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چکیده
بــرای شناســایی، ثبــت، گواهی، کنترل و حفاظت از ذخایر ژنتیکی دام و طیور کشــور، باید ســامانه ای جامع طراحی شــود که از زیربخش های تهیه اطلس جامع، نقشــه 
پراکندگی، آمار دقیق و پایش جمعیت های موجود از ذخایر ژنتیکی دام و طیور بومی کشــور تشــکیل شده باشد. لذا، برای معرفی توده ها و نژادهای دام و طیور کشور و با 
هدف طراحی برنامه کاربردی »اطلس منابع ژنتیکی دام و طیور کشــور« این مطالعه انجام شــده است. در این برنامه کاربردی، مخاطبین به سهولت با نژادهای دام و طیور هر 
منطقه جغرافیایی آشنا می شوند و خصوصیات نژادی و پرورشی آن ها را مشاهده می کنند. همچنین، این برنامه قابلیت جستجوی کاربرپسندی دارد. از صفحه مدیریتی برنامه 
می توان اطالعات را به روزرســانی کرد. در این برنامه کاربردی، بخشــی با نام »ثبت گونه جدید« وجود دارد که با مشارکت داوطلبانه مردمی، می توان از توده ها و نژادهای 

دام و طیور سراسر کشور اطالعات تهیه کرد. این اطالعات پس از پاالیش در صفحه مدیریتی، در پایگاه داده برنامه استفاده خواهد شد.

کلیدواژه ها: برنامه کاربردی، اطلس منابع ژنتیکی، دام و طیور، ایران.
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مقدمه

براســاس متن مــاده 17 قانون نظام جامع دام پروری کشــور، 
وزارت جهاد کشــاورزی موظف است با اســتفاده از اعتبارات، 
امکانات و تشــکیالت موسســه تحقیقات علوم دامی کشــور و 
مرکز اصالح نژاد دام کشــور، منابع و مواد ژنتیکی دام کشور را 
شناســایی، ثبت،  کنترل،  گواهی و حفاظت کند و برای پیشرفت 
ســطح تحقیقات و پژوهش های علمی ژنتیکی متناسب با شرایط 
کشــور و انجام تحقیقات فــن آوری زیســتی )بیوتکنولوژی( و 
توســعه فن آوری های نوین کشــاورزی اقدام کنــد. )قانون نظام 
جامع دام پروری کشور، 1388( ایران یکی از غنی ترین اقلیم های 
زیســت محیطی جهان با تنوع زیســتی در عرصه هــای گیاهی و 
جانوری اســت. در ایــران بیش از یک صد تــوده ژنتیکی بومی 
دام و طیور وجود دارد که با شــرایط محل زندگی خود به خوبی 
ســازگار شــده  و در برابر بیماری های منطقه از مقاومت نســبی 
برخوردارنــد )توکلیان، 1378(. بدیهی اســت با چنین پشــتوانه 
غنــی از منابــع ژنتیکی دامی باید به شناســایی، معرفی و حفظ و 
حراســت از ایــن منابع توجه ویژه ای شــود و از ایــن منابع برای 
رشد و توسعه همه جانبه کشــور بهره برداری شود. منابع ژنتیکی 
موادی هســتند که از ارزش واقعی یا بالقوه زیستی برخوردارند. 
اهمیــت اقتصادی، اجتماعی و زیســت محیطی این منابع، درباره 
سرقت زیســتی و نادیده گرفتن حقوق جوامع بومی و محلی در 
شیوه بهره برداری از این منابع نگرانی های جدی را ایجاد می کند 
)نصیریان، حاجی سید جوادی، عباسی و اقبالی، 1389(. با توجه 
به حق حاکمیــت دولت ها بر منابع ژنتیکــی ملی، تصمیم گیری 
برای دسترســی به این منابع وظیفه دولت ها و تابع قوانین داخلی 
هر کشــور است. بنابراین، برای پیشگیری از سرقت زیستی، باید 
این منابع ژنتیک دامی شناسایی و در سطح ملی و بین المللی ثبت 
شوند. با توجه به منابع غنی ژنتیکی ایران و برای اعمال حاکمیت 
ملی، بایــد به دو رویکرد حفاظت از ایــن منابع در مقابل صدمه 
و حمایــت از آن ها در برابر سوءاســتفاده و بهره بــرداری بدون 
مجوز، توجه ویژه ای شــود )جلوخانی نیارکــی، 1396(. با توجه 

به تأثیر اســتفاده از برنامه های رایانه ای در سرعت بخشیدن، دقت 
و کارآمدی تبادل اطالعات ذخایر ژنتیک دامی ایران و استفاده 
مراکز علمی، پژوهشــی و اجرایی داخلــی و بین المللی از آن ها، 
ایجاد یک ســامانه الکترونیکی کارآمد بســیار ضروری اســت. 
بنابرایــن، با شناســایی و ثبت منابع ژنتیکی ملــی، عالوه بر اینکه 
مالکیت فکری تولیدکنندگان و استفاده کنندگان این منابع حفظ 
می شــود، بلکه این ذخایر ارزشــمند در ســطح ملی و بین المللی 
بــا نام جمهوری اســالمی ایران شــناخته و معرفی خواهند شــد. 
کوتاهی در این زمینه باعث شده است تا برخی از ذخایر ژنتیک 
دامی ایران، که به نوعی ســرقت زیستی شــده اند، در بانک های 
اطالعاتــی خارجی با نام کشــورهای دیگری ثبت شــوند. برای 
شناســایی، ثبت، گواهی، کنترل و حفاظت از ذخایر ژنتیکی دام 
و طیور کشور، ایجاد سامانه ای جامع که بخش هایی مانند اطلس 
جامع، نقشــه پراکندگی، آمار دقیق و پایش جمعیت های موجود 
در ذخایر ژنتیکی دام و طیور بومی کشــور را دربر داشــته باشد 
بسیار ضروری اســت. لذا، طراحی برنامه کاربردی »اطلس منابع 
ژنتیکی دام و طیور کشــور« برای معرفی توده ها و نژادهای دام و 
طیور کشور، به عنوان یکی از کارآمدترین و سریع ترین راه های 

دسترسی به این اطالعات، هدف این پژوهش بوده است.

ساختار اطلس منابع ژنتیکی دام و طیور

برنامــه کاربردی اطلس منابع ژنتیکی دام و طیور ایران از ســه 
بخش اصلی تشــکیل شده است. در شکل 1 نمای کلی این سامانه 

نشان داده شده است:
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ارائه آسان و کارآمد اطالعات منابع ژنتیکی دام و طیور کشور 
به مخاطبان این حوزه و جمع آوری الکترونیکی اطالعات این منابع 
از نقاط مختلف کشور در بستر تلفن های هوشمند، ازجمله اهداف 
تولید این ســامانه بوده اســت. همچنین، این سامانه برای مدیریت 
بهتــر مدیران بر اطالعات منابع ژنتیکی دام و طیور کشــور بســتر 
الزم را فراهم می آورد. شیوه نمایش مناسب اطالعات، جستجوی 
آســان در پایگاه داده و گزارش گیــری، از ویژگی های مهم این 
ســامانه اســت. در این برنامه کاربردی، هر کاربر پس از مشاهده 
یک فیلد اطالعاتی می تواند اطالعات بیشــتری در مورد آن گونه 
خاص درخواســت کند. در صفحه مدیریتــی، مدیر می تواند این 
درخواســت ها را مشــاهده، تأیید یا رد کند. برای ارائه اطالعات 
بیشــتر می توان از فایل هــای متنی و ویدئو نیز اســتفاده کرد. پس 
از تأیید، ایــن اطالعات در این برنامه کاربردی بارگذاری شــده 
و قابل مشــاهده اســت. همه افراد می توانند از این برنامه کاربردی 
اســتفاده کنند و ثبت اطالعــات کاربری ضرورتی نــدارد. افراد 
می تواننــد به  عنــوان میهمــان، از بســیاری از قابلیت های ســامانه 
استفاده کنند. اما برای استفاده از برخی قابلیت ها مانند درخواست 
اطالعات بیشتر، کاربر باید در سامانه ثبت نام کند. صفحه مدیریتی 
وبی بخشــی از این سامانه است که برای مدیر سامانه تعریف شده 
اســت و تعداد معدودی از کاربران به عنوان مدیر به آن دسترسی 

دارند.

دستاورد

برنامه کاربــردی اطلس منابع ژنتیکی دام و طیور ایران طوری 
طراحی شــده اســت که همه اطالعاتی که کاربــر در برنامه ثبت 
می کند، در پایگاه داده ذخیره می شــود. مدیر ســامانه می تواند به 
این اطالعات جمع آوری شــده کاربران دسترســی داشته باشد. با 
اســتفاده از برنامه کاربردی اطلس منابع ژنتیکی دام و طیور ایران، 
هر کاربر می تواند با گونه های مختلف دامی کشــور آشــنا شود. 
انتظار می رود فرآیند اســتفاده از این برنامه کاربردی کاربرپســند 
باشــد. در ایــن برنامه کاربــردی، مخاطبین به راحتی بــا توده ها و 
نژادهــای دام و طیور هر منطقه جغرافیایی کشــور آشــنا شــده و 
خصوصیات نژادی و پرورشی آن ها را مشاهده می کنند. همچنین، 
جستجو در این سامانه بســیار آسان و کاربرپسند است. این برنامه 
کاربردی یک صفحه مدیریتی دارد که با اســتفاده از آن می توان 
اطالعــات ســامانه را روزآمد کرد. برنامه کاربــردی اطلس منابع 
ژنتیکی دام و طیور ایران از چهار قســمت تشــکیل شــده اســت: 
»فهرست دام«، »دسته بندی«، »ثبت گونه جدید«، و »صفحه پرونده 
کاربران« )شــکل 2(. در بخش »فهرســت دام« می توان فهرســت 
همــه گونه های موجود در پایگاه داده را مشــاهده کرد. در بخش 
»دسته بندی«، کاربر به فهرســت دسته ها دسترسی دارد و می تواند 
اطالعات کلی آن دسته را بررسی و گونه های مربوط به یک دسته 
خاص را مشــاهده و بررســی کند. در بخش »ثبت گونه جدید«، 

اطلس منابع ژنتیکی دام و طیور ایران / نادر اسدزاده، مرتضی بیطرف ثانی و ...

شکل1. اجزای سامانه اطلس منابع ژنتیکی دام و طیور ایران
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کاربر می تواند در صورت داشتن اطالعات کافی و مستند از یک 
گونه جدید یا گونه ای که در پایگاه داده مشــاهده نکرده اســت، 
اطالعات گونه جدید را به سامانه اضافه کند. برای سهولت ورود 
اطالعات، افزودن اطالعات گونه جدید ازراه دور انجام می شــود. 

در این برنامه کاربردی، پیوند دسترســی به این صفحه وبی وجود 
دارد. بخش »پرونده کاربران«، مشــخصات کاربران ســامانه است 
که اطالعات مربوط به کاربر و تنظیمات مربوط به برنامه کاربردی 

را نمایش می دهد.

شکل 2. نمایی از برنامه کاربردی اطلس منابع ژنتیکی دام و طیور ایران

توصیه ها

با هــدف تکمیل داده در پایــگاه اطلس منابــع ژنتیکی دام و 
طیور ایران، اطالعات پروژه های ثبت و پایش موسســه تحقیقات 
علوم دامی کشــور در این ســامانه ثبت شــود. همچنین، در قالب 
رویدادهای ترویجی، این ســامانه، روش استفاده از آن و نیز شیوه 
ورود اطالعــات به بهره بــرداران و دامداران آموزش داده شــود. 
بــا مشــارکت مردمی می توان ایــن پایــگاه داده را تکمیل کرد و 
اطالعــات کامل و روزآمدی از گونه هــای جدید دام و طیور در 

مناطق مختلف جغرافیایی ایران فراهم آورد.
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Abstract
In order to identify, register, certify, control and protect the country's livestock and poultry genetic reserves, a comprehensive 
system should be designed, which consists of the sub-sections like “preparing a comprehensive atlas”, “distribution map”, 
“accurate statistics and monitoring of the existing populations of the country's indigenous livestock and poultry genetic 
reserves”. . Therefore, this study has been conducted to introduce the population and breeds of livestock and poultry of the 
country aiming at designing of the "Atlas of genetic resources of livestock and poultry of the country" application program. 
In this application, the users can easily get to know the livestock and poultry breeds of each geographical region and observe 
their breed and breeding characteristics. Also, this app has a user-friendly search feature. The information can be updated 
from the application panel. In this application, there is a section called "Registration of new species" that can be obtained 
from the population and breeds of livestock and poultry all over the country with the voluntary participation of people. This 
information will be used in the database after filtering on the management panel.
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