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  مقدمة
الثورة العلمية الرابعة من العلوم الحديثة التي قادت إلى تغيرات موجهة في  وهيالحيوية اصبحت التقنية    

في استخدمت التقنية الحيوية بكثرة فقد القطاع الزراعي. الكثير من نواحى الحياة المختلفة وبصفة خاصة 

 من خالل التقنيات الحديثة لرفاهية البشرية.الكائنات الحية  وتعظيم انتاجيةاالستفادة من المخلوقات الحية 

للتعرف على االختالفات الوراثية  يستخدمها الباحثون في التقنية الحيوية ومكوناتها أداةتبر المادة الوراثية وتع 

التقنية  لذلك تعتبر ،الجينات وعزل وتوصيفالجينية للصفات  وتحديد المواقعالوراثي للكائنات  وتحديد التنوع

وجودة  وتحسين إنتاجيةلدراسة التنوع الوراثي  وتربية النباتعلم الوراثة محل اهتمام الباحثين في الحيوية 

 الزراعية. المحاصيل

لكشف اعن طريقها  حيث المحاصيلاستخدمت الدالئل الجزيئية في برامج تربية التقنية الحيوية ومن أهم أدوات  

األصول الوراثية ألهم المحاصيل  توصيفيمكن كما  المسئولة عن صفات معينة واالنتخاب لها عن الجينات

من تقل الصفات الوراثية  مكنيمثل التحوير الوراثي أحد أدوات التقنية الحيوية التي تكما االقتصادية وحفظها. 

لآلفات واإلجهاد البيئى مثل مقاومة تحمل جينات نتاج أصناف من المحاصيل ايتم  ومن خاللهابين الكائنات 

 . الملوحة والجفاف

  ت المعملمكونا
 ثالث مجموعات بحثية:  الحيوية  التقنية يضم معمل     

 Molecular Genetic and Molecular الدالئلل الجزيئيدةو الوراثة الجزيئية مجموعة  -

Markers Unite   

 Genetic engineering and Tissue زراعددة اسجةددجة الهنالسددة الوراثيددةمجموعددة  -

Culture  Unite                       

   Molecular Breedingمجموعة التربية الجزيئية  -

 المختلفدة والتدت تةدتخالى فدت تعلديم  دال  التقنيدة الحيويدةفدرو   المجموعدات هده وتغطدي 

هده  تعمدل العمليدة  ممدا  علت التطبيقات المختلفة المفيالة لهم مد  الناييدة التخصص والتالر 

أبحاث  تنفيهخالل م  الالراسات العليا  وتأهيل  ال  فت إجراء البحوث العلميةالمجموعات 

 علمية متقالمة 
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  أهداف المعمل
 

باستخالاى  الحقليةالمحاصيل  وأصنافلةالئت  او الوراثت ودراسة التنو  الحيوي التوصيف الجزيئي  1

 الجزيئية الالئلل 

   QTLs الوراثية  المواقع لتحاليال  وتطوير بادلات للكشف عنها   Microsatellites التطوير ودراسة   2

أصناف المحاصيل  فيالمرتبطة بصفات الجودة والظروف المناخية الغير ماللمة مثل الحرارة والجفاف 

   الحقلية

 المحصول لصفات الجودة بواسطة زراعة المتك ويبو  اللقاحتحةي  بعض سالئت القمح عالية   3

 والالئلل الجزيئية 

 لها  الجيني ودراسة التعبير البيئيعزل الجينات المةئولة ع  صفات المقاومة لإلجهاد   4

لجينات المةئولة ع  الجفاف تحةي  بعض سالئت القمح عالية المحصول ع   ريق النقل الجينت ل  5

 جروبامتريم بواسطة ائوالملوية 

 

 

 الخدمات التي يقدمها المعمل
 او جينات او جزء منها( اتمعرفة م  التتابع )قطعزويال بنوك الجينات العالمية بالمواد الوراثية ت -1

الالزمدة لتنفيده  الحيويةتزويال  ال  الالراسات العليا بالفرص التعليمية التي تربطهم بأيالث التقنيات  -2

   أبحاثهم

  أعضاء هيئة التالريس في مجال التقنية الحيويةتوفير الخبرات العلمية سقةاى الجامعة و -3

 االهتمامات البحثية
 المختلفة برامج التربية فياجتاج جباتات ايادية العالد الكروموسومت المتضاعفة ئستخالامها  -

الحددرارة( مدد  النباتددات البريددة  -الملويددة -المةددئولة عدد  تحمددل ائجهدداد البيئددت ) الجفددافالجينددات عددزل  -

 يل ائستراتجية وجقلها للمحاص

 عمل خريطة وراثية للجينات المةئولة علت مقاومة النيماتودا فت القمح وعزلها -

 التقنيات المتاحة

 عزل المادة الوراثية م  الكالنات الحية (DNA ,RNA). 

 تفاعل البلمرة المتةلةل PCR. 

  تقنيةتقنيات الالئلل الجزيئية المختلفة( RAPD تقنية SRAP تقنية SSR و ISSR.) 

  تحليل  رز البروتي  الكلت بواسطة الهجرة الكهرباليةElectrophoresis   Protein 

  تفاعل البلمرة المتةلةل الوقتتReal Time-PCR  
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  قياس التعبير الجينت وتحاليال الجينات المةئولة بواسطةMicro- array 

  عمل مكتبة وراثية للجيناتCDNA Library  

  النقل الجينتGene Transfer  

 زراعة المتك ويبو  اللقاح إلجتاج النباتات ائيادية العالد الكروموسومت المتضاعف 

 الفريق البحثي
 

 aaldoss@ksu.edu.sa           رئيس الفريق البحثى()عبالهللا عبالالعزيز الالوس أ د   1

 محمال ججيب برماتد  أ   2

 الحصايرى  عفيف محمودد    3

 غازى اهيم ابر عبالالحليم د    4

 محمال عادل زمرى د    5

 عادل الشافعت د    6

 الفنيون
 ايمال علت عبالالرييم  1

 وليال رمضان  2

 محمال المطرودى  3

 محمال المطلق  4

 ايمال باسم   5

 طالب الدراسات العليا
 عيال أبراهيم  1

 عمرمصطفت عز   2

 العتيقخالال  الل   3

 محمال سعيال جاجي  4

 منور منظور أيمال  5

 المشاريع البحثية

العربية  المملكةالقمح بالنامية في حقول التوزيع الوراثي لعشائر الهيبان المقاومة للمبيدات و -
 السعودية.

   لصفة المقاومة للنيماتودا    QTLتحاليال المواقع الوراثية وعمل خريطة   -

لدبعض الصدفات المحصدولية المرتبطدة     QTLتحاليدال المواقدع الوراثيدة وعمدل خريطدة   -

  اء فترة امتالء الحبو  فت القمح نلتحمل للحرارة اثبجينات ا

المحصدددولية لدددبعض الصدددفات     QTLتحاليدددال المواقدددع الوراثيدددة وعمدددل خريطدددة   -

المرتبطة بجينات التحمل للجفاف لتطوير اصناف القمدح الةدعودية للتحمدل  والفةيولوجية

 للجفاف 

 للجفاف فت القمح  لتحةي  التحملتقنيات الالئلل الجزيئية و رز الحقل المظهرية  -

mailto:aaldoss@ksu.edu.sa
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لددبعض الصددفات المحصددولية وصددفات  QTLتحاليددال المواقددع الوراثيددة وعمددل خريطددة   -

  الجودة والخبز فت القمح تحت ظروف ائجهاد الحرارى 

ثيدا التدت تحمدل  فك رموز ائليات المنظمة لتحمل ائجهاد البيئت فت النباتدات المعاللدة ورا -

 A. littoralisم  العشب المحلت  ALSAP     جي  

اجتاج وتوصيف اجةاى مضادة ايادية الةلةلة وأجةاى جاجويدة ددال تجعدال اورال البندالورة  -

 الةوداجت مخطوة اولت جحو هنالسة جباتات مقاومة للمرض 

اجتدداج وتحليددل اجةدداى مضددادة معاللددة ئسددتخالامها لمقاومددة فيددرس التبددرق  ائصددفر علددت  -

 ( ( ZYMVالكوسة الخضراء
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 قائمة بأجهزة المعمل
 

 

   
 

 ( Centrifugeالمرمزي )  جهاز الطرد

 

 Gelجهاز التفريال الكهربالي باستخالاى هالى ائجروز ) 

electrophoresis) 

 

جهاز مضاعفة الحامض النووي المتالرج 

 PCR Gradientالحرارة 

 
 

 

 PCRنووي جهاز مضاعفة الحامض ال       الماء  وتعقيم جهاز تقطير                  جهاز تقطير وتعقيم الماء      

 

 
 

  Incubator ضان لنمو البكترياي (Ice makerجهاز اجتاج ثلج ) 
 

 Ultra freezerدرجة مئوية( 66-فريزر  )
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 pH meterجهاز تقالير الحمودة 

 

 Nanodropجهاز تقالير ممية الحامض النووي

spectrophotometer 

 

 Gel documentation systemجهاز توثيق الجل

   

              PCR  Electroporation    مابينة معقمة لتحضير تفاعل

  

 ميزان              

 
  

ELISA Plat Analyser  

 

 

 

 

 

    PCR الوقتت  جهاز مضاعفة الحامض النووي
Real- time PCR 

جهاز الشرالح المالمجة لتقالير 

التعبير الجينت                     

Micro Array       
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   مابينة تعقيم لزراعة ائجةجة

   

   

   

   

 

   

 


