املوارد الوراثية النباتية

مهام بنوك الجينات للحفاظ عىل املوارد الوراثية

ترجع أهمية املوارد الوراثية – وهى املحاصيل النباتية املختلفة و أقاربها الربية – إىل أنها متثل املصدر األساىس لألمان
الغذاىئ للحارض واملستقبل.
الجمع:

تُعنى بنوك الجينات بحفظ
التنوع الوراىث للمحاصيل الزراعية
واالقتصادية الهامة .حيث تحفظ
ىف مجموعات يسهل اسرتجاعها
عند فقدها أو اندثارها.
هذه املجموعات أو النسخ
املحفوظة تكون عىل عدة صور
منها البذور (حيث تحفظ ىف
غرف تربيد خاصة بها) أو عىل
هيئة نباتات حية (تحفظ ىف
املجمعات الوراثية الحقلية أو
الصوب الزراعية) أو عىل هيئة
مزارع أنسجة نباتية.

يجب أن تحتوى هذه املجموعات عىل أكرب قدر ممكن من التنوع الحيوى .وىف
حالة عدم توفر هذا التنوع يتم اللجوء إىل القيام برحالت استكشافية جديدة أو
تبادل موارد وراثية أخرى داخليا أو دوليا.
وىف حالة الحصول عليها عن طريق التبادل الدوىل يجب اخضاعها للكشف عن
املسببات املرضية والحرشية وذلك للتأكد من خلوها التام من أى منها.

الحفظ والصيانة:

من املهام األساسية لبنوك الجينات حفظ املوارد الوراثية النباتية
حية وبصورة نشطة .يتم هذا دوريا عن طريق التأكد من
حيوية البذور املحفوظة والتأكد من سالمتها ،ىف بعض األحيان
عن طريق متابعة العمليات الزراعية الالزمة للموارد األخرى
املحفوظة ىف املجمعات الوراثية ىف الحقل أو ىف الصوب الزراعية.

التوصيف والتقييم:

يتم التوصيف للموارد
الوراثية باستخدام التقنيات
الوراثية املختلفة لقياس
التنوع الوراىث ،وكذلك ليتم
التأكد من مطابقتها من
مصدرها ،حيث تساعد
هذه املعلومات القامئني
باألعامل ىف بنوك الجينات
عىل استكشاف املوارد قليلة
التنوع الوراىث واستهدافها
لعمل رحالت لتجميع
مدخالت أخرى لزيادة قاعدة
التنوع الوراىث لها.
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حيث تحفظ املعلومات الخاصة باملوارد الوراثية
ومصدرها وصفاتها املورفولوجية والوراثية وتاريخها
ىف قواعد بيانات خاصة بها ،وكأشهر مثال عىل ذلك
قاعدة بيانات  GRIN-Globalالخاصة باملوارد الوراثية
األمريكية.

النسخة االحتياطية األمنة:

يكون بعمل نسخ احتياطية تحفظ ىف أماكن أخرى تضمن
عدم فقدها أو اصابة هذه املوارد بأى مسبب مرىض بحيث
يكون بعيدا عن األخطار البيئية األخرى.

التوزيع/التداول/االتاحة:
تكون هذه املوارد الوراثية النباتية
متاحة لكل املستفيدين (سواء
الباحثني أو املربني) للحصول عىل
الصفات املرغوبة منها.
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و يكون عن طريق اعادة زراعتها ىف الحقول
والسامح لها بالتكاثر دون التأثري عليها مبا يؤثر
عىل تغيري الرتاكيب الوراثية لها.

التوثيق:
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متثل مجموعات املوارد الوراثية
النباتية املحفوظة ىف بنوك
الجينات حجر األساس ىف الزراعة
عامليا.
ساعد تطور العلوم واألبحاث
العلمية ىف التخصصات املختلفة
عىل تطوير تقنيات حفظ املوارد
الوراثية بطرق حديثة فعالة
وبأقل التكاليف املمكنة.
من أهم هذه التخصصات:
 علم املحاصيل. علم البساتني. علم أمراض النبات. علم فسيولجيا النبات. -علم تصنيف النبات.

تحفظ هذه النسخ ىف أماكن حفظ خاصة مؤمنة ،قد تكون
هذه النسخ االحتياطية محفوظة عىل صورة بذور (تحفظ ىف
غرف تربيد) ،أو براعم ساكنة أو حبوب لقاح أو بذور (تحفظ
ىف النيرتوجني السائل).
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