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انتًريٍ األٔل (َ 5قط)
ذؼرثش عالعم انطًش َٕػا يٍ انغالعم انعثهٍح انحذٌصحٔ ،ذشٓذ ظٕاْش ظٍٕنٕظٍح تاغٍُح ْايح ٌُشأ ػُٓا ذك ٌّٕ صخٕس
يرحٕنح ٔصخٕس صٓاسٌح (تشكاٍَح ٔتهٕذٍَٕح) .يٍ خالل ػرض ٔاضر ٔيُظى تط ّرق إنى:
 شالز يًٍضاخ ظٍٕنٕظٍح نغالعم انطًش؛ ()ٌ 1
 يؤ ّشش ٌٍْ دانٍٍ ػهى حذٔز ظاْشج انطًش ؛()ٌ 1
 كٍفٍح ذك ٌّٕ انصخٕس انًرحٕنح ٔانصٓاسٌح انًرٕاظذج فً عالعم انطًش)ٌ 3(.

انتًريٍ انثبَي (َ 5قط)
إلتشاص أًٍْح انطالح ٔيصذسْا فً َشاغ انركاشش انخهٕي ػُذ انخًٍشج  ( Saccharomyces cerevisiaeفطش أحادي
انخهٍح)َ ،مرشغ انًؼطٍاخ اَذٍح:
 -Iفً ػهثح تٍرشي ،ذى ّصسع عالنرٍٍ  Pٔ Gيٍ ْزِ انخٍشج فً ٔعػ صسع يالئى دسظح حشاسذّ شاترحٌ ،حرٕي أعاعا ػهى
 5%يٍ انكهٍكٕص ٔكًٍح ٔافشج يٍ شُائً األٔكغعٍٍ .ذثٍٍ انٕشٍمح  1حانح انضسع فً انضيٍ ٔ tOفً انضيٍ  .tكًا ي ّكُد
انًالحظح انًعٓشٌح يٍ سصذ يظٓش انًٍرٕكُذسٌاخ فً خالٌا خًائش كم يٍ انغالنح ٔ Gانغالنح ٔ Pذؼذادْا .ذًصم انٕشٍمح 2
انُرائط انًحصهح.
*يغرؼًشج خًائش
انغالنح G

*يغرؼًشج خًائش
انغالنح P

حانح انضسع فً انضيٍ t

* ذُرط كم يغرؼًشج ػٍ ذكاشش خالٌا انخًٍشج.

صسع انغالنح G

صسع انغالنح P

حانح انضسع فً انضيٍ t0
انٕثيقت 1
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يٍرٕكَٕذسٌاخ
راخ أػشاف
غٍش َايٍح

فعٕج
يٍرٕكَٕذسٌاخ
راخ أػشاف َايٍح
خهٍح خًٍشج انغالنح P
خهٍح خًٍشج انغالنح G
1µm

َٕع خاليب انخًبئر
ػذد انًيتٕكُذريبث

انخالٌا G

انخالٌا P

 15فً كم خهٍح ذمشٌثا

يٍ  4إنى  5فً كم خهٍح ذمشٌثا

انٕثيقت 2
 - 1تؼذ ٔصف حانح انضسع فً انضيٍ ٔ ،tيقبرَت يظٓش انًٍرٕكُذسٌاخ ٔأػذادْا ػُذ خالٌا انخًائش  ، P ٔ Gصغ فشظٍح
ذفغّش َرائط انضسع انًالحظح فً انٕشٍمح )ٌ 2.5(.1
 -IIذغرطٍغ خالٌا انخًائش أٌ ذغرؼًم يادج  (triphényl-tétralozium) TP-TLيكاٌ األٔكغعٍٍ كًرمثم َٓائً إلنكرشَٔاخ
انغهغهح انرُفغٍح فً انًٍرٕكُذسٌاخ ،حٍس ٌخرضل  TP-TLإنى يش ّكة أحًش .تؼذ ٔظغ  TP-TLفٕق يغرؼًشاخ خًائش
انغالنرٍٍ ٔ Pٔ Gلٍاط كًٍح  ATPانًُرعح يٍ غشف كم عالنح ٔحغاب يشدٔدْا انطالً ذ ّى انحصٕل ػهى انُرائط انًثٍُح
فً انٕشٍمح .3
يغرؼًشج خًائش P
غٍش يهَٕح تاألحًش

ػذد خسيئبث ATP

انًُتَدت اَطالقب يٍ
ْذو خسيئت ٔازذة
يٍ انكهيكٕز

انًردٔديت
بـ %

P

2

2

G

38

40

انسالنت

يغرؼًشج خًائش G

انٕثيقت 3

يهَٕح تاألحًش

4
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ْ -2م تؤكذ ْزِ انُرائط صحح انفشظٍح انرً صغرٓا إظاتح ػٍ انغؤال 1؟ػهّم إظاترك)ٌ1.5(.
 -3فً ظٕء يا عثك ٔيكرغثاذكّ ،
نخص كٍفٍح حصٕل خالٌا انخًائش  P ٔ Gػهى انطالح انعشٔسٌح نركاششْا)ٌ1(.
انتًريٍ انثبنث (َ 5قط)
إلتشاص آنٍح ٔيشاحم ذؼثٍش انخثش انٕساشً داخم انخهٍح َمرشغ انًؼطٍاخ اَذٍح:
ٌ -Iؼرثش انًٓك ػاْح ٔساشٍح َاذعح ػٍ غفشج ذصٍة انًٕسشح انًغؤٔنح ػٍ ذشكٍة صثغح انًٍالٌٍٍَ .رى ّ ذشكٍة ْزِ انصثغح
فً تششج اإلَغاٌ ٔفشْ ِٔ انحٍٕاَاخ يٍ غشف خالٌا يرخصصح ٔفك انغهغهح انرفاػهٍح :
انتيرٔزيٍ

1

3

2
L . dopaquinone

L . dopa

انًيالَيٍ

ٌحفض أَضٌى انرٍشٔصٌُاص انرفاػهٍٍ ٔ ،2 ٔ 1ذُعى ػٍ ػذو ذشكٍثّ (أٔ ذشكٍة ذٍشٔصٌُاص غٍش ػاد) اإلصاتح تانًٓك.
ًٌصم انشكم (أ) يٍ انٕشٍمح  1يررانٍح ٍَكهٍٕذٍذاخ ظضء يٍ انششٌػ انًُغٕخ نهًٕسشح انًغؤٔنح ػٍ ذشكٍة أَضٌى ذٍشٔصٌُاص
ػادًٌٔ ،صم انشكم (ب) يٍ َفظ انٕشٍمح يررانٍح ٍَكهٍٕذٍذاخ ظضء يٍ انششٌػ انًُغٕخ نهًٕسشح انًغؤٔنح ػٍ ذشكٍة أَضٌى
ذٍشٔصٌُاص غٍش ػاد.
رقى انٕزذاث انريسيت :
انشكم (أ) :
انشكم (ة) :

79
TCG
TCG

78
TGG
TGG

77
CCT
CTT

76
TCC
TCC

75
GTC
GTC

يُحى انمشاءج
انٕثيقت 1
ذثٍٍ انٕشٍمح  2ظضءا يٍ ظذٔل انشيض انٕساشً:
انٕزذة انريسيت

األزًبض األييُيت انًقببهت نٓب

CAG

( Glnغهٕذايٍٍ)

AGG

( Argأسظٍٍٍُ)

GGA

( Glyغهٍغٍٍ)

GUA

( Valفانٍٍ)

ACC

( Thrذشٌٍٍَٕ)

UAA

تذٌٔ يؼُى

AGC

( Serعشٌٍ)

GAA

( Ac. Gluحًط غهٕذايٍك)
انٕثيقت 2

 - 1تؼذ تسذيذك نًررانٍح األحًاض األيٍٍُح نعضء أَضٌى انرٍشٔصٌُاص انؼادي ٔظضء أَضٌى انرٍشٔصٌُاص غٍش انؼادي ،استُتح
يصذس اإلصاتح تؼاْح انًٓك)ٌ 2( .
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 -IIنًؼشفح كٍفٍح اَرمال صفرً نٌٕ ٔغٕل انضغة يٍ ظٍم َخش ػُذ انكالبَ ،مرشغ دساعح انرضأظٍٍ اَذٍٍٍ :
 أػطى انتسأج األٔل تٍٍ ركش ري يظٓش يهٌٕ ٔصغة لصٍش [ٔ ]c+,s+أَصى راخ يظٓش أيٓك ٔصغة غٌٕم []c , sظٍال  F1يكَٕا يٍ ِظشاء راخ يظٓش يهٌٕ ٔصغة لصٍش[.]c+,s+
 أػطى انتسأج انثبَي تٍٍ أفشاد انعٍم  F1فًٍا تٍُٓى ظٍال  F2يكَٕا يٍ: 89 +ظشٔا تًظٓش يهٌٕ ٔصغة لصٍش
 31 +ظشٔا تًظٓش يهٌٕ ٔصغة غٌٕم
 29 +ظشٔا تًظٓش أيٓك ٔصغة لصٍش
11+ظشٔا تًظٓش أيٓك ٔصغة غٌٕم
ســر كٍفٍح اَرمال انصفــرٍٍ انــٕساشٍرٍٍ
 – 2ببستــغالل َرائط انرضأظــٍٍ األٔل ٔانصــاًَ ٔيغرؼٍُا تشثكح انرضأض ،فــ ّ
انًذسٔعرٍٍ)ٌ 2.5( .
ٔظشاء تًظٓش يهٌٕ ٔصغة
 – 3بيٍّ األًٍْح انٕساشٍح نهظاْشج انًغؤٔنح ػٍ ظٕٓس ِظشاء تًظٓش أيٓك ٔصغة لصٍشِ ،
غٌٕم)ٌ 5.5( .
انتًريٍ انرابغ (َ 5قط)
ٌشذثػ ذهٕز انرشتح ٔان ًٍاِ انعٕفٍح تأَشطح اإلَغاٌ انفالحٍح ٔانصُاػٍح انرً ذؤدي إنى ذغٍش فً ذشكٍثًٓا انفٍضٌائً
ٔانكًٍٍائًٌ ٔ .ؤشش اسذفاع ذشكٍض تؼط انًكَٕاخ انكًٍٍائٍح كانُرشاخ ٔأيالغ انثٕذاعٍٕو فً انرشتح ٔانًٍاِ انعٕفٍح ػهى
حذٔز انرهٕز .نفٓى ْزا االسذثاغ ٔذأشٍش َٕع يٍ انضساػاخ فً يؼانعرّ َمرشغ انًؼطٍاخ اَذٍح:
 ذى لٍاط يمادٌش انُرشاخ فً انًٍاِ انعٕفٍح نًُاغك يخرهفح (انٕشٍمح .)1انًُطقت
غببت قذيًت
يُطقت يتؼذدة انسراػبث ٔانًٕاشي
يُطقت راث زراػت كثيفت
يُطقت فالزيت شبّ زضريت
يُطقت صُبػيت ٔزضريت

ػذد انُقط
انًذرٔست
30
30
200
50
20
انٕثيقت 1

زذٔد تركيس انُتراث
في انًيبِ اندٕفيت
بـmg/L :
8–5
19 – 3
135 – 15
155 – 25
155 – 25

ػتبت خٕدة انًبء
ببنُسبت نهُتراث بـ:
mg/L
55

سر اسذثاغ ذهٕز انًٍاِ انعٕفٍح تأَشطح اإلَغاٌ)ٌ 1.5( .
 - 1اػرًادا ػهى انٕشٍمح  ،1ف ّ
 ي ّكٍ لٍاط يؼذالخ األيالغ انًؼذٍَح انًفمٕدج فً ذشتح حمهٍٍ يضسٔػٍٍٔ ،يؼذالخ ذشكٍض األيالغ انًؼذٍَح فً يٍاِانصشف نكم يٍ ْزٌٍ انحمهٍٍ ،يٍ انحصٕل ػهى انُرائط انًثٍُح فً انٕشٍمح .2

األيالذ انًؼذَيت
 أيالذ انُتراث أيالذ انفٕسفبث -أيالذ انبٕتبسيٕو

يؼذالث األيالذ انًؼذَيت انًفقٕدة
بـ ()Kg/ha
في تربت زقم ررة
في تربت
زقم ررة َٔببث Ray-grass
22
31
0,7
0,2
11
43
انٕثيقت 2

 - 2قبرٌ انُرائط انًحصهح تانُغثح نهحمهٍٍ انًضسٔػٍٍ)ٌ 2( .
 - 3استُتح ذأشٍش َثاخ  Ray-grassػهى ذهٕز انرشتح)ٌ 1.5( .

يؼذالث تركيس األيالذ انًؼذَيت في ييبِ
انصرف بـ ()mg/L
نسقم ررة

نسقم ررة َٔببث Ray-grass

77
0,051
10,6

6,1
0,077
2,9

