
نویسنده:
پروین صالحی شانجانی

1399

وزارت جهاد کشاورزی
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی

راهنمای جمع آوری بذر 

گیا هان منابع طبیعی ایران 



عنوان: راهنمای جمع آوری بذر گیا هان منابع طبیعی ایران 
نویسنده: پروین صالحی شانجانی

مدیر داخلی: شیوا پارسا نیک
ویراستاران ترویجی: فرانک صحرایی، نصیبه پورفاتح

ویراستار ادبی: سمیرا میرنظامی
تهیه شده در: مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، دفتر شبکه دانش و 

رسانه های ترویجی
ناشر: نشر آموزش کشاورزی

صفحه آرا: سبا سادات کرمانی پوربقایی
نمونه خوان: فتح اهلل بهرامی

شمارگان: 1000 جلد
نوبت چاپ: اول، 1399

قیمت: رایگان
مسئولیت درستی مطالب با نویسنده است.

Salehi Shanjani,Parvin صالحی  شانجانی، پروین : سرشناسه  
:   راهنمای جمع آوری بذر گیاهان منابع طبیعی ایران   / نویسنده    عنوان و نام پدیدآور 

پروین صالحی شانجانی  ؛ تهیه شده در مؤسسه تحقیقات جنگل ها و     
رسانه های ترویجی.  مراتع کشور، دفتر شبکه دانش و     

: کرج: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مؤسسه آموزش    مشخصات نشر  
و ترویج کشاورزی، نشر آموزش کشاورزی  ،1399.     

:   1۲۶ص.   : مصور)رنگی(،جدول)رنگی(.   مشخصات ظاهری 
 978-9۶4-5۲0-718-0  :  شابک  

: فیپا  وضعیت فهرست نویسی 
:   کتابنامه:ص.119-1۲۶.   یادداشت  

: بذرها -- ایران -- انبارداری -- دستنامه ها  موضوع  
Seeds -- Storage -- Iran -- Handbooks, manuals, etc. :  موضوع  

: بذرها -- ایران -- مبادله -- دستنامه ها  موضوع  
Seed exchanges -- Iran -- Handbooks, manuals, etc. :  موضوع  

: مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور. دفتر شبکه دانش و    شناسه افزوده  
رسانه های ترویجی   

: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی. مؤسسه آموزش و    شناسه افزوده  
ترویج کشاورزی. نشر آموزش کشاورزی   

 SB118/4 :  رده بندی کنگره  
 ۶31/5۲10955 :  رده بندی دیویی  

 7۲8330۶  :  شماره کتابشناسی ملی 

شماره ثبت در مرکز فن آوری اطالعات و اطالع رسانی کشاورزی 57847 به تاریخ 99/04/۲3 است.

نشانی: تهران، خیابان آزادي، بین نواب و رودکي، پالک ۲05، مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی،
 طبقه 1۲    تلفن: ۶۶4304۶5 | تلفکس: ۶۶4304۶4 | کد پستي: 145789۶۶8

ISBN:  978-964-520-718-0
 شابک: 978-9۶4-5۲0-718-0 



مخاطبان:

کارشناسان و مروجان پهنه های تولیدی �
اعضـای هیئت علمـی و دانشـجویان عالقه منـد در زمینه  �

حفاظـت از منابع طبیعـی ایران
عالقه مندان علوم ژنتیک و گیاهی �

اهداف آموزشی:

شـما پـس از مطالعـه ایـن دسـتنامه بـا بانـک ژن منابـع  �
طبیعـی ایـران و چگونگی جمـع آوری بذر منابـع طبیعی و نیز 
توصیه هـای کاربـردی جمـع آوری بـذور ارتودکـس )بـذوری 
کـه در اثـر خشـک و منجمدکـردن آسـیب نمی بیننـد( برای 

حفاظـت بلندمـدت در بانـک ژن آشنا می شـوید.





فهرست
عنوان                                                                            صفحه

فصل اول.......................................................................................................... 7
آشنایی با بانک ژن منابع طبیعی ایران.......................................................... 7
مقدمه............................................................................................................... 9
ضرورت ایجاد بانک ژن منابع طبیعی ایران .................................................. 11
تفاوت بانک ژن منابع طبیعی ایران با سایر بانک های ژن ........................... 14
فعالیت های عمده بانک ژن منابع طبیعی ایران............................................ 15
15 ....................................................... جمع آوری بذور گونه های انحصاری و نادر
17 ............................................................................ نگهداری و حفاظت از بذر ها 
21 ......................................................................................................... احیاء بذور 
ارزیابی بذر ها .................................................................................................... 24
27 ......................................................................................................... فصل دوم
27 ............................................................................ مبانی نظری جمع آوری بذر
مقدمه .............................................................................................................. 29
31 .......................................................... اصول تنوع ژنتیکی در جمع آوری بذر

در هر گونه بذر چند جمعیت جمع آوری شود؟............................................. 38
انتخاب جمعیت ها )مکان های جمع آوری(.................................................... 44
45 ............................................ در هر جمعیت، بذر چند گیاه جمع آوری شود؟
فصل سوم........................................................................................................ 49 
روش  های عملی جمع آوری بذر..................................................................... 49
51 ...................................................................... روش های عملی جمع آوری بذر
51 ...................................... بذر کدام گونه های گیاهی را  می توان ذخیره کرد؟

شناسایی صحیح گونه .................................................................................... 53
جمع آوری بذر با کیفیت................................................................................. 60
66 ............................................... اهمیت بررسی کیفیت فیزیکی بذر در عرصه
آزمون بررسی فیزیکی سالمت بذور در عرصه................................................ 69
تعداد استاندارد جمعیت و بذر ....................................................................... 71
برداشت بذر..................................................................................................... 76
توصیه های عمومی.......................................................................................... 81

فصل چهارم..................................................................................................... 85 



85 .................................................................................. ثبت اطالعات نمونه بذر
87 .................................................................................. ثبت اطالعات نمونه بذر
نحوه ثبت محل و موقعیت جمعیت................................................................. 87
تعیین شوری خاک.......................................................................................... 88
تشخیص خاک های آهکی.............................................................................. 89
90 ........................................................................................... تعیین بافت خاک 
زهکشی خاک.................................................................................................. 91
فرسایش خاک................................................................................................. 94
فرسایش بادي.................................................................................................... 94
فرسایش ورقه اي یا صفحه اي........................................................................... 95
97 ................................................................................................ فرسایش شیاري
98 ............................................................................................... فرسایش خندقي
فرسایش توده اي............................................................................................... 99
فرم زمین......................................................................................................... 100
100 ................................................................................................................. کوه ها
تپه ها.................................................................................................................. 101
فالت ها و تراس های فوقانی.............................................................................. 102
102 ......................................................................................... دشت های دامنه ای  
دشت های رودخانه ای ...................................................................................... 103
تیپ اراضی پست یا شور................................................................................... 103
تیپ دشت های سیالبی..................................................................................... 104
104 .................................................... تیپ واریزه ای بادبزنی شکل سنگ ریزه دار 
105 .................................................. تیپ آبرفت های بادبزنی شکل سنگ ریزه دار
تیپ اراضی مخلوط یا کمپلکس........................................................................ 105
تیپ اراضی متفرقه............................................................................................ 106

فصل پنجم....................................................................................................... 107 
مراقبت های پس از جمع آوری  بذر................................................................. 107
109 ........................................................................................ انتقال بذر از عرصه 
تمیزکردن بذور................................................................................................ 112
تحویل نمونه بذر به بانک ژن ......................................................................... 116
119 ...............................................................................................................  منابع



اول
فصل

آشنایی با 
بانک ژن منابع 

طبیعی ایران





مقدمه

بانـک ژن منابـع طبیعـی ایـران مکانـی بـا تجهیـزات 
سـردخانه ای و آزمایشـگاهی ویـژه  اسـت کـه بـرای نگهداری 
بلندمـدت بـذر گیا هان طبیعی اسـتفاده می شـود )شـکل 1(. 
بـه ایـن ترتیـب بانـک ژن منابـع طبیعـی گونه هـا ی گیاهـی 
طبیعـی و غیرکاشته شـده توسـط انسـان را برای صد ها سـال 
حفـظ می کنـد تـا اگـر بـه هـر دلیلـي گیاهـي در طبیعـت 
منقـرض شـد، بـا اسـتفاده از دانه هـاي ذخیره شـده در بانـک 
ژن بتـوان آن را دوبـاره تولیـد و در طبیعـت مسـتقر کـرد. 
عملیـات جمـع آوري، انتقـال و نگهـداري بـذر گیا هان بسـیار 
تخصصـي و پرهزینه اسـت؛ ولـی ازآنجاکه جمـع آوري و حفظ 
بـذور بـا حفاظـت از گیا هـان باعـث حفاظـت از اکوسیسـتم و 
اجـزاء زنده و غیرزنده آن، حفظ ذخایـر خاک و آب و در نهایت 
حفـظ حیـات روي کره زمین مي شـود، امروزه بسـیار متداول 

اسـت و بسـیار کارآمـد و مقرون به صرفـه ارزیابـي مي شـود.
اهداف تشکیل بانک ژن منابع طبیعی ایران عبارت اند از:

شناسایی و پایش تنوع ژنتیکی؛ _

جمع آوری  منابع گیاهی طبیعی؛ _

حفاظت منابع گیاهی طبیعی؛ _
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احیاء نمونه  بذرهای1 حفاظت شده؛ _
ارزیابی نمونه  بذرهای حفاظت شده؛ _
آماده سازی و بهره برداری از منابع گیاهی طبیعی؛  _
ثبت و مبادله مواد ژنتیکی. _

 

شکل 1- نمایی از سردخانه بانک ژن منابع طبیعی

از  جمع آوری شده  بذور  به   )Accession( اکسشن  یک  یا  بذر  نمونه  یک   -1
گیا هان مختلف یک گونه در یک جمعیت اطالق می شود. بذور یک اکسشن گیا هانی 
از  هر گیاه(  )به ازای  تا 150 بذر  شامل 100  معموالً  نیستند،  در خطر  و  نادر  که 
100 تا 150 گیاه است که با فاصله 10 تا 15 متر قرار دارند. بذور یک اکسشن در 

یک پاکت قرار داده می شود و یک کد میدانی دریافت می کند.
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ضرورت ایجاد بانک ژن منابع طبیعی ایران 
گیا هـان تأمین کننده اکسـیژن، سـوخت، مواد سـاختمانی، 
کاغـذ و هـزاران مـاده دیگـر بـرای انسـان ها هسـتند و همـه 
مـا بـرای تأمیـن غـذا وابسـته بـه آن هـا هسـتیم. گیا هـان بـا 
جـذب دی اکسـیدکربن و تبدیـل آن بـه مـواد گیاهـی، نقـش 
مهمـی در مبـارزه بـا تغییـرات آب و هوایی ایفـا می کنند؛ ولی 
بهره بـرداری بیش ازحـد، ازبین بـردن گیا هـان و تغییـر کاربری 
اراضـی، و تغییـرات آب و هوایی کـه در اثـر فعالیت های مخرب 
انسـان صـورت می گیـرد، بـه ازبین رفتـن گونه هـای گیاهـی 

منجر می شـود. 
باتوجه به اهمیت منابع طبیعی، قانون اساسی جمهوری اسالمی 
ایران در اصل 45 به صراحت وظیفه حفاظت از منابع طبیعی را 
به دولت سپرده است. ازآنجایی که به دلیل وسعت عرصه هاي 
طبیعي امکان حفاظت از همه گیا هان در زیستگاه هاي شان 
امکان پذیر نیست، جمع آوري دانه هاي گیا هان و نگهداری 
آن ها در بانک ژن بهترین گزینه برای حفاظت از منابع گیاهی 
است. به این ترتیب بانک ژن منابع طبیعی ایران از سال 1373، 
به عنوان تنها نماینده دولت، حفاظت از بذور گونه های طبیعی 
را به عهده گرفته است. تا سال 1398 نزدیک به 48,000 نمونه 
بذر از 4,000 گونه گیاهی جمع آوری شده از استان های مختلف 

در بانک ژن منابع طبیعی ایران نگهداری می شود )شکل ۲(.
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ک ژن منابع طبیعی ایران 
شکل ۲- تعداد اکسشن نگهداری شده در بان

ک استان
)تا سال 1398( به تفکی
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گیا هـان بسـیاری وجـود دارند که بـرای انسـان مفیدند، 
ولـی تعـداد بسـیار زیـادی نیـز وجـود دارنـد کـه در آینـده 
مـوارد مصـرف آن هـا مشـخص خواهـد شـد. در دنیـا بیـش 
از 30,000 گونـه گیاهـی خوراکـی وجـود دارد کـه فقـط 
تعـداد بسـیار کمـی از آن هـا در کشـاورزی مورد اسـتفاده 
قـرار می گیرنـد. بـا افزایـش جمعیـت و کمبود منابـع طبیعی 
مطمئنـاً در آینـده انسـان نیازمنـد اسـتفاده از گونه هـای 
گیاهـی بیش تـری اسـت. ادامـه تغییـر آب و هـوای کره زمین 
بـه تغییـر فصول رشـد منجر می شـود. به این ترتیـب مناطقی 
کـه درحال حاضر کشـت و زرع می شـوند ممکن اسـت در 
آینـده قابل اسـتفاده نباشـند. به عـالوه کاربـرد گیا هـان در 
پزشـکی رو به افزایش اسـت. درحال حاضر حدود 70 درصد 
جمعیـت جهـان با اسـتفاده از روش های سـنتی از گیا هان 
دارویـی بـرای درمـان بیماری هـای خـود اسـتفاده می کنند. 
ایـن در حالی اسـت کـه امروزه فقـط از ۲0 درصـد گیا هان 
به عنـوان دارو استفاده می شـود. پیش بینی می شـود جنبـه 
دارویی سـایر گیا هان در آینده کشـف شـود و مورد اسـتفاده 
قرار گیـرد. به همیـن دلیـل بانـک ژن منابـع طبیعی بـا تمام 
تـوان سـعی می کند تـا از انقـراض گونه هـای گیاهـی ایـران 

جلوگیری کنـد.
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تفاوت بانک ژن منابع طبیعی ایران با سایر بانک های ژن 

بانک هـای ژن عمومـاً بـرای حفاظـت از ارقـام و توده هـای 
بومـی کشـاورزان و نیـز تأمیـن منابـع گیاهـی برنامه هـای 
به نـژادی تأسـیس می شـوند. ولـی بانـک ژن منابـع طبیعی 
مسـئول حفاظـت از گونه هـای گیاهـی طبیعـی و گونه هایـی 
اسـت کـه توسـط انسـان کاشـته نمی شـوند. هـدف بانـک ژن 
منابـع طبیعـی حفاظـت از گیا هـان، به ویـژه گیا هـان بومـی، 
انحصـاری، در معـرض انقـراض و مفیـد بـرای آینده اسـت. این 
نهـاد تـا سـال 1398 حـدود 50 درصـد از گونه هـای گیاهـی 
طبیعـی ایـران را ذخیره کـرده و قصد دارد بـذر کلیه گونه های 
قابل حفاظـت را ذخیـره کنـد. اولویت بانـک ژن منابع طبیعی، 
گیا هان و رویشـگاه هایی اسـت که بیش از سـایرین در معرض 
خطـر تغییـرات آب و هوایـی و فعالیت های انسـانی قـرار دارند. 
به عـالوه بانـک ژن منابـع طبیعی توجه ویژ ه ای بـه حفاظت از 
گیا هانـی دارد کـه با خطـر انقـراض مواجه اند یا قابل اسـتفاده 

در کشـاورزی هستند.
مؤسسـه  طبیعـی  منابـع  ژن  بانـک  خدمـات  اهمیـت 
تحقیقـات جنگل هـا و مراتـع کشـور به عنـوان تنهـا نماینـده 
دولـت در حفاظـت از بذور منابع طبیعی گیاهی، قابل مقایسـه 
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بـا هیچ یـک از بانک هـای ژن ایـران نیسـت. بانـک ژن منابـع 
طبیعـی مؤسسـه تحقیقـات جنگل ها و مراتـع با نگهـداری از 
بـذور 4,000 گونـه گیاهـی ایـران، نه تنهـا بیش تریـن تنـوع 
گیاهـی زنـده در واحـد مترمربـع را در ایـران و کشـور های 
منطقـه دارد، بلکـه بـا عرضه این بـذور به تمامی دانشـگاه ها و 
مراکـز تحقیقاتـی نقـش مهمـی در عرصـه پژوهـش کشـور 

ایفا می کنـد.

فعالیت های عمده بانک ژن منابع طبیعی ایران

جمع آوری بذور گونه های انحصاری و نادر

گونه هـای انحصاری و نادر حـدود ۲4 درصد از کل فلور ایران 
را بـه خـود اختصـاص می دهنـد. جمـع آوري بذر هـا و نگهداري 
آن هـا در محلـي امن و مطمئن )بانـک ژن منابع طبیعی(، برای 
جلوگیـري از انقـراض کامـل ایـن گیا هـان مهم تریـن هـدف 
مؤسسـه تحقیقـات جنگل ها و مراتع کشـور اسـت. از مهم ترین 
اهـداف مؤسسـه تحقیقـات جنگل هـا و مراتـع می تـوان بـه 
فعالیت هـای زیـر اشـاره کـرد: تهیه فهرسـت گیا هـان نادر و 
انحصـاري در اسـتان هاي مختلـف و تعیین محـل پراکنش دقیق 
آن هـا بـا اسـتفاده از منابـع گیاه شناسـی، شناسـایي مناطق 
اکولوژیکـي مختلـف در هر اسـتان، شناسـایی و معرفي گونه هاي 
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نـادر در هر اسـتان، جمـع آوري بذر و نمونه هـاي هرباریومي و 
انتقـال آن هـا به محـل بانک ژن و هرباریوم مؤسسـه تحقیقات 
جنگل ها و مراتع کشـور، بر اسـاس شـرایط و روش هاي معمول 

در فنـاوری و نگهـداري بذور در زمان هـاي طوالنی. 
جمـع آوری  بذر گیا هان )شـکل 3( طی فراینـدی پرهزینه و 

دشـوار بـه ترتیب زیر انجـام می گیرد:
1. کسب مجوز جمع آوری؛  

۲. تهیه فهرست از گونه های مورد نظر؛
3. سفر های جمع آوری بذر؛ 

4. یافتن و شناسایی گیا هان و تهیه نمونه هرباریومی؛
5. ارزیابی سالمت بذر در عرصه؛ 

۶. برداشت بذر طبق روش های استاندارد؛ 
7. ثبت اطالعات رویشگاهی بذر؛  
8. تصویربرداری از گیاه در عرصه؛

9. مراقبت از بذور جمع آوری شده؛ 
10. تمیزکردن اولیه بذر؛

11. شناسایی گیاهان؛ 
1۲. انتقال بذر ها به بانک ژن منابع طبیعی.
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شکل 3- جمع آوری بذر توسط جمع آوری کننده

نگهداری و حفاظت از بذر ها 

حفاظـت از بـذر در بانـک ژن منابـع طبیعـی و سـایر 
بانک هـای ژن دنیـا به انسـان امـکان می دهد که بـا نوآوری، 
تطابـق و انعطـاف بـا تهدید هـای زیسـت محیطی در حـال و 
آینـده مقابلـه کند. بذر هایـی که در بانـک ژن منابع طبیعی 
ایـران نگهـداری و حفاظت می شـوند به طور فزاینـد ه ای در 
تحقیقـات مربوط به مـواد غذایی، کشـاورزی، جنگل، مرتع، 
بهداشـت و ترمیـم اکوسیسـتم بـه کار گرفتـه می شـوند. بـا 
روشن ترشـدن تأثیرات سـوء تغییـرات آب و هوایـی، معرفی 
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بیش تـر و  روز  هـر  انحصـاری  بومـی و  وحشـی  گونه هـای 
بیش تـر اهمیـت خـود را نشـان می دهند. 

جمـع آوری و نگهداری بیـش از 4,800 نمونه بذر در طول 
۲5 سـال فعالیـت بانک ژن منابـع طبیعی مؤسسـه تحقیقات 
جنگل هـا و مراتـع با صـرف هزینه بسـیار زیادی محقق شـده 
اسـت. بـذر یـک انـدام زنـده گیاهی اسـت کـه در گونه های 
مختلـف طول عمـر متفاوتی دارد. بنابرایـن حفاظت از ذخایر 
ارزشـمند بانـک ژن نیازمند بررسـی مسـتمر قـوه نامیه بذور و 
احیـاء آن هاسـت )شـکل های 4 و 5(. مقـدار بـذر کلکسـیون 
پایـه و فعـال بایـد بـه قـدری باشـد کـه عـالوه بـر احیـا برای 
دفعـات متعـدد آزمـون قوه نامیـه بـذور و نیز نگهـداری نمونه 
بـذر در بانـک پشـتیبان نیـز کفایت کنـد. هر نمونـه بذری که 
وارد بانـک ژن منابـع طبیعـی ایـران می شـود، در فراینـد زیر 

قرار می گیـرد:
1. کنترل مقدماتی بذر های وارده و متعلقات آن؛ 

۲. پاک کردن بذر ها؛ 
3. تخمین خلوص، سالمت و رسیدگی بذر؛  

4. بررسی مقدار رطوبت بذر؛ 
5. تعیین نیاز های انبار داری؛  
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۶. بررسی جوانه زنی و قوه  نامیه بذور؛ 
7. خشک کردن بذر ها؛  

8. قراردادن بذر ها در سردخانه های پایه و فعال؛ 
9. ثبت اطالعات در پایگاه اطالعات؛ 

10. تهیه گزارش از کیفیت و کمیت نمونه بذرها؛
11. بررسی دور ه ای قوه نامیه بذور؛ 
 1۲. تبادل بذور با اهداف تحقیقاتی. 

شکل 4- آزمون  بررسی جوانه زنی در آزمایشگاه تکنولوژی بذر

از ابتداي تأسـیس بانک ژن منابع طبیعي تا سـال 1398، 
در قالـب طرح هاي جمـع آوري بذر گیا هان مرتعـي، دارویي و 
جنگلـي، نزدیـک بـه 48,000 نمونه بـذر گیاهـي جمع آوري 
شـده کـه ایـن نمونه هـاي گیاهـي شـامل 933 جنـس و 
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3,550 گونـه گیاهي اسـت. تعـداد 47,799 نمونه بذر شـامل 
۲1,700 نمونـه بـذر مرتعـي، ۲1,500 نمونه بـذر دارویي، 
۲,5۶9 نمونـه بـذر جنگلـي و ۲,000 نمونـه بـذر از سـایر 
گونه هاسـت )جـدول 1(. تعـداد 933 جنـس گیاهـي موجود 
بانـک ژن متشـکل از 350 جنـس مرتعـي، 415 جنـس  در 
دارویـي، 110 جنـس جنگلـي و 58 جنـس مربـوط به سـایر 
مرتعـي،  گونـه   1،491 شـامل  تعـداد  ایـن  جنس هاسـت. 
1,۶41 گونـه دارویـي، ۲4۲ گونه جنگلي و 17۶ مورد از سـایر 

گونه هاسـت. 

جدول 1- غنای گونه ای بذر های بانک ژن )مرداد 1398(

نوع ذخایر ژنتیکی 
تعداد نمونه تعداد گونهتعداد جنسبانک ژن

بذر

کلکسیون بذر 
3501491۲1700گیا هان مرتعی 

کلکسیون بذر 
4151۶41۲1500گیا هان دارویی

کلکسیون بذر 
110۲4۲۲599گیا هان جنگلی
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نوع ذخایر ژنتیکی 
تعداد نمونه تعداد گونهتعداد جنسبانک ژن

بذر

سایر )بذور خارجی و 
5817۶۲000غیر از سه دسته باال( 

933355047799جمع کل 

 

شکل 5- آزمون های تعیین وزن هزاردانه در آزمایشگاه تکنولوژی بذر

احیاء بذور 

خشـک و منجمدکـردن بـذر باعـث افزایـش طـول عمر آن 
می شـود و سـرعت فراینـد پیـری را کنـد می کنـد. در بانک ژن 

ادامه جدول 1- غنای گونه ای بذر های بانک ژن )مرداد 1398(
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منابـع طبیعـی، بـذور گونه های گیاهی پس از خشک شـدن در 
دمای زیر صفر قرار داده می شـوند، ولی نهایتاً بذر های خشـک 
نیـز در طـول زمـان از بیـن می رونـد. بـه همیـن دلیـل، قدرت 
جوانه زنـی بـذور به صـورت دور ه ای اندازه گیری می شـود و 
در صـورت افـت قـدرت جوانه زنـی، بذر هـا در فراینـد احیـاء 
قرار می گیرنـد. منظـور از احیـاء نمونه های ژنتیکـی، تولید بذر 
جدیـد از نمونـه بذر هـای موجـود اولیـه اسـت، به طـوری کـه 
بـذر دارای حداکثـر کیفیـت و ترکیـب ژنتیکی مشـابه بـا نمونه 

باشـد.  اصلی  بذر 
مهم تریـن هـدف احیـای نمونه  بذرهـا، تولید بذری اسـت 
کـه از لحـاظ سـاختار ژنتیکـی تفاوتـی بـا نمونـه اولیـه بـذر 
نداشـته باشـد. ازآنجایی کـه نیل به ایـن هدف بسـیار پرهزینه 
اسـت، بانک هـای ژن بـرای منطقی سـازی هزینه هـا از دو 

راهـکار اسـتفاده می کننـد:
احیـاء بـذور کلکسـیون پایـه )سـردخانه 18- درجـه  _

سـانتی گراد(: در احیـاء نمونه  بذر برای اسـتفاده در کلکسـیون 
پایـه، بایـد تمهیدات الزم به  کار  گرفته شـود تا بذر در شـرایط 
گلخانـه ای ویـژه، بـدون حضـور گـرده خارجـی و بـا باالتریـن 
کیفیـت ممکـن تولیـد و ارائـه شـود. بـذور تولیـدی سـاختار 
ژنتیکـی کامـاًل مشـابهی بـا نمونـه اولیه بـذر دارند کـه طبیعتاً 

ایـن فراینـد بسـیار پرهزینه اسـت.
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 احیاء بذور کلکسیون فعال )سردخانه 4+ درجه سانتی گراد(:  _
در احیاء نمونه  بذر برای استفاده در کلکسیون فعال، بذر می تواند 
در مزرعه و با باالترین حد سالمت تولید شود. ساختار ژنتیکی 
اولیه بذر تا حدودی متفاوت است، زیرا  با نمونه  بذور تولیدی 
گرده افشانی با گرده خارجی در مزرعه اجتناب ناپذیر است. این 
راهکار بسیار کم هزینه تر از راهکار قبلی است. در این صورت، 
بذور تولیدشده باید سالم و عاری از هرگونه عامل بیماری زا یا 
آفت باشد. همچنین باید دارای بیشینه قوه نامیه باشد و بتواند 

قوه  نامیه خود را در بلندمدت حفظ کند.
مهم ترین اصول در فرایند احیا عبارت اند از:

تعـداد ایدئـال والدین بـرای احیای هر نمونه بـذر )بدون  _
ازدسـت رفتن آلل هـای نـادر( بیـن 150 تـا ۲۲0 بوتـه اسـت. 
مقـدار بـذر الزم بـرای احیـاء باید به قدری باشـد تا دسـتیابی 
بـه حداکثـر کیفیـت و نیـز تطابـق کامـل بـا سـاختار ژنتیکی 
نمونـه اصلـی فراهـم شـود و بتوانـد کامـاًل وضعیـت ژنتیکـی 
نمونـه اصلـی را حفـظ کنـد. مقـدار بذر بایـد کافی باشـد، زیرا 
ممکـن اسـت بـه دالیلـی کل عملیـات احیـا ناموفـق باشـد. 
بنابرایـن با احتسـاب احتمال ازدسـت رفتن یک کشـت معین، 
انـدازه واحـد بـذر کلکسـیون پایه و فعـال باید بیش تـر در نظر 

گرفته شـود. 
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کاشـت و داشـت نمونه هـا  تـا پیـش از گرده افشـانی  _
بایـد بـه گونه ای باشـد که گیا هانی قوی و سـالم بـرای تولید 

بیش تریـن مقـدار بـذر تولید شـود.

مدیریـت گلخانه یـا مزرعـه در زمان گرده افشـانی باید  _
بـه گونه ای باشـد که گرده افشـانی بـا گرده خارجـی محدود 

شـده و گرده افشـانی مؤثر میـان نمونه ها  تضمین شـود.

ارزیابی بذر ها 

بـرای بهره بـرداری از بیش تریـن کارایی منابـع ژنتیکی، 
شـناخت ویژگی هـای مختلـف نمونه هـای بذر ضـرورت دارد. 
بررسـی عملکـرد نمونه های بذر بر اسـاس ارزیابی ویژگی های 
مختلـف صـورت می گیرد )شـکل ۶(. مهم تریـن خصوصیات 

مـورد بررسـی در ارزیابـی نمونه بذر هـا عبارت اند از:
1- خصوصیات ریخت شناسی

توصیـف ریخت شناسـی گیاهـان  در واقـع اولیـن نشـانگری 
بـود که بـرای ارزیابی تنـوع ژنتیکـی استفاده می شـد. تفاوت های 
ریخت شناسـی نتیجـه جهش هـای قابل رؤیـت در وضعیت 
ظاهـری گیاهـان هسـتند و در صورتی می تواننـد به عنوان 
نشـانگر ژنتیکـی اسـتفاده شـوند کـه مشـاهده آن هـا در طیـف 

وسـیعی از محیط هـای مختلـف تکرارپذیر باشـد.
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2- خصوصیات سازگاری
این خصوصیات شـامل ویژگی هایی اسـت که به تنش های 
زنـده و غیرزنـده سـازگاری نشـان می دهنـد. باتوجه بـه اینکـه 
نمونـه  بذرهـای بانـک ژن از گیا هـان منابـع طبیعـی هسـتند، 
سـازگاری خوبـی نشـان می دهنـد و تـوان تحمـل تنش هـا را 
دارنـد. شناسـایی توانایـی سـازگاری نمونه  بذرهـا ارزش زیادی 

بـرای سـازگاری با شـرایط نامعین آینـده دارد.
3- ارزیابی ژنتیکی

ارزیابی هـای ژنتیکـی عمدتاً شـامل ارزیابی بیوشـیمیایی، 
پروتئینـی، مولکولـی و سـیتوژنتیکی اسـت. امـروزه مشـخص 
ماننـد  تکمیلـی  نشـانگر های  از  اسـتفاده  کـه  اسـت  شـده 
نشـانگر های مولکولی و سـیتوژنتیکی در کنار نشانگر های 
ریخت شناسـی، ارزیابـی بسـیار جامع تـر و دقیق تـری از تنوع 

ژنتیکـی گیاهـی را امکان پذیـر می سـازد. 
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شکل ۶- کشت بذر ها برای تکثیر، احیا، شناسایي و ارزیابي ذخایر ژنتیکي؛ 
شامل: کشت بذر در گلخانه )الف(، کشت نهال در مزرعه )ب(، داشت گیا هان 

در مزرعه )ج( و جمع آوری گیا هان برای برآورد وزن تر و خشک )د(. 



دوم
فصل

مبانی نظری 

جمع آوری بذر





مقدمه 

تنوع زیسـتی جهانی1، از جمله تنوع گیا هان وحشـی، دارای 
ارزش اکولوژیکـی و اقتصـادی و فرهنگـی انکارناپذیری اسـت. در 
طـی دهه هـای اخیـر تنـوع زیسـتی جهانـی به شـدت کاهـش 
یافتـه و فرسـایش ژنتیکی گونه های بسـیاری را بـا خطر انقراض 
مواجه سـاخته اسـت. روش اصلی جلوگیری از فرسـایش ژنتیکی 
گونه هـای گیاهـی، حفاظـت از آن ها در زیسـتگاه طبیعی شـان 
)حفاظـت in situ( اسـت. بااین حـال، حفاظـت گیا هـان خارج از 
زیسـتگاه طبیعی شـان )حفاظـت ex situ( نیـز نقـش مهمـی در 

جلوگیـری از انقـراض آن ها دارد. 
از  بانک هـای ژن یکـی  بـذر در  نگهـداری  جمـع آوری و 
راه هـای مؤثـر و عملـی حفاظـت از تنـوع ژنتیکـی گیا هـان 
اسـت. بذور جمع آوری شـده منبع با ارزشـی بـرای حفاظت از 
گونه هـا، احیـاء رویشـگاه ها و اصـالح گیا هان هسـتند. هدف 
بانـک ژن منابـع طبیعی حفاظـت از گیا هان، به ویـژه گیا هان 
بومـی، انحصـاری، در خطـر و مفید بـرای آینده اسـت. اولویت 
بانـک ژن منابـع طبیعـی بـا گیا هـان و رویشـگاه هایی اسـت 
کـه بیش از سـایرین در معـرض خطر تغییـرات آب و هوایی و 
فعالیت هـای انسـانی قـرار دارنـد. به عـالوه، بانـک ژن منابـع 

1- Global biodiversity
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طبیعـی توجـه ویـژ ه ای بـه حفاظـت از گیا هانـی دارد کـه با 
خطـر انقراض مواجه اند یا در کشـاورزی قابل استفاده هسـتند.

بذر های ذخیره شده در هر بانک ژنی باید دارای استاندارد هایی 
باشند. ویژگی های یک مجموعه بذر برای حفاظت بلندمدت 

منابع ژنتیکی به شرح زیر است:
دقیقاً شناسایی شده باشند؛ _
نماینده تنوع ژنتیکی گونه و جمعیت هدف باشند؛ _
قوه نامیه باال و طول عمر قابل قبولی داشته باشند؛  _
اطالعات رویشگاه محل جمع آوری بذور ثبت شده باشد؛ _
تعـداد بـذر در نمونـه بـذر کافی باشـد تا تبـادل بذر  _

امکان پذیر شـود.
برای جمع آوری استاندارد بذر، عالقه مندان و جمع آوری کنندگان 
بذر باید با روش ها و تکنیک های جمع آوری استاندارد بذر آشنا 
باشند؛ زیرا اگر جمع آوری بذر طبق مطابق روش های علمی 
انجام نشود، نه تنها از ارزش کلکسیون های بذری موجود در 
بانک های ژن کاسته خواهد شد، بلکه می تواند بقاء جمعیت های 

گونه های گیاهی را به خطر بیندازد. 
برخـالف گیا هـان زراعـی کـه تنـوع ژنتیکـی محـدودی 
دارنـد و اطالعـات زیادی از زیست شناسـی آن هـا در اختیار 
اسـت، گیا هان وحشـی تنوع ژنتیکـی و فیزیولوژیکی بیش تری 
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دارنـد و اطالعـات الزم درباره سیسـتم های تولیدمثلـی، زمان و 
نحـوه رسـیدن بـذر ایـن گیا هان محدود اسـت )شـکل 7(. 
بـذور  جمـع آوری  دشـواری  اصلـی  دالیـل  چالش هـا  ایـن 
گونه های وحشـی نسـبت به گیا هـان زراعی هسـتند. بنابراین 
الزم اسـت جمع آوری کننـده بـذر گیا هـان وحشـی بـا علـوم 
گیاه شناسـی آشـنایی داشـته باشـد. بـه جمع آوری کننـدگان 
بـذر توصیه می شـود دانـش خـود را در زمینـه علـوم گیاهـی 

دهند.  افزایـش 
 

شکل 7- غنای گونه ای و تنوع درون جمعیتی در مراتع ایران

اصول تنوع ژنتیکی در جمع آوری بذر

تنوع ژنتیکی در سه سطح اکوسیستم، گونه و ژن قابل ارزیابی 
است. آنچه مورد بحث این دستنامه و برنامه های جمع آوری بذر 
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است، تنوع در سطح گونه است. گوناگونی ای که در میان افراد 
)فنوتیپ ها( دیده می شود، ناشی از تفاوت در ساختار ژنتیکی 
)ژنوتیپی( و برهم کنش بین ژنوتیپ و محیط پیرامونی فرد است. 
پیش نیـاز جمـع آوری بـذر، شـناخت تنـوع ژنتیکـی گیـاه 
مـورد نظـر در سـطح جمعیـت و گونـه اسـت. در گیاهـان اهلی 
تنـوع ژنتیکـی به وسـیله مطالعـه خصوصیـات مورفولوژیکـی و 
ایزوآنزیمـی و  آزمایش هـای  طریـق  از  آللـی1  تنـوع  بررسـی 
اطالعـات  صورت می گیـرد.  دی اِن اِی۲  مسـتقیم  تحلیـل 
در  به نـدرت  غیراهلـی  گونه هـای  ژنتیکـی  تنـوع  بـا  مرتبـط 
مـوارد  اکثـر  در  بنابرایـن  اسـت.  جمع آوری کننـده  اختیـار 
جمع آوری کننده باید بر اسـاس گوناگونـی فنوتیپی، محیطی و 
اطالعـات عمومـی کـه از تنـوع ژنتیکـی گیا هـان مـدل وجـود 

دارد، برنامـه جمـع آوری خـود را اجـرا کنـد.

1- آلل شکلی از یک ژن یا یک لوکوس )جایگاه ژن روی کروموزوم( است. آلل  های 
مختلف یک ژن موجب بروز صفات مختلف می شوند. برای مثال آلل  های مختلف 
ژن رنگ گل، رنگ  های مختلفی در گل ها )زرد، قرمز، سفید و...( ایجاد می کنند. 
در یک موجود دیپلوئید هر ژن دو آلل دارد که اگر دو آلل ژن مورد نظر مختلف 
باشند موجود هتروزیگوت، و اگر یکسان باشند آن موجود هموزیگوت است. افراد 
یک جمعیت ممکن است غالباً هتروزیگوت باشند و آلل  های مختلفی داشته باشند، 
درحالی که افراد جمعیت دیگر ممکن است عموماً هموزیگوت باشند و دارای تعداد 

محدودتری آلل باشند.
2- DNA
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فراوانی دگرگشنی1 در گونه های گیاهی بسیار بیش تر 
گونه های  ۲0 درصد  فقط  که  به طوری  است،  خودگشنی۲  از 
گیا هان عالی به شکل خودگشنی تولید می شوند. ازآنجایی که 
بیش تر اطالعات گوناگونی ژنتیکی گیا هان از گونه های زراعی 
به  دست آمده است، مقایسه زیست شناسی گونه های زراعی با 
مقایسه  با  مثال،  برای  است.  مفید  آن ها  خویشاوندان وحشی 
گونه های علوفه ای و خویشاوندان وحشی آن ها مشخص شده که 
گونه های غیرزراعی دارای تمایز جمعیتی بیش تری در مقیاس 
گرد ه افشانی،  زمان  در  هستند و  میکروجغرافیایی  جغرافیایی و 
تنوع  می دهند،  نشان  بیش تری  تنوع  بذر  رسیدن  گل دهی و 
باالتری  تولیدمثلی بیش تری دارند و میزان دگرگشنی  سیستم 

نشان می دهند. 
بررسی رابطه بین صفات زیستی )مانند سیستم تولیدمثلی و 
یا علفی بودن( و تنوع ژنی  از نظر درختی  شکل زیستی گیاه 
)هتروزیگوزیتی( در میان جمعیت های گونه های مختلف 
نشان داده است که دانش نسبی درباره ویژگی های زیستی 
می تواند در شناخت توزیع تنوع ژنتیکی گونه هدف مؤثر باشد 
)جدول ۲(. دانشمندان اثر شناخت صفات زیستی، ویژگی های 
1- دگرگشنی به معنی انتقال دانه گرده یک گیاه روی کالله گیاهان دیگر از همان 

گونه است.
۲- خودگشنی به معنی انتقال گرده یک کالله به کالله همان گل یا سایر گل ها 

در همان بوته است.
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اکولوژیکی و ژنتیکی را بر استراتژی نمونه برداری بررسی کردند. 
آن ها متوجه شدند که برخالف گونه های بادگرد ه افشان، در 
گونه هایی که توسط حیوانات گرد ه افشانی می شوند، بذر غالباً 
به وسیله گرد ه افشانی والد نر روی پایه مادری ایجاد می شود. 
به این ترتیب جمعیت گیا هان دگرگشنی که توسط حیوانات 
گرد ه افشانی می شوند، ناهمگونی بیش تری نسبت به جمعیت 
گیا هان دگرگشنی دارند که توسط باد گرد ه افشانی می شوند. 
به این ترتیب طول و فصل گرد ه افشانی و ترکیب و فراوانی 
نسبی گرد ه افشان ها بر خودگشنی و دگرگشنی گیا هان یک 

جمعیت تأثیر می گذارند )شکل 8(. 

جدول ۲- ارتباط بین ویژگی های زیستی گونه و تنوع ژنتیکی بین جمعیت ها

ویژگی
تنوع ژنتیکی بین جمعیت  ها

زیادکم

وضعیت 
نهاندانگانبازدانگانسیستماتیکی

گونه  های چوبی فرم حیاتی
گونه  های یک سالهچندساله و درختی

فاقد تفاوت معنادارگستره جغرافیایی

گونه  های نواحی توزیع منطقه ای
معتدل-شمالی

گونه  های نواحی 
معتدل و گرمسیری
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ویژگی
تنوع ژنتیکی بین جمعیت  ها

زیادکم

گونه  های دگرگشن سیستم تولیدمثلی
گونه  های خودگشنبادگرد ه افشان

فاقد تفاوت معنی دارروش تکثیر

نحوه پراکنش بذر
پراکنش توسط 
جاذبه یا توسط 

حیوانات

پراکنش توسط 
جاذبه

گونه  های اول توالیگونه  های آخر توالیوضعیت توالی

 

شکل 8- گرده افشانی توسط حشرات

ادامه جدول ۲- ارتباط بین ویژگی های زیستی گونه و 
تنوع ژنتیکی بین جمعیت ها
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پیـش از طراحـی اسـتراتژی جمـع آوری بـذر، بایـد نـوع 
آلل هایـی را کـه در نمونـه وجـود خواهنـد داشـت پیش بینی 
انتخـاب تعـداد جمعیـت و  کـرد. جمع آوری کننـده بـذر بـا 
تعـداد گیاهـی کـه در برنامـه جمـع آوری قـرار می دهد 
می توانـد بـر نـوع آلل هایـی کـه در گیاهـان جمعیـت آینـده 
وجـود خواهند داشـت، تأثیـر بسـزایی بگـذارد. آلل ها در 
چهـار گـروه تقسـیم بندی می شـوند )جـدول 3(. بسـیاری از 
اسـتراتژی های جمـع آوری بذر که تاکنون اسـتفاده شـده اند، 
بـر اسـاس ایـن تقسـیم بندی بـوده اسـت. ایـن چهـار گـروه 

از: عبارت انـد 
آلل های عمومی )با فراوانی بیش از 5 درصد( با توزیع  _

گسترده: آلل هایی که حتی در نمونه کوچکی از یک جمعیت 
هم وجود دارند و تحت تأثیر روش جمع آوری بذر نیستند.

آلل های عمومی )با فراوانی بیش از 5 درصد( با توزیع  _
محلی: آلل های سازگاری که در اثر انتخاب طبیعی به وجود 
آمده اند و کارایی باالیی برای اصالح و احیاء جمعیت ها دارند. 
بذر  بیش تری  تعداد جمعیت  از  باید  آن ها  برای جمع آوری 

جمع آوری شود.
توزیع  _ با  درصد(   5 از  کم تر  فراوانی  )با  نادر  آلل های 

نمونه گیری  اندازه  درصورتی که  فقط  که  آلل هایی  گسترده: 
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بزرگ باشد، در نمونه بذر خواهند بود و روش جمع آوری تأثیر 
کمی روی حضور آن ها در نمونه بذر دارد.

آلل های نادر )با فراوانی کم تر از 5 درصد( با توزیع محلی:  _
این آلل ها در اثر جهش و نوترکیبی به وجود آمده اند و احتماالً 

در سازگاری با شرایط محل تأثیری ندارند.
مطالعـات نشـان می دهنـد که به طـور متوسـط 78 درصد 
از تنـوع ژنتیکـی هـر گونـه در درون جمعیت هـای آن گونـه 
قـرار دارد. بـه عبارتـی بخش عمـده محتوای ژنتیکـی بیش تر 
گونه هـای گیاهـی را می تـوان در یـک جمعیـت یافـت. ولـی 
محدودکـردن اسـتراتژی جمـع آوری بـذر بـه یـک جمعیـت 
باعـث ازدسـت رفتن ژن هـای نـادر و محلـی می شـود کـه در 
اثـر انتخـاب طبیعـی یـا جهـش در جمعیت هـای خـاص بـه  
وجـود آمد ه انـد. اگر هـدف وجود تعـداد بیش تـری آلل )ژن( 
در نمونه هـای یـک جمعیـت باشـد، بایـد بـذر تعـداد گیـاه 
بیش تـری جمـع آوری شـود. همان گونـه کـه در جـدول 3 
بـذر  نمونـه  یـک  آلل هـای عمومـی در  مشـاهده می شـود، 
کوچـک نیز یافت می شـوند؛ ولـی برای جمـع آوری آلل هایی 
کـه فراوانـی کمـی دارنـد بایـد بـذر از افـراد و جمعیت هـای 
روشـن تر هرچـه  عبـارت  بـه  بیش تـری جمـع آوری شـود. 
تعـداد بـذر جمع آوری شـده از یـک جمعیـت بیش تر باشـد، 
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تعـداد آلـل نـادر )آلل با فراوانـی کم تر از 5 درصـد( بیش تری 
در نمونـه بـذر حفاظـت می شـود.

جدول 3- چهار نوع آللی که در یک نمونه بذر می توان یافت

توزیع 
آللی

فراوانی آلل در یک لوکوس

آلل عمومی )با فراوانی 
بیش از 5 درصد(

آلل نادر )با فراوانی 
کم تر از 5 درصد(

گسترده

حتی در نمونه بذر کوچکی 
از یک جمعیت هم وجود 
دارد و تحت تأثیر روش 

جمع آوری بذر نیست.

فقط درصورتی که اندازه 
نمونه گیری بزرگ باشد 

در نمونه بذر خواهند بود 
و روش جمع آوری تأثیر 

چندانی بر حضور آن  ها در 
نمونه بذر ندارد.

محلی

آلل های سازگاری که 
در اثر انتخاب طبیعی به 
وجود آمده اند  و کارایی 

باالیی برای اصالح و احیاء 
جمعیت ها دارند.

این آلل ها در اثر جهش و 
نوترکیبی به وجود آمده اند 

و احتماالً در سازگاری 
با شرایط محل تأثیری 

ندارند.

در هر گونه بذر چند جمعیت جمع آوری شود؟

جمـع آوری بـذر از تمـام جمعیت هـا در گسـتره پراکنش 
یـک گونـه بسـیار اید ئـال اسـت، زیـرا جمـع آوری از تمـام 
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تنـوع ژنتیکـی گونـه امکان پذیـر می شـود. ولـی در عمـل 
ایـن روش به اسـتثناء گونه هـای بسـیار محـدودی کـه تمـام 
جمعیت هـای آن شـناخته شـد ه اسـت، امکان پذیـر نیسـت. 
بنابرایـن تصمیم گیـری در مـورد تعـداد جمعیت گونـه هدِف 
جمـع آوری بـه اهـداف طـرح و تأمیـن منابـع مالـی بسـتگی 
دارد. در گونه هایـی کـه اطالعاتـی مثـل سیسـتم تولیدمثلی، 
ویژگی های اکولوژیکی و توزیع و پراکنِش گونه شـناخته شـده 
اسـت، انتخـاب تعـداد جمعیـت دقیق تـر انجام می شـود. برای 
مثـال، در گیا هان چندسـاله چوبی دگرگشـن و بادگرد ه افشـان 
کـه تمایـز بیـن جمعیت هـا کـم اسـت، بخـش اعظـم تنـوع 
گونه هـا،  ایـن  در  دارد.  قـرار  جمعیت هـا  درون  ژنتیکـی 
جمـع آوری بـذر از تعـداد محـدود جمعیـت کافـی اسـت. 
درحالی کـه در گونه هـای یک سـاله خودگشـن کـه تمایـز 
بیـن جمعیت هـا زیـاد اسـت و بخـش عمـده تنـوع ژنتیکـی 
بیـن جمعیت هـا قـرار دارد، بایـد جمعیت هـای بیش تـری 
در برنامـه جمـع آوری بـذر قـرار گیرنـد. در گونه هایـی کـه 
توزیع پیوسـته ای ندارنـد و پراکنش آن ها قطعه قطعه اسـت 
)به طـوری کـه دارای جمعیت هـای ایزوله هسـتند( نیز تمایز 
ژنتیکـی بیـن جمعیت هـا زیـاد اسـت و بایـد جمعیت هـای 

بیش تـری در برنامـه جمـع آوری بـذر قـرار گیرنـد. 
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بـرای جمـع آوری مؤثـر تنـوع ژنتیکـی موجـود در یـک 
گونـه، بایـد بیش تریـن تعـداد جمعیتـِی ممکـن را در برنامـه 
متعـدد،  محدودیت هـای  به دلیـل  ازآنجایی کـه  داد.  قـرار 
امـکان جمـع آوری از تمـام جمعیت هـای یـک گونـه وجـود 
نـدارد، پیشـنهاد می شـود کـه به طـور میانگیـن 50 جمعیت 
از هـر گونـه در برنامـه جمـع آوری قـرار گیـرد. ولـی برخی 
دانشـمندان دیگر پیشـنهاد می کنند چنانچـه اطالعاتی درباره 
گونه هـای مـورد نظر در اختیـار جمع آوری کننده نباشـد، 
برنامـه جمـع آوری را می تـوان بـا پنـج جمعیـت در طـول 
گسـتره جغرافیایـی پراکنـش هـر گونـه شـروع کـرد. مرکز 
بین المللـی حفاظـت گیاهی جمـع آوری بذر پنـج جمعیت از 
هـر گونه )حتی بـرای گونه هایی که گسـترش وسـیعی دارند( 
را کافـی و مناسـب می دانـد. پنـج جمعیـت به طـور متوسـط 
۶7 تـا 89 درصـد کل آلل هـا را پوشـش می دهـد؛ ولـی در 
مـواردی کـه توزیـع گونـه محـدود اسـت و توزیـع پراکنش 
گونـه پیوسـته نیسـت، ایـن تعـداد جمعیـت کافـی نیسـت. 
مطالعـات نشـان می دهـد جمـع آوری بـذر از پنـج جمعیت 
از هـر گونـه کافی نیسـت و پیشـنهاد می شـود نمونه بـرداری 
بـذر از جمعیت هایـی صـورت گیـرد کـه اکوتیـپ متفاوتی را 
ایجاد می کننـد. طبـق نظـر دانشـمندان حداقل پنـج گروه 
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)هر گـروه شـامل یـک تـا دو جمعیـت و هـر گـروه نماینـده 
نواحـی کلیمایـی و ادافیکـی مختلـف باشـد( بایـد در برنامـه 
جمـع آوری قـرار گیـرد. به عبارتی نوع رویشـگاه و زیسـتگاه 

مـالک مهمـی در جمـع آوری بذر اسـت )شـکل 9(. 
 

شکل 9- توجه به جمع آوری بذر گیاهان از ارتفاع های مختلف 
در مناطق کوهستانی

سـؤالی کـه غالبـاً در جمـع آوری بـذر پیـش می آیـد این 
اسـت کـه کجـا یـک جمعیـت بـه پایـان می رسـد و جمعیت 
بعـدی شـروع می شـود؟ ایـن سـؤال از آنجایـی مهـم اسـت 
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کـه جمع آوری کننـده بایـد بـذور جمعیت هـای مختلـف را 
به صـورت جداگانـه جمـع آوری کنـد. ادغـام نمونـه بذر هـا 
باعـث ازبین رفتـن تفاوت هـای ژنتیکـِی بـاارزش جمعیت هـا 
می شـود. بنابرایـن الزم اسـت جمع آوری کننـده بـا آگاهـی 
از ویژگی هـای زیسـتی گونـه و شـناخت منطقـه مـورد نظر از 
جمعیت هـای مختلـف بذر جمـع آوری کند. موانعـی که باعث 
جداشـدن جمعیت ها می شـوند، از تبادل ژنتیکـی بین آن ها 
جلوگیـری می کننـد. رودخانه هـا، دره هـا، کوه هـا و جاده ها 
جمعیت هـا  بیـن  ژنتیکـی  تبـادل  از  کـه  هسـتند  موانعـی 
جلوگیـری می کننـد. بنابرایـن بـذور دو طـرف سـد و موانـع 
طبیعـی بایـد به صـورت جداگانـه جمـع آوری شـوند. اهمیت 
ایـن موانـع بـه روش انتشـار بـذر یـا گـرده گونـه مـورد نظـر 
بسـتگی دارد. در اکثـر گونه هـا پراکنـش بـذر یا گـرده محلی 
اسـت. بـذر در اغلـب گونه هـا در فواصـل کم تـر از 100 متـر 
منتشـر می شـود. گرده هایـی که با بـاد یا به وسـیله حیوانات 
منتقل می شـوند می توانند به فواصل دوردسـت انتشـار یابند. 
در گونه هایـی کـه گـرده یـا دانـه می توانـد در فواصل بسـیار 
دور انتشـار  یابنـد، جداشـدگی جمعیت هـا مطلق نیسـت. در 
مـواردی کـه هیـچ اطالعاتـی دربـاره پراکنـش و روش انتشـار 
گونـه در دسـت نیسـت، می توان فاصلـه ۲0 کیلومتـر را برای 
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جداکـردن دو جمعیـت مـالک قـرار داد. بیـن جمعیت هایـی 
کـه از نظـر موقعیـت جغرافیایی ۲0 کیلومتـر از یکدیگر فاصله 
دارنـد، تفاوت معنـاداری وجود دارد. اختالف هـای ژنتیکی که 
در اثـر گوناگونـی اکولوژیکـی به  وجـود می آیـد، اکوتیپ ها 
برنامه هـای  بـرای  اکوتیپ هـا  شناسـایی  را شـکل می دهند. 
احیایـی بسـیار مهم اسـت. اگـر دربـاره محـدوده جمعیت یا 
گوناگونـی اکوتیپـی تردید وجود دارد، بهتر اسـت تعداد نمونه 
بـذر افزایـش یابـد تـا در صورت کسـب اطالعات جدیـد بتوان 
نمونـه بذر هـای مجـاور را ادغـام کـرد. در رابطـه بـا فاصله 
تقریبـی دو جمعیـت در مناطق مختلف ایران پیشـنهادهای 
زیـر را می تـوان ارائـه کرد، ولـی توصیه عملی بانـک ژن منابع 
طبیعـی ایـران این اسـت کـه جمع آوری کننده بر اسـاس نوع 

رویشـگاه و زیسـتگاه تعـداد جمعیت را انتخـاب کند:

مناطق جلگه ای؛  _

مناطق بیابانی: فاصله 50 کیلومتر؛  _

در مناطق استپی: فاصله 30 کیلومتر؛  _

در مناطق مرطوب و نیمه استپی: فاصله 10 کیلومتر؛ _

مناطـق کوهسـتانی: تغییـر ارتفـاع بـه میـزان ۲00 تـا  _
از سـطح دریـا.  300 متـر 

نکتـه بسـیار مهمی کـه نبایـد از آن غفلت کرد این اسـت 
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کـه بایـد مشـخص شـود جمعیت مـورد نظـر خودروسـت، نه 
دست کاشـت. 

انتخاب جمعیت ها )مکان های جمع آوری(

چالـش اصلی در برنامه ریزی برای جمع آوری بذر، انتخاب 
جمعیت هایـی اسـت کـه بیش تریـن تنـوع ژنتیکـی را دارند. 
تنـوع ژنتیکـی یـک جمعیت بـه عوامل زیسـتی گونـه )مانند 
سیسـتم تولیدمثـل و نحـوه گرد ه افشـانی( و عوامل زیسـتی و 
غیرزیسـتی محیـط بسـتگی دارد. فشـار انتخـاب طبیعـی که 
در اثـر شـرایط محیطـی در مناطـق جغرافیایـی مختلف روی 
جمعیت هـای گونـه هـدف وارد می شـود، باعـث ایجـاد تمایز 
ژنتیکـی بیـن جمعیت هـای مختلـف هـر گونه می شـود. 
بهتـر اسـت زیسـتگاه ها بـر اسـاس داده هـای اکوجغرافیایـی 
)اطالعـات اکولوژیکـی و وضعیـت جغرافیایی( بـه بخش هایی1 
تقسـیم  شـوند. دو جمعیت از دو بخش که از نظر ویژگی های 
محیطـی بـا هـم تفـاوت دارنـد، از نظـر ژنتیکـی نیـز بـا هـم 
متمایـز خواهند بـود. بنابراین جمعیت هایی کـه در درون یک 
بخـش قـرار دارند، ویژگی های سـازگاری مشـابهی نیـز دارند. 

1- Sectore
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نرم افـزار سیسـتم اطالعـات جغرافیایـی )GIS(1 در مشـاهده 
اثـر محیـط بـر روی گونه هـا و انتخـاب اسـتراتژی جمع آوری 
بـذر بسـیار کاربـرد دارد. ایـن نرم افـزار بـا افزایـش تشـخیص 
تنـوع در گونه هـا و کاهـش هزینه سـفر های جمـع آوری بذر، 
بـه ابزار مهمـی بـرای افزایش کارایـی برنامه هـای جمع آوری 
بدل شـده اسـت. توصیه عملی بانـک ژن منابـع طبیعی ایران 
ایـن اسـت کـه جمع آوری کننـده بـر اسـاس نـوع رویشـگاه و 

زیسـتگاه محـل جمع آوری بـذر را انتخـاب کند. 

در هر جمعیت، بذر چند گیاه جمع آوری شود؟

قاعـدۀ کلـی این اسـت کـه تا جایـی کـه جمعیت به 
خطـر نیفتـد بایـد از تعـداد گیا هـان زیادی در هـر جمعیت 
بـذر جمـع آوری شـود. نمونه بـرداری به صـورت تصادفی و در 
محوطـه ای وسـیع انجام شـود. در صورت مشـاهده تفاوت 
محسـوس در ویژگی هـای رویشـگاه، بر اسـاس نوع شـرایط 
اکولوژیکـی، بـذور بایـد به صـورت جداگانـه مدیریـت شـوند و 

مخلوط نشـوند )شـکل 10(.

 
1- Geographic Information System
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شکل 10- جمع آوری بذر از گونه های کمیاب بدون آسیب زدن به بقای گونه

اطالعـات بسـیاری دربـاره جمـع آوری بذر منابـع ژنتیکی 
وجـود دارد کـه اکثـر آن هـا مربـوط بـه گونه هـای زراعـی 
هسـتند. اسـاس اسـتراتژی جمع آوری بـذر در گیا هان زراعی، 
حضـور 95 درصـد آلل هایی اسـت کـه دارای فراوانـی بیش از 
5 درصـد )یعنـی آلل هـای عمومـی( هسـتند. در این صـورت 
یـا  دگرگشـن  گونـه  یـک  در  از 30 فـرد  بـذر  جمـع آوری 
۶0 فـرد در گونـه خودگشـن )50 بـذر بـه ازاء هـر فـرد( 
کفایـت می کنـد. ولـی ازآنجایی کـه ممکن اسـت اطالعاتی 
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از سیسـتم تولیدمثلـی گونـه مـورد نظـر در اختیـار نباشـد، 
توصیـه می شـود در کلیـه گونه  هـا جمـع آوری بـذر حداقل 
از 50 فـرد )بـه ازاء هـر جمعیـت( انجـام شـود. همان گونـه 
کـه ذکـر شـد، ایـن توصیه هـا مربـوط بـه گیا هـان زراعـی 
بـا هـدف  بـذر  اسـت. در مبحـث حفاظـت طبیعـت وقتـی 
احیـا جمع آوری شـود، چنانچـه سـاختار ژنتیکـی و فراوانـی 
بـه  زیـادی  بـذر جمع آوری شـده شـباهت  نمونـه  آلل هـای 
جمعیـت مادری داشـته باشـند، سـازگاری بـا موفقیـت انجام 
می شـود. بـرای نیـل بـه ایـن هـدف پیشـنهاد می شـود در 
گیا هـان دگرگشـن، بـذر حداقـل ۲00 فـرد )50 بـذر بـه ازاء 
هـر فـرد( جمع آوری  شـود. در عمل، جمـع آوری در گونه های 
مختلـف بـا یک معیـار ثابـت انجـام نمی گیـرد. بررسـی بذور 
بانـک بـذر هـزاره سـوم1 نشـان داد کـه جمـع آوری بـذر در 
۲8 درصـد مجموعـه از 50 فـرد یـا بیش تـر، در 40 درصـد 
مجموعـه از 70 درصـد افـراد جمعیـت انجـام شـده اسـت. 
از  بیـش  جمعیـت  افـراد  تعـداد  کـه  مـوارد  ۲1 درصـد  در 
1,000 فـرد اسـت، جمـع آوری از حـدود 1,000 فـرد انجـام 
بنابرایـن پیشنهاد می شـود جمـع آوری حداقـل  شـده اسـت. 
از 50 گیـاه و در حالـت اید ئـال ۲00 گیـاه انجـام شـود. ایـن 
تعـداد بر اسـاس شـرایط محلی )از جمله کوچکـی جمعیت(، 
1- Millennium Seed Bank
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یک سـاله و چندسـاله بودن، میزان دسترسـی، زمان و کاربرد 
تغییر می کنـد.

گیا هـان  )به ویـژه  گیا هـان  از  بسـیاری  جمعیت هـای  بقـاء 
یک سـاله( وابسـته به بذوری اسـت که در هر سـال تولید می شود. 
بنابرایـن نحوه عملکـرد جمع آوری کننده نبایـد بقاء جمعیت های 
گیاهـی را بـه خطـر بینـدازد و در زمان جمـع آوری نبایـد بیش از 
۲0 درصـد کل بـذور رسـیده موجـود یـک گونه جمع آوری شـود. 
اگـر تعـداد بـذور جمع آوری شـده از یک گونه در یـک محل کافی 
نباشـد، بایـد در چند سـال متوالی و هر سـال به میـزان ۲0 درصد 
کل بـذور رسـیده موجود جمـع آوری صورت گیـرد و نمونه بذر ها 

بـا یـک کـد در بانک ژن ذخیره شـوند. 
جمـع آوری تعـداد کـم بـذر از هـر جمعیـت باعـث بـروز 
مشـکالتی از جملـه انتخـاب و فرسـایش ژنتیکـی می شـود. 
بـرای جلوگیـری از بـروز این مشـکالت و نیز کاهـش هزینه ها 
بایـد تعـداد بذر هـر نمونه بـذر )اکسشـن( کافی باشـد. قاعدۀ 
کلـی برای تعیین تعداد مناسـب بـذور در یک نمونـه بذر بین 
7,000 )بـرای گیا هـان نـادر و در خطـر( تـا ۲0,000 اسـت. 
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روش های عملی جمع آوری بذر

جمـع آوری بـذر گیا هان طبیعـی فرایندی تخصصی اسـت 
کـه بایـد با مجوز مؤسسـه تحقیقـات جنگل ها و مراتع کشـور و 
بـه سـفارش و اطـالع بانـک ژن منابـع طبیعـی صـورت گیـرد. 
تحقیقـات جنگل هـا و  مؤسسـه  بـه  غیروابسـته  عالقه منـدان 
مراتـع کشـور کـه دارای تخصـص پیش نیـاز جمـع آوری بـذر 
)علـوم گیاهـی( هسـتند، بایـد قبل از اقـدام به جمـع آوری بذر 
بـا بانـک ژن منابـع طبیعی ایران تمـاس بگیرند تـا توصیه های 
الزم دربـاره جمـع آوری بذر را دریافت کننـد. جمع آوری کننده 
باید اطالعات پایه از زیست شناسـی )شـامل سیستم تولیدمثل، 
روش پراکنـش بـذر و...(، فنولـوژی )زمان رسـیدن گل و بذر( و 
پراکنـش جغرافیایـی گونـه هـدف جمـع آوری کنـد. به عـالوه، 
جمع آوری کننـده بایـد اطمینـان حاصـل کنـد کـه بـذر گونه 

هـدف قابلیت نگهـداری در سـردخانه را دارد.

بذر کدام گونه های گیاهی را  می توان ذخیره کرد؟

»پیـری« فرایندی طبیعی اسـت که در تمـام موجودات و 
اندام هـای آن هـا از جملـه بذر ها اتفاق می افتد. خشک شـدن 
موجـب مـرگ موجـودات می شـود، ولـی بسـیاری از بذر هـا 
در برابـر خشک شـدن مقاومـت می کننـد و از بین نمی رونـد. 
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خشـک کردن سـرعت فراینـد پیـری را بـه تأخیـر می انـدازد، 
ولـی نهایتـاً بذر های خشـک نیز در طول زمـان از بین می روند. 
نتایـج تحقیقـات نشـان می دهـد که بذر هـای خشک شـده در 
برابـر یخ زدگـی مقاومـت نشـان می دهنـد و چنانچـه بذر هـای 
خشک شـده در دمای زیر صفر قرار داده شـوند، سـرعت فرایند 
پیـری بسـیار کند می شـود. خشـک و منجمدکردن بذر اسـاس 

فراینـد حفاظـت بـذر را در هر بانـک ژنی تشـکیل می دهد. 
بنابرایـن بذر هایی قابلیت ذخیره شـدن در دمـای زیر صفر 
را دارنـد کـه در صـورت خشک شـدن از بین نرونـد. گونه هایی 
کـه بذر هـای آن هـا به خشک شـدن تحمـل نشـان می دهند، 
به عنـوان ارتودکـس1 طبقه بنـدی می شـوند. در کلکسـیون 
ارتودکـس  بـذر گونه هـای  بانـک ژن منابـع طبیعـی  بـذری 
ذخیره می شـوند. گونه هایـی کـه بذر آن ها به خشک شـدن 
تحمل نشـان نمی دهند، ریکالسـیترانت۲ نامیده می شـوند. بذر 
ایـن گونه ها بـر اثر خشک شـدن از بین می رونـد. بنابراین بذر 
ایـن گونـه از گیا هـان را نمی توان در سـردخانه نگهداری کرد؛ 
زیـرا منجمدکـردن باعث می شـود کـه آب درون سـلول ها یخ  
بزنـد و سـلول های گیـاه تخریـب شـوند، درحالی کـه بذر های 
خشـک و منجمد شـده گونه های ارتودکـس می تواننـد 

1- Orthodox
2- Recalcitrant
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بـرای ده هـا و حتـی صد هـا سـال زنـده بماننـد. بخـش اعظم 
گونه هـای گیاهـی ارتودکـس هسـتند و باقی یا ریکالسـیترانت 
هسـتند یا رفتـار بینابینـی )ارتودکس-ریکالسـیترانت( از خود 
ارتودکس-ریکالسـیترانت  بینابینـی  نشـان می دهند. بـذور 
علی رغـم اینکـه متحمـل بـه خشک شـدن هسـتند )و جـزء 
بـذور ارتودکـس طبقه بندی می شـوند(، در زمـان کوتاهی قوه 
نامیـه خـود را از دسـت می دهنـد. عموماً بذور بزرگ گوشـتی 
یـا بـذور دارای پوسـته نـازک کـه غالبـاً توسـط درختـان و 
درختچه هـا تولیـد می شـوند، جـزء گونه هـای ریکالسـیترانت 
هسـتند یا رفتـار بینابینی نشـان می دهند و قابلیـت نگهداری 
در کلکسـیون بـذر بانـک ژن را ندارند. بنابراین، شناسـایی نوع 
بـذر و رفتـار انبـارداری بـذر نقـش مهمـی در حفاظـت صحیح 
بـذور گونه هـا ی مختلف دارد. بـه این ترتیب توصیه می شـود 
بـا مراجعـه بـه منابع موجـود فقط بـذور گونه های ارتودکسـی 
جمـع آوری شـود که حداقل به مدت ۲0 سـال قـوه نامیه خود 

را از دسـت ندهند.

شناسایی صحیح گونه 

جمع آوری کننـده قبـل از جمـع آوری نمونـه بـذر بایـد 
اطالعاتـی دربـاره نـام علمی گیاه هدف داشـته باشـد. چنانچه 
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ویژگی هـای گونـه هـدف در فلـور یـا کتاب هـای راهنمـای 
شناسـایی گیا هـان منتشـر شـده باشـد، شناسـایی گونـه 
آسـان می شـود. در غیـر ایـن صـورت نمونه هـای هرباریومی 
می توانند بسـیار مفید واقع شـوند. بنابرایـن جمع آوری کننده 
قبـل از عزیمـت بـه عرصـه بایـد نسـخه هایی از عکـس گونـه 
هـدف )تهیه شـده از فلـور یـا نمونـه هرباریومـی( تهیـه کند. 
آشـنایی جمع آوری کننـده بـا خصوصیـات گیاه شناسـی 
گونـه هـدف و توانایـی نسـبی در شناسـایی نمونـه مـورد نظر 
در عرصـه بسـیار مفید اسـت. به ایـن ترتیب امکان شناسـایی 
اولیـه گیا هـان در محل جمـع آوری بذر و درج نـام علمی گیاه 
در فـرم ثبـت اطالعـات عرصه ای جمـع آوری بـذر )جدول 4( 
فراهـم می شـود. بـرای هر نمونـه بذر بایـد نمونـه  هرباریومی 
تهیـه  شـود تـا بـا دقـت مـورد شناسـایی قـرار گیـرد. مبنای 
نمونه هـای هرباریومـی  بـذر،  نمونـه  نام گـذاری  شناسـایی و 
اسـت کـه از رویشـگاه اصلـی یـا از مزرعـه احیـای نمونه های 

بـذری جمع آوری شـده اسـت. 
نمونـه هرباریومـی نمونـه کاملی از گیـاه در مرحله گل دهی 
اسـت که در میان برگه های کاغذ خشـک کن )مثـل روزنامه( 
پرس می شـود )شکل 11 راست(. شناسـایی نهایی نمونه های 
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هرباریومی و ثبت شـماره ووشـر1 در هرباریوم صورت می گیرد 
)شـکل 11 چـپ(. چنانچـه تهیـه نمونـه هرباریومـی در فصل 
گل دهـی امکان پذیـر نباشـد، می تـوان از گیـاه میـوه دار نیـز 
نمونـه هرباریومـی تهیه کـرد. بنابرایـن توصیه می شـود برای 
هـر نمونـه بـذر سـه نمونـه هرباریومی تهیـه شـود و اطالعات 
کامـل بـر روی هر برگه نمونـه هرباریومی درج شـود. در مورد 
گیا هـان انـگل بایـد نمونـه بـذر و نمونـه هرباریومـی از هـر 
دو گیـاه انـگل و میزبـان جمـع آوری و تهیـه شـود. در هنـگام 
تهیـه نمونـه هرباریومـی بایـد دقـت کنیـد کـه هیـچ آسـیب 
غیرضـروری بـه جمعیـت گیاهـی، به ویـژه جمعیت هـای در 
خطـر، وارد نشـود. ازآنجایی کـه نمونه هرباریومی بـرای نمونه 
بذر هـای بانـک ژن تهیـه شـده اسـت، بایـد شـماره میدانـی 

نمونـه بـذر بانک ژن بـر روی نمونـه هرباریومی درج شـود.
 

1- وقتی یک گیاه در هرباریوم شناسایی می شود، این گیاه با یک شماره و کد 
خاص در هرباریوم ثبت، ضبط و نگهداری شود. این نگهداری مادام العمر است و 
نمونه های گیاهی مورد نظر نیز در تمامی آثار علمی، کتب و مقاالت مرتبط با این 
گیاه الزاماً باید با همان شماره کد نمونه و کد خاص هرباریومی معرفی شود. به این 
شماره اصطالحاً ووچر یا ووشر )Voucher Number( و به نمونه هرباریومی مورد 

نظر نمونه ووچر )Voucher specimen( اطالق می شود.
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شکل 11- نمونه هرباریومی در هنگام پرس )باال( و در هرباریوم )پایین(
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جدول 4- فرم شناسنامه اي جمع آوری بذر از عرصه )صفحه 1(

عنوان پروژه:

مرکز ارسال کننده:نام مجری پروژه:

شماره تماس ضروری:نام جمع آوری کننده:

کد نمونه بانک ژن )توسط ستاد تکمیل کد میدانی نمونه:
مي شود(:

تاریخ 
جمع آوری:

تاریخ 
گل دهی:

شماره وچر )توسط ستاد تکمیل 
مي شود(:

تاریخ تهیه نمونه 
هرباریومی:

مرحله گیاه در نمونه هرباریومی 
)گل/میوه(:

گیاه شناسی: 
تیره: 

جنس:
گونه:

واریته: 
نام فارسی: 
نام محلی:

آدرس محل جمع آوري: 
استان:

شهرستان:
منطقه:

جاده/روستا: 

عرض 
جغرافیایی:

طول 
جغرافیایی:

آیا از GPS استفاده شده 
است؟ 

:GPS پایگاه داده

 تیپ 
پوشش 
منطقه:

جهت 
شیب: 

شیب به 
درجه:

ارتفاع از سطح دریا به 
متر:

گونه هاي گیاهی همراه:
تعداد بوته بذرگیری شده: 

:)cm( متوسط ارتفاع گیاهان



فصل سوم: روش های عملی جمع آوری بذر
58

 تعداد یا 
وسعت 

تقریبی گیاه 
موجود در 

محل:

سطح 
جمع آوری 

بذر از 
محل 

)مترمربع(:

نوع نمونه:
 بذر

 میوه
 هر دو

نحوه 
جمع آوري 

بذر:
 

از روي گیاه 


از روي زمین

سالمتي 
گیاه 
مادر:

 سالم 
ناسالم

فرم رویشی:
 درخت 

درختچه 
 بوته 
 علفي

سایر:  

چرخه 
تولیدمثل:

 
هر سال 

 
هر دو سال 

 
هر چند 

سال 
 

یک بار در 
طول عمر 

گیاه 
سایر: 

نوع میوه:
 خشک 

ناشکوفا 
فندقه

 خشک 
ناشکوفا 
فندقه 
بال دار

 خشک 
ناشکوفا 

گندمه
 خشک 
شکوفا نیام
 خشک 

شکوفا 
خورجین

 خشک 
شکوفا برگه

 خشک شکوفا کپسول 
 گوشتي سته 
 گوشتي شفت

 میوه مرکب
 میوه کاذب

سایر:

توجه 1: تصویر گیاه زنده در هنگام جمع آوری  تهیه شود و فایل JPG آن با 
کد میدانی نمونه  بذر نام گذاری شود و به بانک ژن تحویل شود.

توجه ۲: تصویر نمونه هرباریومي گیاه مادری تهیه شود و فایل JPG آن با کد 
میدانی نمونه  بذر نام گذاری شود و به بانک ژن تحویل شود.

    تاریخ / نام و امضاء جمع آوری کننده 

ادامه جدول 4- فرم شناسنامه اي جمع آوری بذر از عرصه )صفحه 1(
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ادامه جدول 4- فرم شناسنامه اي جمع آوری بذر از عرصه )صفحه ۲(

شوری:
 غیرشور 
 شوري 

کم 
 شوري 

متوسط 
 شوري 

زیاد 
 شوري 
خیلي زیاد

سایر: 

میزان آهک:
 جوشش 

کم 
 جوشش 

زیاد 
 جوشش 
خیلي زیاد 

سایر:

بافت خاک:
 خیلي 

سبک 
 سبک 

زهکشی 
خاک:

 ضعیف 
 نسبتاً 

خوب 
 مناسب 
 سریع 

سایر:

عمق خاک:
 کم تر از 
عمق شخم 
 در حد 
عمق شخم 
 بیش تر 

از عمق 
شخم 

 عمیق 
سایر:

فرسایش 
خاک:

 بادي 
 سطحي 

یا ورقه اي 
 شیاري 
 خندقي 
 توده اي 

سایر: 

نما، منظره یا زیستگاه:
 جنگلي 
 مرتعي 
 ساحلي
 باتالقي 

 زراعي 
 باغي

 شهري 
 صنعتي 

 حفاظت شده یا قرق
سایر:

فرم زمین:
 کوه 
 تپه 

 فالت 
 دشت هاي دامنه اي 

 دشت هاي رودخانه اي
 اراضي پست یا شور

 اریزه  اي بادبزني شکل 
سنگ ریزه دار 

 آبرفت هاي 
بادبزني شکل سنگ ریزه دار 

 ادشت هاي سیالبي
 وراضي مخلوط یا 

کمپلکس 
 اراضي متفرقه

سایر:

نوع 
گرده افشانی: 
 مستقیم 

 
غیرمستقیم

سایر:

عامل 
گرده افشانی:

 باد
 حشرات
 حیوانات

 آب
سایر:
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قسمت مورد استفاده:pH خاک:
 برگ

 ساقه 
 گل 

 میوه  
 بذر 

 ریشه 
 شیره

 اندام هوایي 
 اندام زیرزمیني

 غده 
 ریزوم

سایر: 

ارزش مصرفی:
 علوفه اي 
 دارویي 
 صنعتي 
 غذایي 

سایر:

اقلیم:

نحوه کاربرد محلی:

جمع آوری بذر با کیفیت
بـذری که بـرای حفاظـت بلندمـدت جمع آوری می شـود 
باید رسـیده و سـالم باشـد. بنابرایـن جمع آوری کننـده باید از 
پـوک و آفت زده نبـودن بـذر اطمینـان حاصـل کنـد. عوامـل 
متعـددی در جمـع آوری بـذر باکیفیـت مؤثـر هسـتند کـه 
مهم تریـن آن هـا زمـان برداشـت بـذر اسـت. بـرای افزایـش 
زمـان  در  بـذر  بایـد  بـذر  زوال  از  جلوگیـری  عمـر و  طـول 
مناسـب جمـع آوری شـود. در بـذور ارتودکـس کـه قابلیـت 
نگهـداری در شـرایط زیر صفر سـردخانه را برای صد ها سـال 
دارنـد، چنانچـه بـذور در زمـان مناسـب جمـع آوری نشـوند 

ادامه ادامه جدول 4- فرم شناسنامه اي جمع آوری بذر از عرصه )صفحه ۲(
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)یعنی نـارس باشـند( نمی تواننـد در برابـر خشـک کردن در 
بانـک ژن تـاب بیاورنـد و به سـرعت قوه نامیه خود را از دسـت 
می دهنـد. تعییـن زمـان مناسـب برداشـت بـذر از طریـق 
شـناخت فنولـوژی گیـاه کـه در منابـع، فلور ها یـا نمونه های 
هرباریومـی ذکـر شـده، و نیـز بـا مشـاهده و آزمایـش بـذر در 
عرصـه، امکان پذیـر اسـت. برخـالف گیا هـان اهلـی، تعییـن 
زمـان مناسـب جمـع آوری بـذر گونه هـای گیا هـان غیراهلی 
به دالیـل مختلفـی از جملـه ناهمگونـی جمعیـت، گل آذیـن 
نامشـخص، و تنوع در نحوه ریزش بذر دشـوار است. ناهمگونی 
جمعیـت یکـی از مهم تریـن چالش هـا در برنامـه جمع آوری 
بـذر اسـت. گیا هـان غیراهلـی به دلیـل تنـوع ژنتیکـی و نیـز 
گوناگونی شـرایط محیطی، ویژگی هـای فنولوژی و فیزیولوژی 
متفاوتـی نشـان می دهنـد. تشـکیل گل و میـوه گیا هـان یک 
گونـه گیاهـی موجـود در یـک جمعیـت عمومـاً در زمان های 

مختلفـی صـورت می گیـرد )شـکل 1۲(.
بررسـی فنولـوژی و کیفیـت فیزیکی بذر هـر جمعیت قبل 
از برداشـت بـذر ضامـن موفقیـت عملیـات جمـع آوری بـذر 
اسـت. جمـع آوری بـذور نـارس فاقد قـوه نامیه، اتـالف وقت و 
بودجـه اسـت. بـذور نبایـد کامـاًل نـارس باشـند و محتویـات 
درون بـذر نبایـد نـرم باشـد. بر اسـاس قاعده ای کلـی، بذری 
رسـیده اسـت کـه درون میوه هـای خشک شـده )مانند نیـام( 
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آزاد باشـد و به راحتـی از گیـاه جدا شـود یا رنگ آن تیره شـود. 
ولـی اسـتفاده از تغییـر رنـگ میـوه به عنـوان نشـانگر 
مورفولوژیکـی رسـیدگی بـذر در همـه گونه هـای غیراهلـی 
صـدق نمی کنـد. در برخـی گونه هـا مثـل برخـی گونه هـای 
خانـواده گل اسـتکانی )Campanulaceae( و جنـس ارس 
)Juniperus( بـذور فصل هـای قبـل روی گیـاه باقی می مانند 

کـه بایـد از جمـع آوری بـذور قدیمـی خودداری شـود. 
 

شکل 1۲- حضور هم زمان گل و بذر روی گیاه چارچار دانایی
Bufonia kotschyana Boiss 
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مهم ترین عوامل شناخت زمان رسیدن بذر عبارت اند از:
1- نوع گیاه

نـوع گیـاه هـم تـا حـدودی می توانـد تخمینـی از زمـان 
رسـیدن بـذر در اختیـار قـرار دهـد. عمومـاً گونه هـای گیاهی 
یک سـاله و چندسـاله، ۲ تـا 5 هفتـه پـس از گل دهـی کامـل، 
رسـیده و آمـاده برداشـت هسـتند. درحالی که این زمـان برای 
درختـان و درختچه هـا دو مـاه و حتی بیش تر طول می کشـد. 
بذور گونه های گیاهی یک سـاله و چندسـاله غالباً در گل آذین 
تشـکیل می شـوند. ازآنجایی کـه گل هـای گل آذیـن بعـد از 
شـروع گل دهـی بـه رشـد خـود ادامه می دهنـد، می توان 
گل هایـی در مراحـل مختلف نمو را در یک گل آذین مشـاهده 
کـرد. به عبارتـی گل هـای گل آذین هـای یک گیـاه، به صورت 
متوالـی توسـعه مییابنـد. به طوری کـه گل آذین های بسـیاری 
از گونه هـای گیاهی یک سـاله و چندسـاله در یـک زمان معین 
حامـل بذور رسـیده در پایه خوشـه، بذور نـارس در میانه و گل 

در رأس خوشـه هسـتند )شکل 13(.
2- نوع میوه

خشـک،  شـامل  میوه هـا  از  مختلفـی  انـواع  در  بذر هـا 
گوشـتی، شـکوفا و ناشکوفا تشـکیل می شـوند. میوه ها ممکن 
اسـت حاوی یـک یا هزاران بذر باشـند. برخـی میوه ها ممکن 
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اسـت پـس از زمان کوتاهی برسـند و پای گیاه مـادری بریزند، 
یـا ممکن اسـت به صورت انفجـاری پراکنده شـوند. بذر برخی 
میوه هـا نیـز ممکن اسـت بعد از رسـیدن، مـدت طوالنی روی 
گیـاه مادری باقـی بمانند. بنابراین شـناخت نـوع میوه و روش 
پراکندگـی بـذر گونه هـای گیاهـی بـرای جمـع آوری موفـق 
بـذر بسـیار مفید اسـت. منابـع مصـور از انواع میـوه، اطالعات 

مفیـدی در اختیـار جمع آوری کننـده قـرار می دهند.
3- اقلیم 

زمـان بارندگـی و دمـای محیط نه تنها بر رشـد گیـاه بلکه 
بـر تولیـد بـذر نیز تأثیـر می گذارنـد. بـروز گرمـای ناگهانی یا 
طوالنی شـدن دوره سـرما بـر تأخیـر یـا تعجیل رسـیدن میوه 

یـا ریـزش بذر مؤثر اسـت.
4- ارتفاع محل

اگـر در جمعیتـی بـذور شـکوفا شـوند یـا برعکـس، هنوز 
نـارس باشـند، می تـوان بـرای جسـت وجوی بـذور رسـیده 
پایین تـر  یـا  باالتـر  ارتفاعـات  جمعیت هـای  بـه  به ترتیـب 
مراجعـه کـرد. وجـود مکان هـای گرم تـر، سـردتر، خشـک تر 
یـا مرطوب تـر در یـک جمعیـت گیاهی، دسترسـی بـه بذر را 

می دهـد.  افزایـش 
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5- استثنائات
در جمـع آوری بـذر بایـد بـه اسـتثنائاتی کـه در گونه هـا 
وجـود دارد توجـه کـرد. از جمـع آوری میـوه و بـذور نـارس 
بایـد جلوگیری شـود، ولی رسـیدگی کامل همیشـه کیفیت 
بـذر را تضمیـن نمی کنـد. چه بسـا بذر های نـارس در برخی 
گونه هـا بهتـر از بذر هـای رسـیده جوانـه می زننـد. در ایـن 
گونه هـا برداشـت پیـش از موقـع باعـث اختـالل در توسـعه 
سـازوکارهای خواب بذر می شـود. در برخـی گونه ها ممکن 
اسـت میوه هـای نـارس دارای بذور کاماًل رسـیده باشـند، 
رنـگ تیره تری داشـته باشـند و از دیـواره میوه جدا  شـوند. 
در  نـارس  نسـبتاً  میوه هـای  چنانچـه  گونه هـا  برخـی  در 
شـرایط مرطـوب و دمـای معتدل قـرار گیرند بذر ها رسـیده و 
آزاد می شـوند. ایـن روش بـرای گونه هایـی کـه کپسـول بذر 
انفجـاری دارنـد، مفیـد اسـت. در برخـی گونه هـای گیاهـی 
می تـوان سـاقه های حـاوی میوه هـای کمـی  نـارس را درون 

آب قـرار داد تـا فراینـد رسـیدگی ادامـه یابد.
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 Capsella bursa-pastoris شکل 13- گل آذین گیاه  کیسه کشیش

اهمیت بررسی کیفیت فیزیکی بذر در عرصه

کلیـد موفقیـت بانک ژن منابـع طبیعی ایـران در حفاظت 
از بـذور منابـع طبیعـی، بـه کیفیـت بـذور جمع آوری شـده 
در آن وابسـته اسـت. بـذور شناسـنامه داری کـه جوانه زنـی 
بـاال  زنده مانـی  قـدرت  بـا  گیاهچه هایـی  دارنـد و  باالیـی 
تولیـد کننـد، قـدرت نامیـه خـود را در زمـان طوالنی تـری 
رسـیده،  کامـاًل  بـذور  در  ویژگی هـا  ایـن  می کننـد.  حفـظ 
عـاری از آفـات و تـازه جمع آوری شـده بـه دسـت می آیـد. 
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تأخیـر در ارسـال بـذر بـه بانـک ژن به علـت تأثیـرات منفـی 
کـه بـر طـول زمـان نگهـداری و قـوه نامیـه بـذر می گـذارد، 
تولیدشـده در گیـاه  بـذور  نیسـت. کیفیـت و کمیـت  جایـز 
می توانـد تحـت تأثیـر شـرایط محیطـی، آفـات و بیماری ها و 
فقـدان گرد ه افشـان ها قـرار گیرد. بخشـی از بـذر تولیدی در 
گیا هـان پـوک و عقیـم هسـتند. معمـوالً همـه گل هـای یک 
گیـاه به طـور مؤثـر گرد ه افشـانی نمی شـوند و همـه گل های 
گرده افشانی شـده نیـز بـه بـذر تبدیـل نمی شـوند. به عـالوه، 
همـه بذر هـای تشکیل شـده پـر نیسـتند )رویـان ندارنـد( و 
عـاری از آفت و بیماری نیسـتند. بذر های پوک و آسـیب دیده 
قـدرت جوانه زنـی ندارنـد. بیـن گیا هـان از نظـر تولیـد بـذر 
بذر هـای  فراوانـی  مشاهده می شـود.  تفـاوت  عقیـم  پـوک و 
پـوک تولیدشـده در خانواده هـای گیا هـان مختلـف متفـاوت 
اسـت.1 معمـوالً گونه هایـی کـه بذر هـای کوچکی دارنـد و نیز 
گونه هـای گیا هـان یک سـاله، بـذر زایـای بیش تـری تولیـد 
یـا  بافت هـای ذخیـر ه ای  دارای  سـالم  بذر هـای  می کننـد. 
رویـان هسـتند. بنابرایـن هنگام جمـع آوری بذر باید سـالمت 

 )Cypraceae( اویارسالم  ۲3 درصد،   )Poaceae( گندمیان  خانواده های   -1
و  19 درصد،   )Tiliaceae( نمدار  ۶ درصد،   )Umbelliferae( چتریان  7 درصد، 

کاسنیان )Asteraceae( 37 درصد.
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بـذر کنتـرل شـود تـا از گیا هانی کـه دارای درصـد باالیی بذر 
ناسـالم هسـتند، جمـع آوری بـذر صـورت نگیرد. 

حشـرات و عوامـل بیمـاری زا می تواننـد قبـل از ریـزش 
)روی گیـاه( یـا پـس از ریـزش )روی سـطح خـاک( یـا پـس 
از جمـع آوری )در انبـار و طـی فراینـد تمیـز و خشـک کردن( 
بـه بـذر آسـیب وارد کننـد. طبـق گزارش هـا 53 درصـد بذور 
گونـه ای از جنـس آکاسـیا1 قبـل از ریـزش، 50 درصـد بـذور 
گونه هـای مربـوط بـه جنس هـای آکاسـیا۲ و مـوز3 پـس از 
ریـزش و ۲۶ درصد بـذور خانـواده بغوالت4 پـس از تمیزکردن 
مـورد تهاجـم حشـرات قـرار می گیرنـد. آلودگی هـای وسـیع 
میکروبـی )باکتـری، ویـروس و قـارچ( غالبـاً باعـث تغییر رنگ 
بذر یا آسـیب به پوسـته یا رویـان بذر می شـوند. آلودگی های 
میکروبـی نه تنهـا روی قـوه نامیه بـذر تأثیر می گذارنـد، بلکه 
انتقـال  ممکـن اسـت بیمـاری را بـه سـایر بـذور مجموعـه 
بـذور پـوک و آسـیب دیده  ازآنجایی کـه جمـع آوری  دهنـد. 
اتـالف وقـت و بودجـه و تهدیـدی بـرای سـایر بـذور اسـت، 
جمع آوری کننـده بایـد قبل از برداشـت بذر از سـالم بودن آن 
1- Acacia tortilis
2- Acacia
3- Mimosa
4- Leguminosae
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اطمینـان حاصـل کند و در طول انتقال و تمیز و خشـک کردن 
مراقبت هـای الزم را انجـام دهـد.

آزمون بررسی فیزیکی سالمت بذور در عرصه

بررسـی سـالمت بـذر قبـل از جمـع آوری بذر بسـیار مهم 
اسـت. دو روش عمومـی بـرای پیش بینـی وجـود قـوه نامیـه 
بـذور در عرصه، شـامل شناورسـازی در آب و برش بذر اسـت. 
آزمـون بـرش بـذر بـا اسـتفاده از یـک تیـغ )اسـکارپل(، یـک 
قطعـه چـوب، یـک ذره بیـن دسـتی و نـوار چسـب دوطرفـه 
)بـرای نگه داشـتن بـذر روی قطعـه چـوب بـرای جلوگیـری 
از پریـدن قطعـات بـذر در هنـگام بـرش( صـورت می گیـرد. 
بهتریـن روش کنتـرل قوه نامیـه و رسـیده بودن در بذوری که 
سـطح نرمـی دارنـد یـا انـدازه آن هـا بزرگ تـر از 3 میلی متر 
اسـت، شناورسـازی آن هاسـت. ازآنجایی کـه حجم زیـادی از 
فضـای درونـی بذور پوک، آفـت زده و نارس از هوا پر اسـت، با 
ریختـن بذور در آب، بذور ناسـالم روی آب شـناور می شـوند و 
بـذور سـالم ته نشـین می شـوند. البتـه مـوارد اسـتثنائی نیـز 
وجود دارد که بذور رسـیده و سـالم روی آب شـناور می مانند 
کـه بـا شـکافتن بـذر می تـوان از سـالمت و رسـیدگی بـذر 
اطمینـان حاصـل کرد. پـس از انجام آزمون شناورسـازی، باید 
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در خشـک کردن بـذور دقـت شـود تـا از فسـاد و کپک زدگی 
بـذر جلوگیری شـود.

فندقه های1 رسـیده به سـهولت از نهنج گل جدا می شـوند، 
از  بعـد  آفـت زده مدت هـا  پـوک و  فندقه هـای  درحالی کـه 
ریـزش بـذوِر سـالم در جام گل باقـی می ماننـد. مخروط های 
دارای بـذر زایـا عمومـاً به صـورت طبیعـی باز می شـوند. 
درحالی کـه مخروط هایـی کـه دارای درصـد باالیـی از بـذر 
عقیـم هسـتند، ممکـن اسـت هیچ گاه بـاز نشـوند. کمیت بذر 
زایـای تولیدشـده در یـک جمعیـت گیاهـی و نیـز تک تـک 
متفـاوت  متوالـی  اسـت در طـول سـالیان  گیا هـان ممکـن 
باشـد. میوه هایـی کـه از درون توسـط الرو ها آسـیب دیده اند 
)شـکل 14( یـا بذر آن ها پوک اسـت، به ویـژه در خانواده های 
جگنیـان۲ و باقالییـان3، دارای عارضه هـای بیرونـی )سـوراخ، 

چروکیدگـی و...( نیز هسـتند. 
بنابرایـن بانـک ژن منابـع طبیعـی ایـران توصیـه می کند 
جمع آوری کننـده قبـل از جمـع آوری بـذر، از سـالمت بـذر 
اطمینـان حاصـل کنـد. سـاده ترین و قابل اعتمادتریـن روش 
بررسـی سـالمت بـذر آزمـون برش اسـت، بـه ایـن ترتیب که 

1- Achenes
2- Cyperaceae
3- Fabaceae
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بـذر چندیـن گیـاه دور از هـم در هـر جمعیـت را از وسـط 
می شـکافند تـا از صحـت بـذور جمعیـت مطمئـن شـوند. 

 

شکل 14- شفیره موجود در بذری با ابعاد 1 × 0/75 میلی متر که در ابتدا 
محتویات بذر به نظر می رسید، ولی بررسی بیش تر نشان داد که شفیره کل 

بذر را پر کرده است.

تعداد استاندارد جمعیت و بذر 

انتخـاب تعـداد جمعیـت، محـل جمـع آوری بـذر و تعداد 
گیاهانـی کـه بذرگیـری می شـوند، فراینـدی بسـیار حسـاس 
اسـت که به دانـش و مهـارت جمع آوری کننده بسـتگی دارد. 
تعـداد جمعیـت و محل جمـع آوری بـذر ارتباط مسـتقیمی با 
اطالعاتـی مثل سیسـتم تولیدمثلی، ویژگی هـای اکولوژیکی و 
توزیع و پراکنش گونه دارد. چنانچه این اطالعات در دسـترس 
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جمع آوری کننـده باشـد، انتخـاب تعـداد جمعیـت دقیق تـر 
انجـام می شـود. در غیـر ایـن صـورت جمع آوری کننـده بایـد 
بـر اسـاس نـوع رویشـگاه و زیسـتگاه نسـبت به انتخـاب محل 

جمـع آوری بـذر و تعـداد جمعیت اقـدام کند. 
هـدف بانـک ژن منابـع طبیعـی حفاظـت از بقـاء گونه ها 
در جمعیت هـای مختلـف اسـت؛ لـذا نمونـه بذر بایـد نماینده 
تنـوع ژنتیکـی جمعیـت باشـد. هـدف اصلـی از جمـع آوری 
ذخایـر توارثـی گیاهـی، حضـور حداکثـر میزان تنـوع ژنتیکی 
مفیـد یـک جمعیـت در یـک نمونه بـذر کوچک اسـت. معیار 
پایـه ای در اندازه گیـری تنـوع یـک جمعیـت، غنـای آللـی 
اسـت. اگـر نمونـه بـذری کـه از یـک جمعیـت جمـع آوری 
می شـود تنـوع ژنتیکـی و غنـای آللـی باالیـی داشـته باشـد، 
از  بیـش  فراوانـی  بـا  جمعیـت  آلل هـای  95 درصـد  یعنـی 
0/05 در نمونـه بـذر موجـود باشـد، آن نمونـه بـذر معیار های 
الزم در حفاظـت از ژرم پالسـم را تأمیـن می کنـد. تحقیقـات 
نشـان داد ه انـد جمـع آوری 100 بـذر از 100 گیـاه )با رعایت 
فاصلـه 10 تـا 15 متـری از یکدیگـر( در هـر جمعیـت، ایـن 
معیـار را تأمین می کنـد. ولـی ازآنجایی کـه بانـک ژن منابـع 
طبیعـی بـذر را عـالوه بـر نگهـداری بـرای سـایر فعالیت هـا 
)ماننـد ارزیابی هـا، خواب شـکنی، احیـا و تبـادل نمونـه بـذر( 
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نیـز جمـع آوری می کنـد، در زمـان جمـع آوری بایـد بـذر به 
میـزان کافـی جمـع آوری شـود. بـه ایـن ترتیب در هـر محل 
جمـع آوری باید بر حسـب تراکـم گیاهی و وسـعت منطقه، از 
100 تـا 150 گیـاه، در حـدود 100 تـا 150 عدد بـذر )به ازاء 
هر گیـاه( جمـع آوری شـود. انتخـاب گیا هـان به صـورت 
تصادفـی اسـت و فاصلـه آن هـا از یکدیگـر باید حداقـل 10 تا 
15 متـر باشـد. در جـدول 5 حجـم تقریبـی 5,000 عـدد بذر 
از بـذور جنس هـای مختلـف ذکـر شـده اسـت. ولی همیشـه 
تراکـم گیاه گونه هدف در یک محل یکسـان نیسـت، بنابراین 

بـر اسـاس تراکـم گیـاه دو راهـکار پیشـنهاد می شـود:
1. راهـکار عـادی: در مـواردی انجـام می شـود کـه تعـداد 
گیـاه گونـه هـدف در یـک جمعیـت فـراوان اسـت. در مـورد 
ایـن گیا هـان، مقـدار اسـتاندارد بـذر از یـک گونـه در یـک 
عـدد  تـا ۲,000   15,000 حـدوداً  سـال  یـک  در  جمعیـت 
اسـت. جمـع آوری 100 تـا 150 عـدد بـذر )بـه ازاء هـر گیاه( 
از 100 تـا 150 گیـاه کفایـت می کنـد. هـر نمونـه بـذر یـک 
کـد میدانـی دریافـت  می کنـد، ماننـد AZW1، AZW2 و... )که 
AZW کـد اختصـاری اسـتان آذربایجان غربی اسـت(. کد های 

میدانـی نمونـه بذرهایـی کـه از سـایر گونه هـای گیاهـی در 
سـال های بعـد توسـط جمع آوری کننـده جمع می شـوند، در 

ادامـه کد هـای میدانـی سـال قبـل خواهـد بود.
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۲. راهـکار در خطـر: در مـواردی انجام می شـود که تعداد 
گیـاه گونه هـدف در یک جمعیت فراوان نیسـت. این وضعیت 
غالبـاً در مـورد گیا هـان در خطـر و نـادر رخ می دهـد. اگـر 
فراوانـی گیـاه هـدف کـم باشـد، الزم اسـت همـواره تعـدادی 
گیـاه به عنـوان سـهم طبیعـت ر ها شـوند و از بذرگیـری همه 
گیا هـان موجـود در محـل خـودداری شـود. هیـچ هدفـی 
نبایـد بـه بقـاء گونه هـای گیاهـی در طبیعـت آسـیب وارد 
کنـد؛ لـذا در جمعیت هایـی کـه تعـداد گیـاه محـدود اسـت 
بایـد روش جمـع آوری چندسـاله بـه کار گرفته شـود. در این 
روش، جمع آوری کننـده به صـورت متوالـی چندیـن سـال به 
محـل مراجعـه می کنـد و هر سـال از درصـدی )۲0 درصد( از 
گیا هـان گونـه مـورد نظر بـذر جمـع آوری می کند و بـه بانک 
ژن ارسـال می کنـد تا نمونه بـذر گونه مورد نظـر در آن محل 
بـه حـد اسـتاندارد ذخیره بـذور در خطر )یعنـی 7,000 عدد( 
میدانـی  کـد  یـک  کاًل  چندسـاله  بـذر  نمونـه  هـر  برسـد. 
دریافـت  می کنـد، ماننـد AZW1 m1 )نمونـه بـذر شـماره 1 از 
یـک گونـه در یـک محـل در سـال اول از آذربایجان غربـی(، 
AZW1 m2 )نمونـه بـذر شـماره 1 از همـان گونـه در همـان 

محـل در سـال دوم از آذربایجـان غربـی(، AZW1 m3 )نمونـه 
بـذر شـماره 1 از همـان گونه در همان محل در سـال سـوم از 
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آذربایجـان غربـی(. بـه ایـن ترتیـب بـذوری که در طـی چند 
سـال از یـک محـل به بانک ژن ارسـال می شـوند، بـا یک کد 

اکسشـن ذخیره میشـوند.

جدول 5- حجم تقریبی 5,000 بذر پاک شده

طول بذر
حجم تقریبی
 5,000 بذر 

)در واحد مترمکعب(
مثال

5کم تر از 1 میلی متر
 ،Sedum گل ناز

خاراشکن 
Saxifrage

110-3 میلی متر

 ،Trifolium شبدر
 ،Thymus آویشن

سپرسپری 
Biscutella

3۲5-5 میلی متر
 ،Pistacia پسته
Salvia مریم گلی

باریجه 575Ferula-10 میلی متر

بیش از 10 
میلی متر

می بایست شمارش 
کاج Pinusشوند
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جمع آوری کننـده بـذر ممکـن اسـت ناخواسـته موجـب 
تغییـر ژنتیکـی نمونـه بـذر شـود. جمـع آوری نامتعـادل بـذر 
از گیا هـان )یعنـی از یـک گیـاه چنـد عـدد و از گیـاه دیگـر 
چنـد صـد عـدد( و جمـع آوری بـذر از گیا هـان نزدیـک هـم 
می توانـد موجـب دسـت کاری ژنتیکـی نمونـه بذر شـود؛ زیرا 
عامـل خویشـاوندی را در میـان بذر هـا افزایـش می دهـد. اگر 
تعـداد بـذر جمع آوری شـده کـم باشـد، آن نمونـه بـذر تنوع 
ژنتیکـی و غنـای آللی باالیی نخواهد داشـت کـه تأثیر مخربی 

بـر سـازگاری نمونه بـذر می گـذارد.

برداشت بذر

جمـع آوری بـذر از گونه هـای گیاهـی غیراهلـی نیازمنـد 
عمـل  ابتـکار  کاردانـی و  گیـاه،  زیست شناسـی  از  آگاهـی 
روش  میوه هـا و  انـواع  از  آگاهـی  اسـت.  جمع آوری کننـده 
پراکندگـی بـذر آن هـا بـرای جمـع آوری  موفـق بـذر بسـیار 
مفیـد اسـت. جمـع آوری بـذر از گیا هـان غیراهلـی برخـالف 
ماشـین آالت  بـا کمـک  نیسـت و  مکانیکـی  اهلـی  گیا هـان 

نیسـت.  امکان پذیـر  کشـاورزی 
بـذر اسـت  چیـدن میـوه  سـاده ترین روش جمـع آوری 
کـه غالبـاً در مـواردی بـه کار می رود کـه میوه های رسـیده و 
میـوه  پوسـت  بافـت  یـا  رنـگ  تغییـر  بـا  به راحتـی  سـالم 
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قابل مشاهده هسـتند. میوه هـای نـارس یـا آسـیب دیده را 
نمی تـوان بـا سـایر روش هـا تشـخیص داد. برای جمـع آوری، 
میوه هـا بـا دسـت از درخـت جـدا می شـوند یـا زیـر درخـت 
پارچـه ای پهن می شـود و به وسـیله ضربـه زدن و تـکان دادن 
شـاخه ها )بـا احتیـاط و مالیـم( جمـع آوری انجـام می شـود. 
مزیـت ایـن روش در ایـن اسـت کـه میوه هایـی کـه بـذور 
آن هـا نمـو مناسـبی نداشـته یـا به شـدت آسـیب دید ه انـد، 
معمـوالً بـا ضربـه و تـکان دادن آرام شـاخه ها از پایـه مـادری 
جدا نمی شـوند. ضربـه و تکان دادن شـدید شـاخه های درخت 
اصـاًل توصیـه نمی شـود؛ زیـرا عـالوه بـر آسـیب بـه درخـت، 
حشـرات روی درخـت هـم بـه همـراه میوه هـا روی پارچـه 
می ریـزد. بـه ایـن ترتیب پاکسـازی آفـات از میوه ها  زحمت 
هـرس  می کنـد.  ایجـاد  جمع آوری کننـده  بـرای  مضاعفـی 
شـاخه هایی که میوه ها در انتهای شـاخه تشـکیل می شـوند، 
در گونه هایـی امکان پذیـر اسـت کـه هـرس بـه گیـاه آسـیب 
بایـد در کیسـه پالسـتیکی  را  آبـدار  نکنـد. میوه هـای  وارد 
قرار داد و از بسـتن دِر کیسـه خودداری شـود. برای جلوگیری 
در  را  میوه هـا  بایـد  طوالنـی   سـفر های  در  میـوه  فسـاد  از 
هـوا خشـک کـرد یـا بـذر آن هـا را از میوه خـارج کـرد. روش 
ضربـه زدن را می تـوان حتـی بـرای گیا هان کوچک تـر دارای 
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میوه هـای شـکوفا نیـز اسـتفاده کرد و بـذور ریخته شـده روی 
کاغـذ پهن شـده زیـر گیـاه را جمـع کـرد و در پاکت قـرار داد 

)شکل 15(. 
 

شکل 15- جمع آوری بذر درون پاکت 

در گونه هایـی کـه بـذور سـبک دارنـد و بـا کوچک تریـن 
بـادی منتشـر می شـوند یـا دارای میوه هـای شـکوفا هسـتند، 
خطـر ریـزش بـذر زیـاد اسـت. در ایـن نـوع گیا هـان باید 
جمع آوری کننـده قبـل از شـکوفایی میـوه، آن  را در یک 
کیسـه توری کـه بـه سـاقه یـا شـاخه های گیـاه بسـته شـده 

قرار دهـد تـا جمـع آوری بـذر بـا موفقیـت انجام شـود.
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گیا هـان  خوشـه های  )مثـل  گل آذیـن دار  گیا هـان  در 
علفـی یـا کپه هـای خانـواده کاسـنیان1(، مناسـب ترین روش 
بـرای جمـع آوری بذر، جداکـردن کل گل آذین اسـت. در این 
روش خوشـه ها یا کپه های رسـیده پس از جداشـدن توسـط 
دسـت یـا ابزار مناسـب )قیچی( در کیسـه پارچـه ای یا پاکت 
کاغـذی بـادوام قـرار داده می شـوند و در آزمایشـگاه بـذور 
جدا می شـوند )شـکل های 1۶ و 17(. در مواقعـی کـه تعـداد 
کمی از بذور گل آذین رسـیده باشـد، بهترین روش این اسـت 
کـه گل آذیـن را درون یک کیسـه پارچـه ای قـرار داد و 15 تا 
30 روز بعـد مجـدداً بـه محل بازگشـت و اقدام بـه جمع آوری 

کرد )شـکل 18(.
از دسـت زدن بـه میوه های گونـه ارکیده )حتی با داشـتن 
دسـتکش( خـودداری شـود. در ارکیده هـا بایـد میـوه را با 
اسـتفاده از تیـغ یـا قیچـی جـدا کـرد و مسـتقیماً در داخـل 
کیسـه انداخـت. در مراحـل بعـد نیـز بایـد احتیاط هـای الزم 
بـه کار بـرده شـود، زیرا بـذور ارکیده بسـیار کوچک هسـتند. 
در مـورد گیا هـان آبی که میوه ها بعد از رسـیدن به درون 
آب می افتنـد، بایـد گل هـا را درون تـوری قـرار داد تـا بتـوان 

میوه هـای رسـیده را از درون تـوری به راحتـی جمع کرد.

1- Asteraceae
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شکل 1۶- جمع آوری بذر

 

شکل 17- جمع آوری بذر درون پاکت کاغذی
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شکل 18- جمع آوری بذر در توری پارچه ای

توصیه های عمومی

جمع آوری بذر از روی زمین مناسب نیست؛ زیرا اغلب  _
چنین  به عالوه،  هستند.  بیمار  یا  آفت زده  برزمین افتاده  بذور 
بذوری مشخص نیست چه مدت روی زمین ماند ه اند و ممکن 
است ماه ها روی زمین مانده باشند و حتی ممکن است مربوط 
به تولید بذر سال قبل باشند. چنین بذوری قوه نامیه خود را 
از دست داده اند و قابل نگهداری برای طوالنی مدت نیستند. در 
گونه هایی که چار ه ای جز جمع آوری بذور برخاک افتاده نیست، 
بذور و میوه ها باید به دقت از نظر بافت های درونی و بیرونی و 
اطمینان  بذور  از سالمت  تا  بررسی شوند  احتمالی  نیز سن 
برخاک افتاده  بذور  از  جمع آوری  که  مواردی  در  حاصل شود. 
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صورت گرفته، الزم است موضوع در فرم شناسنامه ای جمع آوری 
بذر از عرصه درج شود.

بـذور بایـد در کیسـه های پارچه ای یا کاغـذی غیربراق  _
قرار داده شـوند و اطالعات الزم روی آن درج شـود. 

انتخـاب جنـس کیسـه اهمیـت بسـیار زیـادی دارد.  _
در مـواردی کـه بـذر بسـیار کوچـک اسـت، پاکـت کاغـذی 
توصیه می شـود؛ زیـرا تمیزکـردن کیسـه پارچـه ای از بـذور 
بسـیار ریـز دشـوار اسـت. در مـورد بـذور گیا هـان علفـی که 
سـیخک بلنـد دارنـد یـا بـذور گیا هانـی کـه زائـده چسـبنده 
دارنـد نیـز پاکـت کاغـذی توصیـه می شـود؛ زیـرا جداکـردن 
بذور سـیخک دار از کیسـه پارچـه ای زمان بر اسـت. اطمینان 
طوالنـی  سـفر های  در  به ویـژه  کاغـذی  پاکت هـای  دوام  از 

اهمیـت بسـیاری دارد.
بسـتن دقیـق کیسـه ها و پاکت هـا بسـیار مهـم اسـت.  _

کیسـه های پارچـه ای بایـد گـره زده شـوند. دِر پاکت هـای 
کاغـذی بایـد چندبـار تـا زده و منگنـه شـود. بـرای رعایـت 

احتیـاط دو بـار بسـته بندی توصیـه می شـود. 
پاکـت و  _ همراه داشـتن  جمـع آوری  سـفر های  در 

)شـامل 4×7، 5×9، 9×1۲،  مختلـف  سـایز های  در  کیسـه  
11×19، 17×35 و 30×50 سـانتی متر( مفیـد اسـت. همراه 
قـراردادن  بـرای  نه تنهـا  بـزرگ  پارچـه ای  کیسـه  داشـتن 
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بذر هـای  مجموعـه  قـراردادن  بـرای  بلکـه  بذر های بـزرگ، 
یـک منطقـه نیز توصیـه می شـود. کیسـه ها و پاکت هـا باید 

از درون و بیـرون دارای برچسـب اطالعـات باشـند.
چنانچه رطوبت سنج در اختیار جمع آوری کننده باشد،  _

ثبت میزان رطوبت بذر بسیار مفید است. اگر رطوبت نسبی 
باشد، بهتر است بذور خشک  از 50 درصد  یا بذور بیش  هوا 
شوند. از قراردادن یا خشک کردن بذر و میوه در زیر آفتاب یا 

دمای باال خودداری شود.
به استثناء میوه های آبدار، از کاربرد کیسه های پالستیکی  _

جلوگیری شود؛ زیرا در کیسه های پالستیکی تهویه به خوبی 
انجام نمی شود و داخل کیسه عرق می کند و باعث فساد میوه 

یا بذر می شود.
برای جلوگیری از ایجاد حساسیت در اثر تماس با برخی  _

گیا هان، استفاده از دستکش توصیه می شود.
هنگام ترک هر جمعیت، لباس و کفش جمع آوری کننده  _

کنترل شود تا هیچ بذر و میو ه ای به آن ها نچسبیده باشند. 
جمع آوری کننده ممکن است ناخواسته بذور را از یک جمعیت 
باعث  این مسئله ممکن است  انتقال دهد.  به جمعیت دیگر 

تغییر ژنتیکی گونه های بومی و انحصاری در بلندمدت شود.
نواحی  _ نادری که در مجاور  هنگام جمع آوری گونه های 

عمومی قرار دارند، جلوگیری از جلب توجه مردم بسیار مهم است.
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چهارم
اطالعات فصل ثبت 

نمونه بذر





ثبت اطالعات نمونه بذر

نگهـداری و حفاظـت از بذور فاقد اطالعات بی فایده اسـت. 
بنابرایـن در هنـگام جمـع آوری الزم اسـت خصوصیـات محل و 
نمونـه بـذر در فـرم شناسـنامه ای جمـع آوری بذر )جـدول 4( 
ثبـت شـوند تا اسـتفاده از نمونه بـذر در برنامه هـای حفاظتی و 
اصالحـی بعـدی امکان پذیـر باشـد. عـالوه بـر ثبـت اطالعـات 
رویشـگاهی، درج اطالعاتـی از قبیـل تعداد گیاهی کـه از آن ها 
بـذر جمـع آوری شـده و تعـداد کل گیا هـان موجـود از گونـه 
مـورد نظـر در عرصـه نیـز بـرای کنتـرل بلندمدت بسـیار مفید 
اسـت. ثبـت اطالعات در مـورد مصـارف و کاربرد هـای محلی و 
تهدیدهـای رویشـگاهی و گونـه ای نیـز ضـروری اسـت. بـرای 
اطمینـان از حفظ اطالعات توصیه می شـود اطالعـات در هر دو 
فـرم   شناسـنامه ای جمع آوری بـذر )توسـط جمع آوری کننده 
دسـت نویس و امضـا شـده اسـت( و فایـل  اکسـل ثبـت شـوند. 
نحـوه تکمیـل برخـی اطالعات فرم شناسـنامه ای بـذر در ادامه 

تشـریح شـده است.

نحوه ثبت محل و موقعیت جمعیت

ثبـت اطالعـات محـل جمـع آوری بسـیار مهم اسـت. این 
اطالعـات بـا اسـتفاده از نقشـه یـا GPS انجـام می شـود. در 
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دسـتگاه  داده هـای  عمیـق  دره هـای  یـا  انبـوه  جنگل هـای 
GPS قابل اعتمـاد نیسـت. در چنیـن موقعیت هایـی کاربـرد 

 google earth نقشـه مفیدتر اسـت. اسـتفاده از سیسـتم های
یـا google map بـرای ثبـت دقیـق ارتفـاع، طـول و عـرض 

جغرافیایـی محـل نیـز توصیـه می شـود.

تعیین شوری خاک

شـوری خـاک1 توسـط دسـتگاه EC متر برآورد می شـود. 
فـرم  در  زیـر  تقسـیم بندی  به صـورت  انـواع شـوری خـاک 

شناسـنامه ای بـذور ارائه شـده اسـت:
غیرشـور۲: این قبیـل اراضی مشکل شـوری ندارند و میزان 

EC آن هـا کم تـر از 4 دسـی زیمنس بر متر اسـت.

شـوري کم3: این قبیل اراضی دارای شـوری کم هسـتند و 
میـزان EC آن هـا بین 4 تا 8 دسـی زیمنس بر متر اسـت.

شـوري متوسـط4: این قبیل اراضی دارای شـوری متوسـط 
هسـتند و میـزان EC آن هـا بیـن 8 تـا 1۶ دسـی زیمنس بـر 

متر اسـت. 

1- Soil salinity
2- Non saline
3- Low salinity
4- Medium salinity
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زیـاد  شـوری  دارای  اراضـی  قبیـل  ایـن  زیـاد1:  شـوري 
هسـتند و میـزان EC آن هـا بین 15 تـا 3۲ دسـی زیمنس بر 

اسـت.  متر 
شـوري خیلـي زیاد۲: این قبیل اراضی دارای شـوری بسـیار 
زیـاد هسـتند و میـزان EC آن ها بیـش از 3۲ دسـی زیمنس بر 

متر اسـت.

تشخیص خاک های آهکی

روش تشـخیص آهک خاک3 در صحرا با اسـتفاده از اسـید 
کلریدریـک 10 درصـد انجـام می شـود. وجود جوشـش بیانگر 
وجـود آهـک در خـاک، و شـدت و ضعـف آن بیانگـر مقدار 
آهـک اسـت. به کارگیـری میـزان معینـی از اسـید کلریدریک 
10 درصـد )10 میلی لیتـر( یـا یـک تـه اسـتکان آب باطری 
خـودرو در آزمایـش صحرایـی می توانـد معیار نسـبتاً مطلوبی 
بـرای تخمیـن مقـدار آهـک خـاک باشـد. پـس از ریختـن 
اسـید مذکـور بـر خـاک، در صـورت وجـود آهـک، جوششـی 
به صـورت رگـه یـا دانه هـا ی آهکی سـفیدرنگ در سـطح آن 

1- High salinity
2- Very high salinity
3- Soil lime
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ایجاد می شـود )جوشـش کـم1، جوشـش زیـاد۲ و جوشـش 
خیلـی زیـاد3(؛ هرچـه ایـن جوشـش شـدیدتر باشـد، میـزان 

آهـک )کربنـات کلسـیم( بیش تـر اسـت.

تعیین بافت خاک 

بافـت خاک 4را در صحرا بدیـن ترتیب تعیین مي کنند که 
مقـداري از خـاک را در حـدی مرطـوب می کننـد که خیس و 
گل آلـود نشـود. سـپس یـک مشـت از خـاک را برمی دارنـد و 
در میـان دسـت میفشـارند. پـس از بازکردن دسـت، اگر توده 
خـاک شـکل نگرفته بـود و قسـمت های آن از هم جدا شـدند، 
ایـن خـاک از نـوع سـبک و شـنی5 اسـت. ولـی اگـر بعـد از 
بازکـردن دسـت توده خـاک به هم فشـرده باقی مانـد و حتی 
رد انگشـتان دسـت بر قسـمت هایی از آن مشـاهده شد، خاک 
رسـی و سـنگین۶ اسـت )شـکل 19(. اگر هم پس از بازکردن 
دسـت تـوده خـاک شـکل خود را تـا حـدودی حفظ کـرد، اما 
به تدریـج قسـمت هایی از آن از تـوده اصلـی جـدا شـدند و 

1- Slightly effervescent
2- Strongly effervescent
3- Violently effervescent
4- Soil texture
5- light
6- Very heavy
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تـوده خـاک شـکل خود را در نهایت از دسـت داد، بافت خاک 
لومـی یـا متوسـط1 اسـت. خـاک تپه هـا ی شـنی جـزء بافت 

خیلـی سـبک۲ طبقه بندی می شـوند.
 

شکل 19- آزمایش تعیین بافت خاک: خاک  رسی

زهکشی خاک

خـاک  پروفیـل  از  اضافـی  امـالح  آب و  خارج شـدن  بـه 
»زهکشـی«3 گفته می شـود. زهکشـی خاک را در صحرا بدین 
ترتیـب تعییـن مي کننـد کـه ابتـدا حفـر ه ای در خـاک بـه 
عمـق و قطـر ۲5 سـانتی متر حفر می شـود )شـکل ۲0(. برای 

1- Medium
2- Very light
3- Drainage
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پیش مرطوب سـازی، درون حفـره را به مـدت یـک سـاعت بـا 
آب پـر می کننـد. پس از سپری شـدن یک سـاعت، مجـدداً تا 
۲ سـانتی متری سـر حفـره را پـر از آب می کننـد. آب نباید از 
حفـره لبریـز شـود. بـه کمک یـک خط کش یـا متر، سـرعت 
فرونشسـت آب در یک سـاعت )اندازه گیری در ۲ تا 3 سـاعت 
قابل اعتمادتـر اسـت( بـرآورد می شـود. بـه ایـن ترتیـب نـوع 

زهکشـی خـاک به صـورت زیـر تعیین می شـود:

خیلي ضعیف1: سرعت زهکشی کم تر از 1 سانتی متر در  _
ساعت است.

در  _ 3 سانتی متر  تا   ۲ زهکشی  سرعت  خوب۲:  نسبتاً 
ساعت است.

خوب3: سرعت زهکشی 4 تا 5 سانتی متر در ساعت است. _

سریع4: سرعت زهکشی ۶ تا 10 سانتی متر در ساعت است. _
 

1- Very Poor
2- Moderately well
3- Well
4- Excessively
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شکل ۲0- زهکشی خاک در صحرا: حفر حفر ه ای در خاک )باال(، 
پیش مرطوب سازی حفره )وسط(، برآورد سرعت فرونشست آب )پایین(
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فرسایش خاک

فرسـایش خـاک1 عمدتاً بـادی یا آبـی )ورقه ای، شـیاری، 
خندقـی، تـود ه ای( اسـت. مهم تریـن انـواع فرسـایش کـه در 
قسـمت فرسـایش خـاک فـرم شناسـنامه ای بـذر درج شـده، 

از:  عبارت اسـت 

فرسایش بادي2

فرسـایش بـادي کنده شـدن، انتقـال و رسـوب مـواد خـاک 
به وسـیله بـاد اسـت. بـاد در صورتـي فرسـایش شـدیدي را 
بـه  وجـود مي آورد که از سـرعت زیادي برخوردار باشـد و مانعي 
جـدي در مسـیرش وجـود نداشـته باشـد. در مناطـق لخـت بـا 
پوشـش نباتـي بسـیار پراکنـده یا مناطـق سـاحلي و به خصوص 
در اراضـي وسـیع بیابانـي باد قادر بـه جابه جایـي مقادیر زیادي 

از مواد اسـت )شـکل ۲1(.
 

1- Soil erosion
2- Wind erosion
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شکل ۲1- فرسایش بادی

فرسایش ورقه اي یا صفحه اي1

فرسـایش ورقـه اي در اثـر آب دوي حاصـل از بـاران یـا 
ذوب بـرف بـه  وجـود می آیـد. ایـن فرسـایش نقـش کوچکي 
خـود  بـا  را  ذراتـي  دارد و  ذرات  مسـتقیم  جداسـازي  در 
حمل مي کنـد کـه در اثـر عوامـل مختلف ماننـد ضربه قطرات 
بـاران، یخ بنـدان، تغییـرات شـدید درجـه حرارت و اثر شـخم 
بـر خاک دانه هـا جـدا شـده اند یـا به صـورت سسـت و ناپایـدار 
درآمده انـد. بنابرایـن عامـل عمـده به وجودآمـدن فرسـایش 
ورقـه اي ضربـه قطـرات بـاران اسـت. در به وجودآمـدن ایـن 

نـوع فرسـایش دو عامـل بیش تریـن تأثیـر را دارنـد: 

1- Sheet erosion
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1( فقدان پوشـش گیاهـي کافي بـراي جلوگیـري از انرژي 
در  شـدید  رگبار هـاي  وقـوع   )۲ بـاران، و  قطـرات  جنبشـی 
فصول خشـک. در فرسـایش ورقه اي شـیار ها یـا آبراهه ها ي 
بنابرایـن  نمي شـود.  مشـاهده  زمیـن  سـطح  در  مشـخصي 
آثـار ایـن نـوع فرسـایش پـس از یک بـار بارش به سـادگي 
قابل تشـخیص نیسـت؛ ولـي وجـود آن را مي توان با مشـاهده 
هرزآب هـاي گل آلـودي که از مزارع کشـاورزي یـا زمین هاي 
لخـت جریـان مي یابـد، تشـخیص داد. البتـه عمیق ترشـدن 
را  فرسـایش  ایـن  وجـود  نیـز  شـیب ها  پـاي  در  خـاک 

)شـکل ۲۲(. نشـان مي دهد 

 

شکل ۲۲- فرسایش آبی-ورقه ای
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فرسایش شیاري1

وقتـي آب در شـیبي از قسـمت بـاال به سـمت پاییـن 
حرکـت مي کنـد، به تدریج در فرورفتگي ها ي سـطح زمین 
جمـع مي شـود. پـس از اینکـه فرورفتگي هاي خـاک از آب 
پـر شـد، آب از لبه پاییـن فرورفتگي با حجـم زیادي جریان 
پیـدا مي کنـد و آبراهه ها یـي در زمیـن بـه وجود مـي آورد. 
به این آبراهه هاي ایجادشـده در صورتي فرسـایش شـیاري 
گفتـه می شـود که بـا انجام عملیـات کشـت و زرع معمولي 

از بین بروند )شـکل ۲3(. 
 

شکل ۲3- فرسایش آبی-شیاری

1- Rill erosion
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فرسایش خندقي1

بـه فرسـایش خندقـی، فرسـایش گودالـي یـا آبکنـد نیـز 
اطـالق مي شـود. خنـدق آبراهـه ای اسـت نسـبتاً دائمي که 
جریان هـاي موقـت آب در هنگام بارندگـي از آن مي گذرند و 
مقـدار بسـیار زیـادي رسـوب در خـود حمل مي کنـد. به طور 
در سـطح  موجـود  فرسـایش یافته  آبراهه هـاي  وقتـي  کلـي 
زمیـن بـه انـداز ه اي بزرگ باشـند که وسـایل کشـت و زرع 
نتواننـد از آن عبـور کننـد یـا بـه عبـارت دیگـر نتـوان آن  را 
کـرد،  تسـطیح  معمولـي  زرع  کشـت و  عملیـات  به وسـیله 
فرسـایش خندقـی نامیـده مي شـود. بایـد در نظـر داشـت که 
فرسـایش خندقي از بسـیاري جهات شـبیه فرسـایش شیاري 
اسـت. بـه عبارت دیگر، مرز مشـخصي که فرسـایش خندقي و 
شـیاري را از یکدیگـر جـدا کند، وجـود نـدارد. در واقع تفاوت 
فرسـایش خندقـي و شـیاري در ایـن اسـت کـه در فرسـایش 
خندقـي عـرض و عمـق خندق هـا خیلـي بـا هـم اختـالف 
ندارنـد، در حالـي کـه در فرسـایش شـیاري عـرض شـیار ها 

معمـوالً چندیـن برابـر عمق آن هاسـت )شـکل ۲4(. 

1- Gully erosion
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شکل ۲4- فرسایش آبی-خندقی

فرسایش توده اي1

توده هـا ي  عظیـم  حرکـت  به صـورت  فرسـایش  ایـن 
)شـکل ۲5(.  اسـت  شـیب  پاییـن  به طـرف  خـاک  سـنگ و 

1- Mass erosion



فصل چهارم: ثبت اطالعات نمونه بذر
100

شکل ۲5- فرسایش آبی-تود ه ای

فرم زمین

فرم زمین1 بر اسـاس اسـتاندارد موجود مصـوب تحقیقات 
خـاک و آب بـه 9 تیـپ اصلـی و ۲ حالـت مخلـوط و متفرقـه 

می شـود. طبقه بنـدی 

کوه ها2

ایـن تیـپ شـامل بزرگ تریـن عـوارض و بیرون زدگی هـا و 
حـرکات  نتیجـه  در  کـه  اسـت  کره زمیـن  تخریبـی  سـطوح 
تکتونیکـی و کوه زایی در طی دوران های مختلف زمین شناسـی 
بـه وجـود آمد ه انـد. شـیب عمومی آن هـا بیـش از ۲5 درصد و 

1- Landform
2- Mountain
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شـیب جانبـی آن هـا در جهـات مختلـف متفـاوت و نامشـخص 
اسـت. اختـالف سـطح اراضـی از 100 متر بیش تـر و عموماً بین 
500 تـا 1,500 متـر یـا بیش تـر اسـت. ایـن تیـپ بـر اسـاس 
شـکل ظاهری و نـوع مـاده تشـکیل دهنده آن، پوشـش خـاک و 
گیـاه، شـدت و نـوع فرسـایش بـه واحد هـای مختلـف اراضـی 
تقسـیم می شـود. عمـق خـاک در ایـن تیـپ متفاوت و پوشـش 

گیاهـی متغیر اسـت.

تپه ها1

تپه هـا نیـز هماننـد کوه هـا بـر اثـر حـرکات تکتونیکی و 
تغییـر  یـا  ایجـاد چین خوردگی هـا  تغییـر شـکل ظاهری و 
شـکل ارتفاعات بـر اثـر فرسـایش و در مـدت زمانـی طوالنی 
بـه وجـود آمد ه انـد. شـیب عمومـی معمـوالً 5 تـا ۲5 درصد 
اسـت و بعضـاً بـه ۲5 تـا 40 درصـد هـم می رسـد. شـیب 
جانبـی نامشـخص در جهت هـای مختلـف و اختـالف ارتفاع 
اراضـی تپـه ای بیـن500 تـا 1,500 متـر اسـت. باتوجه بـه 
مـواد  شـکل ظاهری و  نظـر  از  تپه هـا  کـه  تفاوت هایـی 
اراضـی  مختلـف  واحد هـای  بـه  دارنـد،  تشـکیل دهنده 

تقسیم می شـوند.

1- Hill
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فالت ها و تراس های فوقانی1

ایـن تیـپ شـامل سـطوح قدیمـی اسـت کـه به دلیـل 
فرسـایش در طـول زمـان، پسـتی و بلندی هایـی در آن هـا 
بـه وجـود آمـده اسـت و شـیب نسـبتاً مالیمـی دارنـد. در 
تیـپ فالت هـا و تراس هـای فوقانـی، فرسایشـی آبـی کم تا 
متوسـط و گاهـی زیـاد اسـت. شـیب عمومـی ایـن تیـپ تا 
5 درصـد و اختـالف ارتفـاع معمـوالً کم تـر از ۲5 متر اسـت. 
ایـن تیـپ بـر اسـاس نـوع مـواد تشـکیل دهنده، پسـتی و 
بلنـدی و نیـز شـدت فرسـایش و میـزان پوشـش گیاهـی به 

واحد هـای مختلـف اراضـی تقسـیم می شـود.

دشت های دامنه ای 2 

پـای  در  کـه  اسـت  دشـت هایی  شـامل  تیـپ  ایـن 
کوهسـتان ها قـرار دارنـد و معموالً پـس از تیـپ واریزه ها قرار 
دارد کـه به وسـیله مسـیل های موقتی و فصلی رسـوب گذاری 
شـد ه اند و دارای شـیب مالیـم و پسـتی و بلندی کم هسـتند. 
به نـدرت  5 درصـد و  تـا   1 عمومـی  شـیب  تیـپ  ایـن  در 
از  کم تـر  عمومـی  مؤثـر  شـیب  اسـت.  کم تـر  1 درصـد  از 
5 درصـد و اختـالف ارتفـاع اراضـی کم تـر از 5 متـر اسـت. در 
1- Plateaus
2- Piedmont plain
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این تیپ سـنگ ریزه بسـیار کم اسـت و مقدار آن از 15 درصد 
کم تـر اسـت. تیـپ دشـت های دامنـه ای باتوجه بـه اختـالف 
ظاهـری و مـواد تشـکیل دهنده بـه واحد هـای مختلـف اراضی 
تقسیم می شـود. خـاک آن عمیـق با بافت سـنگین تا متوسـط 

همـراه بـا شـوری کم اسـت. 

دشت های رودخانه ای1 

ایـن تیـپ شـامل مـواد رسـوبی ریزبافتـی اسـت کـه 
به وسـیله رودخانه هـا  حمل شـده اند و در دشـت های نسـبتاً 
مسـطح رسـوب کرده انـد. شـیب ایـن اراضـی معمـوالً کم تـر 
از 1 درصـد و جهـت آن به مـوازات رودخانـه و به طـرف اراضی 
پسـت اسـت. این تیپ بر اسـاس نـوع وضعیت رسـوب گذاری 
یـا پسـتی و بلنـدی و نیـز شـدت فرسـایش و میزان شـوری و 

قلیائیـت بـه واحد هـای مختلـف اراضـی تقسـیم می شـود.

تیپ اراضی پست یا شور2

ایـن تیـپ شـامل اراضـی پسـت و سـطح نسـبتاً مقعـری 
اسـت کـه محـل تجمـع ز ه آب به صـورت برکه هـای آبگیری 
اسـت کـه آب اراضـی اطـراف را در خـود جـذب می کنـد و 

1- River alluvial plain
2- Lowland
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از ته نشسـت مـواد رسـوبی بسـیار ریـز آب هـای پیرامونـی 
بـه وجـود آمـده اسـت. خـاک ایـن اراضـی خیلـی عمیـق و با 
بافـت ریز و شـوری نسـبتاً زیـاد همراه اسـت. خطـر آبگیری و 
محدودیـت زهکشـی از ویژگی هـای ایـن تیپ اسـت و شـیب 

آن معمـوالً کم تـر از 0/5 درصـد اسـت. 

تیپ دشت های سیالبی1

ایـن تیـپ شـامل دشـت های سـیالبی نسـبتاً مسـطحی 
اسـت با پسـتی و بلندی کم و شـیب مالیم که از مواد رسـوبی 
ریـز سـیالب ها در طـی ادوار گذشـته بـه وجـود آمده اسـت. 
وجـود تعـداد بسـیار زیـادی آبراهه هـای کم عمـق مـوازی از 
مشـخصات بـارز ایـن تیـپ اسـت. خـاک آن عمیـق تـا خیلی 
عمیـق بـا بافـت متوسـط سـنگین و شـوری و قلیائیت نسـبتاً 
زیـادی اسـت. شـیب عمومـی آن حداکثـر تـا 5 درصـد، ولـی 
اراضـی  ارتفـاع  اختـالف  اسـت.  از ۲ درصـد  کم تـر  معمـوالً 

کم تـر از ۲ متـر اسـت. 

تیپ واریزه ای بادبزنی شکل سنگ ریزه دار2 

ایـن تیـپ شـامل واریـزه ای سـنگ ریزه دار بـا پسـتی و 
بلنـدی کـم و شـیب مالیـم اسـت کـه بـر اثـر حرکـت مـواد 
1- Floodplain
2- Colluvial alluvial fan
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پـی  در  پاییـن و  بـه  مرتفـع  از قسـمت های  تشـکیل دهنده 
جریـان آب بـه وجـود آمده اسـت. ایـن اراضـی عمومـاً دارای 
در  آبراهـه کم عمـق  زیـادی  تعـداد  اسـت و  سـنگ ریزه 
میـان آن هاسـت. خـاک ایـن تیـپ نیمه عمیـق تـا عمیق، 
سـنگ ریزه دار، بـا بافـت سـبک تـا متوسـط اسـت. شـیب 

عمومـی حـدود 5 درصـد و حداکثـر تـا 15 درصـد اسـت. 

تیپ آبرفت های بادبزنی شکل سنگ ریزه دار1

ایـن تیـپ شـامل اراضی نسـبتاً مسـطح و سـنگ ریزه داری 
اسـت کـه هنـگام ورود رودخانه های پرشـیب و سـنگ ریزه دار 
بـه دشـت های مسـطح، در ابتدای دشـت رسـوب گذاری 
قلـو ه ای  سـنگ ریزه ای  تیـپ عمومـاً  ایـن  اراضـی  شـد ه اند. 
شکل هسـتند. خـاک ایـن اراضـی معمـوالً کم عمـق تـا 
نیمه عمیـق و سـنگ ریزه دار هسـتند، عمومـاً مطبق اند و 

شـیب عمومـی آن هـا حداکثـر بـه 5 درصد می رسـد.

تیپ اراضی مخلوط یا کمپلکس2

تیـپ اراضـی مخلـوط بـه اراضـی ای اطـالق می شـود که 
تیـپ اصلـی آن ها مشـخص باشـد، ولی به علت مقیاس نقشـه 

1- Gravelly alluvial fan
2- Mixed or complex land
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تیپ هـای اصلـی قابل تفکیـک از هـم نباشـند. در این صورت 
ایـن اراضـی بـا عالمـت C به عنـوان مجموعـه ای روی نقشـه 

نشـان داده می شـوند. 

تیپ اراضی متفرقه1

تیـپ اراضـی متفرقـه بـه اراضـی ای اطـالق می شـود که 
مشـخصات آن هـا با هیچ یـک از تیپ های اصلی قابل مقایسـه 
نباشـد و آن هـا را در روی نقشـه با عالمت x نشـان می دهند.

1- Miscellaneous lands



پنجم
مراقبت های پس از فصل

جمع آوری  بذر





انتقال بذر از عرصه 

پـس از برداشـت بذر باید از نمونه  بذرهـا به خوبی مراقبت 
کـرد؛ زیـرا بی توجهـی به توصیه هـای پس از برداشـت نه تنها 
قـوه نامیـه بـذر را به شـدت کاهـش می دهد، بلکه طـول عمر 
بـذر را از صد هـا سـال بـه چندیـن دهـه کاهش می دهـد. در 
طـی سـفر های جمـع آوری توصیـه می شـود نمونـه بذر های 
جمع آوری شـده بـرای تخمیـن مقدار بـذر و نیز آماده سـازی 
نمونـه بـذر بـرای انتقـال بـه آزمایشـگاه به صـورت سـطحی 
تمیـز و بسـته بندی شـوند )شـکل ۲۶(. بوجـاری و تمیزکردن 
اصلـی بذر هـا غالبـاً پس از بازگشـت از سـفر جمـع آوری و در 
آزمایشـگاه انجـام می شـود. چنانچـه سـفر جمـع آوری بـذر 
طوالنـی باشـد، توصیه می شـود در حین سـفر بذر هـا از میوه 
جـدا شـوند و درون کیسـه پالسـتیکی دربسـته حـاوی مـاده 
خشـک کن سـیلیکاژل یـا برنج خشـک قـرار داده شـوند. این 
نـوع بسـته بندی به ویـژه زمانـی ضـروری اسـت کـه میانگین 
نسـبی محیط یا رطوبت بذر بیش از 50 درصد اسـت. نسـبت 

مقـدار سـیلیکاژل خشـک )یـا برنج( به بـذر 3 به 1 اسـت. 
 



فصل پنجم: مراقبت های پس از جمع آوری  بذر
110

شکل ۲۶- بسته بندی و تکمیل فرم شناسنامه ای جمع آوری بذر ها در حین 
سفر های جمع آوری بذر

باشـد،  روزانـه  نباشـد و  طوالنـی  سـفر جمـع آوری  اگـر 
می تـوان جداسـازی بـذر را در انتهـای روز انجـام داد. بذوری 
کـه سـطح مرطوبـی دارنـد یـا درون انـدام گوشـتی یـا سـبز 
هسـتند بایـد سـریعاً جـدا شـوند و روی روزنامـه در اتاقـی که 
تهویه مناسـبی دارد، خشـک شوند. خشـک کردن در خارج از 

سـاختمان در سـایه هـم امکان پذیـر اسـت. 
همان گونـه کـه ذکر شـد، گاهی تمیزکردن بـذر در عرصه 
اجتناب ناپذیـر اسـت؛ ولـی عمومـاً توصیه می شـود عملیات 
از سـفر و در آزمایشـگاه  بازگشـت  از  بـذر پـس  تمیزکـردن 
انجـام شـود. زیرا در آزمایشـگاه اسـباب و تجهیـزات الزم برای 
اختیـار  بـذر در  بـه  بـدون آسیب رسـاندن  بـذر  تمیزکـردن 
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قـرار دارد. تـالش بـرای جداکردن بـذر از برخـی میوه ها بدون 
وجود ابزار مناسـب در عرصه می تواند به بذر آسـیب برسـاند. 
در برخـی مـوارد مثـل بذر های کاماًل رسـید ه ای کـه درون 
کپسـول ها و میوه هـای خشـک و حجیـم قـرار دارنـد، امـکان 
جداسـازی بـذر به راحتی و بدون آسیب رسـاندن بـه بذر در 
عرصـه وجـود دارد. میوه هـای گوشـتی که بسـیار رسـید ه اند 
یـا در حیـن جمـع آوری آسـیب دیـده یا لـه شـد ه اند، الزم 
اسـت قبل از بسـته بندی برای انتقال و در عرصه تمیز شـوند. 
در ایـن مـوارد بایـد با اسـتفاده از یک غربال و آب سـرِد جاری 
بخش هـای گوشـتی میـوه را از بذر جـدا کنید و بـذور بر روی 
کاغـذ یـا تـوری در هوا به صورت سـطحی خشـک شـوند و در 

کیسـه های پارچه ای بسـته بندی شـوند. 
در سـفر های جمـع آوری، انتقـال بـذوری کـه به تازگـی 
رسـیده اند و هنوز مرطوب هسـتند، نیاز به مراقبـت ویژه دارد. 
آفتـاب، دمای باال و سـریع خشـک کردن برای ایـن نوع بذر ها 
مخـرب اسـت. بـه ایـن دلیـل هنـگام انتقال بـا وسـیله  نقلیه 
نباید بسـته های بذر مسـتقیماً در معرض تابش نور خورشـید 
قـرار گیرنـد. قرارگیـری بسـته های بـذر در قسـمت باربنـد یا 
در قسـمت عقـب وانـت بـدون چـادر یـا سـایبان به هیچ وجه 
توصیـه نمی شـود. تهویه مناسـب نمونه های بـذر در هنگام 
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انتقـال بـا وسـیله  نقلیه یـا در محـل نگهداری ضروری اسـت. 
بـذر گونه هـای گیاهـی عموماً نسـبت بـه رطوبت و دمـای باال 
حسـاس هسـتند و نگهـداری آن هـا در چنین شـرایطی باعث 
ازبین رفتـن آن هـا می شـود )شـکل ۲7(. بذر هـا در کلیه 
مراحـل تـا انتقال به بانک ژن باید در شـرایط خشـک و خنک 

نگهـداری شـوند و از منجمدکـردن آن ها جلوگیری شـود. 

تمیزکردن بذور

جداسـازی بـذر از میـوه )خشـک یـا مرطـوب( قبـل از 
خشک شـدن کامـل میوه هـا آسـان تر اسـت. بنابرایـن بهتـر 
اسـت میـوه تـا زمـان جداسـازی بـذر از میـوه در دمـای 
4 درجـه سـانتی گراد نگهـداری شـود و در انتهـا یـا در طـول 
مأموریـت جمـع آوری، بـذر از میـوه جـدا شـود. در غیـر ایـن 
صـورت، اغلـب آفـات و بیماری هـای موجـود در کاه و کلش و 
باقی مانده هـای میـوه فرصت رشـد و تکثیر و ایجاد آسـیب به 
بـذر را پیدا می کننـد. بنابراین، ارسـال میوه های خشک شـده 
)بـدون جداکـردن بـذر از آن ها( بـه بانـک ژن می تواند به بذر 
آسـیب برسـاند )شـکل ۲8(. به عـالوه، تمیزکـردن اولیـه بـذر 
بـه جمع آوری کننـده کمـک می کنـد بـرآوردی از تعـداد بذر 
داشـته باشـد و تعـداد اسـتانداردی از بـذر را جمع آوری کنـد 

)شکل ۲9(. 
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شکل ۲7- تأثیر نگهداری غیراستاندارد )در شرایط دما و رطوبت باال( 
بر درصد جوانه زنی بذور به تازگی برداشت شده گونه  سلمکی

 

الف

شکل ۲8- ارسال میوه های خشک شده )بدون جداکردن بذر از آن ها( به 
بانک ژن )الف( باعث آفت زدگی بذرها )ب( می شود. 
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ب

ادامه شکل ۲8- ارسال میوه های خشک شده )بدون جداکردن بذر از آن ها( 
به بانک ژن )الف( باعث آفت زدگی بذرها )ب( می شود. 

 

الف

ب

شکل ۲9- تأثیر جدانکردن کاه و کلش از بذر )الف( 
بر برآورد ناصحیح از تعداد بذر )ب(
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شکسـتن غالف هـا، کپسـول، فندقـه و کاسـه گل بـرای 
خارج کـردن بذر با سـاییدن روي بسـتر زبـر مانند کف پوش 
ماشـین یا شکسـتن پوسـته سـخت بعضي بذور با مخلوط کن 
می گیـرد.  صـورت  بـذر  شست وشـوی  حتـي  یـا  برقـی 
اسـتفاده از الـک بـرای جداکـردن بـذر توصیـه می شـود. در 
ایـن روش بایـد ابتـدا بـا اسـتفاده از الـک بـا سـایز بزرگ تـر 
بذر هـا را از خاشـاک جـدا کـرد و سـپس به وسـیله الـک بـا 
سـایز ریـز بذر هـا از گردوخـاک جدا شـوند )شـکل 30(. پس 
مناسـب  پاکت هـای  در  خالص شـده  بـذور  بسـته بندي  از 
برچسـب دار، بـذور در اولیـن فرصـت بایـد به بانـک ژن منابع 
طبیعـی ارسـال شـوند. نگهـداری بـذور به مـدت طوالنـی در 
شـرایط غیراسـتاندارد باعـث ازبین رفتـن قـوه نامیـه آن هـا 
می شـود. مطالعـات نشـان داده انـد چنانچـه بـذر بسـیاری از 
گونه هـا به مـدت هفـت ماه در دمـای 30 درجه سـانتی گراد و 
درون کیسـه نایلونـی نگهداری شـوند، قوه نامیه خـود را کاماًل 
از دسـت می دهند )شـکل 31(. فاصله زمانـی بین جمع آوری 
بـذر از عرصـه و انتقال بـذر به بانک ژن منابـع طبیعی حداکثر 

یـک ماه اسـت.
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الف

ج د

ب

شکل 30- مراحل تمیزکردن بذور جمع آوری شده شامل ساییدن )الف(، 
سرندکردن )ب(، انواع الک ها )ج( و جداکردن بذر )د( 

تحویل نمونه بذر به بانک ژن 

در زمـان جمـع آوری بـه هـر نمونه بـذر جمع آوری شـده 
نامیـده  یـک شـماره داده می شـود کـه »شـماره میدانـی« 
می شـود و در بانک هـای اطالعاتـی بانـک ژن بـه همراه سـایر 
اطالعـات بـرای نمونه بذر فوق ثبت می شـود. شـماره میدانی 
بـر روی فـرم شناسـنامه ای جمـع آوری )جـدول 4(، پاکـت 
نمونـه بـذر، در ردیـف نمونـه بـذر در فایـل اکسـل داده هـا1، 
از صفحه  می توانید  را  بذر  عرصه ای جمع آوری  اطالعات  ثبت  اکسل  فایل   .  -1
 )www.rifr-ac.ir( ایران  طبیعی  منابع  ژن  بانک  بذر  جمع آوری  استانداردهای 

دانلود کنید.
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عکس هـای  هرباریومـی و  نمونـه  یادداشـت برداری،  دفتـر 
هـر  همـراه  می شـود.  درج  عرصـه  در  گیـاه  از  گرفته شـده 
نمونـه بـذری کـه بـه بانـک ژن منابـع طبیعـی تحویـل داده  
می شـود، بایـد نمونـه هرباریومـی، اطالعات نمونه بذر )شـامل 
اطالعـات  فایـل   بـذر و  فرم هـای شناسـنامه ای جمـع آوری 
اکسـل( و عکس هایـی از 1( نمونـه هرباریومـی، ۲( گیـاه در 
عرصه و 3( گل به صورت یک بسـته کامل ارسـال شـود. تهیه 
نسـخه پشـتیبان از فایل هـای اطالعاتـی امنیـت کار را بـاال 
می بـرد. پـس از بررسـی بسـته نمونـه بـذری و متعلقـات آن، 
کیفیـت و کمیـت بسـته ارسـالی توسـط واحـد ارزیابـی بذور 
واردشـده بـه بانـک ژن منابـع طبیعـی، بـه جمع آوری کننده 

گزارش می شـود. 
در بانـک ژن منابـع طبیعی مشـخصات اولیه نمونـه بذر با 
مشـخصات نمونـه بذر هـای مشـابه موجود مقایسـه می شـود 
تـا از جدیدبـودن نمونـه بـذر اطمینـان حاصل شـود. چنانچه 
نمونـه ای چندسـاله باشـد و دارای مشـخصات مورفولوژیکی و 
جغرافیایـی مشـابهی بـا یکـی از نمونـه بذر هـای بانـک ژن 
باشـد، نمونـه بذر جدید به عنـوان تکرار نمونه بـذر قبلی تلقی 
می شـود و در بانـک ژن بـه همـراه نمونـه بذر قبلـی نگهداری 
می شـود. امـا اگـر نمونـه بـذر شـباهتی بـا نمونـه بذر هـای 
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موجـود در بانـک ژن نداشـته باشـند، به عنوان یـک نمونه بذر 
جدیـد بـه بانـک ژن معرفـی  میشـود. به این ترتیـب ممکـن 
اسـت برخـی از نمونـه بذر ها با آنکه شـماره میدانـی متفاوتی 
داشـته باشـند، ولـی نمونـه بـذر تکـراری شناخته شـوند و بـا 

یـک شـماره موجـود در بانـک ژن ادغام شـوند. 
 

شکل 31- زنده مانی بذر دو گونه گیاهی پس از نگهداری در شرایط 
غیراستاندارد به مدت ۲10 روز 
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