


بانک ژن منابع طبیعی ایران مکانی با تجهیزات سردخانه ای و 
بذر و نمونه نگهداری بلند مدت آزمایشگاهی ویژه است که برای 

 .  های گیاهان طبیعی استفاده می شود

 :ایران طبیعی منابع ژن بانک تشکیل از هدف
 ژنتیکی تنوع پایش و شناسایی•
 طبیعی گیاهی منابع آوری جمع•
 طبیعی گیاهی منابع حفاظت•
 شده حفاظت های نمونه احیاء•
 شده حفاظت های نمونه ارزیابی•
 طبیعی گیاهی منابع از برداری بهره و سازی آماده•
 ژنتیکی مواد مبادله و ثبت•









 محدود شدن زیستگاه گیاهان با تغییر کاربری اراضی









خشک صورت در که دارند شدن ذخیره قابلیت بذرهایی 
   .نروند بین از شدن

نشان تحمل شدن خشک به آنها بذرهای که گونه هایی 
 طبقه بندی (orthodox) ارتودکس عنوان به می دهند
 ارتودکس گونه های بذر طبیعی، منابع ژن بانک در .می شوند

   .می شوند ذخیره

در سال 20  حداقل که ارتودکسی بذر :کلیدی نکته  
c°18- باشد نگهداری قابل. 



 توان ذخیره نمود؟ نمیبذر کدام گونه های گیاهی را 

گونه هایی که بذر آنها به خشک شدن تحمل نشان نمی دهند •
فریز نمودن . نامیده می شوند( recalcitrant)ریکالسیترانت 

باعث می شود که آب درون سلولها  یخ  زده و سلولهای گیاه 
 .  تخریب شوند

گونه هایی که رفتار بینابینی ارتودکس و ریکالسیترانت   •
(intermediate )دارند 





   است دشوار و پرهزینه ای پروسه گیاهان بذر آوری جمع

 سفرهای جمع آوری بذر•

 یافتن گیاهان•

 شناسایی و ارزیابی بذر•

 روشهای جمع آوری بذر•

 ثبت اطالعات بذر•

 مراقبت از بذور جمع آوری شده•

 به بانک ژن منابع طبیعی انتقال بذرها•





 گستره و توزیع هر تاکسون•
 درجه درخطر بدون یک جمعیت•
 پایداری ژنتیکی و تولیدمثلی گونه•
 براساس امکان جریان ژن بین جمعیتها•
 اکوتیپ یونیک•

.  هزینه جمع آوری یک نمونه استبیشتر از هزینه نگهداری، احیاء و ارزیابی یک نمونه 
 منطقی کردن فعالیت های بانک ژن ایجاب می کند که از برای پس 

   .ایجاد نمونه های تکراری و بزرگ کردن بی دلیل بانک ژن خودداری شود



 (حفاظت از بقاء گونه در جمعیت)با توجه به هدف بانک ژن منابع طبیعی 

 نمونه بذر باید نماینده تنوع ژنتیکی جمعیت باشد  

 :براساس وضعیت گونه دو راه کار وجود دارد

تعداد گیاه از گونه هدف، در یک جمعیت  : راهکار عادی.  1 

 (بذر از هر گونه در هر جمعیت 20000 -15000)فراوان است 

تعداد گیاه از گونه هدف، در یک جمعیت  : راهکار در خطر.  2 

 (موجود بذرهای% 20ساالنه )فراوان نیست 















  قرار زیر فرایند در شود می ایران طبیعی منابع ژن بانک وارد که بذری نمونه هر
 :گیرد می
  بذرها بندی بسته کردن باز•
 بذور شناسایی•
 حفاظت دوره طول در اطالعات آوری جمع•
   داری انبار نیازهای تعیین•
 بذرها کردن پاک•
 بذر کیفیت بررسی•
 زنی جوانه بررسی•
 بذر مقدار تخمین•
 بذرها بندی بسته•
 بذرها کردن خشک•
 ها سردخانه در بذرها دادن قرار•
 تحقیقات یبرا بذور تبادل•













 و شود می بذر عمر طول افزایش باعث نمودن فریز و خشک

 بذرهای نهایتاً ولی .نماید می کند بسیار پیری فرایند سرعت

 به جهت این به .رفت خواهند بین از زمان طول در نیز خشک

 شود می گیری اندازه بذور زنی جوانه قدرت ای دوره صورت

  احیاء فرایند در بذرها زنی، جوانه قدرت شدن کم صورت در و

   .گیرند می قرار





 مواد شناخت ژنتیکی، منابع کارایی حداکثر برداری بهره برای
  تواند می ها نمونه ارزیابی .دارد ضرورت شده نگهداری ژنتیکی

 شامل که گیرد صورت پالسم ژرم از استفاده هدف به توجه با
 و بیوشیمیایی ،سیتولوژیکی مورفولوژیکی، اگرونومیکی، ارزیابی
 توده ضعف و قوت نقاط ارزیابی این راستای در .است ملکولی

   .شود می شناخته آنها در موجود پتانسیلهای و ژنوتیپها و ها









 تعداد  کل نمونه ها  نمونه 47000

 تعداد نمونه بذر گیاهان دارروئی نمونه  21400

 مرتعیتعداد نمونه گیاهان   نمونه 22600

 تعداد نمونه  بذر گیاهان جنگلی  نمونه 2600

 تعداد نمونه بانک بذر اصفهان  نمونه 2500

 (سردخانه فعال)تعداد نمونه های قابل دسترس   نمونه 41000

 انجام شده مبادالت بذر  نمونه 15000
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 ایران  روشهای حمایت از بانک ژن منابع طبیعی

 ..... تا بکنید ما به می توانید کمکی چه شما
 رویکرد انسانها ما اگر .است خطر در بسیاری گیاهان حیات می کنیم زندگی آن در امروز ما که دنیایی در

  .شد خواهند منقرض بسیاری گونه های نکنیم، عوض طبیعی منابع از استفاده در را خود
 بگیرید عهده به را طبیعی منابع ژن بانک بذور نگهداری مسئولیت خود، سخاوتمندانه کمکهای اهداء بوسیله

 .نماید تضمین آینده در را طبیعی گیاهان زندگی تا کنید کمک ایران گیاهان از حفاظت پروژه مهمترین به و

 با کمک به بانک ژن منابع طبیعی ایران، از آینده گیاهان ایران حفاظت کنید

 بخشی از مهمترین پروژه حفاظتی ایران در بانک ژن منابع طبیعی باشید



 چگونگی قبول سرپرستی بذرها 

 بذر یک سرپرستی قبول
 تحویل کنید درخواست شما که کسی هر یا و شما به گیاه عکس همراه به رنگی تمام گواهی یک دانه، یک سرپرستی قبول و تومان هزار 30 مبلغ پرداخت با

 .می گردد ثبت طبیعی منابع ژن بانک در گونه ها نجات طرفدار عنوان به شما نام .می گردد
 

 زادگاه تان از گونه یک بذر های سرپرستی قبول

 شما که کسی هر یا و شما به گیاه عکس همراه به رنگی تمام گواهی یک زادگاه تان، از گونه یک بذر های سرپرستی قبول و تومان هزار 100 مبلغ پرداخت با
   .می گردد ثبت طبیعی منابع ژن بانک در گونه ها نجات طرفدار عنوان به شما نام .می گردد تحویل کنید درخواست

 

 گونه یک نجات
 کنید درخواست شما که کسی هر یا و شما به گیاه عکس همراه به رنگی تمام گواهی یک انقراض، خطر از گونه یک نجات و تومان میلیون 1 پرداخت با

 حامیان معرفی و شده حمایت گونه های قسمت در شما نام .می گردد ثبت طبیعی منابع ژن بانک در گونه ها نجات طرفدار عنوان به شما نام .می گردد تحویل
 .می گردد درج طبیعی منابع ژن بانک وبگاه
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 نجات یک گونه

 مراکز همکاری با ایران طبیعی منابع ژن بانک در ما .دارند قرار انقراض خطر در ایران گیاهی گونه 8000 از چهارم یک
 فعالیتهای از متأثر و هوایی، و آب تغییرات خطر در رویشگاههای و گیاهان بذر استانها، تمام در طبیعی منابع تحقیقات

 پتانسیل دارای یا و بوده مواجه انقراض خطر با که گیاهانی بذر همچنین ما .می کنیم جمع آوری را انسانی رشد به رو مخرب
   .می کنیم حفاظت را می باشند آینده در استفاده

 1400 سال تا داریم قصد و نموده  ذخیره را ایران طبیعی گیاهی گونه های از %40 از بیش تاکنون طبیعی منابع ژن بانک در ما
 طبیعی منابع ژن بانک در گیاهی گونه هر نگهداری ساالنه هزینه .نماییم ذخیره را حفاظت قابل گونه های کلیه بذر و دانه

 طبیعی منابع ژن بانک گیاهی، گونه هر برای پول مقدار این ساالنه صرف با .است تومان میلیون 3 مبلغ متوسط به طور
 .شد نخواهد منقرض هیچگاه حمایت مورد گونه که داد خواهد اطمینان

   

 ما تعدادی از گونه های گیاهی را انتخاب کرده ایم که شما می توانید حمایت کنید
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در قبال قبول سرپرستی یک دانه چه چیزی دریافت 
 می کنید؟

  قبول قبال در نمایید، تلطیف را خود روح گونه یک نجات با هستید مایل که مختلف مناسبتهای و موقعیتها در
 هر یا خودتان نام به رنگی تمام گواهی یک گونه، یک نجات یا و زادگاهتان از گونه یک بذر، یک سرپرستی

 آن می توانید که می کنید دریافت (گواهی از  pdf فایل یک انضمام به ایمیل یک با) باشید مایل شما  که فردی
  .کنید پرینت و دانلود را

 :نمایید انتخاب دلخواه به توانید می را تان هدیه مناسبت

هدیه تولد  به یاد از طرف 

هدیه عروسی به پاس خدمات با عشق 

هدیه فارغ التحصیلی به پاس خوبی  های برای سالمتی 

 هدیه سالگرد...... به پاس مهربانی های برای خوشبختی 

.................... 
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 چگونه پول شما یک گونه را نجات می دهد؟

 بذر که هستند گونه هایی دارند، قرار "گونه یک نجات = دانه یک سرپرستی قبول" کمپین فهرست در که گونه هایی تمام
 طبیعی منابع ژن بانک در دانه آن نگهداری برای شما هدیه .است شده ذخیره و جمع آوری طبیعی منابع ژن بانک در آنها

 به) یادگاری یک صورت به دانه  ها از شما مالی حمایت .شد خواهد صرف آینده در بیشتر گونه های دانه جمع آوری نیز و
 گونه های بخش در گونه ها نجات حامیان نام بعالوه .شد خواهد ماندگار طبیعی منابع ژن بانک نمایشگاه در (شما نام

 .شد خواهد ثبت طبیعی منابع ژن بانک وبگاه شده حمایت
 در مهمی نقش و نمایید می مشارکت طبیعی منابع ژن بانک نگهداری جاری هزینه های در دانه، یک سرپرستی قبول با

 .کنید می ایفا گیاهی گونه های حفاظت

 پیام رئیس گروه بانک ژن منابع طبیعی 
  اگر .باشیم گیاهی گونه های نابودی شاهد و بنشینیم کناری نمی توانیم دارند، قرار انقراض خطر معرض در ایران گیاهی گونه 2000 که تلخ واقعیت این دانستن با ما

 خودمان نهایت در بلکه می دهیم، دست از را است گیاهان به وابسته زندگی شان که را حیواناتی و گیاهان نه تنها بمانیم، بی تفاوت گیاهی گونه های نابودی به نسبت
   .می بریم بین از نیز را

 نیاز شما کمک به گیاهی گونه های نجات برای ایران طبیعی منابع ژن بانک در ما زیرا کنید، مشارکت "گونه یک نجات = دانه یک سرپرستی قبول" کمپین در بیایید
   .داریم

 ژن بانک در ما دانه، یک سرپرستی قبول با .کنیم حفاظت ایران گیاهان آینده از تا کنید کمک ما به می توانید شما گونه، یک نجات یا بذر، یک سرپرستی قبول با
 .شد نخواهد منقرض هیچگاه حمایت تان مورد گونه که داد خواهیم اطمینان شما به طبیعی منابع

 



 پاسخ به سواالت پرتکرار از بانک ژن منابع طبیعی ایران

 :رجوع کنید www.rifr-ac.irبرای پیداکردن پرسشهای زیر به وبگاه بانک ژن منابع ایران 
 

 بگیرم؟ بذر طبیعی منابع ژن بانک از می توانم آیا•

 می کند؟ قبول هدیه یا (دوپلیکیت) امنیتی نسخه عنوان به بذر طبیعی منابع ژن بانک آیا•

 می شود؟ نگهداری طبیعی منابع ژن بانک در گونه چند•

 نمود؟ ذخیره می توان را گیاهی گونه های تمام بذر آیا•

 می مانند؟ زنده مدت چه بذرها•

 کنم؟ سبز بذر شخصی ام باغچه و باغ برای می توانم چگونه•

 کنم؟ نگهداری و جمع آوری بذر شخصی ام باغچه و باغ برای می توانم چگونه•

 کنم؟ تهیه زینتی و سبزی باغی، گیاهان بذور می توانم چگونه•

 از تصاویری می توانید شما آیا یا کنم استفاده طبیعی منابع ژن بانک وبگاه تصاویر از می توانم آیا•
 دهید؟ قرار اختیارم در شده حفاظت بذرهای

 بانک آیا .می باشم خود کار موضوع عنوان به بذرها از استفاده به عالقمند که هستم هنرمند یک من•
 کند؟ کمک من به می تواند طبیعی منابع ژن

 است؟ چگونه طبیعی منابع ژن بانک وبگاه منبع ذکر•









 سپاس از بذل توجه شما  


