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 المقدمة
تط قني نلىييهنية اي نلشوي تندلبييوصنلفنللمين منلى   دجيي نلى نوةي ن  ىط   يي نفي نشري سنبيي    ن

لىييهن طييهنةيينانلىط   يي ننديشيي ش ،نلآلفيي  لى ننىايي ندلة ايي نةيينانللميين منفيي نجةيي  ن  ل سن
نج نةونج  دفنجننللمن منلىنب تا .نإلشو تدتع جله نجعنمفندلحنن

لننتطو نجوضوعنلىهننبي نلىو لياي نلىايوفنقيننفيوقنلف قي ةنفن ينسنفي نجةي  نتئيو  نلى   ني  ن
لىئاي ندياي نلىئاي ننلآلفي  شب تي  نت ي دفننإلشوي تلىئا نع وج ندف نجة  نلىنب ت  نخ مي ن

نهنك  ندشوع .انلفلنز   سنلإلشو تنلىز لع ندتئسنجن
 وراثية والمقاومةالهندسة ال

ن للب بيييا نفييي نلشوييي تنلى ئ ميييالنلى   دجييينللع يينسنيحييينتريي لنت ناييي  نلىهننبييي نلىو لياييي ن
لى ننىايييي نلدننلىط   يييي دذىيييي ننننةنيييي  نلىعن يييننجييييننلىعولجييييلنلى ئييين سننبييييوصنلفننىآلفييي  

ن.ندجننلةمنةنانلىعولجلنج ن ل :ىآلف  لىو لاني نف نلشو تنلى ئ مالنلى   دج ن
ن ومنباننيف ل نيدنبالن نشفسنلىنوعنف ط. ننش لنلىصف  ن -1
توع جييلنفييي نلىم ىييةنجيييعنمييف ندلحييينسنجييننلىصيييف  نلى   دجيي نيدنلىصيييف  نلى طليييو ن -2

 ش له .
ط    ن طائ نتئو تن ىيهندقيقنقيننيسيوم ةنعينسنبينول نخ مي نجيعنلىنب تي  نلى ع ي سن -3

 يدنذل ن د سنلىئا سنلىطو ل .
  دجي نتئييومنضي د سنلنبييو  ل نبي ع نت يو ننبييالن نجيننلآلفيي نقي   سنعليهنكسيي نلى  -4

 ف نع لا نت با نللمن منلى   دج .
 لىئ ف ن ىهنفان  نلى   دج ن  بو  ل ندلىو نقننننتووف نف ن عضنللشولع. -5

 Molecular:ن ننلىوطييييو نلىئ مييييلنفيييي نعليييييمنلىئايييي سنلىةز ئيييي نالهندسةةةةة الوراثيةةةةة

biologyنعنهي نفي نلى ي  نني ىن ىهن ج  شا نلىوعي منعليهنلىةاني  ندلىوفي  فنلى سي دىن 
،نك ييي نيننلىو ناييي  نلى سيييوصنج نفييي نCloningلىئييي نف يييالةنعيييننلبونسييي خه ن ع لاييي نلىيييين

ع لا نت اازند بمنلىص ل طنلىةانا نىل   ن  نلىئا نقيننتطيو  ن ري لنكباي ن ئايحنيميبقن
نف نلى   ننلىئ ندجنه نلإلشس ن.ننلإلشس ننق   لةنعلهن بمنخ  ط نتع قةنلىةان  
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 ننلىهننبيييييييي نلىو ليايييييييي نتعييييييييننلىاييييييييوفنيحييييييييننفيييييييي دعنلىو نايييييييي  نلىئاو يييييييي نلى ه يييييييي ن
Biotechnologyدلىوييي ني  يييننتع  فهييي ن نشهييي نلىو ناييي  نلىوييي نتسيييوصنفنىوئيييو  نلىو كايييةنن

لى ئصو نيدنلآلف ن جي نعيننط  يذنحينمنلىةياننيدنعزىيهنيدننGenomeلىو لي نى ةانن
ئ ميييالنلى ئيييو سن ط   ييي نعيييننط  يييذنش يييلنلىةانييي  نجيييننكييي  ننلخييي .ند طليييذنعليييهنلى 

 Genetically Modifiedلىهننبييي نلىو لياييي ن  ى   نييي  نلى ئوىييي نيدنلى عنىييي ند لياييي ةن

Organisms (GMO)يدنلى   نيييي  نلى عنىيييي ن  ىهننبيييي نلىو ليايييي ننGenetically 

Engineered Organisms يدن(GEO)دتسيييوصنفنةييينانلى صيييطلئ  نعييي  سنىو اايييزنن
 نلىهننبيييي نلىو ليايييي نيدنلىو  شيييي  نلىئا تايييي نعييييننلى   نيييي  نلى   نيييي  نلى ئوىيييي ند ليايييي ةن ط   يييي

نلى عنى ن  ىط    نلى ننىا نلىو لاني .
 ننلىوطو نلى با نلىنينحصلنف نجة  ن شو تنلى ئ مالنلى عنى ند لياي ةنكنواةي نطباعاي ن
ىوطييو نط ل ييذنتئن ييننلىةيياننلى سيي د نعييننمييف نلى   دجيي نداج  شايي نش ييلنةيينلنلىةيياننجيينن

ييل  ننكيي  ننفيي نجة وعيي  ن ص  تصيينافا نجعانيي ن ىييهنشييوعنجخيي نفيي نجة وعيي نتصيينافا نننت   ييق 
ىل ة وعييي نللدىيييهنيين ج  شاييي نش يييلنفييياننجيييننخلاييي ن  وا  ييي ن ىيييهنلىنبييي  نيدنجيييننخلايييي ن
حاولشا ن ىهنخلا نشب تا ن،نف الةنعنن ج  شا نش لنيكث نجيننفياننيدنميف نجيننكي  نن ىيهن

  ن ىييهنحييندرنيييو سنح ا ايي نفيي نجةيي  نجخيي ن نو ايي ننيي يي ةن ىييهنجةيي جاعنجصولفيي ندلىويي ني
تئو  ندتص امنلى   ن  نلىئا ن،ن نن ننلىع جلنلى همنلى ئن نىهنانلىثيو سنةيون  في نت بيلن
لى سييوهل نىل ئ مييالنلى عنىيي ند ليايي ةندخوفييهنجييننلىويينيا ل نلىة شبايي نىهيينانلى نوةيي  نعلييهن

نلىصئ نلىع ج ندلىبائ ن ر لنع ف.ن
ال نلبيوصنلفنلىهننبي نلىو لياي ني  يننينن وئ يذنجيننخي ننتئ اذنع لا نش لنلىةان  نفي ن

ن:يحننلىو نا  نلآلتا 
 Agrobacterium:نجييييييننلى عيييييي دمنيننلىب و  يييييي ننظةةةةةةال النقةةةةةة  ال  ي ةةةةةة  -1

tumefaciens تسيييييبةنيد لفنفييييي نلىنب تييييي  نلىوييييي نتصيييييابه ندذىييييي نعيييييننط  يييييذن  خ ىهييييي ن
علييييهنبيييين نىويييي نتئفييييزنلىصلايييي نخيييي  نفيييي نخلايييي نلىع  ييييلنلىنبيييي ت ندلنDNA)فانيييي   نيدن

تسييي هننDNA،نةييينانلىةانييي  ن يييومنتئ الهييي نعليييهنقطعييي نميييما سنحل اييي نجيييننلىيييينلىو ييي ي 
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فيييي نخلايييي ننDNAداننىهيييينانلىب و  يييي نلى يييين سنعلييييهن  خيييي  نلىبالزجايييينننPlasmidبالزجايييينن
خلاييي نلىع  يييل.ندب بيييوصنلفنعليييمنلىئاييي سنلىةز ئييي نيج ييينننDNAلىع  يييلندب ىوييي ى نتوئيييننجيييعن

بيوبنلىه ن ةانيي  نلى   دجي ندبينى نت ييوفنلىب و  ي ن   خيي  نحينمنلىةاني  نلى سييبب نىي د لفندل
لىبالزجاييننلىئ جييلنىةانيي  نلى   دجيي ن ىييهنلىنبيي  نلىع  ييلنحاييحن وئييننلىبالزجاييننجييعنجةييانن

Genomeلىع  يييييل.نةييييينانلىو ناييييي نتسيييييوصنفنف يييييطنجيييييعنلىنب تييييي  نلىوييييي نتصييييي  ن  ى سيييييبةنن
نك  نف نلىر لنشب ت  نذل نلىفل وانننلى  ض ندخ م 

لىب دتوبالبييقنةيييونعبيي  سنعييننخاليييي ن :الم اشةةل لال ميميةةةد وال لوتو مسةة االتحةةا   -2
شب تاييي نع   ييي نيدنعني ييي نلىةييينل نشواةييي ن زلىويييهن شز  اييي ةنحايييحن يييومن  خييي  نلىبالزجايييننلىييينين

 ىييييهننEcherichia coliيئييييوينلىةانيييي  نلى  يوبيييي ندلىيييينينتييييمنتن اوييييهنفيييي نلىب و  يييي ن
،نحاييحن ييومنيخييننلىبالزجاييننجييننالزجايينج نفيي نجئلييو نز عيي نيئييوينلىبلىب دتوبالبييقنلىنيي 

لىصلاي .نةينانلىو ناي نلبيوصنجقنبنةي  ننGenomeقبلنلىصالي نىاوئنن عيننذىي نجيعنجةيانن
 جعنجئ مالنلىئبو .

نDNAتعو يييننةييينانلىو نايي نعليييهنلإلطييالةنلى  ي  دبييي وب نىليييين: القصةةا اليمةةةيم  -3
ط   يي نيي يي ةنلى ملييفن ريي لن م ميي نمييما سنجعنشايي نعلييهنخالييي نلىنبيي  ندتسيي هنةيينانلى

.ن ننلىنسيييييا نBiolistic injectionيدننMicroinjection ط   ييييي نلىئ يييييننلىييييينقاذن
لى سوصنفنكهنمنىهنانلى م م  نلىنقا  ن يومنلىئصيو نعلايهنبولبيط نلىز لعي نلىنسياةا ن

Tissue cultureنك  نقننتسوصنفنلىبند ندللفن نكنى .ن، 



 

4 
 

فاتالوقاية في ادارة 
آ
 سلسلة نزار الرشادية ()الهندسة الوراثية والصناف المقاومة ال

 

ن
نلبوصنلفنلىهننب نلىو ليا نف نش لن عضنلىصف  نن وضقلىر لن

نشب  ن هنمف نج ل ن  خ ىه ن)ج  دج نجثالة نف نمنفنتة  ي.نن–جن
ش لييييقن ىاهييي نلىصييييف نن(Agrobacterium tumefaciens)  و  ييي نش قلييي نىلصييييف نن- 

ننن.Ti-plasmidلى  ل ن  خ ىه نجننشب  ن)ج ندح لقنف ن
ن ي.نعندىنلىب و   نىصالي نلىنب  نلىوة ن- 
لىئ جييييلنىلصييييف ننTi-plasmidجيييينننt-DNAخلايييي نلىنبيييي  نلىوةيييي  يندبهيييي نلىةييييز نن-ر

نلى نخل .ن
ز لعييي نخاليييي نلىنبييي  نلىوةييي  ين عييينن  خييي  نلىصيييف ن ط ل يييذنز لعييي نللشسييية ندت يييو ننن-ت

نك ىوس.ن
نننلىنب  نلىوة  ينلىةن نندبهنلىصف نلى نخل .ن- 

 الوراثيةالمحاصي  المقاومة لآلفات واستخدال الهندسة 
 ننلىوطو نلىس  عنلىئ ملنف نجةي  نعليمنلىئاي سنلىةز ئي ندتطبا  تيهنفي نجةي  نج  فئي ن

جنهيي نجيي نلآلفيي  نبييول نعلييهنلى سييووىنلىوة  بيي ندلىوةيي  ينقييننح ييذن شةيي زل نكبايي سنشيينك ن
ن: ل 
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لبوصنجقنعنسنط ل ذنىوطباذنلىهننب ن: أملاض الن ات لمم  اتأصناف مقاومة : (أوالا 
 :ج  فئ نجسبب  نيج لضنلىنب  نجنه لىو ليا نف نجة  ن

شظييي لةنىصيييعوب نج  فئييي نلىف   دبييي  نلى سيييبب ن: المقاومةةةة المةةةةتقة مةةة  الممةةةلض -1
لج لضنلىنبي  نتيمن شوي تنلىعن يننجيننللمين منلى عنىي ند لياي ةنىلسياط سنعليهنلىف   دبي  ن

لىفييي   دسنيدنلى سيييبةنلى  ضييي ننGenomeفيييز نجيييننجةييياننندلىوييي نتيييمن شو فهييي ن   خييي  
دلىنينننيسبةنلى  ضنفي نلىصينفنلىنبي ت ندى نيهنيئفيزنلى   دجي نىلفي   دس.ن ننلىو ناي ن
لىو ليايي نلى سييوصنج نفيي نةيينلنلى ةيي  نتع ييلنعلييهنش ييلنلىةانيي  نلىويي نتسيياط نعلييهن شويي تن

ةينانلىةاني  نتع ييلنن،دسن ىيهنلىصينفنلىنبي ت نيدنلى ئصييو لىبي دتاننلى مليفنجيننلىفيي   ن
علييهنح  ييي نلى ئصييو نجييننلىفيي   دسنلىيينينيخيين نجنييهنةيينانلىةانيي  ندجييننلىف   دبيي  ن

 :تمنج  فئوه نبهنانلىط    نج ن ل لىو ن
 شوييييييي تنعييييييينسنيمييييييين منجيييييييننقييييييي عنلى وبييييييي نلى   دجييييييي نىفييييييي   دسنجوزل اييييييي نلىصاييييييي  نن–جن

Cucumber mosaic virus دفييي   دسنجوزل اييي نلى قييي نWatermelon 

mosaic virus 2 دفي   دسنجوزل اي نلىزدفاني نللميف نZucchini yellow 
mosaic virusن.نن

 Papayaلى   دجييييي نىفييييي   دسنلىب   يييييي نذدنلىب عييييي نلىئل اييييي ننPapaya شوييييي تنلىب   يييييي نن- 

ring spot virus.ن
ن شوييييي تنلىعن يييييننجيييييننيمييييين منلىبط طييييي نلى   دجييييي نىفييييي   دسنلىوفييييي منيد لةنلىبط طييييي ن- 

Potato leaf roll virus.ن
:نلبيوصنجقنت ناي نج ي  نفي   دسنجوزل اي نلىف ميوىا نللميف  شو تنشب تي  نج  دجي نىن-ر

نإلشوي تنشب تي  نج  دجي نىفي   دسنجوزل اي نلىف ميوىا نللميف نAntisenseلىوئسيسن
Bean Yellow Mosaic Virus دذىي ن   خي  نشسيص نجع وبي نBackward 

copyللميييف نفيي نشبيي  نلىوبييي نجييننلىةيياننلىطباعيي نىفييي   دسنجوزل ايي نلىف مييوىا نن
ف  جيييقنلىنسيييص نلى ع وبييي نىلةيييانن  ىمييي  نلىوفافييي نللميييلا نىلةييياننلىطباعييي نلشهييي ن
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ىلفيييي   دسنلى هيييي فمندجييييننيييييمنيمييييبقنلىنبيييي  ننRNAتلييييوئمنجييييعنلىئيييي جضنلىنييييودين
ن  دج ةنىلنب  .ج

لبوصنجقنةنانلىط    نإلشوي تنلى ثاي نجيننللمين من: المقاومة المةتقة م  ال ائ  -2
لىنب تا نلى   دج نىلعن ننجيننلىفط  ي  ندلىب و  ي نلى   ضي نىلنبي  ندذىي نعيننط  يذنت اايزن
لىنب تيي  نلى   دجيي نىهيينانلىفط  يي  ندلىب و  يي ندجييننيييمنتئن ييننلىةانيي  نلى سيي دى نعييننمييف ن

لىهننبيي نلىو ليايي ن،نجثيي  نذىيي ننلى   دجي ندش لهيي ن ىييهنللميين منلىئس بيي ن  بيوصنلفنت نايي  
دفييننيننيشيية  نلىئ  ييا  نتئوييوينعلييهن عييضنلإلشز  يي  نلى ئلليي نى يي  سنلى يي  واننلىويي ن
تنخلنف نت كاةنفن لننلىفط    ندقننتمنلىوع منعليهنلىةياننلى سي د نعيننةينلنلإلشيز من
دتمن  خ ىيهنفي ن عيضنللمين منلى عنىي ند لياي ةنديميبئقنج  دجي نىلفط  ي  نحايحنيع يلن

 لى ه فم.لإلشز منعلهنتئلالنفن نخالي نلىفط ننةنل
فييي نفييين لننخاليييي ننChitinتوفيييننجييي  سنلى يي  واننالمقاومةةةة المةةةةتقة مةةة  ال  تل ةةةا:  -3

لى ثاييي نجيييننلىفط  ييي  ندكييينى نلىئرييي ل نحايييحنتيييبطننلى نييي سنلىه ييي ا نللج جاييي ندلىصلفاييي ن
نن عيييييضندتةعلهييييي نج  دجييييي نىلب و  ييييي ندجسيييييبب  نللجييييي لضنللخييييي ىندى ييييينندفيييييننلىبييييي حثون

دقيننتيمنعيز نلىةياننلىينين يوئ منفيي ننChitinaseلإلشز  ي  نلى ئللي نىل ي  واننجثيلن شيز من
دتيييمن  خ ىيييهنفييي نلىبط طييي ننSerratia marcescens شوييي تنةييينلنلإلشيييز منجيييننلىب و  ييي ن

دلىصيييسندلىبنةييي ندقيييننيميييبئقنةييينانلى ئ ميييالنج  دجييي نىلفط  ييي  نلىوييي نته ف هييي نحايييحن
 ن نلى يي  واننلى وفييو نفيي نفيين نخالييي نلىفط  يي  نلى ه ف يي  ذل يينChitinaseي ييوفن شييز منلىييين

 فالنتئنرنلإلم   .ن
:ن ننلىةهيييو نجوولميييل نىهننبييي نعييين نجيييننلالديةةةدال الا  انيةةةةأصةةةناف مقاومةةةة : (ثانيةةةاا 

،نجثييي  نذىييي نةنييي  نع يييلنجوولميييلنىن يييلنميييالنلى   دجييي نىلن ييينلننلىثعب شاييي يمييين منلى ئ 
لى  يي دفنىنا يي تو لنلىع ييننلىةن  يي نفيي نلىط  طيي ن ىييهنشب تيي  نجئ مييالنيخيي ىنن(Mi)لىةييانن

حس ب نىلن نلننلىثعب شا .ندكينى نةني  ن  لبي  نحيو نش يلنلىةاني  نلى سي دى نعينن شوي تن
،ندبيي ى يمنتنيا ةيي نلىسي فنيدنلى ثييبطنىن وةي نجيول نج يي  سنىلن ينلننلىثعب شايي نتع يلنجييننخيال 
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ووقيعنفهو ةي ن ري لن سيووىنلىوةي  ين نن ننجيننلى جننعنفنتوف نةينانللمين منعليهنلى
نتة  ينق  ب ة.ن

 ننج  فئ نلىئر ل نجننخال نش يلنعين نجيننفاني  ن :لالحةلاتأصناف مقاومة : (ثالااا 
نلىاييوفنيحييننلىصطييو نلى ه يي ندلى وطيي و سنفيي نلى   دجيي ن ىييهنلى ئ مييالنلىويي نته ف هيي نيعيينا

سييييو لتاةا  نريييي لنلى ئ مييييالنلىسيييي ج نىلئريييي ل نيحييييننلى،ندتشظيييي فن  ل سنلآلفيييي نلىئريييي   
ن،نىنى نباومنتن د نةنلنلى وضوعن ر  نجننلىوفصالندك  ن ل :نلى ه  نف نةنلنلى ة  

ي نعنش ون  ق  نشوعاننجننلىسوسنجننلىومني نعلهنحبو نلىب زن ندقينندفيننةينلنلىةيانن
منةييينلنلىةييياننفييي ن عيييضنيمييين منلىب يييو نلى   دجييي نىهييينانلىصنييي فسندبيييومني هيييننلكورييي 

لىط  ييذنإل خ ىييهنفيي نجئ مييالنيخيي ىنينايي نفيي نلىبيي دتاننجثييلنلىفييو ندلىف مييوىا ندلىلوبايي ن
ندلىئ صنديا ة .

يع يفنخبي ل نلىهننبي نلىو لياي نلىايوفنعليهن: : أصناف مقاومة لآلفات غيل الحيو ة(راو اا 
 شوييي تنجئ ميييالنج  دجييي نىآلفييي  نياييي نلىئاو ييي نك ى لويييي  نلى صولفييي ندلى لوحييي ندلىةييي د ن

بييبذنلى ييالفنعنهيي نفيي نلىفصييلندعولجييلنلىصييزننديا ةيي نجييننلآلفيي  نيايي نلىئاو يي ندلىويي ن
 :ننج ن ل ،ندجنه نلى ل ع

 نلل ييييي  ندلحيييينسنجييييننيةييييمن:نتعييييننجبايييينلالمحاصةةةةي  المقاومةةةةة لم يةةةةدات ا  غةةةةا  -1
لى لوي  نيدنلآلف  نيا نلىئاو  نلىوي نتسيبةنحي دةندخسي   نكباي سنفي نلى ئ ميالنلىوي ن
توعيييي ضنىهيييي ن ريييي لنجب شيييي نيدنيايييي نجب شيييي نيينيييي  نع لايييي نج  فئيييي نلل ييييي  ن  بييييوصنلفن

،نك يييي ن شهيييي نتريييي لنيحييييننلى عوقيييي  نلى  اسيييي نىع لايييي نلبييييوصنلفنجبايييينل ننل نلل ييييي  جبايييي
 وصصصيي .نىيينى نفيي نن شويي تنجئ مييالنج  دجيي نى بايينل نلل ييي  نبييان ننلل ييي  نيايي نلى

لى ئ مييييالنجييييننلىئيييي دةندللضيييي ل نلىويييي نتسييييببه نجبايييينل نلل ييييي  نىهيييينانلى ئ مييييالن
دبوسيهلنجيننع لاي نلبييوصنلفنجباينل نلل يي  نياي نلى وصصصيي نفي نلىئ يو نلى ز دعيي ن
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جثييلنةيينانلى ئ مييالننبهيينانلى ئ مييال.ندقييننت  نييقنت نايي  نلىهننبيي نلىو ليايي نجيينن شويي ت
نعب نلبوصنلفنلىط ل ذنلآلتا :

تئييو  نجوقييعنتيينيا نجباييينل نلل ييي  نفيي نلى ئصييو ندبييينى نننيظهيي نتنيا ةيي نعليييهنن–جن
نلى ئصو نيدنلىنب ت  نيا نلى سوهنف ن  ى   فئ .

ز يي  سنقيين سنلى ئصييو نعلييهنتئلاييلندةيينفنجبايينل نلل ييي  نقبييلنيننتصييلن ىييهنجوقييعنن- 
نلى ئصو .لىونيا نف نشب ت  ن

ز يي  سن شويي تنلىنبيي  نىتشز  يي  نلىويي نتع ييلنعلاهيي نجبايينل نلل ييي  نج يي ن يي  ين ىييهنن- 
نتئ لنشب ت  نلى ئصو نىل   نلىنينقننتسببهنجبانل نلل ي  نىل ئصو .ن

ن:ي نيشولعنجننجبانل نلل ي  ندة تووف نح ىا ةنيمن منجننلى ئ مالنلى   دج نىثال

:نلى اليفوبيياقنجبايينني ييي  نفهيي زينيايي نGlyphosateجباييننلل ييي  نكاليفوبيياقنن–جن
 نللد لةنلىئوىايييي ندلى ع يييي سنجوصصيييصنيسييييوصنفنى   فئييي نلل ييييي  ن فاعيييي ندع   ييي

،ن نفي نلىو بي ،ندةونيا نض  نبائا ةنكوننب اوهنجنصف ي نىلبي  نندبي  عنلىوينةونجنه 
دقييننتيييمنت ااييزنفانييي  نفييي ن عييضنلى   نييي  نلىنقا يي نجسييي دى نعيييننةيينفندتئلايييلنةييينلن
لى باننف الةنعيننلىةاني  نلى سي دى نعيننز ي  سن شوي تنلإلشز  ي  نلى سي دى نعيننةينفن

،ن يلنةينانلىةاني  ن ىيهن عيضنلى ئ ميالدقننتمنشنGlyphosateلى باننكاليفوباقن
 دفنى بايننلل يي  نكاليفوبياقنتمن شو تنجئصو نفو نلىصو  نلى  ين1994دف نع فن

دلىبنةي نلىسيي  يننCanolaتييمن شوي تنلى طينندلىيين سندلى ي شوننن1999دجيعنحليو نعي فن
نلى   دفنى اليفوباقن،ندلىع لنجسو  نإلشو تنجئ مالنيخ ىنج  دج نىهنلنلى بان.

:نجباييييييننعيييييي فنذدنتيييييينيا ندلبييييييعنديايييييي نGlufosinateجباييييييننلل ييييييي  نكلوفوبييييييناقنن- 
جس ند سوصنفنى   فئي نلل يي  نلىئوىاي نفي نج حلي نلىبي   ل نجوصصصن  ي ن  ى ال

دقيننتيمنتئن يننلىةاني  نلى   دجي نىهينلنلى بايننفي ن عيضنلىنب تي  ندتيمنش لهي ن ىيهنعين ن
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جننلى ئ مالنخ م ن عيضنيمين منلى طينندفيو نلىصيو  ندلىين سندلى ي شونندلىبنةي ن
نلىس  ي.

ةيينلنلى باييننى   فئيي نلىعن يينن:نيسييوصنفنBromoxynilنجباييننلل ييي  نب دجوكسييوشالن- 
جيننلل يي  نع   ي نللد لةنىينى نفهيونيسييوصنفنفي نح يو نلىئنطي ندلىريعا ندلىيين سن
ى   فئييي نلل يييي  نع   ييي نللد لةن نن شيييهننني  يييننلبيييوصنلفنةييينلنلى بايييننى   فئييي ن

،نىييينى نىةيييننلىعييي جلوننفييي نجةييي  ن  ييي نللد لةنفييي نح يييو نلى طيييننجيييثالةنلل يييي  نع ن
 ىيهنش ييلنلىةاني  نلى سيي دى نعييننج  دجي نةيينلنلى باينندلى وفييو سنفيي نلىهننبي نلىو ليايي ن

شب تيي  نتييمن شويي تنن1994لىنب تيي  ن فاعيي نللد لةن ىييهنشبيي  نلى طيينندجييعنحلييو نعيي فن
نقطننج  دج نىهنلنلى بان.ن

:نفي نلىونيي  نلى وئينسنتبلي نلىصسي   نلىن تةي نعيننتليفنالمحاصي  المقاومةة لالخة ل  -2
د  فيييعنلىوليييفن ىيييهنز ييي  سنن%55 صييي زننشواةييي نلىن ييي ن ىيييهنلىص ييي لدل ندلىفولكيييهنفييي نلى

لىيينينتنوةييهنلىث يي  ندةييونلى سيي د نعييننطيي لدسندش ييي ننEthyleneت كاييزنييي زنلنيالييانن
لىث يي  ندتلفهيي ندقييننيفهيي  نلىن لبيي  نيننةنيي  ن شييز منجسيي د نعيينن شويي تنةيينلنلىميي زندقيينن

 نج لوبييييي نت  ييييننلىعل ييييي  نجيييييننعييييز نلىةييييياننلى سييييي د نعييييننةييييينلنلإلشيييييز مندي خييييلن ط   ييييي
(Antisense RNA)ييييييوفنبولبييييييط نلىب و  يييييي نن14 ىييييييهن يييييي   ل نط  طيييييي نع  ةيييييي نن 

Agrobacterium tumefaciens فن ىنذى ن ىهنعنفن شو تنلىئ جضنلىنيودينلى بيو ن
mRNAدلىنينيئ لنلىرف سنلىو ليا نلىو نتصن نللجي نبو يو ننلإلشيز م.ند عو يننلىعل ي  نن

عنلىئيي جضنلىنييودينلى بييو ند رييلنع لييهنفييالنيننلىوضييعنلى  لييو نىلةيياننيةعلييهن لييوئمنجيي
،ند سيعهنلىايوفنجهننبيونلىو لييي نى ينسنطو ليي  و يوننلإلشيز مندجيننييمني  ييننحفيطنلىط  طي ن

 ىييييهنش ييييلنةيييينانلىةانيييي  ن ىييييهنلىوفيييي  ندلىئ  ييييا  ندلى ييييوزندي صيييي  نلىز نيييي نديا ةيييي نجيييينن
نصز نه نيدنش له نى س ف  ن عانس.لى ئ مالنلىو ن ومنت
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:نتعييننجريي ل نلىةفيي مندلىوصييئ نجييننلى ريي كلنلىويي نلاليفةةاف المحاصةةي  المقاومةةة -3
تئييننجييننلإلشويي تنلىز لعيي نىيينى نبييعهنلىعيي جلوننفيي نجةيي  نلىهننبيي نلىو ليايي ن ىييهنتئن يينن
لىةان  نلى س دى نعننلىصف  ندلىوف  فنلىو نت  نن عضنلىنب تي  نجيننتئ يلنفي دمن

يلنيحيننةينانلىنب تي  نةيونلىنبي  نلى عةيزسن لىينينيعيا ننTortula ruralisلىةفي من،ندىعا
ف ني    نيج    ندقننىوحطنيننةينلنلىنبي  ن وئ يلنلىةفي مندتسي طنيد لقيهندى نيهنيسيوعانن

شوعيي ةنجيييننن44،ندى ييننت  ييننلىعل ييي  نجييننعيييز ن ضييي ف نعيينسنقطييي ل نجييننلى ييي  نش ييوان عيين
لىبيي دتانندذىيي نعنييننلبييوع  سنلىنبيي  نلى عةييزسنىن ييواندلىع ييلنجسييو  نىلوعيي منعلييهنلىةييانن

نتئ لنلىةف منىعزىهندا خ ىهنف ن عضنلى ئ مال.لى س د نعنن

:نترييي لنلى لوحييي نلل ضييييا نيحيييننلىعولجيييلنلى ئيييين سنالمحاصةةةي  المقاومةةةة لالمالو ةةةةة -4
،نداننع لاي نلبوصيال نلل لضي نلى  ىئي نننلى ئ ميالنلىمنل اي ندلىعلفاي ىز لع نلىعن ننجي

حيي نيري لنيحييننةي نجيننلىع لايي  نلى  لفي نىيينى نفي نن شويي تنشب تي  نجئ مييالنتوئ يلنلى لون
،نىيينلنيسييعهنلىعيي جلوننفيي نجةيي  نلىهننبيي نلل لضيي لىئلييو نلى ه يي ننبييومال نجثييلنةيينان

لىو لياييي ن ىيييهنتئن يييننلىةانييي  نلى سييي دى نعيييننتئ يييلنلىنب تييي  نلىوييي نتن يييونفييي نلل لضييي ن
لى  ىئ نىن لنةينانلىةاني  ن ىيهنشب تي  ن عيضنلى ئ ميالنى ي ن يومنز لعوهي نفي نجثيلنةينان

نلل لض .

توعي ضنلىعن يننجيننلى ئ ميالندجنهي نلىبط طي نييني  نن:المقاومةة لاليةلو  المحاصةي  -5
لىئصيي  ندلىن ييلندلىوسييو ذن ىييهنحييندرنفيي د ندخييندكنج  ييي ةنكييلنذىيي ن ىييهنتلوشهيي ن يي ىلونن

،ندقيييننتيييمنعيييز نفييياننجيييننف لشييي ن د سن ليييلنجيييننفو تهييي ندقا وهييي نلىوسيييو  ا للبيييو نج ييي ني
نضننلبو ل نىوشه .ننكس به نجن ع لىر عندي خلنف نشب ت  نلىبط ط نإل

ج ييي نبيييبذن و يييقنلننلىهننبييي نلىو لياييي نقيييننفوئيييقنىنييي نجسييي  ل نفن ييينسنفييي نجةييي  نلشوييي تن
نللمن منلىنب تا نلى   دج .


