تنوع سیستی
تٛٙع ظیؿتی تٔ ٝزٕٛػ ٝای اظ شذایط غ٘ی ٔٛرٛز زض یه ٌ ٚ ٝ٘ٛیا اوٛؾیؿتٓ اطالق ٔی قٛز و ٝحانُ نسٞا
ٔیّی ٖٛؾاَ تاضید تىأُ اؾت .ض٘ٚس تىٕیُ  ٚتىأُ ٌٞ ٝ٘ٛای رسیس ٘ ٚیع ا٘مطاو ٌٞ ٝ٘ٛایی و ٝتٛاٖ
ؾاظٌاضی تا تغییطات قطایط ٔحیطی ضا ٘ساقت ٝا٘س .پیف اظ چٙس ٔیّیاضز ؾاَ ت ٝط َٛا٘زأیس ٜتا ت ٝقىُ و٘ٛٙی
زضآٔس ٜاؾت.
تٛٙع ٌ ٝ٘ٛای ت ٝغٙای غ٘ی ٌ ٝ٘ٛای یا تٛٙع ٌٞ ٝ٘ٛا زض یه ٔٙطمٌ ٝفتٔ ٝی قٛزِ ،صا ٞط چ ٝتؼساز ٌٞ ٝ٘ٛا
تیكتط تاقس غٙای ٌ ٝ٘ٛای تیكتطٞ ٚط چ ٝزضر ٝذٛیكا٘ٚسی ٌٞ ٝ٘ٛا تیكتط تاقس تٛٙع آٟ٘ا وٕتط ذٛاٞس
تٛز.تؼٛٙاٖ ٔخاَ تا ٚرٛز ایٙى ٝتؼساز ٌٞ ٝ٘ٛای ٔٛرٛز تط ضٚی ذكىی تیكتطاظ اوٛؾیؿتٓ ٞای آتی اؾت ِٚی
تسِیُ ٘عزیىی ٌٞ ٝ٘ٛای ذكىی ظی تٛٙع زض اوٛؾیؿتٓ ٞای آتی تاالتط اؾت .تٛٙع اوٛؾیؿتٕی ت ٝتٛٙع شذایط
غ٘ی زض اوٛؾیؿتٓ ٞای یه ٔٙطم ٝزالِت زاضز  ٚچ ٖٛتكریم ٔطظ ارتٕاػات  ٚرٛأغ زض اوٛؾیؿتٓ ٞا تطٛض
زلیك لاتُ تكریم ٘یؿت ا٘ساظٌ ٜیطی آٖ ٔكىُ تط اؾت .
تنوع زیست ازسه مفهوم مرتبط به هم تشکیل شده است:
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تنوع صن

 .2تنوع گونه
 .3تنوع سیست بوم(اکوسیستن)

و ٝاِثت ٝتسِیُ ّٕٔٛؼ تط تٛزٖ ٌ ٝ٘ٛتیكتط ایٗ ٔٛضٛع زض ؾطح ٌٛٔ ٝ٘ٛضز تطضؾی لطاض ٔی ٌیطز أا حمیمت
ایٗ اؾت و ٝتٛٙع ظیؿتی تٔ ٝف ْٟٛتٛٙع غٖ تٛز ٜو ٝذٛز ایٗ أط تحت تاحیط تغییطات اوٛؾیؿتٕی اؾت
(ا٘تراب طثیؼی ) وٕٛ٘ ٝز آٖ زض ٌٔ ٝ٘ٛكاٞسٔ ٜی ٌطزز.زضذهٛل تؼساز ٌٞ ٝ٘ٛای ٔٛرٛز تط ضٚی ایٗ وطٜ
ذاوی ٘ظطات ٔتفاٚتی ٚرٛز زاضز ِٚی تٙظط ٔی ضؾس و ٝحسٚز ٔ 5.1یّی ٌٝ٘ٛ ٖٛقٙاذت ٝقس ٜاؾت ٚ.
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زا٘كٕٙساٖ ػّ ْٛظیؿتی تط اؾاؼ قثی ٝؾاظی زضذت حیات ت ٝایٗ ٘تیز ٝضؾیس ٜا٘س وٞ ٌٝ٘ٛ ٝای قٙاذت ٝقسٜ
فمط  %51اظ ٌٞ ٝ٘ٛای ٔٛرٛز ٔی تاقس.
٘تایذ ایٗ تحمیك و ٝتٛؾط  0011زا٘كٕٙس اظ  01وكٛض رٟاٖ ا٘زاْ قس ٜترٕیٗ ٔی ظ٘س حسٚزٌٝ٘ٛ 0001111
را٘ٛضی ٌ ٌٝ٘ٛ 000111 ،یاٞی  ٌٝ٘ٛ 055111 ٚلاضس زض ؾطاؾط ظٔیٗ پطاوٙس ٜاؾت ایٗ زض حاِی اؾت وٝ
تطاؾاؼ ترٕیٗ ازٚاضز ٚیّؿ ،ٖٛاؾتاز ظیؿت قٙاؾی زا٘كٍاٞ ٜاضٚاضز ٘طخ ا٘مطاو ٌٞ ٝ٘ٛا  ٌٝ٘ٛ 01111زض
ؾاَ اؾت  ٚایٗ تساٖ ٔؼٙی اؾت و ٝتؿیاضی اظ ٌٞ ٝ٘ٛا پیف اظ قٙاؾایی ٔ ٚؼطفی ٘اتٛز ٔی ٌطز٘س.
ارسش تنوع سیستی:

انٛآل تٛٙع قاِٛز ٜانّی حثات  ٚپایساضی اؾتٛٔ .رٛزات زض زاذُ اوٛؾیؿتٓ ٞا زض قثى ٝپیچیس ٜای اظ حیات
تط ٓٞاحط ٔتماتُ زاض٘سٕٞ ،چٙیٗ تط ٔحیط ٔ ٚحیط ٘یع تط آٟ٘ا زاضای احط ٔتماتُ ٔی تاقس و ٝایٗ تاػج چطذٛٔ ٝاز
 ٚا٘طغی زض اوٛؾیؿتٓ ٔی قٛزٞ .ط ٔٛرٛز تٟٙا لازض اؾت ؾٔ ٟٓكرهی ضا زضیافت ٕ٘ایس  ٚزض نٛضت تؼطو
تا وٙتطَ قسیس اظ ططف ؾایط ارعا اوٛؾیؿتٓ ٔٛار ٝذٛاٞس قسٞ .ط ٘ٛع تساذُ تاػج تط ٓٞذٛضزٖ ایٗ ضاتطٝ
ظطیف ظیؿتی ذٛاٞس قس.
تاضظتطیٗ واض وطزٞا  ٚاضظـ ٞای تٛٙع ظیؿتی ت ٝقطح ظیط اؾت:
 .1تاهین غذا:

تا تٛر ٝت ٝافعایف ضٚظ افع ٖٚرٕؼیت تكطی ٘ ٚیاظ ضٚتٌ ٝؿتطـ ت ٝغصا ،ا٘ؿاٖ رٟت تأیٗ غصا یا تطٛض
ٔؿتمیٓ اظ ٔٙاتغ طثیؼی تطزاقت ٔی وٙس  ٚیا تا انالح ٘ػاز زض ظٔی ٝٙوكاٚضظی  ٚزأپطٚضی الساْ ت ٝتِٛیس ا٘ثٜٛ
غصا ٔی وٙس .و ٝتطای انالح ٘ػاز ٘یاظ ت ٝاؾتفاز ٜاظ ٌٞ ٝ٘ٛای ٚحكی زاضای غٟ٘ای ٔٛضز ٘یاظ اؾت  .تسیٟی
اؾت واٞف ٌٞ ٝ٘ٛای ٚحكی تٕؼٙای واٞف شذایط غ٘تیىی تٛز ٜو ٝایٗ أط انالح ٘ػاز ٌٞ ٝ٘ٛای پطٚضقی ضا
تا ٔكىُ رسی ٔٛارٔ ٝی وٙس.
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 .2تاهین هعاش:

تؿی اضی اظ ٔا ا٘ؿاٟ٘ا رٟت تأیٗ غصا  ٚیا وؿة زضآٔس تطٛض ٔؿتمیٓ ٚاتؿت ٝت ٝاوٛؾیؿتٓ ٞای اططاف ذٛز
ٞؿتیٓ .قىاض ،نیس ،رٕغ آٚضی ٔی ٚ ٜٛزا٘ٞ ٝا ،اوٛتٛضیؿٓ ٞ ٕٝ٘ٛ٘ . . . . ٚایی اظ ایٗ زؾت ٞؿتٙس.

 .3کاربزدهای پششکی:

فمط زض وكٛض ٔا ٔٛاز ٔٛحط ٜزاضٚیی اظ ٌ ٌٝ٘ٛ 011یاٞی قٙاؾایی  ٚاؾترطاد ٌطزیس .ٜزض ایاالت ٔتحس ٜزؾت
وٓ  %11تطویثات زاضٚؾاظی اظ ٌیاٞاٖ ،را٘ٛضاٖ ٔ ٚیىطٚاضٌا٘یؿٓ ٞا ت ٝزؾت ٔی آیس٘ .عزیه ت %01 ٝرٕؼیت
ز٘یا تطای ٔطالثتٟای اِٚی ٝپعقىی ت ٝزاضٞٚای طثیؼی ٚاتؿتٞ ٝؿتٙس ،ایٗ زض حاِی اؾت و ٝترف وٛچىی اظ
ٌٞ ٝ٘ٛای ٚحكی تطای واضتطز پعقىی ٔٛضز تطضؾی لطاض ٌطفت ٝا٘س .قٛاٞس ػّٕی تاحیط وٓ قسٖ تٛٙع ظیؿتی تط
تٙسضؾتی زض ؾطح رٟاٖ ضا ٘كاٖ ٔی زٞس و ٝایٗ ٔٛضٛع زض حاَ تثسیُ قسٖ تٛٔ ٝضٛع ؾیاؾی زض ؾطح
تیٗ إِّّی اؾتٞ ٌٝ٘ٛ .ایی و ٝتیكتطیٗ احتٕاَ اظ ٔیاٖ ضفتٙكاٖ ٞؿت آٟ٘ایی ٞؿتٙس و ٝزض تطاتط ا٘تماَ
تیٕاضی ٞا ؾس ایزاز ٔی وٙٙس زض حاِی وٞ ٌٝ٘ٛ ٝایی و ٝظ٘سٔ ٜی ٔا٘ٙس آٟ٘ایی ٞؿتٙس و ٝا٘تماَ تیٕاضی ٞا ضا
افعایف ٔی زٙٞس.
 .4تجارت و صنعت:

تؿیاضی اظ ٔٛاز  ٚفطآٚضزٞای نٙؼتی تطٛض ٔؿتمیٓ اظ ٔٙاتغ ظیؿت قٙاذتی ت ٝزؾت ٔی آیٙس ٔ .ا٘ٙس:فیثطٞا،
ضً٘ ٞا ،ضظیٗ ٞا ،الؾتیه  ٚضٚغٗ .
تٛٙع ظیؿتی تطای أٙیت ٔٙاتؼی ٔا٘ٙس آب ،اِٛاض ،واغص  ٚغصا ٔ ٟٓاؾتِ ،صا اظ زؾت ضفتٗ آٖ ػأُ ت ٝذطط
افتازٖ ضقس التهازی تكٕاض ٔی ضٚز .تی ٛتىِٛٛٙغی و ٝػّٓ واضتطز ؾیؿتٓ ٞای ظ٘س ٜزض تِٛیس فطآٚضزٞ ٜای
ٔٛضز ٘ظط تكط  ٚفؼاِیت ٛٞقٕٙس ا٘س زض ذّك ،تٟثٛز ٚ ،ػطضٔ ٝحهٛالت ٌ٘ٛاٌ ٖٛاؾت تؼٛٙاٖ پاوتطیٗ ٚ
التهازی تطیٗ فٙاٚضی لطٖ حاضط قٙاذت ٝقس ٜاؾت .تٟی٘ ٝأٖ ،اؾت ،پٙیط ،اِىُ ،آ٘تی تیٛتیىٟا ،ا٘ؿِٛیٗ
ا٘ؿا٘ی ،ایٙتطفطٟ٘ٚا اظ زؾتاٚضزٞای ایٗ تىِٛٛٙغی اؾت .تِٛیس نٙؼتی زاضٞٚا ٚ ٚاوؿٗ ٞا تطای رٕؼیت تیف اظ

3

ٔ 0یّیاضزی وط ٜظٔیٗ و ٝض ٚت ٝتعایس ٘یع ٔی تاقس  ٚحصف ٔٛحط آالیٙسٞای ٔحیطی تا اؾتفاز ٜاظ ٔیىطٚاضٌا٘یؿٓ
ٞای پاالیكٍط اظ زیٍط واضتطزٞای تٛٙع ظیؿتی زض نٙؼت اؾت.
 .5کاربزد کشاورسی:

تٛٙع غالت ت ٝتاظیاتی آٟ٘ا پؽ اظ حّٕ ٝت ٝیه ٌٛٔ ٝ٘ٛضز وكت تٛؾیّ ٝآفتٟا یا تیٕاضی ٞا وٕه ٔی وٙس
ٕٞچٙیٗ اظ غٟ٘ای ٔمأٚت ت ٝقٛضی ذان ،وٓ آتی ،افتازٌی ؾالٞ ٝا ،ؾطٔا ظزٌی  . . . ٚتطای ایزاز ٌٞ ٝ٘ٛای
انالح قسٔ ٚ ٜما ْٚتٚ ٝفٛض اؾتفاز ٔی قٛز .زض ؾاَ  5080آفت ؾیة ظٔیٙی ایطِٙسی ػأُ ٔطي یه ٔیّیٖٛ
٘فط ٟٔ ٚارطت یه ٔیّی ٖٛزیٍط قس ،ایٗ فارؼ ٝتسِیُ واقت تٟٙا زٛ٘ ٚع ؾیة ظٔیٙی تٛز وٞ ٝط زٚی آٟ٘ا تٝ
آفت حؿاؼ تٛز٘س.
حٌّٕ ٝؿتطز ٜػأُ ٚیطٚؾی رٌّٛیطی وٙٙس ٜاظ ضقس تط٘ذ زض ز 5001 ٝٞتٔ ٝعاضع ا٘س٘ٚعی تا ٙٞس  ٚظً٘
ل ٜٟٛزض ؾاَ  5001تٔ ٝعاضع ل ٜٟٛزض ؾطیال٘ىا ،تطظیُ  ٚآٔطیىا اظ زیٍط ٕ٘ٞ ٝ٘ٛا ٔی تاقس .زض ٙٞس 0000
ٚاضیت ٝاظ تط٘ذ ٔٛضز تطضؾی لطاض ٌطفت و ٝفمط یه ٚاضیتٔ ٝما ْٚتٚ ٝیطٚؼ قٙاذت ٝقس ایٗ ٘ٛع تا زیٍط ا٘ٛاع
ٞیثطیس تكىیُ زاز  ٓٞ ٚاو ٖٛٙت ٝقىُ ٌؿتطز ٜوكت ٔی قٛز.
 .6سایز کاربزدها و ارسش ها :

اضظقٟای ظیثا قٙاذتی ،تفطیحیٌ ،طزقٍطی  ٚاذاللی ٘یع اظ زیٍط واضوطزٞا  ٚاضظقٟای تٛٙع ظیؿتی ٔی تاقس.
وضعیت فعلی تنوع سیستی:

زض یه تحمیك رسیس و ٝزض ٔزّ ٝؾایٙؽ ٔٙتكط قسٌ ٜطٞٚی اظ زا٘كٕٙساٖ ٞكساض ٔی زٙٞس و ٝض٘ٚس واٞف
حیٛا٘ات تا قطٚع ضٚیساز قكٕیٗ ا٘مطاو زؾت ٝرٕؼی حیٛا٘ات تط ضٚی وط ٜظٔیٗ ٔطاتمت زاضز.
اظ ؾاَ ٔ 5111یالزی تا و ٖٛٙتیف اظ ٟٔ 001ط ٜزاض تط ضٚی وط ٜظٔیٗ ٔٙمطو قس ٜا٘س ،رٕؼیت ٌٞ ٝ٘ٛای
تالی ٔا٘س ٜتطٛض ٔتٛؾط یه واٞف  %01ضا ٘كاٖ ٔی زٞس ایٗ ٚضغ زض ٔٛضز تی ٟٔطٌاٖ ٘یع ٔكات ٝاؾت ،زض
حاِی و ٝا٘مطاو ٞای ٌصقت ٝتٚ ٝاؾط ٝتحٛالت طثیؼی ؾیاض ٜای  ٚیا تطذٛضز قٟاب ؾٍٟٙا نٛضت ٌطفت ٝا٘س،
أا ٔطي ذأٛـ فؼّی ٌٞ ٝ٘ٛا تا فؼاِیت ٞای ا٘ؿا٘ی زض اضتثاط اؾت.
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زض ٟٔط ٜزاضاٖ ترٕیٗ ظزٔ ٜی قٛز و 50 ٝتا  00زضنس ٞ ٌٝ٘ٛ ٕٝٞا زض ؾطح رٟاٖ زض ٔؼطو ذطط  ٚا٘مطاو
لطاض زاض٘س .حیٛا٘ات تعضي اظ رّٕ ٝفیُ ٞا ،وطٌسٖ ٞا ،ذطؼ ٞای لطثی ٞ ٌٝ٘ٛ ٚای تی قٕاض زیٍط زض ؾطاؾط
رٟاٖ تا تاالتطیٗ ٔیعاٖ واٞف ضٚتطٔ ٚی ق٘ٛس .ض٘ٚسی و ٝتا ضٚیسازٞای ا٘مطاو لثُ ٔطاتمت زاضز .حیٛا٘ات
تعضٌتط٘ ،طخ ضقس رٕؼیتی وٕتط  ٚظاز ِٚس وٕتطی زاض٘س  ٚتطای حفظ رٕؼیت ٔا٘سٌاض ت ٝظیؿتٍا ٜتعضٌتطی ٘یاظ
زاض٘س ،اظ ططفی ا٘ساظ ٚ ٜحزٓ ٌٛقت ایٗ حیٛا٘ات آٟ٘ا ضا ت ٝاٞساف ؾاز ٜتط  ٚرصاب تطی تطای قىاض ا٘ؿاٖ
تثسیُ ٔی وٙس .اٌط چ ٝایٗ ٌٞ ٝ٘ٛا زضنس ٘ؿثتأ وٕی اظ حیٛا٘ات زض ٔؼطو ذطط ضا تكىیُ ٔی زٙٞس ،أا
فمساٖ آٟ٘ا احطاتی زاضز ؤ ٝی تٛا٘س حثات ؾایط ٌٞ ٝ٘ٛا  ٚزض تطذی ٔٛاضز حتی ؾالٔت ا٘ؿاٖ ضا ٘یع تحت تاحیط
لطا ضزٞس .تطای ٔخاَ ٔحمماٖ زض تطضؾی ٞا و ٝزض وٙیا ا٘زاْ زاز ٜا٘س ،تىٞ ٝایی اظ ظٔیٗ ضا اظ ٚرٛز حیٛا٘ات
تعضي ٔا٘ٙس ظضافٌٛ ،ٝضذط،فیُ ٞا ذاِی ٔ ٚكاٞسٕٛ٘ ٜز٘س ایٗ ٔٙاطك تؿطػت ّٕٔ ٛاظ ر٘ٛسٌاٖ قس٘س ،چٕٗ ٚ
زضذتچٞ ٝا افعایف ٔ ٚیعاٖ فكطزٌی ذان واٞف یافت .زا٘ٞ ٝا  ٚؾطپٙا ٜضاحت تط زض زؾتطؼ ر٘ٛسٌاٖ لطاض
ٌطفت  ٚذطط قىاض آٟ٘ا واٞف پیسا وطز  ٚقٕاض آٟ٘ا ت ٝز ٚتطاتط افعایف یافت ٔ ٚتؼالة آٖ ٚفٛض اٍّٟ٘ا ٚ
تیٕاضی ٞای ٘اقی اظ آٟ٘ا ٘یع ظیاز قس.تط اؾاؼ ایٗ ٌعاضـ رٕؼیت ا٘ؿاٖ زض  01ؾاَ ٌصقت ٝز ٚتطاتط قسٜ
اؾت زض ایٗ زٚض ٜتؼساز تی ٟٔطٌاٖ ٔا٘ٙس ؾٛؾىٟا ،پطٚا٘ٞ ٝا ،ػٙىثٛت ٞا  ٚوطْ ٞا تا  81زضنس واٞف یافتٝ
اؾت  .زض ٔٛضز حیٛا٘ات تعضٌتط ،واٞف آٟ٘ا زض زضر٘ ٝرؿت ٘اقی اظ ترطیة ظیؿتٍا ٚ ٜاذتالَ آب ٛٞ ٚای
رٟا٘ی اؾت .تمطیثأ  01زضنس تِٛیس ٔحهٛالت غصایی رٟاٖ ٚاتؿت ٝتٌ ٝطز ٜافكا٘ی ٌّٟا تٛؾط حكطات اؾت
 ٚحكطات ٘مف ٕٟٔی ضا زض چطذٛٔ ٝاز غصایی  ٚتزعیٛٔ ٝاز آِی ایفا ٔی وٙٙس.
ٔطراٖ ٞا و ٝتیف اظ  ٌٝ٘ٛ 01111ظ٘س ٜضا زض ذٛز را زاز ٜا٘سٛٔ ،رة قفافیت آب ٔی ق٘ٛس ،زض ػّٓ پعقىی
واضتطز فطاٚاٖ زاض٘س ،ت ٝاظای ٞط یه ٔتط ٔطتغ  80111زالض اضظـ التهازی زاض٘سٔ ،ا٘غ اظ فطؾایف رعیطٞ ٜای
وٓ اضتفاع ٔی ق٘ٛس ،تسِیُ ٌطْ قسٖ وط ٜظٔیٗ  ٚافعایف ا٘حالَ زی اوؿیس وطتٗ زض آب زضیاٞا زض ٔؼطو
٘اتٛزی لطاض زاض٘س .ترٕیٗ ظزٔ ٜی قٛز

ٔطراٖ ٞای ذّیذ فاضؼ اظ تیٗ ضفت ٝا٘س.

نتیجه:

ض٘ٚس تىٕیُ  ٚتىأُ ٌٞ ٝ٘ٛای رسیس ٘ ٚیع ا٘مطاو ٌٞ ٝ٘ٛایی و ٝتٛاٖ ؾاظٌاضی تا تغییطات قطایط ٔحیطی ضا
٘ساقت ٝا٘س تیف اظ چٙس ٔیّیاضز ؾاَ ت ٝط َٛا٘زأیس تا ؾطا٘زاْ تٛٙع ظیؿتی و ٝأطٚظ قاٞس آٖ ٞؿتیٓ تطضٚی
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وط ٜظٔیٗ تٛرٛز آٔس .تٛٙع ظیؿتی ٔزٕٛػ ٝای اظ ٛٔ ٕٝٞرٛزات ظ٘س ٜاػٓ اظ ٌیاٞاٖ ،را٘ٛضاٖ  ٚآغاظیاٖ اؾت
تٛٙػی ؤ ٝا أطٚظٔ ٜی تیٙیٓ قثى ٝزض  ٓٞتٙیس ٜحیات اؾت ؤ ٝی ٜٛچٙس ٔیّیاضز ؾاَ تىأُ ٔی تاقس ٔ ٚا
رعئی الیٙفه اظ آٖ ٞؿتیٓ و ٝوأآل ت ٝآٖ ٚاتؿت ٝایٓ تٛٙع ظیؿتی ترف حؿاؼ اظ ؾطٔایٞ ٝای طثیؼی اؾت وٝ
ذٛضان ،پٛقانٔ ،ؿىٗ  ٚتؿیاضی اظ زاقتٞ ٝای ٔا اظ ایٗ ؾطٔای ٝتأیٗ ٔی قٛز .زض حمیمت ٘ٛػی تیٕ ٝطثیؼی
زض تطاتط حٛازث تس ٘ ٚاٌٛاض  ٚقطایط ٔتغیط  ٚپیف تیٙی ٘كسٔ ٜحیطی اؾت تا ایٗ ٚرٛز واضی ؤ ٝا ت ٝآٖ ٔی
وٙیٓ تٌ ٝفت ٝیىی اظ زا٘كٕٙساٖ ػّ ْٛظیؿتی (( ؾٛظا٘سٖ قاٞىاضٞای ٙٞطی زٚض ٜض٘ؿا٘ؽ تطای پرتٗ غصا
اؾت))
ظٔیٗ ت ٝػٛٙاٖ ذاؾتٍا ٜا٘ؿاٖ  ٚؾایط ٔٛرٛزات ظ٘س ٜتا زا٘ف و٘ٛٙی تٟٙا ؾیاض ٜای اؾت و ٝحیات زض آٖ
رطیاٖ زاضز ،قایس تٕٞ ٝیٗ ذاطط اؾت و ٝزض آغاظ ٞعاض ٜؾ ْٛا٘سیكٕٙساٖ ز٘یا ٕٞهسا تا ناحة ٘ظطاٖ ػّْٛ
طثیؼی ت ٝایٗ ٘تیز ٝضؾیس ٜا٘س و ٝتایس اظ ظٔیٗ پاؾساضی وطز .آٌاٞاٖ ػّ ْٛظیؿتی ،تٛٙع ظیؿتی ضا پای ٚ ٝاؾاؼ
حیات زض ظٔیٗ ٔی زا٘ٙسٔ.تاؾفا٘ ٝإٞیت ٘ ٚمف تٛٙع ظیؿتی زض ٌصقت ٝطثك ػازت ٘ ٚاآٌاٞا٘ ٝیا آٌاٞا٘ ٚ ٝاظ
ضٚی ػٕس ٘ازیسٌ ٜطفت ٝقس ٜاؾتٙٔ .كاء تٛٙع ظیؿتی تىأُ اؾت .ظٔا٘ی ؤ ٝا یه ٌ ٝ٘ٛضا اظ تیٗ ٔی تطیٓ ،زض
ٚالغ ٔحهٔ َٛیّیٞ ٖٛا ؾاَ ظٔاٖ  ٚنطف ا٘طغی وٙٔ ٝزط ت ٝتىأُ آٖ ٌ ٝ٘ٛقس ٜاؾت ضا اظ تیٗ تطز ٜایٓ.
ا٘مطاو یه ٌ ٝ٘ٛؾفطی تی تاظٌكت اؾت  ٕٝٞ ٚتالـ ٞا  ٚحطٚت ٞای رٟاٖ تطای تاظٌطزا٘س٘ف تی حٕط
ذٛاٞس تٛز.

مهرداد شهبازی
کارشناس ارشد ژنتیک
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