
اهمیت حفظ ذخایر ژنتیکی

جمــع آوری و نگهــداری ذخايــر توارثــی گيــاه در سراســر دنيــا دارای اهميــت بســزايی اســت. يکــی از اهــداف عمــده 
جمــع آوری هــا بررســی تنــوع ژنتيکــی ژرم پالســم می باشــد. تنــوع مهمتريــن و اساســی ترين عامــل در جمــع آوری 
ــاس  ــه و اس ــی و پاي ــای تحقيقات ــرداری آن در برنامه ه ــدت و بهره ب ــی م ــت طوالن ــور حفاظ ــه منظ ــی ب ــع ژنتيک مناب
به نــژادی و توســعه کشــاورزی اســت. مهم تريــن وظيفــه جمــع آوری کننــدگان شــناخت ســاختار ژنتيکــی مــواد 
گياهــی مــورد نظــر و تعريــف مناســب راهبــرد جمــع آوری بــرای يــک گونــه و منطقــه می باشــد. راهبــرد جمــع آوری 
گياهــان بــر اســاس چهــار عامــل: 1( نمونه گيــری از حــدود 50 جمعيــت در يــک منطقــه جغرافيايــی، 2( نمونه گيــری 
ــاه در هــر جمعيــت، 3( نمونه گيــری تصادفــی در هــر منطقــه برداشــت، 4( نمونه گيــری کافــی از  از حــدود 50 گي
بــذور و يــا مــواد رويشــی هــر بوتــه گياهــی می باشــد. بــرای جمــع آوری، مــواد ژنتيکــی بــا هــدف بررســی تنــوع ژنتيکــی 
و حفاظــت طوالنــی مــدت در بانک هــای ژن تهيــه می شــوند. الزم اســت مــواد جمــع آوری شــده از جمعيــت گونــه 
و خزانــه ژنــی متنــوع باشــد. در برنامــه ای جمــع آوری اولويــت بــا گونــه و جمعيت هــای در حــال فرســايش ژنتيکــي 
مــی باشــد، جمــع آوری کننــده بايــد از چگونگــی گشــيدن و گرده افشــانی گيــاه آگاهــی کامــل داشــته باشــد. بــه 
طــور کلــی الزم اســت ضمــن رعايــت نــکات علمــی در برنامه هــای جمــع آوری منابــع ژنتيکــی بــرای دســتيابی بــه تنــوع 
هــر چــه بيشــتر در نمونــه کــه هــدف نهايــی جمــع آوری کننــده اســت حتی االمــکان نحــوه جمــع آوری بــه گونــه ای 
باشــد کــه ســبب فرســايش شــديد و انهــدام کامــل آن بــه ويــژه در مــواردی نشــود کــه بــذر گيــاه در طبيعــت کــم و 

محــدود اســت. 
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بازگشت به فهرست اصلی بازگشت به سرفصل



بانک ژن منابع طبیعی
ســوخت،   اکســیژن،  تأمین کننــده  گیاهــان 
مــواد ســاختمانی، کاغــذ و هــزاران مــاده دیگــر بــرای 
غــذا  تأمیــن  بــرای  مــا  همــه   و  بــوده  انســان ها  مــا 
بــا جــذب  بــه گیاهــان هســتیم. گیاهــان  وابســته 
ــه مــواد گیاهــی، نقــش  ــل آن ب دی اکســیدکربن و تبدی
بــازی  هوایــی  و  آب  تغییــرات  بــا  مبــارزه  در  مهمــی 

. می کننــد
گونــه   ۸۰۰۰ تقریبــًا  ایــران  اکوسیســتم های  در 
گیاهــی از ۱۲۰۰ جنــس و ۱۶۷ خانــواده ثبت شــده اســت. 
درحــال حاضــر تقریبــًا ۲۰۰۰ از ۸۰۰۰ گونــه گیاهــی ایــران 
ــش  ــرداری بی ــتند. بهره ب ــه هس ــراض مواج ــر انق ــا خط ب
ــی،  ــری اراض ــر کارب ــان و تغیی ــردن گیاه ــن ب ــد، از بی از ح
فعالیت هــای  اثــر  در  کــه  هوایــی  و  آب  تغییــرات  و 
مخــرب انســان صــورت می گیــرد منجــر بــه از بیــن رفتــن 

می شــود. گیاهــی  گونه هــای 
از  حفاظــت  طبیعــی  منابــع  ژن  بانــک  هــدف 
گیاهــان، بویــژه گیاهــان بومــی، انحصــاری، در خطــر 
 ۴۰ از  بیــش  تاکنــون  اســت.   آینــده  بــرای  مفیــد  و 
ذخیــره  ایــران  طبیعــی  گیاهــی  گونه هــای  از  درصــد 
کلیــه  بــذر  ایــن مجموعــه ذخیــره   شــده اند. هــدف 
گونه هــای قابــل حفاظــت اســت. الویــت گیاهــان و 
رویشــگاه هایی اســت کــه بیــش از ســایرین در معــرض 
ــانی  ــای انس ــی و فعالیت ه ــرات آب و هوای ــر تغیی خط
از  حفاظــت  بــه  ویــژه ای  توجــه  بعــالوه  دارنــد.  قــرار 
گیاهانــی دارنــد کــه بــا خطــر انقــراض مواجــه بــوده و یــا 

هســتند. کشــاورزی  در  اســتفاده  پتانســیل  دارای 
در  کــه حفاظــت میشــوند  دانه هایــی  و  بذرهــا 
بانــک ژن منابــع طبیعــی موسســه تحقیقــات جنگل هــا 
ــی  ــع کشــور ذخیــره می شــوند. بذرهــا و دانه های و مرات
ــوند از  ــداری می ش ــی نگه ــع طبیع ــک ژن مناب ــه در بان ک

تمــام اســتان های ایــران جمــع آوری شــده اند. دانه هــا 
خشــک  را 

ــوا  ــدون ه ــی ب ــه های آلومینیوم ــرده در کیس ــز ک و تمی
در ســردخانه های ۴+ و ۱۸- درجــه ســانتیگراد ذخیــره 
طبیعــی  منابــع  ژن  بانــک  ســردخانه های  میکننــد. 
بیشــترین تنــوع ژنتیکــی گیاهــان زنــده را در واحــد متــر 
ــال  ــد. در ح ــداری می کنن ــه نگه ــران و منطق ــع در ای مرب
گونــه   ۴۰۰۰ از  بــذری  نمونــه   ۴۷۰۰۰ از  بیــش  حاضــر 

گیاهــی اســت در بانــک ژن نگهــداری می شــود. 

گیاهان آینده
 می دانیــم کــه گیاهــان بســیاری وجــود دارنــد 
ــرای انســان مفیــد می باشــند. ولــی تعــداد بســیار  کــه ب
بیشــتری نیــز وجــود دارنــد کــه در آینــده مــوارد مصــرف 
آن هــا معرفــی خواهــد شــد. در دنیــا بیــش از ۳۰۰۰۰ 
گونــه گیاهــی خوراکــی وجــود دارنــد ولــی فقــط تعــداد 
بســیار کمــی از آن هــا در کشــاورزی اســتفاده می شــوند. 
بــا افزایــش جمعیــت و کمبــود منابــع طبیعــی مطمئنــًا 
در آینــده مــا نیازمنــد اســتفاده از گونه هــای گیاهــی 
بیشــتری می باشــیم. ادامــه تغییــر آب و هــوای کــره ی 

رشــد می شــود.  تغییــر فصــول  بــه  زمیــن منجــر 
ــن ترتیــب چــه بســا مناطقــی کــه در حــال  ــه ای ب

حاضــر کشــت و زرع می گردنــد در آینــده قابــل 
اســتفاده نباشــند. بعــالوه کاربــرد گیاهــان 

در پزشــکی رو بــه افزایــش اســت. در حال 
حاضــر حــدود ۷۰ درصــد جمعیــت 

جهــان از روش هــای ســنتی و بــا 
گیاهــان دارویــی بــرای درمــان 

بیماری هــای خــود اســتفاده 
حالــی  در  ایــن  می کننــد. 

امــروزه  کــه  اســت 
فقــط 

قــرار  دارویــی  اســتفاده  مــورد  گیاهــان  از  درصــد   ۲۰
می گیرنــد. پیش بینــی می شــود جنبــه دارویــی ســایر 
گیاهــان در آینــده کشــف و اســتفاده گــردد. بــه همیــن 
از  بــرای جلوگیــری  را  خــود  تــالش  تمــام  بایــد  دلیــل 

کارگرفــت. بــه  گیاهــان  تمــام  انقــراض 

ما موریت های جمع آوری بذر
در بیشــترمواقع جمــع آوری کننــدگان برای رســیدن 
ــه  ــد ب ــذر بای ــع آوری ب ــی و جم ــگاه های طبیع ــه رویش ب
در  شــرایط  کننــد.  ســفر  دوری  مناطــق 
ایــن مکان هــا ممکــن 
اســت ســخت باشد و 
تیــم اعزامی وابســته 
بــه اعضــای بــا تجربــه 
ــا  ــت تـــ ــروه اســـــ گــ
بتــــوانـــــد در عیـــــن 
صحـــــت و ســالمت 
ــا  ــع آوری ب یکـــــ جمـــ
کیفیــت و بــا دقــت 
را بــه انجــام برســاند. 
یــــــک مامـــــــوریت 
ــد  ــرداری بای نمونه بـــ
متشـــــــکل از چنــد 
جمــــع آوری کننــده 
باشــــد، ایــن گــروه 
بایـــد، در حالی کــه با 
ــه  ــیله نقلی ــک وس ی
)شاســی  مناســب 
ــق  ــد(  مناطـــــ بلنـــــ
ی  ه ا گســــــــــــــترد
بررســـی می کنــد،  را 
بــــه طــور متوســط 
ســه  روز  هـــر  در 
داشــته  برداشـــــت 

باشــد. 

و  ابــزار  بــه  بایــد  کننــده  جمــع آوری  گــروه 
بــه  گــروه  هدایــت  بــرای  الزم،  دســتورالعمل های 
مکان هایــی کــه گیــاه مــورد نظــر در حــال میــوه دهــی 
باشــد یــا بذرشــان رســیده باشــد، مجهــز باشــند. اگــر چــه 
ــا دقــت برنامه ریــزی می شــوند ولــی  کــه ماموریت هــا ب
تیــم ممکــن اســت بســته بــه شــرایط آب و هوایــی و 
ــد،  ــان بازدی ــی در زم ــال میوه ده ــان در ح ــداد گیاه تع

برنامــه ســفر را تغییــر دهنــد.

یافتن گیاه
ــت در  ــن اولوی ــرای تعیی ــده ب ــع آوری کنن ــم جم تی
جمــع آوری، همچنیــن بــرای یافتــن محــل گیــاه و زمــان 
گیاه شناســان  دانــش  بــه  وابســته  بذرهــا،  رســیدن 
شــده  پــرس  نمونه هــای  ایــن  بــر  عــالوه  می باشــد. 
در  و  شــده  جمــع آوری  ســال ها  طــی  کــه  گیاهــان 
می شــوند  نگــه داری  کشــورمان  باریوم هــای  هــر 
ارزشــی مثــل محــل جمــع آوری و زمــان  بــا  اطالعــات 
همــراه  بــه  خــود  بــا  را  گونه هــا  میوه دهــی  و  گل 
دارنــد. در زمانــی کــه منابــع اطالعاتــی دیگــری وجــود 
نــدارد این هــا منابــع بــا ارزشــی از اطالعــات مــورد نیــاز  
هســتند. اســتخراج ایــن داده هــا و تشــکیل یــک بانــک 
دفترچه هــای  تهیــه  بــه  منجــر  دیجیتــال  اطالعاتــی 
ــده  ــف ش ــای مختل ــع آوری گونه ه ــرای جم ــی ب راهنمای
و باعــث تشــخیص راحتتــر و ســریعتر مناطقــی کــه بــرای 

حفاظــت در اولویــت قــرار دارنــد میشــوند.

شناسایی بذرها
جمــع آوری کننــده بایــد مطمئــن باشــد کــه گونــه 
و  اســت  کــرده  شناســایی  درســتی  بــه  را  نظــر  مــورد 
زمــان کافــی صــرف ارزیابــی جمعیــت کنــد تــا اطمینــان 
حاصــل کنــد کــه از ظرفیتهــای الزم بــرای یــک جمــع آوری 

ــت. ــوردار اس ــت برخ ــا کیفی ب
قبــل از جمــع آوری بــذور، گیــاه مــورد نظــر بایــد بــا 
دقــت شناســایی شــود. بــرای ایــن منظــور جمــع آوری 
کننــدگان بایــد از هــر نــوع کتــاب راهنمــا و یــا چــک 
لیســت هایی کــه دربــاره منطقــه وجــود 
کننــد،  اســتفاده  دارد 
همیــن  در 
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در  محــل،  در  کــه  مشــروحی  اطالعــات  در   حــال 
فرم هــای جمــع آوری صحرایــی ثبــت می شــود هــر نــوع 
صفــت ویــژه ای مثــل شــکل و رنــگ اجــزاء گل بــا دقــت 
ذکــر گــردد. بــرای اطمینــان از این کــه گیــاه بــه طــور 
ــی  ــه بوتانیک ــک نمون ــت ی ــده اس ــذاری ش ــح نام گ صحی
بــه نــام "وچــر" تهیــه می شــود. در ایده آل تریــن حالــت 
وچــر بایــد یــک نمونــه پــرس شــده هرباریومــی باشــد امــا 
گاه یــک عکــس بــا کیفیــت بــاال،DNA  یــا بــذر هــم مــورد 
ــول اســت. نمونه هــای وچــر بوســیله متخصصیــن  قب
گیاه شــناس مــورد بررســی قــرار می گیرنــد تــا نام گــذاری 
تاییــد شــود و بــه عنــوان نــام اولیــه نمونــه جمــع آوری 
بــا اضافــه شــدن  نام گــذاری،  اســتفاده شــود.  شــده 
دوبــاره  گیاهــی،  جامعــه  مــورد  در  جدیــد  اطالعــات 
خواهــد  قــرار  بازنگــری  مــورد  گیاه شناســان  توســط 

گرفــت.

ارزیابی بذرها
پــس از پیــدا شــدن و شناســایی گیــاه مــورد نظــر، 
جمــع آوری کننــدگان بررســی می کننــد کــه آیــا در محــل 
تعــداد کافــی گیــاه در حــال بــذر دادن، وجــود دارد و 
همچنیــن طــی یــک آزمایــش ســاده “بــرش بــذر” میــزان 
بذرهــای آســیب دیــده، آفــت زده و خالــی را تخمیــن 

می زننــد.

ثبت اطالعات بذر
ــز  ــه آن نی ــوط ب ــات مرب ــذری اطالع ــه ب ــر نمون ــا ه ب
جمــع آوری و ثبــت می شــود تــا محیــط رشــد گیــاه و 
نحــوه نمونه گیــری بــا نمونــه بــذری مرتبــط شــود. ثبــت 
ــع آوری  ــط جم ــت توس ــل برداش ــروح مح ــات مش اطالع
ــن اطالعــات ممکــن  ــی اســت. ای کننــدگان بســیار حیات
اســت در هــر مرحلــه ای از زندگــی بــذر مــورد نیــاز باشــد. 
ــردن  ــخص ک ــرای مش ــده از GPS ب ــع آوری کنن ــم جم تی
اســتفاده  ثبــت مســیرها  و  محــل دقیــق جمــع آوری 
می کننــد، تــا دوبــاره بتــوان محــل جمــع آوری را پیــدا 

کــرد. 
مثل:  جمع آوری  و  اکولوژیکی  اطالعات  از  طیفی 
گیاهان غالب منطقه، نوع خاک، شیب و کاربری زمین 
رنگ و شکل گل،  نیز ثبت می شود. مشخصاتی مثل 
که در طی پرس کردن نمونه هرباریومی ممکن است از 
دست برود، با دقت در فرمهای صحرایی ثبت می شود 
بیاید.  به کمک گیاه شناس  زمان شناسایی گیاه  در  تا 
گرچه استفاده از دفترچه یادداشتهای الکترونیکی بطور 
فزاینده ای مرسوم شده است، اما بطور سنتی اطالعات 
صحرایی بر روی کاغذ و به صورت دستی ثبت می شود. 
به محض رسیدن بذر و نمونه هرباریومی به بانک ژن، 

داده های مربوط به آن وارد پایگاه داده ها می شود.

)ytilacol ilekS iliB eht morf rolocsid aerussuaS fo nemiceps( هرباریومی )rehcuov( نمونه وچر

نگهداری از بذور جمع آوری شده
بذر هــای جمــع آوری شــده بایــد بــه دقــت مــورد 
مراقبــت قــرار گیرنــد تــا کیفیــت و ظرفیــت خــود را بــرای 
ذخیــره طوالنــی مــدت حفــظ کننــد. بــذور جمــع آوری 
شــده در اثــر مواظبــت نادرســت می تواننــد در محــل 
دچــار خســارت شــوند, ایــن بســیار مهــم اســت کــه 
از قــرار دادن بذرهــا در درجــه حــرارت و رطوبــت زیــاد 
ــا  ــت بذره ــدگان وضعی ــع آوری کنن ــود. جم ــاب ش اجتن
روز چــک می کننــد.  را هــر  و نمونه هــای هرباریومــی 
ــا  ــی ب ــل حمل ــنج های قاب ــت س ــا رطوب ــی از تیم ه بعض
خــود دارنــد کــه در مــورد نحــوه مراقبــت بــه آن هــا کمــک 
می کنــد. در صــورت لــزوم بذرهــا بــر روی پارچه هایــی 
ــب  ــه مناس ــا تهوی ــی ب ــایه در محل ــده و در س ــش ش پخ
خشــک  بــه  هــوا  جریــان  تــا  می شــوند  داده  قــرار 
شدنشــان کمــک کنــد و زنده مانــی آن هــا را حفــظ کنــد. 
یــا  آبــدار  میوه هــای  صــورت  بــه  کــه  بذر هایــی 
خســارت  کاهــش  بــرای  می شــوند،  جمــع  گوشــتی 
ــوه  ــا دو روز از می ــک ت ــی ی ــد ط ــی، بای ــی از کپک زدگ ناش
از خشــک کن های قابــل حمــل  جــدا شــوند. گاهــی 
بــرای خشــک کــردن ســریع نمونه هــای هــر باریومــی 
اســتفاده می شــود.برای این کــه بتــوان بــذور جمــع آوری 
شــده را، کــه اکثــر اوقــات تعدادشــان هــم زیاد اســت، در 
وضعیــت مناســبی برای ذخیره شــدن به دســت پرســنل 
بانــک ژن در مرکــز رســاند، طــول ماموریتهــای جمــع آوری 
 در بیشــتر مواقــع حداکثــر بیــن یــک تــا دو هفتــه اســت.
در صورتی کــه درصــد باالیــی از بــذور جمــع آوری شــده 
نــارس هســتند، تکنیکهــای رســاندن بعــد از برداشــت 
بــکار گرفتــه می شــود تــا توانایــی انبــار داری آنهــا افزایــش 
زمــان  ســریع ترین  در  شــده  جمــع آوری  بــذور  یابــد. 
ممکــن بــه بانــک بــذر فرســتاده می شــوند تــا وارد فرآینــد 
ایــن  بذر هــا  از  .بــرای بســیاری  خشــک شــدن بشــوند 
حیاتــی اســت کــه در عــرض چنــد روز بعــد از جمــع آوری 
ــه  ــی ب ــخصات صحرای ــاوی مش ــای ح ــا فرم ه ــراه ب هم
بانــک بــذر فرســتاده شــوند. ایــن امــر هــر نــوع تخریبــی 
کــه ممکــن اســت در اثــر پیــری بــرای بذرهــا به وجــود 

بیایــد را بــه حداقــل می رســاند. 
کارکنــان میــزان رســیده بــودن بذرهــا را چــک کــرده 
و آن هــا را بــرای فراینــد خشــک کــردن آمــاده کننــد. الزم 
ــب  ــا برچس ــب ب ــته بندی مناس ــک بس ــا در ی ــت بذره اس
ــژه هنگامــی کــه  صحیــح و دقیــق قــرار داده شــود، بوی
ــال  ــی انتق ــل هوای ــل و نق ــا حم ــت ی ــط پس ــا توس بذره
کــه  گونه هایــی  بــه  مربــوط  نمونه هــای  می یابنــد. 
یــا مــواردی کــه  آبــدار و گوشــتی دارنــد و  میوه هــای 
ــل  ــد قب ــتند بای ــیده هس ــا نرس ــوده ی ــوب ب ــا مرط بذره
از تحویــل بــه بــار مــورد بازبینــی دقیــق قــرار بگیرنــد. 

بانــک  کننــدگان  جمــع آوری  توســط  کــه  بذرهایــی 
پــاک  بــرای  می شــوند  جمــع آوری  طبیعــی  منابــع  ژن 
شــدن و ســایر عملیــات الزم مســتقیمْا بــه بانــک ژن 
تحقیقاتــی  مراکــز  ســایر  حالی کــه  در  می شــوند  آورده 
می کننــد  اجــرا  را  جمــع آوری  پروژه هــای  بیشــتر  کــه 
خودشــان بــذر را تمیــز و فــرآوری می کننــد. مــواردی مثــل 
عکــس و یــا نمونه هــای گیاهــی، بــا همــان شــماره ای 
ــده،  ــذری داده ش ــه ب ــه نمون ــع آوری ب ــل جم ــه در مح ک

بــه بانــک ژن فرســتاده می شــوند.

ــه  ــران در زمين ــی اي ــع طبيع ــک ژن مناب ــات بان خدم
ــوژی بــذر تکنول

انواع خواب شکنی بذور دارویی و مرتعی	 
پرایمینگ انواع بذور	 
تعییــن درصــد جوانه زنــی، ســرعت جوانه زنــی و بنیــه 	 

بــذور در آزمایشــگاه و گلخانــه

خدمات بانک ژن منابع طبيعی ايران سيتوژنتيک 
ــدی  ــطح پلوئی ــا و س ــداد کروموزوم ه ــن تع تعیی
ــی و جنگلــی تهیــه  گونه هــای گیاهــان مرتعــی، داروی
کروموزوم هــا  نــوع  تعییــن  و  اســتاندارد  کاریوتیــپ 
بــا  کروموزومــی  مختلــف  پارامترهــای  اندازه گیــری 
اســتفاده از نــرم افزارهــای کامپیوتــری رســم ایدیوگــرام، 
ــاخص های  ــتفاده از ش ــا اس ــپ ب ــارن کاریوتی ــن تق تعیی
تقــارن تعییــن ســیر تکاملــی دوری و نزدیکــی گونه هــا و 

جمعیت هــا بــا اســتفاده از روش هــای آمــاری
در  ايــران  طبيعــی  منابــع  ژن  بانــک  خدمــات 
آزمايشــگاه ارزيابــی مولکولــی بافــت و اندامــک گياهــی 
انجــام آزمایشــات پرولیــن، قنــد، کلروفیــل، آنزیم هــای 
سوپراکســید  اکســیداز،  فنــول  پلــی  پراکســیداز، 
دســتگاه  وســیله  )بــه  پروتئیــن  و  کاتــاالز  دســموتاز، 
مولکولــی  آزمایشــات  انجــام  اســپکتوفتومتریک( 
انجــام  ژل گــذاری  و    PCR  ،DNA اســتخراج  شــامل 
)از  پراکســیداز  آنزیــم  و   )SDS( پروتئیــن  آزمایشــات 

ژل گــذاری( طریــق 
بخش هــای  از  یکــی  گیاهــی  بیولــوژی  بخــش 
زیســتی  و  ژنتیکــی  ذخایــر  ملــی  مرکــز  چهارگانــه 
ایــران می باشــد. هــدف ایــن بخــش تعییــن کمربنــد 
ســاماندهی،  منظــور  بــه  ایــران  فــالت  جغرافیایــی 
تــوارث  ذخایــر  از  بهره بــرداری  و  حفــظ  جمــع آوری، 
زیســتی  تنــوع  نگهــداری  مراکــز  از  حمایــت  گیاهــی، 
و توســعه دانــش، فنــاوری و ایجــاد شــبکه اطالعــات 
علمــی جهــت ارایــه خدمــات و اطالعــات بــه محققــان و 

می باشــد. مرتبــط  تحقیقاتــی  مراکــز 
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اهداف:
۱- اولویت بنــدی ژرم پالســم های گیاهــی بــرای تهیــه، 

جمــع آوری و حفــظ آن هــا
۲- شناسایی و پایش تنوع ژنتیکی

۳- حفاظت و نگهداری ذخایر توارثی گیاهی
۴- احیاء نمونه های حفاظت شده

۵- ارزیابی مواد ژنتیکی
و  دســتورالعمل ها  مقــررات،  ارایــه  و  تدویــن   -۶

الزم اســتانداردهای 
۷- مستند سازی مواد ژنتیکی

۸- آماده سازی، بهره برداری و مبادله مواد ژنتیکی
۹- جمــع آوری، مستندســازی و ارزیابــی دانــش بومــی 

اســتفاده از گیاهــان
در  موجــود  بانک هــای  از  حمایــت  و  پشــتیبانی   -۱۰
ــا  ــر آن ه ــت ذخای ــن هوی ــی و تعیی ــرل کیف ــور، کنت کش
بــرای   )Back Up( ذخیــره  نمونه هــای  نگهــداری  و 

اســتفاده آتــی آن هــا
۱۱- ثبــت مالکیــت معنــوی گونه هــای جدیــد همــراه 
بــه مســتندات علمــی جهــت حفــظ حقــوق ابــداع کننــده 
یــا کاشــف اثــر بــه منظــور پیگیری هــای حقوقــی داخلــی 

و بین المللــی
۱۲- ایجاد شبکه ملی ذخایر زیستی گیاهی ایران

خدمــات بانــک گیاهــی )مرکــز ملــی ذخایــر ژنتیکــی 
و زیســتی ایــران(

کشت بافت گیاهی 
)گیاهان 	  گیاه  تکثیر  دستورالعمل  بهینه سازی 

معلوم، گیاهان با سابقه کار پژوهشی(
)گیاهان 	  گیاه  تکثیر  دستورالعمل  بهینه سازی 

مجهول، گیاهان بدون سابقه کار پژوهشی(
به 	  آماده  نمونه  )تکثیر  چوبی  گیاهان  ازدیادی  ریز 

تعداد حداقل100 عدد(
به 	  آماده  نمونه  )تکثیر  علفی  گیاهان  ازدیادی  ریز 

تعداد حداقل100عدد(
بهینه سازی دستورالعمل نگهداری در شرایط فرا سرد 	 

)dبرای هر گونه گیاه(
نگهداری نمونه آماده در شرایط فراسرد/هر سال	 

سیتوژنتیک 
بررسی میوز و ناهنجاری های میوزی	 
بررسی میتوزی و تهیه کاریوتیپ	 
 	C-banding  بررسی با روش

sknabeneg RAIGC هرباریوم
غیر 	  و  شده  حفاظت  مناطق  فلوریستیکی  بررسی 

هرباریومی،  نمونه  )جمع آوری  شــــــده  حفاظــــــت 
شناسایی و تهیه نقشه پراکنش از منطقه مورد نظر(

غیر 	  و  شده  حفاظت  مناطق  فلوریستیکی  بررسی 
و  هرباریومی  نمونه  )جمع آوری  شــــده  حفاظــــت 
نقشه  تهیه  و  شناسایی  محل،  در  عکس  تهیه  بذر، 

پراکنش(
تعیین 	  و  )شناسایی  گیاهی  نمونه های  شناسایی 

نام گیاهان دولپه ای(
تعیین 	  و  )شناسایی  گیاهی  نمونه های  شناسایی 

نام گیاهان تک لپه ای(

فیتوشیمیایی 
اندازه گیری فعالیت آنتی اکسیدانی غیــــر آنزیمـــی به 	 

DPPH روش
اندازه گیری فعالیت آنتی اکسیدانی غیــــر آنزیمـــی به 	 

FRAP روش
اندازه گیری فعالیت آنتی اکسیدانی آنــــــزیمی )آنزیم 	 

پراکسیداز(
اندازه گیری فعالیت آنتی اکسیـــدانی آنزیــــمی )آنزیم 	 

کاتاالز(
)آنزیم 	  آنزیمی  آنتی اکسیدانی  فعالیت  اندازه گیری 

سوپراکسید دسموتاز(
اندازه گیری فنول کل	 
آنالیز فیتوشیمیایی با استفاده از دستگاه HPLC به 	 

Reverse phase روش
استخراج اسانس و عصاره از گیاهان )تهیه اسانس 	 

با کلونجر(
استخراج اسانس و عصاره از گیاهان )تهیه عصاره و 	 

 )Rotary evaporator تغلیظ با
 	 100 )اسانس  گیــاهان  از  عصــــــاره  و  اسانس  ارائه 

میکرولیتر(
ارائه اسانس و عصــــــــاره از گیــاهان )عصاره 5 میلی 	 

لیتر(
الکتروفورز SDS-PAGE با ژل بزرگ	 
الکتروفورز SDS-PAGE با ژل کوچک	 
الکتروفورز PAGE با ژل بزرگ	 
الکتروفورز PAGE با ژل کوچک	 
الکتروفورز زایموگرام	 
اندازه گیری پروتئین کل	 
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