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  و هاي چوبی هاي نوین مهندسی ژنتیک در اصالح گونهپیشرفت
  صنایع چوب و کاغذ در آن تاثیر

 
  3، مهدي ملکانی2ا، میثم مهدي نی*1علی اصغر تاتاري

زه هاي چندسادانشجوي دکتري تخصصی فرآورده 1، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان دانشجوي کارشناسی ارشد صنایع خمیر و کاغذ 1
دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات  دانشجوي دکتري تخصصی حفاظت و اصالح چوب 1دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان،  چوبی

  تهران
  
 

  کیدهچ
و ورود ایـن علـم بـه    شـناخته شـده اسـت    طور تقریبی ه بعلمی  هايرشتهنوین مهندسی ژنتیک در تمامی  علمامروزه 
در حـال  . چوب وکاغذ نیز از این قاعده مسـتثنی نیسـت   صنایع .و صنعتی مختلف محسوس بوده است هاي علمی شاخه

هـاي قابـل   ولـی پیشـرفت   ،حاضر اگر چه به دالیل فنی و محیطی کاربرد مهندسی ژنتیک در این صنعت محدود اسـت 
گنـین  ژنتیکی کـه میـزان لی   به عنوان مثال، درختان اصالح شده. توجهی از این دانش در این صنعت گزارش شده است

که باعث جبران بخشی از کمبود ماده اولیـه چـوبی    یا سرعت بخشیدن به رشد درختها کمتر و کنترل شده است و  آن
و به دنبـال آن   درختی هايشناسایی تنوع ژنتیکی در گونه همچنین. خواهد شد و مزایاي اقتصادي زیادي خواهد داشت

که اگر این درختان پس از استحصال به عنوان تیر  طوريبه  و مکانیکی مناسب و مقاوم،فیزیکی  تولید درختانی با خواص
. ندارنـد  ،نیازي به حفاظت با مواد حفاظتی که بعضا براي محیط زیست هم سمی هستند، برق مورد استفاده قرار بگیرند

هدف . گیردیهاي طوالنی قرار مبحث ، غالباً موردز راه است و مثل هر دانش نوظهوريدانش مهندسی ژنتیک هنوز در آغا
صـنایع چـوب و کاغـذ    هاي چوبی و تاثیر آن در هاي نوین مهندسی ژنتیک در اصالح گونهبررسی پیشرفت از این مقاله،

 .که تاکنون کمتر در این صنعت مورد توجه قرار گرفته است باشد می
  

  ختان اصالح شدهدر ،لیگنین ،صنعت چوب و کاغذ ،مهندسی ژنتیک :هاي کلیديواژه
  

  مقدمه  -1
 قابل صفت هر اینکه شدن آشکار سال پیش و 160حدود  در صفات وراثت قوانین کشف با واقع در 4مهندسی ژنتیک علم

  6هاکروموزوم روي هاژن که شد مشخص میالدي قرن بیستم اوایل در .شد آغاز شود،می کنترل 5ژن نام به عاملی توسط توارث
هر  و است جانداران ژنتیکی اصلی ماده 7اسید ریبونوکلئیک داٌکسی  که شد ثابت 1952سال  در .دارند ارقر سلول هسته در و

 ساختار مارپیچ مضاعف این 1966تا  1952هاي یعنی بین سال سال 14طی  در .است مولکول این از خاصی توالی واقع در ژن
 که تراریخته گیاهان رقم سالیانه دهها حال حاضردر . خته شدندآن شنا  10و ترجمه 9برداري، نسخه8همانندسازي نحوه و ماده

شود تولید و به کشاورزان عرضه می جهان، مختلف کشورهاي در هستند، هابیماري به مقاومت جمله از مطلوب، هايژن داراي
در انواع گیاهان پیـدا   هاي چوبی تغییرات زیاديویژگی. چوب یک ماده اصلی براي تولید خمیر و کاغذ است). 1391صدروي، (

بـه  . اهمیت مطالعات ژنتیکی در مورد درختان آشکار شده اسـت  زیاديسالیان  براي). 2003( و همکاران Baucherاست کرده 
                                                        

  
  
 

asghar.tatari2007@yahoo.com*١   
4 Genetic Engineering 
5 Gene 
6 Chromosomes 
7 Deoxyribonucleic acid (DNA) 
8 Replication 
9 Transcription 
10 Translation 
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هـا و تولیـد درختـانی مقـاوم کـه قادرنـد در       عنوان مثال، افزایش بازده، بهبود فرم درخت و مقاومت در برابر حشرات یا بیماري
 کمـک  بـا ). Zobel )1961تیک میسر شده است با استفاده از دانش نوین مهندسی ژن که این کارها، د کنندشرایط مختلف رش

 شناخت براي بیمارگرها هايژن شناسایی و گیاهی هايبیماري در مقابل گیاهان مقاوم هايژن شناخت ژنتیک، مهندسی علم 
 در این طریق از و نموده منتقل دیگر گیاهان به را گیاهی ومتمقا هايتوان ژنمی و است شده میسر آنها زایی بیماري قدرت
 را کوشش خـویش  و سعی گیاهی شناسان بیماري از بسیاري جهان امروزه در .نمود ایجاد مقاومت گیاهی هاي بیماري مقابل
 از بـا اسـتفاده   ارگربیمـ  -گیاه متقابل هايواکنش مولکولی اساس و پایه تري از واضح و بهتر درك که اندکرده متمرکز طوري

 گیاهان زیادي تعداد را از دفاع هايژن اندتوانسته دنیا در هاآزمایشگاه از بسیاري .نمایند کسب مولکولی گوناگون هايتکنیک
 منشـا  بیمـارگر  خود یا و گیاه از که هاژن این .قرار دهند مطالعه مورد را و کنترل تنظیمی آنها نموده توالی تعیین و همسانه

 گیاهـان  ایجـاد  هـاي تکنیـک  اگرچه .هستند بیمارگرهاي میکروبی به حساس گیاهان در بیان سپس و ترکیب اند قابلتهگرف
 هـاي بیمـاري  بـه  مقـاوم  تراریخته گیاهان به منجر است، اما پیچیده بسیار و قیمت گران ژنتیک، مهندسی طریق تراریخته از

و مـدرن   اصطالح بیوتکنولوژي اشاره بـه طیـف گسـترده   ). 1388، ت اللهیآی(شد  خواهد نماتدي و قارچی ویروسی باکتریایی،
ها در پیشرفت. تواند به دو قسمت گسترده تکثیر متداول و ژنتیک مولکولی تقسیم شودبیوتکنولوژي می. ها داردها و کاربردابزار

تواند به دو قسـمت  تیک مولکولی خود میژن. ها و جوامع قرار گرفته استزمینه ژنتیک مولکولی به سرعت مورد پذیرش انجمن
 و تکنیـک انتقـال ژن    DNAتکنولوژي غیر قابل بحث و دومین قسمت که اصطالحا تکنولوژي قابل بحـث شـامل   : تقسیم شود

هـاي جدیـدي   مهندسی ژنتیـک فرصـت  . ها داردتولید و فرایند در این بخش معموال اشاره به اصالح ژنتیکی ارگانیسم. باشدمی
  ). FAO )2010دهد هاي جدید ارائه میافه کردن ژنبراي اض

  

  

  
  )1392( الهیاري فرد 2011هاي صنعتی، در حال توسعه و کل تا سال سطح زیر کشت گیاهان تراریخته ژنتیکی به تفکیک کشور - 1شکل 

  
  هاي نوین مهندسی ژنتیک در اصالح خصوصیات درختانپیشرفت -2
  ردرختان ژنتیکی با لیگنین کمت -2-1

 متصل یکدیگر به کربن -کربن و اتري پیوندهاي وسیله به که است پروپان فنیل واحدهاي از ناهمگن کوپلیمري لیگنین
 در گیـاه  حفاظـت  و مغذي مواد و انتقال آب سهولت سبب همچنین، .دهدمی مکانیکی استحکام گیاه به این ماده .است شده
 نیز و فراوان طبیعی پلیمر یک عنوان به لیگنین اهمیت به توجه با). 1390،نعبدالخانی و همکارا(شود می ریز موجودات برابر

 مـادة  عنـوان  به همچنین و) ارگانوسولو سولفیت، کرافت، سودا، فرایندهاي( کاغذ شیمیایی خمیر تولید صنایع جانبی فراوردة
 بیشـتر  هايو بررسی تحقیقات انجام ده،ش انجام فراوان تحقیقات و دار با وجود مطالعات کاغذهاي لیگنین ساختار در موجود

   حذف لیگنین از مواد لیگنو سـلولزي یـک مرحلـه مهـم بـراي صـنعت       ). 1390،میر شکرایی(رسد می نظر به ضروري همچنان
وسیله گزینش پذیري لیگنین توسط قارچ پوسیدگی سفید پیش از این، یک راه ه پیش تیمار ب. باشدسازي و بیو اتانول میکاغذ
هاي اخیر در ژنتیک درختان، امکان اصالح لیگنـین موجـود در سـاختار    همچنین پیشرفت. براي حذف لیگنین بوده است موثر
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استخراج لیگنین در صنعت خمیر و کاغذ، مقداري بسیار زیادي مواد شـیمیایی و  ). Xiang )2011 درختان را فراهم کرده است
یلی براي اصالح لیگنین موجود در چوب یـا در سـاختار درختـان چـوبی     تکم روشهاي پیشنهاديامروزه . کندانرژي مصرف می

اسـتخراج شـود، ارائـه شـده      به سـهولت در درخت که  یاصالح شده ژنتیکی براي کاهش مقدار تولید لیگنین و یا تولید لیگنین
از ایـن رو  . باشـد مـی  واضح است که دستیابی به این هدف، نیازمند شناسایی عمیق بیو سنتز و سطوح مولکولی لیگنـین . است

 زمـین  سطح). 2003( و همکاران Baucherبوده است تحقیقات اخیر براي اصالح لیگنین به وسیله مهندسی ژنتیک سودمند 
میلیون هکتار و  2حدود ) 1996(محصوالت  نوع این شدن تجاري سال اولین در در جهان کشاورزي محصوالت کشت زیر هاي

رشد نشـان  % 12میلیون هکتار معادل   3/12، 2006یلیون هکتار رسید که در مقایسه با سال م 3/114به  2007در پایان سال 
  ).1389، هاشمی و شجاع الساداتی(داده است 

  
  درختان سریع الرشد -2-2

 2/0معادل  فرد هر براي عدد این ایران در که حالی در .باشدمی هکتار 8/0حدود  جنگل از در جهان فرد هر سرانه سهم
 هـاي سیاسـت  بـا  اخیر هايدر سال که صورتی در ،باشیم داشته وري بهره جنگل پتانسیل تمام از بتوانیم اگر .باشدر میهکتا
ي بـا پوشـش کـم    هـا از این رو ایران جزو کشور. است یافته کاهش بسیار برداشت میزان ها،جنگل سازمان سوي از شده اتخاذ

 پیشـرفت  ابزار و عوامل تمامی به مبرم نیاز و افزایش جمعیت به توجه با). 1392، تاتاري و همکاران(شود جنگل محسوب می
 آنان در بیشتر چه هر تکثیر و  حفظ به نیاز و درختان جنگلی العاده فوق اهمیت به توانمی تکنولوژي و نظیر صنعت تمدن،

 ،به عنـوان مثـال  . است گشوده چوبی گیاهان ژنتیکی توسعه روي جدید به ايدریچه گیاهی زیست فناوري .برد پی زمین کره
 نظیر ویژه صنوبرها خواص زیرا .رودمی کار به جنگلی درختان بهبود مطالعات جهت ،مدل سیستم یک عنوان به صنوبر گونه

   سـایر  از جنگلـداري  هـاي در سیسـتم  اسـتفاده  براي را آنها چوبی، متنوع باالي محصوالت بازده و تکثیر سهولت رشد، سرعت
 حد از بیش سازگاري و ايگونه ممتاز ترکیب خواص و گیريرگ دو امکان دیگر طرف از و است متمایز کرده جنگلی هايگونه

بـا   جـایگزینی  جهـت  پیشـتاز،  هايگونه عنوان به را مخلوط آنها یا خالص هايتوده هوایی، و آب نامطلوب به شرایط صنوبرها
    و سـلول  بافـت  کشـت  تکامـل  به رو فنون هدف این پیشبرد براي. است هنمود بارز نامرغوب و فقیر ،کیفیت واجد هاي جنگل

 در و نمایـد  ممکن، کمـک  روش ترینسریع به آنها نسل ازدیاد و تکثیر جنگلی و گونه این برگزیده هايکلن تهیه در تواندمی
 هايهزینه در جویی صرفه با رویشی تکثیر گیاهی، ژن هايبانک تهیه ،مثل مختلف براي مقاصد توانمی هانمونه این از نهایت

 ،توسلی عسـگري و همکـاران  (نمود  استفاده هاي مختلفنسل طی در هانمونه ژنتیکی ثبات حفظ و ايفضاي گلخانه و سوخت
 و چوب صنایع براي نیاز مورد اولیه ماده کمبود جبران براي مناسب یک منبع مکملاستفاده از درختانی با رشد سریع  ).1391
 مواد تامین براي آینده هايریزي برنامه در کشور، چوبی منابع و هاوضعیت جنگل به توجه با نتیجه در. باشندمی کشور کاغذ
 و قـرار داده  نظـر  مـد  توسـعه  اصـلی  محور عنوان را به هاي کاشت درختان سریع الرشدطرح باید صنعت، این نیاز مورد اولیه

  .داد مواد گسترش این از ترمطلوب و بهتر استفاده جهت در را کاربردي تحقیقات
  
  مختلف درختی هايگونه در ژنتیکی تنوع شناسایی -2-3

تاثیر گذار رویشی  دوایر سالیانه رشد میزان در تواندمی درخت نیز سن و محیطی و اقلیمی عوامل جمله از زیادي عوامل
 بیرونی محیطی به عوامل نسبت خود ژنتیکی سرشت اساس بر گونه یک هاي مختلفپایه نیز و درختی مختلف هايگونه .باشد

 به نسبت درختان واکنش در تفاوت باعث تواندتنوع ژنتیکی در درختان می. دهندمی متفاوتی نشان هايواکنش خود، اقلیمی و
 جمعیتـی  ندرو و بین تنوع از استفاده و ارزیابی). 1391، جعفري و همکاران(شود  درخت سالیانه رویش در مؤثر همه عوامل

      در ژنتیکـی  تنـوع  شناسـایی . دهـد مـی  تشـکیل  را اصالح نـژاد  هايفعالیت مبناي هاستسال که است اياولیه ازجمله اهداف
 اصالح در مستقیم غیر طور به تواندمی چند ساله و جنگلی هايگونه در رشد اولیه مراحل در ویژه گیاهی به مختلف هايگونه

 هايجمعیت در ژنتیکی موجود تنوع ارزیابی در حال حاضر محققین، درصدد. شود گرفته کار به گونه آن نهایی افزایش تولید و
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             ایـن  در موجـود  ژنتیکـی  تنـوع  و کیفیـت  میـزان  ارزیـابی  ضـمن  تـا  باشنداولیه می هايبا جمعیت آن ارتباط یافتن و وارداتی
 ذخـائر  پـیش رو  حفاظتی و اصالحی هاي در برنامه تا نمایند ارزیابی نیز را آنها اصالحی و چشم اندازهاي نیازها ها،جمعیت 

       از بـه عنـوان یکـی    ژنتیکـی  تنـوع  میزان تخمین). 1391، میرزایی ندوشن و همکاران(نمایند  برنامه ریزي هااین گونه یثتوار
 والدینی. است اصالح نژادي هايبرنامه اجراي و ژنی هايبانک در مواد ژنتیکی حفاظت و نگهداري در اساسی و ايپایه هايراه
 نو آوردن نتاج دست به احتمال و کنندمی تولید بیشتر 1قدرت بذر بیشتر با هیبریدهایی هستند، متفاوت ژنتیکی لحاظ از که

 از تـا  ددهـ امکان می گران اصالح به پالسرم ژرم بندي گروه و تعیین مشخصات دیگر طرف از .یابدمی افزایش متجاوز ترکیب
 نشـانگري  هـاي سیستم مختلفی از انواع ژنتیکی تنوع تخمین براي .نمایند ها خودداريجمعیت از گیرينمونه در کاري دوباره
 اشاره مولکولی و بیوشیمیایی مورفولوژیکی، نشانگرهاي به توانمی آنها جمله از که .شونداستفاده می گیاهی گران اصالح توسط

   رو ایـن  از .گیرنـد مـی  قـرار  محیطـی  عـوام  تحت تاثیر کمتر و هستند زیادي نسبی فراوانی داراي ینشانگرهاي مولکول .کرد
  ).1390 ،فرخی و ناصري(شوند می محسوب نوین هايپژوهش در نوع نشانگرها ترینمناسب

  
  تکنولوژي کشت بافت گیاهی و سیتوژنتیکی -2-4

        نیـز  و اسـت  شـده  نظـر  مورد و برگزیده مهم گیاهان تولید تسرع و میزان افزایش موجب بافت گیاهی کشت تکنولوژي
ارزش  با منابع عنوان به طبیعت انقراض حال در یا و هاي مادرژنوتیپ و هاگونه نگهداري و حفظ جهت بستر مناسبی تواندمی
       بـراي انتقـال   آن از ل حاضـر، در حا و است یافته توسعه ايگونه اخیر به هايسال در تکنولوژي این .شود محسوب پالسم ژرم

 .شودمی گسترده استفاده سطح در گیاهی، هايبیماري و آفات به مقاومت نسبت کننده ایجاد هايژن ویژه به مطلوب، هايژن 
 ابـزار  مناسـب  گیـاهی  هـاي انتخـاب موتانـت   سپس و 2جهش ژنتیکی ایجاد براي اقدامات آزمایشگاهی است بدیهی همچنین

 گیـر  وقـت  بـر  عالوه هاي سنتی،روش به گیاهان اصالح زیرا. باشندمی سنتی نبات اصالح هايتکمیل روش ي ابر قدرتمندي
 همـوار  خـوبی  به را مسیر این گیاهی کشت بافت جدید تکنولوژي که حالی در نیست، پذیر موارد امکان از بسیاري در بودن،

 رفتـار  و )سـاختار کـاریوتیپی  ( انـدازه  و شـکل  تعـداد،  در اختالف وجود). 1391، زمانی و همکاران( بردپیش می به و ساخته
 مشخص بر عالوه ،3کروموزومی طورکلی، تحقیقات به .باشد ژنتیکی اختالفات بیانگر تواندسلولی می تقسیم هنگام هاکروموزوم

منظور  به کشور در موجود ژنی نکبا مورد در ارزشی اطالعات با تواندمی آنها، بین تنوع و هاجمعیت بین قرابت ارتباط و کردن
 به هاي متعلقجمعیت همچنین و گیاهی هايگونه در مطالعات سیتوژنتیکی انجام بنابراین .آورد فراهم ژن بانک در گیريبهره
 بین هايقرابت گیاه، تعیین تکاملی تاریخچه روي کمی اطالعات نمودن دلیل فراهم به بومی، و وحشی گیاهان خصوصاً آنها،
  ).1391، تابنده ساروي و همکاران(برخوردار است  اي العاده فوق اهمیت از غیره، و مشخصات کاریولوژیکی تعیین اي،هگون
  
  نتیجه گیري   -3

مهندسی ژنتیک قادر به . هاي درختی در ابعاد مختلف موثر بوده استهاي اخیر مهندسی ژنتیک در اصالح گونهپیشرفت
شـود کـه بـا روشـهاي معمـول قابـل       باعث تولید منابعی مـی  ،هد بود که عالوه بر زمان کوتاهایجاد منابع مقاومت جدیدي خوا

با توجه به این که . حذف لیگنین از مواد لیگنوسلولزي یک مرحله مهم براي سفید بودن کاغذ نهایی است .باشنددسترسی نمی
    بـه همـین جهـت     ،کنـد یی و انـرژي مصـرف مـی   استخراج لیگنین در صنعت خمیر و کاغذ، مقداري بسیار زیادي مـواد شـیمیا  

از این رو تحقیقات اخیر براي اصالح . پیشنهاد شده است ،هاي مختلفی که بتواند مواد شیمیایی و انرژي کمتر مصرف کندروش
یـه  همچنین درختان سریع الرشد باعث جبران بخشی از کمبود مـاده اول . لیگنین به وسیله مهندسی ژنتیک سودمند بوده است

بنـابراین  . خواهـد شـد   زیـادي  چوبی خواهد شد و به دنبال آن سرمایه در طوالنی مدت تلف نخواهـد شـد و مزایـاي اقتصـادي    
هایی که مهندسی ژنتیک پیش روي قرار داده است، ایجاد یک شـبکه هدفمنـد در ایـن صـنعت، متشـکل از      ها و چالشفرصت

                                                        
1 Hetersis 
2 Mutation 
3 Cytotaxonomic 
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