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ــج،  ــدن هوی ــی ش ــل نارنج ــه دلی ــود ک ــه می ش ــی گفت ــتان های محل در داس
پیــروزی خانــواده ســلطنتی هلنــد بــر اســتعمار اســپانیا و مســتقل شــدن 
هلندی هــا بــه عنــوان یــک پادشــاهی بــود. در حقیقــت ویلیــام اورانــژ )کــه 
ــپانیا  ــد از اس ــی هلن ــل از جدای ــود( قب ــناخته می ش ــد ش ــدر هلن ــوان پ ــه عن ب
تــرور شــد، امــا کشــاورزان هلنــدی بــرای گرامــی داشــت پادشــاه فقیــد، هویــج 
ــا  ــه علــت اینکــه نارنجــی نمــاد هلنــد اســت( و ب ــد )ب نارنجــی را بوجــود آوردن
گســترش هویــج نارنجــی در سراســر جهــان، نارنجــی رنــگ اســتاندارد هویــج 
شــد. گرچــه گســترش و تثبیــت هویــج نارنجــی بــه همــان حــدود دوران 
ویلیــام اورانــژ بــر می گــردد، امــا ســندی بــر "اختــراع" هویــج نارنجــی بــه 
ــیار  ــتان بس ــت داس ــدارد و حقیق ــود ن ــد وج ــلطنتی هلن ــدان س ــرام خان احت

عمیق تــر و البتــه جالب تــر اســت.
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ســیاه کــه بــه گرمــای هــوا حســاس تر انــد از بیــن برونــد، 
پــس دیگــر نمی توانیــم در نســل جدیــد گوســفند ســیاه 
یــا قهــوه ای داشــته باشــیم؛ زیــرا گوســفند ســیاهی 
ــوه ای  ــا قه ــیاه ی ــد س ــد فرزن ــه بخواه ــته ک ــود نداش وج
بوجــود بیــاورد. ایــن اتفــاق می توانــد بــه شــکل وارونــه 
بنابــر  ســفید،  گوســفندان  اگــر  یعنــی  دهــد،  رخ  نیــز 
اتفــاق طبیعــی از بیــن برونــد، دیگــر گوســفند ســفید 
و قهــوه ای جدیــدی بوجــود نمی آیــد و تنهــا فرزنــدان 

ســیاه خواهیــم داشــت.
اتفــاق بــاال در مــورد گوســفندان، انتخــاب طبیعــی 
ســازگاری  طبیعــت  بــا  کــه  افــرادی  یعنــی  دارد.  نــام 
بوجــود  را  بعــدی  نســل  می تواننــد  دارنــد،  بیشــتری 
ــوع  ــا وق ــد. ب ــترش دهن ــود را گس ــای خ ــد و ژن ه بیاورن
ایــن اتفــاق، انتخــاب طبیعــی نســل بــه نســل بــه عنــوان 
ــده صفــات نامطلــوب عمــل  ــاک کنن ــا پ ــال ی نوعــی غرب
محیــط  بــا  تدریــج  بــه  موجــودات  بنابرایــن  می کنــد. 

زمانــی  می شــوند.  ســازگار تر  خــود 
انتخــاب  کنــد،  تغییــر  محیــط  کــه 
را  طبیعــی ویژگی هــای موجــودات 
ــد  ــوق می ده ــری س ــمت دیگ ــه س ب
ــازگار  ــد س ــرایط جدی ــا ش ــود را ب ــا خ ت
کننــد. حــال فــرض کنیــد بــه جــای 
دادن  تغییــر  بــا  طبیعــت  اینکــه 
شــرایط خــود موجــودات برتــر را انتخــاب کنــد، مــا شــرایط 
طبیعــت را طــوری تغییــر دهیــم کــه گونــه برتــر مــد 
ایــن  انتخــاب شــود و گســترش پیــدا کنــد،  نظرمــان 
اتفــاق پــرورش گزینشــی نــام دارد. اتفاقــی کــه بــرای 
هویج هــا افتــاد نیــز در اصــل پــرورش انتخابــی بــود.

طریــق  از  امــروزی  غذایــی  مــواد  تمــام  تقریبــًا 
آمده انــد بوجــود  گزینشــی  پــرورش 

ــال  ــا س ــنتی صده ــکل س ــه ش ــان ب ــالح گیاه اص
اســت کــه ادامــه دارد و امــروزه نیــز مــورد اســتفاده قــرار 
ــه ایــن صــورت  می گیــرد. اصــالح گیاهــان در گذشــته ب
ــت  ــه می خواس ــی ک ــاله زمان ــر س ــاورز ه ــه کش ــوده ک ب
را  گیاهانــی  بــذر  کنــد،  ذخیــره  بــذر  بعــد  ســال  بــرای 
بودنــد.  خوشــمزه تر  و  قوی تــر  کــه  می کــرد  انتخــاب 
در ســال بعــد کــه ایــن بــذور منتخــب را می کاشــتند 

شکل 2 - نقاشی مربوط به 1542 از یک گیاه شناس آلمانی گیاه Pastinaca شکل 1 - پنج رنگ اصلی هویج
Sativus Prima را معرفی می کند که به وضوح به هویج شباهت دارد.

انتخاب  اثر  در  کلم  مختلف  انواع   -  4 شکل 
وحشی  کلم  از  گزینشی  پرورش  و  طبیعی 

)Brassica oleracea( بوجود آمده اند.

احتماال  وحشی.  هویج  از  نمایی   -  3 شکل 
گونه های اولیه هویج نیز به همین شکل 

بوده اند.

تاریخچه هویج
ــا  ــان ی ــواده چتری ــاله از خان ــی دو س ــج گیاه هوی
همــان Apiaceae اســت. ریشــه گوشــتی و سرشــار 
از کاروتــن ایــن گیــاه بخــش اقتصــادی آن محســوب 
می شــود. در ارقــام بــا رشــد ســریع بــا گذشــت ســه مــاه 
از زمــان کاشــت، بــذر بالــغ تولیــد می شــود و ریشــه های 
ــه ایــن  ــل برداشــت اســت. امــا هویــج همــواره ب آن قاب
شــکل امــروزی نبــوده اســت. طبــق شــواهد تاریخــی بــه 
دســت آمــده، اولیــن گونه هــای هویــج بــه رنــگ ســفید 
ــه در  ــی ک ــاس گزارش ــر اس ــت. ب ــوده اس ــگ ب ــا زرد کم رن ی
ــردم  ــش م ــال پی ــًا 5000 س ــد، تقریب ــر ش ــال 2011 منتش س
فــالت ایــران ایــن ســبزی را اهلــی کردنــد و هویج وحشــی 
بــه رنــگ بنفــش و زرد تبدیــل شــد. ایــن هویج هــای 
شــدند:  تقســیم  اصلــی  کالس  دو  بــه  بعــدًا  اهلــی 
ــد  ــت می ش ــا کش ــراف هیمالی ــه در اط ــیایی ک ــروه آس گ
ــه  ــتر در خاورمیان ــه بیش ــی )زرد( ک ــروه غرب ــش( و گ )بنف
و ترکیــه پــرورش داده می شــد. احتمــااًل در اثــر جهــش، 
هویــج زرد کــه در گــروه غربــی وجــود داشــت، نارنجی تــر 
شــد و ســپس کشــاورزان بــا انتخــاب خودشــان آن را 
گســترش داده انــد. امــا هویــج چگونــه بــه اروپــا رســید؟
یکــی از تئوری هایــی کــه وجــود دارد ایــن اســت 
کــه بــذر هویــج نارنجــی بــرای اولیــن بــار توســط بازرگانــان 
ــام  ــورش ویلی ــل از ش ــال قب ــدود 200 س ــالمی و در ح اس
اورانــژ در هلنــد بــه اروپــا وارد شــد. اســنادی وجــود دارد 
کــه نشــان می دهــد کشــت هویــج نارنجــی و بنفــش 
ــپانیا رواج  ــرن 1٤ در اس ــی ق ــطی یعن ــرون وس از دوران ق
ــاز  ــات، ب ــن اتفاق ــه ای ــود هم ــا وج ــا ب ــت. ام ــته اس داش

رســیم.  مــی  زرد،  هویــج  شــامل  هویــج  انــواع  هــم 
بنفــش، ســفید و نارنجــی در مناطــق مختلــف کشــت 
مــی شــد؛ پــس چــرا امــروزه تقریبــًا فقــط هویــج نارنجــی 
بــه  کــه  اینجاســت  غــذای مــا وجــود دارد؟  در ســفره 
 Selective همــان  یــا  گزینشــی  پــرورش  مســئله 

می رســیم.  Breeding

)Selective Breeding( پرورش گزینشی
اگــر بخواهیــم در یــک جملــه بگوییــم، پــرورش 
ویژگی هــای  بــا  والدینــی  انتخــاب  شــامل  گزینشــی 
خــاص بــرای تولیــد فرزندانــی بــا ویژگی هــای مطلوب تــر 
اســت. بــرای توضیــح دلیــل نارنجــی شــدن هویج هــا، بــا 

ــم: ــروع می کنی ــده ش ــاده ش ــیار س ــال بس ــک مث ی
فــرض کنیــد پنــج جفت گوســفند نر و مــاده داریم 
کــه 3 جفــت آنهــا ســفید و 2 جفــت آنهــا ســیاه اند. 
بــرای جفت گیــری، هــر گوســفند امــکان انتخــاب آزادانــه 
جفــت بــدون توجــه بــه رنــگ را دارد. حــال اگــر بیــن ایــن 
)فرزنــدان(  ُنتــاج  دهــد،  رخ  جفت گیــری  گوســفند ها 
ــر و مــاده  ــد ســفید )حاصــل جفت گیــری ن آنهــا می توان
ســفید(، ســیاه )حاصــل جفت گیــری نــر و مــاده ســیاه( 
یــا قهــوه ای )حاصــل جفت گیــری نــر ســفید و مــاده 
ســیاه یــا برعکــس( باشــد )توجــه داشــته باشــید کــه در 
دنیــای واقعــی مســئله بســیار پیچیده تــر اســت و اینجــا 
مــا فــرض کردیــم کــه نفــوذ هــر ژن ســیاه 50 درصــد و ژن 
ســفید نیــز 50 درصــد اســت. از اثــر غالبیــت نیــز صرف نظــر 
شــده اســت(. حــال فــرض کنیــد بــا وقــوع یــک تابســتان 
ســخت و قبــل از هــر گونــه جفت گیــری، گوســفندان 
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ایــن واریتــه ارائــه شــد و پــس از ســه ســال 11/5میلیــون 
درخــت ســیب Cosmic Crisp کاشــته شــد.

بــا وجــود علمــی کــه کشــاورزان هلنــدی  پــس 
آنهــا  بــرای  پــرورش گزینشــی  کــه  امکانــی  داشــتند و 
فراهــم مــی  کــرد، بســیار دور از ذهــن اســت کــه فقــط به 
خاطــر گرامیداشــت پادشــاه دســت بــه تولیــد یــک نــوع 
ــری  ــداف بزرگ ت ــًا اه ــند و قطع ــج زده باش ــد از هوی جدی

در ســر داشــته اند.

بــرای  را  نارنجــی  هویــج  هلنــدی  کشــاورزان 
پادشــاه بــرای  نــه  کردنــد،  انتخــاب  ویژگی هایــش 
ــا  ــه اروپ ــج ب ــان ورود هوی ــدود زم ــه ح ــم ب برگردی
و چنــد ســال رو بــه جلــو جهــش کنیــم، در آن زمــان 
کشــاورزی  اصلــی  قدرت هــای  از  یکــی  هلندی هــا 
میــالدی   16 ســده  اواخــر  در  بودنــد.  اروپــا   16 قــرن  در 
دانشــمندان کشــاورزی در هلنــد هویج هــای زرد پررنــگ 
را بــا هــم تلفیــق کردنــد )کــراس دادنــد( تــا هویج هــای 
امــروز  آنچــه  نارنجــی ماننــد  بــزرگ، صــاف، شــیرین و 
می خوریــم، تولیــد کننــد. ایــن دانــش فنــی بــه آنهــا 
اجــازه مــی داد هویــج نارنجــی را کــه ظاهــرًا در هــوای 
معتــدل و مرطــوب هلنــد بهتــر رشــد می کــرد، در مقادیر 
زیــاد تکثیــر و صــادر کننــد. واریتــه نارنجــی در آب و هــوا 
هلنــد بســیار بهتــر از واریتــه بنفــش و زرد رشــد می کــرد 
و بازدهــی، پایــداری و یکنواختــی قابــل اطمینان تــری 
ــت  ــده اس ــه ش ــز گفت ــع نی ــی مناب ــه در برخ ــت. البت داش
ــردم  ــتری م ــال بیش ــی، اقب ــج نارنج ــرورش هوی ــل پ دلی
نســبت بــه آن بــود، زیــرا هویــج نارنجــی در زمــان پخــت 
بــه غــذا رنــگ پــس نمــی داد. بــه هــر حــال دلیلــش 
ــا ایجــاد نــوع  هــر چــه بــود، دانشــمندان هلنــدی اول ب
نارنجــی و ســپس بــا تغییــر شــرایط طبیعــت )جلوگیــری 
از پــرورش هویج هــای غیــر نارنجــی بــه علــت صفــات 
نامطلوبشــان( موجــب گســترش هویــج نارنجــی شــدند 

ــد. ــی زدن ــرورش گزینش ــه پ ــت ب ــب دس ــن ترتی ــه ای و ب
در ادامــه بازرگانــان هلنــدی ایــن محصــول نارنجــی 
رنــگ را بــه سراســر قــاره صــادر کردنــد. ابتــدا مناطقــی 
را  نارنجــی  انگلیــس هویــج  آلمــان و  ماننــد فرانســه، 
بــه آن  کــه  بــه علــت عالقــه ای  وارد کردنــد و ســپس 
ــول  ــگ معم ــه رن ــی ب ــگ نارنج ــرور رن ــه م ــد، ب ــدا کردن پی
ــا  ــم هلندی ه ــدر ه ــر چق ــس ه ــد. پ ــل ش ــج تبدی هوی
عالقــه داشــته باشــند اختــراع هویــج نارنجــی را نمــاد 
حمایــت  آنهــا  از  علــم  بداننــد،  پادشــاه  گرامیداشــت 

. نمی کنــد

عمومــًا گیاهانــی کمــی بهتــر برداشــت می کردنــد چــون 
آن بذرهــا از گیاهــان »قوی تــر« و »خوشــمزه تر« بــود، 
و بــه ایــن صــورت بــه شــکل ناخــودآگاه گیــاه را اصــالح 
می کردنــد. همچنیــن کشــاورزان اولیــه کشــف کردنــد 
ــتی  ــور دس ــه ط ــد ب ــی می توانن ــان زراع ــی گیاه ــه برخ ک
ــا همــان کــراس  ــری ی ــا هــم ترکیــب شــوند )دو رگ گی ب
)ترکیــب ژن هــای مطلــوب در دو یــا چنــد گونــه مختلــف 
و تولیــد فرزنــدان برتــر نســبت بــه والدیــن. به ایــن صورت 
کــه مثــاًل گیــاه تنومنــد را بــا گیــاه خــوش طعــم ترکیــب 
می کننــد تــا گیاهــی همزمــان »تنومنــد« و »خــوش 
ــا  ــی ب ــا گیاهان ــد( داده شــوند( ت ــه دســت آورن طعــم« ب
ــا توســعه علــم  ــا عملکــرد بهتــر تولیــد شــود. ب ظاهــر ی
اصــالح نباتــات در قــرن بیســتم، اصــالح کننــدگان بهتــر 
درک کردنــد کــه چگونــه گیاهــان برتــر را انتخــاب و آنهــا را 
بــرای ایجــاد واریتــه  هــای )در علــم تاکســونومی )طبقــه 
بنــدی موجــودات( یــک مرتبــه پایین تــر از گونــه، واریتــه 
 ،Granny Smith نــام دارد. بــه عنــوان مثــال ســیب
یــک واریتــه از ســیب ســبز اســت( جدیــد بــا هــم تلقیــح 

کننــد.
زمینــه  در  جدیــد  نســبتًا  مثال هــای  از  یکــی 
Cos- ــام ــه ن ــد ب ــرورش گزینشــی، تولیــد ســیب جدی  پ

 1٩81 در ســال  اســت.  ایــاالت متحــده  در   mic Crisp
ــروس باریــت )Bruce H. Barritt( در حــال مطالعــه  ب
کــه  بــود  واشــنگتن  ایالــت  میــوه  باغــات  روی  بــر 
ســیب  دهنــدگان  پــرورش  شــد،  موضوعــی  متوجــه 
 The Red Delicious تنهــا روی یــک واریتــه بــه نــام
ســرمایه گذاری می کردنــد کــه ایــن واریتــه نیــز بــه نوعــی 
کهنــه شــده بــود و دیگــر اقبــال ســابق را نداشــت. باریــت 
در همــان زمــان بــه پــرورش دهنــدگان ســیب هشــدار 
داد کــه بیــش از حــد بــه یــک واریتــه تکیــه کرده انــد. 
همچنیــن او تالش هــای خــود را بــرای آغــاز یــک برنامــه 
اصــالح ســیب در دانشــگاه واشــنگتن آغــاز کــرد، هرچنــد 
ــای او  ــر گفته ه ــدگان در براب ــرورش دهن ــا پ ــا مدت ه ت

می کردنــد. مقاومــت 
باالخــره  باریــت  فــراوان،  تالش هــای  از  پــس 
ــات  ــیون تحقیق ــه از کمیس ــت بودج ــا دریاف ــت ب توانس
 Washington Tree( واشــنگتن  میــوه  درختــان 
Fruit Research Commission )WTFRC((، پــروژه 
Enter- 1٩٩7 و بــا ترکیــب دو واریتــه  خــود را در ســال

prise و Honeycrisp آغــاز کنــد. اهــداف وی در ایــن 
آبدارتــر، ســفت تر  بیشــتر،  قنــد  بــا  پــروژه، ســیب های 
و بــا قابلیــت نگهــداری طوالنی تــر بــود. بیســت ســال 
گذشــت و در ســال 2017 و بــا اســتفاده از تکنیک هــای 
بوجــود   Cosmic Crisp واریتــه  گزینشــی،  پــرورش 
آمــد. در همــان ســال اول ٤ میلیــون در خواســت بــرای 

بسیار  گونه های  گزینشی،  پرورش  اثر  بر   -  5 شکل 
متنوعی از سیب و دیگر گیاهان بوجود آمده است.

شکل 6 - بخشی از یک نقاشی مربوط به قرن شانزدهم 
میالدی که در آن شمایی از هویج های امروزی به چشم 

می خورد.
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متفــاوت  کامــال  رنــگ  پنــج  حداقــل  هویج هــا 
دارنــد!

حـال کـه این قدر از هویـج نارنجی صحبـت کردیم، 
ژنتیکـی اش  اقـوام  مـورد  در  هـم  کمـی  نیسـت  بـد 
صحبـت کنیـم. هویـج حداقـل پنـج رنـگ اصلـی دارد و 
در برخـی منابـع تـا 75 واریتـه مختلـف بـرای آن نـام برده 
انـد! امـا بـه طـور کلـی رنگ هـای اصلـی هویـج و خواص 

آن بـه شـرح زیـر اسـت:
هویـج  در  موجـود  اصلـی  رنگدانـه  زرد:  هویـج   -1
زرد گزانتوفیـل اسـت. احتمـااًل جـد هویـج نارنجـی بـوده 
شـبیه  )رنگدانه هایـی  لوتئیـن  و  گزانتوفیـل  حـاوی  و 
بـه داشـتن چشـم های سـالم  کـه  اسـت  کاروتـن(  بتـا 
در  می کنـد،  کمـک  چشـم  بیماری هـای  بـا  مبـارزه  و 
موثـر  سـرطان  انـواع  سـایر  و  ریـه  سـرطان  از  جلوگیـری 

می دهـد.  کاهـش  را  شـرایین  تصلـب  خطـر  و  اسـت 
2- هویـج قرمـز: بیشـترین مقـدار لیکوپـن، شـکل 
دیگـری از کاروتـن کـه موجب رنگ قرمـز در گوجه فرنگی 
داراسـت. هویـج قرمـز همچنیـن  را  اسـت  و هندوانـه 
حـاوی مقادیـر کمتـری لوتئیـن، بتاکاروتن و آلفـا کاروتن 
اسـت. لیکوپـن نیـز به درمـان بیماری های چشـم کمک 
می کنـد، همچنیـن در جلوگیـری از بیماری های قلبی و 
انـواع مختلـف سـرطان از جمله سـرطان پروسـتات موثر 

است.
3- هویـج سـفید: فاقـد هرگونـه رنگدانـه اسـت، 
گیـاه  ماننـد  سـالمت  مقـوی  مـواد  سـایر  حـاوی  امـا 
Phytochemi- مغذی هـا  گیـاه  اسـت.  (مغذی هـا 

cals( ترکیباتـی شـیمیایی هسـتند کـه به طـور طبیعی 
در گیاهـان بـه وجـود می آینـد و معمـواًل بیشـتر اثـرات 

پزشـکی دارنـد تـا تغذیـه ای.
٤- هویـج بنفـش: بیشـترین مقـدار آنتوسـیانین، 
کمـی  مقـدار  و  داراسـت  را  کاروتـن  آلفـا  و  بتاکاروتـن 
یـک  از  ایـن هویـج  رنگدانـه   دارد.  زاگزانتیـن  و  لوتئیـن 
نـوع کامـاًل متفـاوت یعنـی آنتوسـیانین ها اسـت. ایـن 
هسـتند  قدرتمنـدی  اکسـیدان های  آنتـی  رنگدانه هـا 
می کننـد.  مهـار  را  بـدن  در  مضـر  آزاد  رادیکال هـای  کـه 
آنتوسـیانین همچنیـن بـا کاهـش لخته شـدن خون به 

می کنـد. کمـک  قلبـی  بیماری هـای  از  جلوگیـری 
را  بتاکاروتـن  میـزان  باالتریـن  نارنجـی:  هویـج   -5
داراسـت ولـی مقادیر کمتـری آلفا کاروتن، گامـا کاروتن، 
لوتئیـن، زاگزانتیـن دارد. کاروتـن در اصـل همـان عامـل 
از  سرشـار  هویـج  ایـن  اسـت.  هویـج  شـدن  نارنجـی 
بسـیار  بـرای سـالمت چشـم ها  کـه  A اسـت  ویتامیـن 
از  خوبـی  منبـع  هویج هـا،  همـه  ماننـد  اسـت.  مفیـد 
فیبـر اسـت کـه بـرای سـالمت دسـتگاه گوارشـی بسـیار 
بـه کاهـش کلسـترول کمـک می کنـد. مفیـد اسـت و 

در انتها
ــر اثــر انتخــاب  ــا وجــود تمــام ســختی هایی کــه ب ب
وارد  موجــودات  بــر  گزینشــی  پــرورش  و  طبیعــی 
می شــود، امــا ایــن تنهــا راه تکامــل و پیشــرفت اســت. 
موجــودی کــه مــدت زیــادی ســاکن بمانــد، محکــوم بــه 
فناســت زیــرا پیشــرفتی نکــرده اســت کــه بتوانــد در برابــر 
ســختی ها مقاومــت کنــد. هرچنــد در بســیاری از مــوارد 
تــا  فــدا می کننــد  را  یــک جمعیــت خــود  موجــودات 
جمعیتشــان بــه تکامــل برســد و ژن هایشــان را انتقــال 

ــه ای دارد! ــز هزین ــر چی ــت، ه ــاره چیس ــا چ ــد؛ ام دهن
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