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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 به نژادی گیاهی و محافظت و نگهداری از تنوع زیستی، مواد ژنتیکی گیاهی بسیار ارزشمند هستند.

روش شناســی پژوهش:  این پژوهش از نوع مروری است و همه پایگاه های داده بین المللی و چند پایگاه داده ملی مهم و روش دسترسی به این درگاه ها 
و نیز بانک های ژن و سفارش مواد گیاهی متنوع را توضیح داده است.

یافته ها: مؤسســات بانک ژن گیاهی در سراســر دنیا، تنوع زیســتی موجود را نگهداری می کنند و پایگاه های داده راه ارتباطی کاربران با بانک های ژن 
در ســطح ملی و بین المللی هســتند. هدف اصلی طراحی این پایگاه ها، تســهیل برقراری ارتباط در این نظام اســت. تقریباً همه این نظام های درون خطی، 
فقط اطالعات شناســایی اولیه مواد گیاهی )داده های گذرنامه ای( را فراهم می کنند و اطالعات همه زمینه های داده اســتاندارد بین المللی )توصیفگرهای 
گذرنامــه ای چندمنظوره( را دربر ندارند. ایــن درگاه ها فرصت هایی را فراهم می کنند تا ضمن تقویت و پیوند نظام های موجود، اتصال نظام های جدید را 
تســهیل و اطالعات محدود موجود در نظام های فعلی را نیز افزایش می دهند. این درگاه ها گســترش و تبدیل انواع داده ها به داده های رخ مون2  )تشخیص 
و ارزیابی3 (، اطالعات محیط زیستی و فضایی و درصورت  امکان، اطالعات ژنتیکی و نیز دسترسی واقعی به عملکرد مورد انتظار را نیز فراهم می کنند.

نتیجه گیری : در حال حاضر، درگاه های بین المللی برای گذر از نظام های جســتجوی محدود )ایالتی و یا ملی( و ارائه راه حل های یکپارچه و ســاختاریافته در دسترس 
بوده و دائم درحال توســعه هســتند. برخی از این بانک های ژنی برای محققان خدمات رایگان فراهم می کنند تا اطمینان حاصل شود که تنوع منحصربه فرد به طور مؤثر و 

کارآمد برای استفاده محققان در دسترس قرار می گیرد.

کلیدواژه ها: پایگاه داده، مواد ژنتیکی ، رایانه، منابع ژنتیک گیاهی.

پایگاه های داده مواد ژنتیکی1   ملی و بین المللی
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مقدمه

بــرای افزایش تنوع محصــوالت کشــاورزی به منظور مقابله 
بهتر با تغییرات شــرایط محیطی، بســیاری از به نژادگرها در منابع 
ژنتیکی خود به طیف گســترده تری از تنــوع ژنتیکی نیاز دارند. 
یکی از روش های متداول برای تهیه این تنوع ژنتیکی، ســفرهای 
جمع آوری است. گرچه در برخی موارد، این سفرها ممکن است 
تنــوع جدیدی را فراهم کنند اما ســفر هزینه دارد و ازطرفی هیچ 
تضمینــی برای تأمین تنوع موردنظر وجــود ندارد. اغلب، گرفتن 
مواد ژنتیکی موردنیاز از بانک ژن ها مؤثرتر و اقتصادی تر اســت. 
بااین حال، به منظور شناســایی مواد مناسب، به نژادگرها و محققان 
بایــد بــه مجموعــه ای از اطالعات دربــاره نمونه هایــی1  که در 
بانک هــای ژن در کشــور خود و یا در سراســر جهان نگهداری 

می شوند دسترسی داشته باشند )جکسون و دیگران2 ، 2013(.
خوشــبختانه تحــول محاســباتی در دو دهه گذشــته، تبادل 
چنیــن اطالعاتی را بســیار آســان کــرده اســت. در اوایل دهه 
1960 و بــا پیشــرفت در فناوری رایانه، ســازمان های حفاظت از 
کلکســیون های مواد ژنتیکی گیاهی، رقمی کردن اطالعات مواد 
ژنتیکی نگهداری شده در بانک های ژن را آغاز کردند. در ابتدا، 
اطالعات اکسیشــن ها به صورت یک فهرســت ســاده نگهداری 
می شــدند اما بعدها در قالب نرم افزارهای پیچیده تری ارائه شدند. 
ســپس بانک های ژن به اســتفاده از نظام های مدیریت داده پیش 
رفتند. اولین پایگاه های داده برای اســتفاده داخلی در موسسه ها و 
بانک های ژن و دیگر ســازمان ها طراحی و اســتفاده شدند و اگر 
اطالعات با ســایر سازمان ها به اشتراک گذاشته می شد به صورت 
چاپــی بود )جکســون و همــکاران، 2013؛ نــوار و مک کی3 ، 

.)2010
 در اواخر دهه 1980 و با توســعه اینترنت، سازمان های انتقال 
اطالعــات مواد ژنتیکــی به صورت الکترونیکــی فعالیت خود را 
آغــاز کردند. با ظهور شــبکه گســترده جهانــی اینترنت، امکان 
دســتیابی آزادانه به پایگاه های اطالعاتی مرتبــط برای هر فرد و 
یا ســازمانی که فقط به یــک رایانه متصل به اینترنت دسترســی 

داشــت، کاماًل عملی شــد. پایگاه داده مــواد ژنتیکی جزئی مهم 
از علــم رایانه تنوع گیاهی اســت که ابزارهــای تجزیه وتحلیل و 
نمایش اطالعات را شــامل می شــود. همچنین از پایگاه های داده 
برای طبقه بندی فهرست گونه ها و مجموعه داده های بوم شناسی4  

و زیست محیطی استفاده می شود )جکسون و همکاران، 2013(.
تعداد زیادی پایگاه داده مواد ژنتیکی وجود دارد که بی تردید 
هدف بســیاری از آن ها ســودآوری است و به صورت خصوصی 
نگهداری می شــوند. برخی از آن ها دسترســی بــه داده های مواد 
ژنتیکــی را با ارائه مجوز امکان پذیر می کنند اما در این مقاله فقط 
به پایگاه های داده با دسترســی رایگان اشــاره شــده است. برای 
دسترســی به مواد ژنتیکی معموالً گیرنده باید موافقت نامه انتقال 
مواد5  را پذیرفته باشــد. در این موافقت نامه، همه مســئولیت های 
گیرنده و دهنده مواد ژنتیکی ذکرشــده است. در جستجوی مواد 
مفیــد در پایگاه های داده ذکرشــده در این مقالــه، کاربران باید 
آگاه باشــند که همه مواد گیاهی موجود در مــواد ژنتیکی برای 
معرفی به یک برنامه به نژادی، به فرم مناســب در دسترس نیست. 
به عنوان مثــال بعضی از مواد گیاهی به صورت نمونه یخ زن شــده 
نگهداری6  می شوند و در بعضی حالت های دیگر نیز ممکن است 
پایه های بذری به تعداد بســیار محدود موجود باشــد )جکسون و 

همکاران، 2013(.

توصیفگرهای7  منابع ژنتیک گیاهی

توصیفگرهای استاندارد

 مفهوم توصیفگرهای استاندارد برای منابع مواد ژنتیکی،  قبل 
از توســعه پایگاه های داده استفاده می شدند. توصیفگرها در دهه 
1960 به رسمیت شناخته شده اند. استفاده از اصطالحات استاندارد 
برای توصیف اکسیشن های 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 
توصیف های ریخت شناســی1  و صفــات گیاهی خاص هر گونه 

به صورت اختصاصی انجام می شود )فابرووا2 ، 2010(.
توصیفگرهای گذرنامه ای چندمحصولی3 

باوجود توصیفگرهای استاندارد، مجموعه ای از اصطالحات 
به عنــوان اســتاندارد بین المللــی معرفی شــدند و در بســیاری از 
پایگاه ها گسترش یافته اند. به این  نوع اصطالحات، توصیفگرهای 
گذرنامه ای چند محصولی می گویند. توصیفگرهای گذرنامه ای، 
برای ارائــه اطالعات ضروری درباره ســازمان نگهــداری مواد 
ژنتیکــی و نیز منبع و ماهیت مواد گیاهی طراحی شــدند. در دهه 
1980 و هنگامی کــه ضرورت تعریف کــردن مجموعه ای اصلی 
از توصیفگرها که مســتقل از گونه باشــند، آشــکار شد، موسسه 
بین المللــی منابــع ژنتیکی گیاهی4  بــا همکاری ســازمان غذا و 
کشــاورزی5 ، توصیفگرهای گذرنامه ای چندمحصولی را توسعه 
دادند. اولین توصیفگر چند محصولی در سال 198۷ منتشر شد. هر 
یک از توصیفگرهای گذرنامه ای چندمحصولی دارای ساختاری 
تعریف شــده اند. مثل تاریخ اکتســاب و جمع آوری مواد گیاهی 
که به شــکل روز/ماه/سال اســت. از رمزینه های استفاده شده در 
این توصیفگرها برای شناســایی مؤسسات نگهداری، جمع آوری 
و پــرورش این مواد گیاهی اســتفاده می شــود. ایــن رمزینه ها را 
ســازمان غذا و دارو تهیه کرده اســت که بر روی وبگاه  فائو قرار 
دارد. رمزینه های جدید نیز ازطریق این وبگاه  در  دســترس است 

)فابرووا، 2010(.
 ازآنجاکه برای یک اکسیشن مشخص در بانک های ژن همه 
توصیفگرها اســتفاده نخواهد شد، سازمان بیوورسیتی اینترنشنال6  
اخیــراً مقاله ای منتشــر کرده اســت که پیشــرفت توصیفگرهای 
تشــخیص صفات و ارزیابی بیســت ودو محصــول عمده غذایی 
را دربــر دارد. به عنوان مثــال، در توصیفگرهــای مربوط به وبگاه 
جمع آوری، برای اکسیشن الین به نژادگر۷  مصداقی وجود ندارد 

)آلریکا8 ، 2011(.

توصیفگرهای تشخیص و ارزیابی صفات

عــالوه بــر اطالعــات و داده هــای گذرنامه ای، بســیاری از 
پایگاه های داده ـ حداقل برای برخی از اکسیشن ها ـ درباره شکل 
و عملکــرد گیاه نیز اطالعاتی را ارائــه می دهند. داده هایی از این 
نوع، با اســتفاده از توصیفگرهای تشــخیص9  و ارزیابی10صفات 
فهرســت می شــوند. تفــاوت ایــن دو توصیفگــر آن اســت که 
توصیفگرهای تشــخیص برای یک اکسیشــن مشــخص صفات 
ثابتــی را ارائــه می دهند و ویژگی هایی ازقبیــل رنگ بذر، رنگ 
گل، تعداد کروموزوم و شــکل گل را دربــر دارند؛ اما داده های 
ارزیابی صفات به شرایطی وابسته است که گیاه در آن رشد کرده 
است، ازجمله: رژیم دمایی، نحوه تغذیه گیاه و حضور موجودات 
دیگر مثل ارگانیسم های هم زیســت یا بیماری زا، عملکرد دانه و 
میــوه، مقاومــت در برابر تنش های زنده و تعــداد روزها تا بلوغ، 
ازجملــه نمونه های دیگری از داده های ارزیابی هســتند )آلریکا، 

2011؛ جکسون و همکاران، 2013(.
پایگاه های داده مواد ژنتیکی بین المللی

در این پایگاه های داده، اطالعــات مربوط به نمونه های مواد 
ژنتیکی که  از کشورهای مختلف جمع آوری شده است نگهداری 
می شــوند. این پایگاه ها، دسترســی به این اطالعات را بدون نیاز 
به جســتجوی درون خطی گسترده تســهیل می کنند )جدول 1(. 
پایگاه هــای داده مرکــزی اروپا11 ، یوریســکو12  و جینســیس13  
ازجملــه مهم تریــن و بزرگ ترین پایگاه هــای داده مواد ژنتیکی 

بین المللی هستند )جکسون و دیگران، 2013(.

پایگاه های داده مواد ژنتیکی   ملی و بین المللی / الهام اسماعیل پور مقدم و ...

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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پایگاه داده مرکزی اروپا

پایگاه داده مرکزی اروپا یک برنامه مشارکتی بین کشورهای 
اتحادیه اروپا برای منابع ژنتیک گیاهی اســت که برای سال ها از 
اطالعات گذرنامه ای، ارزیابی اولیه و تشخیص صفات مربوط به 
کلکســیون های بزرگ و محصوالت مهم و خویشاوندان وحشی 
آن ها در اروپا حمایت کرده اســت. پایــگاه داده مرکزی اروپا، 
شــش گروه پایــگاه داده اختصاصی برای محصوالت شــاخص 
ازجملــه غالت، علف ها، محصوالت روغنی و پروتئینی، میوه ها، 
محصوالت دارای شــکر، نشاســته و فیبر و سبزی ها 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 
43 کشــور اروپایــی اطالعاتی را دربر دارد. ایــن پایگاه داده در 
ســال 2003 ایجاد شد و  اکنون ســازمان بیوورسیتی اینترنشنال به 
نمایندگــی از دبیرخانه پایــگاه داده مرکزی اروپا آن را مدیریت 
می کند. تا سپتامبر 2013، این پایگاه بیش از 1/9 میلیون اکسیشن 
که شــامل 43 هزار گونه گیاهی اســت را پوشش داده است. در 
حال حاضر، پایگاه داده یوریســکو توصیفگرهای گذرنامه ای و 
ریخت شناســی که تنها بر پایه اســتانداردهای فائو اســت را ارائه 
می دهــد )ملدوونیچ-درینیچ و ســاویچ-ایوانو1 ، 201۷؛ ویس و 

همکاران، 2016(.
پایگاه داده جنیسیس

 پایگاه داده جنیسیس که بزرگ ترین پایگاه داده مواد ژنتیکی 
در حال حاضر است، در سال 2011 و با هدف ارائه منبع اطالعات 
اکسیشن هایی که در سراسر جهان نگهداری می شوند، راه اندازی 

شــد. این درگاه از همکاری سه سازمان بیوورســیتی اینترنشنال، 
سازمان جهانی اعتماد تنوع محصول2  و دبیرخانه پیمان بین المللی 
منابع ژنتیک گیاهی برای غذا و کشاورزی3  توسعه یافت. ازطریق 
جنیســیس به ســه منبع اصلی پایگاه داده، یعنی، یوریسکو، نظام 
مواد ژنتیکی ملی وزارت کشــاورزی ایاالت متحده یا ســینگر4، 
و شــبکه اطالعاتی جامع برای منابع ژنتیکی نیز دسترســی وجود 
دارد؛ به طوری که پس از راه اندازی پایگاه داده جنیســیس، وبگاه  
مجزای سینگر حذف شد. درحال حاضر، در پایگاه داده جنیسیس 
بــه حدود چهار میلیون اکسیشــن از مــواد ژنتیکی محصوالت و 
نیز مواد ژنتیکی خویشــاوندان وحشــی آن ها در سراســر جهان، 

دسترسی وجود دارد )نوار و مک کی، 2010(
درگاه جهانی خویشاوندان وحشی محصوالت 5

کارکــرد اصلی ایــن درگاه دسترســی به پایگاه هــای مواد 
ژنتیکی موجود نیســت، بلکه درگاه جهانی خویشاوندان وحشی 
محصوالت، درباره خویشاوندان وحشی که در معرض خطر تغییر 
اقلیم جهانی هستند، اطالعاتی فراهم می آورد. این ابزار همچنین 
بــه کاربران اجازه می دهد تا به دوازده درگاه ملی خویشــاوندان 
وحشی محصوالت ازجمله بانک های ژن ملی کشورهای مختلف 
دسترســی داشته باشــند )آپرمن و همکاران6 ، 201۷؛ 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.

جدول 1. آدرس اینترنتی پایگاه های داده مواد ژنتیکی بین المللی

www.ecpgr.cgiar.orgپایگاه داده مرکزی اروپا

www.eurisco.ecpgr.orgپایگاه داده یوریسکو

www.genesys-pgr.orgپایگاه داده جنیسیس

www.cgspace.cgiar.orgدرگاه جهانی خویشاوندان وحشی محصوالت
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درگاه ها و پایگاه های داده ملی مواد ژنتیکی

 عالوه بــر پایگاه های داده بین المللی که در این مقاله شــرح 
داده شــد، بسیاری از کشــورها نیز برای حفاظت از منابع ژنتیک 
گیاهــی خود پایگاه های داده ملی مســتقل ایجاد کرده اند. اغلب 
ایــن پایگاه هــا که درزمینــه بهبود ژنتیــک گیاهــی و منبع مواد 
ژنتیکی داده های مفیدی دربر دارند، ازطریق درگاه هایی مســتقل 

قابل استفاده هســتند. در پایگاه داده مرکزی اروپا، فهرستی جامع 
و کامــل از پایگاه هــای داده و درگاه های چنــد محصولی ملی1  
موجود ارائه شــده اســت. در ایــن درگاه، بیش از بیســت پیوند  
پایگاه های داده ملی و درگاه ها از پانزده کشور جهان وجود دارد 
)جــدول 2( )مگیونی و انجلس2 ، 2014؛ جکســون و همکاران، 

.)2013

پایگاه های داده مواد ژنتیکی  ملی و بین المللی / الهام اسماعیل پور مقدم و ...

ایران

بانــک ژن منابع طبیعی ایــران از گیاهان بومــی، انحصاری، 
درخطر انقــراض، دارای توان های بالقوه خــاص و گیاهان مفید 
بــرای محققین آینده محافظت می کند. این بانک ژن تاکنون بذر 
بیــش از 40 درصد از گونه های گیاهی بومی ایران را جمع آوری 
و محافظت کرده اســت. بذرهایی کــه در بانک ژن منابع طبیعی 

نگهداری می شوند از همه استان های ایران جمع آوری شده اند. در 
این بانک، فرایندهای بذرگیری، ضدعفونی کردن، خشک کردن 
و نگهداری بذرها انجام می شود. بذرها در کیسه های آلومینیومی 
بدون هوا در ســردخانه هایی با دامنه دمایی بین 4+ تا 18- درجه 

   جدول 2. آدرس اینترنتی درگاه ها و پایگاه های داده چند محصولی ملی اروپا

www.www.genbank.atاتریش

www.br.fgov.beبلژیک

www.ipgrbg.comبلغارستان

www.cpgrd.hcphs.hrکرواسی

www.grinczech.vurv.czجمهوری چک

www.golo.cirad.frفرانسه

www.urgi.versailles.inra.fr

www.pgrdeu.genres.deآلمان

www.jki.bund.de

www.ipk-gatersleben.de

www.planta-res.politicheagricole.itایتالیا

www.ibbr.cnr.it

www.wur.nlهلند

www.bpgv.iniav.ptپرتغال

www.svgenebank.roرومانی

wwwx.inia.esاسپانیا

www.nordgen.orgسودان

www.bdn.chسوئیس

www.jic.ac.ukانگلستان

www.data.kew.org

www.nationalfruitcollection.org.uk

www.brahmsonline.kew.org

1 .National multi-crop Databases and Portals
2 . Maggioni & Engels
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سلسیوس ذخیره می شوند. ســردخانه های بانک ژن منابع طبیعی، 
بیشــترین تنوع ژنتیکی گیاهان زنده را در واحد متر مربع در ایران 
و منطقه نگهداری می کنند. در حال حاضر بیش از 4۷ هزار نمونه 
بذری از چهار هزار گونــه گیاهی بومی و غیربومی در بانک ژن 
ایران نگهداری می شــود )برگرفتــه از پایگاه داده بانک ژن منابع 

طبیعی ایران(.
ژاپن

 کارکنان بخش گیاهی بانک ژن ژاپن1  مســئول جمع آوری، 
ارزیابی، تشــخیص صفات، نگهــداری، محافظــت و ثبت مواد 
ژنتیکی گیاهی در دوازده گروه مهم کشــاورزی هستند. براساس 
توصیفگرهای گذرنامه ای و نیز داده های ارزیابی شده )در صورت 
موجود( می توان در این پایگاه جستجو کرد. بانک ژن ژاپن برای 
بســیاری از ســازمان هایی که معیارهای مطالعاتی خاصی دارند و 
هدف آن ها ســودآوری نیســت، مواد ژنتیکی را به شــکل بذر و 
به صــورت رایگان ارســال می کند )آپرمن و همــکاران، 201۷؛ 

جکسون و همکاران، 2013(.
هند

 در ســال 2012 اداره ملــی منابع طبیعی هنــد درگاه خود را 
راه اندازی کرد. در این درگاه، اطالعات بیش از هزار و هشت صد 
گونــه گیاهی کــه در بانک ژن ملــی هند در دهلــی نگهداری 
می شوند قابل دسترسی اســت. در این بانک ژن حدود 400 هزار 
اکسیشــن فهرست شــده اســت. درحال حاضر، این درگاه پیوند 
مستقیمی برای سفارش برخط مواد، مواد ژنتیکی ارائه نمی دهد و 
درخواســت باید به بخش مبادله مواد ژنتیکی آن ارسال شود. این 
درگاه از جنبه ابزار جستجو و نمایش مواد ژنتیکی نگهداری شده 
در هنــد اهمیت ویژه دارد، به خصوص برای کســانی که به مواد 
ژنتیکی نگهداری شــده در هند و یا ذخایــر ژنتیکی انطباق یافته با 
شــرایط آب و هوایی آن عالقه مند هســتند )آپرمن و همکاران، 

201۷؛ جکسون و همکاران، 2013(.
ایاالت متحده آمریکا

 نظام مواد ژنتیکی ملی وزارت کشــاورزی آمریکا بخشی از 

شــبکه گسترده اطالعاتی منابع ژنتیکی در آمریکا است. این نظام 
ازطریق ابزارهای جستجوی ســاده و پیشرفته، امکان دسترسی به 
مواد ژنتیکی نگهداری شــده در آمریکا را فراهم می کند. در این 
نظام، داده های ارزیابی و تشــخیص صفات و همچنین اطالعات 
گذرنامــه ای بــرای بیش از 500 هزار اکسیشــن فهرســت شــده 
اســت. کاربران می توانند مواد ژنتیکی موردنیاز خود را براساس 
داده هایی مثل جنس گیاه، کشــور منشــأ و غیره جســتجو کنند. 
همچنیــن این نظام به محققان و تولیدکننــدگان اجازه می دهد تا 
به صــورت درون خطی مــواد ژنتیکی موردنیاز خود را ســفارش 

دهند )جکسون و همکاران، 2013(.

داده های مواد ژنتیکی در پایگاه های داده ژنوم

 از اوایل دهــه 1990، حجم عظیمی از داده هایی که به عنوان 
نظام های نشــانگر مولکولی2  برای گونه های گیاهی شناخته شده 
بود، بــه همراه نتایج مطالعات توالی یابی ژنوم، در دســترس قرار 
گرفت. این مســئله، انگیزه الزم برای ایجاد پایگاه های داده ژنوم 
برای بسیاری از محصوالت عمده و اندامگان3  های نمونه، ازجمله 
آرابیدوپســیس4 ، را فراهم آورد. برخی از وبگاه  های پایگاه داده 
ژنــوم، به صورت مســتقیم و یا غیرمســتقیم، امکان دسترســی به 
اطالعــات مواد ژنتیکی را فراهــم می کنند. این اطالعات مرتبط، 
به ویژه، برای کســانی مفید اســت که می خواهنــد در تحقیقات 
علمی خود از پایه های موتانت و دیگر واریانت های ژنتیکی برای 
شناســایی ژنتیکی صفات و توسعه یک نشــانگر جدید براساس 
ژنــوم توالی یابی شــده یک واریانــت در برنامه هــای گزینش به 
کمک نشــانگر5  اســتفاده کنند. چنین مواد ژنتیکی که داده های 
ژنتیکی آن ها در دســترس است، اغلب در پایگاه های داده ملی و 
بین المللی منابع ژنتیکی گیاهی ذکر نشده اند )شماتزر و همکاران6 

.)201۷ ،
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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نتیجه گیری

به کمک پایگاه های داده و علوم رایانه دسترسی به بانک های 
ژن در سراســر جهان آسان شده اســت. برای سهولت در فرآیند 
جســتجو، معرفی و تبادل مواد ژنتیکی خــاص، توصیفگرهایی با 
استانداردهای بین المللی تهیه شده است. با استفاده از این اطالعات 
و ابزارها، دسترسی به تنوع گیاهی موردنیاز برای اهداف مطالعاتی 
و به نژادی به منظور ایجاد مقاومت در برابر تنش های زیستی و غیر 
زیســتی ناشی از تغییرات آب و هوایی فراهم شده است. امروزه، 
این هماهنگی و یکپارچگی بین نظام های اطالعاتی مواد ژنتیکی 
و بانک های ژن در سراســر دنیا، فرصت های مناســبی برای تهیه 
مــواد گیاهی فراهم کرده و نیاز اولیه به مواد گیاهی در تحقیقات 

کشاورزی را با سرمایه گذاری اندک هموار کرده است.
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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.
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