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معلومات من البلدان غير تلك الواردة في التقارير القطرية )111(البلدان
التقارير القطرية )12(

اآللية الوطنية لتبادل املعلومات في 
مجال تنفيذ خطة العمل العاملية )64(

XXأيرلندا

Xأيسلندا

XXأذربيجان

XXأرمينيا
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XXالدامنرك

Xالرأس األخضر

XXالسلفادور

XXالسنغال

XXالسويد

Xالصني

Xالعراق

 قائمة بأسماء البلدان التي قدمت معلومات إلعداد التقرير الثاني عن حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة في
العالم



التقرير الثاني عن حالة املوارد الوراثية النباتية في العالم

املرفق األول

208

     معلومات من البلدان غير تلك الواردة التقارير القطريةالبلدان
في التقارير القطرية       

   اآللية الوطنية لتبادل املعلومات في 
مجال تنفيذ خطة العمل العاملية 

XXالفلبني

XXالكاميرون

XXالكونغو

XXاملغرب

Xاملكسيك

Xاململكة املتحدة

Xالنرويج
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  معلومات من البلدان غير تلك التقارير القطرية        البلدان
الواردة في التقارير القطرية

        اآللية الوطنية لتبادل 
املعلومات في مجال تنفيذ خطة 

العمل العاملية

XXالفلبني

XXالكاميرون
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   معلومات من البلدان غير تلك التقارير القطرية      البلدان
الواردة في التقارير القطرية  

 اآللية الوطنية لتبادل املعلومات في 
مجال تنفيذ خطة العمل العاملية

XXجورجيا

Xجيبوتي

Xدومينيكا

XXرومانيا

XXزمبابوي

XXساموا

Xسانت فنسنت وجزر غرينادين

XXسري النكا

XXسلوفاكيا

Xسلوفينيا

Xسورينام

XXسويسرا

XXشيلي

Xصربيا

XXطاجيكستان

XXعمان

XXغانا
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XXغواتيماال

XXغينيا

XXجمهورية فنزويال البوليفارية

XXفنلندا

XXفيتنام

XXفيجي

Xقبرص

XXقيرغيزستان

XXكازاخستان

Xكرواتيا

XXكوبا
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 معلومات من البلدان غير تلك الواردة التقارير القطرية         البلدان
في التقارير القطرية

اآللية الوطنية لتبادل املعلومات في 
مجال تنفيذ خطة العمل العاملية

Xمدغشقر

XXمصر
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يتبع هذا التقرير التوزيع اإلقليمي للبلدان التي استخدمت إلعداد التقرير األول عن حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 

الذي نشر عام 1998. إال أنه من اجلدير ذكره أن هذا التوزيع اإلقليمي ال يتبع بالضرورة التوزيع اإلقليمي للبلدان احملدد النتخاب 

األعضاء في مجلس منظمة األغذية والزراعة.
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البلد املنطقة دون اإلقليمية

 الكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الدميقراطية والكونغو وغينيا االستوائية وغابون
وساو تومي وبرنسيبي

أفريقيا الوسطى

بوروندي وجيبوتي وإريتيريا وإثيوبيا وكينيا ورواندا والصومال والسودان وأوغندا شرق أفريقيا

جزر القمر ومدغشقر وموريشيوس وسيشيل جزر احمليط الهندي

 أنغوال وبوتسوانا وليسوتو ومالوي وموزامبيق وناميبيا وجنوب أفريقيا وسوازيلندا وجمهورية تنزانيا املتحدة
وزامبيا وزمبابوي

أفريقيا اجلنوبية

 بنن وبوركينا فاسو والرأس األخضر وتشاد وساحل العاج وغامبيا وغانا وغيانا وغينيا-بيساو وليبيريا ومالي
وموريتانيا والنيجر ونيجيريا والسنغال وسيراليون وتوغو

غرب أفريقيا

أفريقيا

القارة األمريكية 

البلد املنطقة دون اإلقليمية

 أنتيغوا وباربودا وجزر البهاما وبربادوس وبليز وكوبا ودومينيكا واجلمهورية الدومينيكية غرينادا وغيانا وهايتي
وجامايكا وسانت كيتس ونيفس وسانت لوسيا وسانت فينست وجزرغرينادين وسورينام وترينيداد وتوباغو

الدول الكاريبية

كوستاريكا والسلفادور وغواتيماال وهندوراس واملكسيك ونيكاراغوا وبنما آمريكا الوسطى واملكسيك

كندا والواليات املتحدة األمريكية آمريكا الشمالية

 األرجنتني ودولة بوليفيا املتعددة القوميات والبرازيل وشيلي وكولومبيا وإكوادور وباراغواي وبيرو وأورغواي
وجمهورية فنزويال البوليفارية

آمريكا اجلنوبية
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البلد املنطقة دون اإلقليمية

الصني وجمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية واليابان ومنغوليا وجمهورية كوريا شرق آسيا

 أستراليا وجزر كوك وفيجي وكيريباتي وجزر مارشال وماكرونيزيا )واليات ... املوحدة( وناورو ونيوزيلندا ونيوى وبابوا
غينيا اجلديدة وساموا وجزر سليمان وتونغا وتوفالو وفانواتو

الهادي

بنغالديش وبوتان والهند وملديف ونيبال وسري النكا جنوب آسيا

 كمبوديا وإندوسيا وجمورية الو الدميقراطية الشعبية وميامنار والفلبني وسنغافورا وتايلند وتيمور ليشتي
وفييت نام

جنوب شرق آسيا

آسيا والهادي

أوروبا

الشرق األدنى

البلداملنطقة دون اإلقليمية

ألبانيا وأرمينيا وبيالروس والبوسنة والهرسك وبلغاريا وكرواتيا واجلمهورية التشيكية وإستونيا وجورجيا أوروبا الشرقية
وهنغاريا والتفيا ولتوانيا واجلبل االسود وبولندا وجمهورية مالدوفيا ورومانيا واإلحتاد الروسي وصربيا وسلوفاكيا 

وسلوفينيا وجمهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة وأوكرانيا

أندورا وبلجيكا والنمسا والدامنرك وفنلندا وفرنسا وأملانيا واليونان وآيسلندا وآيرلندا وإيطاليا وليختنشتاين أوروبا الغربية
ولكسمبرغ وموناكو وهولندا والنرويج والبرتغال وسان مارينو وإسبانيا والسويد وسويسرا واململكة املتحدة

البلداملنطقة دون اإلقليمية

أذربيجان وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وتركمنستان وأُوزبكستانآسيا الوسطى

جنوب/شرق حوض البحر االبيض 
املتوسط

اجلزائر وقبرص ومصر وإسرائيل واألردن ولبنان واجلماهيرية العربية الليبية ومالطة واملغرب واجلمهورية العربية 
السورية وتونس والضفة الغربية وقطاع غزه

أفغانستان والبحرين وجمهورية إيران اإلسالمية والعراق والكويت وعمان وباكستان وقطر واململكة العربية غرب آسيا
السعودية وتركيا ودولة اإلمارات العربية املتحدة واليمن
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القائمة التفسيرية

تشريع أُقرّ قبل 1 يناير/كانون الثاني 1996   X 
  

تشريع أقرّ بعد 1 يناير/كانون الثاني 1996   X 
  

قسم من تشريع أشمل أقرّ قبل 1 يناير/كانون الثاني 1996   Y 
  

قسم من تشريع أشمل أقرّ بعد 1 يناير/كانون الثاني 1996   Y 
  

مسودة تشريع أو في مرحلة اإلصدار   O 
  

قسم من مسودة تشريع أشمل أو في مرحلة اإلصدار   Z 
  

طرف في املعاهدة أو االتفاقية قبل 1 يناير/كانون الثاني 1996   P 
  

طرف في املعاهدة أو االتفاقية بعد 1 يناير/كانون الثاني 1996   P 
  

موقع على املعاهدة أو االتفاقية قبل 1 يناير/كانون الثاني 1996   S 
  

موقع على املعاهدة أو االتفاقية بعد 1 يناير/كانون الثاني 1996   S 
  

 إقليمي                   اتفاق إقليمي )ال تعطى هذه املعلومات إال في حال لم يقم البلد الذي وقع االتفاق اإلقليمي بتوقيع 
                                    التشريع الوطني(

مصادر منتخبة للمعلومات:
• http://www.cbd.int/abs/measures/
• http://www.cdb.int/biosafety/paties/reorts.shtm1
• http://www.ecolex.org/start.php
• http://www.faolex.fao.org/faolex/index.htm
• https://www.ippc.int/index.php?id=1110520&no_cache=1&type=legislation&cat=4&L=0
• http://www.unep.org/biosafety/national%Biosafety%20frameworks.aspx
• http://www.upov.int/en/publications/npvlaws/index.htm1
• http://www.wipo.int/clea/en/
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البلدان1

ى املوارد الوراثية النباتية والبذور
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الوصف

ـُجّمع ُمدخالت مجموعات األصول الوراثية حملاصيل أساسية وفق فئات احملاصيل األساسية )جنيليات وبقوليات غذائية وجذريات  ت
ودرنيات وخضروات ولوزيات وفاكهة وتوت ومحاصيل زيتية ومحاصيل علفية ومحاصيل سكرية ومحاصيل ليفية ونباتات طبية 
ـُدرج اجملموعات تبعاً للمؤسسات )التي يشار إليها باألحرف  وعطرية ومحاصيل توابل ومنبهات ومحاصيل صناعية وتزيينية(. وت
األولى اختصاراً وكذلك بحسب رمز مؤسسة النظام العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر حول املوارد الوراثية النباتية لألغذية 

والزراعة( مرتبة تنازلياً وفقاً حلجم اجملموعة. ومتثل النسبة املئوية جملموعة املدخالت النسبة املئوية إلجمالي األجناس. 

ـُعبر عنها بنسبة مئوية من مجموعة املؤسسة: أنواع برية وسالالت محلية/أصناف  ـُصنف املدخالت وفقاً لنمطها، وي كما ت
قدمية وأصناف متقدمة وسالالت تربية. 

وتعتمد املعلومات الواردة في هذا امللحق على عدد مدخالت األصول الوراثية أو عيناتها. 
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مجموعة 
احملاصيل

أنواع املدخالت )%(املدخالتالبنك الوراثياألجناس

املؤسسة رمز املؤسسة
اختصاراً 

سالالت أنواع برية%عدد
محلية/

أصناف قدمية

مواد بحثية/
سالالت تربية

أصناف 
متقدمة

أمناط أخرى

محاصيل النجيليات

TriticumMEX002CIMMYT110 281136315076القمح

>TriticumUSA029NSCG57 348745724141القمح

TriticumCHN001ICGR-CAAS43 0395595القمح

TriticumIND001NBPGR35 8894429184القمح

TriticumSYR002ICARDA34 95145751<21القمح

TriticumJPA003NJAS34 6524343161القمح

>TriticumRUS001VIR34 253414320351القمح

TriticumITA004IGV32 7514298القمح

TriticumDEU146IPK26 842344912324القمح

TriticumAUS003TAMAWC23 81133503216القمح

TriticumIRN029NPGBI-SPII18 4422100القمح

TriticumKAZ023RIA18 0002100القمح

TriticumBRA015CNPT13 4642100القمح

>TriticumETH085IBC13 42121001القمح

TriticumBGR001IPGR12 5391>197282القمح

TriticumPOL003IHAR11 586138873القمح

-TriticumBRA040INRAالقمح
CLERMON

10 7151100

TriticumCAN004PGRC10 5141191435283القمح

>TriticumCZE122RICP10 41912727641القمح

TriticumGBR011IPSR9 462111282536القمح

TriticumCHI008INIA QUIL9 3331100القمح

TriticumUZB006UZRIPI9 2771100القمح

TriticumHUN003RCA8 56912>11286القمح

TriticumCYP004ARI7 6961199القمح

TriticumCHE001RAC7 2661100القمح

TriticumUKR001IR7 2201442531القمح

TriticumPER002UNALM7 0001100القمح

42828514152244 237أخرى )Triticum)202القمح

168100424201339 856اجملموعTriticumالقمح

اجلدول )ألف-2(
مجموعات األصول الوراثية حسب احملصول 
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مجموعة 
احملاصيل

أنواع املدخالت )%(املدخالتالبنك الوراثياألجناس

املؤسسة رمز املؤسسة
اختصاراً 

سالالت أنواع برية%عدد
محلية/

أصناف قدمية

مواد بحثية/
سالالت تربية

أصناف 
متقدمة

أمناط أخرى

محاصيل النجيليات

OryzaPHL001IRRI109 136144449339األرز

OryzaIND001NBPGR86 119111181,1269األرز

OryzaCHN121CNBRI70 10491701397األرز

OryzaJPN003NJAS44 4896>1221959األرز

-OryzaKOR011RDAGBاألرز
GRD

26 90635513474

OryzaUSA970DBNBRC23 0903>15932األرز

OryzaCIV033WARDA21 5273147511األرز

OryzaTHA399BRDO20 0003100األرز

OryzaLAO010NARC13 1932100األرز

OryzaMYS117SR, MARDI11 5961199األرز

OryzaBRA008CNPAF10 9801100األرز

OryzaCIV005IDESSA9 6751100األرز

OryzaFRA014Cirad7 3061100األرز

OryzaBGD002BRRI6 2591279145األرز

OryzaVNM049PRC6 0831100األرز

OryzaIDN009CRIA5 9171100األرز

OryzaPHL158PHILRICE5 0001100األرز

OryzaPAK001PGRI4 9491100األرز

.OryzaPER017INIA-EEAاألرز
POV

4 6781100

9413732661154 286أخرى )Oryza)160األرز

94810025311745 773اجملموعOryzaاألرز

HordeumCAN004PGRC40 0319124127137الشعير

HordeumUSA029NSGC29 87467562315الشعير

HordeumBRA003CENARGEN29 2276100الشعير

HordeumSYR002ICARDA26 67967671<25الشعير

HordeumJPN003NIAS23 4715>161579الشعير

HordeumDEU146IPK22 093565612242الشعير

HordeumCHN001ICGR-CAAS18 6174100الشعير

-HordeumKOR001BDAGBالشعير
GRD

17 66042510>164

HordeumRUS001VIR16 79142575الشعير

HordeumETH085IBC16 3884946الشعير

اجلدول )ألف-2( 
مجموعات األصول الوراثية حسب احملصول
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مجموعة 
احملاصيل

أنواع املدخالت )%(املدخالتالبنك الوراثياألجناس

املؤسسة رمز املؤسسة
اختصاراً 

سالالت أنواع برية%عدد
محلية/

أصناف قدمية

مواد بحثية/
سالالت تربية

أصناف 
متقدمة

أمناط أخرى

محاصيل النجيليات

HordeumMEX002CIMMYT15 47331<377119الشعير

HordeumSWE054NORDGEN14 1093558442الشعير

HordeumGBR011IPSR10 838217302329الشعير

HordeumIND001NBPGR9 161211313271الشعير

HordeumAUS091SPB-UWA9 0312100الشعير

HordeumIRN029NPGBI-SPII7 8162100الشعير

-HordeumISR003ICCIالشعير
TELAVUN

6 6581100>11<

HordeumPOL003IHAR6 184129422الشعير

HordeumBGR001JPGR6 17111<1<4788الشعير

25930412131160 140أخرى )Hordeum)180الشعير

53110052317847 466اجملموعHordeumالشعير

ZeaMEX002CIMMYT26 596818928الذرة الصفراء

-ZeaPRT001BPGVالذرة الصفراء
DRAEDM

24 52978911

ZeaUSA020NC719 98862791721الذرة الصفراء

ZeaCHN001ICGR-CIIS19 0886100الذرة الصفراء

ZeaMEX008INIFAP14 0674199الذرة الصفراء

ZeaRUS001VIR10 48333169الذرة الصفراء

ZeaIND001NBPGR6 909261615261الذرة الصفراء

ZeaJPN003NIAS5 93527488الذرة الصفراء

ZeaSRB001MRIZP5 47525545الذرة الصفراء

ZeaCOL029CORPOICA5 2342100الذرة الصفراء

ZeaROM007 BRGVالذرة الصفراء
Suceava

4 815169283>1

ZeaBGR0001IPGR4 70012314>163الذرة الصفراء

-ZeaFRA041INRAالذرة الصفراء
MONTPEL

4 13912872

ZeaBRA003GENARGEN4 1121100الذرة الصفراء

ZeaUKR001IR3 974113835>1الذرة الصفراء

ZeaPER002UNALM3 0231100الذرة الصفراء

ZeaVNM237SSJC2 9141100الذرة الصفراء

ZeaHUN003RCA2 7651388351الذرة الصفراء

ZeaARG1346BAP2 5841100الذرة الصفراء

ZeaESP004INIACRF2 34411<9514الذرة الصفراء

اجلدول )ألف-2( 
مجموعات األصول الوراثية حسب احملصول   
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اجلدول )ألف-2( 
مجموعات األصول الوراثية حسب احملصول   

مجموعة 
احملاصيل

أنواع املدخالت )%(املدخالتالبنك الوراثياألجناس

املؤسسة رمز املؤسسة
اختصاراً 

سالالت أنواع برية%عدد
محلية/

أصناف قدمية

مواد بحثية/
سالالت تربية

أصناف 
متقدمة

أمناط أخرى

محاصيل النجيليات

ZeaUZB006UZRIPI2 2001100الذرة الصفراء

>ZeaGRC001CCRI2 048185141الذرة الصفراء

ZeaPHL130IPB-UPLB2 0131>1100الذرة الصفراء

ZeaECU021EETP2 0001100الذرة الصفراء

12917549<99745 145أخرى )Zea)257الذرة الصفراء

93210013321442 327اجملموعZeaالذرة الصفراء

SorghumIND002ICRISAT37 9041618613>1الذرة البيضاء

SorghumUSA016S936 173151418348الذرة البيضاء

SorghumCHN001ICGR-CAAS18 2638100الذرة البيضاء

SorghumIND001NBPGR17 466715731110الذرة البيضاء

>SorghumETH085IBC9 77241001الذرة البيضاء

SorghumBRA001CNPMS7 2253100الذرة البيضاء

SorghumKEN015KARI-GBK5 8662252>1144الذرة البيضاء

SorghumJPN003NIAS5 0742>161281الذرة البيضاء

SorghumAUS048ATCFC4 48728270615الذرة البيضاء

SorghumMEX008INIFAP3 9902100الذرة البيضاء

SorghumRUS001VIR3 9632163181الذرة البيضاء

-SorghumFRA202ORSTOMالذرة البيضاء
MONTPEL

3 8592199

>SorghumZMB030SPGRC3 72021991الذرة البيضاء

SorghumARG1342BBC-INTA3 2491100الذرة البيضاء

SorghumSDN001ARC3 1451100الذرة البيضاء

SorghumMLI070URG2 6731100الذرة البيضاء

SorghumUGA001SAARI2 6351100الذرة البيضاء

SorghumVEN152DANAC2 0681100الذرة البيضاء

SorghumHND005EAPZ2 0001100الذرة البيضاء

114101163<15626 62أخرى )Sorghum)153الذرة البيضاء

6881002389547 235اجملموعSorghumالذرة البيضاء

AvenaCAN004PGRC27 67621551220121الشوفان

AvenaUSA029NSGC21 1951649142413الشوفان
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مجموعة 
احملاصيل

أنواع املدخالت )%(املدخالتالبنك الوراثياألجناس

املؤسسة رمز املؤسسة
اختصاراً 

سالالت أنواع برية%عدد
محلية/

أصناف قدمية

مواد بحثية/
سالالت تربية

أصناف 
متقدمة

أمناط أخرى

محاصيل النجيليات

AvenaRUS001VIR11 857919411<139الشوفان

AvenaDEU146IPK4 799415339384الشوفان

AvenaKEN015KARI-NGBK4 1973>1100الشوفان

AvenaAUS003TAMAWC3 6743>1>199الشوفان

AvenaCHN001ICGR-CAAS3 3573100الشوفان

AvenaGBR011IPSR2 5982>11722538الشوفان

AvenaPOL003IHAR2 3282>1544483الشوفان

AvenaBGR001IPGR2 3112>116291الشوفان

AvenaMAR088 INRAالشوفان
CRRAS

2 1332>1100

AvenaCZE047KROME2 0112>1315342الشوفان

-AvenaISR003ICCIالشوفان
TELAVUN

1 6041100

AvenaJPN003INAS1 54012692الشوفان

-AvenaFRA010INRAالشوفان
RENNES

1 5041100

AvenaESP004INIACRF1 3181>19711الشوفان

AvenaHUN003RCA1 3011>16886الشوفان

AvenaARG1224 EEAINTAالشوفان
Bordenave

1 2871100

AvenaPER002UNALM1 2001100الشوفان

AvenaIND027IGFRI1 1251100الشوفان

6382431271366 31أخرى )Avena)104الشوفان

6531002414131237 130اجملموعAvenaالشوفان

PennisetumIND002ICRISAT21 58333386911الدخن

PennisetumBRA001CNPMS7 22511100الدخن

PennisetumIND064NBPGR5 7729100الدخن

-PennisetumFRA202ORSTOMالدخن
MONP

4 405781082

PennisetumCAN004PGRC3 8166198>1>11الدخن

PennisetumNER047ICRISAT2 8174100الدخن

PennisetumUGA001SAARI2 1423100الدخن

Pennisetum16 USAS92 06331283168الدخن

6242410573129 15أخرى )Pennisetum)96الدخن

4471004624624 65اجملموعPennisetumالدخن

اجلدول )ألف-2( 
مجموعات األصول الوراثية حسب احملصول   
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اجلدول )ألف-2( 
مجموعات األصول الوراثية حسب احملصول   

مجموعة 
احملاصيل

أنواع املدخالت )%(املدخالت البنك الوراثياألجناس

املؤسسة رمز املؤسسة
اختصاراً 

سالالت أنواع برية%عدد
محلية/

أصناف قدمية

مواد بحثية/
سالالت تربية

أصناف 
متقدمة

أمناط أخرى

محاصيل النجيليات

SetariaCHN001ICGR-CAAS26 23356100الدخن

SetariaIND001NBPGR4 3929>117>182الدخن

-SetariaFRA202ORSTOMالدخن
MONTP

3 5008100

SetariaJPN003NIAS2 5315138160الدخن

SetariaIND002ICRISAT1 5353496الدخن

SetariaUSA020NC71 01022111284الدخن

405168511238 7أخرى )Setaria)74الدخن

183<1<606100115 46اجملموعSetariaالدخن

-AegilopsISR003ICCIالقمح
TELAVUN

9 146100>1

AegilopsSYR002ICARDA3 8479100>1القمح

AegilopsIRN029NPGBI-SPII2 6536991القمح

AegilopsJPN003NIAS2 4336595القمح

AegilopsRUS001VIR2 2485100القمح

AegilopsUSA029NSGC2 2075100القمح

AegilopsARM035LPGPB1 8274100>1القمح

AegilopsDEU146IPK1 5264100>1القمح

AegilopsMEX002CIMMYT1 326399>1>1القمح

-AegilopsFRA010INRAالقمح
RENNES

1 0703100

64331813214 12أخرى )Aegilops)52القمح

926100801118 40اجملموعAegilopsالقمح

TriticosecaleMEX002CIMMYT17 394461<973>1القمح

TriticosecaleRUS001VIR2 0305100القمح

TriticosecaleUSA029NSGC2 009518316القمح

-TriticosecaleCAN091SCRDCالقمح
CAAFC

2 0005100

TriticosecaleUKR001IR1 748586131القمح

TriticosecalePOL025LUBIN1 748563333القمح

TriticosecaleDEU146IPK1 577428117>1القمح

1361149<934244 8أخرى )Triticosecale)62القمح

68823>44010011 37اجملموعTriticosecaleالقمح
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مجموعة 
احملاصيل

أنواع املدخالت )%(املدخالتالبنك الوراثياألجناس

املؤسسة رمز املؤسسة
اختصاراً 

سالالت أنواع برية%عدد
محلية/

أصناف قدمية

مواد بحثية/
سالالت تربية

أصناف 
متقدمة

أمناط أخرى

محاصيل النجيليات

EleusineIND001NBPGR9 52227>118>1180الدخن

EleusineIND002ICRISAT5 9491729512الدخن

EleusineKEN015KARI-NGBK2 9318361135الدخن

>EleusineETH085IBC2 1736>11001الدخن

EleusineUGA001SAARI1 2313100الدخن

>EleusineZMB030SPGRC1 0403>11001الدخن

EleusineNPL055CPBBD8692100الدخن

EleusineUSA016S976621<100الدخن

128<1>90131171 10أخرى )Eleusine)38الدخن

1139>382100159 35اجملموعEleusineالدخن

AmaranthusIND001NBPGR5 76020625565اخلميلة

AmaranthusUSA020NC73 3411211224459اخلميلة

AmaranthusBRA003GENARGEN2 3288100اخلميلة

/AmaranthusPER027UNSAACاخلميلة
CICA

1 6006100

AmaranthusCHN001ICGR-CAAS1 4595100اخلميلة

825496473142 13أخرى )Amaranthus)106اخلميلة

3131005362254 28اجملموعAmaranthusاخلميلة

SecaleRUS001VIR2 928143466اجلاودار

SecaleDEU146IPK2 3921192727307اجلاودار

SecalePOL003IHAR2 26611>112862اجلاودار

SecaleUSA029NSGC2 106104773161اجلاودار

SecaleCAN004PGRC1 4467102316473اجلاودار

SecaleBGR001IPGR1 2486>1361>135اجلاودار

80642926121736 8أخرى )Secale)88اجلاودار

192100629221527 21اجملموعSecaleاجلاودار

-ChenopodiumBOL138BNGGAرجل الوز
PROINPA

4 31227991

ChenopodiumPER014INIA-EEAILL1 39691882رجل الوز

ChenopodiumDEU146IPK1 0566931>16رجل الوز

اجلدول )ألف-2( 
مجموعات األصول الوراثية حسب احملصول   
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اجلدول )ألف-2( 
مجموعات األصول الوراثية حسب احملصول   

مجموعة 
احملاصيل

أنواع املدخالت )%(املدخالتالبنك الوراثياألجناس

املؤسسة رمز املؤسسة
اختصاراً 

سالالت أنواع برية%عدد
محلية/

أصناف قدمية

مواد بحثية/
سالالت تربية

أصناف 
متقدمة

أمناط أخرى

محاصيل النجيليات

ChenopodiumECU023DENAREF68142622332رجل الوز

ChenopodiumARG191UBA-FA5003100رجل الوز

ChenopodiumCOL006UNACONAL3002100رجل الوز

1144<01849649 8أخرى)Chenopodium)69رجل الوز

1132<2631001155 16اجملموعChenopodiumرجل الوز

EragrostisETH085IBC4 74154100تف

EragrostisUSA022W61 302154415>1437تف

EragrostisKEN015KARI-NGBK1 051125>195تف

EragrostisJPN003NIAS327482189تف

EragrostisIND001NBPGR2693694تف

EragrostisMEX035CIFAP-CAL2583100تف

8721060131124أخرى )Eragrostis)42تف

1128<8201001457 8اجملموعEragrostisتف

البقوليات الغذائية

PhaseolusCOL003CIAT35 8911468527الفاصولياء

PhaseolusUSA022W614 67466673214الفاصولياء

PhaseolusBRA008CNPAF14 4606100الفاصولياء

PhaseolusMEX008INIFAP12 75251783الفاصولياء

PhaseolusDEU146IPK8 68031664281الفاصولياء

PhaseolusCHN001ICGR-CAAS7 3653100الفاصولياء

PhaseolusRUS001VIR6 14422220355الفاصولياء

PhaseolusMWI004BCA6 0002100الفاصولياء

PhaseolusHUN003RCA4 350270>1>130الفاصولياء

PhaseolusIND002LBN3 8461100الفاصولياء

PhaseolusKEN015KARI-NGBK3 5341>13433528الفاصولياء

PhaseolusBGR001IPGR3 220132>168الفاصولياء

PhaseolusECU023DENAREF3 10212617>175الفاصولياء

PhaseolusRWA002ISAR3 0751100الفاصولياء

PhaseolusESP004INIACRF3 038198>1>11الفاصولياء
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اجلدول )ألف-2( 
مجموعات األصول الوراثية حسب احملصول   

مجموعة 
احملاصيل

أنواع املدخالت )%(املدخالتالبنك الوراثياألجناس

املؤسسة رمز املؤسسة
اختصاراً 

سالالت أنواع برية%عدد
محلية/

أصناف قدمية

مواد بحثية/
سالالت تربية

أصناف 
متقدمة

أمناط أخرى

البقوليات الغذائية

8325013051352 131أخرى )Phaseolus)231الفاصولياء

96310023941045 261اجملموعPhaseolusالفاصولياء

GlycineCHN001ICGR-CAAS32 021142179فول الصويا

GlycineUSA033SOY21 07591080541فول الصويا

-GlycineKOR011RDAGBفول الصويا
GRD

17 6448>1455150

GlycineTWN001AVRDC15 3147>1>1100فول الصويا

GlycineBRA014CNPSO11 8005100فول الصويا

GlycineJPN003NIAS11 47355332140فول الصويا

GlycineRUS001VIR6 43939404111فول الصويا

-GlycineIND016AICRPفول الصويا
SOYBEAN

4 0222>1100

GlycineCIV005IDESSA3 7272100فول الصويا

GlycineTWN006TARI2 7451100فول الصويا

GlycineDEU146 IPK2 66111235323فول الصويا

GlycineZWE003CBICAU2 2361100فول الصويا

GlycineIND182ICRR2 1981>1100فول الصويا

GlycineAUS048ATCFC2 12113>138526فول الصويا

GlycineNGA039IITA1 909154190فول الصويا

GlycineFRA060AMFO1 5821100فول الصويا

GlycineTHA005FCRI-DA/TH1 5101100فول الصويا

-GlycineMEX001INIAفول الصويا
IGUANA

1 5001100

GlycinePHL130IPB-UPLB1 3811100فول الصويا

GlycineUKR001IR1 28813121723فول الصويا

/GlycineCOL017ICAفول الصويا
REGION1

1 2351>1641322

GlycineSRB002IFVCNS1 2001100فول الصويا

GlycineROM001 ICCPTفول الصويا
FUNDUL

1 024>16238>1

8393671142751 81أخرى )Glycine)166فول الصويا

94410061771356 229اجملموعGlycineفول الصويا

 



أهم مجموعات األصول الوراثية تبعاً للمحاصيل واملؤسسات

253

اجلدول )ألف-2( 
مجموعات األصول الوراثية حسب احملصول   

مجموعة 
احملاصيل

أنواع املدخالت )%(املدخالتالبنك الوراثياألجناس

املؤسسة رمز املؤسسة
اختصاراً 

سالالت أنواع برية%عدد
محلية/

أصناف قدمية

مواد بحثية/
سالالت تربية

أصناف 
متقدمة

أمناط أخرى

البقوليات الغذائية

الفول 
السوداني

ArachisIND002ICRISAT15 4191234632713

الفول 
السوداني

ArachisIND001NBPGR13 144107151572

الفول 
السوداني

ArachisUSA016S99 964821915361

الفول 
السوداني

ArachisARG1342BBC-INTA8 3476496

الفول 
السوداني

ArachisNER047ICRISAT7 2626100

الفول 
السوداني

ArachisCHN001ICGR-CAAS6 5655100

الفول 
السوداني

ArachisBRA214CENARGEN2 0422100

الفول 
السوداني

ArachisTHA005FRCI-DA/TH2 0302100

الفول 
السوداني

ArachisIDN1791 7301100

الفول 
السوداني

ArachisRUS001VIR1 6671414019

الفول 
السوداني

ArachisZMB014MRS1 5001100

الفول 
السوداني

ArachisUZB006UZRIPI1 4381100

الفول 
السوداني

ArachisPHL130IPB-UPLB1 2721100

الفول 
السوداني

ArachisAUS048ATCFC1 196151461118

الفول 
السوداني

ArachisJPN003NIAS1 18111221364

الفول 
السوداني

ArachisBOL160CIFP1 0401298

الفول 
السوداني

Arachis)130( 638413346651 52أخرى

الفول 
السوداني

Arachis43510033110452 128اجملموع

CicerIND002ICRISAT20 140201916>11احلمص

CicerIND001NBPGR14 70415213>11372احلمص

CicerSYR002ICARDA13 21913252>146احلمص

CicerAUS039ATFCC8 655932838302احلمص

>CicerUSA022W66 1956391151احلمص

CicerIRN029NPGBI-SPII5 7006100احلمص

CicerPAK001PGRI2 1462199احلمص

CicerRUS001VIR2 0912595احلمص

CicerTUR001AARI2 0752199>1احلمص
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اجلدول )ألف-2( 
مجموعات األصول الوراثية حسب احملصول   

مجموعة 
احملاصيل

أنواع املدخالت )%( املدخالت البنك الوراثياألجناس

املؤسسة رمز املؤسسة
اختصاراً 

سالالت أنواع برية%عدد
محلية/

أصناف قدمية

مواد بحثية/
سالالت تربية

أصناف 
متقدمة

أمناط أخرى

البقوليات الغذائية

CicerMEX001INIA-Iguala1 6002100احلمص

CicerETH085IBC1 1731991احلمص

CicerHUN003RCA1 1701>121483احلمص

CicerUZB006UZRIPI1 0551100احلمص

>CicerUKR001IR1 02111673111احلمص

369181507438 17أخرى )Cicer)104احلمص

3131001507636 98اجملموعCicerاحلمص

PisumAUS039ATFCC7 2308136201331البازالء

PisumRUS001VIR6 6537>113>187البازالء

PisumSYR002ICARDA6 1297427>169البازالء

PisumDEU146IPK5 50861336556البازالء

PisumUSA022W65 399635322714البازالء

PisumITA004IGV4 0904100البازالء

PisumCHN001ICGR-CAAS3 8254100البازالء

PisumGBR165SASA3 30243>1592البازالء

PisumIND001NBPGR3 0703>191<586البازالء

PisumPOL033SHRWIAT2 9603>1100البازالء

PisumSWE054NORDGEN2 8213216541514البازالء

PisumBRA012CNPH1 9582100البازالء

PisumETH085IBC1 7682991البازالء

PisumUKR001IR1 6712>1434647البازالء

PisumBGR001IPGR1 5892>1>117379البازالء

PisumSRB002IFVCNS1 5782100البازالء

PisumCZE090SUMPERK1 27612419741البازالء

PisumHUN003RCA1 19916>1390البازالء

PisumCHL004INIA CARI1 1421100البازالء

PisumNLD037CGN1 00212349505البازالء
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اجلدول )ألف-2( 
مجموعات األصول الوراثية حسب احملصول   

مجموعة 
احملاصيل 

أنواع املدخالت )%(املدخالتالبنك الوراثياألجناس

املؤسسة رمز املؤسسة
اختصاراً 

سالالت أنواع برية%عدد
محلية/

أصناف قدمية

مواد بحثية/
سالالت تربية

أصناف 
متقدمة

أمناط أخرى

البقوليات الغذائية

-PisumFRA065INRAالبازالء
VERSAIL

1 0001100

83131314122051 28أخرى )Pisum)149البازالء

00110021981754 94اجملموعPisumالبازالء

VignaNGA039IITA15 588244648>124اللوبياء

VignaUSA016S98 04312262>1>135اللوبياء

VignaBRA003GENARGEN5 5018100اللوبياء

VignaIND002LBN3 9306100اللوبياء

VignaIND001NBPGR3 3175>19>11279اللوبياء

VignaCHN001ICGR-CAAS2 8184100اللوبياء

VignaJPN003NIAS2 4314>113>186اللوبياء

VignaPHL130IPB-UPLB1 8213100اللوبياء

VignaBWA002DAR1 4352>1495اللوبياء

VignaRUS001VIR1 3372991اللوبياء

VignaTWN001AVRDC1 152228369اللوبياء

950277466338 17أخرى )Vigna)114اللوبياء

3231003404252 65اجملموعVignaاللوبياء

LensSYR002ICARDA10 86419514>154العدس

LensIND001NBPGR9 989171<2>1197العدس

LensAUS039ATFCC5 251945410526العدس

LensIRN029NPGBI-SPII3 0115115237العدس

LensUSA022W62 87455791610العدس

LensRUS001VIR2 375470>1426العدس

LensCHL004INIA CARI1 3452100العدس

LensCAN004PGRC1 171217>1388العدس

LensHUN003RCA1 07423196العدس

LensTUR001AARI1 07321981العدس

LensARM006SCAPP1 0012991العدس

377312384452 18أخرى )Lens)94العدس

4051003364355 58اجملموعLensالعدس
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اجلدول )ألف-2( 
مجموعات األصول الوراثية حسب احملصول   

مجموعة 
احملاصيل

أنواع املدخالت )%(املدخالتالبنك الوراثياألجناس

املؤسسة رمز املؤسسة
اختصاراً 

سالالت أنواع برية%عدد
محلية/

أصناف قدمية

مواد بحثية/
سالالت تربية

أصناف 
متقدمة

أمناط أخرى

البقوليات الغذائية

ViciaSYR002ICARDA9 1862126>174الفول

ViciaCHN001ICGR-CAAS4 20710100الفول

ViciaAUS039ATFCC2 5656>14630>124الفول

ViciaDEU146IPK1 9214>16813171الفول

-ViciaFRA010INRAالفول
Rennes

1 70045941

ViciaECU003UC-ICN1 6504100الفول

ViciaITA004IGV1 4203100الفول

ViciaRUS001VIR1 25932395الفول

ViciaESO004INIACRF1 252391252الفول

Vicia5 ETH08IBC1 1433100الفول

39240234151138 17أخرى )Vicia)122الفول

6951001329752 43اجملموعViciaالفول

البازالء 
الهندية

CajanusIND002ICRISAT13 28933262361>1

البازالء 
الهندية

CajanusIND001NBPGR12 859324302460

البازالء 
الهندية

CajanusKEN015KARI-GBK1 2883>1734221

البازالء 
الهندية

CajanusPHL130IPB-UPLB6292100

البازالء 
الهندية

CajanusAUS004ATCFC4061501223113

البازالء 
الهندية

Cajanus)85( 349303502145 12أخرى

البازالء 
الهندية

Cajanus82010034913233 40اجملموع

LupinusAUS002WADA3 880105219218>1ترمس

LupinusDEU146IPK2 4646174791511ترمس

LupinusRUS001VIR2 411624391919ترمس

-LupinusFRA001INRAترمس
POITOU

2 046513852

LupinusPER003UNSAAC1 9405793ترمس

LupinusESP010SIAEX1 51944647142ترمس

LupinusGBR045RNG1 3003100ترمس

LupinusUSA022W61 29434638196ترمس
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اجلدول )ألف-2( 
مجموعات األصول الوراثية حسب احملصول   

مجموعة 
احملاصيل

أنواع املدخالت )%(املدخالتالبنك الوراثياألجناس

املؤسسة رمز املؤسسة
اختصاراً 

سالالت أنواع برية%عدد
محلية/

أصناف قدمية

مواد بحثية/
سالالت تربية

أصناف 
متقدمة

أمناط أخرى

البقوليات الغذائية

LupinusCHL004INIA CARI1 2593100ترمس

LupinusPOL033SHRWIAT1 0493481735ترمس

8885012194660 18أخرى )Lupinus)98ترمس

050100182712636 38اجملموعLupinusترمس

VignaNGA039IITA2 03133>1100بازالء بامبارا

-VignaFRA202ORSTOMبازالء بامبارا
MONTP

1 41623100

VignaBWA002DAR3386298بازالء بامبارا

VignaGHA091PGRRI2965100بازالء بامبارا

VignaTZA016NPGRC2835>18118بازالء بامبارا

VignaZMB030SPGRC2324100بازالء بامبارا

549251599129 1أخرى )Vigna)26بازالء بامبارا

118<792>1451001 6اجملموعVignaبازالء بامبارا

PsophocarpusPNG005DOA455114555الفاصولياء

PsophocarpusMYS009DGCB-UM43510100الفاصولياء

PsophocarpusCZE075TROPIC41310>122>177الفاصولياء

PsophocarpusLKA005IDI4009>1100الفاصولياء

PsophocarpusIDN002LBN3809100الفاصولياء

1345134111243 2أخرى )Psophocarpus)35الفاصولياء

2171002353655 4اجملموعPsophocarpusالفاصولياء

اجلذريات والدرنيات

-SolanumFRA179INRAالبطاطا
Rennes

10 4611162848

SolanumRUS001VIR8 88994632625البطاطا

SolanumPER001CIP7 45083692>137البطاطا

SolanumDEU159IPK5 392518377326البطاطا

SolanumUSA004NR65 2775652195>1البطاطا
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اجلدول )ألف-2( 
مجموعات األصول الوراثية حسب احملصول   

مجموعة 
احملاصيل

أنواع املدخالت )%( املدخالتالبنك الوراثياألجناس

املؤسسة رمز املؤسسة
اختصاراً 

سالالت أنواع برية%عدد
محلية/

أصناف قدمية

مواد بحثية/
سالالت تربية

أصناف 
متقدمة

أمناط أخرى

اجلذريات والدرنيات

SolanumJPN003NIAS3 4083313165البطاطا

SolanumCOL029CORPOICA3 0433100البطاطا

SolanumIND029CPRI2 71031585البطاطا

-SolanumBOL064BNGTRAالبطاطا
PROINPA

2 39322674

SolanumCZE027HBROD2 207251295213البطاطا

SolanumARG1347BAL1 73928515البطاطا

SolanumBRA012CNPH1 7352100البطاطا

SolanumGBR165SASA1 6712100البطاطا

SolanumNLD028ROPTA1 610231195البطاطا

-SolanumMEX116PNPالبطاطا
INIAFAP

1 5002100

SolanumTWN006TARI1 2821100البطاطا

SolanumUZB033SAMAI1 2231100البطاطا

SolanumPOL002IPRBON1 1821892البطاطا

SolanumKAZ004RIPV1 11712621557البطاطا

SolanumSVK0061 08011247419البطاطا

91633191531646 32أخرى )Solanum)154البطاطا

2851001520161435 98اجملموعSolanumالبطاطا

البطاطا 
احللوة

IpomoeaPER001CIP6 417182377>1

البطاطا 
احللوة

IpomoeaJPN003NIAS5 7361612493

البطاطا 
احللوة

IpomoeaUSA016S91 2083161393231

البطاطا 
احللوة

IpomoeaPNG039MHRP1 1613100

البطاطا 
احللوة

IpomoeaBRA012CNPH1 0433100

البطاطا 
احللوة

IpomoeaCHN146BAAFS8002100

البطاطا 
احللوة

IpomoeaTWN006TARI7572100

البطاطا 
احللوة

IpomoeaPER055FFCCAA7502100

البطاطا 
احللوة

IpomoeaARG1342BBC-INTA5672365616
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اجلدول )ألف-2( 
مجموعات األصول الوراثية حسب احملصول   

مجموعة 
احملاصيل

أنواع املدخالت )%(املدخالتالبنك الوراثياألجناس

املؤسسة رمز املؤسسة
اختصاراً 

سالالت أنواع برية%عدد
محلية/

أصناف قدمية

مواد بحثية/
سالالت تربية

أصناف 
متقدمة

أمناط أخرى

اجلذريات والدرنيات

البطاطا 
احللوة

IpomoeaVNM049PRC5321100

البطاطا 
احللوة

IpomoeaMYS003MARDI5281100

البطاطا 
احللوة

Ipomoea)146( 97945524211139 15أخرى

البطاطا 
احللوة

Ipomoea478100193010644 35اجملموع

>ManihotCOL003CIAT5 43617187111الكاسافا

ManihotBRA004CNPMF2 8899100الكاسافا

ManihotNGA039IITA2 7568284725الكاسافا

ManihotIND007ICAR1 3274100الكاسافا

ManihotNGA002NRCRI1 1744100الكاسافا

ManihotUGA001SAARI1 13641<4907الكاسافا

ManihotMWI001MARS978322726الكاسافا

ManihotIDN182ICRR9543100الكاسافا

ManihotTHA005FCRI-DH/TH6092100الكاسافا

ManihotBEN018FAST6002100الكاسافا

ManihotTGO035ITRA4351100الكاسافا

1484462631451 14أخرى )Manihot)133الكاسافا

44210033215941 32اجملموعManihotالكاسافا

DioscoreaNGA039IITA3 319211682012يام

DioscoreaCIV006UNCI1 538102575يام

DioscoreaBEN030UAC1 10075545يام

DioscoreaGHA091PGRRI75656535يام

DioscoreaSLB001DCRS4803973>1يام

DioscoreaLKA002PU4743199يام

236528481835 8أخرى )Dioscorea)93يام

90310010595422 15اجملموعDioscoreaيام

ColocasiaPNG006WLMP85912100تارو

ColocasiaFJI049RGC85012100تارو

ColocasiaMYS003MARDI6229100تارو

ColocasiaIND024NBPGR4696100تارو
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اجلدول )ألف-2( 
مجموعات األصول الوراثية حسب احملصول   

مجموعة 
احملاصيل

أنواع املدخالت )%(املدخالتالبنك الوراثياألجناس

املؤسسة رمز املؤسسة
اختصاراً 

سالالت أنواع برية%عدد
محلية/

أصناف قدمية

مواد بحثية/
سالالت تربية

أصناف 
متقدمة

أمناط أخرى

اجلذريات والدرنيات

ColocasiaTHAO56HRI-DA/TH4536100القلقاس

ColocasiaVNM049PRC3935100القلقاس

ColocasiaIDN002LBN3505100القلقاس

ColocasiaUSA037UH3084100القلقاس

ColocasiaSLB001DCRS2684>1100القلقاس

ColocasiaJPN003NOAS2503>1595القلقاس

ColocasiaGHA091PGRRI21537327القلقاس

ColocasiaAUS019RSPAS1933157312القلقاس

11723<07228555 2أخرى )Colocasia)59القلقاس

3021002386747 7اجملموعColocasiaالقلقاس

اخلضروات

LycopersiconTWN001AVRDC7 548913196الطماطم

LycopersiconUSA003NE96 2838483975الطماطم

LycopersiconPHL130IPB-UPLB4 75169865الطماطم

LycopersiconDEU146IPK4 062534022331الطماطم

LycopersiconRUS001VIR2 5403191791الطماطم

LycopersiconJPN003NIAS2 42831<1593الطماطم

LycopersiconCAN004PGRC2 13731127691الطماطم

/LycopersiconCOL004ICAالطماطم
REGION5

2 0182100

LycopersiconESP026BGUPV1 9272969>1120الطماطم

LycopersiconIND001NBPGR1 796241022856الطماطم

LycopersiconHUN003RCA1 7492116>1282الطماطم

LycopersiconBRA006IAC1 6882100الطماطم

LycopersiconKAZ004RIPV1 50022113651الطماطم

LycopersiconNLD037CGN1 306287135517الطماطم

LycopersiconFRA215GEVES1 2541100الطماطم

LycopersiconBGD186EWS R&D1 2351100الطماطم

LycopersiconCZE061RICP1 2321383842الطماطم
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اجلدول )ألف-2( 
مجموعات األصول الوراثية حسب احملصول   

مجموعة 
احملاصيل

أنواع املدخالت )%(املدخالتالبنك الوراثياألجناس

املؤسسة رمز املؤسسة
اختصاراً 

سالالت أنواع برية%عدد
محلية/

أصناف قدمية

مواد بحثية/
سالالت تربية

أصناف 
متقدمة

أمناط أخرى

اخلضروات

BGR001IPGR1 12811011376الطماطم

AUS048ATCFC1 0741967412الطماطم

SRB002IFVCNS1 0301100الطماطم

VNM006FCRI1 0001100الطماطم

03441512331435 34أخرى )143(الطماطم

720100417181942 83اجملموعالطماطم

CapsicumTWN001AVRDC7 860113394الفلفل احلار 

CapsicumUSA016S94 6986191<1674الفلفل احلار

CapsicumMEX008INIFAP4 6616298الفلفل احلار

CapsicumIND001NBPGR3 835513151962الفلفل احلار

CapsicumBRA006IAC2 3213100الفلفل احلار

CapsicumJPN003NIAS IPB2 271312295الفلفل احلار

CapsicumPHL130UPLBTSS1 88038416الفلفل احلار

CapsicumTWN005PDAF1 8002100الفلفل احلار

CapsicumDEU146IPK1 52621664282الفلفل احلار

CapsicumCHN004BVRC1 3942100الفلفل احلار

CapsicumFRA011INRA-UGAFL1 371218811الفلفل احلار

CapsicumTUR001AARI1 3342991الفلفل احلار

CapsicumRUS001VIR1273265341الفلفل احلار

CapsicumGRI001CATIE1 1632100الفلفل احلار

CapsicumPER002UNALM1 15725446الفلفل احلار

CapsicumESP026BGUPV1 07411881,/210الفلفل احلار

CapsicumHUN001VEGTBUD1 0691100الفلفل احلار

CapsicumSRB002IFVCNS1 0551100الفلفل احلار

CapsicumNLD037CGN1 009152225021الفلفل احلار

7674232241358 30أخرى )Capsicum)167الفلفل احلار

51810021921562 73اجملموعCapsicumالفلفل احلار
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اجلدول )ألف-2( 
مجموعات األصول الوراثية حسب احملصول   

مجموعة 
احملاصيل

أنواع املدخالت )%(املدخالتالبنك الوراثياألجناس

املؤسسة رمز املؤسسة
اختصاراً 

سالالت أنواع برية%عدد
محلية/

أصناف قدمية

مواد بحثية/
سالالت تربية

أصناف 
متقدمة

أمناط أخرى

اخلضروات

CucumisUSA020NC74 878116245759الشمام

CucumisJPN003NIAS4 2421013492الشمام

CucumisRUS001VIR2 99871333459الشمام

CucumisCHN001ICGR-CAAS2 8927100الشمام

CucumisBRA012CNPH2 4005100الشمام

CucumisKAZ004RIPV2 37751953الشمام

CucumisFRA215GEVES1 3993100الشمام

CucumisDEU146IPK1 1543>1383536الشمام

CucumisIND001NBPGR1 070229441178الشمام

CucumisIRN029NPGBI-SPII1 04621882الشمام

CucumisBGR001IPGR1 0062511<94الشمام

8364322812949 18أخرى )Cucumis)127الشمام

298100318131056 44اجملموعCucumisالشمام

CucurbitaRUS001VIR5 7711553251210القرع

CucurbitaGRI001CATIE2 6127100القرع

CucurbitaBRA003GENARGEN1 8975100القرع

CucurbitaCHN001ICGR-CAAS1 7674100القرع

CucurbitaMEX008INIFAP1 5804100القرع

CucurbitaJPN003NIAS1 29532196القرع

CucurbitaUSA016S91 27631044>1342القرع

CucurbitaDEU146IPK1 04235233214القرع

343563381752 22أخرى )Cucurbita)144القرع

5831002324656 39اجملموعCucurbitaالقرع

AlliumIND001NRCOG2 0507100الثوم

AlliumRUS001VIR1 888634615الثوم

AlliumJPN003NIAS1 35251<2594الثوم

AlliumUSA003NE91 30441<2031068الثوم

AlliumDEU146IPK1 26448588224الثوم
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اجلدول )ألف-2( 
مجموعات األصول الوراثية حسب احملصول   

مجموعة 
احملاصيل

أنواع املدخالت )%(املدخالتالبنك الوراثياألجناس

املؤسسة رمز املؤسسة
اختصاراً 

سالالت أنواع برية%عدد
محلية/

أصناف قدمية

مواد بحثية/
سالالت تربية

أصناف 
متقدمة

أمناط أخرى

اخلضروات

AlliumGBR004RBG1 10041189الثوم

AlliumTWE001AVRDC1 0824>1793الثوم

8586662561648 19أخرى )Allium)168الثوم

89810052941943 29اجملموعAlliumالثوم

BrassicaCHN001ICGR-CAAS4 09016100اللفت

BrassicaIND001NBPGR2 58510>133364اللفت

BrassicaBGD028BINA2 1008100اللفت

BrassicaJPN003NIAS1 5796>16490اللفت

BrassicaAUS039ATTCC1 1845>161390اللفت

BrassicaTWN001AVRDC1 0914106921اللفت

BrassicaPAK001PGRI6823100اللفت

BrassicaUSA020NC76453>162190اللفت

BrassicaGBR006HRIGRU581213069اللفت

BrassicaDEU146IPK4932>12735118اللفت

536411311759 10أخرى )Brassica)80اللفت

5661001211968 25اجملموعBrassicaاللفت

AbelmoschusCIV001IDESSA4 18519100البامياء

AbelmoschusUSA016S92 96913>110>189البامياء

AbelmoschusIND001NBPGR2 651121630>1351البامياء

AbelmoschusPHLIPB-UPLB9684496البامياء

-AbelmoschusFRA202ORSTOMالبامياء
MONTP

9654991

AbelmoschusGHA091PGRRI5953100البامياء

AbelmoschusTUR001AARI5633982البامياء

532433551438 9أخرى )Abelmoschus)88البامياء

1655<428199435 22اجملموعAbelmoschusالبامياء
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اجلدول )ألف-2( 
مجموعات األصول الوراثية حسب احملصول   

مجموعة 
احملاصيل

أنواع املدخالت )%(املدخالتالبنك الوراثياألجناس

املؤسسة رمز املؤسسة
اختصاراً 

سالالت أنواع برية%عدد
محلية/

أصناف قدمية

مواد بحثية/
سالالت تربية

أصناف 
متقدمة

أمناط أخرى

اخلضروات

SolanumIND001NBPGR3 060151123>1561الباذجنان

SolanumTWN001AVRDC3 0031417>1280الباذجنان

SolanumJPN003NIAS1 2236>17489الباذجنان

SolanumUSA016S9887412294الباذجنان

SolanumBGD186EWSR&D8264100الباذجنان

SolanumPHL130IPB-UPLB6613298الباذجنان

SolanumNLD037CGN6593274721410الباذجنان

7765117338736 10أخرى )Solanum)124الباذجنان

09510011284552 21اجملموعSolanumالباذجنان

BrassicaGBR165SASA2 36712199الكرنب

BrassicaUSA003NE91 625861588الكرنب

BrassicaCHN004BVRC1 2356100الكرنب

BrassicaDEU146IPK1 21562323603الكرنب

BrassicaFRA215GEVES12006100الكرنب

>BrassicaRUS001VIR980526741الكرنب

BrassicaJPN003NIAS67231791الكرنب

BrassicaNLD037CGN63131<1227511الكرنب

2575132453435 10أخرى )Brassica)98الكرنب

18210011633346 20اجملموعBrassicaالكرنب

CitrullusRUS001VIR2 412161405423البطيخ

CitrullusUSA016S91 84112526>1564البطيخ

CitrullusCHN001ICGR-CAAS1 1978100البطيخ

CitrullusISR002IGB8406100البطيخ

CitrullusUZB006UZRIPI8055100البطيخ

CitrullusBRA017CPATSA7535100البطيخ

CitrullusJPN003NIAS594412494البطيخ

CitrullusIRN029NPGBI-SPII57046535البطيخ

CitrullusKAZ004RIPV45035932البطيخ

6813893731339 5أخرى )Citrullus)81البطيخ

14310042613651 15اجملموعCitrullusالبطيخ
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اجلدول )ألف-2( 
مجموعات األصول الوراثية حسب احملصول   

مجموعة 
احملاصيل

أنواع املدخالت )%(املدخالتالبنك الوراثياألجناس

املؤسسة رمز املؤسسة
اختصاراً 

سالالت أنواع برية%عدد
محلية/

أصناف قدمية

مواد بحثية/
سالالت تربية

أصناف 
متقدمة

أمناط أخرى

اخلضروات 

DaucusUSA020NC71 1261428131850اجلزر

DaucusGBR006HRIGRU1 094131020367اجلزر

DaucusRUS001VIR1 0011221782اجلزر

DaucusPOL030SKV5417452581210اجلزر

DaucusDEU146IPK488635161481اجلزر

DaucusCHN004BVDR4075100اجلزر

DaucusFRA215GEVES3845100اجلزر

DaucusCZE061RICP3664611894اجلزر

DaucusJPN003NIAS3424496اجلزر

DaucusUKR021IOB320414372624اجلزر

24327142342039 2أخرى )Daucus)67اجلزر

312100141642838 8اجملموعDaucusاجلزر

RaphanusJPN003NIAS87711>17885الفجل

RaphanusDEU146IPK741923351383الفجل

RaphanusUSA003NE96969141680الفجل

RaphanusRUS001VIR6268892>1الفجل

RaphanusIND001NBPGR45864721572الفجل

RaphanusGBR165SASA4536100الفجل

RaphanusNLD037CGN30744165624الفجل

8484843112935 3أخرى )Raphanus)85الفجل

00610052092244 8اجملموعRaphanusالفجل

اللوزيات والفاكهة والتوت

PrunusRUS001VIR6 5799181322444البرقوق

PrunusUSA276UNMIHT6 1009982البرقوق

PrunusITA378GRA-FRU2 4213>11865125البرقوق

PrunusHUN021EFOPP2 2593595البرقوق

PrunusTUR001AARI1 8743>18119البرقوق
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اجلدول )ألف-2( 
مجموعات األصول الوراثية حسب احملصول   

مجموعة 
احملاصيل

أنواع املدخالت )%(املدخالتالبنك الوراثياألجناس

املؤسسة رمز املؤسسة
اختصاراً 

سالالت أنواع برية%عدد
محلية/

أصناف قدمية

مواد بحثية/
سالالت تربية

أصناف 
متقدمة

أمناط أخرى

اللوزيات والفاكهة والتوت

PrunusUKR046KPS1 458211114146البرقوق

PrunusCHE065FRUCTUS1 45023961البرقوق

PrunusJPN003NIAS1 42321132957البرقوق

-PrunusFRA057INRAالبرقوق
BORDEAU

1 2202>1>11981

>PrunusMEX008INIFAP1 11623971البرقوق

PrunusROM009ICPP Pitesti1 093223037291البرقوق

PrunusIRN029NPGBI-SPII1 0061100البرقوق

/PrunusBRA020CPACTالبرقوق
EMBRAP

1 0061100

49258410103838 40أخرى )Prunus)211البرقوق

497100412163038 69اجملموعPrunusالبرقوق

MalusUSA167GEN6 9801264>19126التفاح

MalusRUS001VIR3 743631723552التفاح

MalusJPN003NIAS2 671472685التفاح

MalusGBR030NFC2 2234100التفاح

MalusCHE063PSR1 9353100التفاح

MalusAUT024KLOST1 9043100التفاح

-MalusFRA028INRAالتفاح
ANGERS

1 89531090

MalusKAZ027PG1 71933>197التفاح

MalusBRA044IAPAR1 4642100التفاح

MalusBEL019CRAGXPP1 1752100التفاح

MalusCZE031HOLOVOU1 094221337435التفاح

MalusPOL029SKF1 06922593التفاح

0505321843145 32أخرى )Malus)157التفاح

92210091162549 59اجملموعMalusالتفاح

-VitisFRA139INRAالعنب
ENSA-M

5 1589100

VitisDEU098JKI3 657642244282العنب

VitisCHE019RAC3 2545100العنب

VitisUSA028DAV3 03851<>19189العنب
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اجلدول )ألف-2( 
مجموعات األصول الوراثية حسب احملصول   

مجموعة 
احملاصيل

أنواع املدخالت )%(املدخالتالبنك الوراثياألجناس

املؤسسة رمز املؤسسة
اختصاراً 

سالالت أنواع برية%عدد
محلية/

أصناف قدمية

مواد بحثية/
سالالت تربية

أصناف 
متقدمة

أمناط أخرى

اللوزيات والفاكهة والتوت

VitisUKR050IVM2 20141<5724810العنب

VitisITA388CRA-VIT2 1064137602العنب

VitisSVK018SVKBRAT1 9003>183152العنب

VitisUZB006UZRIPI1 5803100العنب

VitisTUR001AARI14372100العنب

VitisBRA141CNPUV1 3452100العنب

VitisESP080IMIACM1 2242100العنب

VitisROM017 ICVVالعنب
Valea C

1 18721595

VitisHUN047UHVI-RIVE1 1352100العنب

3855131262653 30أخرى )Vitis)125العنب

607100212112055 59اجملموعVitisالعنب

CitrusBRA125CCSM-IASP2 1347595الليمون

CitrusJPN003NIAS2 1187>18389الليمون

CitrusCHN020CRI1 880613168الليمون

CitrusUSA129NCGRCD1 1034>1117127الليمون

CitrusFRA014CIRAD1 1004100الليمون

CitrusZAF004CSFRI1 0053100الليمون

35069113132548 20أخرى )Citrus)144الليمون

69010011292059 29اجملموعCitrusالليمون

MangiferaAUS088AYRDPI18 606731<991ماجنو

MangiferaIND045CISH7263100ماجنو

MangiferaTHA056HRI-DA/THA2521100ماجنو

MangiferaUSA047MIA240114851ماجنو

MangiferaIDN177ILETRI2391100ماجنو

MangiferaSLE015NUC2001100ماجنو

12763137<39621 5أخرى )Mangifera)109ماجنو

874108>6591001 25اجملموعMangiferaماجنو
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اجلدول )ألف-2( 
مجموعات األصول الوراثية حسب احملصول   

مجموعة 
احملاصيل 

أنواع املدخالت )%( املدخالتالبنك الوراثياألجناس

املؤسسة رمز املؤسسة
اختصاراً 

سالالت أنواع برية%عدد
محلية/

أصناف قدمية

مواد بحثية/
سالالت تربية

أصناف 
متقدمة

أمناط أخرى

اللوزيات والفاكهة والتوت

PyrusUSA026COR2232911534482اإلجاص

PyrusRUS001VIR1 4866>1100اإلجاص

PyrusCHE090 OSSاإلجاص
Roggwil

1 2405199

PyrusFRA097CBNA9144100اإلجاص

PyrusBEL019CRAGXPP8553100اإلجاص

PyrusITA378CRA-FRU7613229123027اإلجاص

PyrusJPN003NIAS74431411768اإلجاص

PyrusUKR046KPS67133412369اإلجاص

PyrusKAZ027PG6072100اإلجاص

PyrusTUR001AARI5532>1100اإلجاص

6795922042845 14أخرى )Pyrus)137اإلجاص

74210051662350 24اجملموعPyrusاإلجاص

MusaBEL084INIBAP1 1989147313املوز

MusaFRA014CIRAD5204496املوز

MusaHND003DTRUFC4904403030املوز

MusaAUS035QDPI4003100املوز

MusaBRA001CNPMF4003100املوز

MusaCMR052CARBAP3853100املوز

MusaIND349NRCB36432953املوز

MusaTHA002AD-KU3232>1100املوز

MusaCOL029CORPOICA3102100املوز

MusaUGA003BRS-AD3092>1100املوز

MusaCOD003INERA3002100املوز

MusaNGA039IITA2832100املوز

MusaJAM003BB257295338املوز

-MusaPHL019SEABGRCاملوز
BPI

2452100

MusaCRI011CORBANA2402100املوز

MusaPNG004DLP Laloki2302100املوز
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اجلدول )ألف-2( 
مجموعات األصول الوراثية حسب احملصول   

مجموعة 
احملاصيل

أنواع املدخالت )%(املدخالتالبنك الوراثياألجناس

املؤسسة رمز املؤسسة
اختصاراً 

سالالت أنواع برية%عدد
محلية/

أصناف قدمية

مواد بحثية/
سالالت تربية

أصناف 
متقدمة

أمناط أخرى

اللوزيات والفاكهة والتوت

MusaMYS142HRC, MARDI2172100املوز

0155252132347 7أخرى )Musa)115املوز

48610072131949 13اجملموعMusaاملوز

FragariaCAN004PGRC1 897164492الفريز

FragariaUSA026COR1 822153433528>1الفريز

FragariaRUS001VIR9408726923الفريز

FragariaJPN003NIAS912821088الفريز

FragariaDEU451JKI6225100الفريز

FragariaCHL008INIA-QUIL5004100الفريز

FragariaGBR012GBREMR329310855الفريز

FragariaITA380CRA-FRF22021>199الفريز

FragariaROM009ICPP Pitesti20125>18175الفريز

5843816153345 4أخرى )Fragaria)68الفريز

02710016292746 12اجملموعFragariaالفريز

AnacardiumGHA005CGIG3 38235100كاجو

AnacardiumIND003CPCRI8809100كاجو

AnacardiumTHA022PHES7448100كاجو

AnacardiumBRA146CNPAT6216100كاجو

AnacardiumNGA008CRIN5746100كاجو

AnacardiumMOZ003UDAC5305100كاجو

AnacardiumCOL029CORPOCIA4735100كاجو

1329455<54626 2أخرى )Anacardium)64كاجو

1437940<750100 9اجملموعAnacardiumكاجو

RibesUSA026COR1 510174666402الكشمش

RibesRUS001VIR88810146332الكشمش

RibesGBR048SCRI86010100الكشمش

RibesNOR001SFL5226>1964الكشمش

RibesLTU010BGVU3934271261الكشمش
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اجلدول )ألف-2( 
   مجموعات األصول الوراثية حسب احملصول

مجموعة 
احملاصيل

أنواع املدخالت )%(املدخالت البنك الوراثياألجناس

املؤسسة رمز املؤسسة
اختصاراً 

سالالت أنواع برية%عدد
محلية/

أصناف قدمية

مواد بحثية/
سالالت تربية

أصناف 
متقدمة

أمناط أخرى

اللوزيات والفاكهة والتوت

-RibesFRA028INRAالكشمش
ANGERS

3904100

RibesUKR029LFS3564917020الكشمش

RibesCHE063PSR3053100الكشمش

584412234647 3أخرى )Ribes)50الكشمش

80810010293841 8اجملموعRibesالكشمش

RosaFRA217GEVES1 20032100ورد

RosaJPN003NIAS63417100ورد

RosaAZE017CBG25076040ورد

17104519982342أخرى )Rosa)44ورد

79410012431367 3اجملموعRosaورد

CorylusUSA026COR83728131325481البندق

CorylusTUR001AARI41314100البندق

CorylusUKR046KPS1886199البندق

CorylusAZE009HSCRI1696322246البندق

CorylusESP014IRTAMB1204694البندق

CorylusUZB031UZRIHVWM1184100البندق

1533839133739 1أخرى )Corylus)53البندق

998100523133029 2اجملموعCorylusالبندق

BactrisCRI016UCR-BIO80031100الدراق األسود

BactrisBRA006IAC33213100الدراق األسود

BactrisCOL029CORPOICA25410100الدراق األسود

BactrisECU022EENP1456100الدراق األسود

BactrisPAN002INREN/ARE653100الدراق األسود

1190<9973872أخرى )Bactris)23الدراق األسود

388>593100361 2اجملموعBactrisالدراق األسود

PistaciaIRN029NPGBI-SPII34029100الفستق

PistaciaUSA028DAV304264>196الفستق

PistaciaESP014IRTAMB1069100الفستق
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اجلدول )ألف-2( 
   مجموعات األصول الوراثية حسب احملصول

مجموعة 
احملاصيل

أنواع املدخالت )%(املدخالتالبنك الوراثياألجناس

املؤسسة رمز املؤسسة
اختصاراً 

سالالت أنواع برية%عدد
محلية/

أصناف قدمية

مواد بحثية/
سالالت تربية

أصناف 
متقدمة

أمناط أخرى

اللوزيات والفاكهة والتوت

PistaciaAZE015GRI6053888الفستق

3583133432831أخرى )Pistacia)28الفستق

1681001126973 1اجملموعPistaciaالفستق

SorbusUSA026COR2823732441366الغبيراء

SorbusGBR004RBG11014100الغبيراء

SorbusAUT024KLOST719100الغبيراء

SorbusUKR030DFS598100الغبيراء

SorbusNLD145NAKB466100الغبيراء

19526181571148أخرى )Sorbus)30الغبيراء

763100312071131اجملموعSorbusالغبيراء

احملاصيل الزيتية

SesamumIND001NBPGR8 41317232<2639السمسم

SesamumCHN001ICGR-CAAS4 7269100السمسم

SesamumISR001REHOVOT3 0006100السمسم

SesamumKEN015KARI-GBK2 47751396السمسم

SesamumBRA003GENERGEN1 9504100السمسم

SesamumJPN003NIAS1 7894>1151471السمسم

SesamumMEX001INIA-Iguala1 6003100السمسم

SesamumRUS001VIR1 5043>166278السمسم

SesamumUZB006UZRIPI1 3343100السمسم

SesamumUSA016S91 2152>11411272السمسم

SesamumVEN132INIA-CENIAP1 0242100السمسم

432421555138 21أخرى )Sesamum)69السمسم

4641001344557 50اجملموعSesamumالسمسم

HelianthusSRB002IFVCNS5 33014694عباد الشمس

HelianthusUSA020NC73 729942716828عباد الشمس

HelianthusCHN001ICGR-CAAS2 6467100عباد الشمس

-HelianthusFRA040INRAعباد الشمس
CLERMON

2 5006322048
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اجلدول )ألف-2( 
   مجموعات األصول الوراثية حسب احملصول

مجموعة 
احملاصيل

أنواع املدخالت )%(املدخالتالبنك الوراثياألجناس

املؤسسة رمز املؤسسة
اختصاراً 

سالالت أنواع برية%عدد
محلية/

أصناف قدمية

مواد بحثية/
سالالت تربية

أصناف 
متقدمة

أمناط أخرى

احملاصيل الزيتية

HelianthusBRA014CNPSO2 4006100عباد الشمس

HelianthusRUS001VIR1 7014100عباد الشمس

HelianthusAUS048ATCFC1 2903171471818عباد الشمس

HelianthusIND041DOR1 2603100عباد الشمس

HelianthusMAR088 INRAعباد الشمس
CRRAS

1 2233100

HelianthusPOL003IHRA1 1053>1100عباد الشمس

HelianthusHUN003RCA1 0323>130>1619عباد الشمس

1643981512858 15أخرى )Helianthus)82عباد الشمس

38010081292249 39اجملموعHelianthusعباد الشمس

CarthamusIND041DOR6 86324100العصفر

CarthamusCHN001ICGR-CAAS2 4999100العصفر

CarthamusUSA022W62 453817528913العصفر

CarthamusMEX001INIA-Iguala1 5505100العصفر

CarthamusIRN029NPGBI-SPII8163100العصفر

CarthamusBRA007CNPA8003100العصفر

214492223370 14أخرى )Carthamus)53العصفر

1951002392255 29اجملموعCarthamusالعصفر

>ElaeisCOD003INERA17 631841991نخل

ElaeisMYS104MPOB1 4677100نخل

ElaeisBRA027CPAA5643100نخل

/ElaeisCOL096ICAنخل
REGION5

3011100

ElaeisIDN193IOPRI23711972نخل

ElaeisSLE015NUC2001100نخل

ElaeisGHA019OPRI1501100نخل

55331174141أخرى )Elaeis)22نخل

103100818444 21اجملموعElaeisنخل

RicinusIND001NBPGR4 307243151<1<81اخلروع

RicinusCHN001ICGR-CAAS2 11112100اخلروع

RicinusBRA007CNPA1 0006100اخلروع
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اجلدول )ألف-2( 
   مجموعات األصول الوراثية حسب احملصول

مجموعة 
احملاصيل

أنواع املدخالت )%(املدخالتالبنك الوراثياألجناس

املؤسسة رمز املؤسسة
اختصاراً 

سالالت أنواع برية%عدد
محلية/

أصناف قدمية

مواد بحثية/
سالالت تربية

أصناف 
متقدمة

أمناط أخرى

احملاصيل الزيتية

RicinusRUS001VIR6964>1595اخلروع

RicinusUSA995NCGRP6694>1>1100اخلروع

RicinusETH085IBC510388210اخلروع

6994837173142 8أخرى )Ricinus)52اخلروع

165<99210021121 17اجملموعRicinusاخلروع

JatrophaMEX006UACH1 44444496يطروفة

JatrophaIND001NBPGR1 260396817114يطروفة

JatrophaBRA007CNPA1434100يطروفة

132<41713643أخرى )Jatropha)20يطروفة

14>11<2641003649 3اجملموعJatrophaيطروفة

OleaITA401CRA-OLI443173367الزيتون

OleaESP046CIFACOR309126337الزيتون

OleaIRN029NPGBI-SPII24791585الزيتون

OleaUSA028DAV1425100الزيتون

OleaAZE009HSCRI13658119الزيتون

OleaTUR001AARI1305100الزيتون

2224621554534 1أخرى )Olea)46الزيتون

62910012663334 2اجملموعOleaالزيتون

احملاصيل العلفية

IND001NBPGR19 57911620>1136متنوعبقوليات

COL003CIAT13 690799>11متنوعبقوليات

CHN001ICGR-CAAS11 2016100متنوعبقوليات

TWN001AVRDC10 20762>198متنوعبقوليات

AUS048AFCFC8 95152969254متنوعبقوليات

USA016S97 47447371<82متنوعبقوليات

PHL130IPB-UPLB7 4454>1100متنوعبقوليات
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اجلدول )ألف-2( 
   مجموعات األصول الوراثية حسب احملصول

مجموعة 
احملاصيل

أنواع املدخالت )%(املدخالتالبنك الوراثياألجناس

املؤسسة رمز املؤسسة
اختصاراً 

سالالت أنواع برية%عدد
محلية/

أصناف قدمية

مواد بحثية/
سالالت تربية

أصناف 
متقدمة

أمناط أخرى

احملاصيل العلفية

ETH013ILRI-Ethiopia7 3104991متنوعبقوليات

JPN003NIAS6 0403618175متنوعبقوليات

KEN015KARI-NGBK4 4732819371متنوعبقوليات

>SYR002ICARDA3 43529821متنوعبقوليات

NZL0013 1042100متنوعبقوليات

GBR004RBG2 8092100متنوعبقوليات

MEX001INIA-Iguala2 3001100متنوعبقوليات

THA005FCRI-DA/TH2 2501100متنوعبقوليات

8104028282339 72أخرى )301(متنوعبقوليات

07810029193347 183اجملموعمتنوعالبقول

MedicagoAUS006AMGRC27 827307811633الفصة

MedicagoUZB036UZRICBSP10 04311100الفصة

MedicagoSYR002ICARDA9 164109046الفصة

MedicagoUSA022W67 8459541841113الفصة

-MedicagoMAR088INRAالفصة
CRRAS

3 373418>182

MedicagoRUS001VIR2 9093133353الفصة

-MedicagoFRA041INRAالفصة
MONTPEL

2 47937885

MedicagoIRN001NPGBI-SPII2 41531585الفصة

MedicagoLBY001ARC1 9272100الفصة

MedicagoJPN003NIAS1 48621396الفصة

MedicagoITA363PERUG1338116750523الفصة

MedicagoTUR001AARI1 0061100>1الفصة

11022221171842 20أخرى )Medicago)130الفصة

9221004767634 91اجملموعMedicagoالفصة

TrifoliumAUS137WADA11 3261599>11البرسيم

TrifoliumNZL0016 6079100البرسيم

TrifoliumSYR002ICARDA4 522682414البرسيم

TrifoliumGBR016IBERS-GRU4 3626321171535البرسيم
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اجلدول )ألف-2( 
   مجموعات األصول الوراثية حسب احملصول

مجموعة 
احملاصيل

أنواع املدخالت )%(املدخالتالبنك الوراثياألجناس

املؤسسة رمز املؤسسة
اختصاراً 

سالالت أنواع برية%عدد
محلية/

أصناف قدمية

مواد بحثية/
سالالت تربية

أصناف 
متقدمة

أمناط أخرى

احملاصيل العلفية

TrifoliumESP010SIAEX4 0315881110البرسيم

TrifoliumUSA022W63 476546951723البرسيم

TrifoliumRUS001VIR2 96543328435البرسيم

TrifoliumITA394CRA-FLC1 878394114البرسيم

TrifoliumIRN029NPGBI-SPII1 62621486البرسيم

TrifoliumETH013ILRI-Ethiopia1 5292955البرسيم

TrifoliumJPN003NIAS1 441221493البرسيم

TrifoliumTUR001AARI1 0551100البرسيم

TrifoliumDEU146IPK1 0521621,/11819البرسيم

288384374937 28أخرى )Trifolium)124البرسيم

1581005353633 74اجملموعTrifoliumالبرسيم

JPN055KNAES5 61410100متنوعاألعشاب

NZL0015 0639100متنوعاألعشاب

USA022W64 50286741523متنوعاألعشاب

KEN015KARI-NGBK4 4918410>186متنوعاألعشاب

ETH013ILRI-Ethiopia2  0164964متنوعاألعشاب

AUS048ATCFC1 528340>1>1159متنوعاألعشاب

MEX008INIFAP1 5093298متنوعاألعشاب

GBR004RBG1 3372100متنوعاألعشاب

895533435355 28أخرى )210(متنوعاألعشاب

9551003133261 54اجملموعمتنوعاألعشاب

ViciaSYR002ICARDA6 10816521138البيقية

ViciaRUS001VIR5 7511527172البيقية

ViciaDEU146IPK3 2548439251121البيقية

ViciaAUS039ATFCC2 749761<1<1<94البيقية

ViciaITA004IGV2 2106100البيقية

>ViciaTUR001AARI1 985541581البيقية
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اجلدول )ألف-2( 
   مجموعات األصول الوراثية حسب احملصول

مجموعة 
احملاصيل

أنواع املدخالت )%(املدخالتالبنك الوراثياألجناس

املؤسسة رمز املؤسسة
اختصاراً 

سالالت أنواع برية%عدد
محلية/

أصناف قدمية

مواد بحثية/
سالالت تربية

أصناف 
متقدمة

أمناط أخرى

احملاصيل العلفية

ViciaUSA022W61 841546141<535البيقية

ViciaGBR001SOUTA1 7815100البيقية

ViciaESO004INIACRF1 51641583>12البيقية

ViciaBGR001IPGR1 399417>183البيقية

8662623264541 9أخرى )Vicia)101البيقية

46010025233346 38اجملموعViciaالبيقية

FestucaPOL003IHAR4 777141<100الفستوقة

FestucaJPN003NIAS4 258134393الفستوقة

FestucaUSA022W62 452763611416الفستوقة

FestucaDEU271IPK2 1807621<4259الفستوقة

FestucaGBR016IBERS-GRU1 49856556619الفستوقة

8435422241746 17أخرى )Festuca)99الفستوقة

00810024142754 33اجملموعFestucaالفستوقة

DactylisPOL022BYDG6 010199712األعشاب

DactylisJPN019NGRI2 6849100األعشاب

DactylisDEU271IPK1 9296791<4142األعشاب

DactylisUSA022W61 58855884822األعشاب

DactylisGBR016IBERS-GRU1 09436621697األعشاب

089585041441 18أخرى )Dactylis)93األعشاب

39410039212434 31اجملموعDactylisاألعشاب

LathyrusFRA092LEM/IBEAS3 62714991اجللبان

LathyrusSYR002ICARDA3 22512451243اجللبان

LathyrusIND001NBPGR2 797111<2>1394اجللبان

LathyrusBGD164BARI1 8457100اجللبان

LathyrusCHL004INIA CARI1 4245100اجللبان

LathyrusAUS039ATFCC1 3665100اجللبان

LathyrusGBR001SOUTA1 1855100اجللبان

5974120291149 10أخرى )Lathyrus)88اجللبان

1153<0661002521 26اجملموعLathyrusاجللبان
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اجلدول )ألف-2( 
   مجموعات األصول الوراثية حسب احملصول

مجموعة 
احملاصيل

أنواع املدخالت )%(املدخالتالبنك الوراثياألجناس

املؤسسة رمز املؤسسة
اختصاراً 

سالالت أنواع برية%عدد
محلية/

أصناف قدمية

مواد بحثية/
سالالت تربية

أصناف 
متقدمة

أمناط أخرى

احملاصيل العلفية

LoliumDEU271IPK3 4081361>13279األعشاب

LoliumGBR016IBERS-GRU3 19412581102011األعشاب

LoliumPOL022BYDG2 15289623األعشاب

LoliumJPN003NIAS1 8967311384األعشاب

LoliumNZL0011 8417100األعشاب

LoliumUSA022W61 3645456>12623األعشاب

-LoliumFRA040INRAاألعشاب
CLERMON

1 00047030

7324225821748 10أخرى )Lolium)93األعشاب

587100311231539 25اجملموعLoliumاألعشاب

PanicumJPN003NIAS5 758332>1197الدخن

PanicumKEN015KARI-GBK2 328131>198الدخن

PanicumUSA016S978442>12293الدخن

PanicumVIV010CN5703100الدخن

PanicumCOL003CIAT5633982الدخن

630431627174 7أخرى )Panicum)86الدخن

6331001113184 17اجملموعPanicumالدخن

StylosanthesCOL003CIAT4 2764099>1>1إبريات االزهار

StylosanthesAUS048ATCFC1 8491771>192إبريات االزهار

StylosanthesBRA010CNPGC1 06210100إبريات االزهار

StylosanthesKEN015KARI-GBK1 056103908إبريات االزهار

StylosanthesETH013ILRI-Ethiopia9949982إبريات االزهار

StylosanthesUSA016S911111198إبريات االزهار

38513762184 1أخرى )Stylosanthes)39إبريات االزهار

138<1<7331005110 10اجملموعStylosanthesإبريات االزهار

PoaPOL022BYDG2 329239631األعشاب

PoaUSA022W61 716178221105األعشاب

PoaDEL271IPK1 12211601<42610األعشاب
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اجلدول )ألف-2( 
   مجموعات األصول الوراثية حسب احملصول

مجموعة 
احملاصيل

أنواع املدخالت )%(املدخالتالبنك الوراثياألجناس

املؤسسة رمز املؤسسة
اختصاراً 

سالالت أنواع برية%عدد
محلية/

أصناف قدمية

مواد بحثية/
سالالت تربية

أصناف 
متقدمة

أمناط أخرى

احملاصيل العلفية

PoaSWE054NORDGEN59468142102األعشاب

PoaNZL0013213100األعشاب

PoaJPN003NIAS27131724437األعشاب

8973829121256 3أخرى )Poa)64األعشاب

250100362331028 10اجملموعPoaاألعشاب

PhleumPOL003IHAR2 54927>1100األعشاب

PhleumDEL271IPK1 093127322186األعشاب

PhleumSWE054NORDGEN76786521175األعشاب

PhleumUSA022W669273710>11636األعشاب

PhleumJPN003NIAS222212781األعشاب

0114315622912 4أخرى )Phleum)56األعشاب

33410023301838 9اجملموعPhleumاألعشاب

النفل 
)البرسيم(

LotusAUS996AMGRC1 9342492>1451<

النفل 
)البرسيم(

LotusNZL001115714100

النفل 
)البرسيم(

LotusUSA022W69291156341224

النفل 
)البرسيم(

LotusGBR016IBERS-GRU4926201301634

النفل 
)البرسيم(

LotusPOL003IHAR2693496

النفل 
)البرسيم(

LotusCHL004INIA CARI2603100

النفل 
)البرسيم(

LotusITA363PERUG24636371217

النفل 
)البرسيم(

Lotus)82( 8953551152528 2أخرى

النفل 
)البرسيم(

Lotus1821005264532 8اجملموع

BromusUSA022W61 203156851917األعشاب

BromusNZL00184011100األعشاب

BromusCHL028INIA-INTIH5958100األعشاب

BromusARG1227 EEA INTAاألعشاب
Anguil

4906100

BromusKAZ019SPCGF36452179األعشاب
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اجلدول )ألف-2( 
   مجموعات األصول الوراثية حسب احملصول

مجموعة 
احملاصيل

أنواع املدخالت )%(املدخالت البنك الوراثياألجناس

املؤسسة رمز املؤسسة
اختصاراً 

سالالت أنواع برية%عدد
محلية/

أصناف قدمية

مواد بحثية/
سالالت تربية

أصناف 
متقدمة

أمناط أخرى

احملاصيل العلفية

BromusURY002FAGRU3204100األعشاب

BromusDEU146IPK3174111<287األعشاب

BromusCAN004PGRC293477102102األعشاب

BromusAUS006AMGRC229393>143األعشاب

157405012344 3أخرى )Bromus)82األعشاب

8081005525335 7اجملموعBromusاألعشاب

شيلم 
)اجلاودار(

ElymusUSA022W63 31067923>113

شيلم 
)اجلاودار(

ElymusSWE054NORDGEN3056100

شيلم 
)اجلاودار(

ElymusAUS006AMGRC17949262

شيلم 
)اجلاودار(

ElymusDEU146IPK125361290

شيلم 
)اجلاودار(

ElymusCHN001ICGR-CAAS1172100

شيلم 
)اجلاودار(

ElymusCZE122RICP1102982

شيلم 
)اجلاودار(

Elymus)40( 1328>77016681أخرى

شيلم 
)اجلاودار(

Elymus1211<916100852 4اجملموع

CenchrusKEN015KARI-GBK1 138301296األعشاب

CenchrusGBR016IBERS-GRU46912741323األعشاب

CenchrusAUS048ATCFC3951110>190األعشاب

CenchrusETH013ILRI-Ethiopia2938955األعشاب

CenchrusBRA017CPATSA2376100األعشاب

CenchrusJPN003NIAS19555194األعشاب

166<031272258 1أخرى )Cenchrus)45األعشاب

37581002422171اجملموعCenchrusاألعشاب

AndropogonUSA995NCGRP1 071611199األعشاب

AndropogonKEN015KARI-NGBK1167199األعشاب

AndropogonETH013ILRI-Ethiopia1046982األعشاب

AndropogonCOL003CIAT935100األعشاب

AndropogonCAN041LRS555100األعشاب

AndropogonARG1133IBONE503100األعشاب

277162854558أخرى )Andropogon)42األعشاب

7661001911178 1اجملموعAndropogonاألعشاب
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اجلدول )ألف-2( 
   مجموعات األصول الوراثية حسب احملصول

مجموعة 
احملاصيل

أنواع املدخالت )%(املدخالتالبنك الوراثياألجناس

املؤسسة رمز املؤسسة
اختصاراً 

سالالت أنواع برية%عدد
محلية/

أصناف قدمية

مواد بحثية/
سالالت تربية

أصناف 
متقدمة

أمناط أخرى

احملاصيل السكرية

SaccharumBRA189CTC5 00012100قصب السكر

SaccharumCUB041INICA3 6199298قصب السكر

SaccharumBRB001WICSBS3 4938100قصب السكر

SaccharumJPN003NIAS2 9167812764قصب السكر

SaccharumUSA047MIA2 42661032777قصب السكر

SaccharumGUY016GSC2 2235100قصب السكر

SaccharumDOM010CRC1 9655100قصب السكر

SaccharumBGD015BSRI1 36433273140قصب السكر

SaccharumPAK130SRI1 2003100قصب السكر

-SaccharumPHL251SRAقصب السكر
LGAREC

1 161312277

SaccharumTHA005FCRI-DH/TH1 09335941قصب السكر

6683611042758 14أخرى )Saccharum)49قصب السكر

1281003592656 41اجملموعSaccharumقصب السكر

BetaUSA022W62 51011263419155الشوندر

BetaDEU146IPK2 2091048178243الشوندر

BetaSRB002IFVCNS2 14010100الشوندر

BetaFRA043INRA-DIJON1 630711312831الشوندر

BetaCHN001ICGR-CAAS1 3886100الشوندر

BetaRUS001VIR1 3546150463الشوندر

BetaJPN003MIAS1 339622177الشوندر

77644127101061 9أخرى )Beta)95الشوندر

3461001411142339 22اجملموعBetaالشوندر

محاصيل األلياف

GossypiumUZB036UZRICBSYP12 04811100القطن

GossypiumUSA049COT9 38792128464القطن

GossypiumIND512CICR9 0009100القطن
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اجلدول )ألف-2( 
   مجموعات األصول الوراثية حسب احملصول

مجموعة 
احملاصيل

أنواع املدخالت )%(املدخالت البنك الوراثياألجناس

املؤسسة رمز املؤسسة
اختصاراً 

سالالت أنواع برية%عدد
محلية/

أصناف قدمية

مواد بحثية/
سالالت تربية

أصناف 
متقدمة

أمناط أخرى

محاصيل األلياف

GossypiumCHN001ICGR-CAAS7 2267793القطن

GossypiumRUS001VIR6 20 562316583القطن

GossypiumFRA002IRCT-Cirad4 1164123850القطن

GossypiumBRA003GENERGEN3 1793100القطن

GossypiumPAK009CCRI1 8302298القطن

GossypiumVNM013INCORD1 4001100القطن

GossypiumAZE015GRI1 3701>1100القطن

01947567578 49أخرى )Gossypium)98القطن

7801005158765 104اجملموعGossypiumالقطن

LinumRUS001VIR5 2821210391<50الكتان

LinumETH085IBC3 4338100الكتان

LinumCAN004PGRC3 418826121169الكتان

LinumCHN001ICGR-CAAS3 0037100الكتان

LinumUSA020NC72 994731>1590الكتان

LinumROM001 ICCPTالكتان
Fundul

2 8807324451

LinumIND849Linseed2 7306100الكتان

LinumDEU146IPK2 323523915403الكتان

LinumARG1342BBC-INTA2 2265100الكتان

LinumCZE090SUMPERK2 05452524501الكتان

LinumBGR001IPGR1 4373>13>196الكتان

LinumUKR015ILK1 06321437410الكتان

15824125192332 10أخرى )Linum)69الكتان

001100126152236 43اجملموعLinumالكتان

CorchorusIND001NBPGR5 408465373254اجلوتة )القنب(

CorchorusBGD001BJRI4 11035793اجلوتة )القنب(

CorchorusKEN015KARI-NGBK2032226612اجلوتة )القنب(

CorchorusTHA005FCRI-DA/TH1601100اجلوتة )القنب(
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اجلدول )ألف-2( 
   مجموعات األصول الوراثية حسب احملصول

مجموعة 
احملاصيل

أنواع املدخالت )%(املدخالتالبنك الوراثياألجناس

املؤسسة رمز املؤسسة
اختصاراً 

سالالت أنواع برية%عدد
محلية/

أصناف قدمية

مواد بحثية/
سالالت تربية

أصناف 
متقدمة

أمناط أخرى

محاصيل األلياف

CorchorusRUS001VIR1501199اجلوتة )القنب(

CorchorusTWN001AVRDC143126173اجلوتة )القنب(

51513293811122 1أخرى )35(Corchorusاجلوتة )القنب(

6891009244163 11اجملموعCorchorusاجلوتة )القنب(

احملاصيل الطبية والعطرية والتوابل واملنبهات

CoffeaCIV011IRCC/CIRAD6 5602287211القهوة

CoffeaBRA006IAC4 15214100القهوة

CoffeaFRA014CIRAD3 800135545القهوة

CoffeaCRI134CATIE1 8356100القهوة

CoffeaCUB035ECICC1 597510641016القهوة

CoffeaETH075JARC1 2844793القهوة

CoffeaCOL014CENICAFE1 1194496القهوة

9603361891057 9أخرى )Coffea)57القهوة

30710021931254 30اجملموعCoffeaالقهوة

SinapisIND001NBPGR5 509211231<275اخلردل

SinapisCHN001ICGR-CAAS3 07312100اخلردل

SinapisAUS039ATFCC1 5476211191751اخلردل

SinapisRUS001VIR1 372541779اخلردل

SinapisVNM006FCRI1 3005100اخلردل

610523572532 13أخرى )Sinapis)79اخلردل

4111002403847 26اجملموعSinapisاخلردل

NicotianaCHN001ICGR-CAAS3 40716100التبغ

NicotianaIND115CIRI2 55012694التبغ

NicotianaUSA074TOB2 108106662655التبغ

NicotianaITA403CRA-CAT1 71188416التبغ

NicotianaAUS048ATCFC948442343101التبغ
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اجلدول )ألف-2( 
   مجموعات األصول الوراثية حسب احملصول

مجموعة 
احملاصيل

أنواع املدخالت )%(املدخالتالبنك الوراثياألجناس

املؤسسة رمز املؤسسة
اختصاراً 

سالالت أنواع برية%عدد
محلية/

أصناف قدمية

مواد بحثية/
سالالت تربية

أصناف 
متقدمة

أمناط أخرى

احملاصيل الطبية والعطرية والتوابل واملنبهات

NicotianaPOL057PULT9084100التبغ

NicotianaCUB029IIT780447881التبغ

NicotianaTUR001AARI6383946التبغ

NicotianaUKR079KST612313977التبغ

05337411152249 8أخرى )Nicotiana)69التبغ

715100118111357 21اجملموعNicotianaالتبغ

TheobromaTTO005CGU2 3251944155الكاكاو

TheobromaGHA005CRIG1 0008100الكاكاو

TheobromaBRA071CEPEC7546100الكاكاو

TheobromaCOL029CORPOICA7466100الكاكاو

TheobromaCRI134CATIE7106100الكاكاو

-TheobromaCIV059IDEFORالكاكاو
DCC

7006100

TheobromaFRA014CIRAD70062971الكاكاو

TheobromaECU021EETP6455100الكاكاو

TheobromaSLE015NUC2002100الكاكاو

228664>593371 4أخرى )Theobroma)51الكاكاو

37310088111656 12اجملموعTheobromaالكاكاو

CamilliaJPN003NIAS7 31262>1>1298الشاي

CamilliaVNM025VINATRI2 50021100الشاي

CamilliaIND368UPASI-TRI5675100الشاي

CamilliaLKA123TRI5605100الشاي

CamilliaBGD012BTRI4744>176>124الشاي

CamilliaARG1222 EEAINTAالشاي
Cerro Azul

1892100

CamilliaAZE009HSCRI8118614الشاي

15613134045أخرى )Camillia)10الشاي

62>2991>8391001 11اجملموعCamilliaالشاي
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اجلدول )ألف-2( 
   مجموعات األصول الوراثية حسب احملصول

مجموعة 
احملاصيل

أنواع املدخالت )%(املدخالتالبنك الوراثياألجناس

املؤسسة رمز املؤسسة
اختصاراً 

سالالت أنواع برية%عدد
محلية/

أصناف قدمية

مواد بحثية/
سالالت تربية

أصناف 
متقدمة

أمناط أخرى

احملاصيل الطبية والعطرية والتوابل واملنبهات

PapaverTUR001AARI3 55935199األفيون

PapaverDEU146IPK1 1541145932114األفيون

PapaverUKR008UDS1 08111328168األفيون

PapaverHUN003RCA967101<661321األفيون

PapaverIND001NBPGR823811<171<81األفيون

PapaverUSA022W63383794116األفيون

PapaverRUS001VIR2673611325األفيون

PapaverSVK001SVKPIEST26234928231األفيون

PapaverBGR001IPGR244221<98األفيون

37714152051645 1أخرى )Papaver)38األفيون

0721006546727 10اجملموعPapaverاألفيون

احملاصيل الصناعية ونباتات الزينة

HeveaMYS111MRB60 00081100شجرة املطاط

HeveaIND031RRII4 7726955شجرة املطاط

HeveaCIV061IDEFOR-DPL2 3303100شجرة املطاط

HeveaLBR004FPC1 2152991شجرة املطاط

HeveaBRA006IAC1 0001100شجرة املطاط

HeveaVNM009RRI9601100شجرة املطاط

691>379531 3أخرى )Hevea)16شجرة املطاط

2110>656100881 73اجملموعHeveaشجرة املطاط

محاصيل 
اخلشب

-FRA219INRAمتنوع
BORDEAU

24 27540100

محاصيل 
اخلشب

NLD039IBN-DLO10 7951822196متنوع

محاصيل 
اخلشب

BRA190CNPF4 0007100متنوع

محاصيل 
اخلشب

GBR004RBG1 0802100متنوع

محاصيل 
اخلشب

COL102CC7911100متنوع
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اجلدول )ألف-2( 
   مجموعات األصول الوراثية حسب احملصول

مجموعة 
احملاصيل

أنواع املدخالت )%(املدخالتالبنك الوراثياألجناس

املؤسسة رمز املؤسسة
اختصاراً 

سالالت أنواع برية%عدد
محلية/

أصناف قدمية

مواد بحثية/
سالالت تربية

أصناف 
متقدمة

أمناط أخرى

احملاصيل الصناعية ونباتات الزينة

محاصيل 
اخلشب

ARG1342BBC-INTA777121211246متنوع

محاصيل 
اخلشب

IRL007COILLTE61213763متنوع

محاصيل 
اخلشب

USA131NA52916013126متنوع

محاصيل 
اخلشب

HND030485168>132متنوع

محاصيل 
اخلشب

POL001PAN4501100متنوع

محاصيل 
اخلشب

LTU001LIA302>133563متنوع

محاصيل 
اخلشب

ESP022INIAFOR240>18317متنوع

محاصيل 
اخلشب

HUN044UHFI-DFD239>1105732متنوع

محاصيل 
اخلشب

98626731386 15أخرى )94(متنوع

محاصيل 
اخلشب

561100611290 60اجملموعمتنوع

JPN003NIAS3 80722>1199متنوعنباتات الزينة

-FRA179INRAمتنوعنباتات الزينة
Rennes

1 6509397

POL001PAN1 5409100متنوعنباتات الزينة

CZE079PRUHON1 2887111<935متنوعنباتات الزينة

BRA203IBOT1 2727100متنوعنباتات الزينة

11246173192041 8أخرى )75(متنوعنباتات الزينة

6691008292556 17اجملموعمتنوعنباتات الزينة
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ألف 3-1   مقدمة

وبنيته في عشيرة ما على حتديد  الوراثي  التنوع  يعمل مدى 
خالل  من  بيئتها  مع  التكيف  على  العشيرة  هذه  قدرة 
التنوع  كان  في حال  أنه  إلى  ذلك  ويعود  الطبيعي.  االنتخاب 
الوراثي متدنياً، سينخفض احتمال وجود توليفة مورثات قادرة 
على منح صفة املالءمة وبالتالي ينخفض التكيف مع حاالت 
التباين التي تشهدها الظروف البيئية، مقلصاً معه احتمال 
لدى  وعليه ستكون  العشيرة.  تلك  الناشئة في  األفراد  جناح 
في  لإلدارة  خاضعة  )أو  الطبيعة  في  موجودة  ما  عشيرة 
وجودها  لدعم  كاٍف  وراثي  تنوع  إلى  منطقة محمية( حاجة 
دائمة  والالأحيائية  األحيائية  املكونات  وجه  في  املستمر 

التغيير لنظامها البيئي. 
برامج  في  الطبيعية  العشائر  يصور  مواز  سيناريو  وثّمة 
داخل  املوجود  الَوروث  التباين  حيث  من  احملاصيل  حتسني 
عن  التفتيش  إلى  املربون  يعمد  حيث  الوراثية،  األصول 
وغربلته  لديهم  التربية  عشائر  في  وجتميعه  الوراثي  التباين 
احملصول  متكـّن  مواصفات  أو  مرغوبة  صفات  على  للحصول 
ممرضات  أو  آفات  أمام  أو  مستهدفة  بيئات  في  النجاح  من 
تنوع  إلى  الوصول  إلى  املربون  يحتاج  وعليه،  مستهدفة. 
وراثي كاٍف كي يكون النجاح حليفاً لبرامج التربية عندهم. 
ولدى إبراز هذه السيناريوهات )حاالت التباين في الطبيعة 
تقدم  والتي  للتربية(،  املعدة  الوراثية  األصول  ومجموعات 
برامج  وفي  الطبيعة  في  جيد’’  ‘‘تنوع  وجود  عن  تصوراً 
املعقدة.  القضايا  الكثير من  أن هنالك  احملاصيل، جند  حتسني 
متييز  إلى  احلاجة  في  فتكمن  امللحة  الرئيسة  املسألة  أما 
مكونات  بني  ما  للتآثر  الصرفة  )النتيجة  املظهري  التنوع 
)الوروث(.  الوراثي  التنوع  عن  الوروث(  وغير  الَوروث  التباين 
تنوع  إيجاد  بإستراتيجيات  فتتعلق  األخرى  القضايا  أما 
آليات  إيجاد  وكذلك  ورصده،  وقياسه  عليه  واحملافظة  وراثي 
كال  عمليات  تزداد  وقد  القصوى.  بالفعالية  الستثماره 
الذي  األنواع  بيولوجيا  خالل  من  أكبر  بدرجة  السيناريوهات 
معمرة،  أم  حولية  أكانت  سواء  تربيتها،  نظام  على  يحتوي 
فإن  وعليه،  البيئي.  وحتملها  الصبغية  الصيغة  ومستويات 
وضع  على  الباحثني  قدرة  في  يؤثر  العوامل  هذه  فهم  مدى 
حفظها.  أو  الدراسة  موضع  لألنواع  تربية  إستراتيجيات 
كذلك ثّمة قضايا غير بيولوجية من شأنها تعقيد ممارسات 
سواء،  حد  على  التربية  ومواد  الطبيعية  العشائر  إدارة 
وقانونية  وسياساتية  تنظيمية  قضايا  على  تشتمل  حيث 
والذي   - بالنطاق  تتعلق  قضايا  إلى  باإلضافة  واقتصادية. 
يتراوح من املستوى الوطني، مروراً باإلقليمي، وانتهاًء بالعاملي 
التي  والفعالية  واحلوافز  بالتعاون  صلة  ذات  قضايا  وهي   -

تسهل حفظ املوارد الوراثية واستخدامها. 

املعرفة  حالة  تلخيص  في  امللحق  هذا  من  الهدف  ويكمن 
العلمية واملمارسات والتكنولوجيا ذات الصلة بالتنوع الوراثي 
الوراثية  املوارد  األول عن حالة  التقرير  التي ظهرت منذ نشر 
النباتية لألغذية والزراعة )التقرير األول( عام 1998، حيث جند 
ملخصاً مماثالً عنها في املرفق األول. كما يتناول امللحق حالة 
تأثيراً  مكوناتها  حتمل  التي  التمكينية  االجتماعية  البيئة 
مباشراً في القدرات الوطنية حلفظ املوارد الوراثية واستخدامها. 
أهمية  بوضوح  األول  للتقرير  األول  املرفق  ويعرض 
النباتية  الوراثية  األصول  حفظ  سياق  في  الوراثي  التنوع 
والكمي،  النوعي  التباين  بني  املفارقة  وحاالت  واستخدامها؛ 
القّيمني  قبل  من  لها  أولي  الذي  التركيز  في  واالختالف 
وتقنيات  ووسائل  لها؛  واملستخدمني  الوراثية  املوارد  على 
وحتدياتها  وأدوارها  التربية  استراتيجيات  ومختلف  احلفظ؛ 
املطاف  نهاية  في  يعرض  كما  التربية.  بأهداف  املتعلقة 
أو  حتفز  أن  شأنها  من  التي  واالقتصادية  القانونية  القضايا 
القارئ  يجد  ولن  واستخدامها.  الوراثية  املوارد  حفظ  تكبح 
امللحق  سيركز  إذ  املعلومات،  لتلك  تكراراً  هذا  ملحقنا  في 
األول.  التقرير  نشر  منذ  جديدة  تطورات  من  طرأ  ما  على 

ألف 3-2  حاالت تقدم في املعرفة الوراثية ذات 
               صلة بحفظ الموارد الوراثية النباتية 

               لألغذية والزراعة واستخدامها

وتطبيق  فهم  صعيد  على  الرئيسة  التقدم  حاالت  تعود 
والزراعة  لألغذية  النباتية  الوراثية  املوارد  إدارة  في  الوراثة 
خالل السنوات الـ 12 األخيرة إلى اتخاذ خطوات هائلة على 
فيما  السيما  الفترة،  تلك  خالل  اجلزيئية  البيولوجيا  صعيد 
الوراثية  التركيبة  إجمالي  دراسة  أي  باجلينومات،  يتعلق 
تسلسل  حتديد  على  القدرة  توافر  ومع  )اجلينوم(.  للفرد 
كامل اجلينومات في الوقت املناسب وبطريقة فعالة مقابل 
في  دائمة  زيادة  بتحقيق  وصفت  الفترة  أن  جند  التكلفة، 
فيما  عليها  احلصول  للعامة  ميكن  التي  الـمعلومات  حجم 
الـ  األوكسجني  منقوص  الريبي  النووي  بـاحلامض  يتعلق 
من  استكمل  ما  وهذا  البروتينات.  وتسلسل  واملورثات  )دنا( 
احلصول  إمكانيات  صعيد  على  يصدق  ال  تقدم  إحراز  خالل 
قبل  كانت  درجات  إلى  وصلت  التي  وحتليلها  البيانات  على 
على  يتباين  النموذج  وهذا  املنال.  بعيدة  الزمن  من  عقدين 
كان  والذي  بكثير  األضيق  الوراثة  فهم  نطاق  مع  كبير  نحو 
ممكناً حتى يومنا هذا باستخدام علم الوراثة التقليدي وحده. 
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بدراسة  الصلة  ذات  واجملاالت  اجلينومات  شهدت  وقد 
البروتينات الوراثية واملستقلبات الوراثية والدراسة املظهرية 
حيث  من  املظهرية  األمناط  )دراسة  منها  األحدث  الوراثية 
اجلينومات( تطوراً متخض عن اجلمع ما بني الوراثة الكالسيكية، 
والوسائل اخملبرية اآللية لتوليد البيانات اجلزيئية، وطرائق إدارة 
املعلومات، وبخاصة املعلوماتية البيولوجية. وقد أدّى التقدم 
كبير  بشكل  يعود  والذي  واملنهجة،  التصنيف  صعيد  على 
ـُهج  ن استخدام  من  املستخلصة  املشذبة  املعلومات  إلى 
فهم  إلى حتقيق  اجلينومات  توصيف  في  اجلزيئية  البيولوجيا 
الزمر  داخل  والعالقات  الوراثية،  التجميعات  لبنية  أفضل 
التصنيفات  عكس  إلى  احلاالت،  بعض  وفي  التصنيفية، 
من  اجلديدة  اجملاالت  ولهذه  هذا.  يومنا  حتى  حددت  التي 
الوراثية  األصول  إدارة  في  األحيائية مضامني مباشرة  العلوم 
)كتحديد مجموعات أساسية( وحتديد االحتياجات إلى املزيد 
من مجموعات املوارد الوراثية. إلى جانب ذلك، تعتبر البيانات 
بصفة  مفيدة  البيئية،  الناحية  من  حيادية  كونها  اجلزيئية، 
خاصة لتصميم إستراتيجيات لتحسني احملاصيل مبا في ذلك 
أنشطة ما قبل التربية، إذ أنها تالئم بشكل خاص البحث في 

التجميعة الوراثية عن مصادر جديدة ألليالت املورثات. 
إسهام  عمق  مع  اجلينومات  دراسة  إسهام  عمق  ويتساوى 
أّي دراسات أخرى في علم األحياء األساسي، إذ أن التطبيقات 
فهم  مستوى  إلى  تفضي  تزال  ال  الدراسات  لتلك  احلكيمة 
ومسالكها  ومكوناتها  االستقالبية،  للعمليات  أفضل 
األساسية. وهذا ما يتيح للباحثني التوصل في نهاية املطاف 
وأليالتها  املورثات  حتديد  في  الدقة  من  أكبر  مستوى  إلى 
أهمية  يحمل  ومما  احملاصيل.  حتسني  في  الستخدامها  وذلك 
اجملال  تفسح  اجلزيئية  البيولوجية  التكنولوجيا  أن  هو  أيضاً 
مما  والتطور  للتكيف  دقة  وأكثر  أفضل  فهم  حتقيق  أمام 
التنوع  عن  احليادي  الوراثي  التنوع  فصل  املمكن  من  يجعل 
للواسمات  ميكن  الذي  والدور  ثقة،  بكل  التكيفي  الوراثي 
واستخدامه.  الوراثي  التنوع  حتديد  في  تلعبه  أن  اخملتلفة 
جزيئية  ـُُهج  ن استخدام  على  الراهنة  القدرة  انتشار  ومع 
مناسبة لتحديد قطع اجلينومات التي متيز بني األفراد )املعروفة 
إحصائية  خوارزميات  وتطبيق  اجلزيئية(  الواسمات  باسم 
لتحديد دقيق ملواقع ‘‘نقاط العالم’’ هذه على اجلينوم، أضحت 
الواسمات اجلزيئية اليوم الوسائل اخملتارة لتعقب وراثة مناطق 
)االنتخاب  النبات  تربية  برامج  في  اجلينومات  مستهدفة من 
الوراثية،  األصول  مجموعات  وتوصيف  الواسمات(  مبساعدة 
حتليل  في  جزيئية  لوسائل  الرتيب  االستخدام  سيؤدي  حيث 
النباتية  الوراثية  املوارد  إدارة  في  الوراثية  األصول  مجموعات 
لألغذية والزراعة إلى حتسني الكفاءات في إدارة تلك اجملموعات. 
حتديد  عملية  في  أكبر  تسهيل  على  الفوائد  وستشتمل 
مضاعفة  نسخ  وجود  من  واحلّد  الوراثية  األصول  مجموعات 

لها )أو أية مستويات من التكرار فيها( وكذلك تسهيل إيجاد 
اجملموعات األساسية في الوقت عينه. 

ويتمثل اجلانب اآلخر إلدارة املوارد الطبيعية النباتية لألغذية 
تقانات  تطبيقات  بفعل  بالغاً  تأثراً  شهد  الذي  والزراعة 
على  ذلك  يأتي  إذ  العشائر،  وراثة  في  اجلزيئية  البيولوجيا 
بيانات جزيئية في دراسة العشائر  انتشار استخدام  حساب 
)تنوعها وبنيتها(. وقد أدّى االعتماد الكبير على بيانات جزيئية 
علم جينومات  إلى ظهور مصطلح  العشائر  وراثة  علم  في 
حتديد  املثال،  سبيل  على  البديهي  من  وأضحى  العشائر. 
مواقع نوعية ضمن االنتخاب الطبيعي وبذلك حتديد األهمية 
التكيفية من مجرد أخذ عينات على مستوى العشيرة. كما 
أضحى تعقب تعبير املورثة )استناداً إلى شاكلة النسخ( حتى 
على مستويات النسيج، حتت تأثيرات بيئية مختلفة )أحيائية 
رتيبة إلى  الزمنية عملية  والأحيائية( ووفق سياق السلسلة 
حد ما. وباإلضافة إلى أن إستراتيجية كهذه تسمح بتحديد 
تقود  جندها  معني،  مظهري  منط  تعبير  بتحوير  تقوم  مورثات 
إلى تفسير وظائف املورثات وتآثراتها مع مورثات أخرى، حيث 
سيثبت الفهم الدقيق للمورثات ووظائفها وكذلك الوسائل 
عند  بثمن  تقدر  ال  أنها  الطريقة  هذه  من  تستخلص  التي 
استثمار اجلهود في برامج حتسني احملاصيل الستنباط أصناف 
نتيجة  املتطرفة  املناخية  الظروف  رغم  االزدهار  على  قادرة 

للتغير والتباين املناخي العاملي. 
وجند مثاالً نوعياً عن التباين املدهش بني ما كان يعتبر ممكناً 
عام 1995 وما هو ممكن اليوم في املرفق األول للتقرير األول، حيث 
تعريف  في  )دنا(  الـ  لتسلسل  املباشر  التطبيق  فائدة  أن  ورد 
مورث أو مورثات كانت أكبر من حتليل منط وراثي كامل. وجاء 
‘‘ال يوجد سوى احتمال محدود  االستنتاج في تلك اآلونة أنه 
املوارد  لتوصيف  املتغيرات  من  الكثير  عن  عينات  ألخذ  جداً 
الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.’’ أما اليوم، ومع التقدم الذي 
تشهده التكنولوجيا، السيما فيما يتعلق مبنصات اإلنتاجية 
العالية الستخالص الـ )دنا(، وتضخيم قطع الـ )دنا( وحمض 
نووي ريبي وإظهارها، وكذلك مع حتديد تسلسل قطع الـ )دنا( 
وكامل اجلينومات، والتطور الكبير في قدرات احلواسب )تخزين 
التحليلية،  البرمجيات  مجموعة  وفي  وحتليلها(،  البيانات 
أمسى توصيف أعداد كبيرة من املدخالت املسؤولة عن التعدد 
الشكلي )اختالفات في التسلسل( في آالف مواقع الـ )دنا( في 

اجلينوم عمالً رتيباً.1 
 1995 عام  منذ  كبيراً  تقدماً  شهد  الذي  اآلخر  اجملال  أما 
على  للمورثات  محفوظ  خطي  ترتيب  حتديد  في  فيتمثل 
الصبغيات، وهي ظاهرة تعرف باسم التصاحب الوراثي، إذ لم 
توضع أسسها بني األنواع املرتبطة على نحو وثيق وحسب، بل 
أيضاً مع أصانيف أبعد وحتى بني أنواع تختلف بشكل كبير 
في أحجام اجلينومات. وقد وُثق هذا التصاحب الوراثي لكثير 
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 ،)Fabaceae( الفوليات  كفصيلة  فصائل  في  األصانيف  من 
 ،)Solanaceae( والباذجنانيات   ،)Poaceae( والنجيليات 
والكرنبيات )Brassicaceae(، حيث شكلت هذه النتائج دافعاً 
لبذل جهود جبارة في مجال اجلينومات املقارنة بهدف التأثير 
عليها  احلصول  يتّم  التي  املورثات  تسلسل  معلومات  في 
األنواع  غير  أصانيف  في  املورثات  لتحديد  منوذجية  أنواع  من 
النموذجية. ولم يصبح التصاحب الوراثي الدقيق )أي التشابه 
بني األصانيف في ترتيب تسلسل النيوكلوتيدات على امتداد 
من  وافر  كّم  وجود  مع  سوى  للقياس  قابالً  عينه(  الصبغي 
على  اليوم  تتوافر  التي  اجلينومات  تسلسل  عن  البيانات 
املستوى العام. وعليه، فإن األمثلة التي ضربت عن التصاحب 
أعداد  ترتيب  في  األصانيف  بني  التشابه  )أي  الشامل  الوراثي 
إلى  تشير  عينه(  الصبغي  امتداد  على  املورثات  من  كبيرة 
وجود قطع جينومات أبوية محفوظة بني كثير من األصانيف. 
والنتيجة هي إمكانية استخدام الواسمات اجلزيئية احملددة في 
تلك القطع في عمليات توصيف اجلينومات حتى عبر أصانيف 
الوراثي  التصاحب  استخدام  أن  فيه  شك  ال  ومما  مختلفة. 
الصبغيات.2 ترتيب  إعادة  عمليات  لتأثيرات  دائماً  سيخضع 

وبصفة عامة، يعتبر حتقيق فهم أفضل للتنوع الوراثي داخل 
األنواع والعشائر والتجميعات الوراثية من حيث توزعه وبنيته 
منذ  أحرز  الذي  الرئيس  التطور  دراسته،  على  القدرة  وتطوير 
إصدار التقرير األول. واليوم أضحى راسخاً أن التعدد التكويني 
لتسلسل النيوكلوتيدات يقدم معلومات قيمة لفهم ونشر 
التنوع الوراثي من أجل حتسني احملاصيل. و سيشهد استخدام 
في  تعزيزاً  جزيئية،  كواسمات  هذه،  التكويني  التعدد  حاالت 
حال حدث التعدد التكويني داخل مورثة مستهدفة )وهذا ما 
يعطي واسمات وظيفية(. ونقدم أدناه أمثلة متثيلية عن ذلك. 

ألف 3-3  التقدم في التكنولوجيا البيولوجية 
               ذات الصلة بحفظ التنوع الوراثي 

               النباتي لألغذية والزراعة واستخدامه

لتوصيف  اجلزيئية  للبيولوجيا  األولى  التطبيقات  كانت 
وحيد،  مورث  تسلسل  حتديد  على  تشتمل  نباتية  جينومات 
التكوين  ذات  احلصر  قطعة  واسمات  واستخدام  وتطوير 
والطول املتعدد تقنية التعدد الشكلي في طول قطعة الـ )دنا( 
بفعل التحديد وأمناط اللطخات النقطية منخفضة الكثافة 
ملصفوفات الـ )دنا( )أو تشرب نورذرن النقطي(. وفضلت حالة 
املعرفة في البداية منوذج مورث واحد منط مظهري واحد، حيث 
وُضع كل ذلك في موقعه الصحيح لدى إصدار التقرير األول، 
اجلينوم،  كامل  تسلسل  بتحديد  استبدل  ما  سرعان  لكن 
واالستخدام الواسع للواسمات اجلزيئية الوراثية اعتماداً على 

التكويني  التعدد  وواسمات  املتسلسل،  البوليميريز  تفاعل 
لنيوكلوتيد وحيد، ومصفوفات متوسطة الكثافة )الكتشاف 
كامل  حتديد  يشكل  ال  واليوم،  وظيفته(.  وتفسير  املورث 
األنواع  من  عديد  )باستخدام  املقارنة  اجلينومات  تسلسل 
القصوى  الكثافة  الوراثية عالية  األمناط  الصلة(، وحتديد  ذات 
)مبا في ذلك إعادة حتديد تسلسل األفراد(، ومصفوفات كامل 
والتضفير  اجلينوم،  مستوى  على  االنتساخ  لرصد  اجلينوم 
وسائل  عن  األمثلة  من  بعضاً  سوى  التفاضلي(  )أو  البديل 
األصول  حتليل  أبعاد  في  ثورة  حتقق  التي  اجلزيئية  البيولوجيا 
الوراثية للمحاصيل باستخدام اجلينومات. كذلك فتح منوذج 
مورث واحد، منط وراثي واحد الباب أمام فلسفة جديدة جلينوم 
ديناميكي يستجيب بشكل شامل لقنوات التطور واإلشارات 

البيئية.3 
تأثراً  األكثر  املتثابتات  واحلجم  والنطاق  السرعة  وتعتبر 
السرعة  ازدادت  فقد  التكنولوجي.  التقدم  بفعل  صعوداً 
املتنوعة  النشاطات  من  كثير  في  كبير  بشكل  واإلنتاجية 
البوليميريزية  بالتفاعالت  مروراً  )دنا(،  الـ  من استخالص  بدءاً 
الصغيرة  املصفوفة  مرتسم  بتحديد  وانتهاًء  املتسلسلة، 
وفقاً  كبير  بشكل  النهج  نطاق  اتّسع  وقد  منسوخ.  )دنا(  لـ 
ميكن  التي  اجلزيئية  الواسمات  أعداد  تقّدمها  التي  لألمثلة 
متزامن؛  بشكل  فردية  )دنا(  عينات  ملقايسة  استخدامها 
والتي  التأشيب  أو  الطفرات  عن  الناجتة  األنسال  أعداد  أو 
االحتماالت؛  منخفضة  االستجابات  ملعرفة  غربلتها  ميكن 
متزامن  بشكل  معها  التعامل  ميكن  التي  العينات  أعداد  أو 
األحجام  ازدادت  عامة،  وبصورة  اآللي.  اإلنسان  باستخدام 
واملقايسات  األنشطة  من  لكثير  لإلدارة  القابلة  والنطاقات 
النيوكلوتيدية  القواعد  أزواج  عدد  ويشكل  كبير.  بشكل 
تغطية  ومدى  تسلسلها،  حتديد  أو  تضخيمها  ميكن  التي 
الواسمات اجلزيئية  أية عملية مقايسة، وكثافة  اجلينوم في 
)عدد الواسمات في السنتيمورغان( على خارطة ارتباط وراثي 
الصبغي  مستودعات  في  املدخلة  القطع  وأطوال  جزيئي، 
جتميعها  ميكن  التي  اجملاورات  وأطوال  البكتيري،  االصطناعي 
الزيادات.  هذه  عن  أمثلة  السلسلة  بيانات  مقارنة  عند 
حدثت  والنطاق  احلجم  في  الزيادات  أن  االهتمام  يثير  وممّا 
الكفاءة،  مستويات  في  مرافقة  تعزيزات  مع  ترادفي  بشكل 
البيانات  نقطة  وحدة  في  والزمن  التكاليف  شهدت  حيث 
انخفاضاً معنوياً؛ وأضحت املعدات واإلمدادات أرخص ثمناً، ممّا 
جعل الوصول إليها على نطاق أوسع من قبل املرافق البحثية 
املوازنات والبنى التحتية وقدرات  ذات املستويات املتباينة من 
املوارد البشرية. لكن، مما يجدر اإلشارة إليه هو أن خالصة نتيجة 
الزيادة في السرعة والنطاق واحلجم واالنخفاض في التكلفة 
والزمن تشكل بحّد ذاتها عقبة تتمثل في ظهور كميات هائلة 
من البيانات التي يجب تخزينها ومعاجلتها وحتليلها وتفسيرها 
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واملرنة  الصلبة  األجزاء  في  التطور  يعمل  واليوم،  وعرضها. 
للغاية،  مرٍض  نحو  على  العقبة  هذه  تذليل  على  للحاسوب 
اخليارات  من  واسعة  مجموعة  الباحثون  ميلك  ما  عادة  حيث 
اجلزيئية. البيانات  إلدارة  املعلومات  تكنولوجيا  جتهيزات  في 

وقد واكبت عمليات حتديد تسلسل اجلينومات حاالت التقدم 
اآلنفة الذكر التي شهدتها البيولوجيا اجلزيئية واالبتكارات في 
منّصات التكنولوجيا املساعدة. وكان أول جينوم نباتي يتّم حتديد 
تسلسله هو للنوع أرابيدوبسس ثاليانا )Arabidopsis thaliana( عام 
2000، 4 حيث يوجد لهذا النوع جينوم صغير، ممّا جعله نوعاً نباتياً 
منوذجاً للبحوث في علم األحياء وعلم الوراثة. أما النوع النباتي 
الثاني الذي متّ حتديد تسلسل جينومه فكان نوعاً حملصول األرز، 
حيث نشرت تسلسالت منطني وراثيني مختلفني لألرز عام 2002 
هما )Oryza sativa indica 5 و O. sativa japonica 6(. أما بالنسبة 
احلور  لنوع  تسلسله  حتديد  يتّم  جينوم  أول  فكان  لألشجار 
)Populus trichocarpa( عام 2006. 7 وفي العام نفسه أيضاً نشرت 
حيث   8،)Medicago truncatula( النفل  جينوم  تسلسل  مسودة 
جينومات  أما  للبقوليات.  منوذجياً  جينوماً  النوع  هذا  يقّدم 
للذرة  فكانت  تسلسلها  حتديد  متّ  التي  األخرى  احملاصيل 
والبابايا   )Vitis vinifera( والعنب   )Sorghum bicolor( الرفيعة 
عام  التسلسالت  هذه  جميع  نشرت  حيث   )Carica papaya(
2007. 9 وفي عام 2008، نشرت مسودة تسلسل جينومات فول 
 Arabidopsis( ّويعد  .)Arabidopsis lyrata( 10و)Glycine max( الصويا

Amaranthus tuberculatus, Aquilegia coerulea,
A. formosa, Arabadopsis arenosa, Arundo donax, 
Beta vulgaris, Brassica napus, B. oleracea, B. 
rapa,Capsella rubella, Chlorophytum borivilianum, 
Citrus sinensis, C. trifoliata, Cucumis sativus, 
Dioscorea alata, Eucalyptus grandis, Gossypium 
hirsutum, Glycyrrhiza uralensis, Hordeum vulgare, 
Jatropha curcas, J. tanjorensis, Lotus japonicus, 
Madhuca indica, Malus x domestica, Manihot 
esculenta, Millettia pinnata, Mimulus guttatus, 
Miscanthus sinensis, Musa acuminata, Nicotiana 
benthamiana, N. tabacum, Oryza barthii, Panicum 
virgatum, Phoenix dactylifera, Pinus taeda, Ricinus 
communis, Solanum demissum, S. lycopersicum, S. 
phureja, S. pimpinellifolium, S. tuberosum, 
Theobroma cacao, Triphysaria versicolor, Triticum 
aestivum, Vigna radiata and Zostera marina.

 املؤطر ألف 1-3
 قائمة بأنواع النباتات التي لها مشروعات متواصلة

15
لتحديد تسلسل جينوماتها في عام 2010 

ومؤخراً  أكبر.  بجينوم  lyrata( وثيق القرابة من )A. thaliana( لكن 

)2009(، نشر تسلسل جينوم Brachypodium distachyon 12 )وهو 
الطاقة  ومحاصيل  املعتدلة  لألعشاب  جديد  منوذجي  نوع 
ألف3  املؤطر  ويحّدد   .13)Zea mays( الصفراء  والذرة  العشبية( 
بدأت تعمل عليها  التي  األعلى  النباتات  أنواع  العديد من   1-
من  اعتباراً  )وذلك  جينوماتها  تسلسل  لتحديد  مشروعات 
بشكل  اجلينوم  تسلسل  حتديد  جانب  إلى   14.)2010 مطلع 
كامل، ثّمة حجم هائل من البيانات عن التسلسل لكثير من 
األنواع النباتية، حيث تنتج هذه البيانات من حتديد تسلسل 
مستودعات  تسلسل  )كتحديد  جينوماتها  من  كبيرة  قطع 
وثّمة  الصبغيات(.  جميع  أو  البكتيري  االصطناعي  الصبغي 
وثيق  بشكل  املرتبطة  األنواع  )أو  احملاصيل  أنواع  عن  أمثلة 
)دنا(  الـ  تسلسل  من  الكبيرة  الترسبات  ذات  احملاصيل(  مع 
الكرنب  في  تتجلى  للعموم  مفتوحة  بيانات  قواعد  في 
 Gossypium( والقطن )Carica papaya( والبابايا )Brassica rapa(
 Hordeum( والشعير   )Glycine max( الصويا  وفول   )hirsutum

 Medicago( والنفل   )Lotus japonicas( واللوتس   )vulgare

 Solanum( والبطاطا )Sorghum bicolor( والذرة الرفيعة )truncatula

 )Vitis vinifera( والعنب )Triticum aestibum( والقمح )lycopersicum

اخلاصة  للمعلومات  اآلخر  املصدر  أما   16.)Zea mays( والذرة 
بالتسلسل فيكمن في مجموعات عالمات حتديد التسلسل التي 
أنتجت من تسلسل الـ )دنا( املكمل أو املستودعات التي متّ توليدها 
والشعير  واألرز  والقمح  الصفراء  وللذرة  احملاصيل.  من  لكثير 
وفول الصويا وجنس )Arabidopsis( أكبر مجموعات من عالمات 
التسلسل للنباتات. هذا وقد نشر ما يزيد على مليون من تلك 

العالمات لكّل من تلك األنواع النباتية.17 
وقد متّ توجيه تطور التكنولوجيا اجلديدة لتسلسل الـ )دنا(18 من 
خالل نشاطات بحثية وتنموية ممولة من القطاعني العام واخلاص 
تتعلق بعلم اجلينوم البشري. ويعدّ تطبيق هذه التكنولوجيا على 
البحوث النباتية بصفة عامة، وعلى البحوث ذات الصلة بتحسني 
بصفة  النباتية  الوراثية  املوارد  وحفظ  النبات  وتطور  احملاصيل 
خاصة متأخراً، إال أنه يستفيد بدرجة كبيرة من التقدم الذي يتّم 
إحرازه على صعيد علم اجلينوم البشري. كما يتّم حتقيق تقدّم 
ثابت على صعيد األجزاء الصلبة والبرمجيات اخلاصة بتحديد 
تسلسل اجلينوم19 إذ يُستقرأ أنه في املستقبل القريب ستصبح 
كامل تكاليف حتديد تسلسل اجلينوم مقبولة على نطاق واسع 
جداً وذلك عندما يصبح توصيف اجلينوم اإلستراتيجية اخملتارة. 
ولدعم هذا املآل، جند أن منّصات اجليل التالي لتحديد التسلسل 
لعام  ساجنر  طريقة  على  تعتمد  ال  التي  األحدث  الطرائق  )أي 
1997، وبخاصة ُمسلِسلة روشيه 454 وُمسلِسلة إليومينا، بل 
تعتمد بدالً عنها تكنولوجيا التسلسل احلراري( حتظى بقبول 
التسلسل.  حتديد  سوق  في  أكبر  نصيب  على  وبالتالي  دائم 
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ألف 3-4   تقييم وحتليل التنوع الوراثي 

تقييم  إستراتيجيات  من  الكثير  الراهن  الوقت  في  توجد 
منها  كثير  كان  وقد  النباتية.  العشائر  وبنية  الوراثي  التنوع 
تزال  ال  وهي  األول،  التقرير  نشر  عند  االستخدام  موضع  في 
على  اإلستراتيجيات  هذه  وتشتمل  هذا.  يومنا  حتى  قيمة 
التباينات  كّم  )لتحديد  مكررة  حقلية  وجتارب  النسب  حتليل 
اجلزيئية  الوسائل  اشتملت  وقد  ومكوناتها(.  الوراثية 
وتنوعها  الوراثية  األصول  دراسات  لتوصيف  املستخدمة 
قطعة  وواسمات  )إيزوزمي(،  األنزميي  النظير  على   1995 عام 
التعدد الشكلي  )تقنية  املتعدد  والطول  التكوين  ذات  احلصر 
)دنا(  الـ  وواسمات  التحديد(  بفعل  ]دنا[  الـ  قطعة  طول  في 
البسيط  والتسلسل  عشوائياً  واملضّخم  األشكال  متعدد 
املضخم  الشكلي  التعدد  وتقنية  )دنا(  الـ  وواسمات  املتكرر 
في طول قطعة الـ )دنا(. ومع حتديد أوسع لتسلسل اجلينوم 
وتوليد عالمات التسلسل، أضحى توليد واسمات التسلسل 
استخدامها  ازداد  وبذلك  سهولة،  أكثر  املتكرر  البسيط 
اتساعاً. وأدّت التطورات التي شهدتها نظم غربلة الواسمات 
مع  لألمتتة  القابلة  املنصات  وبخاصة  العالية،  اإلنتاجية  ذات 
درجة  حتقيق  إلى  املتزامن،  التضخيم  من  متفاوتة  درجات 
أكبر من التسهيل وإلى زيادة في كفاءات استخدام واسمات 
واسمات  فيها  مبا  املتسلسل  البوليميريز  تفاعل  قائمة على 
)دنا(.  الـ  قطعة  طول  في  املضّخم  الشكلي  التعدد  تقنية 
وهو  وحيد،  نيوكلوتيد  تكوين  تعّدد  اكتشاف  إمكانية  ولعّل 
نظم  في  سريعة  بوتيرة  املفضل  اخليار  يشكل  واسم  منط 
قد  اجلينومات  أجزاء  جميع  في  بسهولة  العالية،  اإلنتاجية 
على  معنوي  بشكل  املعزّزة  للقدرة  املباشرة  النتيجة  مثلت 
حتديد التسلسل. ويعتبر التسلسل البسيط املتكرر ومؤخراً 
النيوكلوتيد الوحيد عديد التكوين مناسبني لتبصيم النمط 
الوراثي،20 حيث يبّشر تعّدد تكوين نيوكلوتيد وحيد بدقة أعلى 
في اخلريطة، وإنتاجية أعلى، وتكلفة أدنى، ومعدل أخطاء أقل 

مقارنة مع واسمات التسلسل البسيط املتكرر.21
تعّدد تكوين  لواسمات من قبيل  اإلضافية  الصفة  وتتمثل 
في  املتكرر  البسيط  التسلسل  وواسمات  وحيد  نيوكلوتيد 
فيها  حتديدها  يتّم  التي  الوراثية  األمناط  من  نقلها  إمكانية 
التسلسل  عن  معلومات  فيها  تتوافر  ال  صلة  ذات  مواد  إلى 
أضحى  وقد  التسلسل.22  حتديد  إعادة  إلى  احلاجة  دون  وذلك 
تبصيم األفراد ملعرفة تعّدد تكوين نيوكلوتيد وحيد واملنتشرة 
كبير  بشكل  يهمنا  معني  قسم  في  أو  اجلينوم  امتداد  على 
جداً لتوصيف مجموعات من قبيل مواد التربية )مبا في ذلك 

العشائر االنعزالية( ومدخالت البنوك الوارثة.23
واسمات  على  اعتماداً  اجلينوم  توصيف  فائدة  تضعف  وقد 
تعدد تكوين نيوكلوتيد وحيد لتحسني احملاصيل ومواد البنك 

)داخل املوطن الطبيعي وخارجه( في حاالت ال تتوافر  الوراثي 
فيها معلومات عن التسلسل. وفي حاالت كهذه، ال تشكل 
البديل  وأّما  اخليار؛  وحيد  نيوكلوتيد  تكوين  تعدد  واسمات 
اإلنتاجية،  عالية  مصغرة  مصفوفة  مقايسة  إجراء  فهو 
وتكنولوجيا مصفوفة التنوع، حيث متيز تكنولوجيا مصفوفة 
من  بدءاً  التكويني  التعدد  أساس  على  األفراد  بني  التنوع 
إنه  للجينوم.  معرَّف  عام  متثيل  وحتى  املتزامنة  مقارنتها 
نظام متدني التكلفة وعالي اإلنتاجية يتطلب الـ )دنا( األدنى 
الوقت عينه تغطية شاملة للجينوم حتى  ويوفر في  للفرد، 
في كائنات ال تتوافر عنها معلومات حول تسلسل الـ )دنا(.24 
توظيف  جرى   ،2001 عام  األرز  مع  املفهوم  هذا  إثبات  ومنذ 
اإلنتاجية  عالية  حتليالت  إلجراء  التنوع  تكنولوجيا مصفوفة 
في الكثير من األجناس مبا فيها الشعير واملوز واليوكاليبتوس. 
التنوع مفيدة  واسمات مصفوفة  املثال، كانت  فعلى سبيل 
في كشف العالقات الوراثية بني 48 مدخل للموز )منحدرة من 
نوعني بريني ذات تركيبتني مختلفتني للمجنيات( شأنها شأن 
واسمات أخرى، لكنها كانت أدنى كلفة وأعلى دقة وسرعة.25 
املقاومة  صفات  من  )كالكثير  النوعية  الصفات  وتعتبر 
لألمراض والتحمل لإلجهاد( والصفات الكمية )كدالئل الغلة 
واإلنتاجية( األهداف النمطية لتحسني برامج تربية النباتات 
احلصول  أن  شك  وال  الوراثية.  البنوك  مجموعات  وتوصيف 
عمالً  يشكل  األفراد  مبجموعات  اخلاصة  املعلومات  تلك  على 
مُمرضات  وجود  ظّل  في  الغربلة  ذلك  في  مبا  ومكلفاً،  مضنياً 
من  كافية  كميات  ذات  مكررة  حقلية  جتارب  في  وإجهادات 
العينات. كما تتضح فائدة الواسمات اجلزيئية التي قد تعمل 
واملكلفة.  املضنية  الدراسات  من  النمط  هذا  عن  كبديل 
حّد  واالصطناعي على  الطبيعي  االنتخاب  وتوجه عمليات 
سواء عند املورثات. فمع أن االنتخاب يعّد قوة خاصة باملوقع، 
مواقع  بضعة  على  يشتمل  التباين  من  منطاً  يخلق  أنه  إال 
التباين  في مناطق نوعية من اجلينوم. وعليه، يجب أن يكون 
الوراثي  للتنوع  مقياساً  املورثات  حتكمها  التي  الصفات  في 
التكيفي أو إلمكانية التكيف في عشيرة ما أو جتميعة وراثية 
للتربية. إن معظم الواسمات اجلزيئية ال تقيس سوى التباين 
أجزاء اجلينوم غير املشاركة  التباينات في  أي  الوراثي احليادي، 
من  وبالتالي  املورثات،  تنظيم  في  أو  املورثات  تشفير  في 
وتكون  الطبيعي.  االنتخاب  لضغط  تخضع  ال  أنها  املفترض 
هذه األمناط من التباين الوراثي على امتداد اجلينوم. فبناًء على 
السرعة والرخص النسبي للطرائق اجلزيئية، تزداد مسوحات 
استقطاباً  أكثر  وتصبح  انتشاراً  اجلزيئية  الواسمات  تباين 
الوراثي عبر العشائر  التنوع  تلو اآلخر كوسيلة لتقييم  يوماً 
أو التجميعات الوراثية. حتى أن ثّمة فوائد أعظم جتنى حينما 
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تستخدم واسمات معتمدة على املورثات في التحليل. أّما ما 
أحرز من تقدم ذي صلة خالل العقد املنصرم فيتمثل في زيادة 
الوضوح في العالقات ما بني التنوع الوراثي التكيفي والتنوع 

الوراثي احليادي.26
ولسوء احلظ، ال تعتبر كثير من الواسمات اجلزيئية احليادية 
في العادة مؤشراً حول اإلمكانية التكيفية لعشائر أو مدخالت 
اعتادت على توصيفها )كواسمات تقنية التعدد الشكلي في 
العشوائي  والتضخيم  التحديد  بفعل  ]دنا[  الـ  قطعة  طول 
للـ ]دنا[ متعدد األشكال وتقنية التعدد الشكلي املضخم في 
طول قطعة الـ ]دنا[ وواسمات التسلسل البسيط املتكرر(.27 
إذ جند أنها استخدمت في بعض احلاالت بطريقة غير مناسبة 
احليادية  الواسمات  بني  ما  إيجابي  ارتباط  وجود  بفرض  وذلك 
لواسمات  استخدامات  وثّمة  الكمي.  التكيفي  والتباين 
الوراثية  املوارد  حفظ  في  بقيمة  تتسم  حيادية  جزيئية 
الوراثي  التباين  أمناط  قياس  إمكانية  فعند  واستخدامها. 
عشوائياً  املبعثرة  احليادية  اجلزيئية  الواسمات  من  كثير  في 
إلعطاء  جداً  مفيدة  تكون  قد  فإنها  ما،  جينوم  امتداد  على 
قبيل  من  اإليكولوجية  النظم  داخل  العمليات  عن  قياس 
أو االنتشار  الوراثية،  الوراثي والهجرة  الوراثي واالجنراف  الدفق 
الوراثي والتي تطال كامل اجلينوم. وحتمل هذه األمناط أهمية 
بالنسبة لبيولوجيا العشائر، وذلك لرصد التقدم في احملافظة 
على األنواع داخل مناطق محمية، أو الختبار جناح االرتباطات 

املكانية بني احملميات.28
ومع اإلسهاب في اخلوض بطريقة منطقية في احلديث عن 
الواسمات اجلزيئية ومالءمة استخداماتها  أمناط  التمييز بني 
أنه من  نرى  واستخدامها،  الوراثية  املوارد  الصلة بحفظ  ذات 
اجلزيئية  الواسمات  انتشار  عن  تقرير  أّي  يعرض  أن  املتوقع 
بهدف  املرتبطة  الواسمة  منط  استخدام  وراء  من  احلكمة 
واسمات  أمناط  من  الفائدة  حتري  عن  املثال  وجتلى  العمل.29 
أمناط للواسمات  نوعية الستخدامات نوعية في حتليل ثالثة 
عالمة  من  املنحدر  املتكرر  البسيط  )التسلسل  الشعير  في 
التعدد  وتقنية  وحيد  نيوكلوتيد  تكوين  وتعدد  التسلسل 
من  املنحدر  ]دنا[  الـ  قطعة  طول  في  املضخم  الشكلي 
عالمة التسلسل( الستخدامه في حتليالت التنوع في التربية 
الوراثية. ولم يكن هنالك  البنوك  الطبيعية ومواد  والعشائر 
واسم واحد اعتبر األفضل بالنسبة جلميع االستخدامات التي 

خضعت للدراسة.30 
العمل مع تسلسل  القدرة على  االعتبار  األخذ بعني  ولدى 
اجلينوم األولي، أضحى باإلمكان تقدير النمط الشامل لتعدد 
تكوين الـ )دنا( داخل نوع ما. أما )Arabidopsis thaliana( فيعتبر 
هذا  على  شاملة  لدراسة  خضعت  التي  النباتات  أكثر  من 
طبيعي  تباين  وثّمة  جينومه.  تسلسل  حتديد  منذ  املستوى 
لتلك  وكذلك  احليادية  )دنا(  الـ  لواسمات  بالنسبة  كبير 

املواقع التي تسبب تغيرات مظهرية،31 حيث ستزداد إمكانية 
وسيصبح  عينها،  احملاصيل  ألنواع  النموذج  هذا  على  البناء 
مباشر.  بشكل  اجلينومات  تسلسالت  إلى  الوصول  باإلمكان 
نيوكلوتيد  تكوين  تعّدد  واسمات  استخدام  تكلل  وقد 
لتعريف  بالنجاح  التسلسل  عالمة  من  واملنحدرة  وحيد 
األصناف في البطيخ. وهذا ما قّدم مثاالً عن انتشار واسمات 
اجلينوم  لتوصيف  )دنا(  الـ  مستوى  على  التكويني  التعدد 
التسلسل  غيرعالمة  اجلينومات  وسائل  بعض  توجد  حيث 
مبكرة.32 جزيئية  واسمات  على  معتمدة  وراثية  وخرائط 

أنه  التأكيد  يجب  االبتكارات،  لهذه  الباحثني  استثمار  ومع 
أن  الوراثي  التنوع  تبنيها لتقدير  التي متّ  على اإلستراتيجيات 
واستخدامها.  الوراثية  املوارد  حفظ  ألهداف  مناسبة  تكون 
من  عدد  تنوع  مقايسة  من  الهدف  كان  إن  لذلك،  وتوضيحاً 
لقياس واسمة جزيئية حيادية’’ حتقيق  ‘‘تبعاً  عشائر نوع ما  
التوافق ما بني األولوية األعلى التي تعطى للحفظ والعشائر 
تنوع  أعظم  ذلك سيحفظ  أن  وفرض  من جهة  تنوعاً  األكثر 
وراثي تكيفي، فقد يقرر الباحثون احلاجة إلى حصول العشائر 
احليادي.  الوراثي  التنوع  من  األكبر  الكّم  على  نسبياً  القليلة 
التخلي عن  متّ  إن  وهي  أال  السيناريو سلبية محتملة  ولهذا 
فإنه  املتنوعة،  العشائر  بعض  استبعاد  عند  أخرى  عشائر 
ستضيع معها كميات كبيرة من التنوع الوراثي التكيفي غير 
العشائر. وهذا ما يخالف  املوزع بشكل متجانس بني جميع 
الهدف من تقييم التنوع الوراثي الذي ورد ذكره في البداية.33

الواسمات اجلزيئية كذلك على نحو متزايد في  وتستخدم 
مزيد من التطبيقات املتقدمة. فإضافة إلى أن الواسمات تعمل 
كوسائل حلفظ املوارد الوراثية واستخدامها على سبيل املثال، 
نراها تستخدم بنجاح لتحري التأثيرات الوراثية الناجمة عن 
املمارسات التقليدية للمزارعني التي غالباً ما تكون ضعيفة 
اليام في  دراسة اشتملت على أصناف  وقد أظهرت  التوثيق. 
بنني أن املمارسات التقليدية للمزارعني عند اختيارهم أصناف 
اليام البرية العفوية احمليطة مبزارعهم وزراعتها أدّت إلى خلق 
هذه  وقد ظهرت  جديدة.  وراثية  توليفات  ذات  جديدة  أصناف 
أصناف  بني  ما  اجلنسي  للتكاثر  مباشرة  كنتيجة  املتغيرات 
األليالت  تتّبع  باإلمكان  املزروعة، حيث كان  وتلك  البرية  اليام 
الدراسة  هذه  في  املستخدمة  الواسمات  أما  األسالف.  إلى 
فكانت واسمات التسلسل البسيط املتكرر. وجاء االستنتاج 
التي  التكاثر اجلنسي  دورة من  بني  اخلليط  بأن  ذلك  بناء على 
إلى  يؤدي  درنات(  )باستخدام  تقليدي  خضري  إكثار  يعقبها 
الذي  الوقت  في  فضلى  وراثية  ألمناط  النطاق  واسعة  زراعة 
أن  من شأنه  تنّوع محتمل  إدخال  العملية  هذه  فيه  تسّهل 

يكون مفيداً للتكيف املستقبلي.34
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ألف 3-5   تكنولوجيات واستراتيجيات احلفظ 

الوراثية  املوارد  وحفظ  باستخدام  املتعلق  اجلانب  يتمثل 
بدون  املكان  في  يراوح  بقي  الذي  والزراعة  لألغذية  النباتية 
إحراز أي تقدم معنوي منذ إصدار التقرير األول عن حالة املوارد 
التقليدية  الظروف  في  والزراعة  لألغذية  النباتية  الوراثية 
باحلرارة  املتعلقة  الراهنة  التوصيات  تزال  وال  البذور.  لتخزين 
أنه  إال  األول.  التقرير  قبل  وُضعت  التي  ذاتها  هي  والرطوبة 
منذ تلك الفترة، عملت التقارير القطرية التي تعّد جزءاً من 
لألغذية  النباتية  الوراثية  املوارد  الثاني عن حالة  التقرير  هذا 
جاء  والتي  باحملاصيل  اخلاصة  احلفظ  وإستراتيجية  والزراعة 
على  احملصولي  للتنوع  العاملي  االستئماني  الصندوق  بها 
في  بالتراكمات  املتعلقة  للمخاوف  نحو  االنتباه  استقطاب 
نتائج  أن  ورد  املثال،  سبيل  فعلى  وجتديدها.  املدخالت  اختبار 
التجديد بعد  إلى  إلى احلاجة  القابلية لإلنبات أشارت  اختبار 
أظهره  ملا  وتبعاً  العادة.  عليه  جرت  ممّا  أقصر  تخزين  فترات 
أحد الباحثني، ميكن للرطوبة أن تكون العامل احلاسم األكبر 
بني عاملي التخزين، وأن البذور تتعرض إلى مستويات رطوبة 
أعلى في مواد تغليف البذور من املستويات املثالية، األمر الذي 
أخذنا  ما  وإذا  لإلنبات.35  قابليتها  في  فقد  حاالت  عن  يسفر 
بعني االعتبار مدى التعزيزات احملتملة لفعاليات تخزين البذور، 
لوجدنا أنه رمبا حان الوقت لتطبيق وسائل البيولوجيا املبتكرة 
مصفوفات  داخل  معقدة  أنها  يبدو  التي  التآثرات  لتفسير 

نظم أمناط حاويات البذور ودرجة حرارتها ورطوبتها.36 
مستمر  نحو  على  صدر  السابقة،   12 الـ  السنوات  وخالل 
عدد متزايد من التقارير حول تقييمات الفائدة من الواسمات 
بنوك  داخل  احملفوظ  التنوع  إلدارة  موثوقة  كوسائل  اجلزيئية 
وراثية. وجتّلى املثال عن هذا النوع من الدراسة في استخدام 
قطعة  طول  في  املضخم  الشكلي  التعدد  تقنية  واسمات 
لنوع  مدخل  داخل  الوراثي  التنوع  مدى  لتقييم  )دنا(  الـ 
هولندا.  في  الوراثية  املوارد  مركز  في  التخصيب  ذاتي  خس 
مدخالً   1390 مجمله  ما  منهما  لكّل  نبتتان  خضعت  وقد 
بوساطة  غربلة  إلى  األصناف(  من  أمناط  ستة  من  )تتألف 
معدل  كان  عام،  وبشكل  املتاحة.  الواسمات  من  مجموعة 
احتمال اختالف النبتتني منخفضاً جداً )حوالي واحد باملائة(. 
بلغ  حيث  األصناف،  أمناط  بني  اختلف  االحتمال  هذا  أن  بيد 
باألساس  تعّد  مدخالت  من  املؤلفة  األمناط  اختالف  احتمال 
كانت  بينما  باملائة،   0.5 حوالي  النبتني  بني  حديثة  أصنافاً 
تعّد  مدخالت  من  املؤلفني  النمطني  بني  االختالف  احتماالت 
أن  شك  ال  واحد.  من  أكبر  أساسي  بشكل  محلية  سالالت 
احملافظة  وجوب  حتديد  في  مفيدة  ستكون  املعلومة  هذه 
لدى  مدخل  لكّل  التنوع  من  امللحوظ  املستوى  هذا  على 
بذلك.37  القيام  ولكيفية  املدخل  لهذا  مستقبلية  أجيال 

في  اإلسهام  في  اجلزيئية  الواسمات  فائدة  ظهرت  لقد 
على  للحفظ  اخلاضع  التنوع  إدارة  إستراتيجيات  قرارات 
تكنولوجيا  استخدمت  إذ  احلقلية.  اجملموعات  في  كبير  نحو 
حقلية  مجموعات  داخل  والتكرار  الهوية  لتحديد  التبصيم 
ترينيداد  في  للكاكاو  الدولي  الوراثي  البنك  ففي  كبيرة. 
وتوباغو، تتّم احملافظة على أكثر من 2000 مدخل للمحاصيل 
كمجموعة حقلية، حيث مُيثل كّل مدخل بـ 16 شجرة فردية، 
استخدم  وقد  مدخل.  لكّل  شجرات  ست  يبلغ  عام  مبعدل 
تبصيم التسلسل البسيط املتكرر متعدد املواقع بنجاح حلّل 
وهي  النبات،  تعريف  في  أخطاء  نتيجة  نشأ  الذي  الغموض 
مشكلة جسيمة في مثل هذه العمليات باهظة التكاليف.38

ومتثل االجتاه اجلديد خالل األعوام الـ 12 الفائتة في احملافظة 
على بنوك الـ )دنا( للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة. 
األصول  ملدخالت  )دنا(  الـ  مستودعات  عن  حاالت  وردت  فقد 
ذلك،  إلى  وما  تربية  ومواد  الوراثية  اخلرائط  وعشائر  الوراثية 
في  استخدامها  إلى  ليصار  الرغبة  عند  تسترجع  حيث 
إخضاع املواد إلى مقايسات جزيئية. وهذه املمارسة محكومة 
باالنتشار إذ أن تكاليف املقايسات اجلزيئية واملرافق املطلوبة 
أسهل  التقاني  اخليار  هذا  يجعل  مما  بدورها  أرخص  تصبح 
إلى  االجتاه  هذا  يشير  كما  اجملال.  هذا  في  للممارسني  مناالً 
تأسيس مستودعات ذات صفة رسمية أكبر للـ )دنا( النباتي 
برعاية حدائق نباتية )مثال على ذلك بنك الـ ]دنا[ في احلدائق 
احلديقة  في  ]دنا[  الـ  بنك  أو  كيو  في  البريطانية  امللكية 
مستقلة  ككيانات  أو  النباتي(  واملتحف  برلني  في  النباتية 
للمعهد  ]دنا[  الـ  بنك  أو  األسترالي،  النباتي  ]دنا[  الـ  )بنك 
الوطني للعلوم البيولوجية الزراعية في اليابان(. وإضافة إلى 
الوراثية  األصول  ملدخالت  البيانات  إلدارة  االعتيادية  املنصات 
للمعلوماتية  مشارك  مرفق  إلى  حاجة  ثّمة  التقليدية، 
البيانات  إدارة  إرساء  بهدف  وراثي  بنك  لدى  البيولوجية 
والواسمات  بالتسلسل  املتعلقة  كاملعلومات  اجلزيئية 
للمعلومات  كمصدر  )دنا(  الـ  بنوك  تكون  وقد  مدخل.  لكل 
معرضة  أصانيف  من  عليها  احلصول  يتّم  التي  الوراثية 
لالنقراض دون احلاجة إلى التفتيش عن أصول وراثية إضافية.39

ألف 3-6   منهجيات التربية 

وسائل  استخدام  أن  على  التشديد  احلقيقة  في  يجدر 
اجلينومات في اإلدارة متعددة األوجه للموارد الوراثية النباتية 
املظهري  التوصيف  أهمية  من  ينقص  لم  والزراعة  لألغذية 
ملواد التربية أو عشائر اخلرائط الوراثية أو العشائر الطبيعية أو 
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مدخالت األصول الوراثية. بل على العكس، يبقى حتديد النمط 
عليها  كان  التي  األهمية  بنفس  والدقيق  الشامل  املظهري 
أن  بيانات جزيئية حيث  لالستفادة من  ويعّد أساسياً  سابقاً 
ال قيمة للواسمات إال إذا ارتبطت بدقة مع األمناط املظهرية. 
من  كبيرة  أعداد  الستنباط  املبكرة  اجلهود  بدأت  وقد 
وعشائر  الكثافة،  عالية  وراثية  وخرائط  اجلزيئية،  الواسمات 
بتعزيز فعالية  البنية على نحو مالئم  وراثية محددة  خرائط 
التحسني الوراثي لكثير من أنواع احملاصيل. وتقدم نتائج عديد 
بدرجة  متطورة  تقديرات  الوراثية  اخلرائط  وضع  دراسات  من 
الوراثي  والفعل  األليلية،  والتأثيرات  املواقع،  عدد  عن  كبيرة 
الذي يحكم الصفات موضع االهتمام.40 وقد حتققت تطورات 
تقنيات جزيئية في إستراتيجيات  إدخال  رئيسة على صعيد 
تربية احملاصيل منذ نشر التقرير األول، حيث أدّت هذه التطورات 
الشامل  املصطلح  وهو  اجلزيئية،  التربية  منوذج  وضع  إلى 
الواسمات  مبساعدة  االنتخاب  تكنولوجيات  يضّم  الذي 
لتحسني  كإستراتيجيات  املؤشب  )دنا(  الـ  وتكنولوجيات 

احملاصيل. 

االنتخاب مبساعدة الواسمات

لتحسني  جديدة  إستراتيجية  إلى  املصطلح  هذا  يشير 
اجلينومات(  عالم  )نقاط  جزيئية  واسمات  تستخدم  احملاصيل 
ـل  للمساعدة على اتخاذ القرار لغربلة مواد التربية. ومما سهَّ
هذا التحول في النموذج كانت الطرائق ذات اإلنتاجية العالية 
مبا  واسع،  نطاق  على  جزيئية  واسمات  واستخدام  لتحديد 
وكذلك  املعلومات،  لتكنولوجيا  التحتية  البنى  ذلك  في 
من  جتعل  التي  االختصاصات  متداخلة  الُنهج  بفعل  ُسهل 
عبر  ممكناً  أمراً  الصفات  وتوصيفات  املظهري  النمط  حتديد 
لالنفصال  الصارمة  التحقق  عمليات  وتسبق  عديدة.  بيئات 
من  الكثير  من  واحد  مع  االهتمام  موضع  للصفة  املشترك 
األمناط املمكنة لواسمات الـ )دنا( استخدام الواسم من أجل 
التربية. ويصبح االنتخاب مبساعدة  انتخاب الصفة في مواد 
الواسمات وسيلة قيمة لكثير من احملاصيل اخملتلفة، حيث من 
فعالية  زيادة  مع  كبير  بشكل  منها  الفائدة  تزداد  أن  املتوقع 
جند  كما  التكلفة.41  مقابل  اجلزيئية  البيولوجيا  مقايسات 
التحسينات  بفعل  بكثير  أيسر  أضحى  الواسمات  تطوير  أن 
في مواقع أليالت املورثات التي حتكم الصفات في اجلينومات. 
جزيئي  وراثي  ارتباط  خرائط  إنشاء  في  التطورات  وتسهم 
االرتباط، في حشد مجموعة  وخرائط مادية، ومؤخراً خرائط 

الواسمات اجلزيئية املفيدة لتحسني احملاصيل. 
برسم  أيضاً  يعرف  والذي  االرتباط،  خرائط  رسم  ويشكل 
وأكثر  االرتباط  حتليل  أو  االرتباط،  توازن  في  االختالل  خرائط 
العشيرة  على  قائماً  مسحاً  حداثة،  اخلراط  رسم  طرائق 

تعّدد  واسمات  )غالباً  للتسلسل  التكويني  التعّدد  لربط 
االختالل  على  قائماً  مظهرياً  تبايناً  وحيد(  نيوكلوتيد  تكوين 
عند  األليالت  بني  ما  غير عشوائي  )ارتباط  االرتباط  توازن  في 
مواقع مرتبطة( بدون احلاجة إلى عشائر رسم خرائط انفصال 
منظمة. ولدى رسم خرائط واسمات تعّدد تكوين نيوكلوتيد 
املرتبطة  اجلينوم  في  املورثات  مواقع  من  التأكد  ميكن  وحيد، 
بصفة ما بدون استنساخ املورثات. بالتالي عادة ما يتّم تأكيد 
تعدد تكوين نيوكلوتيد وحيد وفق خرائط ارتباط عالية الكثافة 
من خالل مقايسات وظيفية. وثّمة ثالثة فوائد رئيسة لرسم 
خرائط االرتباط مقارنة مع حتليل االرتباط، وهي: زيادة في دقة 
األليالت.42 أكبر من  وعدد  البحث  زمن  وانخفاض في  اخلرائط 

رئيس  بشكل  اإلستراتيجيات  هذه  انتشار  اقتصر  وقد 
على  أيضاً  عملت  التي  احملاصيل  حتسني  مؤسسات  على 
تتعلق  التسلسل  عن  معلومات  إلنتاج  القدرات  تنمية 
املوارد  حلفظ  وطنية  برامج  وتقوم  املستهدفة.  مبحاصيلها 
والقدرات  اخلبرات  بتعزيز  واستخدامها  النباتية  الوراثية 
البيولوجية  العامة على نحو متزايد في مجال التكنولوجيا 
النباتية وذلك تبعاً ملا جرى توثيقه في التقارير القطرية التي 
نشرت كجزء من هذا التقرير الثاني عن حالة املوارد الوراثية 
لألغذية والزراعة.43 أما اجلهود الدولية والوطنية على صعيد 
هذا  ظهور  في  أسهمت  فقد  التحتية  والبنى  القدرات  بناء 
التربية  الكامل لتكنولوجيات  االنتشار  أن  االجتاه اجلديد. غير 
املتعلقة  والقدرات  البيولوجية  واملعلوماتية  املتقدمة 
باجلينومات قد غاب عن البلدان النامية، وكذلك عن كثير من 
التعاون  خالل  من  سوى  بلوغه  ميكن  ال  إذ  املتقدمة،  البلدان 
باجلينومات.  معنية  أخرى  دولية  أو  وطنية  مشروعات  مع 
صياغة  مبثابة  التربية  برامج  داخل  التحدي  وسيكون 
اخملتلفة  السيناريوهات  من  لكثير  مناسبة  إلستراتيجيات 
في  اجلزيئية  البيولوجيا  تكنولوجيا  إدماج  إلى  تدعو  التي 
املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.44 فبينما قد يتطلب 
التهجني الرجعي مبساعدة الواسمات على سبيل املثال بعض 
)أنسال  العينات  ملئات  الوراثية  األمناط  لتحديد  الواسمات 
تهجني رجعي( لصفة معينة موروثة ببساطة شأنه بذلك شأن 
الغربلة إلدخال عناصر أو مورثات مصطنعة جديدة لكائنات 
يتطلب  الوراثي  التبصيم  أو  التوصيف  أن  جند  وراثياً،  محورة 
من مئات إلى آالف الواسمات كي يكون فعاالً. وبصفة عامة، 
ستكون احلاجة مطلوبة إلى مركز خلدمات بحوث اجلينومات 
للبرامج التي توصف بتنوع واسع بالواسمات وإنتاجية عالية 
وأحجام عينات كبيرة. ولعّل هذه احلاجة إلى تكاليف مرتفعة 
لإلقالع باالستثمار تفّسر سيادة تطبيقات االنتخاب مبساعدة 
مختصة  اجلنسيات  ومتعددة  كبيرة  شركات  في  الواسمات 
العام.  القطاع  من  املمولة  الكيانات  واستبعاد  بالتربية 
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التحوير الوراثي

تستخدم الطرائق املعتمدة على الـ )دنا( املؤشب، أي اجلزيئات 
من  أكثر  من  املنحدرة  )دنا(  الـ  تسلسالت  على  حتتوي  التي 
مصدر واحد، خللق تباينات وراثية جديدة. فعلى صعيد حتسني 
تسلسالت  إدخال  على  العملية  هذه  اشتملت  احملاصيل، 
األكسجني  الريبي منقوص  النووي  للحامض  املنشأ  خارجية 
الـ )دنا( أو احلمض النووي الريبي )رنا(، إما باستخدام القصف 
البيولوجي أو نواقل إلى داخل جينوم الكائن املستقبل والذي 
إلى  زراعياً، وهنا يشار  يعبر عن ذلك بصفات جديدة ومفيدة 
زراعة  تاريخ  ويعود  وراثياً.  محورة  بكائنات  اجلديدة  املتميزات 
محاصيل محورة وراثياً ألول مرة على نطاق جتاري إلى منتصف 
تقريباً  عينها  الفترة  وهي  املنصرم،  القرن  من  التسعينات 
التي نشر فيها التقرير األول عن حالة املوارد الوراثية النباتية 
احملورة  الكائنات  متثلت  اآلونة،  تلك  ومنذ  والزراعة.  لألغذية 
وراثياً واملزروعة جتارياً في أربعة من محاصيل السلع وهي الذرة 
الصفراء وفول الصويا والكانوال والقطن. وبحلول عام 2008، 
شكلت هذه احملاصيل مجتمعة ما يربو على 99.5 باملائة من 
إنتاج احملاصيل احملورة وراثياً )جاميس، 2008 45(. وممّا يثير االهتمام 
عن  سوى  احملاصيل  تلك  في  التعبير  يتّم  لم  أنه  هو  كذلك 
جانبني من التحول، هما التحمل ملبيدات األعشاب ومقاومة 
احلشرات، أو االثنني معاً. فإن دّل ذلك على شيء فإمنا يدّل على 
محورة  لنباتات  ناجح  إنتاج  أول  على  عاماً   25 مرور  بعد  أنه 
كإستراتيجية  الوراثي  التحوير  من  الفائدة  نطاق  جند  وراثياً، 
متلكه  ممّا  بالرغم  محدوداً  يبقى  احملاصيل  لتحسني  اعتيادية 
السلبيات  أما  جلّية.  إمكانيات  من  التكنولوجيا  هذه 
فتشتمل على االفتقار إلى نظم جتديد كفوءة مستقلة عن 
النمط الوراثي ملعظم احملاصيل. ومن أكثر العوامل إعاقة هي 
التي تفرضها حقوق امللكية الفكرية. فعندما بقيت  القيود 
الكائنات احملورة وراثياً محصورة في مشروعات التربية التابعة 
للقطاع اخلاص في البلدان املتقدمة، عملت على تقييد )من 
البحوث  جهود  مكونات  من  العديد  االختراع(  براءات  خالل 
أما  وراثياً.  محورة  محاصيل  إنتاج  إلى  تؤدي  التي  والتنمية 
نهاية  والتي ميكنها في   – لالهتمام  املثيرة  اجلديدة  االجتاهات 
امللكية  حقوق  حماية  وضع  في  النظر  إعادة  تسريع  املطاف 
الفكرية على صعيد املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 
الراهن  الوقت  في  وراثياً  احملورة  احملاصيل  زراعة  في  فتتمثل   –
احملور  الصويا  فول  زراعة  ذلك  على  واملثال  نامية،  بلدان  داخل 
في كلٍّ  وراثياً  احملور  القطن  وزراعة  اجلنوبية  أمريكا  في  وراثياً 
 .)47 2008  46 2007 جلوفر  2008؛  )جاميس،  والصني  الهند  من 
بتوفير  باملطالبة  النامية  البلدان  من  أكبر  عدد  قيام  ومع 
حتكم  التي  القانونية  اللوائح  مع  للتعامل  أساسية  قدرات 
ولوائح  يتماشى  مبا  السيما  وراثياً،  احملورة  الكائنات  زراعة 

قرطاجنَّة  بروتوكول  عليها  نّص  التي  البيولوجية  السالمة 
مطلوبة  احلاجة  ستكون  البيولوجية،  بالسالمة  املعني 
القيود  لسبر  القدرات  بناء  إلى  تهدف  جماعية  جهود  إلى 
بشكل  أعاقت  والتي  الفكرية  امللكية  حقوق  تفرضها  التي 
في  الوراثي  للتحوير  الكاملة  اإلمكانيات  استكشاف  كبير 
مضينا  ما  وإذا  والزراعة.  لألغذية  النباتية  الوراثية  املوارد 
تستهدف  أن  البحثية  للجهود  املتوقع  من  أنه  وجدنا  قدماً، 
تصحيح نظم جتديد النباتات، واألكثر أهمية من ذلك، توسيع 
باستخدام  حتسينها  ميكن  التي  الزراعية  الصفات  نطاق 
من  العديد  تكديس  عملية  بقيت  فقد  الوراثي.  التحوير 
الوراثية في كائن  التحوير وجعلها تعبر عن األمناط  فعاليات 
العقبات  إزالة  عملية  ستكون  حيث  عملية،  غير  مستقل 
التكنولوجية مفتاح االستفادة من التحوير الوراثي للوصول 
بالتغير  املتعلقة  تلك  السيما  املورثات،  عديدة  صفات  إلى 
هذه  تذليل  وسيكون  وامللوحة.  كاجلفاف  املناخي  والتباين 
للمورثات.  هرمي  ترتيب  لعمل  كذلك  مهمة  خطوة  العقبة 

ألف 3-7   املعلوماتية البيولوجية 

النسبية  السهولة  عن  املتمخضة  النتائج  إحدى  تتمثل 
لتوليد بيانات وراثية جزيئية في احلاجة إلى قدرة متزايدة دائماً 
اإللكترونية وحتليلها واسترجاعها.  البيانات  في نظم تخزين 
البيتابايت،  بوحدة  املعلومات  تخزين  متطلبات  تقّدر  واليوم، 
وهي تساوي ثالثة أضعاف القوة التي شاع استخدامها عام 
1995. أما االجتاه املتعلق بخفض تكاليف َمرافق املعلوماتية 
البيولوجية فيكمن في تبديل برامج احلاسوب املركزي اخلاصة 
اجلينومات  علم  مراكز  في  البيولوجية  املعلوماتية  بأعمال 
واالستعاضة عنها مبزارع مخدمات احلواسب التي تتألف من 
لتوفير  معاً  تسخـَّر  مخدمات  أو  عادية  شخصية  حواسب 
قدرة حاسوبية مساوية أو أكبر بتكلفة أقل، إضافة إلى وحدة 
موثوقية  الوحدات لضمان  وقد جهزت هذه  مركزية.  معاجلة 
يزداد توفير  أعلى حتى في حاالت إخفاق وحدات فردية، حيث 
إمكانية الوصول إلى نظم التخزين والتحليل هذه من خالل 
النظام. في  )اإلنترنت(  الدولية  الشبكة  مخدمات  إدخال 

اإلبداعية،  البرمجيات  هندسة  من  توليفة  حقاً  إنها 
بيانات،  قاعدة  وبرمجية  املصدر  مفتوحة  تشغيل  ونظم 
واستخدامها،  اإلنترنت  إلى  الدائم  الدخول  إمكانية  وإطالق 
وسائل  توافر  إلى  أدى  الذي  والعام  اخلاص  االستثمار  وكذلك 
القدرة  وبالتالي  اجلينومات،  علم  مختبرات  إلدارة  موثوقة 
البيانات  مجموعات  وتفسير  وتوزيع  وحتليل  تخزين  على 
حتديد  مشروعات  من  عليها  احلصول  يتّم  التي  الهائلة 
اجلزيئية. البيولوجيا  على  القائمة  والنشاطات  التسلسالت 
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دائماً  ضرورية  اجلديدة  واإلحصائيات  اخلوارزميات  وتعتبر 
أما  البيانات.  مجموعات  تربط  التي  العالقات  لدراسة 
املعلومات  لعرض  شيوعاً  األكثر  الصيغ  فتشكل  اخلرائط 
اخلرائط وعرضها  برمجية إلنتاج  يبقى تطوير  بينما  الوراثية، 
البيولوجيا  في  فعالية  والتنمية  البحوث  مجاالت  أكثر  أحد 
املعلوماتية  التي تشهدها  التقّدم  اجلزيئية. وستبقى حاالت 
البيولوجية ضرورية لتسهيل حتليل بيانات اجلينومات وإدماج 
صلة  ذات  مجاالت  من  بيانات  مع  اجلينومات  علم  معلومات 
واملظهر.  واالستقالب  والبروتينات  التناسخ  بعلوم  تتعلق 
وقد أدت املشروعات التعاونية املعنية باجلينومات إلى خلق 
ميكن  أنه  إال  مركزياً،  البيانات  بتخزين  تقوم  بيانات  قواعد 
الوصول إليها عاملياً. وتعتبر مجموعات موارد اجلينومات والذي 
يشكل جردها والوصول إليها مكونات قاعدة بيانات اجلينوم، 
كهذه  مشروعات  متويل  أما  اجلهود.  هذه  من  يتجزأ  ال  جزءاً 
فقد انحصر بشكل كبير في القطاع العام )على املستويني 

الوطني والدولي(. 

ألف 3-8   اعتبارات سياساتية وتنظيمية 
                 وقانونية

املوارد  التأثير في حفظ  ذات  الرئيسة  الدولية  الوثيقة  متثلت 
الوراثية النباتية وحفظها منذ عام 1995 في املعاهدة الدولية 
بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة التي أقرّت عام 
هذه  جتبر  حيث   48 ،2004 عام  التنفيذ  حيز  في  ودخلت   2001
البيولوجي،  التنوع  اتفاقية  إلى تطوير  التي هدفت  املعاهدة، 
لتنفيذ  ولوائح  تشريع  وضع  على  فيها  املشاركة  األطراف 
واجباتها لتسهيل حفظ املوارد الوراثية املغطاة بهذه املعاهدة 
وتبادلها واستخدامها. وعليه جرى وضع آلية متويل مختصة 
العاملي  االستئماني  الصندوق  إنشاء  فتّم  املعاهدة،  لهذه 
للتنوع احملصولي عام 2004. واليوم، يعمل هذا الصندوق على 
جمع منح ومتويل إضافي لتحديد مرافق وطنية جلمع األصول 
الوراثية وبناء القدرات وتعزيز نظم املعلومات. كما متّ التركيز 
إقليمية  إلستراتيجيات  مشترك  تطوير  على  خاص  بشكل 
وعاملية حلفظ احملاصيل.49 أما التطّور الرئيس على صعيد تبادل 
التقرير  إصدار  منذ  والزراعة  لألغذية  النباتية  الوراثية  املوارد 
التي توفر لألطراف  املواد  األول فكان في االتفاق املوّحد لنقل 
املتعاقدة نظاماً متعّدد اجلوانب لتنفيذ عمليات تبادل األصول 

الوراثية للمحاصيل.
ومع إدراك جهات وطنية ودولية ممولة للبحوث للحاجة إلى 
التعاون لتنفيذ مشروعات ناجحة في علم اجلينومات، عمدت 
هذه اجلهات إلى تفصيل بعض من برامج متويلها لدعم اجلهود 
التعاونية على وجه اخلصوص. وقد جاءت النتائج متمثلة في 

استثمارات عامة في مراكز حتديد التسلسالت، وقواعد بيانات 
إليها،  العامة  ووصول  التحليالت  إجراء  ووسائل  اجلينومات، 
وستعتمد  )اإلنترنت(.  املعلومات  شبكة  طريق  عن  خاصة 
االقتصاد  وضع  على  كهذه  استثمارات  حجم  زيادة  إمكانية 
العاملي والوطني. ففي الوقت الذي شهد فيه إجمالي الناجت 
العاملية  احلرب  منذ  األول  وهو   ،2009 عام  انخفاضاً  العاملي 
من  التعافي  إلى  تقود  بتحسينات  توقعات  ثّمة  جند  الثانية، 

هذا االنخفاض عام 2010. 50 
)دنا(  الـ  تبصيم  شهدها  التي  الفني  التقدم  حلاالت  ولعّل 
حتديد  إمكانية  درجة  إلى  الفكرية  امللكية  بحماية  صلة 
األصناف بدقة. وستكون عملية تبصيم واسمات تعدد تكوين 
نيوكلوتيد وحيد دقيقة وقابلة للتطبيق في عمليات مرتفعة 
يزال مقتصراً  ال  واسع  نطاق  تطبيقها على  أن  إال  اإلنتاجية. 
تعّدد  بـواسمات  تتعلق  بيانات  قواعد  متلك  محاصيل  على 
تستخدم  هذا  يومنا  حتى  تزال  وال  وحيد.  نيوكلوتيد  تكوين 
واسمات  على  اعتماداً  واسع  نطاق  على  التبصيم  منصات 
التعدد  تقنية  واسمات  حتى  أو  املتكرر  البسيط  التسلسل 
والتضخيم  )دنا(  الـ  قطعة  طول  في  املضخم  الشكلي 

العشوائي للـ )دنا( متعدد األشكال.51 
حقوق  بحماية  املتعلقة  اخملاوف  اقتصرت  البداية،  وفي 
الوراثية  باملوارد  يتعلق  فيما  للمخترعني  الفكرية  امللكية 
النباتات.  تربية  والزراعة على حماية حقوق  لألغذية  النباتية 
فعلى املستويات الوطنية، جرى توفير هذه احلماية من خالل 
امللكية  حقوق  ربطت  التي  للتشريعات  مختلفة  أشكال 
على  القائم  بالشخص  جديدة  بأصناف  املتعلقة  الفكرية 
استنباط تلك األصناف، أي مربي النباتات على وجه اخلصوص. 
القوانني  تلك  في  االنسجام  حتقيق  جهود  متخضت  وقد 
تأسيس  وعن   1961 لعام  الدولية  االتفاقية  عن  الوطنية 
االحتاد الدولي حلماية  األصناف اجلديدة من النباتات، وقوانينه 
التي أعيد النظر فيها سنة 1972 و 1978 و 1991. وجاء في 
أعقاب ذلك اتفاق اجلوانب املتصلة بالتجارة من حقوق امللكية 
جلوانب  توجد  حيث   ،1994 عام  توقيعه  جرى  الذي  الفكرية 
خاصة  شروط  بالتجارة  املتعلقة  الفكرية  امللكية  حقوق 
على  باالبتكارات  الصلة  ذات  الفكرية  امللكية  حقوق  حلماية 
صعيد املنتج الزراعي )محاصيل وحيوانات(. وكان جلهود إرساء 
والدولي  الوطني  املستويني  على  الفكرية  امللكية  حقوق 
االبتكارات  إلى  الوصول  تسهيل  في  يكمن  واضح  هدف 
أن  الواضح  ومن  واملساواة.  العدل  فيها  يتحقق  بطريقة 
احلسنة  النية  ذات  التدخالت  هذه  ملثل  الصرفة  النتائج 
متثلت في مزيد من القيود أمام الوصول إلى تلك االبتكارات. 
وقد عملت االختراعات على صعيد التكنولوجيا البيولوجية، 
مبا فيها االختراعات املتعلقة باملوارد الوراثية النباتية لألغذية 
االختراع  براءات  من  مسبوق  غير  سيل  إفراز  على  والزراعة، 
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االبتكارات  إلى  الوصول  إلى إحداث عرقلة جهود  أدّى بغزارته 
املتعلقة بالتكنولوجيا البيولوجية. ومنذ إصدار التقرير األول، 
استمرت مرتبة التكنولوجيا البيولوجية في األغذية والزراعة 
في  إما  وراثياً  املعدلة  احملاصيل  وفرة  مع  السيما  االرتفاع  في 
بقاع  من  كثير  في  التجارب  مراحل  في  أو  التجاري  اإلنتاج 
وحتى  باحملاصيل  اخلاصة  االختراع  براءات  حماية  أما  العالم. 
التركيبات  كتسلسالت  استنباطها،  في  املستخدمة  باملواد 
حقوق  فقضايا  سلبياً.  مقيداً  عامالً  فكانت  الوراثية، 
أعاقت  التي  هي  املثال،  سبيل  على  هذه،  الفكرية  امللكية 
البيتاكاروتني  ذي  وراثياً  املهنَدس  لألرز  الواسع  االستخدام 
الضرورات  أخذنا  ما  وإذا  عامة.  الذهبي، كسلع  واألرز  املرتفع، 
األخالقية حلماية األمن الغذائي بعني االعتبار، لدهشنا لعدم 
توظيف كّم أكبر بكثير من اجلهود لتحطيم هذه العراقيل. 
البيولوجية  التكنولوجيا  إلى  الوصول  خيارات  وتعتبر 
جداً  محدودة  للبحوث  وطنية  منظمات  قبل  من  ممتلكة 
بسبب احلواجز التي تفرضها التكلفة في العادة. أما البدائل، 
إذن،  بدون  التكنولوجيا  إلى  الوصول  العادة  في  تتطلب  التي 
فتشتمل على استثمار الثغرات املوجودة في الصالحيات التي 
كيانات  جنحت  وقد  احملمية.  واألصناف  االختراع  براءة  متنحها 
البحوث العامة الدولية، والسيما مراكز اجملموعة االستشارية 
للبحوث الزراعية الدولية، في التفاوض على الوصول إلى تلك 
رائد، متثل  إقليمي  ريع. كما متكن مسعى  بدون  التكنولوجيا 
في املؤسسة األفريقية للتكنولوجيا الزراعية، من الوساطة 
في الوصول إلى تكنولوجيا بيولوجية محمية بحقوق ملكية 
وطنية على تسخير كامل  برامج  قدرة  في  تأثير  ذات  فكرية 
بصورة  والزراعة.  لألغذية  النباتية  الوراثية  املوارد  إمكانيات 
عامة، كانت اجلهود الراهنة الرامية إلى الوصول إلى مثل هذه 
وباهظة  بطيئة  الفكرية  امللكية  نظم حماية  وفق  التقانات 
إلى تعاون دولي مشترك.  أنها تدعو  الواضح  التكاليف، ومن 
أما نقطة االنطالق فتتمثل في التعليم وبناء القدرات بغرض 
التعامل مع القضايا ذات الصلة والتي تتسم بتعقيد شديد. 

ألف 3-9   منظور مستقبلي 

ميكن  عديدة  حتديات  احملاصيل  أداء  أمام  املستقبل  يضع 
مواجهتها من خالل توليفة من استنباط محاصيل متكيفة 
النباتات  تربية  خالل  من  احملاصيل  جينومات  )حتوير  وقوية 
فعالة(  جزيئية  ـُهج  ن خالل  من  العملية  تسهيل  ويفضل 
اإلدارة  ممارسات  إلى  اخملففة  العوامل  من  طائفة  وإدخال 
اعتماداً  احملاصيل  بأداء  التنبؤات  مصداقية  ولزيادة  الزراعية. 
على معلومات وراثية جزيئية، يجب وضع وسائل جديدة لتعزيز 
القدرة على ربط األشكال اجلزيئية )األمناط الوراثية( بدقة أكبر 

مع األداء )األمناط املظهرية( في متناول الباحثني بصفة دائمة. 
كذلك يجب تناول الفجوات في توسيع املعرفة. إذ لم يوضع 
مخطط عن حساسية مرونة النمط املظهري في وجه بيئات 
متغيرة وطبقات التكرار الوراثي التي تصف نظماً بيولوجية. 
أما التطبيق املشترك للوسائل واإلجراءات التي ال حصر لها، 
بفك تشفير هذه  فتبشر  التطوير،  قيد  وتلك  اليوم  املتوافرة 
العمليات وبذلك تعزز القدرة على إدارة املوارد الوراثية النباتية 
الرهيبة  التحديات  وجه  في  أكبر  بفعالية  والزراعة  لألغذية 
التي يفرضها املناخ املتقلب بصورة دائمة وتزايد عدد السكان 
في العالم والطلب التنافسي على حتويل املواد الغذائية إلى 
استخدامات غير تقليدية مثل استخدامها كوقود وكأعالف 

حيوانية وفي صناعات األلياف. 
على  تاريخه  حتى  حتقق  الذي  التراكمي  التقدم  يعِط  ولم 
والتكنولوجية  العلمية  ومساعيه  اجلينومات  علم  صعيد 
فيها  مينح  التي  الطريقة  لفهم  اخليط  رأس  سوى  اإلضافية 
حي.  لكائن  الصفات  من  محددة  مجموعة  الوراثي  النمط 
وحتديد  معقد  وراثي  منط  تشريح  املمكن  من  أضحى  واليوم 
املادي  املوقع  أصح،  بعبارة  أو  فردية،  ملورثات  املادي  املوقع 
املعلومات  ومتثل  الصبغيات.  امتداد  على  الكمية  للصفات 
الكمية  الصفات  املرتبطة مبوقع  )دنا(  الـ  بواسمات  املتعلقة 
اختيار  على  القدرة  املربي  تعطي  قوية  تشخيصية  وسيلة 
استنساخ  فمع  االهتمام.  حيز  حتتل  محددة  مدخلة  مورثات 
أو  حتديدها  أو  باالهتمام  حتظى  التي  املورثات  من  أكبر  عدد 
معقدة  حيوية  نظم  في  إسهامها  وفهم  خريطتها  رسم 
على  للحصول  كثيرة  فرص  ثّمة  أن  جند  أفضل،  نحو  على 
»تركيبة« إبداعية من األصناف اجلديدة. وهنالك احتمال أيضاً 
حيث  وراثية،  هندسة  ـُهج  ن على  الفرص  بعض  تشتمل  بأن 
ميكن استخدام املعلومات اجلديدة املتعلقة باملورثات، وتنظيم 
مبتكرة  بطرائق  البيئة  إلى  النباتات  واستجابات  املورثات، 
املوجودة بحيث تستفيد من  النباتية  األصناف  بغرض ضبط 
تعطي  أو  أعلى،  تغذوية  قيمة  وتقدم  أكبر،  بفعالية  املوارد 

مذاقاً ألذ ببساطة. 
حتسني  إستراتيجيات  توسيع  إلى  دائمة  حاجة  وثّمة 
احملاصيل اجلزيئية والقدرات كي تشمل احملاصيل التي أهملتها 
باحملاصيل  املسماة  تلك  )أي  التمويل  وجتاهلها  الدراسات 
األمن  حصون  احملاصيل  هذه  تبقى  للمفارقة  لكن  اليتيمة(، 
الغذائي لنسبة كبيرة من البشر. وعليه، فإن حتقيق تطبيق 
واسع ودوري للتكنولوجيا البيولوجية اجلديدة على محاصيل 
يتيمة، في ظل إمكانية إحداثها تأثيرات إيجابية واسعة في 
مقاومتها  إلى  سبيل  ال  فرصة  ميثل  البشرية،  رفاه  مستوى 
ال من جانب أولئك الذين كرسوا حياتهم للسلع العامة وال 
لصالح اإلنسانية بصفة عامة. إذ ال يجب أن يبقى املستوى 
على  الغذائي  األمن  انعدام  من  املقبول  وغير  الراهن  املرتفع 
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احلكيمة  فاإلدارة  سوءاً.  يزداد  أن  يجب  ال  كما  عليه،  هو  ما 
مبقاليد  متسك  والزراعة  لألغذية  النباتية  الوراثية  للموارد 
عكس هذا االجتاه مستفيدة من الوسائل والتطورات احلديثة. 
دراسات  املوارد في  استثمار  املباشرة على  اخلطى  وتشتمل 
جتريبية بهدف التوصل إلى فهم للعمليات البيولوجية التي 
تعزز األمناط الوراثية للمحاصيل ذاتها.52 ولتاريخه، متثل األنواع 
يزال تسلسلها قيد  التي ال  أو تلك  التي متّ حتديد تسلسلها 
التحديد حوالي 13 فصيلة نباتية فقط. لهذا جند ثّمة حاجة 
فصيلة   600 يتخطى  رصيد  إلى  توصل  قنوات  لفتح  ملّحة 
اجلينومات فيها، فقد  تبدأ عملية حتديد تسلسل  لم  نباتية 
لها.  حصر  ال  اجلينوم  تسلسل  بيانات  كامل  فوائد  أن  أثبت 
اليتيمة  احملاصيل  أنواع  الكثير من  ترشيح  أدق، يجب  ومبعنى 
جينوماتها.  تسلسل  حتديد  لعملية  أخرى  ومحاصيل 
ولم تقلل أياً من حاالت التقدم هذه على صعيد االبتكارات 
الوراثية  املوارد  مجموعات  إلى  احلاجة  من  التكنولوجية 
القصوى  الفائدة  حتقيق  الواقع  في  أردنا  ما  فإذا  النباتية. 
وضع  مبكان  الضرورة  من  اجلديدة، سيكون  الوسائل  هذه  من 
إستراتيجيات جديدة جلمع تنّوع وراثي أكبر أو للمحافظة على 
الوراثية  البنوك  أثناء حفظ العينات وجتديدها. وتبقى  التنوع 

أساسية وبحاجة إلى املزيد من الدعم.53
حتليل  صعيد  على  املوازي  التقّدم  يقود  أن  يجب  كما 
نحو  أعمق  رؤى  إلى  النباتية  واملمرضات  اآلفات  جينومات 
والتباين  التغير  وسيمثل  واآلفات.  األمراض  مقاومة  آليات 
املناخي بعض ما ميكن التنبؤ به من حتديات أمام نظم اإلنتاج 
والرياح  والفيضانات  واجلفاف  احلرارة  درجات  )كارتفاع  الزراعي 
وملواجهة  واجلديدة(.  املتزايدة  واملمرضات  واآلفات  شدة  األكثر 
من  كامل  تستفيد بشكل  أن  البحوث  على  التحديات،  هذه 
اإلنتاجية  لتحسني  ال  اجلزيئية  واإلستراتيجيات  الوسائل 
الكربون  وزيادة حجز  البيئة  التأثير في  فحسب، بل لتقليص 

وإنتاج بديل عن الوقود األحفوري.54
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ألف 4-1   مقدمة

أجري مسح في املُرفق الثاني من التقرير األول عن حالة املوارد 
الوراثية النباتية لعدد من احملاصيل الرئيسة والثانوية املهمة 
دون  املناطق  من  أكثر  أو  واحدة  في  الغذائي  األمن  لتحقيق 
يجري  مماثل،  نحو  وعلى  فيها.  التنوع  حالة  ملعرفة  اإلقليمية 
والذرة  واألرز  )كالقمح  رئيسة  حملاصيل  مسحاً  امللحق  هذا 
الصفراء والذرة البيضاء والكاسافا والبطاطا والبطاطا احللوة 
والفاصولياء وفول الصويا ومحاصيل سكرية ومحاصيل املوز/

الثانوية  احملاصيل  من  لعدد  مسحاً  يقدم  كما  اجلنة(،  موز 
دون  املستوى  على  رئيسة  لكنها  العاملي  املستوى  على 
تلك  غير  والدرنيات  واجلذريات  )كالدخن  الوطني  أو  اإلقليمي 
أنواع  دون  احلبية  البقوليات  حملاصيل  وكذلك  أعاله،  املذكورة 
الفاصولياء والكرمة وأشجار اللوزيات واخلضار والبطيخ(. ومبا 
لألغذية  تعريفية  قائمة  ميثل  ال  احملاصيل  الطيف من  أن هذا 
على  يشتمل  نراه  املهمة،  أو  األساسية  الزيتية  احملاصيل  أو 
وبقوليات  )جنيليات  أمثلة عن مجموعات محاصيل مختلفة 
وأنواع  مثمرة(،  أشجار  ومحاصيل  ودرنيات  وجذريات  غذائية 
إكثار  ذاتي،  تلقيح  )تلقيح خلطي،  تربية مختلفة  نظم  ذات 
املعتدلة  املناطق  إلى  مبنشئها  تعود  ومحاصيل  بالتنسيل(، 
محاصيل  على  هذا  احملاصيل  طيف  يشتمل  كما  واملدارية. 
احلفظ  صعيد  على  هائلة  استثمارات  بشأنها  نفذت 
الصفراء،  والذرة  واألرز  القمح  حملاصيل  السيما  والتحسني، 
جزء  على  سوى  حتظى  لم  محاصيل  على  يشتمل  وكذلك 
احللوة  والبطاطا  كالكاسافا  نسبياً،  االستثمارات  من  يسير 
وموز اجلنة. وتوفر هذه القائمة من احملاصيل الرئيسة والثانوية 
للمعاهدة  األول  املرفق  في  املدرجة  احملاصيل  عن  جيدة  عّينة 
والزراعة،1  لألغذية  النباتية  الوراثية  املوارد  بشأن  الدولية 
ورد  قد  امللحق  الواردة في هذا  احملاصيل  أننا ال جند جميع  مع 
والفول  الصويا  )كفول  للمعاهدة  األول  املرفق  في  ذكرها 
الدخن(.  أنواع  وبعض  والعنب  السكر  وقصب  السوداني 
الواردة في  املعلومات  امللحق تكرار  الغاية من هذا  وليست 
الفصل األول والثاني والثالث من التقرير الرئيس، بل لتسليط 
الضوء على بعض املعلومات في سياق موّجه نحو احملصول. 
اإلنتاج  أمناط  عامة حول  معلومات  هذا  ملحقنا  يعرض  كما 
محاصيل  منها  حصدت  التي  املساحة  عن  وأخرى  الرئيسة 
وحتى   1995 عام  من  املمتدة  الفترة  خالل  وثانوية  رئيسة 
أنواع  في  التنوع  وحالة  الوراثية؛  جتميعاتها  وتركيبة  2008؛2 
أشكال  وجود  ومعرفة  لها،  الطبيعي  املوطن  داخل  احملاصيل 
املوطن  داخل  احلفظ  وبرامج  للمحاصيل  برية  وأقارب  برية 
الطبيعي )حيث جتدون املزيد من التفاصيل عنها في الفصل 
الوراثي؛  التآكل  نوعية عن  تقارير  امللحق  الثاني(. كما يعرض 
الطبيعي  موطنها  خارج  اجملموعات  حالة  عن  وملخصات 

الثالث وامللحق  )جتدون املزيد من التفصيل عنها في الفصل 
الثاني(؛ وحالة نسخ األمان جملموعات محفوظة خارج املوطن 
على صعيد  واألولويات  والفرص  الفجوات  وكذلك  الطبيعي، 
الوراثية في مجموعات خارج  التجميعات  مدى تغطية تنوع 
املوطن الطبيعي؛ ومدى توثيق اجملموعات وتوصيفها وتقييمها؛ 
وبتأثير  اجملموعات؛  باستخدام  صلة  ذات  قضايا  جانب  إلى 
التغير املناخي في األولويات واخملاوف على صعيد احلفظ داخل 
نظم  في  معينة  محاصيل  ودور  وخارجه؛  الطبيعي  املوطن 
والفرص  عضوية،  محاصيل  إنتاج  ونظم  املستدامة،  اإلنتاج 
املفتوحة أمام املزارعني. هذا وسيتّم إلقاء الضوء على مخاوف 
محّددة في أقسام احملاصيل الفردية التي سنعرضها الحقاً.3 

حالة التنوع 

منذ عام 1995، أضيف ما يربو على مليون عينة من األصول 
الوراثية إلى مجموعات خارج املوطن الطبيعي، حيث جاء ما 
ال يقل عن ربع هذه املدخالت كحصيلة لبعثات جمع جديدة 
املتبقية فقد  الكمية  أما  والطبيعة(.4  واألسواق  )من احلقول 
بني  املدخالت  تبادل  التي طرأت على  الزيادة  ناجمة عن  تكون 
للتنوع،  مباشراً  مقياساً  املدخالت  عدد  يعتبر  وال  اجملموعات. 
التي ميكن  الوراثية  األصول  واصفات  الكثير من  هنالك  أن  إذ 
ما  مجموعة  في  التنوع  حالة  عن  االستدالل  خاللها  من 
املظهري  النمط  ومعلومات  املدخل،  تسجيل  )كمعلومات 
كثير  من  الوراثي  النمط  ومعلومات  السمات،  من  لكثير 
األصانيف  وبيولوجيا  املمكنة،  واملقايسات  الواسمات  من 
مثل  توافر  على  يعتمد  التنوع  تقييم  فإن  وعليه،  الرئيسة(. 
هذه املعلومات بشكل متسق عن اجملموعات التي ستخضع 
عدم  وإن  املصادر،  من  الكثير  إليه  أشارت  ملا  وتبعاً  للدراسة. 
االتساق في توثيق األصول الوراثية للمحاصيل يشكل نقطة 

ضعف رئيسة في جّل اجملموعات. 
التي متثلها مدخالت  التنوع  الكثير عن حالة  كما ال يعرف 
األصول الوراثية من األنواع البرية ذات الصلة باحملاصيل أو عن 
حالة التنوع في األصانيف التي تنمو في أّي نوع من احملميات 
أّي منطقة أخرى مخصصة للحفظ داخل  أو في  الطبيعية 
أن  جند  الثاني،  الفصل  في  ورد  ملا  وتبعاً  الطبيعي.  املوطن 
جرى  التي   )50<( للمحاصيل  البرية  األقارب  من  القليل  ثمة 
تقييمها من حيث حالة تنوعها مقارنة مع مئات من األقارب 
التقارير  من  كثير  أكدت  وقد  املعروفة.  للمحاصيل  البرية 
القطرية على وجود قلق حيال غياب االهتمام بحفظ األقارب 
ويتحدث  وخارجه.  الطبيعي  املوطن  في  للمحاصيل  البرية 
الوراثية  املوارد  الثاني كذلك عن دراسة برعاية هيئة  الفصل 
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لألغذية والزراعة لتحديد أولويات احلفظ واملواقع احملددة حلفظ 
الطبيعي في جميع  للمحاصيل في موطنها  البرية  األقارب 

القارات تقريباً.5 
السلبية  التأثيرات  إلى  أيضاً  الثاني  الفصل  أشار  وقد 
التنوع  في  املعلنة  واحلروب  املسلحة  النزاعات  تخلفها  التي 
واستخدامها،  الوراثية  املوارد  حفظ  وجهود  البيولوجي 
التقارير  بعض  في  التأثيرات  تلك  على  تأكيداً  جند  حيث 
القطرية.6والنعدام االستقرار السياسي والتغيرات التي تطرأ 
غير  والتطور  االقتصادية  والتقلبات  السياسية  النظم  على 
تؤثر  سلبية  تبعات  الوطني  الطبيعي  املشهد  في  السوي 
في التنوع البيولوجي، قبل الصراعات املعلنة أو في أعقابها. 
وتشتمل التأثيرات النوعية على تدمير املوائل، والبنى التحتية 

األساسية، وكذلك تدمير اجملموعات عينها.7 
والنقائص  الفجوات  بتحديد  والتقارير  الدراسات  قيام  ومع 
وإطالق التحذيرات، شهد تقييم التنوع منذ نشر التقرير األول 
ومن  واملبادرات،  واألطراف  العوامل  من  بكثير  مدفوعاً  تقدماً 

األمثلة عن هذا التقدم نذكر:

اتفاقية  وضعتها  التي  باملسؤوليات  البلدان  التزام  زيادة   •
البيولوجي  التنوع  )حفظ   1992 عام  البيولوجي  التنوع 
والوصول  الطبيعي  املوطن  وخارج  الطبيعي  املوطن  في 
كذلك  والتزامها  مستدامة(،  بطريقة  واستخدامه  إليه 
وخطط  البيولوجي  للتنوع  الوطنية  باالستراتيجيات 

العمل لتنفيذها؛ 
•  دخول املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية 
والزراعة في حيز التطبيق واتخاذ البلدان خطوات لتنفيذها؛ 
ملنظمة  التابعة  والزراعة  لألغذية  الوراثية  املوارد  هيئة   •
األغذية والزراعة، والتقرير األول، وخطة العمل العاملية التي 

جاءت في أعقابه؛
الدولي  اجمللس  في  املتمثلة  للبحوث  الدولية  املنظمة   •
للموارد  الدولي  النباتية/املعهد  الوراثية  باملوارد  املعني 
الوراثية النباتية/املركز الدولي للتنوع البيولوجي، وجهودها 
البيولوجي  التنوع  حلفظ  والتدريب  والتوثيق  البحوث  في 

الزراعي؛
للبحوث  االستشارية  للمجموعة  الدولية  املراكز  جهود   •
تضطلع  مختلفة  محاصيل  مجال  في  الدولية  الزراعية 

مبسؤولية العمل عليها؛ 
الزراعة  وزارة  بذلتها  التي  )كتلك  وإقليمية  وطنية  جهود   •
والوكالة  الدولية  للتنمية  األمريكية  والوكالة  األمريكية 
السويدية الدولية للتنمية والتعاون واملفوضية األوروبية( في 
مجال التدريب وبناء القدرات في مجال حفظ املوارد الطبيعية 
واستخدامها في بلدان حتتوي على محاصيل حتظى بأولوية؛

احملصولي  للتنوع  العاملي  االستئماني  الصندوق  تأسيس   •

الوراثية  املوارد  تقييم  استراتيجيات  لتحفيز  وجهوده 
النباتية وحفظها وتوفير التمويل لتنفيذ األولويات املوضوعة. 
منذ  البلدان  الثاني، عملت كثير من  الفصل  في  ورد  وكما 
على  نوعية  وجرد  مسح  عمليات  تنفيذ  على   1995 عام 
مستوى األنواع كحّد أدنى، إما كجزء من إستراتيجية التنوع 
البيولوجي وخطط العمل الوطنية أو ضمن إطار مشروعات 
أو مجموعات  واحد  على محصول  واقتصر معظمها  فردية. 
الوطنية  احلدود  مناطق محدودة ضمن  أو  األنواع  من  صغيرة 
للبلد. وقد ساعد املركز الدولي للبحوث الزراعية في املناطق 
اجلافة بلداناً في شمال أفريقيا والشرق األدنى وآسيا الوسطى 
على إجراء مسوحات لتقييم كثافة األقارب البرية للمحاصيل، 
وتكرارها، والتهديدات التي تعترضها. أما الفعاليات األكادميية 
من  عديد  في  ناشطة  ملزارع  مسحاً  أجرت  فقد  البحثية 
تزرع  تزال  ال  التي  التقليدية  األصناف  مدى  لتقييم  البلدان 
احملاصيل.  من  لكثير  الغلة  عالية  حديثة  أصناف  توافر  رغم 
تقاريرها عن وجود كّم كبير من  الفعاليات في  وحتدثت هذه 
التنوع الوراثي للمحاصيل على شكل أصناف تقليدية ال تزال 
تخضع للحفظ على مستوى املزرعة )الفصل الثاني والتقارير 
القطرية من آيسلندا والبوسنة والهرسك وبولندا وجمهورية 
والتي  والنيجر،  وسويسرا  السابقة  اليوغوسالفية  مقدونيا 
مع  احملاصيل،  تنّوع  من  املرتفع  املستوى  استمرارية  تؤكد 
النيجر  ففي  املستوى(.  هذا  على  لإلبقاء  خاصة  جهود  بذل 
بعثات اجلمع  وراثي خالل  تآكل  املثال، لم يالحظ  على سبيل 
في  سائدة  التقليدية  األصناف  من  كثير  تزال  وال  األخيرة، 
أصناف  في  فاقد  عن  الكشف  يتّم  لم  كما  املزارعني.  حقول 
عامي  في  اجلمع  بعثات  مقارنة  لدى  البيضاء  والذرة  الدخن 
1973 و 2003، رغم تسجيل زيادة في أصناف الدخن احملسنة.8 
متكررة  وحتذيرات  تقارير  تصدر  تزال  ال  أخرى،  ناحية  ومن 
بخصوص انخفاض تنّوع السالالت احمللية واألصناف التقليدية 
التقارير  معظم  أشارت  إذ  واحلفظ.9  اإلنتاج  صعيدي  على 
القطرية إلى حاالت انخفاض في زراعة أصناف تقليدية وسالالت 
محلية بفعل إحالل أصناف حديثة محلها.10 لكن إلى جانب 
هذا االستنتاج، تتحدث جّل هذه البلدان في تقاريرها عن غياب 
عمليات املسح واجلرد التفصيلية التي توثق هذا االنخفاض. 
أما االستنتاج األقوى الذي ميكن استخالصه من هذه التقارير 
نظم  في  احملفوظ  التنوع  مدى  جهل  في  فيتمثل  القطرية 
بالنسبة  بدرجة كبيرة  تباينه  أو  البرية  أو في  احملاصيل  إنتاج 
للمحصول أو النظام اإليكولوجي وتباينه كذلك من بلد آلخر. 
ومن بني اإلستراتيجيات التي حتدثت عنها البلدان ملنع التآكل 
الوراثي بفعل الضغوطات التي تدفع إلى استبدال األصناف نذكر: 

•  مواصلة جمع أصول وراثية من البرية أو على مستوى املزرعة 
وتنويع اإلنتاج باستخدام أصناف تقليدية لتمكني املزارعني من 
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اإلنتاج املوجه إلى األسواق احمللية واالستخدامات التقليدية؛11
التقليدية  األعشـاب  وأصناف  احمللية  السالالت  حـفظ   •

بشكل كاٍف من قبل البنك الوراثي االسكندنافي؛12
خارج  للمحاصيل  احمللية  السالالت  وحفظ  وتعريف  جمع   •
للقطاعني  تابعة  مؤسسات  قبل  من  الطبيعي  موطنها 

العام واخلاص؛13
زراعة  من  ميكـّن  كثيرة  مناطق  في  الزراعة  تكثيف  غياب   •

عدد كبير من األصناف واألنواع بصورة متواصلة؛14
• منذ أواخر تسعينات القرن املنصرم، اتخذت إجراءات حلماية 
متواصلة  بصورة  احمللية  السالالت  زراعة  وحتفيز  املوائل، 
إدخال  وإعادة  املزارعني،  مبشاركة  مشروعات  خالل  من 
محاصيل  إنتاج  أجل  من  قدمية  وأصناف  محلية  سالالت 

عضوية، وإجراء بعثات جمع متواصلة؛15
• تنفيذ بعثات جمع متواصلة وحتفيز حفظ املراعي التراثية 
على مستوى املزرعة، وأصناف اخلضروات واألشجار املثمرة.16

غير  النظم  أن  إلى  القطرية  التقارير  من  كثير  أشارت  وقد 
على  احملافظة  في  أساسياً  عنصراً  تبقى  للبذور  الرسمية 
تنّوع احملاصيل على مستوى املزرعة )انظر الفصل الرابع(. فقد 
غير رسمي  أن نظاماً  املتحدة  تنزانيا  ورد في تقرير جمهورية 
كهذا يشكل حتى 90 باملائة من حركة البذور.17 أما التقريران 
إلى  االنتباه  فوّجها  فنلندا  و  أملانيا  عن  الصادران  القطريان 
دخلت  التي   ،2005/1698 رقم  األوروبي  االحتاد  مجلس  لوائح 
حيز التنفيذ عام 2006 على املستوى الوطني ومستوى الدول، 
تبعاً  حتّدد  )مبالغ  دفعات  تقدمي  اللوائح  هذه  وفق  حيث ميكن 
بالتآكل  مهددة  محاصيل  أصناف  لزراعة  الهكتارات(  لعدد 
تلك  حفظ  لدعم  نوعية  إجراءات  التخاذ  وكذلك  الوراثي، 

األصناف واستخدامها بشكل مستدام. 
وعقب تبني املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية 
العاملي  االستئماني  الصندوق  تأسيس  متّ  والزراعة،  لألغذية 
حتديد  أهدافه  بني  يندرج  الذي   ،2004 عام  احملصولي  للتنوع 
قصوى  بأولوية  حتظى  التي  التنوع  حفظ  قضايا  وتناول 
املعاهدة  مبسؤوليتها  تضطلع  التي  احملاصيل  حفظ  ومنها 
في  والزراعة  لألغذية  النباتية  الوراثية  املوارد  بشأن  الدولية 
من  األول  املرفق  في  املدرجة  احملاصيل  )تلك  الطبيعي  املوطن 
املعاهدة(.18 وقد افتتح القبو الدولي للبذور في سفالبارد عام 
داعمة لألمان  أكبر مجموعة  القبو  2008، حيث يحفظ هذا 
من احملاصيل املتنوعة احملفوظة في بنوك وراثية حول العالم، 
افتتاح  ومنذ  الكوارث.  أو  الزمن  بفعل  لعدم فقدها  كضمان 
هذا القبو، واجلهود تبذل إليداع نسخ مضاعفة من املدخالت 
فيه من مجموعات عاملية للمجموعة االستشارية للبحوث 
واإلقليمية.  الوطنية  اجملموعات  من  وكثير  الدولية  الزراعية 
وفي عام 2006، أطلق الصندوق االستئماني العاملي للتنوع 
واستخدامها  الوراثية  املوارد  حلفظ  إستراتيجيات  احملصولي 

اعتماداً على احملاصيل، حيث تضم هذه اإلستراتيجيات فرقاء 
التي  األولويات  أما  احملاصيل.  في  واخلبراء  واملربني  القّيمني  من 
للصندوق  التالي  الهدف  فكانت  العملية  هذه  عن  متخضت 
األولويات.  أعمال حتقيق هذه  لتمويل  اليوم منحاً  يقّدم  الذي 
ومن إجنازات الصندوق لعام 2008 إبرام ما يربو على 50 اتفاقاً 
لتقدمي املنح مع منظمات شريكة حول العالم إلنقاذ وجتديد 
وتوصيف وتقييم التنوع الراهن وضمان سرعة وسهولة توافره 
أفضل.  بدرجة  وفهمه  ما متّ حفظه  إذا  النباتات19  أمام مربي 
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تعتبر األشكال البرية لكثير من احملاصيل )والسيما النجيليات 
األولية  الوراثية  جتميعاتها  في  األنواع  ومعظم  والبقوليات(، 
ورمبا  ديناميكية،  العشائر  يجعل  مما  حولية  أنواعاً  والثانوية، 
تعريف  عملية  يصـّعب  أمر  وهو  عام،  إلى  عام  من  عابرة، 
البرية  األقارب  حفظ  على  اعتماداً  الطبيعية  املناطق 
في  احملمية  املناطق  جّل  ـُعرَّف  وت خاص.  بشكل  للمحاصيل 
بعض  ووجود  والبيئية  اجلغرافية  املالمح  أساس  على  العالم 
جناح  أن  جند  وعليه،  والعمرة.  السائدة  النباتية  األصانيف 
البرية  األقارب  أصانيف  على  احملافظة  في  احملمية  املناطق 
وقد  حاالته.  أحسن  في  عشوائياً  يبقى  احلولية  للمحاصيل 
قام املركز الدولي للتنوع البيولوجي وشركاؤه مبسعى لدعم 
إقامة مشروعات  للمحاصيل من خالل  البرية  األقارب  حفظ 
الثاني(.20 الفصل  في   1-2 املؤطر  )انظر  بلدان  خمسة  في 

احمللية  والسالالت  األصناف  حفظ  عملية  أعطيت  وقد 
املشروعات  من  الكثير  قبل  من  زخماً  واملوروثة  القدمية 
غير حكومية  بقيادة منظمات  األغذية  أو  باحملاصيل  اخملتصة 
ومجموعات الدعم العام ومؤسسات أكادميية. وعملت عديد 
من التقارير القطرية على توثيق جهود حفظ املوارد الوراثية 
على مستوى املزرعة مبشاركة املزارعني في تلك البلدان.21 أما 
التقدم الرئيس منذ نشر التقرير األول فتمثل في زيادة أعداد 
واسع من  بدعم من طيٍف  الوطنية  اجلرد  وأعمال  املسوحات 
املنظمات )انظر الفصل الثاني( التي وثقت حالة جهود احلفظ 

وحّددت األولويات للقيام مبزيد من الفعاليات. 

الفجوات

األصناف  تغطية  صعيد  على  موجودة  الفجوات  التزال 
البرية  واألقارب  احمللية  والسالالت  التقليدية  واألصناف 
لكثير  الطبيعي  املوطن  خارج  مجموعات  في  للمحاصيل 
وفي  مماثلة،  فجوات  هنالك  أن  كما  الرئيسة.22  احملاصيل  من 
بعض احلاالت أكثر اتساعاً، في مجموعات احملاصيل الثانوية. 
أما فهم مدى وطبيعة الفجوات في مجموعات خارج املوطن 



التقرير الثاني عن حالة املوارد الوراثية النباتية في العالم

امللحق الرابع

312

األول.  التقرير  إعداد  وقت  نظيره  فاق  فقد  اليوم  الطبيعي 
ويعود منشأ هذه الفجوات إلى فقد مادة جمعت ذات مرة. أما 
الفجوات األخرى فتعود إلى االفتقار إلى اجملموعة عينها. ومتثل 
األصانيف املعّمرة مشكالت من نوع خاص عند التجديد، األمر 
وغالباً  مجدداً.  جمعها  إلى  واحلاجة  فقدها  إلى  يقود  الذي 
ما تكون احملافظة في املوطن الطبيعي اخليار األفضل حلفظ 
الوراثي.  التنوع  زاوية  إليها من  األصناف املعمرة حينما ينظر 
ويشكل حتديد الفجوات والتوصيات اخلاصة مبعاجلتها مكوناً 
رسمها  التي  باحملاصيل  املتعلقة  لإلستراتيجيات  أساسياً 
الصندوق االستئماني العاملي للتنوع احملصولي. كما تتابع مراكز 
اجملموعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية هذه املسائل 
بالنسبة للمحاصيل التي تضطلع مبسؤولية العمل عليها. 
وكذلك عملت البرامج الوطنية حلفظ املوارد الوراثية النباتية 
لألغذية والزراعة في تقاريرها القطرية على توثيق االحتياجات 
بشيء  القطرية  التقارير  تتحدث  حيث  الفجوات،  هذه  لسد 
إنذار  نظم  وتأسيس  رصد  زيادة  إلى  احلاجة  عن  االتساق  من 
مبكر كوسيلة لتحديد الفجوات في تغطية احلفظ وحالته. 

التوثيق والتوصيف والتقييم 

وأخرى  مجموعة  بني  كبير  بشكل  املعلومات  نظم  تتباين 
املعلومات  نظام  يستخدم  إذ  وتعقيدها،  منطها  حيث  من 
اجلغرافية وبيانات جزيئية في اجملموعات األكثر تعقيداً. وثّمة 
النطاق.23 كما  والتدريب في هذا  املقاييس  إلى توحيد  حاجة 
الثالث  الفصل  في  التفصيلية  املناقشات  من  مزيد  يوجد 
حول اجتاهات توثيق وتوصيف املوارد الوراثية النباتية لألغذية 

والزراعة واألولويات احملّددة للمستقبل املنظور. 

استخدام املدخالت

على  الوراثية  األصول  مدخالت  استخدام  معوقات  تشتمل 
تقييمها  بيانات  السيما  املدخالت،  حول  بيانات  إلى  االفتقار 
وعدم توافر املادة املفيدة والقلق حيال حقوق امللكية الفكرية. 
على  الوراثية  األصول  مدخالت  استخدام  أولويات  وتشتمل 
استخدام  وزيادة  املتنوعة،  اخلرائط  لعشائر  أوسع  استخدام 
البرية، ونشر تكنولوجيات  الوراثي واألقارب  الطافرات واخملزون 
أحدث من قبيل تكنولوجيا الكشف عن الواسم اجملدية اقتصادياً 
)دنا(.24  الـ  تسلسل  حتديد  وتكنولوجيا  اإلنتاجية  والعالية 
التربية التشاركية كطريقة تسعى  ـُهج  ن ازداد ظهور  وقد 
املزارعني،  احتياجات  لتلبي  خصيصاً  مفّصلة  أصناف  إلنتاج 
وهذا ما أشارت إليه الكثير من التقارير القطرية التي يعرض 
الفصل الرابع موجزاً عنها. كما يشتمل الفصل الرابع أيضاً 
على مناقشٍة أكثر تفصيالً الجتاهات استخدام املوارد الوراثية 

املنظور،  للمستقبل  واألولويات  والزراعة  لألغذية  النباتية 
حيث تشتمل االحتياجات ذات األولوية على بناء القدرات في 
الوراثية  األصول  حفظ  ومجاالت  احملاصيل  حتسني  مجاالت 
الوراثية  املوارد  بحفظ  املعنيني  أولئك  بني  التعاون  وتعزيز 
كافة  في  املستدام  واستخدامها  والزراعة  لألغذية  النباتية 

مراحل سالسل البذور واألغذية. 

التغير املناخي 

اجملموعات  من  التنوع  فقد  القطرية  التقارير  من  كثير  توثـّق 
واألمراض  اآلفات  املنصرم بسبب تفشي  العقد  واملزارع خالل 
أو  كاحلرارة  الالأحيائية  لإلجهادات  التحمل  غياب  بفعل  أو 
أثناء جتديدها  إلى فقد املدخالت  أو الصقيع، ممّا يقود  اجلفاف 
أصناف  فقد  وكذلك  احلقلية،  اجملموعات  في  فقدها  وإلى 
املتوقع  ومن  احملصول.  إنتاج  مرحلة  خالل  محلية  وسالالت 
ألمناط فقد التنوع هذه أن تتزايد مع تزايد ظهور حاالت التغير 
املناخي حول العالم، حيث تشير كثير من التقارير القطرية 
إلى تهديدات التغير املناخي للموارد الوراثية، وسيكون جلميع 
الدولية  احلكومية  اللجنة  بها  تنبأت  التي  السيناريوهات 
املعنية بالتغير املناخي25 تبعات جسيمة على صعيد تكّيف 
وتوزعها  للمحاصيل  برية  وأقارب  محّددة  وأنواع  محاصيل 
اجلغرافي. ففي الصني على سبيل املثال، تشير التوقعات إلى 
العقود  خالل  للزراعة  اخملصصة  املائية  اإلمدادات  في  نقص 
واحملميات  احملمية  املناطق  نظم  ستتأثر  حيث  القادمة،26 
خطط  في  تغييرات  إحداث  بعده  يتطلب  بشكل  الطبيعية 
النطاق واحلجم واإلدارة.27 وستكون اجلوانب املتعلقة بتجديد 
بسبب  حالً  أصعب  الطبيعي  املوطن  خارج  مجموعات  ومنو 
في  النجاح  املربني  على  كان  إن  املدخالت  على  الطلب  زيادة 
وحتّمل  واآلفات  األمراض  مقاومة  من  جديدة  مصادر  إيجاد 
اإلجهاد وإدخالها إلى األصناف لتسهيل تكّيف احملاصيل مع 
تأثيرات التباين املناخي املتفاقم. لكن، وتبعاً ملا وثقته التقارير 
القطرية وخلّصه الفصل الرابع، جند أن تغييراً كبيراً في القدرة 
التقرير  نشر  منذ  عامة  بصورة  يطرأ  لم  النباتات  تربية  على 
هذه  زيادة  إلى  ملّحة  حاجة  يخلق  الذي  األمر  مرة،  أوّل  األول 

القدرة على نطاق العالم ملواجهة أزمة التغير املناخي. 

ألف 4-2   حالة التنوع في محاصيل رئيسة

ألف 4-2-1 حالة املوارد الوراثية للقمح 

3,1 طن/هـ  إلى   1996 عام  2,6 طن/هـ  القمح من  غلة  زادت 
املزروع  احملصول  القمح  وظّل   .)1-4 ألف  )الشكل   2008 عام 
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الشكل ألف 1-4
الغالل العاملية حملاصيل جنيلية منتخبة )طن/هكتار(

1996      1997     1998     1999      2000    2001     2002      2003     2004     2005     2006      2007     2008

الذرة الصفراء

الذرة البيضاء

األرز

القمح

الدخن 

5.5 

4.5

3.5 

2.5 

1.5

0.5

املصدر: قاعدة البيانات اإلحصائية ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، 2008/1996

هكتار  مليون   224 مساحة  فوق  زرع  حيث  انتشاراً،  األوسع 
 227 مساحة  مع  باملقارنة  انخفاضاً  مسجالً   28 ،2008 عام 
عام  العاملي  اإلنتاج  إجمالي  وبلغ   .1996 عام  هكتار  مليون 
2008 من القمح 690 مليون طن،29 مسجالً ارتفاعاً باملقارنة 
مع كمية 585 مليون طن عام 1996. والزالت البلدان اخلمسة 
باملائة من  إنتاج القمح عام 2008 هي الصني )16  األولى في 
اإلنتاج العاملي( والهند )11 باملائة( والواليات املتحدة األمريكية 
باملائة(.   6( وفرنسا  باملائة(   9( الروسي  واالحتاد  باملائة(   10(
تقريباً  كامل  بشكل  القمح  من  العاملي  اإلنتاج  ويعتمد 
 Triticum aestivum( الطري  أو  الشائع  القمح  نوعني:  على 
القاسي  والقمح  اإلنتاج(  من  باملائة   95 قرابة  يشكل  الذي 
الذي   ،T. turgidum subsp. Durum( املعكرونة  قمح  أو 
سداسي  األول  فالنوع  اإلنتاج(.30  من  باملائة   5 قرابة  يشكل 
الصيغة  رباعي  والثاني   )42=2x=2n( الصبغية  الصيغة 
مزروعاً  منتجاً  جند  أن  النادر  ومن   ،)28=2x=2n( الصبغية 
الصبغية  الصيغة  ثنائي  بقمح  جداً  محلي  نطاق  على 
القاسي.  القمح  جانب  إلى  الصبغية  الصيغة  ورباعي 
حديثة  أصناف  من  للقمح  الوراثية  التجميعة  وتتألف 
ذات  وأنواع  محلية  وسالالت  تربية  وسالالت  قدمية  وأخرى 
 ،Triticeae قبيلة  )برية ومستأنسة على حد سواء( في  صلة 
الوراثي والوراثي اخللوي. وثّمة تفاصيل عن وصف  وفي اخملزون 
تركيبة التجميعة الوراثية في اخلطة اإلستراتيجية للصندوق 

األولية  فالتجميعة  احملصولي:31  للتنوع  العاملي  االستئماني 
وبرية  مزروعة  أشكال  فيها  مبا  بيولوجية،  أنواع  من  تتألف 
أما  بسهولة.  تهجينها  ميكن  التي  احملاصيل  ألنواع  وعشبية 
التجميعة الوراثية الثانوية فتتألف من أنواع ميكن نقل مورثات 
 )Triticum( القمح  أنواع  السيما  أكبر،  بصعوبة  لكن  منها، 
الدرجة  من  الوراثية  التجميعة  أما   .)Aegilops( والدوسر 
الثالثة فتتألف من أنواع أخرى للقبيلة )أنواع حولية بشكل 
بالغة.  بصعوبة  لكن  منها  مورثات  نقل  ميكن  والتي  رئيس( 
وتعّد ‘‘سهولة’’ نقل املورث مفهوماً قائماً على التكنولوجيات 
داخل  األصنوفي  التحديد  شأن  شأنه  للتغيير  وخاضعاً 
القبيلة. وقد أثبتت األقارب البرية للقمح أنها مصادر مقاومة 
مفيدة للغاية إلجهادات أحيائية والأحيائية في تربية القمح 
االجتاه  لهذا  املتوقع  املنصرمني حيث من  العقدين  على مدى 
أن يأخذ منحى متزايداً في املستقبل. وعلى نحو مماثل، يتزايد 
املعقد  التطبيق  عند  كوسيلة  الوراثي  اخملزون  استخدام 

للتكنولوجيا البيولوجية احلديثة لتحسني القمح.32 

حالة احلفظ في املوطن الطبيعي 

يتجلى واحد من األمثلة القليلة العاملية عن املنطقة احملمية 
حملاصيل  البرية  األقارب  حلفظ  خاص  بشكل  أسست  التي 
أرمينيا،  في  احلكومية  ‘‘إيريبوني’’  محمية  في  حولية  جنيلية 
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وهي مبساحة 89 هكتاراً وتقع في املنطقة االنتقالية بني شبه 
أصل  من  ثالثة  فيها  يوجد  حيث  اجلبلية،  والبادية  الصحراء 
 ،T. boeticum أربعة أنواع للقمح البري )قمح بري وحيد احلبة
وقمح أرارات البري ثنائي احلبة T. araraticum وقمح أورارتو البري 
T. urartu، إلى جانب عديد من أنواع الدوسر )Aegilops(، وكذلك 

)شعير  أخرى  جنيلية  أنواع  حملاصيل  البرية  األقارب  من  عدد 
وشيلم(.33 ويشكل تتابع هذه احملاصيل مع أنواع واطنة وأخرى 
لسالمة  تهديداً  سواء(  حد  على  وحيوانات  )نباتات  توسعية 
وكذلك في  احملمية  للمحاصيل في هذه  البرية  األقارب  أنواع 
برية حملاصيل جنيلية.  أقارب  أية محمية أخرى قد يوجد فيها 
وبصورة عامة، قد تشتمل أية مناطق محمية في بلدان ذات 
حملصول  البرية  األقارب  أصانيف  بعض  على  متوسطي  مناخ 
القمح. هذا وتشكل احملافظة على السالمة الوراثية ملثل هذه 

العشائر في تلك احملميات أو غيابها مسألة محورية. 

حالة احلفظ خارج املوطن الطبيعي 

ينوف على 000 235 مدخل  تتّم احملافظة على ما  ما  عموماً 
في أكثر من 200 مجموعة خارج املوطن الطبيعي.34 إذ حتفظ 
في  جيد  بشكل  وقدمية  حديثة  وأصناف  محلية  سالالت 
بينما جند متثيالً ضعيفاً  للقمح،  الوراثية  األصول  مجموعات 
لألقارب البرية للقمح.35 وبسبب االحتياجات والظروف اخلاصة 
لتطوير مخزونات وراثية ووراثية خلوية واحملافظة عليها بصورة 
موثوقة، جند أن متثيلها ضعيف في مجموعات األصول الوراثية 
)رمبا في أقل من 90 مجموعة(، بينما قد توجد في مؤسسات 
بحثية بدرجة أكبر. كما قد ال حترز كثير من مجموعات البلدان 
الوحيد  التهديد  يشكل  ما  وهو  التجديد  عملية  في  تقدماً 
األعظم ألمان مدخالت القمح املوجودة في حيازة بنوك وراثية 
مهمة عاملياً. هذا ويشكل االفتقار إلى التمويل العامل املعوق 

الرئيس.36 

التآكل والضعف الوراثي 

ويقوم  الوراثي.  الضعف  انعدام  أو  التآكل  غياب  حاالت  تندر 
الفصل األول بتسليط الضوء على الزيادة في التنوع الوراثي 
القمح  حتسني  برنامج  اعتمدها  أصناف  في  األليلي  والغنى 
الطري الربيعي التابع للمركز الدولي لتحسني الذرة الصفراء 
والقمح. ولكثير من األقارب البرية للمحاصيل عادة عشبية، 
كما تزدهر في مناطق مضطربة أو أخرى مزروعة مما يجعلها 
التنوع  عن  القليل  سوى  يعرف  ال  أنه  إال  االنتشار،  واسعة 

الوراثي في تلك العشائر العرَضية. 
ويغيب التقدم في التجديد لدى كثير من اجملموعات القطرية 
للموارد الوراثية للقمح )حوالي 10 باملائة من اجملموعات على 

لسالمة  األكبر  الوحيد  التهديد  ولعله  العاملي(،  املستوى 
مدخالت القمح املوجودة في حيازة بنوك وراثية مهمة. كما 
يشكل االفتقار إلى التمويل العامل املعيق بصفة رئيسة.37

القطرية،  التقارير  في  وردت  التي  اخملاوف  عن  األمثلة  ومن 
للقمح؛38 وفقد  احمللية  تدريجي للسالالت  اختفاء  نذكر: ثمة 
جميع األصناف البدائية للقمح؛39 وإحالل أصناف حديثة محل 
أصناف قدمية للقمح في مناطق إنتاج رئيسة لهذا احملصول.40 

الفجوات واألولويات 

تبعاً  واألصناف  احمللية  بالسالالت  الرئيسة  الفجوات  ترتبط 
في  بإيجاز  ذكره  ورد  ما  وهذا  اجلمع،  عمليات  مديري  لرأي 
الفصل الثالث. إال أن املستخدمني الرئيسني للموارد الوراثية 
للقمح يشيرون إلى احلاجة للمزيد من عشائر اخلرائط الوراثية 
األقارب  من  أوسع  طيٍف  مع  الوراثية،  واخملزونات  والطافرات 
البرية. وهذا التباين في إدراك الوظيفة الرئيسة للمجموعات 
الوراثية  األصول  ومستخدمي  الوراثية  البنوك  مديري  بني 
التنوع.41 كما يعتبر متثيل األقارب  يعقد عملية تقييم حالة 
وهنالك  اجملموعات،  في  نسبياً  ضعيفاً  للمحصول  البرية 
التنوع  مستوى  أما   43 اجلمع.42،  عمليات  من  مزيد  إلى  حاجة 
الوراثي واتساع نطاق األصل اجلغرافي لألنواع املرتبطة بالبرية 

واحملفوظة في مجموعات راهنة فيعّد منخفضاً. 
 وتتمثل إحدى سيناريوهات التغير املناخي في ارتفاع درجات 
القمح  حملصول  مفيداً  يكون  قد  ما  وهذا  اإلقليمية.  احلرارة 
في بعض األقاليم، إال أن هذه احلالة قد تخفض من إنتاجية 
هذا احملصول في أقاليم أخرى تكون فيها درجات احلرارة مثلى 
ليتمكن  جديدة  قمح  أصناف  إلى  حاجة  وستظهر  للقمح. 
احملصول من التكّيف مع بيئات متغيرة في الوقت الذي يلبي 
فيه االحتياجات التغذوية لإلنسان. ويعّد حتديد هوية األصول 
الوراثية املتحملة للحرارة ونشرها مسألة ذات أولوية قصوى.44

نسخ األمان 

من  القطرية  اجملموعات  جلّل  بالنسبة  األمان  نسخ  تغيب 
إذ لم تتجاوز نسبة مجموعات القمح املهمة عاملياً  القمح، 
آخر  مكان  في  مجموعتها  كامل  ملضاعفة  خضعت  والتي 
لألمان 10 باملائة، بينما خضع أغلبها ملضاعفة جزئية فقط 

في عني املكان أو غابت تلك املضاعفة كلياً.45

االستخدام 

طبقت  وإن  حتى  البلدان،  بني  كبيراً  تبايناً  اإلنتاجية  تشهد 
لزيادة  فرصة  ثّمة  فإن  وعليه،  متماثلة.  زراعية  ممارسات 
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يكون  عملية  خالل  من  البلدان  من  كثير  في  اإلنتاجية 
مجموعات  وتتزايد  فيها.  مهماً  دوراً  الوراثية  املوارد  جملموعات 
التقدم  مع  متاشياً  وتعقيداً  حجماً  واجلزيئي  الوراثي  اخملزون 
إذ  اجلينومات،  لتحليل  البيولوجية  التكنولوجيا  وسائل  في 
االنتخاب  جانب  )إلى  متزايد  نحو  على  نشرها  إلى  سيصار 
مبساعدة الواسمات على سبيل املثال( وذلك إلعطاء إمكانية 
استخدام فّعال للتباين الوراثي املتوافر في مجموعات األصول 

الوراثية التقليدية.46

دور احملصول في نظم اإلنتاج املستدام 

ينتج القمح لصالح طيف واسع من املستخدمني النهائيني 
املزارعني  من  واسعة  لشريحة  واجلوهري  الرئيس  الغذاء  وهو 
من  باملائة   16 يوفر  كما  العالم.  في  الفقراء  واملستهلكني 
لإلنسان  الغذائية  الوجبات  في  املتوافرة  احلريرات  إجمالي 
أكبر سلعة غذائية مستوردة على  النامية، وهو  البلدان  في 
للمساعدات  رئيس  ومكّون  النامية،  البلدان  في  اإلطالق 
الغذائية التي تقدمها البلدان املتقدمة. وقد أسهم انخفاض 
أسعار األغذية ومعها القمح في البلدان النامية، بفعل زيادة 
اإلنتاج العاملي، في خفض نسبة الفقراء في البلدان النامية.47

ألف 4-2-2 حالة املوارد الوراثية لألرز 

إلى   1996 من  الفترة  خالل   )Oryza sativa( األرز  غلة  حققت 
العالم  مستوى  على  باملائة   14 حوالي  بنسبة  زيادة   2008
)الشكل ألف4-1(. ففي عام 2008، بلغ اإلنتاج العاملي من األرز 
أما  685 مليون طن زرعت فوق مساحة 159 مليون هكتار.48 
البلدان األعلى إنتاجاً لألرز فكانت الصني )28 باملائة من اإلنتاج 
العاملي( والهند )22 باملائة( وإندونيسيا )9 باملائة( وبنغالديش 

)7 باملائة( وفييت نام )6 باملائة(. 
ملورثات  مصدراً  األولية  الوراثية  التجميعة  شكلت  وقد 
املستأنسني  النوعني  من  وتألفت  والبحوث.  للتربية  مفيدة 
اآلخرين O. glaberrima و O. Rufipogan وعديد من األنواع البرية 
)ألف(، ميكن تهجينها  ذات جينوم مشترك  األخرى، جميعها 
الثانوية  الوراثيتان  التجميعتان  أما   49.O. sativa مع  طبيعياً 
اجلينوم  غير  جينوم  ذات  أرز  أنواع  تضّمان  واللتان  والثالثية، 
للمورثات،  كمصدرين  اعتبارهما  بإمكانية  فتتسمان  )ألف(، 
األرز.50  املورثات في  إدخال  فيه صعوبة  ثبتت  الذي  الوقت  في 
اجلنني  وإنقاذ  املآبر  زراعة  تقنيتي  استخدام  املمكن  من  لكن 
الدولي  املركز  وفي  الهجني.  عقامة  على  للتغلب  بفعالية 
للزراعات املدارية متّ توليد سالالت تربية متقدمة من تهجينات 
ما بني O. sativa و O. latifolia )جينومات CCDD( وتوزيعها على 
الالتينية.51  أمريكا  في  الزراعية  للبحوث  وطنية  مؤسسات 

حالة احلفظ في املوطن الطبيعي 

والهادي  آسيا  في  احملتملة  الوراثية  احملميات  مواقع  ـُددت  ح
بالنسبة ألنواع O. longiglumis و O. minuta و O. Rhizomatis و 
O. schlechteri والتي متثل أقارب برية للمحاصيل تتسم بأولوية 

في  وورد  الطبيعي.  املوطن  في  احلفظ  صعيد  على  قصوى 
التقارير أن فييت نام  تبذل جهوداً رامية إلى حفظ السالالت 
احمللية واألقارب البرية للمحاصيل خارج مناطق محمية بهدف 
العاملية.52 الزراعي لألرز ذي األهمية  البيولوجي  التنوع  حفظ 

حالة احلفظ خارج املوطن الطبيعي 

يزيد  ما  في  مدخل   775 000 قرابة  حفظ  عامة  بصورة  يتّم 
على 175 مجموعة خارج املوطن الطبيعي. لكن حتفظ قرابة 
وراثية  بنوك  احليازات هذه في خمسة  باملائة من إجمالي   44
تقع في آسيا.53 ويتّم عموماً متثيل السالالت احمللية واألصناف 
والوراثية  الوراثية  اخملزونات  وكذلك  احملسنة،  واحلديثة  القدمية 
لألرز.  الوراثية  األصول  مجموعات  في  جيد  بشكل  اخللوية 
ضعيفاً  للمحاصيل  البرية  األقارب  متثيل  يعّد  عام،  وبشكل 
التي  تلك  باستثناء  الطبيعي  املوطن  خارج  مجموعات  في 
املوجودة في حيازة املعهد الدولي لبحوث األرز واملعهد الوطني 

للتكنولوجيا البيولوجية الزراعية في جمهورية كوريا. 

التآكل والضعف الوراثي 

تشتمل عينة من اخملاوف التي أثارتها التقارير القطرية على: 
اتساقاً  أكثر  أصناف  إلى  األرز  أصناف  حتول  على  يدل  تقييم 
وسالالت  أصناف  اختفاء  وحقيقة  وراثياً،54  أضعف  وبالتالي 
التجميعة  في  برية  أنواع  وانقراض  لألرز،55  معينة  محلية 
الوراثية األولية.56 أما األسباب التي أشير إليها فاشتملت على 
األصناف  واستبدال  كاجلفاف،  املؤاتية  غير  املناخية  الظروف 
وفقد  مبكر،  بنضوج  تتسم  الغلة  عالية  أصناف  بإدخال 
احلكومية  السياسات  تعمل  ال  البلدان  بعض  ففي  املوائل. 
على تسهيل جمع األصول الوراثية وبالتالي ال تسهل توصيف 

واستخدام األقارب البرية لألرز. 

الفجوات واألولويات 

ثّمة حاجة إلى املزيد من عمليات اجلمع لتحقيق متثيل أفضل 
لألنواع البرية في البنوك الوراثية من جميع مستويات البنوك 
وشبكات  املوجودة  البرية  املدخالت  جتديد  وكذلك  الوراثية، 
البنوك  البرية بني عديد من  األنواع  اقتسام مسؤولية حفظ 

الوراثية ومراكز البحوث التي تقوم بحفظها.57 



التقرير الثاني عن حالة املوارد الوراثية النباتية في العالم

امللحق الرابع

316

نسخ األمان

في معظم  كاٍف  غير  األمان  نسخ  ووضع  البذور  إكثار  يعتبر 
مجموعات األرز.58

االستخدام 

املتعلقة  املتطورة  والتسهيالت  البروتوكوالت  شأن  من 
باحلفظ، إلى جانب توصيف األصول الوراثية بطريقة منتظمة 
بدرجة أكبر تعزيز استخدام املدخالت )كمدخالت األرز الدبق( 
ـُخزن بشكل جيد في نظم من الرطوبة واحلرارة ذات  التي ال ت

شروط التخزين التقليدية.59 

ألف 4-2-3 حالة املوارد الوراثية للذرة الصفراء

الصفراء  الذرة  غالل  زادت   ،2008 إلى   1996 من  الفترة  خالل 
زرع  فقد   .)1-4 ألف  )الشكل  باملائة   21 بنسبة   )Zea mays(
محصول الذرة الصفراء فوق مساحة تنوف على 161 مليون 
متخطياً  طن،  مليون   823 بلغ  عاملياً  إنتاجاً  معطياً  هكتار 
منذ  اإلنتاج  كمية  حيث  من  والقمح  األرز  محصولي  بذلك 
1995. 60 وكانت البلدان اخلمسة األعلى إنتاجاً للذرة الصفراء 
عام 2008 هي الواليات املتحدة )37 باملائة من اإلنتاج العاملي( 
باملائة(   3( واملكسيك  باملائة(   7( والبرازيل  باملائة(   20( والصني 

واألرجنتني )3 باملائة(.61
الذرة  أنواع  على  األولية  الوراثية  التجميعة  وتشتمل 
الذرة  تهّجن معها  التي  الريانة،  والذرة   )Zea mays( الصفراء 
الصفراء بشكل مباشر لتعطي نسالً خصباً. أما التجميعة 
الوراثية الثانوية فتشتمل على أنواع Tripsacum )~ 16 نوعاً(، 
السالالت  بني  توافرها  أما  االنقراض.  خلطر  معرض  بعضها 
احمللية للذرة الصفراء )التي حدد قرابة 300 منها( فيفوق توافر 
كبير  تباين  وهنالك  آخر.62  محصول  أي  في  نظرائها  من  أي 
األكواز  وعدد  النضوج،  حتى  واأليام  النبات،  لطول  بالنسبة 
الهكتار،  في  والغلة  كوز،  كّل  في  احلبات  وعدد  النبتة،  في 
ومجال املناطق املمكن الزراعة فيها من حيث خطوط العرض 
بأنواع حولية  الريانة  الذرة  ومتثل  البحر.  واالرتفاع عن سطح 
ومعمرة ثنائية الصيغة الصبغية )2x=2n=20( وبأنواع رباعية 
املناطق  في  توجد  وهي   ،)40=4x=2n( الصبغية  الصيغة 
وهندوراس  وغواتيماال  املكسيك  من  املدارية  ودون  املدارية 
ونيكاراغوا كعشائر معزولة ذات أحجام متباينة من العشائر، 
عدة  إلى  واحد  هكتار  من  أقل  بني  ما  تتراوح  مساحة  وحتتّل 
فيمتد  الريانة  الذرة  توزّع  أّما  املربعة.  الكيلومترات  مئات من 
القاحلة،  بأمريكا  املعروف  الثقافي  اجلنوبي لإلقليم  اجلزء  من 
في غربي سييرا مادري من تشيهاهوا ووادي غواديانا في دوراجنو 

باملكسيك إلى اجلانب الغربي من نيكاراغوا، مبا في ذلك كامل 
اجلزء الغربي من أمريكا الوسطى.

حالة احلفظ في املوطن الطبيعي 

من األهمية الكبيرة مبكان اليوم العمل على استكمال أخذ 
عينات جغرافية-إيكولوجية من ذرة العالم اجلديد، على اعتبار 
التنوع  في  تآكالً  والسكانية تسبب  االقتصادية  التغيرات  أن 
ذات  التي كانت  املناطق  الصفراء في كثير من  للذرة  الوراثي 
يوم عذراء بعيداً عن املستوى احلديث من املمارسات الزراعية 

والبستانية واحلرجية والصناعية.65

حالة احلفظ خارج املوطن الطبيعي 

في الوقت الذي تنخفض فيه نسبياً مساحة املناطق التي لم 
جُترَ فيها عمليات جمع شاملة، جند أن الذرة الصفراء لم جتمع 
أمريكا  من  وأجزاٍء  األمازون  حوض  من  بقاٍع  من  كاٍف  بشكل 
الوسطى، وال حتى الذرة الشمعية من جنوب شرق آسيا. كما 
ال يتّم متثيل السالالت النقية املدارية للقطاع العام أو اخلاص 
بشكل جيد في اجملموعات، وال حتى الهجن املهمة )أو زياداتها 
أهمية  البرية   Tripsacum و   Zea أنواع  وحتمل  اإلجمالية(.66 
ـُمثل جيداً  محتملة للتباين الوراثي للذرة الصفراء، إال أنها ال ت
في اجملموعات، مع كّم محدود من املدخالت املتوافرة. ويعّد مركز 
التعاون في اخملزون الوراثي للذرة بجامعة إلينوي البنك الوراثي 
ومخزونات  الصفراء  الذرة  طافرات  على  يحتوي  الذي  الرئيس 
غير  الريانة  الذرة  متثيل  ويعّد  صبغية.67  ومخزونات  وراثية 
متساو ويفتقر إلى الكمال في معظم البنوك الوراثية.68 أما 
اجملموعات الرئيسة للذرة الريانة فهي تلك املوجودة لدى املعهد 
الوطني للبحوث الزراعية والغابات والثروة احليوانية وجامعة 
والقمح  الصفراء  الذرة  لتحسني  الدولي  واملركز  غواديالجارا 
في املكسيك، وكذلك في مجموعات وزارة الزراعة األمريكية 
الزراعية في الواليات املتحدة األمريكية.69 - خدمات البحوث 

التآكل والضعف الوراثي 

التباين  النادر عن  املثال  فإن  للقمح،  بالنسبة  احلال  كما هي 
الوراثي املتطور يكمن في زيادة التنوع الوراثي والغنى األليلي 
في أصناف معتمدة من برنامج حتسني الذرة الصفراء التابع 
)الفصل  والقمح  الصفراء  الذرة  لتحسني  الدولي  للمركز 
بلدان فردية عن  النمطي فيتجلى في تقرير  املثال  أما  األول(. 
فقد أصناف وسالالت محلية أقدم.70 وأما السبب السائد الذي 
ورد ذكره في التقارير فهو استبدال األصناف اجلديدة باألصناف 
التقليدية. وتعّد جميع عشائر الذرة الريانة معرضة للتهديد. 
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الفجوات واألولويات

ثّمة حاجة إلى تأسيس محميات وطنية ودولية حلماية األجزاء 
وغواتيماال  بالساس  في  الريانة  الذرة  سالالت  من  املتبقية 
على  احملافظة  مواصلة  ويجب  ونيكاراغوا.  وهوهوتينانغو 
الطبيعي  املوطن  خارج    Tripsacum لـ  الراهنة  احلديقة 
والقمح في  الصفراء  الذرة  الدولي لتحسني  للمركز  التابعة 
تاللتيزابان، موريلوس، مع تأسيس حديقة نسخ مضاعفة في 
استوائية(.  بيئة  ذات  منخفضة  منطقة  أي  في  )أو  فيراكروز 
من  بالقرب  أخرى    Tripsacum حديقة  تأسيس  ميكن  كما 
أفريقيا.  في  املدارية  للزراعات  الدولي  للمعهد  الرئيس  املقر 
لعشائر  الطبيعي  املوطن  في  رصد  بعمليات  القيام  ويجب 
اجلنس،  تنوع  مركز  وغواتيماال،  املكسيك  في    Tripsacum

واجلنوبية، حيث توجد  الوسطى  أمريكا  بلدان أخرى في  وفي 
  Tripsacum حدائق  إغناء  ويجب  ومتوطنة.  منتشرة  أنواع 
كما  البرية،  في  املوجود  بالتنوع  الطبيعي  املوطن  خارج 
الفريدين.72 املوقعني  هذين  بني  التعاون  نطاق  توسيع  يجب 

أن  جند  موجز،  بشكل  الثالث  الفصل  في  جاء  ملا  وتبعاً   
الصفراء  الذرة  مجموعات  في  احملددة  الرئيسة  الفجوات 
املوجودة خارج املوطن الطبيعي تشتمل على هجن وسالالت 
نقية استوائية، إضافة إلى فجوات ناجمة عن فقد مدخالت 
التي  دومينيكا  مجموعة  كامل  كفقد  اجملموعات؛  من 
الدولي  اجمللس  قبل  من  اجملموعة  املواد  معظم  على  حتتوي 
أما  املنصرم.  القرن  سبعينات  في  النباتية  الوراثية  للموارد 
احملصولي  للتنوع  العاملي  االستئماني  الصندوق  إستراتيجية 
غياب  على  خاص  بشكل  فشددت  الصفراء  بالذرة  املتعلقة 
هجن وسالالت نقية تابعة للقطاع اخلاص )غير تلك اخلاضعة 
التي خرجت من حماية األصناف  أو  النباتية  حلماية األصناف 

النباتية( من بنوك وراثية.73
من  األساسية  الفرعية  اجملموعات  لتحديد  حاجة  وثمة 
في  خبرات  على  يعتمد  ال  هذا  لكن  الصفراء،  الذرة  سالالت 
مجال اإلجراءات اإلحصائية فحسب، بل يعتمد بشكل رئيس 
على  وكذلك  واملدخالت،  السالالت  تصنيف  في  خبرات  على 
معقولة  قرارات  إلى  للتوصل  املطلوبة  البيانات  منط  توافر 

تتعلق بالتصنيف.74 
وبينما تعّد تغطية الذرة الصفراء في العالم اجلديد جيدة 
حيازات  من  باملائة   10 قرابة  أن  جند  الوراثية،75  البنوك  في 
العالم اجلديد بحاجة إلى التجديد.76 ولعّل إعادة جمع عينات 
األحيان،  بعض  في  جتديدها  من  منطقياً  أكثر  يكون  كافية 
التي  وتلك  املرتفعات،  احمللية في  بالنسبة للسالالت  السيما 
تنمو في مناطق غير متأثرة ببرامج التنمية )معظم مناطق 
مرتفعات  من  وكثير  املكسيك،  في  وتشياباس  أواكساكا 
أمريكا الوسطى، ونسبة كبيرة من األنديز في األرجنتني ودولة 

بوليفيا متعددة القوميات وشيلي وإكوادور وكولومبيا وبيرو(. 
ويجب أن يعطى جمع املعرفة احمللية أولوية في جميع عمليات 

إعادة جمع العينات.77
وهنالك حاجة إلى مزيد من عمليات جمع األنواع البرية إلى 
احلال  الطبيعي. فكما هي  املوطن  في  جانب جهود حفظها 
بالنسبة لبعض السالالت احمللية، جند أن إعادة جمع أنواع برية 

غالباً ما يكون أكثر فعالية من جتديدها.78

نسخ األمان 

البنوك  مدخالت  ملعظم  األمان  نسخ  إنشاء  شبكة  تبوأت 
من  القليل  أن  إال  مكانها.  اجلديد  العالم  في  الوراثية 
املدخالت املوجودة في اجملموعات الوطنية للعالم القدمي ميلك 
متوافرة  غير  منها  وكثير  الدولية؛  املراكز  في  داعمة  نسخاً 
أحياناً(.  البالد  داخل  من  )وحتى  البالد  خارج  من  ملستخدمني 

كما يغيب ضمان وجود جتديد دوري لها في الغالب.79 
  وثّمة نسخة داعمة لألمان لقرابة 85 باملائة من مجموعات 
اخملزون الوراثي لدى املركز الوطني حلفظ املوارد الوراثية التابع 
لوزارة الزراعة األمريكية، في فورت كولينز، كولورادو بالواليات 

املتحدة األمريكية.80
 وعلى اعتبار أن التنوع الوراثي للذرة الريانة و Tripsacum  ذو 
صلة ببحوث الذرة الصفراء وجهود التربية املتعلقة بإنتاجية 
الذرة الصفراء ونوعيتها التغذوية وإنتاج الطاقة البيولوجية 
واستخدامات أخرى، يعّد توافر نسخة داعمة لهذه املواد خارج 

موطنها الطبيعي مسألة جوهرية.81

التوثيق والتوصيف والتقييم 

يفتقر توثيق املواد املوجودة في مجموعات وطنية إلى االتساق 
من  في عديد  وجوده  عن  أحياناً، فضالً  بالضعف  يتسم  وقد 
أو  جيد  بشكل  عليها  احملافظة  تتّم  ال  التي  البيانات  قواعد 
الوصول إليها بسهولة. كما يفتقر أيضاً إلى توحيد املقاييس 
في  فتتمثل  إحلاحاً  األكثر  املشكلة  أما  البيانات.  قواعد  في 
توحيد شتى نظم اخملتصرات والترقيم املستخدمة للمدخل 
عينه. ويعّد نظام شبكة املعلومات املتعلقة باملوارد الوراثية 
في الواليات املتحدة النظام الوحيد الذي ميكن الدخول إليه عبر 
اإلنترنت.82 ومن املتوقع إحداث نظام عاملي للمعلومات اخلاصة 
حتسني  على  خاص  بشكل  سيعمل  حيث  الصفراء،  بالذرة 
قاعدة  إنشاء  ولعّل  التجديد.  عملية  في  التقدم  مستوى 
الريانة.83  للذرة  بالنسبة  مفيداً  سيكون  منفصلة  بيانات 
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االستخدام 

مباشر  غير  إجراءاً  الوراثية  األصول  مدخالت  توزيع  يعّد 
وتشكل  احملاصيل.  لتحسني  الوراثية  املوارد  الستخدام 
مجموعة الذرة الصفراء املوجودة لدى املركز الدولي لتحسني 
الذرة الصفراء والقمح واحدة من أكبر اجملموعات املوجودة في 
العالم )وهي الثانية فقط بعد اجملموعة الوطنية املكسيكية(، 
حيث وصل توزيعها إلى ذروته عام 1989، أعقبه انخفاض صرف 
خالل عام 1995. لكن ظهرت زيادة في توزيع املدخالت من 1996 
باستخدام  االهتمام  جتدد  إلى  يشير  الذي  األمر   ،2004 حتى 
األصول  استخدام  في  زيادة  حتدث  وقد  الوراثية.85  األصول 
الوراثية من خالل تكنولوجيا متطورة لتوزيع الـ )دنا( نفسه.86

أما املعوقات التي أشير إليها بخصوص استخدام املدخالت 
توافر  وعدم  امللكية  على جوانب  فتشتمل  أوسع  نطاق  على 
اخملاوف  بفعل  عقبات  يواجه  املدخالت  فتوزيع  كافية.  كوادر 
حاجة  هنالك  أن  كما  الفكرية.87  امللكية  بحقوق  املتعلقة 
جادة إلى تدريب جيل جديد من اخملتصني في حفظ واستخدام 

األصول الوراثية للذرة الصفراء. 

دور احملصول في نظم اإلنتاج املستدام

للذرة  الوراثية  التقييم اإلستراتيجي ملدخالت األصول  يحمل 
الصفراء إلى جانب التحسني الوراثي أهمية لتحقيق مستوى 
البيئة،  وحماية  الفقر  من  واحلّد  الغذائي  األمن  من  أعلى 
السيما في أفريقيا جنوب الصحراء وفي مناطق محلية من 

القارة األمريكية.89

ألف4-2-4 حالة املوارد الوراثية للذرة البيضاء

 )Sorghum bicolor( لم يطرأ تغيير يذكر على غلة الذرة البيضاء
عام  ففي  ألف1-4(.  الشكل  )انظر   2008-1996 الفترة  خالل 
هكتار،  مليون   45 مساحة  فوق  البيضاء  الذرة  زرعت   ،2008
الذرة  وتستخدم  طن.90  مليون   66 بلغ  عاملياً  إنتاجاً  معطية 
البيضاء بشكل رئيس لالستهالك البشري في أفريقيا والهند 
األمريكية.  املتحدة  والواليات  الصني  في  للحيوانات  وكعلف 
أما أكبر خمسة بلدان إنتاجاً لهذا احملصول عام 2007 فكانت 
العاملي(  اإلنتاج  من  باملائة   18( األمريكية  املتحدة  الواليات 
ونيجيريا )14 باملائة( والهند )12 باملائة( واملكسيك )10 باملائة( 

والسودان )6 باملائة(. 
وتتألف التجميعة الوراثية األولية من S. bicolor وسالالتها 
الكثيرة، مع عديد من األنواع األخرى، حيث يعتمد عددها على 

معامالت تصنيفية.91

حالة احلفظ خارج املوطن الطبيعي 

الدولي  املعهد  لدى  البيضاء  الذرة  مجموعات  معظم  توجد 
القاحلة  شبه  املدارية  املناطق  مبحاصيل  املتعلقة  للبحوث 
الزراعة  لوزارة  التابعة  النباتية  الوراثية  املوارد  حفظ  ووحدة 
تليها  احملاصيل،  إلدخال  اجلنوبية  اإلقليمية  احملطة  األمريكية، 
اجملموعات املوجودة لدى معهد موارد األصول الوراثية النباتية 
في  النباتية  الوراثية  للموارد  الوطني  واملكتب  الصني  في 
الهند. إضافة إلى 30 مؤسسة أخرى حتتفظ مبجموعات ذرة 
بشكل  وطنية  )مجموعات  الطبيعي  موطنها  خارج  بيضاء 
مدخل  على000 235  يزيد  ما  حفظ  يتّم  وباجململ،  رئيس(. 
عالية  درجة  بوجود  ويعتقد  برية.92  مواد  مدخل   4 700 منها 
عن  ناهيك  اجملموعات،  بني  للمدخالت  املضاعفة  النسخ  من 
سالالت  من  رئيس  بشكل  تتألف  التي  الصينية  اجملموعة 

محلية صينية.93

التآكل والضعف الوراثي

في مالي، اختفى 60 باملائة من األصناف احمللية للذرة البيضاء 
في منطقة واحدة خالل العشرين سنة الفائتة وذلك بسبب 
الصفراء،  الذرة  زراعة  وإدخال  القطن،  إنتاج  في  التوّسع 
القرى،  إحدى  وفي  احملصول.  لزراعة  املتوافرة  املنطقة  وإشباع 
أدّى نشر صنف محّسن إلى إقصاء ثالثة أصناف محلية للذرة 
األخرى  األفريقية  البلدان  البيضاء.94 كذلك أشارت عديد من 
أيضاً في تقاريرها إلى أن األصناف احملسنة حلت محل احمللية.95 
األصناف  في  فقٍد  عن  الكشف  يتم  لم  فأنه  النيجر  في  أما 
اجلمع.96  بعثات  في  املزارعني  حقول  من  احمللية  والسالالت 
وفي اليابان، توقفت زراعة الذرة البيضاء متاماً، غير أن أصناف 

املزارعني قد جمعت لتوضع في البنك الوراثي الوطني.97

الفجوات واألولويات

يحتاج عدد هائل )000 28( من املدخالت إلى جتديد عاجل، إال أن 
العقبات تشتمل على جوانب تتعلق باحلَْجر وأخرى ذات صلة 

بطول فترة النهار وتكاليف اليد العاملة والقدرات.98
وثمة حاجة إلى أخذ عينات إيكولوجية ألسالف برية وسالالت 
محلية لـ S. bicolor في كّل من مراكز تنوعها األولية والثانوية 
عمليات  من  مزيد  إلى  كذلك  حاجة  تظهر  كما  والثالثية.99 
اجلمع واحلفظ لألقارب البرية القريبة.100 وقد لوحظت فجوات 
في التغطية اجلغرافية لغرب أفريقيا، وأمريكا الوسطى وآسيا 
واجلنوب.101 دارفور  في  للسودان  وكذلك  والقوقاز،  الوسطى 
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نسخ األمان 

يتّم  وال  أخرى.  إلى  مجموعة  من  األمان  نسخ  حالة  تتباين 
تخزين سوى تسع مجموعات في ظروف تخزين طويلة األجل 
)أو قريبة منها(، وال توجد نسخ داعمة سوى لثمان منها في 
املتعلقة  للبحوث  الدولي  املعهد  اقترح  وقد  آمنة.102  ظروف 
إجمالي  مضاعفة  القاحلة  شبه  املدارية  املناطق  مبحاصيل 
 38  000 من  املؤلفة  لديه  املوجودة  البيضاء  الذرة  مجموعة 
مدخل إليداعها في القبو الدولي للبذور في سفالبارد و بذلك 

أرسل 000 13 مدخل إليه.103

التوثيق والتوصيف والتقييم

في الوقت الذي تتوافر فيه بيانات التسجيل ملعظم املدخالت، 
جند أن نظام التصنيف املستخدم يتباين بشدة بني املؤسسات 
صعبة.  مسألة  مضاعفة  نسخ  إنشاء  استهداف  يجعل  مما 
وثّمة مستوى معقول لتوثيق بيانات التصنيف إلكترونياً، إال 
إلى  الوصول  التقييم.104 كما ال ميكن  بيانات  إلى  ـُفتقر  ي أنه 

جّل البيانات عبر اإلنترنت.105

االستخدام 

يعّد تبادل األصول الوراثية محدوداً وهو ما ينعكس بالتالي على 
أمام استخدامها فتتمثل  األخرى  املعوقات  أما  استخدامها. 
املدخالت،  في  املفيدة  الصفة  إلى معلومات عن  االفتقار  في 
واالنخفاض في برامج التربية، وعدم توافر البذور بشكل كاف، 
إلى جانب ضعف التوثيق بني املربني والقائمني على احلفظ.106 
صغيرة  أساسية  وأخرى  أساسية  مجموعات  طّورت  وقد 
اعتماداً على عينات مأخوذة من التنوع الوراثي املتوافر، حيث 
مبقاومة  اخلاصة  الصفة  ذات  املدخالت  لتحديد  استخدمت 

اإلجهادات األحيائية.107
حيث  توزيعاً،  األكثر  هما  األساسيتان  اجملموعتان  وكانت 
املربون  األمريكية  الزراعة  وزارة  من  رئيس  بشكل  استلمهما 
املعهد  وزعها  التي  تلك  استلم  بينما  العام،  القطاع  من 
شبه  املدارية  املناطق  مبحاصيل  املتعلقة  للبحوث  الدولي 
على  )تركيز  املعهد  في  العاملني  الباحثني  العلماء  القاحلة 

حتسني احملاصيل(.108 

دور احملصول في نظم اإلنتاج املستدام 

والعلفية  الغذائية  املصادر  من  املزيد  على  الطلب  زيادة  مع 
احلرارة  ودرجات  املياه  شح  حتديات  تواجه  بيئات  من  املوثوقة 
املرتفعة، جند أن للذرة البيضاء دوراً بارزاً ملا تّتسم به من قدرة 

واسعة على التكّيف وبفعل استخداماتها املتنوعة.109

ألف 4-2-5 حالة املوارد الوراثية للكاسافا 

زيادة  الكاسافا  غلة  أظهرت   ،2008 وحتى   1996 عام  منذ 
صافية بلغت 2,7 طن/هـ )الشكل ألف4-2(. ففي عام 2008، 
زرعت الكاسافا )Manihot esculenta( فوق مساحة 19 مليون 
هكتار، حيث أعطت إنتاجاً عاملياً وصل إلى 233 مليون طن.110 
وتعّد الكاسافا محصوالً أساسياً لتحقيق األمن الغذائي في 
معظم املناطق األفريقية. ففي عام 2008، جاء 51 باملائة من 
اإلنتاج العاملي لهذا احملصول من أفريقيا. أما البلدان اخلمسة 
األولى في إنتاج الكاسافا فكانت النيجر )19 باملائة من اإلنتاج 
العاملي( وتايلند )12 باملائة( والبرازيل )11 باملائة( وإندونيسيا )9 

باملائة( وجمهورية الكونغو الدميقراطية )6 باملائة(. 
 70 ومن  املزروعة  الكاسافا  من  الوراثية  التجميعة  وتتألف 
على  اعتماداً  وذلك  البرية،  الكاسافا  أنواع  من  نوع   100 إلى 
وستبقى  كانت  احمللية  السالالت  لكّن  األصنوفي.  التصنيف 
املصادر الرئيسة للمورثات وتوليفات املورثات ألصناف جديدة. 
قبيل  )من  لالهتمام  مثيرة  صفات  فتوفر  البرية  األنواع  أما 
التحمل للتدهور الفيزيولوجي بعد احلصاد، واحملتوى املرتفع من 
البروتني في اجلذور، واملقاومة لآلفات واألمراض(، لكنها تشكل 
حتدياً أمام االستخدام واحلفظ.111 ويعّد اجلنس Manihot واطناً 
في  الوراثي  التنوع  معظم  جند  حيث  األمريكية،  القارة  في 
تلك املنطقة. كما تعّد آسيا وأفريقيا على حّد سواء مركزين 

مهمني ثانويني للتنوع الوراثي.112
عينها  األصناف  من  األولية  الوراثية  التجميعة  وتتألف 
الكاسافا  مع  مباشرة  بتهجينهما  يعرفان  نوعني  ومن 
 )M. Peruviana( و   )M. flabellifolia( خصباً:  نسالً  ويعطيان 
تهّجن  التي  األصانيف  أما  اجلنوبية.113  أمريكا  في  الواطنني 
بصعوبة مع الكاسافا لكنها تعطي بعض النتائج اإليجابية 
 )M. glaziovii( فيها  مبا  الثانوية  الوراثية  التجميعة  فتشكل 
114.)M. Pilosa( و )M. Aesulifolia( و )M. Pringlei( و )M. Dichotoma( و

حالة احلفظ في املوطن الطبيعي 

محميات  إليجاد  طويلة  فترة  منذ  املقدمة  املقترحات  رغم 
تلك  أن  إال  للكاسافا،  برية  ألنواع  الطبيعي  املوطن  داخل 

احملميات لم تبصر النور بعد.115

حالة احلفظ خارج املوطن الطبيعي

تتمثل اإلستراتيجية الرئيسة للحفظ في اجملموعات احلقلية، 
أما اجملموعات اخملبرية فتوظف بدرجة أقل في احلفظ، يعقبها 
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الشكل ألف 2-4
الغالل العاملية حملاصيل جذرية ودرنية )طن/هكتار(

1996    1997     1998     1999     2000     2001      2002    2003     2004     2005      2006     2007     2008

البطاطا

الكاسافا

محاصيل جذرية ودرنية أخرى

البطاطا احللوة

17.0

15.0

13.0

11.0

9.0

املصدر: قاعدة البيانات اإلحصائية ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، 2008/1996

البذور كطريقة حلفظ  بالتجميد.116 وقد القى تخزين  احلفظ 
كطريقة  مبشر  لكنه  محدوداً،  اهتماماً  الوراثية  األصول 
حلفظ املورثات وبخاصة لكثير من األنواع البرية التي يصعب 
في  بالبذور  ـُكاثر  ت والتي  بديلة  طرائق  باستخدام  حفظها 
البرية. ومن الواضح أن بذور الكاسافا تقليدية في سلوكها، 
الرطوبة  من  تقليدية  ظروف  في  تخزينها  ميكن  وبالتالي 
املنخفضة ودرجات احلرارة املتدنية.117 وقد أطلق مؤخراً املعهد 
نباتية من خالل  املدارية عملية لتوليد بذور  للزراعات  الدولي 
التلقيح الذاتي للمدخالت في مجموعة الكاسافا. أما النمط 
الوراثي للمدخل فمفقود، لكّن مورثاته محفوظة في البذور 

التي يتّم إنتاجها.118
وقد أّسست معظم البلدان التي تزرع الكاسافا بنكاً وراثياً 
بشكل  البلدان  تلك  جميع  تعتمد  حيث  احمللية،  للسالالت 
رئيس على النباتات املزروعة في احلقل، لكن قد يخضع جزء من 
مجموعتها إلى اإلكثار في اخملتبر أيضاً. ويقوم مركزان دوليان، 
هما املركز الدولي للزراعات املدارية واملعهد الدولي للزراعات 
وآسيا  األمريكية  للقارة  إقليمية  املدارية، بحفظ مجموعات 
الدولي  )املعهد  وألفريقيا  املدارية(  للزراعات  الدولي  )املركز 
 32  000 على  يزيد  ما  ثّمة  عامة،  وبصورة  املدارية(.  للزراعات 
حيث  الطبيعي،  املوطن  خارج  مخزنة  الكاسافا  من  مدخل 
من املتوقع أن تكون نسبة السالالت احمللية منها 32 باملائة.119 

للتنوع  العاملي  االستئماني  الصندوق  أجراها  لدراسة  وتبعاً 
متثل  إضافية كي  تنفيذ عمليات جمع  يجب  فإنه  احملصولي، 
في  األولوية  ذات  البلدان  أما  لألنواع.  الوراثي  التنوع  كامل 
ودولة  والبرازيل  أوغندا  اإلضافية فهي  احمللية  السالالت  جمع 
املتحدة  تنزانيا  وجمهورية  وبيرو  القوميات  متعددة  بوليفيا 
وجمهورية فنزويال البوليفارية وكولومبيا وجمهورية الكونغو 

الدميقراطية وموزامبيق ونيكاراغوا وهايتي.120

الفجوات واألولويات 

ال تعتبر اجملموعات احلقلية بحالة جيدة، حيث ثّمة تراكمات 
أما  التمويل.  في  النقص  بفعل  اخملتبر  مجموعات  داخل 
للحفظ  املرتفعة  التكاليف  في  فتتمثل  الرئيسة  املعوقات 

والفواصل الزمنية القصيرة نسبياً بني التجديد.121
في  ضعيف  بتمثيل  للكاسافا  البرية  األنواع  وحتظى 
مجموعات خارج املوطن الطبيعي من جانب األنواع )زهاء ثلث 
ويشكل  سواء.  حّد  على  والعشائر  فقط(  اجلنس  في  األنواع 
عمليات  من  املزيد  إلى  حاجة  ثّمة  أن  كما  عقبة.  التمويل 
توّسع  بفعل  للخطر  معرضة  األنواع  بعض  تعتبر  إذ  اجلمع، 
الزراعة وفقد املوئل.122 أما وجود برنامج جادّ حلفظ طويل األجل 
للبحوث  البرازيلية  املؤسسة  في  فينحصر  البرية  للكاسافا 
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الزراعية، جامعة البرازيل )جنيب نصار( واملركز الدولي للزراعات 
العشائر للتهديد بفعل  املدارية.123 وتتعرض موائل كثير من 
من  الوسطى  املنطقة  في  الزراعة، السيما  وتوسع  التحّضر 
البرازيل. كما تضعف عمليات اجلمع واحلفظ الفعالة بسبب 
ويعّد  السالالت.  تطور  وعلم  بالتصنيف  املعرفة  إلى  االفتقار 
ويحتاج  الطبيعي صعباً  العشائر خارج موطنها  تلك  حفظ 

إلى بحوث مكثفة إلرساء أسس بنوك وراثية فعالة وآمنة.124

نسخ األمان

تعّد نسخ األمان غير كاملة.125 

التوثيق والتوصيف والتقييم 

ويعّد  وطنية.  في مجموعات  التوثيق  من  يسير  يتوافر شيئ 
إيجاد قاعدة بيانات عاملية مسألة ذات أولوية ملحة.126

االستخدام 

الوراثية  لألصول  الدولي  التبادل  في  بلدان  بضعة  تنخرط 
للكاسافا بشكل منتظم.127 أما املعوقات الرئيسة الستخدام 
تلك األصول الوراثية فتتمثل في االفتقار إلى معلومات حول 

املدخالت وصعوبة تبادلها.128 
وضع  على  استخدامها  لتعزيز  املطلوبة  اجلهود  وتشتمل 
دليل ألمراض املدخالت، ووضع بروتوكوالت أفضل للحفظ في 
البذور وفي اخملتبر، وكذلك للحفظ بالتبريد، والختبار القابلية 
مطورة  وبروتوكوالت  اللقاح،  حبوب  حفظ  أجل  من  للحياة 
للزراعات  الدولي  املركز  أطلق  البذور.129وقد  بإنبات  تتعلق 
عملية  املدارية  للزراعات  الدولي  املعهد  مع  بالتعاون  املدارية 
إليجاد مخزونات وراثية نقية جزئياً كمصدر لصفات مرغوبة 

لتسهيل تبادل األصول الوراثية.130
هذا وتتوافر طرائق وضع دالئل للفيروسات التي تنحصر في 
كّل قارة، وهي بحاجة إلى صقل ومن ثّم تتاح على نطاق واسع 

ملديري البنك الوراثي ووكاالت احلَْجر.131

دور احملصول في نظم اإلنتاج املستدام

تشكل الكاسافا أحد أكثر احملاصيل فعالية في إنتاج الكتلة 
هذا  أن  جند  احملاصيل،  من  كثير  مع  فباملقارنة  البيولوجية. 
احملصول يتفوق في ظروف دون مثالية، إلى جانب قدرته على 

حتمل ظروف اجلفاف. 
وال يزال معظم إنتاج الكاسافا يعتمد على أصناف سالالت 
السيما  احلاصل،  السريع  التغيير  الرغم  على  وذلك  محلية، 

كالبرازيل  معينة  بلدان  في  وكذلك  املنصرم،  العقد  خالل 
السالالت  تزال  وال  ونيجيريا.  وكولومبيا  نام  وفييت  وتايلند 
احمللية تستخدم على نطاق واسع في برامج التربية كآباء في 

مشاتل التهجني.132 

ألف 4-2-6 حالة املوارد الوراثية للبطاطا 

بالتقلب من عام آلخر منذ 1995، مع  البطاطا  اتسمت غلة 
الشكل  )انظر  عامة  بصورة  الزيادة  من  شيئاً  أظهرت  أنها 
 18 مساحة  فوق   2008 عام  البطاطا  زرعت  وقد  ألف2-4(. 
مليون هكتار، حيث بلغ اإلنتاج العاملي منها في ذلك العام 314 
مليون طن.133 أما البلدان اخلمسة األعلى إنتاجاً للبطاطا عام 
2008 فكانت الصني )18 باملائة من اإلنتاج العاملي( والهند )11 
املتحدة  والواليات  وأوكرانيا  باملائة(   9( الروسي  واالحتاد  باملائة( 
األمريكية )6 باملائة لكل منهما(.134 وتعّد البطاطا محصوالً 
مهماً لألمن الغذائي وتوليد الدخل في العالم النامي. وفي عام 
التي تعود مبنشئها  البطاطا  العاملي من  اإلنتاج  2005، تفّوق 
إلى بلدان نامية على مستويات اإلنتاج في العالم املتقدم.135 
من  أمناط  أربعة  إلى  الوراثية  التجميعة  تقسيم  وميكن 

األصول الوراثية: 136

الشـائعـة  للبطاطـا  قديـمة(  )وأصنـاف  أصنـاف حديثة   .1
نويع  وهو   )Solanum tuberosum subsp. Tuberosum(

البطاطا األكثر زراعة في العالم؛
2. أصناف محلية، مبا فيها أصناف البطاطا احمللية التي توجد 
على  اعتماداً  نوع   12 إلى  سبعة  )من  التنوع  مركز  في 

املعاملة التصنيفية(؛
وبعض  للدرنات  منتجة  برية  أنواع  من  تتألف  برية،  أقارب   .3
)من  التنوع  مركز  في  وتوجد  للدرنات،  املنتجة  غير  األنواع 

180 إلى 200 نوع اعتماداً على املعاملة التصنيفية(؛ 
4. أصـول وراثيـة أخرى أو مواد بحثية؛ جميـع أمناط اخملزونـات 
واخملزونات  التربية  ونسيالت  البينوعية  كالهجن  الوراثية 

املطورة وراثياً، وما إلى ذلك.

حالة احلفظ في املوطن الطبيعي 

ال يزال املزارعون في مركز منشأ وتنوع احملصول، وبخاصة في 
حفظ  على  يعملون  وبيرو،  القوميات  متعددة  بوليفيا  دولة 
مئات من األصناف احمللية، حيث يسهمون بذلك بشكل فاعل 
الطبيعي  املوطن  في  املزروعة  البطاطا  حفظ  عملية  في 
مستوى  لتحقيق  ملّحة  حاجة  وهنالك   139  ،138 وتقييمها.137، 
أولئك  لدعم  الفعالة  اإلستراتيجيات  فهم  من  أفضل 
األنواع  اليسير عن حالة حفظ  يعرف سوى  املزارعني. كما ال 
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البرية للبطاطا في املوطن الطبيعي، في الوقت الذي تغيب 
فيه اجلهود الرامية إلى حفظ املوائل املهمة لألنواع املتوطنة 

حتى تاريخه. 

حالة احلفظ خارج املوطن الطبيعي 

يوجد على املستوى العاملي قرابة 000 98 مدخل خارج املوطن 
الطبيعي، 80 باملائة منها حتفظ داخل 30 مجموعة رئيسة.140 
خضري  بشكل  أو  نباتية  كبذور  املدخالت  حفظ  يتّم  كما 
أمريكا  مجموعات  وحتتوي  اخملتبر.  في  وكنبيتات  كدرنات 
البرية كما  واألقارب  احمللية  األصناف  من  كثير  على  الالتينية 
حتتوي مجموعات أوروبا وأمريكا الشمالية على أصناف حديثة 

ومواد تربية وكذلك حتتوي على أقارب برية.141 

التآكل والضعف الوراثي 

كان  الزراعة،  حتديث  فقبل  الوراثي:  التآكل  عن  مثال  ثّمة 
املزارعون في جزيرة شيلوي يزرعون من 800 إلى 1000 صنف 
املرء سوى حوالي 270 صنفاً.142  واليوم ال يجد  البطاطا،  من 
وجرى احلديث في التقارير عن ضعف األنواع األنديزية املزروعة 

أما   144،143.)Solanum phureja( من  الصبغية  الصيغة  ثنائية 
إحدى الدراسات التي أجريت مؤخراً حول تأثير التغير املناخي 
فتتنبأ باحتمال انقراض من 7 إلى 13 نوعاً من بني 108 أنواع 

برية للبطاطا خضعت للدراسة.145 

الفجوات واألولويات 

ورد في الفصل الثالث بشكل موجز أن معظم املواد الوراثية 
املفيدة قد جمعت مسبقاً، وأن ثّمة بعض الفجوات املعنوية 
في الوقت الراهن. غير أن معظم مجموعات أمريكا الالتينية 
هذه  فقدت  ما  فإذا  التمويل،  إلى  االفتقار  نتيجة  مهددة 
في  مهمة  فجوات  إلى  يؤدي  أن  شأنه  من  فهذا  اجملموعات، 

مجمل تغطية التجميعة الوراثية في اجملموعات. 
جميع  في  عقبة  التجديد  على  احملدودة  القدرة  وتعّد 
واألصناف  البرية  للمدخالت  بالنسبة  السيما  اجملموعات، 
كبيرة  أهمية  ذات  مسألة  الوراثي  االجنراف  ويصبح  الواطنة. 
الفردية في  األنواع  البرية حيث حتفظ  األنواع  في مجموعات 

عدد قليل جداً من املدخالت.146
وال تنفذ الوظائف اجلوهرية لتحقيق حفظ أمثل كالتجديد 
كاف  بشكل  األمان  نسخ  وإنشاء  الصحة  وضبط  والتوثيق 
البنوك  من  عديد  متلك  ال  كما  الوراثية.  البنوك  من  عدد  في 
إلى(  الوصول  )إمكانية  وروسيا  الالتينية  أمريكا  في  الوراثية 
للبطاطا  الوراثية  أو مرافق كافية لإلبقاء على األصول  خبرة 

سليمة.147
وقد كان مدى عمليات اجلمع اجلديدة ملواد برية ورصد حالة 
حفظ عشائر ضعيفة محلية في مركز التنوع محدوداً جداً 
في السنوات العشر السابقة، حيث لم يتّم متثيل قرابة 30 
نوعاً برياً بعد في اجملموعات، ولعلها ال تزال بحاجة إلى جمع. 
إضافة إلى ذلك، يوجد 25 نوعاً برياً آخر، إذ توجد في اجملموعات 
وكون  األنديز،  منطقة  سياق  ففي  مدخالت.  ثالثة  من  أقّل 
أصناف  هي  املزرعة  مستوى  على  احملفوظة  البطاطا  أصناف 
املناخي  التغير  ومواجهة  اإلقليمي  الغذائي  لألمن  مهمة 
واحلفظ على املدى الطويل، جند أن احلاجة موجودة لتعزيز فهم 
نظم احلفظ داخل املوطن الطبيعي وخارجه تلك النظم التي 

تدعم مصادر املعيشة لدى املزارعني.148 

نسخ األمان

ال توجد تفاصيل كافية عن عدد مدخالت البطاطا التي تتوافر 
لها في الوقت الراهن نسخ أمان.149 

التوثيق والتوصيف والتقييم 

كاملة  غير  اجملموعات  حول  الوطنية  البيانات  قواعد  تعتبر 
جهود  لبذل  حاجة  يخلق  ما  وهو  إليها.  الوصول  ميكن  وال 
خارج  واملزروعة  البرية  األنواع  مجموعات  وتصنيف  لتوثيق 
املوطن الطبيعي وتنوعها املتأّصل داخل النوع وذلك كقاعدة 
انطالق للبحوث املستقبلية حول التآكل الوراثي وفقد األنواع 

واالجنراف الوراثي والسالمة الوراثية.150 

االستخدام 

من  التكّيف  جيدة  وراثية  أصول  استخدام  املربون  يفضل 
األكثر  البطاطا   ،)Solanum tuberosum subsp. tuberosum(
لالهتمام.151  مثيرة  خصائص  ذات  بحثية  مادة  أو  شيوعاً، 
وتستخدم أصول وراثية خارجية للحصول على مزايا عظيمة، 
مع أنه لم يستخدم سوى القليل منها باملقارنة مع االنتشار 

الواسع للمواد املتوافرة. 
التي  الوراثية للبطاطا  وتشير الكمية الكبيرة من األصول 
على  األصول  تلك  استخدام  إلى  املستخدمني  على  وزعت 
بني  توزيعها  في  شاسعة  اختالفات  ثّمة  أن  إال  واسع.  نطاق 
البنوك الوراثية، حيث يتراوح هذا االختالف من 23 إلى 7630 
هذه  يتلقى  من  يقوم  ال  احلظ،  ولسوء  العام.152  في  مدخالً 
املتعلقة  املعلومات  بإرجاع  أو مستخدميها  الوراثية  األصول 
بتقييمهم لألصول الوراثية املطلوبة بشكل دائم إلى البنك 
أمام  خطورة  األكثر  املعوق  أما  لهم.153  قّدمها  الذي  الوراثي 
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املعلومات  إلى  االفتقار  في  فيتمثل  اجملموعات  استخدام 
والتقييم.154  التوصيف  بيانات  وبخاصة  باملدخالت،  املتعلقة 
إرجاع ونشر  االهتمام لضمان  زيادة مستوى  إلى  وثّمة حاجة 
الوراثية  للبنوك  فائدة  من  ذلك  في  ملا  البيانات  هذه  مثل 

املقدمة لها وملا يحقق الفائدة جلميع املستخدمني.155
الوراثية بشكل  العام احمللي من األصول  القطاع  ويستفيد 
متكرر، في الوقت الذي تقدم فيه بعض البنوك الوراثية أعداداً 
كبيرة من املدخالت إلى القطاع اخلاص )شركات التربية(. ففي 
غير  ومنظمات  املزارعون  يستخدم  وكندا،  اجلنوبية  أمريكا 
بشكل  الوطنية  الوراثية  للبنوك  الوراثية  األصول  حكومية 
من  كبيراً  عدداً  الوراثية  البنوك  بعض  توزع  بينما  مكثف، 
املدخالت إلى املستخدمني خارج البالد. وتستخدم املنظمات 
إلنتاج  قدمية  وأخرى  محلية  أصنافاً  واملزارعون  احلكومية  غير 
احملاصيل على مستوى املزرعة في أغلب األحيان، كما يسهمون 
في حفظ األصول الوراثية في املوطن الطبيعي )جتديد وتقييم 

وتخزين( من خالل هذا النشاط.156
وستتمثل الوسيلة التكنولوجية لتعزيز استخدام األصول 
الوراثية في حقائب االختبار للحماية من الفيروسات وتوفيرها 

على نطاق واسع.

ألف 4-2-7 حالة املوارد الوراثية للبطاطا احللوة 

شديداً  تبايناً   1996 عام  منذ  احللوة  البطاطا  غلة  تشهد 
)انظر  من عام إلى آخر، مع اجتاه نحو االنخفاض بشكل عام 
احللوة  البطاطا  زرعت   ،2008 عام  ففي   .)2-4 ألف  الشكل 
معطية  هكتار،  مليون   8 مساحة  فوق   )Ipomoea batatas(
بلدان  أعلى خمسة  أما  مليون طن.158   110 بلغ  عاملياً  إنتاجاً 
باملائة   77( الصني  فكانت   2007 عام  احللوة  للبطاطا  إنتاجاً 
باملائة(   2( وأوغندا  باملائة(   3( ونيجيريا  العاملي(  اإلنتاج  من 

وإندونيسيا )2 باملائة( وفييت نام )1 باملائة(. 
البطاطا  تشكل  نوع،   700 إلى   600 على  اجلنس  ويشتمل 
على  يزيد  ما  يوجد  حيث  الوحيد،  املزروع  النوع  منها  احللوة 
50 باملائة منها في القارة األمريكية. وترتبط البطاطا احللوة 
احللوة  البطاطا  وثيق مع  )Ipomoea( بشكل  لـ  برياً  نوعاً  و13 
التي تنتمي إلى القسم )Batatas(، حيث تعّد جميعها ما عدا 

)littoralis( متوطنة في القارة األمريكية.159

حالة احلفظ خارج املوطن الطبيعي 

املوارد  من  مدخل   35  500 حفظ  العالم  مستوى  على  يتّم 
الوراثية للبطاطا احللوة، حيث توجد 80 باملائة منها في أقل 
سالالت  على  املدخالت  هذه  وتشتمل  مجموعة.160   30 من 
محلية، ومادة محسنة، وأنواع برية لـ )Ipomoea(. أما اجملموعة 

العاملية التي يقوم املركز الدولي للبطاطا في بيرو بحفظها 
وبلدان  بيرو  تعّد  حيث  بلداً،   57 من  مدخالت  على  فتشتمل 
أخرى في أمريكا اجلنوبية والكاريبي )وهي مراكز رئيسة لتنوع 
أن  غير  أهمية.161  األكثر  املسهمة  البلدان  احللوة(  البطاطا 
عن  متخضت  الفائتة  العشر  السنوات  خالل  اجلمع  أنشطة 
لتحل  محسنة،  مواد  كانت  معظمها  فقط،  مدخالً   1041

بعدها السالالت احمللية.162
ويتم حفظ قرابة 162 نوعاً من األقارب البرية للمحاصيل في 
خمس مجموعات كبذور. ثالثة عشر منها يرتبط ارتباطاً وثيقاً 
مع بعضه بشكل خاص، ويحتل محور تركيز جهود احلفظ.163

الفجوات واألولويات 

يشير الفصل الثالث إلى حتديد الفجوات املهمة في اجملموعات 
على الصعيد اجلغرافي وكذلك على صعيد الصفات بالنسبة 

للبطاطا احللوة. 
وثمة تراكمات في جتديد معظم اجملموعات حيث يحتاج ما 
نسبته من 50 إلى 100 باملائة من املدخالت في بعض اجملموعات 
إلى جتديد عاجل. وبالنسبة للمجموعات التي حتتوي مدخالت 
عاجل  جتديد  إلى  األصانيف  من  باملائة   100-20 حتتاج  برية، 
للبذور. كما تفتقر كثير من املدخالت إلى القدرة على التجديد 
من  كثير  أظهرت  وقد  الدفيئة.164  ظروف  في  أو  اخملتبر  في 
اجملموعات انتكاسات ومعوقات في وظائف تتعلق على سبيل 
املثال بصحة النبات والتوثيق والتجديد وإنشاء نسخ أمان.165

التوثيق والتوصيف والتقييم 

وبعضها  اجملموعات،  لنصف  محوسبة  بيانات  قواعد  ثّمة 
ميكن الوصول إليه عبر اإلنترنت. إال أن هنالك حاجة لتوحيد 

املقاييس بهذا اخلصوص.166

االستخدام 

أن  األمثل  املستوى  إلى  احلفظ  بروتوكوالت  حتسني  شأن  من 
يعزز استخدام املدخالت.

دور احملصول في نظم اإلنتاج املستدام 

أيضاً  وتزرع  معمراً،  استوائياً  احللوة محصوالً  البطاطا  تعتبر 
كمحصول حولي في املناطق ذات املناخ املعتدل، وكذلك في 

أكثر من 100 بلد.168
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ألف 4-2-8 حالة املوارد الوراثية للفاصولياء الشائعة

 )Phaseolus vulgaris( الشائعة  الفاصولياء  غلة  حافظت 
على استقرارها منذ عام 1996 )الشكل ألف4 -3(. وقد زرعت 
معطية  هكتار  مليون   28 مساحة  فوق  اجلافة  الفاصولياء 
اإلنتاج  )باستثناء   2008 عام  مليون طن   20 بلغ  عاملياً  إنتاجاً 
القادم من زراعتها اخلليطة مع محاصيل أخرى.(169 أما البلدان 
الستة األولى في إنتاج الفاصولياء فهي الهند )19 من اإلنتاج 
واملكسيك  باملائة(   12( وميامنار  باملائة(   17( والبرازيل  العاملي( 

والواليات املتحدة األمريكية )6 باملائة( والصني )5 باملائة(. 
الشائعة  للفاصولياء  األولية  الوراثية  التجميعة  وتتألف 
يوجد  حيث   ،)P. vulgaris( من  برية  وأشكال  أصناف  من 
منطقة  هما  متميزان  جغرافيان  مكونان  التجميعة  لهذه 
استئناس  احتمال  مع  الوسطى،  أمريكا  ومنطقة  األنديز 
الوراثية  التجميعة  أما  منطقة.  كّل  في  مستقل  بشكل 
 )P. Coccineus( و   )P. costaricensis( من  فتتألف  الثانوية 
كّل  تهجينات  تعطي  أن  ميكن  حيث   ،)P. Polyanthus( و 
أي  بذل  بدون  هجيناً  نسالً  الشائعة  الفاصولياء  مع  منها 
جزئياً  عقيماً  يكون  قد  النسل  أن  إال  لإلنقاذ،  تذكر  جهود 
مستقرة  مظهرية  أمناط  استرجاع  مبكان  الصعوبة  ومن 
من  فتتألف  الثالثية  الوراثية  التجميعة  وأما  منه. 
)P. acutifolius( و )P. Parvifolius(، حيث يحتاج تهجني أّي منها 
مع الفاصولياء الشائعة إلى إنقاذ اجلنني إلنتاج النسل.170، 171 

 

حالة احلفظ خارج املوطن الطبيعي 

الرئيسة  اجملموعة  املدارية  للزراعات  الدولي  املركز  لدى  يوجد 
من  باملائة   14 حيازته  في  يوجد  حيث  املدخالت  من  العاملية 
زهاء عددها  البالغ  العالم  في  الوراثية  البنوك  مدخالت 

000 262 مدخل من الفاصولياء الشائعة.172 

التآكل والضعف الوراثي 

التآكل  عن  حديث  القطرية  التقارير  من  عديد  في  ورد 
بصورة  ذات صلة  وأصانيف  الشائعة  الفاصولياء  في  الوراثي 
أصناف عقب تفشي  اختفت  وجه اخلصوص،  وعلى  عامة.173 
اجلفاف  موجات  من  سنوات  ثماني  وعقب  املمرضات،174 

املتكررة،175 واستبدال أصناف مدخلة بها.176

ألف 4-2-9 حالة املوارد الوراثية لفول الصويا 

)Glycine max (L.) Merrill( منذ عام  الصويا  تقلبت غلة فول 
1996 ارتفاعاً وانخفاضاً من عام إلى آخر، لكنها حققت زيادة 
عام  الصويا  فول  زرع  وقد   .)3-4 ألف  )الشكل  عامة  بصورة 
2008 فوق مساحة 97 مليون هكتار معطياً إنتاجاً عاملياً وصل 
إنتاج  في  األولى  اخلمسة  البلدان  أما  مليون طن.177   231 إلى 
فول الصويا عام 2008 فكانت الواليات املتحدة األمريكية )35 

1996    1997    1998    1999     2000     2001     2002      2003    2004    2005     2006    2007   2008

فول الصويا

الفول السوداني

الفاصولياء

بقوليات حبية باستثناء الفاصولياء

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

الشكل ألف4 -3
الغالل العاملية حملاصيل بقولية منتخبة )طن/هكتار(

املصدر: قاعدة البيانات اإلحصائية ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، 1996/ 2008 
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باملائة من اإلنتاج العاملي( والبرازيل )26 باملائة( واألرجنتني )20 
باملائة( والصني )7 باملائة( والهند )4 باملائة(. 

حولياً  نوعاً   20 قرابة  على   )Glycine( اجلنس  ويشتمل 
ومعمراً موزعة بشكل رئيس في أستراليا وآسيا. فالتجميعة 
 ،)G. max( من  مزروعة  أشكال  من  تتألف  األولية  الوراثية 
السلف  يعتبر  )الذي   )G. Soja( و  احلولي،  الصويا  فول  وهو 
 ،)G. gracilis( العشبي  والنوع  املزروع(،  الصويا  لفول  املباشر 
واليابان  وكوريا  الصني  في  لتنويعها  مراكز  توجد  حيث 
أما  األقصى.  الشرق  في  الواقعة  الروسي  االحتاد  ومنطقة 
التجميعة الوراثية الثانوية فتتألف من األنواع البرية األخرى 
الثالثية  الوراثية  التجميعة  تتألف  بينما   ،)Glycine( لـ 
178.)Phaseoleae( البقوليات  قبيلة  إلى  تنتمي  أنواع  من 

حالة احلفظ خارج املوطن الطبيعي 

التابع  للمحاصيل  الوراثية  األصول  موارد  معهد  يقوم 
لألكادميية الصينية للعلوم الزراعية بحفظ اجملموعة العاملية 
الرئيسة التي حتتوي على قرابة 14 باملائة من مدخالت البنوك 
الوراثية في العالم والبالغ عددها حوالي 000 230 مدخل لفول 
الصويا.179 وال يندرج هذا احملصول بني تلك املغطاة باملعاهدة 

الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.180

االجنراف والضعف الوراثي 

مناطق  في  الصويا ضيقة  فول  إلنتاج  الوراثية  القاعدة  بدت 
وفي  والبرازيل.182  األمريكية181  املتحدة  الواليات  جنوب  مثل 
املزروعة  احمللية  السالالت  من  كثير  اليوم  يوجد  ال  الصني 

بطريقة تقليدية سوى في البنوك الوراثية. 

االستخدام 

حول  معلومات  إلى  احلاجة  على  التشديد  متّ   2005 عام  في 
مدى التنوع وتوزعه داخل السالالت احمللية الصينية في سياق 
محافظات  أربع  وبني  داخل  الوراثي  التباين  لتقدير  مسعى 
الوطنية  املؤسسة  لدى  مدخالت  فيها  تتوافر  كانت  صينية 
وقد  األمريكية.  الزراعة  وزارة  النباتية،  الوراثية  للموارد 
واملضخم  األشكال  متعدد  )دنا(  الـ  واسمات  استخدمت 
احملافظات  جميع  من  محلية  سالالت  عشر  مع  عشوائياً 
تعطيها  قد  التي  الفائدة  إلى  أشير  حيث  جغرافياً،  اخملتلفة 
هذه الواسمات في تشكيل مجموعة أساسية. غير أن عدم 
في  الوراثي  البنك  في  احملافظات  بعض  متثيل  في  التساوي 
املناطق  املتحدة األمريكية يعني سوء متثيل لبعض  الواليات 
اجلغرافية في أية مجموعة أساسية متّ جتميعها في الواليات 

املتحدة األمريكية.184
وقد عمل توزع السالالت احمللية في الصني نفسها ومتثيلها 
األساسي في البنك الوراثي الصيني إلى إتاحة الفرصة أمام 
تقييم البنية الوراثية للعشائر في التجميعة الوراثية األولية 
لفول الصويا. وقد نفذ حتليل للتنوع الوراثي وللتمايز الوراثي 
في  املتكرر  البسيط  للتسلسل  موقعاً   59 على  اعتماداً 
1863 ساللة محلية صينية. أما الهدف فكان احلصول على 
معلومات مفيدة لتحقيق إدارة فعالة للمواد في البنك الوراثي 
أجل  من  فعالة  بصورة  احمللية  السالالت  استخدام  وتسهيل 
حتسني فول الصويا. وقد شكلت مواقع التسلسل البسيط 
بني  عنقودية  مجموعات  سبعة  وحددت  أليالً   1160 املتكرر 
السالالت احمللية، حيث يشير هذا املستوى املرتفع من التنوع 
الوراثي إلى أن السالالت احمللية ستكون مبثابة مصادر مهمة 
لتحسني أصناف فول الصويا. أما األليالت النادرة فقد وجدت 
وإمكانية  مرتفع  شكلي  بتعدد  اتسم  الذي  املوقع  عند 
مرتفعة الستخدامه في تصنيف مجموعات األصول الوراثية 
وكذلك كواسمات فريدة. أما ندرة األليالت في مواقع متعددة 
إلى  فتشير  محددة  عنقودية  جملموعة  احمللية  السالالت  في 
فصلها عن سالالت محلية أخرى، وتشير كذلك إلى إمكانية 

إيواء تلك املواقع أليالت نادرة لصفات وظيفية أيضاً.185 
واستخدامها  الصني  وقد متّ جتميع مجموعة أساسية في 

كأرضية لتربية فول الصويا مبساعدة الواسمات.186

ألف 4-2-10 حالة املوارد الوراثية للفول السوداني

عام  منذ   )Arachis hypogaea( السوداني  الفول  غلة  تباينت 
1996 ارتفاعاً وانخفاضاً من عام إلى آخر، لكنها حققت زيادة 
بشكل عام )الشكل ألف4 -3(. وقد زرع الفول السوداني عام 
عاملياً  إنتاجاً  أعطت  هكتار  مليون   25 مساحة  فوق   2008
للفول  منتجة  بلدان  أكبر خمسة  أما  مليون طن.187   38 بلغ 
اإلنتاج  من  باملائة   28( الصني  فكانت   2008 عام  السوداني 
والواليات  باملائة(   10( ونيجيريا  باملائة(   19( والهند  العاملي( 
املتحدة األمريكية )6 باملائة( وميامنار )3 باملائة(. ويعطي الفول 
السوداني زيتاً صاحلاً لألكل عالي النوعية )36 إلى 54 باملائة( 
وبروتيناً سهل الهضم )12 إلى 36 باملائة(. كما يعّد محصوالً 
كمحصول  أو  حبي  بقولي  كمحصول  إما  يزرع  حيث  مهماً، 
نوعاً  الصويا  فول  ويعّد  بلداً.188   113 في  زيتية  بذوراً  يعطي 
يعود  أنه  ويعتقد   )40=4x=2n( الصبغية  الترابيع  متغاير 
مبنشئه إلى إقليم أمريكا اجلنوبية الذي يضّم املناطق اجلنوبية 
من دولة بوليفيا متعددة القوميات وشمال غرب األرجنتني.189 
أقسام،  تسعة  في  تقع  نوعاً   80  )Arachis( اجلنس  ويضّم 
املزروع.  الصويا  فول  على   )Arachis( القسم  يحتوي  حيث 
الثنائية  الصبغية  الصيغة  ذات  البرية   )Arachis( أنواع  وتعّد 
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تربية  لبرامج  مبشرة  مصادر  اجلنوبية  أمريكا  في  املوجودة 
واألمراض.  لآلفات  مقاومة  مورثات  حتتوي  كونها   191 الفول190، 

حالة احلفظ في املوطن الطبيعي 

يعّد جتديد األقارب البرية للفول السوداني مسألة شائكة، إذ 
يتعني وضع إستراتيجيات حلفظ األصانيف البرية لهذا احملصول192 
في املوقع الطبيعي إذا ما أردنا احلديث من وجهة نظر مثالية.

حالة احلفظ خارج املوطن الطبيعي 

لدى  املوجودة  تلك  هي  السوداني  للفول  مجموعة  أكبر  إن 
املدارية  املناطق  مبحاصيل  املتعلقة  للبحوث  الدولي  املعهد 
باملائة   12( مدخالً   15  419 من  تتألف  حيث  القاحلة  شبه 
 128 من إجمالي عدد املدخالت في العالم البالغ عددها 461
مدخالً(. ومن املنظمات األخرى التي في حيازتها أعداداً كبيرة 
لوزارة  التابعة  الزراعية  البحوث  خدمات  نذكر  املدخالت  من 
واملكتب  األمريكية  املتحدة  الواليات  في  األمريكية  الزراعة 
الوطني  واملعهد  الهند  النباتية في  الوراثية  للموارد  الوطني 
األصول  موارد  ومعهد  األرجنتني  في  الزراعية  للتكنولوجيا 
للعلوم  الصينية  لألكادميية  التابع  للمحاصيل  الوراثية 

الزراعية في الصني.193 

التآكل والضعف الوراثي

للتآكل  البرية  واألنواع  احمللية  السالالت  من  الكثير  تتعرض 
أصناف محسنة  إدخال  إلى  تعود  بلدان شتى194 ألسباب  في 
خاص  بشكل  تظهر  لذلك  الطبيعية.  والكوارث  والتحضر 
املنطقة  على  تركز  وحفظ  جمع  إستراتيجيات  إلى  حاجة 
الصيغة  ثنائية  البرية   )Arachis( ألنواع  واملوئل  اجلغرافية 
أمريكا  في  )باء(  و  )ألف(  اجلينوم  إلى  تنتمي  التي  الصبغية 
االنقراض  األنواع خلطر  تلك  تتعرض كثير من  اجلنوبية، حيث 

وال حتظى بتمثيل جيد في اجملموعات املوجودة.195 

نسخ األمان

املناطق  مبحاصيل  املتعلقة  للبحوث  الدولي  املعهد  اقترح 
الفول  مجموعة  من  نسخة  إنشاء  القاحلة  شبه  املدارية 
في  للبذور  الدولي  القبو  إليداعها  لديه  املوجودة  السوداني 
سفالبارد، حيث قام حتى تاريخه بإرسال 550 4 مدخالً إليه.196

التوثيق والتوصيف والتقييم 

ثّمة قواعد بيانات تتعلق بتسجيل وتوصيف وجرد وتوزيع أكبر 
مجموعة من الفول السوداني.197 وقد جرى توصيف قرابة 97 باملائة 
من املدخالت املزروعة لتحديد 50 صفة مورفولوجية-زراعية.198 

االستخدام 

اجملموعة  من  باملائة   10( أساسية  مجموعات  ـُكلت  ش
الكلية( ومجموعات أساسية صغيرة )10 باملائة من اجملموعة 
األساسية، 1 باملائة من اجملموعة الكلية( لدى املعهد الدولي 
وتعمل  القاحلة.  شبه  املدارية  املناطق  في  احملاصيل  لبحوث 
اجملموعة األساسية الصغيرة، املؤلفة من 184 مدخالً، كبوابة 
الستخدام املوارد الوراثية للفول السوداني في برامج حتسني 
الصغيرة  األساسية  اجملموعة  باستخدام  متّ  كما  احملاصيل. 
حتديد أصول وراثية لصفات محددة كمقاومة اجلفاف وامللوحة 
ودرجات احلرارة املنخفضة وكذلك حتديد صفات زراعية وأخرى 

مرتبطة بنوعية البذور.199 

دور احملصول في نظم اإلنتاج املستدام

السوداني  الفول  العاملي من  اإلنتاج  ثلثي  يزيد على  يوجد ما 
في مناطق بعلية موسمية. ويعّد هذا احملصول مناسباً ألمناط 
اإلستراتيجي  التقييم  سيحمل  كما  مختلفة.  محصولية 
التعزيز  إلى جانب  الوراثية للفول السوداني  ملدخالت األصول 
الوراثي أهمية على صعيد زيادة األمن الغذائي واحلد من الفقر 

وحماية البيئة.200

ألف 4-2-11 حالة املوارد الوراثية للمحاصيل السكرية 
                   الرئيسة

والشوندر   )Saccharum officinarum( السكر  قصب  يشكل 
السكري )Beta vulgaris( نوعني أساسيني يستخدمان إلنتاج 
الذي  السكر،  قصب  من  العاملي  اإلنتاج  شهد  وقد  السكر. 
شديداً  تبايناً  املنتج،  السكر  من  باملائة   70 قرابة  يشكل 
من  امتدت  الغالل  في  انخفاض  فترة  مع   1996 عام  منذ 
صافية  زيادة  بعدها  اإلنتاج  ليحقق   ،2003 وحتى   2000 عام 
عام  السكر  قصب  محصول  زرع  وقد   .)4-4 ألف  )الشكل 
عاملياً  إنتاجاً  وأعطى  هكتار،  مليون   24 مساحة  فوق   2008
إنتاجاً  البلدان  أكبر  أما  طن.201  مليون   743  1 بلغ  إجمالياً 
من  باملائة   37( البرازيل  فكانت   2008 عام  السكر  لقصب 
وتايلند  باملائة(   7( باملائة( والصني   20( والهند  العاملي(  اإلنتاج 
منهما(.  لكل  باملائة   3( واملكسيك  وباكستان  باملائة(   4(
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وثّمة عالقات معقدة تربط ما بني التصنيف اخللوي واألنواع 
السكر.  قصب  محصول  بنبات  يعرف  ما  اليوم  تعطي  التي 
فاحملصول يعود إلى منشأ هجني، واحلالة التصنيفية للجنس 
غير مستقرة، مع وجود عدد من محاوالت استئناس احملصول،202 
الوراثية له  التجميعة  الذي يجعل من عمليات تعريف  األمر 
معقدة أيضاً. وهنالك أربعة أنواع في اجلنس )Saccharum( هي: 
)S. officinarum( وهو ‘‘منط’’ القصب من هذا اجلنس وال يعرف في 
 )S. officinarum( وهو السلف البري لـ )S. Robustum(البرية؛ و
)S. robustum(؛  من  أكثر  بدائي  وسلف   ،)S. Spontaneum(و
أنه  الوحيد هو  املنشأ، واالحتمال  و)S. Barberi( وهو مجهول 
لألنواع  املتوقعان  املنفصالن  املنشآن  أما  هجني.  منشأ  من 
املستأنسة فهي الهند وبابوا غينيا اجلديدة .203 وتشكل هذه 
السكر.  لقصب  األولية  الوراثية  التجميعة  األربعة  األنواع 
رئيس من منشأ هجني جرّاء  فتعّد بشكل  اليوم  أصناف  أما 
األخرى.  األنواع  أحد  مع   )S. officinarum( بني  ما  تهجينات 
وبصورة عامة، تعتبر البادرات الهجينة أشّد مقاومة لألمراض 
 204.)S. officinarum( من  املناخية  التقلبات  مع  تكيفاً  وأفضل 
إليها،  الوصول  ميكن  أوسع  وراثية  جتميعة  ثّمة  وكذلك 
أخرى  أجناس  )Saccharum(، وتشتمل على  تسمى مجموعة 
يعتقد اليوم أنها تشارك مبنشأ قصب السكر: )Erianthus( و 
 205.)Miscanthus( ورمبا )Narenga( و )Sclerostachya( و )Ripidium(
واجلنسني   )Saccharum( جملموعة  البرية  األنواع  أسهمت  وقد 

في  مهمة  بأدوار   )Miscanthus( و   )Erianthus( بها  املرتبطني 
إنتاج أصناف محسنة لقصب السكر، حيث سيزداد دورهما 
قصب  إنتاج  إلى  املربني  تطلع  مع  السكر  قصب  حتسني  في 

عالي الطاقة. 
هذا  يخضع  فلم  السكري  الشوندر  صعيد  على  أما 
العاملية  الغلة  أن  إال  األول،  التقرير  في  لتحليل  احملصول 
احملصول  هذا  إصابة  مع   ،1995 عام  منذ  تبايناً  شهدت  منه 
لتظهر   ،2003 وحتى   2000 عام  من  امتدت  باضطرابات 
ألف  )الشكل   2006 عام  بحلول  إنتاجه  في  صافية  زيادة 
مساحة  فوق   2008 عام  السكري  الشوندر  زرع  وقد   .)4-4
 227 بلغ  إجمالياً  عاملياً  إنتاجاً  وأعطى  هكتار  مليون   4,4
الشوندر  إنتاج  في  األولى  اخلمسة  البلدان  أما  مليون طن.206 
 13( الروسي  واالحتاد  فرنسا  فكانت   2008 عام  السكري 
املتحدة  والواليات  العاملي(  اإلنتاج  من  منهما  لكل  باملائة 
باملائة(.   7( وتركيا  باملائة(   10( وأملانيا  باملائة(   12( األمريكية 
وراثية  قاعدة  مفتوح(  )تلقيح  السكري  الشوندر  وحملصول 
ضيقة. وسلفه املباشر هو الشوندر البحري البري، الذي يشكل 
نويع مناِوع لهذا احملصول.207 أما التجمعية األولية فهي األنواع 
في قسم Beta من اجلنس Beta الذي يصنف ضمنه احملصول 
للجنس  األربعة  األقسام  من  اآلخرين  القسمني  وأما  أيضاً. 
فتضم التجميعة الثانوية )Corollinae و Nanae(، بينما يشتمل 
208 الثالثية.  التجميعة  على   )Procumbentes( الرابع  القسم 

 

الشكل ألف4 -4
الغالل العاملية حملاصيل سكرية )طن/هكتار(

1996     1997    1998     1999        2000    2001    2002     2003     2004     2005     2006      2007    2008

قصب السكر

الشوندر السكري

73.0

68.0

63.0

58.0

53.0

48.0

43.0

38.0

33.0

املصدر: قاعدة البيانات اإلحصائية ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، 2008/1996
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حالة احلفظ خارج املوطن الطبيعي 

تقانات  مركز  لدى  املوجودة  السكر  قصب  مجموعة  تعتبر 
قصب السكر في البرازيل أكبر مجموعة عاملية، حيث تضم 
12 باملائة من إجمالي املدخالت في العالم البالغ عددها قرابة 
الوطني لبحوث قصب السكر  000 41 مدخل. ويحّل املعهد 

في كوبا ثانياً بحيازة نسبة 9 باملائة.209 
وتعّد مجموعة األصول الوراثية للشوندر السكري املوجودة 
املتحدة  الواليات  في  األمريكية  الزراعة  وزارة  حيازة  في 
من  باملائة   11 تضم  حيث  عاملية،  مجموعة  أكبر  األمريكية 
إجمالي عدد املدخالت في العالم التي يبلغ عددها قرابة 2500 
مدخل، بينما يحل البنك الوراثي التابع ملعهد اليبنيز للوراثة 
معهد  ومعه  أملانيا  في  احملصولية  النباتات  وبحوث  النباتية 
الثانية  املرتبة  في  صربيا  في  واخلضروات  احلقلية  احملاصيل 

بنسبة 10 باملائة لكل منهما.210 

التآكل والضعف الوراثي 

السكري  الشوندر  أصناف  في  انخفاضاً  بلجيكا  شهدت 
املزروعة.211

ألف 4-2-12 حالة املوارد الوراثية للموز/موز اجلنة )البالنتني(

 )Musa شهدت غالل املوز وموز اجلنة )البالنتني( )نوع من اجلنس
تبايناً طفيفاً منذ عام 1996، لتنتهي بزيادات صافية )الشكل 
مساحة  فوق   2008 عام  اجلنة  وموز  املوز  زرع  وقد   .)5-4 ألف 
مليون   10,2 إجمالية  مبساحة  منهما،  لكل  هكتار  مليون   5
مليون   125 بلغ  عاملياً  إنتاجاً  احملصول  أعطى  حيث  هكتار، 
البلدان  وكانت  التوالي(.212  على  طن  مليون   34 و   90( طن 
باملائة  الهند )26  املوز عام 2008 هي  إنتاج  الستة األولى في 
باملائة(   9( والصني  باملائة(   10( والفلبني  العاملي(  اإلنتاج  من 
والبرازيل )8 باملائة( وإكوادور )7 باملائة(. أما بالنسبة ملوز اجلنة، 
فكانت البلدان األولى بإنتاجه هي أوغندا )27 باملائة من اإلنتاج 
العاملي( وكولومبيا )10 باملائة( وغانا ورواندا ونيجيريا )8 باملائة 

لكّل منها(. 
من   25 قرابة  من  مؤلفة  مجموعة   )Musa( اجلنس  وميثل 
أقسام  أربعة  إلى  وتقّسم  الغابات،  في  تعيش  التي  األنواع 
نيبال،  حتى  الشمال  ونحو  والهادي،  الهند  بني  موزعة 
اجلنس  وينتمي  أستراليا.  من  الشمالية  احلافة  حتى  ومتتد 
سبعة  حوالي  أيضاً  تضم  التي   )Musaceae( فصيلة  إلى 
 )Musella( النوع  أحادي  ثالثاً  جنساً  ورمبا   )Ensete( من  أنواع 
أن  ويعتقد   .)Musa( اجلنس  مع  وثيق  بشكل  يرتبط  والذي 
ملعظم  األبوي  السلف   )Musa acuminate subsp. Banksii(

باجلينوم  بعرف  مبا  ويسهم  لألكل،  الصاحلة  املوز  أصناف 
)باء(  اجلينوم  في   )Musa balbisiana( يسهم  بينما  )ألف( 
موز  أصناف  وجميع  املوز  أصناف  مجموعات  من  عديد  في 
فتأتي على  الوراثية  التجميعة  األكبر من  النسبة  أما  اجلنة. 
جينومية.213 مجموعات  أو  األصناف  أمناط  من   12 شكل 

في  احملصولني  هذين  لتنوع  الثانوية  املنطقة  وتقع 
خلت،  سنة   3000 حوالي  قبل  إدخالهما  جرى  حيث  أفريقيا 
للطبخ  منطاً   60 من  أكثر  إلى  شعاعي  بشكل  وانتشرت 
اجلنة  موز  أمناط  من  منطاً   120 و  أفريقيا  شرق  مرتفعات  في 
للموز  اإلضافية  اجملموعة  أما  أفريقيا.214  ووسط  غرب  في 
على  فاقتصرت   )Fe’l( موز  باسم  املعروف  لألكل،  الصالح 
أن  إال  غامضاً،  الوراثي  منشؤها  يزال  وال  الهادي.  منطقة 
إما  سلفية  روابط  وجود  إلى  تشير  التصنيفية  الدراسات 

215.)M. lododensis( أو )Musa maclayi( مع النوع البري

حالة احلفظ خارج املوطن الطبيعي 

يفترض حفظ قرابة 000 13 مدخل من )Musa( خارج املوطن 
الطبيعي. إذ حتفظ 39 مجموعة منتشرة حول العالم ما يربو 
باملائة  على 100 مدخل في كّل منها، لتشكل جميعها 77 
املوطن  خارج  احملفوظة   )Musa( مدخالت  عدد  إجمالي  من 

الطبيعي.216
وتظهر األنواع البرية إمكانية التنوع الوراثي في صفات من 
والغدق  للبرودة  والتحمل  الأحيائية  إلجهادات  املقاومة  قبيل 
في  احملصول  لهذا  البرية  األقارب  تشكل  كما  واجلفاف.217 

الوقت الراهن 7 باملائة من اجملموعة العاملية.218
 60 عددها  البالغ  الوطنية  اجملموعات  معظم  وتقوم 
مدخالتها  جّل  بإدارة   )Musa( من  ذلك  يقارب  ما  أو  مجموعة 
دراسة  من  وكجزء  حقلية.  مجموعات  في  كاملة  كنباتات 
جند  احملصولي  للتنوع  العاملي  االستئماني  الصندوق  أجراها 
أنه متّ مسح 25 مجموعة حقلية، حيث حتدثت الدراسة عن 
اجملموعات.  تلك  في  باجململ  000 6 مدخل  على  يزيد  ما  وجود 
 15 ثّمة  املدخالت،  على  حتتوي  التي  املؤسسات  بني  ومن 
يزيد  ما  تضم  مخبرية  مجموعات  حيازاتها  في  مؤسسة 
حيازة  في  يوجد  ذلك،  إلى  إضافة  مدخل.   2 000 على  قليالً 
لـمركز  التابعة  اجلنة  وموز  املوز  لتحسني  الدولية  الشبكة 
إضافياً في اخملبر. وتستخدم مجموعات  العبور 176 1 مدخالً 
وكذلك  احلقلية  للمجموعات  األمان  نسخ  إلنشاء  اخملبر 
ليصار  األمراض  من  خالية  ملواد  سريع  ونشر  إكثار  إلجراء 
مجموعة   13 بقرابة  دولي  اعتراف  يوجد  كما  زراعتها.  إلى 
طويلة  احلفظ  بأهداف  منها  العديد  يسهم  حيث  وطنية، 
الشبكة  حيازة  في  تقع  التي  العاملية  للمجموعة  األجل 
بور.219 الع  لـمركز  التابعة  اجلنة  وموز  املوز  لتحسني  الدولية 
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لطيف من مجموعات  بالتبريد  احلفظ  بروتوكوالت  وتتوافر 
املوز  لتحسني  الدولية  الشبكة  تقوم  حيث  املوز  أصناف 
حلفظ  برنامج  بتنفيذ  العبور  لـمركز  التابعة  اجلنة  وموز 
النسخة  عن  أكثر جدوى  بالتبريد كبديل  كامل مجموعتها 

الداعمة.220

التآكل والضعف الوراثي

للتدهور  للموز  الوطنية  اجملموعات  من  كبيرة  نسبة  تتعرض 
اإلعصار  تأثيرات  أدّت  وقد  باإلدارة.221  املرتبطة  القيود  بفعل 
الذي  املوز  إنتاج  في  فادحة  خسائر  إلى  غرينادا  ضرب  الذي 
يشكل واحداً من أهم ثالثة محاصيل تقليدية رئيسة فيها. 

الفجوات واألولويات

الفضلى  التقديرات  من  واحداً  أن  الثالث  الفصل  في  ورد 
لتغطية التجميعة الوراثية هو ذلك املتعلق باملوز وموز اجلنة. 
من  مفقود  صنف   400 إلى   300 قرابة  ثّمة  أن  املعروف  ومن 
لـمركز  التابعة  اجلنة  وموز  املوز  لتحسني  الدولية  الشبكة 
و50  أفريقيا،  من  اجلنة  ملوز  صنفاً   20 ذلك  في  مبا  العبور 
)Callimusa( من بورنيو و30-20 )M. balbisiana( و 20 منطاً آخر 
من الهند والصني، و 10 مدخالت من ميامنار و40 منطاً برياً من 

تايلند وإندونيسيا وحتى 100 منط بري من الهادي. 
وتشكل األقارب البرية حوالي 7 باملائة من اجملموعات، بينما 
تشكل األصناف احملسنة قرابة 19 باملائة.222 والتزال األنواع البرية 
غير  متثيلها  يزال  ال  كما  للوصف،  تخضع  اجلديدة  واألصناف 
كاف في اجملموعات. أما التهديدات التي يفرضها تدمير املوائل 
واستبدال أو فقد األصناف التقليدية فتزيد من احلاجة امللحة 
إلى بذل اجلهود على صعيدي اجلمع واحلفظ. كما ثمة حاجة 
إلى كّم أكبر من املواد ذات الدليل الفيروسي داخل املناطق.223 

نسخ األمان

مجموعات  داخل  حقلية  جملموعات  األمان  نسخ  عمل  يتّم 
مخبرية.224 

االستخدام 

واملعلومات  الواصفات  من  أفضل  مستوى  إلى  الوصول  يعّد 
التوصيفية أولوية لتسهيل استخدام األصول الوراثية للموز. 
بروتوكوالت حلفظ مدخالت  أن تطوير وتنفيذ  إلى ذلك  أضف 
املوز بالتبريد من شأنه أن يزيد توافرها واستخدامها.225 ففي 
الوقت الذي يعّد فيه التنوع مطلوباً من قبل الباحثني والزرّاع، 

جند أن استخدام الكثير من اجملموعات الوطنية وأجزاء كبيرة 
سبيل  فعلى  املطلوب.  املستوى  دون  الرئيسة  اجملموعات  من 
املثال، لم يـتّم الطلب على 70 باملائة من مجموعة الشبكة 
العبور  لـمركز  التابعة  اجلنة  وموز  املوز  لتحسني  الدولية 
وبقيت دون استخدام، األمر الذي يعود جزئياً إلى املستوى غير 

الكافي من توثيق احليازات.226 
الوراثية  األصول  بتبادل  الوطنية  اجملموعات  معظم  وتقوم 
مع الشبكة الدولية لتحسني املوز وموز اجلنة التابعة لـمركز 
عملت  حيث  واآلخر،  احلني  بني  أو  منتظم  بشكل  العبور 
الشبكة منذ تأسيسها على توزيع ما يزيد على 000 60 عينة 
من األصول الوراثية لـ 450 مدخالً إلى 88 بلداً. إذ تقدم هذه 
لكل  أعظم  نباتات كحد  بعدد خمس  لكن  املدخالت مجاناً، 
واإلقليمية  الوطنية  اجملموعات  توزيع بعض  يتّم  مدخل. كما 
ترتبط  الوطنية  إلى مستخدمني دوليني، فمعظم اجملموعات 
بشكل مباشر مع مبادرات التربية وكثير منها تقدم مواد إلى 

املزارعني مباشرة.227

ألف 4-3   حالة التنوع في محاصيل ثانوية 

ألف4-3-1 حالة املوارد الوراثية للدخن

فقط  طفيفة  زيادة   1996 عام  منذ  الدخن  غلة  شهدت 
مليون   35 مساحة  فوق  الدخن  زرع  وقد  ألف1-4(.  )الشكل 
 228.)2008( طن  مليون   33 بلغ  عاملياً  إنتاجاً  وأعطى  هكتار، 
والدخن هو محصول ثنائي الغرض )إذ يستخدم كغذاء بشري 
أفريقيا  في  مهماً  أساسياً  يعّد غذاًء  وكعلف حيواني(، كما 
والهند. أما البلدان األعلى إنتاجاً من هذا احملصول عام 2008 
 25( ونيجيريا  العاملي(  اإلنتاج  من  باملائة   32( الهند  فكانت 
باملائة( والنيجر )11 باملائة( والصني )5 باملائة( وبوركينا فاسو 
)4 باملائة( ومالي )3 باملائة(.229 وتشتمل أنواع الدخن الرئيسة 
على الدخن اللؤلؤي ).Pennisetum spp( وأنواع الدخن الثانوي 
الياباني  والدخن   )Eleusine coracana( األصبعي  الدخن  مثل 
بروسو  أو  الشائع  والدخن   ،)Echinochloa frumentacea(

 .)Setaria italica( ودخن ذيل الثعلب ،)Panicum miliaceum(

حالة احلفظ خارج املوطن الطبيعي 

لدى  اللؤلؤي  الدخن  من  الرئيسة  العاملية  اجملموعة  توجد 
شبه  املدارية  املناطق  في  احملاصيل  لبحوث  الدولي  املعهد 
البنوك  مدخالت  من  باملائة   33 بـ  يحتفظ  حيث  القاحلة، 
 65  000 قرابة  إلى  عددها  يصل  والتي  العالم  في  الوراثية 
مدخل.230 ويحتفظ معهد موارد األصول الوراثية للمحاصيل، 
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 56 بنسبة  الصني  في  الزراعية  للعلوم  الصينية  األكادميية 
قرابة  العالم  في  عددها  البالغ   )Setaria( مدخالت  من  باملائة 
600 46 مدخل. كما يحتفظ املكتب الوطني الهندي للموارد 
تصل  حيث   )Eleusine( من  مجموعة  بأكبر  النباتية  الوراثية 
قرابة  عددها  البالغ  املدخالت  من  باملائة   27 إلى  نسبتها 
400 35 مدخل. أما املعهد الوطني للعلوم الزراعية البيولوجية 
في اليابان، فيحتفظ بأكبر مجموعة من )Panicum( بنسبة 
33 باملائة من عدد مدخالت البنوك الوراثية التي يقارب عددها 
للبحوث  الدولي  املعهد  ويقوم  مدخل.   17  600 العالم  في 
املتعلقة مبحاصيل املناطق املدارية شبه القاحلةبحفظ 193 

10 مدخالً من أنواع الدخن الصغيرة الستة.231 

التآكل والضعف الوراثي

تدعو عدد من الدراسات والتقارير إلى إيالء اهتمام بانخفاض 
فقد  املزروعة:  احمللية  والسالالت  املزارعني  أصناف  في  التنوع 
انخفضت أعداد أصناف الدخن اللؤلؤي التقليدية في النيجر 
نظام  غياب  ويهدد  محسنة.232  ألصناف  املزارعني  تبني  مع 
أظهرت  كما  للدخن.233  احمللية  الزراعة  تنوع  املبكر  اإلنذار 
املزروعة  األصبعي  الدخن  من  احمللية  السالالت  عدد  مقارنة 
خطيراً.234  وراثياً  تآكالً  أعوام   10 قبل  املزروعة  تلك  مع  اليوم 
املزروع  للدخن  احمللية  للسالالت  تدريجي  اختفاء  وظهر 
 )Setaria italic(و  )Paspalum scrobiculatum( الواطن من قبيل 
حلت  كما  الدخن.236  محل  األرز  وحّل   235.)Panicum miliare(و
محل  الدخن  أنواع  من  لعديد  الغلة  عالية  احلديثة  األصناف 

األصناف التقليدية لهذا احملصول.237 

الفجوات واألولويات

يشكل حتديد الفجوات في مجموعات األصول الوراثية ضرورة 
إضافية  والستكشاف مدخالت  اجملموعات  في  الكمال  لبلوغ 
التقييم  يظهر  اللؤلؤي،  للدخن  وبالنسبة  مباشرة.  بصورة 
اجلغرافي وجود فجوات في كّل من بوركينا فاسو وتشاد وغانا 

ومالي وموريتانيا ونيجيريا.

نسخ األمان

اللؤلؤي كنسخة  للدخن  050 8 مدخالً  ما مجمله  حفظ  متّ 
داعمة لألمان في القبو الدولي للبذور في سفالبارد بالنرويج. 
أما املدخالت املتبقية فسيتّم نقلها إلى القبو في املستقبل 
املنظور. وقد اقترح املعهد الدولي للبحوث املتعلقة مبحاصيل 
الدخن  مجموعة  كامل  القاحلةإيداع  شبه  املدارية  املناطق 
الصغير في القبو الدولي للبذور في سفالبارد، حيث بلغ ما متّ 

إرساله حتى تاريخه 400 60 مدخل.238

التوثيق والتوصيف والتقييم 

وتوزيع  وجرد  وتوصيف  تسجيل  حول  بيانات  قواعد  تتوافر 
املعهد  لدى  الصغير  والدخن  اللؤلؤي  الدخن  مجموعات 
الدولي لبحوث احملاصيل في املناطق املدارية شبه القاحلة.239 

االستخدام 

تطوير  متّ  اللؤلؤي،  للدخن  الوراثية  األصول  استخدام  لتعزيز 
صغر  وبسبب  صغيرة.  وأساسية  أساسية240  مجموعات 
حجمها، خضعت اجملموعات األساسية واألساسية الصغيرة 
وتوصيفها لتقييم دقيق، كما متّ حتديد مدخالت تعطي صفات 
أصناف  الستنباط  التربية  برامج  في  الستخدامها  معينة 
وراثية عريضة. وقد شكلت مجموعات أساسية  ذات قاعدة 
وأساسية صغيرة للدخن األصبعي ودخن ذيل الثعلب241 لدى 
املدارية  املناطق  مبحاصيل  املتعلقة  للبحوث  الدولي  املعهد 
صفات  تعطي  التي  الوراثية  األصول  وحّددت  القاحلة  شبه 
الغلة واحملتوى  املرتفع من  املبكر واملستوى  معينة كالنضوج 
والبروتني،   )Ca( والكالسيوم   )Zn( والتوتياء   )Fe( احلديد  من 

وكذلك صفة التحمل للجفاف وامللوحة. 

ألف 4-3-2 حالة املوارد الوراثية للجذريات والدرنيات 
                 باستثناء الكاسافا والبطاطا والبطاطا احللوة 

منذ عام 1996، حققت غالل اجلذريات والدرنيات غير التي ورد 
عام  حتى  زيادة  منفصل،  بشكل  ُعوملت  والتي  آنفاً،  ذكرها 
2006، لتشهد بعدها عام 2007 انخفاضاً متّ جتاوزه جزئياً خالل 
العام التالي )الشكل ألف 4-2(. وقد زرعت اجلذريات والدرنيات، 
فوق   2008 عام  احللوة،242  والبطاطا  والبطاطا  الكاسافا  غير 
بلغ 72 مليون  مساحة 8 مليون هكتار معطية إنتاجاً عاملياً 
طن.243 أما أكبر سبعة بلدان إنتاجاً عام 2008 فكانت نيجيريا 
)بنسبة 56 باملائة من اإلنتاج العاملي( وكوت ديفوار )10 باملائة( 
وغانا وإثيوبيا )7 باملائة لكل منهما( وبنن والصني والكاميرون 

)2 باملائة لكل منها(. 
معظم   )Colocasia esculena( القلقاس  محصول  ويشكل 
احملاصيل  أما  والدرنيات.  اجلذريات  من  التشكيلة  هذه 
واليوتيا   )Ullucus tuberosus( أولوكو  على  فتشتمل  األخرى 
وقلقاس   )Xanthosoma sagittifolium( اجلديد  القلقاس  أو 
حيث   ،)Cyrtosperma paeonifolius( العمالق  املستنقعات 
حتمل هذه احملاصيل أهمية إقليمية في منطقة األنديز وغرب 
ثانوية  جميعها  تعتبر  بينما  الترتيب،  على  وماليزيا  أفريقيا 
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البحوث  كانت  وعليه،  عاملي.  مقياس  من  إليها  النظر  عند 
بها،  اخلاصة  األساسية  والبيولوجيا  احملاصيل  تلك  تنوع  حول 
والعالقات بني أنواعها بحدها األدنى، لكن أشهرها كانت على 
للقلقاس في  رئيستان  وراثيتان  إذ توجد جتميعتان  القلقاس. 

إقليمي جنوب شرق آسيا وجنوب غرب الهادي.244

حالة احلفظ خارج املوطن الطبيعي 

ال تشكل مجموعات البذور جزءاً من أية إستراتيجيات حلفظ 
القلقاسيات.245 فبالنسبة للقلقاس، تعّد معظم اجملموعات 
في  لها  محدود  استخدام  مع  بالكامل،  حقلية  مجموعات 
اخملتبر، حيث تعاني من فقد لكثير منها على مر السنني، وذلك 
أما  اخلصوص.  وجه  على  باألمراض  إلصابتها  تعود  ألسباب 
اخلطر الرئيس عليها فيتمثل في التكلفة املرتفعة حلفظها، 
منها  األحيائية  تصيبها  التي  اخملتلفة  اإلجهادات  عن  ناهيك 

والالأحيائية.246 
بلدان  من  كثير  في  القلقاس  مجموعات  جتميع  متّ  وقد 
إقليم الهادي وجنوب شرق آسيا كجزء من مشروعي شبكة 
وأوقيانوسيا على  آسيا  والقلقاس في جنوب شرق   TaroGen

الترتيب. ومن بني 300 2 مدخل من شبكة القلقاس في جنوب 
شرق آسيا وأوقيانوسيا )ذات البيانات الكاملة عن التسجيل 
على  اعتماداً  أساسية  مجموعة  انتخاب  جرى  والتوصيف(، 
في  املوجود  التنوع  متثل  )دنا(  الـ  وبيانات  مورفولوجية  بيانات 
في  عينه  الشيء   TaroGen مشروع  فعل  وقد  املنطقة.247 
الهادي، حيث متّ حفظ مجموعة أساسية إقليمية في اخملتبر 
لدى مركز محاصيل وأشجار الهادي في األمانة العامة جملتمع 

الهادي بفيجي. 
حيث  أيضاً،  والهند  الصني  في  قلقاس  مجموعات  وتوجد 
يتّم توصيفها مورفولوجياً لكن دون أن تتوافر عنها معلومات 
منها.248  أساسية  يتم تشكيل مجموعات  لم  جزيئية، كما 
ومن املفترض أن تشكل حيازات العالم من القلقاس خارج 

املوطن الطبيعي ما مجمله 300 7 مدخل.249 

التآكل والضعف الوراثي

القلقاس  من  البرية  واألقارب  املزارعني  أصناف  عدد  انخفض 
السابقة، حيث  العشر  السنوات  العالم خالل  على مستوى 
البطاطا  واستبدال  املرض  يفرضها  التي  التهديدات  تعّد 
احللوة بها )في الهادي( من بني األسباب التي تقبع وراء خفض 
ينطبق  وهذا  العاملي.250  املستوى  على  القلقاس  زراعة  تنوع 
عن  التقارير  حتدثت  فقد  الوطنية،  املستويات  على  أيضاً 
انخفاض في التنوع من شأنه أن يؤدي إلى اختفاء أنواع اليام 
الزراعة  مناطق  في  يحدث  اليام  تنّوع  فتآكل  قريباً.251  البرية 

التنوع  يتعرض  كما  أيضاً.252  البرية  وفي  لليام  التقليدية 
احمللي للقلقاس للتهديد في غياب نظام إنذار مبكر لتقييم 
التآكل الوراثي.253 أما سلسلة السوق لبعض احملاصيل كأنواع 
أضف  يذكر،  تطوراً  تشهد  فلم   )Xanthosoma و   Colocasia(
أسهم  قد  احمللية  احملاصيل  أصناف  تقييم  سوء  أن  ذلك  إلى 
جزئياً في فقد التنوع في مثل هذه احملاصيل.254 أما الدراسة 
يحدث  الوراثي  التآكل  أن  إلى  فتشير  بيرو  في  أجريت  التي 
بعض  في  وكذلك  وماشوا  وأولوكو  أوكا  محاصيل  أنواع  في 
في  كذلك  وراثي  تآكل  ويحدث  الصلة.255  ذات  البرية  األنواع 
والكاسافا، وهو ما ينسب   )Dioscorea alata( اليام غير  أنواع 
إلى التغير الذي يطال الثقافات والتحول إلى الصناعة وقطع 
بابوا غينيا اجلديدة ادعت  لـ  التقرير القطري  الغابات.256 وفي 
األرز  بزراعة  باستبدالها  اجلذريات مهددة  أن جميع محاصيل 
وضياع املعتقدات املرتبطة بالتقاليد. ويعتبر القلقاس بشكل 
فيتهدده  اليام  أما  القلقاس،  سوسة  لتهديد  معرضاً  خاص 
نقص العمالة وإحالل اليام األفريقي املدخل محله، في الوقت 
الذي يتعرض فيه القلقاس كونغكونغ إلى تهديد مرض تعفن 
اجلذور.257 إلى جانب ذلك، قد يكون للكوارث املرتبطة بالطقس 
جزيرة  إيفان  اإلعصار  يضرب  أن  فقبل  األصناف.  فقد  في  دور 
غرينادا عام 2004، كانت اجلزيرة مكتفية ذاتياً من إنتاج محاصيل 
ذلك.258  إثر  كبير  بشكل  انخفض  الذي  والدرنيات  اجلذريات 

الفجوات واألولويات 

البرية  األقارب  جمع  عمليات  من  مزيد  إلى  حاجة  ثّمة 
للمحاصيل. إذ توجد فجوات في مجموعات متثيل األنواع البرية 
املستنقعات  وقلقاس  البري  القلقاس  وبخاصة  للقلقاس، 

العمالق.259
وتشير كثير من املصادر إلى احلاجة إلى التمويل وإلى تنظيم 
شبكات لضمان دراسة مجدية وفعالة لكثير من محاصيل 
املتنوعة،  األصانيف  تلك  حلفظ  وكذلك  والدرنيات،  اجلذريات 
السيما وأن بعضها )كالقلقاس( غير مغطى من قبل أيٍّ من 

مراكز اجملموعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية.

نسخ األمان

جيدة  نسخة  مع  القلقاس  من  أساسية  مجموعة  توجد 
العمالق  املستنقعات  لقلقاس  الوحيدة  اجملموعة  أما  لها. 
فعبارة عن مجموعة حقلية وبحاجة إلى مضاعفة )ويفضل 

مخبرياً(.260 
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التوثيق والتوصيف والتقييم

الدولية  الوراثية  األصول  بيانات  قواعد  معظم  تشتمل  ال 
توافرت  إن  أما  لألكل.  صاحلة  قلقاسيات  على  الرئيسة 

معلومات عنها، فغالباً ما تكون قد أكل عليها الدهر.261 

االستخدام 

قلقاسية  ومجموعات  القلقاس  استخدام  انخفاض  أدى 
أخرى إلى ضعف هذه اجملموعات، األمر الذي يخلق حاجة إلى 
مستوى أفضل من التنسيق بني برامج التحسني واجملموعات. 
ومن شأن بروتوكوالت احلفظ بالتبريد اخلاصة بالقلقاس تعزيز 
اخلاصة  القلقاس  مجموعات  أما  الوراثية.262  أصوله  توافر 
مبعظم البلدان فال تستخدم في برامج التحسني، األمر الذي 
الناجمة عن  الباهظة  التكاليف  بفعل  إلى ضعفها  يضيف 
من  جزءاً  القلقاس  مجموعات  تعتبر  وال  حفظها.  عمليات 
برامج حتسني احملاصيل سوى في بابوا غينيا اجلديدة وفانواتو 

والهند.263
وتلقى األقارب البرية لعديد من محاصيل اجلذريات والدرنيات 
اهتماماً بحثياً كبيراً بسبب تنوعها األليلي املرتفع. أما الواسمات 
باألولوية.264 فتحظى  مبساعدتها  باالنتخاب  تسمح  التي 

وتقوم جميع البلدان ذات اجملموعات الرئيسة بتوزيع األصول 
وال  متواضعة،  بكميات  لكن  البالد،  داخل  للقلقاس  الوراثية 
العامة  واألمانة  فانواتو  باستثناء  اخلارج  إلى  بتوزيعها  تقوم 
يعتبر  حيث  فيجي،  في  الهادي  وأشجار  محاصيل  لـمركز 
الباحثون، ومنهم املربون، املتلقني األكثر شيوعاً دون املزارعني 
وجود  إلى  البلدان  معظم  وتشير  الزراعيني.  املرشدين  أو 
إيالء مزيد من  أما  املوزعة.265  الوراثية  زيادة في كمية األصول 
االهتمام للبذور فمن شأنه تسهيل استخدام اجملموعات، مبا 

في ذلك استخدامها مباشرة من قبل املزارعني.

دور احملصول في نظم اإلنتاج املستدام 

يسهم القلقاس في جميع البلدان التي يزرع فيها بدورٍ مهٍم 
لتحقيق  قيمة  يحمل  كما  والتغذوي.  الغذائي  األمن  في 
واملرتفعات في كّل  الوسطى  املناطق  املستدامة في  الزراعة 
من الفلبني وفييت نام. وإضافة إلى كون القلقاس محصوالً 
التي  احملاصيل  بني  يندرج  نراه  عالية،  ثقافية  قيمة  ذا  هاماً 

تعطي أرباحاً نقدية.266 
األمن  في  دوراً  فيلعب  العمالق  املستنقعات  قلقاس  أما 
الغذائي والتغذوي في ميالنيزيا وواليات ميكرونيزيا املوحدة.267

مثل  حملاصيل  تطويرها  ميكن  مختصة  أسواق  وهنالك 
، كونها توفر مصدراً   )Xanthosoma spp.( و   )Colocasia spp.(

للدخل لشرائح ضعيفة كالنساء.268 

ألف 4-3-3 حالة املوارد الوراثية حملاصيل البقوليات احلبية 
                 غير الفاصولياء 

نوع  دون  احلبية  البقوليات  غالل  شهدت   1996 عام  منذ 
الفاصولياء استقراراً إلى حّد ما على مرّ السنني )الشكل ألف 
الفاصولياء،  باستثناء  احلبية،269  البقوليات  زرعت  فقد   .)3-4
إنتاجاً  معطية  هكتار  مليون   46 مساحة  فوق   2008 عام 
البلدان العشرة األولى  عاملياً وصل إلى 41 مليون طن.270 أما 
 28( الهند  فكانت   2008 عام  في  البقوليات  هذه  إنتاج  في 
باملائة من اإلنتاج العاملي( وكندا )12 باملائة( ونيجيريا )7 باملائة( 
والصني )6 باملائة( واالحتاد الروسي وإثيوبيا وأستراليا )4 باملائة 

لكل منها( والنيجر وتركيا وميامنار )3 باملائة لكل منها(. 
املؤسسة  احملاصيل  أحد   )Lens culinaris( العدس  ويشكل 
فيها  متّ  التي  عينها  الفترة  في  استئناسه  متّ  حيث  للزراعة، 
استئناس القمح والشعير في إقليم الهالل اخلصيب، املمتد 
شرق  وجنوب  تركيا  نحو  الشمال  باجتاه  اليوم  األردن  من 
اإلنتاج  من  كبيرة  نسبة  تزال  وال  اإلسالمية.  إيران  جمهورية 
العاملي من العدس تتركز في ذلك اإلقليم. إال أن الهند وكندا 
العدس  سلف  ويحدد  احملصول.  لهذا  منتجني  أكبر  يشكالن 
بالنويع البري )L. culinaris subsp. Orientalis(، الذي يبدو كعدس 
مزروع صغير يحمل قروناً تتفزر مباشرة عقب نضوج احملصول. 
وقد أدّى االنتخاب الذي قام به املزارعون األوائل قرابة 000 7 قبل 
امليالد إلى األنواع املزروعة التي تتسم بقرون غير قابلة للتفزر 
وبذور غير راقدة وعادة منو قائم مع زيادة كبيرة في حجم البذرة 
األصناف  من  مجال  إلى  احملصول  تطور  وقد  اللون.  في  وتنوع 
تبعاً  مفضلة  وأخرى  متنوعة  زراعية  مناطق  مع  املتكّيفة 
لثقافة اجملتمع، فضالً عن اتسامها بصفات فريدة على صعيد 
واملذاقات.271وتشتمل  واألشكال  واأللوان  التغذوية  التركيبات 
أولية  وراثية  جتميعة  على   )L. culinaris( داخل  األصانيف 
فتشكل  اجلنس  هذا  في  األخرى  الثالثة  األنواع  أما  للعدس. 
األربعة  األنواع  وجميع  الثانوية-الثالثية.  الوراثية  التجميعة 
وذاتية  وحولية   )14=2n( الصبغية  الصيغة  ثنائية  هي 
التلقيح اخلارجي.272  التلقيح مع نسبة منخفضة من تكرار 
أما اجلنس )Cicer( فيشتمل على 42 نوعاً برياً ونوعاً مزروعاً 
محصول  واحلمص   .)Cicer arietinum( احلمص  هو  واحداً، 
بالغ  أنه  غير  العاملية،  السوق  في  نسبياً  ثانوية  أهمية  ذو 
املناطق  من  عدد  في  احمللية  التجارة  صعيد  على  األهمية 
كأنواع  نباتياً  التي صنفت  العشائر  أما  املدارية.  ودون  املدارية 
النباتات  في  مختصون  وجدها  فقد   )C. arietinum( عن  مميزة 
إال   .)C. reticulatum( عليها  وأطلق  تركيا  شرق  جنوب  في 
املستأنس  احلمص  مع  تهجينها  عند  خصبة  عشائر  أنها 
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برية  أشكاالً  متثل  ولعلها  معه،  مورفولوجياً  ومتشابهة 
قد  احلمص  أن  إلى  يشير  الذي  األمر  احملصول،  هذا  أنواع  من 
األجزاء  في  أو  بتركيا  اليوم  يعرف  ما  في  لالستئناس  خضع 
السورية.273  العربية  اجلمهورية  أو  العراق  من  الشمالية 
أصناف  من  للحمص  األولية  الوراثية  التجميعة  وتتألف 
أما   .)C. Chinospermum(و  )C. Reticulatum( وسالالت محلية 
 )C. bijugum( أحد األنواع في التجميعة الوراثية الثانوية فهو

ويحظى بأولوية في عملية اجلمع.274 
نوعاً،   190 إلى   140 من  يتألف  كبيراً  البيقية جنساً  ومتثل 
وتوجد بشكل رئيس في أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية ومتتّد 
من  املدارية  وتلك  اجلنوبية  أمريكا  من  املعتدلة  املنطقة  إلى 
الشرق  الرئيس للجنس فيتركز في  التنوع  أما  أفريقيا.  شرق 
األنواع  من  كبيرة  نسبة  وجود  مع  األوسط،  والشرق  األدنى 
قرابة  البشر  استخدم  حيث  التوراني،   – اإليراني  اإلقليم  في 
رئيس  فيزرع بشكل   )V. faba( الفول  أما  األنواع.  34 من هذه 
أخرى  أنواع  تزرع  بينما  لألكل،  الصاحلة  بذوره  على  للحصول 
 V. narbonensis و   V. articulata و   V. ervilia و   V. sativa )مثل 
أو  كعلف   )V. pannonica و   V. benghalensis و   V. villosa و 
التربة.275  لتحسني  أو  احليوانات،  لتغذية  حّبية  كبقوليات 
وال يزال السلف البري أو املنشأ الدقيق للفول مجهوالً. فمن 
من   )V. faba( في  متواصل  اختالف  لوحظ  العملية،  الناحية 
يجعل  مما  والكيميائية،  املورفولوجية  الصفات  حيث معظم 

التمييز الواضح بني األصناف مسألة شاقة.276 
ويضم جنس اجللبان )Lathyrus( قرابة 160 نوعاً، وهو واطن 
يعود  حيث  العالم،  من  املعتدلة  املناطق  في  رئيس  بشكل 
منشأ قرابة 52 نوعاً إلى أوروبا و30 نوعاً إلى أمريكا الشمالية 
أفريقيا،  شرق  من  املدارية  املناطق  إلى  و24  آسيا  إلى  و78 
املناطق املعتدلة من أمريكا اجلنوبية. وتزرع خمسة  إلى  و24 
أنواع من اجللبان كبقوليات حبية، أي أنها حتصد كبذور جافة 
 L. cicera و L. sativus( :لالستهالك البشري، وهذه األنواع هي
و L. Ochrus( وبدرجة أقل )L. clymenum(. أما النوع اآلخر الذي 
يزرع بني حني وآخر لالستهالك البشري، لكن لدرناته الصاحلة 
لألكل بدالً من بذوره، فهو النوع )L. tuberosus( املعروف باسم 

البازالء الدرنية أو البازالء األرضية.277
مبنشئها  تعود  التي   ،)Cajanus cajan( الهندية  البازالء  أما 
إلى الهند وهي أقرب إلى البقوليات احلبية الرئيسة للمناطق 
تقع بني خطي  املدارية ودون املدارية، فتزرع في قرابة 87 بلداً 
العرض 30ْ  شماالً و30ْ  جنوباً، حيث بلغت مساحة زراعتها عام 
2008 4,89 مليون هكتار.278 وتتسم البازالء الهندية بتكّيف 
واسع مع مناخات متنوعة وتزرع بشكل رئيس الستخداماتها 
 75( األكبر لهذا احملصول  املنتج  الهند فتشكل  أما  املتعددة. 
باملائة من إجمالي اإلنتاج عام 2008(.279 وتعّد البازالء الهندية 
 31 الـ  األنواع  أما   )Cajanus( اجلنس  في  الوحيد  املزروع  النوع 

)Cajanus cajanifolius( سلفاً  ويعّد  برية.  أنواع  املتبقية فهي 
ألنواع البازالء الهندية املزروعة. 

حالة احلفظ في املوطن الطبيعي 

 )Cicer( لـ  املعمرة  األنواع  جمع  فيه  يجب  الذي  الوقت  في 
قبل اختفائها، جند أن جتديدها ليس باملسألة اليسيرة. إذ يجب 
املوطن  في  احلفظ  إستراتيجيات  وضع  املثالية  الناحية  من 

الطبيعي لهذه األصانيف.280 
التي  الفول  حفظ  إستراتيجية  في  توصيات  ـُدمت  ق وقد 
احملصولي  للتنوع  العاملي  االستئماني  الصندوق  وضعها 
إليجاد تدابير للحفظ في املوطن الطبيعي ألفراد )Vicia(  من 
اجلنيس )Vicia( في منطقة شرق املتوسط، وبخاصة في لبنان 
واجلمهورية اإلسالمية اإليرانية والعراق وإسرائيل واجلمهورية 
تضم  بحيث  القوقاز،  وجمهوريات  وتركيا  السورية  العربية 
املواقع املستهدفة التفضيالت اإليكولوجية اجلغرافية املميزة 
اجلنيس  في  املوجودة  األنواع  أن  وبدا  الفردية.  األصانيف  من 
املعرض ألخطر تهديد باالنقراض كانت مقتصرة على إسرائيل 
تركيز  أعلى  أما  وتركيا،  السورية  العربية  واجلمهورية  ولبنان 
لألصانيف التي قد تكون مهددة فوجد في اجلمهورية العربية 

السورية.281 

حالة احلفظ خارج املوطن الطبيعي

تشكل مجموعة العدس املوجودة لدى املركز الدولي للبحوث 
الزراعية في املناطق اجلافة مجموعة دولية وحيدة، ومتثل كذلك 
أكبر مجموعة أصول وراثية للعدس في العالم حيث تضم 19 
باملائة من إجمالي اجملموعات العاملية )405 58 مدخل(.282 كما 
توجد 43 مجموعة وطنية أخرى حتفظ ما يزيد على 100 مدخل 
في كّل منها.283 أما إجمالي مدخالت معظم هذه اجملموعات 
بلداً.284   70 على  يزيد  ما  في  جمعت  محلية  سالالت  فهي 
املركز  لدى  املوجودة  الفول  تعّد مجموعة  وعلى نحو مماثل، 
الدولي للبحوث الزراعية في املناطق اجلافة اجملموعة الدولية 
للفول على  وراثية  أكبر مجموعة أصول  أيضاً  الوحيدة وهي 
مستوى العالم، إذ تضم 21 باملائة من إجمالي املدخالت في 
العالم )695 34 مدخالً(.285 وثّمة 53 مجموعة وطنية أخرى، 
إجمالي  أما  مدخل.286   100 على  يزيد  ما  منها  كّل  تضّم 
سالالت  عن  عبارة  فهي  اجملموعات  هذه  معظم  مدخالت 

محلية تعود مبنشئها إلى أكثر من 80 بلداً.287 
وحتتوي مجموعتا احلمص العامليتان )املركز الدولي للبحوث 
الزراعية في املناطق اجلافة واملعهد الدولي للبحوث املتعلقة 
مبحاصيل املناطق املدارية شبه القاحلة( قرابة 33 باملائة من 
إجمالي مدخالت العالم )313 98 مدخالً(. وثمة 48 مجموعة 
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أما  وطنية أخرى حتتوي كّل منها على أكثر من 100 مدخل. 
إجمالي املدخالت في معظم تلك اجملموعات فهي عبارة عن 
سالالت محلية في أكثر من 75 بلداً.288 ورغم أن احليازات من 
األنواع البرية لـ )Cicer( تعّد صغيرة باملقارنة مع النوع املزروع 
)C. arietinum(،289 إال أنها ذات أهمية محتملة كبيرة للبحوث 

ولتحسني احملاصيل. 
الدولي  املركز  لدى  املوجودة  اجللبان  مجموعة  وتشكل 
وحيدة  دولية  اجلافة مجموعة  املناطق  في  الزراعية  للبحوث 
وثاني أكبر مجموعة من األصول الوراثية للجلبان، حيث تضم 
مدخالً(   26 066( العالم  في  املدخالت  إجمالي  من  باملائة   12
من  وعديد  الكبيرة  اجملموعات  بعض  بدورها  تضّم  والتي 
اجملموعات الصغيرة واألساسية في الوقت عينه كونها حتتوي 
اجملموعة  وتعتبر  احمللية.290  املدخالت  من  كبيرة  نسبة  على 
 62 قرابة  ثّمة  إذ  نوعها،  من  األكبر  فرنسا  لدى  املوجودة 
مجموعة وطنية أخرى يتجاوز عدد املدخالت فيها 50 مدخالً؛ 
املدخالت  إجمالي  فتضم  البرية  واملواد  احمللية  السالالت  أما 

التي تعود مبنشئها إلى قرابة 90 بلداً.291 
وتشير معظم مجموعات احلمص واجللبان والفول والعدس 
إلى توافر ظروف تخزين طويل األجل لها، غير أنه ال يوجد ما 
يضمن استخدام معايير متسقة أو فهمهما لتعريف عبارة 
‘‘طويل األجل’’ من قبل كّل مجموعة. وعلى نحو مماثل، تشير 
املتعلقة  االحتياجات  تقييم  إلى  بالضرورة  مجموعة  كّل 
معرفة  وإجراءات  قياسية  بروتوكوالت  باستخدام  بالتجديد 
األجل  طويل  التخزين  ضمان  ولعّل  البذور.  في  احلياة  قابلية 
لكثير من اجملموعات وجتديدها وإكثارها ميثل املعوقات الرئيسة 
واخلاضعة  والبرية  املعمرة  تلك  السيما  املدخالت،  لضمان 

لتهجني األباعد.292، 293، 294، 295 

التآكل والضعف الوراثي 

املتنوعة  اخملاوف  من  كبيراً  عدداً  القطرية  التقارير  وثقت 
من  كثير  في  انخفاضها  أو  الوراثية  األمناط  فقد  وقياسات 

البقوليات احلّبية كما يلي:

•  ثّمة تآكل وراثي في )Hedysarum humile(، واحلمص، والبازالء، 
والترمس، والعدس؛ كما لم يول اهتمام باألصانيف البرية 

واملتوطنة من أجل تنويع األمناط البيولوجية؛269 
• يتعرض التنوع احمللي للفول السوداني بامبارا للتهديد في 

غياب نظام إنذار مبكر لتقييم التآكل الوراثي؛297 
مستـوى  لتحديد  اللوبياء  على  شاملة  دراسات  أجريت   •
السالالت  عدد  على  بناًء  النتيجة  وجاءت  الوراثي.  التآكل 
احمللية التي وجدت مزروعة اليوم باملقارنة مع تلك املزروعة 
قبل عشر سنوات بأن ثّمة اجنراف وراثي خطير قد حدث؛298 

اجلفاف  بفعل  للخطر  معرضة  الغذائية  البقوليات  تعتبر   •
وتزايد استخدام األصناف التجارية اجلديدة، وبعض اآلفات 

واملمرضات التي تصيب محاصيل معينة؛299
وأشهرها  املتعاقبة،  اجلفاف  موجات  أسفرت  زمبابوي،  في   •
تلك التي ضربت املوسم الزراعي 2002، وكذلك الفيضانات 
النباتات  تنوع  في  كبير  فقد  عن  األعاصير،  تسببها  التي 
برامج  داخل املوطن الطبيعي. وفي معظم احلاالت، ركزت 
التعافي من الكوارث التي تديرها احلكومة على توفير بذور 
واألسمدة  السوداني  والفول  والفاصولياء  للبازالء  هجينة 
بشكل رئيس. وال توجد في السجالت ما يدّل على محاوالت 
السترداد السالالت احمللية، أو أّي تنوع وراثي نباتي آخر في املناطق 
املتضررة، األمر الذي يشير إلى عدم استرداد املواد املفقودة.300 
احمللية  السالالت  يصيب  تدريجي  اختفاء  ثّمة  نيبال،  في   •
 )Vigna angularis(قبيل من  مزروعة  محلية  وأنواع  للوبياء 

و )Lathyrus sativus(؛301
•  لوحظ فقد العديد من السالالت واألصناف احمللية للحمص 
والعدس واملاش خالل األعوام األخيرة من حقول املزارعني؛302
•  ثّمة تآكل وراثي في املاش والفاصولياء العريضة واللوبياء.303

الفجوات واألولويات

املغرب  من  احمللية  السالالت  حتظى  ال  العدس،  صعيد  على 
البرية، وبخاصة تلك من جنوب غرب تركيا،  والصني واألقارب 
توجد فجوات  اجملموعات. كما  التمثيل في  مبستوى جيد من 
في مجموعات احلمص من آسيا الوسطى وإثيوبيا، مع وجود 
من  وبخاصة  البرية،  األقارب  مدخالت  من  نسبياً  قليل  عدد 
التجميعة الوراثية الثانوية. أما بالنسبة للفول، فقد متّ حتديد 
احمللية  األصناف  ذلك  في  مبا  اجلغرافية  الفجوات  من  العديد 
والسالالت احمللية من شمال أفريقيا والواحات املصرية وأمريكا 
البذرة صغير  النويع  متثيل  يتّم  لم  كما  والصني.  اجلنوبية 

اجملموعات،  في  جيد  بشكل   )V. faba subsp. Paucijuga(
حتمل  صفة  وبخاصة  الصفات،  في  الفجوات  عن  ناهيك 
ساحل  فتشمل  للجلبان  اجلغرافية  الفجوات  أما  احلرارة. 
كاما،  فولغا  ومنطقة  روسيا  على  املطّل  األسود  البحر 
الهند  وشرق  شرق  وشمال  العراق  في  الكردي  واإلقليم 
أفغانستان  ووسط  شرق  وشمال  اإلثيوبية  واملرتفعات 
االعتبار  أما  اسبانيا.  في  ومورسيا  األندلس  ومنطقتي 
احلاجة  في  فيتمثل  البقوليات  مجموعات  من  لكثير  املهم 
ينطبق  وهذا  املستجذرات.  من  عينات  وحفظ  جمع  إلى 
أن مجموعات  إال  البرية،  البقوليات  أنواع  على  بشكل خاص 
 307  ،306  ،305  ،304.)3 الفصل  )انظر  نادرة  تعّد  هذه  املستجذرات 
وهنالك حاجة لتجديد احلمص واجللبان والعدس وأنواع برية 

للبازالء الهندية.308
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والصني  املغرب  في  للعدس  احمللية  السالالت  عينات  ولعل 
دون املستوى املطلوب وبالتالي لم يتم متثيلها كما يجب في 

مجموعات األصول الوراثية.309
كذلك لم حتظ السالالت احمللية للحمص من إقليم هندو-

وأوزبكستان  وإثيوبيا  الصني  وشمال  هيمااليا،  في  كوش 
وتغطي  اجملموعات.  في  جيد  بتمثيل  وجورجيا  وأرمينيا 
للجنس  البري  التوزع  من  جداً  قليالً  كماً  العاملية  اجملموعة 
خارج  مجموعات  في  املوجودة  املدخالت  يجعل  مما   ،)Cicer(
املتوافر  احملتمل  التنوع  من  متثل فقط جزءاً  الطبيعي  املوطن 

في العشائر البرية.310
العينات  من  مطلوباً  مستوى  اجملموعات  في  يتوافر  وال 
باحلمص  صلة  ذات  ألنواع  جغرافية  مناطق  من  املأخوذة 
والعدس بصورة عامة. كما ال تعرف األنواع ذات الصلة باجللبان 
بشكل جيد، وكذلك لم جتمع األقارب البرية حملصولي اجللبان 

و البازالء الهندية جيداً.311
البرية  األنواع  جتديد  ببروتوكوالت  املتعلقة  البحوث  وحتتل 

للحمص والعدس وحفظها أولوية قصوى.312، 313 

نسخ األمان

من الواضح أن مستوى النسخ املضاعفة لكثير من اجملموعات 
ما  وهو  كاٍف،  غير  واجللبان  واحلمص  والفول  للعدس  املهمة 
يجعلها معرضة للخطر، في الوقت الذي تتطلب فيه نسخ 
األمان إجراءات رسمية. وإن حقيقة وجود مدخل في مجموعة 
أخرى ال يعني بالضرورة وجود نسخة لألمان لذلك املدخل في 
جلميع  نسخ  إيجاد  ويجب  األجل.  طويلة  احلفظ  مجموعات 
أن  األدنى، ويفضل  باحلد  باألمان  تتعلق  الفريدة ألسباب  املواد 
يتّم ذلك في بلد ثان. كما يتم في الوقت الراهن إيداع عينات 
داعمة لألمان لدى القبو الدولي للبذور في سفالبارد، وبخاصة 
الدولي  املركز  لدى  املوجودة  )كتلك  العاملية  للمجموعات 
للبحوث الزراعية في املناطق اجلافة واملعهد الدولي للبحوث 
املتعلقة مبحاصيل املناطق املدارية شبه القاحلة(.314، 315، 316، 317 
فعلى سبيل املثال، أودع هذا املعهد 000 5 مدخل من مدخالت 
البازالء الهندية البالغ عددها 289 13 مدخالً لدى القبو الدولي 

للبذور في سفالبارد.318 

التوثيق والتوصيف والتقييم 

البيانات  قواعد  بعض  إلى  الوصول  هذا  يومنا  حتى  ميكن  ال 
في  اإلنترنت،  شبكة  طريق  عن  والعدس  باحلمص  املتعلقة 
الوقت الذي توجد فيه حاجة إلى توافر سجل عاملي لكل من 
ال  كما  توثيقهما.  على  التدريب  جانب  إلى  احملصولني  هذين 
ميكن الوصول سوى إلى عدد قليل من قواعد البيانات اخلاصة 

معلومات  نظام  يتوافر  أنه  غير  اإلنترنت،  طريق  عن  باجللبان 
البيولوجي  للتنوع  الدولي  املركز  بإدارة  اجللبان  حول  عاملي 

واملركز الدولي للبحوث الزراعية في املناطق اجلافة.319
احلمص  مدخالت  من  كثير  وتقييم  توصيف  بعد  يتم  ولم 
والعدس، كما ال ميكن الوصول إلكترونياً سوى إلى القليل من 

البيانات املتوافرة.320، 321
عن  الراهن  الوقت  في  املتوافرة  املعلومات  تكون  ما  وغالباً 
مدخالت الفول في اجملموعات مبعثرة وال ميكن الوصول إليها 
إلى  حاجة  هنالك  أن  كما  املؤسسة.  نطاق  خارج  بسهولة 
تعزيز نظم املعلومات اخلاصة بالبنوك الوراثية بصفة عامة، 
باإلضافة إلى االستشارة الفنية في مجال نظم املعلومات.322

االستخدام 

تعتبر األقارب البرية حملصول احلمص مصادر للمقاومة عملت 
األقارب  استخدمت  كما  استخدامها.  على  التربية  برامج 
القاعدة  لتوسيع  للتربية  برامج  في  العدس  حملصول  البرية 

الوراثية وتوفير مورثات تعطي صفة التحمل واملقاومة.323 
ويعّد استخدام املوارد الوراثية للعدس والفول واحلمص دون 
على مستوى  البيانات  في  النقص  بسبب  املطلوب  املستوى 
تلك  توافر  األمثل من  دون  املستوى  وكذلك بسبب  املدخالت؛ 
ما  فعاليات  إلى  واالفتقار  إليها؛  الوصول  وإمكانية  البيانات 
قبل التربية وإيجاد اجملموعة األساسية وأعمال أخرى إلضافة 
التعاونية  العالقات  عن  ناهيك  الوراثية؛  البنوك  في  القيمة 
املتواضعة مع اجملتمعات املستخدمة لها.324، 325، 326 ورغم ذلك، 
أسست مجموعة أساسية )10 باملائة من إجمالي مجموعة 
املدارية  املناطق  مبحاصيل  املتعلقة  للبحوث  الدولي  املعهد 
من  باملائة   10( صغيرة  أساسية  ومجموعة  القاحلة(  شبه 
وأخرى  أساسية  ومجموعة  للحمص327  األساسية(  اجملموعة 

أساسية صغيرة للبازالء الهندية.328
تقريباً  للفول  الوطنية  اجملموعات  جميع  أن  يبدو  ما  وعلى 

توزع بشكل كامل إلى حّد ما على مستخدمني محليني.329
وتعتبر الغالل األعلى أو األكثر استقراراً أهدافاً أساسية عند 
تربية محصول احلمص. وقد استخدمت بعض األقارب البرية 
للمحصول في برامج التربية، كما أدخلت املقاومة إلجهادات 
 )Cicer reticulatum( من  احملصول  هذا  إلى  وأحيائية  الأحيائية 

و )C. Echinospermum( األكثر قرابة للحمص.330 
والعدس  للحمص  الوراثية  األصول  استخدام  معوقات  أما 
املتعلقة  البيانات(  إلى  )والوصول  البيانات  فتتمثل في نقص 
والعالقات  التربية،  قبل  ما  عمليات  إلى  واالفتقار  باملدخالت، 
معلومات  إلى  االفتقار  يشكل  مماثل،  نحو  وعلى  التعاونية. 
عن املدخالت عقبة أمام استخدام األصول الوراثية للجلبان. 
فتشتمل  الهندية،  للبازالء  الوراثية  األصول  صعيد  على  أما 



التقرير الثاني عن حالة املوارد الوراثية النباتية في العالم

امللحق الرابع

336

املعوقات على نقص في البيانات املتعلقة باملدخالت، وصعوبة 
الوراثي في  البرية للمحصول، والتلوث  في استخدام األقارب 
واألمراض، وضعف  لآلفات  املقاومة  وغياب صفات  اجملموعات، 

التآثر ما بني املربني والقّيمني على اجملموعات.331
لتحسني  العالم  حول  تبذل  نسبياً  متواضعة  جهود  وثّمة 
اجللبان وراثياً. فهنالك بعض البرامج املهمة التي تهدف إلى 
األحيائية  لإلجهادات  ومقاومته  احملصول،  هذا  غلة  حتسني 
والالأحيائية، واألكثر أهمية من هذا وذاك خفض نسبة السم 
العصبي في بذوره إن لم نقل التخلص منه بأحسن األحوال. 
غير أن السالالت واألصناف احمللية تفقد جرّاء حتول املزارعني إلى 
زراعة محاصيل بديلة، األمر الذي قد يحّد من التقدم املمكن 

إحرازه من خالل التعزيز الوراثي.332 

دور احملصول في نظم اإلنتاج املستدام والعضوي 

يزرع احلمص ويستهلك بكميات كبيرة على امتداد املنطقة 
وانتهاًء  الهندية  القارة  بشبه  مروراً  آسيا  شرق  جنوب  من 
هذا  يسهم  حيث  املتوسط،  وحوض  األوسط  الشرق  ببلدان 
ويقع  والتغذوية.  الثقافية  الناحيتني  من  مهم  بدور  احملصول 
ما يربو على 95 باملائة من إنتاج واستهالك احلمص في البلدان 
النامية، إذ يحصل هذا احملصول على نسبة قد تصل حتى 80 
باملائة من احتياجاته من اآلزوت جرّاء تثبيت اآلزوت التكافلي، 
من  بالهكتار  اآلزوت  من  كغ   140 حتى  تثبيت  ميكنه  حيث 

الهواء في في املوسم.333
كونها  جانب  إلى  الوظائف  من  عدداً  العدس  نباتات  وتوفر 
مهماً  علفاً  العدس  تنب  فيعّد  اإلنسان.  لتغذية  مصدر 
أفريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق  في  الصغيرة  للمجترات 
ومن خالل حجز اآلزوت، يقوم العدس بتحسني خصوبة التربة 

وبالتالي يزيد من استدامة نظم اإلنتاج الزراعي.334 
أما البازالء الهندية فتتسم بتكيف واسع مع أمناط متنوعة 
للمناخ والتربة. وتقع قرابة 92 باملائة من زراعة البازالء الهندية 
في بلدان نامية، وذلك يعود إلى استخداماتها العديدة كغذاء 
إلسهامها  وكذلك  رياح،  ومصدات  وسياجات  وحطب  وعلف 
أيضاً  احملصول  هذا  ويستخدم  وإغنائها.  التربة  تراص  في 
لتربية  القش، وكذلك  كسماد أخضر وفي صنع أسطح من 
املتحدة  تنزانيا  وجمهورية  مالوي  في   )lac( اللنب  حشرات 
من  كثير  في  استخدامه  عن  فضالً  أفريقيا،  في  وزمبابوي 
اإلنتاج  نظم  في  مهماً  دوراً  بذلك  ليلعب  احملصولية،  النظم 

املستدامة.335
حتمل  على  الكبيرة  قدرته  بفضل  اجللبان  ينجو  ما  وغالباً 
الوقت  في  والغدق  اجلفاف  ذلك  في  مبا  صعبة،  بيئية  ظروف 
الذي يؤول فيه مصير باقي احملاصيل األخرى إلى الفناء. لكن 
يزداد  قد  خاصة،  قاسية  بظروف  تتسم  التي  السنوات  في 

لعدم  بقائه  على  حفاظاً  الغذاء  هذا  من  اإلنسان  استهالك 
من  فقراً  األشد  الشريحة  لدى  السيما  مناسب،  بديل  وجود 
يشكل  مستوى  إلى  االستهالك  هذا  يصل  وقد  الريفيني. 
اضطراب  إلى  يؤدي  فهو  مستهلكه.  على  شديداً  خطراً 
عصبي يعرف باسم التسمم باجللبان ملا حتتويه بذوره من سّم 
عصبي. إذ تؤدي هذه السمية إلى اإلصابة بشلل ال شفاء منه، 
ويوصف بفقدان القوة في الطرفني السفليني أو عدم القدرة 
على حتريكهما. ويسود هذا احملصول بشكل خاص في بعض 
مناطق إثيوبيا و بنغالديش ونيبال والهند ويؤثر في الرجال أكثر 

مما يؤثر في النساء.336
الزراعية  البيئات  أشد  من  كثير  في  الفقراء  ألفقر  نسبة 

قساوة، وبخاصة في جنوب آسيا وإثيوبيا.337

ألف 4-3-4 حالة املوارد الوراثية للعنب 

شهدت غلة العنب )Vitis( خالل الفترة املمتدة من 1996 إلى 
2004 زيادة تالها استقرار )الشكل ألف4 -5(. وقد زرع العنب 
فوق مساحة 7 مليون هكتار وأعطى إنتاجاً عاملياً بلغ 68 مليون 
طن.338 أما البلدان اخلمسة األولى في إنتاج هذا احملصول عام 
والصني  العاملي(  اإلنتاج  باملائة من   12( إيطاليا  2008 فكانت 
باملائة   9( وأسبانيا  األمريكية  املتحدة  والواليات  باملائة(   11(

لكل منهما( وفرنسا )8 باملائة(.

حالة احلفظ في املوطن الطبيعي 

عن  املعلومات  من  القليل  سوى  القطرية  التقارير  تقدم  لم 
حقول  في  احملفوظة  التقليدية  لألصناف  الفعلية  األعداد 
في  محلياً  صنفاً   525 قرابة  زراعة  تستمر  كما  املزارعني. 
 339 جورجيا،  في  املعزولة  والقرى  اجلبلية  الريفية  املناطق 
يزيد  رومانيا، متّ حتديد ما  الكرباتية من  اجلبال  بينما في غرب 

على 200 ساللة محلية لهذا احملصول.340

حالة احلفظ خارج املوطن الطبيعي 

يوجد في حيازة البنوك الوراثية في العالم زهاء 600 59 مدخل 
منها  ستة  أكبر  في  احليازة  نسبة  تتراوح  حيث  العنب،  من 
باملائة من إجمالي املدخالت لكل من تلك  أربعة وتسعة  بني 
البنوك.341 وملشروع ‘‘إدارة وحفظ املوارد الوراثية للعنب’’ املمول 
وفق الئحة مجلس االحتاد األوروبي رقم 2004/870 واملمتد ألربع 
خطة  وضع  حتفيز  في  يتمثل  هدف   ،)2010-2007( سنوات 
في  مبا  آمنة،  بطريقة  للعنب  الوراثية  األصول  حلفظ  مثالية 
الراهن باالنقراض  )V. sylvestris( املهدد في الوقت  ذلك النوع 
طرائق  من  عديد  على  اخلطة  وتشتمل  احمللي.  املستوى  على 



حالة التنوع في محاصيل رئيسة وثانوية

337

بالتبريد  واحلفظ  الطبيعي  املوطن  خارج  )مجموعات  احلفظ 
وتسهيل  املوارد،  حلفظ  وذلك  املزرعة(،  مستوى  على  واحلفظ 
الوصول إليها واختبارها على مستوى احلقل في سياق زراعي 

عملي.342 
مهماً  آصالً  صنفاً   70 لـ  حقلية  مجموعات  أسست  وقد 
حقلية  مجموعات  توجد  قد  كما  البرتغال.343  في  للعنب 
ألصناف محلية في االحتاد الروسي وأذربيجان وأرمينيا وألبانيا 
األسود  واجلبل  وجورجيا  وبلغاريا  وإيطاليا  وأوكرانيا  وأملانيا 
وجمهورية  السابقة  اليوغوسالفية  مقدونيا  وجمهورية 
مولدوفا وصربيا وفرنسا وكرواتيا.344 وجرى حتفيز حفظ املوارد 
الوراثية للعنب في إقليم القوقاز وشمال البحر األسود منذ 
عام 2003 بتنسيق من املعهد الدولي للموارد الوراثية النباتية 
)املسمى اليوم املركز الدولي للتنوع البيولوجي(. كما أسست 
وأذربيجان  أرمينيا  في  محلية  أصناف  من  جديدة  مجموعات 

وجورجيا واالحتاد الروسي.345 

التآكل والضعف الوراثي

يومنا  للعنب مستخدمة حتى  التقليدية  األصناف  تزال  ال 
األصناف  أعداد  شهدته  الذي  الكبير  االنخفاض  رغم  هذا، 
املستخدمة على نطاق واسع.346 فمحصول العنب التقليدي 
البرتغال.347  في  الوراثي  التآكل  يفرضه  لتهديد  يتعرض 
للبرنامج  والتابع  بالعنب  املعني  العمل  فريق  دفع  الذي  األمر 
التعاوني األوروبي للموارد الوراثية إلى اإلعراب عن قلقه الكبير 
إزاء التآكل الوراثي الذي يصيب تباين العنب وتنوعه النسيلي، 

حيث نورد فيما يلي األسباب القابعة وراء هذا التآكل:348 

• تزايد التجارة الدولية؛
• سيادة أصناف بأعداد صغيرة في عديد من البلدان؛

• سيادة عدة نسيالت لكل صنف؛ 
العنب،  لزراعة  اخملصصة  األرض  مساحة  في  • انخفـاض 

وبخاصة في تلك املواقع الغنية بالتنوع البيولوجي؛
•  القوانني املقيـِّدة التي ال جتيز استخدام أصناف تقليدية في 

الزراعة والتسويق. 
العمل  بلد  كّل  على  أنه  كذلك  التوصيات  في  جاء  وقد 
أو  وطنية  مجموعات  في  التقليدية  أصنافه  حفظ  على 
احلماية  توفير  أيضاً  البلدان  وعلى  العنب،  لتصنيف  إقليمية 
لـ V. sylvestris في املوطن الطبيعي، وكذلك السعي اجلهيد 

حلفظ تنوع النسيالت بقدر املستطاع. 

التوثيق والتوصيف والتقييم 

من   2007 عام  منذ  العنب  عن  أوروبية  بيانات  قاعدة  أنشئت 

قبل معهد يوليوس كون ومعهد غايلفايلرهوف لتربية العنب 
استخدام  تعزيز  إلى  تهدف  حيث  أملانيا،  سيبلدينجن،  في 
التربية.  في  الكبيرة  وقيمتها  الصلة  ذات  الوراثية  األصول 
أكثر من  بيانات تسجيل  البيانات هذه على  قاعدة  وتشتمل 
أوروبياً.  بلداً  000 31 مدخل متثل 31 مجموعة كرمة من 21 
كما تتوافر بيانات التوصيف والتقييم املتعلقة بالفينولوجيا 
والغلة والنوعية واإلجهادات األحيائية لقرابة 1500 مدخل.349

االستخدام 

وراثية متنوعة للعنب  إلى موارد  الوصول  حتظى جهود تعزيز 
وتشجيع حتسني األصناف ومذاقها ومنتجاتها وأسمائها من 
خالل احلّد من تأثير زراعة العنب في البيئة عن طريق خفض 
 GrapeGen06 مشروع  من  بدعم  اآلفات  مبيدات  استخدام 
املشروع  ينفذ  )2007-2010(، حيث  األوروبي  االحتاد  من  املمول 
زرّاع عنب اخلمر ومنظمات محترفة. كما يدعم  بالتعاون مع 
طي  أصبح  بعضها  للعنب،  وراثية  موارد  توصيف  املشروع 

النسيان أو مهدد باالنقراض أو مهمل.350

ألف 4-3-5 حالة املوارد الوراثية ألشجار اللوزيات

حققت غلة أشجار اللوزيات منذ عام 1996 زيادة متواضعة 
اللوزيات عام 2008  زرعت أشجار  ألف 4-5(.351 فقد  )الشكل 
فوق مساحة تسعة ماليني هكتار معطية إنتاجاً عاملياً بلغ 11 
مليون طن.352 أما البلدان الستة األولى في إنتاج اللوزيات عام 
2008 فكانت الواليات املتحدة األمريكية )15 باملائة من اإلنتاج 
باملائة(   11( نام  وفييت  وتركيا  باملائة(   14( والصني  العاملي( 
الصني  أنتجت  وقد  منهما(.  لكل  باملائة   6( ونيجيريا  والهند 
أشجار  من  الكبيرة  اجملموعة  هذه  من  متنوعة  أكبر جتميعة 
بينما  ثماني،  أصل  من  جتميعات  ست  بلغت  حيث  اللوزيات، 
بلغ عددها خمس جتميعات لكّل من الواليات املتحدة وإيطاليا 

وتركيا، وأربع لكّل من جمهورية إيران اإلسالمية وباكستان.
حالة احلفظ خارج املوطن الطبيعي 

قرابة  حفظ  يتـّم   :)Anacardium occidentale( الكاجو   •
يبلغ  حيث  العالم،  حول  وراثية  بنوك  في  مدخل   9  800
باملائة   9 و  احملفوظة،  املدخالت  من  باملائة   35 غانا  نصيب 
في الهند، و 8 باملائة في تايلند، وحوالي 6 باملائة في كّل من 

البرازيل ونيجيريا؛353
 Amygdalus و P. dulcis و Prunus amygdalus اللوز )ومرادفاته •
communis(: يبلغ عدد املدخالت احملفوظة في العالم 3000 

الرئيسة في كّل من إيطاليا  مدخل، حيث تقع اجملموعات 
وجمهورية إيران اإلسالمية وتركيا؛354
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الشكل ألف 5-4
الغالل العاملية حملاصيل متنوعة )طن/هكتار(

1996     1997    1998     1999     2000     2001      2002      2003      2004      2005     2006    2007    2008

وبطيخ خضروات

موز/موز الطبخ

عنب

لوزيات

22.0

17.0

12.0

7.0

2.0

3.0-

املصدر: قاعدة البيانات اإلحصائية ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، 2007/1996

• اجلوز )نوع Corylus(: ثمة قرابة 3000 من املدخالت احملفوظة 
الواليات  في  حتفظ  منها  باملائة   28 العالم؛  أنحاء  في 

املتحدة األمريكية و 14 باملائة في تركيا؛355
• الفستق )Pistacia vera(: توجد في مجموعات العالم زهاء

200 1 مدخل، منها 29 باملائة في جمهورية إيران اإلسالمية 
و26 باملائة في الواليات املتحدة األمريكية؛356

• الكستناء )Castanea sativa(: يبلغ عدد املدخالت احملفوظة 
حول العالم 600 1 مدخل، 27 باملائة منها توجد في فرنسا 

واليابان وإيطاليا وأسبانيا؛357
• البندق البرازيلي )Bertholletia excelsa(: ال يتم حفظ سوى

في  الوراثية  البنوك  في  البرازيلي  البندق  من  مدخالً   50
العالم، وتوجد معظم هذه املدخالت في البرازيل.358

التوثيق والتوصيف والتقييم 

يؤكد مشروع GEN RES 68 املمول من االحتاد األوروبي واملعني 
-2007(  )SAFENUT( واللوز  للجوز  الوراثية  املوارد  بحماية 

2010( على احلصول على معلومات عن التنوع الوراثي املوجود 
مجموعات  وعلى  املتوسط،  حوض  من  األوروبي  اجلانب  في 
محفوظة خارج املوطن الطبيعي وداخل املوطن الطبيعي لـ 
Corylus avellana و Prunus dulci وكذلك على توصيف األمناط 

الوراثية ذات األهمية، مع إيالء اهتمام خاص باجلوانب التغذوية 
توثيق  وكان  للوزيات.359  الغذائية  باملكمالت  املتعلقة  وتلك 
مدخالت اللوز األوروبية جزءاً من مشروع GEN RES 61 املمول 
للموارد  الدولية  )الشبكة  باللوز  واملعني  األوروبي  االحتاد  من 
الوراثية للوز ]1996- 1999[(. كما متّ إعداد قاعدة بيانات أوروبية 
املدخالت  بتسجيل  تتعلق  بيانات  على  اشتملت  اللوز  حول 

وتوصيفها وتقييمها.360 

التآكل والضعف الوراثي 

بفعل  للتهديد  جورجيا  في  البرية  اللوز  أشجار  تتعرض 
لبنان  في  البقاع  سهل  وفي  جديدة.361  بأصناف  استبدالها 
تتألف جميع بساتني اللوز من صنف أو اثنني مبكري اإلزهار، مما 
يجعلهما عرضة للصقيع الربيعي، وهو ما يفسر االنخفاض 
معينة.362 سنوات  في  اللوز  من  الوطني  اإلنتاج  في  امللحوظ 

ألف 4-3-6 حالة املوارد الوراثية للخضروات والبطيخ 

الفترة  خالل  طفيفة  زيادة  والبطيخ  اخلضروات  غلة  شهدت 
1996-2002، لتستقر بعدئذ نسبياً )الشكل ألف4-5(.363 وقد 
والبطيخ عام 2008 فوق مساحة  زرعت محاصيل اخلضروات 
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54 مليون هكتار معطية إنتاجاً عاملياً بلغ 916 مليون طن.364 
إنتاجاً من تلك احملاصيل عام 2008  البلدان الستة األكبر  أما 
فكانت الصني )50 باملائة من اإلنتاج العاملي( والهند )9 باملائة( 
والواليات املتحدة األمريكية )4 باملائة( وتركيا )3 باملائة( واالحتاد 
منهما(.  لكل  باملائة   2( اإلسالمية  إيران  وجمهورية  الروسي 
فقد أنتجت الصني التجميعة األكثر تنوعاً من هذه اجملموعة 
 25 أصل  من   24 بنسبة  والبطيخ  اخلضروات  من  الضخمة 
بينما  منها،   23 األمريكية  املتحدة  الواليات  وأنتجت  منها، 
 ،19 واليابان   ،20 واملكسيك  وأسبانيا  تركيا  من  كّل  أنتجت 
 2008 عام  إنتاجاً  األكثر  الثمانية  اخلضروات  أما   .18 وإيطاليا 
 Lycopersicon esculentum )أو  )الطماطم(  البندورة  فكانت 
شكلت  حيث  ذلك(،  إلى  وما   Solanum lycopersicum و 
اخلضروات  مجموعة  ضمن  اإلنتاج  إجمالي  من  باملائة   14
بنسبة   )Citrullus lanatus( األحمر  البطيخ  تالها  والبطيخ، 
بنسبة   )Brassica spp.( أخرى  وكرنبيات  وامللفوف  باملائة،   11
8 باملائة، والبصل اجلاف )Allium cepa( بنسبة 7 باملائة واخليار 
 4 بنسبة   )Solanum melongena( والباذجنان  باملائة   5 بنسبة 
 )Cucumis spp.( كالشمام  البطيخ  من  أخرى  وأنواع  باملائة 
منهما.  لكل  باملائة   3 بنسبة   )Capsicum spp.( والفليفلة 

حالة احلفظ خارج املوطن الطبيعي 

يُحفظ ما يقارب نصف مليون مدخل من محاصيل اخلضروات 
احمللية  السالالت  ومتثل  العالم.365  الطبيعي في  املوطن  خارج 
إجمالي  من  باملائة   36 قرابة  واملتقدمة  التقليدية  واألصناف 
الوراثي واخملزون  باملائة   5 قرابة  البرية  واملواد  احليازات  هذه 

8 باملائة. كما يوجد في حيازة املركز اآلسيوي للبحث والتطوير 
املتعلقني باخلضروات حوالي 000 57 مدخل من األصول الوراثية 
للخضروات مبا فيها بعض من أكبر مجموعات اخلضروات في 
مدخالت  إجمالي  من  باملائة   35 حفظ  كذلك  ويتّم  العالم. 
بلدان.366 تسعة  في  الوطنية  الوراثية  البنوك  في  اخلضروات 

• البندورة: يتّم حفظ قرابة 000 84 مدخل في بنوك وراثية 
 17 و  متقدمة،  أصنافاً  متثل  منها  باملائة   19 العالم،  حول 
باملائة أصنافاً قدمية وسالالت محلية، و 18 باملائة مخزوناً 
للمحاصيل.  برية  أقارب  باملائة   4 و  بحثية،  ومواد  وراثياً 
أما أكبر مجموعتني للبندورة  فتوجد لدى املركز اآلسيوي 
للبحث والتطوير املتعلقني باخلضروات )قرابة 9 باملائة من 
إجمالي اجملموعات في العالم( واحملطة اإلقليمية الشمالية 
الشرقية إلدخال النباتات التابعة لوزارة الزراعة األمريكية 

)8 باملائة(؛367 
احليـازة  إجمـالي  تشكل   :)Capsicum spp.( الفليفـلة   •
 30 من  73 مدخل ألكثر   500 قرابة  الفليفلة  من  العاملية 

 Capsicum أما أكبر ست مجموعات من .Capsicum نوعاً لـ
املتعلقني  والتطوير  للبحث  اآلسيوي  املركز  لدى  فتوجد 
باخلضروات )قرابة 11 باملائة من إجمالي اجملموعات العاملية(، 
النباتات  إلدخال  الشرقية  الشمالية  اإلقليمية  واحملطة 
التابعة لوزارة الزراعة األمريكية واملعهد الوطني للبحوث 
الزراعية واحلرجية والثروة احليوانية في املكسيك )6 باملائة 
لكل منها(، واملكتب الوطني للموارد الوراثية النباتية في 
بالبرازيل  الزراعي في كامبيناس  باملائة(، واملعهد  الهند )5 
واملعهد الوطني للعلوم الزراعية البيولوجية في اليابان )3 

باملائة لكل منها(؛368
مدخل   44 300 قرابة  يوجد   :)Cucumis  spp.( الشمام   •
ويُـمثـَّل  برية.  أقارب  باملائة  العالم، منها 3  محفوظ حول 
و املدخالت  إجمالي  من  باملائة   52 بنسبة   C. melo النوع 

مجموعات  ست  أكبر  أما  منها.   38 بنسبة   C. sativum

واليابان  األمريكية  املتحدة  الواليات  حيازة  في  فتقع 
واالحتاد الروسي والصني والبرازيل وكازاخستان؛369

هذا  مدخالت  عدد  إجمالي  يصل   :)Cucurbita spp.( القرع   •
لـ مدخالً   9  867 منها  مدخالً،   39  583 إلى  اجلنس 

C. moschata و 153 8 مدخالً لـ C. pepo و 761 5 مدخالً لـ 

C. maxima وتوجد أكبر مجموعات من هذا اجلنس لدى معهد 

باملائة   15( الروسي  االحتاد  في  العلمية  للبحوث  فافيلوف 
الزراعي  االستوائي  واملركز  العاملية(  اجملموعة  إجمالي  من 
للبحوث والتعليم )7 باملائة( واملؤسسة البرازيلية لبحوث 
البرازيل  في  البيولوجية  والتكنولوجيا  الوراثية  املوارد 
)5 باملائة(. ويعتبر متثيل األقارب البرية للمحصول ضعيفاً 
األصول  إجمالي  من  باملائة   2 سوى  يشكل  وال  نسبياً 

الوراثية لـ Cucurbita خارج املوطن الطبيعي؛370 
• .Allium spp: يحفظ قرابة 000 30 من مدخالته خارج املوطن 
مدخالً   15 326 بـ   )A. cepa( البصل  ـُمثـَّل  وي الطبيعي. 
ما  حفظ  يتّم  كما  مدخالً.   5 043 بـ   )A. sativum( والثوم 
األقارب  متثيل  ويعّد   .Allium لـ  إضافي  نوع   200 على  يربو 
اليبنيز  معهد  مجموعات  في  جيداً  للمحصول  البرية 
أملانيا  في  احملصولية  النباتات  وبحوث  النباتية  للوراثة 
النباتية  احلدائق  لأللفية،  البذور  بنك  مشروع  ومجموعات 

امللكية في اململكة املتحدة؛371
عدد  إجمالي  يصل   :)Solanum melongena( الباذجنان   •
ثالث  أكبر  وتقع  مدخل.   21 000 إلى  العاملية  اجملموعات 
مجموعات تضّم كّل منها ما يزيد على 1000 مدخل في 
الهند  النباتية في  الوراثية  للموارد  الوطني  املكتب  حيازة 
باخلضروات  املتعلقني  والتطوير  للبحث  اآلسيوي  واملركز 
واملعهد الوطني للبحوث الزراعية البيولوجية في اليابان؛ حيث 
خارج  احليازات  إجمالي  من  باملائة   35 مجتمعة  تشكل 
املوطن الطبيعي. ومتثل األقارب البرية للمحصول 11 باملائة 
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من إجمالي املدخالت؛372
العاملية  اجملموعة  تتشكل   :)Citrullus lanatus( البطيخ   •
مما يزيد على 000 15 مدخل، حيث يُحفظ 42 باملائة منها 
املتحدة  والواليات  وإسرائيل  والصني  الروسي  االحتاد  في 

األمريكية؛373
• اجلزر )Daucus carota(: يتم حفظ قرابة 300 8 مدخل من 19 
نوعاً للجزر حول العالم. أما أكبر ثالث مجموعات فتضم 
احملطة  لدى  وتوجد  مدخل   1 000 على  يزيد  ما  منها  كّل 
التابعة  النباتات  إلدخال  الشرقية  الشمالية  اإلقليمية 
املدخالت(  إجمالي  باملائة من   14( األمريكية  الزراعة  لوزارة 
ورويك  جلامعة  التابع  البستنة  لبحوث  الدولي  واملركز 
فافيلوف  ومعهد  باملائة(،   13( املتحدة  اململكة  في 
للبحوث العلمية في االحتاد الروسي )12 باملائة(. كما متثل 
األقارب البرية للمحصول 14 باملائة من إجمالي املدخالت.374

التآكل والضعف الوراثي

أعربت بلدان شتى في تقاريرها عن حاالت مثيرة للقلق حيال 
تنوع عديد من اخلضروات اخملتلفة: 

اخلضروات  محاصيل  من  عديد  تتعرض  مدغشقر،  ففي   •
)كاجلزر واللفت والباذجنان والبصل والقرنبيط( خلطر تفرضه 
ملدغشقر(؛375  القطري  )التقرير  جديدة  جتارية  أصناف 
•       وفي ترينيداد وتوباغو، ثّمة فقد في تنوع محاصيل اخلضروات؛376

والقرنبيط  للملفوف  احمللية  السالالت  تشهد  نيبال،  وفي   •
اختفاًء تدريجياً؛377

بذور  توافر  وعدم  السوق  طلب  وبسبب  باكستان،  وفي   •
في  جداً  مرتفعاً  الوراثي  التآكل  معّدل  أضحى  محلية، 
والبامياء  والبازالء  والبصل  كالبندورة  رئيسة  خضار 
والباذجنان والقرنبيط واجلزر والفجل واللفت. وال يزال التنّوع 
والليف  والسبانخ  املر  والقرع  القرعيات  في  احمللي موجوداً 
Brassica. أما املوارد الوراثية ألنواع محاصيل ثانوية  وأنواع 
محلية مهملة فتواجه تدميراً سريعاً بفعل تآكل الزراعة 
التقليدية والتغيير الذي طال العادات الغذائية التقليدية 

وكذلك بسبب إدخال محاصيل عالية الغلة؛378 
• وفي الفلبني، ثّمة تآكل وراثي في الباذجنان والقرع املر والقرع 

االسفنجي وقرع الزجاجة والبندورة؛379
• وفي طاجكستان، وبسبب استيراد محاصيل وهجن جديدة 
نسبة  كانت  محلية،  أصناف  بذور  إلى  لالفتقار  ونتيجة 
التآكل الوراثي مرتفعة جداً في خضروات رئيسة مثل اخليار 
والبندورة والبصل وامللفوف واجلزر والفجل والفجل األسود 

واللفت وما إلى ذلك؛380
اليونان  في  اخلضروات  محاصيل  في  الوراثي  التآكل  أما   •

الوراثية  باألصول  احلديثة  األصناف  استبدال  عن  والناجم 
بـ 15 إلى 20 سنة عن معدل التآكل  احمللية فكان متأخراً 
الوراثي في النجيليات، غير أن السالالت احمللية في السنوات 
احلدائق  من  حتى  سريع  بشكل  استبعدت  األخيرة 

املنزلية؛381
عالية  املستوردة  احلديثة  األصناف  تسيطر  أيرلندا  وفي   •
البستنة، حيث  التجاري من محاصيل  اإلنتاج  الغلة على 
ال يزرع سوى النذر اليسير من السالالت احمللية أو من أصناف 
نرى  ذلك،  النقيض من  وعلى  البتة.  تزرع  ال  قد  أو  املزارعني 
من  عديد  داخل  البستنة  محاصيل  في  كبير  تنوع  ثّمة 
في  محفوظة  بذور  شكل  على  البلد  في  اخلاصة  احلدائق 

املنزل.382
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ACIAR                                                                          املركز األسترالي للبحوث الزراعية الدولية

 ACSAD القاحلة                                       واألراضي  اجلافة  املناطق  لدراسات  العربي  املركز 
AD-KU                                        )قسم الهندسة الزراعية، كلية الزراعة، جامعة كاسيتسارت )تايلند
ADMARC الزراعي                                                                والتسويق  التنمية  هيئة 
AEGIS أوروبا                                                     في  اجلينات  لبنوك  املتكامل  النظام 
AFLP الطولية املضخمة                                                                 القطعة  ذو  التكوين  عديد 

  AGRESEARCH                               )مركز مارغوت فورد لألصول الوراثية العلفية، معهد البحوث الزراعية احملدود )نيوزلندا 
 AICRP-Soybean                                                )مشروع البحوث املنسقة حول فول الصويا لعموم الهند )الهند
     AMFO )فرنسا(                                                                  األعالف  حتسني 
  AMGRC                        املركز األسترالي للموارد الوراثية للنفل، معهد جنوب أستراليا للبحوث والتنمية
  ANGOC الريفية                  والتنمية  الزراعي  اإلصالح  لتحقيق  اآلسيوية  احلكومية  غير  املنظمات  ائتالف 
AOAD الزراعية                                         للتنمية  العربية  املنظمة 

 APAARI الزراعية                                   البحوث  ملؤسسات  الهادي  واحمليط  آسيا  رابطة 
ARC (LBY001( الليبية(                                    العربية  )اجلماهيرية  الزراعية  البحوث  مركز 
ARC (SDN001( )السودان(                                الزراعية  البحوث  هيئة  النباتات،  تربية  قسم 

 AREO اإلسالمية(                                إيران  )جمهورية  إيران  في  الزراعي  والتعليم  البحوث  منظمة 
  ARI  (ALB002( )ألبانيا(                                                        الزراعية  البحوث  معهد 
ARI   (CYP004(                                                                  ،معهد البحوث الزراعية ،)CYPARI(البنك الوراثي الوطني

وزارة الزراعة واملوارد الوطنية والبيئة )قبرص(                                                                   
 ARIRO األفريقية                                                  اإلقليمية  الصناعية  امللكية  منظمة 
 ASARECA                                                     رابطة تعزيز البحوث الزراعية في شرق ووسط أفريقيا
 ASEAN آسيا                                                                         شرق  جنوب  أمم  رابطة 
 ASN أفريقيا                                                     بذور  شبكة 
 ASPNET الهادي                                                      واحمليط  آسيا  شبكة 
 ATCFC املدارية                                    واألعالف  للمحاصيل  الوراثية  للموارد  األسترالي  املركز 
 ATFCC املعتدلة                                            املناطق  في  احلقلية  للمحاصيل  األسترالية  اجملموعة 
 AusPGRIS النباتية                                 الوراثية  املوارد  حول  للمعلومات  األسترالية  املؤسسة 
 AVRDC                  )ًاملركز العاملي للخضروات )املركز اآلسيوي للبحث والتطوير املتعلقني باخلضروات سابقا
 AWCC الشتوية                                                  للنجيليات  األسترالية  اجملموعة 
 AYR-DPI )أستراليا(                                               األولية  الصناعات  Ayr، قسم  املاجنو،  مجموعة 
 BAAFS )الصني(                                                  واحلراجية  الزراعية  للعلوم  بيجني  أكادميية 
 BAL )األرجنتني(                                                الوراثية  األصول  بنك 
 BAPNET للموز                                               الهادي  واحمليط  آسيا  شبكة 
BARI )بنغالديش(                                                 النباتية  الوراثية  املوارد  مركز 
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 BARNESA شبكة بحوث املوز لشرق واجلنوب األفريقي                                                                  
 BAZ املركز االحتادي لبحوث تربية النباتات املزروعة )براونشفيغ، أملانيا(   
 BB مجلس املوز )جامايكا(   
BBC-INTA                                                          بنك قاعدة األصول الوراثية، معهد املوارد البيولوجية، املعهد الوطني

للتكنولوجيا الزراعية )األرجنتني(                                                            
 BCA كلية بوندا الزراعية )ماالوي(   
 BCCCA رابطة البسكويت والكعك والشوكوال واحللويات    
 BECA العلوم البيولوجية في شرق ووسط أفريقيا    
 BGCI املركز الدولي حلفظ احلدائق النباتية   
 BGRI مبادرة بورلوغ العاملية حول الصدأ    
BGUPV                                                        كلية فالنسيا للتكنولوجيا املتعددة, املعهد التكنولوجي العالي

للمهندسني الزراعيني، بنك األصول الوراثية )اسبانيا(                                                   
 BG-VU احلديقة النباتية، جامعة فيلنيوس )ليتوانيا(    
 BINA معهد الزراعة النووية في بنغالديش   
Bioversity International املنظمة الدولية للتنوع البيولوجي                                          

 BJRI معهد بحوث نبات اجلوت في بنغالديش   
 BNGGA-PROINPA مؤسسة تشجيع البحوث واإلنتاج في مناطق األنديز املرتفعة )بوليفيا(   
BNGTRA-PROINPA                                 البنك الوطني لألصول الوراثية للدرنيات واجلذريات، مؤسسة تشجيع

البحوث واإلنتاج في األنديز )بوليفيا(      
 BPGV-DRAEDM البنك البرتغالي لألصول الوراثية النباتية   
 BRDO مكتب بحوث وتنمية التكنولوجيا البيولوجية )تايلند(   
 BRGV Suceava البنك الوراثي في ساتشاوا )رومانيا(                                                      
 BRRI معهد بحوث األرز في بنغالديش   
 BSRI معهد بحوث قصب السكر في بنغالديش   
 BTRI معهد بحوث الشاي في بنغالديش   
 BVRC مركز بحوث اخلضروات في بيجني )الصني(   
 BYDG معهد احلديقة النباتية لتربية النباتات واألقلمة )بولندا(    
 CAAS األكادميية الصينية للعلوم الزراعية   
 CABMV فيروس موزاييك اللوبياء احملمول على املّن   
 CACAARI رابطة آسيا الوسطى والقوقاز ملؤسسات البحوث الزراعية   
 CacaoNet الشبكة العاملية للموارد الوراثية للكاكاو    
 CACN-PGR شبكة آسيا الوسطى والقوقاز حول املوارد الوراثية النباتية    
 CAPAA املؤسسة البرازيلية للبحوث الزراعية في غرب األمازون )البرازيل(   
 CAPGERNET الشبكة الكاريبية للموارد الوراثية النباتية   
 CARBAP املركز األفريقي لبحوث املوز وموز اجلنة   
 CARDI املعهد الكاريبي للبحوث والتنمية الزراعية   
 CAS-IP املؤسسة االستشارية املركزية املعنية بامللكية الفكرية    
 CATIE مركز التعليم والبحوث الزراعية املدارية    
 CBD اتفاقية التنوع البيولوجي    
 CBDC برنامج تنمية التنوع البيولوجي وحفظه في اجملتمع    
 CBG احلديقة النباتية املركزية )أذربيجان(    
 CBICAU معهد تربية احملاصيل )زمبابوي(   
 CBNA املستنبت الوطني اخملتص بنباتات جبال األلب في غاب تشارانس )فرنسا(   
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 CC كارتون كولومبيا    
 CCRI املعهد املركزي لبحوث القطن، مولتان )باكستان(   
 CCSM-IASP مركز زراعة احلمضيات ‘‘سيلفيو موريرا’’ املعهد الزراعي في ساو باولو )البرازيل(    
 CEARD مركز االمتياز ملوارد التنوع البيولوجي الزراعي والتنمية في الصني    
 CENARGEN املؤسسة البرازيلية لبحوث املوارد الوراثية والتكنولوجيا البيولوجية    
 CENICAFE املركز الوطني لبحوث النب، االحتاد الوطني ملزارعي النب في كولومبيا    
 CePaCT مركز احملاصيل واألشجار في منطقة احمليط الهادي   
 CEPEC مركز بحوث الكاكاو )البرازيل(   
 CERI معهد النجيليات، املؤسسة الوطنية للبحوث الزراعية )اليونان(   
 CGIAR اجملموعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية   
 CGN مركز املوارد الوراثية   
 CGRFA هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة    
 CIAT املركز الدولي للزراعة املدارية   
 CICR املعهد املركزي لبحوث القطن )الهند(   
CIFACOR البحوث                        ومركز  السمكية،  والثروة  الغذائية  للبحوث  األندلسي  املعهد 

للتدريب على األغذية الزراعية في قرطبة )اسبانيا(    
CIFAP-CAL                                                    مركز البحوث الزراعية واحلراجية، املعهد الوطني للغابات والزراعة

والثروة احليوانية )املكسيك(                                                                     
 CIFP مركز بايروماني لبحوث مّورثات البيئة النباتية    
 CIMMYT املركز الدولي لبحوث حتسني الذرة الصفراء والقمح   
 CIP املركز الدولي للبطاطا   
 Cirad مركز التعاون الدولي للبحث الزراعي من أجل التنمية )فرنسا(   
 CIS رابطة الدول املستقلة    
 CISH املعهد املركزي للبستنة في املناطق دون املدارية )الهند(    
 CITH املعهد املركزي للبستنة في املناطق املعتدلة )الهند(   
 CLAN شبكة النجيليات والبقوليات في آسيا    
 Clayuca احتاد أمريكا الالتينية والكاريبي لدعم بحوث وتنمية الكاسافا    
 CN املركز الهولندي )كوت ديفوار(   
 CNPA املؤسسة البرازيلية لبحوث القطن )البرازيل(   
 CNPAF املؤسسة البرازيلية لبحوث األرز والفاصولياء )البرازيل(   
 CNPAT املؤسسة البرازيلية لبحوث الصناعة الزراعية املدارية )البرازيل(   
 CNPF املؤسسة البرازيلية لبحوث األزهار )البرازيل(   
 CNPGC املؤسسة البرازيلية لبحوث قطعان األبقار )البرازيل(   
 CNPH املؤسسة البرازيلية لبحوث البستنة )البرازيل(    
 CNPMF املؤسسة البرازيلية لبحوث الكاسافا والفاكهة املدارية )البرازيل(   
 CNPMS املؤسسة البرازيلية لبحوث الذرة الصفراء والذرة الرفيعة )البرازيل(   
  CNPq اجمللس الوطني للعلوم والتكنولوجيا )البرازيل(   
 CNPSO شركة سوجا البرازيلية للبحوث الزراعية )البرازيل(   
 CNPT برنامج تريغو للمؤسسة البرازيلية للبحوث الزراعية )البرازيل(   
CNRRI املعهد الوطن لبحوث األرز في الصني   

 CNPUV املؤسسة البرازيلية لبحوث العنب واخلمر )البرازيل(    
 COILLTE اجمللس األيرلندي للغابات )أيرلندا(   
  CONSEFORTH مشروع الغابات وحفظ األنواع احلراجية في هندوراس     
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 COP مؤمتر األطراف املشاركة في اتفاقية التنوع البيولوجي   
 COPAL حتالف منتجي الكاكاو    
 COR            املستودع الوطني لألصول الوراثية املستنسخة، وزارة الزراعة األمريكية، خدمات البحوث الزراعية
CORAF/WECARD مجلس البحوث والتنمية الزراعية لغرب ووسط أفريقيا   

 CORBANA الهيئة الوطنية للموز )كولومبيا(   
 CORRA مجلس الشراكات املعني ببحوث األرز في آسيا   
 COT وحدة بحوث األصول الوراثية للمحاصيل، وزارة الزراعة األمريكية، خدمات البحوث الزراعية  
 CPACT/Embrapa املؤسسة البرازيلية للبحوث الزراعية في املناخ املعتدل )البرازيل(   
 CPATSA املؤسسة البرازيلية للبحوث الزراعية في املناخ شبه القاحل )البرازيل(   
 CPBBD القسم املركزي لتربية النباتات والتكنولوجيا البيولوجية، مجلس البحوث الزراعية في نيبال  
 CPRI املعهد املركزي لبحوث البطاطا )الهند(   
 CPU وحدة املعاجلة املركزية   
 CRA-CAT مجلس البحوث والتجارب الزراعية، وحدة احملاصيل البديلة للتبغ )إيطاليا(   
 CRA-FLC مجلس البحوث والتجارب الزراعية، مركز بحوث إنتاج مشتقات األلبان واألعالف )إيطاليا(  
 CRA-FRU مجلس البحوث والتجارب الزراعية، مركز بحوث زراعة الفاكهة )إيطاليا(    
 CRAGXPP إدارة املوارد البيولوجية، مصنع Gembloux للبحوث الوراثية الزراعية، وزارة الزراعة )بلجيكا(   
 CRA-OLI مجلس البحوث والتجارب الزراعية، مركز بحوث وتصنيع الزيتون )إيطاليا(   
 CRA-VIT مجلس البحوث والتجارب الزراعية، مركز بحوث الكرمة )إيطاليا(   
 CRC شركة رومانا الوسطى )جمهورية الدومينيكان(     
 CRI معهد بحوث احلمضيات، األكادميية الصينية للعلوم الزراعية   
 CRIA املعهد املركزي للبحوث الزراعية )إندونيسيا(    
 CRIG معهد بحوث الكاكاو في غانا    
 CRIN معهد بحوث الكاكاو في النيجر    
 CRU وحدة بحوث الكاكاو، جامعة الهند الغربية )ترينيداد وتوباغو(   
 CSFRI معهد بحوث احلمضيات والفاكهة دون املدارية )جنوب أفريقيا(    
 CSIRO منظمة الكومونويلث للبحوث العلمية والصناعية، قسم بحوث البستنة    
 CTA املركزالتكنولوجي للتعاون الزراعي والريفي   
 CTC مركز تكنولوجيا قصب السكر )البرازيل(   
 CTRI املعهد املركزي لبحوث التبغ )الهند(   
 CWR األقارب البرية للمحاصيل   
 DANAC مؤسسة داناك للبحوث الزراعية )جمهورية فنزويال البوليفارية(   
 DAR قسم البحوث الزراعية، وزارة الزراعة )بوتسوانا(    
DAV                                                 املستودع الوطني لألصول الوراثية، وزارة الزراعة األمريكية، خدمات

البحوث الزراعية، جامعة كاليفورنيا   
 DB NRRC املركز الوطني لبحوث األرز في دال مببرز، وزارة الزراعة األمريكية، خدمات البحوث الزراعية      
 DCRS محطة بحوث دودو كريك، وزارة الداخلية والتنمية الطبيعية )جزر سليمان(   
 DENAREF اإلدارة الوطنية للموارد الوراثية النباتية والتكنولوجيا البيولوجية )اإلكوادور(   
 DFS محطة آرتيميفسك للتجارب )أوكرانيا(   
 DGCB-UM قسم الوراثة وعلم األحياء اخللوية، جامعة مااليا )ماليزيا(   
 DLP Laloki برنامج البحوث في األراضي املنخفضة اجلافة، اللوكي )NARI( )بابوا غينيا اجلديدة(     
 DNA احلمض النووي الريبي منقوص األكسجني الـ )دنا(   
 DOA قسم الزراعة، اجلامعة التكنولوجية في بابوا غينيا اجلديدة    
 DOR مديرية بحوث البذور الزيتية )الهند(   
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 DTRUFC قسم البحوث املدارية، الشركة املتحدة للفاكهة )هندوراس(   
 EA-PGR الشبكة اإلقليمية حلفظ واستخدام املوارد الوراثية النباتية في شرق آسيا   
 EAPGREN شبكة املوارد الوراثية النباتية في شرق أفريقيا    
 EAPZ كلية الزراعة لعموم أمريكا في زامورانو )هندوراس(   
 EARTH كلية الزراعة في املناطق املدارية الرطبة )كوستاريكا(    
 ECICC احملطة املركزية لبحوث الكاكاو والنب )كوبا(   
 ECOWAS اجملتمع االقتصادي لدول غرب أفريقيا    
 ECPGR البرنامج التعاوني األوروبي للموارد الوراثية   
 EEA INA Anguil محطة غويليرموس كوفاس للتجارب الزراعية )األرجنتني(                         
 EEA INTA Bordenave                                                      )محطة بوردينافا للتجارب الزراعية )األرجنتني
 EEA INTA Cerro محطة سيرو للتجارب الزراعية )األرجنتني(                                      
 EENP محطة نوبو بايامينو للتجارب الزراعية )اإلكوادور(   
 EETP محطة بيشيلينغوي للتجارب الزراعية )اإلكوادور(   
 EFOPP منشأة اإلرشاد والبحوث لزراعة الفاكهة ونباتات الزينة )هنغاريا(    
 Embrapa املؤسسة البرازيلية للبحوث الزراعية    
 ENSCONET الشبكة األوروبية حلفظ البذور احمللية    
 Epic مركز املعلومات النباتية اإللكترونية )اململكة املتحدة(   
 ESA املناطق احلساسة بيئياً    
 ESCORENA النظام األوروبي لشبكات البحوث التعاونية الزراعية   
 ETC Group فريق العمل اخملتص في التآكل والتكنولوجيا والتركيز                           
 EURISCO القائمة األوروبية للبحث في الشبكة الدولية )اإلنترنت(    
 EWS R&D قسم الشرق والغرب للبحوث والتنمية )بنغالديش(                    
 FAO منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة    
 FAOSTAT قاعدة البيانات اإلحصائية ملنظمة األغذية والزراعة   
 FARA منتدى البحوث الزراعية في أفريقيا    
 FAST كلية العلوم والكنولوجيا )بنني(    
 FCRI معهد بحوث احملاصيل الغذائية   
 FCRI-DA معهد بحوث احملاصيل احلقلية - قسم الزراعة )تايلند(   
FF.CC.AA. كلية العلوم الزراعية )البيرو(   

 FHIA مؤسسة البحوث الزراعية في هندوراس     
 FIGS استراتيجية التعريف املركز لألصول الوراثية    
 FIRM معهد بحوث الغابات في ماليزيا    
 FONTAGRO املؤسسة اإلقليمية للتكنولوجيا الزراعية   
 FORAGRO الصندوق اإلقليمي للتكنولوجيا الزراعية    
 FPC شركة فايرستون للمزارع )ليبيريا(    
 FRUCTUS الرابطة السويسرية حلماية أشجار الفاكهة التقليدية )سويسرا(   
 GBREMR مؤسسة إيست مالينغ للبحوث )اململكة املتحدة(   
 GBWS بنك األصول الوراثية لألنواع البرية )الصني(   
 GCDT الصندوق االستئماني العاملي للتنوع احملصولي   
 GCP برنامج حتديات األجيال   
 GEF مرفق البيئة العاملية    
GEN                                            وحدة املوارد الوراثية النباتية، جامعة كورنيل، محطة التجارب الزراعية

احلكومية في نيويورك، خدمات البحوث الزراعية    
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 GEVES وحدة صوفيا أنتيبوليس للتجارب، مجموعة صوفيا أنتيبوليس ملراقبة األصناف والبذور )فرنسا(  
 GFAR املنتدى العاملي للبحوث الزراعية    
 GIPB مبادرة الشراكة العاملية لبناء القدرات في تربية النباتات   
 GIS نظام املعلومات اجلغرافية    
 GM محوَّر وراثياً   
 GMO كائنات محوَّرة وراثياً    
 GMZ مناطق إدارة املورثات   
 GPA خطة العمل العاملية حلفظ واستخدام املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة   
 GPRI مبادرة سياسات املوارد الوراثية للمركز الدولي للتنوع البيولوجي   
 GPS نظام حتديد املواقع العاملي   
 GRENEWECA شبكة املوارد الوراثية لغرب ووسط أفريقيا    
 GRI معهد املوارد الوراثية )أذربيجان(   
 GRIN شبكة املعلومات اخلاصة باملوارد الوراثية   
 GSC هيئة غويانا للسكر، قسم التربية واالنتخاب   
 GSLY مركز س. م. ريك للموارد الوراثية للبندورة )الطماطم( )الواليات املتحدة(   
 GSPC االستراتيجية العاملية حلفظ النباتات   
 GTZ الوكالة األملانية للتعاون الفني )أملانيا(   
 HBROD معهد بحوث البطاطا )جمهورية التشيك(   
 HIV/AIDS فيروس العوز املناعي البشري/متالزمة العوز املناعي املكتسب   
 HOLOVOU معهد بحوث وتربية التفاحيات، هولوفوسي احملدودة )جمهورية التشيك(    
 HRC,MARDI مركز بحوث البستنة، املعهد املاليزي للبحوث والتنمية الزراعية                                      
 HRI-DA/THA معهد بحوث البستنة، قسم الزراعة )تايلند(   
 HRIGRU املؤسسة الدولية لبحوث البستنة، جامعة وارويك، وحدة املوارد الوراثية )اململكة املتحدة(  
 HSCRI معهد بحوث البستنة واحملاصيل دون املدارية )أذربيجان(   
 IAC معهد الشركات الزراعية )البرازيل(   
 IAO املعهد الزراعي ملا وراء البحار )إيطاليا(   
 IAPAR املعهد الزراعي في بارانا )البرازيل(   
 IARC املركز الدولي للبحوث الزراعية   
 IARI املعهد الهندي للبحوث الزراعية   
 IBC معهد حفظ التنوع البيولوجي )إثيوبيا(   
IBERS-GRU                                                     ،معهد العلوم البيولوجية والبيئية والريفية، وحدة املوارد الوراثية

جامعة أبيريستويث )اململكة املتحدة(   
 IBN-DLO معهد بحوث الغابات والطبيعة )هولندا(   
 IBONE معهد جامعة احلياة النباتية في الشمال الشرقي، اجمللس الوطني للبحوث العلمية )األرجنتني(  
 IBOT احلديقة النباتية في ساو باولو )البرازيل(   
 IBPGR اجمللس الدولي للموارد الوراثية النباتية   
 ICA/REGION1 الهيئة الكولومبية للبحوث الزراعية )كولومبيا(   
 ICA/REGION5 مركز بحوث امليرا، املعهد الكولومبي للزراعة )كولومبيا(   
 ICA/REGION5 مركز بامليرا للبحوث، معهد بامليرا الزراعي )كولومبيا(   
 ICABIOGRAD املركز اإلندونيسي للتكنولوجيا البيولوجية الزراعية وبحوث املوارد الوراثية وتنميتها   
 ICAR اجمللس الهندي للبحوث الزراعية   
 ICARDA املركز الدولي للبحوث الزراعية في املناطق اجلافة    
 ICBA املركز الدولي للزراعة امللحية    
 ICCI-TELAVUN بنك ليبرمان الوراثي، معهد حتسني احملاصيل النجيلية، جامعة تل أبيب، )إسرائيل(  
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 ICCO املنظمة الدولية للكاكاو   
 ICCPT Fundul                         )معهد بحوث النجيليات والنباتات التكنولوجية في فوندوليا )رومانيا
 ICG اللجنة احلكوماتية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية، واملعرفة التقليدية، والفولكلور   
 ICGN الشبكة الدولية جلينوم النب    
 ICGR-CAAS معهد موارد األصول الوراثية للمحاصيل، األكادميية الصينية للعلوم الزراعية   
 ICGT البنك الوراثي الدولي للكاكاو )ترينيداد وتوباغو(    
 ICPP Pitesti معهد بحوث زراعة الفاكهة في ماراسينيني آرغيس )رومانيا(                         
 ICRAF املركز الدولي لبحوث الزراعات احلراجية )يسمى اليوم باملركز العاملي للزراعة احلراجية(  
 ICRISAT املعهد الدولي للبحوث املتعلقة مبحاصيل املناطق املدارية شبه القاحلة   
 ICRR املركز اإلندونيسي لبحوث األرز   
 ICVV Valea C     )معهد بحوث زراعة الكرمة لصناعة اخلمر في فاليا كالوغاريسكا براهوفا )رومانيا
 IDB بنك التنمية في القارة األمريكية    
 IDEFOR-DCC قسم النب والكاكاو، معهد تنمية الغابات )كوت ديفوار(   
 IDEFOR-DPL معهد تنمية املطاط، قسم تنمية الغابات )كوت ديفوار(    
 IDESSA معهد السافانا )كوت ديفوار(   
 IDI معهد دامباال الدولي )سري النكا(    
 IDRC املركز الدولي لبحوث التنمية   )كندا(   
 IFAD الصندوق الدولي للتنمية الزراعية    
 IFAP االحتاد الدولي للمنتجني الزراعيني    
 IFS املؤسسة الدولية للخدمات   
 IFVCNS معهد احملاصيل احلقلية واخلضروات )صربيا(   
 IGB البنك الوراثي للمحاصيل الزراعية في إسرائيل، منظمة البحوث الزراعية، مركز فولكاني   
IGC جلنة WIPO احلكوماتية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعرفة التقليدية والفولكلور  

 IGFRI املعهد الهندي لبحوث املعشبات واألعالف    
 IGV معهد علم الوراثة النباتية، اجمللس الوطني إلدارة البحوث )إيطاليا(   
 IHAR معهد تربية النباتات واألقلمة )بولندا(    
 IICA معهد التعاون الزراعي في القارة األمريكية   
 IIT معهد بحوث التبغ )كوبا(   
 IITA املعهد الدولي للزراعة املدارية   
 ILETRI املعهد اإلندونيسي لبحوث محاصيل البقوليات والدرنيات   
 ILK معهد محاصيل اللحاء )أوكرانيا(    
 ILRI املعهد الدولي لبحوث الثروة احليوانية   
 IMIACM املديرية العامة للزراعة، ومعهد بحوث التنمية الريفية في مدريد )اسبانيا(   
 INBAR الشبكة الدولية للخيزران والروطان   
 INCANA الشبكة األقاليمية للقطن في آسيا وشمال أفريقيا   
 INCORD معهد بحوث وتنمية القطن )فييت نام(    
 INERA املعهد الوطني للدراسات والبحوث الزراعية )الكونغو(   
 INGENIC اجملموعة الدولية للتحسني الوراثي للكاكاو   
 INGER الشبكة الدولية للتقييم الوراثي لألرز   
 INIA CARI املركز اإلقليمي للبحوث، املعهد الوطني للبحوث الزراعية، كاريالنكا )شيلي(         
 INIA INTIH قاعدة البنك، معهد البحوث الزراعية في إنتيهاوسي )شيلي(              
 INIA QUIL املركز اإلقليمي للبحوث، معهد البحوث الزراعية، كويالمو )شيلي(              
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INIA-CENIAP                                          ،املركز الوطني للبحوث الزراعية، املعهد الوطني للبحوث الزراعية
)جمهورية فنزويال البوليفارية(     

INIACRF                                                      ،املعهد الوطني للبحوث والتكنولوجيا الزراعية والغذائية
مركز املوارد الوراثية النباتية )اسبانيا(   

 INIA-EEA.ILL محطة التجارب الزراعية، إيالبا )بيرو(    
 INIA-EEA.POV محطة التجارب الزراعية، البورفينير )بيرو(    
 INIAFOR املعهد الوطني للبحوث والتكنولوجيا الزراعية والغذائية، مركز بحوث الغابات، )اسبانيا(   
 INIA-Iguala محطة إغواال، املعهد الوطني للبحوث الزراعية )املكسيك(   
 INIAP املعهد الوطني للتكنولوجيا الزراعية )إكوادور(    
INIA-Peru املعهد الوطني للبحوث الزراعية )بيرو(   
INIA-Uruguay )أوروغواي(                                                          الزراعية  للبحوث  الوطني  املعهد 

 INIBAP الشبكة الدولية لتحسني املوز وموز اجلنة   
 INICA املعهد الوطني لبحوث قصب السكر )كوبا(    
 INIFAP املعهد الوطني للبحوث الزراعية والغابات والثروة احليوانية )املكسيك(    
 INRA املعهد الوطني للبحوث الزراعية )فرنسا(    
 INRA-BORDEAUX (FRA057( وحدة بحوث أنواع الفاكهة والعنب )فرنسا(                               
INRA-BORDEAUX (FRA219( املعهد الوطني للبحوث الزراعية/بحوث الغابات )فرنسا(     
INRA/CRRAS                                              املعهد الوطني للبحث الزراعي/املركز الوطني للبحوث الزراعية في سطات

)املغرب(    
 INRA/ENSA-M املعهد الوطني للبحوث الزراعية/محطة بحوث فيتيكول )فرنسا(   
INRA-ANGERS                                املعهد الوطني للبحوث الزراعية/محطة تربية أنواع الفاكهة ونباتات الزينة

)فرنسا(     
 INRA-CLERMONT املعهد الوطني للبحوث الزراعية/محطة تربية النباتات )فرنسا(   
INRA-DIJON                                                 املعهد الوطني للبحوث الزراعية/محطة الدراسات الوراثية وتربية النباتات

)فرنسا(     
INRA-MONTPELLIER                             املعهد الوطني للبحوث الزراعية/محطة الدراسات الوراثية وتربية النباتات

)فرنسا(    
INRA-POITOU املعهد الوطني للبحوث الزراعية/محطة تربية النباتات العلفية )فرنسا(   

 INRA-RENNES (FRA010( املعهد الوطني للبحوث الزراعية/محطة تربية النباتات )فرنسا(  
INRA-RENNES  (FRA179( البطاطا              نبات  حتسني  محطة  الزراعية/  للبحوث  الوطني  املعهد 

والنباتات ذات اجلذور البصلية )فرنسا(                                                                 
 INRA-UGAFL                     املعهد الوطني للبحوث الزراعية/ وحدة الدراسات الوراثية وتربية الفاكهة والبقوليات

)فرنسا(     
 INRENARE املعهد الوطني للموارد الطبيعية املتجددة )باناما(    
 IOB معهد زراعة اخلضروات والبطيخ )أوكرانيا(    
 IOPRI املعهد اإلندونيسي لبحوث زيت النخيل   
 IP امللكية الفكرية    
 IPB-UPLB معهد تربية النباتات، كلية الزراعة، جامعة الفلبني، كلية لو بانيوس )الفلبني(    
 IPCC اللجنة احلكوماتية املعنية بالتغير املناخي    
 IPEN الشبكة الدولية لتبادل النباتات    
 IPGR معهد املوارد الوراثية النباتية ‘‘ك. مالوكوف’’ )بلغاريا(   
 IPGRI املعهد الدولي للموارد الوراثية النباتية   
IPK (DE146( البنك الوراثي، معهد اليبنيز للوراثة النباتية وبحوث احملاصيل، )أملانيا(                                         
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IPK (DEU159(                   البنك الوراثي الفرعي اخلارجي في شمال القسم، معهد اليبنيز للوراثة النباتية
وبحوث احملاصيل، مجموعة البطاطا في غروس لويسفيتز )أملانيا(                  

IPK (DEU271(                  البنك الوراثي الفرعي اخلارجي في شمال القسم، معهد اليبنيز للوراثة النباتية
وبحوث احملاصيل، والنباتات الزيتية، ومحاصيل األعالف في مالتشو )أملانيا(               

 IPPC االتفاقية الدولية حلماية النباتات   
 IPR حقوق امللكية الفكرية   
 PRBON معهد بحوث البطاطا، بونني، بولندا   
 IPSR قسم الوراثة التطبيقية، مركز جون إنز، حديقة بحوث نورويتش )اململكة املتحدة(    
 IR معهد اإلنتاج النباتي )أوكرانيا(   
IRCC/Cirad                                  معهد بحوث الكاكاو والنب وغيرها من النباتات، مركز التعاون الدولي

لتحقيق التنمية الزراعية )كوت ديفوار(    
IRCT/Cirad                                              قسم الزراعة احلولية/مركز التعاون الدولي والبحوث الزراعية لتحقيق التنمية

)فرنسا(    
 IRRI املعهد الدولي لبحوث األرز   
 IRTAMB معهد بحوث وتكنولوجيا األغذية الزراعية، مركز ماس بوفي )اسبانيا(   
 ISAR معهد العلوم الزراعية في رواندا    
 ISF االحتاد الدولي للبذور   
 ISFP املبادرة حول األسعار احمللقة لألغذية   
 ISRA-URCI املعهد السنغالي للبحوث الزراعية، وحدة البحوث اخملبرية الشائعة    
 IT تكنولوجيا املعلومات    
 ITPGRFA املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة    
 ITRA معهد توغوالي للبحوث الزراعية   
 IUCN االحتاد الدولي حلفظ الطبيعة   
 IVM معهد العنب واخلمر ‘‘ماهاراتش’’ )أوكرانيا(    
 JARC معهد جيما للبحوث الزراعية )إثيوبيا(   
 JICA الوكالة اليابانية للتعاون الدولي   
 JIRCAS املركز الدولي الياباني لبحوث العلوم الزراعية    
 JKI معهد يوليوس كون، املركز االحتادي لبحوث النباتات املزروعة )أملانيا(    
JKI (DEU098( املزروعة،                                 النباتات  لبحوث  االحتادي  املركز  كون،  يوليوس  معهد 

معهد تربية الكرمة في غايلفايلرهوف )أملانيا(                                   
JKI (DEU098( املزروعة،                                  النباتات  لبحوث  االحتادي  املركز  كون،  يوليوس  معهد 

معهد تربية محاصيل البستنة والفاكهة )أملانيا(                                   
 KARI معهد البحوث الزراعية في كينيا   
 KARI-NGBK البنك الوراثي الوطني في كينيا، مركز املوارد الوراثية النباتية للمحاصيل، موغوغا )كينيا(   
 KEFRI معهد بحوث الغابات في كينيا    
 KLOST الكلية االحتادية ومعهد البحوث لزراعة الكرمة والفاكهة )النمسا(   
 KPS محطة كرمييان لزراعة الفاكهة )أوكرانيا(   
 LACNET شبكة أمريكا الالتينية والكاريبي   
 LAREC مركز الم دونغ للبحوث والتجارب الزراعية )فييت نام(   
 LBN املعهد الوطني لعلم األحياء )إندونيسيا(    
 LD اختالل التوازن في الروابط    
 LEM/IBEAS مخبر البيئة اجلزيئية، جامعة باو )فرنسا(   
 LFS محطة جتارب البستنة في لفيف )أوكرانيا(    
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 LIA املعهد الليتواني للزراعة    
 LI-BIRD املبادرات احمللية للتنوع البيولوجي، والبحوث، والتنمية )منظمة غير حكومية في نيبال(  
Linseed                        ،كلية الزراعة والتكنولوجية ،CSA ،مشروع البحوث املنسقة حول بذر الكتان لعموم الهند

كانبور، أوتار براديش )الهند(    
 LPGPB مختبر التجميعة الوراثية للنباتات وتربيتها )أرمينيا(    
 LRS محطة بحوث ليثبريدج الزراعية )كندا(    
 LUBLIN معهد الوراثة وتربية النباتات، اجلامعة الزراعية )بولندا(    
 MARDI املعهد املاليزي للبحوث والتنمية الزراعية   
 MARS محطة مكوكا للبحوث الزراعية )ماالوي(   
 MAS االنتخاب مبساعدة الواسمات    
 MDG األهداف التنموية لأللفية    
 MEA تقييم النظام االيكولوجي لأللفية    
 MHRP البرنامج الرئيس لبحوث األراضي املرتفعة، أيورا )بابوا غينيا اجلديدة(   
MIA ميامي،                         الوراثية،  لألصول  الوطني  املستودع  املدارية،  دون  البستنة  بحوث  وحدة 

وزارة الزراعة األمريكية    
 MLS النظام املتعدد األطراف   
 MPOB مجلس زيت النخيل في ماليزيا    
 MRB اجمللس املاليزي للمطاط   
 MRIZP معهد بحوث الذرة الصفراء ‘‘زميون بوجلي’’ )صربيا(    
 MRS محطة بحوث مسيكيرا )زامبيا(    
 MSBP مشروع بنك البذور لأللفية   
 MUSACO شبكة املوز لوسط وغرب أفريقيا    
 MUSALAC شبكة بحوث وتنمية موز اجلنة واملوز ألمريكا الالتينية والكاريبي   
NA US األمريكية،                                   الزراعة  وزارة  املتحدة،  الواليات  في  الوطنية  النباتية  احلدائق 

خدمات البحوث الزراعية، مستودع األصول الوراثية النباتية للمشهد الطبيعي الشجري      
 NABNET شبكة شمال أفريقيا للعلوم البيولوجية   
 NAEP البرنامج الوطني للبيئة الزراعية )هنغاريا(   
 NAKB خدمة التفتيش عن زراعة األزهار واألعشاب )هولندا(    
 NARC (LAO010( مركز نابوك للبحوث الزراعية )جمهورية الو الدميقراطية الشعبية(               
 NARC (NPL026( مجلس البحوث الزراعية في نيبال                                                 
 NARS املؤسسة الوطنية للبحوث الزراعية   
NBPGR (IND001( املكتب الوطني للموارد الوراثية النباتية )الهند(                  

 NBPGR (IND024( احملطة اإلقليمية في ثريسور، املكتب الوطني للموارد الوراثية النباتية )الهند(         
 NBPGR (IND064( احملطة اإلقليمية في جودبور، املكتب الوطني للموارد الوراثية النباتية )الهند(        
NC7 األمريكية،                          الزراعة  وزارة  النباتات،  إلدخال  اإلقليمية  الشمالية  املركزية  احملطة 

خدمات البحوث الزراعية   
 NCGPR املركز الوطني للمحافظة على املوارد الوراثية )الواليات املتحدة األمريكية(   
NCGRCD                         ،املستودع الوطني لألصول الوراثية املستنسخة للحمضيات والتمر، وزارة الزراعة األمريكية

خدمات البحوث الزراعية   
NE9                              ،احملطة اإلقليمية الشمالية الشرقية إلدخال النباتات، وحدة املوارد الوراثية النباتية

وزارة الزراعة األمريكية، خدمات البحوث الزراعية، محطة التجارب الزراعية احلكومية                                   
في نيويورك، جامعة كورنيل    

 NEPAD الشراكة اجلديدة لتنمية أفريقيا    
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 NFC اجملموعات الوطنية للفاكهة، جامعة ريدينغ )اململكة املتحدة(   
 NGO منظمة غير حكومية   
 NIAS املعهد الوطني للعلوم الزراعية البيولوجية )اليابان(   
 NISM اآللية الوطنية لتبادل املعلومات في مجال تنفيذ خطة العمل العاملية   
 NMK املتاحف الوطنية في كينيا   
NordGen املركز االسكندنافي للموارد الوراثية   
NORGEN شبكة املوارد الوراثية النباتية في أمريكا الشمالية    

 NPGRC املركز الوطني للموارد الوراثية النباتية )جمهورية تنزانيا املتحدة(   
 NPGS املؤسسة الوطنية لألصول الوراثية النباتية   
 NR6 محطة إدخال األصول الوراثية للبطاطا، وزارة الزراعة األمريكية، خدمات البحوث الزراعية  
 NRCOG املركز الوطني لبحوث البصل والثوم )الهند(   
 NRCRI املعهد الوطني لبحوث محاصيل اجلذريات )نيجيريا(   
NSGC                           ،املرفق الوطني لبحوث األصول الوراثية للحبوب الصغيرة، وزارة الزراعة األمريكية

خدمات البحوث الزراعية   
 NUC كلية جامعة جناال )سيراليون(    
 OAPI املنظمة األفريقية للملكية الفكرية   
 OAU منظمة الوحدة األفريقية   
 OECD منظمة التعاون والتنمية االقتصادية   
 OPRI معهد بحوث زيت النخيل )غانا(    
 ORSTOM-MONTPELLIER مختبر املوارد الوراثية وتربية النباتات املدارية، ORSTOM )فرنسا(   
OSS Roggwil رابطة روغفيل جملموعات الفاكهة )سويسرا(                                    

 PABRA حتالف بحوث الفاصولياء في عموم أفريقيا    
 PAN احلديقة النباتية لألكادميية البولندية للعلوم )بولندا(    
 PAPGREN شبكة احمليط الهادي للموارد الوراثية النباتية الزراعية   
 PBBC تربية النباتات وتقييم قدرات التكنولوجيا البيولوجية ذات الصلة    
 PBR حقوق مربي النباتات   
 PCA-ZRC مركز بحوث هيئة زامبوانغ جلوز الهند في الفلبني    
 PCR تفاعل البوليميريز املتسلسل    
 PDO حتديد املنشأ احملمي   
 PERUG قسم علم األحياء التطبيقي، جامعة غرب بيروجيا )إيطاليا(   
 PES الدفع مقابل خدمات النظم اإليكولوجية   
 PG حدائق الفاكهة )كازاخستان(    
 PGR املوارد الوراثية النباتية   
 PGRC مركز املوارد الوراثية النباتية )سري النكا(   
PGRC  (CAN004(                                      ،املوارد الوراثية النباتية في كندا، مركز ساسكاتون للبحوث

مؤسسة الزراعة واألغذية الزراعية في كندا                                                                              
 PGRFA املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة   
 PGRI معهد املوارد الوراثية النباتية )باكستان(   
 PGR-IZs املناطق املهمة للموارد الوراثية النباتية   
 PGRRI معهد بحوث املوارد الوراثية النباتية )غانا(   
 PHES محطة بلو لتجارب البستنة )تايلند(   
 PhilRice معهد بحوث األرز في الفلبني   
PNP-INIFAP                )البرنامج الوطني للبطاطا، املعهد الوطني لبحوث الغابات، والزراعة، والثروة احليوانية )املكسيك
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 PotatoGene شبكة الهندسة الوراثية للبطاطا   
 PPB التربية التشاركية للنباتات   
 PRC مركز املوارد النباتية )فييت نام(   
 PRGA البحوث التشاركية وحتليل اجلنسانية   
 PROCIANDINO البرنامج الوطني لالبتكار التكنولوجي والزراعي في إقليم األنديز    
PROCICARIBE برنامج التعاون بني معاهد العلوم والتكنولوجيا الزراعية في منطقة الكاريبي   

 PROCINORTE برنامج التعاون في مجال البحوث والتكنولوجيا في املنطقة الشمالية     
 PROCISUR برنامج التعاون لتحقيق التنمية الزراعية والتكنولوجية في اخملروط اجلنوبي    
 PROCITROPICOS البحوث التعاونية ونقل التكنولوجيا في مناطق أمريكا اجلنوبية   
 PRUHON معهد بحوث املشهد الطبيعي وزراعة نباتات الزينة )جمهورية التشيك(   
 PU جامعة بيرادينيا )سري النكا(   
 PULT قسم احملاصيل اخلاصة )التبغ(، معهد علم التربة وزراعة النباتات )بولندا(   
 PVP حماية األصناف النباتية    
 QDPI قسم كوينزالند للصناعات األولية، محطة بحوث ماروكي )أستراليا(    
 QPM الذرة الصفراء ذات البروتني جيد النوعية    
 QTL موقع الصفات الكمية   
RAC (CHE001(                    )احملطة السويسرية الفيدرالية لبحوث إنتاج النباتات )سويسرا

 RAPD دنا متعدد األشكال مضخم عشوائياً    
 RCA املعهد الزراعي النباتي )هنغاريا(   
RDAGB-GRD                 قسم املوارد الوراثية، املعهد الوطني للتكنولوجيا البيولوجية الزراعية، إدارة التنمية الريفية

)جمهورية كوريا(     
 RECSEA-PGR التعاون اإلقليمي في جنوب شرق آسيا للموارد الوراثية النباتية   
 REDARFIT شبكة األنديز للموارد الوراثية النباتية   
 REDBIO شبكة التعاون الفني في مجال التكنولوجيا البيولوجية النباتية   
 RedSICTA مشروع شبكة االبتكار الزراعي   
 REGENSUR شبكة املوارد الوراثية النباتية في اخملروط اجلنوبي   
 REHOVOT قسم احملاصيل احلقلية واخلضروات، جامعة القدس العبرية )إسرائيل(   
 REMERFI شبكة املوارد الوراثية النباتية في أمريكا الوسطى    
 RFLP قطعة احلصر ذات التكوين والطول املتعدد    
RGB                   مشروع بنك البذور لأللفية، قسم حفظ البذور، احلدائق النباتية امللكية، كيو، مايكهورست

)اململكة املتحدة(    
 RGC املركز اإلقليمي لألصول الوراثية )األمانة العامة جملتمع احمليط الهادي(   
RIA معهد البحوث الزراعية )كازاخستان(   

 RICP معهد بحوث إنتاج احملاصيل )جمهورية التشيك(   
RICP (CZE061(                        قسم البنك الوراثي، قسم اخلضروات في أولوموك، معهد بحوث إنتاج احملاصيل

)جمهورية التشيك(                                                    
RICP (CZE122(                             قسم البنك الوراثي، شعبة الوراثة وتربية النباتات، معهد بحوث إنتاج احملاصيل

)جمهورية التشيك(                                                                   
RIGA مشروع أنشطة إدرار الدخل في الريف   

 RIPV معهد بحوث البطاطا واخلضروات )كازاخستان(   
 RNA حمض نووي ريبي   
 RNG مدرسة علم النباتات، كلية ريدينغ )اململكة املتحدة(   
 ROCARIZ شبكة غرب ووسط أفريقيا لبحوث وتنمية األرز   
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 ROPPO املنظمة اإلقليمية لوقاية النباتات    
 ROPTA قسم تربية النباتات في روبتا )هولندا(   
 RRI معهد بحوث املطاط )فييت نام(   
 RRII معهد بحوث املطاط في الهند    
 RRS-AD البرنامج الوطني للموز )أوغندا(   
 RSPAS مدرسة بحوث الدراسات اآلسيوية ومنطقة الهادي )أستراليا(   
S9                                        ،وحدة حفظ املوارد الوراثية النباتية، احملطة اإلقليمية اجلنوبية إلدخال النباتات

جامعة جورجيا، وزارة الزراعة األمريكية، خدمات البحوث الزراعية    
 SAARI معهد بحوث اإلنتاج الزراعي واحليواني في سيريري )أوغندا(   
 SADC اجلماعة اإلمنائية للجنوب اإلفريقي   
 SADC-FANR اجلماعة اإلمنائية للجنوب اإلفريقي، مديرية األغذية والزراعة واملوارد الطبيعية   
 SADC-PGRN اجلماعة اإلمنائية للجنوب اإلفريقي، شبكة املوارد الوراثية النباتية    
 SamAL املعهد الزراعي في سمرقند املسمى ف. خودجاييف )أوزبكستان(   
 SANBio شبكة جنوب أفريقيا للعلوم البيولوجية    
SANPGR شبكة جنوب آسيا للموارد الوراثية النباتية   

 SARD التنمية الزراعية والريفية املستدامة    
 SAREC الوكالة السويسرية للتعاون البحثي    
 SASA العلوم والنصح للزراعة االسكتلندية، حكومة اسكتلندا )اململكة املتحدة(    
 SAVE  Foundation                                                            مؤسسة حماية األصناف النباتية في أوروبا
 SCAPP املركز العلمي للزراعة ووقاية النباتات )أرمينيا(   
 SCRDC مركز بحوث التربة واحملاصيل والتنمية، مؤسسة الزراعة واألغذية الزراعية في كندا   
 SCRI املعهد االسكتلندي لبحوث احملاصيل )اململكة املتحدة(   
 SDC الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون   
 SDIS نظام التوثيق واإلعالم في مجتمع التنمية األفريقية اجلنوبية   
SEABGRC                            ،مركز موارد األصول الوراثية للموز في جنوب شرق آسيا، محطة جتارب دافاو

مكتب صناعة النباتات )الفلبني(    
 SeedNet شبكة التنمية في جنوب شرق أوروبا للموارد الوراثية النباتية   
 SFL محطة البحوث الزراعية في هولت )النرويج(    
 SGRP برنامج املوارد الوراثية على مستوى املنظومة    
 SGSV القبو الدولي للبذور في سفالبارد   
 SHRWIAT محطة تربية النباتات )بولندا(    
 SIAEX    Junta de Extremadura تكنولوجيا خدمات البحوث والتنمية في
 SIBRAGEN املؤسسة البرازيلية للمعلومات حول املوارد الوراثية    
 SICTA نظام التكامل في التكنولوجيا الزراعية داخل أمريكا الوسطى    
 SINAC املؤسسة الوطنية للمناطق اخلاضعة للحفظ )كوستاريكا(   
 SINGER شبكة املعلومات اخلاصة باملوارد الوراثية على مستوى املنظومة   
 SKF معهد بحوث زراعة الفاكهة واألشجار )بولندا(   
 SKUAST جامعة شير كشمير للعلوم الزراعية والتكنولوجيا في كشمير )الهند(   
 SKV مختبر املوارد الوراثية النباتية، معهد بحوث محاصيل اخلضروات )بولندا(   
 SMTA االتفاق املوحد لنقل املواد   
 SOUTA مدرسة العلوم البيولوجية، جامعة ساوثامبتون )اململكة املتحدة(   
 SoW احلالة في العالم    
SOY مجموعة األصول الوراثية لفول الصويا، وزارة الزراعة األمريكية، خدمات البحوث الزراعية   
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 SPB-UWA مدرسة األحياء النباتية، كلية العلوم الطبيعية والزراعية، جامعة غرب أستراليا   
 SPC األمانة العامة جملتمع احمليط الهادي   
 SPCGF مركز اإلنتاج العلمي لزراعة احلبوب ‘‘أ. ي. باراييف’’ )كازاخستان(   
 SPGRC مركز املوارد الوراثية لتنمية جنوب أفريقيا   
 SPS اتفاقية التدابير الصحية والصحية النباتية    
           SR, MARDI                                                           )ماليزيا( MARDI مركز بحوث املوارد االستراتيجية
 SRA-LGAREC مركز الغراجنا للبحوث واإلرشاد الزراعي )الفلبني(   
 SRI معهد بحوث محصول السكر، ماردان )باكستان(   
 SSC-IUCN هيئة بقاء األنواع، االحتاد الدولي حلفظ الطبيعة   
 SSEEA جنوب، وجنوب شرق، وشرق آسيا    
 SSJC الشركة املساهمة للبذور في اجلنوب )فييت نام(   
 SUMPERK شركة AGRITEC احملدودة للبحوث والتربية واخلدمات الزراعية )جمهورية التشيك(   
 SVKBRAT معهد بحوث زراعة عنب اخلمر والتخمير )سلوفاكيا(   
 SVKLOMNICA معهد بحوث وتربية البطاطا )سلوفاكيا(   
 SVKPIEST معهد البحوث الزراعية في بيستياني )سلوفاكيا(   
 TAMAWC اجملموعة األسترالية للنجيليات الشتوية، مركز البحوث الزراعية   
 TANSAO شبكة تارو جلنوب شرق آسيا وأوقيانوسيا    
 TARI معهد البحوث الزراعية في تايوان    
 TaroGen شبكة تارو للموارد الوراثية   
 TOB محطة أوكسفورد لبحوث التبغ، قسم علم احملاصيل،جامعة نورث كاروالينا احلكومية  
 TRI معهد بحوث الشاي )سري النكا(   
 TRIPS اتفاق اجلوانب املتصلة بالتجارة من حقوق امللكية الفكرية   
 TROPIC معهد الزراعة املدارية ودون املدارية، اجلامعة الزراعية في التشيك   
 TROPIGEN الشبكة األمازونية للموارد الوراثية النباتية   
 TSS-PDAF مؤسسة البذور التايوانية، قسم الزراعة والغابات في احملافظة   
 TWAS أكادميية العلوم في العالم الثالث   
 U.NACIOAL كلية الزراعة، اجلامعة الوطنية في كولومبيا   
 UAC جامعة أبومي كاالفي )بنني(   
UACH                       البنك الوطني لألصول الوراثية النباتية، قسم العلوم ا لنباتية، جامعة تشابينغو املستقلة

)املكسيك(   
 UBA-FA كلية الزراعة، جامعة بيونوس أيريس )األرجنتني(   
 UC-ICN معهد علوم الطبيعة )اإلكوادور(   
 UCR-BIO بنك األصول الوراثية في باجيباي، كلية علم األحياء، قسم علم احليوان، جامعة كوستاريكا   
 UDAC مديرية وحدة زراعة الكاجو )موزامبيق(   
 UDS محطة يوستيميفكا لتجارب إنتاج النباتات )أوكرانيا(   
 UH جامعة هاواي في مانوا )الواليات املتحدة األمريكية(   
 UHFI-DFD قسم زراعة األزهار والتغصن، جامعة البستنة وصناعة األغذية )هنغاريا(   
 UHFI-RIVE معهد زراعة عنب اخلمر والتخمر، جامعة البستنة وصناعة األغذية )هنغاريا(   
 UM جامعة مااليا )ماليزيا(   
 UN األمم املتحدة   
 UNALM جامعة المولينا الوطنية الزراعية )بيرو(   
 UNCED مؤمتر األمم املتحدة املعني بالبيئة والتنمية    
 UNCI اجلامعة الوطنية في كوت ديفوار   
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 UNDP برنامج األمم املتحدة اإلمنائي   
 UNEP برنامج األمم املتحدة للبيئة   
 UNMIHT قسم البستنة، جامعة ميشيغان احلكومية )الواليات املتحدة(    
 UNSAAC جامعة سان أنطونيو الوطنية في كاسكو، مركز آيرا )البيرو(   
 UNSAAC/CICA جامعة سان أنطونيو الوطنية في كاسكو   
UPASI-TRI رابطة املزارعني املتحدين في جنوب الهند، معهد بحوث الشاي )الهند(    

 UPLB جامعة الفلبني، لوس بانيوس   
 UPM جامعة بوترا، ماليزيا   
 UPOU جامعة التعليم املفتوح في الفلبني    
 UPOV االحتاد الدولي حلماية األصناف اجلديدة من النباتات   
 URG احتاد املوارد الوراثية )مالي(   
 USDA وزارة الزراعة األمريكية   
 USDA-ARS وزارة الزراعة األمريكية، خدمات البحوث الزراعية   
 USP جامعة جنوب احمليط الهادي   
 UzRICBSP املعهد األوزبكي لبحوث تربية القطن وإنتاج البذور    
 UzRIHVWM املعهد األوزبكي لبحوث البستنة، وزراعة الكرمة، وصناعة اخلمر باسم ر.ر. شريدر   
 UzRIPI معهد البحوث األوزبكي لصناعة النباتات   
 VEGTBUD محطة بودابست، معهد بحوث محاصيل اخلضروات )هنغاريا(   
 VINATRI معهد بحوث الشاي في فييت نام   
 VIR N.I معهد فافيلوف للبحوث العلمية في عموم روسيا لصناعة النباتات )االحتاد الروسي(        
W6                    ،احملطة اإلقليمية الغربية إلدخال النباتات، وزارة الزراعة األمريكية، خدمات البحوث الزراعية

جامعة واشنطن احلكومية    
 WABNET شبكة العلوم البيولوجية في غرب أفريقيا   
 WACCI مركز حتسني احملاصيل في غرب أفريقيا    
WADA (AUS002( وزارة الزراعة في غرب أستراليا )أستراليا(                              

 WADA (AUS137( املركز األسترالي للموارد الوراثية للنفل، وزارة الزراعة في غرب أستراليا             
 WANA غرب آسيا وشمال أفريقيا    
 WANANET شبكة املوارد الوراثية في غرب آسيا وشمال أفريقيا   
 WARDA رابطة غرب أفريقيا لتحسني األرز   
 WASNET شبكة غرب أفريقيا للبذور   
 WCF املؤسسة العاملية للكاكاو   
 WCMC املركز العاملي لرصد احلفظ    
 WDPA قاعدة البيانات العاملية حول املناطق احملمية  
 WICSBS محطة الهند الغربية املركزية لتربية قصب السكر   
 WIEWS النظام العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر حول املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  
 WIPO املنظمة العاملية للملكية الفكرية    
 WLMP مركز بحوث سير ألكان تولول، بوديا )بابوا غينيا اجلديدة(   
 WRS مركز بحوث النجيليات، الزراعة واألغذية الزراعية في كندا   
 WSSD مؤمترالقمة العاملية للتنمية املستدامة    
 WTO منظمة التجارة العاملية    



توفر املوارد الوراثية النباتية أساس حتقيق األمن الغذائي ودعم سبل العيش والتنمية االقتصادية، كونها 
مكوناً أساسياً من مكونات التنوع البيولوجي. ويوضح التقرير الثاني عن حالة املوارد الوراثية النباتية 
لألغذية والزراعة في العالم الدور احملوري املتواصل الذي يلعبه التنوع الوراثي في تشكيل النمو الزراعي 
معلومات  إلى  التقرير  ويستند  األخرى.  البيئية  التحديات  من  وغيره  املناخي  التغير  وجه  في  للوقوف 
مستقاة من تقارير قطرية وتقارير جتميعية إقليمية ودراسات مواضيعية ومؤلفات علمية تُوثـِّق االجنازات 
الرئيسة التي مت حتقيقها في هذا القطاع خالل سنوات العقد املنصرم، ويحدد الفجوات اخلطيرة التي 

تستدعي اهتماماً عاجالً.
 

املوارد  حلفظ  العاملية  العمل  خطة  حتديث  على  يساعدهم  فني  بأساس  القرار  صنـّاع  التقرير  وميّد 
اجملتمع  انتباه  استقطاب  إلى  يسعى  كما  املستدام.  واستخدامها  والزراعة  لألغذية  النباتية  الوراثية 

الدولي لوضع أولويات إدارة املوارد الوراثية النباتية بصورة فعالة للمستقبل.




