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 مقدمة في تطور وتاريخ علم الوراثة                               
 

 اوالـ التعريف بعلم الوراثة : 
       ُُ ُُم الُُ ا يشاُُ  فُُي ا ا ُُ ا  التاُُابب ر  ع  ُُب العل ُُم الوراثُُة فُُي اوارُُا القُُرب العاُُري  باي ف عل

ال ا يُدر  في الصفا  ب   االفراد ال ي  تربطهم صلة قرابة . أا ايب العلم Variationواالختالف  

 . Heredityالعالقة ب   االج ال المتعاقشة المسؤلة ع  ا س التوري  

ُُم يت رُُة لتاُُعشب وتطُُور  السُُري   ُُا  اُُ ا العل ُُر تُُاما لماتوي ُُا م  ُُر رال  ولكُُ  اُُ ا التعريُُف يعتش

  وتمولب ِكا ما يتعلق  بالمادة الا ة )الوراث ة ( التي تنتقا ب   االج ال م  ر   :

 وراث ة وترك شها ووتاديد اماك  وجوداا   وك ف ة  تنظ مها . معرفة المادة ال -أ

  اً او صناع اً روتطوراا بمرور الزم  تلقا األج الطريقة تكوي  المادة الوراث ة وك ف ة ايتقالها ب    -ب 

 ك ف ة عما المادة الوراث ة وتاث راا في صفا  الكار  الاي .  -ج 

 رر االر ار ة وتأث ر عواما الش ئة  والتكوي   عل ها .ك ف ة توزي  االختالفا  في العاا -د 

 

 لك فالتعريف المقشول رال ا  لعلم الوراثة  )او العلم ال ا يدر  كا مايتعلق بالمواد الا ة ل وأ تنادأ   

 ( . أا المادة الوراث ةالتي تنتقا ب   اج ال الكالنا  الا ة 

   ولوج ة الب مولُد  جُاف فُي بدايُة القُرب العاُري  عنُد العلوم ال اي ثشر علم الوراثة م  أردتويع      

واكاُفد   معلُاُ ا الاكتااف  قواي   مندل . وخالل النصف الثايي م  القرب العاُري  وعُعد دعُارم 

قواي نُُُب المفتلفُُُة وأثشتُُُد الاقُُُارق العلم ُُُة المتعلقُُُة بُُُب مكويُُُة مُُُا يعُُُرف بالوراثُُُة التقل ديـــــُُُـة 

Classical Geneticsصُف الثُايي مُ  القُرب السُابق تُهد علُم الوراثُة تقُدما كش ُرا لُم ، وفُي الن

وقُد تاُعع علُم   Modern genetics . ياهد  م ُر  مُ  العلُوم مكويُا مُايعرف بالوراثُة الاديثُة

الوراثة وتفرع با   أصشح باإلمكاب اعتشار أا م  فروعب علما مستقال باد ذاتب وم  أام فروعب ما 

 يلي :

   Cytogenetics  الوراثة السايتولوج ة -1

  Population Geneticsوراثة العاارر   -2

   Quantitative Geneticsالوراثة الكم ة -3

  Genetics Development الوراثة التكوين ة   -4

   Physiological Geneticsالوراثة الفس ولوج ة -5

   Radiation Genetics   اإلتعاع ةالوراثة  -6

  Mutagenesisوراثة الطفرا  وا تاداثها   -7

  Microbial Geneticsالدق قة   األر افوراثة  -8

   Biochemical الوراثة والك م اف الا وية  -9

   Immune Geneticsوراثة المناعة  – 10

  Applied Geneticsالوراثة التطش ق ة   -11

  Molecular Geneticsالوراثة الرزيئ ة   -12

    Engineering Geneticsالهند ة الوراث ة  -13

  

ُُي الدرا ُُا                                 ُُ  المفتصُُ   ف ُُا ايُُب اليوجُُد م ُُ   الفُُروع كم ُُ   ا ُُك  تُُداخال ب والتُُك أب انال

م بكا ا   الفروع واالترااا  . ويعتشر علم الوراثة علما أ ا  ا يعتمُد علُ  لماالوراث ة م  يمكنب اإل

لك فهُو ياتُاج بُدور  إلُ  اإللمُام الر ُد إجراف الترارب وتال ا النتارج وا تنشاط القواي   وإثشاتها لُ 

ورفولوج ُا مبكافُة فروعهُا وعلُوم ال فا ُبكث ر م  العلوم اال ا  ة إل  يعتمد عل هُا مثُا علُوم الك م

مثُُا التاُُريح واالجنُُة وااليسُُرة وكُُ لك فهُُو ياتُُاج الُُ  علُُوم الف زيُُاف والرياعُُ ا  وعلُُوم الش ئُُة 

 وم االرصاف الوراثي وتصم م الترارب . واخ را فهو ياتاج وبصورة المن  عنها ال  عل
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 ثاي ا : 

 ة : علوم الوراثالاام ة 
ع  الوراثُة والتوريُ  ، فُاب اةل ُة الوراث ُة  بقشا اب يشدا االيساب تساؤلوم  الاقارق المؤكدة        

كايد تعما في الطش عة وبصورة فعالة. والسؤال الُ ا يشُرز انُا اُو ك ُف اكتاُفد مثُا اُ   اةل ُة ، 

ُُاً اب المرتمعُُا  النشات ُُة والا واي ُُة قُُد فُُ د امكاي ُُة ذات ُُة للثشُُا  والتل ُُر واللُُ اب بنُُالمعروف رال 

ل ُا   مع نُة وعنُد فتُرة طويلُة مُ  ا  وقد اصشح التل ر ال ا  رصا مُ  خُالل  ،يعتمداب عل  الوراثة 

 لمرتمعا  الكارنا  الا ة .   Evolutionالزم  ما يعرف بالتطور 

خا االيساب ل تم ايراز الكث ر م  التل را  الوراث ُة وتاويراُا لفدمُة الشاُرية فقُد تُم تد جاف ثم      

الكث ر  م  النشاتا  الشرية والا وايا  ع  طريق الترب ة بااليتفاب أو بالتهر  ، وقد اصشح  ا تئنا 

 لعلم الوراثة تطش قا  علم ة اامة في مراال  الزراعة والطع واالجتماع . 

هوض بااليتاج الزراعي ع  طريق أ تفدامب في ايتاج  ُالال  نالوراثة م  اام ركارز الاب علم       

كمُا يسُتفدم اُ ا العلُم  والا وايا  عل  رُد  ُواف، ا عال ة االيتاج م  يار ة الكم ة والنوع ة للنشات

للاصُُول علُُ  راُُرا  يافعُُة والاصُُول علُُ  بكتريُُا وفطريُُا  تتم ُُز بايتُُاج عُُال مُُ  الم ُُادا  

ة . وفي مراال  الطع لم يقتصر علم الوراثة عل  درا ة المسششا  الوراث ُة لُشعا االمُراض الا وي

مثا امراض الع وب والرلد واالمراض العصش ة والنفسُ ة واالجُرام بُا تعُدا  الُ  مرُال اثشُا  االبُوة 

ُُي درا ُُا   ُُة ف ُُواي   الوراث  ُُ لك ا ُُتعملد الق ُُا . ك ُُدم وراث  ُُق درا ُُة مرُُام   ال ُُوة عُُ  طري والشن

اثر التزاوج ب   االقارب او الُتاكم فُي  معرفة االجتماع والتاريخ وتاس   الرنس الشارا ع  طريق

 تزاوج بعا اصااب االمراض الوراث ة . 

مُ  العلُوم التُي   بل ُر بوقد اصشح لعلم الوراثة اام ة كش رة م  النار ة العلم ُة يت رُة الرتشاطُ       

راا . اب عالقة علم الوراثة بعلُم الفل ُة مُثال  ُاعد علُ  تفهُم تاثر بها او اثر عل ها و اام في تطوي

وعلُم الش ئُة   Taxonomyوترح بعا يظريا  الناؤ ال اتي ووعُ  ا ُس جديُدة لعلُم التصُن ف 

 وعلم الفسلرة والك م اف الا ات ة والشكتريا واالرصاف الوراثي وم راا . 

 ثالثا : ـ 

 : الزمني ة رسع تطوراابعا يظريا  فكرة التوارث القديمة والاديث
   Spontaneous generation theoryيظرية التفلق )الناؤ( ال اتي  -1

ومفاداا ايب مر  عل  االرض فترا  م  الزم  كاب ف هُا النُا  يعتقُدوب بالفرافُا  واال ُاط ر      

يهُا مُ  اتُ اف اخُرا كاالتُرار والا وايُا  والصُفور كمُا ا أالقارلة باب جم   االر اف يمك  اب تنا

لُم يكُ  اُ ا اعتقُاد النُا  الشسُطاف  ،في الكُوب ةموجود ا يمك  اب تعود ال  اجسام طش ع ة او جماد

ق.م لم يتُردد بُالقول ايُب لُ س النشُا  فقُط بُا رتُ   384فقط با اب اتهر الفال فة مثا ار طو عام 

تناُا مُ  المُواد  االر اف المعقدة مثا القراد والشعُوض والُ باب والقواقُ  واالر ُاف االخُرا يمكُ  اب

 المتفسفة . 

  .Preformation Tيظرية التفلق المسشق )السشقي( :  -2

ومفاداا اب جم   الكارنُا  الا ُة توجُد باُكلها الطش عُي العُادا  ،وتسم  بنظرية  شق التكوي        

لُ لك اعتقُد بعُا اصُااب اُ   النظريُة اب  ولك  باروم متناا ة فُي الصُلر داخُا الفاليُا الرنسُ ة

الطش عُُي ولكُُ  صُُل ر جُُدا داخُُا الاُُ م  واب الاُُ م  اُُو الُُ ا  ُُ عطي الفُُرد ب االيسُُاب يوجُُد باُُك

 Animaleulistsالرديُُُد واُُُو الُُُ ا يقُُُوم بنقُُُا الصُُُفا  و ُُُم د اُُُ   المرموعُُُة مُُُ  العلمُُُاف 

الش  ُ وب  أا Ovistsتدع  الـ ال  جايع ذلك كايد اناك مرموعة اخرا م  العلماف و)الا من وب( 

والتُي تعتقُد فُي كُوب الشوي ُُا  اُي المسُؤلة عُ  يقُا المُُادة الوراث ُة اليهُا تاتُوا علُ  االيسُُاب 

 المصلر بداخلها واب السارا المنوا وظ فتة ادامة يمو الش  ة . 

   .Epigensis Tيظرية التفلق المتعاقع :  -3
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ر ُُ  اعتقُُد بُُاب تطُُور الكُُار  الاُُي  م Vonbear 1737و  Wolfاوجُُد اُُ   النظريُُة كُُا مُُ      

ياتاج ال  عمل ا  معقدة ول س فقط الُ  عمل ُة النمُو بسُ طة . فعمل ُة النمُو تتكُوب مُ  تُق   امُا 

زيادة ررم االع اف الموجودة وظهور اع اف جديدة لُم تكُ  موجُودة مسُشقا فُي الكُار  الاُي . لقُد 

ال  قوة م ش ة مرهولة في الُررم تسُاعد علُ   اب ظهور االع اف الرديدة للرن   تعود Wolfاعتقد 

 ظهوراا . 

 

   .Aquired characters Tيظرية توري  الصفا  المكتسشة :  -4

ُُارك      ُُالم الفريسُُي الم ُُة الع ُُ   النظري ُُ  ا ُُي  Lamark 1832تشن ُُابي التطُُور الطش ع ُُع ب م الملق

Natural Evaluation  ر بتُاث ر عوامُا ماتوا ا   النظرية اب اع اف الرسُم تتاُور وتتطُو و

تُورث وتنتقُا مُ  ج ُا الُ  وظارف واب ا   الصفا  المكتسُشة  الش ئة الما طة بها لتالرم ما تقوم بب

اخر.  وبتعش ر اخر فاب ا   النظريُة تقُول اب اع ُاف الرسُم تنمُو يت رُة ال ُتعمالها وت ُمر يت رُة 

ع  ظهور او عُمور االع ُاف   ؤلالمسالامالها او لعدم ا تعمالها واب ا ا اال تعمال او االامال او 

ويعتشُر وايزمُاب اول  واب التل را  في صفا  الفرد يت رُة اال ُتعمال او االامُال تُورث الُ  ابنُاف  .

 با تعمال تراربب الاه رة عل  الفئراب .  المكتسشة م  درا يظرية الصفا  

 

 

   .Pangenesis Tيظرية تمول ة التكوي  :  -5

وتفتُُرض اُُ   النظريُُة اب كُُا خل ُُة مُُ  خاليُُا   Darwinالش ولُُوجي وعُُ  اُُ   النظريُُة العُُالم     

جس ما  مصلرة تنتقا ال  المشايا والفص  ع  طريق الدم ثم  لها عل  تكاالرسم تنتج ماابها  

تترم  فُي الكام تُا  وعنُدما تتاُد الكام تُا  المُ كرة والمؤيثُة وتتكُوب الالقاُة )الزايكُو ( تعطُي 

وقُد اثشُد  اةبُافة  وتعطُي خاليُا وايسُرة متاُابهة اليسُرة فُما  المتفلتترم  الرس فالفرد الرديد 

 الرقا خطا ا   النظرية .

 

   .Encapsulation Tيظرية االرتواف :  -6

لكُا  Germsومفاداا اب االم تاتُوا علُ  اصُول او جُراث م  Bonvetوع  ا   النظرية العالم     

رواف كاب في مشاي ها كُا جُراث م االفُراد التُي  ااب امنابنارها وارفاداا واك ا فمثال اعتقد ا ا العالم 

ُُة  ُُ  مُُدا الزمُُاب علُُ  تُُكا صُُناديق داخُُا صُُناديق وكُُا ام تُُورث بق  ظهُُر  والتُُي  ُُتظهر عل

 الصناديق بعد اب تكويد اي م  الصندوق الفارجي واك ا. 

 

 :  Cell Theoryيظرية الفل ة :  -7

اب تكُوب يظريُة الفل ُة ا ا ُاً  مShleiden  1855بو تُال يُد  Shawnاقترح كُا مُ  تُواب      

مُ  خل ُة  يتكُوب لعمل ة التكاثر والتوارث في الكارنا  الا ة وتفترض اُ   النظريُة اب كُا كُار  رُي

واردة او اكثر واب الفاليا ال تاتي اال م  خاليا ر ة  شقتها فُي التكُوي  فمُثالً جسُم االيسُاب ،خاليُا  

االيقسُُاما  الرسُُم ة المتتال ُة وبهُُ   المررلُُة وصُُا عُُالم كلهُا  تُُاتي مُُ  الش  ُُة المفصُشة يت رُُة 

 الوراثة مررلة العصر الااعر م  تمول وتعق د وتعدد .

 

   .Germoplasm Tيظرية النس ج الرنسي:  -8

الكُار  الاُُي إلُ  أيسُرة جسُُم ة  جسُم ر ُ  قسُُم م 1843اوجُد اُ   النظريُة العُُالم وايزمُاب       

     و الفالصُُة بعمل ُُة التكُُاثر  Gametesتكُوب الفاليُُا الرنسُُ ة  الرنسُُ ة واأليسُُرةوأخُرا جنسُُ ة 

 .   Growthو مالداخلة بعمل ة النة الرسم ة تكوب خاليا الرسم  ةاأليسرو 

 

 النظرية الكرومو وم ة في الوراثة :  -9
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فُي رقُة الواي يظرية اتتراك في وععها العديد م  العلماف فهي رص لة االيرازا  العلم ُة المت      

ولكُ  يعُود الف ُا فُي وعُ  أ ا ُها  م 1900مرال علم الوراثُة بعُد أعُادة اكتاُاف قُواي   منُدل 

( ر نمُُا اقتُُرح أب كرومو ُُوما  النُُواة اُُي الااملُُة للعوامُُا 1883االول الُُ  العُُالم ) فُُ لهلم رو  

 ر نُا الالوراث ة واي عشارة ع  أجسام منتظمة في صفوف عل  طول الكرومو وم و م د بعُداا ب

 ، وكا كرمو وم ياما مرموعة منها واي تتوارث عل ب  وية م  ج ا ألخر .

 رابعاً : 

 تطور علم الوراثة :بعا االيرازا  التي  اامد في ا
 اكتااف الرنس في النشا  : -1

ال كر م  األيث  لكث ر  م   اأا لم يعرفو ،في السابق لم يك  الرنس معروفاً لدا الكث ر م  النا      

ل . مرُاك  في العراق عرف ذكر النف ا م  ايثا  ، ولم تكُ  انُاك ترُارب علم ُة فُي اُ ا الاالر اف، ل

وال ا عما عل  يشُا  التُو  و يشُا  الفُروع  Camerarius 1694العالم كام رار   ال  اب جاف 

شُا  عُرورة ايتقُال ثذلك ا تطاع أبعد والرظ عدم تكوب الاشوب ثم   ك روال رة ر   أزال أع اف الت

 ف مع نة م  ال كر إل  األيث  لكي تكوب ب ور وثمار .أت ا

 

 التهر   ب   النشا  :  -2

والُ ا عمُا الكث ُر  Koelreuter  1760ثُم  Fairchild  1717أول م  عمُا فُي اُ ا المرُال    

م  التهر نا  واليواع وأصناف مفتلفة م  النشا  وك الك فهُو در  االفُراد الناترُة مُ  التهرُ   ، 

 إلبناف التي تنتج تكوب صفاتها تتاابب الصفا  اإلباف وبع ها تتفوق عل ها . وتااد أب ا

 

  Reciprocal crossesالتهر   العكسي:  -3

سُتفدم لمعرفُة تُأث را  االم يواو أب تسُتعما ارُد الصُنف   كُاب مُرة وأم فُي المُرة التال ُة واُ     

 الوراث ة أو مايعرف بالوراثة السايتوبالزم ة .

يُوع يشُاتي وأ ُتطاع  700وعما آالف التهر نا  والتي تملد م Gantener  1825  ثم جاف العالم

( ار   مم ز ، أمك  اال تفادة منها وفاز بُ لك علُ  جُارزة مُ  أكاديم ُة 250الاصول عل  روالي )

 العلوم الهولندية . 

            اإلبُاف )الصُفة ثم الرظ العديد م  العلماف ظاارة السُ ادة أا أب الفُرد الهرُ   يامُا صُفة أرُد       

واو ظهور صفا  األبوي  في الر ا الثايي وا ا يعنُي   Segregationاأليعزاال  الساردة( والرظوا

والتي أاملُد فُي الشدايُة م  1866اكتافا قشا مندل وال ا اكتافد قواي نب  نة  وااليعزالأب الس ادة 

  Van Tschermakمُُ  النمسُُاوا ثُُم اع ُُد اكتاُُافها فُُي بدايُُة القُُرب العاُُري  مُُ  قشُُا كُُا 

علم بدأ وفي ا ا التاريخ م  1900كا عل  ايفراد  نة   Gorrens وااللمايي  De Vriesوالهولندا

    الوراثة .         
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