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 مقدمة

ت فً علم واحد محصلة لمجموعة من العلوم تشكل Biotechnologyتعتبر التقانات الحٌوٌة     

والكائنات الحٌة او , لٌشمل بصورة عامة اٌه تطبٌقات تكنلوجٌة تستخدم النظم البٌولوجٌة 

. لصنع او تحوٌر المنتجات او العملٌات من اجل استخدامات معٌنة لخدمة االنسان, مشتقاتها

وعلى اي حال استخدم هذا المفهوم منذ االف السنٌن فقد كان القدماء ٌعرفون ان اغذٌة 

ما ٌحدث وعلى سبٌل المثال , ومشروبات معٌنة كانت تتغٌر خواصها اذا ما تركت لبعض الوقت

وكذا الحال فً الخل وغٌرها من , وما ٌحدث للحلٌب بعملٌة التجبن, للمعجنات عند تخمٌرها

وبهذا حاول االنسان استغالل الطبٌعة من حولة بكل مكوناتها الحٌة سواء كانت نباتات . العملٌات

او حٌوانات او احٌاء مجهرٌة من اجل توفٌر الغذاء لنفسة او انتاج الوقود او معالجة االمراض 

رت المعرفة بهذا الموضوع تدرٌجٌاً حتى اصبحت التقانات االحٌائٌة التً تصٌبه وهكذا تطو

 .منها الزراعٌة والصناعٌة والطبٌة وغٌرهاالٌوم تستخدم فً مجاالت الحٌاة المختلفة 

ومن اهم  التقانات الحدٌثة استخداماً فً المجاالت الحٌوٌة هو علم زراعة الخالٌا واالنسجة     

التً اعتمدت على زراعة االحٌاء المجهرٌة او الخالٌا  In vitro cultureخارج الجسم الحً 

الحٌوانٌة او الخالٌا واالنسجة النباتٌة فً اوساط غذائٌة معقمة وتحضٌنها فً ظروف مسٌطر 

 Geneticوتدخل تقانات الهندسة الوراثٌة . علٌها بغٌة الحصول على استجابة معٌنة

engineering من خالل استخالصه توى الوراثً للكائنات الحٌة لتوفر امكانٌة التالعب بالمح

باستخدام    Gene cloningوتحوٌره من اجل تغٌٌر صفاته معتمدة اساساً على كلونة الجٌن

كما وٌشترك علم االجسام . Recombinant DNAتقانة الحامض النووي المعاد االتحاد 

لتقوم بدور اساسً فً كشف وتحدٌد   Monoclonal antibodiesالمضادة وحٌدة النسٌلة

 .(1الشكل ) كفاءة المنتجات الخارجٌة من الخالٌا
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 :التقانات االحيائية في المجاالت المختلفة تطبيقات

 التطبيقات في مجال الطب: 

  تستخدم تقنٌةRecombinant DNA المستعمل فً  لصناعة االنسولٌن البشري

السكري من خالٌا بكترٌا القولون المعدلة وراثٌاً فً ظروف عالج مرضى البول 

  .المعمل المسٌطر علٌها

 

 

 

 القاح المثال سبٌل وعلى, االمراض من العدٌد لعالج جدٌدة ولقاحات ادوٌة انتاج 

 الى ٌؤدي قد والذي الفاٌروسً الكبد التهاب مرض ضد االطفال به ٌلقح الذي

 .الكبد سرطان

  النادرة االنسان امراض الحد عالج اكتشاف الى الوراثٌة الهندسة تقنٌة ساهمت 

 قاعدة استبدال عن ٌنشأ والذي( الطفولة اغتٌال) بروجٌرٌا باسم المعروف

 اعراض الرابعة سن فً االطفال على وٌظهر DNAفً واحدة نٌتروجٌنٌة

.    المتسارعة الشٌخوخة

 

 

 

 

 

 التأكد مثل الجزٌئً الطبً التشخٌص طرق فً الحٌوٌة التقانات وسائل استخدمت 

 فاٌروس مثل الفاٌروسات من وخلوة اخر الى شخص من المنقول الدم سالمة من

 .المكتسبة المناعة

 الوراثٌة البصمة تقنٌات استخدام DNA Fingerprinting ًالجنائٌة االدلة مجال ف 

 .الشرعً الطب بمجال المتعلقة القضاٌا وحسم
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  مجال الصناعيالتطبيقات في: 

استخدمت التقانات الحٌوٌة فً انتاج منتجات ذات اهمٌة صناعٌة باستخدام العناصر الحٌوٌة 

 : المعدلة وراثٌاً وعلى سبٌل المثال( البكترٌا والفطرٌات)

 انتاج انزٌمات التبٌٌض للورق الذي نستعمله فً الكتابة بدٌال عن استخدام الكلور السام .

  التً تحافظ علٌه فً حالته الطازجة لمدة طوٌلةانتاج انزٌمات الخبز .

  انتاج انزٌم الكٌموسٌن الذي ٌستخدم فً تصنٌع الجبن بدٌال عن االنزٌم الطبٌعً الذي

. كان ٌؤخذ من معدة العجول الصغٌرة

  انتاج البروتٌن المضاد للتجمٌد من خالٌا الخمٌرة المعدلة وراثٌاً بالجٌن المشفر له

االسماك التً تعٌش فً القطب الشمالً واستخدامه فً صناعة والمعزول من نوع من 

. االٌس كرٌم 

  معظم المنظفات تحتوي على انزٌمات إلزالة البقع من المالبس .

 استخدام الوقود الحٌوي وكبدٌل اخضر للوقود الحفري وكمصدر للطاقة المتجددة. 

  ًهدمة والذي ٌمكن , انتاج البالستك الحٌوي الذي ٌنتت مٌكروبٌا

. حٌوٌاً 

 

 

 

 

 التطبيقات على المستوى البيئي: 

  . الحٌة الكائنات باستخدام الملوثات من التخلص على البٌئٌة الحٌوٌة التقنٌة تعمل
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 التطبيقات في المجال الزراعي: 

على التقانات التً ٌتم تطبٌقها فً المجال الزراعً  Green Biotechnologyوٌطلق مصطلح 

والتً تشمل التقانات التً تعمل على تطوٌر النباتات والحٌوانات واالحٌاء الدقٌقة الستخدامها 

بهدف توفٌر الغذاء لإلنسان عن طرٌق زٌادة االنتاج الزراعً العالمً . لألغراض الزراعٌة

إذ ما علمنا ان نصف سكان العالم ٌعانً من قلة او , ةلكً ٌتناسب مع الزٌادة السكانٌة الحاصل

ولتحقٌق هذا الهدف كان البد من العمل فً . سوء التغذٌة ومنهم ملٌاران من دول العالم الثالث

فٌكون باالتجاه االفقً من خالل زٌادة المساحة , نفس الوقت على المستوى االفقً والعامودي

التً كانت متروكة بسبب الشد   االراضً الحدٌة المزروعة فً العالم من االراضً وخاصة

المائً الذي تعانٌه من خالل اٌجاد اصناف من المحاصٌل ذات مقاومة وتحمل لظروف الشد 

اما التوسع العامودي . البٌئً مثل الملوحة والجفاف والغمر بالماء والملوثات بالعناصر الثقٌلة

لذا تساهم التقانات  .فٌشمل زٌادة الحاصل لوحدة المساحة واالنتاجٌة لألصناف المزروعة

 :االحٌائٌة فً المجال الزراعً عن طرٌق ما ٌلً

  ًاستنباط اصناف من المحاصٌل المقاومة لظروف الشد البٌئً االحٌائBiotic stress 

مثل مختلف اآلفات الزراعٌة كاألمراض الفطرٌة والبكتٌرٌة والفاٌروسٌة واالصابات 

 الصوٌا وفول الذرة مثل وراثٌاً  المعدلة ٌلالمحاص من العدٌد انتاج تم إذ ,الحشرٌة

 مما الحشائش مبٌدات تقاوم او الفاٌروسات او بالحشرات االصابة تقاوم التً والقطن

   .الزراعة اثناء الكٌمٌائٌة المبٌدات استخدام من ٌقلل

 

  اٌجاد اصناف مقاومة لظروف الشد البٌئً األحٌائٌةAbiotic stress  مثل الملوحة

 .والجفاف والحرارة العالٌة والبرودة والصقٌع 

  تطوٌر نباتات ذات انتاجٌة عالٌة عن طرٌق زٌادة كفاءة التركٌب الضوئً وتقلٌل

 .معدالت التنفس فٌها

  استنباط اصناف من المحاصٌل ذات كفاءة اعلى فً استخدام االسمدة لتقلٌل االسمدة

 .نتاج وتلوث البٌئةالمضافة وبالتالً تقلٌل كلفة اال
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  استنباط اصناف من النباتات طبٌة ذات تراكٌز اعلى من المواد الكٌمٌائٌة الفعالة لعالج

وهذا ٌساهم فً تقلٌل كثٌر من الضغوط السٌاسٌة التً تمارسها الدول الكبرى االمراض 

بً انتاج الرز الذهومثال على ذلك . على بعض الدول والتدخل فً استراتٌجٌتها الدوائٌة

 .لإلنسان Aالذي هو احد المحاصٌل المعدلة وراثٌاً الذي ٌوفر فٌتامٌن 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Plant Breedingان التقانات التً اتبعها الباحثون فً مجال تربٌة وتحسٌن النبات            

and improvements ًمنذ البداٌة ولحد االن ٌمكن تقسٌمها الى ثالث مستوٌات ه: 

 تقانات تحسٌن النبات على مستوى النبات ككل  -1

Plant improvement techniques at whole plant level                          

وتعتبر من اقدم الطرق التً عرفها االنسان لتحسٌن محاصٌله إذ قام المزارعون منذ القدم        

 Selectionضال عن طرٌقة االنتخابوف. بانتخاب النباتات المتمٌزة بجمع بذورها واكثارها

هناك عدة طرق ٌتبعها مربو النبات فً تحسٌن النبات مثل طرٌقة االدخال او االستٌراد 

إذ ٌتم ادخال انواع نباتٌة من منطقة    Plant Introduction and Acclimatizationواالقلمة

زراعتها االصلٌة الى منطقة جدٌدة والعمل على اقلمتها ولعدة اجٌال لكً تتكٌف مع الظروف 

وهً من اهم الطرق المستخدمة إلٌجاد  Hybridizationالبٌئٌة الجدٌدة وكذلك طرٌقة التهجٌن

الصناف التابعة للنوع والذي ٌجري بٌن ا  Genetic variationsالتغاٌرات الوراثٌة

  .Inter Specific Hوقد ٌجري بٌن االنواع التابعة للجنس الواحد  .Inter Varietals Hالواحد
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وٌشمل التهجٌن النباتات  .Inter Generic Hوقد ٌجري بٌن االجناس التابعة للعائلة الواحدة 

 Genetic Mutationsٌة لك اٌضاً الطفرات الوراثوكذ, والخلطٌه التلقٌح على حد سواء الذاتٌة

او تسلسل  DNAعلى مستوى جزٌئة  وهً احداث التغٌر المفاجئ فً التركٌب الوراثً للفرد

كل هذه الطرق ٌجري اتباعها للحصول على التغاٌرات الوراثٌة . نٌوكلٌوتاٌدي فً جٌن معٌن

نباتات عدٌدة الموجودة فً ( الجٌنات) التً تعطً فرصة لمربً النبات لجمع التراكٌب الوراثٌة 

 :منهارافقت العاملٌن فً هذا المجال العدٌد من المعوقات . فً نبات واحد

  فشل حاالت التضرٌب ما بٌن االنواعInter Species crosses  وخاصة المتباعدة منها

 ماهً؟؟...وال سباب عدٌدة 

 ب بنقلها ٌتم فٌها نقل مجامٌع من الجٌنات فً كل عملٌة تهجٌن والتً ال تكون جمٌعها مرغو

 .وقسم منها ٌؤدي الى ظهور صفات غٌر جٌدة

 اجٌال لتثبٌت الصفة  8-7ق على االقل برنامت التربٌة بهذه الطرٌقة ٌكون طوٌل وقد ٌستغر

 .وهذا ٌعتبر مكلف وٌسبب ضٌاع للوقت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تقانات تحسٌن النبات على المستوى الخلوي -2

Plant improvement techniques at the cellular level                              

لجأ العدٌد من الباحثٌن ومنذ منتصف القرن الماضً الى محاولة التغلب على بعض          

المشاكل والمعوقات التً تواجه مربً النبات وذلك من خالل زراعة المتوك وحبوب اللقاح 

Anther and Pollen culture  او زراعة المبٌضOvary culture  والتً توفر امكانٌة

وبمضاعفة العدد   Haploid Plantالحصول على نباتات احادٌة المجموعة الكروموسومٌة

 فً صفاته الوراثٌة% 100الكروموسومً للنباتات الناتجة ٌمكن الحصول على نبات نقً 

التً تمكن من الحصول  Embryo cultureكما تشمل هذه التقنٌة زراعة االجنة . (2شكل)

على نباتات من تضرٌبات ال تعطً بذوراً قابلة لإلنبات فً الطبٌعة كالتضرٌب بٌن االنواع 

خلٌة ) ولعل اكثر التطبٌقات اهمٌة فً الوقت الحاضر هو دمت البروتوبالست. واالجناس

    من الخلٌتٌن االمإلنتاج خلٌة هجٌنة تمتلك صفات كال  (نباتٌة مزال جدارها الخلوي

كما ٌمكن استحداث الطفرات الوراثٌة فً مزارع الخالٌا النباتٌة وانتخاب . (3شكل )

 .  خالها فً برامت التربٌة المختلفةدالخالٌا المطفرة وتطوٌرها الى نبات كامل وا
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 ٌمثل زراعة المتك او حبوب اللقاح نسٌجٌاً  إلنتاج نباتات نقٌة وراثٌاً ( 2)شكل        

 

                 (B(                                                            )A) 

عملٌة المت بٌن نوعٌن مخلفٌن من , ( A)ٌمثل خالٌا البروتوبالست المعزولة ( 3)شكل

 (B)ونواتت االندماج  البروتوبالت

 تحسٌن النبات على المستوى الجزٌئً تقانات -3

Plant Improvement techniques at the molecular level                        

فً السنوات   Moleculear biologyان التطور الكبٌر فً علم الباٌلوجٌا الجزٌئٌة      

, بكترٌا , حٌوان , االخٌرة قد وفر للعلماء القدرة على نقل الجٌنات من اي كائن مثل نبات

والكائن الذي ٌتم . وبهذه الطرٌقة قد تجاوزنا حاجز النوع, فٌروس وادخالها الى كائنات اخرى 

 Genetically Modified Organismتغٌٌر مادته الوراثٌة ٌسمى كائن محور وراثٌاً 

(GMOs)   , ان تقانات الهندسة الوراثٌة وفرت نقل جٌن واحد فقط وهو الجٌن المعنً بالصفة

المرغوبة بٌن النباتات وبالتالً وفرت الوقت وبشكل كبٌر جداً مما سهل مهمة مربً النبات فً 
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جهودهم وفتح االفاق الرحبة امام عصر جدٌد ٌتم فٌه انتاج االصناف المحسنة والمتفوقة لتوفٌر 

 . (4الشكل) الغذاء للشعوب

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Recombinant DNAانتاج نباتات محولة وراثٌاً بواسطة تقنٌة ( 4)الشكل              


