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  إنتاج النباتات المحوره وراثيا
  

  
  
  
  
  
  
  

إلى الخلية النباتية قد تكون   DNAعملية إدخال أي جين أو مقطع من الحامض النووي 
في جينوم النبات أو قد  DNAوفيھا L يندمج الحامض النووي   Transientمؤقتة 

وفيھا يندمج   Stable Transformationتكون ثابتة وتعرف بالتحول الثابت 
في جينوم النبات ويعرف النبات في ھذه الحالة بالنبات المھندس  DNAالحامض النووي 
) GM Plant(أو اختصارا )  Genetically Modified Plant(أو المحور وراثيا 

و في بعض المراجع يعرف أيضا بالنبات العبر جيني  أو  Transgenic Plantأو 
  .نبات نقل جيني

  
حور وراثيا بھذه الطريقة يكون له القدرة على تمرير الجين المنقول إلى النسل والنبات الم
 Transgeneأما الجين الذي تم نقله إلى جينوم النبات فيعرف باسم   .الناتج منه

إلى كل   DNAأي جين أو مقطع من الحامض النووي وي4حظ انه Lيمكن لنا ان ندخل 
إدخال الجين المرغوب إلى خليه نباتيه واحده فقط ثم  يكفيخلية في جسم النبات وإنما 

الجديد نقوم بعد ذلك بإنتاج نبات كامل من ھذه الخلية لتصبح كل خ4يا النبات الكامل 
  . الذي تم إدخاله في الخلية ا�ولى) Transgene(تحتوى على الجين المرغوب 

  

  
وتتم ھذه ) استي4د(   Regenerationتعرف عملية انتاج نبات كامل من خليه واحده باسم 

  .العمليه باستخدام تقنيات تعتمد على زارعة الخ4يا و ا�نسجه النباتيه
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  Agrobacterium-based Methodطريقة ا�جروباكتريم 

) مفرد(ا�جروباكتريم تكتب بالعربية Agrobacterium tumefaciens الباكتريا 
تعيش في التربة و تنتج ا�ورام التاجية  وھذه الباكتريا  )جمع(أو ا�جروباكتريا 

)Crown gall tumors ( في منطقة التاج على عدد كبير من النباتات ثنائية الفلقة
  .وتعتبر النباتات أحادية الفلقة مقاومه لjصابة بھذه الباكتريا

  .ھى على سطح النباتا�جروباكتريا العصوية و
  

داخkل النبات حيث يوجد  إلىتقوم طبيعيا بنقل الجينات  إنھا إلىوترجع أھمية ھذه الباكتريا 
ب4زميkد حلقkي ثنkائي  )الكروموسkوم الkدائري البkاكتيرى إلkى باlضافة(خلية ا�جروباكتريم 

-Tumor( ا�ورام  إحkkداثباسkkم ب4زميkkد ھkkذا يعkkرف و) kbp 200 حkkوالي(الشkkريط  
inducing  or Ti-plasmid  (اكتريموkkد  ا�جروبkkذا الب4زميkkى ھkkوى علkkي تحتkkالت

و قkkد اتضkkح إن   .علkkى النباتkkات ثنائيkkة الفلقkkةعلkkى إحkkداث ا�ورام التاجيkkة  قkkادرةتكkkون 
فkي   Ti-plasmidمkن  DNAا�ورام التي تنتج على النبات تكkون نتيجkة غkرس قطعkه 

و ھkذه القطعkة تحتkوى ) T-DNAتعkرف ھkذه القطعkة باسkم (كروموسوم النبkات المصkاب 
والسkkkkيتوكينين  Auxinا�كسkkkkين (تشkkkkفر لتخليkkkkق الھرمونkkkkات النباتيkkkkة علkkkkى جينkkkkات 
(Cytokinin  مkkkkkkkدون أي تحكkkkkkkkم بkkkkkkkة تنقسkkkkkkkة النباتيkkkkkkkل الخليkkkkkkkي تجعkkkkkkkي التkkkkkkkو ھ

)Uncontrollably ( فتنشأ بذلك ا�ورام)ى النباتعل) السرطانية.  
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) Crown gall tumors(و تنkتج ا�ورام التاجيkة ) aالشkكل (في التربة  ا�جروباكتريمتعيش 

-Tiمkkن  T-DNAغkkرس قطعkkه تعkkرف باسkkم ويkkتم  .)dالشkkكل ( علkkي النبkkاتفkkي منطقkkة التkkاج 
plasmid ) الشكلb ( كروموسوم النبات المصاب إلى ) الشكلc(.  

  
 Leftالتي تمتد من الحد ا�يسر   T-DNAمن منطقة  Ti-plasmidيتكون و

Border )24 bp ( الى الحد ا�يمنRight Border )24 bp ( وتحتوى على
كما انھا تحتوى  )ا�كسين والسيتوكينين بالشكل(جينات تشفر لتخليق الھرمونات النباتية 

تي ال Opine)تخليق ا�وبين (على جينات لتخليق بعض ا�حماض ا�مينيه الغير عاديه 
Lيتمكن النبات من استخدامھا ولكن ا�جروباكتريم  تكون ھي فقط القادره على استخدام 

ا�وبين ) استعمال(وتوجد الجينات المسئوله عن ھدم .  ھذه ا�حماض ا�مينيه الشاذه
)Opine catabolism خارج منطقة ) في الشكلT-DNA    . حظ ايضا مكانL

ھذه المنطقه و     Virulence  Regionباسم  وجود المنطقه المرضيه التي تعرف 
من المرضيه واذا غابت المنطقه ) جينات مرضيه(  vir genesبھا جينات تعرف باسم  
  .الى النبات  T-DNAالب4زميد L تنتقل منطقة 
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 Auxinا�كسين (تشفر لتخليق الھرمونات النباتية تعرف القطعة التي تحتوى على الجينات التي 

تجعل  �نھا) Tumor production(الورم  إحداثباسم منطقة  Cytokinin)والسيتوكينين 
 Opine(جينات تخليق ا�وبين  إلى باlضافة المنطقةالخلية النباتية تنقسم بدون أي تحكم وھذه 

synthesis ( منطقة تشكلT-DNA  في الب4زميد.  
  
  

ا�كسkkين (التkkي تشkkفر لتخليkkق الھرمونkkات النباتيkkة الجينkkات وممkkا ھkkو جkkدير بالkkذكر ان 
Auxin  يتوكينينkkkوالس(Cytokinin  ينkkkة وا�وبkkkي منطقkkkفT-DNA  زاتkkkا المحفkkkلھ

(Promoters)  ذاkواة وھkة النkالخاصة بالكائنات الراقيه وليست محفزات الكائنات ا�ولي
kkط بعkkل فقkkاكتريم وتعمkkة ا�جروبkkي خليkkات فkkذه الجينkkل ھkkتعم L اذاkkر لمkkي يفسkkا فkkد دخولھ

 Opine) (أمkا الجينkات المسkئوله عkن اسkتعمال ا�وبkين   .كروموسkوم النبkات المصkاب
catabolism  ةkkارج منطقkkد خkkى توجkkوالتT-DNA  زاتkkا المحفkkفلھ(Promoters) 
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L تنتقkل ھkى بkالطبع الخاصة بالكائنات ا�ولية النواة وھى تعمkل فkي خليkة ا�جروبkاكتريم و
  .الى النبات

  

  
  

-Tكما سبق الذكر فان منطقة  ماذا تستفيد الباكتريا من ھذا الورم السرطاني؟لكن و
DNA   على جينات تشفر لتخليق التي انتقلت من الباكتريا إلى كروموسوم النبات تحتوى

 Tumor production)في الشكل (الھرمونات النباتية ا�كسين والسيتوكينين 
وبالتالي ) ا�وبين في ھذه الحاله(�مينيه وجينات لتخليق نوع غير عادى من ا�حماض ا

ا�حماض ا�مينيه فان خ4يا النبات داخل الورم سوف تصبح بمثابة مصانع لتصنيع ھذه 
الغير عاديه لمصلحة ا�جروباكتريم حيث انھا  ھي فقط القادره على استخدام  ھذه 

  ).جينىاحت4ل  –تحتل الباكتريا طاقة النبات (ا�حماض ا�مينيه الشاذه 
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إذا ما أصيب نبات وتبدأ العدوى 
مجروح بھذه الباكتريا إذ  تنتج خ4يا 
النبات المجروح مواد فينولية تدفع 

 و  virAجينات المنطقة المرضية 
virG   إلى العمل وإنتاج بروتينات 

vir proteins التي تؤدى إلى كسر
الحد ا�يمن شريط مفرد في منطقة  

Right Border   كسر آخر مفرد ثم
 Leftالحد ا�يسر في منطقة  

Border   وتنتقل منطقةT-DNA 
في أي مكان (إلى كروموسوم النبات 

   ).على الكروموسوم؟
  

و ي4حظ إن الباكتريا L تدخل إلى الخلية 
النباتية وإنما تنتقل نسخه من منطقة 

T-DNA  من الباكتريا إلى كروموسوم
النبات المصاب لتبدأ خ4يا النبات بعد 
ذلك في اLنقسام وينشأ بذلك الورم 

  .السرطاني على النبات
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ب4زميkkد إحkkداث والسkkؤال ا�ن ھkkو كيkkف يمكkkن لنkkا أن نسkkتخدم الھندسkkة الوراثيkkه ليصkkبح 
  دخال جينات مرغوبه الى النبات؟ في إمفيدا  Ti-plasmid ا�ورام  

   :اLجابه ھي

  T-DNAمkن منطقkة ) Tumor production(إحkداث الkورم جينkات ازالة  )1
 Auxinا�كسkkkين (التkkkي تشkkkفر لتخليkkkق الھرمونkkkات النباتيkkkة وھkkkى الجينkkkات 

نkزع الس4kح وتعkرف ھkذه العمليkه بالب4زميkد  فkي  Cytokinin)والسيتوكينين 
Disarming) (لن يتكون الورم السرطانى على النبات وبذلك.  

  
حيkث يحkدث فيھمkا الكسkور  المفkرده   ا�يسkرو الحkد ا�يمkن بالحد فقط اLحتفاظ  )2

 .الى النبات T-DNAمنطقة الضروريه Lنتقال 
  

Lبkد ان بkالطبع و تصغير حجم ھذا الب4زميد حتى يمكن لنا التعامkل معkه بسkھوله  )3
     Virulence  Regionنحتفظ بجينات المنطقه المرضيه التkي تعkرف باسkم 

الkkى كروموسkkوم النبkkات   �T-DNAن ھkkذه الجينkkات ضkkروريه Lنتقkkال منطقkkة 
ب4زميkد آخkر مسkاعد المنطقkه المرضkيه علkى ولكن من الممكن ان تكkون جينkات 

)Helper (  ةkkل منطقkkذى يحمkkد الkkن الب4زميkkف عkkمختلT-DNA رف توkkذه عkkھ
حيkث يتواجkد  Binary vector systemالنواقkل الثنائيkه  الطريقkه  بنظkام 

وعkادة   .معkافkي ا�جروبkاكتريم وLينkدمجا ) co-reside(ك4 الب4زميkدين معkا 
يطلق على الناقل الذى يحتوى علkى الحkدين ا�يمkن و ا�يسkر اسkم الناقkل الثنkائى 

 .ايضا
  

-Tفkي داخkل منطقkة (ا�يسkر ا�يمkن و ادخال الجين المرغوب نقله بkين الحkدين  )4
DNA  ذلكو) المنزوع منھا جينات إحداث ا�ورامkوب  بkين المرغkدخل الجkى يkال

 .داخل كروموسوم النبات بدL من جينات احداث ا�ورام
  

5( kkه انتخابيkkل كع4مkkى يعمkkر حتkkن و ا�يسkkدين ا�يمkkين الحkkابى بkkين انتخkkال جkkه ادخ
Selectable marker   في النبات. 

  
حتkkkى يعمkkkل كع4مkkkه انتخابيkkkه  T-DNAادخkkkال جkkkين انتخkkkابى خkkkارج منطقkkkة  )6

Selectable marker   في الباكتريا. 
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وب4زميد ) Cloning(بة أماكن مناسبة للكلونة ب4زميد يتكون من ) Binary(نظام الناقل الثنائي 
ا النظام ھو قل الثنائي وھذاالب4زميدين يشك4ن مايعرف بنظام النك4 إن وي4حظ  ).Helper( مساعد

  . ا�كثر شيوعا لنقل الجينات الى النبات
  

يحتوى فقط على الحد ا�يمن  Binary vectorالناقل الثنائى  : )أعلىالى (ل السابق الشكفي 
)RB ( و الحد ا�يسر)LB ( من منطقةT-DNA ) منزوع الس4حDisarmed ( ومنطقتي

ويتم .  الى النباتالجين المرغوب ضروريتين Lنتقال ) LB(و الحد ا�يسر ) RB(الحد ا�يمن 
.  المبينه بالشكل) Cloning site(نقله الى النبات في منطقة الكلونه الجين المرغوب ادخال 

وھذا الجين ينتقل الى ) LB(و ا�يسر ) RB(وي4حظ انه يوجد جين انتخابى بين الحدين ا�يمن 
) RB(كع4مه انتخابيه في النبات ويوجد جين انتخابى آخر خارج  الحدين ا�يمن النبات ويعمل 

يحتوى .  وھذا الجين L ينتقل الى النبات ويعمل كع4مه انتخابيه  في الباكتريا) LB(و ا�يسر 
  . الناقل الثنائى على منشأ تضاعف يعمل في اLجروباكتريا وآخر يعمل في باكتريا القولون
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يحتوى على جينات المنطقه المرضيه التي والب4زميد المساعد 
ويوجد في ا�جروباكتريا Lنتاج البروتينات الضروريه Lنتقال 
الجين المرغوب من الناقل ا�ول الى النبات ويحتوى ھذا الب4زميد على منشأ تضاعف يعمل في 

 ).      Lيظھر بالشكل(لى منشأ آخر يعمل في باكتريا القولون 

 Binary vector في الخطوات التاليه:  

Binary vector  في باكتريا القولون LأوE. coli . 

  .Cloning site)(ادخال الجين المرغوب في المكان المخصص 

ثkم  ادخالkه فkي   E. coliاكثkار الناقkل الثنkائى مkره أخkرى فkي باكتريkا القولkون 
 ).Helper(ا�جروباكتريم التي تحتوى على الب4زميد المساعد 

   

إنتاج النباتات المحوره وراثيا
 

الب4زميد المساعد : )لأسفالى (ل السابق الشكفي  
ويوجد في ا�جروباكتريا Lنتاج البروتينات الضروريه Lنتقال     vir genesتعرف باسم 

الجين المرغوب من الناقل ا�ول الى النبات ويحتوى ھذا الب4زميد على منشأ تضاعف يعمل في 
لى منشأ آخر يعمل في باكتريا القولون اLجروباكتريا ويمكن ان يحتوى ع

  
Binary vectorتتلخص طريقة استخدام الناقل الثنائى و

Binary vectorاكثار الناقل الثنائى   )1
  

ادخال الجين المرغوب في المكان المخصص  )2
  

  
 

اكثkار الناقkل الثنkائى مkره أخkرى فkي باكتريkا القولkون  )3
ا�جروباكتريم التي تحتوى على الب4زميد المساعد 
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أقkراص (لخ4يا نباتيه منزرعه فkي المعمkل تستخدم ا�جروباكتريم Lحداث عدوى  )4
تحتkkوى  ( T-DNAمنطقkkة دخل وبkذلك تkk) ا�وراق �نھkا تماثkkل النسkkيج المجkkروح

فkkkي  Binary vectorالناقkkkل الثنkkkائى  مkkkن  )علkkkى الجkkkين المطلkkkوب نقلkkkه
تحولkت ھkذه الخليkة (النباتيkة  مات فkي الخليkةكروموسkوأحkد الا�جروباكتريم إلى 

 ).Transformedوراثيا 
  

باسkkتخدام   Transformedيkkتم انتخkkاب الخليkkة النباتيkkة التkkي تحولkkت وراثيkkا  )5
الجkkين ا�نتخkkابى الموجkkود بkkين الحkkدين ا�يمkkن و ا�يسkkر والkkذى يعمkkل كع4مkkه 

 .في النبات   Selectable markerانتخابيه 
  

الخليkkkkة النباتيkkkkة التkkkkي تحولkkkkت وراثيkkkkا يkkkkتم الحصkkkkول علkkkkى نبkkkkات كامkkkkل مkkkkن  )6
Transformed  النباتية ا�نسجةزراعة  تقنياتمن خ4ل. 

  
تغرس في واحkد فقkط مkن الكروموسkومات المتماثلkه فkان  T-DNAن منطقة و� )7

) Hemizygous(النبات الناتج يحتوى علkى نسkخه واحkده مkن الجkين الجديkد 
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حتkkkى يكkkkون الموقkkkع الجديkkkد بحالkkkه متماثلkkkه ) Selfing(ويلkkkزم تلقيحkkkه ذاتيkkkا 
)Homozygous.(  

  
تلقيحkه ذاتيkا ويلkزم على نسخه واحده من الجين الجديد في الجيل ا�ول يحتوى  المحور وراثياً النبات 

)Selfing (حتى يكون الموقع الجديد بحاله متماثله.  
  

 

المkأخوذه مkن نبkات الkدخان  Leaf disksزراعة أقkراص ا�وراق التالي يوضح الشكل و
و الب4زميkkد  Binary vectorالتkkي تحتkkوى علkkى الناقkkل الثنkkائى  (مkkع ا�جروبkkاكتريم 

سkاعه و يkتم اضkافة مضkاد حيkوى  24لمkدة   Culture plateفي طبق زرع ) المساعد
التkkي مناسkkب للkkتخلص مkkن ا�جروبkkاكتريم ومضkkاد حيkkوى آخkkر Lنتخkkاب الخ4يkkا النباتيkkة  

الموجkوده بkين الحkدين (الع4مkه اLنتخابيkه  تضفىوھنا  Transformedتحولت وراثيا 
التkkي تحتkkوى علkkى قاومkkة المضkkاد الحيkkوى علkkى الخليkkة النباتيkkة صkkفة م) ا�يمkkن و ا�يسkkر

النkاتج علkى بيئkات لتكkوين ا�فkرخ  Callusواذا ما زرع نسيج الكلkس . T-DNAمنطقة 
لنبkkkkkkات كامkkkkkkل  regenerationوبيئkkkkkات لتكkkkkkkوين الجkkkkkkذور يمكkkkkkkن عمkkkkkkل اسkkkkkkتي4د 

Transgenic  وبkkين المرغkkى الجkkوى علkkاه تحتkkل خ4يkkن ال(كkkة مkkو كتلkkس ھkkا الكلkkخ4ي
تتكون عند ا�سطح المجروحه ل�نسجه النباتيه وخ4يا الكلس تكون نشطه فkي اLنقسkام و 
متشابھه و غير متميزه الى انواع الخ4يا المختلفkه ويمكkن دفkع ھkذه الخ4يkا لتكkوين نبkات 

  ).كامل باستخدام بيئات من عناصر غذائيه وھرمونات مناسبه
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ويمكن التأكد من نقل الجينات الى النبات عن طريق ادخال واحد من الجينات التي تعرف باسم 

Reporter genes  )مع الجين المرغوب نقله الى النبات) الجين المخبر أو المراسل  .
والذى يشفر ل�نزيم  E. coliالمعزول من الباكتريا  gusAوالمثال على ذلك ھو الجين 

)GUS  (B-glucuronidase  
 ويمكن بسھوله الكشف عن اLنزيم 

GUS بتحلل مادة التفاعلX-gluc  
. وانتاج لون ازرق في الخ4يا النباتية

استخدم الجين المشفر يمكن وبالمثل 
للبروتين الفلورسنتى ا�خضر المصفر 

)GFP (نبات ل الشكلراسل وكجين م
GM plant   ضوء ينبعث منه

طول (مصفر   –فلورسنتى أخضر 
في الظ4م وذلك ) نانومتر 508موجي 

طول (بعد امتصاص ضوء غير مرئي 
  .)نانومتر 395موجي  
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 GMالمستخدم في التجربه وقد تم انتخاب النباتات المحوره وراثيا Binary الناقل الثنائى 

plants  عن طريق صفة المقاومه للكنامايسين والتى يضفيھا الجينNPTII  الموجود في
  ).LB(والحد ا�يسر ) RB(الناقل بين الحد ا�يمن 

  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
ورقه من نبات محور وراثيا ) الى اليمين(

GM plant  وقد نقل الى ھذا النبات الجين
gusA  المعزول من الباكترياE. coli  وقد

في النبات تحت تحكم  gusAتم وضع الجين 
حتى يعمل الجين في  CaMV 35Sالمحفز 

 .كل خ4يا النبات
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وكما سبق الذكر فان طريقة ا�جروباكتريم يمكن استخدامھا مع النباتات ثنائية الفلقة أما 
فيستخدم فيھا طرق مختلفة تعتمد على ) مثل القمح والذرة وا�رز(النباتات أحادية الفلقة 

 Bombardment ومنھا طريقة إط4ق الدقائق ) Direct transfer(النقل المباشر 
وفي ھذه الطريقة يتم قذف الخ4يا النباتية المراد تحويرھا وراثيا بحبيبات من التنجستين 

Tungsten  أو الذھبGold  ميكرومتر ومغلفه بالحامض النووي  1قطرھا حوالي
DNA وذلك كما يلي  – المطلوب نقله إلى النبات:  

لطلقه  ب4ستيكيه ) المقدمة(في الطرف ا�مامي توضع الحبيبات ) 1(
)Microprojectile ( تقل L ط4ق التي تفرغ من الھواء حتىlداخل ماسورة جھاز ا

  . سرعة القذيفة بفعل مقاومة الھواء

أو  Biolistic gun(يتم إط4ق القذيفة باستخدام مدفع إط4ق  الدقائق  ) 2( 
(Particle gun   ثانيه / ر مت 400بسرعة حوالي) ساعة/ كم  1400حوالي .(

في مقدمة ) Retaining plate(وتتوقف الطلقة الب4ستيكية عند حاجز أمامي 
كما ھو (إلى داخل الخ4يا  DNAالماسورة بينما تندفع الدقائق المغلفة بالحامض النووي 

  ).التالي بالشكل

طباق أو أقراص أوراق يكون الھدف عبارة عن خ4يا أو أنسجه نباتيه مزروعة في إ) 3(
نباتيه أو غير ذلك ويوضع الھدف في منطقه مفرغه من الھواء قريبه من فوھة ماسورة 

  . جھاز اlط4ق

تنقل الخ4يا إلى بيئات انتخابيه ويتم إستي4د   Bombardmentبعد عملية ) 4(
)Regeneration (النبات الكامل كما سبق.  
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تكون فيه الدقائق  Particle Deliveryمن انظمة اط4ق القذائف وھناك نوع آخر 
على سطح قرص لتصقة م) Microprojectiles(بالحامض النووي المعدنيه المغلفه 

والموجود (يستخدم فيه غاز الھليوم المضغوط   و) Macrocarrier(حامل للدقائق 
قرص الحامل للدقائق اللدفع ) Rupture Diskخلف قرص التمزق 

)Macrocarrier ( بالحامض النووي دقائق معدنيه مغلفه بما عليه منDNA  فيتحرك
) Stopping Screenشبكة التوقف (يصطدم بشبكه من السلك وبسرعه ھذا القرص 

بالحامض النووي لتصيب الھدف الدقائق المعدنيه المغلفه فع بينما تند القرص يتوقفف
أيضا أن تكون الحجرة التي توضع فيھا لب وھذه الطريقه تتط )خ4يا أو أنسجه نباتيه(

الخ4يا أو ا�نسجة مفرغه من الھواء وذلك حتى L تقل سرعة القذيفة بفعل مقاومة 
  ).كما ھو بالشكل(الھواء 
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)A ( المسافه بين قرص التمزق)Rupture Disk ( القرص حامل الدقائق الى
)Macrocarrier.(  
)B ( قرص الحامل للدقائق فيھا الالمسافه التي يندفع)Macrocarrier(   بما عليه من

 Stopping(يصطدم بشبكه التوقف بالحامض النووي وحتى  دقائق معدنيه مغلفه 
Screen.(  

)C  ( المسافه من شبكه التوقف)Stopping Screen ( وحتى الخ4يا النباتية
  ). الھدف(
  

تفريغ ھواء ويمكن استعمالھا على الخ4يا L تحتاج الى فھى مسدس الجينات طريقه أما 
كفئران التجارب ) in vivo(أو مع كائن حي كامل ) in vitro(وا�نسجة المختلفة 

وفي ھذه الطريقة يتم قذف الخ4يا المراد تحويرھا وراثيا بحبيبات من الذھب . وغيرھا
ھذه وفى .  باستخدام غاز الھليوم المضغوطوذلك  DNAمغلفه بالحامض النووي 

 السطح الداخلي �نابيبعلى بالحامض النووي ذھب المغلفة حبيبات ال لصقالطريقه يتم  
نصف بوصه وتعبئتھا في  ھاطول Cartridgesعلى ھيئة ثم قطعھا  خاصةب4ستيكيه 

  .المسدس كما ھو بالشكل
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 مسدس الجينات
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 GMالتي تنتج نباتات محوره وراثيا  الحيوية
 Terminator(باستخدام تقنيه تعرف باسم تقنية اlنھاء 

حماية (ا�ولى في الطريقة : طريقتين وتعتمد ھذه التقنية على إحدى
ر  بذو  GM plantتكون البذور الناتجة على النبات المحور وراثيا 

وL يمكن )  Suicide Seeds(ولذلك تعرف الطريقة بتقنية البذور اLنتحارية 
للمزارع أن يجمع ھذه البذور من المحصول الحالي لزراعتھا في المستقبل و L بد من 

عند كل للنبات المحور وراثيا  التقنية الحيوية المنتجة

  
 التقنية�ن ھذه من منظمات إنسانيه عديدة شديدة 

اLعتماد على شركات  إلىمضطرين  الناميةالفقراء في الدول 
  .المتقدمة لشراء البذور كل عام

Trait ( تعمل الجينات التي تم Lھا إلى النبات نقل
إL بعد معاملة النبات بماده كيميائيه ) وبالتالي L تظھر الصفة المحسنة على النبات

إنتاج النباتات المحوره وراثيا
 

الحيوية التقنيةشركات ا�بحاث في  تھدفو
plants نھاء حماية المنتج  إلىlباستخدام تقنيه تعرف باسم تقنية ا

Technology (وتعتمد ھذه التقنية على إحدى
تكون البذور الناتجة على النبات المحور وراثيا ) Varietyالصنف 
ولذلك تعرف الطريقة بتقنية البذور اLنتحارية عقيمة 

للمزارع أن يجمع ھذه البذور من المحصول الحالي لزراعتھا في المستقبل و L بد من 
التقنية الحيوية المنتجةشراء بذور جديدة من شركه 

    .زراعه
  

شديدة تواجه تقنية البذور اLنتحارية بمعارضه 
الفقراء في الدول  المزارعينم4يين تجعل سوف 
المتقدمة لشراء البذور كل عامالحيوية في الدول  التقنية

Traitحماية الصفة (وفي الطريقة الثانية 
وبالتالي L تظھر الصفة المحسنة على النبات(
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وفى ھذه الطريقة تكون البذور الناتجة على النبات غير   Activatorتسمى المنشط 
الي لزراعتھا في المستقبل عقيمة ويمكن للمزارع أن يجمع ھذه البذور من المحصول الح

معاملة ولكن كما سبق الذكر L يحصل المزارع على الصفة المحسنة في النبات إL إذا قام ب
من الشركة المنتجة للنبات المحور وراثيا وذلك  ؤھاشراالنبات بالمادة المنشطة التي يتم 

في  المستخدمةفكرة كروت الشحن الطريقة تشبه إلى حد ما ھذه فكرة و.  عند كل زراعه
) ظھور(شحن لالجينات أو ) تشغيل(تلزم لشحن  المنشطة فالمادة!! اLتصاLتمجال 

  !!  على النبات المرغوبةالصفات 
 

  


