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 ruit BreedingF  تربية الفاكهة
 المحاضرة االولى

العملية    هي  :النبات  فيالتربية    تعريف  ֍ التالعب    التي تلك  يتم    الوراثيبالنظام  من خاللها 

ما   اهداف  البيولوجي   ه نظامل   (تعمد )الم  الجزئي   تغير البهدف  لنبات  االعدة    لتحقيق   صاديقت منها 

و تجرى  ميكية مليئة بالتحديات  دينالية  بية النبات عمر ت   نحيث ا  أجيالتطلب ذلك عدة  ي . ووالبحثي

 غيرة باستمرار.  تحت ظروف مت 

 الفاكهة: فيمشاكل التربية التقليدية  ֍
للفاكهة  ان التقليدية  المستهلك الن  األكثرو    األمثلالطريقة    هي  التربية  لدى  قبوال  و  نتج مال  امانا 

اية شكوك او تحفظات نبات ال العقبات  ير مك كثناالمقابل ه  في. لكن  ى منها ليس عليه  طريق    في ن 

 ؛ اكر منهاقتصادية مرغوبة نذ  ةالوصول لصنف نباتى جديد ذو قيم

الجيل   .1 فترة  النوع    على)  long generation cycleطول  الصن حسب  معظم    في  ف(و 

التوليفات    بالتاليو  الفاكهة    أشجار من  كبير  عدد  الى   Geneticالوراثية  الحاجة 

recombinations  ن غير ممك شيءو هذا . 

ال .2 فترة  ال  رلألشجا  long juvenile periodشباب  طول  عملية  يصعب  مما    يم تقيالفاكهة 

صعوبة التنبؤ  مخاطرة كبيرة لو ال  أكبرية  بمعنى اخر تكلفة اقتصاد  للنبات المهجنة.   المبكر 

 .برنامج التربيةلناتج من با

  مما يتطلب   highly heterozygousالفاكهة غير متجانسة وراثيا بشكل كبير    أشجار  أكثر .3

الى   للوصول  كبيرة  نباتية  عشائر  الى  الحاجة  فعالمعه  عن    اختيار  الناتجة  النباتات  لتلك 

 . برنامج التربية

Heterozygous is a state of having inherited different forms of a particular 

gene from each one of your biological parents. Now, by different forms we 

generally mean that there are different portions of the gene where the sequence 

is different. They may be inconsequential portions of the gene, or they may in 
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fact be pretty important portions of the gene. The word "heterozygous" simply 

means that your biological mother and your biological father, when they 

contributed their copies of a particular gene to you, they did so in a way so that 

the DNA sequence is slightly different. It can be different at one point in the 

gene, or it can be different at dozens and dozens of different points in the gene. 

Now, a heterozygous genotype stands in contrast to a homozygous genotype. 

And in the case of a homozygous genotype, we're talking about a case where 

we've gotten identical forms of a particular gene from each biological parent. 

That is, if we were to read along the DNA sequence that mom gave you and 

the DNA sequence that dad gave you, we would find absolutely, positively no 

differences in that gene or in the region of the gene that we're concerned about. 

"Heterozygous" meaning different, "homozygous" meaning the same . 

 
الفاكهة .4 نباتات  الصبغيةم   ذات طبيعة  معظم  النباتات تكون    هذه  polyploidy  تعدد الصيغ 

 .  مو الن  في  أفضلكبر و أ

Polyploidy is the heritable condition of possessing more than two complete 

sets of chromosomes. Most polyploids have an even number of sets of 

chromosomes with four being the most common (Tetraploidy). Polyploids are 

very common among plants.  
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نباتات    األحيانبعض    في لتكوين  الدفع  ايض   Polyploidيتم  لكن  العقم  للتغلب على ظاهرة  ذلك  عض ب  في  او 

على سبيل المثال فان برامج التربية.    فيتخدم تلك النباتات  يمكن اس   ال  بالتاليمة و  عقيباتات  ننتج  ت  فأنها  األحيان

بذو   التيالنباتات   تعطى  نبا  seedlessر  ال  خو  Polyploidyتات  تكون  تكاثرها  يتم  انتاج    ضريا.علية  يتم  و 

 ؛ النباتات  هذهو من امثلة   .colchicineبمادة  عن طريق معاملة البذور  Polyploidyالنباتات الـ 

• Triploid crops 3N: banana, apple, watermelon, citrus 

• Tetraploid crops 4N: potato, cabbage, tobacco, peanut 

• Hexaploid crops 6N: chrysanthemum, bread wheat, triticale, oat, kiwifruit 

• Octaploid crops 8N: strawberry, sugar cane 

 

عدة اجنة  نها  ينتج ع  التيو   Polyembryony  جنةبها ظاهرة تعدد اال  تات الفاكهةنبا  معظم .5

( اما  جنسي عملية التلقيح و االخصاب )من  نة يكون ناتج  االج   هذهحد  أداخل البذرة الواحدة  

)من    rough lemonالليمون الخشن    فيكما  .  ( جنسي  الناتجون خضريا ) ون فانهم  خر اال

تميز البادرات الناتجة   ويمكنبذور(.    10  –  2من  )مانجو  ال  فأصنابعض  بذور( و    5  –  2

Polyembryonic seedlings  قوت طريق   uniformity and  هتماثلو    النمو   عن 

vigorous growthف الجنسية   ى.  البذور  عن  الناتجة  البادرات  الج  حين  عن  نين  الناتجة 

ضع   التي و    fertilized embryoالمخصب   الن تكون  امو.  يفة  على  ان  لرو  من    هذهغم 

ما  و خالية من الفيروس ك  متماثلةوية و  انتاج نباتات ق  في خضرية ذات قيمة عالية  االجنة ال

نمو  تثبط  قوة نموها يؤدى الى  حيث ان  برامج التربية في قا اال انها تعد عائ  الموالح مثال،  في

  قبل نضج البذور.  zygotic embryoة ي سة الجن االجن 

الفايز  تتم .6 نباتات  بظاهرة  بعض  ة  حال  وفي .  Parthenocarpy and Seedlessnessكهة 

عملية  او حتى بدون    fertilizationفان الثمار تنمو بدون اخصاب    Parthenocarpyالـ  

عملية    stimulationالحث   من  ان  التلقيحالناتجة  وجد  وقد  الـ    هذه.  الثمار 

Parthenocarpic   بدون بذور.   -دائما وليس – غالبان وتك 

  الجنسي عدم التوافق    بظاهرة  angiospermsالنباتات مغطاة البذور    فيت  ض نباتاتميز بع .7

sexual incompatibility  . الذاتيافق عدم التو ةحال في ف Self-incompatibility   فان
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س عدم  عكعلى    نفس الصنفاخصاب بويضات  حبوب اللقاح صنف تكون غير قادرة على  

فيه   يالت   الخلطيالتوافق   التكون  صن حبوب  على  ف  لقاح  قادرة  بويضات  غير  اخصاب 

 من امثلة ذلك التفاح و الكمثرى و البرقوق.  اخر.   صنف

 

 :  Genetic control of self incompatibilityالظاهرة  هذه  فييتم التحكم  كيف ֍
سلسلة    الل و الذى يمثل من خ  S-locus  جين خاص موجود على   اللعدم التوافق من خ  في يتم التحكم  

من    عشيرة. ال  في ة  المتعدد ت  ياللاأل  من  واحد  كل  يت   هذه و  ما    فيحكم  االليالت  مادة  تكوين 

Substances    تفاعل من  مسئولة عن  تكون    التي وincompatibility reactions    في الذى يحدث  

فان    mode of S-gene activity  لجين ا  بناءا على وقت و الية عمل هذا  و   . الَمتَاْعحبوب اللقاح و  

 يتم تقسيمه الى قسمين؛ التوافق عل عدم تفا 

A. Gametophytic control of pollen reaction 

B. Sporophytic control of pollen reaction. 
ال  Gametophytic control of pollen reaction  األولنوع  ال  في  حبوب  تفان  حتوي على  لقاح 

النواتين كما ان  كال من    فيالموجود    S alleleالـ  ءا على  حدد بناك حبة اللقاح يتولعليه فان سو   نواتين

حبة  الخاص بلى التركيب الوراثى  ان عدم التوافق يتحدد بناءا ع  ى بمعن  يكون رطب.  Stigma  الميسم 

مواقع    ىان عدم التوافق يكون راجع الى جين واحد عل فادتا  عة.  ج منه تلك الحبللنبات النات  ليس اللقاح و

ى اختفاء عدم التوافق نتيجة التنافس بين  قد تودى ال  polyploidyفان    األحيان بعض    في .  ةليلية متعدد ا

من   الكرموسومى    فيالموجدين    S allelesاثنين  العدد  الثنائية  اللقاح  من  .  Diploid pollenحبة 

 . الموالح المشمش و اللوز و بعض على ذلك، التفاح و الكمثرى و البرقوق و  األمثلة 

  الوراثي عدم التوافق يكون ناتج عن التركيب فان   Sporophytic incompatibility ثانىالنوع ال في

بمعنى    . األولى الحالة    فيلحبة اللقاح نفسها كما    الوراثي يس التركيب  للنبات الناتج عنه حبة اللقاح و ل

الـ   يتم فرضه من خالل  التوافق  ال  بالتالي و   maternal genotypeان عدم  اللقاح    ناتجةتكون حبوب 

   نتيجة تثبيط نمو حبة اللقاح.. و يحدث عدم التوافق على سطح الميسم  ت سلوك موحد ذا النبات ذاعن ه

 و الميسم يكون جاف.    Trinucleateالحالة فان حبة اللقاح تكون ثالثية النواة   هذه  في و 

 

    incompatibility-selfMechanism of الذاتي ليات عدم التوافق أ ֍
 الى ثالثة اقسام كما يلى؛   الذاتيعدم التوافق أليات يم كن تقسيم، سبقبناءا على ما 
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• Pollen stigma interaction 

• Pollen tube style interaction 

• Pollen tube ovule interaction   

   Pollen stigma interactionحبة اللقاح و الميسم  التفاعل بين  أوال
  ففي تا فانه يمنع انبات حبة اللقاح.  عاد   سم و الى المي  احللقة اهذا التفاعل يحدث مباشرة بعد وصول حب

و    plumoseذو شعيرات    طح الميسم يكون سفان    gametophytic systemحالة التفاعل الجاميطى  

استقبال    تتميز  التي و  بخاليا  م  بالتاليطويلة  الميسم  سطح   sporophyticحالة    فياما    بتل. يكون 

system  مات فان الميسم يكون ذو حلي  papillate  مغطى بطبقة رطبة من  سطح الذى يكزن  و جاف ال

 .  pellicleتينات المعروفة بـ الحبيبات  البرو

   nPollen tube style interactio والقلمحبة اللقاح   أنبوبالتفاعل بين  ثانيا 
ة  حب  ابيب حبوب اللقاح تنبت و تخترق ان  فان   gametophytic systemحالة التفاعل الجاميطى    ففي

 يسم.  من خالل الم تأخيره سم لكن هذا النمو يتم  سطح المي  Pollen Tubesقاح للا

   Pollen tube ovule interaction  والمبيض حبة اللقاح   أنبوب التفاعل بين  ثانيا
االخصاب.    في ل الى المبيض ة تتسبب  تص  Pollen Tubesحبة اللقاح    ابيب انبعض الحاالت فان    ففي

 . للتطور  األولىل ح المرا يفان االجنة تتحلل ف  افق حاالت عدم التو في لكن 

 Methods of overcoming self incompatibility الذاتيلب على عدم التوافق غالت طرق ֍

 نذكر منها االتى؛  الذاتيق الجزئي على عدم التواف لب غهناك عدة طرق للت

a) البرعمي تلقيح  ال  Bud pollination   اللقايتم وضع حب  وفيه ال وب  الغير    لى ة عناضج ح  المياسم 

 .  هار زااليوم قبل   2-1  بحواليبال حبوب اللقاح و ذلك  ستقضجة و الغير جاهزة النا

b)  الطريقة الجراحيةSurgical technique   ح المياسم.  سط إزالةيتم   و فيها 

c) عريض للحرارة العالية التHigh temperature التأنيث   اءعضايتم تعريض    فيها و pistils    الى

 ية. درجة مئو  60ل الى تصية حرارة عال 

d)  االشعاعIrradiation  ق التعريض الشعة  و يتم عن طريX or γ   

e)  المزدوج    حالتلقيDouble pollination    خليك    فياستخدام حبوب اللقاح الغير متوافقة    متي   فيه و

 متوافقة.   ح وب لقامع حب

f)   الموسم    في التلقيح لوح   Pollination at the end of seasonنهاية  افقد  اللقاح  ن  ظ  حبوب 

حالة ما ظلت حية( فانها تصير    في )  frozen and thawed mentor pollen  دة والمذابة المجم

 . الى تحسين عقد الثمار  أدت  بالتالي  و وافقة تماما مت
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ما   Gene Expression  ينلج  نيالجي دراسة التعبير  كيفية  المحاضرة هو معرفة    هذه  فيما يهمنا  

  Polymerase Chain Reaction PCRو عزل هذا الجين و ذلك من خالل تقنية 

 :أوال

الوراثية   أنها    DNAالمادة  على  تعريفها  ا  تحتوي  التيلمادة  اتلك  يمكن  الخاصة  على  لتعليمات 

على   وتحتوي  الحي،  الكائن  مكونات   الجيناتبتكوين  كل  تحدد  الخال  التي  حياة ط   يا وأنشطة  وال 

وهذه   الحي،  على  المادة  الكائن  موجودة  الحمضشكل  الوراثية  من  (  DNA)  النووى  أشرطة 

ب  الشكل  يكونان  حلزونية  معا  وهما  البروتين،  جزئيات  إلى  اإلضافة 

توجد   الكروموسومات  هذه  وعلى  الكروموسومات،  تسمى  وحدات 

الجينات )  أو  الكGenesالمورثات  تحدد كل صفات  التي    ائن( وهي 

 لحي. ا

 

 

 

 

 

 

 

 لوتيدية  ازدواج القواعد النيكو  DNA ـشكل ال
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   يليما ون ك فيك  Translationالجاهز لعملية الترجمة   Geneاما بالنسبة للجين 

 

 
 

   ؛ لهذا الجين الجينيكيف يتم دراسة التعبير  ثانيا

ب دورا ع لي لجين  ا   هذافا ما بغرض معرفة ما اذا كان  تحت ظرلجين ما    الجينييتم دراسة التعبير  

 اء بالسلب او االيجاب.  سو 

المثال  فعل سبيل  تن ى  هنا  سوف  الجينات      JAZ1جين  اول  احد  هو  هاما    التيو  دورا    في تلعب 

ا  في التحكم   الجاسمونيك    النباتيلهرمون  عمل  حمض  الجين    و.  Jasmonic acidالمسمى  هذا 

 يلى   دية كماقواعد النيكلوتي زوج من ال 807يتكون من 
ATGTCGAGCTCCTCGGATATTGCAGACTCCGGAAGGTTTACCGGGCAGAGAGCGCCG

GCGAGGGGACCGGAGAAGTCGAGTTTCTCGCAGACGTGCAGTCTGTTGAGCCAATAC

ATAAAAGAGAAGGGCAAGTTTGGAGATCTGAGTCTCGGGATGACATGCAGTCTGGAA

GGAAACGGCACACCCGAATCGCTCCGCCAGACAGCGACAACAACGACGATGAATTTA

TTTCCAATGACGGAAAGATCTGCTGGGGTTTCCGGCATTCCCGCCCGAAATATGAAT

CTTAAGTCCATGAATTTGTTCCCTCAACAAGCCGGTTTTGGTTCCTCTGTTTCTAAG

GATGATGCCCCAAAGATAGTTAATTCCAGTGTAAAGAAGTCCGGAAACGTGGAACCC

CAAACAGCTCAAATGACTATTTTCTACGGTGGCCAAGTGATCGTGTTCAATGATTTT

CCGGCGGACAAGGCAAAGGAAGTCATGCGCTTAGCTGGCATGGGAAGCTCCCCAGTC

CCATCTACAACAGTCAAAAATCCAATTGATGCCGGCGGCATGGCTCCTTCCACCCCC

AACGTTGTTCCTAATTTCGCAAACAGTTTGATCCAAGAGCGCATCCAAAGACCGGCT

CAACCAGTTGCTTGTGAACTACCAATTGCAAGGAAAGCTTCCCTCCACAGGTTCTTG

GAGAAGAGAAAAGATAGGATCACAGCAAGAGCACCATACAATATAAGCAACTCTCCT
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GCAGGCCCTCACAAACCTGCTGAAAGCAAGTCATGGCTGGGCTTGGCTGCCAAATCT

CCAAAGTAG 

 يلى   كما  أمينيحمض  268 ا يتكون منبروتين  ىعند ترجمتها تعط  التي و 
MSSSSDIADSGRFTGQRAPARGPEKSSFSQTCSLLSQYIKEKGTFGDLSLGMTCSLE

GNGTPESLRQTATTTTMNLFPMTERSAGVSGIPARNMNLKSMNLFPQQAGFGSSVSK

DDAPKIVNSSVKKSGNVEPQTAQMTIFYGGQVIVFNDFPADKAKEVMRLAGMGSSPV

PSTTVKNPIDAGGMAPSNPNVVPNFANSLIQERIQRPAQPVACELPIARKASLHRFL

EKRKDRITARAPYNISNSPAGPHKPAESKSWLGLAAKSPK 

 

ب دورا علي فا ما بغرض معرفة ما اذا كان هذا الجين  تحت ظرلجين ما    الجيني دراسة التعبير  و ل

 اء بالسلب او االيجاب سو 
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يل تربية المحاصمادة )  و الرابعة لثةثا المحاضرة ال
 (البستانية

 المتسلسل  ةرملالب تفاعل

Polymerase Chain Reaction (PCR) 

 : PCR  ما هو تفاعل
اكتشافها عام   تم  تقنية مخبريه  ل بموجبها حص  التي  و  Kary Mullis  األمريكي   الكيمائيبواسطة  م  1983هو 

إكثار نسخ التقنية الى    هذههدف  . و تNobel Prize in Chemistry  اءالكيمي  فيوبل  على جائزة ن   1993عام  

النووي   المختبر  DNAالحمض  الحيوي(  In vitro)  في  النظام  قد  .  خارج  من   فيطفرة    أحدثت و  العديد 

اقطاع    فيسوء  البيولوجية  المجاالت   الالطب  او  النبات  التضخيم ي  ف.  حيوانو  يعني  التسلسلي  البلمرة  تفاعل 

 .  دراستها بهدف DNAجزء محدد من العددي ل

 ؛يلىا م نذكر منها على سبيل المثال ال الحصر
ف  الطبيجال  مال  في  المرضية  الفحوصات  .1 عنحوص)مثل  الكشف  ك  Cروس  في  ات  فيروس  رونا  وو 

Coronavirus) . 

 نسب. بهدف تحديد هوية الجناة او ف اختبارات اثبات ال  Forensic analysisالجنائية  ليلاالتح في .2

مجال    ففي.  النباتيو    الحيوانيو    الطبيجال  مال  في  للجينات   الجينيالتعبير    ات لدراس  البحثيةعمال  الا .3

عملية   في  أدوارهاما بغرض معرفة  لجين )او مجموعة من الجينات(    الجينيدراسة التعبير  النبات يتم  

اجهاد  مونيك تحت  دراسة الجينات الخاصة بهرمون حمض الجاسمثل  ل النبات.  داخ)او عمليات( حيوية  

 مثال.  الملحيلية عمل هذا الهرمون تحت االجهاد ا هيا حة لمعرفة مالملو

(  فطر  او  )او حيوانثم نقلة الى نبات    بهدف عزلة  Gene of interestمحل االهتمام  جين  المضاعفة   .4

لهذا   Over-expression or Up-regulation  الجينيزيادة التعبير  اخر او حتى نفس النبات. و ذلك ل

  . Down-regulation or Silencing  هتقليل  او الجين

النسخة المكملة    و الذى يتم تحويله الى  RNAورة  ص  فيتركيز على الجين  يكون ال  4و    3رقم    فية:  ملحوظ
طريق عملية النسخ عن  لك  و ذ  Complementary DNA (cDNA)و المسمى اختصارا    DNA  الـ  من

 . DNAصورة  فيالى المكمل له  RNAو فيه يتم تحويل  Reverse Transcription العكسي
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 :لتاليةامواد و ال  األجهزةولكي يتم هذا االنتساخ، ال بد من توفر 

و ذلك من خالل التالعب )او   PCRالذى يستخدم التمام عملية الـ  و  وه   :Thermocyclerجهاز الـ   -1

  تااعداد عدادات الجهاز على  ا   ضبطفكل ما عليك فعله هو    ة التفاعل.درجة حرار  فيالممنهج(  التغير  

ير( من درجة حرارة الى  )التغ   التنقلو  و بعدها سيقوم الجهاز بالعمل    التشغيل  بدءو  المطلوبة    فاعلتال

لى موقع اليوتيوب و  ة عالتعليمي  الفيديوهاتهناك العديد من  )  PCRكل دورات الـ    نتهىت الى ان  تلقائيا    أخرى

عالية الجودة    أنواعاتنتج    التيالشركات  ك العديد من  و هنا.  (ينصح بمشاهدتها لتقريب الفكرة الى االذهان  التي

 . األجهزةتلك من 

 
 

وح  تترا) Oligonucleotides قصيرةنيوكلوتيدات تتابعات وهي عبارة عن : (البادئات) Primersالـ  -2

نيكلوتيدية  27  –  17ن  م الـ  (قاعدة  تلك   .Primers    االرتباط القادرة على    عد واقعلى جزء محدد من 

عديدة يجب اتباعها عند   شروطو هناك    ستهدف.  الم  (DNA or cDNA)  للحمض النووي   نيكلوتيديةال

  التي   (Sigma)اشرها شركة  و هناك العديد من الشركات    .شرحةكما سبق    Primersـ  تصميم تلك ال

تنفيذ من   أسبوعحيث يتم ارساله بعد حوالى  للموصفات المطلوبة تبعا  Primersمنها الـ  يمكن ان يطلب 

   .امر الشراء
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  األتية لقواعد  كال من ا  هيو    Deoxynuleoside triphosphates(dNTPs)وتيدية  نيكلعد الواالق -3

deoxyadenosine triphosphate, dATP; deoxythymidine triphosphate, dTTP; 

deoxycytosine triphosphate, dCTP; and deoxyguanosine triphosphate, dGTP    و

الـ    األشرطة  ء بنال  ت كوحدادم  تستخ  التي من  شراءها    .DNAالجديدة  يتم  عديد   أيضاو  ة من شركات 

 متخصصة. 
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 heat-resistant enzymeهو  تلك االنزيمات    رو من اشه  DNA Polymerase  البوليميرازانزيم   -4

Taq DNA polymerase    انزيم هو  المرتفعة    عاليو  للحرارة  من  و  المقاومة  بكتيريا المستخرج 

Thermus aquaticus  بيع الساخنة  الينا  فيتعيش    التيHot Springs.    و هذا االنزيم هو الذى يقوم

الـ   لألشرطة  النسخ  عمليةب من  العكس)  ′3 → ′5جاه  ت ا  في  DNA  المنفردة  ليس  ـ  ال   مستخدما  (و 

Primers  انطالقارتكاز و كنقطة . 

 

 

  DNA Polymeraseزيم  نهئى البيئة المناسبة لعمل او هو ذلك المحلول الذى ي  Bufferمحاليل الـ   -5
و الذى يمد التفاعل   KClيحتوى    Taq DNA polymeraseحالة    في. و  pH = 8.5 – 9و يكون ذو  

 .  Primer annealingالبادئات  تشيع ارتباط فيرا و الذى يلعب دو Kبالبوتاسيوم  

 

معملية -6 انابيب    مواد  االنابيب    PCR Tubesمن  لتلك  حوامل  ماصات    Racksو  دقيقة  و 

Micropipettes    الـ الجزء    Pipette tipsو  هو  باستمرار   امياألم)و  يستبدل  الذى  و  الماصة  من 

و    Eppiendorf 1.5  و انابيب يسحبها(    يمكن ان   التي ية  الكمحسب    أنواعو من عدة    استخدامهبمجرد  

 . كما هو موضح Mini Centrifugeصغير   مركزيطرد جهاز 
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لمكونات تبعا  و يمكن تغير نسب تلك ا استرشادياالعتبار ان ذلك  فيمع االخذ  ؛يلى كما PCRالـ و يتم اعدادا تفاعل 

 .  نسب ألفضلللوصول  المعمليبناء على التجريب  أيضالشركة المصنعة و لتعليمات ا
 

1 Sample (μl) 5 Sample (μl) 

5x Buffer 4 μl 20 μl 

2mM dNTPs  2 μl 10 μl 

20μM Forward Primer 0.4 μl 2 μl 

20μM Reverse Primer 0.4 μl 2 μl 

Taq DNA Polymerase 0.2 μl 1.0 μl 

H2O (upto 20μl) 12.0 μl 72 μl 

DNA Template  1 μl ------------ 

ن  الو ال  ان  ان يكنسى  المستخدم البد  بالمثال    ن معقم و ماء  المواد    أي و  ان   ها.عقيمتيمكن    التيمن  اننا البد  كما 

   من مصادر التلوث.  أي نمنعحتى  Glovesالمعملية  قفازات ال نرتدي

 
 هو موضح اكم PCRالنهاية يكون محتوي انبوبة الـ  في
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 هم؛ أساسيةثالثة خطوات ل التسلسليالتكرار  على PCRتقنية   عتمدتو 
ل  أوال الدنترة  DNA (ds denaturationtemplate  stranded DNA-Double  النوويلحمض  عملية 

denaturation):    م مما يودى الى فك االرتباط بين شريطى °96-  94حوالى    درجة الحرارة الىو فيها يتم رفع

 (. Annealing )االرتباطللخطوة التالية  األشرطةتاحت تلك من ثم ا و  DNA الـ

اشرطة الـ   سبق تصميمها على  التي Primers)االرتباط( و فيها يتم ارتباط البادئات  Annealing عملية الـ ثانيا

DNA  ( مفرد   في  أيالمنفصلة  خيط  ليس    DNA (ss-DNA)  Single strandصورة  صورة   فيو 

dsDNA).  درجة حرارة على    هذهالحرارة  م )تعتمد درجة  ° 60حدود    فيالخطوة على درجة حرارة    هذهتم  و ت

 كما سبق ذكره(. Pimersالـ 

ستخدام با  olymeraseNA PDى( و فيه يقوم انزيم  )التمدد االنزيم  extension Enzymaticالـ    عملية  الثثا

و ليس )  ′3 → ′5اتجاه    في  DNAلشريط   النسخ  يةعملها  منأ  يبد   التيو  انطالق    ارتكاز وكنقطة    Primersـ  ال

    .(العكس

 

او اكثر من ذلك بناء   دورة  30-20الخطوات الثالثة السابقة عددا من المرات )من    هذهو تكرر  

   . ( على العديد من العوامل 
 

 . و درجة حرارة التفاعل  فيعب  التال على  ون  عتمد ي  باألساسالخطوات الثالثة السابقة انهم    فيحظ  مالو كما هو  

 ؛التالي هذا المثال  نأخذ لتوضيح ذلك  ة التالية. ومستهدفلى الخطوة البدورها تدفع ا التي

التعبير  لتجربة    في الـ    الجينيدراسة  ال)   JAZ1لجين  الجينات  احد  الجاسمو هو  هرمون -ونيك  خاصة بحمض 

 االتية؛  ظروف التفاعلتم استخدام   NaClمن  مختلفة تركيزات تحت (  نباتي

 

Steps  الخطوات Temperature Time  

Initial Denaturation  94 الدنترة المبدئية °C 1 min  

Denaturation  94 الدنترة °C 1 min  

30 x Annealing 60 االلتحام °C 30 sec 

Extension or synthesis او تخليق التمدد  
 الجين 

72 °C 1 min 

Final Extension  ئي النهاالتمدد  72 °C 5 min  

Hold 12 أنهاء التفاعل °C ∞  
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 لخطواتدرجة الحرارة بين كل ا فياالختالف  رة الصو وضحو ت
  

 

 

 كما هو موضح   Thermocyclerرة من على جهاز الـ الصوو تكون 
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الحرا بدرجات  التالعب  فان  فمثال  دفع خطوة معينالى    أدىرة  فكما هو مالحظ  استخدم   في.  يتم  التفاعل  بداية 

المبدئ  الدنترة  حرارة    Initial Denaturation  يةخطوة  درجة  وام  ° 94على  دقيقة  لفك حدة  لمدة  ذلك  و  فقط 

وات ثة خطبعد ذلك الثال يأتير. راة التكعملي فيال تدخل   أيال تكرار الخطوة  هذه. و DNAطة( الـ خيوط )اشر

على درجة   Denaturationدنترة  التم  ت  خطوةاول    ففي.  (األحمرمرة )الخطوات باللون    30يتم تكرارهم    تيال

 و فيها يتم   Annealingحام  خطوة االلت   ذلك  يلي،  DNAطة( الـ  لفك خيوط )اشر  حدةلمدة دقيقة وام  °94حرارة  

الى   الحرارة  درجة  لمدة  °60خفض  ل  إعطاءبهدف  ذلك  و    ثانية  30م  على   Primersلـ  الفرصة  االلتحام  من 

رفع درجة الحرارة   مت و فيها ي  Extension or Synthesis  التمدد او البناء  طوةخيلى ذلك  ، ثم  DNAاشرطة  

تخليق الـ عن    لالمسئو)االنزيم    DNA Polymeraseيعمل عندها انزيم    التيدرجة الحرارة    هيم و  ° 72الى  

DNA  بانتهاء و  ت  كوني  (First cycle  ىاألول  الدورة)  الدورة  هذه(.  نسقدم  تخليق  من  خم  الحمض شريطة 

لدينا  ىبمعن .  Double-stranded DNA  المزدوج  النووي الدورة  ن  في  يكون   ( First cycle)  األولىهاية 

   .(قديمال شريطال ستخدامبا  بنائه)الذى تم  جديد  شريطكقالب للبناء( و  )الذى تم استخدامه قديم شريط

ذلك   ف  (Second cycle)  ية الثانالدورة    تأتىبعد  تكرار  و  يتم  درجة   Denaturationدنترة  ال  خطوةيها  على 

 و فيها يتم   Annealingحام  خطوة االلت   ذلك  يلي،  DNAالـ  (  طةلفك خيوط )اشر  حدةلمدة دقيقة وام  °94حرارة  

الى   الحرارة  درجة  لمدة  °60خفض  للـ    إعطاءبهدف  ذلك  و    ثانية  30م  االلت  Primersالفرصة  على من  حام 

رفع درجة الحرارة و فيها يتم    Extension or Synthesis  التمدد او البناء  طوةخيلى ذلك  ، ثم  DNAاشرطة  

تخليق الـ عن    لالمسئو)االنزيم    DNA Polymeraseيعمل عندها انزيم    التيدرجة الحرارة    هيم و  ° 72الى  

DNA  بانتهاء و  ت  ونكي  (Second cycle  لثانيةا  الدورة)  الدورة  هذه(.  نسقدم  تخليق  شريط خ م  كل  من  ة 

DNA  .لدينا  ىبمعن الدورة  ن  في  يكون  من    4  (Second cycle)  األولىهاية  ك  DNA  الـاشرطة   االتى؛ هم 

اس  قديمال  شريطال تم  للبناء)الذى  كقالب  االولى  في  تخدامهما  و  الدورة  تم    جديد ال   شريطال(   ستخدام با   بنائه)الذى 

رة الثانية الدو  فييتم استخدمهم كقوالب بناء    DNAمن الـ    ينط يشرالو هوالء    (ىمن الدورة االول  قديمال  شريطال

  ين طيشر لاالى    باإلضافةمن الدورة الثانية    ينجديد   ينيطشر نحصل على  ذلك  و علية يتم مضاعفة كل شريط و ب

تم استخدامهم كقوالب بناء  الذ  التك  فيى  يتم  الثانية. و هكذا   في   التيو    دورة  30ان نكمل  الى    راربداية الدورة 

 راتدو  5. فبعد  PCRعدد دورات الـ    هي  nحيث ان    n2ى  تساو  DNAالـ    عدد نسخ منتها نحصل على  نهاي 

 . الصورة التالية فيكما  و هكذا DNAرطة من الـ اش من  32يعنى   52كان  PCRمن 
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ة لجين او جزء من  )سواء كانت راجع DNAمن الـ  مضخمة ةيصبح لدينا قطع PCRبعد انتهاء تفاعلى الـ 

جهاز  باستخدام  عدة طرق أهمهاعنها بيمكن الكشف عن    التيو  Ampliconى تسم  التيو  (النوويالحمض 

 الصورة فيكما  Agarose Gel Electrophorsisاالجاروز الكهربائي على الفصل 

 
 

 Agarose Gel زهالجسالب الشحنة باتجاة القطب الموجب  DNAالكهربائية لـ  هجرةلاو الذى يعتمد على 

Electrophorsis   لتاليةالصورة ا فيكما  الكهربيعند التوصيل . 
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تلك   يمكن ان نرى  Ampliconsالـ    قطععلى حسب شدة التيار المستخدم و طول    تختلفية معينة  مدة زمنو بعد  

Amplicons  باستخدام جهازGel Documentation System .كما هو موضح  

 
 

 الصورة التالية  فيكما  Ampliconsالـ  عقط او  Bandsخير نحصل على الـ اال فيو 
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دراسة التعبير هو  هذو الدراسة كان الهدف    في.  ألجرائها  العلمي  األساس  أواللصورة علينا ان نفهم  و لنفهم تلك ا

 ختلفة م  تركيزات تحت  (  نباتيهرمون  -ونيك  خاصة بحمض الجاسمو هو احد الجينات ال)   JAZ1لجين الـ    الجيني

ت )كما هو موض   NaClمن   الى  بدا من  ح  لفهم    يد(.  وريموالر من الصوديوم كل مل  200صفر  ذلك  ميكانيكية و 

الجاس عمل   الملومونيك تحت  هرمون حمض  تم عزل  .  حةاجهاد  قد  عنب. الصنفين من  من خاليا    RNAحيث 

هو    Vitis rupestrisهو    األولالصنف   المقاومة    اصلو   Vitisهو    ثانىاللصنف  ا  بينما   وحةلللممتوسط 

riparia    لجين    الجينيالتعبير  حالة زيادة    فيه  نفا  بالتاليو  .  وحةلللمحساس    اصلو هوJAZ1    اجهاد  تحت

وية بمقاومة اجهاد معننى ان لهذا الجين عالقة  الصنف الحساس يع  فيالصنف المقاوم و عدم زيادة    فيالملوحة  

و    فيالملوحة   )بشكل خاص(  العنب  ) النبى  باق   فينبات  عام(.  اتات  زاد    بشكل  ما حدث، حيث  هذا  التعبير و 

ذلك قل مليموالر و بعد    155و    120بشكل مطرد مع زيادة تركيز الصوديوم كلوريد حتى    JAZ1لجين    الجيني

 جدا من الملوحة. مع التركيز العلى 

 

 

 ح و التوفيق التمنيات بالنجافاكهة مع  انتهت حماضرات تربية ال 

 ضا و شعبا حفظ اهلل مصر ار 

 

 

 
 

 


