
التقانات الحيوية واستخداماتها في الزراعة   

 
في خضم التطورات و االنجازات العلمية المتسارعة وعلى آافة االصعدة، منها                       

الصعيد الزراعي و الـذي يشـكل الرافـــد الحيــوي للحيـــاة االنسانيـــة اصــبح لزامــاً                      
علينا جميعا متابعـة و رصد هذه االنجازات للتعرف عليها واالستفادة منها لخدمـة                         
البشرية وبالتالي توفير الغـذاء لالعــداد المتزايـدة مـن السـكان لــذا مــن الواجــب                         
  علينـا آاخصائيين عاملين ومطلعين على هذه االنجـازات ان نطلع

قرائنا الكرام على اخـر التطــورات فـي هـذا المجــال لكــي ال يكونــوا بعيــدين عمـا                           
يجري في هذا العالم من انجازات هي في الغالب لخـدمتهم و تحسـين حياتهــم                          

 وبناء . خاصة في مجـال الغذاء و الدواء 

على ذلك ارتأيت ان اقــدم سلســلة مـن المقـــاالت المتعلقــة بموضــوع التقانـات                        
 الحيوية واستخداماتها 

في الزراعة آمساهمة متواضعة في تعريف القارئ الكريم على هذا العلم الهـام                         
 .و الحيوي

 

:المقال االول ضمن هذه السلسة المتتالية سيكون بعنوان  

 "الهندسة الوراثية آاحد الطرق الحديثة في تربية وتحسين النبات و الحيوان"

 

ما هي الهندسة الوراثية و لماذا:

و الجين هو وحـده التوريـث الــذي يشـغل موقعــًا. من الجينات من احد الكائنات الحية الى اخرى               هو نقل جين او مجموعة        
معينًا على الصبغة او الكروموسـوم و الذي يحدد ان يكون مسؤوال عن صـفة معينــة فــي النبــات و الحيــوان و سـائر الكائنــات

واصبح من الممكن لعلماء النبات و الحيـوان مـن تحديــد و نقــل الجينـات المســؤولة عــن الصـفات الجيـدة فـي.الحية االخرى   
 .سبيل انتاج نباتات وحيوانات محسنة آمًا ونوعًا

وتأتي أهمية استخدام تقانة الهندسة الوراثية في برامج تربية وتحسين النبات و الحيوان آون ان هذه التقانة الحديثة توفـر 
مزايا عديدة ومهمة ممكن ان تساعد والى جانب الطرق التقليدية للتربية في انتاج نباتات وحيوانات محســنة تساهـــم فـي

اضافة الى المساهمة في زيـادة وتحســين الغـذاء، فــان الهندســة الوراثيـــة لهــا دور. حل مشكلة الغذاء المتزايدة باستمرار            
 .اساسي وحيوي في تطوير وانتاج انواع جديدة من العقاقير، الوقود الحيوي، االلياف وتحسين البيئة

وآما هو الحال مع اي منتج جديد فان المنتجات المهندسة وراثيا تمر بمراحل متعددة من البحث والتطويــر قبـل ان تكــون    
 : ومن اهم التطبيقات التجارية للهندسة الوراثية او التقانات الحيوية ما يلي. جاهزة لالستهالك التجاري

ان. هندسة المحاصيل  من اآثـر تطبيقـات الهندسة الوراثية في الزراعـة والى االن                    : المحاصيل المهندسة وراثيا         .١
ومن اآــثر الصــفات الــتي تـم. اآلالف من هذه المنتجـات تم اختبـارها حقليًا والعديد منها تم اجازته لالستخدام التجاري                        

 -:نقلها الى المحاصيل الحقلية ما يلي

) االدغال( مقاومة او تحمل مبيدات الحشائش         ·  Herbicide Tolerance 

مقاومة المبيدات تجعل المحاصيل الغذائية ذات قابلية على تحمل الجرعات القاتلة من هذه المبيــدات بحيــث تؤثـــر
او تقضي على الحشائـش الضارة التي تنمـو مع هذه المحاصيل والتي تنافسـها فــي الغــذاء و المــاء و الضــوء ممــا

ومن اهم التطورات في هذا المجال هو انتاج محاصــيل مقاومـة. يؤدي ذلك الى التقليل من انتاجها وتدهور نوعيتها                 
)glyphosphate(وآاليفوســفيت Bromoxynil)(البروموآسنيل:او متحملة لثالثة انواع مهمة من هذه المبيدات              

 ).glufosinate(والكلوفوسينيت 

 insect toleranceمقاومة او تحمل الحشرات         ·

ــة بالحشــرات و              ــة او المقاومــة لالصابـ ــات المتحمل ــع النبات جمي
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و الموجــودة فــي BT) Bacillus thuringiensis(المتوفرة تجاريا تحتوي على نوع من مادة التوآســين للبكتيريــا   
آانــت فعالـة جــدا لمقاومــة العديــد مــن  BTان مــادة التوآسيــن لــل  . البكتيريا التي تعيش طبيعيـًا فــي التربــة  

الحشرات مثل الخنافس ويرقات العث ولكنها وفي نفس الوقت غير سامة للبائن والكائنات االخرى ممــا يجعــل
 .استخدام هذه النباتات آمن و خالي من اآلثار او االضرار الجانبية

 Virus Toleranceمقاومة او تحمل الفيروسات         ·

ان المحاصيـل المقاومـة تحتوي على جين مأخـوذ من الفيروس حيث تقوم هـذه المحاصــيل بانتـاج بروتينـات  
هناك اثنين من المحاصيل المتحملة. قادرة على منع االصابة بهذه الفيروسات والتي اخذ منها هذه البروتينات                   

 .squashوالقرع   papayaتجاريا وهي البابايا   لالصابة بالفيروس و المستعملة

هناك العديد من المنتجات المهندسة وراثيا لكن القليل منهــا قــد تـم طرحــه فعـال   :منتجات اخرى مهندسة وراثيا    . ٢
من هذه المنتجات هو محصول البندورة الذي تم هندسته ليكون متأخر بالنضج لكي تمتــد فـترة اســتهالآه. في االسواق 

من الجانب الحيواني ويمثل هرمون النمو البقري               المنتج االخر هو  . لمدة اطول اضافة الى تحمله للنقل دون تعرضه للتلف               
)BGH (                    ان هــذا المنتــج ومــن خـالل اعطائـه لالبقــار. من خالل هندسة نوع من البكتيريا عن طريق نقل جين الهرمون لــه

 .يساعد على زيادة انتاج الحليب

ويتــم هندسـتها وراثيــًا ومـا ادنـاه اهم الكائنـات الــتي تــم      : مشاريع البحث الخاصة بالتقانات الحيوية في الزراعة      . ٣
 :منتجاتها في االسواق وما لم يطرح في االسواق الى االن من متوفر

 :الدواجن و المواشي المهندسة وراثيا        ·

Ø                 الى االن لم يتم تجاريًا انتــاج مثـل هــذه المواشــي: حيوانات مهندسة لتخفيض نسبـة الدهون في اللحم
ولكن وخالل فترة الثمانينات تم اجراء بحوث عديدة لهندسة الخنازير النتاج لحــوم قليلـة الـدهون ولكـن ذلــك فشـل

 . بسبب اآلثار الجانبية التي تمثلت في انخفاض نسبة الخصوبة واضطراب في جهاز المناعة

Ø                ماعز و االغنـام و التـي: حيوانات مهندسة الستخدامها آمعامل النتاج بعض العقاقير آما هو الحال في ال
هنــاك العديــد مــن. تم هندستها الفراز بعض المـواد في دمها، بولها او حليبها الستخدام هــذه المنتجــات آعاقــاقير                         

 .الشرآات العالمية تعمل بهذا االتجاه ولكن لم يطرح اي من هذه المنتجات في االسواق الى االن

Ø          عدد من المؤسسـات العلمية تعمـل حاليـًا علــى هندســة الخنازيــر: حيوانات مهندسة آمصدر لنقل األعضاء
 .بحيث ال يتم رفض اعضاءها في حالة نقلها لالنسان

Ø         يتم هندسة الدجاج والحبش لمقاومــة بعـض االمــراض ولكـن لـم تطـرح: حيوانات مهندسة لمقاومة االمراض
 .في االسواق الى االن

تــم هندســة االســماك والمحاريــات الســتحداث تغــير فــي: االســماك و المحاريــات المهندســة وراثيــا      ·
 .الهرمونات التي تسـرع من نموها ولكن لم يطرح اي من المنتجـات في االسواق الى االن

تم هندسـة وتســويق العديــد مــن هــذه النباتــات مثــل: هندسة النباتات التي تستهلك مباشرة آغذاء            ·
وهــي مقاومــة:العديـد منهــا تـم هندســته الحــد الصــفات الثــالث التاليــة        . البندورة، القرع، الذرة وفول الصـويا    

 .الفيروسات،مقاومة الحشرات ومقاومة المبيدات

 .هندسة نباتات االلياف آالقطن والذي تم تسويقه بنجاح  ·

آمــا هـــو الحــال فــي العــث المفــترس: هندســة الحشــرات المســتخدمة ضــمن االنظمــة الزراعيــة      ·
آــذلك نحـل العسـل وحشــرات اخــرى تـم هندســتها لتحمــل بعــض. المستخدم في المكافحـــة المتكاملــة         

 .المبيدات الحشرية و المرضية

حيــث تــم هندســة: هندســة بعــض الكائنــات الدقيقــة الستخدامهـــا آمبيــدات حشــرية ومرضــية         ·
واستعمال العديـد مــن البكتيريــا لزيــادة قابليتهـــا علــى قتــل او صــد اآلفــات الزراعيـة حيــث تســتعمل هـذه

 .المنتجات حاليًا آمبيدات في الحقول الزراعية والحدائق

حيــث تـم هندســة: بعض االنجازات فــي تصــنيع االغذيـة باستخـــدام البكتيريــا المهندســة وراثيــا                 ·
البكتيريا النتاج انزيـم الرنيت المستخـدم في صناعة الجبن و المنتشر استخدامه فــي صــناعة االجبــان فـي

.الواليات المتحدة االمريكية
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( آما هو الحال في هرمون النمو البقري : بعض العقاقير المصنعة من البكتيريا المهندسة وراثيا  BGH والمصنع من ) 

.البكتيريا المهندسة و المستخدم لتحفيز انتاج الحليب في االبقار و الذي ينتشر استخدامه عالميًا  
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