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uncertain perspective in aspect of sustainability for plant species. So conservation 
of these forests is necessary. Seed is Fundamental part of plant that in regeneration 
and vitality of plant in severe condition has important role. One of the most useful 
methods to conserving plants is storage of them in seed banks. This way in case of 
plants are endangered is more important. After collecting of seeds we can store 
them in different times depend on Purpose. The best way to store of seeds without 
reducing growth is reducing temperature. Mature seeds are better in storage 
conditions (low moisture and temperature) because they earn this resistance during 
growth from mother tree. Amount of resistant to storage is different between 
species. There are two categories: Orthodox and recalcitrant. For example, 
Orthodox seeds of Zagros forest species are almond, hawthorn, etc. and recalcitrant 
seeds are such as oak, some species of maple and elm. Studies show that best way 
for storage of Orthodox seeds and for long time is seed bank but for recalcitrant 
seeds is storage in -20Cº _ -96  Cº  depend on time storage. Finally, we recommend 
that most of species in Zagros forests has recalcitrant seeds, we should introduction 
facility of seeds storage at least in one of provinces are in Zagros forests. 
Key words: seed storage, Zagros, Recalcitrant and orthox.  
 

  
  کشاورزي ارگانیک

 3محمدعلی زاده فاطمه 2،احمدي سارا 1،زاده زینبملک 

 دانشکده منابع طبیعی بهبهان: محل انجام پژوهش 

 دانشجوي کارشناسی محیط زیست دانشگاه شهید چمران اهواز،دانشکده منابع طبیعی بهبهان : 3و2و1

  
تنوع زیستی اصطالحی . ترکیب جامعه را از نظر گونه هاي مختلف جانوران وگیاهان ، تنوع زیستی می گویند

در یک اکوسیستم هر چه تنوع گونه اي بیشتر باشد،زنجیره . کلی براي نشان دادن درجه ي تنوع طبیعت است
هاي تغذیه اي طوالنی تر وشبکه هاي حیاتی پیچیده تر بوده ودر نتیجه محیط پایدار تر و از شرایط خود تنظیمی 

طقه را باید کلید پایداري و سالمت محیط زیست طبیعی در آن تنوع زیستی در هر من .بیشتري برخوردار میشود
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یعنی (کشاورزي مدرن و یا صنعتی تعداد خیلی کمی از ارقام بذر و نژادهاي دام را بکار میگیرد . به حساب آورد
ي این بذرها به هیچ عنوان قادر به پاسخگویی به نیازها). درصد پایینی از تنوع ارقام بذر بومی موجود در جهان

ارقام پر محصولی که توسط نظام تحقیقاتی . متنوع و در حال تحول هم کشاورزان و هم محیط طبیعی نیست
تولید شدهاند نیاز به کاربرد کودها، مواد شیمیایی و آب ) چه به شکل دولتی و یا به شکل خصوصی(جدید 

ورود انقالب سبز در . د داشتبسیاري است که هم هزینه بردار است و هم از نظر محیط زیست پایداري نخواه
) اتفاق افتاد –رئیس جمهور آمریکا در آن زمان -و با حمایت اصل چهار ترومن  1950که در دهه (ایران 

همچون تمام کشورهایی که از این . ترویج استفاده گسترده از ارقام پر محصول و آفتکش ها را همراه داشت
ز بسیاري از بذرهاي بومیمان به حاشیه رانده شدند و باالخره حذف فنآوریها استفاده گسترده کردند در ایران نی

همچنین با پیدایش علم اصالح نباتات به عنوان زمینه فعالیت تخصصی افراد تحصیل کرده، کشاورزان . شدند
به ) یعنی اولین بهنژادگران دنیا و موفقترین محافظان تنوع زیستی کشاورزي در تاریخ(نقش سنتی خود را 

البته ناگفته نماند که امروزه محققین و بهنژادگرانی هستند که تالش میکنند با کشاورزان . ن باختندمحققی
از بین رفتن بذرهاي (امروزه، بسیاري از متخصصین نگران پدیده فرسایش ژنتیکی .همکاري و همفکري کنند

بذر و ورود ارقام  این فرسایش با خصوصی سازي بخش. در جهان هستند) بومی و تنوع زیستی کشاورزي
امروزه مقررات حاکم بر تولید، استفاده، و خرید و فروش بذر با قوانین . سرعت مییابد (GMO) تراریخته

آنها تعیین میکنند چه بذرها یی میتوانند به فروش برسند و یا . بازاریابی و حقوق مالکیت معنوي آمیخته شده اند
ن تنوع ژنتیکی و اطمینان از دسترسی به بذور و دام متناسب با وضعیت براي حفظ ای. مبادله یا حتی استفاده گردند

اقتصادي، محیطی و فرهنگی، کشاورزان باید به ارقام بومی دسترسی داشته باشند و در فرآیند تحقیقاتی و اصالح 
این رویکرد در ایران در چارچوب طرحهاي بهنژادي مشارکتی در دست اجرا  .بذر شرکت داشته باشند

حفظ .تنوع زیستی به انواع تنوع در زمین مانند تنوع ژنتیکی ، تنوع گونه و تنوع اکوسیستمی اشاره دارد.است
اغلب استراتژي هاي حفاظتی با حفظ گونه هاي موجود در . تنوع زیستی فقط براي مناطق حفاظت شده نیست

براي این کار  . کافی نیست اما این کارها هرگز براي حفاظت تنوع زیستی. مناطق حفاظت شده آغاز می شود
احتیاج به زمینهاي پایدار همراه با استراتژیهاي مدیریت آب، براي تشویق تنوع زیستی بومی در نواحی که مردم 
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 %50در آسیا ( سطح زمین براي مصارف کشاورزي مورد استفاده است % 37تقریباً . زندگی می کنند ،دارد

براي حفظ تنوع زیستی هم  .نوع زیستی در حال از بین رفتن استدر اغلب این نواحی ت%) 40،صحراي آفریقا
در سیستم هاي . کشاورزي خود یکی از عوامل حفظ تنوع زیستی است .کشاورزي و هم طبیعت الزم است

کشاورزي انسان ها با آوردن نهاده هاي خارجی در این اکوسیستم دخالت می کنند مانند استفاده از آفت کش 
در حال حاضر  . تنوع زیستی کشاورزي در حال حاضر درحد بحرانی است.دهاي شیمیاییهاي شیمیایی و کو

میلیون هکتار در جهان کشت می گردد و فقط گونه هاي کمی از  1300گونه گیاه در بیش از  70فقط کمتر از 
نتیکی تنوع ژ%  75سازمان خواروبار جهانی ملل متحده تخمین زده که  .انواع گیاهان مورد پرورش هستند

انقالب صنعتی و پیشرفت  .محصوالت کشاورزي در خیلی از گیاهان بومی از مناطق اصلی خود از بین رفته اند
استفاده از کود هاي شیمیایی جدید عملکرد در واحد  . علوم کشاورزي به انقالب در کشاورزي منجر شده است

این  . ه ي انواع آفت کش ها انجامیده استسطح را به مقدار زیادي افزایش داده است و پیشرفت علم به توسع
وضع تلفات ناشی از علف هاي هرز ، بیماري ها و علفخواران را کم کرده اما آنها را از بین نبرده است و باعث 

حالتی است که یک ماده ي آلوده کننده ( بروز مشکالت زیست محیطی بسیاري از جمله بزرگنمایی بیولوژیکی 
با احترام . در طبیعت شده است . ) جیره ي غذایی از نظر غلظت افزایش پیدا کند به تدذیج در هر سطح زن

گذاشتن به ظرفیت طبیعی خاك ، گیاه، حیوانات و اکوسیستم کشاورزي ارگانیک می تواند به حفظ تنوع 
زایش در این نوع کشاورزي با استفاده از عملکردهاي اکولوژیکی طبیعی می توان تولید را اف.زیستی کمک کند

کودهاي سنتز شده ، ارگانیسم هاي اصالح ژنتیک شده و آفت کش . داده و در برابر آفات و بیماریها مقاوم نمود
پروژه هاي .ها اثر منفی بر روي تنوع زیستی و سالمتی دارند و در این نوع کشاورزي استفاده از آنها ممنوع است

 .زایش تعداد و گونه هاي وحشی در مزرعه می گرددتحقیقاتی نشان داده است که کشاورزي ارگانیک باعث اف

محقق کشورهاي مختلف نشان داد که کشاورزي ارگانیک باعث بهبود چرخه غذایی از باکتریها تا  76تحقیقات 
زیرا کشاورزي ارگانیک با حیات وحش بصورت دوستانه برخورد می کند و از مواد . پستانداران می گردد

تنوع زیستی در کشاورزي مهمترین امر حیاتی براي امنیت غذایی نسل . ده می کندشیمیایی و سموم کمتر استفا
این تنوع براي غلبه بر آفات و بیماري هاي جدید مورد بهره برداري قرار می گیرد، تا از عهده . هاي آینده است

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir


  89اردیبھشت - دانشگاه شھیدبھشتی                            اولین ھمایش ملی دانشجویی اکولوژی حفاظت               

14 
 

رف کنندگان و تغییرات اقلیمی و نیاز غذایی جمعیت در حال رشد جهان برآید و پاسخگوي تغییر نیازهاي مص
از سوي دیگر ، . کشت تک محصولی معموال باعث طغیان آفات و بیماري ها می شود .پایداري بیشتر تولید باشد

تنوع کشت باعث کاهش مقدار غذاي قابل حصول براي هر یک از آفات خواهد شد و کمک می کند تا از رشد 
ن تنوع کشت وجود دارد که از میان آن ها چندین راه براي در پیش گرفت. سریع جمعیت آفات جلوگیري شود

با این وجود عملیات کشاورزي، اصالح نباتات و  . کشت نا همگون و تناوب زراعی را می توان نام برد
بیشتر موجوداتی که ما انسان ها  :یاد داشته باشیم به.بیوتکنولوژي تهدیدهایی براي تنوع زیستی محسوب می شود

باشند، اما در ادامه هستی و زیبا نیستند، بلکه ممکن است خیلی کوچک و حتی زشت به آن ها نیاز داریم، بزرگ 
 .حیاتمؤثرندو

  
  کاهش تنوع زیستی با قطع درختان

  3ملک زاده زینب2احمدي سارا،1محمدعلیزاده فاطمه،

  دانشکده منابع طبیعی بهبهان: محل انجام پژوش 

  چمران اهواز،دانشکده منابع طبیعی بهبهاندانشجوي کارشناسی محیط زیست دانشگاه شهید :  3و2و1

  

 حفاظتبا نیازهاي انسان در آمیخته است و بدون تنوع زیستی ادامه حیات میسر نیست به همین دلیل  تنوع زیستی
امنیت ملی تنها با قوي بودن یک کشور . از تنوع زیستی می تواند به عنوان عنصري از امنیت ملی کشورها مطرح شود

از نظر نظامی حاصل نمی شود بلکه در معیارهاي امروزي و در دنیاي امروز در سایه محیط زیست سالم و بارور و با 
فهرست .جهانی و ملی در معرض تهدیدهاي جدي استمحیط زیست در سطح . تنوع زیستی مطلوب تامین می گردد

و انواع آلودگی ها، بس دراز است )زي گونگی(این تهدیدها از گرم شدن اقلیم زمین تا از دست رفتن تنوع زیستی 
باید در .و تکرار آنها نیز چنانچه با برنامه ي اقدام و پشتوانه ي عملی همراه نباشد از اهمیت و حساسیت آن می کاهد

هدف از این مقاله بررسی رابطه ..افتن علل این تهدیدها برآمد و براي کاستن یا محو هر یک دست به عمل زدپی ی
تنوع زیستی بیولوژیکی به معنی اختالف بین تمام .با تنوع زیستی است نابودي جنگل هاو قطع درختان ي 
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