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إٌٙلٍخ اٌٛهاص١خ ػٍُ اٌموْ اٌمبكَ ٚأْ وبْ ٌِٛلٖ لل ؽلس فٟ ا١ٌَٕٓ 
ٚ٘ٝ رّضً صٛهح ػ١ٍّخ ػقّخ ثىً اٌّمب١٠ٌ . األف١وح ٌٍموْ اٌؾبٌٟ

٠زٛلغ اٌؼٍّبء ِؼٙب اوزشبفبد ٚرطٛهاد فٟ ِغبالد اٌطت 
ٚاٌيهاػخ ٚاٌضوٚح اٌؾ١ٛا١ٔخ ثً ٚاٌمؼبء ػٍٝ األِواع 

ٚهثّب رزووي لٛح ٘نا . اٌَّزؼظ١خ اٌزٟ اؽزبه فٟ ِٛاعٙزٙب اإلَٔبْ
اٌؼٍُ اٌغل٠ل فٟ أٔٗ افزبه اٌق١ٍخ ١ٌٍؼت ف١ٙب ٌٚزىْٛ َِوػ ٔشبؽٗ 

ثً روويد وً عٙٛك اٌؼٍّبء فٟ األعياء اٌؼئ١ٍخ ٚاٌزٟ ال روٜ 
ثبٌؼ١ٓ اٌّغوكح ٌزىْٛ َِوػ األثؾبس ٚ٘ٝ اٌؾبٍِخ ٌٍظفبد 

 .اٌٛهاص١خ ٍٛاء فٟ اإلَٔبْ أٚ اٌؾ١ٛاْ أٚ إٌجبد

ِٚٓ ٕ٘ب ٠زٛلغ اٌؼٍّبء اػزّبكا ػٍٝ إٌٙلٍخ اٌٛهاص١خ صٛهح رشًّ وً 
  .أٚعٗ اٌؾ١بح اٌؾ١خ ػٍٝ األهع



مااا  ااً دوالااد الهندسااة الورااٌااة ل نسااان كعلاا  

 ؟ بدأت بشالره تطل علٌنا

 :ونأتً إلى السؤال المه  



أٔٗ رٛعل فٛائل ػل٠لح إلكفبي أٍب١ٌت إٌٙلٍخ : اٌغٛاة

اٌٛهاص١خ فٟ ثواِظ اٌز١ّٕخ ٠ّىٓ أْ ٔٛعي٘ب فٟ إٌمبؽ 

 -:اٌزب١ٌخ ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي ال اٌؾظو

اٌمطٓ ٚك٠لاْ  كهقإٔزبط ٔجبربد ِمبِٚخ ٌٍؾشواد ِضً كٚكح 1.
 .اٌٍٛى ٚصبثزبد اٌنهح

 .ٚاألٔي٠ّبد اٌٙوِٛٔبدإٔزبط 2.
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ٚاٌنهح  اٌظ٠ٛبرؾ١َٓ اٌم١ّخ اٌغنائ١خ ٌىض١و ِٓ إٌجبربد ِضً فٛي 5.
 .ٚى٠بكح إٔزبط اٌجوٚر١ٕبد اٌّوغٛثخ



 .رؾ١َٓ فٛاص ؽفع اٌطّبؽُ ٚعٛكح اٌجطبؽ6ٌ.

 .اٌطج١ؼ١خ ِٚىَجبد اٌطؼُ ٚاٌوائؾخ ٚػ١ٍّبد اٌزق١ّو ٌٍظٕبػبد اٌغنائ١خ اٌظجغبدإٔزبط 7.

 .رؾ١َٓ فٛاص اٌز١ٍخ فٟ اٌمط8ٓ.

ٚاٌؾّٝ اٌمالػ١خ فٟ اٌؾ١ٛاْ  ا١ٌٕٛوبًٍػل أِواع اٌلٚاعٓ ِضً  ٌمبؽبد إٔزبط9.

 .فٟ اإلَٔبْ ٚاٌّاله٠ب

 % 30رؾل٠ل ٔٛع اٌغٌٕ فٟ اٌؾ١ٛاْ ٚرؾ١َٓ اٌٍؾّخ ٚى٠بكح إٔزبط اٌٍجٓ ؽٛاٌٟ 01.

ٚاٌجوٚر١ٕبد  اٌل٠ٚخاٍزقلاَ اٌجىزو٠ب ٚإٌجبد ٚاٌؾ١ٛاْ وّظبٔغ ؽ٠ٛ١خ إلٔزبط 11.

 .ٚاإلٔي٠ّبد

االٍزفبكح ِٓ اٌّقٍفبد اٌيهاػ١خ ٚرؾ٠ٍٛٙب إٌٝ ل١ّخ ِؼبفخ ِضً اٌغبى اٌؾ١ٛٞ ٚثوٚر١ٓ 21.

 .اٌٍجٓ ِٚٓ ِقٍفبد رظ١ٕغ اٌجطبؽٌ شوُِٓ 

إٔزبط ٔجبربد رزؾًّ اٌغفبف ٚاٌٍّٛؽخ ٚاٌظوٚف اٌمب١ٍخ ٚثبٌزبٌٟ اٍزقلاَ األهاػٟ 31.

 .اٌظؾوا٠ٚخ فٟ اٌيهاػخ

ٚؽّب٠خ  ٚاٌٙوِٛٔبدرم١ًٍ اٍزقلاَ ؽبلخ اٌجزوٚي ٚرم١ًٍ اٍزٙالن األٍّلح ٚاٌّج١لاد 41.

 .اٌج١ئخ ِٓ اٌزٍٛس

اٌّبش١خ ٚاٌؾظٛي ػٍٝ رٛأَ صٕبئ١خ ٚصالص١خ ٚهثبػ١خ ٌي٠بكح إٔزبع١خ اٌضوٚح  ع١ٕٓرم١َُ 51.

 .اٌؾ١ٛا١ٔخ



٠غت أْ ٔؼوف أْ إٌٙلٍخ اٌٛهاص١خ ِب ٟ٘ إال ١ٍٍٚخ 

ٚال . أٚ إكاهح ١ٌٌٚ وقبرُ ١ٍٍّبْ ٠ؼط١ه ِب رو٠لٖ

رياي ٕ٘بن رؾل٠بد ف١ٕخ ٚلؼب٠ب فبطخ ثّلٜ 

األِبْ اٌؾ١ٛٞ ٚلجٛي اٌوأٞ اٌؼبَ رَزغٛة ؽٍٙب 

 .لجً اإلٔزبط اٌزغبهٞ



ٚلجً اٌلفٛي فٟ اٌزفبط١ً ٠ّىٓ اٌمٛي أْ ٘نٖ إٌزبئظ رّضً اٌٛعٗ 
ٌٗ ( اٌٛعٗ اٌّظٍُ ) ِٚب ٠قشبٖ اٌؼٍّبء ٘ٛ . اٌّؼٟء ٌؼٍُ اٌموْ اٌمبكَ

رّبِب ِضً اٌطبلخ اٌنه٠خ اٌزٟ أِىٓ اٍزقلاِٙب ١ٍٍّب فٟ ِغبالد 
اٌطت ٚاٌظٕبػخ ٚاٌيهاػخ ٌٚىٓ ٚعٙٙب اٌّظٍُ ظٙو ٌٕب فٟ لٕجٍزٟ 

١٘وٚش١ّب ٚٔغبىاوٝ ِٚبىاي ٠طً ػ١ٍٕب ٠ؾًّ ٌٕب اٌقٛف ِٓ اٌلِبه 
فبٌؼٍّبء ٕ٘ب ٠ٕشْٛ االٌزٛاء ثٙنا اٌؼٍُ اٌغل٠ل ٔؾٛ االٍزؼّبي . اٌشبًِ

غ١و اإلَٔبٟٔ اٌنٞ ٠ؾًّ اٌّٛد ٚاٌلِبه ٌإلَٔبْ فٍٛ اٍزغٍذ ػٍَٛ 
إٌٙلٍخ اٌٛهاص١خ ٌغ١و طبٌؼ اٌجشو٠خ فوثّب رىْٛ ٌؼٕزٙب أشل ٚألٜٛ 

فّٓ اٌّّىٓ اٌزلفً اٌج١ٌٛٛعٟ ٌٍزؾىُ فٟ طفبد . ِٓ اٌمٕجٍخ اٌنه٠خ
ِؼ١ٕخ ٌٍجشو أٚ إلطبثزُٙ ثأِواع ِؼ١ٕخ ثبٍزؼّبي ١ِىوٚة اٌؾوة 

 .  اٌج١ٌٛٛع١خ

ٚاٌُّٙ فبٌزأًِ أْ ٠ظً اٌٛعٗ اٌّؼٟء ٌٙنا اٌؼٍُ ١َِطوا ِٚؾممب ألِبي 
اٌجشو٠خ فٟ اٌزقٍض ِٓ وض١و ِٓ ِشبوٍٙب فظٛطب أْ وض١وا ِٓ 
اٌلٚي اٌّزملِخ ِٚؼٙب ثؼغ اٌلٚي إٌب١ِخ ثلأد رشؼو ثأ١ّ٘زٗ فٟ 

ٚٔأًِ أْ رلفً ِظو ػظو إٌٙلٍخ اٌٛهاص١خ ِٓ اٌجبة . ؽ١برٙب
 .اٌّؼٟء ١ٌَبُ٘ فٟ ؽً ِشبوً اإلَٔبْ اٌّظوٞ



 

ال رؼزجو إٌٙلٍخ اٌٛهاص١خ ثلػخ ٚال ٠ّىٓ أْ ٔمٛي ػٕٙب أٔٙب 

فبٌقٍك هلل ٚؽلٖ . لبكهح ػٍٝ فؼً اٌَّزؾ١ً أٚ أٔٙب رقٍك ش١ئب

ٍجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ ٌٚىٕٙب رطٛه ٚرملَ ؽج١ؼٟ ٌؼٍُ اٌٛهاصخ 

ثفوٚػٗ اٌّقزٍفخ ٌؾً ثؼغ اٌّشبوً اٌزٟ ال ٠ّىٓ اٌزٛطً 

إٌٝ ؽٍٙب ثبٌطوق اٌٛهاص١خ اٌزم١ٍل٠خ أٚ ٌٍزٛطً إٌٝ إٌز١غخ 

ف١غت رؾل٠ل اٌٙلف اٌّوغٛة . اٌّطٍٛثخ فٟ ٚلذ ألوة

اٌزٛطً إ١ٌٗ صُ ِمبهٔخ إِىب١ٔخ اٌزٛطً ٌٍٙلف اٌّطٍٛة 

ثبٌطوق اٌٛهاص١خ اٌزم١ٍل٠خ أٚ إرجبع ٍٚبئً إٌٙلٍخ اٌٛهاص١خ ِٓ 

 .ٔبؽ١زٟ اإلِىب١ٔخ ٍٚوػخ اٌزٛطً ٌٍٙلف



ِٚغ مٌه ٕ٘بن اٌؼل٠ل ِٓ اٌّشبوً اٌزٟ ال ٠ّىٓ اٌزٛطً إٌٝ ؽٍٙب إال 
ثطوق إٌٙلٍخ اٌٛهاص١خ وزٍه اٌزٟ رشًّ ػٍٝ ٔمً اٌغ١ٕبد ث١ٓ 

 .اٌىبئٕبد اٌجؼ١لح اٌظٍخ ٚاٌمواثخ

أٞ ِٓ أٔٛاع ِقزٍفخ ال ٠ّىٓ ال ٠ّىٓ أْ ٠زُ اٌزياٚط اٌطج١ؼٟ ث١ٕٙب  
: ٚاألِضٍخ ػٍٝ مٌه ػل٠لح ِٕٙب . ٚإٔزبط ًَٔ فظت لبكه ػٍٝ اٌزىبصو

ٔمً طفخ إٔزبط األ١ٌَٛٔٓ إٌٝ ثىزو٠ب اٌمٌْٛٛ ٚثنٌه أِىٓ إٔزبط 
األ١ٌَٛٔٓ اإلَٔبٟٔ اٌنٞ ٠َزقلِٗ ِوػٝ اٌَىو ثٛفوح ٚثطو٠مخ 

الزظبك٠خ ؽ١ش لٍذ رىب١ٌف إٔزبعٗ ثلهعخ وج١وح أٚ طفخ إٔزبط 
اإلٔزوف١وْٚ اٌنٞ ٠َبػل اٌقال٠ب ػٍٝ ِمبِٚخ اٌزؾٛي اٌَوؽبٟٔ إٌٝ 

ثىزو٠ب اٌمٌْٛٛ ٚثنٌه أِىٓ أ٠ؼب إٔزبعٗ الزظبك٠ب ٚثزىب١ٌف ى١٘لح 
.  ثبٌّمبهٔخ ثزىب١ٌف إٔزبعٗ لجً اٍزقلاَ ٘نٖ اٌطوق اٌؾل٠ضخ فٟ اإلٔزبط
ٚونٌه ٔمً طفخ اٌّملهح ػٍٝ إٔزبط إٌّفؾخ اٌؾ١ٛا١ٔخ اٌطج١ؼ١خ اٌزٟ 

٠ّىٓ اٌؾظٛي ػ١ٍٙب ِٓ اٌؾ١ٛأبد اٌوػ١ؼخ ٚاٌزٟ رَزقلَ فٟ 
طٕبػخ اٌغجٓ ِٓ أَٔغخ ِؼلح اٌغبًِٛ اٌوػ١غ إٌٝ ثىزو٠ب اٌمٌْٛٛ 

 .ٚف١ّوح اٌقجبى



يمكه انقىل أن انهىذست انىراثيت تطبيقاث 

 .واسعت فى خميع انمداالث انبيىنىخيت

 



 -:ففي مدال اإلوتاج انزراعي

٠ّىٓ اٌؾظٛي ػٍٝ أطٕبف ٔجبر١خ ِٓ اٌّؾبط١ً اٌّقزٍفخ اٌزٟ رمبَٚ اٌٍّٛؽخ أٚ 
ٚلل أِىٓ اٌزٛطً إٌٝ مٌه فٟ أطٕبف ِٓ اٌمّؼ ٚاٌطّبؽُ . روٜٚ ثّبء اٌجؾو

أٚ ِمبِٚخ ٌألِواع ٚا٢فبد اٌّقزٍفخ أٚ ِمبِٚخ ٌٍغفبف ٠ّىٓ ىهاػزٙب 
ثبٌظؾواء أٚ ِضجزخ ٌألىٚد اٌغٜٛ ِّب ٠مًٍ رىب١ٌف اٌز١َّل ٠ٚمًٍ ِٓ رٍٛس 

وّب . اٌج١ئخ ِغ االؽزفبظ ثى١ّخ ٚعٛكح اٌّؾظٛي ثً هثّب ى٠بكرٙب ٌؼلح أػؼبف
٠ّىٓ رغ١ٙي ٚٔشو ٍالالد اٌىبئٕبد اٌزٟ رفزه ثب٢فبد ٚاٌطف١ٍ١بد كْٚ 

اإلػواه ثبإلَٔبْ أٚ اٌؾ١ٛاْ أٚ إٌجبد وّب ٠ّىٓ رؾ١َٓ اٌزوثخ اٌيهاػ١خ 
ثئٔزبط اٌَالالد اٌجىز١و٠خ إٌّٙلٍخ ٚهاص١ب ٚاٌزٟ رضجذ األىٚد اٌغٜٛ ٚرؼًّ 

ػٍٝ ى٠بكح اٌقظٛثخ ٚاٌزٟ رزؾًّ اٌٍّٛؽخ ٚاٌغفبف ؽزٝ ٠ّىٕٙب رؾ١َٓ 
طفبد اٌزوثخ اٌٍّؾ١خ أٚ اٌظؾوا٠ٚخ وّب ٠ّىٓ ِؼبٌغخ األهاػٟ اٌم٠ٍٛخ أٚ 
اٌغ١و٠خ ثجؼغ اٌىبئٕبد ا١ٌّىوٚث١خ اٌزٟ رؼًّ ػٍٝ إطالؽٙب ٚى٠بكح ِملهح 
إٌجبد إٌّيهع ثٙب ػٍٝ اِزظبص اٌؼٕبطو اٌغنائ١خ وّب ٠ّىٓ ونٌه إٔزبط 

أطٕبف اٌّؾبط١ً اٌَو٠ؼخ إٌؼظ اٌزٟ رٛفو اٌٛلذ فٟ ِلٜ ثمبئٙب ثبٌزوثخ 
اٌيهاػ١خ فزؼًّ ػٍٝ ى٠بكح اٌولؼخ إٌّيهػخ ثي٠بكح رٛاٌٝ ىهاػخ اٌّؾبط١ً 

 .اٌّقزٍفخ

  



وّب أِىٓ ثطوق إٌٙلٍخ اٌٛهاص١خ إوضبه ٚىهاػخ إٌجبربد إٌبكهح 
ٚاٌظؼجخ فٟ إوضبه٘ب ثىفبءح ػب١ٌخ ٚثطو٠مخ الزظبك٠خ ٌٍغب٠خ ٚأ٠ؼب 

فٟ اإلِىبْ ىهاػخ ٔجبربد إٌّبؽك اٌؾبهح فٟ إٌّبؽك اٌجبهكح 
وّب ؽلس فٟ فٛي اٌظ٠ٛب اٌنٞ ٔمٍٛا إ١ٌٗ ع١ٕب ِٓ أؽل . ٚاٌؼىٌ

أٔٛاع اٌمطت اٌشّبٌٟ فٟ ؽبٌخ إٌجبربد اٌطج١خ فمل أِىٓ ثطوق 
إٌٙلٍخ اٌٛهاص١خ اٌزٛطً إٌٝ أطٕبف ػب١ٌخ اإلٔزبط ِٓ اٌّٛاك اٌطج١خ 

اٌفؼبٌخ ِغ رؾ١َٕٙب أٚ إٔزبط ِٛاك فؼبٌخ عل٠لح ِٕٙب ٚفبطخ رٍه 
اٌّورفؼخ اٌضّٓ ٚإٌبكهح وّب أِىٓ ٔمً اٌغ١ٕبد اٌَّئٌٛخ ػٓ إٔزبط 
ثؼغ ٘نٖ اٌّٛاك اٌفؼبٌخ إٌٝ أٔٛاع ِٓ اٌىبئٕبد ا١ٌّىوٚث١خ اٌلل١مخ 

وّب اٍزطٍغ . اٌزٟ أِىٓ إٔزبعٙب ثى١ّبد وج١وح الزظبك٠خ ى١٘لح اٌضّٓ
ػٍّبء إٌٙلٍخ اٌٛهاص١خ أ٠ؼب إٔزبط ِؾبط١ً ػب١ٌخ اٌم١ّخ اٌغنائ١خ ِٓ 

ٔبؽ١خ اٌجوٚر١ٓ ثي٠بكح َٔجزٗ أٚ ثٛػغ أؽّبع أ١ٕ١ِخ ىائلح ِضٍّب 
وّب رّىٓ اٌؼٍّبء ِٓ إٔزبط صّبه ؽّبؽُ . ٠ؾلس ِغ اٌنهح ٚاٌجطبؽٌ

ماد لشوح ١ٍّىخ ٠ّىٓ أْ رّىش شٙو٠ٓ فٟ إٌّيي كْٚ أْ رفَل 
 .ٚمٌه ٠ٕمن اٌٍؾُ اٌٙبئً ِٓ اٌطّبؽُ اٌّٙلهح

 



 في مدال انصىاعت

٠ؼزّل اٌؼٍّبء ػٍٝ أٍب١ٌت إٌٙلٍخ اٌٛهاص١خ فٟ رط٠ٛو 
ا١ٌّىوٚثبد فٟ إٔزبط اٌّٛاك اٌظٕبػ١خ اٌٙبِخ ٚرؾ١َٕٙب 

ٚى٠بكح و١ّبرٙب أٚ رط٠ٛؼٙب ٌالٍزفبكح االلزظبك٠خ اٌمظٜٛ ِضً 
إٔزبط األٍّلح ٚاٌغبى اٌؾ١ٛٞ ِٓ اٌّقٍفبد اٌظٕبػ١خ 

وّب ٠ّىٓ رى٠ٛٓ رواو١ت ِٓ اٌىبئٕبد . ٚاٌيهاػ١خ ٚغ١و٘ب
اٌلل١مخ اٌزٟ ٌٙب اٌّملهح ػٍٝ رٕم١خ اٌفٍياد ٚغبى إال ٍزجبع 

اإلٍواع فٟ . ٚإٌّزغبد اٌجزو١ٌٚخ ٚغ١و٘ب ِٓ اٌشٛائت
اٍزقواط ٚإٌؾبً ٚإٔزبط ثالٍز١ه ٠ًَٙ رؾٍٍٗ وجل٠ً ٌّض١ٍٗ 

 .اٌّظٕغ ِٓ اٌجزوٚي



  في مدال انرعايت انصحيت ) انطب (

ٔغل ٌٍٕٙلٍخ اٌٛهاص١خ رطج١مبد ؽج١خ ٘بِخ ِضً إٔزبط األ١ٌَٛٔٓ ثٛاٍطخ ثىز١و٠ب 
اٌمٌْٛٛ ٚمٌه ػٓ ؽو٠ك ٔمً اٌغ١ٓ اٌقبص ثئٔزبط األ١ٌَٛٔٓ ِٓ فال٠ب 

وّب أِىٓ ٔمً اٌغ١ٓ ِجبشوح إٌٝ ثٕىو٠بً اإلَٔبْ اٌّو٠غ . اٌجٕىو٠بً إ١ٌٙب
 .ونٌه إٔزبط اإلٔزوف١وْٚ ثٛاٍطخ ثىزو٠ب اٌمٌْٛٛ. ثبٌَىو

ٚال َٕٔٝ األػّبي اٌوائؼخ ثفؼً إٌٙلٍخ اٌٛهاص١خ فٟ إٔزبط األِظبي ٚاٌٍمبؽبد 
 .ثً ٚاألعَبَ اٌّؼبكح ٌٍؼل٠ل ِٓ ا١ٌّىوٚثبد اٌّوػ١خ

ِٚٓ أؽلس اٌضٛهاد اٌطج١خ ٚاٌزٟ رؼبفود ف١ٙب أثؾبس اٌيهاػخ ٚاٌطٍت ِب 
ٍّؼٕبٖ أف١وا ػٓ رٛطً ثؼغ اٌؼٍّبء إٌٝ ٔيع شفوح غالف ثؼغ اٌف١وٍٚبد 

اٌَّججخ ٌجؼغ أِواع األؽفبي ٚاٌزٟ رؾزبط إٌٝ رطؼ١ُ ٌٍٛلب٠خ ِٕٙب ٚإكفبٌٙب 
فٟ اٌّبكح اٌٛهاص١خ ٌٍّٛى ٚػٕل رٕبٚي اٌطفً ٌٙنا اٌّي فبْ عَّٗ ٠ّزض 

 .اٌجوٚر١ٓ ٠ٕٚزظ األعَبَ اٌّؼبكح ثلال ِٓ اٌزطؼ١ُ



  في مدال اإلوتاج انحيىاوي

فمل أِىٓ رط٠ٛغ أٍب١ٌت إٌٙلٍخ اٌٛهاص١خ ٌي٠بكح فظٛثخ اٌؾ١ٛأبد فبطخ 
اٌغبًِٛ ٚونٌه إٔزبط اٌٍؾُ ٚاٌٍجٓ ٚاٌج١غ ٚى٠بكح َٔجخ اإلٔبس إلٔزبط اٌٍجٓ 
ِٚؼبٌغخ األِواع اٌٛهاص١خ ٚى٠بكح اٌّمبِٚخ ٌألِواع وً ٘نا ثٕمً اٌغ١ٕبد 

اٌَّئٌٛخ إٌٝ اٌج٠ٛؼبد اٌّقظ١خ فٟ أٔجٛثخ االفزجبه صُ إػبكح رؾؼ١ٕٙب فٟ األَ 
٠ٚأًِ اٌؼٍّبء اػزّبكا ػٍٝ أٍب١ٌت إٌٙلٍخ اٌٛهاص١خ اٌٛطٛي فٟ اٌَّزمجً 

اٌمو٠ت إٌٝ إٔزبط أهٔت ٚفوٚف ثأؽغبَ وج١وح رفٛق ِضٍٙب ٚمٌه ػٓ ؽو٠ك ٔمً 
اٌغ١ٕبد اٌَّئٌٛخ ػٓ إٔزبط ٘وِٛٔبد ِؼ١ٕخ إٌٝ اٌج٠ٛؼخ اٌّقظ١خ فٟ أٔجٛثخ 
االفزجبه ٚإػبكح رؾؼ١ٕٙب فٟ األَ ٚلل رُ مٌه فٟ ثؼغ فئواْ اٌزغبهة ثٕغبػ 

ؽ١ش أِىٓ اٌزٛطً إٌٝ فئواْ وج١وح اٌؾغُ ٌألٔٛاع اٌظغ١وح اٌؾغُ ١ِٚيح ٘نٖ 
اٌطو٠مخ أْ اإلٔزبط اٌٙوِٛٔٝ ٠ىْٛ ؽج١ؼ١ب ِزٛاىٔب فال ٠ؤصو ػٍٝ اإلَٔبْ اٌنٞ 

٠َزٍٙه ٌؾَٛ أٚ ِٕزغبد ٘نٖ اٌؾ١ٛأبد ثؼىٌ اٌزٟ ٠ؼبف اٌٙوِْٛ إٌٝ 
غنائٙب فزغّؼٗ فٟ فال٠ب٘ب أٚ ث١ؼٙب ف١زواوُ فٟ اإلَٔبْ اٌَّزٍٙه ٠َجت ٌٗ 

وّب أِىٓ إٔزبط اٌىض١و . أػواه ع١َّخ لل رظً إٌٝ ظٙٛه إٌّٛاد اٌَوؽب١ٔخ
ِٓ اٌفبو١َٕبد اٌفؼبٌخ ٚاألِظبي ٚاألعَبَ اٌّؼبكح اٌزٟ رَزقلَ ٌٛلب٠خ 

 .اٌؾ١ٛأبد ٚمٌه ػٓ ؽو٠ك اٍزقلاَ أٍب١ٌت إٌٙلٍخ اٌٛهاص١خ



  بعط مداالث انهىذست انىراثيت انحيىاويت



  انمستحعراث انمىاعيت انتشخيصيت انعالخيت

٠ّىٓ رطج١ك إٌٙلٍخ اٌٛهاص١خ فٟ رىض١ف إٔزبط اٌٍمبؽبد اٌقبطخ فٟ 

رشق١ض ٚػالط اٌؾ١ٛأبد ٠ّٚىٓ ثبٌطجغ أ٠ؼب رؾ١َٓ اإلٔزبط 

اٌظٕبػٟ ٌٍَّزؾؼواد اٌزشق١ظ١خ إٌّبٍجخ ٚمٌه ثبٍزقلاَ أٍب١ٌت 

وّب أطجؼ ِٓ اٌّّىٓ . إٌٙلٍخ اٌٛهاص١خ ٚرؾ١َٓ الزظبك٠بد اإلٔزبط

إٔزبط األعَبَ اٌّؼبكح ٍٛاء اٌزشق١ظ١خ أٚ اٌؼالع١خ ثٍٛبئً 

طٕبػ١خ ِٓ فالي ػ١ٍّبد اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌؾ٠ٛ١خ اٌّزىبٍِخ ثلال ِٓ 

فمل أطجؼ ِٓ اٌّّىٓ اٌزشق١ض اٌّجىو . إٔزبعٙب فٟ كِبء اٌؾ١ٛأبد

ٚرجشو اٌلهاٍبد . ٚاٌلل١ك ٌٍؼل٠ل ِٓ أِواع اٌؾ١ٛأبد اٌٙبِخ

إٌّشٛهح فٟ ٘نا اٌّغبي ثزٍٛغ و١فٟ ٚوّٟ فٟ اإلٔزبط االلزظبكٞ 

ٌّضً ٘نٖ اٌَّزؾؼواد ِّب ٠ىْٛ ٌٗ ثبٌغ األصو فٟ رىض١ف اإلٔزبط 

 .اٌؾ١ٛأٟ



  إظافت انديىاث انخاصت بزيادة اإلوتاج

إػبفخ اٌغ١ٕبد ِٓ اٌزطج١مبد اٌفؼبٌخ ٌٍٕٙلٍخ اٌٛهاص١خ رؾذ اٌلهاٍبد اٌّىضفخ 
ػٓ ؽو٠ك % ( 30ؽٛاٌٟ ) ف١ّىٓ ِضال ى٠بكح ِؼلي إكهاه اٌٍجٓ ِٓ اٌّبش١خ 

(. ٍِٛبرٛروٚث١ٓ ) إٔزبط اٌٙوِْٛ اٌَّئٛي ػٓ ى٠بكح اٍزلهاه اٌٍجٓ ٚاٌَّّٝ 
أٚ ى٠بكح رو١ٍت اٌٍؾُ ثغَُ اٌؾ١ٛاْ أٚ ى٠بكح إٔزبط اٌج١غ ِٓ اٌلٚاعٓ ٚونٌه 

وّب رَزط١غ أٍب١ٌت إٌٙلٍخ اٌٛهاص١خ . رؾ١َٓ اٌظفبد اٌٛهاص١خ ٌٙنٖ اٌؾ١ٛأبد
 .أْ رَبُ٘ فٟ األعٕخ اٌّؼلٌخ ٚهاص١ب

 

وّب أِىٓ اٍزقلاَ اٌؾ١ٛاْ وّظٕغ إلٔزبط األك٠ٚخ فمل رّىٓ اٌؼٍّبء ِٓ أْ ٠لفٍٛا 
ٌٍّبػي ثؼغ ع١ٕبد ِضً األٔلٚهف١ٓ فٟٙ ِبكح (  DNA) فٟ اٌّبكح اٌٛهاص١خ 

فٟ اٌّٛاك اٌّقلهح ٚاٌزٟ  ٠فوى٘ب ِـ اإلَٔبْ ثى١ّبد ػئ١ٍخ ِٚؾلٚكح 
ٚاٍزطبػذ اٌؼٕيح أْ رٕزظ فٟ ٌجٕٙب ٘نٖ اٌّبكح اٌض١ّٕخ ٚإٌبكهح ٠ٚمله صّٓ ِب 

 .رٕزغٗ ١ِٛ٠ب ثؾٛاٌٟ ػشوح آالف كٚاله



تشخيص األمراض انطفيهيت وانميكروبيت 4.

 .وانفيروسيت

 .تشخيص األمراض انىراثيت5.

 .تشخيص األمراض انخبيثت6.

 -:إوتاج انمعاداث انحيىيت7.
 .ورنك عه غريك برمدت انخاليا انمىتدت وراثيا إلوتاج انمعاداث انحيىيت  

 



  إوتاج انهرمىواث

ؽ١ش رٍؼت إٌٙلٍخ اٌٛهاص١خ ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب اٌؾ٠ٛ١خ اٌؾل٠ضخ 

كٚه ٘بَ فٟ اإلٔزبط اٌظٕبػٟ ٌٍٙوِٛٔبد ٚمٌه ػٓ 

ؽو٠ك ٔمً اٌغ١ٕبد اٌَّئٌٛخ ػٓ إٔزبط اٌٙوِْٛ إٌٝ فال٠ب 

١ِىوٚث١خ رَزقلَ فٟ إٔزبط اٌٙوِْٛ طٕبػ١ب ٚثأٍٍٛة 

٠ٚطٍك . الزظبكٞ ٚػٍٝ كهعخ ِزمٕخ ِٓ اٌغٛكح ٚإٌمبء

٘نا األٍٍٛة فٟ إٔزبط األ١ٌَٛٔٓ اٌجشوٜ ػٍٝ ٔطبق ٚاٍغ 

فٟ اٌٛلذ اٌؾبػو وّب ٠طجك فٟ إٔزبط ٘وِْٛ ٠شغغ 

 إٌّٛ ٚ٘وِْٛ اٌَِٛبرٍٛزبر١ٕٝ ؟



 .إوتاج انهقاحاث

 

  إوتاج األخساو انمعادة 



انفرق بيه تقىياث انهىذست انىراثيت 

  وانتقىياث انتقهيذيت



رزشبثٗ رم١ٕبد إٌٙلٍخ اٌٛهاص١خ ِغ ٍٚبئً روث١خ 

إٌجبد ٚاٌؾ١ٛاْ اٌزم١ٍل٠خ ِٓ ؽ١ش أْ وً ِٕٙب 

رَزٙلف اٌزؾ١َٓ اٌٛهاصٟ ٌَالالد إٌجبد 

 .ٚاٌؾ١ٛاْ ٚاٌىبئٕبد اٌلل١مخ

إال أْ اٌفبهق ث١ٓ االص١ٕٓ ٠ّىٓ فٟ صالصخ ػٛاًِ 

ٟ٘:- 
 ِلٜ اٌزؾ١َٓ اٌٛهاصٟ  :األول

 ٘ٛ كلخ األكاء ٚاٌّزبثؼخ  وانثاوي

  .٘ٛ ػٕظو اٌٛلذ وانثانث



   فيما يخص انعامم األول

فزمزظو ثواِظ روث١خ إٌجبد ٚاٌؾ١ٛاْ اٌزم١ٍل٠خ ػٍٝ ٔمً اٌغ١ٕبد ػٓ 

ث١ٓ أفواك (  Selection, Crossing) ؽو٠ك اٌزٙغ١ٓ ٚاالٔزقبة 

إٌٛع اٌٛاؽل ث١ّٕب ٠زَغ ِلٜ اٌزؾ١َٓ اٌٛهاصٟ ثطو٠مخ إٌٙلٍخ 

اٌٛهاص١خ إٌٝ آفبق ال ٔٙبئ١خ ؽ١ش ٠ّىٓ ٔمً اٌغ١ٕبد ث١ٓ أٞ وبئٓ 

ِضال ِٓ ) ٚوبئٓ آفو ِّٙب ثؼلد ث١ُٕٙ اٌَّبفخ فٟ ٍٍُ اٌزطٛه 

 (.اإلَٔبْ إٌٝ اٌجىزو٠ب وّب ؽبٌخ األ١ٌَٛٔٓ 



  انثاوي

ٚ٘ٝ اٌللخ اٌّزٕب١٘خ ؽ١ش ٠ّىٓ ٔمً اٌغ١ٕبد اٌّطٍٛثخ فمؾ 

ثزم١ٕبد إٌٙلٍخ اٌٛهاص١خ ونٌه رزٛفو ثٙنٖ اٌزم١ٕبد إِىب١ٔخ 

هطل ِٚزبثؼخ ٘نٖ اٌغ١ٕبد ١ٌٌ فمؾ ثّٕزٙٝ اٌللخ ٚإّٔب 

ثىً اٌللخ فٟ اٌىبئٓ إٌّمٌٛخ إ١ٌٗ ٚ٘ٛ ِب ال ٠زٛافو ثٍٛبئً 

 .اٌزوث١خ ٚاٌزؾ١َٓ اٌٛهاصٟ اٌزم١ٍل٠خ



  انثانث

ٚ٘ٛ ػٕظو اٌٛلذ فئْ ِب رُ إٔغبىٖ فٟ ٍٕٛاد 

ػل٠لح ثجواِظ اٌزوث١خ اٌزم١ٍل٠خ لل ٠ّىٓ إٔغبىٖ فٟ 

 .شٙٛه أٚ ٍٕٛاد ل١ٍٍخ ثزم١ٕبد إٌٙلٍخ اٌٛهاص١خ



ثّفِٙٛىىٗ اٌشىىبًِ   ٠ٚBiotechnologyٕجغىىٝ اٌزفولىىخ ثىى١ٓ اٌزىٌٕٛٛع١ىىب اٌؾ٠ٛ١ىىخ 

 Molecularٚاٌٛهاصخ اٌغي٠ئ١خ  Molecular Biologyٚاٌج١ٌٛٛع١ب اٌغي٠ئ١خ 

Genetics  ٚإٌٙلٍخ اٌٛهاص١خGenetic Engineering  فبٌزىٌٕٛٛع١ب اٌؾ٠ٛ١ىخ

رشًّ وىً اٍىزقلاِبد اٌزم١ٕىبد اٌؾل٠ضىخ ٌٍزؼبِىً ِىغ اٌىىبئٓ اٌؾىٟ ؽزىٝ َِىزٜٛ 

(  Tissue Culture) اٌق١ٍىىىخ اٌّفىىىوكح ِٕٚٙىىىب ِىىىياهع األَٔىىىغخ فىىىٟ إٌجىىىبد 

اٌزٟ ٠زُ ثٙب اٌؾظٛي ػٍٝ وبئٓ وبِىً (  Clonning) ٚاالٍزَٕبؿ فٟ اٌؾ١ٛاْ 

أِب اٌج١ٌٛٛع١ب اٌغي٠ئ١خ فٟٙ رؼٕىٝ اٌزؼبِىً ِىغ أٞ ِىٓ ِىٛٔىبد . ِٓ ف١ٍخ ِفوكح

ٚلىىل ثىىوىد إٌٙلٍىىخ اٌٛهاص١ىىخ وأؽىىل أ٘ىىُ . اٌق١ٍىىخ ػٍىىٝ أكٔىىٝ َِىىزٜٛ عي٠ئىىٟ

 .رطج١مبد اٌٛهاصخ اٌغي٠ئ١خ

  



ٌٚمل للِذ رم١ٕبد ِياهع األَٔغخ فٟ إٌجبد ٚاالٍزَٕبؿ فٟ 
اٌؾ١ٛاْ إِىب١ٔخ اٌؾظٛي ػٍٝ وبئٓ وبًِ ِٓ ف١ٍخ رُ ٔمً 
ثؼغ اٌغ١ٕبد اٌغو٠جخ إ١ٌٙب ٚثبٌزبٌٟ إٔزبط وبئٕبد ِٕٙلٍخ 

إال أْ اٌىبئٕبد إٌبرغخ ِٓ فال٠ب ٚأَٔغخ كْٚ ٔمً . ٚهاص١ب
 .ع١ٕبد ال رؼزجو ِٓ إٔغبىاد إٌٙلٍخ اٌٛهاص١خ

ثبٍزقلاَ إٌٙلٍخ اٌٛهاص١خ أِىٓ اٌزؾىُ فٟ اٌظفبد  
ثظٛهح رفٛق وً ِب رُ إٔغبىٖ ؽزٝ ٚلزٕب اٌؾبػو 

ثبٍزقلاَ ؽوق االٔزقبة اٌٛهاصٟ ٚمٌه ثٕٙلٍخ وبئٕبد 
ؽ١خ ماد ِٛاطفبد ِؼ١ٕخ ٚإوضبه٘ب ٌالٍزفبكح ِٕٙب فٟ 

 .اٌغناء ٚاٌىَبء ٚاٌلٚاء ٚغ١و٘ب

 



ويمكه تهخيص تعريف انهىذست انىراثيت 

  كاآلتي



المرغوب من درد معٌن الجٌنعزل    

 إدخال الجٌن المعزول دً كالن آخر

Transformation  

 دً الفرد الجٌن ذا  replicationتكاار 

  Gene Cloningالمنقول له  

لصفته األصلٌة الجٌنإظهار   

Gene Expression 



يتهخص بروامح وقم انديىاث انحيىاويت عهى 

 انخطىاث انتانيت



 المستخد  دً الحقن أو الجٌن المستخد  DNAتحضٌر الـ 

 Embryos  ,  Oocytes  الـتحضٌر 

 pronucleiداخل الـ  geneأو  DNAحقن الـ 

 نقل الجنٌن المحقون داخل الحٌوان المربى

 المنقول داخل الحٌوان الجٌنالكشف عن 

  المولود حدٌاا 



 Central Dogmaٌطلق على هذه المعادلة اسم  

 DNA      Transcription        RNA     Translation      Protein 

 



إلى قدرته على التضاعف  DNAحٌث ٌشٌر السه  الدالري حول الـ  

وتت   DNAعلى قالب من  RNAالذاتى دى حٌن ٌت  نسخ جزىء 

دى جزىء ( الشفرات ) عملٌة بناء البروتٌن تحت إدارة تتابع القواعد 

DNA  الذى ٌقال لها أنها تترج  الى تتابع مقابل من األحماض األمٌنٌة

 .التى ٌت  ربطها على الرٌبوسو  بروابط 

 RNAدى الكالنات ممٌزة النواة دى حٌن ٌتكون  DNAٌوجد  

دى النواة ا  ٌمر منها الى السٌتوبالز  حٌث ٌت  بناء البروتٌن على 

 .الرٌبوسومات

 :الى RNAأو الـ  DNAٌؤدى التحلٌل المالى الكامل لجزىء  

 



 حامض دوسفورٌك+ قاعدة نتروجٌنٌة +  ىسكر خماس                  د ن أ 

 A, G (دٌوكس رٌبوز )    ر ن أ

      T, C 



٠زىْٛ عيٜء اٌؾبِغ إٌٜٛٚ ِٓ ِزؼلك فطٝ ِٓ اٌٛؽلاد اٌجٕبئ١خ 

رىورجؾ ِىغ  Nucleotideاألٍب١ٍخ اٌزٝ ٠طٍك ػٍٝ وً ِٕٙب ٠ٕٛو١ٍٛر١ىلح 

 .Phosphodiesterثؼؼىىىىىىىٙب ثىىىىىىىوٚاثؾ فٍٛىىىىىىىفٛ أٍىىىىىىى١زو٠خ صٕبئ١ىىىىىىىخ 

فىىىٝ ؽىىى١ٓ رزؾّىىىً اٌمٛاػىىىل إٌزوٚع١ٕ١ىىىخ ثٙىىىنا اٌَىىىىو اٌقّبٍىىىٝ ثواثطىىىخ 

 .ع١ٍىٍٛىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى١ل٠خ

٠َىىزقلَ ِغّىىٛػز١ٓ  ٠DNAزؼىىؼ أْ ؽىىبِغ اٌفٍٛىىفٛه٠ه فىىٝ عىىيٜء 

ؽّؼ١ٓ فمؾ فٝ رى٠ٛٓ اٌواثطخ األٍز١و٠خ اٌضٕبئ١ىخ ث١ّٕىب رجمىٝ اٌّغّٛػىخ 

. اٌؾّؼ١خ اٌضبٌضخ ؽوح ِّب ٠ىَت اٌؾىبِغ إٌىٜٛٚ اٌقىٛاص اٌؾبِؼى١خ

ِىىٓ رىىى٠ٛٓ هٚاثىىؾ أ١ٔٛ٠ىىخ ِىىغ اٌجوٚر١ٕىىبد  DNAٚثىىنٌه ٠ىىزّىٓ عىىيٜء 

وّىب أْ ٚعىٛك ٘ىنٖ اٌّغّٛػىخ اٌؾّؼى١خ اٌؾىوح (. اٌَٙىزٛٔبد ) اٌمبػل٠خ 

رزَىىجت فىىٝ أْ اٌؾىىبِغ إٌىىٜٛٚ ٠ىىىْٛ لبثىىً ٌٍظىىجغ ثَىىٌٙٛخ ثبٌظىىجغبد 

 .Basophilicاٌمبػل٠خ 



 RNA, DNAبعض الفروق األساسٌة فى التركٌب الكٌماوى بٌن  .

DNA RNA 

 أنواع 3 نوع واحد األنواع

 دى السٌتوبالز  دى النواة أساسا الموقع

 رٌبوز دٌوكس رٌبوز السكر الخماسى

 ( C) سٌتوسٌن  ( C) سٌتوسٌن  القواعد البرمٌدنٌة

 ( U) ٌوراسٌل  ( T)  نٌمٌن

 ( A) أدنٌن  ( A) أدنٌن  القواعد البٌورٌنٌة

 ( G) جوانٌن  ( G) جوانٌن 

 دولجٌن الكٌماوىالتفاعل 
مع المعاملة بأنزٌ   basophilicصبغات 

Ribonuclease 

 DNase RNase األنزٌمات المحلل مائٌا

 بناء البروتٌن المادة الورااٌة دوره فى الخلة

 منخفض جدا مرتفع جدا الوزن الجزٌئى

 شرٌط واحد شرٌطٌن التكوٌن



 ناك بعض المصطلحات األساسٌة ٌطلق علاى الوحادة 

البنالٌااااااة المكونااااااة ماااااان السااااااكر الخماسااااااى وحااااااامض 

الفوساافورٌك وإحاادى القواعااد النتروجٌنٌااة األربعااة اساا  

وإذا نازع حاامض الفوسافورٌك  Nucleotideنٌوكلٌوتٌد 

وإذا ناااااااازع حااااااااامض  Nucleosideٌطلااااااااق علٌهااااااااا 

 .الساااااااكر تبقاااااااى القاعااااااادة الزوتٌاااااااة+ الفوسااااااافورٌك 

 



 القواعد النٌتروجٌنٌة 
ِٓ اٌمٛاػل  DNAثزؾ١ًٍ ِؾزٜٛ عيٜء 1953 -1949ػبَ  Charagaffلبَ 

إٌزوٚع١ٕ١خ فٝ ػلك وج١و ِٓ اٌىبئٕبد اٌؾ١خ اٌّقزٍفخ ٚلل ٚعل أْ اٌمٛاػل األهثؼخ 

ال رٛعل ثى١ّبد ِزَب٠ٚخ وّب أْ َٔجزٙب رقزٍف ِٓ ٔٛع ِٓ اٌىبئٕبد اٌٝ إٌٛع 

اوضو  DNAا٢فو ِّب أكٜ اٌٝ اإلػزمبك ثأْ رزبثغ اٌمٛاػل إٌزوٚع١ٕ١خ فٝ عيٜء 

وّب أصجزذ إٌزبئظ . أ١ّ٘خ ِٓ و١ّبرٙب أٚ ِملاه٘ب فٝ رؾل٠ل فظبئظٙب اٌٛهاص١خ

أ٠ؼب أْ َٔت اٌمٛاػل إٌزوٚع١ٕ١خ األهثؼخ ١ٌَذ ػشٛائ١خ ػٍٝ اإلؽالق ؽ١ش 

فٝ ؽ١ٓ (  T) فٝ ع١ّغ اٌؼ١ٕبد رَبٜٚ و١ّخ اٌض١ب١ِٓ (  A) رج١ٓ أْ و١ّخ األك١ٔٓ 

 (. G) ِغ و١ّخ اٌغٛا١ٔٓ (  C) رَبٚد و١ّخ ا١ٌَز١ٍٛٓ  

 



DNA Double Helix 

 نموذج الحلزون المزدوج 

 لجزىء د ن أ

 ثٙب لبَ ٚاٌزٝ DNA  ٌغي٠ئبد x أشؼخ إٔؾواف طٛه ثزؾ١ًٍ اٌؼٍّبء أ٘زُ 

 Wilkins R. and Franklin ٝعيٜء ٠زىْٛ ؽ١ش .1952 -1950 ِٓ اٌفزوح ف DNA 

 األفوٜ ؽٛي وً ِزؾٍئخ أٚ ٍِزفخ ا١ٌٕٛو١ٍزواد ِزؼلكاد ِٓ ِزىبٍِز١ٓ ٍٍٍَز١ٓ ِٓ ٠زىْٛ

 .اإلرغبٖ ١ّ٠ٕٝ ِيكٚط ٌٌٛت شىً فٝ ثئٔزظبَ

 ثوٚاثؾ اٌّورجطخ ا١ٌٕٛو١ٍزواد ِٓ ػل٠ل ِٓ اٌؾٍيْٚ ٘نا فٝ ٍٍٍَخ وً رزىْٛ 

 ثواثطخ ثبٌَىو إٌزوٚع١ٕ١خ اٌمٛاػل رورجؾ ؽ١ٓ فٝ ٚاٌفٍٛفبد اٌَىو ث١ٓ صٕبئ١خ فٍٛفٛأٍز١و٠خ

 رزمبثً ثؾ١ش اٌلافً إٌٝ ِٚٛعٛكح ٌٍغيٜء األٍبٍٝ اٌّؾٛه ػٍٝ ِزؼبِلح ٚرىْٛ ع١ٍى١ٍٛل٠خ

  لبػلح ؽَت اٌّمبثٍخ اٌٍٍََخ فٝ ٌٙب اٌّىٍّخ اٌمٛاػل ِغ اٌٍٍََز١ٓ إؽلٜ ِٓ إٌزوٚع١ٕ١خ اٌمٛاػل

( T = A, C ≡ G ) Charagaff وبه٘خ ٍٚطؾٙب ِفٍطؾخ رىْٛ إٌزوٚع١ٕ١خ اٌمٛاػل أْ ٚعل 

 اٌمٛاػل رورجؾ .Stacking Forces اٌزواص لٜٛ ػ١ٍٙب ٠طٍك ثمٜٛ رزالطك ٠غؼٍٙب ِّب ٌٍّبء

 فٝ ١٘لهٚع١ٕ١خ هٚاثؾ ثضالس C ِغ G رورجؾ ثؾ١ش ١٘لهٚع١ٕ١خ ثوٚاثؾ اٌٍٍََز١ٓ ث١ٓ اٌّزمبثٍخ

 .فمؾ ثواثطز١ٓ T ِغ A رورجؾ ؽ١ٓ



الى وجود عالقة تكامل  Base Pairing Ruleٌؤدى التقٌد بقاعدة تزاوج القواعد  ذه 

 ,صارمة بٌن تتابع القواعد بٌن السلسلتٌن دى الحلزون المزدوج

 :دماال اذا كان لدٌنا التتابع

 

5 - ATGCAGTC - 3 على إحدى السلسلتٌن. 

3 - TACGTCAG - 5 على السلسلة المقابلة. 



 DNA ئبعض خواص جز
 

 



 Stability of tautameric from   ثبات التناظر

تبٌن أن ذرات الهٌدروجٌن المرتبطة باألكسجٌن أو النٌتروجٌن دً القواعد البٌورٌبٌة أو 

البٌرمٌدٌنٌة تفضل صورا إرتباطٌة معٌنة كما تمٌل إلى البقاء دً أماكن معٌنة وال تنتقل بٌن 

ذرات األكسجٌن أو النتروجٌن دً تلك القواعد إال دً حاالت نادرة وٌقال دً  ذه الحالة أن تلك 

حٌث ٌكون الوضع الطبٌعً أن  Tautamerically stableالذرات اابتة أو مستقرة التناظر 

بٌنما الوضع النادر تكون دً  Amino form ( NH² )ٌكون النتروجٌن دً الصورة األمٌنٌة 

كما أن ذرة األكسجٌن لمرتبطة بذرة لها دً . Imino form ( NH )الصورة األمٌنٌة 

ونادرا ما تأخذ  Keto form ( C = o )الجوانٌن والااٌمٌن تكون عادة دً الصورة الكٌتونٌة 

 . enol form ( COH )الشكل األٌونى 

أن ٌقو  بوظالفه البٌولوجٌة  DNAٌعد  ذا الابات أو االستقرار مهما جدا حتى ٌمكن لجزئ  

الحركة ولٌست اابتة دً مواقعها  ذه  03دلو كانت ذرات الهٌدروجٌن . بصورة منتظمة

دً (  C) من التزاوج قاعدة السٌتوسٌن (  A) ألصبح من الشالع أن تتمكن قاعدة األدبنٌن 

وسوف ٌؤدى ذلك إلى احتالل دً تتابع (.  T) مع الااٌمٌن (  G) حٌن تتزاوج قاعدة الجوانٌن 

أ    DNAوبالتالً ٌفقد جزئ . القواعد بٌن السلسلتٌن بحٌث تفقد صفة التكامل األساسٌة

إذ أنه لو سمح . بدون أخطاء Self replicationخصالصه و ى القدرة على التناسخ الذاتً 

رات فالط) للصورة النادرة أن تزداد دسٌؤدى ذلك إلى زٌادة كبٌرة وغٌر مرغوبة دً األخطاء 

 .مما ٌؤار سلبا على نمو انقسا  الخلٌة( 



 Denaturation and Annealing الدنترة وإعادة االتحاد 

قدرة السلسلتٌن الداخلتٌن دً تركٌبة على  DNAمن الخصالص الهامة لجزئ 

االنفصال واالبتعاد عن بعضهما تحت ظروف معٌنة دٌما ٌعرف بعملٌة الدنترة 

Denaturation  وذلك عند تعرٌض الحلزون المزدوج لدرجة حرارة أعلى من

وٌحدث ذلك نتٌجة لكسر (   100ºأي حوالً ) درجة الحرارة الفسٌولوجٌة 

ونتٌجة . و ى روابط ضعٌفة وسهلة الكسر بطبٌعتها. الروابط الهٌدروجٌنٌة

باالث روابط  ٌدروجٌنٌة دإنه ٌلز  دً حالة الجزٌلات الغنٌة دً  C, Gالرتباط 

 درجة حرارة أعلى من تلك التً ترتفع دٌها نسبة G, Cنسبة القواعد 

 A, T أي أن درجة حرارة . حٌث أن األخٌرة تكون مرتبطة برابطتٌن دقط

بحٌث  G + Cتعتمد على نسبة   (  Tmوٌطلق علٌها نقطة االنصهار ) الدنترة 

A + T                                                                  

 .ترتفع بزٌادة  ذه النسبة
الدنترة دإن السلسلتٌن المتكاملتٌن سٌعاد اتحاد ا حٌث  DNAإذا ما ت  التبرٌد البطًء لجزئ 

ونتجاذب أزواج القواعد وترتبط بروابط  Renaturationأو  Anealingتسمى  ذه العملٌة 

 .وبذلك ٌستعٌد الجزيء التركٌب الحلزونً األصلً Charagaff ٌدروجٌنٌة حسب قاعدة 

  

     



وجد أنه عندما تت  عملٌة إعادة  .لكالن مت(  الٌنوكلٌتراتعدد )  الجٌنو تستخد   ذه الخاصٌة لتقدٌر حج  1.

الصغٌر  الجٌنو األكبر حجما سٌأخذ وقتا أطول إلعادة االتحاد عن  الجٌنو االتحاد تحت ظروف قٌاسٌة دإن 

إذ كلما ) وٌرجع ذلك إلى أن تتابعات القواعد تأخذ وقت أطول للتوصل إلى التتابع المكمل الصحٌح . الحج 

 .بٌن الجزٌلات( غٌر المكملة ) زاد حج  الجٌنو  كلما زادت درصة التصاد  بٌن التتابعات غٌر الصحٌحة 

.  دً الكالنات ممٌزة النواة DNAأدت دراسات إعادة االتحاد إلى اكتشاف التتابعات المتكررة دً جزئ 2.

دإن إعادة االتحاد بٌنها سٌكون  Highly repetitive دعندما تكون تتابعات معٌنة دً الجزيء عالٌة التكرر

 .أسرع بكاٌر عما دً التتابعات الممالة بنسخ وحٌدة

 

  

     

 .رؼل فبط١خ إػبكح االرؾبك ماد فبئلح وج١وح فٟ اٌج١ٌٛٛع١ب اٌغي٠ئ١خ



دً  DNAأٌضا االستفادة من عملٌة الدنترة لجزئ ٌمكن 1.

دٌما ٌعرف بعملٌة رس   DNAعمل خرٌطة مادٌة لجزئ 

 Partial denaturationخرالط الدنترة الجزٌلٌة 

mapping  تعتمد  ذه التقنٌة على حقٌقة أن المناطق

تنفصل كما سبق القول  A, Tالغنٌة دً أزواج القواعد 

ٌمكن التعرف على  ذه . G, Cبمعدل أسرع وأسهل عن 

 ,Bubblesالمناطق تحت المجهر اإللكترونً على شكل 

loops . ٌمكن قٌاس المسادات بٌنloops  ونهاٌة جزئ

DNA. 

 



التحلاال المااالً المتاادرج ل حماااض 

 النووٌة ٌعطى المركبات التالٌة



 

 
   

 Nucleic acid الحمض النووي

  Polynucleotide   عدٌد نكلٌوتٌد 

 Mono nucleotide نكلٌوتٌدأحادى 

  Nucleoside Phosphoric acid نٌكلوسٌد

دوسفورٌكحمض   

  

قاعدة نٌتروجٌنٌة  

Nitrogenous base 
 سكر خماسً

Pentose 

 

Purine bases Pyrimidine bases Ribose Deoxribose  



 RNAتركٌب جزئ 



و و ٌنسخ على قالب  DNAعادة من سلسلة مفردة بعكس  RNAٌتركب جزئ 

حٌث تمال  DNAقصٌرة جدا بالمقارنة بجزيء  RNAوتعد سالسل DNAمن 

عادة تتابعات خاصة بجٌن واحد أو مجموعة من الجٌنات  RNAكل سلسلة من 

على الرغ  . Operonالتً تربطها عالقة وظٌفٌة مشتركة دٌما ٌسمى باألوزون 

ٌكون أحادى السلسلة إال أنه قد ٌتشكل دً تركٌبات مختلفة  RNAمن أن جزئ 

 .أكار تعقٌدا

مناطق تأخذ شكل قرٌب من الحلزون  RNAتوجد دً معظ  أنواع  

 hairpinبتركٌب دبوس الشعر ) المزدوج والتً تتكون نتٌجة لتكوٌن ما ٌسمى 

 .بٌن تتابعات متكاملة بحٌث تتزاوج عند التواء ا وتكون منطقة مزدوجة السلسلة

دانه قد ٌتكون تزاوج  AU  ,GCباإلضادة إلى أزواج القواعد الاابتة  

لجزئ ( الاانً ) والتً تسا   أٌضا دً التركٌب الاانوي  GCضعٌف من النوع 

RNA. 

تحتوى كل خلٌة غٌر ممٌزة النواة على عدد كبٌر ومختلف من جزٌلات  

RNA  نٌوكلٌتده إلى عشرات اآلالف من  70والتً تتراوح دً الطول بٌن

و ى دً الغالب من نوع السالسل الطوٌلة المفردة ولكن ٌوجد القلٌل . النٌوكلٌتدات

 .منها الذي ٌأخذ شكال حلقٌا



من المعروف أنه توجد االث أنواع رلٌسٌة من 

RNA  و ى ر ن أ المراسلm RNA   ر ن أ

وٌقو   t RNA, ر ن أ الناقل  rRNAالرٌبوسومى 

كل منه  بدور محدد دً عملٌة الترجمة وبناء 

 .البروتٌن



1. ( t RNA ) Transfer- RNA  

 RNAمن الكمٌة الكلٌة للـ % 15 -10و و ٌمال نحو 

الموجودة بالخلٌة ووظٌفة نقل األحماض األمٌنٌة إلى 

أماكن تخلٌق البروتٌنات و ى الرٌبوسومات بالخلٌة 

واحد على األقل لكل حمض  t RNAولذا دهناك . الحٌة

 Cloverٌشبه ورقة البرسٌ   RNAأمٌنً وتركٌب الـ 

leaf shape. 



2- ( m RNA ) Messenger- RNA 

 geneticو و المسلول عن نقل الشفرة الورااٌة 

code  أاناء عملٌة تخلٌق  األمٌنٌةل حماض

 m للـ الجزٌلىالبروتٌن, وٌتفاوت الحج  والوزن 

RNA  تفاوتا كبٌرا وذلك تبعا لعدد وحج  جزٌلات

 .البروتٌن التً ٌحمل شفرتها



3- ( r RNA ) Ribosomal- RNA 

بالخلٌة  RNAمن الكمٌة الكلٌة للـ % 75ٌمال نحو 

الدٌبوسومات  ً األماكن التً ) وٌوجد بالٌبوسومات 

 .ٌت  علٌها تخلٌق البروتٌن حٌوٌا



ه ـٌطلااااق علٌاااا RNA ناااااك نااااوع رابااااع ماااان الااااـ •

Virus- RNA  حٌااث أن الفٌروسااات التااً تغاازو

أمااا  RNAالخالٌااا النباتٌااة والحٌوانٌااة تحتااوى علااى 

وتعاارف باساا  ) تلااك التااً تغاازو الخالٌااا البكتٌرٌااة 

bacteriophage  ) دتحتوى علىDNA. 



 بعضها عن األولى الاالاة األنواع دصل ٌمكن

 استخدا  طرٌق عن تحتوٌها التً الخلٌة من

  ةــــــــــــــــــــالعالٌ المركزٌة الطاردة القوة

Ultracentri Fugation ًمتدرج وسط د 

 Sucrose السكروز ٌكون ما غالبا الكاادة

demsity gradient األنواع تفصل حٌث 

 أوزانها دً متباٌنة و ى .RNA للـ المختلفة

 ( S ) ترسٌبها لمعامالت تبعا الجزٌلٌة

Sedimentation Coefficient. 



 تركٌب جزئ ر ن أ
 أ ن د من قالب على ٌنسخ وهو ا ن د بعكس مفردة سلسلة من عادة أ ن ر جزئ ٌتكون•

 أ ن ر من سلسلة كل تمثل حٌث أ ن د بجزيء بالمقارنة جدا قصٌرة أ ن ر سالسل وتعد

 وظٌفٌة عالقة تربطها التً الجٌنات من بمجموعة أو واحد بجٌن خاصة تتابعات عادة

 أ ن ر جزئ أن من الرغم على .بعد سٌأتً كما Operon باألوزون ٌسمى فٌما مشتركة

 معظم فً توجد .تعقٌدا أكثر مختلفة تركٌبات فً ٌتشكل قد أنه إال السلسلة أحادى ٌكون

 نتٌجة تتكون والتً المزدوج الحلزون من قرٌب شكل تأخذ قصٌرة مناطق أ ن ر أنواع

 عند تتزاوج بحٌث متكاملة تتابعات بٌن hairpin الشعر دبوس بتركٌب ٌسمى ما لتكوٌن

 .السلسلة مزدوجة منطقة وتكون التواءها

 

 من ضعٌف تزاوج ٌتكون قد فانه AU ، GC الثابتة القواعد أزواج إلى باإلضافة •

 .أ ن ر لجزئ ( الثانً ) الثانوي التركٌب فً أٌضا تساهم والتً GU نوع

 

 m المراسل أ ن ر وهى أ ن ر من رئٌسٌة أنواع ثالث توجد أنه المعروف من •

RNA ، الرٌبوسومى أ ن ر r RNA ، الناقل أ ن ر t RNA بدور منها كل وٌقوم 

 .بعد سٌأتً كما البروتٌن وبناء الترجمة عملٌة فً محدد

 



 أن تحت  ووظٌفته تكوٌنه طبٌعة أن نجد ماال t RNA حالة دً

 ورقة بشكل ٌعرف دٌما ) العروات من عدد لتكوٌن السلسلة تنانً

 عدد ٌوجد ولذلك ( بعد سٌأتً كما Clover leaf shape البرسٌ 

 تقابلها عند تتزاوج أن ٌمكنها حتى الداخلٌة المتكاملة التتابعات من كبٌر

 دً الممٌز الشكل  ذا ٌأخذ أن للجزيء ٌتسنى حتى العروات  ذه دً

 .Teriary الاالث التركٌب

 

 من ومختلف كبٌر عدد على النواة ممٌزة غٌر خلٌة كل تحتوى

 عشرات إلى نٌوكلتٌده 70 بٌن الطول دً تتراوح والتً أ ن ر جزٌلات

 الطوٌلة السالسل نوع من الغالب دً و ى .النٌوكلتٌدات من اآلالف

 .حلقٌا شكال ٌأخذ الذي منها القلٌل ٌوجد ولكن المفردة



 DNAفصل وتقدٌر كمٌة 

 عملٌة على أساسٌة بصفة الحٌة الخالٌا من DNA الـ جزٌلات دصل دً ٌعتمد•

 الخلٌة مكونات من معلق صورة دً المختلفة مكوناتها إلى الخلٌة تكسٌر

 .المكونات  ذه بٌن من DNA الـ دصل ا  المختلفة

 لمكوناتها تحطٌ  عنه ٌنتج ال الذي بالقدر تت  أن ٌجب الخلٌة تكسٌر عملٌة•

 بها المحٌط الخلوي والغشاء الجدار تكسٌر دقط دٌلز  DNA الـ ومنها الداخلٌة

 دً أو Glass Homogenizer دً الخفٌف الطحن بواسطة ذلك وٌت 

mortor خلوي معلق صورة دً الخلٌة مكونات لتنتج. 

 المكونات  ذه من DNA الـ دصل ٌت  المختلفة مكوناتها إلى الخلٌة تكسٌر بعد•

  الـ مع تفاعالتها دً المتخصصة الكٌماوٌة المواد من مجموعة خالل من

DNA على تحادظ أخرى مواد وجود إلى باإلضادة المكونات باقً عن لفصله 

DNA الـ أنزٌمات بواسطة التكسٌر من DNA. 

 



CHEMICALS 
• Sodium chloride. 

• Sodium Citrate. 

• Tris- Hcl. 

• EDTA ( Na² EDTA- 2H2o ). 

• SDS. 

• Isopropanol. 

• Ethanol. 

• Proteinase K. 

• Deionized Water. 

 



TAKE CARE 

 باألوتوكالف تعقمها ٌجب المستخدمة الزجاجات كل•

 .( Kg / cm² for 30 min 2 )األقل على مرتٌن

 

 وال مرة ألول تستخدم Ependorf tube والـ Tips الـ•

 .استخدامها ٌعاد

 

 الخاص العمل خطوات كل فً القفازات ارتداء من البد•

 .DNA الـ مع بالتعامل

 



Solutions 

• 20 x SSC           

  

• Nacl  MW = 58.44                3.0 M = 175.3 g/l 

                                                                                   PH = 7.0 

• Sod. Citrate MW = 294.1    0.3 M = 88.2 g/l    

 

لذلك ٌؤخذ  1x sscٌت  استخدا   DNA الـدً دصل  -:ملحوظة•

 جزء من المحلول السابق وٌخفف 



Tris- Hcl 

• 50 m M Tris- Hcl 

• 100 m M  EDTA 

                                                 PH = 8.0 

• 100 m M  Nacl 

• 1%  SDS 



Tris – Hcl   MW = 157.64    1mM = 0.1576 g/l    50 mM = 7.882 g/l 

 

EDTA        MW = 372.24   1mM = 0.3722 g/l    100 mM = 37.22 g/l 

 

Nacl        MW = 58.44      1mM = 0.058  g/l 100 mM= 5.844 g/l 

 

SDS    1% 



Nacl   ( 6 M ) 

 

                         1M = 58.44 g / l 6M = 350.64 g /L 

     

•Isopropanol      
 

  Ethanol 



DNA 

 

RNA 

 

Protein 

buffer 

DNA 



 bufferوظٌفة الـ 

• Intact and Pure DNA. 

• Remove RNA and protein. 
 



Buffer 

• Tris – Hcl                       Nucleases    الـتثبٌط عمل 

 

• EDTA – Na2 ( co – Factor ) مساعد كعامل ٌعمل الذي  Mg²  كماشه ٌعمل

       Nucleases ًالـ عمل ٌثبط وبالتال  nucleases للـ 

 

• Nacl  * الخلٌة تكسر وبالتالً األسموزى الضغط ٌزٌد  

ٌغٌر  ٌلة البروتٌن وٌرسبه                      *   

• Proteinase K DNA بالـ المرتبطة البروتٌنات من للتخلص  



chromatin 
( PK ) 

DNA + protein 
 Peptides 

 للتخلص من الدهون

( PK ) 

SDS 



Determination of DNA concentration  

• The DNA concentration was estimated from the 

Optical Density ( O. D. ) reading of UV- 

spectrophotometer at wave- length of 260 nm. { 1.0 

O. D. = 50 ug DNA / ml. Of the solution, according 

to charles ( 1970 ) }. 

•  In generally, the DNA purity was determined by 

using the ratio of 260 nm./ 280. The reading values 

being 1.6 to 2.0, indicate that DNA solution is well 

purified from protein ( Charles, 1970 ). 

•   

 



 .التالً الٌو  إلى ( 20º- ) على األنابٌب وضع ٌفضل•

 
 بحرص األنبوبة إمالة ٌت  بالكحول pellet الـ غسٌل بعد•

 السطح على pellet الـ تكون بحٌث الكحول من للتخلص

 العلوي
 

 أطول إلنه Mono Q من بدال TE إضادة ٌفضل•

  حفظا



 DNAالتعرف على كفاءة استخالص الـ 

 gel electrophoresisٌجااب عماال الهجاارة الكهربٌااة  DNA الااـبعااد اسااتخالص 

 :للتأكد من

 
 موجود أ  ال  DNAالـ ل 1.

 .حدث له تقطٌع أ  ال DNA الـ ل 2.

 .أ  ال RNA ل ٌوجد 3.

 
أمااا دااً حالااة حاادوث .  gel الااـعلااى  bandال تظهاار  DNA الااـدااً حالااة وجااود 

مما ٌادل علاى حادوث تقطٌاع  gel الـدً  bandsتظهر عدة  DNA للـتقطٌع 

دً نهاٌة الجال عناد  bandٌالحظ وجود  RNA الـأما عند وجود . DNAلـ 

 .bromophenol الـصبغة 

 
كماا  او موضاح داً  smearسامٌكة أو  bandالسلٌ  ٌظهار  DNA الـٌالحظ أن 

 .الصورة التالٌة



 DNAقٌاس تركٌز الـ 

• DNA conc. ( mg /ml ) = O. D 260 x 50 x Dilution Factor 

 

 DNAلتحدٌد نقاوة الـ                 

• O.D 260 /O.D280    = 1.8 : 2.0 

                                                        O.D 260   

 ٌكون نتٌجة لوجود بروتٌن دً العٌنة 1.8أقل من  O.D 280       لو كانت القٌمة   

                   

               O.D 260                                

 دً العٌنة                           RNA ٌكون نتٌجة لوجود  2.0أقل من  O.D 280       لو كانت القٌمة   

 

 -:باستخدام المعادلة التالٌة DNAٌتم قٌاس تركٌز الـ 



Polymerase chain Reaction ( PCR ) 

 Polymerase chain reaction لكلمة كاختصار PCR الـ مصطلح ٌستخد • 

 معملً تكنٌك عن عبارة و و .الٌلمره ألنزٌ  المتضاعف الفاعل سلسلة أي

 ٌكون ( ماال جٌن ) DNA الـ من معٌن لجزء تضاعف بأحداث ٌسمح

 .تتابعه معروف

 Nudeic acid النووٌة األحماض أحد  و DNA الـ أن معروف  و وكما•

 دً وتوجد الجزٌلً الوزن عالٌة مركبات عن عبارة و و النواة دً توجد التً

 .الحٌة الكالنات خالٌا جمٌع

  نوع من بروتٌن مع متعددة أو حٌة صورة دً توجد النووٌة واألحماض•

 للبروتٌن دنترة وبأجراء نووٌة بروتٌنات عندلذ وتسمى Histones الهستون

 .النووٌة األحماض تنفصل النووي

 دنتره                              

  نووي حامض + بسٌط بروتٌن                             نووي بروتٌن •

 



 الكروموسومات بناء دً تدخل أنها إلى ترجع النووٌة األحماض وأ مٌة

 نقل عن المسلولة والمركبات األنزٌمات ومرادقات واألنزٌمات والبروتٌنات
 .( ATP ) الطاقة وتخزٌن

 تسمى منها وحدة كل الوحدات من عدٌد من النووٌة األحماض وتتركب
Nucleotid ًمن تتكون بدور ا الت :- 

 ( Putins, Pyrimidins) قاعدة نتروجٌنٌة •

 ( Ribose, Deoxyribose) سكر خماسً •

  = oHروابط أستر  3االاً القاعدٌة ٌستطٌع تكوٌن  دوسفورٌكحامض •

   حٌث النووٌة األحماض دً البنالٌة الوحدة  ً النٌوكلٌوتٌدة وتعتبر
 الخماسً السكر دً 1 رق   C مع البٌرٌمبوٌن دً 1 رق    N ترتبط

 الخماسً السكر دً 1 رق   C  مع البٌورٌن دً 9 رق   N  ٌرتبط

 .الفوسفورٌك حمض مع الخماسً السكر دً خ رق   C  ترتبط



 مع النٌوكلٌوتٌدات اتحاد من النووٌة األحماض وتتكون

 -:طرٌق عن بعضها

 
 سكر من 3 رق  C اإلسترٌن انالٌة دوسفات رابطة•

  خماسً سكر دً 5 رق  C مع لنٌوكلٌوتٌد خماسً

  حمض استربٌن رابطة أو احادى لسركلرٌن
 خماسً سكر دً 2 رق  C على الوجود الفوسفورٌك

 لنٌوكلٌوتٌر خماسً سكر دً 3 رق  C مع لنٌوكلٌرتٌر

 .آخر



المتحاااادة مااااع بعضااااها ماااارتبط بااااروابط  النٌوكلٌونٌاااادات

المكوناة لهاا علاى الشارٌط  النٌوكلٌوتٌدات ٌدروجٌنٌة مع 
 .DNA للـالمقابل مكونة الخٌط المزدوج 



مكونااا ( بروتٌنااات )  الهسااتوناتالااذي ٌاارتبط باادوره مااع 
Loop  الاااذي ٌتاااراك  علاااى شاااكل حلااازون لٌكاااون شاااكل

 المعروف الكروموسو 



عااان طرٌاااق كسااار الاااروابط  DNAالطبٌعاااة ٌحااادث تضااااعف الاااـ داااً 

علاى  DNAالهٌدروجٌنٌة الموجودة بٌن القواعد النتروجٌنٌة لٌكاون الاـ 

شااكل خٌااوط مفااردة ااا  تباادأ القواعااد النتروجٌنٌااة الموجااودة دااً الوسااط 
دااً تكااوٌن خٌااوط (  DNA poly merase) بمساااعدة أناازٌ  البلماادة 

األصاالً لتكااون شاارٌطٌن مشااابهٌن  DNAمشااابهة وممالااة لخٌطااً الااـ 

 .DNAتماما للشرٌط األصلً للـ 



دااً الطبٌعااة وتاا   DNAتاا  محاكاااة طرٌقااة تضاااعف قااد 

تحرٌر اااا بحٌاااث ٌمكااان تطبٌقهاااا عملٌاااا وذلاااك باساااتخدا  
والذي ٌت  دٌه أحاداث تضااعف  PCRالتكنٌك المسمى الـ 

 (.جٌن ماال )  DNAلجزء معٌن من الـ 



 وفى هذا التكنٌك
 النٌوكلٌوتٌدات تتابع ومعردة له تضاعف أحداث المراد DNA الـ من الجزء تحدٌد ٌجب•

 -20 ) النٌوكلٌوتٌدات تتابعات من زوج تصمٌ  ٌت  األساس  ذا وعلى الجزء لهذا المكونة

 ( نٌوكلٌوتٌدة 30

 مكمال ٌكون اآلخر والتتابع مضاعفته المراد الجزء لبداٌة مكمال أحد ما ٌكون حٌث •

 ت  التً النٌوكلٌوتٌدات تتابع من الزوج  ذا على وٌطلق مضاعفته المراد الجزء لنهاٌة

 المراد DNA الـ من الجزء ونهاٌة بداٌة بتحدٌد تقو  أنها حٌث .Primer كلمة تصمٌمها

  ) األربعة النتروجٌنٌة القواعد مجموعة توادر لذلك ٌلز  التضاعف عملٌة إلكمال مضاعفته

GAT ) ًالـ بناء دً تدخل الت DNA كلمة التكنٌك  ذا دى علٌها وٌطلق ( dNTPs )  

Deoxy Nucleoside Triphosphates ( ATP - dcTP - dGTP - dTTP  ) 

 على ٌعمل الذي Tag DNA polymerase ٌسمى الذي البلمرة أنزٌ  إلى باإلضادة

 وبذلك ( dNTPs )             األربعة النتروجٌنٌة القواعد باستخدا  primer الـ استخدا 

 .األصلً DNA الـ الشرٌطً مكمل شرٌط عمل ٌت 

 .Buffer ( Tris - Hcl + M9CL2 + Kcl ) بفر إلى ٌحتاج التفاعل و ذا •

 -د  كان سواء ) العٌنة من المستخلص DNA الـ مع مختلطة المكونات  ذه كل وتوضع

  eral oil معدنً بزٌت وتغطى ependorf ( ml 0.2 ) أنبوبة دً ( أنسجة -منوي حٌوان

 .( التفاعل   أاناء المكونات تبخٌر لتجنب )

 



الذي ٌت  برمجته لكً ٌات   Thermal Cy Clerتنقل األنابٌب إلى جهاز 

 .التفاعل من خالل دورات حرارٌة مختلفة



 ملحوظة

 – PCR ( Buffer - Tag للـ تفاعل مكونات جاأنت اآلن ٌت •

dNTPs ) صورة دى bead   

 

•( Lyophilized ) دقط وتحتاج مباشرة لالستخدا  جا زة تكون 

 داخل التفاعل عملٌة وتت  المرغوبة Primers والـ DNA إلضادة

 -:كاآلتً Thermal cycler جهاز

 



 DNA  (denaturation )عملٌة دنترة الـ  -1

 

 دقٌقتان لمدة  95º إلى الحرارة درجة ردع ٌت  ودٌها

 DNA الـ خٌطً انفصال حدوث إلى ٌؤدى مما

 عملٌة من ٌسهل مما مفردة خٌوط وتصبح المزدوجة

 .لها التضاعف

 



 عملٌة االلتحام  -2

 DNA (Annealing )بالخٌط المفرد للـ  Primerالـ 

 حسب )  65º - 55 إلى الحرارة خفض ٌت  ودٌها

 كل ٌرتبط حٌث دقٌقة لمدة ( Primer الـ تركٌب

primer الـ من بالجزء DNA أولى لتبدأ له المكمل 

 .التضاعف خطوات

 



 Primer  (Extension )استطالة الـ  -3

 ٌت  حٌث دقٌقة لمدة  72º إلى الحرارة درجة تردع ودٌها

 بواسطة األصلً DNA الـ لخٌط المكملة القواعد ربط

  الـ من للجزء مماال جزء بناء ٌت  وبذلك البلمرة إنزٌ 

DNA مضاعفته المراد. 

 



 ألً DNA الـ جزئ ٌتضاعف الدورة  ذه نهاٌة دً

 عدة الدورة  ذه تكرار ٌمكن وبذلك متماالٌن جزلٌن
 DNA الـ جزٌلات عدد ٌتضاعف وبالتالً مرات

 .الناتجة
 



 ملحوظة

  

   Denaturation 95º C   2 min 

Nitial cycle  Annealing 55º C  1 min 

   Extension 72º C  2 min 

  

 

   Denaturation 94º C  1 min 

Cycles  Annealing 55º C  1 min 

   Extension 72º C  1 min 

  

 

Final Extension   72º C  9 min 

  

 

 .نهالٌة دورة نهاٌتها ودى ( ابتدالٌة ) تمهٌدٌة دورة تسبقها الدورات  ذه

 -:التالً البرنامج لذلك وماال 



 الاااـباااذلك تكاااون قاااد انتهااات عملٌاااة تضااااعف لجااازء مااان 
DNA المرغوب. 

 

بعد ذلك ٌت  أخاذ نااتج التفاعال وإجاراء  جارة كهربٌاة لاه 

 .للتعرف علٌه



 Total DNAاهم األبحاث التى أجرٌت على نقل الــ 

 

• Silva R.F. ( 1992 ) proceeding of 19th world 

poultry congress, Amsterdam 19-24 sept. V.1 

  

 اللجهورنداخل أجنة  المارٌكالخاص بفٌروس  DNA الـقا  بحقن •

طالر ولخص نتالجه دً أنه ٌمكن  52وقا  بتفرٌخ البٌض وأعطى 

الغرٌب داخل جنٌن الدجاج وٌحدث له اندماج  DNA الـإدخال 

 %. 8.6بنسبة 

 



Roslin poultry international June ( 1994 ) 17-18  

 البٌض صفار دً DNA الـ بحقن قاموا اسكتلندا دً•

 استخدا  ٌمكن أنه وأوصوا %15 التفرٌخ نسبة وكانت

DNA  microinjection ًالنمو لتحسٌن الدواجن د 

 .المناعة وزٌادة واإلنتاج

 



Love J., Gibbin C., Mother C ., Sang H. ( 1994 )  

  الـ حقن طرٌقة بتحسٌن قاموا Biotechnology الـ مجلة دً•

DNA  ًالـ نقل طرق كأحد البالزمٌد بواسطة الكتكوت جنٌن د  

DNA من %5.5 وكان %6 الطرٌقة  ذه نجاح نسبة وكانت 

 وت  الجنسً البلوغ عمر إلى وصلت قد ورااٌا المهندسة الطٌور

 الناتجة الطٌور وكانت األول الجٌل أدراد وأعطت بٌنهما التزاوج

 .ورااٌا مهندسة

 



(   1994) رسالة ماجستٌر فى جامعة القاهرة لباهى أحمد 

 :وكان عنوان الرسالة هو

 والسٌتولوجٌة الورااٌة الصفات على الغرٌب DNA الـ تأاٌر•

 والرومً البط من DNA الـ بفصل قا  حٌث الدجاج ألجنة

 بمقدار الوزن دً تحسٌن دوجد الفٌومً ساللة دً بحقنه وقا 

 .الداخلٌة ألعضاء وزن دً وزٌادة الفقس عند 1.3%



Mandour, M. A. ( 1996 ) Alex. VET. Sci. Vol. 12 No. 2 

 ذو ورااٌا محور دجاج بإنتاج الباحث قا  1996 عا •

 من المستخلصDNA الـ حقن طرٌق عن عالٌة مناعة

 وأعطى المنتزة ساللة دً وحقنها للسمان دابرٌشى غدة

 دجاج إنتاج ٌمكن أنه وأابت الطٌور مناعة زٌادة الحقن

 الـ حقن طرٌق عن عالٌة مناعة ذو ورااٌا محور

DNA دابرٌشى غدة من المستخلص. 

 



-:عنوان الرسالة 1999رسالة دكتوراه ألسامة محمود عام   

 المحلى الدجاج كفاءة على الغرٌبة للجٌنات كمصدر النخامٌة للغدة الورااٌة المادة إدخال تأاٌر

 إناث اللح  وكتاكٌت الرومً من لكل النخامٌة بالغدة الخاص DNA الـ بحقن قا  حٌث

 النتالج أ   وكانت التفرٌخ من الاالث الٌو  عند المنتزة لساللة المخصب البٌض إلى وذكور

ً : 

 عند الوزن حسن اللح  كتاكٌت وإناث وذكور للرومً النخامٌة الغدة من DNA الـ حقن•

 عن الجس  وزن من حسن كذلك %23.9 ,12.7 ,14.9 بنسبة الكنترول عن الفقس

  ,12.05 ,22.7 و أسابٌع 8 عمر عند %4.38 ,3.87 ,14.3 بنسبة الكنترول

 .الترتٌب على أسبوع 12 عمر عند 11.29%

  دترة خالل البٌض لعدد بالنسبة معنوي تأاٌر له كان اللح  كتاكٌت إناث من DNA الـ حقن•

 55 دكان الرومً أما ( بٌضة 48.6 ) الكنترول عن ( بٌضة 58.9 ) األولى ٌو  90

 .بٌضة 49.5 اللح  كتاكٌت وذكور

 كانت ورااٌا المعدلة الطٌور تزاوج من علٌها المتحصل األول للجٌل الخصوبة نسبة -جـ•

 %85و اللح  كتاكٌت إلناث %86و اللح  كتاكٌت إلناث %86و للرومً %88 :كالتالً

 للرومً %85 :ٌلً كما دكانت التفرٌخ نسبة أما للكنترول %80و اللح  كتاكٌت لذكور

 .للكنترول %83و اللح  كتاكٌت لذكور %91.4و اللح  كتاكٌت إلناث %92و

 



A. M. Ali, A. E. Abd El-Hamid, O. M. Ali ( 1999) 

 Egyptian poultry Sci. Vol. 2 

 نسبة دً منخفضة المحلى الدجاج من سالالت إلنتاج البحث  ذا أجرى•

 و ى اللٌبولٌتٌكا خمٌرة من معزول جٌن حقن طرٌق عن ذلك وت  الكنترول

 قاموا حٌث بروتٌنات إلى الد نٌة واألحماض الد ون تحوٌل على قادرة

 20 ,10 صفر, بتركٌزات الجمٌزة لساللة المخصب البٌض بحقن

 تربٌة وت  البٌض تفرٌخ وت  الخمٌرة من الخاص DNA الـ من مٌكروجرا 

 المجموعة : ً علٌها المتحصل النتالج أ   وكانت الفاقسة الكتاكٌت

 وزن وكذلك الذبٌحة وزن من حسنت قد DNA مٌكروجرا  10 بـ المحقونة

 د ون أٌضا وانخفضت الد  دً الكولٌسترول نسبة وانخفضت النخامٌة الغدة

 .الكنترول عن الكبد

 



 أهم األبحاث التً أجرٌت 

 على 

 نقل الجٌنات



وحقن به الجنٌن داخل البٌضة وكانت النتالج  GHاستخد  جٌن •

 :كالتالً

         Blood – positive                        نسبة Embryos   

Chicks                              التفرٌخInjected     

2599                            38%             23%                        

                

 

William Rishell ( 1989 ) Jap. J. Genet. 74: 257-263  



Georgia ( 1989 ) Biotechnology J. 49: 108-113  

 واستنتج البٌضة دً الجنٌن داخل GH حقن•

 .اندماج له حدث أنه

 



Becker ( 1992 ) proceeding of 19th world poultry 

congress, Amsterdam 19-24 Sept. 105-107.Vol.1 

 

 الـ استخد  ) المارٌك لمرض المسبب الجٌن حقن

Plasmid ) داخل اندماج له حصل أنه ووجد 

 .الدجاج حنٌن
  

 



Natio et. al. ( 1992 ) proceeding of 19 world 

poultry congress Amsterdam 19-24 Sept. 505-

507 Vol. 1 

 وكانت الدجاج جنٌن به وحقن β- actin جٌن حقن•

  إنتاج ٌمكن أنه واستنتج %11.8 التفرٌخ نسبة

Transgenic chicken الـ بواسطة DNA

 germinal disc داخل حقنه ت  حٌث 



Helen Sang ( 1994 ) Trends in biotechnology Oct. ( 1994 )                

Vol. 12 No. 10, 415-420 

 

 وأٌضا ل مراض مقاو  دجاج ٌمكن أنه أوضح•

 .الدجاج إلى أخرى أنواع من جٌنات نقل ٌمكن

 النمو لتحسٌن الجٌنات نقل استخدا  ٌمكن أنه كما

 واإلنتاج



Sang ( 1995 ) News research 89: 210-214                                              

 

 دً وضعه وت  الزٌجوت داخل Plasmid DNA الـ حقن•

 األلبٌومٌن من مخلوط إلٌه وأصناف صناعٌة بٌضة

 دً عنه وكشف 2:3 بنسبة ملحً ومحلول الخفٌف

 %3.4 بنسبة اندماج حدث أنه ووجد األول الجٌل

 إلنتاج الطرٌقة  ذه استخد  ٌمكن أنه واستنتج

Foreign protein ًورااً تحسٌن وعمل البٌضة د 

 .الدجاج دً



DNA delivery methods 

Lipofection 
Microinjection 

Electroporation 

Vector Direct 

Retoviral 
Sperm 

Plasmid 



DNA Isolation 

Blood Tissue Semen  

Oplitcal Density Gel electrophorsis 

DNA conc. (μ DNA / mL ) =  

O. D( 260 ) x 50 x Dilution factor 

    ( Charles, 1970 )  

Determinat purity of  DNA 
                        O.D (260nm) 

Purity =                                      ( Maniates, 1989 ) 
                         O.D (280nm) 

 

 

 

Determination of  DNA concentration 

1-       = 1.8 

2-       > 1.8 

3-       < 1.8   


