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 پیشگفتار  
 .روندد  ترین گیاهان زراعی اهلی شده به شمار می جزء قدیمیای  حبوبات تغذیه

اندد و   گرفتده منشدا  خیدز   هال حاصدل  نیالنهر نیبنخود، عدس و باقا از کشاورزی 
در مدیتراندده و  هیدداول یهددا تمدددنهمددراه بددا جددات جزرددی از رژیددم جددذایی اصددلی 

حددود  را باستان شناسی، کشدت مداش در هندد    شواهد  .روند خاورمیانه به شمار می
هند  درسازی این گیاه  اهلیو تصور بر این است که  دهد شان مینسال پیش  7611

سازی مداش در   نیز وجود دارد که نشان می دهد اهلی گزارشاتی اما ،رخ داده است
در اکثدر   یاز محصدوات اصدل   یکد ی. لوبیدا ششدم بلبلدی    اسدت  ایران اتفدا  افتداده  

بده  ایدن محصدول را   % از تولیدد  37آفریقا حدود  جرباست و  ییقایآفر یکشورها
زندده مانددن در    ییتواندا  لید محصدول بده دل   نید اکشت . خود اختصاص داده است

، در اکثددر مندداط  ییایددقل یهددا خددا و تحمددل  کددم یزیحاصددلخ بددای هددا خددا 
در بددیش از  منشددا لوبیددا مرکددز و جنددوب آمریکددا اسددت امددا . اسددت زیددآمتیددموفق
هدر شندد    .شدود  میلیون هکتدار کشدت مدی    3/13کشور جهان با سطحی معادل 011

است که در منداط    طوانیهای  گیاه ایران نیست اما مدتدو خواستگاه اصلی این 
در رژیم جذایی بشدر هدم   با توجه به اهمیت حبوبات  شوند. میلف ایران کشت مخت
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هدای ردروری    ها و ویتامین از نظر رفع کمبود پروتئین و هم از نظر تامین ریزمغذی
  .   شود میو حفاظت منابع ژنتیکی آنها  امروزه توجه زیادی به این گروه گیاهی

پاسدم از   میلیدون ژرم  0/6 در حدود های ژن سراسر جهان بانک در حال حارر
 های ژنتیکدی موجدود در  %  نمونه06نمایند،  گیاهان زراعی مختلف را نگهداری می

ی ادانده ) هدا میلیون نمونه ژنتیکی را لگوم 0/0های جهانی، متشکل ازکلکسیون این
نموندده ژنتیکددی مربددو  بدده  005376. در ایددن میددان دهندددتشددکیل مددی (ایو علوفدده
 ,.Malhotra et alو  Smýkal et al., 2015) ای اسدت ای دانده هد پاسم لگوم ژرم

2019 .)  
هدای   ترین وظایف بانک پاسم یکی از مهمترین و اصلی حفظ و نگهداری ژرم

شوند باید برای اسدتفاده محققدین    های ژن وارد می باشد. بذوری که به بانک ژن می
هدم از فرسدایش    در دراز مدت کاما سدالم و زیسدتا حفدظ و نگهدداری شدوند تدا      

ژنتیکددی در درون بانددک هددای ژن جلددوگیری شددود و هددم تمامیددت و یک ددارشگی  
ها با گذشت زمان دشار تغییر نشود. بدذر گونده هدای مختلدف از      این نمونه  ژنتیکی

هدای ژنتیکدی    نظر طول عمر با یکدیگر تفاوت دارند. این تندو  عداوه بدر وی گدی    
غذیه گیاه مادری، شرایط محیطی، زمدان  گیاه، تحت تأثیر عوامل محیطی از جمله ت

و روش برداشت، بلوغ فیزیولوژیکی توده بذری، شدرایط خشدک شددن و ذخیدره     
 سازی  قرار دارد.

زوال بذر فرایندی است که از زمدان رسدیدن بدذر بدر روی گیداه مدادری آجداز        
خسدارت هدای ناشدی از     شود و سدرعت آن بده عوامدل متعدددی نظیدر ژنتیدک،       می

خسارت های وارده به بذر طدی   طی رسیدن بذر روی گیاه مادری، شرایط محیطی 
 فراوری، شرایط نگهداری به وی ه دما و رطوبت و کیفیت اولیه بذر بستگی دارد.  
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1- Global Crop Diversity Trust 
2- Bioversity International 
3- Community seed banking 

هدف از تهیه نوشتار حارر اراره اطاعات ازم و ررروی جهت احیا صدحیح   
طدی مراحدل   هدا   منابع ژنتیکی حبوبات و حفظ تمامیت و یک ارشگی ژنتیکی نمونده 

گیاه زراعدی   10های احیا اراره شده بر مبنای راهنمای احیا  پرتکلانجام احیا است. 
و موسسده   0یتندو  محصدوات زراعد    یصندو  جهدان به همت  1113که در سال  

تهیه شدده اسدت. عداوه بدر آن مدواردی کده       منتشر شد،  1المللی ذخارر توارثی  بین
کمکی در  گانیا تجربیات  شخصی نگارندتجربیات اهل فن، سایر منابع موجود و 

ها داشته نیز به این مجموعه اردافه شدده    تر نمودن دستورالعمل تفهیم و یا  کاربردی
 است.  
المللدی احیدا مندابع     در مجمو  اهداف این دستنامه آشنایی با استانداردهای بین 

 ی عملیداتی بدرای انجدام صدحیح ایدن مهدم در      هدا پرتکدل ژنتیکی حبوبدات و ارارده   
 اسداتید، محققدان،    باشدد. دامنده کداربرد مخداطبین ایدن دسدتنامه       هدای ژن مدی   بانک

کارشناسددان، دانشددجویان و کلیدده دسددت اندددرکاران حفاظددت از منددابع ژنتیکددی و   
پیشدرو  باشدد. همیندین مروجدان، جوامدع محلدی و کشداورزان       هدای ژن مدی   بانک

 از نیدز مدی توانندد     7های ژن محلدی  عاقمند به حفظ منابع ژنتیکی به صورت بانک
 استفاده نمایند.این دستنامه 
 



 
 

 مقدمه 

احیا یک عملیات کلیدی و مسئولیت جدایی ناپذیر از هر بانک ژنی است کده   
احیا فرآیندی است که برای افزایش  .کند بذور گیاهان ارتدوکس را نگهداری می

ا تا حدد و  مقدار بذر ذخیره شده در بانک ژن و یا برای افزایش قدرت حیات بذره
 صورت می گیرد.  تحت عنوان آستانه احیا، ،مورد تواف  حداقلیا بااتر از سطح 

 

 هدف از احیا حفظ تنوع ژنتیکی و ساختار اصلی

 یک نمونه ژنتیکی است.  
 

بدذر بدرای گونده     0611که یا مقدار بدذر کدافی)   شود یک نمونه زمانی احیا می
( برای ذخیره سازی طوانی رگشنبذر برای گونه های دگ 7111و  های خودگشن

درصد قددرت   36به زیر آستانه احیا )زیر  آن  مدت نداشته باشد و یا قدرت حیات
ایدن کداهش    (.FAO, 2014)یافته باشدد  کاهش  حیات اولیه بذرهای ذخیره شده( 

ممکن است به دلیل عدم وجود قدرت حیات مناسب در زمان ذخیدره سدازی و یدا    
یره سازی برای حفاظت طوانی مدت رخ دهد.  احیدا در  نامناسب بودن شرایط ذخ

و مقددار    زمانی که موجودی بذر به واسطه استفاده های متعدد کاهش یافتده باشدد  
بذر باقی مانده کمتر از مقدار بذر مورد نیاز برای سه کشت نماینده ای از جمعیدت  

 یک نمونه باشد، نیز در اولویت قرار می گیرد. 

، فعالیتی اسدت کده ترکیدب ژنتیکدی یدک نمونده و تمامیدت        آنجایی که احیااز 
هدر احیدا   . دهد دقت و مراقبت زیادی را می طلبد ژنتیکی آن را تحت تاثیر قرار می

ازدسدت رفدتن آلدل هدای ندادر و یدا        احتمالهای دگرگشن  به خصوص برای نمونه
بایدد تدا حدد     برد. از اینرو تعداد دفعات احیدا  تغییر پروفیل ژنتیکی نمونه را بااترمی
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باندک ژن بایدد تعدادل     هدای  مسدئولین کلکسدیون  در نتیجه،  ممکن به حداقل برسد.
ظریفی را برقرار کنند تا از یک طرف از احیاهای مکدرر جلدوگیری شدده و خطدر     
تحت تاثیر قرارگرفتن تمامیت ژنتیکی یک نمونه کاهش پیدا کند، از طرف دیگدر  

هدا بدرای اتخداذ    نرو مدیریت فعال کلکسیونمانع از دست رفتن قوه نامیه شود. از ای
 تصمیم در خصوص بهترین زمان احیا بسیار کمک کننده است.  

 

 

 

برای این منظور باید فرایند احیا و شرایط نگهدداری پدس از آن بهینده باشدد تدا      
های احیا کداهش پیددا کندد     ها وارد شده و لذا تعداد سیکل کمترین آسیب به نمونه
برای توزیع و مبادله بذر حداقل تعداد بذر مد نظر قدرار گیدرد تدا     عاوه بر این باید
های احیا کاهش پیددا کندد و زمدانی کده مشدخ  اسدت یدک نمونده          تعداد سیکل

ژنتیکی تقارای بیشتری دارد بهتر است در هر سیکل احیدا بدا ورود تعدداد بیشدتری     
 ,.Humeid et al) های احیا ازم به حداقل برسدد  بوته در سیکل احیا تعداد سیکل

  (.FAO, 2014و  1998
وحشدی،  ) ندو  گونده   بسدته بده   قوه نامیه آستانه برای احیاء در گیاهان مختلدف  

 به عنوان یک قدرار داد کلدی    و قوه نامیه زمان ذخیره سازی متفاوت است.( زراعی
شود درصد قوه نامیه زمان ذخیره سازی در نظر گرفته می 36آستانه احیاء  قوه نامیه

(FAO, 2014.) های خاص و گونه های وحشدی قدوه    ، نمونهها برای برخی از توده
در این شرایط، اسدتاندارد   .شود های تازه به ندرت دیده می درصد در دانه 36نامیه 

شود. بدا ایدن    درصد یا کمتر(  در نظر گرفته می 61آستانه قوه نامیه، پایین تر ) مثا 
مختلدف و در هدر باندک ژن بدر اسداس ندو        حال اولویت احیا در باندک هدای ژن   

 ممانعت از

 افت قوه نامیه

 جلوگیری از

 تعادل احیا های مکرر

 بهترین زمان احیا  
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تواند متغیر باشد به عندوان مثدال در ایکداردا اولویدت احیدا موجدودی        کلکسیون می
شدود.  در حدالی کده     درصد در نظر گرفته می 66زنی زیر  عدد بذر و یا جوانه 611

درصد بده عندوان    66زنی زیر  گرم و قدرت جوانه 011در ایکریست موجودی زیر 
هایی که قوه نامیده پدایینی    شود.  اما همیشه احیا نمونه ا در نظر گرفته میاولویت احی

دارند در مقایسه با آنهایی که مقدار بذر کمتدری دارندد در اولویدت بیشدتری قدرار      
هدای کلکسدیون پایده در مقایسده بدا کلکسدیون فعدال در         احیا نمونده دارد.  همینین 

 اولویت قرار دارد. 
 
 

 هایی نمونهوه نامیه پایینی دارند در مقایسه با هایی که ق احیا نمونه

 که مقدار بذر کمتری دارند در اولویت بیشتری قرار دارد. 
 

و به حداقل رساندن ها  احیا باید با حداقل تغییر ممکن در تمامیت ژنتیکی نمونه
های توصیه شده بدرای   استفاده از دستورالعملاز اینرو  .انجام شودفرسایش ژنتیکی 

هدای بده حددکافی     هدای احیدا، بدا جمعیدت     های بذری با حداقل شرخهنمونهاحیای 
استفاده از روش های جداسدازی مناسدب بدین کدرت      ،برداری متعادل بزرگ، نمونه

هدای   فاصدله با در نظر گرفتن  افشانیافشان و کنترل گرده های گونه های دگر گرده
گرده و استفاده از توری و  های ایزوله قفسو یا استفاده از  ایزواسیون توصیه شده

 (.  Dulloo et al., 2008) های خاص باید مد نظر قرار گیرند افشان
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 اصول کلیدی انجام یک احیا استاندارد 
ای به گونه دیگر متفاوت است و به اندازه جمعیدت، سیسدتم    روش احیا از گونه
عددات افشددانی بسددتگی دارد. بنددابراین، تددا حددد ممکددن اطا اصدداحی و نددو  گددرده

در امدر احیدا بایدد    بیولوژیکی مشخصی از گونه مورد نظر بایدد جمدع آوری شدود.    
( از کدارایی  1( تمامیت و یک ارشگی نمونده مدورد نظدر حفدظ شدود،      0توجه شود 

فرآیند احیا اطمینان حاصل شود، به ایدن معندی کده روش احیدا و شدرایط کشدت و       
شده و به میزان کافی تولیدد   رشد و نمو نمونه موجب شود که گیاه وارد فاز زایشی

( بذر تولیدد شدده از نظدر  قددرت حیدات و سدامت بدذر از کیفیدت         7بذر نماید و 
اساسی که برای رسیدن به این عوامل مناسبی برخوردار باشد. در ادامه به تفضیل به 
 شود.   سه اصل باید مورد توجه قرار گیرد اشاره می

 اندازه نمونه 
هدا تدا حدد     اندازه کرت ا،یدر طول اح یکیژنت شیبه حداقل رساندن فرسا یبرا

کشدت   یکد یاز هر نمونه ژنت یشتریب اهیممکن بزرگ در نظر گرفته شده و تعداد گ
 هید فعدال و پا  یهدا  ونیدر کلکسد  ینیگزیجدا  یبدرا  یدانده کداف   دید تدا از تول  شود یم
شود اما بدرای   تعداد بسته به مقدار بذر مورد نیاز تعیین می این حاصل شود. نانیاطم

در  گیدرد.  با تعداد بیشدتری دانده صدورت مدی     های احیا معمواً کاهش تعداد سیکل
درصد نمونه برای احیدا   31زمانی که نمونه برای اولین بار وارد بانک ژن شده باشد

ی بوده و از راندش ژنتیکدی   تا نمونه حاصل از احیا نماینده نمونه اصلشود  ارسال می
 (.  Dulloo et al., 2008) شودممانعت 
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انجدام   تصدادفی بده صدورت   باید  ی ژنتیکیها از نمونه برداشت بذر برای کشت
کنندده   شدود بایدد مدنعکس    ای که برای فعالیت احیدا اسدتفاده مدی    شود. اندازه نمونه

پارامتر  ثر جمعیتبرای این منظور، اندازه مو ترکیب ژنتیکی آن نمونه خاص باشد.
و بدا  افشانی و شدرایط رشدد    برای هر نمونه، بر اساس سیستم گرده که کلیدی است

 باشد.  قابل تخمین می ی نادربه حداقل رساندن از دست دادن آلل ها هدف
تخمین تعداد بذر مورد نیاز برای احیدا بایدد بدا در نظدر گدرفتن تعدداد گیاهدان         

، مقدار (Rao et al., 2006)و میزان استقرار مزرعه زنی  مورد نیاز برای احیا، جوانه
هدای فعدال و    سازی در سردخانه ذخیره)بذر مورد نیاز برای فرآیندهای پس از احیا 

های عمومی و تخصصی با پروژه احیا مدرتبط هسدتند بایدد     پایه( و اینکه آیا ارزیابی
 به دقت محاسبه شود.

 

= 

 
 

 انید ب یبه صدورت اعشدار   دیزنی و استقرار مزرعه با درصد جوانه، رابطهدر این 
 رابطده باشدد در   درصدد  96زندی   به عنوان مثال در صدورتی کده درصددجوانه    .شود

 6  نامناسدب  طیدر شرا اهیگ استقرارکلی  طور بهشود.  وارد می 96/1محاسباتی عدد 
 .می باشد زنی جوانه درصد از کمتر یک درصد مناسب طشرای و در درصد
بدذر بدرای کشدت      101تدا   91کداربرد برای حفدظ آلدل هدای ندادر     کلی  طور به

 برای احیا گیاهدان دگرگشدن معمدواً    (.Dulloo et al., 2008)پیشنهاد شده است 
هدای خودگشدن بده     این مورو  در گونه شود. تعداد بوته بیشتری در نظر گرفته می

 درجه تنو  درون نمونه ژنتیکی بستگی دارد.  

تعدادبذرموردنیازبرای
کشتبهمنظوراحیا

گیاهموردنیازتعداد

درصدجوانهزنی×درصداستقراردرمزرعه
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 مکان و شرایط محیطی احیا 
شدود   مکانی که برای احیدا در نظرگرفتده مدی   ، برداری عاوه بر ماحظات نمونه

هدا یدا جمعیدت بده حدداقل       باید طوری انتخاب شود که فشار انتخاب روی ژنوتید  
مطلوب برای تولید بدذر و بده حدداقل     ، بهتر است که شرایط محیطیرو این ازرسد. 

بندابراین بایدد یدک همداهنگی بدین       .رساندن رقابت گیاهان با یکدیگر فراهم شدود 
ای و  شرایط مطلوب عمومی و شرایط اختصاصی )نظیر دوره نوری، شدرایط تغذیده  

باشدد وجدود    می که وی ه سازگاری محلی یک نمونه خاص هوایی( و یا شرایط آب
مناسدب  زمدان   شرایط اقلیمی بسته بده گونده و منطقده   بر توجه به  عاوهداشته باشد. 
انتخداب در اثدر    باید مورد توجه قرار گیرد. برای جلوگیری از هرگونه فشارکشت 

خشکی و همینین اطمینان از عملکدرد خدوب، حتدی بدرای محصدوات دیدم بایدد        
 (.  Dulloo et al., 2008)  آبیاری مناسب انجام شود
شدود.   ذی خا  برای تعیین کودهدای مدورد نیداز توصدیه مدی     آزمایش مواد مغ

های ژنتیکی بومی و خویشداوندان وحشدی بدا سدطح بداای نیتدروژن سدازگار         نمونه
 تواندد منجدر   نیستند. بدرای جلدوگیری از رشدد بدیش از حدد ایدن گیاهدان، کده مدی         

ها شود، سدطح   همینین آلودگی به برخی بیماریبه افزایش ارتفا  و ورس گیاه و  
 نرخ توصیه شده به کشاورزان( اعمدال شدود   درصد 51)تری از کودهای ازته  پایین

(Dulloo et al., 2008  .) 
هدای فعدال و    برای اطمینان ازتولید دانه کافی برای جایگزینی بذر در کلکسیون

شود. رعایت پیش نیازهای  ها به اندازه کافی بزرگ در نظر گرفته  کرت اندازهپایه 
شد از جمله تیمارهای مناسدب بدرای رفدع خفتگدی بدذر بده وید ه در        زنی و ر جوانه

باید مد نظر قرار گیرد. احیا  برای گلدهی گیاهان وحشی یا تیمارهای ورنالیزاسیون
های وحشی که نیاز بده طدول روز طدوانی و هدوای خندک       های ژنتیکی گونه نمونه



 بوباتاصولعلمیوکاربردیاحیامنابعژنتیکیح            /01

 
 

احیداء  . همیندین  شدود  در گلخانه و در شرایط کنتدرل شدده انجدام مدی     دارد معمواً
گیاهانی که دوره زمانی زیادی از زمان کاشدت تدا رسدیدن بده مرحلده زایشدی نیداز        

شدود در گلخانده انجدام شدود.      بدوده و توصدیه مدی    در مزرعه جیدر عملدی   نیزدارند، 
 و هدوایی و خداکی نیازهدای خاصدی دارندد      های شندساله از نظدر شدرایط آب   گونه

(Kaiser et al., 1997.) زمددان احیددا نموندده رددرورت دارد دانددش و  بنددابراین در
 شناخت بیولوژیکی کافی از یک نمونه ژنتیکی کسب شود.

 حفظ سامت ژرم پاسم
فشدار  . باشدد  عداری  از هرگونده بیمداری بدذرزاد و آفدات    بایدد  احیا شدده بذور  
. از  شدود های ژنتیکی  نمونه یکیژنت ترکیب رییتواند منجر به تغ می نیهمین یماریب

شود تا زمین تا حدد ممکدن    ول آماده سازی قطعات برای احیا، توجه میاینرو در ط
های خاکزاد عداری باشدد. بدرای کداهش خطدر       های هرز و آفات و بیماری از علف

آلودگی با گیاهان مشابه وهمینین جلوگیری از تجمدع آفدات و بیمداری هدا، احیدا      
. بدا توجده بده    نباید در مزارعی که قباً همان محصول کشت شده است انجام شدود 

ها باشدند اسدتفاده    ها ممکن است بسیار حساس به آفات و بیماری برخی نمونهاینکه 
هدا   هایی که برای آفات و بیماری مساعد نباشد بدرای اهدداف احیداء نمونده     از مکان
های خداکزاد بایدد    و سواریزاسیون خا  برای از بین بردن بیماری شود توصیه می
در طدول فرآیندد احیدا    ن از سامتی بذر ررورت دارد تدا  برای اطمینااستفاده شود. 

هدا   کدرت هر گونه گیاه آلوده از  و سامت گیاهان مورد نظارت و پایش قرار گیرد
حذف شود. استفاده از سموم مناسب برای مبارزه با آفات و بیماری ها، جداسدازی  

هدای   ریگیاهان بیمار قبل از برداشت محصول و بازرسی بدذر بده وید ه بدرای بیمدا     
تکثیددر و تددا از  ای برخددوردار اسددت  بددذرزاد پددس از برداشددت از اهمیددت ویدد ه   
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 یبددرا (.Dulloo et al., 2008) حاصدل شدود   ندان یبدذر سددالم اطم  سدازی  ذخیدره 
بهتدر اسدت احیدا بدا     و اقددامات مناسدب کنتدرل    هدا   یماریت و باعارم آف ییشناسا

از ذخیدره سدازی    قبدل  همکاری و مشورت با متخصصین پاتولوژی صورت پذیرد.
حشدرات بدذرها بدا کداربرد سدموم تددخینی        حملده  از هایی نشانه وجود صورت در

 بدرای  کلدی  طدور  بده  امدر  ایدن . یابد کاهش ها بیماری و آفات شوند تا ردعفونی می
   . شود نمی توصیه مدت طوانی سازی ذخیره

 های هرز کنترل علف
و مواد مغذی بایدد کنتدرل   های هرز برای دستیابی به نور  برای حذف رقابت علف

آنها به خوبی در طی مراحل رشد صورت پذیرد. از روش های مختلف مثدل اسدتفاده   
شدود. در   هدای هدرز اسدتفاده مدی     یا شخم عمی  برای از بین بردن علف ها کش ازعلف

های زراعی، مواد بانک ژنی ممکن است واکنش بسیار متفاوتی نسبت  مقایسه با نمونه
کش که موجب به  ن دهند. بنابراین از استفاده جیررروری از علفها نشا کش به علف

در شدود بایدد اجتنداب شدود.     هدای ژنتیکدی مدی    خطر افتادن یک ارشگی ژنتیکی نمونه
هدای هدرز    کش ممکن است به گیاه صدمه بزند، کنترل دستی علف شرایطی که علف
 ماًیمسدتق تدوان   ی،  مهرز یها علف تیریمدبرای به طور کلی در حبوبات  ازم است. 

 هدم کده   کدرد اسدتفاده   سدبز شددن  قبدل از   یهدا  کدش  پس از کاشت، از مخلو  علف
. بدرای ایدن منظدور در    برگ را هدف قرار دهدد  پهنهم و  برگ باریکهرز  یها علف
و 0دید زامیاز پروپ یاز مخلوطهای ژنتیکی نخود، عدس و باقا  برای احیا نمونه ایکاردا
 .شود استفاده می 1نیتربوتر

                                                                                                                     

1-Propyzamide  

2-Terbutryn 
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 مدیریت برداشت و ذخیره سازی 
هدا   بایدد بده زمدان برداشدت نمونده     کیفیت  ذخیره سازی بذور با اطمینان ازبرای 

بذور نارس یا بذوری که به مدت طوانی در  برداشتاجتناب از توجه کافی شود. 
هدا بده    بسدیار اهمیدت دارد. برداشدت و کوبیددن نمونده     اند،  محیط طبیعی قرار داشته
اشینی قابل انجام است، اما باید دقت شود که از خطاهای انسانی صورت دستی یا م

 و یا اختا  ماشینی اجتناب شود. 
درنگ هنگام رسیدن، کداهش زوال کیفیدت بدذر قبدل از      موقع و بی برداشت به

هدای پدس از برداشدت     شود. تاخیر در برداشت و فعالیت سازی را موجب می ذخیره
شدرایط  شدن منجر به قدرار گدرفتن بدذر در     وی ه خشک نظیر کوبیدن محصول و به

دمایی و رطوبتی نامناسب شده و باعث افت شدید قدرت حیات و طول عمدر بدذر   
شود. برداشت تدریجی و به تناوب برای گیاهانی کده رشدد نامحددود هسدتند و     می

اگر بدین گیاهدان از نظدر مراحدل     شود.  ریزش بذر یا شکوفاری نیام دارند توصیه می
تفداوت وجدود دارد، بهتدر اسدت گیاهدان جداگانده برداشدت و نسدبت         فنولوژیکی 

 مساوی بذر از گیاهان مختلف مخلو  شود.
قبدل از   های احیدا شدده بایدد    بذرقوه نامیه استانداردهای خشک کردن و تعیین 

از به دقت مورد توجه و ارزیدابی قدرار گیدرد شدرا کده ایدن موردو          ذخیره سازی
های باندک ژن   کاهش دفعات احیاء و کاهش هزینهبه طری  افزایش طول عمر بذر 
نمایدد. بدرای جلدوگیری از تداثیرات      کمدک مدوثری مدی   و خطر فرسایش ژنتیکدی  

 11 -06مخرب خشدک شددن قبدل از کوبیددن ردرورت دارد بدذرها در رطوبدت        
 Kameswara Rao and) گراد نگهداری شوند سانتیدرجه  06درصد و در دمای 

Sastry, 1998.)  6تدا   7مناسب بدرای ذخیدره سدازی بدذر حبوبدات      بت رطومیزان 
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درجده   06 یدر دمدا  کدن  اتدا  خشدک  است. بدرای ایدن منظدور بدذرها در      رصد د
شدوند . درصدورتی کده اتدا       میدرصد خشک  11-06 رطویت نسبیو  گرادیسانت
کن در دسترس نیست یا بذر ها در دمای محیط با رطوبت کدم بده مددت سده      شک

کنندده مناسدب    خشدک  مداده  ای ژل کایلاز سی استفادهد و یا با شون هفته قرار داده می
 (.Street et al., 2008)شوند به سطح رطوبت مورد نظر رسانده می گرید

در اجلب موارد، برداشت مقدار کافی دانه از خویشاوندان وحشدی بدا توجده بده     
مانندد   دانده های دیگر، و یا مکانیسدم پدراکنش    تعداد کمتر دانه/ بوته نسبت به گونه

دشوار است. بنابراین ازم است اطمینان حاصل شود کده   و یا شکوفایی نیام ریزش
از  شدود. اسدتفاده   مدی  ای مناسب برای دستیابی به مقدار دانده بیشدتر اسدتفاده    از شیوه
تدرین و   یکدی از عملیداتی  هدای در حدال ریدزش     هایی برای گیر انداختن دانده  شبکه

 (. 0کل ها می باشد) ش ترین روش کاربردی
 
 

 

 

 

 
 

هککایآن)بو )الککفوونمککاینزدیککزتککرازنیککا Lens odemensisگونککه-0شکککل
دلیکلشککوفابکودنرفکت بکذوربکهدرزماناحیا،زیرکانوپیگیاهبرایجلکوگیریازهکدر
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 ها  نمونه حیصح تیظ هوحف

 تمراقبد باید بذر تا مرحله پس از برداشت،  یساز از آماده احیا ندیطول فرآ در
بمانندد.   یبداق  حیصدح  تید هوو با شماره  ی یک نمونه ژنتیکی معینکه بذرها شود
دانه، قطعه و مواد برداشت شده را با شماره شناسه مناسب برشسب  یها بسته شهیهم
وجدود   نمونده  تید ا از دسدت دادن هو ید  شددن امکدان مخلدو     ای که به گونه دیبزن

 یهدا  داده. عاوه بر این در طی مراحل رشدد گیداه و پدس از برداشدت     نداشته باشد
آن  یکده قدباً بدرا    بذرو شکل  بذر رنگ، گل رنگ، رشد عادتاتی نظیر مشخص
 دید مدورد ترد  نمونده  تید هو اگدر شود.  می سهیمقابا نمونه احیا شده ثبت شده  نمونه

شدود   گذاشدته مدی  کندار  نمونده احیدا شدده    ، نبدود  یکی یاصل نمونهبا قرار گرفت و 
(Street et al., 2008a  .) 

همیشه مقداری از بذرهای اولیه هر نمونه نگهداری شود تا در آیندده بتواندد بده    
نامیه خدود را از دسدت    عنوان مرجع اولیه استفاده شود. حتی اگر این دانه اصلی قوه

اما برای تأییدد مورفولدوژی آخدرین نسدل از یدک نمونده ژنتیکدی مفیدد         داده باشد 
شود که نمونه بذر مرجع در یک کیسه پاستیکی  (. توصیه می1خواهند بود) شکل
شدده   توان بذر تازه برداشت شود، می هر زمان که نمونه احیا میکوشک و در یک 

محدیط خشدک در    را با نمونه بذر مطابقت داد تا صحت عملیات احیدا تأییدد شدود.   
تواندد بدا مقایسده بدا      گدراد نگهدداری شدود. هویدت بدذر مدی       درجه سانتی 06دمای 
های قبلدی از خصوصدیات اصدلی یدا صدفات خداص، در صدورت         های ارزیابی داده

  .(Dulloo et al., 2008)موجود بودن، نیز تأیید شود
 

 نمونه تر به های نزدیک دانه از جمعیت اولیه و یا نمونه 00حداقل 
 مدت ذخیره سازی شود اصلی باید به عنوان مرجع به صورت طوانی

تایید  
هویت 
نمونه



 05/  اصولعلمیوکاربردیاحیامنابعژنتیکیحبوبات

 
 

 
 
 
 
 
 
 

هکایهاپک ازاحیکادرونلولکههایبذریلوبیاکهبرایانطباقهویتنمونهنمونه-2شکل
اند آزمایشدردمایمحیطدرهرباریو بانزژنگیاهیآلماننگهداریشده

توجه به نکاات زیار بارای انجاام فرآیناد احیاا       عاوه بر موارد ذکر شده 
 استاندارد ضرورت دارد:  

آوری اصلی یا نمونه اهدایی، تعداد بذر کمی داشته باشد،  در مواردی که جمع (0
ازم است احیا بافاصله پس از دریافت مدواد بدرای بده دسدت آوردن مقددار بدذر       

 کافی برای ذخیره سازی طوانی مدت انجام شود.

م اولین احیا یک نمونه جدیدد در باندک ژن ازم اسدت کده اطاعدات      در طول انجا (1
 شود. تهیهتهیه نمونه هرباریومی، عکس و یا توصیف نمونه اصلی( ) مهم مرجع

ندرت مورد درخواست بوده و قدرت حیات بدذر آن خدوب    اگر یک نمونه به (7
بده تعوید     عدد برسد 0111تواند تا زمانی که تعداد بذر به زیر  باشد، زمان احیا می

هایی که بده نددرت مدورد درخواسدت      ها و یا نمونه افتد. )تعداد زیاد دانه برای گونه
 (. باشند نیاز نمی باشد می

شدود بدرای احیدا از بدذرهای      ها توصیه می منظور حفظ تمامیت ژنتیکی نمونهبه  (4
 برای احیا تا زمانی که مقدار بدذر ( IPK)در یانک ژن آلمان  تر استفاده شود. اصلی

درصدد نباشدد از همدان     61اش کمتر از  به اندازه کافی باشد و نمونه اصلی قوه نامیه
 شود. نمونه اولیه استفاده می



 بوباتاصولعلمیوکاربردیاحیامنابعژنتیکیح            /06

 
 

موجودی بدذر کلکسدیون پایده قطعدا بایدد از بدذرهای اصدلی یدا بدذرهایی کده            (6
توان از بدذرهای   در کلکسیون فعال می .تر به بذر اصلی هستند تکمیل شود نزدیک

ز برای احیا استفاده نمود اما منبع بدذر مدورد اسدتفاده بدیش از پدن       احیا شده قبلی نی
سیکل احیا از نمونه اصلی فاصله نگرفته باشد. ایدن بدذور تنهدا در کلکسدیون فعدال      

 شوند باقی مانده و در کلکسیون پایه جایگزین نمی

های احیا مختلف با هم مخلو  نشده و هر یک جداگانده نگهدداری    ذرسیکلب (5
  شوند. می
رای اطمینان از حفظ مقدار کافی از بذور، تکرار شرخه احیا نیز ممکن اسدت  ب (6

 مورد نیاز باشد.

تمام اطاعدات مربدو  بده    و های احیا  اطاعات مربو  به شرخهررورت دارد  (3
در بانک اطاعاتی بانک ژن وارد گردد. ایدن اطاعدات شدامل     آن به نحو مطلوبی

شدرایط  ، کده احیداء در آن صدورت گرفتده    های مربو  به شماره نمونه، محلی  داده
، پروتوکل شکست خواب بذر، مددیریت زراعدی   احیاروش کشت، تاریخ  ،مزرعه

نو  و روش آبیاری، کوددهی، وجین علف هرز، کنترل آفدات و  شامل  انجام شده
 شوند. و تاریخ برداشت میبیماری ها 

هدایی   اد نمونهها ممکن است تعد انجام ارزیابی کامل در طول شرخه احیا نمونه (9
ارزیدابی  امدا از آنجدایی کده     تواند در هر شرخه احیا شدود را کداهش دهدد.    که می

امکان، ارزیابی به طور  تا حد، توصیه شده است گیر و پرهزینه است فرآیندی وقت
هدای دگرگدرده    بدرای گونده   البتده ایدن موردو     تلفیقی با احیا و تکثیرانجدام شدود.  
مشکل است که از فرآیند احیا برای انجدام ارزیدابی    افشان، به دایل عملیاتی اجلب

 استفاده شود.
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 های ژنتیکی نخود ماحظات احیا نمونه
کشدور جهدان بدا     65نخود بعد از لوبیا، دومدین محصدول جهدانی اسدت کده در      

 31این گیداه تدا    (.FAO, 2019) شود میلیون هکتار کشت می 3/06سطحی معادل 
 طریدد  تثبیددت اتمسددفری بدده دسددت آورده   درصددد نیتددروژن مددورد نیددازش را از   

(Biabaniet al., 2011)  کیلدوگرم   013می تواند تدا   و بسته به سطح نیترات خا
 نیتددروژن در هکتددار در طددول فصددل رشددد از نیتددروژن اتمسددفری را تثبیددت کنددد    

(Herridge, 2013) .     هشتاد درصد تولید جهانی نخود مربدو  بده منداط  جندوب و
درصد تولید جهدانی بزرگتدرین    56دوستان با تخصی  جنوب شر  آسیا است. هن
  مرکز تولید نخود است.
گونده شندد سداله اسدت. در میدان       70گونه یکسداله و   9جنس نخود متشکل از 

 و تنهدا گونده زراعدی نخدود بدوده      Cicer arietinum هدای یدک سداله گونده     گونه
س فاصدله  هدای نخدود معمدواً بدر اسدا      یکساله دیگر وحشدی هسدتند. گونده   گونه  3

 شدوند.   بده سده یدا شهدار گدروه تقسدیم مدی        C. arietinumژنتیکی از گونه زراعدی  
)جد وحشدی نخدود زراعدی(      C. reticulatum و  C. echinospermumهای گونه

دهند، بعضی از محققین گونده وحشدی    ذخیره ژنی اولیه نخود زراعی را تشکیل می
 بنددی   یدره ژندی اولیده گدروه    هدای ذخ را نیدز بدا گونده     C. anatolicumشندد سداله  

 ، C. bijugumهدای   ترین گدروه بعددی بده گونده زراعدی از گونده       کنند. نزدیکمی
C. judaicum  وC. pinnatifidum   هدای وحشدی یدک     تشکیل شده اسدت. گونده

ژندی ثالثیده    ذخیدره  C. cuneatumو  C. yamashitae ،C. chorassanicumساله 
رتددرین فاصددله را از گوندده زراعددی دارنددد دهنددد و دو نخددود زراعددی را تشددکیل مددی

(Street et al., 2008a.)  
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ژنتیکدی   نمونده  93707بر اساس آخرین آمارها منابع ژنتیکی نخود جهان شامل 
شددوند ) پوراسددماعیل،  نگهددداری مددی ایدددر سراسددر دن ژنبانددک  00اسددت کدده در 

شدک  المللی گیداهی بدرای ندواحی نیمده خ     کلکسیون موسسه تحقیقات بین(. 0011
گونه  03نمونه ژنتیکی از  713نمونه ژنتیکی نخود زراعی و  09969( با  ایکریست)

های ژن شامل باندک   وحشی نخود بزرگترین کلکسیون این گیاه دارد.  سایر بانک
، 3566بدا داشدتن   1، اسدترالیا  07303بدا داشدتن     ایکداردا ، 05330با داشتن  0ژن هند
نمونه ژنتیکی  6611هی ملی ایران با داشتن و بانک ژن گیا 5639با داشتن  7آمریکا

  (.Sharma et al., 2013)  های بعدی قرار دارند به ترتیب در رتبه

تنو  بسیار زیادی در صفات مورفولوژیکی، فنولدوژیکی و صدفات مربدو  بده     
 هر در بذر در گونه زراعی نخود وجود دارد. صفات تعداد نیام در بوته، تعداد بذر

 صدفات  میدان  را فندوتی ی  تندو   بیشدترین  فرعی شاخه تعداد و انهد 011 وزن نیام،

 پوسدته  بافدت  و رشدد  عدادت  بدذر،  رنگ برگ، در برگیه تعداد صفات و کمی

(. 0739پدور اسدماعیل و همکداران ،    ) باشند را دارا می صفات کیفی تنو  بیشترین
نیمده   نمونه های ژنتیکی نخود زراعی بانک ژن گیاهی ملی ایران عادت رشد ازدر 

 7ایستاده، نیمه خوابیده و خوابیده، رنگ گل از ارجوانی، صدورتی، سدفید ) شدکل   
ای روشن و تیره، ب ، زرد و سبز )شدکل   الف (، پوشش دانه تنو  زیاد از سیاه، قهوه

سانتی متر، روز  36تا  06سانتی متر، عرض گیاه از  01تا  05ب (، ارتفا  گیاه از  7
روز، وزن صدد دانده از    016تدا   31روز تا رسیدگی از  روز، 39تا  76تا گلدهی از 

                                                                                                                     

1  - National Bureau of Plant Genetic Resources 
2  - Australian Temperate Field Crops Collection 
3  - United States Department of Agriculture; USDA 
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های زاویه دار، سدر گدرد ندامنظم و نخدود فرنگدی       گرم، شکل دانه از شکل 76 -5
 (.0011باشد ) پوراسماعیل،  می ای متغیر  شکل، بافت دانه از نرم، سخت و جده

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

واندازهبرگچهدرکلکسیوننخودزراعیتنوعیازاندازهورنگگل،تعداد –)الفو3شکل
 و0011)پوراسماعیل،بانزژنگیاهیملیایران
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 تنوعرنگ،شکلوبافتبذردرتیپهایمختلفنخودزراعی-)بو3شکل

یا زمدانی  دانه کاهش یابد  0111های نخود به زیر که ذخیره بذری  نمونه زمانی
درصدد    66ای قددرت حیدات بدذر زیدر      زنی در زمدان پدایش دوره   که درصد جوانه

های  درصد بذرهای یک نمونه ژنتیکی دارای آلودگی 16باشد،  زمانی که بیش از 
، Fusarium، Curvularia ،Cladosporium ،Aspergillusهدای   قارشی از گونه

Alternaria ،Penicillium ،Macrophomina ،aPhom  وRhizopus  باشدددددند و
زمانی که تقارای باایی برای یک نمونه ژنتیکی وجدود داشدته باشدد، احیدا انجدام      

هدای نخدود خودگشدن     از آنجایی که کلیه گونده (. Street et al., 2008a)شود می
افشدانی   ها بدون در نظر گرفتن ماحظات خاصی در خصوص گرده هستند احیا آن
 گیرد. صورت می
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 ییآب و هوا طیراشو  صل کاشتف
در  یمحصدول زمسدتان   کید است و به عنوان  سردحبوبات فصل  ی ازکیخود ن

معتددل رشدد    منداط  در  یبهار ای یمحصول تابستان کیو به عنوان  ییمناط  استوا
بر قددرت  موثر  یکند. دما، طول روز و در دسترس بودن رطوبت سه عامل اصل می
در  نیو همیند  نییپدا  یدر دمدا  یدهد  گدل  ، توانیطورکل . بهاین گیاه هستند  دیولت

پاسدخ بده    ینخدود بدرا  پاسم  ژرمدر  یکیافتد. تنو  ژنت یم ریکوتاه به تأخ یروزها
طول روز )حساسیت به دوره نوری( و همینین برای پاسخ به تغییر در دمدا  در  رییتغ

نیداز دمدایی بدرای رشدد     (. Gaur et al., 2010) )حساسیت حرارتدی( وجدود دارد  
درجده   19-10مراحل مختلف رشد متفاوت است، اما بیشینه دمدای بهینده    نخود در
گددراد عنددوان شددده اسددت  درجدده سددانتی 10-06گددراد و کمیندده دمددای بهیندده  سددانتی

(Imtiaz et al., 2011.)      نخود در مرحله تولید مثل به دمدای بداا )حدداکثر دمدای
ثر و حدداقل دمدای   گدراد( و پدایین )میدانگین حدداک     درجه سانتی 76روزانه بیش از 
گراد( حساس است. دماهدای پدایین و بداا موجدب      درجه سانتی 06روزانه کمتر از 
مقاومدت    (.Gaur et al., 2010)شدوند   هدا و عددم تشدکیل جداف مدی      ریزش گل

درجه سانتی گراد بیشدتر از اجدزاء تولیدد مثلدی      01برگی نخود در دماهای بااتر از 
درجده سدانتی گدراد در مرحلده      76ی بدااتر از  دماهدا (. Basu et al., 2009)است 

شود  تشکیل جاف، موجب کاهش باروری جاف، تشکیل دانه و عملکرد دانه می
(Wang et al., 2006.) پذیر اسدت و بدرای   در ایران، کاشت بهاره این گیاه امکان

 شود.   انجام میبهاره در اواخر اسفند ماه  احیا کاشت
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 کشتبستر  یتخاب و آماده سازان
(. Gaur et al., 2010)کندد   مدی  نخود در انوا  مختلف خا  با موفقیت رشد 

( 6/6نزدیک بده خنثدی )    pHهای نرمال با  در صورت امکان برای احیا از خا  اما
خدا  شدور و مدزار  دارای سدفره آب      (.Street et al., 2008a)اسدتفاده شدود   

نسدبت بده زهکشدی ندامطلوب      زیرزمینی باا برای نخود مناسب نیستند. گیاه نخدود 
خا  بسیار حساس است. فشردگی سطح مزرعه موجب ممانعت ظهور گیاهیده و  

شود. بنابراین، مزرعه باید از شیب و زهکشی خوبی برخدوردار باشدد    رشد گیاه می
(Gaur et al., 2010).   

شخم عمی  و برگرداندن خا  و کلوخه شکنی برای فراهم سازی یدک بسدتر   
ای دارد. برای اطمیندان از ذخیدره    رای کاشت نخود اهمیت وی هصاف و یکدست ب

مناسب رطوبت خا  در زمان کاشت، خا  باید در زمان کاشت زهکشی خوبی 
زندی خدوب،    های هدرز باشدد. بدرای اطمیندان از جوانده      داشته باشد و عاری از علف

 (.Street et al., 2008a)شود  انجام آبیاری قبل از کاشت توصیه می

 حیا و مدیریت زراعی روش ا
تیمدار  کش مناسب  کش و حشره ها با قارچبرای کشت بذرهای نخود، ابتدا بذر

بدرای   هدای بدومی،    هایی که تنو  زیادی دارند مانندد تدوده  تیجمع شوند. برای می
 0( بده طدول   فید دانه در هدر رد  011) فیدانه کاشته شده در شهار رد 031از  احیا

یدک  هسدتند، حدداقل    واد  پیشرفته اصاحی که خال م ی. براشود میمتر استفاده 
شدود.   بدذر کاشدته مدی    یکداف  ریمقداد  بدذر بدرای تدامین    01111–3111 ای کیلوگرم
هدای آزمایشدی بدا     کدرت فاصدله باشدد و فاصدله     ها ردیف نیمتر ب سانتی 06 حداقل
در نظدر گرفتده شدود. در ایکداردا در هدر سدیکل احیدا شهدار          متر سانتی 91یکدیگر
شدود و بسدته    عدد بذر برای احیا استفاده  مدی  101متر و با کاربرد  0طول  ردیف به



 23/  اصولعلمیوکاربردیاحیامنابعژنتیکیحبوبات

 
 

 0در ایکریسدت شدود.   متدر در نظدر گرفتده مدی     6/0تدا   0هدای   کدرت به گونه فاصله 
 مد نظر قرار گیرد.  1بوته باید برای احیا هر نمونه ژنتیکی 31حداقل 

بل انجام است اما کشت این گیاه به منظور احیا به صورت دستی و یا مکانیزه قا
از  باید دقت شود که از خطاهای انسانی و یدا اخدتا  ماشدینی اجتنداب شدود. اگدر      

کوشدک   یقدات یتحق هدای  کدرت ی شدده بدرا   یطراحهای بذر کار مناسب و نیماش
کاشددته متددر  یسددانت 6صدداف در عمدد   بسددتردر بددذرها  ماًیشددود، مسددتق اسددتفاده مددی

متر باز کدرده   سانتی 6به عم  حدود  را ارهای، شی. در صورت کاشت دستشوند می
شوند. شدکل   کاشته شده و شیارها بسته می گریکدیمتر از  سانتی 0فاصله  باو بذرها 

های ژنتیکی نخود در مزرعه بانک ژن گیاهی ملی ایران  تصویری از کشت نمونه 0
 دهد.   به منظور احیا را نشان می

 
 
 
 
 
 
 
 

رمزرعهبانزژنگیاهیملیایرانبهمنظوراحیاهایژنتیکینخوددکشتنمونه-0شکل

                                                                                                                     

1- ICRISAT 
2  - Accession 
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شود امدا احیدا    اگر شه نخود گیاهی است که در ایران به صورت دیم کشت می
شدود. از ایندرو   طبیعدی تحدت شدرایط آبدی انجدام مدی       های ژنتیکی به صورت نمونه

شدود. آبیداری تکمیلدی ده روز پدس از      بافاصله پس از کاشدت زمدین آبیداری مدی    
رت عدم وجود بارندگی برای اطمینان از عملکرد کدافی بدذر انجدام    کشت در صو

هدا   شود. گیاهان نباید دشار تنش کمبود آب شوند تا از ریزش گل ها یا جداف  می
ها جلدوگیری شدود. از آبیداری زیداد در طدی فصدل رشدد         و یا عدم پر شدن جاف

 (.Street et al., 2008a) اجتناب شود

هرگز نباید بافاصله بعدد کشدت   با بافت سنگین  های در خا  در نخود کابلی،
آبیاری انجام شود زیرا بذرهای نخود کابلی دارای پوسته بدذر ندازکی هسدتند و در    

شوند و همینین بیشتر در معرض پوسدیدگی   تر خراب میمقایسه با نو  دسی سریع
 بذر و مرگ گیاهیه قرار دارند. برای افزایش عملکرد انجدام دو آبیداری یکدی در   

  شددود هددا پیشددنهاد مددیدهددی و دیگددری در مرحلدده پددر شدددن جدداف مرحلدده شدداخه
(Gaur et al., 2010.)   برای کوددهی از جلظت پایه دی آمونیوم فسفات به میدزان
 (.   Street et al., 2008a) شود کیلوگرم در هکتار استفاده می 011

ر دسدترس  های هرز، در صورتی که کولتیواتور مکانیکی د برای مدیریت علف
هدا دوبدار بدا کولتیواتدور شدخم زده       باشد، در مراحل اولیه رشد گیداه، بدین ردیدف   

شدود.   های هرز به صورت دستی انجام مدی  شوند. در مراحل بعدی، وجین علف می
اندد   هدای کشدت رشدد کدرده     هایی که خارج از ردیف گیاهان خارج از تی  و بوته

  (. Street et al., 2008a)شوند  حذف می
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ای کدده احیددا در آن صددورت  احتمددال رخددداد بیمدداری خاصددی در منطقدده  اگددر
گیرد وجود دارد، به عنوان یک استرات ی پیشگیرانه مواد شیمیایی مناسب برای  می

شوند. به عنوان مثال، در ایکاردا بدرای جلدوگیری از    اس ری گیاهان به کار برده می
حدل رشدد رویشدی و    هدای ژنتیکدی نخدود در مرا    شیو  بیماری بدر  زدگدی نمونده   

 ,.Street et al)شدوند   بدار بدا سدموم مناسدب اسد ری مدی       گلدهی هر سه هفته یک

2008a.)  
های خداکزاد کده ژرم    در خصوص گیاه نخود باید از آلودگی مزار  به بیماری

ها حساسیت زیادی به آنها دارند  مراقبت شدود. بخدش زیدادی از  مجموعده      پاسم
های خداکزاد از جملده پ مردگدی فوزاریدومی      بیماریژرم پاسم این گیاه نسبت به 

هدای ژنتیکدی در    تواند منجر به عدم موفقیدت بعضدی از نمونده    حساس هستندکه می
ترین محدودیت بدرای رشدد نخدود در     تولید بذر شود. پ مردگی فوزاریومی عمده

زمان احیا است و برای برطرف کردن این مشکل  احیدا نخودهدای زراعدی معمدوا     
فرآیندد گرمدادهی بده     0شدود. سواریزیشدن   ی که سواریزه شده انجام مدی در زمین

هدای   خا  با پوشاندن یک پوشش پلی اتیلنی در تابستان داغ برای کنترل بیمداری 
تدرین زمدان سدال انجدام      خاکزاد است. سواریزیشدن حدداقل شدش هفتده در گدرم     

 (.Stenhouse and Rao, 1998)شود  می

 یساز مدیریت برداشت و ذخیره
هدای هدر کدرت بده      درصد جداف  91زمان بلوغ در گیاه نخود زمانی است که 

هدا خشدکی بدا     اند. در این زمان هنگدام لدرزش جداف    رنگ زرد و طایی در آمده

                                                                                                                     

1- Solarization 



 بوباتاصولعلمیوکاربردیاحیامنابعژنتیکیح            /26

 
 

شدود امدا    شود. برداشت به صدورت دسدتی انجدام مدی     صدای جغجغه نشان داده می
درندگ هنگدام    کوبیدن توسط ماشین قابل انجام است. بدا برداشدت بده موقدع و بدی     
 Stenhouse)رسدد   رسیدن، زوال کیفیت بذر قبل از ذخیره سازی بده حدداقل مدی   

and Rao, 1998.) هدای گدرم خسدارت     در صورت تاخیر در برداشت نخود در ماه
تواند  بده واسدطه    شود. این امر تأخیر در رسیدگی محصول می دمای باا حادث می
رخ دهد. به همین ترتیب، تاخیر بدی   های ژنتیکی به فتوپریود حساسیت برخی نمونه

تواندد منجدر بده     دلیل در کارهای پس از برداشت محصول،بوی ه خشک شددن مدی  
خشک شدن بدیش از   .قرار گرفتن بذر در دمای شدید و کاهش زیستایی بذر شود

حد، ممکن است باعث ایجاد مشکاتی مانند تر  و پارگی پوسته و شکستن بذر 
ا از خشک شدن بیش از حد بدذر قبدل از کوبیددن بایدد     در هنگام کوبیدن شود. لذ

خودداری شود. مقدار بذر ازم برای ذخیره سازی از  کل نمونه برداشدت شدده از   
 شددود کددرت بدده روش بالددک پددس از کوبیددده شدددن و تمیددز شدددن برداشددته مددی   

(Humeid et al., 1998.) 
 های وحشی  احیا گونه
ه نیاز به طول روز طدوانی و هدوای   های ژنتیکی گونه های وحشی ک احیا نمونه

شدود. بدرای ایدن     خنک دارد معموا در گلخانه و در شرایط کنترل شده انجدام مدی  
 71عمد   و متدر   سدانتی  71قطدر   )بده  یکیپاسدت  ای سفالیکوشک  یگلدانها منظور
مناسب می باشدند.   0به  7اتوکاو شده به نسبت  متر( با مخلو  خا  و ماسه سانتی
اسدکال ل و یدا سدمباده هدای ریدز      دانه بدا  سطح  ، بهتر زنی و جوانهجذب آب  یبرا

سدداعت در آب در دمدای محددیط جوطدده ور   03-10خدراش داده شددده و بده مدددت   
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دار کدردن،   تصویری از مراحل جوانه 6(. شکل 0799شوند) مفاخری و همکاران، 
 دهد.  را نشان می به منظور احیا کشت و رشد نخودهای وحشی در گلخانه

حداقل شود.  های مناسب پوشانده می ها و حشره کش بذرها با قارچ کش سطح
هر گلدان دو دانده در عمد    در  شود و برای احیا هر نمونه در نظر گرفته می دانه 61
بر اساس میدزان   آن بافاصله پس از کاشت و بعد ازشود.  کاشته می متر یسانت 7-6

بدا   اهید بلدوغ بدذر، هدر گ    یدر ابتدا .شوند می یاریها آب گلدانیکبارروز  7هر تبخیر 
 اهید کده گ  یهنگدام شود.  بسته می اهیگ هیو از پا ده شدهمش سبک پوشان سهیک کی

نخورده برداشدت   دست به صورت اهیکل گ یا پارشه سهی، با کبه مرحله بلوغ رسید
 بددا توجدده بدده اینکدده ریددزش و شددکوفاری جدداف در همدده گوندده هددای     .شددود مددی

شود، در صورت عدم دسترسی به کیسه های مدش پدایش    وحشی نخود مشاهده می
هدای   های رسیده باید مد نظدر قدرار گیدرد.  گونده     گیاهان و برداشت متناوب جاف

 شند ساله نخود نیازهدای خاصدی را از نظدر شدرایط آب و هدوایی و خداکی دارندد       
 (Kaiser et al., 1997.)        بندابراین ردرورت دارد قبدل از احیدا داندش و شدناخت
های شند ساله نخدود   ژیکی کافی از یک نمونه ژنتیکی کسب شود. کلیه گونهبیولو

ریزندد. برخدی    در گلخانه قادر به گلدهی نبوده و در صورت تشکیل گل، گلها مدی 
سال زمان نیاز دارند تا گدل داده و دانده زندده و     0-7وحشی شند ساله  های از گونه
شده از تک تک گیاهدان بدا هدم    (. بذرهای برداشت 6و  5نمایند )شکل زایا تولید 

شدود.   مخلو  شده و به صورت یک نمونه بالدک بدرای ذخیدره سدازی آمداده مدی      
  شود. مراحل پس از برداشت و ذخیره سازی نظیر گیاهان زراعی دنبال می
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 بکهمنظکوراحیکادارکردن،کشتورشدنخودهایوحشیدرگلخانکهمراحلجوانه-5شکل

دیشبهمنظکورو،کشتدرظروفپتریای)الفسمبادهزدنبذربهمنظوررفعممانعتپوسته
هکادردانهرسکتهایکوچز)پو،نگهداریهابهگلدانزدنبذر)بو،انتقالدانهرستجوانه

هابزرگتر)ثو،نگهداریازگلدانهایهابهگلدانگلخانهبهمدتدوهفته)تو،انتقالگیاهچه
 درگلخانهتازمانرشدکاملوتشکیلدانه)جو


 
 
  
 



لسکیکلکهقادربکهتکمیکCicer spirocerasنخودوحشیچندسالهگیاهچههای-6شکل
هکایوتنهابهصورترویشیبهرشدخودادامهدادنکد قسکمتزندگیخوددرگلخانهنبوده

دهد تصویر،سهنمونهژنتیکیمختلفازای گونهرانشانمیمختلف
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زژنگیککاهیدرمزرعککهتحقیقککاتیبانکک C.spirocerasتصککویریازگونککه-7شکککل
بوته)الفو،نمایینزدیزتکرازتصکاویرفر ملیایرانکهپ ازسهسالتشکیلنیا داد 

بککافلککشدارتشکککیلشککدههککایرنگدانککهگونککهدررویبوتککه)بوپو،نیککا ایکک گککل
 وت)استرویتصویرمشخصشده


 
 
 
 

 )الف(

 (ت) (پ) )ب(
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 ای ژنتیکی لوبیاه ماحظات احیا نمونه
منشدا  ایدن گیداه    تعلد  دارد.   P. vulgarisو گونده   Phaseolusلوبیا بده جدنس   

 3/13کشور جهان با سطحی معدادل  011در بیش از  و مرکز و جنوب آمریکا است
 31شدامل   Phaseolusجدنس  (. Long et al, 2020)شود.  میلیون هکتار کشت می

،  P. vulgarisهدای   گیاه شامل گونده  گونه زراعی و وحشی است. پن  گونه از این
P. dumosus،P. coccineus ،P. acutifolius وP. lunatus     زراعی هسدتند، امدا

تنهددا گوندده زراعددی بددا بیشددترین سددطح زیددر کشددت اسددت. از   P. vulgarisگوندده 
 .P. albescens ،P هدای  تدوان بده گونده    مدی  P. vulgarisها بده   ترین گونه نزدیک

coccineus ،P costaricensis، P. dumosus ،P. parvifolius  وP. 

persistentus   ( 2014 ,.اشاره کردet alBellucci جد وحشی لوبیا گونه .)   ای بدا
 .P. vulgaris varی زراعی  باشد. در برخی منابع واریته نام مشابه گونه زراعی می

mexicanus  ای از گونده زراعدی    ، در برخی مندابع زیرگوندهP. vulgaris subsp. 

arborigineus  و در برخی از گونهP. arborigineus   به عنوان جد وحشدی لوبیدا 
 (. OECD, 2016نام برده شده است )

CIAT 0 (75110 ،)بددر اسدداس آخددرین آمارهددا مراکددز تحقیقددات بددین المللددی
USDA1 (00560آمریکددددددا ،)CENARGEN7 ( و 00159برزیددددددل )INIFAP0  
های منابع ژنتیکی لوبیدا جهدان را حفاظدت     بزرگترین کلکسیون (01661مکزیک )

                                                                                                                     

1-  The International Center for Tropical Agriculture 
2-  United States Department of Agriculture 
3-  Embrapa Genetic Resources & Biotechnology 
4-  National Institute of Research for Forestry, Agricultural and Livestock 
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نمونده ژنتیکدی    1000باندک ژن گیداهی ملدی ایدران      (.Debouck, 2014)کنند  می
 های ژنتیکی از انوا  سفید، قرمز، شیتی و اندوا   لوبیا را حفاظت می کند، این نمونه

شود که تنو  زیادی از نظدر صدفات دانده از جملده      های جیر رای  را شامل می رنگ
   .( 3 ل، اندازه، رنگ و طرح پوسته در آنها قابل مشاهده است ) شکلشک

دانه کداهش یابدد یدا زمدانی      0111های لوبیا به زیر زمانی که ذخیره بذری نمونه
زنی در طول آزمایش اولیه بعد از ورود نمونه به باندک ژن و قبدل    که درصد جوانه

بار  سال یک 6بذر )که هر ای قدرت حیات  از ذخیره سازی یا در زمان پایش دوره
 .نمونده ژنتیکدی نیداز بده احیدا دارد     درصدد  باشدد،    36ازم است انجام شدود( زیدر   

هدا   یها، باکتر قارچ نظیرزا  یماریتوسط عوامل ب بذری ریذخابراین زمانی که  عاوه
 (.Salcedo, 2008)یابد  شده باشند احیا ررورت میها آلوده روسیو و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هایژنتیکیلوبیاتنوعشکل،اندازهرنگوطرحبذردرنمونه-8شکل

 بانزژنگیاهیملیایران
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 افشانی و ایزواسیون  کنترل دگرگرده
لوبیای معمولی به دلیل مورفولوژی گل عمدتا خود گشن است. بدا ایدن حدال،    
گزارشاتی در زمینه دگرگشنی بده وید ه در گونده وحشدی یدا تشدکیل هیبریددهای        

 Phaseolusدر  جمعیددت هددای زراعددی  نظیددر هیبریدددهای طبیعددی بددین     طبیعددی

vulgaris ×P. coccineus  گددزارش شددده اسددت(OECD, 2016  وSalcedo, 

درصد گزارش  36تا  1میزان دگرگشنی در جمعیت های وحشی لوبیا بین  (.2008
وان زنبورها و حشراتی مانند تری س بعند  (.Ibarra-Perez et al., 1997)شده است 

هددای لوبیددای کشددت شددده در مجدداورت یکدددیگر حدداملین بددالقوه گددرده بددین بوتدده
هدای لوبیدا   دهد هنگامی که بوته های منتشر شده نشان می اند. گزارش شناسایی شده

با فاصله سه تا ده متر از هدم کشدت شدوند، دگرگشدنی در آنهدا بده صدفر نزدیدک         
 (. OECD, 2016)شود  می

معمدول نیسدت و بده صدورت پراکندده انجدام        اگرشه دگرگشدنی در ایدن گیداه   
شود و بستگی به عواملی نظیر ژنوتی  لوبیا، همزمانی گلدهی و شرایط محیطدی   می

دارد، اما به منظور حفظ یک ارشگی ژنتیکی ازم اسدت در زمدان احیدا بده وید ه در      
جمعیت های وحشی اقدامات احتیداطی انجدام شدود. ایدن میدزان بدرای تولیدد بدذر         

 ,OECD) در کشورهایی مانند کانادا و هند به ترتیب سده و پدن  متدر    گواهی شده

و در ایران این فاصله ده متر ذکر شدده اسدت) قنبدری و     (Salcedo, 2008و  2016
 (.0796همکاران، 
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 ییآب و هوا طیشراو  صل کاشتف

هدای    درجده حدرارت   و نسدبت بده  شدود   محصول فصل گرم محسدوب مدی   ایلوب
کندد در   را کندد مدی   اهید رشدد گ  نییپا ی. دمااستحساس پایین خیلی باا یا خیلی 

 یدر روزها اهانیکلی، گ طور کند. به می عیرا تسر رشد باا سرعت یکه دما یحال
جوانده   یو بدرا  حساس به سرما است اریبس این گیاهدارند.  یشتریب یکوتاه سازگار

برای اطمینان  گراد باشد. درجه سانتی 05-03حداقل دمای متوسط خا   بایدزدن 
 ترین شرایط رشد، در هنگام انتخاب زمدان کاشدت بایدد بده طدول روز و       از مطلوب

 روزه  بددون  سدرما و    011تدا   36دما توجه شود. بیشتر اندوا  لوبیدا بده فصدل رشدد      
 زدگی نیاز دارند. یخ

کندد و   رشدد مدی   یبه خدوب  گراد یدرجه سانت 16تا  06 یدر دما یمعمول یایلوب
نیز می باشد. اما  دمای   گراد یدرجه سانت 6/19دمای  تا ،دمال افزایش قادر به تحم

گل و جاف  تشکیلو تنش رطوبت در هنگام  آن بااتر از ایگراد  یدرجه سانت 76
 طیشدرا  شدود.  رشد مدی  ی در حالها و جاف ها گلاز  یادیتعداد زریزش منجر به 

متدر در طدول فصدل رشدد      یلد یم 611-761 ی، بارنددگ برای این گیداه  آل رشددهیا
 ییاید باکتر یماریب احتمال وقو به حداقل رساندن  یکم برا یهمراه با رطوبت نسب

گراد بدرای رشدد    درجه سانتی 06دمای کمتر از  (.Salcedo, 2008)است یو قارش
گدراد و حدداقل    درجده سدانتی   01. صفر فیزیولوژیک لوبیدا  استنامناسب  این گیاه

) کامدل و همکداران،    گدراد اسدت   درجه سدانتی  6لوبیا  دمای قابل تحمل برای بوته
0796.) 
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 بستر کشت یتخاب و آماده سازان

، خا  مناسب جهدت کشدت لوبیدا خاکهدای لدومی تدا لدوم رسدی،         کلی طور به
 .اسدت مناسدب   یو با زهکشد  6/5تا  pH 6/6 خوب،  یکیزی، با خواص فزیحاصلخ

دسدی زیمدنس بدر     1 شدوری  تنها می تواند تا جلظتو  استلوبیا حساس به شوری 
دسی زیمنس بر متدر شدرو    3/1کاهش عملکرد آن از شوری و نمایدمتر را تحمل 

و  کشدت  بسدتر (. بهتر است پس از آماده سازی 0796) کامل و همکاران،  شود می
بدرای   مرطدوب شدود.   کنواختیتا خا  به طور  شود یاریآب ، زمینقبل از کاشت
تدا حدد ممکدن بده ارتفدا       منطقده کاشدت    ا ارتفی ررورت دارد از گلدهاطمینان 
 یریجلدوگ  یبدرا و  باشد هیشباند  های ژنتیکی از آنجا منشا گرفته ای که نمونه منطقه
 در یک زمین صورت نگیرد.   یمتوال یدر سالها کشت ،ها یماریاز ب

)انددازه(   یتریل 3 یها لداناست از گ شده هیتوص، گلخانهها در  برای احیا نمونه
 در .باشدد فدراهم   شده یرشدد ر  یبدرا  یکداف  یتا فضا شودتر بذر استفاده به عنوان بس

باید زدوده شود، به ایدن منظدور    یصورت استفاده مجدد از گلدان، هرگونه آلودگ
شدده،   یردد عفدون  و  سیخد  ٪6کنندده   دیمحلدول سدف  در  قهدقی 6 به مدت گلدان
ه و ها شدن یدا ماسده ریختد     کف گلدان .شوند میخشک  ی وشستشو و آبکشس س 
پدددر  گلددددان ی لبددده ریدد متدددر ز سدددانتی 6-7حددددود تا لیبدددا خدددا  اسددتر سدد س  
 (. Salcedo, 2008)شوند می

 روش احیا و مدیریت زراعی 
 ی، در صدورت امکدان نمونده بدذر از منبدع اصدل      یکیژنت یک ارشگیحفظ  یبرا

اسدت. حدداقل تعدداد     دانده  31 احیا یبرا ازی. حداقل مقدار بذر مورد نبرداشته شود
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شه در دسترس نیست، به وی ه در زمانی کده ژرم پاسدم اهددایی اسدت در     همیبذر 
این صورت احیا  بر اساس میزان موجودی بذر در دسترس صورت می گیرد. یکی 

است، کده    .Phaseolus coccineus Lهای دگرگشن لوبیا،  گونه  از معدود گونه
و ، در یک دگرگشن اجباری است. برای به دست آوردن بدذر کدافی و حفدظ تند    

( sib-pollination)افشدانی گیاهدان بدا گیاهدان خدواهری       این گیداه از روش گدرده  

  (. Salcedo, 2008)شود استفاده می
ردیف بده   6-7هایی متشکل از  برای احیا لوبیا توصیه شده است بذور در کرت

متر در نظدر گرفتده    سانتی 01ها بهتر است  متر کاشته شوند. فاصله ردیف 6–1طول 
هدای هدرز    ها را با سرعت بیشتری پر کرده و مانع رشدد علدف   ها ردیف ا بوتهشود ت

 6-7متدر  و عمد  کشدت     سدانتی  71-11ها روی خطدو  کشدت    شوند. فاصله بوته
متدری کاشدته    سانتی 7-1متر است. در گلخانه، در هر گلدان سه بذر در عم   سانتی
کندد.   دو عدد تقلیل پیددا مدی  زنی و استقرار تعداد گیاهان به  شود و بعد از جوانه می

 گیدداه( اسددتفاده 61گلدددان ) 16بددرای اطمینددان از حفددظ تنددو  ژنتیکددی جمعیددت از 

در مزرعه تحقیقداتی باندک ژن گیداهی ملدی ایدران در       (.Salcedo, 2008) شود می
شدود.   کرج  به منظور احیا کشت  از اوارل اردیبهشت تا اواسدط خدرداد انجدام مدی    

 متدری و فاصدله   سدانتی  61متدری  بدا فاصدله ردیدف هدای       بذرها در عم  پن  سانتی

)واعظدی و همکداران،    شدوند  مدی  سدانتی متدری کشدت    16-11بوته ها روی خدط   
0791 .) 

به منظور جلوگیری از آسیب مکانیکی بدذرها، در مزرعده کاشدت بده صدورت      
هدای بدا تید  رشدد نامحددود و بااروندده از قدیم         شود. برای نمونده  دستی انجام می
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ای بدذر در بداای خدا  قدرار داده      (. در کشدت گلخانده  9شود )شدکل   اده میاستف
شدود و یدا از یدک بدذرکار بدرای ایجداد        شود و با فشار انگشت وارد خا  مدی  می

شدود تدا دانده     شود. پس از کاشت، خا  آبیداری مدی   سوراخ برای بذر استفاده می
 (.  Salcedo, 2008)قادر به جذب رطوبت باشد

دهدد.   هم به کود شیمیایی و هم به کود آلدی پاسدخ خدوبی مدی    لوبیای معمولی 
برای تعیین ورعیت حاصلخیزی خا  و نیاز کدودی آزمدایش خدا  بایدد انجدام      

کلدی،   طدور  شدود. بده   شود. در زمان نیاز به کود، کودهی در زمان کاشت انجام مدی 
هدای   شود خا  جنی از مواد آلدی باشدد زیدرا جمعیدت میکروارگانیسدم      توصیه می

 کند.   پروفیت افزایش یافته و به کاهش بروز بیماری در محصول کمک میسا
هدای هدرز حفدظ     ها بسدتر کاشدت بایدد عداری از علدف      برای استقرار بهتر نمونه

هدا   روز پدس از ظهدور گیاهیده    71-06شوند. مهمترین زمان در این خصوص  بین 
ه هدای هدرز بد    است. اگر محدودیت نیروی کارگری معضدل نباشدد، حدذف علدف    

هدای توصدیه شدده بده      کش صورت دستی قابل انجام است. در جیر اینصورت علف
های قبل از سبز شدن دانده رسدت، قابدل اسدتفاده هسدتند. ممکدن        وی ه فرمواسیون

است قبل از اینکه تاج پوشش گیاه کامل زمین را ب وشاند، تا سه بدار وجدین دسدتی    
خدودداری شدود، یدا بده حدداقل      یا مکانیکی ازم باشد. انجام وجین بعد از گلدهی 

 (.Salcedo, 2008)شود ها می برسد، زیرا موجب از بین رفتن گل
نسدبت بده   ظهور سده برگیده اول،   در مرحله  ای اهیهیگ استقرارهفته پس از  دو

بداقی   اهید گ کهدا اقددام شدود، در هدر موقعیدت کاشدت فقدط ید         کرتتنک کردن 
خدا  مرطدوب و ندرم باشدد تدا      انجام شدود کده    یزمان دیکار با نی. اگذاشته شود
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در حدین انجدام ایدن کدار بایدد مراقبدت        .باشد تر آسان و در آوردن گیاهان دنیکش
 بیماندده آسد   یبداق  هدای  گیاهیه ایشهیر ستمیها شکسته نشوند و به س شاخهشود تا 
 تدر  خندک که هدوا   اواخر بعد از ظهر ایصبح  لیاواسد. بهتر است تنک کردن در نر

 .ابدیکاهش  اهانیگبه  تنش وارد شدهتا است انجام شود 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هایژنتیکیلوبیادرمزرعهتحقیقاتیموسسهتحقیقاتاصاحوتهیکهکشتنمونه-9شکل
 هایژنتیکیلوبیکاباررونکدهنهالوبذربهمنظوراحیا)الفوواستفادهازقیمبرایاحیانمونه

 (IPK) درمزرعهبانزژنگیاهیآلمان                                
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برای داشتن گیاهانی سالم و با رشدد و نمدو مناسدب، آبیداری کدافی ردرورت        
شود، در هنگام گلددهی از   بارانی استفاده مییاری آب ستمیاز سدارد. در جاهایی که 

 (.Salcedo, 2008)ها کمتر حادث شدود  آبیاری زیاد خودداری شود تا ریزش گل
اسددتفاده از آبیدداری نشددتی، مقدددار آب مددورد نیدداز بسددتگی بدده بافددت و  در صددورت

های با بافت سدبک آبیداری    ساختمان خا  و شرایط آب و هوایی دارد. در خا 
هدای بدا بافدت سدنگین      ( و در خدا  0796روز  یکبار )کامل و همکاران،  0-7هر 

ن آبیداری در  ساعت ازم است انجام شود. میدزا  1آبیاری یکبار در هفته و به مدت 
 (.  Salcedo, 2008)زمان گلدهی بهتر است بیشتر شود

شود که کشت لوبیا  کلی برای جلوگیری از مشکات بیماری، توصیه می طور به
بعد از جات مانند ذرت، گندم یا سورگوم صورت پذیرد، و از کاشت لوبیا بعد از 

هدا از نظدر آفدات    سویا یا آفتابگردان خودداری شدود. هدر هفتده مدزار  و گلخانده      
حشرات بررسی شوند. در گلخانه اطمینان حاصل شود که خدا  یدا محدیط رشدد     
قبل از کاشدت بده درسدتی اسدتریل شدده اسدت و از آبیداری بدیش از حدد گیاهدان           

 (. Salcedo, 2008)خودداری شود

 سازی مدیریت برداشت وذخیره

زمدان  . انجدام شدود  هدا،   جداف  خدرد شددن   و شکوفا شددن قبل از برداشت باید 
 یصددا  جداد یای یدا بدا   ا توان با توجه به رندگ جداف قهدوه    یرا مها  رسیدن جاف
 باید به موقدع  . برداشتدر هنگام تکان دادن آنها تشخی  داد ها جاف یجغجغه ا
هدای   در نمونده  شدود.   یریآفدات جلدوگ  های محیطی و آسیب تنشتا از انجام شود

 56د برداشت زمانی انجام شدود کده   ها همزمان نیست بای ژنتیکی که رسیدن جاف
 کدرت برداشدت هدر    (. 0796) کامل و همکاران، درصد جافها رسیده باشند 66تا 
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هدای   شدود و جداف   انجدام مدی   اناهیبالغ از گ یها جاف دنیش بابه صورت دستی 
ای از جنس شیدت کده هدم     های پارشه کیسه ای یکاجذ یها برداشت شده درپاکت
شدوند   شدن قرار داده میخشک  یبرااند  برشسب زده شدهداخل و هم بیرون آنها 

درجده سدانتیگراد و رطوبدت     11این مرحله از خشک شدن در دمدای  (. 01) شکل 
هدا بده صدورت دسدتی انجدام       گیدرد. کوبیددن جداف    درصد صورت مدی  76نسبی 
شود تا به جنین دانه آسیب نرسد. این کار ممکن است از طری  باز کردن تدک   می

ا به صورت جداگانه با دست یا از طری  رربه زدن روی کیسده هدای   ه تک جاف
ها با یک میله کوشک انجدام شدود. بدذرهای آسدیب دیدده یدا        پارشه حاوی جاف

شدود. بدا مقایسده رندگ، شدکل و وزن       نابالغ و مواد گیاهی خارجی تمیز و جدا می
شدود.   د مدی صد دانه بذرهای احیا شده با نمونه اصلی هویت نمونده احیدا شدده تأیید    

بذر که حدداقل تعدداد ازم بدرای ذخیدره سدازی هدر نمونده ژنتیکدی          0111حداقل 
درجده   11( بدا درجده حدرارت    00کن ) شکل  است، شمرده شده و در اتا  خشک

شدوند تدا رطوبدت بدذرها بده       درصد قدرار داده مدی   11سانتی گراد و رطوبت نسبی 
 (. Salcedo, 2008)درصد برسد  9رطوبت نزدیک به 

 61ل از ذخیره سازی بذر آزمایشات معمول مانند آزمون قوه نامیه با کداربرد  قب
شود. تا زمان آماده شددن   دانه انجام می 111های سامت بذر با کاربرد دانه و تست

 6نتای  آزمایشات زنده ماندن و سدامت، بدذرها در ظدروف پاسدتیکی در دمدای      
 36نامیده بداای    د آزمایشات، قدوه پس از تأیی شوند. گراد نگهداری می درجه سانتی

هدا   های قارشی، باکتریای و ویروسی، نمونده  درصد و عاری بودن نمونه از آلودگی
 01گراد و رطوبدت نسدبی    درجه سانتی 06کن با درجه حرارت  های خشک در اتا 

درصدد مدی رسدند، قدرار داده      5درصدجایی که بذرها به سطح رطوبت نزدیک به 
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( و یدا در شدرایط   01ف شیشه ای حاوی سیلیکاژل ) شکل شوند. س س در ظرو می
 شوند.   شوند و به سردخانه منتقل می های آلومینیومی بسته بندی می خا و در فویل

 ایلوب یوحشهای  گونه ایاح

دارندد کده در    کمتدری  یها کلی دانه طور به ایلوب یوحشهای  های گونهتیجمع
زندی بده    جوانده  یبدرا  اید هستند  یجهسطح خواب قابل تو یموارد هنوز دارا یبعض
شدوند. بده ایدن     قبل از کشت بدذر هدا رددعفونی مدی    دارند.  اجیاحت یخاص طیشرا

بده   شدوند، سد س   قدرار داده مدی   درصدد  61در الکل  قهیدق 0به مدت  منظور بذرها
 تی وکلردر محلول هی قهیدق 6به مدت  و پس از آن در قارچ کش قهیدق 01مدت 
، یدر ظروف پتر یکاجذ صاف یرا رو بذرهاشوند.  اده میدرصد قرار د 6/1 میسد
 یکیسداعت تدار   05روشنایی وساعت  3 فتوپریود با گراد یدرجه سانت 71 یدر دما
بده  هدا   شده، گیاهیده   شده و سداقه   شوند. بعد از ظهور ریشه ژرمیناتور قرار داده میدر 
ه که به صدورت سدبکی کدوددهی شدد     لیخا  استر حاوی یکیپاست یها گلدان
هدا و اینکده تید  بااروندده و یدا       نمونده  بده عدادات رشدد    بستهیابند.  میانتقال  باشد

شود و یا فاصله مناسب بین گیاهان در نظدر گرفتده    خوابیده دارند از قیم استفاده می
از  متدر  سدانتی  71-11ها با فاصله گلدان. شود لیتسه ،رشد خوب شرایطتا  شود می

هدای شدکوفا دارندد.     جاف یوحش های نمونهاز  یخبرشوند.  یکدیگر قرار داده می
تدا بدذرها    شدود انجدام  باید نظارت روزانه  بنابراین برای جلوگیری از اتاف بذرها،

در مددیریت پدس از برداشدت کلیده      شدوند. ها برداشدت   شدن جاف شکوفاقبل از 
 (. Salcedo, 2008)های زراعی باید رعایت شود موارد مطرح شده برای نمونه
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 های ژنتیکی عدس ماحظات احیا نمونه
ان و عمدتا در میلیون هکتار در سطح جه 0/0عدس در سطحی معادل

شود. از نظر سطح زیر کشت و  ای و به صورت دیم  کشت می های حاشیه زمین
ای مهم در  تولید این گیاه  هندوستان اولین رتبه را دارد.  عدس سومین لگوم تغذیه

ای است که اهلی شده است   ترین لگوم تغذیه شود و قدیمی جهان محسوب می
(Malhotra et al., 2019.)  

 نمونه 05111آخرین آمارها منابع ژنتیکی عدس جهان بالغ بر   بر اساس
ایکاردا با  شوند . نگهداری می ایدر سراسر دن ژنبانک  01ژنتیکی است که در 

نمونه ژنتیکی از وحشی عدس  517نمونه ژنتیکی عدس زراعی و  07916
المللی بیشترین  بزرگترین کلکسیون این گیاه دارد. در این کلکسیون بین

خیز انجام  عدس از جرب آسیا، ناحیه هال حاصل یکیمنابع ژنت یبرا یورآ عجم
و بانک ژن گیاهی ملی ایران با  6160های ژن استرالیا با داشتن  بانک شده است.
های دوم و سوم را از نظر منابع ژنتیکی این گیاه  نمونه ژنتیکی به ترتیب رتیه 7111
های بعدی قرار  در رتبهند به ترتیب ، ، روسیه  و هUSDAهای ژن  بانکدارند. 
  (.  Malhotra et al., 2019)دارند

ایدن گونده دارای دو    تعلد  دارد.  L. culinarisگونده    lentilعدس بده جدنس    
و جدد وحشدی آن   ( 07)شکل  L. culinaris ssp. Culinarisعدس زراعی زیرگونه

ایدن گونده، پدن      بدر  ه. عداو باشدد  می  L. culinaris ssp. orientalisیعنی زیرگونه
و   .L. odemensis ،L. ervoides  ،L. nigricans ، L. tomentosusگونه شدامل  
L. lamottei هدای  گونه شناسان برای عدس تعریف شده است. البته برخی گیاه L. 

odemensis  وL. tomentosus های دیگری از را به عنوان زیرگونه L. culinaris  
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(. Ferguson et al., 2000)اندد  س شهار گونه ذکر نمودهعنوان نمودند و برای عد
حدوض ژندی اولیده ایدن گیداه محسدوب        L. Culinarisگونده  هدای  تمامی زیرگونه

های ژندی   حوض L. lamottei و L. nigricans وL. ervoides های شوند. گونه می
  .(Street et al., 2008c)دهند ثانویه و ثالثیه را تشکیل می
 در برگیددده دی در صدددفات مورفولدددوژیکی تعددددادتندددو  بسدددیار زیدددا

بدذر ) شدکل    رندگ و طدرح   (،انددازه، 07های گل و خوشه ) شدکل   برگ،وی گی
و فنولدوژیکی در مندابع ژنتیکدی     صدفات زراعدی   دانه، و 011 وزن (، رنگ ل ه،00

 ,.Pouresmael et alو  0790عدددس وجددود دارد ) پوراسددماعیل و همکدداران، 

2018.) 
 
 
 
 
 
 
 
تعکدادتنوعطولراکی وتعدادوشکلبرگچه)الفو،رنگگل،طکولد گکلو-03شکل

هایعدسوحشیبانزگلدرخوشهووجودیاعد وجودزائدهداسیشکل)بودرنمونه
 و0390)پوراسماعیلوهمکاران،ژنگیاهیملیایران

 
 
 
 
 

(ب) )الف(  
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دازهدانه،رنگوطرحپوستهبذردرمنابعژنتیکیعدسبانزژنگیاهیتنوعان-00شکل
و0381)جعفرآقایی،ملیایران

دانه کاهش یابد یا زمدانی   0111های عدس به زیر زمانی که ذخیره بذری نمونه
زنی در طول آزمایش اولیه  بعد از ورود نمونه به باندک ژن و قبدل    که درصد جوانه

باشدد ،  درصد  91زمان پایش دوره ای قدرت حیات بذر زیر  از ذخیره سازی یا در
همده گونده هدای عددس      (.Street et al., 2008c) نمونه ژنتیکی نیاز بده احیدا دارد  
هدای ژنتیکدی بددون در نظدر گدرفتن ماحظدات        خودگشن هستند و لذا احیا نمونده 

 خاصی قابل انجام است. 

 ییآب و هوا طیشراو  صل کاشتف

ا و خشکسالی مقاوم اسدت و بده بارنددگی کدم تدا متوسدط       عدس نسبت به گرم
میلی متر( با یک دوره خشک پایدار  در فصدل بهدار بدرای اطمیندان از      711-061)

شدود کده در محدیط     رسیدن نیاز دارد. احیا این گیاه در طی فصل بارانی انجدام مدی  
ن قابدل  ای، این زمان مصادف با زمستان است. پس از اولدین بدارا  های نو  مدیترانه

توجه در فصل و زمانی که احتمال می رود بارندگی های بعدی وجود دارد نسدبت  
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هدایی کده فصدل بارنددگی بدا آب و      شود. در محیط به کاشت این گیاه مبادرت می
هدا، در   هوای گرم و مرطوب همزمان اسدت بدرای  کداهش فشدار آفدات و بیمداری      

شدود.   اه  کاشدته مدی  فصل پس از بارنددگی، کده دمدا و رطوبدت پدایین اسدت، گید       
روزهای کوتاه فصل پس از بارندگی همینین امکان گلدهی و تشدکیل دانده را در   

در ایران،  (.Street et al., 2008c)کند  های ژنتیکی حساس به نور فراهم می نمونه
پذیر است و برای احیا کاشت بهداره در اواخدر اسدفند    کاشت بهاره این گیاه امکان

 شود. ماه انجام می

 بستر کشت یتخاب و آماده سازان

 pH  6/6و نرمدال بدا   ی، آبرفتد نیسدنگ  یاز خاکهابرای احیا  صورت امکان  در
خا  و کلوخه شکنی برای فدراهم سدازی    برگرداندن و  یعم شخم .شوداستفاده 

ای دارد. بدرای   دسدت بدرای کاشدت عددس اهمیدت وید ه       یک بستر صداف و یدک  
در زمان کاشدت   دیا  بادر زمان کاشت، خ مناسب رطوبت خا  رهیذخاطمینان 
 یومید فوزار یپ مردگد  .هرز باشدد  یها از علف یداشته باشد و عار یخوب یزهکش
ایدن بیمداری از    عددس اسدت. کنتدرل   زمان احیا  در کننده اصلیمحدودعامل  کی

 -جدات   ؛بده عندوان مثدال   طری  سواریزاسیون خا  مزرعه و یدا تنداوب کشدت    
ای پیشددنهادی بددرای فددار  آمدددن بددر ایددن مشددکل مددی راهکارهدد شیددآ –حبوبددات 
 (.Street et al., 2008c)باشند

 روش احیا و مدیریت زراعی 
تیمدار  کدش مناسدب    کش و حشره ها با قارچبرای احیا، بذرهای عدس ابتدا بذر

هدای بدومی، بدرای     هایی که تنو  زیادی دارندد مانندد تدوده   تیجمع شوند. برای می
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 0( بده طدول   فید دانه در هدر رد  111) فیشده در شهار رد دانه کاشته 311از  احیا
 711هسدتند، حدداقل    مواد پیشرفته اصاحی کده خدال    ی. براشود میمتر استفاده 
 06 حداقلشود.  بذر کاشته می یکاف ریمقاد بذر برای تامین 01111–3111 ایگرم 
 91رهدای آزمایشدی بدا یکددیگ     کدرت فاصله باشدد و فاصدله    ها ردیف نیمتر ب سانتی
شدده   یطراحد هدای بدذر کدار مناسدب و     نیاز ماش در نظر گرفته شود. اگر متر سانتی
صداف   بسدتر در بذرها  ماًیشود، مستق کوشک استفاده می یقاتیتحق های کرتی برا

. در شدوند  کاشدته مدی  متدر   سدانتی  7در عمد   متدری و   سانتی 7-6/1بذرها در فاصله 
 بدا متدر بداز کدرده و بدذرها      سانتی 7را به عم  حدود  ارهای، شیدستت صورت کاش
 . (06شوند) شکل  کاشته می گریکدیمتر از  سانتی 7فاصله 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



هایژنتیکیعدسدرمزرعهبانزژنگیاهیملیایرانبهمنظوراحیاکشتنمونه-05شکل
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قبل از  یها کش علف، عاوه بر امکان استفاده از هرز یها علف تیریمدبرای  
 هید مراحدل اول  ، درباشدد در دسترس ی که کولتیوارتور مکانیکی ر صورتد استقرار،
 یدر مراحل بعدد شود.  شخم زده می کولتیواتور ها را دوبار با بین ردیف ،اهیرشد گ
شود. گیاهان خارج از تی  و بوتده   به صورت دستی انجام میهرز  یها علف وجین

 وند.  ش اند حذف می هی کشت رشد کردها هایی که خارج از ردیف
در  لدوگرم یک 011 بده میدزان  فسدفات   ومیآمون ید هیپا برای کوددهی از جلظت

های ژنتیکی قبدل از   مناسب نمونهزنی  جوانهشود. برای اطمینان از  استفاده میهکتار 
در صدورت لدزوم    یلد یتکم یارید آب .شود می یاریآب نیزم پس از کاشتو  کاشت 
خشدکی  دشدار تدنش    دینبا اهانی. گشود میاعمال  یبذر کاف تولیداز  نانیاطم یبرا

 شدود  یریهدا جلدوگ   پر شددن جداف  و یا عدم  ها جاف ای ها گلاز ریزش  تاشوند 
(Street et al., 2008c.) 

 سازی مدیریت برداشت وذخیره

ریزند نشان دهنده بلوغ اسدت   شوند و می های قدیمی زرد میهنگامی که برگ
. در ایدن زمدان هنگدام لدرزش     شدوند  هدا برداشدت مدی    و هنگام خشک شدن جاف

تدوان بده    شدود. برداشدت را مدی    ها خشکی با صدای جغجغده نشدان داده مدی    جاف
صورت دستی و یا توسط دستگاهی که برای قطعات آزمایشی طراحی شدده اسدت   

کدن اسدتفاده کدرد.     انجام داد. برای بهبود قابلیت برداشت، می توان از مواد خشک
هدای   شود تدا بلدوغ کداماً یکنواخدت شدود، جداف       استفاده از این مواد موجب می

های هدرز سدبز از بدین رفتده و برداشدت زودتدر        دیرتر تشکیل شده نیز رسیده، علف
کن زمانی است که محصول شرو   انجام شود. بهترین زمان استفاده از مواد خشک

روز پدس از اسدتفاده از    01-6کند. بسته بده شدرایط آب و هدوایی،     به زرد شدن می
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 (.Street et al., 2008c)کن، محصدول آمداده برداشدت خواهدد بدود       خشک مواد
های مکانیکی و یدا بده روش دسدتی و بدا اسدتفاده از       پس از برداشت بذرها با جربال
ها وارد شدود پدا  شدده و     که کمترین آسیب به نمونه الک های مناسب، به روشی

 سازی آماده می شوند.  برای ذخیره

 احیا گونه های وحشی 
 سدفالی کوشدک   یهدا  گلخانه گلدان طیتحت شراهای وحشی  برای احیا نمونه

 متر( با مخلدو  خدا  و ماسده    سانتی 71عم  و  متر  سانتی 71قطر  )به یکیپاست ای
جدذب آب و   یبدرا (. 05باشدند) شدکل    مناسدب مدی   0بده   7اتوکاو شده به نسبت 

یدز خدراش داده شدده و بده     هدای ر  اسکال ل و یا سمبادهدانه با سطح ، بهتر زنی جوانه
پوراسدماعیل و   شدوند) ور مدی  ساعت در آب در دمای محدیط جوطده   03-10مدت 

در  شدود و  برای احیا هر نمونه در نظر گرفته مدی  دانه 61حداقل (. 0790همکاران، 
بافاصدله پدس از کاشدت و    شدود.   کاشته می متر سانتی 1هر گلدان دو دانه در عم  

بلدوغ بدذر، هدر     یدر ابتدا .شوند می یاریها آب گلدانبار یکروز  5-6هر  آن بعد از
(. 06شود) شکل  بسته می اهیگ هیو از پا ده شدهمش سبک پوشان سهیک کیبا  اهیگ

دسدت   به صورت اهیکل گ یا پارشه سهی، با کبه مرحله بلوغ رسید اهیکه گ یهنگام
گیاهدان  سدازی نظیدر    و مراحل پس از برداشدت و ذخیدره   .شود مینخورده برداشت 
با توجه به اینکه ریزش و شدکوفاری   (.Street et al., 2008c)شود زراعی دنبال می

شددود، در صددورت عدددم  جدداف در همدده گوندده هددای وحشددی عدددس مشدداهده مددی
های رسیده باید  های مش پایش گیاهان و برداشت متناوب جاف دسترسی به کیسه
  مد نظر قرار گیرد.
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جلوگیریازریزشبذرهایاحیاشده
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 بلبلی چشم های ژنتیکی لوبیا ماحظات احیا نمونه
روز(  011تدا   91اله با رشد سریع )دوره رشدد  س بلبلی از بقوات یک لوبیا ششم

 761تدا   61همزیستی این گیداه بدا بداکتری هدای ریزوبیدوم موجدب تثبیدت           است.
کیلدوگرم از   31تدا   01کیلوگرم در هکتار نیتروژن اتمسفری می گردد  که حددود  

این مقدار به عندوان منبدع طبیعدی نیتدروژن معددنی در خدا  رسدوب  کدرده و بده          
منشدا ایدن گیداه آفریقدا      (. Nkhoma et al., 2020)کندد  کمک میسامت خا  

 است و یکی از محصوات اصلی در اکثر کشورهای آفریقایی است.
 V.unguiculataو گونده    Vigna، زیر جنس Vignaبلبلی به جنس  لوبیا ششم 

، Haydonia ،Ceratotropisشددامل پددن  زیددر جددنس    Vignaتعلدد  دارد. جددنس  
Plectrotropis ،Lasiospron  وVigna   و بیش از صد گونه وحشی است. در ایدن

 Vignaو  Ceratotropis  ،Plectrotropisجنس ده گیاه زراعی از سه زیدر جدنس   
اهلی شده است و لدذا جنسدی اسدت کده از نظدر زراعدی خیلدی مهدم اسدت. گونده           

V.unguiculata   متشددددکل از شهددددار زیرگونددددهunguiculata  ،stenophylla ،
dekindtiana  وtenuis  باشدد. زیرگونده    میunguiculata     تنهدا زیرگونده زراعدی

 Takahashi et)باشدند  بوده و سه زیرگونه دیگر خویشاوندان وحشی این گونه می

al., 2016) زیرگوندده .unguiculata خددود بدده شهددار گددروه کولتیددواری(CV-gr) 
unguiculata ،Biflora ،Sesquipedalis  وTextilis گدددروه شدددود تقسدددیم مدددی .
  (.Oyatomi et al., 2016)باشد ترین گروه می متنو  unguiculataکولتیواری 
نموندده ژنتیکددی لوبیددا ششددم بلبلددی در بانددک هددای ژن جهددانی  75737بددالغ بددر  
 06165بدا   0شود. موسسه بین المللی کشاورزی در منداط  گرمسدیری   نگهداری می

                                                                                                                     

1- IITA; International Institute of Tropical Agriculture  
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شدترین تعدداد مندابع ژنتیکدی     نمونه ژنتیکی وحشدی بی  0303نمونه ژنتیکی زراعی و 
این گیاه را حفاظت می کندد. بعدد از آن باندک ژن موسسده تحقیقدات کشداورزی       

 0906و  5111، 3107آمریکا، دانشگاه کالیفرنیا و باندک ژن روسدیه بده ترتیدب بدا      
 (. Fatokun et al., 2018) هدای ژن ایدن گیداه را دارا هسدتند     اصدلی تدرین باندک   

آوری  نمونه ژنتیکی لوبیا ششم بلبلدی جمدع    011تعداد  بانک ژن گیاهی ملی ایران
 هددای ژنتیکددی  شددده از مندداط  مختلددف کشددور را حفاظددت مددی نمایددد، ایددن نموندده

 (و رندگ و بافدت بدذر   03عاوه بر تنو  از نظر صدفاتی نظیدر رندگ گدل ) شدکل      

 (،  از نظددر صددفاتی نظیددر زیسددت تددوده، تعددداد جدداف در بوتدده، تعددداد 09) شددکل 

 ای هستند جاف، طول جاف و وزن صد دانه  نیز دارای تنو  قابل ماحظهدانه در 

 (. 0011) پوراسماعیل و همکاران، 
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 بلبلیهایژنتیکیلوبیاچشممبذردرنمونهتنوعاندازه،شکل،رنگوچش-09شکل

و0011)پوراسماعیلوهمکاران،بانزژنگیاهیملیایران

بلبلی کافی نباشدد، یدا هنگدامی کده      ششم های لوبیا زمانی که ذخیره بذری نمونه
هدای پایده    زنی در کلکسیون ای قدرت حیات بذر درصد جوانه در زمان پایش دوره

 ,.Dumet et al)باشدد نمونده ژنتیکدی نیداز بده احیدا دارد        صدد در 66یا فعدال زیدر   

2008.)   
 کنترل دگرگرده افشانی و ایزواسیون 

 درصدد 1 تدا  امدا  شدود  گشدن محسدوب مدی    خدود  زیدادی  حد تا بلبلی ششم لوبیا
. میدزان دگدر گشدنی بسدته بده زیرگونده       است شده گزارش دگرگشنی در این گیاه

درصدد نیدز    6/9ایدن گیداه دگرگشدنی تدا      متفاوت است و در جمعیت های وحشی
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و توصدیه شدده اسدت عمدل احیدا در      (. Mens et al., 2017) گدزارش شدده اسدت   
انجام شود، اما معموا این کار در مقیاس های احیدا مدورد    0شرایط دور از حشرات

هدای   نیاز جیرعملی است. در صورت وجود امکان ایزواسیون در هنگام احیا قفس
هدا قدرار داده    هدای گدل روی کدرت    رحلده شدرو  تشدکیل جوانده    افشانی در م گرده
 7هدای بدا منفدذ     نمونده ژنتیکدی وجدود دارد. از تدوری     61شوند و در هر قفدس   می
شدود. در روش دیگدر، از    ها استفاده مدی  تر برای پوشاندن قفس متر یا کوشک میلی

ی ژنتیکدی  هدا  متدر، بدین نمونده    61متر، و ترجیحاً  11فاصله فضایی با فاصله حداقل 
 (.  Dumet et al., 2008) شود استفاده می

 فصل کاشت و شرایط آب و هوایی

بلبلی با شرایط گرم و خشک سازگار هستند. کشت  ششم های زراعی لوبیا گونه
این محصول به دلیل توانایی زنده ماندن در خاکهای با حاصلخیزی کدم و  تحمدل   

بلبلدی بده    است. مقاومت لوبیدا ششدم   خاکهای قلیایی ،  در اکثر مناط  موفقیت آمیز
های با حاصلخیزی پارین به علت قدرت تثبیت نیتروژن باای آن است. لوبیدا   خا 

گدراد نیداز دارد و در    درجده سدانتی   03ششم بلبلی برای رشد و نمو به دمای بداای  
(.  Dumet et al., 2008)گراد بهترین رشد را دارد  درجه سانتی 71تا  11دمای بین 

کرد این گیاه بستگی به میدزان تشعشدع و دمدا طدی مراحدل رشدد زایشدی دارد.        عمل
گراد موجب کداهش   درجه سانتی 76گراد و دمای باای  درجه سانتی 10دمای زیر 

شود. بیشترین نیاز حرارتی ایدن گیداه طدی دوره     تعداد دانه و جاف در این گیاه می
درجده   10ای کمتدر از  هدا در دمد   گلدهی و رسیدگی دانده اسدت و رسدیدگی دانده    

                                                                                                                     

1- insect-proof conditions 
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(. ایدن گیداه   0796گراد به خدوبی انجدام نمدی شدود )سدخاوت و همکداران،        سانتی
کند. ایدن گیداه را    تواند تحمل  شرایط بیش از حد مرطوب، سرما یا یخبندان را نمی

توان در فصول بارانی یا در فصول خشک با اعمال آبیاری کاشت. به طور کلدی   می
ا بده سدایت جمدع آوری دارد بدرای احیدا ایدن گیداه        محیطی که بیشترین شدباهت ر 

 (.  Dumet et al., 2008) شود مطلوب ارزیابی می

 انتخاب و آماده سازی بستر کشت

بلبلی به عنوان یک گونه زراعی  فراموش شده و یا کم بهره بدرداری   لوبیا ششم
شود و  اطاعات محدودی در مورد روشدهای زراعدی و کشدت     شده  محسوب می

هدای   بلبلدی خدا    ششدم  اگرشده لوبیدا   (.Mfeka et al., 2019)ن وجود داردبذر آ
تواند تحمل نماید، اما در زمدین مسدطح یدا بدا شدیب مایدم،        اسیدی و قلیایی را می
نزدیک به خنثی، با زهکشدی مناسدب بهتدرین رشدد را      pHشنی با  خا  های لومی

هدا و ایجداد    ن کلوخده دارد.  قبل از کاشت، عملیات زراعی شامل شخم، از بین برد
لوبیا ششم بلبلی حساس بده   (. Dumet et al., 2008)شود ها انجام می جوی و پشته

دسدی زییمدنس بدر متدر اسدت لدذا  در زمدان         7/0شوری است و آستانه تحمدل آن  
آب آبیاری از این میدزان پدایین تدر     ECآبیاری باید به ین مورو  توجه داشت که 

 (.   0796باشد )سخاوت و همکاران، 

 روش احیا و مدیریت زراعی 
 31بلبلددی دو ردیددف شهددارمتری بددا کدداربرد  ششددم بددرای احیددا هددر نموندده لوبیددا 
کاشدته   ردیدف  بدین  متدر  سدانتی  66 ردیدف و  هدر  در دانه 01 (،دانه 61 حداقل)دانه
متدر در نظدر گرفتده     سدانتی  7-1 متر و عم  کاشت سانتی 11فاصله بوته ها . شود می
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کدش   قدارچ  با کاشت از قبل شود. بذرها بذر کاشته می وراخ دوشود و در هر س می
معمدول و مرسدوم    کاشدت  شوند. روش می تیمار( مانکوزب مثال عنوان به) مناسب
 هدای ژنتیکدی تعدداد بدذر     اما در مدواردی کده نمونده    .است مستقیم کاشت این گیاه
دار  جوانده  ورانکوبدات  در بدذرها ، پایین است زنی نمونه ژنتیکی جوانه یا دارند کمی
 در گدره  5-6 حدداقل ) کوشدک  گیاهان شوند و س س کاشته می گلدان در و شده
مفکدا و همکداران      (.Dumet et al., 2008)شدوند  منتقل می مزرعه به( اصلی ساقه

(Mfeka et al., 2019)   هدای   گزارش کردند اندازه دانه سرعت جوانه زندی نمونده
دهد و در خا  های لدومی ماسده ای جوانده     بلبلی را تحت تاثیر قرار می لوبیا ششم

 شود. زنی سریع تر از خا  های رسی ماسه ای انجام می
شدود،   احیا ایدن گیداه در گلخانده انجدام مدی      (IPK)در بانک ژن گیاهی آلمان 

( و در 11شود)شدکل   عدد بذر برای احیدا هرنمونده ژنتیکدی کشدت مدی      31حداقل 
کمتدر بدذر و یدا از احیاهدای مختلدف      صورتی که موجودی بذر کافی نباشد تعداد 

 شود. استفاده می

 

 

 

 

 

 

 
 

 

بهمنظوراحیا(IPK)بلبلیدرگلدانوگلخانهدربانزژنآلمانکشتلوبیاچشم-21شکل
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 هدرز  هدای  وجین علف بار سه یا دو رشد فصل در است ممکن، متوسط طور به
یاه بستگی بده شدرایط آب   نیاز این گ رد نظیر سایر گیاهان میزان آب مو .باشد ازم

 0 تدا  1 هفته هر بار در بار آبیاری دو خشک فصل و هوایی و بافت خا  دارد. در
تدرین آبیداری در ایدن گیداه،      مهم  (.Dumet et al., 2008) است نیاز ساعت مورد

آبیدداری پددس از کاشددت و آبیدداری در مرحلدده پددر شدددن داندده اسددت) سددخاوت و    
 نددارد. شدرا کده مانندد     زیداد  ازتده  کود به لی نیازیبلب ششم (.  لوبیا0796همکاران، 
 ایجداد  های ریزوبیوم خاص باکتری یک با همزیستی رابطه این گیاه ،حبوبات سایر
از طرید  تثبیدت نیتدروژن اتمسدفری تدامین       را خدود  کند و نیتدروژن مدورد نیداز    می
منداط    در همه معمول طور به بلبلی ششم لوبیا ریزوبیوم همزیست با کند. اگرشه می

دهدی بدذرها بدا     نددارد پوشدش   این باکتری وجود که اما در مناطقی ،است گسترده
 برای رفع نیاز گیاه به فسفات، کدود  .بود خواهد ریزوبیوم اختصاصی این گیاه مفید

 51 بدده میددزان (SSP) سدداده سددوپر فسددفاتماننددد دی آمونیددوم فسددفات و  فسددفاته 
 در کیلدوگرم  16بده میدزان    (TSP) تری دل  سدوپر فسدفات  هکتدار و یدا    در کیلوگرم

    (.Dumet et al., 2008) باشد هکتار مورد نیاز می

 سازی مدیریت برداشت وذخیره

روز پس  011تا  51بسته به زمان بلوغ گیاهان، زمان تقریبی برداشت در مزرعه 
ای مایدل   های یک نمونه قهوه جاف درصد 96از کاشت است. برداشت زمانی که 

(. زمدانی کده رسدیدن    09گیدرد )شدکل    ه صدورت دسدتی صدورت مدی    به زرد شد ب
ها در یک نمونده ژنتیکدی بده صدورت همزمدان نباشدد ردرورت دارد بدرای          جاف

هدای ایدن گیداه، برداشدت در      جلوگیری از اتاف بذرها به دلیل شدکوفا بدودن نیدام   
شندین مرحله انجام شود.  برای اطمینان از حفظ یک ارشگی ژنتیکی نمونده کشدت   
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شود . به عنوان یک اصل کلی،  ده، بذرهای همه گیاهان کشت شده برداشت میش
 تعداد بذر مساوی از بیشترین تعداد ممکن از  

تا حد ممکدن بداا    (Ne)شود تا اندازه موثر جمعیت  گیاهان مادری برداشته می
 (.  Dumet et al., 2008) نگه داشته شود

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 در مزرعه بانک ژن گیاهی ملی ایران به منظور احیا،  بلبلی  چشم کشت لوبیا -18شکل 

 دهد ها برای برداشت را نشان می های زرد رنگ آماده بودن کرت غاف

شدوند و سد س    ها در گلخانه در زیر سایه خشک مدی  در صورت امکان، جاف
شدوند. بسدته بده     به صورت دستی یا با استفاده از دستگاه خرمن کدوب کوبیدده مدی   

شوند . پدس از انطبدا  هویدت نمونده      بذرها با دمنده یا با دست تمیز میمقدار بذر، 
 06-01کن با رطوبت نسبی  ژنتیکی احیا شده با نمونه اصلی، بذرها در اتا  خشک

شدوند   هفته  قرار داده مدی  01تا  0گراد به مدت  درجه سانتی 03-05و دمای درصد
عدد بذر از هر نمونده   11وی نامیه ر برسند. تست قوهدرصد 3-6تا به میزان رطوبت 
گدراد   درجده سدانتی   11-71زنی در ظروف پاسدتیکی در دمدای    روی کاجذ جوانه
هدای پایده و فعدال     سدازی در سدردخانه   گیرد و س س بذرها برای ذخیره صورت می
 شوند.  آماده می
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 های ژنتیکی ماش ماحظات احیا نمونه
میلیدون هکتدار    5از  یکی از مهمترین حبوبات خوراکی است که در بیش ماش

زیر کشت جهانی حبوبات( رشد می کند.  از سطح  ٪6/3در سراسر جهان )حدود 
کشورهای  شین ، هند ، بنگادش ، پاکستان و برخی از کشورهای جندوب شدرقی   

مداش بدا      (.Hou et al., 2019)آسیا بیشترین سطح زیر کشدت ایدن گیداه رادارندد    
هکتدار نیتددروژن جددوی در جنددی سدداختن و   کیلددوگرم در 019تددا  63تثبیدت سدداانه  

باروری خا  نقش دارد. بعاوه به صدورت یدک گیداه پوششدی در جلدوگیری از      
 فرسایش خا  نقش دارد. 

تعلد    V. radiataو گونده   Ceratotropisو زیدرجنس    Vignaماش به جدنس  
. سه زیرگونده بدرای جدنس مداش تعریدف شدده       (Takahashi et al., 2016)دارد 

الددف( و دو  10زراعددی )شددکل  (V.radiata subsp. radiata)گوندده اسددت، زیر
 (V. radiata subsp. glabra و V. radiata subsp. Sublobata)زیرگوندده 

بده آسدانی بدا زیرگونده      کده   V. radiata var. sublobataوحشی هستند. زیرگونده 
 زراعددی قابددل تاقددی اسددت بدده عنددوان جددد وحشددی ایددن گیدداه معرفددی شددده اسددت 

(Singh, 2013 .) 
در خصوص منشا گیاه ماش اختاف عقیده بین محققین مشاهده می شود. ایدن  

سازی این  گیاه  عمدتا در هند، شین و آسیای جنوب شرقی کشت می شود و اهلی
هند بده صدورت جداگانده  ، رخ     گیاه  براساس اندازه دانه در شمال جربی و جنوب

ذکدر کردندد کده     (Tomooka et al., 1992) داده است.  امدا تاموکدا و همکداران   
 Vigna اهلی سازی مداش در ایدران اتفدا  افتداده جدایی کده جدد آن یعندی گونده         

radiata subspecies sublobata حضور دارد. اسام و همکاران (Islam et al., 
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نیز منشا ماش را کشدورهای خشدک مانندد افغانسدتان، عدرا  و ایدران ذکدر         (2016
  نمودند.

بزرگترین کلکسدیون مداش را در جهدان     0ین المللی سبزیجاتمرکز تحقیقات ب
نمونه است کده بدا در نظدر     5601های ژنتیکی ماش در این مرکز  دارد. تعداد نمونه
نمونه مدی رسدد. در ایدن مرکدز کلکسدیون       9509این تعداد به  1هاگرفتن زیر نمونه

د از ایدن  درصد  11نمونه ژنتیکی  بدا انتخداب تصدادفی     0030هسته ماش متشکل از 
هدای کلکسدیون اصدلی بدر اسداس مختصدات جغرافیدایی محدل جمدع آوری           نمونه
نمونده   139ها و هشت صفت فنوتی ی و کلکسیون هسته کوشدک متشدکل از    نمونه
  SSR تجزیه ژنتیکی کلکسیون هسته با استفاده از بیسدت  نشدانگر  از طری  ژنتیکی 

ژن ملدی شدین بدا بدیش از     بانک (. Schafleitner et al., 2015)تشکیل شده است
نمونده   0671و بانک ژن هند بدا  ( Bansal et al., 2019)نمونه ژنتیکی ماش 6111

دارندد   های جهانی ایدن گیداه   های بعدی را در میان کلکسیون ژنتیکی به ترتیب رتبه
(Bisht and Singh, 2013.)    کلکسیون ماش بانک ژن گیاهی ملی ایدران متشدکل
هدای ژنتیکدی    آوری شده از سراسر کشور است، نمونده  نمونه ژنتیکی جمع 711از 

این کلکسیون از نظر صفات عملکرد دانه، زیسدت تدوده، وزن بوتده، تعدداد و وزن     
ترین ردریب تغییدرات فندوتی ی را دارندد.      دانه و جاف در بوته و تعداد خوشه بیش

ر در بدین  سدانتی متد   05تا  6گرم و طول جاف از  01تا  7از   ها وزن صد دانه نمونه
 17و  11هدای   (. شدکل 0011این نمونه ها متغیدر اسدت) پوراسدماعیل و همکداران،     

 تنو  برخی صفات زراعی را در این کلکسیون به تصویر کشیده است.  

                                                                                                                     

1- AVRDC; The World Vegetable Center 
2- sub-accessions 
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تنوعشکلخوشهدهی،ارتفاعخوشه،تعدادغافدرخوشهو-23شکل

اندازهغافدرنمونههایژنتیکیماش

 پدایش  های ماش کافی نباشد، یا وقتی که در زمان زمانی که ذخیره بذری نمونه
 66 رید زهای پایه یا فعدال   در کلکسیونزنی  جوانهقدرت حیات بذر درصد  یا دوره
ماش گیاهی خودگشن است اما گداهی   .باشد نمونه ژنتیکی نیاز به احیا دارد درصد

شود. در این شرایط رعایت فاصله ایزوله سه متری  دگرگشنی در این گیاه دیده می
 (. Malik and Zahir, 2018)کند کفایت می

 ییآب و هوا طیشراو  صل کاشتف

( S اید  Nدرجده   01) ییاید جغراف یاز عرض ها یعیدر محدوده وس ماشکشت 
پدذیر   امکدان  در فصدل رشدد   گدراد  یدرجه سانت 11بیش از روزانه یدر مناط  با دما

شرخده رشدد   بدا    یمحصدول گیداه   نید ا (.HanumanthaRao et al., 2016)اسدت  
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 ازیددن یمحصددوات تابسددتان ریسددا ، نسددبت بدده نیروز( اسددت بنددابرا 91-51کوتدداه )
 گراد یدرجه سانت 71تا  16 نیرشد ب یمناسب برا ییدامنه دما به آب دارد. یکمتر
 شدود. بدذر   است که محصول معمدواً در تابسدتان کشدت مدی     یبدان معن نیاست. ا
باشدد.   گدراد  یدرجه سدانت  06از  شیکه حداقل دما ب اشتک یتوان زمان یرا م ماش

 ,.Heuzé et al) دارد ازید ن هسداعت  07تا  6/00روز و طول  دیورشنورخاین گیاه به 

2015 .) 
 یبدا پراکنددگ    متدر  یلد یم 661-011 ینددارد، بارنددگ   ازید ن یادیماش به آب ز

 اهید گ نید کند. ا یم تیکفا اهیگ نیرشد مناسب ا یخوب در طول فصل کشت برا
ایدن حدال، در    است، با یقادر به تحمل خشک یو جانب  یعم یها شهیبا دارا بودن ر

زندی، رشدد رویشدی، گلددهی و پدر شددن        مراحل حساس رشد و نمو شامل )جوانه
جاف( ازم است آب به مقدار کافی فراهم باشد. نیاز روزانه ماش بسدته بده میدزان    

کلدی، ایدن گیداه بده      طور شدت تابش خورشید و سرعت تبخیر متفاوت است. اما به
میلی متر آب در طول فصل رشد نیاز دارد.  001روز یا حدود متر آب در  میلی 6/7

 برای آبیاری مزرعه ممکن است از آبیاری بارانی یا آبیاری نشتی استفاده شود. 

کشت بهاره این گیاه در صورتی که امکان آبیاری وجود داشته باشد، بده دلیدل   
ذر شود که کیفیت بد  رشد رویشی کمتر و ریسک کمتر هجوم حشرات موجب می

 ،اسدت  یخشکسدال مقاوم در برابر گرمدا و  گیاهی ماش  تولیدی بیشتر باشد. اگرشه
بدا درجده حدرارت بداا و      یهدا  در دوره یکه منجدر بده گلدده    اما کشت دیر هنگام

 (.Malik and Zahir, 2018) دشو شود باعث کاهش محصول می کم میرطوبت 
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 بستر کشت یتخاب و آماده سازان

قابلیددت رشددد    1/6-7/5بددین  pHهددا بددا   ا مدداش در طیددف وسددیعی از خدد  
شنی با زهکشی خدوب   -های لومی یا لومی اما خا (. Heuzé et al., 2015)دارد

هدای اسدیدی یدا قلیدایی یدا شدرایط جرقدابی         دهد. این گیداه در خدا    را ترجیح می
تواند رشد کند. خاکهای سنگین فقط برای کاشدت در فصدل خشدک مناسدب      نمی

بده  (. Malik and Zahir, 2018)به جرقدابی حسداس اسدت    هستند زیرا ماش نسبت
دسدی   1آب آبیداری بیشدتر از    ECدلیل حساسیت به شدوری ایدن گیداه ازم اسدت     
 (. 0796زیمنس بر متر نباشد) سخاوت و همکاران، 

ماش از طری  همزیستی با باکتری های تثبیت کننده نیتروژن در ریشه، نیتروژن 
را  Nرد. کداربرد زیداد کودهدای نیتراتده، تثبیدت      آو مورد نیداز خدود را بدسدت مدی    

و پتاسدیم مدورد نیداز بدر اسداس آندالیز خدا  تعیدین          کند. مقدار فسدفر  محدود می
 06-71، بایدد حددود   Kو  Pهدای دارای کمبدود    کلی در خدا   طور شود، اما به می

کیلوگرم در هکتار از هر یک از این عناصر قبل از کاشت اسدتفاده شدود. همیندین    
شدود. هنگدام    بهبود شرایط خدا  اسدتفاده از کودهدای آلدی نیدز توصدیه مدی        برای

کاشت، رطوبت کافی خا  ازم است تا بذرها بتوانند به طدور یکنواخدت جوانده    
 ,Malik and Zahir) بزنند . بنابراین باید قبل از کشت اقدام به آبیاری زمین شدود 

2018 .) 

 روش احیا و مدیریت زراعی 
متر( توصدیه   سانتی 51متر) تا  سانتی 06تا  71برای کاشت ماش ها  فاصله ردیف  

 6/1متدری از هدم در عمد      سدانتی  01-6شده است. گیاهدان روی پشدته بده فاصدله     
هدا بدا    زندی و ظهدور گیاهیده    (. پس از جوانه10شوند ) شکل  متری کاشته می سانتی
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 01-6ک کدردن  شود. تن متر رسانده می سانتی 06تنک نمودن فاصله بین گیاهان به 
 (. Malik and Zahir, 2018) شود زنی انجام می روز پس از جوانه

آبیاری بستگی به شرایط مزرعه، میزان بارندگی و شدرایط آب و هدوایی دارد.   
گیرد. سد س دو   معموا آبیاری اول بافاصله پس از استقرار گیاهیه ها صورت می

. زمان گلددهی و مراحدل اولیده پدر     شود یا سه آبیاری با فاصله پانزده روز اعمال می
ترین زمان بدرای اعمدال آبیداری هسدتند. مزرعده مداش بایدد         شدن جاف ها کلیدی

ها از  طوری مدیریت شود که رمن فراهم شدن آب کافی در زمان پر شدن جاف
شدود نیدز خدودداری     آبیاری زیاد که موجب به تداخیر اندداختن زمدان رسدیدن مدی     

 روز پددس از کشددت بایددد انجددام شددود    61صددله گددردد. آخددرین آبیدداری بدده فا  
(Anonymus, 2010  وMalik and Zahir, 2018.) ( 0796سخاوت و همکاران )

های گلدهی و رشد جاف و سه آبیاری در مرحله رشدد   اعمال دو آبیاری در دوره
 رویشی را توصیه نمودند.

هددا حیدداتی اسددت.  هفتدده پددس از ظهددور گیاهیدده 7-1هددای هددرز  کنتددرل علددف
شدوند.   کداهش محصدول در گیداه مداش مدی      درصد 71-01های هرز موجب  علف
هدای هدرز    تواند کمک مدوثری بده کنتدرل علدف     های پس از استقرار می کش علف

های هرز در طول رشد و نمو گیداه نیدز ردرورت دارد.     نماید. کنترل جمعیت علف
  ماش به کمبود روی حساس است، با کاربرد سولفات روی مونوهیدراته در خدا 
تدوان   پیش از کاشت و یا اس ری کردن برگ ها با ه تاهیددرات سدولفات روی مدی   

 (.Malik and Zahir, 2018)نیاز روی این گیاه را برطرف نمود 
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 هایژنتیکیماشدرمزرعهبانزژنگیاهیملیایرانبهمنظوراحیاکشتنمونه-20شکل

 سازی مدیریت برداشت وذخیره
 شددن  ها اما قبل از خدرد  در زمان بالغ و خشک شدن جاف دیباماش برداشت 

 سدت ین کنواخدت هدای بدومی مداش ی    هدا در تدوده   جداف  رسدیدن آنها انجدام شدود.   
کندد.   در مدورد زمدان برداشدت را دشدوار مدی      یرید گمیامر تصدم  نیاو  (16)شکل 
شدده  هدا بدالغ    تا دو سدوم جداف   میشود که ن آجاز یزمان دیکلی، برداشت با طور به

در زمدان بلدوغ    شدود.  شرو  مدی  روز پس از کاشت 61-51عمدتا این زمان . باشند
از خرد  یخسارات ناش ریبرداشت د .شوند می اهیو س س س یا بالغ قهوه یها جاف
را  برداشدت  اتید عمل نیدر ح ها جافبه واسطه شکننده بودن و شکوفا بودن  شدن

هدای متعددد از    افی بذر، برداشتلذا برای برداشت و احیا مقدار ک. دهد افزایش می
 شدود و   های رسدیده ردرورت دارد. برداشدت بده صدورت دسدتی انجدام مدی         جاف
 .  شود یکبار تکرار میروز  6تا  7هر

و شدرایط رشدد گیداه و    خا   یزیرطوبت و حاصلخ بستگی به تعداد برداشت
برای جلدوگیری از کداهش خسدارات ناشدی از شدکننده بدودن        دارد.شرایط جوی 
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( درصدد  05تدا   00برداشت در زمدانی کده رطوبدت دانده )    شود  ها توصیه می جاف
است انجام شود و از برداشت در اواسط روز اجتناب شود و بهتر اسدت در صدبح و   

 عصر انجام شود که رطوبت هوا بیشتر است.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هادرنمونهژنتیکیماش عد یکنواختیرسیدنغاف-25شکل

 آن از یناشد  ادید طوبدت ز و رمدداوم   یهدا  بارانداشت با مصادف شدن زمان بر
عداوه بدر اینکده    دهدد.   برداشت شده را به شدت کداهش   یبذرها تیفیتواند ک می

رفدتن   نیاز بد و قبدل از برداشدت   زندی بدذر    جوانده در زمان بلوغ باعث  ادیرطوبت ز
 لید و تلفات برداشت محصدول بده دل   یماریمنجر به مشکات ببلکه  شود بذرها می
  شود.   نیز می دنیدر رس ریتاخ
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هدای سدبز بداقی     در زمان برداشت مکانیزه برای از بین بردن برگ سبز و جاف 
کددوآت یددا  کددن نظیددر دی مانددده گیاهددان اجلددب قبددل از برداشددت بددا مددواد خشددک 

 ,Malik and Zahir) شدوند  اسد ری مدی   لیتدر در هکتدار   7-1پاراکوآت به میدزان  

ها به اندازه کافی خشک شدند، با قدرار دادن   جافپس از برداشت، وقتی (. 2018
های خشک شده در گونی و وارد کردن ررباتی با شوب به روشدی کده بده     جاف
هدا از جافهدا جددا شدوند. در      شود تا همه دانه های ماش آسیب نرسد تاش می دانه

 توانند مورد استفاده قرار گیرند.  های مکانیکی برن  می مقیاس بزرگ خرمنکوب

 های ژنتیکی باقا ماحظات احیا نمونه
تحدت    Viciaاز جدنس  Fabaceaeمتعلد  بده تیدره    .Vicia faba L گیداه بداقا   

شود ، اما برخی از  بندی می طبقه  Vicia. اگرشه باقا در جنس است.  Fabaعنوان 
کنند که این گونه باید به عنوان یک جدنس جداگانده مدد     شناسان استدال می گیاه

گیرد. تا کنون هیچ خویشاوند وحشی برای بداقا شناسدایی نشدده اسدت و      نظر قرار
 کندد  هیبریدهای بدارور تولیدد نمدی    Viciaهای دیگر  این گونه با هیچ یک از گونه

 (Street et al., 2008b .) 
الدف( و مورفولدوژی    15ی دانده ) شدکل   بین ارقام باقا به لحاظ رنگ و اندازه

یاری وجدود دارد. اندوا  بداقا از لحداظ وزن دانده      ب( ، تفاوت بسد  15گل ) شکل 
را  0ریزباشد .در اروپا انوا  دانه گرم می 76-115دارای تنو  وزن صد دانه با دامنه 

Field bean  یاTick bean نامند و بیشتر برای مصدارفی نظیدر تغذیده دام، گیداه      می
 Broad beanبده   1متوسدط و درشدت   روند. باقا دانهکار میپوششی و کود سبز به

                                                                                                                     

1 - Vicia faba L. subsp. minor 
2 - V. faba subsp. major Harz 
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گیدرد .بداقای   معروف است، به صورت دانه سبز یا خشک مورد استفاده قدرار مدی  
دانه درشت به مناط  پر بداران سدازگاری دارد و دارای پتانسدیل عملکدرد بدااتری      

باشد. ارقام دانه ریز در منطقه سردسیر و ارقام دانه متوسط تا درشت مخصدوص   می
  .نیمه گرمسیری است ای، گرمسیر و مناط  مدیترانه

بانک ژن در سراسر جهان نگهداری  76ژنتیکی باقا در  نمونه 07611بیش از   
المللی  مرکز بیندر  نمونه ژنتیکی  9111شوند. بزرگترین کلکسیون باقا بالغ بر  می

شدود. آکدادمی    نگهداری مدی  (ICARDA)تحقیقات کشاورزی در مناط  خشک 
نمونه ژنتیکی باقا دومدین کلکسدیون    6111بالغ بر با داشتن  0علوم کشاورزی شین

. ژرم پاسدم بداقای موجدود در    ( Kaur et al., 2014)بدزرگ ایدن گیداه را دارد    
ICARDA   مجموعدده بددین المللددی بدداقا   شددود؛  در دو مجموعدده نگهددداری مددی 

1  (ILB)   نمونده ژرم پاسدم اولیده و معمدواً تدا حدد زیدادی جیدر          7716کده شدامل
ایدن   6119شدامل   (BPL) 7 هدای خدال  بداقا    تروزیگوت و  اینیکنواخت و ه

هدای   واریتده  (.ICARDA, 2009)خال  در مراحل مختلف خویش آمیدزی اسدت  
هدای حاصدل از    هدای بدومی و جمعیدت   واریتده  -0زراعی باقا به پن  گروه اصدلی  

 هدای سدنتتیک؛   افشدانی آزاد و واریتده   هدایی بدا گدرده    جمعیدت  -1ای؛  انتخاب توده
هایی با درصدد خودگشدنی    این -6 و هیبریدها -0خودگشن؛  های کاما این -7 

 .شوند باا، تقسیم می
 

                                                                                                                     

1 The Chinese Academy of Agricultural Sciences (CAAS) 
2-International Legume Faba Bean 
3- Faba Bean Pure Line Collection 
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)الفوومورفولوژیورنگگلدانهرنگودانهصدوزنتنوع-26شکل
باقاهایژنتیکی)بودرنمونه

هدای جدیدد    ارقام و ایدن  های ژنتیکی پاسم متنوعی از  نمونه  در ایران نیز ژرم 
نمونه ژنتیکی این گیداه را   066باقا نگهداری می شود. بانک ژن گیاهی ملی ایران 

ایدن و رقدم در دو گدروه دانده متوسدط و دانده        031حفاظت می کند، عاوه براین
(، 16شدود )شدکل    درشت در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگدان نگهدداری مدی   

سداله بدر اسداس اهدداف اصداحی ارزیدابی و احیدا         بخشی از این مواد ژنتیکدی هدر  
 .شوند می

 )الف(

(ب)  
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هایژنتیکیباقا،ایستگاهتحقیقاتکشاورزیگرگانکلکسیوننمونه-27شکل

 دانده  011هدای بداقا در کلکسدیون فعدال بده زیدر       زمانی که ذخیره بذری نمونده 
درصدد  قددرت حیدات بدذر     یا دوره پدایش  کاهش یابد، یا هنگدامی کده در زمدان   

 باشددد نمونده ژنتیکددی  درصدد  66 ریددزهددای پایده یددا فعدال    درکلکسدیون زنددی  جوانده 
 هدای اصداحی خدال  زمدانی کده ذخیدره بدذری        در مورد ایدن  .نیاز به احیا دارد 

 پددذیردکدداهش یابددد احیددا صددورت مددی    داندده 161در کلکسددیون فعددال بدده زیددر  
(Street et al., 2008b .) 

 یون افشانی و ایزواس کنترل دگرگرده
بیولددوژی گددل در بدداقا بدده نحددوی اسددت کدده ایددن گیدداه حددد واسددط بددین        

عمدتا میزان دگرگشنی بسدته بده    ،افشان و دگرگرده افشان اجباری است خودگرده
هدا و تعدداد حشدرات گدرده افشدان       نو  ژنوتید ، شدرایط محیطدی، فاصدله ردیدف     

 Streetو  Musallam et al., 2004)درصد متغیر اسدت   39 -0متفاوت بوده و از 

et al., 2008b)      هدای گدرده ایدن گیداه و      و به دلیدل شسدبنده و سدنگین بدودن دانده
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افشانی در ایدن   دگرگردهافشانی این گیاه ندارد و  ، باد نقشی در گردهساختمان گل 
شود و تعداد جداف در بوتده بده     گیاه به کمک عمل تری ینگ و حشرات انجام می

(. GRDC, 2017و  (Bakheit and Metwali, 2011) جمعیت زنبور بستگی دارد

 Bambusو  Bambus hortum)نظیددر  در اروپددا زنبورهددای درشددت خرطددوم دراز
agrorum )ترین ناقلین گرده هستند و زنبورهدای عسدل در صدورتی در گدرده      مهم

 افشانی نقش دارند که تعدادشان کافی باشد.
ظ خلددوص و افشددانی و حفدد هددای متفدداوتی بددرای ممانعددت از دگرگددرده  روش 

ها کشت با  شود: یکی از این روش های باقا به کار گرفته می تمامیت ژنتیکی نمونه
ها است که به دلیل اینکه زنبور عامل گرده افشان می باشد، این فاصدله   فاصله نمونه

متدری، درصدد    51فاصدله   (. Street et al., 2008b)متدر عندوان شدده اسدت      611
متری، درصد دگرگرده  030تا  91د و وجود فاصله درص  7دگرگرده افشانی را تا 

 (.0793شیخ و فیض بخش، (دهد درصد کاهش می 1/0افشانی را تا 
هدا و   های ایزولده اسدت کده تمدامی یادداشدت بدرداری       روش دیگر استفاده از قفس

آل، سدازه هدای    (. در حالدت ایدده  13شود ) شکل  عملیات داشت زیر آن انجام می
یت جمع شدن داشته باشند تا بتوان آنها را از فصلی بده فصدلی   طراحی شده باید قابل

هدا از مدواد مقداوم     یا از یک قسمت به قسمت دیگر انتقال داد. بهتر است این سدازه 
ساخته شوند. از نظر ابعاد به قدری بلند باشند تا به آسانی امکان  UVنسبت به اشعه 

ی بدزرگ باشدند کده    های آزمایشدی فدراهم باشدد و بده قددر      مدیریت زراعی کرت
هدای مدورد    امکان کاشت شندین کدرت در آنهدا امکدان پدذیر باشدد. مدش تدوری       

ردمن امکدان فدراهم     ها باید طوری انتخاب شود که استفاده برای ساخت این قفس
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سازی نور کافی برای گیاهان، به اندازه کافی کوشک باشد تا از دسترسی زنبورهدا  
ها باید به اندازه کدافی متخلخدل    این قفسو سایر حشرات به گیاهان ممانعت شود. 
های ساخته شدده فدراهم باشدد، زیدرا حرکدت       باشد تا امکان عبور باد از درون سازه

هدای   شدود. قفدس   های ژنتیکی مدی  گیاهان در باد منجر به  افزایش خودگشنی نمونه
متددر و  71متددر، عددرض  71ایزولدده مددورد اسددتفاده در ایکدداردا دارای ابعدداد طددول   

صدورت همزمدان در زیدر آن     های متعدددی بده   باشند که جمعیت متر می 6/1ارتفا 
 (.Street et al., 2008b)شوند کشت و احیا می

افشدانی   و فرسایش ژنتیکی متعاقدب آن، گدرده    0زادآوری برای جلوگیری از درون
های استاندارد  دستی بین افراد یک جمعیت به روش مصنوعی با استفاده از تکنیک

رود، مورد استفاده قدرار   که بطور معمول توسط به ن ادگران به کار می افشانی گرده
هدای   گیرد. در روشدی مشدابه، بده جدای اسدتفاده از یدک قفدس بدزرگ، قفدس          می

شددود و  جداکننددده کوشددک جداگاندده بددر روی هددر نموندده ژنتیکددی قددرار داده مددی 
 (. Street et al., 2008b)شوند افشان ها به هر قفس وارد می گرده
ها کشیده شدوند. ردرورت    های ایزوله باید روی کرت از شرو  گلدهی، قفس قبل

ها به صورت دارم شک شوند و بافاصله سوراخ ها ترمیم شدوند. بدرای    دارد توری
اطمینان از عدم وجود هر گونه شکاف در پایه سازه، در محل تاقی توری با زمین 

 (.13شود ) شکل  خا  روی صفحات توری قرار داده می

                                                                                                                     

1  - inbreeding depression 
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هایایزولهساختهشدهدرنمونهایازقف -28شکل
برایاحیاگیاهاندگرگش (IPK)بانزژنآلمان

روش سوم استفاده از گیاهان جاذب حشرات به عنوان گیاهان تله برای جلدب    
 Robertson) حشرات است. این روش اولین بدار بده وسدیله رابرتسدون و کداردون     

and Cardon, 1986 )ارش شد. این محققین اشاره داشتند کده خدردل فعالیدت    گز
دهد و این درحالی است کده میدزان لقداح     های باقا کاهش می زنبورها را در کرت

کندد. ایدن روش در سدال     داری پیددا نمدی   درون هر کرت آزمایشدی کداهش معندی   
مجدددا تاییدد شدد بده     ( Suso and Moreno, 2001)توسط ساسدو و مورندو    1110

هدا در   ین محققین اشاره کردند کاشدت گیاهدان تلده در اطدراف کدرت     طوری که ا
هدا مدوثرتر    ها برای محدود ساختن تلقیح بین کرت مقایسه با کاشت با فاصله کرت

ها توصدیه   است و بنابراین کاربرد گیاهان تله را برای کاهش میزان تلقیح بین کرت
و  Brassica napus ،Vicia narbonesis ،Vicia villosaنمودند و گیاهانی نظیر 

 Suso and)را گزینه مناسبی برای ایدن موردو  بیدان کردندد     Hedysarumجنس 

Moreno, 2001  .)      در مناط  معتدل کشدت کلدزا و خدردل و در منداط  سردسدیر
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تدرین   افشدان، یکدی از موفد     عندوان جدذب کنندده حشدرات گدرده      بده کشت گیاه شبدر 
 .(Ahmed et al., 2008)  شود افشانی محسوب می های کنترل گرده روش

( برای کنترل دگر افشانی روش ترکیبدی اسدتفاده از   0793شیخ و فیض بخش )
کش هدایی   ( و کاربرد حشره19گیاهان جاذب حشرات نظیر کلزا و خردل ) شکل 

 31درصدد گدل دهدی و     61نظیر کنفیدور در سه مرحلده اوایدل گدل دهدی، زمدان      
. خلوص نمونه ژنتیکی توصدیه نمودندد  درصد گل دهی را برای حصول اطمینان از 

جنبه های مثبت و منفی متفاوتی در ارتبا  با استفاه از هر یک از ایدن روش وجدود   
دارد، بنابراین انتخاب بهترین روش بستگی به امکان عملیاتی نمودن یدک روش بدا   

 توجه به منابع موجود دارد.  
 

 
 
 
 
 
 
 




نتلههایتوریوگیاهااستفادهازقف -29شکل
هایمختلفباقابرایایزولهکردنژنوتیپ
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 ییآب و هوا طیشراو  صل کاشتف
و رشددد نامحدددود بددا دامندده  یکسدداله، علفددی، ایسددتاده بدداقا گیدداهی روز بلنددد، 
 01تدا بدیش از    9هدای جغرافیدایی   کشت این گیاه در عدرض سازگاری وسیع است. 

دریا امکان پذیر است. بداقا   متر از سطح 1111درجه شمالی و از سواحل تا ارتفا  
بهتدرین  شدود.   در شرایط مدیترانه ای به صورت زمستانه در فصل بارانی کشت مدی 

در ایدن  ماه و در مناط  گرمسیری مهرماه اسدت.   زمان کاشت در مناط  معتدل آبان
 یبدارش بعدد   ادیکه احتمال ز یباران قابل توجه و زمان نیپس از اولشرایط کشت 
کاشت به موقع باقا باعث افزایش عملکرد و تداخیر در  شود.  م میانجا وجود دارد،

کاشت باعث کاهش زیست توده، کاهش دوره پر شدن جاف، کاهش عملکدرد،  
افزایش احتمال مواجه با تنش کم آبی و گرمای آخر فصل و کاهش کیفیدت بدذر   

تدا   061میزان بارندگی مناط  سردسیر کاشت بهاره باقا مرسوم است.  درشود.  می
گدراد در فصدول سدرد و میدانگین      درجده سدانتی   - 1تر از امیلی متر، دمای بدا  661
گیداه  کشت این  آل ایدهدهی شرایط  گراد در زمان گل درجه سانتی 16تا  05دمای 

 (.0793شوند ) شیخ و فیض بخش،  محسوب می

 بستر کشت یتخاب و آماده سازان
مناسدب   رهید ذخرای اطمیندان  باقا در خا  هدای قلیدایی رشدد بهتدری دارد. بد     

داشدته   یخدوب  یدر زمان کاشت زهکش دیا  بادر زمان کاشت، خ رطوبت خا 
و  اسدت  شدناخته شدده   توقدع باقا گیاهی کدم  . هرز باشد یها از علف یباشد و عار

نیاز به کود کمی دارد، ولی کمبود مواد جذایی در خا  تاثیر زیادی در عملکدرد  
 کودهددای مددورد نیدداز گیدداه، ترجیحدداً بایددد پددس از   رد. جهددت اسددتفاده از بدداقا دا
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 فسدفات  کدود گیری و آزمون خا  اقدام کدرد و در یدک توصدیه عمدومی،     نمونه
 گرفتده  نظدر  در کاشدت  از قبل هکتار در لوگرمیک 011 تا 011 زانیم به ومیآمون ید
، لکده شدکاتی، زندگ، سدوختگی اسدتمفیلیومی، لکده برگدی         زدگی بر .شود یم

لکه برگدی آلترناریدایی و پوسدیدگی اسدکلروتینیایی و پ مردگدی       سرکوس ورایی،
زمدان   در کننده اصلی رشد گیداه محدودعامل های باقا و  ترین بیماری آوندی مهم
تناوب، استفاده از بذر سالم و عداری  ، سواریزاسیون خا  مزرعهاست.  احیا باقا
شدخم، تنظدیم    های بذر زاد، رددعفونی بدذر، حدذف گیاهدان داوطلدب،      از بیماری

راهکارهای پیشدنهادی بدرای فدار     تراکم، تاریخ کاشت مناسب و نو  و تغذیه خاک
 (.Street et al., 2008b) آمدن بر این مشکل می باشند

 روش احیا و مدیریت زراعی 
برای حفظ تنو  ژنتیکی درون جمعیت ها در گیاهانی نظیدر بداقا حدداقل بایدد     

 1تدا   0داری شود.  عاوه بدر ایدن بایدد حدداقل     بذر از هر نمونه ژنتیکی نگه 0111
هدای   کیلوگرم بذر در سردخانه فعال نگهداری شود تا امکان پاسدخ بده درخواسدت   

واصله برای دریافت ژرم پاسم فراهم باشد. بنابراین برای تولید مقدار کافی بذر و 
ای احیدا  به حداقل رساندن تعداد سیکل احیا باید تا حد ممکن تعداد بیشتری دانه بر

کشت شود. از اینرو توصیه شده است که برای جمعیت هدای بدومی و متندو  بداقا     
دانده( کاشدته شدود.     16دانه در شش ردیف سه متری ) در هر ردیدف   061حداقل 

تواند مقددار بدذر مدورد     گیاه  می 71تا  11برای این های خال  اصاحی کاشت 
پدیش از کشدت   (. Street et al., 2008b) نیاز برای ذخیره سدازی را فدراهم سدازد   

گدرم در هدزار    1کش مانکوزب یا کاربندازیم بده مقددار    بذرهای باقا با قارچابتدا 
 (.0793شوند)شیخ و فیض بخش،  سی تیمار می سی
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پددس از آمدداده کددردن زمددین بدده وسددیله کولتیواتددور یددا گدداوآهن پنجدده جددازی  
سد س بدا دسدت یدا ردیفکدار      سانتی متر ایجاد کدرده و   61تا 01شیارهایی به فاصله 

متدر کدرده، روی    سدانتی  01ها به فواصل حدود  اقدام به ریختن بذر در داخل جوی
پوشانند. فاصله ردیف بسته به شرایط اقلیمی، حاصدلخیزی   بذور را با خا  نرم می

خا ، تعداد شاخه فرعی، نو  رقم و نحوه مددیریت مراحدل داشدت متغیدر اسدت      
متدر ذکدر شدده     سدانتی  06به طدورکلی ایدن فاصدله     ( اما0793)شیخ و فیض بخش، 

سدانتی متدر در نظدر     6تدا   6عم  کاشت باقا بدین    (.Street et al., 2008b)است 
هددای هددرز، عدداوه بددر امکددان اسددتفاده از   شددود. بددرای مدددیریت علددف گرفتدده مددی
هدای هدرز و    هدای قبدل از سدبز شددن،، از فدارورر جهدت کنتدرل علدف         کدش  علف

هدای هدرز بده     . در مراحدل بعددی وجدین علدف    شود استفاده می خاکدهی پای بوته
هدایی کده خدارج از     شدود. گیاهدان خدارج از تید  و بوتده      صورت دستی انجام مدی 

شوند. بافاصله پس از کاشت، زمدین   های کشت رشد نموده اند، حذف می ردیف
شود. در صورت نیاز آبیاری تکمیلدی بدرای اطمیندان از عملکدرد کدافی       آبیاری می

هدا یدا    شود. گیاهان نباید دشار تنش خشکی شوند تدا از ریدزش گدل    ر اعمال میبذ
 (.Street et al., 2008b) ها جلوگیری شود ها و یا عدم پر شدن جاف جاف

 سازی مدیریت برداشت و ذخیره
ای  ها از سدبز بده قهدوه    که اکثر جاف شود زمانی انجام میبرداشت دانه خشک 
درصدد   00ها سیاه شده باشد و رطوبت در حددود   افتغییر رنگ دهند و قاعده ج

 یا جغجغده  یصددا  جداد یا توان با توجه به یرا مها  زمان خشک شدن جاف .باشد
به صدورت دسدتی انجدام     . برداشتدر هنگام تکان دادن آنها تشخی  داد ها جاف
شود و س س کدل   داشته مینگه  در قاعده با دست گیاه ساقه شود، به این منظور می
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 با شدوب  ه زدن. با رربشود کشیده و در کیسه قرار داده می رونیرا از خا  ب اهیگ
هدا درون پاکدت هدای کاجدذی جمدع       جددا و دانده   اهانی، جافها را از گو به آرامی
خشدد.  ببرداشدت را بهبدود ب   تید تواندد قابل  می اهانیگخشک شدن شوند.  آوری می

 و تا زمان برداشت اسدتفاده کدرد  کن شند روز قبل  مواد خشکبنابراین می توان از 
(Street et al., 2008b .)

های ژنتیکی درشت دانه به صورت دستی و با استفاده از  ، نمونهپس از برداشت
های ژنتیکدی کده بدذرهای ریزتدری      شوند. در مورد نمونه های مناسب تمیز می الک

روش دسدتی  دارند تمیز نمودن بذرها ابتدا به صورت مکدانیکی و بده دنبدال آن بده     
شود. در کلیه مراحل کوبیدن و تمیز نمودن بذر شه بده صدورت دسدتی و     انجام می

 .  های ژنتیکی جلوگیری شود شه مکانیکی باید توجه شود که از اختا  نمونه

 سپاسگزاری
رمن پاسداشت زحمات همه اعضای هیات علمی، محققین و کارشناسانی کده  

کنندد. از پیشکسدوتان کلکسدیون حبوبدات      در زمینه احیا منابع ژنتیکدی فعالیدت مدی   
بانک ژن گیاهی ملی ایران آقای دکتر محمد جعفرآقایی که در احیا منابع ژنتیکدی  

واعظدی کده در احیدا مندابع ژنتیکدی لوبیدا، لوبیدا         شاهین عدس و نخود وآقای دکتر
  Karina Kruschاز خدانم   و ، هدای فراواندی نمودندد    ششدم بلبلدی و مداش تداش    

( IPKیون لوبیا موسسه تحقیقات کشاورزی و ژنتیک گیاهی آلمدان ) مسئول کلکس
 به اشترا  گذاشدتند که در زمینه احیا منابع ژنتیکی لوبیا اطاعات و دانش خود را 

 . گردد میتقدیر 
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