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V

بعد از دوران طاليى علم ژنتيك و زايش كه در ايران قديم مخصوصاً در زمينه پزشكى-وجود داشت بصورتى كه مى توان در آن زمان ايران را 
مهد علم وراثت و اصالح نژاد در جهان دانست و آن شعر فردوسى كه دقيق ترين و شايد قديمى ترين بيان وراثتى صحيح انسان باشد ”نژاد از دو 
سو دارد اين نيك پى ، زافراسياب و ز كاووس كى“ و شرح اين مقطع به قلم پروفسور كريمى نژاد در شماره دوم جلد نهم رفت ، شاهد يك وقفه 
طوالنى ازقرن هفتم هجرى (سيزدهم ميالدى) در علوم مختلف و ازجمله علم وراثت واصالح نژاد در ايران هستيم. در اين زمانها به ناگهانى تمام 
نگاه هاى علمى به اين موضوع در ايران متوقف مى شود و به جاى آن اوهام ، تصورات و كج انديشى هاى فردى بر مبانى توارث حاكم مى شود 
بصورتى كه حتى ردپايى -هر چند كوچك - از ادامه آن ديدگاه هاى علمى و پيشرو نمى توان ديد وبجاى آن نوعى واپس گرايى و قهقرايى علمى 
ديده مى شود- كه ذكر علل آن از حوصله اين مقاله خارج است - . در هر صورت، بعد از تاسيس مدرسه عالى دارالفنون ، شايد بتوان " مدرسه 
فالحت مظفرى" را اولين مركز تحصيالت عالى در ايران در زمينه اصالح نژاد و ژنتيك ذكر كرد. اين مدرسه در بيست و هشتم مرداد سال  
1279 (مصادف با 22 ربيع الثانى 1318 ه.ق و برابر با 19  آگوست 1900 ميالدى) در تهران دقيقًا مقارن با سال تولد دانش ژنتيك مدرن و در 

زمينه كشاورزى -گياهى و جانورى - تاسيس شد (1). (تصوير شماره 1 و2). 

ژنتيك در هزاره سوم، سال نهم، شماره سوم، پاييز90
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 جالب است بدانيم تاسيس مدرسه فالحت مظفرى درست همزمان 
با تجديد آزمايش هاى مندل توسط دو گياه شناس معروف هوگو دو 
وريس1  استاد دانشگاه آمستردام و كارل كورنس2  از دانشگاه توبين 
گن و همچنين فون چرماك 3  نزديك وين، بدون ارتباط و آگاهى 
آنها از كارهاى يكديگر تكرار شد و به نتايج شگفت آور مندل رسيد. 
در همين سال بيولوژيست مشهور، ويليام بيتسون 4 هنگامى كه براى 
مندل  مقالة  به  مى رفت،  لندن  به  آهن  راه  با  خود  علمى  مقالة  ارائه 
برخورد كرد و يكى از طرفداران فرضية مندل گرديد (10 و 11). او بى 
 Journal of درنگ مقاله را از آلمانى به انگليسى ترجمه و در مجلة

Royal Horicultural Society منتشر كرد.
بعد از چاپ مقالة مندل، كوشش فراوان در جهت تطبيق اين قواعد 
در انسان شروع شد و به پاس احترام به مندل، نتايج به دست آمده به 
عنوان قوانين مندل نامگذارى گرديد و لقب پدر ژنتيك به وى اهداء شد.

جالب اينكه تاسيس مدرسه فالحت مظفرى همزمان با ترجمه مقاله 
مندل از آلمانى به انگليسى توسط زيست شناس مشهور ويليام باتسون 

و توليد دانش ژنتيك در جهان مى باشد (2).
بود  داشر  نام  به  بلژيكى  فردى  مظفرى   فالحت  مديرمدرسه  اولين 

سند شماره 1 –جلد يك نسخه از مجله فالحت مظفرى  به تاريخ غره جمادى 
االخرى 318 مطلبق با 26 سپتامبر 1900بوده است.نكته جالب توجه در اين مجله 

عالوه بر مطالب آن ها كه اصالحى و ژنتيكى نيز بوده است پوشش آن عالوه بر ايران 
( طهران و واليات داخله ) براى نقاط مختلف جهان از جمله افغانستان ، هندوستان 
، عثمانى و مصر ، روس و فرنگستان ، و اروپا و آمريكا  و قيمت مختلف آن در اين 
مناطق بوده است  و روى جلد در زير آرم ذكر شده است كه اجرت پست در همه جا 

بعهده اداره است.

تصوير شماره 2

1. Hugo de Veris 
2. Carl Correns
3. Erich Von Tscermak 
4. William Bateson
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نوشتههاى  و  مقاالت  اولين   .(3 شماره  (تصوير 
در  وى  توسط  ايران  در  نباتات  اصالح  به  مربوط 
فالحت  هيجده”مجله  تا  يك  مختلف  شمارههاى 
چاپ  به  تا 1285  سال هاى 1279  طى  مظفرى“ 

رسيده است (1).
فعاليت  سال  ازشش  پس  مظفرى  فالحت  مدرسه 
در سال 1285 به داليل سياسى و اجتماعى و بى 
توجهى زمامداران وقت تعطيل و پس از يازده سال 

مجددا در سال 1296 شمسى تحت عنوان"دبستان برزگران"در 
محل كاخ سليمانيه قاجارى در كرج تحت مديرت فردى آلمانى به 
نام هانس شريكر -كه آرامگاهش در كنار آرامگاه مرحوم كريم ساعى 
منابع  و  كشاورزى  پرديس  طبيعى  منابع  فعلى  دانشكده  در  كرج  در 
طبيعى دانشگاه تهران است (تصاوير شماره4 و 5 ) - بازگشايى شد 

 .(3)
طى اين دوره در "مجله فالحت و تجارت" مقاالت متعددى در زمينه 
اصالح دام و گياه ديده مى شود. به طور نمونه مى توان به مقاله اى كه 
در خصوص"انتخاب مرغ كرچ و تخم مرغ مناسب براى عمل 
آوردن جوجههاى مناسب (مرغ مادر )" به قلم مرحوم ميرمنصور 

خمسى درمهر ماه 1297 (در شماره هفت مجله) اشاره كرد (1).

تصوير شماره 3
يك صفحه  از نمره 8 (شماره 8) فالحت مظفرى كه در پايان 
يك مقاله ترجمه شده ( احتماال از فرانسوى ) در مورد سيب 
زمينى، عالوه بر نام مترجم (ابراهيم خان)، اسم داشر بعنوان 

رئيس فالحت نيز ديده مى شود. 

تصوير شماره 4

تصوير شماره 5
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در سال 1301 "مدرسه متوسطه فالحتى و صنايع روستايى" 
در  مربوطه  مزارع  در  آن  عملى  دوره  بعد  سال  دو  تقريبا  و  تشكيل 
عالى  5)."مدرسه   ،4) گرديد  اندازى  راه  سليمانيه  كاخ  محوطه 
كنار  در  مدرسه  عملى  و  نظرى  بخشهاى  كامل  انتقال  با  فالحت" 
كاخ سليمانيه در سال 1306 شكل كاملترى به خود ميگيرد.در اين 

سال عالوه بر زراعت  درسهاى ديگرى نظير دامپرورى، شيمى، گياه 
شناسى و اقتصاد (تصوير شماره 6) نيز تدريس ميشده است (3، 6).

 در سال 1319 مدرسه عالى فالحت طبق مصوبه شوراى عالى فرهنگ 
به طور رسمى به "دانشكده كشاورزى" تغيير نام داد (6) اگرچه 
قبل از آن نيز عمال تبديل به دانشكده شده بود (تصويرشماره7). در  

تصوير شماره 6

تصوير شماره7
اين دست نوشته در صفحه اول دفتر يادبود دانشكده كشاورزى كرج و با امضائ .......؟ آورده شده است.كه در پرديس كشاورزى ومنابع طبيعى دانشگاه موجود است.
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خالصهجات  اداره  نظر  زير  كه  كشاورزى   دانشكده   1325 12آبان 
 .(7) پيوست  تهران  دانشگاه  به  بود  عامه  فوايد  و  فالحت  وزرات 
كه  موسساتى  به  تغيير،  اين  در  نيز  كاركنان  و  استادان  از  بسيارى 
قبال به نام بنگاههاى علمى فالحتى كرج در مدرسه فالحت فعال و 
وابسته به وزارت فالحت وقت بودند پيوستند وتعدادى از آنان نيز به 

دانشكده پيوستند (8) . 
بومى  توده هاى   1308 تا   1300 سال هاى  در  عدل  حسين  احمد 
به  سپس  و  كرد  آورى  جمع  كشور  مختلف  نقاط  از  را  ايران  گندم 
منصور  وى  از  پس  پرداخت.  آنها  اصالح  و  ژنتيكى  خواص  بررسى 
عطايى بطور گستردهتر به ادامه كار احمد حسين عدل براى مطالعات 
ژنتيكى و اصالح گندم پرداخت (تصوير شماره 8) و با به كار بستن 
شيوه انتخاب دودمانى نخستين ارقام اصالح شده گندم در كشور 
طى    .(9) آورد  دست  به  را  پسند"و"عطايى"  "شاه  نام هاى  به 
سال هاى بعد در دانشكده كشاورزى بيش از 60000 نمونه گندم از 
سرتاسر ايران جمع آورى شد . مهندس قره باغى نيز در زمينه اصالح 
نباتات و در راستاى تامين چغندر مورد نياز كارخانه هاى قند دولتى و 
ملى ، توليد بذر اليت و مادرى را در بنگاههاى علمى فالحتى كرج 

كه در مدرسه عالى فالحت قرار داشت آغاز نمود (10).

مزارع  در  سال 1306  در  قند  چغندر  اصالح  آزمايش هاى  نخستين   
فالحت   ( (دانشكده  مدرسه  در  گرفت.  انجام  فالحت  عالى  مدرسه 
احمد  سرپرستى  تحت  كه  داشت  وجود  نمونهاى  و  آزمايشى  مزارع 
حسين عدل و منصور عطايى (تصوير شماره 9) در دو دهه نخست 
موسسات  اساس  و  پايه  كه  داشتهاند  چشمگيرى  فعاليت  اخير  قرن 

اصالحى فعلى بذور حبوبات ، غالت و نباتات صنعتى شده اند (4).
در سال 1308 موارد مربوط به  اصالح بذر به وسيله دانشكده (مدرسه 

تصوير شماره 9
مهندس منصور عطايى از بنيانگزاران اصالح گتدم در ايران كه در جمع آورى  ، 
اصالح و معرفى اولين ارقام اصالحى گندم در ايران نقش بسزايى داشته است.

تصوير شماره  8
 يك صفحه از يكى از شماره هاى فالحت مظفرى كه درآن فضاى داخلى آزمايشگاه اصالح نباتات و نمونه هاى 
گياهى جمع آورى شده را نشان مى دهد.نوشته هاى متن نيزبيانگر بررسى تنوع و انتخاب از نمونه هاى گياهى در 

مزرعه و ذكر اهميت  ژنتيك مى باشد. 
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تصوير شماره 10
 يادداشت هاى چاپ نشده دكتر طباطبايى استاد بازنشسته دانشكده منابع طبيعى دانشگاه تهران در باره رضا گريست و عكس رضا گريست  اولين مدرس ژنتيك در ايران.در اين 
ياداشت ها دكتر طباطبايى -كه خود درس ژنتيك را با گريست گذرانيده – از آموزش مندليسم توسط گريست ، رفتار و شيك پوشى اين مدرس و بسيارى موارد ديگر ذكر مى كند.
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عالى فالحت) انجام شد و طى آن از ميان انواع گندم هاى جمعآورى 
سال 1279  در  داشر  البته   .(8) گرديد  معرفى  پسند  شاه  گندم  شده، 
مقاله اى در خصوص انتخاب بذر و همچنين كشت سيب زمينى 
در مجله فالحت مظفرى آورده است (1). رقم گندم طبسى در سال 
1312 در ايستگاه ورامين معرفى شد. گندم حنايى، زرندى و خرقان 
كه ارقامى دير رس و پر محصولتر از ارقام كرجى بودند طى سال هاى 
نخود،   ، لوبيا  در   اصالحى  مطالعات  شدند.  معرفى  تا 1316   1314

سيب زمينى و يونجه از سال 1315 آغاز شد (3). 
دانشكده  باردر  اولين  براى  گريست  رضا  مهندس   1317 سال  در 
از  بعد   .(10 شماره  (تصوير  كرد  تدريس  را  ژنتيك  درس  كشاورزى 
آن دكتر اسماعيل صمدى، دكتر ميرشاه ولد ،دكتر امير شاهى و دكتر 
ادامه  كشاورزى  دانشكده  در  ژنتيك  درس  تدريس  به  صرافى  احمد 
دادند (11). به نظر مى رسد اولين كتاب فارسى در زمينه ژنتيك كتاب 
انتشارات  آزرم  اسماعيل  دكتر  ”تاليف   ژنتيك  اساسى  “تئورى هاى 

سال 1336 دانشگاه تهران است (12).
بعد از تشكيل بانك ژن گندم ايران در دانشكده كشاورزى و توسعه 
آمريكايى  متخصصين  همكارى  با  دانشكده  دراين   ، آن  وگسترش 
"بانك ژن حبوبات ايران" نيز تشكيل شد كه ژرم پالسم گستردهاى 
جمعآورى  ژن  بانك  اين  در  عدس  و  لوبيا  نخود،  نمونههاى  انواع  از 
شد كه در نوع خود منحصر به فرد بود. پيرو اين تحقيقات در وزارت 
كشاورزى نيز تحقيقات گسترده اى مخصوصاً در مورد جمعآورى ژرم 
پالسم در بخش جنگل و مرتع شروع شد و با توجه به اينكه ايران از 
نظر ژنتيكى يكى از مراكز عمده دنيا (يكى از مراكز هفت گانه تنوع 
اوليه ژنتيكى و اويلوف) است جمع آورى و تهيه اين ژرم پالسم ها از 
اهميت قابل توجهى در سطح جهان برخوردار بود كه منجر به تشكيل 
كشاورزى  وزارت  مراتع  و   جنگل ها  تحقيقات  موسسه  در  ژن  بانك 
دارويى،  گياهان  از  بسيارى  لگومها،  پالسم  ژرم  رابطه  اين  در  شد. 
از  گندم  وحشى  خويشاوندان  جنگلى،  و  چوبى  نمونههاى  از  بعضى 
اهميت بيشترى برخوردار است. در حال حاضر در بانك ملى ژن 
گياهى  پالسم  ژرم  از  عمدهاى  مجموعه  كشاورزى  وزارت  گياهى 

سراسركشور موجود است (9).  
جمع آورى و شناسايى اين ژرم پالسم گياهى در كشور منجر به ايجاد 
شده  كشور  گياهى  مختلف  گونه هاى  از  بسيارى  اصالحى  رقم هاى 

است كه بعضاً از اهميت جهانى برخوردار است.

در اينجا از ذكر اين نكته نيز نبايد غافل شد كه عدم توجه به ژرم 
پالسم گياهى و جانورى در كشور باعث انقراض بسيارى از گونه هاى 
بومى كشور شده است كه بعضا²در نوع خود منحصر به فرد بوده است 
و با توجه به شرايط و آب و هوايى گرم و خشك كشور و گسترش بى 
رويه شهرها و موارد ديگرى از اين قبيل ،انقراض ژرم پالسم كشور 

به طرز گسترده اى ادامه دارد.
در بخش جانورى نيز مانند گياهى وجود ژرم پالسم گسترده و تنوع 
عظيم گونه هاى جانورى بيانگر اهميت ژنتيك و اصالح نژاد در اين 
شير  مازندران،  ببر  بفرد  منحصر  پالسم  ژرم  نابودى  مى باشد.  بخش 
 ، گلپايگانى  گاو  ايرانى،   يوزپلنگ  بودن  انقراض  خطر  در  يا  ايرانى 
سرابى، سيستانى و بسيارى موارد ديگر در كشور بيانگر اهميت توجه 

به ژنتيك در ايران مى باشد (13 و 15، 16، 19، 20، 21و 22).
بخش ژنتيك جانورى نيز مانند ژنتيك گياهى با افتتاح مدرسه فالحت 
مظفرى همراه است. دكتر تقى بهرامى را ميتوان بنيانگذار تحقيقات 
اصالحى و ژنتيكى جانورى در ايران و بالطبع در مدرسه عالى فالحت 

ذكر كرد (15). (تصوير شماره 6)
 دكتر تقى بهرامى مدرس اين مدرسه در اوايل دهه اول قرن حاضر با 
چاپ كتابى در زمينه دامپرورى - يك نسخه اصلى از اين كتاب  در 
دانشكده كشاورزى كرج موجود است- در باب منابع ژنتيك دام و طيور 
بحث مينمايد. دكتر بهرامى نيز بمانند همتاى گياهى خود –مهندس 
عطايى - در اين مدت و پس از آن طى مسافرتهاى متعدد به نقاط 
مختلف كشور به شناسايى دام و طيور بومى سراسر كشور پرداخت. 
معرفى انواع نژادهاى گوسفندهاى بومى كشور مثل مغانى، ماكويى، 
افشارى، كردى، سنجابى، قزل، بلوچى، زل، معرفى نژادهاى معروف 
بز  مرخز و رائينى ، شناسايى و معرفى گاوهاى بومى ارزشمند كشور 
مثل گلپايگانى، سرابى، سيستانى و ديگر تودههايى مانند مازندرانى، 
طالشى، دشتيارى و ... از فعاليت هاى ژنتيكى و اصالحى دكتر بهرامى 
است. در اين زمان مرغ مرندى به عنوان يكى از نژادهاى خوب كشور 
اسب  نيز  اسبها  خصوص  در  شد.  معرفى  و  شناسايى  ايشان  توسط 
عرب، كرد و تركمن به صورت مكتوب از لحاظ ظاهرى و بعضى از 

خصوصيات توصيف و معرفى شدند (13،14،15).
دكتر بهرامى در دهه 20 با انتشار دو جلد كتاب دامپرورى عالوه بر 
توصيف مبسوطتر نژادهاى بومى يا به تعبير ايشان نژادهاى بدوى يا 
بومى خالص، به تشريح نژادهاى دورگ يا به تعبير ايشان نژادهاى 
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انواع  است  شده  سعى  نوشتار  اين  در  پرداخت.  ميانه  يا  يافته  پيوند 
نژادهاى اصيل خارجى اعم از گاو، گوسفند،اسب، بز به جامعه معرفى 

شوند. 
در اوايل دهه 40 اسبچه زيباى خزر- تنها پونى مينياتور جهان- 
مازندران  بهشهر  نواحى  تا  گيالن  استان  از  آن  پراكندگى  دامنه  كه 
است توسط خانم لوئيس فيروز كشف و شناسايى شد. دامهايى چون 

بز مرخز و شتر دوكوهانه ايران بى همتا هستند. 
ورود دام وطيور اصالح شده به كشور با ماموريت دكتر محمود يزدى 
زاده به كشور فرانسه در سال 1317 انجام شد (13،18). ايشان در آن 
سال براساس سياستهاى وقت از طرف روساى كل كشاورزى  و اداره 
دامپزشكى كل وقت به كشور فرانسه عزيمت نمود و بدين صورت  
زاده  يزدى  دكتر  شد.  طرحريزى  كشور  كل  دامپرورى  سازمان  بناى 
با خريد 50 راس گاو از نژادهاى منبليارد ، شويتس، تاچت، وتارين 
به  را  جديدى  ژنتيكى  منابع   1319 سال  در  كشور  به  آن  ارسال  و 
كشور معرفى نمود (18). البته ايشان گوسفندانى از نژاد مرينوس و 
رامبويه را نيزبه كشوروارد  نمود كه به داليل مختلف ترويج نشد و 
ازبين رفتند. نكته قابل توجه اينكه اين دامها به موسسه تازه تاسيس 
سال  در  موسسه  اين  شدند.  وارد  كرج  حيدرآباد»  دامپرورى  «بنگاه 
نام  كشور  دامى  علوم  تحقيقات  موسسه  شدوامروزه   تاسيس   1312
دارد (11). نكته جالب اين كه مردم جهت تماشا اين نمونه هابه اين 

مكان مى آمدند.
 عالوه براين تعدادى مرغ و خروس از دو نژاد لگهورن و ويندوت نيز 
توسط دكتر يزدى زاده در طى اقامت در فرانسه خريدارى  و با هواپيما 
واردكشور شدند و در بنگاه دامپرورى تكثير شدند (11 و 18). در اوايل 
دهه چهل بز شيرى سانن خريدارى و به بنگاه دامپرورى آورده شدند 
ردآيلند،  معروف  نژاد  چهار  نيز  سال 1332  در  شد.  توزيع  و  تكثير  و 
رد، نيوهمشاير و پليموتراك توسط اصل چهارترومن جهت توزيع در 

كشور وارد بنگاه مزبور شدند.
در خصوص حيوانات وحش تا سال 1335 دستورالعمل خاصى وجود 
نداشت تا اينكه در اين سال كانون شكار ايران با هدف حفظ نسل 
در  كه  شد  تشكيل  آن  به  مربوط  مقررات  اجراى  بر  نظارت  و  شكار 
حقيقت حافظ اين منابع ژنتيكى شد. در سال 1346 سازمان شكاربانى 
و نظارت بر صيد جايگزين آن شد و با برگزارى كنوانسيون رامسر در 
سال 1350 به سازمان حفاظت محيط زيست تغيير نام داد. اسكندر 

سازمان  اين  رييس  اولين  بود  آن  از  قبل  سازمانهاى  بانى  كه  فيروز 
بود (23).

 از موارد بسيار مهم و جالب از ژرم پالسم هاى جانورى ايران مى توان 
از»گوزن زرد ايرانى» نام برد كه گمان ميرفت نسل آن منقرض شده 
است. تا اينكه در دهه 1330 گلهاى از آن در خوزستان كشف شد. و 
در حال حاضر گلهاى آز آن در دشت ناز سارى و همچنين گله اى در 
پارك خجير نگهدارى مى شوند. در بعضى از باغ وحشهاى جهان نيز 
از آن وجود دارد. از اين موارد كه نشان از اهميت بسزاى ژرم پالسم 
جانورى ايران و تنوع آب و هوايى آن براى حفظ اين ژرم پالسم دارد 

موارد زيادى را مى توان نام برد (17).

انجمن ژنتيك ايران
ايران   ژنتيك  انجمن  شد  بيان  مقاله  اول  بخش  در  كه  همانگونه   
درخرداد ماه 1346 توسط تعدادى از مدرسين دانشگاه تهران تشكيل 
شد. اولين همايش ساالنه آن در پاييز سال 1348 در دانشگاه مشهد 
در دنباله همايش انجمن كودكان برگزار شد. بدنبال آن تا سال 1356 
تهران   و  شيراز  تبريز،  اصفهان،  شهرهاى  در  ديگر  همايش  شش 
برگزار شد.در سال 1349 تعداد اعضاء انجمن ژنتيك ايران 16 نفر و 
در سال 1353 اين تعداد به 22 نفر رسيد.در حال حاضر تعداد اعضائ 

انجمن ژنتيك - متخصص و دانشجو- متجاوز از 1400 نفر است.
انجمن ژنتيك  فعاليت هاى  انقالب  از پيروزى  پس  و  سال 1356  از 
ايران به مدت 2 دهه متوقف شد. در سال 1378 جمعى از متخصصين 
ژنتيك در صدد تشكيل مجدد انجمن ژنتيك ايران برآمدند. پس از 
تشكل انجمن ،در سال 1382 در ادامه كنگره هاى قبلى ژنتيك ايران، 
“هشتمين كنگره ژنتيك ايران” در تاريخ 30 ارديبهشت تا 2 خرداد 
ماه در تهران برگزار شد. از آن تاريخ كنگره هاى ژنتيك ايران بطور 
منظم و بصورت دوساالنه برگزار شده است . يازدهمين كنگره نيز در 
خرداد 1389 برگزار و كنگره دوازدهم نيز طبق برنامه در خرداد سال 

1391 برگزار مى شود (24).
درحال حاضر علم ژنتيك در كشور از جايگاه مناسبى برخوردار است. 
متخصصين اين علم در زمينه هاى انسانى، گياهى، جانورى و ريزساز 
واره فعاليت دارند. در زمينه گياهى و جانورى بانك هاى ژن مختلف 
در سرتاسر كشور، پژوهشكدهها و پژوهشگاههاى تخصصى ژنتيك 
مختلف  زمينه هاى  در  وعلوم  پزشكى،كشاورزى  دانشكدههاى  در  و 
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فعاليت  و  تحقيق  ريزسازوارهها  و  جانورى  ،گياهى،  انسانى  ژنتيك 
ميشود. وجود رژيم  پالسم مناسب بسيار گسترده و متنوع گياهى و 
جانورى موجود در كشور زمينه ساز فعاليت هاى متناسب در زمينه هاى 
كلون  تراريخته،  جانوران  و  گياهان  توليد  مى باشد.  ژنتيك  مختلف 
كردن جانوران ،شناسايى و جداسازى ژن ها، انتقال آن به ارقام زراعى 

و اهلى و بسيارى موارد ديگر را مى توان در اين زمينه نام برد.
در  دكترا  و  ليسانس  فوق   ، ليسانس  مقاطع  در  آموزش  بخش  در 
دانشكده هاى پزشكى، كشاورزى و علوم، رشته هاى مختلفى در زمينه 
بيمارى هاى ژنتيكى، ژنتيك انسان، تكامل، ژنتيك جمعيت، ژنتيك 
وجود  ژنتيك  علم  ديگر  زمينه هاى  بسيارى  و  سيتوژنتيك  مولكولى، 

دارد. 
انجمن ژنتيك ايران، انجمن بيوتكنولوژى، انجمن نورولوژى، انجمن 
ژنتيك  علم  به  مربوط  علمى  انجمن هاى  بسيارى  و  زيستى  ايمنى 
پژوهشگاههاى  و  پژوهشكده ها  هستند.  فعاليت  حال  در  كشور  در 
تخصصى مختلفى نيزدر زمينه هاى مختلف علم ژنتيك در كشور در 

حال فعاليت هستند.
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