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 چكيده 

را كاهش دهد. بنا براين حفاظت و مديريت پايدار تنوع زيستي در حل مشكالت ناشي  تغييرات اقليمياثرات منفي  ميتواندتنوع زيستي 

يكي از داليل كاهش قابل توجه عملكرد دانه و ناپايداري عملكردغالت ديم در ايران در اثر تغييرات .دارد تغييرات اقليمي نقش مهمياز 

كه در  ميباشددر نواحي ديم خيز ايران  ريز اقليمها . دليل ديگر غير يكنواختيكي ارقام زراعي در مزارع ميباشداقليمي، كمبود تنوع ژنتي

در حال حاضر برنامه .فاده شودتاس بيشتر با كارآمدياين شرايط به تنوع ژنتيكي بيشتري نيازمنديم تا از اثر متقابل ژنوتيپ در محيط 

با ادامه همين الگودرآينده نيز  و ايجاد كند ايران هاي متداول بهنژادي نتوانسته است كه تنوع ژنتيكي مورد نياز را در مناطق ديمخيز

برنامه بهنژادي تكاملي است كه از الگوي پديده تكامل در  ،براي حل اين مشكل ،كوتاه و مقرون به صرفهموثر ياهد توانست.روشنخو

مخلوطي  برنامه يک جمعيت تكامل يافته شامل دستاورد نهايي اين ميكند.تنوع زيستي در مزارع غالت ديم تبعيت  طبيعت براي افزايش

مي تواند هر گونه شرايط غير قابل پيشبيني محيطي را بهتر از واريته هاي زراعي خالص تحمل نمايد.اين مقاله است كه ژنوتيپهاي سازگار

در ايران آغاز  1388-87نتايج برنامه بهنژادي تكاملي كه از سال ارائه ايران و همچنين در مورد اهميت اين برنامه درشرايط فعلي اقليمي

    .شده است،ميباشد

 ، غالت ، ديم تكامليتغييرات اقليمي ، به نژادي  كلمات كليدي:

 مقدمه

 ،دانشمندان دانشگاه كاليفرنيا ايروين، مركز پروازهاي فضايي گودارد ناسا، و مركز ملي تحقيقات جوي آمريكابر اساس نتايج تحقيقات 

وهوايي شود كه به دليل تغييرات آبمياي از جهان محسوب منطقهتركيه، سوريه، عراق و ايران  شامل خاورميانهكشور هاي منطقه 

 تامين غذا براي جمعيت در حالدر اين شرايط  .(,Famiglietti  2013)تجربه خواهد كرد  سال آينده 30در  ميزان بارندگي كمتري را

. نگراني از اين موضوع همزمان با بروز مشكالتي بر سر راه توليد ميباشدرشد يكي از موضوعهاي مهم مورد بحث در مجامع علمي 

در . ميباشد  و اثرات سوء ناشي از آن بر گياهان زراعي  ( Pimentel, 2011)محصوالت عمده غذايي مانند گندم ناشي از تغييرات اقليمي

نهاده هايي كه مي تواند اين اثرات منفي را كاهش دهد، در حال كاهش  است يا هزينه استفاده از آنها افزايش يافته اين شرايط، منابع و 

تيكي ارقام زراعي كاملي مشاركتي  به عنوان روشي براي افزايش تنوع ژنت بهنژادي در اين مقاله اهميت برنامه (. Pimentel, 2011است)

در ايران آغاز  1387تكاملي كه از سال  بهنژادي مورد بحث قرار مي گيرد و نتايج اجراي برنامه رات اقليمي با تغييدر مزارع براي مقابله 

 . شده است نيز ارائه خواهد شد

 تنوع ژنتيكي و تغييرات اقليمي

يک گياه زراعي در مواجه با عوامل تنش زا وجود دارد، راهبرد غالب در برنامه هاي  واريته هاي بين  قابل توجهي چون تنوع ژنتيكي

استفاده بهينه از اين تنوع ژنتيكي براي انتخاب ژنوتيپهايي است كه به تنشهاي زيستي و محيطي  بيشترين سازگاري را داشته  بهنژادي 

متداول با استفاده از تكنيكهاي رايج ارقام زراعي جديدي توليد مي شوند كه گياهي  بهنژادي(. در برنامه هاي Cattivelli et al,2008باشد)
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اين ارقام  موجب ميگردد گياه شرايط تنش را بهتر تحمل نمايد.كه از صفاتي را دارند  يناسبتم خت هستند و تركيباز نظر ژنتيكي يكنوا

ي نمايند كه در قوانين ثبت واريته هاي زراعي به آن پايداري يكنواخت از نظر ژنتيكي در نسلهاي متمادي ظاهر يكنواخت خود را حفظ م

(. اين مفهوم پايداري ژنتيكي  با  مفهوم پايداري كه در زراعت مطرح مي شود تفاوت اساس دارد و حتي  Smith, 2008گفته مي شود )

كيفيت  محصول يک رقم زراعي در مي توان گفت متضاد است، چون در مباحث زراعي مفهوم پايداري بر اختالف كم عملكرد و يا 

( . در هر صورت روشهايي Becker and Léon, 1988و  Piepho, H.P. 1998)ميباشد مقايسه با ارقام ديگر در طول زمان و مكان  متمركز 

ژنتيكي و توسعه كشت آنها در مساحت بسيار وسيعي از اراضي  رر ساختااز نظ  "پايدار  "كه پيامد آن توليد ارقام زراعي يكنواخت و 

معمواًل  كشاورزي، نمي باشند. ، روشهاي مناسبي براي مقابله با تغييرات اقليمي و ديگر تهديد هاي جاري و پيش بيني شده درميباشد

ير قابل پيش بيني محيطي  مي گردد. كاهش ريسک از بين رفتن محصول در اثر تغييرات غ تنوع و غير يكنواختي ارقام زراعي موجب

ارقام زراعي يكنواخت از نظر ژنتيكي، نمي توانند در  گياهي براي يكنواختي محصول است. مدرنبهنژادي اين موضوع در تضاد با هدف 

غير قابل  مقابل تغييرات محيطي و اقليمي و همچنين عوامل تنش زاي جديد )مانند نژاد هاي جديد يک بيماري و يا تنشهاي محيطي

اگر چه اين واريته ها به خوبي بر عليه تنشهاي خاصي مجهز شده اند، ممكن  (. Verboom et al., 2010پيش بيني(  مقاومت نمايند)

با در نظر  است در مقابل تنشهاي ديگر در شرايط محيطي متغير و غير قابل پيش بيني به دليل يكنواختي ژنتيكي بسيار حساس باشند. 

يكنواختي ژنتيكي در ارقام زراعي در مقابله با تنشهاي غير قابل پيش بيني،  در اين مقاله اين موضوع مطرح مي شود كه  گرفتن مشكل

يا به  با گسترش تنوع ژنتيكي درون گونه اي  ،براي حل اين مشكل ، به سازگاري وسيعتر نياز است و مي توان به اين نوع سازگاري

ت. به همين منظور اگر هدف افزايش تنوع ارقام زراعي در مزارع است، دو راه وجود دارد. اول اينكه دست يافعبارت ديگر كشت مخلوط، 

كشاورزان بذر تعدادي از ارقام زراعي موجود را به نسبت مساوي با هم ديگر مخلوط و كشت نمايند. روش دوم اينكه در محصوالتي مثل 

. در روش دوم، ژنوتيپهايي كه بذر گردندزراعي را با هم مخلوط گردند و كشت  غالت بذر تعداد زيادي از ژنوتيپهاي مختلف يک رقم

 بهنژادي “بيشتري در يک سال زراعي توليد نمايند، در سال زراعي آينده در جمعيت مخلوط، سهم بيشتري خواهند داشت. به روش دوم 

گفته مي شود كه در آن  نوعي جمعيت گياهي ايجاد مي شود كه نه يكنواخت است و نه پايدار از نظر ژنتيكي. اين جمعيت از  ”تكاملي

اين مقاله كلمه  . در(Thomas et al.,2011و ساختار ژنتيكي آن در طول زمان تغيير خواهد كرد) ميباشدنظر ژنتيكي بسيار متنوع 

اد زيادي از ژنوتيپهاي يک محصول زراعي در يک مزرعه گفته مي شود كه در آن هر گياه از گياه به تعد "جمعيت يا جمعيت گياهي"

. دو مورد ويژه از جمعيت گياهي عبارتند از جمعيت كمپوزيت كراس و يا مخلوط واريته ها و الينهاي ميباشدديگر از نظر ژنتيكي متفاوت 

ها از سالي به سال ديگر متغير است و اين تغيير در جمعيت به ميزان تنوع ژنتيكي  اصالحي . چون فراواني ژنوتيپها در اين گونه جمعيت

. از نظر تنوع درون گونه اي اين ميشودگفته  "جمعيتها ي تكاملي "موجود و قدرت و جهت متغير هاي محيطي وابسته است ، به آنها 

اين جمعيتها را مي  ، بر اينبنا ( Zeven, 1998و  Carolina et al., 2005 مي باشد) "قديميواريته هاي بومي "مشابه جمعيت تكاملي 

(. نظر به اينكه نتايج تحقيقات در زمينه بهنژادي تكاملي تقريباً نيم قرن Murphy et al., 2005)ناميد "واريته هاي بومي جديد  "توان 

و     Allard andAdams, 1969آالرد و همكارانش )( و عليرغم تحقيقات پرباري كه توسط رابرت Suneson 1956پيش منتشر شده است)

Jain and Allard, 1966  در باره برنامه به نژادي تكاملي، اين برنامه هنوز مسير اصلي خود را در برنامه هاي تجاري به نژادي نيافته )

راي مقابله با تنشهاي زيستي و محيطي (. با اين وجود در سالهاي اخير عالقه شديدي به اين برنامه بPhillips and  Wolfe, 2005است)

 ناشي از تغييرات اقليمي از طريق افزايش تنوع ژنتيكي، در بين به نژادگران گياهي ايجاد شده است. 

 مزاياي كشت مخلوط

مكمل بودن يا  "وجود تنوع ژنتيكي در جمعيت مخلوط محصوالت زراعي مانند غالت ديم  چهار مزيت دارد. نخستين مزيت را مي توان 

complementaion" معموالً در جمعيتهاي مخلوط ژنوتيپهاي موجود در جمعيت بدليل تفاوتي كه در ريخته ژتنيكي دارند، از  .ناميد

پروفيلهاي متفاوتي از منابع استفاده مي كنند و بنابراين آنها بر سر استفاده از منابع محدوي كه در اختيار دارند رقابت بسيار كمتري 

  .(Thomas et al.,2011و  Finckh and Wolfe, 1997 ) دارند و به عبارت ديگر،  يكديگر را در استفاده بهتر از منابع تكميل مي نمايند

، ژنوتيپهايي كه الگوهاي متفاوتي از ريشه دارند )ريشه هاي سطحي، عميق و ميشود بعنوان مثال در مزرعه اي كه جمعيت مخلوط كشت 

مواد غذايي و آب موجود در خاك با كارآمدي بيشتري در مقايسه مزرعه كشت شده با يک رقم خالص استفاده مي كنند ،  يا بينابين( از



چون ژنوتيپهايي با عمق ريشه متفاوت از اعماق مختلف آنها را جذب مي كنند ولي در مزرعه رقم خالص كه تمام گياهان يک الگوي 

وجود دارد. اين موضوع در باره الگوي متفاوت جذب از پروفيل مشخصي از خاك  غذايي و آب ريشه دارند،رقابت سختي براي جذب مواد 

نين شتر از مزارع ارقام خالص است. همچنور در ژنوتيپهاي يک گياه زراعي نيز صادق است و در جمعيتهاي مخلوط كارايي جذب نور بي

متري بر عامل بيماري ايجاد مي نمايند كه اين امر موجب كاهش ريسک ژنوتيپهاي با الگوي متفاوت مقاومت به بيماريها فشار انتخاب ك

(. دومين مزيت تنوع ژنتيكي در جمعيت مخلوط را مي توان Finckh and Wolfe, 1997)ميشود پيدايش نژاد هاي جديد بيماري 

. بعنوان مثال در تراكنش بين گونه ميباشد  ناميد كه شامل پديده اي مانند مقاومت القا شده بر عليه بيماريهاي گياهي  "همكاري"

كه  كنندز ژنوتيپهاي جو در جمعيت مخلوط موادي فرار توليد مي برخي ا، .Rhopalosiphum padi Lزراعي جو و نوعي شته با نام علمي 

همچنين در جمعيت هاي مخلوط . (Ninkovic and Åman, 2009)باعث القاء مقاومت در ديگر ژنوتيپهاي مجاور بر عليه اين آفت مي گردد

فاصله بين گياهان حساس به يک بيماري خاص بيشتر است  و اين امر موجب مي گردد كه انتشار بيماري از طريق تماس بين گياهان حساس 

مي تنوع ژنتيكي در جمعيت مخلوط در دو شرايط متضاد قابل توضيح هستند و (. دو مزيت ديگر Finckh and Wolfe, 1997كمتر شود)

ناميد. ابتدا در مورد جبران  با ذكر يک مثال بحث مي   capacityيا   "ظرفيت”و  compensationيا  "جبران"توان بطور خالصه آنها را 

شود. بر اساس اصل اثر متقابل ژنوتيپ در محيط، هر ژنوتيپ خاص حد اكثر توان و ظرفيت خود را در يک محيط خاص نشان مي دهد. 

ير قابل  پيشبيني كه بر ديمزارهاي ايران نيز حاكم است ، يک رقم زراعي خالص از نظر ژنتيكي در سالهاي متفاوت در شرايط  محيطي غ

با شرايط متفاوتي مواجه است و شرايط محيطي مطلوب براي اين رقم زراعي در بعضي از سالها ممكن است فراهم باشد و در بعضي از 

اري عملكرد اين رقم در يک دوره چند ساله مي گردد. حال رقم زراعي خالص  ديگري را در نظر سالها نباشد، كه اين پديده موجب ناپايد

بگيريد كه واكنش آن به محيط در مقايسه با رقم اول بر عكس است. در اين شرايط اين سوال مطرح مي كه كدام يک از اين ارقام براي 

اين مي تواند باشد كه بهتر است هر دو رقم زراعي به نسبت مساوي در اين شرايط قابل پيش بيني توصيه مي شود؟ يک جواب  منطقي 

دو مزرعه جداگانه كشت گردند تا در اين شرايط غير قابل پيش بيني برآيند عملكرد اين دو رقم موجب پايداري عملكرد محصول گردد يا 

را  "همكاري"و  "مكمل بودن"ديگر كه دو مزيت نمايد.  جواب منطقي  "جبران"به عبارت ديگر يک رقم عملكرد ضعيف  رقم ديگر را 

و به اين ترتيب عملكرد را پايدار تر نمود.  نيز مي تواند در بر گيرد اين است كه مي توان مخلوط اين دو رقم را در يک مزرعه كشت نمود

يمي  وجود دارد، شرايط محيطي با توجه به وسعت زياد اراضي ديم در ايران كه در مناطق مختلف از نظر حاصلخيزي خاك و شرايط اقل

بسيار متنوع و غير قابل پيش بيني بر اين سيستم كشت حاكم است و براي استفاده بهينه از اين شرايط، نياز به تعداد زيادي رقم زراعي 

تا موجب افزايش پايداري عملكرد ديمزارها در شرايط اقليمي و محيطي  بسيار متغير و غير قابل  ميباشد  با ويژگيهاي ژنتيكي متفاوت 

پيش بيني گردد.  بنا بر اين يكي از روشهاي مقابله با تنشهاي ناشي از تغييرات شرايط محيطي  و اقليمي ، افزايش تنوع ژنتيكي در 

تكاملي  بهنژادي كه اين جمعيت مخلوط مي تواند نتيجه برنامه  ميباشد  لف مزارع از طريق كشت مخلوط تعداد زيادي از ارقام مخت

باشد. در چنين شرايطي جمعيتي بزرگ از مخلوط ژنوتيپهاي متفاوت داريم كه هر كدام از اين ژنوتيپها توان ويژه اي در محيطي ويژه 

 دارند.

 راهكار كارآمد اقزايش تنوع ژنتيكي  :يتكامل بهنژادي  

 سوء اثرات كاهش و مزارع در يزراع ماارق يكيژنت تنوع كاهش از يناش يجار مشكالت حل يبرا يميقد روش کي يتكامل بهنژادي 

 كشاورزان روش نيا در .  ديگرد ابداع 1920 سال در ايفرنيكال دانشگاه دانشمندان توسط روش نيا. است  يمياقل راتييتغ از يناش

  كنند، يم كار  خاك يزيحاصلخ و يزراع تيريمد ، يطيمح و يستيز يتنشها ، هوا و آب نظر از يمتفاوت طيشرا در كه  مختلف مناطق

 يبانكها در كه  را   کيتفك حال در ينسلها در موجود ينهايال اي و  ها تهيوار ، يزراع  ارقام از ياديز تعداد  از متنوع اريبس  يمخلوط

 طيشرا اساس بر سال هر  تا ،كننديم كشت يمتعدد يسالها را ، (Haghparast et al. 2010) هستند موجود يقاتيتحق يستگاههايا و ژن

  حذف ،ستندين سازگار مزرعه در  يطيمح و يستيز يتنشها و  يطيمح طيشرا به كه  يارقام بذر  موجود، غالب يتنشها و ييهوا و آب

 ارقام از يمخلوط به برنامه   نيا يمجر كشاورزان سال چند از پس.بماند يباق در جمعيت يطيمح  طيشرا به سازگار ارقام بذر و شوند

 بذر نيا توانند يم آنها و اند افتهي نسبي تكامل ،اند شده كشت آن در سال چند يط كه يا مزرعه طيشرا يبرا كه ديرس خواهند متنوع

 بتدريج  كردند،ي م كشت كه يقبل يزراع ارقام  با ، يبرتر صورت در را است يطيمح طيشرا به سازگار مخلوط ارقام از يبيترك كه  را



مديريت زراعي و تنشهاي غالب زيستي و محيطي  ،امكانات ،ي سياري از كشاورزان از نظر حاصلخيزشرايط مزرعه ب .ندينما نيگزيجا

اجرا مي گردد نيست. بنا بر اين ارقام اصالح شده در ايستگاههاي  بهنژادي  متداول همانند مزارع ايستگاههاي تحقيقاتي كه در آن برنامه

برطرف نمي كنند. ضمناً اجراي آزمايشهاي مقايسه عملكرد در قالب برنامه هاي در مناطق هدف  تحقيقاتي نياز بسيار از اين كشاورزان را 

از روشهاي بسيار موثر براي افزايش تنوع ژنتيكي است،  مشاركتي همانند شيوه اي كه در ايستگاههاي تحقيقاتي اجرا مي شود،  بهنژادي 

اين روش براي بسياري از كشاورزان كه نياز به افرايش تنوع ژنتيكي در مزرعه را دارند، به سادگي امكان پذير نيست. براي اجراي ولي 

تعداد  بذر مخلوط يمه كافيست كه مقداراست. دراين برنا"تكاملي بهنژادي برنامه "چنين شرايطي يكي از روشهاي بسيار آسان و موثر 

، در اختيار كشاورزان قرار بگيرد و از آنها خواسته شود كه بر اساس گفته می شود "بذر تكاملي"به آن  مقاله، كه در اين زيادي از ژنوتيپها 

تكاملي اختصاص دهد و  نژادي بهاز مزرعه را به برنامه  چكي وكتراكم بذر توصيه شده براي هر محصول بر اساس عرف منطقه، مساحت 

بذر تكاملي را  بر اساس روش مديريت زراعي خود كشت نمايد و چند سال  كشت اين بذر را تكرار نمايد تا بر اساس انتخاب طبيعي و 

مديريتي  به شرايط محيطي و باقي بماند كه جمعيتحتي انتخاب خود كشاورز از بين ارقام متنوع موجود در اين مخلوط بذر، ارقامي در 

تكاملي كشاورز مجري مي تواند بذر مازاد بدست آمده از برنامه را در  بهنژادي در حين اجراي برنامه . باشند سازگار مزرعه كشاورز 

و نياز  استهزينه كم  قرار دهد. اجراي اين برنامه براي كشاورز  ،كرده اند دركاختيار كشاورزان ديگر كه نياز به افزايش تنوع ژنتيكي را 

 را ندارد. بهنژادي به آگاهي از اصول طرحهاي آماري كشاورزي  و رعايت اصول برنامه هاي متداول 

 براي افزايش تنوع ژنتيكيتكاملي : تقليدي از طبيعت  بهنژادي 

ارقام بسيار  اما. (Ceccarelli, 2009)تعريف شده است "گياهان زراعي توسط انسانتكامل هدايت شد "گياهي به عنوان  نوين به نژادي

نوين در طبيعت بوجود آمده اند، حاصل از دورگ گيري طبيعي بين ارقام  بهنژادي متفاوتي از گندم و جو كه قبل از علم ژنتيک و 

مختلف بوده است. احتمال وجود يک تا دو در صد دگر گشني بين ارقام گندم و جو شايد بسيار كم و ناچيز به نظر برسد، ولي همين 

كم دگرگشني بين ارقام مختلف گندم و جو در طبيعت موجب ايجاد تنوع بسيار گسترده ارقام اين دو محصول شده است. روشهاي مقدار 

گياهي با الگو گرفتن از طبيعت براي ايجاد تنوع ژنتيكي و گزينش نوتركيبهاي برتر از والدين از بين اين تنوع ژنتيكي ايجاد  بهنژادي

هدفمند و بر اساس ويژگيهاي والدين و نقاط ضعف و  ،بهنژادي. با اين تفاوت كه انتخاب والدين در روشهاي شده، پايه گذاري شده است

و هدف اصلي اين است كه نوتركيبهاي جديدي ايجاد شود كه نقاط قوت دو والد تالقي را داشته باشند و آنرا در صورت ميباشد قوت آنها 

ين اوليه، بنام رقم اصالح شده معرفي و در اختياركشاورزان قرار دهند. طبيعت نيز در واقع داشتن عملكرد و كيفيت برتر نسبت به والد

را طراحي كرده است كه موجب ايجاد نو تركيبهاي جديد و در نهايت افزايش تنوع ژنتيكي شود و بر اساس انتخاب  بهنژادييک برنامه 

نو تركيبهاي برتر در جمعيت باقي بمانند و  نوتركيبهاي ضعيف و طبيعي در مناطق مختلف آب و هوايي و شرايط حاصلخيزي خاك، 

حساس نسبت به تنشهاي محيطي به تدريج از جمعيت حذف شوند. پس از اينكه انسان به كشاورزي مشغول شد، از بين اين تنوع ايجاد 

تر داشت و براي شرايط منطقه خاصي شده ارقام زراعي محصوالت مهم غذايي را گزينش كرد و ارقامي كه محصول بيشتر و با كيفيت 

به اين ترتيب در زمانهاي تكامل يافته بودند، از بقيه جدا نمود و بصورت انبوه در قطعه زميني بنام مزرعه در آن منطقه خاص كشت كرد.  
داشتند ، يعني ارقام بسيار دور، شروع كشاورزي بر اساس كشت ارقام زراعي بود كه سازگاري خصوصي به منطقه سكونت كشاورزان اوليه 

. روند كشت ارقام ي  كه براي آن منطقه  خاص توسط اولين به نژادگر دنيا ، يعني طبيعت، در يک سير تكاملي، ايجاد شده بودنديزراع

 گياهي ادامه داشت، اما بعد از سپردن بهنژادي زراعي با سازگاري خصوصي در مناطق خاص تا قبل و حتي بعد از ظهور علم ژنتيک و 

گران بخشهاي دولتي و خصوصي و تدوين قوانين درخصوص توليد بذر استاندارد با خلوص  به دست بهنژاد بهنژادي مسئوليت برنامه هاي 

ژنتيكي باال و توجه بيشتر به سازگاري عمومي ارقام به دليل وجود مشكالت فراوان بر سر راه حفظ خلوص و تكثير تعداد زيادي از ارقام 

نتيكي كه از هداياي ارزشمند خداوند به انسان از طريق  قوانين و اصالح شده با سازگاري خصوصي، بشر عمالً در جهت كاهش تنوع ژ

تكاملي از روشهاي موثر براي بازگرداندن تنوع ژنتيكي از دست  بهنژادي پايداري توليد بود، گام برداشت.  اصول طبيعت براي افزايش

يش بيني محيطي مشغول به امر مهم كشاورزي رفته  توسط انسان، به دست كشاورزاني است كه در شرايط غير يكنواخت و غير قابل پ

اشتغا ل دارند، بايد با اين كشاورزان  بهنژادي گران بخشهاي دولتي كه از بودجه هاي عمومي به فعاليت بهنژادهستند. در اين روش 

مزرعه كشاورزان استفاده گياهي  براي احياي مجدد تنوع ژنتيكي در  بهنژادي تا از اصول جديد و شناخته شده ژنتيک و  همكاري نمايند

متداول را در  بهنژادي گران در اين برنامه به اين صورت است كه مخلوطي از تنوع ايجاد شده در برنامه هاي  بهنژادبهينه گردد. همكاري 



 عمليات از ناشي رخط تا دارند تمايل كشاورزان ، يبوم ارزنده دانش و اتيتجرب اساس بر قرار دهند. عالقمند به مشاركت اختيار كشاورزان

 شيافزا را ديتول يداريپا و  كاهش  تنوع، نوع سه تيرعا از استفاده با  مختلف يتنشها بروز شرايط در را  نامناسب مياقل و  كشاورزي

 کي در تنوع جاديا يا و ، محصول يک مختلف ارقام كشت در تنوع  ، مختلف محصوالت كشت در تنوع:  از عبارتند تنوعها نيا كه دهند

 طيشرا و ناخواسته محيطي تغييرات اثر در محصول كل رفتن بين  از  خطر بيترت نيا به. محصول يک مخلوط  ارقام كشت با مزرعه

 نوين بهنژادي  كه ستيدرحال نيا.  ابدي يم كاهش اريبس يطيمح و يستيز مختلف يتنشها بروز نيهمچن و ينيب شيپ قابل ريغ يمياقل

 و است رفته  پيش محصول يكنواختي سمت به تنش پر و يا هيحاش مناطق در كشاورزان يواقع ازين نيا گرفتن نظر در بدون  گياهان

 از و تحقيقاتي هاي ايستگاه به كشاورزان مزرعه از  يزراع گياهان اصالح ،ياهيگ نينوبهنژادي  ظهور از بعد. رود مي شيپ همچنان

 تعداد بوسيله زمان اين در شد، مي انجام مختلف مكانهاي در كشاورز زيادي تعداد بوسيله كه كاري. افتي انتقال بهنژادگران به كشاورزان

 در ستميس رييتغ نيا از يناش مشكل حاضر حال در. شد مي انجام ،يقاتيتحق ستگاهيا محدودي يتعداد در و دانشمندان از كمي نسبتا

 وضوح به ، است شده كشاورزان مزارع در يكيژنت تنوع كاهش به منجر كه يا هيحاش ياراض و توسعه حال در يكشورها خشک مناطق

شايان ذكر است كه هدف نگارندگان اين مقاله جايگزين شدن برنامه هاي متداول به نژادي با برنامه به نژادي تكاملي نيست، . است انينما

بهينه از تنوع ژنتيكي ايجاد شده در ايستگاههاي  در كنار برنامه به نژادي متداول و استفاده، اجراي به نژادي تكاملي، بلكه هدف

درصد بذر غالت ديم در ايران  70ر خود مصرفي استفاده مي كنند. در حال حاضر تقريباً وبا مشاركت كشاورزاني است كه از بذ ،تحقيقاتي

مي تواند بذور خود  ،زيستي و محيطيبا هدف افزايش تنوع ژنتيكي در مقابله با تنشهاي بهنژادي تكاملي بذرِ خود مصرفي است و برنامه 

در  تبديل نمايد.براي افزايش تنوع ژنتيكي  "فرصتي"استفاده از بذور خود مصرفي را به  "تهديدِ"ساماندهي و اصالح نمايد و  مصرفي را 

را ندارند و در آينده  غالت ديم رقم اصالح شده خالص  5تا  3توانايي الزم را براي تكثير بذر بيشتر از حال حاضر ايستگاههاي تحقيقاتي 

در  و شرايط بسيار غير يكنواخت متفاوتبنا بر اين قادر نخواهند بود تنوع ژنتيكي مورد نياز ريز اقليمهاي  و نزديک نيز نخواهند داشت

ا را در رسيدن اين هدف مهم كشاورزان  در اجراي برنامه به نژادي تكاملي مي تواند م ايران را تامين نمايند. اما همكاري بهنژاد گران با

   كمک نمايد. 
 

 تكاملي در ايران بهنژادي نتايج برنامه تاريخچه و 

ايكاردا توليد شده بود، توسط آفاي جو در موسسه بين المللي  بهنژادي كه در برنامه  F2الين  1600مخلوطبذر   87-88در سال زراعي 

در استان كرمانشاه در روستاي طلسم در  به ايران ارسال شد و  تكاملي جو ديم بهنژادي دكتر سالواتوره چكارلي براي اجراي برنامه 

در مقايسه با ارقام زراعي جو موجود در  كشاورز مجري طرح از عملكرد عليرغم كشت دير هنگام اين بذور. كشت گرديدمنطقه داالهو 

بذر بدست آمده را در ي از نظر ميزان و توزيع بارندگي بود، كه سال مناسب(88-89 بعد) بسيار راضي بود و در سال زراعي منطقه

 1تقريباً معادل عملكرد رقم زراعي اصالح شده سرارود  ،كيلو گرم در هكتار 4500متر مربع  كشت كرد كه عملكرد آن برابر 4000سطح

يع تكثير مي نمايد و آنرا در اختيار جو را در سطح وسبذر تكاملي اين  ( كشاورز مجري طرح 91-92در حال حاضر) سال زراعي  .بود

  88-89از سال زراعي  تكاملي گندم نان نيز  بهنژاديتكاملي جو، برنامه  بهنژادي با توجه به موفقيت برنامه ساير كشاورزان قرار ميدهد. 

استان كرمانشاه آغاز گرديد و در غالت  در معاونت موسسه تحقيقات كشاورزي ديم   بهنژادي مخلوط بذور  گندم نان  در برنامه هاي با 

تكاملي در مزرعه كشاورزي در  بهنژاديمزرعه گندمي كه در قالب برنامه  88-89پر باران  هم اكنون نيز ادامه دارد. در سال زراعي 

كيلو  1500كيلوگرم در هكتار )در مقايسه با  3500روستاي الهيه از توابع شهرستان صحنه كشت شده بودند، توان توليد بااليي برابر 

ران دچار ورس گرم در هكتار عملكرد دانه رقم زراعي سرداري( را داشت و اين درحالي بود كه اين مزرعه گندم در اين سال زراعي پر با

نگرديد و مقاومت بسيار خوبي نسبت به بيماري زنگ داشت در صورتيكه مزرعه گندم سرداري مجاور اين طرح  بشدت ورس كرده بود و 

نيز نسبت به رقم زراعي  89-90پر تنش خشک و  در سال زراعي  تكاملي دانه بذر اين  عملكرد  دچار بيماري زنگ زرد شده بود.

كه ماهيتاً مخلوط است و خود  ،سرداريبومي  نسبت به رقم زراعي جديد كه بيانگر پايداري عملكرد بذور تكاملي د.سرداري بيشتر بو

 بذور تكاملي گندمعملكرد  90-91در سال زراعي . ميباشددر شرايط محيطي متفاوت  تكاملي طبيعت است،  بهنژادي نتيجه برنامه 

كشت شده در شرايط آبياري در روستايي در شهرستان گرمسار در استان سمنان  كه  ديمارسالي از معاونت موسسه تحقيقات كشاورزي 

ضمناً بر اساس اظهارات درصد بيشتر بود.  9.2كشت شده بودند،  در شرايط مساوي مجاور گندم پيشتازمقايسه با مزرعه در بودند، 



و سن نشبت به مزرعه گندم پيشتاز به حدي كمتر بود كه شيوع علفهاي هرز و آفت شته  كشاورز مجري طرح، در مزرعه گندم تكاملي

بر عليه اين آفات سمپاشي شد. ضمناً ايشان اظهار پيشتاز گندم نيازي به كنترل شيميايي است آفات و علفهاي هرز نبود ولي مزرعه 

مزرعه گندم تكاملي در سال پر تنش از نظر خشكي 90-91بود. در سال زراعي حاصل از گندم تكاملي نيز برترداشتند كه كيفيت نان 

در هكتار  كيلو گرم 1700با  ،ميباشد، كه منطقه گرمسيري منطقه سرپل ذهاب استان كرمانشاهدوم اجراي طرح در روستاي آئينه در 

 تكاملي مشاركتي بهنژادي مه برنا 91- 92در سال زراعي عملكرد دانه مزرعه مجاور برتر بود.  كيلو گرم 800عملكرد دانه در مقايسه با 

استان كرمانشاه در چند منطقه اجرا گرديد. براساس نتايج  در قالب طرح تحقيقي كاربردي با همكاري سازمان جهاد كشاورزي گندم ديم

برتر از مانشاه در منطقه روانسر كر ي آهنگران و مراد آبادعملكرد دانه بذر تكاملي در دو روستا بدست آمده از سال اول اجراي اين طرح 

 روستاي سفيد چقادوده در در 91-92در سال زراعي درصد برتري داشت.  16بود و بطور متوسط  2مزرعه ارقام شاهد سرداري و آذر

درصد بيشتر  12ساقه دهي  اوايل منطقه سراب نيلو فر، كرمانشاه  عملكرد مزرعه گندم تكاملي در شرايط يكبار آبياري تكميلي در مرحله

مزرعه تكاملي در مقايسه مزرعه گندم در روستاي خسرو آباد سراب نيلوفر در شرايط ديم عملكرد  بود. 2عه رقم زراعي آذر از مزر

كه از بذر  ميشود تكاملي به كشاورزان همكار طرح توضيح داده  ژادي بهنمعموالً قبل از اجراي برنامه درصد برتر بود.  51سرداري مجاور، 

و برتري عملكرد اين بذر  ه باشداز نظر عملكرد نسبت به ارقام شاهد داشت قابل توجهي برتري داشت كه  نبايد انتظارتكاملي در سال اول  

سالهاي بعد از اجراي اين برنامه و بعد از حذف ژنوتيپهاي حساس و تكثير ژنوتيپهاي سازگار ممكن است اتفاق بيافتد. خوشبختانه  4تا  3

ه آنها اشاره شد، مزاياي كه در بخشهاي قبلي بديگر  و همچنيندر اكثر موارد بذور تكاملي از همان سال اول برتري خود را از نظر عملكرد

 نشان داده است.  
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Abstract 

Biodiversity can mitigate climate change negative impacts. Thus, conserving and sustainably 

managing biodiversity is critical to addressing climate change.  One of the reason for significant yield 

loss and instability in rainfed cereal production in Iran due to climate change, is low cultivar 

biodiversity in fields. Another reason is related to vast heterogeneity in rainfed areas of Iran, where 

we need more genetic biodiversity to better use of genotype by environment interaction. So far, 

current conventional plant breeding program could not enhance the required biodiversity in this area 

and by following the same pattern, it will not. One effective solution is evolutionary plant breeding, 

which is following the evolution pattern of nature to enhance genetic biodiversity in rainfed cereal 

fields in a short and cost effective way. The final out put of this program is an evolutionary 

population consists of different adapted genotypes which can tolerate any unpredictable 

environmental condition better than pure release cultivar. In this paper we show the importance of 

this program in current climatic condition of Iran and also report the out puts of rainfed cereal 

evolutionary breeding program that we started in Iran since cropping season 2007-2008.  
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