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التقنيات المستعملة لتحسين الصفات الوراثية لنباتات المحاصيل:

Techniques used to improve the genetic traits of crop
plants:
Aqdas1
Abstract
With the increasing volume of world, population there is relative increased demand
of food. Conventional breeding methods no more remain viable to overcome this
situation. The field of biotechnology and molecular biology revolutionize the
agriculture and farming methods. In this review we discus some molecular
approaches and biotechnology tools for the production of new plant varieties.
Plants resistant to biotic and biotic stress tolerant to drought or other harsh
environmental conditions had produced.
Keywords: Population, field, biotic

الطرق المستعملة للتحوير الجيني للنباتات:

تعتمد الطريقة األقدم واليت ال تزال تستعمل بكثرة على استعمال بكترييا امسها (agrobacterium
) tumefactionsوىذه البكترييا تسبب مرضا لبعض أنواع النباتات ميكن تشبيهو مبرض السرطان أو تكاثر غري مضبط
للخاليا .وخالل التسعينات يف القرن ادلاضي مت اكتشاف أن البكترييا تسبب ادلرض عرب إدماجها دلنطقة من محضها
النووي يف كروموزوم النبتة .ومن ىنا عمل العديد على البحث عن طريق استعمال ىذه البكترييا إلدخال مواريث
جديدة ومتعددة ضلو النباتات .وحاليا يتم يف البداية إدخال اذليكل اجليين يف بلسميد ) (plasmidوىو حامض نووي
دائري مستقل عن الكروموزوم ويتم إدخالو يف البكترييا ) (agrobacteriumاليت حتمل كل اجلينات الضرورية لعملية
اإلدماج يف النبتة.
مث يقع وضع البكترييا مع النبتة أو أجزاء من النبتة شلا ينتج عنو إدماج الوحدة يف احلامض النووي يف بعض
اخلاليا للنبتة وليس كلها بالطبع.
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الدكتور سادل اللوزي ،اآلثار البيئية إلدخال األنواع النباتية واحليوانية احملورة وراثيا يف ادلنطقة العربية ،رللة :ادلنظمة العربية للتنمية الزراعية ،يونيو:
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بعد معرفة وحتديد األىداف العامة واخلاصة لربامج تربية النباتات ادلتعلقة بتحسني الصفات الوراثية
للمحاصيل ادلختلفة جيب معرفة وحتديد التقنيات اليت من خالذلا ميكن تغيري الًتكيبة الوراثية لنباتات احملاصيل لتلبية
األىداف ادلعلنة.
ىناك نوعان من التقنيات تقليدية وحديثة ،التقنيات احلديثة ىي عبارة عن الطرف ادلختلفة اليت تستعمل يف
تربية النبات واليت تطورت عرب السنني ،وىي عادة تبدأ بتقييم العشائر النباتية للمحاصيل ادلختلفة اعتماداً على التباين
الوراثي بني أفرادىا ومن مث إجراء انتخاب لألفراد الذين تتوفر فيهم الصفات ادلرغوبة حىت يكونوا آباء لألجيال
القادمة .وإذا أنعدم التباين الوراثي ميكن زيادتو عرب إجراء التهجينات أو عن طريق استحداث الطفرات بواسطة
استعمال مواد كيماوية أو األشعة .معظم أصناف احملاصيل ادلوجودة قد مت تطويرىا وحتسينها اعتماداً على ىذه
التقنيات التقليدية.
أما التقنيات الحديثة :فقد بدأت يف العقود األخرية من القرن ادلاضي حيث ظهر يف عام  3791ما يعرف

باذلندسة الوراثية وذلك بإجراء تطعيمات جينية بني أنواع سلتلفة من البكًتيا ،وىذا االكتشاف يف رلال التنقية احليوية
فتح اجملال واسعاً الستعمال ىذه التقنيات احلديثة يف حتسني وحتديد ونقل جينات لصفات كثرية من كائنات إذل
وقاع جيب على اجلميع
كائنات أخرى نباتات أو حيوانات بعرض حتسينا وتطويرىا .بذلك أحصبت اذلندسة الوراثية ً
القبول هبا وأيضاَ تطبيقاً عملياً مفيداً يف رلال اإلنتاج الزراعي.
وقد ظهرت أوذل النباتات النجيلية ادلهندسة وراثياً يف عام 3771م وأخذ عدد النباتات ادلهندسة وراثياً بتزايد
يف ذلك احلني ليصل إذل  01نوعاً ،كان من أمهها شلجم الزيت والذرة وبنجر السكر والبطاطس والطماطم وفول

الصويا والقطن .يف عام  . 3771وافقت الوكالة األمريكية حلماية البيئة ألول مرة على إجازة أول زلصول جتاري
مهندس وراثياً .بطاطس تقوم خنفساء كولورادوا .يف عام 3779متت زراعة  3790مليون ىكتار يف باحملاصيل ادلهندسة
وراثياً ،لًتتفع ادلساحة إذل  33711مليون يف عام .3771
مث تصل إذل  11719مليون ىكتار يف عام  ,3777ولقد بلغت نسبة القطن ادلهندس وراثياً يف أمريكيا عام

 3777حوارل  01%مقابل  10%يف عام  3771من مساحة ادلساحة الكلية للقطن .أما فول الصويا ادلهندس وراثياً
كان يشكل  19%من إمجارل ادلساحة ادلزروعة من ىذا احملصول عام  .3777بينما كانت نسبتو يف  3771ىي 11%
ويعترب زلصول فول الصويا من احملاصيل الغذائية اذلامة .إذ يدخل  01%من األغذية ادلصنعة.
لذلك ميكن للهندسة الوراثية أن تلعب دوراً مهماً يف غذاء اإلنسان ,ألن البشر يعتمدون على عدد زلدود
من احملاصيل احلقلية ال تزيد عن أربعة عشر زلصوالً  .توفر لو وحدىا ضلو  71%من الطاقة منها مخس زلاصيل من
احلبوب توفر وحدىا  91٪من الغذاء (ىي القمح ،الذرة ،األرز ،الشعري ،والشوفان) وثالثة من احملاصيل الدرنية
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(البطاطس ،البطاطا ،الكسافا) واثنان من احملاصيل السكرية (قصي السكر ،بنجر السكر) وأربعة من احملاصيل البقولية
(فول الصويا ،الفول السوداين ،الفول ادلصري ،البازالء) أن مسالة إثراء ادلادة الوراثية ذلذه احملاصيل ادلعدودة مبا يتوفر
من جينات مرغوبة بادلستودع اجليين اذلائل مبئات اآلالف من أنواع الكائنات سوف يصبح أمراً ذا أمهية قصوى يف
()2
ادلستقبل القريب.
 Cornحبوب ذرة
 Cottonقطن
Cotton Seed Oil

 Soybeansفول الصويا
Yellow Crookneck Squash and Zucchini
Alfalfa
Canola
Sugar Beets

 Milkحليب
Dairy Products

Potatoes
Tomatoes
Oils
Vegetable Oil

Golden Rice
Vitamins

أهداف األساسي من وراء تعديل الجيني في النباتات:
زيادة احملصول.

أفضل جودة األغذية.
مقاومة النبات للحشرات()Plant resistance to insects
بطء نضوج الثمار()The slow maturation of the fruits
كرب حجم الثمار()The large size of the fruits
جودة طعم الثمار()The quality and taste of the fruits
نباتات تنتج طوال أيام السنة مثل البندورة الشتوية.

د .زلمود عبدا هلل عالية ،تكنولوجيا التعديل الو راثي  GMOوالتأثيرات الصحية والبيئة واالقتصادية للمحاصيل المحورة وراثيا،
-2
الربنامج الوطين للسالمة اإلحيائية ،2012 ،وزارة ادلياه والبيئة ،اذليئة العامة حلماية البيئة ،صنعاء اجلمهورية اليمنية.
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()Plants produce all days of the year like tomatoes, winter
زيادة قدرة النبات دلقاومة الضغوط احليوية و غري احليوية.

() 3

ترك الثمار أياما عدة على األغصان ،وذلك إلكساهبا الصفة ادلرغوبة.
المحاصيل المعدلة الوراثية من الحيوانات:

شهد الربع األخري من القرن ادلاضي تقدماً ىائالً يف تطبيقات اذلندسة الوراثية ،فقد ظهرت للمرة األوذل
احليوانات العرب جنية ( )Transonic animalوىي احليوانات اليت نقلت إليها جينات من كائنات غريبة عنها يف
ادلاضي ،كان التزاوج هبدف التحسني الوراثي حيدث فقط بني أفراد الساللة أو النوع الواحد ألن ىناك حواجز أو
عوائق ( )Barriersبني األنواع يصعب اخًتاقها .إال أن العلماء متكنوا ىف السنوات األخرية من التغلب على ىذه
العوائق باستخدام البيو تكنولوجيا احلديثة ،بل وأمكنهم تبادل ادلادة الوراثية بني أجناس وأنواع سلتلفة متاما ،وكأن
احلدود الفاصلة بني الكائنات احلية على اختالف أنواعها من حيوانات وحشرات ونباتات ..اخل ،قد اختفت إذل
()4
األبد .وبناء عليو فقد تولدت كائنات دل تعرفها الطبيعة من قبل.
الحيوانات المحورة وراثيا :ىي كائنات مت غرز ضمن جينومها مورثة أو جزء منها ،مأخوذة من كائن ما .تستخدم
احليوانات احملورة وراثيا ألغراض دراسة وظيفة وآلية عمل مورثة ما .أو إلنتاج بروتينات بكفاءة عالية .أو لتكون منوذجاً
لدراسة األمراض الوراثية عند اإلنسان.
أشهرها :فئران ،أبقار ماعز خنازير اسماك وضفادع.

يصف تكوين حيوانات عرب جينية من حيوانات ادلزرعة:
أرانب :مت إنتاج األرانب باستخدام تقنية التعديل الوراثي ألول مرة بواسطة

Hammer

وآخرون

( ، )1986وذلك بواسطة اندماج (احتاد) بني تتابع جيين لفأر وادلادة الوراثية ذلرمون النمو البشري ،مث
مت شفط وغسل بويضة خسلصبة ذات خلية واحدة من البوق إلناث أرانب من نوع النيوزيلندي
األبيض ،وذلك بعد  19ساعة من التزاوج ،مث إجراء عملية احلقن اجملهري النووي لالندماج النووي
السابق داخل نواة خلية البويضة ،وقد أجريت ىذه الطريقة على العديد من البويضات ،حيث
لوحظ أن ادلادة الوراثية احملقونة قد ظهرت فقط يف حوارل  %12.8من ادلواليد الناجتة ،وقد أشار

-3

األستاذ زلمد حسن العامودي ،وراثت الصفات ،تطبيقات في الوراثة ،ص ( .17اجلامعة العلمية اإلسالمية ،عمان)،

األستاذ الدكتور /مسعد مسعد شتيوي ،الهندسة الوراثية في الحيوانات ،األهداف والمخاطر ،ص( .87 :رللة أسيوط للدراسات البيئية،
-4
العدد التاسع والعشرون ،يوليو  ،٣٠٠٢كلية العلوم الزراعية بالعريش ،جامعة قناة السويس)
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الباحثون أن ىذه النسبة (نسبة االحتاد اجليين اجلديد) تعتمد على رلموعة من العوامل أمهها تركيز
()5
ادلادة الوراثية احملقونة ،وتركيب ادلواد ادلنظمة احلاملة للمادة الوراثية ،وعخمر البويضة احملقونة.
خ
صلاح أول عملية استنساخ ألجنة األغنام يف ادلملكة.
غنم)Sheep( .

صلح الفريق البحثي بقسم علم احليوان بكلية العلوم باجلامعة يف استنساخ زجنة األغنام ،وتعترب ىذه ادلرة
األوذل اليت يتم عمل االستنساخ ألجنة األغنام على مستوى ادلملكة ،حيث مت أخذ البويضات من مبياض األغنام اليت
تذبح بادلسلخ ومت التخلص من أنويتها ،كما مت نقل أنوية خاليا جسدية من اخلاليا احلويصلية ،وقد مت درلها
بسيتوبالزم البويضة بواسطة جهاز للدمج اخللوي ،مث مت تنشيط البويضة ادلدرلة بعوامل تساعد على إعادة بررلة
جينات أنوية اخلاليا اجلسدية ادلنقولة .بعدىا متت تنميتها يف بيئتات خاصة وحضت باحلضان دلدة  7أيام ،وقد مت
احلصول على أجنة يف طور ادلفلجة أو البالستولة ،واليت البد أن تنقل بعد ذلك إذل أمهات مهيئة فسيولوجيا لكي تلد
أو تعطي أجنة مستنسخة منها .وقد مت نقل األجنة يف طور ادلفلجة أو البالستولة إذل أمهات مستقبلة بتاريخ 18
مجادى اآلخرة 1434ىـ ادلوافق  28أبريل  2013مبساعدة أعضاء الفريق البحثي من كلية علوم األغذية والزراعة د.
منصور الفرجيي ،د .عبداهلل العومير ،د .أمين السويلم واألستاذ فيصل الزير قد متت ميالد أول مولود من األغنام يوم
االثنني  10ذي القعدة ادلوافق  16سبتمرب ،كما ستلد نعاج أخرى قريبًا مت نقل األجنة ذلا بإذن اهلل.
فقد شارك يف إنتاج األجنة ادلستنسخة طالبان يف مرحلة الدكتوراه الطالب معاذ غادي وزلسن ادلطريي
مبساعدة الباحث د .دايساكو اواموتو من اليابان ،ويشارك يف الفريق البحثي د .إبراىيم بركات ،د .صاحل قنديل
ورئيس الفريق البحث ،أ.د .أمحد احلميدي.

ومثل ىذا النجاح يف عملية االستنساخ يعمل على تأسس لنقل التقنية وميكن االستفادة من تطبيقاتو ،أوذلا البحث
ادلدعم من اخلطة الوطنية للبحوث والتقنية فقد مت جتربة مادة جديدة «عامل السكربتيد» اليت تعمل على زيادة إعادة
بررلة األنوية ادلنقولة إذل البويضات لزيادة نسبة فرص صلاح االستنساخ بوصول منو األجنة إذل طور ادلفلجة ،كما تفتح
مثل ىذه التقنية اجملال الستنساخ احليوانات ادلهددة باالنقراض أو ادلنقرضة يف ادلملكة ،وكذلك ميكن إنتاج حيوانات
معدلة وراثيًا كإنتاج أغنام قلية الشحوم ،وأغنام تنتج احلليب البشري والذي ميكن االستفادة منو لألطفال اخلدج
()6
وغريىا من التطبيقات األخرى.

-5

المعدلة وراثيا (،)Transgenic rabbitsص  (. 87موقع علمي متخصص يف
األستاذ صالح الدين عبد الرمحن الصفيت ،إنتاج األرانب ُ

-6

الطالب معاذ غادي وزلسن ادلطريي ،رسالة الجامعة( ،الجامعة ملك سعود بن عبد العزيز) ،الثالثاء ،يوليو2016 ,26 ،م

علوم الدواجن ،مقاالت علمية وثقافية ،ديسمرب )2012
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يستخدم األوربيون وغريىم اخلنزير يف أغراض التداوي؛ لرخص اخلنزير وتوفر
خنازير:
شحمو وحلمو ،وتذكر دائرة ادلعارف الربيطانية أن زيت الالرد (دىن اخلنزير) يستخدم يف تغذية
ادلضادات احليوية  Antibioticsاليت تستخرج من أنواع من الفطور  fungiويف الكبسوالت
اليت حتتوي على ادلضادات؛ حيث يستخدم اجليالتني من جلد وعظام وغضاريف اخلنزير.
يتحملون
وكان األنسولني يستخرج من اخلنزير ومن األبقار وال يزال ،وىناك بعض األشخاص الذين ال َّ
وحي ِدث ذلم حساسية ،ويف ىذه احلالة كانوا خحي َّولون إذل األنسولني اخلنزيري ،أما اآلن فقد مت تصنيع
األنسولني البقري خ

أنسولني إنساين كيميائيِّا ،وبواسطة ىندسة اجلينات ،وبالتارل دل تعد ىناك حاجة لألنسولني اخلنزيري ،واختفى نتيجة
ذلك من األسواق ،وإن كان األنسولني اإلنساين أغلى مثنًا من مثيلو احليواين.
وال تزال شركات األدوية تستخدم اخلنزير يف تصنيع ادلواد اذلاضمة ،ويف استخراج بعض اذلرمونات ،ويف تنمية
ادلضادات احليوية ،ويف تصنيع الكبسوالت ،وىي أمور ميكن تفاديها إذا قامت صناعة دوائية يف البالد اإلسالمية؛
إلمكان استخدام البديل من األبقار أو غريىا من ادلباحات.
ويستخدم األطباء جلد اخلنزير يف بعض األحيان دلعاجلة احلروق ادلتسعة ،وعندما ال يتم توفر جلد إنساين
(من ميت أو حي متربع) ،ولكن التقدُّم الطيب السريع سيجعل احلاجة لذلك نادرة جدِّا؛ حيث أمكن تصنيع جلود
وسع؛ حبيث تكفي للمريض دون احلاجة ألخذ اجللد من
تنمى وتخ َّ
حبيث تؤخذ كمية قليلة من جلد ادلصاب ذاتو ،مث َّ
إنسان أو حيوان.
وخالصة األمر أن احلاجة احلقيقية الستخدام اخلنزير يف التداوي نادرة جدِّا ،ولكن مبا أن الدواء يأتينا يف كثري
َّعا؛ فإنو يف أحيان كثرية حيتوي على مشتقات خنزيرية؛ مثل الكبسوالت اليت تصنع من جيالتني
من األحيان خمصنـ ً
سلتلط نبايت وحيواين ،واحليواين حيتوي على جيالتني من اخلنزير (من الغضاريف واجللد) ،وكما أسلفنا تتم تنمية بعض
ادلضادات احليوية يف م شتقات خنزيرية ،وتستخدم بعض ادلواد اذلاضمة من بنكرياس اخلنزير وكذلك بعض اذلرمونات
()7
األخرى.
ىناك دراسات جتري لتطوير خنازير ذلا أعضاء حتتوي على جينات بشرية .تستهدف مثل ىذه
الدراسات تسهيل استخدام ىذه األعضاء يف اإلنسان عند نقلها إليو .وقد ألغت بريطانيا مثل ىذه
األساليب لنقل األعضاء ألن ذلا أبعاداً خطرية جداً.
.London AP, Associated Press, Jan 1997
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