمــت اســت.

واريته: 32 × 110
ــا عنــوان ایجــاد واریته هــای جدیــد از طریــق تالقــی  ــژادی، ب ایــن واریتــه در قالــب اجــرای طــرح اصــالح  ن
ــا اســتفاده از واریته هــای موجــود در شــرکت ســهامی  ســه واریتــۀ تجــاری موجــود، در ســال های 82-79 ب
ــژادی دی آلل کــراس به دســت  ــا اســتفاده از روش اصــالح  ن پــرورش کــرم ابریشــم ایــران )110,104,32( و ب
آمــد. ایــن واریتــه بــا توجــه بــه ترکیــب آن )104×110( دارای الروهــای عالمــت دار و بــدون عالمــت اســت.

واريته:  32 × 110
ــا عنــوان ایجــاد واریته هــای جدیــد از طریــق تالقــی  ــژادی، ب ایــن واریتــه در قالــب اجــرای طــرح اصــالح  ن
ســه واریتــۀ تجــاری موجــود، در ســال های 82-1379 بــا اســتفاده از واریته هــای موجــود در شــرکت ســهامی 
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ــژادی دی آلل کــراس به دســت  ــا اســتفاده از روش اصــالح  ن پــرورش کــرم ابریشــم ایــران )110,104,32( و ب
آمــد. ایــن واریتــه بــا توجــه بــه ترکیــب آن )104×110( دارای الروهــای عالمــت دار و بــدون عالمــت اســت. 

واريته: 18 - 1
ایــن واریتــه حاصــل از اجــرای پــروژۀ اصــالح  نــژاد کــرم ابریشــم توســط فائــو در شــرکت ســهامی پــرورش 
ــا منشــأ چینــی موجــود در شــرکت مذکــور )104  ــا اســتفاده از ترکیــب دو واریتــه ب ــران ب کــرم ابریشــم ای
ــا اســتفاده از عملیــات اصــالح  نــژادی دی آلل کــراس و روش  و32( طــی نــه نســل در ســال های 75-1371 ب
ــا توجــه بــه ترکیــب اولیــۀ آن )104(، وابســته بــه جنــس اســت و  آمیــزش همخونــی اســت. ایــن واریتــه ب
دارای الروهــای عالمــت دار و بــدون عالمــت اســت. از خصوصیــات ایــن واریتــه، قشــر ابریشــمی نســبتاً خــوب 
آن اســت، ولــی از نظــر بیمــاری مقــاوم نیســت. عالئــم الروی آن به صــورت عالمــت د ار و بــدون عالمــت اســت 

ــی اســت. ــی شــفافتر از اول ــی دوم ــگ ول ــت اول قهوه ای رن ــه عالم ک

واريته: 1538 )8 - 2( )114(
ایــن واریتــه همزمــان بــا شــروع پــروژۀ فائــو در ســال 71 بــه روش اصــالح  نــژادی دی آلل کــراس از ترکیــب 
ــا منشــأ چینــی موجــود در شــرکت ســهامی پــرورش کــرم ابریشــم ایــران )202×104( و طــی  دو واریتــه ب
ــا  ــه ب ــن واریت ــد. ای ــت آم ــي به دس ــه روش همخون ــال های 75-1371 ب ــرورش در س ــات پ ــل عملی ــه نس ن
توجــه بــه ترکیــب آن، وابســته بــه جنــس اســت، یعنــی دارای الروهــای عالمــت دار و بــدون عالمــت اســت. 
از خصوصیــات ایــن واریتــه تخم ریــزی زیــاد، درصــد تفریــخ زیــاد و از نظــر قشــر ابریشــمی نســبتاً خــوب و 
تقریبــاً نســبت بــه بیمــاری مقــاوم اســت و در ســال 76 به عنــوان واریتــه بــا منشــأ چینــی بــا کــد 114 بــه 
بانــک ژن معرفــی شــد. در ضمــن از ترکیــب دو واریتــۀ 202×104 واریتــۀ دیگــری بــه نــام 112 بــه بانــک 
ــاً  ــم الروی آن به صــورت تقریب ــه می شــود. عالئ ــوط ارائ ــی شــد کــه توضیحــات آن در قســمت مرب ژن معرف
ذونشــانه ای اســت. رنــگ بــدن الرو در ســن پنجــم کامــالً ســفید )اعــم از عالمتــدار و بــدون عالمــت( اســت.

واريته: 1538 )14 - 9( )112(
ایــن واریتــه همزمــان بــا شــروع پــروژۀ فائــو در ســال 71 بــه روش اصــالح  نــژادی دی آلل کــراس از ترکیــب 
ــا منشــأ چینــی موجــود در شــرکت ســهامی پــرورش کــرم ابریشــم ایــران )202×104( و طــی  دو واریتــه ب
ــه  ــه ب ــا توج ــد. ب ــت آم ــگ به دس ــه روش ایبریدین ــال های 75-1371 ب ــرورش در س ــات پ ــل عملی ــه نس ن
ــژادی الروهــای کامــاًل یکنواخــت و  ــه نســل عملیــات اصــالح  ن ترکیــب ایــن واریتــه )202×104(، پــس از ن
بــدون هیچ گونــه عالمتــی حاصــل شــد. ایــن واریتــه بــا توجــه بــه نتایــج مطلــوب به دســت آمــده، در ســال 
76 به عنــوان واریتــه بــا منشــأ چینــی 112 بــه بانــک ژن معرفــی شــد. ایــن واریتــه غیرمقــاوم بــه بیمــاری و 
از لحــاظ وزن و قشــر ابریشــمی کم محصــول اســت. از نظــر عالئــم الروی دارای عالئــم بســیار کمرنــگ اســت. 

واريته: 4 - 4
ــرورش کــرم  ــو در شــرکت ســهامی پ ــژاد کــرم ابریشــم توســط فائ ــروژۀ اصــالح  ن ــا شــروع پ ــه ب ــن واریت ای
ــس از  ــور )202×102( پ ــرکت مذک ــود در ش ــی موج ــأ چین ــا منش ــه ب ــب دو واریت ــران، از ترکی ــم ای ابریش
ــژادی دی آلل کــراس در ســال های   76-1371 حاصــل  ــا روش اصــالح  ن ــه نســل ب ــرورش طــی ن عملیــات پ
شــد و در ســال 76 بــه بانــک ژن معرفــی شــد. ایــن واریتــه از نظــر کمیــت و کیفیــت مطلــوب نیســت. دارای 

عالئــم محوشــده اســت.
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واريته: 32
ایــن واریتــه از ســال 66 در بخــش اصــالح  نــژاد واحــد تولیــد تخــم نوغــان شــرکت ســهامی پــرورش کــرم 
ــودن در خــط تولیــد 2P، P ،3P و آمیختــه  ابریشــم ایــران تکثیــر و نگهــداری شــد و به علــت پرمحصــول ب
ــو در ســال 71 به عنــوان  ــژاد کــرم ابریشــم توســط فائ ــا شــروع پــروژۀ اصــالح  ن قــرار گرفــت. ایــن واریتــه ب
واریتــه بــا منشــأ چینــی بــه بانــک ژن معرفــی شــد و در حــال حاضــر آمیختــۀ آن ( 31×32 )به عنــوان آمیختۀ 
پرمحصــول در خــط تولیــد قــرار دارد. از نظــر عالئــم الروی بــدون عالمــت اســت. البتــه کلیــۀ الروهــای موجود 

عالئــم خفیفــی دارنــد.

واريته:  202)توكايی(
ایــن واریتــه از ســال 66-65 در ایــران نگهــداري شــده و بــه نــام توکایــی معــروف اســت. ایــن واریتــه از لحــاظ 
وزن پیلــه و قشــر ابریشــمی پــر محصــول اســت ولــی غیــر مقــاوم بــه بیمــاری اســت و در ســال 71 بــا شــروع 
پــروژۀ اصــالح  نــژاد کــرم ابریشــم بــه بانــک ژن معرفــی شــد. ایــن واریتــه بــا توجــه بــه دارا بــودن عوامــل 
مذکــور بــرای اجــرای طرح هــای تحقیقاتــی اصــالح  نــژادی به منظــور تالقــی یــا ترکیــب بــا ســایر واریته هــا 

اســتفاده می شــود. از نظــر عالئــم الروی بــدون عالمــت اســت.

واريته: 106
ایــن واریتــه از ســال 63-1362 بــه نــام شانگتســو در بخــش اصــالح  نــژاد واحــد تولیــد تخــم نوغــان شــرکت 
ــط  ــی در خ ــۀ آن )105×106( مدت ــد. آمیخت ــر ش ــداری و تکثی ــران نگه ــم ای ــرم ابریش ــرورش ک ــهامی پ س
تولیــد قــرار گرفــت، ولــی بــا توجــه بــه پاییــن بــودن کمیــت و کیفیــت آن، از خــط تولیــد خــارج شــد و فقــط 
به عنــوان یــک واریتــه حفــظ شــد کــه بــا شــروع پــروژۀ اصــالح  نــژاد کــرم ابریشــم توســط فائــو در ســال 71 

بــه بانــک ژن معرفــی شــد. از نظــر عالئــم الروی بــدون عالمــت اســت.

واريته: 17
ــرم  ــرورش ک ــو در شــرکت ســهامی پ ــرم ابریشــم توســط فائ ــژاد ک ــروژۀ اصــالح  ن ــه در شــروع پ ــن واریت ای
ابریشــم ایــران در ســال 71 از ترکیــب دو واریتــه بــا منشــأ چینــی موجــود در ایــن شــرکت )32×104(، طــی 
ــه نســل در ســال های 75-1371 به دســت  ــی طــی ن ــزش همخون ــراس و آمی ــژادی دی آلل ک روش اصــالح  ن
ــن واریتــه غیرمقــاوم  ــک ژن معرفــی شــد. ای ــه بان ــا منشــأ چینــی ب ــه ب ــوان واریت آمــد و در ســال 76 به عن
بــه بیماری  هــا از جملــه بیمــاری گراســری اســت ولــی از نظــر وزن پیلــه و قشــر ابریشــمی وضعیــت بهتــری 
دارد. عالئــم الروی آن به صــورت عالمتــدار و بــدون عالمــت اســت. الروهــای بــدون عالمــت کامــاًل ســفید و 
ــگ عالمت هــای  ــا رن ــگ هســتند. ام الروهــای عالمتــدار کــه به صــورت دونشــانه ای هســتند، نیــز ســفید رن

ــی تیــره و دومــی کمــی روشــن تر اســت. اول

 Shaki A × D :واريته
ــروژۀ  ــروع پ ــا ش ــان ب ــود. همزم ــرورش داده مي ش ــداري و پ ــران نگه ــال 71 در ای ــار س ــه از به ــن واریت ای
اصــالح  نــژاد کــرم ابریشــم توســط فائــو، طــی انجــام چنــد نســل پــرورش به عنــوان واریتــه بــا منشــأ چینــی 
بــه بانــک ژن معرفــی شــد. ایــن واریتــه غیرمقــاوم بــه بیمــاری اســت و از نظــر وزن پیلــه و قشــر ابریشــمی 
مطلــوب نیســت. از نظــر عالئــم الروی بــدون عالمــت هســتند امــا تعــدادی از الروهــا عالئــم خفیفــی دارنــد. 

منشــأ جغرافیایــی آن آذربایجــان شــوروی )چینــی( اســت.
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واريته:124 – 16 - 9 )116( 
ــرورش کــرم  ــو در شــرکت ســهامی پ ــژاد کــرم ابریشــم توســط فائ ــروژۀ اصــالح  ن ــا شــروع پ ــه ب ــن واریت ای
ــی موجــود در شــرکت )102×202( طــی  ــا منشــأ چین ــه ب ــب دو واریت ــران در ســال 71 از ترکی ابریشــم ای
ــت  ــال های 75-1371 به دس ــی در س ــزش همخون ــراس و آمی ــژادی دی آلل ک ــالح  ن ــات اص ــل عملی ــه نس ن
آمــد و در ســال 76 به عنــوان دو واریتــه بــا منشــأ چینــی از ایــن ترکیــب بــه نــام واریته هــای 124-16 )بــا 
ــۀ 124-17 در  ــه واریت ــوط ب ــه توضیحــات مرب ــی شــد ک ــک ژن معرف ــه بان ــۀ 116( و 124-17 ب ــد واریت ک
فــرم مربوطــه ارائــه می شــود. ایــن واریتــه از نظــر وزن پیلــه و قشــر ابریشــمی نســبتاً خــوب و غیرمقــاوم بــه 

ــم خفیــف( اســت. ــا عالئ ــدون عالمــت )همــراه ب ــم الروی آن به صــورت ب بیمــاری اســت. عالئ

)2( Mos.Black →Plain :واريته
واریتــۀ به دســت آمــده، حاصــل پــرورش الروهــای ســیاه اســت کــه در ســال 71 بــه بانــک ژن معرفــی شــد. 

از نظــر عالئــم الروی بــدون عالمــت اســت.

واريته: 726 )118(
ایــن واریتــه همزمــان بــا شــروع پــروژۀ اصــالح  نــژاد توســط فائــو در شــرکت ســهامی پــرورش کــرم ابریشــم 
ــن شــرکت )102×32(، طــی عملیــات اصــالح   ــا منشــأ چینــی موجــود در ای ــه ب ــران، از ترکیــب دو واریت ای
ــد و در  ــل ش ــل حاص ــه نس ــس از ن ــال های 75-1371 پ ــی در س ــزش همخون ــراس و آمی ــژادی دی آلل ک ن
ــن واریتــه  ــک ژن معرفــی شــد. ای ــه بان ــا کــد واریتــۀ 118 ب ــا منشــأ چینــی ب ســال 76 به عنــوان واریتــه ب
از نظــر قشــر ابریشــمی و وزن پیلــه نســبتاً خــوب ولــی غیرمقــاوم بــه بیمــاری اســت. از نظــر عالئــم الروی 

بــدون عالمــت اســت.

واريته:1627 – 14 – 4 - 3 
ایــن واریتــه حاصــل اجــرای پــروژۀ اصــالح  نــژاد توســط فائــو از ســال 71 در شــرکت ســهامی پــرورش کــرم 
ابریشــم ایــران اســت کــه از ترکیــب دو واریتــه بــا منشــأ چینــی )102×32(، طــی عملیــات اصــالح  نــژادی 
دی آلل کــراس و آمیــزش همخونــی در ســال های 75-1371 پــس از نــه نســل حاصــل شــد. ایــن واریتــه در 
ســال 76 به  عنــوان واریتــه بــا منشــأ چینــی بــه بانــک ژن معرفــی شــد. از نظــر عالئــم الروی بــدون عالمــت 

اســت.

)154( 1 – Koming :واريته
ایــن واریتــه ابتــدا در پاییــز ســال 73 بــه عنــوان آمیختــۀ Xihang×Koming از کشــور چیــن وارد شــد کــه 
پــس از انجــام پــرورش پاییــزه در بخــش اصــالح  نــژاد کــرم ابریشــم و انجــام عملیــات اصــالح  نــژادی کــراس 
ــی  ــی Xihang-1-2-3 ط ــای ژاپن ــی Koming-1-2 و واریته ه ــای چین ــازی واریته ه ــگ و جداس بریدین
پــرورش نــه نســل، در ســال 78 به عنــوان واریتــه بــا منشــأ چینــی Koming-1 بــه بانــک ژن معرفــی شــد. 
ایــن واریتــه در ســال 82 طــی انجــام طــرح تحقیقاتــی و پاشــش ویــروس گراســری مقاومــت بیشــتری از خــود 
ــزان  ــن می ــت و همچنی ــر اس ــا کوتاه ت ــایر واریته ه ــه س ــبت ب ــخ آن نس ــه دوران تفری ــان داد، به طوری ک نش
ــوان  ــال 83 به عن ــن رو در س ــود. از ای ــاهده می ش ــا مش ــرورش در الروه ــی دوران پ ــذاری و یکنواخت تخم گ
ــۀ  ــوان واریت ــت و به عن ــرار گرف ــه ق ــد 2P، P ،3P و آمیخت ــط تولی ــی )154( در خ ــأ چین ــا منش ــه ب واریت
تجــاری معرفــی شــد کــه در حــال حاضــر بــا همیــن کــد در بانــک ژن نگهــداری می شــود. عالئــم الروی آن 
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به صــورت بــدون عالمــت، همــراه بــا عالئــم محوشــده در ســطح بــدن اســت.

واريته:1627 – 14 – 2 - 8 
ایــن واریتــه حاصــل اجــرای پــروژۀ اصــالح  نــژاد توســط فائــو از ســال 71 در شــرکت ســهامی پــرورش کــرم 
ابریشــم ایــران اســت کــه از ترکیــب دو واریتــه بــا منشــأ چینــی )102×32(، طــی عملیــات اصــالح  نــژادی 
دی آلل کــراس و آمیــزش همخونــی در ســال های 75-1371 پــس از نــه نســل حاصــل شــد. ایــن واریتــه در 
ســال 76 به عنــوان واریتــه بــا منشــأ چینــی بــه بانــک ژن معرفــی شــد. در ضمــن ایــن واریتــه از نظــر قشــر 
ــم  ــا عالئ ــدون عالمــت، همــراه ب ــم الروی آن به صــورت ب ــه نســبتاً ضعیــف اســت. عالئ ابریشــمی و وزن پیل

خفیــف اســت.

 )2( Mos.Black → Blackواريته: الرو سياه
در ســال 69-68 در پــرورش 2P-202 )واریتــه بــا منشــأ چینــی( یکــی از مــزارع شــرکت ســهامی پــرورش 
ــی  ــیاه رنگ ــای س ــان عالمت ه ــطح بدنش ــاً در س ــه تقریب ــد ک ــاهده ش ــی مش ــران، الروهای ــم ای ــرم ابریش ک
داشــتند کــه ایــن الروهــا جمــع آوری و جداگانــه پــرورش داده شــدند. بــا شــروع پــروژۀ فائــو در ســال 1371 
ــه بانــک ژن معرفــی شــد. حاصــل پــرورش ایــن واریتــه مجموعــه ای اســت شــامل: 1. الروهــای ســیاه، 2.  ب
الروهایــی بــا عالمــت لوبیایــی شــکل در ســطح بــدن بــا رنــگ کامــاًل تیــره، 3. الروهــای کامــاًل ســفید )بــدون 
عالمــت( کــه هــر یــک از آنهــا قبــل از تنیــدن پیلــه مجــدداً جداســازی، تهیــۀ تخــم نوغــان و در بانــک ژن 
نگهــداری شــدند. در ضمــن بــرای ســهولت نامگــذاری، از کــد 1005 بــرای شناســایی آن دســته از الروهــای 
ــا  ــگ کامــاًل تیــره اســتفاده شــد و در بانــک ژن ب ــا رن ــدن ب ــا عالمــت لوبیایی شــکل در ســطح ب جداشــده ب
ــواده،  ــا واریته هــای به دســت آمده از همیــن خان ــه در مقایســه ب ــن واریت همیــن کــد حفــظ شــد. ویژگــی ای
ــت و  ــدون عالم ــم از ب ــفید اع ــای س ــی الروه ــه در تمام ــب ک ــن ترتی ــت. بدی ــدن آنهاس ــگ ب ــرق رن در تف
ــا به طــور یکنواخــت  ــدن آنه ــگ ب ــم الروی و رن ــون، عالئ ــک ژن تاکن ــداری در بان ــت دار، از شــروع نگه عالم
حفــظ شــده اســت، امــا در مــورد الروهــای ســیاه چنیــن نیســت، به طوری کــه هــر ســاله پیــش از تنیــدن 
پیلــه، ایــن الروهــا جداســازی شــده و پــس از تهیــۀ تخــم نوغــان و پــرورش آنهــا مجــدداً الروهــای ســیاه و 
ــفید  ــای س ــورت الروه ــم الروی آن به ص ــوند. عالئ ــان می ش ــی نمای ــتر پرورش ــت در بس ــدون عالم ــفید ب س
ــدن الرو در ســن پنجــم تعــدادی کامــاًل  ــدون عالمــت و الروهــای ســیاه عالمــت دار اســت. رنــگ ب کامــالً ب

ســفید و تعــدادی کامــاًل ســیاه اســت.

واريته: 823 
ایــن واریتــه همزمــان بــا شــروع پــروژۀ اصــالح  نــژاد کــرم ابریشــم توســط فائــو در شــرکت ســهامی پــرورش 
ــژادی  ــالح  ن ــات اص ــی عملی ــی )102×202( ط ــأ چین ــا منش ــه ب ــب دو واریت ــران، از ترکی ــم ای ــرم ابریش ک
دی آلل کــراس و آمیــزش همخونــی در ســال های 75-1371 پــس از نــه نســل به دســت آمــد و در ســال 76 
به عنــوان واریتــه بــا منشــأ چینــی بــه بانــک ژن معرفــی شــد. ایــن واریتــه از نظــر وزن پیلــه و قشــر ابریشــمی 

بســیار ضعیــف اســت. از نظــر عالئــم الروی بــدون عالمــت اســت.

واريته: 1640
ایــن واریتــه همزمــان بــا شــروع پــروژۀ اصــالح  نــژاد کــرم ابریشــم توســط فائــو در شــرکت ســهامی پــرورش 
ــژادی  ــالح  ن ــات اص ــی عملی ــی )202×104(ط ــأ چین ــا منش ــه ب ــب دو واریت ــران، از ترکی ــم ای ــرم ابریش ک
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دی آلل کــراس و آمیــزش همخونــی در ســال های 75-71 پــس از نــه نســل به دســت آمــد و در ســال 
ــه و قشــر  ــه از نظــر وزن پیل ــن واریت ــی شــد. ای ــک ژن معرف ــه بان ــی ب ــا منشــأ چین ــه ب ــوان واریت 76 به عن
ابریشــمی مطلــوب نیســت. از نظــر عالئــم الروی بیشــتر الروهــا عالمتــدار و بــدون عالمــت بــا عالئــم تیــره 
ــی کمــی  ــه عالمــت دوم ــد ک ــم دونشــانه ای دارن ــز عالئ ــا نی ــدادی از الروه ــالً مشــخص  هســتند و تع  و کام

شفاف تر است.

)Shown( 102 :واريته
ــت(  ــان )رش ــم نوغ ــد تخ ــژاد واح ــالح  ن ــش اص ــام Shown در بخ ــه ن ــال 64-1363 ب ــه از س ــن واریت ای
شــرکت ســهامی پــرورش کــرم ابریشــم ایــران تولیــد و تکثیــر شــد و در خــط تولیــد 2P، P ،3P و آمیختــه 
قــرار گرفــت. از ســال 71-70 به علــت ضعیــف شــدن واریتــه از خــط تولیــد خــارج شــد و بــا شــروع پــروژۀ 
فائــو به عنــوان واریتــه بــا منشــأ چینــی بــه بانــک ژن معرفــی شــد. ایــن واریتــه در بســیاری از تالقی هــا بــا 
ــدون  ــم الروی ب ــرد داشــته اســت. از نظــر عالئ ــی کارب  ســایر واریته هــا به منظــور اجــرای طرح هــای تحقیقات

عالمت است.

)108( 9 - 13 – W2 :واريته
ــرورش کــرم  ــژاد کــرم ابریشــم در شــرکت ســهامی پ ــروژۀ اصــالح  ن واریتــۀ به دســت آمده حاصــل اجــرای پ
ابریشــم ایــران توســط فائــو اســت. ابتــدا از آمیختــۀ کــره ای )107×108( موجــود در شــرکت مذکــور، تخــم 
ــات انتخــاب،  ــات موجــود در الرو و انجــام عملی ــرق صف ــرورش نســل دوم از تف ــه شــد. در پ ــان F2 تهی نوغ
تخــم نوغــان F3 تولیــد شــد. از نســل ســوم تــا نســل نهــم طــی عملیــات اصــالح  نــژادی )کــراس بریدینــگ( 
و آمیــزش همخونــی، ایــن واریتــه طــی ســال های 71 تــا 75 جداســازی شــد و در ســال 76 به عنــوان واریتــه 
بــا منشــأ چینــی بــا کــد 108 بــه بانــک ژن معرفــی شــد. ایــن واریتــه از نظــر مقاومــت بــه بیمــاری بســیار 

پاییــن اســت ولــی از نظــر میــزان تخم گــذاری مطلــوب اســت. از نظــر عالئــم الروی بــدون عالمــت اســت.

واريته:1001 
ایــن واریتــه در ابتــدا به صــورت Black.Black-C بــود کــه در ســال 72 بــه بانــک ژن معرفــی شــد و پــس 
از انجــام عملیــات پــرورش و جداســازی الروهــای مخلــوط عالمــت دار و بــدون عالمــت و نیــز الروهــاي خالــص 
بــدون عالمــت، از هــر کــدام به طــور جداگانــه تخــم نوغــان تهیــه شــد کــه پــس از چندیــن نســل پــرورش 
در بهــار ســال های 74 و 75، واریتــۀ Black.Black-C®P&M به دلیــل یکنواخــت نبــودن عالئــم الروی 
حــذف شــد. ازایــن رو بــرای ســهولت امــر از ســال 76 بــه بعــد از کــد 1001 بــرای ایــن واریتــه در پرورش هــا 

اســتفاده شــد. از نظــر عالئــم الروی بــدون عالمــت اســت.

 7 - 2 – W1:واريته
ایــن واریتــه پــس از اجــرای پــروژۀ اصــالح  نــژاد کــرم ابریشــم توســط فائــو در شــرکت ســهامی پــرورش کــرم 
ابریشــم ایــران، از آمیختــۀ کــره ای 107×108 در ســال های 75-1371 پــس از نــه نســل حاصــل شــد و در 
ســال 76 به عنــوان واریتــه بــا منشــأ چینــی بــه بانــک ژن معرفــی شــد، امــا  به دلیــل ضعیــف بــودن، در خــط 
تولیــد قــرار نگرفــت و تنهــا بــه عنــوان واریتــه بــا منشــأ چینــی در بانــک ژن نگهــداری می شــود. عالئــم الروی 
آن به صــورت نشــان دار و بــدون نشــانه و دونشــانه ای اســت کــه در تعــدادی از دونشــانه ای ها هــر دو عالمــت 

مشــخص و تیــره اســت امــا در تعــدادی دیگــر، عالمــت دومــی کمــی روشــن تر از اولــی اســت. 
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)N19( CS120 :واريته
ایــن واریتــه بــا منشــأ چینــی از آمیختــۀ همه چیزخــوار CS120×N19 وارداتــی از کــره جنوبــی جداســازی 
شــده اســت. آمیختــۀ مذکــور در ســال 77 بــه بانــک ژن معرفــی شــد و پــس از چنــد نســل پــرورش و ثبــت 
ــم  ــه کار مــی رود. از نظــر عالئ ــی ب ــرای اجــرای طرح هــای تحقیقات ــه، ب مشــخصات الروی و رکوردگیــری پیل

الروی بــدون عالمــت اســت.

5 - 2 - Koming :واريته
در پاییــز ســال 73 در بخــش اصــالح  نــژاد کــرم ابریشــم پــس از نــه نســل عملیــات اصــالح  نــژادی کــراس 
 2-Koming 1 و-Koming ــی ــأ چین ــا منش ــه ب ــۀ Xihang×Koming، دو واریت ــگ روی آمیخت بریدین

ــم محــو شــده اســت. ــم الروی آن به صــورت عالئ جداســازی شــد. عالئ

 4 - 13 - W2:واريته
واریتــۀ به دســت آمــده حاصــل از اجــرای پــروژۀ اصــالح  نــژاد کــرم ابریشــم در شــرکت ســهامی پــرورش کــرم 
ابریشــم ایــران توســط فائــو اســت. ابتــدا از آمیختــۀ کــره ای )107×108( موجــود در ایــن شــرکت تخــم نوغــان 
F2 تهیــه شــد. در پــرورش نســل دوم از تفــرق صفــات موجــود در الرو و انجــام عملیــات انتخــاب، تخــم نوغــان 
ــژادی )کــراس بریدینــگ( و آمیــزش  ــا نســل نهــم طــی عملیــات اصــالح  ن F3 تولیــد شــد. از نســل ســوم ت
ــوان  ــال 76 به عن ــه در س ــن واریت ــد. ای ــازی ش ــا 75 جداس ــال های 71 ت ــی س ــه ط ــن واریت ــی، ای همخون

واریتــه بــا منشــأ چینــی بــه بانــک ژن معرفــی شــد. از نظــر عالئــم الروی بــدون عالمــت اســت.

 5 - Y:واريته
در پــرورش بهــارۀ ســال 76 از آمیختــۀ زاپنــی وارداتــی )F1( بــه نــام شــونری× شوگتســو، تعــدادی الروهــای 
ــن  ــه ای ــۀ پســیخان مشــاهده شــد ک ــای مزرع ــده در بســتر پرورشــی تلنباره ــور پراکن ــت به ط ــدون عالم ب
ــه فــرم  ــا تولیــد پیلــه کنتــرل شــدند. پیله هــای حاصــل از پــرورش آنهــا از نظــر شــکل ظاهــری ب الروهــا ت
ــرای  ــا ب ــودن الروه ــت ب ــدون عالم ــه ب ــا توجــه ب ــن ســبب ب ــه همی ــی شــباهت داشــتند، ب ــای چین پیله ه
عملیــات اصــالح  نــژادی انتخــاب شــدند کــه پــس از طــی چنــد نســل به عنــوان واریتــه بــا منشــأ چینــی بــه 
نــام Y بــه بانــک ژن معرفــی شــد. از نظــر عالئــم الروی بــدون عالمــت اســت. منشــأ جغرافیایــی آن چیــن 

)آمیختــۀ وارداتــی ژاپــن( اســت.

واريته:124 - 17 
ــرورش کــرم  ــا منشــأ چینــی 102×202 موجــود در شــرکت ســهامی پ ــه ب ــه از ترکیــب دو واریت ــن واریت ای
ــو حاصــل شــد و در ســال 76 به عنــوان واریتــه  ــژاد فائ ــروژۀ اصــالح  ن ــران، در راســتای اهــداف پ ابریشــم ای
بــا منشــأ چینــی بــه بانــک ژن معرفــی شــد. ایــن واریتــه در مقایســه بــا واریتــه دیگــر کــه از همیــن ترکیــب 
جــدا شــده اســت )واریتــه 116(، از نظــر وزن و قشــر پیلــه مطلــوب نیســت و غیرمقــاوم بــه بیمــاری اســت. از 

نظــر عالئــم الروی بــدون عالمــت اســت.

واريته: ليمويی خراسانی 
ــال های 65-1364 در  ــدا در س ــت، ابت ــروف اس ــان( مع ــی خراس ــران )لیموی ــی ای ــه بوم ــه ب ــه ک ــن واریت ای
واحــد تولیــد تخــم نوغــان شــرکت ســهامی پــرورش کــرم ابریشــم ایــران به صــورت مخلــوط )محصــول چنــد 
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امنیت و سالمت غذایی، ذخایر ژنتیکی

پروانــه( پــرورش داده می شــد کــه بــا شــروع اجــرای پــروژۀ اصــالح  نــژاد توســط فائــو در ســال 71، عملیــات 
ــظ  ــک ژن حف ــد و در بان ــرورش داده ش ــول پ ــورت تک محص ــت و به ص ــام گرف ــژادی روی آن انج ــالح  ن اص
ــی،  ــد طــرح تحقیقات ــن اجــرای چن ــۀ بیــش از ده ســال و همچنی ــه ادام ــا توجــه ب شــد. در حــال حاضــر ب
اکنــون از نظــر میــزان تخم ریــزی، وزن و قشــر پیلــه و ثبــات رنــگ پیلــه بــه نتایــج مطلوبــی دســت نیافته ایــم. 
ــه  ــد ک ــا به صــورت غیرچســبیده بودن ــۀ تخــم نوغان ه ــرورش، کلی ــدای پ ــه در ابت ــح اســت ک ــه توضی الزم ب
ــس از  ــن رو پ ــدند. از ای ــبیده ش ــدادی غیرچس ــبیده و تع ــدادی چس ــرور تع ــه م ــرورش، ب ــال های پ ــی س ط
انتخــاب، تخــم نوغان هــای چســبیده بــرای پــرورش انتخــاب شــدند. رنــگ پیلــه بــه جنــس وابســته اســت، 
ــا  ــه ب ــتند. در مقایس ــر هس ــن، ن ــی روش ــای لیموی ــاده و پیله ه ــره، م ــی تی ــای لیموی ــه پیله ه به طوری ک
واریته هــای بومــی گیــالن و بومــی خراســان بــا توجــه بــه پــرورش بیــش از ده نســل، ویژگــی غیرچســبندگی 
تخــم  نوغــان حفــظ شــده اســت. از نظــر عالئــم الروی، دونشــانه ای اســت کــه عالمــت اول تیــره و عالمــت 
دوم کمــی روشــن تر اســت؛ البتــه در برخــی مــوارد عالمــت دوم تقریبــاً محــو شــده اســت. لکه هــای ســیاه 
در ســر و خطــوط قهــوه ای روشــن به طــور پراکنــده در ســطح بــدن الرو دیــده می شــود. ایــن الروهــا کمــی 
ــی آن  ــأ جغرافیای ــتند. منش ــر هس ــای دیگ ــم در واریته ه ــن پنج ــای س ــایر الروه ــر از س ــیده تر و کوتاه ت کش

بومــی ایــران )روســتاهای خراســان( اســت. 

واريته: هراتی ليمويی
ــتاهای  ــده از روس ــع آوری ش ــای جم ــه ای از پیله ه ــورت مجموع ــال 75 به ص ــدا در س ــه در ابت ــن واریت ای
ــی و دارای  ــرتیز، تخــت و کتاب ــرف س ــای دو ط ــیار غیریکنواخــت )پیله ه ــا بس ــای آنه ــه پیله ه ــود ک اراك ب
ــن  ــد. پــس از تهیــۀ تخــم نوغــان از ای ــگ ســفید شــیری بودن ــه رن ــاً ب ــه هــم ریختــه( و تقریب کرك هــای ب
ــک ژن  ــد )76( در بان ــال بع ــاره در س ــرورش به ــور پ ــت، به منظ ــام گرف ــوط انج ــه به صــورت مخل ــا ک پیله ه
ــس از  ــی پ ــن ویژگ ــه ای ــد ک ــبنده بودن ــورت غیرچس ــل به ص ــای حاص ــم نوغان ه ــی تخ ــد. تمام ــظ ش حف
ــه به صــورت  ــارۀ ســال های 80 -1376 ک ــرورش به ــد نســل کمــاکان حفــظ شــده اســت. در پ ــرورش چن پ
تک پروانــه انجــام گرفــت، پیله هــا از شــکل بهتــری برخــوردار شــدند ولــی تنــوع رنــگ پیله هــا بصــورت زرد، 
لیمویــی و ســفید شــیری در تعــدادی از گروه هــای پرورشــی وجــود داشــت کــه پــس از پایــان پیله تنــی و در 
زمــان برداشــت پیلــه، پیله هــای بــه رنــگ ســفید شــیری بــه هراتــی ســفید، پیله هــای زردرنــگ بــه هراتــی 
زرد و پیله هــای لیمویــی بــه هراتــی لیمویــی تقســیم شــدند کــه در ســال 80 تحــت عنــوان هراتــی لیمویــی 
ــروه،  ــن گ ــدادی از خانواده هــای ای ــه هــر ســاله در تع ــادآوری اســت ک ــه ی ــک ژن حفــظ شــد. الزم ب در بان
تنــوع رنــگ پیلــه مشــاهده می شــود. تخــم نوغان هــای ایــن واریتــه قابلیــت چســبندگی نــدارده و به صــورت 
غیرچســبنده نگهــداری می شــوند. ایــن واریتــه از نظــر وزن و قشــر پیلــه مطلــوب نیســت و کیفیــت خوبــی 
ــه رنــگ قهــوه ای  ــا عالمت هایــی ب ــا عالمــت محوشــده و تعــدادی ب ــم الروی، تعــدادی ب ــدارد. از نظــر عالئ ن
روشــن هســتند کــه در برخــی مــوارد تقریبــاً دونشــانه ای هــم دیــده می شــوند. منشــأ جغرافیایــی آن بومــی 
ــیری و  ــفید ش ــی، س ــگ پرتقال ــوع رن ــا تن ــراه ب ــی هم ــه لیموی ــگ پیل ــت. رن ــتاهای اراك( اس ــران )روس  ای

سفید است.

واريته: هراتی سفيد
ایــن واریتــه در ابتــدا در ســال 75 به صــورت مجموعــه ای از پیله هــای جمع آوری شــده از روســتاهای 
ــی و دارای  ــرتیز، تخــت و کتاب ــرف س ــای دو ط ــیار غیریکنواخــت )پیله ه ــا بس ــای آنه ــه پیله ه ــود ک اراك ب
ــن  ــد. پــس از تهیــۀ تخــم نوغــان از ای ــگ ســفید شــیری بودن ــه رن ــاً ب ــه هــم ریختــه( و تقریب کرك هــای ب
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ــک  ــد )76( در بان ــال بع ــاره در س ــرورش به ــور پ ــت، به منظ ــام گرف ــوط انج ــورت مخل ــه به ص ــا ک پیله ه
ــس  ــی پ ــن ویژگ ــه ای ــد ک ــبنده بودن ــورت غیرچس ــل به ص ــای حاص ــم نوغان ه ــی تخ ــد. تمام ــظ ش ژن حف
ــه به صــورت  ــال های 80 -76 ک ــارۀ س ــرورش به ــظ شــده اســت. در پ ــاکان حف ــد نســل کم ــرورش چن از پ
ــا به صــورت  ــگ پیله ه ــوع رن ــی تن ــری برخــوردار شــدند، ول ــا از شــکل بهت ــت، پیله ه ــه انجــام گرف تک پروان
زرد، لیمویــی و ســفید شــیری در تعــدادی از گروه هــای پرورشــی وجــود داشــت کــه پــس از پایــان پیله تنــی 
ــه  ــگ ب ــه هراتــی ســفید، پیله هــای زرد رن ــه رنــگ ســفید شــیری ب ــه، پیله هــای ب و در زمــان برداشــت پیل
هراتــی زرد و پیله هــای لیمویــی بــه هراتــی لیمویــی تقســیم شــدند کــه در ســال 80 تحــت عنــوان هراتــی 
ــن  ــادآوری اســت کــه هــر ســاله در تعــدادی از خانواده هــای ای ــه ی ــک ژن حفــظ شــد. الزم ب ســفید در بان
ــدارد  ــبندگی ن ــت چس ــه قابلی ــن واریت ــای ای ــم نوغان ه ــردد. تخ ــاهده می گ ــه مش ــگ پیل ــوع رن ــروه، تن گ
ــت و  ــوب نیس ــه مطل ــر پیل ــر وزن و قش ــه از نظ ــن واریت ــوند. ای ــداری می ش ــبنده نگه ــورت غیرچس و به ص
ــران ــی ای ــی آن بوم ــأ جغرافیای ــت و منش ــت اس ــدون عالم ــم الروی ب ــر عالئ ــدارد. از نظ ــی ن ــت خوب  کیفی

)روستاهای اراك( است.

واريته: هراتی زرد
ایــن واریتــه در ابتــدا در ســال 75 به صــورت مجموعــه ای از پیله هــای جمع آوری شــده از روســتاهای اراك بــود 
ــای  ــی و دارای کرك ه ــای دو طــرف ســرتیز، تخــت و کتاب ــا بســیار غیریکنواخــت )پیله ه ــای آنه ــه پیله ه ک
بــه هــم ریختــه( و تقریبــاً بــه رنــگ ســفید شــیری بودنــد. پــس از تهیــۀ تخــم نوغــان از ایــن پیله هــا کــه 
ــظ شــد.  ــک ژن حف ــد )76( در بان ــال بع ــاره در س ــرورش به ــت، به منظــور پ ــوط انجــام گرف به صــورت مخل
ــد  ــرورش چن ــس از پ ــی پ ــن ویژگ ــه ای ــد ک ــه به صــورت غیرچســبنده بودن ــای حاصل ــی تخــم نوغان ه تمام
ــه انجــام  ــه به صــورت تک پروان ــارۀ ســال های 80 -76 ک ــرورش به ــظ شــده اســت. در پ ــاکان حف نســل کم
ــی و  ــورت زرد، لیموی ــا به ص ــگ پیله ه ــوع رن ــی تن ــدند، ول ــوردار ش ــری برخ ــکل بهت ــا از ش ــت، پیله ه گرف
ــان  ــی و در زم ــان پیله تن ــس از پای ــه پ ــای پرورشــی وجــود داشــت ک ــدادی از گروه ه ســفید شــیری در تع
ــه هراتــی زرد  ــه هراتــی ســفید، پیله هــای زرد رنــگ ب ــه رنــگ ســفید شــیری ب ــه، پیله هــای ب برداشــت پیل
ــی زرد  ــوان هرات ــه در ســال 80 تحــت عن ــی تقســیم بندی شــدند ک ــی لیموی ــه هرات ــی ب ــای لیموی و پیله ه
ــروه،  ــن گ ــدادی از خانواده هــای ای ــه هــر ســاله در تع ــادآوری اســت ک ــه ی ــک ژن حفــظ شــد. الزم ب در بان
تنــوع رنــگ پیلــه مشــاهده می شــود. تخــم نوغان هــای ایــن واریتــه قابلیــت چســبندگی نــدارد و به صــورت 
غیرچســبنده نگهــداری می شــوند. ایــن واریتــه از نظــر وزن و قشــر پیلــه مطلــوب نیســت و کیفیــت خوبــی 
ــا عالمت هــای قهــوه ا ی روشــن اســت. رنــگ بــدن الرو در  نــدارد. از نظــر عالئــم الروی تقریبــاً دونشــانه ای ب

ســن پنجــم متمایــل بــه رنــگ پیلــه و منشــأ جغرافیایــی آن بومــی ایــران )روســتاهای اراك( اســت.

واريته: خراسانی صورتی
ایــن واریتــه کــه بــه بومــی ایــران )خراســانی صورتــی( معــروف اســت، ابتــدا در ســال های 65-64 در واحــد 
ــد  ــول چن ــوط )محص ــورت مخل ــران به ص ــم ای ــرم ابریش ــرورش ک ــهامی پ ــرکت س ــان ش ــم نوغ ــد تخ تولی
پروانــه( پــرورش داده می شــد کــه بــا شــروع اجــرای پــروژۀ اصــالح  نــژاد توســط فائــو در ســال 71، عملیــات 
ــظ  ــک ژن حف ــد و در بان ــرورش داده ش ــول پ ــورت تک محص ــت و به ص ــام گرف ــژادی روی آن انج ــالح  ن اص
شــد. در حــال حاضــر بــا توجــه بــه ادامــۀ بیــش از ده ســال و همچنیــن اجــرای چنــد طــرح تحقیقاتــی، از 
ــم. الزم  ــی دســت نیافته ای ــج مطلوب ــه نتای ــه ب ــگ پیل ــه و ثبــات رن ــزی، وزن و قشــر پیل ــزان تخم ری نظــر می
ــد کــه طــی ســال های  ــه توضیــح اســت کــه در ابتــدای پــرورش، کلیــۀ تخــم نوغان هــا غیرچســبیده بودن ب
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ــم  ــاب، تخ ــس از انتخ ــن رو پ ــدند. از ای ــبیده ش ــدادی غیرچس ــبیده و تع ــدادی چس ــرور تع ــه م ــرورش، ب پ
ــه  ــت به طوری ک ــته اس ــس وابس ــه جن ــه ب ــگ پیل ــدند. رن ــاب ش ــرورش انتخ ــرای پ ــبیده ب ــای چس نوغان ه
ــا واریته هــای بومــی  پیله هــای لیمویــی تیــره، مــاده و پیله هــای لیمویــی روشــن، نــر هســتند. در مقایســه ب
گیــالن و بومــی خراســان بــا توجــه بــه پــرورش بیــش از ده نســل، ویژگــی غیرچســبندگی تخــم  نوغــان حفــظ 
شــده اســت. از نظــر عالئــم الروی بــدون عالمــت اســت. البتــه عالئــم محوشــده در ســطح بــدن الرو دیــده 
ــی  ــی آن بوم ــه )Pink( و منشــأ جغرافیای ــگ پیل ــه رن ــل ب ــدن الرو در ســن پنجــم متمای ــگ ب میشــود. رن

ایــران )روســتاهای خراســان( اســت.

 واريته: بغدادی
ایــن واریتــه کــه بــه بومــی ایــران )بغــدادی( معــروف اســت، ابتــدا در ســال های 65-1364 در واحــد تولیــد 
ــه(  ــد پروان ــول چن ــوط )محص ــورت مخل ــران به ص ــم ای ــرم ابریش ــرورش ک ــهامی پ ــرکت س ــان ش ــم نوغ تخ
پــرورش داده می شــد کــه بــا شــروع اجــرای پــروژۀ اصــالح  نــژاد توســط فائــو در ســال 71، عملیــات اصــالح 
ــد. در  ــظ ش ــک ژن حف ــد و در بان ــرورش داده ش ــول پ ــورت تک محص ــت و به ص ــام گرف ــژادی روی آن انج  ن
حــال حاضــر بــا توجــه بــه ادامــۀ بیــش از ده ســال و همچنیــن اجــرای چنــد طــرح تحقیقاتــی، از نظــر میــزان 
ــح  ــه توضی ــی حاصــل نشــده اســت. الزم ب ــج مطلوب ــه نتای ــگ پیل ــات رن ــه و ثب ــزی، وزن و قشــر پیل تخم ری
ــال های  ــی س ــه ط ــد ک ــبیده بودن ــورت غیرچس ــا به ص ــم نوغان ه ــۀ تخ ــرورش، کلی ــدای پ ــه در ابت ــت ک اس
ــم  ــاب، تخ ــس از انتخ ــن رو پ ــدند. از ای ــبیده ش ــدادی غیرچس ــبیده و تع ــدادی چس ــرور تع ــه م ــرورش، ب پ
ــه  ــس وابســته اســت، به طوری ک ــه جن ــه ب ــگ پیل ــدند. رن ــاب ش ــرورش انتخ ــرای پ ــای چســبیده ب نوغان ه
ــا واریته هــای بومــی  پیله هــای لیمویــی تیــره، مــاده و پیله هــای لیمویــی روشــن، نــر هســتند. در مقایســه ب
گیــالن و بومــی خراســان بــا توجــه بــه پــرورش بیــش از ده نســل، ویژگــی غیرچســبندگی تخــم  نوغــان حفــظ 
شــده اســت. عالئــم الروی آن بــدون عالمــت اســت. البتــه تعــدادی از الروهــا عالمت هــای چشــمی محوشــده 
ــی  ــأ جغرافیای ــتند. منش ــگ هس ــیار کمرن ــای بس ــدن دارای عالمت ه ــطح ب ــا در س ــدادی تنه ــد و تع دارن
ــت  ــوص ثب ــدی در خص ــی ج ــه کار مطالعات ــت ک ــادآوری اس ــایان ی ــت. ش ــدادی( اس ــران )بغ ــی ای آن بوم
ــات  ــز تحقیق ــه در مرک ــران ک ــرم ابریشــم ای ــک ژن ک ــرم ابریشــم موجــود در بان ــای ک ــات واریته ه خصوصی
ابریشــم کشــور نگهــداری می شــود در قالــب طــرح تحقیقاتــی مصــوب ســازمان بــا عنــوان »تهیــۀ راهنمــای 
جامــع ذخایــر ژنتیکــی کــرم ابریشــم ایــران« طــی ســال های 1383 تــا 1385 انجــام گرفتــه کــه بــه تدویــن 
شناســنامۀ علمــی قابــل اســتناد بــرای آنهــا منجــر شــده اســت. همچنیــن در قالــب کتــاب راهنمــای جامــع 
ذخایــر ژنتیکــی کــرم ابریشــم ایــران بــا همــکاری علمــی بیــن مرکــز تحقیقــات ابریشــم کشــور و دانشــگاه 
گیــالن و ســرمایه گذاری دانشــگاه نامبــرده بــه زیــور طبــع آراســته شــده کــه مطالــب مذکــور از آن کتــاب 

ــع آوری شــده اســت.  به صــورت خالصــه جم
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ذخاير ژنتيکی گياه توت در ايران
در زمینۀ گونه های بومی ایران مطالعات گسترده ای انجام نشده است. 

•  Morus ــای ــه  نام ه ــه ب ــه دو گون ــران ب ــود در ای ــات خ ــی مطالع ــی ط ــناس اتریش ــینگر1 گیاه ش رش
ــت.  ــرده اس ــاره ک alba و M. nigra اش

ــای  • ــران؛ از گونه ه ــای ای ــان و درختچه ه ــا، درخت ــاب جنگل ه ــی در کت ــناس ایران ــی گیاه ش ــر ثابت دکت
 M. alba، M. alba var. nigra،  M. alba var. pendula dipp، M. alba var. tartarica. Sering

و M. nigra نــام بــرده اســت. 
احتمــاالً در مناطــق مختلــف کشــور بــا توجــه بــه احــداث توتســتان های مختلــف بــا اســتفاده از ارقــام - 

ــددی  ــف و متع ــای مختل ــز کولتیواره ــه ای و نی ــح بین گون ــق تلقی ــز از طری ــی نی ــون هیبریدهای ــی، تاکن بوم
حاصــل شــده کــه به لحــاظ بومــی بــودن و ســازگاری بــه شــرایط مختلــف محیطــی کشــور، مطالعــه، شناســایی 

ــود.  ــاارزش خواهــد ب و طبقه بنــدی آنهــا ســودمند و ب
در ســال های گذشــته تعــدادی واریتــۀ خارجــی پرمحصــول بــرگ تــوت توســط شــرکت ســهامی پــرورش - 

کــرم ابریشــم بــه کشــور وارد شــده کــه پــس از تفکیــک وظایــف در مرکــز تحقیقــات ابریشــم کشــور در قالــب 
کلکســیون گیاهــی حفــظ و نگهــداری می شــوند. ایــن واریته هــا اغلــب از ســه گونــه تــوت هســتند:

 • Morus alba
)K.I( کائی ریو ایچی نویسه – )S.I( شین ایچی نویسه - )I( ایچی نویسه -

 )C.O( چکما اوها -  )K.N( کائی ریو نز مگاشی –
 •  Morus bombycis 

 )Y(یوگی شی نوکی – )T( تاچی بانا – )K.S( کاماساری – )K.M( کن موچی-
 •  Morus latifolia 

)W.M( واسه میدوری –    )R( روسو -   )A.M( اتسابامیدوری -
در ادامــه به منظــور جمــع آ وری ارقــام تــوت از مناطــق مختلــف کشــور ارقامــی از تــوت بومــی اســتان های 
فــارس، هرمــزگان، آذربایجــان غربــی، گیــالن، تهــران و آذربایجــان شــرقی در مجمــوع 27 کلــون در محــل 

کلکســیون تــوت مرکــز تحقیقــات ابریشــم کشــور کاشــت شــده و نگهــداری می شــود. 

6. ارزيابی تخصصی منابع ژنتيکی
ــي دورۀ  ــات مورفولوژیک ــان، صف ــم نوغ ــات تخ ــامل صف ــه ش ــداول چهارگان ــاس ج ــا براس ــی واریته ه ارزیاب

ــد. ــام می گیرن ــفیره انج ــه و ش ــات پیل ــات الروي و صف ــایر صف الروي، س

انگشت نگاری DNA و تهيه شناسنامه ژنتيکی. 7
ــت.  ــده اس ــام ش ــا انج ــوت در دنی ــت ت ــز درخ ــم و نی ــرم ابریش ــرۀ ک ــوم حش ــادی روی ژن ــات زی تحقیق
ــران  ــی شــده اند. در ای ــالً توالی یاب ــوت کام ــز درخــت ت ــوم حشــرۀ کــرم ابریشــم و نی ــروزه ژن ــه ام به طوری ک
نیــز تنهــا در مــورد حشــرۀ کــرم ابریشــم تعــداد معــدودی کار مطالعاتــی روی ژنــوم ارقــام بومــی و نیــز ارقــام 
تجــاری در زمینــۀ بررســی تنــوع زیســتی موجــود در بیــن ارقــام بومــی و نیــز بیــن ارقــام بومــی بــا برخــی 
ــه،  ــی برخــی صفــات مهــم اقتصــادی ماننــد وزن پیل ــی احتمال ــام تجــاری و نیــز تعییــن جایگاه هــای ژن ارق
وزن قشــر پیلــه، درصــد قشــر پیلــه و نیــز مقاومــت بــه بیمــاری پلی هدروســیس ویروســی انجــام گرفتــه کــه 
ــر ژنتیکــی  ــی در ذخای ــارۀ اســتفاده از روش هــای ژنتیــک مولکول ــات انجام شــده درب ــه برخــی مطالع در ادام

1. Risinger
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امنیت و سالمت غذایی، ذخایر ژنتیکی

بانــک ژن کــرم ابریشــم ایــران و در بخــش منابــع آمده انــد. امــا در کشــور مــا تــا کنــون روی ذخایــر ژنتیکــی 
گیــاه تــوت کاری صــورت نگرفتــه اســت. 

معرفی گونه های بيماری زای جديد ثبت اطالعات و ايجاد بانك اطالعاتی. 8
ــر مبنــای مطالعــۀ پژوهشــی در قالــب اجــرای طــرح پژوهشــی جداســازی  در مــورد حشــرۀ کــرم ابریشــم ب
و شناســایی باکتری هــا و قارچ هــای بیمــاری زای کــرم ابریشــم در اســتان گیــالن توســط نیکنــژاد و 
 Bacillus thuringiensis, ــای ــوت؛ باکتری ه ــم ت ــرم ابریش ــرۀ ک ــۀ حش ــکاران )84-82( روی گون هم
 Streptococcus pyogenes, Staphilococcus aereus, Serratia marcescens and
ــرم ابریشــم در اســتان  ــی روی ک ــل بیمــاری زای باکتریای ــوان عوام Pseudomonosa aeroginosa به عن
گیــالن و همچنیــن قارچهــای گونه هــایBeauveria bassiana و Aspergillus flavus به عنــوان 

ــدند.  ــالم ش ــوت اع ــم ت ــرم ابریش ــرۀ ک ــی روی حش ــاری زای قارچ ــل بیم عام
ــون  ــی، همچ ــای پژوهش ــب طرح ه ــده در قال ــی انجام ش ــه بررس ــه ب ــا توج ــوت ب ــاه ت ــوص گی در خص
شناســایی قارچ هــا و باکتری هــای بیمــاری زای درختــان تــوت در اســتان گیــالن توســط نیکنــژاد 
ــا و  ــکیدگی جوانه ه ــل سرخش ــارچ عام ــا ق ــک ب ــارزۀ بیولوژی ــکان مب ــی ام ــکاران )83-1380(، بررس و هم
سرشــاخه های درختــان تــوت در گیــالن توســط مــرآت و همــکاران )78-1376( و بررســی مبــارزۀ بیولوژیــک 
ــا اســتفاده از باکتری هــای آنتاگونیســت علیــه پوســیدگی ریشــه و طوقــۀ تــوت در اســتان گیــالن توســط  ب
 Pseudomonas syringae pv.ــۀ باکتــری از جنــس ســودوموناس نیکنــژاد و همــکاران )87-1382( گون
ــی  ــای قارچ ــالن و گونه ه ــتان گی ــوت در اس ــاه ت ــی گی ــت باکتریای ــاری بالی ــل بیم ــوان عام mori  به عن
ــار در اســتان  ــرای اولیــن ب Lasiodiplodia theobromoae )pat( ، Verticillium theobromoae ب
به عنــوان عامــل مولــد بیمــاری پوســیدگی ریشــه و طوقــه گیــاه تــوت معرفــی شــدند. همچنیــن گونه هــای 
ــارزه  ــک در مب ــل بیولوژی ــوان عوام ــی Trichoderma pseudokoningii و T. harzianum به عن قارچ
بــا عامــل قارچــی بیمــاری سرخشــکیدگی گیــاه تــوت یعنــی Sclerotinia sclerotiorum معرفــی شــدند.

ثبت اطالعات و ايجاد بانك اطالعاتی. 9
گردآوری اطالعات بانک ژن کرم ابریشم موجود در مرکز تحقیقات ابریشم کشور با همکاری فیمابین این مرکز 
با دانشگاه گیالن در قالب چاپ کتابی با نام راهنماي جامع ذخایر ژنتیکي کرم ابریشم ایران انجام شده است.   

سياست گذاري و قانونمندسازي حفاظت و استفاده از ذخاير توارثي. 10
ایــن بانــک ژن همچــون ســایر ذخایــر ژنتیکــی کشــور ســرمایۀ ملــی محســوب می شــود و حفــظ و نگهــداری 
آن از وظایــف حاکمیتــی مرکــز ملــی تحقیقــات ابریشــم کشــور اســت و حفــظ و نگهــداری آن هــا هــر ســاله 
بــا صــرف هزینــه از محــل منابــع عمومــی کشــور انجــام می گیــرد. از ایــن رو دسترســی مراکــز و موسســات 
داخلــی و احیانــاً خارجــی بــه آن، مشــمول قوانیــن مربــوط بــه حفــظ و حراســت از منابــع ملــی خواهــد بــود.

11. پروژه های تحقيقاتی و دست اندركاران 
ــی مصــوب ســازمان  ــا و پروژه هــای تحقیقات ــب اجــرای طرح ه ــران در قال ــات متعــددی در ای ــون مطالع تاکن
ــا  ــی ب ــالت تکمیل ــای دانشــجویی مقاطــع تحصی ــز پایان نامه ه ــج کشــاورزی و نی ــوزش و تروی ــات، آم تحقیق
ــه  ــج آنهــا منجــر ب ــران انجــام شــده اســت کــه نتای ــک ژن کــرم ابریشــم ای ــر ژنتیکــی بان اســتفاده از ذخای
توســعۀ بانــک ژن کــرم ابریشــم موجــود )اشــاره شــده در بخــش منابــع ژنتیکــی کــرم ابریشــم( و نیــز چــاپ 
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ــی داخــل و خــارج کشــور شــده  ــر علمــی- پژوهشــی و کنگره هــای بین الملل ــه در مجــالت معتب ــا مقال ده ه
اســت. در ادامــه برخــی از مهم تریــن و شــاخص ترین ایــن پژوهش هــا کــه در قالــب مقالــه منتشــر شــده اند، 

ــود. ــرور می ش م

برخــی مطالعــات انجام گرفتــه دربــاره مقاومــت ذخايــر ژنتيکــی بانــك ژن كــرم ابريشــم ايــران 
ــا  ــر بيماری ه در براب

ــک  ــاي بان ــت الین ه ــزان مقاوم ــا بررســي می ــزا ب ــق مج ــکاران )1382و 2003( در دو تحقی ــداوي و هم صی
ــر عامــل بیمــاري موســکاردین ســفید Beauveria bassiana الین هــای  ــران در براب ژن کــرم ابریشــم ای
 d( بــا تــوان ژنتیکــی بــاال را در برابــر ایــن بیمــاری قارچــی شناســایی کردنــد. بعدهــا صیــداوي و همــکاران
ــاري  ــروز بیم ــز در شــرایط ب ــران را نی ــرم ابریشــم ای ــک ژن ک ــر بان ــاي دیگ ــرد برخــی الین ه 1387( عملک
ــد  ــت ژنتیکــی بیســت هیبری ــم مقاوم ــکاران )2005( ه ــی و هم ــد. بیابان موســکاردین ســفید بررســی کردن
حاصــل از بانــک ژن کــرم ابریشــم ایــران را نســبت بــه بیمــاری ویروســی گراســری تجزیــه و تحلیــل کردنــد. 
ــد حاصــل از  ــه هیبری ــس هســته ای روی ن ــروس پلی هیدروی ــر وی ــزان تأثی ــکاران )1381( می ــدوی و هم مه
ــاي  ــي واکنش ه ــا بررس ــکاران )1387( ب ــي و هم ــد. بیابان ــش کردن ــران را آزمای ــم ای ــرم ابریش ــک ژن ک بان
ــروس  ــه وی ــي ب ــش آلودگ ــت تن ــران تح ــم ای ــرم ابریش ــک ژن ک ــل از بان ــم حاص ــرم ابریش ــاي ک هیبریده
ــد.  ــی کردن ــدی معرف ــای بع ــرای کاربرده ــایی و ب ــاوم را شناس ــای مق ــته اي واریته ه ــیس هس پلي هیدروس
ــا بررســی بیماری زایــی و کارایــی تلقیــح دهانــی ویــروس  عــالوه  بــر ایــن، صیــداوی و همــکاران )a1386( ب
ــمندی را  ــیار ارزش ــات بس ــران، اطالع ــم ای ــرم ابریش ــک ژن ک ــه بان ــته ای در 36 واریت ــیس هس پلی هیدروس
ــر  ــد مرگ و می ــي و همــکاران )1386( هــم رون ــد. غالم ــرارزش ژنتیکــی منتشــر کردن ــر پ ــن ذخای ــارۀ ای درب
ــه و  ــه گراســري تجزی ــر ابتــال ب ــران را در اث ــد حاصــل از بانــک ژن کــرم ابریشــم ای الروهــاي بیســت هیبری
تحلیــل کردنــد. صیــداوی و همــکاران )a1387( هــم بــه بررســی عملکــرد و مقاومــت نســبي پانــزده هیبریــد 
کــرم ابریشــم حاصــل از الین هــای بانــک ژن کــرم ابریشــم ایــران در شــرایط طبیعــی و آلــوده بــه گراســری 
 )c1387( پرداختنــد و تفــاوت  پتانســیل ژنتیکــی ایــن ذخایــر را اثبــات کردنــد. در نهایت صیــداوی و همــکاران
میــزان مقاومــت بــه بیمــاري گراســري و عملکــرد برخــی از ترکیبــات ژنتیکــی بانــک ژن کــرم ابریشــم ایــران 

را بررســی و منتشــر کردنــد. 

ــی  ــر ژنتيک ــس ذخاي ــری و هتروزي ــت تركيب پذي ــارۀ قابلي ــه درب ــات انجام گرفت ــی مطالع برخ
بانــك ژن كــرم ابريشــم ايــران 

ــوع  ــی از دو ن ــی و ژاپن ــص چین ــای خال ــاب الین ه ــی و انتخ ــه بررس ــکاران )82-1379( ب ــور و هم مواجپ
هیبریــد پلی فــاژ کــرم ابریشــم بــه روش کــراس بریدینــگ پرداختنــد. حســینی مقدم و غالمــی )1378-81( 
بــا اســتفاده از آمیزش هــای دیالــل، روی تجزیــۀ واریانــس ژنتیکــی و ترکیب پذیــری صفــات اقتصــادی کــرم 
ابریشــم کار کردنــد. میرحســینی و همــکاران )1383( اقــدام بــه بــرآورد پارامترهــای قابلیــت ترکیب پذیــری 
ــای  ــس هیبریده ــران کــرده و هتروزی ــرم ابریشــم ای ــک ژن ک ــد بان ــی و خصوصــی در الین هــای جدی عموم
ــس  ــری و هتروزی ــت ترکیب پذی ــان در آزمایشــی قابلی ــن محقق ــد. ای ــرآورد کردن ــا را ب ــی آنه حاصــل از تالق
ــکاران،  ــینی و هم ــد )میرحس ــبه کردن ــران را محاس ــم ای ــرم ابریش ــک ژن ک ــر بان ــای دیگ ــی واریته ه برخ
ــري خصوصــي  ــي و ترکیب پذی ــري عموم ــس، ترکیب پذی ــکاران )a1386( هتروزی 2004(. میرحســینی و هم
ــران را بررســی و  ــک ژن کــرم ابریشــم ای ــژاد اصالح شــدۀ بان ــه در پنــج گــروه بومــي و دو ن ــات پیل خصوصی

تحلیــل کردنــد. 
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امنیت و سالمت غذایی، ذخایر ژنتیکی

ــرم  ــك ژن ك ــی بان ــر ژنتيک ــد ذخاي ــت تولي ــارۀ مديري ــه درب ــات انجام گرفت ــی مطالع برخ
ــران  ــم اي ابريش

ــور  ــم به منظ ــرم ابریش ــد ک ــن وال ــج الی ــرد پن ــن عملک ــه تعیی ــی )79-1378( ب ــور و غالم ــران مواجپ در ای
معرفــی بــه بانــک ژن موجــود پرداختنــد. مواج پــور و همــکاران )a1387( نیــز عملکــرد شــش آمیختــۀ کــرم 
ــکاران  ــور و هم ــد. ســپس مواج پ ــف را بررســی کردن ــرایط محیطــی مختل ــوع ش ــار ن ــران در چه ابریشــم ای
ــرم  ــک ژن ک ــر ژنتیکــی بان ــرد برخــی ذخای ــر عملک ــف ب ــار شــرایط محیطــی مختل )b1387( توانســتند آث
ابریشــم ایــران را ثبــت کننــد. میرحســینی و همــکاران )b1386( هــم عملکــرد آمیخته هــای جدیــد حاصــل 
ــد. البتــه صیــداوی و  از بانــک ژن کــرم ابریشــم ایــران را در دو فصــل بهــار و پاییــز بررســی و تحلیــل کردن
همــکاران )2006( نحــوۀ ســازماندهی فعالیت هــای پــرورش کــرم ابریشــم ایــران در قالــب تعاونــی را بررســی 

کردنــد.

 برخــی مطالعــات انجام گرفتــه دربــارۀ خصوصيــات تغذيــه ای ذخايــر ژنتيکــی بانــك ژن كــرم 
ابريشــم ايــران

ــران را  ــور )1383( عملکــرد آمیخته هــاي داخلــي حاصــل از بانــک ژن کــرم ابریشــم ای میرحســیني و مواج پ
ــد  ــوع بــرگ تــوت اصالح شــده و بومــي بررســی کردن ــا اســتفاده از دو ن ــا عملکــرد آمیخته هــای خارجــي ب ب
ــی  ــطح مطلوب ــران در س ــم ای ــرم ابریش ــک ژن ک ــل از بان ــای حاص ــدی آمیخته ه ــیل تولی ــد پتانس و دریافتن
قــرار دارد. رجبــي و همــکاران )1386( تأثیــر غني ســازي بــرگ تــوت بــا قنــد د-گلوکــز را بــر فراســنجه هاي 
زیســتي و شــاخص هاي اقتصــادي ذخایــر ژنتیکــی بانــک ژن کــرم ابریشــم ایــران بررســی و تحلیــل کردنــد. 
رجبــی و همــکاران )2007( در ادامــۀ تحقیقــات خــود اثــرات مکمل ســازی ویتامین هــا بــر عملکــرد ذخایــر 
ژنتیکــی بانــک ژن کــرم ابریشــم را مــرور کردنــد. حســینی مقــدم و همــکاران )1385( هــم اثــر تعــداد دفعــات 
ــران  ــرم ابریشــم ای ــک ژن ک ــای بان ــه ای واریته ه ــدی و شــاخص های تغذی ــات تولی ــر برخــی صف ــه را ب تغذی
بررســی و گــزارش کردنــد. حســینی مقدم و همــکاران )1387( در ادامــه توانســتند تأثیــر ســال و فصــل بــر 
ــایی  ــران را شناس ــرم ابریشــم ای ــک ژن ک ــرم ابریشــم حاصــل از بان ــاي ک ــي هیبریده ــل غذای ــب تبدی ضری

کننــد. 

ــك ژن  ــی بان ــر ژنتيک ــيميايی ذخاي ــاخص های بيوش ــارۀ ش ــه درب ــات انجام گرفت ــی مطالع  برخ
كــرم ابريشــم ايــران

ــرم ابریشــم  ــک ژن ک ــی بان ــر ژنتیک ــارۀ شــاخص های بیوشــیمیایی ذخای ــه درب ــات انجام گرفت ــن مطالع از بی
ایــران می تــوان بــه آزمایــش اعتبــاری و همــکاران )2007( اشــاره کــرد کــه در آن اثــر آلودگــی بــه ویــروس 
ــران  ــم ای ــرم ابریش ــک ژن ک ــای بان ــی واریته ه ــن در برخ ــم پروتئی ــر متابولیس ــته ای ب ــیس هس پلی هدروس
ــر ژنتیکــی  ــاری و همــکاران )2005( پیــش از آن تنــوع هشــت گــروه از ذخای بررســی شــد. همچنیــن اعتب

بانــک ژن کــرم ابریشــم ایــران را بــا اســتفاده از نشــانگرهای بیوشــیمیایی مطالعــه کردنــد. 

برخــی مطالعــات انجام گرفتــه دربــارۀ كاربــرد شــاخص انتخــاب در ذخايــر ژنتيکــی بانــك ژن 
كــرم ابريشــم ايــران

مطالعــات نســبتاً زیــادی دربــارۀ کاربــرد شــاخص انتخــاب در ذخایــر ژنتیکــی بانــک ژن کــرم ابریشــم ایــران 
ــی در  ــاب چندصفت ــف انتخ ــای مختل ــر راهبرد ه ــکاران )b1386( تأثی ــور و هم ــت. غنی پ ــده اس ــام ش انج
پیشــرفت ژنتیکــی صفــات اقتصــادی شــش الیــن تجــاری بانــک ژن کــرم ابریشــم ایــران را مطالعــه کردنــد 
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 )a1386( ــکاران ــور و هم ــد. غنی پ ــت آوردن ــا به دس ــن الین ه ــی ای ــود ژنتیک ــرای بهب ــبی ب ــج مناس و نتای
ارزش اقتصــادي صفــات تولیــدي و تولیدمثلــي ســه الیــن تجــاري بانــک ژن کــرم ابریشــم ایــران را هــم در 
ــف انتخــاب  ــر شــاخص های مختل ــور و همــکاران )2006( اث ــد. غنی پ ــرآورد کردن ــه ب ــل هزین ــش حداق گرای
ــکاران  ــادپرور و هم ــران و ش ــم ای ــرم ابریش ــک ژن ک ــی بان ــر ژنتیک ــادی ذخای ــات اقتص ــر صف ــی را ب ژنتیک
ــران مطالعــه  ــک ژن کــرم ابریشــم ای ــر شــاخص انتخــاب را روی تولیدمثــل برخــی الین هــای بان )2005( اث
کردنــد. میرحســینی و همــکاران )2005( کاربــرد شــاخص انتخــاب را روی برخــی ذخایــر ژنتیکــی بانــک ژن 
کــرم ابریشــم ایــران آزمــون کردنــد. ســپس میرحســینی و همــکاران )2006( ارزش هــای اقتصــادی شــاخص 

انتخــاب را در برخــی ذخایــر ژنتیکــی بانــک ژن کــرم ابریشــم ایــران محاســبه و منتشــر کردنــد. 

ــر  ــی در ذخاي ــك مولکول ــای ژنتي ــتفاده از روش ه ــۀ اس ــه در زمين ــات انجام گرفت ــی مطالع برخ
ژنتيکــی بانــك ژن كــرم ابريشــم ايــران

ــی  ــالت تکمیل ــع تحصی ــجویی در مقاط ــای دانش ــرای پایان نامه ه ــب اج ــب در قال ــا اغل ــته از پژوهش ه ــن دس ای
ــران میرحســیني )1377(  ــار در ای ــن ب ــه اولی ــد. به طوری ک ــه اجــرا درآمده ان ــری ب ــز دکت کارشناســی ارشــد و نی
تنــوع ژنتیکــي برخــی ذخایــر ژنتیکــی بانــک ژن کــرم ابریشــم ایــران را بــا اســتفاده از نشــانگرهاي پروتئینــي و 
DNA بررســی و تحلیــل کــرد. ســپس میرحســیني و همــکاران )1377( الگــوي الکتروفورزي و تعیین چندشــکلي 
پروتئینــي چنــد تــوده و الیــن بانــک ژن کــرم ابریشــم ایــران را تهیــه کردنــد. انصــاري و همــکاران )1384( هــم بــا 
مقایســۀ جمعیت هــاي چینــي و بومــي بانــک ژن کــرم ابریشــم ایــران بــا اســتفاده از نشــانگرهاي ISSR توانســتند 
اطالعــات بســیار ارزشــمندی دربــارۀ ذخایــر ژنتیکــی کــرم ابریشــم ایــران به دســت آوردنــد. بلواســی و همــکاران 
)1384( هــم بــا بررســي تنــوع ژنتیکــي کــرم ابریشــم بومــي بانــک ژن کرم ابریشــم ایــران با اســتفاده از نشــانگرهاي 
ریزماهــواره  توانســتند اطالعــات بســیار ارزشــمندی را دربــارۀ ذخایــر ژنتیکــی بانــک ژن کــرم ابریشــم ایــران تهیــه 
کردنــد. علي طالــش  و همــکاران )1386( هــم بــا بررســي تنــوع ژنتیکــي ســه الیــن چینــي بانــک ژن کــرم ابریشــم 
ایــران بــا اســتفاده از نشــانگرهاي تفــاوت طــول قطعــات تکثیرشــده )AFLP( بــه بررســی مولکولــی ایــن ذخایــر 
پرداختنــد و تنــوع ژنتیکــی بانــک ژن کــرم ابریشــم ایــران را تجزیــه و تحلیــل کردنــد. دلیرصفــت و میرحســینی 
)2007( و میرحســینی و همــکاران )2007( بــا اســتفاده از نشــانگرهای AFLP بــه مقایســۀ میــزان تنــوع ژنتیکــی 
در بیــن واریته هــای بومــی و نیــز در مقایســه بــا الین هــای تجــاری ژاپنــی مطالعــه ای را انجــام دادنــد. بیژن نیــا و 
همــکاران )2010( و میرحســینی و همــکاران )2010( نیــز بــا اســتفاده از نشــانگرهای AFLP به ترتیــب نســبت 
بــه تعییــن جایگاه هــای ژنــی احتمالــی کنترل کننــدۀ صفــات قشــر پیلــه و وزن پیلــه برخــی ذخایــر ژنتیکــی بانــک 
ژن کــرم ابریشــم ایــران اقــدام کردنــد. روح الــه رجبــی و همــکاران )2012( نیــز بــا اســتفاده از نشــانگرهای مولکولــی 
ISSR بــه مقایســه بیــن واریته هــای بومــی حشــرۀ گونــۀ کــرم ابریشــم تــوت موجــود در بانــک ژن کرم ابریشــم 
ــی  ــی احتمال ــا اســتفاده از نشــانگرهای AFLP، جایگاه)هــای( ژن ــد. میرحســینی و همــکاران )1391( ب پرداختن
کنترل کننــدۀ صفــت درصــد قشــر پیلــه را در برخــی ذخایــر ژنتیکــی بانــک ژن کــرم ابریشــم تــوت بررســی کردنــد. 
صیقالنــی و همــکاران )93-1390( بــه شناســایی QTLهــاي کنترل کننــدۀ مقاومــت بــه ویــروس پلي هیدروســیس 
هســته اي در کــرم  ابریشــم بــا اســتفاده از نشــانگرهای دی ان ای و در قالــب پــروژۀ تحقیقاتــی مشــترك بیــن مرکــز 

تحقیقــات ابریشــم کشــور و مدیریــت بیوتکنولــوژی کشــاورزی منطقــه شــمال کشــور پرداختنــد.

ــرای بهبــود ژنتيکــی  ــارۀ اســتفاده ازروش انتخــاب انفــرادی ب برخی مطالعــات انجام گرفتــه درب
و فنوتيپــی ذخايــر ژنتيکــی بانــك ژن كــرم ابريشــم ايــران

ــي  و  ــات  تولیدمثل ــر خصوصی ــه  ب ــن  براســاس  وزن  پیل ــر انتخــاب  والدی ــکاران )a1387( تأثی ــداوي و هم صی
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مقاومــت  الین هــاي  بانــک ژن کــرم ابریشــم ایــران را بررســی کردنــد. صیــداوي و همــکاران )b1386( تأثیــر 
انتخــاب برخــي صفــات کّمــي پیلــه در ســطوح گلــه دودمــان )P3( و همبســتگي آن بــا پارامترهــاي تولیدمثلي 
و مقاومــت گله هــاي هیبریــد )F1( کــرم ابریشــم بانــک ژن کــرم ابریشــم ایــران نســبت بــه بیماري هــا را نیــز 
تحلیــل کردنــد. حســینی مقدم و همــکاران )2005( اثــر انتخــاب انفــرادی بــر پیشــرفت فنوتیپــی چهــار الیــن 
بانــک ژن کــرم ابریشــم ایــران را مطالعــه کردنــد. صیــداوی و همــکاران )2008( تاثیــرات انتخــاب انفــرادی 

روی بهبــود عملکــرد ذخایــر ژنتیکــی بانــک ژن کــرم ابریشــم ایــران را بررســی کردنــد.

ــرم  ــك ژن ك ــی بان ــر ژنتيک ــی ذخاي ــای ژنتيک ــارۀ پارامتره ــه درب ــات انجام گرفت ــی مطالع برخ
ابريشــم ايــران

تاکنــون مطالعــات زیــادی دربــارۀ پارامترهــای ژنتیکــی ذخایــر ژنتیکــی بانــک ژن کــرم ابریشــم ایــران انجــام 
ــش  ــادي ش ــات اقتص ــي صف ــاي ژنتیک ــکاران )1387( پارامتره ــور و هم ــان غنی پ ــن می ــت. در ای ــده اس ش
الیــن تجــاری بانــک ژن کــرم ابریشــم ایــران را محاســبه کردنــد. مواج پــور و همــکاران )2006( خصوصیــات 
ــد.  ــزارش کردن ــرآورد و گ ــران را ب ــم ای ــرم ابریش ــک ژن ک ــی بان ــای بوم ــادی گروه ه ــات اقتص ــی صف ژنتیک
میرحســینی و همــکاران )a1387( پیشــرفت فنوتیپــی مقاومــت الین هــای بانــک ژن کــرم ابریشــم ایــران بــه 

بیمــاری گراســری را بررســی کردنــد.

ــرای بهبــود عملکــرد  ــارۀ اســتفاده از تالقی هــای مختلــف ب برخــی مطالعــات انجام گرفتــه درب
ذخايــر ژنتيکــی بانــك ژن كــرم ابريشــم ايــران

از بیــن مطالعــات انجام گرفتــه دربــارۀ اســتفاده از تالقی هــای مختلــف بــرای بهبــود عملکــرد ذخایــر ژنتیکــی 
ــه  ــرد ک ــاره ک ــکاران )b1387( اش ــۀ میرحســینی و هم ــه مطالع ــوان ب ــران می ت ــم ای ــرم ابریش ــک ژن ک بان
عملکــرد تالقی هــای دو طرفــه، ســه طرفه و چهارطرفــه حاصــل از بانــک ژن کــرم ابریشــم ایــران را بررســی و 
مطالعــه کردنــد. ویشــکایي و همــکاران )1386( نیــز عملکــرد هیبریدهــاي حاصــل از تالقــي پنــج گــروه بومــي 

بــا دو نــژاد اصالح شــدۀ بانــک ژن کــرم ابریشــم ایــران را بررســی کردنــد.

ذخاير ژنتيکی گياه توت در ايران
ــور در  ــم کش ــات ابریش ــز تحقیق ــوت در مرک ــاه ت ــیون گی ــود در کلکس ــوت موج ــام ت ــات روی ارق مطالع

ــت:  ــده اس ــام ش ــر انج ــای زی زمینه ه

مطالعات انجام شده در زمينۀ تکثير و سازگاری ارقام گياه توت
ــن مناســب ترین  ــد از: بررســی و تعیی ــوت عبارتن ــاه ت ــر و ســازگاری گی ــات در خصــوص تکثی برخــی مطالع
ــه روش کشــت بافــت )واعــظ لیــواری و همــکاران،  ــوت ب ــام ت ــدام گیــاه و محیــط کشــت روی تکثیــر ارق ان
ــکاران،  ــور و هم ــوت )فری ــای ت ــه زای قلمه ه ــخت ریش ــام س ــه زایی در ارق ــوان ریش ــی ت 78-1376(؛ بررس
ــوت  ــم ت ــار رق ــای چه ــه زایی قلمه ه ــی روی ریش ــد گیاه ــای رش ــر تنظیم کننده ه ــی تأثی 82-1380(؛ بررس
)حاتمــزاده و همــکاران، 82-1380(؛ بررســی تأثیــر ســولفات روی، تنظیم کننده هــای رشــد گیاهــی و زمــان 
تهیــۀ قلمــه در ریشــه زایی قلمه هــای ارقــام تــوت )صورتــی و همــکاران، 82-1380(؛ بررســی اثــر پینه زایــی 
زمســتانه در ریشــه زایی قلمه هــای ارقــام تــوت )صورتــی و همــکاران، 85-1383( و بررســی ســازگاری ارقــام 
ــج  ــه نتای ــر ک ــکاران، 78-1374( و برخــی دیگ ــف کشــور )تکســخن و هم ــوت در مناطــق مختل ــف ت مختل

ــراه داشــته اســت.  ــردی به هم کارب
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مطالعات انجام شده در زمينۀ آفات و بيماری های گياه توت و كنترل آنها
ــوت و  ــس ت ــت تریپ ــی جمعی ــانات فصل ــی نوس ــن بررس ــه عناوی ــوان ب ــا می ت ــش از پژوهش ه ــن بخ در ای
ــارچ  ــاری و همــکاران، 79-1378(؛ شناســایی ق ــالن )اعتب ــی آن در توتســتان های اســتان گی ــح میزبان ترجی
عامــل ســفیدك پــودری تــوت و اهمیــت اقتصــادی آن و عکس العمــل چهــار واریتــۀ اصالح شــده در مقایســه 

ــرد. ــا و همــکاران، 81-1379( اشــاره ک ــی )بیژن نی ــم بوم ــا رق ب

مطالعات انجام شده در زمينۀ بيوتست برخی ارقام توت 
ــم  ــرم ابریش ــای ک ــۀ هیبریده ــات پیل ــی صف ــۀ بررس ــدی در زمین ــن چن ــه عناوی ــوان ب ــورد می ت ــن م در ای
داخلــی و خارجــی بــا اســتفاده از دو نــوع بــرگ تــوت )میرحســینی و مواجپــور، 82-1379(؛ ارزیابــي تأثیــر 
رژیــم غذایــی و  زمــان پــرورش بــر پارامترهــای بیولوژیکــی و  اقتصــادی  کــرم  ابریشــم )بیژن نیــا و همــکاران، 
1387( کــه طــی آن تأثیــرات تغذیــۀ الروهــای کــرم ابریشــم بــا چنــد رقــم اصالح شــده و یــک کلــون بومــی 
بــر برخــی پارامترهــای زیســتی- اقتصــادی آنهــا بررســی شــد و همچنیــن بررســی مقایســه ای تأثیــر چهــار 
ــکاران،  ــاده و هم ــوت )افت ــوار ت ــرم برگخ ــی ک ــای گوارش ــه و پروتئازه ــاخص های تغذی ــوت روی ش ــم ت رق

1392( اشــاره کــرد.
آنچــه در مــورد پژوهــش در زمینــۀ گیــاه تــوت و بــا اســتفاده از منابــع ژنتیکــی ایــن گیــاه واضــح و مبرهــن 
اســت، عــدم اجــرای مطالعــات جــدی در خصــوص جمعــآوری ارقــام و بررســی های سیســتماتیک براســاس 
خصوصیــات مورفولوژیــک و نشــانگرهای مولکولــی و اقــدام در به کارگیــری روش هــای اصالح نــژادی به منظــور 

دســتیابی بــه ارقــام پرتولیــد و مقــاوم از ارقــام بومــی ایــن گیــاه اســت.
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طبیعــي گــرگان. 12 )4(: 117-124.

ــیني. 1384. . 2 ــاري. و س.ض. میرحس ــي، ز. انص ــوز، ب. قره یاض ــری زن ــوذري، ا. باق ــی، آ. ، ج. ن بلواس
ــوم  ــۀ عل ــواره . مجل ــانگرهاي ریزماه ــتفاده از نش ــا اس ــران ب ــي ای ــم بوم ــرم ابریش ــي ک ــوع ژنتیک ــي تن بررس

کشــاورزي ایــران. 36 )4(: 825-831.
بیابانــي، م. ر.، صیــداوي، ع. ر. و غالمــي، م. ر. 1387. بررســي واکنش هــاي هیبریدهــاي کــرم ابریشــم . 3

Bombyx mori L. تحــت تنــش آلودگــي بــه ویــروس پلي هیدروســیس هســته اي. مجلــۀ علــوم کشــاورزی. 
ــۀ . 4 ــان. مجل ــي در جه ــت کنون ــداري: پیشــینه و وضعی ــداوي،. ع. ر. a1383. نوغان ــا، ع. ر. و صی بیژن نی

ســنبله. 17)136( : 38-39 و 17)137(: 22-23.
ــنبله. 17)139(: . 5 ــۀ س ــران. مجل ــداري در ای ــگاه نوغان ــداوي،. ع. ر. b1383. جای ــا، ع. ر. و صی بیژن نی

.26-27  :)140(17 و   30-31
ــرات تنــش ســرمایي روي الروهــاي . 6 ــا، ع. ر.، صیــداوي، ع. ر. و غالمــي، م. ر. 1383. بررســي اث بیژن نی

نــورس پروانــه ي کــرم ابریشــم Bombyx mori )Lep.: Bombycidae(. مجلــۀ نامه انجمن حشره شناســی 
ایــران. 24)2(: 81-98. 

ــرورش . 7 ــان پ ــی و  زم ــم غذای ــر رژی ــي تأثی ــور، م. 1387. ارزیاب ــداوی، ع. ر. و غنی پ ــا، ع.، صی بیژن نی
ــع کشــاورزي دانشــگاه فردوســي  ــوم و صنای ــۀ عل ــر پارامترهــای بیولوژیکــی و  اقتصــادی  کرم ابریشــم. مجل ب

ــهد. 22)2(: 1-13. مش
تاج بخش، ح. 1376. ابریشم ایران. مجلۀ فرهنگ، ویژه نامه تاریخ علم، 9 )1(: 331-352.. 8
ــران: . 9 ــگاه ته ــارات دانش ــد دوم(. انتش ــران )جل ــکی ای ــکی و پزش ــخ دامپزش ــش، ح. 1385. تاری تاج بخ

.647-655
ــات . 10 ــداد دفع ــر تع ــی اث ــیني. 1385. بررس ــاری و س.ض. میرحس ــدم، س.ح.، ك. اعتب ــینی مق حس

ــۀ  ــرم ابریشــم )Bombyx mori( مجل ــه ای ک ــای تغذی ــدی و شــاخص ه ــات تولی ــر برخــی از صف ــه ب تغذی
ــران. 37)5(: 889-897. ــاورزي ای ــوم کش عل

ــا، ع. ر. 1387. . 11 ــداوي، ع. ر. و بیژن نی ــور، م.، صی حســینی مقدم، س. ح.، میرحســینی، س. ض.، غنی پ
ــر ضریــب تبدیــل غذایــي هیبریدهــاي کــرم ابریشــم. مجلــۀ علمــي پژوهشــي علــوم  تأثیــر ســال و فصــل ب

پایــه دانشــگاه اصفهــان. 
ــرگ . 12 ــر غني ســازي ب ــداوي، ع. ر. 1386. تأثی ــي، ر.، میرحســیني، س. ض.، و صی ــف گوراب ــي کن رجب

 Bombyx( ــم ــرم ابریش ــادي ک ــاخص هاي اقتص ــتي و ش ــنجه هاي زیس ــر فراس ــز ب ــد د-گلوک ــا قن ــوت ب ت
ــدران. 5)2(: 23-31. ــي دانشــگاه مازن ــع طبیع ــوم کشــاورزی و مناب mori L.(. پژوهشــنامۀ عل

صنــدوق مطالعاتــي توســعۀ نوغانــداري و صنایــع ابریشــم ایــران. 1369. امکانــات توســعۀ نوغانــداري . 13
و صنایــع ابریشــم ایــران. انتشــارات وزارت جهــاد کشــاورزي. تهــران.

ــر ژنتیکــي کــرم ابریشــم. انتشــارات جهــاد دانشــگاهي. 69 . 14 ــژاد ذخای صیــداوي، ع. ر. 1387. اصالح ن
صفحــه.
ــۀ ســنبله. . 15 ــداري: توســعه و اشــتغال. مجل ــا، ع. ر. و راهــي، م. ر. 1385. نوغان ــداوي، ع. ر. بیژن نی صی

19)151(: 32-33؛ 19) 152(: 30؛ 19 )154(: 30 و 19)155(: 23.
صیــداوي، ع. ر. غالمــي، م. ر. و بیابانــي، م. ر. 1382. بررســي میــزان مقاومــت الین هــاي کــرم ابریشــم . 16
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ــران. 34)3(:  ــوم کشــاورزي ای ــۀ عل ــل بیمــاري موســکاردین ســفید Beauveria bassiana. مجل ــه عام ب
.701-710

صیــداوي، ع. ر.، میرحســینی، س. ض.، بیژن نیــا، ع. ر. و غنی پــور، م. a1387. تأثیــر انتخــاب  والدیــن  . 17
ــش و  ــۀ پژوه ــم. مجل ــرم  ابریش ــت  الین هاي ک ــي  و مقاوم ــات  تولیدمثل ــر خصوصی ــه  ب ــاس  وزن  پیل ــر اس ب

ــازندگی. 95-21:102. س
صیــداوي، ع. ر.، میرحســینی، س. ض.، بیژن نیــا، ع. ر. و غنی پــور، م. b1386. بررســي تأثیــر انتخــاب . 18

ــي و  ــاي تولیدمثل ــا پارامتره ــان )P3( و همبســتگي آن ب ــه دودم ــه در ســطوح گل ــي پیل ــات کّم برخــي صف
ــران. 20)3(:  ــه بیماري هــا. مجلــۀ زیست شناســی ای مقاومــت گله هــاي هیبریــد)F1( کــرم ابریشــم نســبت ب

.262-268
ــي عملکــرد الین هــاي کــرم ابریشــم در . 19 ــي، م. ر. و غالمــي، م.ر. d1387. ارزیاب ــداوي، ع.ر.، بیابان صی

ــران. 21، 4.  ــۀ زیست شناســی ای ــروز بیمــاري موســکاردین ســفید. مجل شــرایط ب
صیــداوی، ع. ر.، میرحســینی، س. ض. و غنی پــور، م. a1386. بررســی بیماریزایــی و کارایــی تلقیــح . 20

 Bombyx از ویــروس پلی هیدروســیس هســته ای در 36 واریتــه کــرم ابریشــم ایــران LD50 دهانــی غلظــت
mori L.. مجلــۀ پژوهــش و ســازندگی. 20)1(: 167-174.

ــرد و . 21 ــی عملک ــا، ع. ر. a1387. بررس ــور، م. و بیژن نی ــینی، س. ض.، غنی پ ــداوی، ع. ر.، میرحس صی
مقاومــت نســبي پانــزده هیبریــد کــرم ابریشــم ایــران در شــرایط طبیعــی و آلــوده بــه گراســری. مجلــۀ علــوم 

کشــاورزي ایــران. جلــد 39.
صیــداوی، ع. ر.، میرحســینی، س. ض.، غنی پــور، م. و بیژن نیــا، ع. ر. c1387. مقایســه میــزان . 22

مقاومــت بــه بیمــاري گراســري و عملکــرد برخــی از ترکیبــات ژنتیکــی کــرم ابریشــم در ایــران. مجلــۀ ژنتیــک 
نویــن. جلــد 3، شــمارۀ 2. 

ــوع . 23 ــت. 1386. بررســي تن ــي، ل.، ع. صالحــي، س. ض. میرحســیني، س. ب. دلیرصف علي طالش چپول
ــر شــده  ــات تکثی ــاوت طــول قطع ــا اســتفاده از نشــانگرهاي تف ــرم ابریشــم ب ــي ک ــن چین ژنتیکــي ســه الی

ــران. ژنتیــک نویــن. جلــد 2، شــمارۀ 4: 15-22. )AFLP( در جمعیــت کــرم ابریشــم ای
غالمــي، م. ر.، بیابانــي، م. ر.، و صیــداوي، ع. ر. 1386. بررســي رونــد مــرگ و میــر الروهــاي بیســت . 24

هیبریــد کــرم ابریشــمBombyx mori )Lep. Bombycidae( در اثــر ابتــال بــه گراســري. مجلــۀ 
فن آوري هــاي نویــن کشــاورزي دانشــگاه زنجــان. 1)1(: 107-119.

غنی پــور، م.، شــادپرور، ع.، میرحســینی، س. ض. و صیــداوی، ع. ر. a1386. بــرآورد ارزش اقتصــادي . 25
صفــات تولیــدي و تولیدمثلــي ســه الیــن تجــاري کــرم ابریشــم ایــران در گرایــش حداقــل هزینــه. پژوهشــنامه 

علــوم کشــاورزی.1)7(: 45-57. 
غنی پــور، م.، میرحســینی، س. ض.، شــادپرور، ع.، صیــداوی، ع. ر. و بیژن نیــا، ع. ر. b1386. مقایســۀ . 26

اســتراتژی هــای مختلــف انتخــاب چندصفتــی در پیشــرفت ژنتیکــی صفــات اقتصــادی شــش الیــن تجــاری 
ایرانــي کــرم ابریشــم )Lep.: Bombycidae( Bombyx mori. مجلــۀ نامــه انجمــن حشره شناســی ایــران. 

 .1-16 :27
ــرآورد . 27 ــا، ع. ر. 1387. ب ــادپرور، ع. و بیژن نی ــداوی، ع. ر.، ش ــینی، س. ض.، صی ــور، م.، میرحس غنی پ

پارامترهــاي ژنتیکــي صفــات اقتصــادي شــش الیــن تجــاری کــرم ابریشــم. پژوهشــنامه علــوم کشــاورزی. 2 
.31-38 :1

کامــران، ا، مصطفــی نیکنــژاد کاظمپــور، محمدرضــا غالمــی و رضــا صورتــی. 1383. بررســی و شناســایی . 28
باکتری هــای بیمارگــر کــرم ابریشــم در اســتان گیــالن. شــانزدهمین کنگــره گیاهپزشــکی ایــران. ص.81 .
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امنیت و سالمت غذایی، ذخایر ژنتیکی

ــي زاده، ج.(. . 29 ــن خمام ــه و تدوی ــران. )ترجم ــان در ای ــت نوغ ــو، ه.ل. 1372. صنع ــون، ف.، و رابین الف
ــران. ــي. ته ــات فرهنگ ــات و تحقیق ــۀ مطالع ــارات مؤسس انتش

ــس . 30 ــی هیدروی ــر پل ــزان تاثی ــه می ــینی. 1381. مقایس ــی. و س. ض. میرحس ــدوی، ا.، م.ر. بیابان مه
ــت. 15: 62- 53. ــط زیس ــوژی محی ــوم و تکنول ــۀ عل ــم. مجل ــرم ابریش ــد ک ــته ای روی 9 هیبری هس

ــیدگی . 31 ــل پوس ــای عام ــی قارچ ه ــی. 1383. معرف ــدم، س.ع. و ح. روحان ــر حســینی مق ــرآت، ا.؛ می م
ــی، )1و2(، 40. ــای گیاه ــه بیماری ه ــالن. فصلنام ــتان گی ــوت در اس ــان ت ــه درخت ریشــه و طوق

مواج پــور، م.، میرحســینی، س. ض.، غنی پــور، م. و صیــداوي، ع. ر. a1387. عملکــرد شــش آمیختــه . 32
کــرم ابریشــم ایــران در چهــار نــوع شــرایط محیطــی مختلــف. مجلــۀ علــوم کشــاورزی. 

مواج پــور، م.، میرحســینی، س. ض.، غنی پــور، م. و صیــداوي، ع. ر. b1387. اثــرات شــرایط محیطــی . 33
مختلــف بــر عملکــرد کــرم ابریشــم Bombyx mori. مجلــۀ علــوم و صنایــع کشــاورزي دانشــگاه فردوســي 

مشــهد.
میرحســیني، س.ض. 1377. بررســي تنــوع ژنتیکــي کــرم ابریشــم ایــران بــا اســتفاده از نشــانگرهاي . 34

پروتئینــي و DNA. رســاله دکتــري ژنتیــک و اصــالح دام. دانشــگاه تربیــت مــدرس. تهــران.
ــور. 1383. مقایســه عملکــرد آمیخته هــاي داخلــي و خارجــي کــرم . 35 میرحســیني، س.ض. و م. مواج پ

ابریشــم ایــران بــا اســتفاده از دو نــوع بــرگ تــوت اصــالح شــده و بومــي. دانــش کشــاورزي. 14: 45-56.
ــروزي. 1377. . 36 ــژاد و م. فی ــادري منــش، ع .مســعودي ن میرحســیني، س،ض.، آ. ترکمــن زهــي، ح. ن

تهیــه الگــوي الکتروفــورزي و تعییــن چنــد شــکلي پروتئینــي چنــد تــوده و الیــن کــرم ابریشــم ایــران ، مجلــۀ 
دانــش کشــاورزي، 8: 19-33.

میرحســینی، س. ض.، بیژن نیــا، ع. ر.، ویشــکایي، ص. و صیــداوي، ع. ر. a1386. بررســي هتروزیــس، . 37
ترکیب پذیــري عمومــي و ترکیب پذیــري خصوصــي خصوصیــات پیلــه در پنــج گــروه بومــي و دو نــژاد اصــالح 
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اهمیت منابع ژنتیکي و بانک هاي ژن دامي

تنــوع زیســتي بــه گوناگونــي اشــکال حیــات بــر روي کــرۀ زمیــن و بــر همکنــش ایــن عوامــل اطــالق مي شــود. 
در چنــد دهــۀ اخیــر بــا افزایــش رونــد نابــودي محیــط زیســت در ســطح جهــان، توجــه متخصصــان به مســئله 
ــاورزي از  ــمند در کش ــي ارزش ــع ژنتیک ــرداري از مناب ــت. حفاظت و بهره ب ــده اس ــوف ش ــتي معط ــوع زیس تن
ــع ژنتیکــي در حقیقــت مــادۀ خــام و دســت مایۀ اصلــي پژوهشــگران  ــادی برخــوردار اســت. مناب اهمیــت زی
بــراي تولیــد فرآورده هــاي زیســتي اســت و بــدون آن فنــاوري زیســتي دســتاوردي نخواهــد داشــت. در سراســر 
ــراي نگهــداري تنوع هــاي ژنتیکــي وجــود دارد و ایــن  جهــان بیــش از 30 ســال اســت کــه بانک هــاي ژن ب
در حالــي اســت کــه فقــط در چنــد کشــور از جهــان بانک هــاي ژن بــراي دام هــاي مزرعــه اي به وجــود آمــده 
اســت. کشــور مــا یکــي از مناطــق اصلــي اهلــي کــردن  دام در جهــان بــوده و داراي ذخایــر ارزشــمند ژنتیکــي 
اســت. ایــن ذخایــر طــي هــزاران ســال نســبت بــه شــرایط نامســاعد محیطــي منطقــۀ مقــاوم شــده اند؛ از ایــن 
رو حفاظــت از ایــن ذخایــر ژنتیکــي در قالــب حفــظ پراکنــش ژنتیکــي بــراي دســتیابي بهینــه بــه ژن هــاي 

مطلــوب و ترکیــب ژنــي مطلــوب بــا هــدف تأمیــن غــذاي آینــدگان ضــروري اســت
ــوران در  ــتۀ جان ــره داران در دس ــد مه ــش از 50 درص ــان بی ــطح جه ــود، در س ــاي موج ــاس آماره براس
خطــر انقــراض قــرار گرفته انــد. از ســال 1600 میــالدي تاکنــون، دســت کــم 800 مــورد انقــراض گونه هــاي 
جانــوري بــه ثبــت رســیده اســت. تنــوع زیســتي یــک عامــل اساســي و ضــروری بــراي جمعیت هــا در جهــت 
تکامــل و مقابلــه بــا تغییــرات محیطــي و مهم تریــن عامــل جلوگیــري از انقــراض موجــودات زنــده و حفاظــت 
ــل و  ــدرت تولیدمث ــش ق ــب کاه ــع موج ــتر مواق ــش آن بیش ــود و کاه ــي ش ــوب م ــتي محس ــوع زیس از تن
ــي  ــه مناطق ــران از جمل ــد، ای ــل متح ــي مل ــار جهان ــازمان خوارب ــاي س ــود. طبق گزارش ه ــدگاري مي ش مان
ــوده اســت. منابع ژنتیــک  ــور ب ــر ژنتیکــي دام و طی ــۀ ذخای ــرات در زمین ــر دســتخوش تغیی اســت کــه کمت
ــاد  ــرد زی ــا عملک ــي ب ــاي دام ــر کشــور محســوب مي شــوند. ایجــاد نژاده ــر ه ــي از ارزشــمندترین ذخای دام
ــع اســت. حفاظت، شناســایي و  ــن مناب ــه ای ــه دسترســي ب ــي منــوط ب ــه امنیــت غذای به منظــور دســتیابي ب
ــراي  ــران مشــاهده مي شــود، ب ــع ژنتیکــي ای ــه در مناب ــاده ک ــوع ژنتیکــي فوق الع ــن تن ــدار ازای اســتفادۀ پای
ــوع  ــه تن ــن ک ــز، ای ــل برانگی ــم و تأم ــۀ مه ــي اســت. نکت ــري حیات ــژادي ام ــۀ اصــالح ن ــر برنام ــت ه موفقی
موجــود در دام هــاي بومــي به طــور کامــل یــک امــر منحصــر بــه فــرد اســت و به هیــچ وجــه قابــل جایگزیــن 
ــل بیمــاري زا و  ــع، عوام ــر مرات ــي و فق ــر غذای ــا شــرایط فق ــه ب ــد بومــي )ک شــدن نیســت. دام هــاي کم تولی
ــدم  ــت ع ــد( به عل ــگاه نامناســب ســازگاري دارن ــف و جای ــت ضعی ــوم، مدیری ــط زیســت ب ــاي محی پارازیت ه
ــی  ــن، یعن ــوي و خطرآفری ــل ق ــیلۀ دو عام ــه ســرعت به وس ــي ب ــد واردات ــاي پرتولی ــا دام ه ــت ب ــدرت رقاب ق
ــي  ــه تضمین ــي اســت ک ــن درحال ــد. ای ــراض مواجه ان ــا خطــر انق ــري کنترل نشــده، ب ــي و دورگ گی جایگزین
وجــود نــدارد کــه دام هــاي پــر تولیــد بتواننــد بقــاي خــود را در شــرایط نامعلــوم آینــده ادامــه دهنــد. همچنین 

ــد.  ــده مطرح ان ــي در حــال و آین ــر نفت ــد غی ــع درآم ــوان منب ــي به عن ــور بوم ــع ژنتیکــي دام و طی مناب

وظايف بانك ژن 
حفاظــت از منابــع ژنتیکــي هــر کشــور بــر عهــدۀ دولــت اســت و وظیفــه ای حاکمیتــي تلقي مي شــود. براســاس 
ــه،  ــن مؤسس ــوژي ای ــور و بیوتکنول ــژاد دام و طی ــالح ن ــک و اص ــات ژنتی ــاي تحقیق ــف بخش ه ــرح وظای ش
شناســایي و حفاظــت از منابــع و مــواد ژنتیکــي دام و طیــور کشــور بــر عهــدۀ مؤسســۀ تحقیقــات علــوم دامــي 
کشــور گذاشــته شــده اســت. در همیــن راســتا به منظــور بررســي پتانســیل تولیــدي و خصوصیــات منحصــر 
به فــرد گونه هــاي مختلــف دام و طیــور کشــور، در طــي حــدود 20 ســال گذشــته، ایســتگاه هاي تحقیقاتــي 
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ــور  ــر ژنتیکــي دام و طی ــف کشــور احــداث شــده و در آنهــا جمعیت هــاي محــدود از ذخای در مناطــق مختل
کشــور نگهــداري می شــود و مطالعــات ژنتیکــي و اصالح نــژادي در آنهــا در حــال اجراســت. اعتبــار الزم بــراي 
ایــن مطالعــات طــي یــک ردیــف اعتبــاري مشــخص تأمیــن مي شــد کــه متأســفانه در طــي ســال هاي اخیــر 
بــا حــذف ایــن ردیــف اعتبــاري، مشــکالت عدیــده اي بــراي ایســتگاه هاي تحقیقاتــي پرورش دهنــدۀ ذخایــر 
ــروش بخشــي از  ــا ف ــن ایســتگاه ها ب ــور به وجــود آمــده اســت، به طــوري کــه برخــي از ای ژنتیکــي دام و طی
ــن در شــرایطي اســت کــه از نظــر  ــد. ای ــۀ دام هــا را تأمیــن مي کنن ــۀ نگهــداري بقی دام هــاي موجــود، هزین
علمــي کاهــش جمعیــت ایســتگاه تــا حــد مشــخصي پذیرفتنــی اســت و نبایــد انــدازۀ مؤثــر جمعیــت به نحــوي 
کاهــش یابــد کــه میــزان همخونــي در گله هــا افزایــش پیــدا کنــد. در برخــي ایســتگاه هاي کشــور در راســتاي 
ــژادي اجــرا و دام هــاي موجــود، دام هــاي  ــر ژنتیکــي، برنامه هــاي اصــالح ن افزایــش پتانســیل تولیــدي ذخای
ــور  ــطح کش ــا در س ــت آن توده ه ــط جمعی ــرد از متوس ــر عملک ــه از نظ ــوند ک ــوب مي ش ــده محس اصالح ش
ــد. وجــود ایــن دام هــاي اصالح شــده ســبب مي شــود اســپرم  ــادي دارن ــد و ارزش اقتصــادي زی بســیار باالترن
و دام مــادۀ برتــر آنهــا در کل جمعیــت آن تــوده اســتفاده شــده و ســبب افزایــش عملکــرد در کل گله هــاي 
ــد کــه به علــت برخــي شــرایط کــه در ادامــه  مردمــي شــود. توده هــاي مختلفــي نیــز در کشــور وجــود دارن
ــتاني،  ــا گاو سیس ــن آنه ــه مهم تری ــد ک ــرار دارن ــراض ق ــر انق ــد، در خط ــد ش ــریح خواهن ــل تش ــه تفصی ب
ــۀ  ــن زمین ــتند. در ای ــتان هس ــز کردس ــز مرخ ــزر و ب ــبچه خ ــدي، اس ــي، گاو نج ــرابي، گاو گلپایگان گاو س
ــدي  ــور ج ــد و به ط ــش می دهن ــاارزش را پوش ــي ب ــع ژنتیک ــراض مناب ــئلۀ انق ــز مس ــف نی ــات مختل مطبوع
مطــرح و پیگیــري مي کننــد )پیوســت شــمارۀ 1(. بــا بــاال گرفتــن تــب درآمدزایــي معمــوالً ایــن ایــده مطــرح 
ــدگان  ــرح کنن ــي مط ــراف علم ــدم اش ــفانه ع ــتند. متأس ــدزا نیس ــرا درآم ــتگاه ها چ ــن ایس ــه ای ــود ک مي ش
ــه طــرح چنیــن  ــژادي، ب ــت گله هــاي اصــالح ن ــر ژنتیکــي و مدیری ــر مســائل حفاظــت از ذخای ــده ب ــن ای ای
موضوعاتــي منجــر مي شــود. در شــرایط موجــود کشــور، بســیاري از واحد هــاي تولیــدي دام و طیــور کشــور 
ــه حــدي اســت  به ســختي مي تواننــد هزینه هــاي خــود را پوشــش دهنــد و ســود حاصــل از فعالیــت آنهــا ب
کــه تعــداد زیــادي از واحدهــاي دامــداراي کــه بــا وام بانکــي احــداث شــده اند در شــرف تعطیلــي و مصــادره 
توســط بانــک قــرار دارنــد. اگــر در چنیــن واحدهایــي عملیــات اصــالح نــژادي، ثبــت انــواع مختلــف رکوردهــا 
و سیســتم نگهــداري مجــزاي حیوانــات نــر و مــاده و اجــراي برنامه هــاي جفت گیــري کنتــرل شــده، کنتــرل 
بهداشــتي و مدیریتــي مطلــوب و صحیــح انجــام گیــرد، هزینه هــاي نگهــداري گله هــا افزایــش خواهــد یافــت 
ــدارد.  ــي وجــود ن ــدي مردم ــاي تولی ــات ذکرشــده در گله ه ــد شــد. عملی ــق نخواه ــاً ســودآوري محق و قطع
بنابرایــن اهــداف ایســتگاه هاي تحقیقاتــي، نگهــداري و بهبــود ژنتیکــي ذخایــر ژنتیکــي دام و طیــور کشــور 
اســت و ایــن ایســتگاه ها بــا هــدف کســب درآمــد تأســیس نشــده اند. برخــي ایــدۀ واگــذاري ایســتگاه ها بــه 
بخــش خصوصــي را مطــرح مي کننــد. در ایــن صــورت اعتبــار رکوردهــا و اطالعــات جمــع آوري شــده توســط 
بخــش خصوصــي کــه صرفــا بــه منافــع اقتصــادي خــود مي اندیشــد، قابــل اعتنــا نخواهــد بــود و داده ســازي 
جــاي خــود را بــه ثبــت دقیــق اطالعــات مي دهــد. بنابرایــن شناســایي، حفاظــت و بهبــود پتانســیل ژنتیکــي 
توده هــاي دام و طیــور کشــور، وظیفــه ای حاکمیتــي اســت و دولــت بایــد بــراي ایــن منظــور از بودجــۀ عمومــي 
کشــور هزینــه کنــد. خوشــبختانه نماینــدگان محتــرم مجلــس شــوراي اســالمي و دولــت محتــرم بــه اهمیــت 
موضــوع پــي بردنــد و بــا تصویــب و ابــالغ قانــون جامــع نظــام دامپــروري کشــور بــر ایــن وظیفــه حاکمیتــي 
تأکیــد ورزیدنــد. طبــق مــادۀ 17 ایــن قانــون )پیوســت شــمارۀ 2( مؤسســۀ تحقیقــات علــوم دامــي کشــور 
ــژاد آن  ــع و مــواد ژنتیکــي دام و اصــالح ن ــه شناســایي، ثبــت، کنتــرل، گواهــي و حفاظــت از مناب موظــف ب
ــا شــرایط کشــور و اجــرای  ــواد ژنتیکــي متناســب ب و ارتقــای ســطح تحقیقــات علمــي ژنتیکــي و تولیــد م
ــت.  ــده اس ــاورزي ش ــن کش ــاي نوی ــعۀ فناوري ه ــوژي( و توس ــد )بیوتکنول ــاوري جدی ــت فن ــات زیس تحقیق
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در ایــن مــاده، وظایــف بســیار ســنگین و بــا اهمیتــي بــه مؤسســه محــول شــده اســت کــه عمــل بــه آنهــا، 
برنامــه ریــزي گســترده و هزینه هــاي زیــادي را نیــاز دارد. خوشــبختانه ایــن مؤسســه بــا تدویــن محورهــاي 
پژوهشــي 5 ســال آینــده کــه بــه تاییــد دســتگاه اجرایــي مربــوط ) معاونــت بهبــود تولیــدات دامــي وزارت 
جهــاد کشــاورزي( نیــز رســیده اســت، و همچنیــن تهیــۀ برنامــۀ راهبــردي حفاظــت از ذخایــر ژنتیکــي دام و 
طیــور کشــور )پیوســت شــمارۀ 3( گام هــاي مقدماتــي را بــراي وارد شــدن در عرصــۀ خطیــر حفاظــت، اصــالح 
ــا  ــت؛ ام ــته اس ــور برداش ــش دام و طی ــن در بخ ــاي نوی ــوژي و فناوري ه ــات بیوتکنول ــعۀ تحقیق ــژاد و توس ن
بــا منابــع اعتبــاري بســیار ضعیــف موجــود امــکان فعالیت هــاي ذکرشــده وجــود نــدارد. همچنیــن در حــال 
حاضــر، ذخیــرۀ ژنتیکــي دام و طیــور بومــي کشــور به صــورت هــاي دام زنــده، اســپرم و DNA مربــوط بــه 
ــي و  ــواد ژنتیک ــرد آوري شــده اســت. م ــود گ ــي موج ــي در ایســتگاه هاي تحقیقات ــای بوم ــدادی از گونه ه تع
جمعیت هــاي جمــع آوري شــده از حیــث کمیــت و کیفیــت و به لحــاظ علمــي نیازمنــد تکمیــل و توســعه اند 
تــا بتــوان از جنبــۀ علمــي آنهــا را ذخیــرۀ ژنتیکــي حفظ شــده تلقــي کــرد؛ بنابرایــن فعالیت هــاي فعلــي در 
ــۀ  ــژه در زمین ــن به وی ــاي نوی ــا و پروژه ه ــف طرح ه ــعه و تعری ــد توس ــي، نیازمن ــر ژنتیک ــظ ذخای ــۀ حف زمین
ــۀ  ــي نام ــي ط ــور ابالغ ــروري کش ــع دامپ ــام جام ــون نظ ــادۀ 17 قان ــرح در م ــوژي )مص ــات بیوتکنول تحقیق
شــمارۀ 10824 مــورخ 1388/6/4 ریاســت محتــرم جمهــوري اســالمي ایــران( اســت. همچنیــن ایــن مؤسســه 
ــیس و  ــور تأس ــي کش ــوم دام ــات عل ــۀ تحقیق ــه را در مؤسس ــک ژن خاورمیان ــن بان ــر دارد بزرگ تری در نظ
ــد  ــف جدی ــن ردی ــۀ آن در نظــر گرفت ــه الزم ــادي ک ــاي زی ــد هزینه ه ــد نیازمن ــه بی تردی ــد ک ــدازي کن راه ان
اعتبــاري اســت. اگــر چــه به دلیــل وظیفه منــدي قانونــي و ضــرورت پاســخگویي بــه دولــت و مجلــس شــوراي 
اســالمي ایجــاد ردیــف اعتبــاري مــورد درخواســت توجیه پذیــر اســت، بــراي بیــان برخــي جنبه هــاي علمــي 
و ضــرورت هــاي اقتصــادي و اجتماعــي، مجموعــۀ منســجمي از تعریــف ذخایــر ژنتیکــي، ضــرورت حفاظــت 
از ذخایــر ژنتیکــي، اهمیــت بهبــود پتانســیل ژنتیکــي جمعیت هــاي دام و طیــور کشــور و مســائل اقصــادي 
 و اجتماعــي و حتــي امنیتــي برخــي نژادهــا نظیــر گاو سیســتاني در منطقــۀ زابــل و بــز مرخــز در کردســتان 

ارائه می  شود. 

1. حفاظت ذخاير ژنتيکي در رويشگاه طبيعي
براســاس تعریــف ذخایــر ژنتیکــي، توجــه بــه انگیزه هــای غیراقتصــادی و آینده نگــری از نــکات شــایان توجــه 
ــرای نســل حاضــر و نگهــداری  ــرای تولیــد ســود پایــدار ب ــر بیوســفر ب هســتند . همچنیــن مدیریــت بشــر ب
پتانســیل ها بــرای بــرآورده کــردن نیازهــا و آمــال آینــدگان، از ضروریــات حفاظــت از ذخایــر ژنتیکــی دامــی 
ــی نشــان می دهــد کــه حفاظــت گذشــته از نگــه داشــتن،  ــه خوب ــاد شــده ب عنــوان شــده اســت. تعریــف ی
ــت  ــرای حفاظ ــادی ب ــل زی ــرد. دالی ــر می گی ــم در ب ــیل ها را ه ــای پتانس ــدار و ارتق ــرداری پای ــه بهره ب بلک
وجــود دارد کــه مهم تریــن آنهــا دالیــل اقتصــادی، علمــی و فرهنگــی اســت. پتانســیل هــای شــناخته نشــدۀ 
ــی در  ــی دام ــر ژنتیک ــیاری از ذخای ــد. بس ــمار می رون ــه ش ــی ب ــت ژنتیک ــی حفاظ ــل اصل ــادی از دالی اقتص
ــه عملکــرد  ــد. در مــواردی فقــط ب شــرایط محیطــی خاصــی عملکــرد بهتــری از ســایر نژادهــای دامــی دارن
دام هــا توجــه می شــود در حالــی کــه اگــر بهــره وری نژادهــای بومــی در نظــر گرفتــه شــود، نگهــداری آنهــا از 
ــر  ــر اســت. در نتیجــۀ تالقی گــری و اســتفاده از پدیــدۀ Hetrosis و اث نژادهــای خارجــی پر تولیــد به صرفه ت
Complementation امــکان بهره بــرداری از نژادهــای خاصــی وجــود دارد کــه به تنهایــی صرفــۀ اقتصــادی 
ــروز  ــع ب ــی مان ــاص اجتماع ــای خ ــا وضعیت ه ــاص ی ــال سیاســت های خ ــالوه اعم ــته اند. به ع ــی نداش چندان

ــر ژنتیکــی دامــی می شــود. ــی بعضــی از ذخای کارای
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حتــی اگــر دالیــل اقتصــادی قانع کننــده ای بــرای حفاظــت از نــژادی وجــود نداشــته باشــد، نگهــداری از 
نــژاد بــرای شــناخت بیشــتر، یــا اســتفاده به عنــوان یــک مــدل آزمایشــی می توانــد توجیهــی بــرای حفاظــت 
باشــد. بــراي مثــال نگهــداري تعــداد بســیار کمــي گــوزن، شــیر یــا پرنــدگان کمیــاب در زیســتگاه طبیعــي 
آنهــا یــا در محل هــاي مخصــوص کــه به هیــچ وجــه اقتصــادي نیســت، در راســتاي همــان وظایــف حاکمیتــي 

دولت هاســت. 
ــر اقتصــاد  بســیاری از نژادهــای دامــی در بخشــی از تاریــخ کشــور یــا منطقــۀ خــود تأثیــرات شــگرفی ب
ــا  ــکا، الم ــوس اســپانیا، گوســفند ناواجــو- چــرو آمری ــردم داشــته اند. گوســفند مرین ــای م ــرآوردن نیازه و ب
در پــرو و... جزئــی از فرهنــگ مــردم کشــور یــا منطقــۀ خــود هســتند و نقــش نمادیــن دارنــد. دلیــل اصلــي 
انقــراض نژادهــا در تمــام دنیــا، کاهــش انگیزه هــاي اقتصــادي و اجتماعــي پرورش دهنــدگان بــوده اســت. در 
چنیــن مواقعــي وظیفــۀ دولت هاســت کــه وارد عمــل شــوند و ســرمایه هاي ملــي نظیــر ذخایــر ژنتیکــي دام 
و طیــور کشــور را حفاظــت کننــد کــه خوشــبختانه بــا تصویــب قانــون نظــام جامــع دامپــروري کشــور، دولــت 

و مجلــس بــه وظیفــۀ خطیــر خــود عمــل کرده انــد.

 )FAO( داليل حفاظت از ذخاير ژنتيکي از نظر سازمان خواربار كشاورزي ملل متحد
1. تجديد ناپذيري و جايگزين نداشتن ذخاير ژنتيکي

اگــر یــک نــژاد و یــا تــودۀ ژنتیکــي برتــر حــذف شــود و در آینــده بــه ویژگي هــاي برتــر آن نیــاز باشــد، امــکان 
جایگزینــي و بازگردانــدن آن وجــود نــدارد، مگــر اینکــه جمعیتــي از آن در ایســتگاه و اســپرم یــا DNA آن 

در آزمایشــگاه نگهــداري شــده باشــد.

2. حفظ تنوع ژنتيکي 
کاهــش جمعیــت موجــب بــروز دو پدیــدۀ ژنتیکــي Inbreeding و Genetic drift می شــود کــه مشــکالت 
ــد. ایــن پدیده هــا ســبب کاهــش تنــوع جمعیــت مي شــوند. کاهــش  ژنتیکــي جبران ناپذیــري را در پــي دارن

تنــوع امــکان هرگونــه برنامــۀ اصــالح ژنتیکــي جمعیــت را از بیــن مي بــرد.

3. آينده نگري 
ــي  ــک بزرگ ــد، ریس ــته باش ــرد داش ــت کارب ــن اس ــده ممک ــا در آین ــات آنه ــه خصوصی ــي ک ــذف نژادهای ح
اســت. هزینه هــای نگهــداري یــک الیــن یــا نــژاد بــه مراتــب کمتــر ازهزینــۀ دســتیابي بــه خصوصیــات آنهــا 
درآینــده اســت. اگــر شــرایط جهانــي بــه گونــه اي در آینــده پیــش رود کــه جوجه هــاي اجــداد را بــه کشــور 
ــود.  ــخص مي ش ــور مش ــي کش ــان بوم ــن از مرغ ــد الی ــن و تولی ــرورش الی ــت پ ــند، آن روز اهمی ــا نفروش م
همچنیــن اگــر نژادهــاي پرتولیــد خارجــي در آینــده به علــت بــروز برخــي بیماري هــاي ژنتیکــي غیــر قابــل 
ــال ژن  ــک انتق ــا تکنی ــد ب ــور مي توان ــي کش ــدۀ بوم ــي حفظ ش ــر ژنتیک ــوم ذخای ــوند، ژن ــي ش ــتفاده تلق اس

مشــکالت را برطــرف کنــد. 

4. بهره گيري از ويژگي هاي خاص
ــوم  ــي و ژن ــر توده هــاي دام و طیــور کشــور در ســطح ســلولي و مولکول بســیاري از ویژگي هــاي ژنتیکــي برت
شناســایي نشــده اســت؛ از ایــن رو ممکــن اســت مطالعــات آینــده بــه کشــف ویژگي هــاي برتــر ژنتیکــي آنهــا 
ــد  ــور کشــور بای ــاي دام و طی ــوه توده ه ــاي بالق ــدي از ویژگي ه ــراي بهره من ــن رو ب شــود منجــر شــود. از ای

از انقــراض آنهــا جلوگیــري و بــه حفاظــت از آنهــا مبــادرت شــود. 
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5. داليل فرهنگی، اجتماعي
ــا  برخــي توده هــاي ژنتیکــي دام و طیــور در برخــي مناطــق کشــور ســازگار شــده اند و مــردم منطقــه نیــز ب
پــرورش آنهــا نیازهــاي ضــروري خــود را بــر طــرف مي کننــد. بــز مرخــز در منطقــۀ کردســتان منبــع اصلــي 
تأمیــن معــاش روســتاییان و تهیــۀ پوشــاك مخصــوص کــردي بــوده اســت. امــا بــروز بازارهــاي درآمــدي در 
منطقــۀ بانــۀ کردســتان و ســود زیــاد فعالیت هــاي واســطه گري، اهمیــت بــز مرخــز کردســتان را کــه روزگاري 
تأمین کننــده گوشــت، شــیر و حتــي پوشــاك کردهــاي غــرب ایــران بــود، کاهــش داده و زمینه هــاي انقــراض 

و کاهــش جمعیــت ایــن نــژاد بــاارزش را فراهــم آورده اســت. 
ــن  ــا ارزش تری ــي از ب ــه یک ــتاني ک ــوراك گاو سیس ــع خ ــش منب ــون و کاه ــۀ هام ــدن دریاچ ــک ش خش
نژادهــاي گاو گوشــتي ایــران و جهــان محســوب مي شــود، ســبب کاهــش جمعیــت ایــن نــژاد بــه حــدود 12 
هــزار رأس شــده اســت. وجــود گاو سیســتاني در روســتاهاي منطقــۀ سیســتان و اهتمــام مــردم مناطــق مــرز 
شــرقي کشــور بــه پــرورش آن، بی تردیــد اهمیتــي امنیتــي دارد. خالــي شــدن روســتاها از ایــن حیــوان و از 
دســت رفتــن انگیــزۀ فعالیــت در روســتا ها ســبب مهاجــرت روســتاییان بــه شــهرها شــده و ضریــب گســترش 
جمعیــت در مناطــق مختلــف سیســتان را کاهــش داده و مشــکالت امنیتــي خواهــد شــد. نکتــۀ مهــم ایــن 
اســت کــه اگــر زمانــي به علــت تغییــرات آب و هوایــي و بــر طــرف شــدن خشکســالي، دریاچــه هامــون دوبــاره 
ــع  ــن مناب ــه از ای ــدارد ک ــود ن ــتاني وج ــوند، گاو سیس ــا ش ــل احی ــۀ زاب ــاي منطق ــود و نیزاره ــر از آب ش پ
علوفــه اي اســتفاده کنــد. بنابرایــن امــروز بایــد بــه فکــر آینــده بــود و از انقــراض ایــن ذخیــرۀ ژنتیکــي بــاارزش 

و ســازگار بــا شــرایط آب و هوایــي منطقــه جلوگیــري کــرد.

6- اصالح نژاد دام  و طيور 
ــتفادۀ  ــورد اس ــان م ــاط جه ــد، در اقصي نق ــاي قدرتمن ــۀ ابزاره ــه منزل ــا و... ب ــا و نژاده ــوع گونۀ ه ــن تن تعیی
ــژاد دام قــرار مي گیــرد و درآمدهــاي سرشــاري را نصیــب کشــورها مي کنــد. به عنــوان  متخصصــان اصــالح ن
مثــال، زمانــي کــه یــک گاو بــا رتبــۀ بــاال اصــالح مي شــود، هــر دوز اســپرم آن بــه قیمــت50 دالر در بــازار 
عرضــه مي شــود، حــال اگــر از ایــن گاو یــک میلیــون دوز اســپرم گرفتــه شــود، ارزشــي معــادل 50 میلیــون 
ــا 15  ــا ســه ســال معــادل 10 ت دالر خواهــد داشــت. در کشــورهاي پیشــرفته، گاوهایــي کــه در طــول دو ت
ــا ارزش اقتصــادي  میلیــون دالر فقــط اســپرم تولیــد مي کننــد کــم نیســتند. شناســایي و تعییــن ژن هــاي ب
ــراي صنعــت دامپــروري کشــور به وجــود خواهــد آورد. ــاد در دام و طیــور بومــي فرصت هــاي طالیــي را ب زی

7. تعيين نژاد دام ها 
ــه جمــع آوري و ثبــت  ــاز ب ــا، نی ــن آنه ــروز اختــالط ژنتیکــي بی ــف دام در کشــور و ب وجــود نژادهــاي مختل
ــن  ــا ممک ــک آنه ــایي و تفکی ــزوم، شناس ــورت ل ــا در ص ــد ت ــر مي  کن ــک را اجتناب ناپذی ــر ی ــخصات ه مش
ــا  ــر اســاس صفــات مورفولوژیــک )ظاهــري( انجــام مي گیــرد کــه همــراه ب باشــد. ایــن شناســایي معمــوالً ب
درصــدي از خطاســت و عیــوب خــاص خــود را دارد. امــروزه اســتفاده از نشــانگرهاي مولکولــي، راهــي ســریع 
و دقیــق بــراي شناســایي نژادهــاي مختلــف در اختیــار متخصصــان قــرار داده اســت. فــرض کنیــد در کشــور 
ــن بیمــاري حســاس باشــد.  ــه ای ــي ب ــژاد افغان ــد و گاو ن ــدا کن افغانســتان بیمــاري طاعــون گاوي شــیوع پی
ــم و از  ــخیص دهی ــق تش ــور دقی ــرعت و به ط ــژاد را به س ــن ن ــم ای ــور بتوانی ــاي کش ــد در مرزه ــن بای بنابرای
ــا ثبــت و مستندســازي مشــخصات ژنتیکــي دام هــاي  ورود آن بــه کشــور جلوگیــري کنیــم. ضمــن اینکــه ب
ــاي  ــایي دام ه ــن ،شناس ــر ای ــالوه ب ــرد. ع ــري ک ــا جلوگی ــتۀ آنه ــالط ناخواس ــوان از اخت ــي کشــور، مي ت بوم
خارجــي کــه به صــورت قاچــاق وارد کشــور شــده اند نیــز از ایــن طریــق امکان پذیــر اســت. متأســفانه مســائل 
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بهداشــتي دام درکشــورهاي همســایۀ مــا بــه درســتي رعایــت نمي شــوند. بنابرایــن در صــورت بــروز چنیــن 
ــن تشــخیص و پیشــگیري مجهــز باشــیم. ــه روش هــاي نوی ــد ب مشــکالتي )اشــاعۀ بیماري هــاي دامــي(، بای

8. تعيين منشأ دامي فراوده هاي توليدشده 
در حــال حاضــر قانونــي بــه نــام Proof of origin در اروپــا وجــود دارد کــه بــر اســاس آن، مصرف کننــدگان 
مي تواننــد از منشــأ گوشــت یــا ســایر فراورده هــاي دامــي مصرفــی خــود آگاهــي یابنــد؛ مثــاًل اینکــه گوشــت 
موجــود در یــک سوســیس از کــدام دامــداري و کــدام کشــور تهیــه شــده اســت. همچنیــن بــر اســاس قوانیــن 
اروپــا، همــۀ گاوهــا داراي شناســنامۀ ژنتیکــي هســتند کــه توســط نشــانگرهاي مولکولــي تعییــن مي شــوند. 
در ایــن شــرایط ، اگــر بــرای نمونــه، یــک همبرگــر از گوشــت چنــد گاو و چنــد کشــور مختلــف نیــز تهیــه 
ــا اســتفاده از تکنیک هــاي مولکولــي منشــأ آنهــا قابــل تشــخیص اســت. حــال اگــر در یکــي  شــده باشــد، ب
ــا اســتفاده از  از ایــن کشــورها، بیمــاري خاصــي شــیوع یابــد، مي تــوان فراورده هــاي دام هــاي آن کشــور را ب
ــي ایــن موضــوع پذیرفتــه شــده اســت و در آینــده مــا نیــز  ــي کــرد. در تجــارت جهان ایــن تکنیک هــا ردیاب
بایــد بــه آن گــردن بنهیــم؛ بنابرایــن از هم اینــک بایــد در فکــر دســتیابي بــه ایــن فنــاوري و اســتفادۀ عملــي 

از آن باشــیم.

9. تشخيص صفات مفيد و مضر در بدو تولد يا پيش از آن 
برخــي از صفــات مطلــوب و نامطلــوب در دام هــا وجــود دارنــد کــه در صــورت اطــالع به موقــع از آنهــا، بایــد 
ــا  ــتند و ب ــي هس ــات کم ــزء صف ــات ج ــن صف ــیاري از ای ــرد. بس ــال ک ــروري اعم ــي در دامپ ــرد  خاص راهب
اســتفاده از QTL هــا )لوکوس هــاي تعیین کننــده صفــات کمــي( قابــل شناســایي می شــوند. ژن دوقلوزایــي 
یکــي از ایــن ژن هاســت. بــا اســتفاده از تکنیــک مذکــور مي تــوان در بــدو تولــد تشــخیص داد کــه یــک دام 
دوقلوزاســت یــا خیــر. در صــورت اطــالع از وجــود ژن مذکــور، مي تــوان از دام هــاي دوقلــوزا در ازدیــاد نســل 
و از ســایر دام هــا در تولیــد فراورده هــاي دیگــر اســتفاده کــرد. ضمــن اینکــه به جــاي تحمیــل 50 میلیــون 
گوســفند بــه مراتــع کشــور کــه در نهایــت بــه تولیــد 30 میلیــون بــره منجــر شــوند، مي تــوان بــا 20 میلیــون 

گوســفند بــه ایــن بازدهــي دســت یافت و فشــار بــر مراتــع را تــا حــد زیــادي کاهــش داد.

10. شناسايي والدين برتر 
ــال،  ــوان مث ــت. به عن ــوب اس ــن مطل ــتفاده از والدی ــا، اس ــي دام ه ــح مصنوع ــول تلقی ــن اص ــي از مهم تری یک
گاهــي از یــک گاو در ســطح وســیع اســپرم گیري شــده و حتــي اســپرم ها بــه کشــورهاي دیگــر نیــز صــادر 
مي شــود. در چنیــن مــواردي بایــد دام مذکــور از لحــاظ خصوصیــات مطلــوب و نامطلــوب ژنتیکــي آزمایــش 
و تأییــد شــده باشــد. وجــود یــک صفــت نامطلــوب در یکــي از والدیــن، در گســترۀ وســیعي از نتــاج ظاهــر 
ــرای  ــي، اج ــاي مولکول ــتفاده از تکنیک ه ــا اس ــروزه ب ــي آورد. ام ــار م ــه ب ــري ب ــان جبران ناپذی ــود و زی مي ش
ایــن گونــه آزمایش هــا و شناســایي والدیــن برتــر امکان پذیــر شــده اســت و در کشــورهاي پیشــرفتۀ دنیــا از 

ــود. ــتفاده می ش ــا اس آنه

11. تعيين رابطۀ خويشاوندي
ــن مســئله از حیــث  ــد مشــخص شــده باشــد. ای در دامپــروري صنعتــي و پیشــرفته، شــجره نامۀ هــر دام بای
ــراي پیش بینــي  ــد ب تعییــن رابطــۀ خویشــاوندي بیــن دام هــاي یــک دامــداري بســیار مهــم اســت و مي توان
میــزان هتروزیــس )قــدرت هیبریــد( و اینبریدینــگ )هم خونــي( مــورد اســتفاده قــرار گیــرد، ضمــن اینکــه 
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ــن  ــه ممک ــي ک ــت؛ صفات ــز اس ــن نی ــده از والدی ــه ارث برده ش ــوب ب ــوب و نامطل ــات مطل ــدۀ صف تعیین کنن
اســت در یــک دام ظاهــر نشــوند، ولــي مطالعــۀ شــجره نامه مشــخص کنــد کــه دام مذکــور ناقــل آن صفــت 
اســت. اطــالع از وجــود چنیــن دام هایــي کــه ناقــل صفــات نامطلوب انــد بســیار مهــم اســت؛ زیــرا بــا خــارج 
کــردن آنهــا از چرخــۀ تولیدمثــل، مي تــوان آن صفــت را از دامپــروري حــذف کــرد. بــا اســتفاده از روش هــاي 
ــت  ــرد و در مدیری ــن ک ــا را تعیی ــاوندي دام ه ــط خویش ــن و رواب ــوان والدی ــي مي ت ــه راحت ــوژي ب بیوتکنول

ــت.  ــات بهره جس ــن اطالع ــروري از ای دامپ

2. حفاظت ذخاير ژنتيکي در خارج از رويشگاه طبيعي
در ایــن زمینــۀ، بــرای نگهــداري و حفاظــت از گونه هــاي مهــم دام و طیــور بومــي ایــران در قالــب گله هــاي 
ــه ایــن گونه هــا در مناطــق پراکنــش آنهــا اقــدام شــده  ــوط ب ــا تأســیس ایســتگاه هاي مرب ــژادي، ب اصــالح ن
اســت)جدول1(. ایــن ایســتگاه ها زیــر نظــر مؤسســۀ تحقیقــات علــوم دامــي کشــور و معاونــت امــور دام وزرات 
جهــاد کشــاورزی اداره می شــوند. درمجمــوع 39 ایســتگاه و هفــت ایســتگاه تابعــۀ مؤسســۀ علــوم دامــي در 
اســتان هاي مختلــف کشــور، به طــور مســتقیم در زمینــۀ حفــظ ذخایــر ژنتیکــي در خطــر کشــور بــه شــرح 

زیــر فعالیــت دارنــد.

جدول1. ايستگاه هاي نگهداري و حفاظت از گونه هاي مهم دام و طيور بومي ايران
زمینۀ فعالیتاستانایستگاه تحقیقاتی

نگهداري بوقلمون بومي ) نر و ماده(آذربایجان شرقيبوقلمون
نگهداري غاز به عنوان گلۀ مادرآذربایجان شرقيملکان

نگهداري شتر دو کوهانهاردبیلجهادآباد مشکین شهر
نگهداري اسبچه خزرتهرانخجیر تهران

تحقیقات گاو سیستاني فعالیت مي کندسیستان و بلوچستانگاو سیستاني زهک
نگهداري بز مرخزکردستانتحقیقات سقز

نگهداري شتر یک کوهانهیزدتحقیقات شتر بافق

همچنیــن بخــش بیوتکنولــوژی مؤسســۀ تحقیقــات علــوم دامــی در قالــب یــک پــروژه، بــا عنــوان مطالعــۀ 
جمعیتــی گونه هــای دامــی در خطــر انقــراض کشــور و تهیــۀ بانــکDNA از آنهــا، یــک بانــک اختصاصــی 
DNA ایجــاد کــرده اســت و در حــال حاضــر بیــش از 120 نمونــه DNA از شــترهای دوکوهانــه ، بیــش از 
ــف  ــه DNA از نژادهــای مختل ــور عســل ، بیــش از 1000 نمون ــه DNA از توده هــای بومــی زنب 700 نمون
ــور  ــی، گاو ســرابی، گاو سیســتانی، گاومیــش، طی ــی از DNA گاو گلپایگان ــز نمونه های ــز ، و نی گوســفند و ب

ــک نگهــداری می شــود. ــن بان بومــی و اســب در ای

2.1. حفاظت درون شيشه ای به صورت بانك اسپرم و جنين منجمد
ــد  ــه بای ــي ک ــا جمعیت های ــود ی ــاي موج ــک ژن جمعیت ه ــراي بان ــتیباني ب ــوان پش ــد به عن ــپرم مي توان اس
ــاز ســازي شــود از طریــق اووســیت هاي فریــز شــده )cryo – preservation( یــا جمعیت هایــي  مجــدداً ب
ــرد. در  ــرار گی ــورد اســتفاده ق ــا ســلول هاي غیر جنســي باز ســازي شــده اند م ــا ی ــا اســتفاده از جنین ه کــه ب
مؤسســۀ تحقیقــات علــوم دامــي کشــور تعــداد 20000 دز اســپرم مربــوط بــه گاو سیســتاني ، شــتر دوکوهانــه 
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و گاوهــاي اصیــل پروف شــده ذخیــره شــده و نگهــداري مي شــود. همچنیــن در مرکــز اصــالح نــژاد کشــور از 
هــر نــژاد گاو شــامل نجــدي، ســرابي، سیســتاني، تالشــي، گلپایگانــي، دشــتیاري، مازندرانــي، خراســاني و ســه 
ــژاد گاومیــش درحــدود 20000 دوز اســپرم نگهــداري مي شــود. نمونه هــاي اســپرم در فضــاي اختصاصــي  ن
ــات  ــات و مطالع ــود. مقدم ــداري مي ش ــانتیگراد نگه ــۀ س ــاي 198- درج ــع و در دم ــاي ازت مای در تانک ه
مربــوط بــه ایجــاد بانــک جنیــن دام هــاي بومــي کشــور نیــز در حــال بررســي اســت؛ بــا اجــرای یــک پــروژه 

تحقیقاتــي در زمینــۀ تولیــد جنیــن اســب ترکمــن شــروع شــده اســت.
 DNA 2.2. حفاظت ذخاير ژنتيکی دام و طيور به صورت بانك

ــون در آزمایشــگاه  ــا کن ــي کشــور، ت ــوم دام ــات عل ــوژي مؤسســۀ تحقیق ــان تشــکیل بخــش بیوتکنول از زم
ــراي حفــظ و  ژنومیکــس به منظــور ایجــاد بانــک ژن گونه هــاي بومــي دام، طیــور و زنبــور عســل کشــور و ب
ــه  ــاي DNA ب ــداري نمونه ه ــه اســتخراج و نگه ــراض، نســبت ب ــرض انق ــي در مع ــاي بوم ــداري گونه ه نگه

شــرح زیــر اقــدام شــده اســت )جــدول2(.
جدول2. تعداد نمونه هايDNA موجود در بخش بيوتکنولوژي به تفکيك گونۀ

تعداد نمونه DNAگونۀ
050مرغ بومي
0013گوسفند
300بز بومي

400گاو بومي و اصیل
300گاومیش

300اسب و اسبچه
1500زنبور عسل
400بلدرچین
5000مجموع

ــگاه  ــه در آزمایش ــک گون ــه تفکی ــیر ب ــو و ش ــپرم، م ــت، اس ــون، باف ــده از خ ــاي DNA استخراج ش نمونه ه
ــود. ــداري مي ش ــره و نگه ــانتیگراد ذخی ــه س ــای 20- درج ــوژي و در دم ــش بیوتکنول ــي بخ ــک مولکول ژنتی

2.3. فضاي آزمايشگاهي مورد استفاده درحفاظت منابع ژنتيکی دام و طيور
هم اکنــون بــرای حفاظــت منابــع ژنتیکــی دام و طیــور حــدود 800 متــر مربــع فضــاي آزمایشــگاه اختصــاص 

داده شــده کــه دارای تجهیــزات زیــر اســت:
تجهیزات کامل جمع آوري، انجماد و پایوت کردن اسپرم )Fill & Sealing( و تانک ازت مایع؛

انواع فریزرهاي 20- و 80- درجۀ سانتیگراد براي نگهداري نمونه هاي DNA؛
.DNA آزمایشگاه کامل استخراج و نگهداري نمونه هاي

2.4. توزيع ژرم پالسم به مراكز و موسسات آموزشی و پژوهشی 
ــور  ــژاد کش ــالح ن ــز اص ــور دام، مرک ــت ام ــا معاون ــور ب ــي کش ــوم دام ــات عل ــۀ تحقیق ــک ژن مؤسس بان
و ایســتگاه هاي تحقیقاتــي بخــش تحقیقــات و بخــش اجــرا همــکاري می کنــد و نمونه هــاي مــورد 
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ــور  ــي کش ــوم دام ــات عل ــۀ تحقیق ــک ژن مؤسس ــود. بان ــل مي ش ــک ژن منتق ــه بان ــع آوري و ب ــاز جم نی
بــا مراکــز تحقیقاتــي و دانشــگاه هاي داخــل کشــور همکاري هایــي را آغازکــرده کــه امــکان توســعۀ 
آنهــا نیــز فراهــم اســت. همچنیــن کشــورهایي چــون فرانســه، ایتالیــا، ســوئیس، اســکاتلند، هنــد، 
ــي  ــواد ژنتیک ــادل م ــۀ و تب ــک ژن مؤسس ــا بان ــترك ب ــکاري مش ــراي هم ــود را ب ــل خ ــا تمای ــزي و کنی مال
دامــي اعــالم کرده انــد. بــا توجــه بــه وجــود بانک هــاي ژن DNA و اســپرم و اهمیــت آن در حفــظ 
ــرفته ــگاهي پیش ــات آزمایش ــه امکان ــۀ ب ــن مؤسس ــتر ای ــز بیش ــور ، تجهی ــي کش ــاي بوم ــداري توده ه  و نگه

ضرورت دارد. 

4. شناسايي منابع ژنتيکي
تعــداد گونه هــاي جانــوري ایــران تاکنــون به طــور دقیــق مشــخص نشــده اســت، امــا بــر اســاس منابــع مختلف، 
نزدیــک بــه 2000 گونــۀ مختلــف پســتاندار، پرنــده، خزنــده، دوزیســت و ماهــي در ایــران وجــود دارنــد. وجــود 
ده هــا نــژاد از اغلــب گونه هــاي دامــي نظیــر گاو، گوســفند، بــز، اســب و شــتر بــه تعــداد بالــغ بــر 120میلیــون 
ــي اســت.  ــوع ژنتیکــي دام ــران از لحــاظ تن ــر ای ــت کم نظی ــور نشــان دهنده وضعی ــواع طی ــي و ان واحــد دام
بســیاري از نژادهــاي اهلــي جانــوري در ایــران منحصــر بــه کشــورمان هســتند و اگر هــم در جاي دیگــري یافت 
شــوند، منشــاء ایرانــي دارد به عنــوان نمونــه مي تــوان اســبچۀ خــزر یــا همــان اســب معــروف کاســپین را نــام 
بــرد کــه در ســطح جهــان نظیــر نــدارد و خواهــان زیــادي نیــز دارد. در ایــران حــدود هشــت تــودۀ گاو بومــي، 
 ســه تیــپ گاومیــش، 28 نــژاد گوســفند، 12 نــژاد بــز، 10 نــژاد اســب، 17 تــودۀ مــرغ بومــي و 6 نــژاد شــتر 

وجود دارد. 
ــک  ــه ایجــاد بان ــن و آزمایشــگاهي از جمل ــداع روش هــاي نوی ــا وجــود اب تحقیقــات نشــان داده اســت کــه ب
DNA، همچنــان نگهــداري دام هــاي زنــده )در قالــب گله هــا یــا ایســتگاه هاي اصــالح نــژادي( مطمئن تریــن 
راه حفــظ ذخایــر ژنتیکــي دامــي اســت، زیــرا در صــورت انقــراض ایــن جمعیت هــا مطمئن تریــن راه بازســازي 
آنهــا اســتفاده از دام هــاي برتــر و مولــد هــر گونــه اســت. در ســالیان اخیــر، کمبــود بودجــه و امکانــات بــراي 
ــا  ــي از آنه ــي برخ ــه تعطیل ــر ب ــر منج ــظ ذخای ــدف حف ــا ه ــي ب ــتگاه هاي تحقیقات ــداري ایس ــظ و نگه حف
ــي،  ــتاني، گاو گلپایگان ــه گاو سیس ــي از جمل ــي مهم ــاي دام ــراض جمعیت ه ــر انق ــاد خط ــه ایج و در نتیج
ــز مرخــز و گوســفند سنگســري انجامیــده اســت؛ به نحــوي  کــه تعــداد در برخــي از ایــن  ــه، ب شــتر دوکوهان
ــا را  ــد آنه ــی بای ــار جهان ــازمان خوارب ــاي س ــاس معیاره ــر اس ــه ب ــت ک ــیده اس ــدي رس ــه ح ــا ب جمعیت ه

ــت.  ــده دانس منقرض ش
ــا ارزش کــه ســرمایه هاي ملــي به شــمار مي رونــد بســیار  بی تردیــد هزینــۀ احیــا و بازســازي ایــن دام هــاي ب
ــر ژنتیکــي دامــي، نوعــی  ــوع هزینــه اي در جهــت حفاظــت از ذخای بیشــتر از هزینــۀ حفــظ آنهاســت و هرن
ســرمایه گذاري بــراي نســل هاي آتــي خواهــد بــود؛ ضمــن آنکــه در آینــده بــا تغییــر سیســتم مدیریتــي برخــي 
 از ایــن ایســتگاه ها و درآمــدزا کــردن آنهــا از محــل فــروش محصــوالت دامــي و دام هــاي مــازاد مي تــوان آنهــا را 

خودگردان کرد. 
ــوم دامــي کشــور  ــات عل ــروري کشــور، مؤسســۀ تحقیق ــع دامپ ــون نظــام جام ــادۀ 17 قان از آنجــا کــه م
ــي در  ــن بیوتکنولوژیک ــاي نوی ــري روش ه ــي و به کارگی ــي دام ــر ژنتیک ــظ ذخای ــه حف ــف ب ــکارا موظ را آش
ــن  ــا مســائل بودجــه ای و تعیی ــط ب ــای مرتب ــه چالش ه ــری ب ــگاه عمیق ت ــد ن ــرده اســت، بای ــه ک ــن زمین ای
ــه اهمیــت موضــوع، در  ــا توجــه ب ــون داشــته باشــیم. از ایــن رو ب ــرای اجــرای ایــن قان ــع مــورد نیــاز ب مناب
ــان  ــه بی ــن زمین ــاي مؤسســه در ای ــي کشــور و فعالیت ه ــر ژنتیکــي دام ــت ذخای اینجــا خالصــه اي از وضعی

مي شــود)جدول3(:
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جدول3. وضعيت فعلي ذخاير ژنتيکي دام و طيور بومي كشور

توده / نژادجمعیتگونۀ

داراي 28 تودۀ نژادي بومي کشور شالمل: بلوچي، سنجابي ،کردي، سنگسري، 52 میلیون رأسگوسفند
نائیني،شال، لري بختیاري، ماکویي، هرکي، عربي، نجدي، قره گل، مغاني،

داراي 12 تودۀ نژادي بومي شامل: مرخز، رائیني،سیاه مویي، نجدي، 26 میلیون رأسبز

 8 میلیون رأسگاو
شامل 0/9 میلیون راس اصیل،4/3 میلیون رأس دورگ و 2/9 رأس بومي که 
گاوهاي بومي در 8 اکوتیپ سرابي، سیستاني، تالشي، گلپایگاني، نجدي، لري، 

کردي و مازندراني جای دارند

شامل 3 اکوتیپ 425 هزار رأس گاومیش
 شامل 6 نژاد مختلف تک و دو کوهانه145/6 هزار نفرشتر

 شامل 122000 رأس قاطر، 1450000 رأس االغ و حدود 155000 رأس 1/727/000 رأستک سمیان
اسب. اسبها شامل 10 نژاد ترکمن، عرب، کردي، و اسبچۀ خزر هستند

40 میلیون قطعهطیور بومي
شامل 17 توده مرغ بومي مانند گردن لخت، الري، مرندي 

سایر ماکیان شامل توده هاي نژادي از گونه هاي بوقلمون، غاز، اردك، بلدرچین 
و مرغ مروارید، کبک و کبوتر

4. ارزيابي عمومي منابع ژنتيکي
4.1. نژادهاي گوسفند و بز كشور

جمعیــت گوســفند دربرگیرنــده 26 نــژاد خالــص و آمیخته هــاي آنهــا و جمعیــت بــز در شــامل 9 نــژاد خالــص 
و آمیخته هــاي آنهاســت. بیشــتر نژادهــاي گوســفند و بــز ایــران در وهلــۀ اول تحــت تأثیــر انتخــاب طبیعــي و 
ســازگاري بــا شــرایط زیســت محیطي و در وهلــۀ دوم تحــت تأثیــر انتخــاب توســط پرورش دهنــدگان توســعه 
یافتــه اســت. نــام اغلــب ایــن نژادهــا بــر اســاس محــل جغرافیایــي پــرورش یــا نــام ایــل پرورش دهنــدۀ آنهــا 
نامگــذاري شــده اســت. در حــال حاضــر نژادهــاي گوســفند و بــز، ثبــت نــژادي نشــده و تمــام ایــن نژادهــا 
ــا  ــوط ی ــه مخل ــد بقی ــص و 35 درص ــور خال ــفندان کش ــد گوس ــدود 65 درص ــند. ح ــور مي باش ــي کش بوم

آمیخته انــد.

4.2. گاو 
گاو یکــي از حیواناتــي اســت کــه از گذشــته دور اهلــي شــده و انســان از شــیر و گوشــت و نیــروي کار آن بهــره 
بــرده اســت. پــرورش گاو از دیربــاز در ایــران رواج داشــته اســت و گروهــي بــر ایــن عقیده انــد )بــا توجــه بــه 
مــدارك به دســت آمده در شــهر ســوخته( کــه موطــن اصلــي گاوهــاي Bus indicus )گاوهــاي کوهــان دار( 
جنــوب شــرقي ایــران اســت کــه بــه مناطــق دیگــر آســیا گســترش یافتــه اســت. کشــور ایــران داراي تنــوع 
ــژاد گاو بومــي )ســرابي،  ــه شــرایط متفــاوت اقلیمــي اســت. حداقــل شــش ن ــا توجــه ب ژنتیکــي گســترده ب
سیســتاني، گلپایگانــي، تالشــي، نجــدي و دشــتیاري( کــه داراي خصوصــات ویژه انــد از تــودۀ گاوهــاي بومــي 
کشــور شناســایي مقدماتــي شــده اند و اطالعــات و داده هــاي در خصــوص ویژگي هــاي ایــن نژادهــا، هرچنــد 
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ــب  ــه اغل ــي( ک ــي × گاو واردات ــه )گاو بوم ــاي آمیخت ــوص گاوه ــت. در خص ــده اس ــع آوري ش ــي، جم ناکاف
ــات جمــع آوري شــده اســت و  ــه اســت، در ســطح محــدود، اطالع ــوده گاوهــاي بومــي صــورت پذیرفت ــا ت ب
به طــور موضوعــي ایــن اطالعــات تجزیــه و تحلیــل شــده اســت. به علــت کــم بــودن داده هــا و جامــع نبــودن 
آنهــا و نبــود رونــد مشــخص بــرای تجزیــه و تحلیــل ، جهت گیــري مشــخصي بــراي گاو آمیختــه در کشــور 
مشــخص نشــده اســت. در زمینــۀ منابــع ژنتیکــي گاوهــاي وارداتــي اطالعــات تولیــد و تولیدمثلــي بــه صــورت 
ــي در  ــع ژنتیک ــن مناب ــورد ای ــا در م ــتمي پوی ــود و سیس ــل مي ش ــه و تحلی ــع آوري و تجزی ــري جم دقیق ت
کشــور وجــود دارد. هــر چنــد بررســي اولیــه و مقدماتــي در خصــوص گاوهــاي بومــي و تــا حــدودي گاو هــاي 
آمیختــه در کشــور صــورت پذیرفتــه اســت، الزم اســت ایــن اطالعــات به طــور دوره اي و منظــم و در ســطح 
گســترده تر از نظــر تعــداد رکــورد )رأس دام( و نــوع اطالعــات، تکــرار شــود. نبــود اطالعــات کافــي و مســتمر 
ــق  ــار دقی ــود آم ــي و نب ــنتي و نیمه صنعت ــتم هاي س ــه، در سیس ــاي آمیخت ــي و گاوه ــوص گاو بوم در خص
جمعیــت ایــن نژادهــا و رونــد تغییــرات آنهــا از جملــه کاســتی هاي اطالعاتــي در خصــوص پــرورش گاو اســت. 
به طــور کلــي اطالعــات در مــورد گاوهــاي بومــي و آمیختــه بــر مبنــاي سیســتم پایشــي وجــود نــدارد و در 
خصــوص گاوهــاي وارداتــي، هــر چنــد ایــن پایــش وجــود دارد، تحــول و دگرگونــي در ســاختار آن احســاس 
ــش فنــي  ــه وجــود دان ــا توجــه ب ــا گاو در کشــور و ب ــش سیســتم ها و نژاده ــت پای ــه اهمی می شــود. نظــر ب
و تخصصــي آن تأمیــن منابــع مالــی الزم، ایجــاد و گســترش سیســتم پایشــي در کشــور امکان پذیــر اســت.

4.3. اسب و تك سميان
در کشــور ایــران درحــدود 1/727/100 رأس تک ســم وجــود دارد کــه از ایــن تعــداد، حــدود 155000 رأس 
اســب، 122000 رأس قاطــر و بقیــه االغ هســتند. بــرآورد جمعیــت تک ســمیان بــه تفکیــک نــوع دام و اســتان 
ــه  ــا ویژگي هــاي منحصــر به فــرد ب ــران ب در ســال 1381 در جــدول 1-6 آورده شــده اســت. اســب بومــي ای
گــواه تاریــخ، جــد تمــام اســبان اصیــل و امــروزي جهــان اســت. نژادهــاي اســب شــامل اســب ترکمــن، اســب 

عــرب، اســب کــرد، اســبچه خــزر، اســبان فــالت ایــران، نــژاد قــره بــاغ، درۀ شــوري و طالشــي اســت.

4.4. شتر
پــرورش شــتر در ایــران، ســابقه دیرینــه دارد و نیــاکان مــا از دیربــاز، از گوشــت، پشــم و شــیر شــتر اســتفاده 
ــي  ــاي متفاوت ــه نظریه ه ــتر یک کوهان ــدن ش ــي ش ــق اهل ــان دقی ــأ و زم ــدأ و منش ــورد مب ــد. در م مي کردن
ــد کــه ایــن حیــوان از  ــه را عربســتان می داننــد و معتقدن وجــود دارد؛ بعضــي موطــن اصلــي شــتر یک کوهان
عربســتان، بــه آســیاي صغیــر، آفریقــا، و ســپس بــه ســایر نقــاط جهــان رفتــه اســت؛ بعضــي دیگــر نیــز موطــن 
ــه بیشــتر پژوهشــگران  ــي شــدن شــتر هاي دوکوهان ــکان اهل ــورد م ــا در م ــد. ام ــران می دانن ــي آن را ای اصل
ــن، افغانســتان و آســیاي  ــزرگ، مغولســتان، چی ــۀ خراســان ب ــه در منطق ــن شــتر دوکوهان ــه ای ــد ک معتقدن
میانــه بــوده اســت و گروهــي معتقدنــد کــه واژۀ BECTARIAN کــه در زبــان انگلیســي بــه شــتر دوکوهانــه 
اطــالق مــي شــود از ریشــۀ BACTAR یــا باختــر اســت. ســابقۀ اهلــي شــدن شــترهاي یک کوهانــه را در 
حــدود 3000 ســال قبــل از میــالد و ســابقۀ اهلــي شــدن شــترهاي دوکوهانــه را حــدود 2500 ســال قبــل 
از میــالد در مناطــق مــرزي ایــران و شــوروي ســابق مي داننــد. قابلیت هــاي حیاتــي ایــن دام بســیار متنــوع 

ــد از : ــا عبارتن ــن قابلیت ه ــن ای ــت. مهم تری ــده اس ــرداري ش ــف بهره ب ــاي مختل ــوده و از جنبه ه ب
ــر -  ــت در براب ــي، مقاوم ــه، بي آب ــود علوف ــل کمب ــي از قبی ــخت طبیع ــرایط س ــل ش ــازگاري و تحم س

ــط؛ ــاي محی ــدید دم ــرات ش ــا و تغیی بیماري ه
طي مسافات زیاد در شرایط دشوار کویري؛- 
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قدرت حمل بارهای سنگین که حیوانات دیگر تحمل آن را ندارند؛- 
تولید محصوالت دامي )گوشت، کرك، شیر، پوست،کود، چربي مرغوب و ...(- 

ــا قــدرت زیســت در  ــد انجــام دهــد، همــراه ب ــن دام و وظایــف متعــددي کــه می توان قــدرت تولیــدي ای
شــرایط محیطــي بســیار ســخت و نیــز بــا توجــه بــه گســتردگي مراتــع کویــري در ایــران، نیــاز بــه پــرورش 

ــد.  ــر مي کن ــوالت آن را توجیه پذی ــتفاده از محص ــن دام و اس ای
ــه  ــت ک ــده اس ــن زده ش ــر تخمی ــزار نف ــدود 145/6 ه ــران در ح ــتر در ای ــت ش ــر جمعی ــال حاض در ح
ــه  ــل و بقی ــرقي و اردبی ــان ش ــۀ آذربایج ــر در منطق ــدود 100( نف ــه ) ح ــترهاي دوکوهان ــي ش ــداد کم تع
شــترهاي یک کوهانــه تشــکیل مي دهــد کــه در مناطــق کویــري و مرکــزي ایــران پراکنــش دارنــد. شــترهاي 

ــوند. ــداري مي ش ــا نگه ــایر دام ه ــا س ــه ب ــترهاي دوکوهان ــا، و ش ــورت تنه ــه به ص یک کوهان

4.5. طيور
طیــور بومــي به لحــاظ تنــوع ژنتیکــي، بــر حســب گونــه از وضعیــت متفاوتــي برخوردارنــد، ولــي در ایــن رابطــه 
ــدگان تاکنــون  بیشــترین مطالعــات و بررســي ها در مــورد مرغــان بومــي صــورت گرفتــه اســت. در ایــن پرن
هفــت نــژاد یــا تــودۀ ژنتیکــي عمــده شناســایي شــده اســت، ولــي به طــور کلــي اختــالط نــژادي در مرغــان 
بومــي زیــاد مشــاهده مي شــود؛ زیــرا بــا توجــه بــه راحتــي نقــل و انتقــال مــرغ و وجــود فرهنگ هــاي عامــي 
)فولکلــور( در گذشــته بــه ویــژه روســتاییان مــرغ را بــه اقــوام و دوســتان خــود در ســایر روســتاها و مناطــق 
هدیــه می دادنــد، زمینــۀ ایــن اختــالط فراهــم شــده اســت؛ از ایــن رو در بســیاري از مناطــق نمي تــوان نــام 
ــه مرغــان داد و ایــن تــوده گــروه مرغــان بومــي عمومــي را تشــکیل مي دهنــد. در ضمــن  ــژاد خاصــی را ب ن
ــت.  ــدد اس ــه متع ــده اند ک ــذاري ش ــردم نامگ ــط م ــي توس ــۀ جغرافیای ــب منطق ــز حس ــري نی ــاي دیگ نژاده
دربــاره بــا اردك بومــي بــر طبــق نــوع عملکــرد و منطقــۀ جغرافیایــي، 23 نــژاد توســط افــراد محلــي نامگذاري 
شــده اســت کــه در گــروه اردك هــاي وحشــي جــای می گیرنــد، ولــي چهــار گــروه نــژادي اردك هــاي بومــي 
حســب منطقــه وجــود دارد. در مــورد بوقلمــون نیــز براســاس منطقــه، رنــگ یــا وزن شــش نــژاد نامگــذاري 
ــي  ــان بوم ــۀ مرغ ــده اند. در زمین ــذاري ش ــژاد نامگ ــه ن ــاس س ــن اس ــر همی ــاز ب ــورد غ ــت و در م ــده اس ش
ــژاد آنهــا در ســطح ملــي و در قالــب  ــراي تکثیــر و همچنیــن اصــالح ن برنامــه اي نظام منــد از ســال 1361 ب
ــود  ــه بهب ــر ب ــه منج ــد ک ــال کار مي کردن ــور فع ــه به ط ــت ک ــته اس ــود داش ــزي وج ــتگاه مرک ــت ایس هف
ــي  ــزي و جنوب ــمالي، مرک ــق ش ــوص در مناط ــي به خص ــان بوم ــف مرغ ــاي مختل ــي نژاده ــت جمعیت وضعی
ایــران منجــر شــد، همچنیــن دربــاره بوقلمــون و غــاز و اردك ایســتگاه هاي منطقــه اي توســط دولــت ایجــاد 
شــد کــه برخــي از آنــان مثــل بوقلمــون و غــاز در منطقــۀ آذربایجــان کمــاکان فعالیــت تحقیقــي و ترویجــي 
خــود را ادامــه مي دهنــد. ســایر طیــور موجــود در ایــران شــامل کبوتــر، بلدرچیــن، مــرغ شــاخدار، کبــک و 
قرقــاول هســتند کــه در ایــن گــروه بیــش از همــه کبوتــر توســط افــراد به عنــوان ســرگرمي و پــرواز مــورد 
اســتفاده قــرار مي گیــرد و بلدرچیــن نیــز، در دهــۀ گذشــته در برخــي از مناطــق به صــورت متراکــم پــرورش 

ــده شــکار اســت. ــده ای زینتــي و کبــک پرن داده مي شــد. مــرغ شــاخدار، پرن
ــاز  ــرورش ب ــتم پ ــورت سیس ــب به ص ــتایي و اغل ــاي روس ــط خانواره ــي توس ــور کل ــي به ط ــور بوم طی

ــد.  ــتي دارن ــورت معیش ــرد به ص ــت و کارب ــاد اس ــیار زی ــا بس ــي آنه ــوند و پراکندگ ــداري مي ش نگه
ــان  ــارۀ مرغ ــب درب ــان ، اغل ــاي ماکی ــۀ ه ــواع گون ــف ان ــاي مختل ــي نژاده ــناخت و ارزیاب ــۀ ش در زمین
بومــي کارهــاي مطالعاتــي بــر اســاس روش هــاي معمــول و تــا حــدودي روش هــای مولکولــي انجــام گرفتــه 
ــي  ــاي فنوتیپ ــي، واریانس ه ــاي ژنتیک ــه اي توانمندي ه ــاي تغذی ــّۀ عملکرد ه ــات در زمین ــن مطالع ــت. ای اس
ــوده  ــاي خارجــي ب ــا نژاده ــي ب ــرد در تالق ــي و عملک ــاي مقاومت ــم اقتصــادي، توان ه ــات مه و ژنتیکــي صف
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اســت و بیشــتر آنهــا در ســطح گله هــاي ایســتگاه هاي تحقیقاتــي صــورت گرفتــه اســت. ایــن گونــه مطالعــات 
ــات  ــت. از مطالع ــوده اس ــوردار ب ــبي برخ ــت نس ــي از اهمی ــان بوم ــورد مرغ ــته در م ــۀ گذش ــي دو ده در ط
ــا حــدي  ــژادي ت ــژادي در مرغــان بومــي، در ســطح ایســتگاه هاي اصــالح ن انجام شــده در عملیــات اصــالح ن

اســتفاده شــده اســت. 
ــه  ــه تفکیــک هــر گون ــوان ب ــار دقیــق نمي ت ــود آم ــل نب ــور بومــي، به دلی ــع جمعیتــي طی ــورد توزی در م
ــت  ــي و وضعی ــرایط آب و هوای ــب ش ــز حس ــا نی ــدازۀ گله ه ــه داد. ان ــق را ارائ ــات دقی ــل اطالع ــور کام به ط
ــا  ــروس ت ــرغ و خ ــج م ــط پن ــه از متوس ــت؛ به گونه ای ک ــاوت اس ــیار متف ــوار بس ــر خان ــه ازای ه ــي ب اقلیم
ــام  ــرورش انج ــاز و گاه بســته، پ ــه ب ــي در برخــي از مناطــق به صــورت نیم ــان اســت. ول ــه در نوس 30 قطع

ــت. ــه اس ــا 500 قطع ــا، 200 ت ــط آنه ــه متوس ــرد ک مي گی
ــاخدار،  ــرغ ش ــدودي م ــداد مح ــک، تع ــامل کب ــان ش ــي ماکی ــه وحش ــي و نیم ــاي وحش ــتر گونه ه بیش
ــم اســت  ــان ک ــه تعدادش ــاخدار ک ــرغ ش ــک و م ــز کب ــه به ج ــاول هســتند ک ــاز و اردك و قرق ــن، غ بلدرچی
ــد و  ــرورش مي یاب ــته پ ــتم بس ــورت سیس ــر به ص ــال هاي اخی ــن در س ــود. بلدرچی ــکار داده نمي ش ــازه ش اج
ــا توجــه  ــي در مــورد اردك وحشــي ب ــوع اصالح شــده و وارداتــي اســت، ول ــاً ن تولیــد اقتصــادي دارد و عمدت
ــه حمایت هــاي محیــط زیســت در منطقــۀ شــمال کشــور در فصــول خــاص و به طــور کنترل شــده اجــازۀ  ب
شــکار داده مي شــود. به طورکلــي بــا توجــه بــه شــکارهاي بي رویــه ســال هاي گذشــته، کلیــه ایــن پرنــدگان 
ــاد  ــا وجــود قیمــت زی تحــت حمایــت ســازمان محیــط زیســت هســتند و ایــن موضــوع ســبب شــده کــه ب

گوشــت ایــن موجــودات در بــازار، عرضــۀ آنهــا کامــال محــدود باشــد.

5. انگشت نگاري DNA و تهيه شناسنامه ژنتيکي
بخــش بیوتکنولــوژی مؤسســۀ تحقیقــات علــوم دامــی در قالــب چنــد پــروژه تحقیقاتــی )بیــش از 15 پــروژه( 
تحــت عناویــن مطالعــۀ ســاختار ژنتیکــی و تعییــن تنــوع ژنتیکــی نژادهــای مختلــف گوســفند و بــز، طیــور 
بومــی، زنبــور عســل و گاو و گاومیــش و شــترهای یک کوهانــه و دوکوهانــه، ضمــن تعییــن ســاختار ژنتیکــی 
ایــن نژادهــا، میــزان تنــوع ژنتیکــی و فاصلــۀ ژنتیکــی ایــن نژادهــا را نیــز مشــخص کــرده اســت. همچنیــن 
ــاره تعییــن شــجرۀ ژنتیکــی و  ــا اجــرای چنــد پــروژه در قالــب آزمــون انســاب و انتســاب، درب ایــن بخــش ب
تعییــن ارتبــاط والدیــن و فرزنــدان در نژادهــای مختلــف اســب و گاو هلشــتاین اقدامــات مؤثــری انجــام داده 
اســت. اطالعــات مفیــدی از خصوصیــات ســیتوژنتیکی تعــدادی از گونه هــای دامــی و زنبورعســل نیــز در ایــن 

بخــش موجــود اســت.

6. ثبت اطالعات و ايجاد بانك اطالعاتي
در حــال حاضــر بــا توجــه بــه ماهیــت تعــدادی از پروژه هــای بخــش بیوتکنولــوژی، اطالعــات مفیــدی شــامل 
تعــداد، مناطــق پراکنــش و خصوصیــات ژنتیکــی و ابعــاد بیومتــری تعــداد زیــادی از نژادهــای بومــی شــامل 
ــش  ــن بخ ــتر در ای ــی و ش ــای گاو بوم ــل، توده ه ــف زنبورعس ــای مختل ــفند، توده ه ــف گوس ــای مختل نژاده

موجــود اســت.

7. سياستگذاري و قانونمند سازي حفاظت و استفاده از ذخاير توارثي
براســاس قانــون جامــع نظــام دامپــروري کشــور، مؤسســۀ تحقیقــات علــوم دامــي موظــف بــه شناســایي، ثبــت، 
ــژاد آنهــا و ارتقــای ســطح تحقیقــات  ــع و مــواد ژنتیکــي دام و اصــالح ن کنتــرل، گواهــي و حفاظــت از مناب
ــاوري  ــات زیســت فن ــا شــرایط کشــور و اجــرای تحقیق ــواد ژنتیکــي متناســب ب ــد م علمــي ژنتیکــي و تولی
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جدیــد )بیوتکنولــوژي( و توســعۀ فناوري هــاي نویــن کشــاورزي شــده اســت. همچنیــن در آخریــن تشــکیالت 
ــاي  ــف بخش ه ــرح وظای ــد، در ش ــالغ ش ــابق اب ــزي س ــت و برنامه ری ــازمان مدیری ــرف س ــه از ط ــه ک مؤسس
ــظ و  ــر حف ــور، ب ــژاد دام و طی ــالح ن ــک و اص ــاي ژنتی ــوژي و پژوهش ه ــاي بیوتکنول ــي پژوهش ه تخصص
اصــالح نــژاد ذخایــر ژنتیکــي تأکیــد شــد. در شــرح وظایــف بخــش پژوهش هــاي ژنتیــک و اصــالح نــژاد دام 

و طیــور، محورهــاي تحقیقاتــي زیــر در زمینــۀ حفــظ ذخایــر ژنتیکــي بیــان شــده اســت:
- شناسایي، ارزیابي و حفظ منابع ژنتیکي دام و طیور کشور؛

- مطالعه و تعیین روش هاي مناسب حفظ ذخایر ژنتیکي دام و طیور. 
 همچنیــن در محورهــاي شــرح وظایــف بخــش پژوهش هــاي بیوتکنولــوژي، مــوارد زیــر بــا فعالیت هــاي 

حفــظ ذخایــر ژنتیکــي مرتبــط اســت:
 - اســتفاده از نشــانگرهاي مولکولــي برای شناســایي و طبقه بنــدي و حفظ ذخایر ژنتیکي دام و طیور کشــور؛
- اســتفاده از نشــانگرهاي ژنتیکــي و پروتئینــي به منظــور شناســایي و بهبــود عملکــرد صفــات مهــم اقتصــادي 

در دام و طیــور و زنبورعســل؛
- تهیۀ نقشۀ ژنتیکي گونه هاي مختلف دام و طیور کشور؛

- مطالعات سیتوژنتیکي دام و طیور کشور؛
- استفاده از روش هاي نوین به منظور انجماد اسپرم و جنین و...
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ذخاير توارثی چغندرقند

تأليف:
محسن آقايی زاده

مؤسسة تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند
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مؤسســۀ تحقیقــات اصــالح و تهیــۀ بــذر چغندرقنــد از ســال 1369 اقــدام بــه جمــع آوری، شــماره گذاري و 
ثبــت اطالعــات مربــوط بــه نمونه هــاي مختلــف جنــس .Beta spp نمــود. در حــال حاضــر، درمجمــوع 256 
رأس شــمار مختلــف از سرتاســر کشــور و همچنیــن از ســایر کشــورها گــردآوري شــده و اطالعــات مربــوط 
بــه آنهــا ثبــت گردیــده اســت. در ایــن بانــک عــالوه بــر گونه هــای مختلــف جنــس چغنــدر، تعــداد ســی و 
ســه هــزار نمونــه بــذر ژرم پالســم زراعــی چغندرقنــد )working collection( کــه در قالــب برنامه هــای 
اصالحــی متعــدد تهیــه و ارزیابــی شــده اند در شــرایط اســتاندارد نگهــداری می شــود. ایــن ژرم پالســم عظیــم 
و گران مایــه پشــتوانه ایــن مؤسســۀ در تهیــه ارقــام چغندرقنــد بــا صفــات مختلــف می باشــد و هرســاله بالــغ 

بــر هــزار راس شــمار بــه آن اضافــه می گــردد. 

مقدمه 

ــي بســیاري از  ــان و زیســتگاه اصل ــي در جه ــي گیاه ــر توارث ــز ذخای ــن مراک ــي از غني تری ــران یک کشــور ای
ــق  ــه متعل ــاي جنــسBeta اســت ک ــواده Chenopodiceae و گونه ه ــه خان ــي از جمل ــاي گیاه خانواده ه
بــه ایــن خانــواده مي باشــند. گونه هــاي وحشــي و بومــي عامــل مهمــی در تأمیــن کشــاورزی پایــدار و حفــظ 
ــه تنش هــای محیطــی یــا تنش هــای زنــده مثــل  محیــط زیســت بــوده و در تهیــه ارقــام زراعــی متحمــل ب
ــي  ــا پشــتوانه اصل ــن گونه ه ــارت دیگــر ای ــه عب ــادی برخــوردار هســتند. ب ــا از اهمیــت زی ــات و بیماری ه آف
ــد.  ــه تنش هــای زیســتي و غیرزیســتي به شــمار مي رون ــام مقــاوم ب ــژاد گیاهــان و تولیــد ارق ــراي اصــالح ن ب

پراكنش گونه هاي وحشي جنس Beta در ايران
ــت.  ــس Beta اس ــي جن ــاي وحش ــي از گونه ه ــتگاه برخ ــران زیس ــور ای ــود، کش ــاي موج ــاس گزارش ه ــر اس ب
بطوري کــه پارســا انتشــار جغرافیایي گونــه B.vulgaris ssp.maritima را در سیســتان و بلوچســتان، خرمشــهر، 
آبــادان و جزیــره ســیري ذکــر نمــوده اســت. صــادق مبیــن نیــز در کتــاب رســتني هاي ایــران ایــن مناطــق را مــورد 
ــي  ــش گیاه شناس ــط بخ ــران توس ــس Beta در ای ــي جن ــاي وحش ــع آوري گونه ه ــت. جم ــرار داده اس ــد ق تأیی
مؤسســۀ تحقیقــات جنگل هــا و مراتــع، مؤسســۀ بررســي آفــات و بیماري هــاي گیاهــي و مؤسســۀ تحقیقــات و 
اصــالح بــذر چغندرقنــد صــورت پذیرفتــه اســت. در بخــش گیاه شناســي مؤسســۀ تحقیقــات جنگل هــا و مراتــع 
ســه گونــه B.vulgaris ssp.maritima ، B. lomatogona و B. trigyna حفــظ و نگهــداري مي شــود. 
B. vulgaris ssp. ــاي ــه ه ــز گون ــي نی ــاي گیاه ــات و بیماري ه ــي آف ــات بررس ــۀ تحقیق ــوم مؤسس در هرباری
ــذر و نهــال  maritima و B. lomatogona موجــود مي باشــد. بانــک ژن مؤسســۀ تحقیقــات اصــالح و تهیــه ب

ــه اي اســت. ــي و علوف ــي، لبوی ــاي زراع ــواع فرم ه ــي از ان ــز داراي نمونه های نی

بانك ژن مؤسسۀ تحقيقات اصالح و تهيه بذر چغندر قند
مؤسســۀ تحقیقــات اصــالح و تهیــه بــذر چغندرقنــد از ســال 1369 اقــدام بــه جمــع آوری بــذر، شــماره گذاری 
و ثبــت اطالعــات مربــوط بــه نمونه هــاي مختلــف جنــس Beta نمــوده اســت. در حــال حاضــر، در مجمــوع 
ــه مختلــف از سرتاســر کشــور و همچنیــن از ســایر کشــورها گــردآوري شــده و اطالعــات مربــوط  256 نمون
بــه آنهــا ثبــت گردیــده اســت. از مجمــوع 256 نمونــه فــوق الذکــر تعــداد 212 نمونــه مربــوط بــه گونه هــاي 
وحشــي و فرم هــاي لبویــي و علوفــه اي داخلــي اســت و 44 نمونــه نیــز از کشــورهاي خارجــي دریافــت شــده 
اســت. از کل نمونه هــاي جمــع آوري شــده، 65 نمونــه مربــوط بــه گونه هــاي وحشــي و 191 نمونــه مربــوط 
 B. lomatogona و B. vulgaris ssp.maritima بــه فــرم هــاي لبویــي و علوفــه اي مي باشــد. دو گونــه
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امنیت و سالمت غذایی، ذخایر ژنتیکی

طــي چندیــن ســال در برخــي از اســتان هاي کشــور شناســائي و اقــدام بــه جمــع آوري بــذر آنهــا شــده اســت. 
 B. vulgaris ــه ــا گون ــه B. lomatogona تاکنــون فقــط در اســتان اردبیــل گــزارش شــده اســت ام گون
ــت.  ــده اس ــع آوري گردی ــائي و جم ــل شناس ــزگان و اردبی ــتان، هرم ــتان هاي خوزس ssp.maritima در اس
فرم هــاي لبویــي و علوفــه اي مربــوط بــه داخــل کشــور کــه در حــال حاضــر در بانــک ژن مؤسســه نگهــداري 
ــاي وحشــي از گســترش و  ــا گونه ه ــه شــده اند و در مقایســه ب ــف کشــور تهی مي شــوند از اســتان هاي مختل

پراکنــش بیشــتر و تنــوع باالتــري برخوردارنــد.
عــالوه بــر جمــع آوري نمونه هــاي داخلــي، بانــک ژن مؤسســۀ اقــدام بــه ارســال و دریافــت مــواد ژنتیکــي 
 B. ــر ــي نظی ــه اي و زیرگونه های ــي و علوف ــاي لبوئ ــي فرم ه ــامل برخ ــي ش ــاي دریافت ــت. نمونه ه ــوده اس نم

ــل مــي باشــند: vulgaris ssp. altimisia و همچنیــن گونه هــاي وحشــي ذی
1- B. vulgaris ssp. maritima                       2- B. lomatogona
3- B. pattelaris                                 4- B. procumbens
5- B. webbiana                                 6- B. coroliflora
7- B. macrorhiza                                8- B. intermedia
9- B. trigyna
منشا نمونه هاي ذکر شده متعلق به کشورهاي مختلف نظیر ترکیه، اسپانیا، ایتالیا، یونان، آلمان، فرانسه، 

تونس، هلند، سوئد و مصر مي باشد.

فعاليت هاي تحقيقاتي
ــي و  ــاي لبوی ــا نمونه ه ــي و احی ــي، بررس ــه ارزیاب ــدام ب ــي اق ــرح تحقیقات ــک ط ــب ی ــال 1374 در قال از س
ــي  ــورد ارزیاب ــه م ــداد 85 نمون ــد ســال تع ــد، و طــي چن ــه اي جمــع آوري شــده از ســطح کشــور گردی علوف
ــدازه  ــرگ، ان ــرگ و رگب ــرگ، دمب ــگ ب ــر، رن ــک نظی ــات مورفولوژی ــي ها صف ــن بررس ــي ای ــت. ط ــرار گرف ق
ــرم ریشــه، عملکــرد و ســایر  ــاي آن، ف ــگ پوســت ریشــه، گوشــت ریشــه و حلقه ه ــرگ، رن ــت ب ــرگ، حال ب
خصوصیــات تکنولوژیــک مــورد ارزیابــي قــرار گرفــت و بــه منظــور احیــا و تکثیــر نمونه هــاي مــورد بررســي، 
از نمونه هــا تعــدادي ریشــه کــه نمــادي از کل تــوده بــوده انتخــاب، ســیلو و بذرگیــري گردیــد تــا بــه ایــن 

ترتیــب مقــدار بیشــتري از بــذر آن هــا بدســت آیــد. 
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــف م ــي مختل ــوارد تحقیقات ــه در م ــک ژن مؤسس ــود در بان ــي موج ــاي وحش گونه ه

ــود. ــر اشــاره نم ــوارد زی ــه م ــوان ب ــه مي  ت ــه اســت، ک گرفت
بررســي ســیتوژنتیکي و تعییــن کاریوتیــپ ســه راس شــمار از گونــه B. maritima متعلــق بــه نقــاط - 

مختلــف کشــور و گونــه B. lomatogona . ایــن بررســي نشــان داد کــه گونــه B. lomatogona در ایــران 
داراي فــرم دیپلوئیــد اســت و فــرم تتراپلوئیــد آن در ایــران مشــاهده نشــد. 

 - B. lomatogona و B. vulgaris بررسي میوز در نتاج حاصل از تالقي 
- انتقال صفت گردي و صافي ریشه از چغندرهاي لبوئي و علوفه اي به چغندر قند)شکل1(.

ارزیابــي گونه هــاي وحشــي و زراعــي چغندرقنــد به منظــور تعییــن منابــع مقاومــت یــا تحمــل بــه ناقــل - 
و ویــروس عامــل بیمــاري ریزومانیــا

ــد -  ــد مول ــه نمات ــا تحمــل ب ــع مقاومــت ی ــي گونه هــاي وحشــي چغندرقنــد به منظــور تعییــن مناب ارزیاب
سیســت چغندرقنــد

انتقال صفت مقاومت به نماتد مولد سیست چغندرقند از گونه B. maritima به چغندر زراعي- 
 حفظ، احیا و تکثیر گونه B. lomatogona در منطقه رویش آن.- 
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ــاي -  ــه کولتیواره ــاوم Holly وWB42 ب ــع مق ــا از منب ــه ریزومانی ــت ب ــاي مقاوم ــا ژن ه ــال ژن ی  انتق
ــکل2( ــوژرم چغندرقند)ش من

انتقال تحمل به خشکی از برخی نمونه های علوفه ای به پایه های زراعی- 
ــذر  ــر ب ــا و تکثی ــه انجــام برســد، احی ــک ب ــه نزدی ــش روســت و می بایســت در آتی ــه در پی ــواردی ک    از م
ــت  ــی بایس ــن کار م ــت. ای ــده اس ــل ش ــارج واص ــورهای خ ــم از کش ــدار ک ــه مق ــه ب ــت ک ــی اس نمونه های
ــت  ــواد و ثب ــن م ــی ای ــی، بررس ــذر کاف ــه ب ــتیابی ب ــس از دس ــرد. پ ــورت گی ــه ص ــال ایزول ــی کام در محیط
ــواردی  ــر م ــل بیمــاری زا از دیگ ــه عوام ــت ب ــرای مقاوم ــی ب ــک و ارزیاب ــک، فیزیولوژی ــات مرفولوژی خصوصی

ــد.  ــام برس ــه انج ــت ب ــه می بایس ــت ک اس

B. procumbens                                   B. pattelaris

شکل 1. انتقال صفت صافی و گردی ريشه از چغندر علوفه ای به چغندر قند

شکل2. منبع مقاومت به بيماری ريزومانيا حامل ژن
 RZ2 B. vulgaris ssp. maritima (WB42)


