
 

 وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

 ریاست عمومی انستیتوت تحقیقات زراعتی

 ریاست تحقیقات تطبیقی و توافقی

 اهمیت منابع جنتیکی

 ریاست عمومی انستیتوت تحقیقات زراعتی، بادام  باغ، کابلآدرس: 

  www.aria.gov.afویب سایت: 

 دیپارتمنت تحقیقات جرم پالزم تهیه کننده:

 کمیته نشراتی ریاست تحقیقات زراعتیتصحیح کننده: 

وآفات نباتی، کم آبی، زمین های نمکی، سردی شددیدد دارندد، 

که همچو نباتات  اصآل در این منطقه به شکل طبدید دی بدا دی 

 مانده است.

بطورمثال اگرگندم های محلی افغانسدتدان را مدورد مدطدا د ده 

 راربدهیم اکثراین خصوصیات درآنها  مدوجدوداسدت، کده تدا 

اکنون بصورت علمی کشف نگردیده است همین طور درتمام 

نباتات محلی افغانستان خصوصیات عا ی جنتیکی نهفته است 

که نسبت ب ضی از م اذیر دراصالح کدمدی وکدیدفدی ندبداتدات 

استفاده درست صورت نگرفته است، کده تدا هدندوزبده شدکدل 

ابتدایی  از آن بهدره بدرداری صدورت مدیدگدیدرد بدا اسدتدفداده 

ازخصوصیات عا ی نباتات محلی کشدور در پدروگدرام هدای 

اصالح ندبداتدات بصدورت عدلدمدی وعدمدلدی بدا درند درداشدت  

شرایط مساعد ومتداوم، امدیدد مدیدرود تدا ندبدات اصدالح شدده 

بدست آید که آرزوی مردم ما را ازنقطه ن ربلدندد بدردن  دوه 

حاصلدهی درفی واحد زمین و کدیدفدیدت مدحدصدول در آیدندده 

برآورده سازد.  ازایدندکده مدندابدک جدندتدیدکدی ثدروت مدلدی مدا 

س سد دی بد دمدل آیدد تدا ایدن مدندابدک تدحدفد   محسوب میشود بدندا

وازضیاع آن جلو گیری جدی صورت گیرد تا اینکه ازاحتیداجدات 

 کشورهای بیگانه به دور مانیم.

دیپارتمنت جرم پالزم به اثر س ی وتالش خویش توانستده کده در 

نمونه انواع مختلف نبداتدات را جدمدک آوری  0333حدود بیش از

اکسیژن گندم های  063وازآن محاف ت نماید که منجمله به ت داد 

محلی که ازکشور جاپان انتقال گردیدده کده ایدن خدود ید  دسدت 

آورد بسیار خوب بوده تا بتوانیم در آینده از این مدندابدک جدندتدیدکدی 

استفاده علمی وعملی نماییم و هدمدچدندان طدریدقده خدا د  سدازی 

اکسیژن و  ندرس های افغانستان غرض تجدید  وه نامیه، خدا د  

سازی و تحف  درازمدت گردیده وازمنابک جنتیکی آن درپروگدرام 

 های اصالح نباتات استفاده صورت گیرد.
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از مواد تحف  شده این جن بان  ها در عصر موجوده ونسدل 

های آینده بشری استدفداده گدردد. چدون افدغدانسدتدان از جدمدلده 

کشورهای به شمار میرود که ازنگاه داشتدن مدندابدک جدندتدیدکدی 

 غنی بوده وباید ازاین منابک استفاده درست صورت گیرد.

کشورعزیزما ن ربه مو  یت جغرافیایی، ا لیمی وتوپوگدرافدی 

که دارد، دارای منابک جنتیکی نباتی سرشار مانند غدلده جدات، 

انواع مختلف حبوبات، میوه جات، سبزیجات، ندبداتدات تدیدلدی، 

نباتات طبی، اشجارمثمروغیرمثمر، نباتات زینتی وانواع گلهدا 

میباشد، که اکثراین نباتات تا اکنون بده شدکدل وحشدی، هدرزه 

واهلی شدده ابدتددایدی وجدود دارد. ازمدندابدک جدندتدیدکدی ندبداتدی 

کشورعزیزما تاحال تنها بمقصد مدواد خدام اسدتدفداده صدورت 

گدرفدتده وبده مصدرف مدیدرسدد ونسدبدت عددم فدابدریدکده جدات 

وپرسونل فنی نتوانسته ایم تا از آن درصن ت داخلی مدمدلدکدت 

مانندد ادویده سدازی، مشدروب سدازی، کداغدذ سدازی، رند  

سازی، صابون سازی وغیره استدفداده ندمدایدم. هدکدذا بد دضدی 

منابک جنتیکی مانند شیرین بویه، هن ، زیدره وغدیدره تدوسدط 

اشخا  غیر فنی به و دت ندا مدنداسدب وخدالف  داندون جدمدک 

آوری گردیده ومورد استفاده سو  رار می گیدرد، کده ایدن هدم 

باعث نابدودی هدمدچدو ندبداتدات بداارزش ا دتدصدادی درکشدور 

میشود .  طک اشجار جوان کوهی ، چرانیدن مواشی بده و دت 

نامناسب درچراگاها سبب ازبین رفتن عدلدوفده جدات واشدجدار 

میگردد . که ن ر به عوامل متدذکدره وضدک مدندابدک جدندتدیدکدی 

ماروبه نابودی وتلف شدن میباشدطوریدکده  دبدآل تدذکدر یدافدت 

( ویدا  Centre of Originافغانستان مرکزاصلی پیددایدش  

( بد دضدی از ندبداتدات Centre of Diversityمرکز تنوع  

عمده میباشد. بناس علمای نباتات ن ریه ای ارایه کدرده اندد کده 

خصوصیات عا ی جنتیکی مانند مدقداومدت درمدقدابدل امدراض 

 مقدمه:

جرم پالزم ی  اصطالح علمی بوده که جرم عبارت از نطدفده 

و پالزم زنده را گدویدندد ید دندی ندطدفده زندده وجدرم پدالزم در 

اصطالح عبارت از مجموع خوا  ارثی در ی  نوع میباشد 

که اساس پروگرام اصالح نباتات و تحقیقات را تشکیل مدیددهدد 

وخصوصیات عمده آن ذخیره جن های هسدتدندد کده ضدرورت 

مددتددخددصددصددیددن اصددالح نددبدداتددات را بددرآورده مددیددسددازد. 

درهرکشورضروراست تامنابک جنتیکی مدحدلدی واصدالح شدده 

 .راجمک آوری، تحف  وبهره برداری نمایند

 اهمیت منابع جنیتیکی:

منابک استند که حیات انسان وحیوان مسدتدقدیدمدس وابسدتده بده آن 

میباشد، علمای نباتات بده سدطدی بدیدن ا دمدلدلدی در جسدتدجدوی 

دریافت راه های حل م ضله تو ید مواد غذایی میباشدندد. زیدرا 

ازدیاد نفوس درجهان وکمدبدود مدواد خدوراکده، جدهدان را در 

م رض تهدید  حطی  رار داده، همچنان ندبداتدات روی زمدیدن 

ن ربه شیوع امراض وافات نباتی، است مال مواد سمی وغیدره 

عوامل روبه نابودی میباشند. نباتات اصالح شده  که بدواسدطده 

دورگه ساختن نبات توسط علمای نسدلدگدیدری تدو دیدد مدیدگدردد 

س ازمنابک جنتیکی نباتی آندهدا اسدتدفداده صدورت مدیدگدیدرد  اساسا

مگراین نباتات اصالح شده بصورت ثابت با ی نه ماندده ند در 

( Racesبه عوامل بیو وژیکی، میخانیکی وتغدیدیدر ندژادهدا  

که در حال تدوین میباشند که اثرات منفی درکدمدیدت وکدیدفدیدت 

 آنها وارد میگردد.

گرچه نباتات اصالح شده ازندقدطده ند درکدمدی وکدیدفدی ارزش 

عا ی دارند مگردرصورتیکه از منابک جنتیدکدی ندبداتدی تدحدفد  

وبررسی علمی صورت نگیرد عمل نسل گیری نباتات بداعدث 

تخریب جن های اساسی وتوس ه آن سبب نابودی منابک جدندتدیدکدی 

نباتی خواهد شد. پس بمن ور اینکه ازیکطرف از منابک جندتدیدکدی 

نباتی بهره برداری علمی، صورت گیرد وازطدرف دیدگدرازتدلدف 

شدن آن جلوگیری ب مل آید. جمک آوری آن امدرحدتدمدی پدندداشدتده 

میشود، نابودی وازبین رفتن منابک جنتیکی نباتی تنها ی  مشدکدل 

ملی نبوده بلکه بین ا مللی میباشد، زیرا اکثدر مدمدا د  جدهدان کده 

فا د منابک جنتیکی نباتات مهم هستند از نگاه انکشاف انواع جددیدد 

برای همیشه محتاج دیگران خواهند بود ودرتالش هستند تدامدندابدک 

جنتیکی نباتات را از منابک داخلی وخارجی مدمدلدکدت شدان جدمدک 

 .آوری وتحف  نمایند

ب ضی مما   پیشرفدتده ورو بده اندکدشداف تدوانسدتده اندد کده بده 

همکاری موسسات ملی وبین ا مللی خویش ی  ت داد زیاد ندمدونده 

های نباتی مختلف ا نوع را بدمدند دورجدلدوگدیدری از ضدایدک شددن 

واستفاده آن دراصالح نباتات درسردخانه های مجهز  و شدرایدط 

آزاد محیطی بصورت کوتاه مدت وطویل ا دمددت تدحدفد  ندمدایدندد، 

“ بداری” در اتدحداد شدوروی، “   دیدندندگدراد” طور مثال جن بداند  

درترکیه میتوان نام برد، تا در صورت امکان “  ازمیر” درایتا یا و 
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