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 تحليل و إدارة المخاطر في بحوث العلوم الحياتية

Based on the article by Ejaz, M, et al. “Genetic Variation for 

Markers Linked to Stem Rust Resistance Genes in Pakistani Wheat 

Varieties.” Crop Science. 2012; 52: 2638-26481. 
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 .عبدالعزيزروان خصاونة، و : قام بترجمتها الى اللغة العربية
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3 

2 

1 

3 

 
               األهداف التعليمية 

 
 

 

 

 

مهارات التفكير بشكل عقالني ومنطقي حول المخاطر واستراتيجيات تنمية 

 التخفيف من المخاطر الالزمة في البيئة العلمية الخاصة بك؛

 

قدرتك على تحديد استراتيجيات إدارة المخاطر والمناهج التي تقلل من تعزيز 

تلك المخاطر التي تم تحديدها مع المحافظة على الجودة العالية وفوائد األنشطة 

 العلمية؛

 

 .إطار تحليل المخاطر على األنشطة العلمية الخاصة بك أو بزمالئكتطبيق 

 



 

 توقعات المشاركين
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أنواع مختلفة من المخاطر المرتبطة بالمختبرات، والعمل الميداني، والبحوث الصحية  تعريف  -1

 .العامة

 

 :تحديد المخاطر، والتقييم، واإلدارة، والتواصل، بما في ذلك: تحليل المخاطر -2

كيفية تحديد وتقييم المخاطر من خالل النظر في احتماالتها الممكنة، وعواقبها، وفوائدها مقابل -     

 .المخاطرالناتجه من تلك األنشطة البحثية

 .  استراتيجيات إدارة المخاطر-     

 .لمن، ومتى، وكيف يتم توصيل المخاطر-     

 

 .كيف تطبق إطار تحليل المخاطر على األنشطة العلمية الخاصة بك -3

 

 

 

 

  

 بنهاية  هذا التمرين، سوف يكون لديك إلمام ب
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 القواعد األساسية للمشاركة
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 .قبل بدء هذا التمرين، يجب أن يقرأ المشاركون المقالة الخاصة بهذا التمرين

 

 .حول المقالة المستخدمة في قضية الدراسةأسئلة  اسأل المدرس لتوضيح أي 

 

ركز على فهم وتحليل المخاطر المتنوعة الموجودة في البحث بدال من نقد الطرق 

 .المستخدمة أو الخيارات البحثية للمؤلفين

 

على سبيل المثال، . تفاعل مع االخرين بطريقة تشجع التواصل المفتوح وتبادل األفكار

 .استمع إلى أفكار الجميع باحترام

 

قد تريد تدوين المالحظات الخاصة بك لتعزيز قدرتك على المشاركة بفاعلية في هذا  

 .  النشاط التدريبي

 

 

 



  قائمة مصطلحات الخطر
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وثيقة : العلوم الحياتية المسؤولة عن األمن الصحي العالمي -هذه التعريفات من منظمة الصحة العالمية 
 .إرشادية

 أخالقيات علم األحياء•

 المخاطر البيولوجية•

 المخاطرتقليل •

  السالمة البيولوجية للمختبر•

 األمن البيولوجي للمختبر•

 االستخدام المزدوج لبحوث العلوم الحياتية•

 التميز البحثي•

 

 :مفاهيم إضافية•

 حماية الكائنات البشرية•

 حماية الحيوانات•

التنفيذ / البحوث المسؤولة •

 المسؤول للبحوث
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  إطار تحليل المخاطر

 :مراجعتك للمخاطر ستتبع هذه المراحل األربعة
 .تحديد المخاطر 

 

 تقييم المخاطر 

 

 إدارة المخاطر

 

 .أو اإلبالغ عنها/ إيصال المخاطر

 



  

  تحديد المخاطر( 1 تقييم المخاطر( 2

 
العملية التي من خاللها يأخذ الباحثون بعين اإلعتبار 

جميع المخاطر الداخلية والخارجية، والتنظيمية 

 .الممكنة

 

 

 :اطرح هذا السؤال

  ما هي المخاطر المحتملة المرتبطة بالبحث؟•

 

العملية التي من خاللها يحدد الباحثون الموارد 

الالزمة و يأخذون بعين اإلعتبار توصيات السالمة 

 .األمن البيولوجي/ األحيائية 

 

عملية تقييم المخاطر الناتجة من "تعرف أيضا ب 

أخطار، مع األخذ بعين االعتبار مدى كفاية الضوابط 

الموجودة وتحديد ما إذا كانت هذه  المخاطر مقبولة 

 (OHSAS 18001: 2007)." أم ال

 

 :اطرح هذه األسئلة

 ما مدى احتمال حدوث المخاطر؟•

ما هي العواقب المحتملة في حالة حدوث •

 المخاطر؟

 هل المخاطر تفوق الفوائد؟•
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  إدارة المخاطر( 3

/ العملية التي من خاللها ينظر الباحثون في األنظمة 

اإلرشادات ، والتدريب، وقضايا االلتزام بإجراءات 

 .العمل القياسية

 

 :اطرح هذا السؤال 

ما هي استراتيجيات إدارة المخاطر التي يمكن •

أن تقلل من احتمالية حدوث المخاطر أومن 

 عواقب تلك المخاطر في حال حدوثها؟

 

الحواجز المادية ، وتدريب : االستراتيجيات الممكنة

أو / األفراد أو التدقيق، األنظمة والقوانين، و

 التجارب البديلة

 

 

العملية التي من خاللها ينظر الباحثون في  

استراتيجيات التواصل، وقضايا عدم االمتثال 

 .التعديل/ وعمليات الموافقة 

  

 :اطرح هذه األسئلة

ماهي المخاطرالتي ينبغي إبالغها للجنة •

األخالقيات أو لجان مراجعة البحوث األخرى 

 قبل بدء المشروع؟

ما هي المخاطرالتي ينبغي إبالغها للمشاركين •

في البحوث أو الزمالء من الباحثين خالل 

 المشروع البحثي؟

التي قد تنتج من ( إن وجدت)ما هي المخاطر •

 تقاسم البيانات البحثية أو النتائج؟

ما هي االستراتيجيات التي يمكن استخدامها •

 لتقليل هذه المخاطر؟
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أو / المخاطرتوصيل ( 4

  اإلبالغ عنها 



 مخطط تحليل المخاطر
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 قضية للدراسة

التغيرات الوراثية للعالمات المرتبطة "

بجينات مقاومة صدأ القمح األسود في 
 ."أصناف القمح  الباكستاني

Ejaz, M, et al. “Genetic Variation for Markers Linked to Stem Rust 

Resistance Genes in Pakistani Wheat Varieties.” Crop Science. 2012; 52: 

2638-2648. 
 



 الخطوط العريضة لقضية الدراسة
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 الفرضية/ سؤال البحث : 1الجزء 

المعلومات األساسية  -نظرة عامة : 2الجزء   

طريقة البحث: 3الجزء   

تحليل المخاطر في المقالة البحثية : 4الجزء   

واالستنتاجاتنتائج البحث : 5الجزء    



 الفرضية/ سؤال البحث 

هذا . صدأ الساق هو مرض يصيب النباتات ينتج عن عوامل ممرضة تدعى بوسينيا جرامينيس•

و يسبب خسائر في المحصول . العامل الممرض يصيب نباتات القمح الشائعة والنباتات القريبة لها

 .٪50بنسبة 

 

استخدام العالمات الجزيئية . العديد من العالمات الجزيئية ترتبط بجينات مقاومة صدأ الساق•

للكشف عن الجينات المقاومة لألمراض في القمح يمكن استخدامه للمساعدة في انتقاء البذور 

 .وتربيتها

 

يتوفر معلومات محدودة عن وجود أو عدم وجود جينات مقاومة لصدأ الساق في القمح الربيعي •

 .الباكستاني

 

اقترح المؤلفون تحديد جينات المقاومة الرئيسية في أصناف القمح الربيعي الباكستاني باستخدام •

 .عالمات الحمض النووي لجينات مقاومة صدأ الساق في نبات القمح

 

 

 

 

 :  فرضية البحث
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  المعلومات األساسية:نظرة عامة

 

 ،1960sطور صدأ ساق القمح إلى سالح بيولوجي من قبل الواليات المتحدة في عقد الستينات •

  1980s.واالتحاد السوفياتي، والعراق في عقد الثمانينات

 

باستخدام تعريف أوسع لألمن البيولوجي، حماية القمح من الصدأ مهم اقتصاديا بسبب األمراض •

 .أو التجارة والتبادل التجاري/التي يمكن أن تؤثر على المحصول وجودته، و

 

 .ؤدي إلى مخاوف بشأن األمن الغذائيتبصدأ الساق  المسبب  تسببالعوامل الممرضة التي  فوعة•

 

 صدأ ساق القمح
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  المعلومات األساسية:نظرة عامة
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 ساللة صدأ الساق Ug99 تسبب خسارة تصل إلى

 على الرغم من أن ساللة . المحصول٪ من 90

Ug99  لم تظهر بعد في الباكستان، اال أنها قد تمتد

بعض سالالت صدأ الساق . إلى باكستان عبر إيران

في السند و محافظات البنجاب الجنوبية أصبحت 

 .أكثر ضراوة

 ظهرت ساللةUg99  أول مرة في أوغندا في عام

وانتشرت في جميع أنحاء شرق أفريقيا  1999

وتم التنبؤ بانتشارها إلى . واليمن والسودان، وإيران

 .شمال أفريقيا والشرق األوسط وآسيا وخارجها

 من أصناف القمح عرضة 90ما يقرب من ٪

 . Ug99لساللة 

 نورمان ا المشهور الدكتور ، العالم 2005في عام

 ”العالمية للصدأ بورلوجمبادرة “أسس  بورلوج

 . Ug99 للمساعدة في مكافحة ساللة

 

 Ug99ساللة 

Photo Credit: Sing, RP e al, 2011 

 

Ug99 Wheat Rust 

Photo Credit: Petr Kosina/CIMMYT 



  المعلومات األساسية:نظرة عامة 

 

جين لمقاومة صدأ الساق في القمح والنباتات البرية القريبة  50يوجد أكثر من •
 .لها

 

غير SR2ومع ذلك، فان . معظم جينات المقاومة خاصة بسالالت ممرضة معينة•
يبطئ الصدأ، مما قد يمنع  SR2 ". مقاومة دائمة"مختص بساللة محددة ويوفر 

 .(USDA)من فقدان كبير في الغلة خالل األوبئة الشديدة 

 

 فعالة ضد ساللة ،SR35و  SR2 عدة جينات مقاومة لصدأ الساق، بما في ذلك •
.Ug99   اثنين من الجينات-SR24 و -Sr36  أظهرا مقاومة لسالالتUg99 

 .األولية ولكن ليس للسالالت الحديثة األكثر ضراوة

 

 

 

 الجينات المقاومة لصدأ الساق
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  المعلومات األساسية:نظرة عامة

 

األساليب التقليدية لفحص جينات مقاومة صدأ الساق ليست مثالية ألنها تتطلب •

 .إصابة النباتات بالعامل الممرض لتحديد الجينات المقاومة

 

 .يمكن استخدام عالمات الحمض النووي لتحديد الجينات المقاومة لألمراض•

 

 تحسين النوع النباتيالتكنولوجيا التي تجمع تحديد العالمات الجزيئية مع  •

 .مكنت من اإلدخال المتزامن للجينات في النباتات -”التحسين الجزيئي" -  •

 

 

 

 العالمات الجزيئية ومقاومة األمراض

 

17 



 طريقة البحث

صنف من القمح من مركز البحوث  117تم الحصول على بذور من : جمع العينات النباتية •

أسابيع من  4-2وتمت زراعة بذورمن كل صنف جيني، وبعد . الزراعية الوطني الباكستاني

 .النموتم حصد األنسجة الورقية من النباتات

 

تم استخراج الحمض النووي الجيني من عينات األوراق : استخراج الحمض النووي الجيني•

هاون )والفيزيائية ( بروميد سيتيل ثالثي ميثيل األمونيوم)باستخدام طرق االستخراج الكيميائية 

كمية الحمض النووي المستخرجة اعتمدت على المقارنة مع قوة الخط من معيار الوزن (. ومدقة

 .الجزيئي

 

(  الجل)المتسلسل والهالم  البوليميرازباستخدام تفاعل : المتسلسلتفاعل البوليميراز تحليل •

لفحص العينات (  DNA markers)الكهربائي، تم استخدام ثمانية عشر عالمة للحمض النووي 

 ،SR2)هذه العالمات تتوافق مع . النباتية من أجل وجود أو غياب جينات مقاومة صدأ الساق

SR6، SR22، SR24، SR25، SR26، Sr31، .(SR26 
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البحثيةتحليل المخاطر في هذه المقالة   

 

في حين أن تحليل المخاطر هو جزء مهم من العلم، عدد قليل من المنشورات 

 .العلمية تشمل وصف متعمق لكيفية قيام الباحثيين بتقييم وإدارة المخاطر

 

 .اليوم مهمتك هي إجراء تحليل المخاطر استنادا على هذه المقالة البحثية

 

 :لتبدأ، أجب على السؤال التالي

بناء على معرفتك الحالية بطريقة التجربة أو هدف البحث، ما هي المخاطر التي قد 

 يكون من المهم أخذها باالعتبار عند تصميم وتنفيذ، و ايصال هذا البحث؟
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 تحديد المخاطر

 التغيرات الوراثية للعالمات المرتبطة بجينات مقاومة صدأ القمح األسود في أصناف القمح الباكستاني
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 السؤال

 على البيئة أو النباتات المخبريه األخرى من هذا البحث؟( إن وجدت)مخاطر السالمة واألمن المحتملة  هي ما

 إلحداث ضرر متعمد؟ على محاصيل القمح؟ على البيئة؟( السالالت الممرضة أو النتائج)هل يمكن استخدام البحث 

 جينات المقاومة؟ الستخدام الطرق التقليدية لفحص عندالمخاطر المحتملة ( إن وجدت)ما هي 



 تقييم المخاطر

 التغيرات الوراثية للعالمات المرتبطة بجينات مقاومة صدأ القمح األسود في أصناف القمح الباكستاني
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 السؤال  

 التي تم الحد منها بسبب الكشف عن الجينات المقاومة باستخدام العالمات الجزيئية بدال من الطرق التقليدية؟ (إن وجدت) ما هي المخاطر

 األمن البيولوجي أو االستخدام المزدوج ؟ إلى أي درجة يعتبر هذا البحث على فطريات شديدة اإلمراض، مثل صدأ الساق، خطرا على

 

 لهذا المشروع البحثي؟ المحددة ما هي الموارد والخبرات، والتدريبات، واألدوات التي يمكن أن تكون مفيدة في تقييم المخاطر 

 



 إدارة المخاطر

 التغيرات الوراثية للعالمات المرتبطة بجينات مقاومة صدأ القمح األسود في أصناف القمح الباكستاني
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 السؤال

 ؟صدأ الساق أبحاث أفضل الممارسات التي يمكن استخدامها لتخفيف المخاطر المحددة في األنظمة والقوانين الدولية، المحلية، أو المؤسسية، أو هي ما

، بما في ذلك الحصول على العينات، الضرورية لتنفيذ هذا المشروع البحثي لتدريباتوالمهارات وا( إن وجدت)الكفاءات المتخصصة  هيما  

 وتكثيرها، وتحليلها بنجاح وأمان؟

 استخدام العالمات الجزيئية للحد من مخاطر األمن البيولوجي لألساليب التقليدية؟ ممكن الى أي مدى

 إلنتشارغيرالمقصود للنباتات المخبرية النامية الى البيئة؟ا من يمكن استخدامها لتقليل المخاطر المحددة الطرق التي ما هي



 

 نتائج البحث والخالصة

 الستنتاجاتا النتائج 

 

عدد قليل جدا من الجينات  وجدالمؤلفون أنه يإستسنج •

المقاومة لصدأ الساق في العديد من سالالت القمح 

وأوصى المؤلفون بإجراء .  الشائعة في الباكستان

التحسين الجزيئي لخلق سالالت قمح تحتوي على 

 .جينات المقاومة المفقودة

 

عالمات أكثر "أبرز المؤلفون أيضا الحاجة الى •

لتحديد الجينات المقاومة " موثوقية وكفاءة 

 .لألمراض

 

 

 ،SR22، SR24 -جينات مقاومة صدأ الساق •

SR25، SR26-  لم تكن موجودة في سالالت القمح

 .الباكستاني التي تم فحصها

 

في معظم سالالت القمح التي تم  SR2 لوحظ جين •

لوحظ التباين في عالمات الحمض النووي )فحصها 

 [.٪ 79-9المعدل  ] SR2).المختلفة المستخدمة ل

 

٪ من سالالت القمح، لوحظ 35في  Sr31 لوحظ •

SR6   من سالالت القمح، ولوحظ 11في ٪ Sr38 

 .  ٪ من سالالت القمح9في 
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 تبليغ المخاطر/إيصال

 التغيرات الوراثية للعالمات المرتبطة بجينات مقاومة صدأ القمح األسود في أصناف القمح الباكستاني
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 السؤال 

 ما هي المخاطر التي ينبغي أن يتم ايصالها خالل هذا البحث؟ لمن؟

أو لجنة السالمة البيئية؟ لمنظمة التمويل؟ و /   كيف يمكنك ايصال المخاطر وخطوات إدارة المخاطر للجنة مراجعة األخالقيات المؤسسية

 للعامة؟

 على مواد يحتمل أن تكون ضارة أوعلى العوامل الممرضة مثل صدأ ساق القمح يمكن أن يغيير استراتيجيات االتصال؟ اذا هل القيام بأبحاث

 بأي طريقة؟كان كذلك، 

 نتائجهم مع العامة؟ أو نحو السالمة العامة لتبادل سيكون على الباحثين التزام أخالقي تحت أي ظرف من الظروف

 هل يمكن أن تفوق المخاطر التي تم تحديدها فوائد ايصال نتائج األبحاث؟

 

 اليصال النتائج؟من المخاطر المحتملة لتخفيف إذا كان األمر كذلك، ما الذي يمكن للباحثين القيام به 



 

 المخاطر في البحث الخاص بك: النهائي تمرينال
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ما هي المخاطر األساسية التي تواجها في بحثك؟ فكر في المخاطر التي تتعرض لها أنت والباحثين : تحديد المخاطر. 1

أو في المختبر، والتي يتعرض لها عامة الناس، البيئة واالقتصاد، /األخرين والفنيين في ميدان العمل، في العيادة، و

 .ومؤسستك، والكائنات البشرية والحيوانية

ما هي العواقب المترتبة على المخاطر التي تم تحديدها اذا حدثت؟ ما هو احتمال حدوثها؟ بناء على : تقييم المخاطر. 2

 تقييمك للعواقب المحتملة، هل هناك أية مخاطر يمكن أن تضر الناس، والحيوانات، والمحاصيل، أو االقتصاد؟

  ما هي الموارد والقدرات والمهارات الالزمة لتخفيف هذه المخاطر؟

ينبغي أن )ما هي االستراتيجيات أو الموارد التي يمكنك استخدامها لتقليل أو تخفيف هذه المخاطر؟ : إدارة المخاطر. 3

بعين  للحصول على أفكار عن االستراتيجيات والموارد الممكنة، خذ( هذه االستراتيجيات من جودة البحث ال تقلل

 .تلك التي تمت مناقشتها في هذا التمرين العملي ومن خبراتك الخاصة االعتبار

 هل هناك أي مخاطرمرتبطة بالبحوث الخاصة بك وال يمكن تخفيفها بشكل كاف؟

إن )تصميمه أو إجرائه؟ ما هي المخاطر المرتبطة بايصال بحثك أثناء( إن وجدت)ما هي المخاطر : إيصال المخاطر. 4

المرتبطة بايصال نتائج األبحاث في المؤتمرات العلمية والمنشورات؟ ما هي االستراتيجيات التي يمكنك ( وجدت

مخاطر البحوث ابالغهم عن  /استخدامها لتخفيف هذه المخاطر؟ هل هناك أي جهات معنية يجب عليك مشاركتهم 

 نتائجك؟ الخاصة بك؟ وعن

اختارمشروع بحث سابق أو حالي، أو مستقبلي . قم بإجراء تحليل المخاطر على البحوث الخاصة بك

 :الجراء تحليل المخاطر

 



 حليل المخاطرمثال على استراتيجية ت

 CWA 15793: 2011" إدارة المخاطر في المختبر"“ 26

 بلغ/ تواصل
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