مجله ترویجی علوم و فناوری اطالعات کشاورزی
دوره دوم  /شماره اول /بهار و تابستان 1398
aistj.areeo.ac.ir

51
10.22092/AISTJ.2019.126142.1025
شناسه دیجیتال (:)DOI

پایگاههای داده مواد ژنتیکی 1ملی و بینالمللی

الهام اسماعیلپور مقدم ، *1علی قرقانی

2

 -1دانشجوی دکتری بخش علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران
 -2دانشیار بخش علوم باغبانی  ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران

تاریخ دریافت1398/02/15 :

تاریخ پذیرش1398/06/02 :

چکیده

هدف :تغییر جهانی اقلیم و افزایش روزافزون جمعیت انســانی ،نظام تولید غذای جهان را به چالش کشــیده اســت .در صنعت غذا و کشــاورزی و ازنظر
اهدافی چون بهنژادی گیاهی و محافظت و نگهداری از تنوع زیستی ،مواد ژنتیکی گیاهی بسیار ارزشمند هستند.

روششناســی پژوهش :این پژوهش از نوع مروری است و همه پایگاههای داده بینالمللی و چند پایگاه داده ملی مهم و روش دسترسی به این درگاهها
و نیز بانکهای ژن و سفارش مواد گیاهی متنوع را توضیح داده است.
یافتهها :مؤسســات بانک ژن گیاهی در سراســر دنیا ،تنوع زیســتی موجود را نگهداری میکنند و پایگاههای داده راه ارتباطی کاربران با بانکهای ژن
در ســطح ملی و بینالمللی هســتند .هدف اصلی طراحی این پایگاهها ،تســهیل برقراری ارتباط در این نظام اســت .تقریباً همه این نظامهای درونخطی،
فقط اطالعات شناســایی اولیه مواد گیاهی (دادههای گذرنامهای) را فراهم میکنند و اطالعات همه زمینههای داده اســتاندارد بینالمللی (توصیفگرهای
گذرنامــهای چندمنظوره) را دربر ندارند .ایــن درگاهها فرصتهایی را فراهم میکنند تا ضمن تقویت و پیوند نظامهای موجود ،اتصال نظامهای جدید را
تســهیل و اطالعات محدود موجود در نظامهای فعلی را نیز افزایش میدهند .این درگاهها گســترش و تبدیل انواع دادهها به دادههای رخمون( 2تشخیص
و ارزیابی ،) 3اطالعات محیط زیستی و فضایی و درصورت امکان ،اطالعات ژنتیکی و نیز دسترسی واقعی به عملکرد مورد انتظار را نیز فراهم میکنند.
نتیجهگیری  :در حال حاضر ،درگاههای بینالمللی برای گذر از نظامهای جســتجوی محدود (ایالتی و یا ملی) و ارائه راهحلهای یکپارچه و ســاختاریافته در دسترس

بوده و دائم درحالتوســعه هســتند .برخی از این بانکهای ژنی برای محققان خدمات رایگان فراهم میکنند تا اطمینان حاصل شود که تنوع منحصربهفرد بهطور مؤثر و

کارآمد برای استفاده محققان در دسترس قرار میگیرد.

کلیدواژهها :پایگاه داده ،مواد ژنتیکی ،رایانه ،منابع ژنتیک گیاهی.

*

eli2esmailpur@gmail.com
نویسنده مسئول ،پست الکترونیک: :

1 . Germplasm
2 . Phenotype
3. Characterization and Evaluation
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مقدمه

داشــت ،کام ً
ال عملی شــد .پایگاه داده مــواد ژنتیکی جزئی مهم

بــرای افزایش تنوع محصــوالت کشــاورزی بهمنظور مقابله

از علــم رایانه تنوع گیاهی اســت که ابزارهــای تجزیهوتحلیل و

بهتر با تغییرات شــرایط محیطی ،بســیاری از بهنژادگرها در منابع

نمایش اطالعات را شــامل میشــود .همچنین از پایگاههای داده

ژنتیکی خود به طیف گســتردهتری از تنــوع ژنتیکی نیاز دارند.

برای طبقهبندی فهرست گونهها و مجموعه دادههای بومشناسی

یکی از روشهای متداول برای تهیه این تنوع ژنتیکی ،ســفرهای

و زیستمحیطی استفاده میشود (جکسون و همکاران.)۲۰۱۳ ،

جمعآوری است .گرچه در برخی موارد ،این سفرها ممکن است

تعداد زیادی پایگاه داده مواد ژنتیکی وجود دارد که بیتردید

تنــوع جدیدی را فراهم کنند اما ســفر هزینه دارد و ازطرفی هیچ

هدف بســیاری از آنها ســودآوری است و بهصورت خصوصی

تضمینــی برای تأمین تنوع موردنظر وجــود ندارد .اغلب ،گرفتن

نگهداری میشــوند .برخی از آنها دسترســی بــه دادههای مواد

مواد ژنتیکی موردنیاز از بانک ژنها مؤثرتر و اقتصادیتر اســت.

ژنتیکــی را با ارائه مجوز امکانپذیر میکنند اما در این مقاله فقط

بااینحال ،بهمنظور شناســایی مواد مناسب ،بهنژادگرها و محققان

به پایگاههای داده با دسترســی رایگان اشــاره شــده است .برای

بایــد بــه مجموعــهای از اطالعات دربــاره نمونههایــی 1که در

4

دسترســی به مواد ژنتیکی معموالً گیرنده باید موافقتنامه انتقال

بانکهــای ژن در کشــور خود و یا در سراســر جهان نگهداری

مواد 5را پذیرفته باشــد .در این موافقتنامه ،همه مســئولیتهای

میشوند دسترسی داشته باشند (جکسون و دیگران.)۲۰۱۳ ، 2

گیرنده و دهنده مواد ژنتیکی ذکرشــده است .در جستجوی مواد

خوشــبختانه تحــول محاســباتی در دو دهه گذشــته ،تبادل

مفیــد در پایگاههای داده ذکرشــده در این مقالــه ،کاربران باید

چنیــن اطالعاتی را بســیار آســان کــرده اســت .در اوایل دهه

آگاه باشــند که همه مواد گیاهی موجود در مــواد ژنتیکی برای

 ۱۹۶۰و بــا پیشــرفت در فناوری رایانه ،ســازمانهای حفاظت از

معرفی به یک برنامه بهنژادی ،به فرم مناســب در دسترس نیست.

کلکســیونهای مواد ژنتیکی گیاهی ،رقمی کردن اطالعات مواد

بهعنوانمثــال بعضی از مواد گیاهی بهصورت نمونه یخزن شــده

ژنتیکی نگهداریشده در بانکهای ژن را آغاز کردند .در ابتدا،

نگهداری 6میشوند و در بعضی حالتهای دیگر نیز ممکن است

اطالعات اکسیشــنها بهصورت یک فهرســت ســاده نگهداری

پایههای بذری به تعداد بســیار محدود موجود باشــد (جکسون و

میشــدند اما بعدها در قالب نرمافزارهای پیچیدهتری ارائه شدند.

همکاران.)۲۰۱۳ ،

ســپس بانکهای ژن به اســتفاده از نظامهای مدیریت داده پیش
رفتند .اولین پایگاههای داده برای اســتفاده داخلی در موسسهها و

توصیفگرهای 7منابع ژنتیک گیاهی

بانکهای ژن و دیگر ســازمانها طراحی و اســتفاده شدند و اگر

توصیفگرهای استاندارد

اطالعات با ســایر سازمانها به اشتراک گذاشته میشد بهصورت

مفهوم توصیفگرهای استاندارد برای منابع مواد ژنتیکی  ،قبل

چاپــی بود (جکســون و همــکاران۲۰۱۳ ،؛ نــوار و مک کی، 3

از توســعه پایگاههای داده استفاده میشدند .توصیفگرها در دهه

.)2010

 ۱۹۶۰به رسمیت شناختهشدهاند .استفاده از اصطالحات استاندارد

در اواخر دهه  ۱۹۸۰و با توســعه اینترنت ،سازمانهای انتقال
اطالعــات مواد ژنتیکــی بهصورت الکترونیکــی فعالیت خود را
آغــاز کردند .با ظهور شــبکه گســترده جهانــی اینترنت ،امکان
دســتیابی آزادانه به پایگاههای اطالعاتی مرتبــط برای هر فرد و
یا ســازمانی که فقط به یــک رایانه متصل به اینترنت دسترســی

برای توصیف اکسیشنهای درحال نگهداری در مؤسسات بانک
1 . Accessions
2 . Jackson et al
3. Nawar & Mackay
4. Ecology
)5. Material Transfer Agreement (MTA
6. Cryopreserved
7. Descriptors
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ژن ،اســتفاده و تبــادل مواد ژنتیکی را بســیار آســان کــرد .البته
توصیفهای ریختشناســی 1و صفــات گیاهی خاص هر گونه
بهصورت اختصاصی انجام میشود (فابرووا.)2010 ، 2
توصیفگرهای گذرنامهای چندمحصولی

توصیفگرهای تشخیص و ارزیابی صفات

عــاوه بــر اطالعــات و دادههــای گذرنامهای ،بســیاری از
پایگاههای داده ـ حداقل برای برخی از اکسیشنها ـ درباره شکل
و عملکــرد گیاه نیز اطالعاتی را ارائــه میدهند .دادههایی از این

3

باوجود توصیفگرهای استاندارد ،مجموعهای از اصطالحات

نوع ،با اســتفاده از توصیفگرهای تشــخیص 9و ارزیابی10صفات

بهعنــوان اســتاندارد بینالمللــی معرفی شــدند و در بســیاری از

فهرســت میشــوند .تفــاوت ایــن دو توصیفگــر آن اســت که

پایگاهها گسترش یافتهاند .به این نوع اصطالحات ،توصیفگرهای

توصیفگرهای تشــخیص برای یک اکسیشــن مشــخص صفات

گذرنامهای چندمحصولی میگویند .توصیفگرهای گذرنامهای،

ثابتــی را ارائــه میدهند و ویژگیهایی ازقبیــل رنگ بذر ،رنگ

برای ارائــه اطالعات ضروری درباره ســازمان نگهــداری مواد

گل ،تعداد کروموزوم و شــکل گل را دربــر دارند؛ اما دادههای

ژنتیکــی و نیز منبع و ماهیت مواد گیاهی طراحی شــدند .در دهه

ارزیابی صفات به شرایطی وابسته است که گیاه در آن رشد کرده

 ۱۹۸۰و هنگامیکــه ضرورت تعریف کــردن مجموعهای اصلی

است ،ازجمله :رژیم دمایی ،نحوه تغذیه گیاه و حضور موجودات

از توصیفگرها که مســتقل از گونه باشــند ،آشــکار شد ،موسسه

دیگر مثل ارگانیسمهای همزیســت یا بیماریزا ،عملکرد دانه و

بینالمللــی منابــع ژنتیکی گیاهی 4بــا همکاری ســازمان غذا و

میــوه ،مقاومــت در برابر تنشهای زنده و تعــداد روزها تا بلوغ،

کشــاورزی ، 5توصیفگرهای گذرنامهای چندمحصولی را توسعه

ازجملــه نمونههای دیگری از دادههای ارزیابی هســتند (آلریکا،

دادند .اولین توصیفگر چند محصولی در سال  ۱۹۸۷منتشر شد .هر

2011؛ جکسون و همکاران.)2013 ،

یک از توصیفگرهای گذرنامهای چندمحصولی دارای ساختاری

پایگاههای داده مواد ژنتیکی بینالمللی

تعریفشــدهاند .مثل تاریخ اکتســاب و جمعآوری مواد گیاهی

در این پایگاههای داده ،اطالعــات مربوط به نمونههای مواد

که به شــکل روز/ماه/سال اســت .از رمزینههای استفادهشده در

ژنتیکی ک ه از کشورهای مختلف جمعآوریشده است نگهداری

این توصیفگرها برای شناســایی مؤسسات نگهداری ،جمعآوری

میشــوند .این پایگاهها ،دسترســی به این اطالعات را بدون نیاز

و پــرورش این مواد گیاهی اســتفاده میشــود .ایــن رمزینهها را

به جســتجوی درونخطی گسترده تســهیل میکنند (جدول .)1

ســازمان غذا و دارو تهیه کرده اســت که بر روی وبگا ه فائو قرار

13

پایگاههــای داده مرکــزی اروپا ، 11یوریســکو 12و جینســیس

دارد .رمزینههای جدید نیز ازطریق این وبگا ه دردســترس است

ازجملــه مهمتریــن و بزرگترین پایگاههــای داده مواد ژنتیکی

(فابرووا.)2010 ،

بینالمللی هستند (جکسون و دیگران.)۲۰۱۳ ،

ازآنجاکه برای یک اکسیشن مشخص در بانکهای ژن همه
توصیفگرها اســتفاده نخواهد شد ،سازمان بیوورسیتی اینترنشنال

6

اخیــرا ً مقالهای منتشــر کرده اســت که پیشــرفت توصیفگرهای
تشــخیص صفات و ارزیابی بیســتودو محصــول عمده غذایی
را دربــر دارد .بهعنوانمثــال ،در توصیفگرهــای مربوط به وبگاه
جمعآوری ،برای اکسیشن الین بهنژادگر 7مصداقی وجود ندارد
(آلریکا.)2011 ، 8

1 . Morphology
2 . Faberová
)3. The Multi-crop Passport Descriptors (MCPDs
)4. International Plant Genetic Resources Institute (IPGRI
)5. The Food and Agriculture Organization (FAO
6. Bioversity International
7. Breeder’s Line
8. Alerica
9. Characterization Descriptors
10. Evaluation Descriptors
11. The European Cooperative Programme for Plant Genetic Resources
)(ECP/GR
12. The European Plant Genetic Resources Search Catalogue
)(EURISCO
13. GENESYS
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جدول  .1آدرس اینترنتی پایگاههای داده مواد ژنتیکی بینالمللی
پایگاه داده مرکزی اروپا
پایگاه داده یوریسکو
پایگاه داده جنیسیس
درگاه جهانی خویشاوندان وحشی محصوالت

پایگاه داده مرکزی اروپا

پایگاه داده مرکزی اروپا یک برنامه مشارکتی بین کشورهای
اتحادیه اروپا برای منابع ژنتیک گیاهی اســت که برای سالها از
اطالعات گذرنامهای ،ارزیابی اولیه و تشخیص صفات مربوط به
کلکســیونهای بزرگ و محصوالت مهم و خویشاوندان وحشی
آنها در اروپا حمایت کرده اســت .پایــگاه داده مرکزی اروپا،
شــش گروه پایــگاه داده اختصاصی برای محصوالت شــاخص
ازجملــه غالت ،علفها ،محصوالت روغنی و پروتئینی ،میوهها،
محصوالت دارای شــکر ،نشاســته و فیبر و سبزیها را دربر دارد
(برگرفته از وبگاه پایــگاه داده مرکزی اروپا ،ویس و همکاران،
.)2016
پایگاه داده یوریسکو

پایــگاه داده یوریســکو ،دربــاره مــواد ژنتیکــی در بیش از
 43کشــور اروپایــی اطالعاتی را دربر دارد .ایــن پایگاه داده در
ســال  ۲۰۰۳ایجاد شد واکنون ســازمان بیوورسیتی اینترنشنال به
نمایندگــی از دبیرخانه پایــگاه داده مرکزی اروپا آن را مدیریت
میکند .تا سپتامبر  ،2013این پایگاه بیش از  1/9میلیون اکسیشن
که شــامل  ۴۳هزار گونه گیاهی اســت را پوشش داده است .در
حال حاضر ،پایگاه داده یوریســکو توصیفگرهای گذرنامهای و
ریختشناســی که تنها بر پایه اســتانداردهای فائو اســت را ارائه
میدهــد (ملدوونیچ-درینیچ و ســاویچ-ایوانو2017 ، 1؛ ویس و
همکاران.)2016 ،
پایگاه داده جنیسیس

پایگاه داده جنیسیس که بزرگترین پایگاه داده مواد ژنتیکی
در حال حاضر است ،در سال  ۲۰۱۱و با هدف ارائه منبع اطالعات
اکسیشنهایی که در سراسر جهان نگهداری میشوند ،راهاندازی

www.ecpgr.cgiar.org
www.eurisco.ecpgr.org
www.genesys-pgr.org
www.cgspace.cgiar.org

شــد .این درگاه از همکاری سه سازمان بیوورســیتی اینترنشنال،
سازمان جهانی اعتماد تنوع محصول 2و دبیرخانه پیمان بینالمللی
منابع ژنتیک گیاهی برای غذا و کشاورزی 3توسعه یافت .ازطریق
جنیســیس به ســه منبع اصلی پایگاه داده ،یعنی ،یوریسکو ،نظام
مواد ژنتیکی ملی وزارت کشــاورزی ایاالتمتحده یا ســینگر،4
و شــبکه اطالعاتی جامع برای منابع ژنتیکی نیز دسترســی وجود
دارد؛ بهطوریکه پس از راهاندازی پایگاه داده جنیســیس ،وبگاه
مجزای سینگر حذف شد .درحالحاضر ،در پایگاه داده جنیسیس
بــه حدود چهار میلیون اکسیشــن از مــواد ژنتیکی محصوالت و
نیز مواد ژنتیکی خویشــاوندان وحشــی آنها در سراســر جهان،
دسترسی وجود دارد (نوار و مک کی)2010 ،
درگاه جهانی خویشاوندان وحشی محصوالت

5

کارکــرد اصلی ایــن درگاه دسترســی به پایگاههــای مواد
ژنتیکی موجود نیســت ،بلکه درگاه جهانی خویشاوندان وحشی
محصوالت ،درباره خویشاوندان وحشی که در معرض خطر تغییر
اقلیم جهانی هستند ،اطالعاتی فراهم میآورد .این ابزار همچنین
بــه کاربران اجازه میدهد تا به دوازده درگاه ملی خویشــاوندان
وحشی محصوالت ازجمله بانکهای ژن ملی کشورهای مختلف
دسترســی داشته باشــند (آپرمن و همکاران2017 ، 6؛ جکسون و
همکاران.)2013 ،

1 .Mladenović-Drinić & Savić-Ivanov
2 . The Global Crop Diversity Trust
3. The Secretariat of The International Treaty on Plant Genetic
Resources for Food and Agriculture
4. The System-wide Information Network for Genetic Resources
)(SINGER
5. The Crop Wild Relatives Global Portal
6. Oppermann et al.
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ی ملی و بینالمللی  /الهام اسماعیلپور مقدم و ...
پایگاههای داده مواد ژنتیک 

درگاهها و پایگاههای داده ملی مواد ژنتیکی

قابلاستفاده هســتند .در پایگاه داده مرکزی اروپا ،فهرستی جامع

عالوه بــر پایگاههای داده بینالمللی که در این مقاله شــرح

1

و کامــل از پایگاههــای داده و درگاههای چنــد محصولی ملی

داده شــد ،بسیاری از کشــورها نیز برای حفاظت از منابع ژنتیک

موجود ارائه شــده اســت .در ایــن درگاه ،بیش از بیســت پیوند

گیاهــی خود پایگاههای داده ملی مســتقل ایجاد کردهاند .اغلب

پایگاههای داده ملی و درگاهها از پانزده کشور جهان وجود دارد

ایــن پایگاههــا که درزمینــه بهبود ژنتیــک گیاهــی و منبع مواد

(جــدول ( )2مگیونی و انجلس2014 ، 2؛ جکســون و همکاران،

ژنتیکی دادههای مفیدی دربر دارند ،ازطریق درگاههایی مســتقل

.)2013

جدول  .2آدرس اینترنتی درگاهها و پایگاههای داده چند محصولی ملی اروپا

		

اتریش
بلژیک
بلغارستان
کرواسی
جمهوری چک
فرانسه
آلمان

www.www.genbank.at
www.br.fgov.be
www.ipgrbg.com
www.cpgrd.hcphs.hr
www.grinczech.vurv.cz
www.golo.cirad.fr
www.urgi.versailles.inra.fr
www.pgrdeu.genres.de
www.jki.bund.de
www.ipk-gatersleben.de

ایتالیا
هلند
پرتغال
رومانی
اسپانیا
سودان
سوئیس
انگلستان

www.planta-res.politicheagricole.it
www.ibbr.cnr.it
www.wur.nl
www.bpgv.iniav.pt
www.svgenebank.ro
wwwx.inia.es
www.nordgen.org
www.bdn.ch
www.jic.ac.uk
www.data.kew.org
www.nationalfruitcollection.org.uk
www.brahmsonline.kew.org

ایران

بانــک ژن منابع طبیعی ایــران از گیاهان بومــی ،انحصاری،
درخطر انقــراض ،دارای توانهای بالقوه خــاص و گیاهان مفید
بــرای محققین آینده محافظت میکند .این بانک ژن تاکنون بذر
بیــش از  ۴۰درصد از گونههای گیاهی بومی ایران را جمعآوری
و محافظت کرده اســت .بذرهایی کــه در بانک ژن منابع طبیعی

نگهداری میشوند از همه استانهای ایران جمعآوری شدهاند .در
این بانک ،فرایندهای بذرگیری ،ضدعفونی کردن ،خشککردن
و نگهداری بذرها انجام میشود .بذرها در کیسههای آلومینیومی
بدون هوا در ســردخانههایی با دامنه دمایی بین  +۴تا  -۱۸درجه
1 .National multi-crop Databases and Portals
2 . Maggioni & Engels
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سلسیوس ذخیره میشوند .ســردخانههای بانک ژن منابع طبیعی،

شــبکه گسترده اطالعاتی منابع ژنتیکی در آمریکا است .این نظام

بیشــترین تنوع ژنتیکی گیاهان زنده را در واحد متر مربع در ایران

ازطریق ابزارهای جستجوی ســاده و پیشرفته ،امکان دسترسی به

و منطقه نگهداری میکنند .در حال حاضر بیش از  ۴۷هزار نمونه

مواد ژنتیکی نگهداریشــده در آمریکا را فراهم میکند .در این

بذری از چهار هزار گونــه گیاهی بومی و غیربومی در بانک ژن

نظام ،دادههای ارزیابی و تشــخیص صفات و همچنین اطالعات

ایران نگهداری میشــود (برگرفتــه از پایگاه داده بانک ژن منابع

گذرنامــهای بــرای بیش از  ۵۰۰هزار اکسیشــن فهرســت شــده

طبیعی ایران).

اســت .کاربران میتوانند مواد ژنتیکی موردنیاز خود را براساس

ژاپن

دادههایی مثل جنس گیاه ،کشــور منشــأ و غیره جســتجو کنند.

کارکنان بخش گیاهی بانک ژن ژاپن 1مســئول جمعآوری،

همچنیــن این نظام به محققان و تولیدکننــدگان اجازه میدهد تا

ارزیابی ،تشــخیص صفات ،نگهــداری ،محافظــت و ثبت مواد

بهصــورت درونخطی مــواد ژنتیکی موردنیاز خود را ســفارش

ژنتیکی گیاهی در دوازده گروه مهم کشــاورزی هستند .براساس

دهند (جکسون و همکاران.)۲۰۱۳ ،

توصیفگرهای گذرنامهای و نیز دادههای ارزیابیشده (در صورت
موجود) میتوان در این پایگاه جستجو کرد .بانک ژن ژاپن برای

دادههای مواد ژنتیکی در پایگاههای داده ژنوم

بســیاری از ســازمانهایی که معیارهای مطالعاتی خاصی دارند و

از اوایل دهــه  ،۱۹۹۰حجم عظیمی از دادههایی که بهعنوان

هدف آنها ســودآوری نیســت ،مواد ژنتیکی را به شــکل بذر و

نظامهای نشــانگر مولکولی 2برای گونههای گیاهی شناختهشده

بهصــورت رایگان ارســال میکند (آپرمن و همــکاران2017 ،؛

بود ،بــه همراه نتایج مطالعات توالییابی ژنوم ،در دســترس قرار

جکسون و همکاران.)2013 ،

گرفت .این مســئله ،انگیزه الزم برای ایجاد پایگاههای داده ژنوم

هند

برای بسیاری از محصوالت عمده و اندامگان3های نمونه ،ازجمله

در ســال  ۲۰۱۲اداره ملــی منابع طبیعی هنــد درگاه خود را

آرابیدوپســیس ، 4را فراهم آورد .برخی از وبگاههای پایگاه داده

راهاندازی کرد .در این درگاه ،اطالعات بیش از هزار و هشتصد

ژنــوم ،بهصورت مســتقیم و یا غیرمســتقیم ،امکان دسترســی به

گونــه گیاهی کــه در بانک ژن ملــی هند در دهلــی نگهداری

اطالعــات مواد ژنتیکی را فراهــم میکنند .این اطالعات مرتبط،

میشوند قابلدسترسی اســت .در این بانک ژن حدود  ۴۰۰هزار

بهویژه ،برای کســانی مفید اســت که میخواهنــد در تحقیقات

اکسیشــن فهرست شــده اســت .درحالحاضر ،این درگاه پیوند

علمی خود از پایههای موتانت و دیگر واریانتهای ژنتیکی برای

مستقیمی برای سفارش برخط مواد ،مواد ژنتیکی ارائه نمیدهد و

شناســایی ژنتیکی صفات و توسعه یک نشــانگر جدید براساس

درخواســت باید به بخش مبادله مواد ژنتیکی آن ارسال شود .این

ژنــوم توالییابیشــده یک واریانــت در برنامههــای گزینش به

درگاه از جنبه ابزار جستجو و نمایش مواد ژنتیکی نگهداریشده

کمک نشــانگر 5اســتفاده کنند .چنین مواد ژنتیکی که دادههای

در هنــد اهمیت ویژه دارد ،بهخصوص برای کســانی که به مواد

ژنتیکی آنها در دســترس است ،اغلب در پایگاههای داده ملی و

ژنتیکی نگهداریشــده در هند و یا ذخایــر ژنتیکی انطباقیافته با

بینالمللی منابع ژنتیکی گیاهی ذکر نشدهاند (شماتزر و همکاران

شــرایط آب و هوایی آن عالقهمند هســتند (آپرمن و همکاران،

.)2017 ،

2017؛ جکسون و همکاران.)2013 ،
ایاالتمتحده آمریکا

نظام مواد ژنتیکی ملی وزارت کشــاورزی آمریکا بخشی از

6

1 .Japan’s National Institute of Agrobiological Sciences
2 . Molecular Marker Systems
3. Organism
4. Arabidopsis thaliana
5. Marker-assisted Selection Programs
6. Schmutzer et al.
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www.cgspace.cgiar.org
www.rifr-ac.ir
www.naro.affrc.go.jp
www.nbpgr.ernet.in
www.ars-grin.gov
/www.asbp.ala.org.au
www.gringlobal/search.aspx
www.plataformarg.cenargen.embrapa.br
agr.ca.www.pgrc3
www.icgr.caas.net.cn
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 آموزش و ترویج کشاورزی،ایمنی کتابخانههای تابعه سازمان تحقیقات

National and International Germplasm Databases
Elham Esmailpour moghadam1*
Ali Gharaghani 2
1- Ph.D. Student of Department of Horticultural Sciences, School of Agriculture, Shiraz University, Shiraz, Iran.
2-Associate Professor of Department of Horticultural Sciences, School of Agriculture, Shiraz University, Shiraz, Iran.

Abstract

Purpose: Global climate change and the increasing human population have challenged the global food production system.

Plant germplasm are highly valuable in terms of plant breeding, conservation and preservation of biodiversity in the food and
agriculture industry.

Methodology: This research is an overview and provides all the international databases and several important national
databases and the access of these portals to the gene banks for ordering of diverse plant materials.

Findings: Plant Gene banks hold the biodiversity around the world, and databases are the way users connect with gene

banks at the national and international levels. The main purpose of designing these databases is to facilitate communication
in this system. Almost all of these online systems provide only initial identification of plant material (passport data) and
do not include information in all conspectuses of international standard data (multi-purpose passport descriptors). These
portals provide opportunities to facilitate the connection of new systems, while enhancing and linking existing systems, and
increasing the limited information available in current systems. These protocols will extend and transform data types into
phenotypic (detection and evaluation) data, environmental and spatial information, and, if possible, genetic information as
well as actual access to expected performance.

Results: International portals are currently under development for passing through limited (state or national) search systems

and providing integrated and structured solutions that are accessible and permanent and some of these genealogy banks
provide free services to researchers to ensure that the unique variety is effectively and efficiently available for use by researchers.
Keywords: Computer, Database, Germplasm, Plant Genetic Resources.
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