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  نقش تنوع زيستي  به عنوان دستمايه اصلي بيوتكنولوژي در امنيت غذايي
  

  ، حسن منيري فر،  ××عليرضا دهناد 
  پژوهشكده بيوتكنولوژي آشاورزي شمالغرب و غرب آشور

  بهمن، پژوهشكده بيوتكنولوژي آشاورزي شمالغرب و غرب آشور٢٩تبريز، روبروي بيمارستان 
  

 :چكيده
اخيرًا . مباحث جهاني است آه بر مفهوم دسترسي به غذاي آافي براي تمام مردم در تمام اوقات به منظور زندگي سالم و فعالامنيت غذايي از جمله 

مفهوم تنوع  زيستي پايدار نيز در اين راستا به عنوان يك هدف .  لغت آشاورزي پايدار به صورت روز افزون تري مورد استفاده واقع مي شود
در دهه اخير با افزايش روند نابودي محيط زيست در سطح .  و داللت بر حفظ تنوع گياهي و دامي موجود و يا بهبود آن داردمطلوب مطرح مي گردد

حفاظت و بهره برداري از منابع ژنتيكي ارزشمند در آشاورزي از اهميت فوق . جهان توجه متخصصان به مسئله تنوع زيستي معطوف شده است
منابع ژنتيكي در حقيقت ماده خام و دستمايه اصلي پژوهشگران براي توليد فرآوردهاي زيستي مي باشد آه بدون آن فن . العاده اي برخوردار است

مقاله ذيل سعي دارد آه در يك نگرش اجمالي اهميت تنوع زيستي را آه همواره در روشهاي بيوتكنولوژي در . آوري زيستي، دستاوردي نخواهد داشت
  . ، در جهت نيل به امنيت غذايي بررسي آندجهت حفظ آن تالش مي شود

  
  :مقدمه

در گذشته جهت تامين افزايش . رشد آند% ٥٠ جمعيت انساني در سراسر جهان بيش از ٢٠٣٠پيش بيني مي شود تا سال 
تقاضا براي مواد غذائي هم از طريق اصالح نژاد دامها و هم از طريق افزايش سطح برداشت از زمين هاي آشاورزي 

اما اينكه در آينده بتوان براي افزايش مواد غذايي  توليدي در زمين هاي آشاورزي سطح بيشتري را زير . ي آمدبدست م
امنيت غذايي از جمله مباحث جهاني است آه بر مفهوم دسترسي به غذاي آافي . آشت ببريم به سختي امكان پذير مي باشد

اخيرًا لغت آشاورزي پايدار به صورت روز افزون تري . و فعالبراي تمام مردم در تمام اوقات به منظور زندگي سالم 
مفهوم تنوع  زيستي پايدار نيز در اين راستا به عنوان يك هدف مطلوب مطرح مي گردد و .  مورد استفاده واقع مي شود

و مفهوم مورد به طور آلي واژه ذخائر در آشاورزي به د. داللت بر حفظ تنوع گياهي و دامي موجود و يا بهبود آن دارد
 ذخائرخارجي آه از خارج وارد سيستم -٢.  ذخائر ذاخلي مانند خاك، آب، گياهان و دامهاي بومي-١. استفاده قرار مي گيرد

در سه ( تنوع زيستي به گوناگوني اشكال حيات بر روي آره زمين. مي شود مانند آودهاي شيميايي و سموم دفع آفات نباتي
در دهه اخير با افزايش روند نابودي محيط زيست . و بر هم آنش اين عوامل اطالق مي شود) سطح اآوسيستم، گونه و ژن

حفاظت و بهره برداري از منابع ژنتيكي . در سطح جهان توجه متخصصان به مسئله تنوع زيستي معطوف شده است
ده خام و دستمايه اصلي منابع ژنتيكي در حقيقت ما. ارزشمند در آشاورزي از اهميت فوق العاده اي برخوردار است

بنابراين به . پژوهشگران براي توليد فرآوردهاي زيستي مي باشد آه بدون آن فن آوري زيستي، دستاوردي نخواهد داشت
موازات گسترش فنون بيوتكنولوژي حفاظت ذخائر ژنتيكي را بايد به عنوان سرمايه و ثروتي آه روز به روز ارزش 

ويتهاي تحقيقات قرار داده و با يك برنامه ملي و همه جانبه امكان حفاظت و بهره برداري بيشتري پيدا مي آند در راس اول
هر چه بهتر از ژنهاي موجود در تنوع زيستي موجود آشور را در برنامه هاي فن آوري زيستي موجود در آشور را فراهم 

  .نمود
  :تنوع زيستي جانوري

ن براي نگهداري تنوعهاي ژنتيكي گياهان وجود دارد و اين در حالي  سال است آه بانكهاي ژ٣٠در سراسر جهان بيش از 
است آه فقط در چند آشور از جهان است آه بانكهاي ژن براي دامهاي مزرعه اي وجود دارد،  يك بنياد علمي براي ايجاد 

تي در بين دامها از همانطور آه اختالفا. بانك ژن دامهاي مزرعه اي براي اتحاديه اروپا بسيار ضروري مورد نياز است
نقطه نظر ميزان توليد و صفات آيفي آنها مي توان مشاهده نمود، در زمينه سالمتي و توليد مثل و صفات ظاهري بدن آنها 

اين اختالف ظاهري در نتيجه اختالف در توان ژنتيكي و مديريت در اين دامها . نيز اين اختالف را مي توان در آنها ديد
 درصد مهره داران در دسته جانوران در خطر ٥٠اس آمارهاي موجود در سطح جهان بيش ازبر اس. بوجود مي آيد

تنوع .  مورد انقراض گونه هاي جانوري به ثبت رسيده است٨٠٠ تا آنون حداقل ١٦٠٠از سال . انقراض قرار گرفته اند
ات محيطي و مهمترين عامل جلوگيري زيستي يك عامل اساسي و مورد نياز براي جمعيتها در جهت تكامل و مقابله با تغيير

از انقراض موجودات زنده و حفاظت از تنوع زيستي محسوب مي شود و آاهش آن اغلب سبب آاهش قدرت توليد مثل و 
پهنه جغرافيايي گسترده و تنوع اقليمي آم نظير و موانع طبيعي گوناگون سبب شده است تا در .  ماندگاري        مي گردد

نتيكي بي نظيري در آشور ايجاد و تثبيت شود و آشور ايران در زمره مناطق منحصر به فرد از لحاظ طول زمان تنوع ژ
تنوع شرايط اقليمي و به تبع آن انتخاب طبيعي در ساليان متمادي سبب توليد حيواناتي شده است آه . تنوع زيستي قرار گيرد

ار جهاني ملل متحد، ايران از جمله مناطقي است آه بر طبق گزارشات سازمان خوارب. از نظر ژنتيكي محسوب مي شود
گونه هاي نادري مانند يوز پلنگ و گورخر . آمتر دستخوش تغييرات در زمينه ذخائر ژنتيكي دام و طيور بوده است

چرا بايد تنوع . آسيايي، گوزن زرد ايراني و سياه خروس و قرقاول، نمونه هايي از تنوع ژنتيكي جانوران ايران هستند
ايجاد فرصتهائي براي تامين : نتيكي در دامهاي مزرعه اي حفظ شود؟ در پاسخ مي توان به عناوين زير اشاره آردژ



 

 

تقاضاي آينده بازار،بيمه شدن در مقابل تغييراتي آه ممكن است در اثر تغيير در شرايط توليد مواد غذائي در آينده پيش 
ي دامها در حال حاضر، ايجاد فرصتهائي براي تحقيقات، دالئل فرهنگي بيايد، ارزش اقتصادي ، اجتماعي حفظ ذخائر ژنتيك

تنوع ژنتيكي موجودات زنده سرمايه  . و تاريخي براي حفظ ذخائر ژنتيكي،ارزشهاي اآولوژيكي حفظ ذخائر ژنتيكي دام
يپ و محيط مي گرانبهايي است آه طي قرون و اعصار پديده آمده و حاصل تجربه اي بسيار طوالني از برهم آنش ژنوت

آنچه مهم و قابل تامل است اين آه تنوع موجود در دامهاي . باشد آه از زمانهاي گذشته به نسل آنوني به ارث رسيده است
بومي يك امر آامال منحصر به فرد و بسيار ارزشمند مي باشد و به هيچ وجه قابل جايگزين شدن نيست زيرا اگر چه 

در همين زمينه . ح نژادها آمك آند ولي هرگز قادر به ايجاد تنوع از دست رفته نيستبيوتكنولوژي جديد مي تواند در اصال
. يك تهديد جدي براي از بين رفتن تنوع زيستي و ذخائر ژنتيكي وجود دارد و آن ورود دامهاي خارجي به يك آشور است 

 در موردشان ايجاد شده داراي مقاومت نبايد فراموش آرد آه نژادهاي بومي اگر چه عالرغم توليد آمي و ذهنيت منفي آه
بطور آلي طبق گزارش جمع آوري شده توسط توآليان و . باال و سازگاري مناسب نسبت به شرايط محيطي مي باشد

 ١٧ نژاد اسب و ١٠ نژاد بز، ١٢ نژاد گوسفند، ٢٨ تيپ گاوميش، ٣ توده گاو بومي، ٨در ايران حدود ) ١٣٧٦(همكاران
  اد شتر وجود دارد نژ٦توده مرغ بومي و 
  :تنوع زيستي گياهي

ايجاد ارقام گياهي با عملكرد باال به منظور . منابع ژنتيك گياهي از ارزشمندترين ذخاير هر آشوري محسوب مي گردند
ايران داراي يكي از غني ترين منابع ژنتيكي گياهي . دستيابي به امنيت غذايي منوط به دسترسي به اين منابع مي باشد

آشور ما به ويژه بعنوان يكي از مراآز اصلي پيدايش و تنوع .  هزار گونه تخمين زده مي شود٨٠٠٠ه بيش از دنياست آ
گياهان زراعي نظير گندم، جو، يوالف، چاودار، نخود، عدس، گلرنگ و بسياري از درختان ميوه، گياهان علوفه اي و 

ناسايي و استفاده پايدار از اين تنوع ژنتيكي فوق العاده آه حفاظت، ش. سبزيجات و گياهان زينتي و دارويي به شمار مي رود
  . در منابع ژنتيكي ايران مشاهده مي شود براي موفقيت هر برنامه بهنژادي و يا بيوتكنولوژي گياهي امري حياتي است

  :منابع
  .٢١صفحه . ت هشتمين آنگره ژنتيك ايرانمجموعه مقاال. نگاهي به تنوع ژنتيكي جانوري در ايران: ژنتيك حفاظت.  نجاتي جوارمي، اردشير-
  .٢٠صفحه . مجموعه مقاالت هشتمين آنگره ژنتيك ايران. تنوع زيستي ايران، فرصتها و تهديدها: مديريت تنوع زيستي.  نجفي، انوشيروان-
  .٢٣صفحه . مجموعه مقاالت هشتمين آنگره ژنتيك ايران. تنوع ژنتيكي گياهان ايران.  مظفري، جواد-
  .انتشارات موسسه تحقيقات علوم دامي آشور. ذخائر ژنتيكي دام و طيور آشور.. ليان ، جواد توآ-
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