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نبذة تاريخية 

الدقيقةيلهاوتفاصالوراثةعلمبخصوصالحاضرالوقتفيالمعروفةالعلميةالحقائقإن

ياقسفيجاءتبلواحدةدفعةتولدولمالبعيدالماضيالزمنفيمعروفةتكنلم

اكاشافاتفيتساعدالايالعلوممخالففيوالاقدماإلتنساتنيللافكيرالطبيعيالاطور

انقناعاهخاللمنالااريخدراسةأهميةCarey(2010)وصفوقد،الوراثةعلم

.موأخطائهاآلخرينتجاربتكرارعليهممحكومالااريخياذكرونالالذينالناس

العلماللهاختطورالايالزمنيةالمراحلبوصفتناولهيمكنالوراثةعلمتاريخودراسة

:الراهنةالحالةإلىوصوال
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األبناءبانالمالحظةخاللمنعامبشكلالوراثةيعرفونالقدممنذوالناسإن:التاريخقبلالوراثة

عنهناجيالقططوتزاو ،القطنليسوالحنطةعنهايناجالحنطةحبوبزراعةوان،آبائهميشبهون

5.000ىإلامادتفارةفيالاوريثعنالمعلوماتامالكالقديمواإلتنسان،آخرحيوانليسوالقطط

Artificialاالصطناعياالتناخابممارساهخاللمنوذلكم.قسنة selectionالنباتاتتربيةفي

مروالاوالذرةالقمحمنسالالتعلىالقديماإلتنسانوحصلمرغوبةلصفاتالداجنةوالحيواتنات

لصفاتلمثالاسبيلعلىواتناخابهاالكالبتدجينوجرى.البريةاألتنواعفيموجودةتكنلمبمواصفات

.(Fuller،1965وScott)وغيرهاوالصيدالحراسة،القطيعقيادة

عنهاواإلعالنالمعارفتنظيمعنكثيرايخالفالفطريةالمعرفةاماالكإن:المبكرةالتاريخيةالفترة

ضمنيةرفةوبمعفطرياالمشيوتعلمتتعرفأتنتالمثالسبيلعلى،العلمياطلبهماوذلكوتنشرها

المعرفةسياقفييةالفطرالمعلوماتتاحوللكيالمشيكيفيةمحارفةمقالةبكاابةبدقائقلافكرولكن

منكاتنتالغربفيالاوريثعنالمعروفةاألولىالنظريةأنإلىStent(1971)أشار.العلمية

Hippocrates(460–370ابقراطوضعفقدالميالدقبلالخامسالقرنفياليوتنانفالسفةقبل

Bricksوالطابوقالمدفعتنظرية(م.ق and mortarثالاوريعنالمسؤولةالعناصرإنيعاقدوفيها

بوراثةؤمنيوكان،الرحمفيإتنسانإلىتاشكلثمالرجلمنيفيوتاركزالجسمأجزاءفيمناشرة

.المكاسبةالصفات
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اثروتاكصغيرةقططاتلدفالقطة

تناجاألغنامو،تنوعهاداخل

وال(الصغيرةاألغنام)الحمالن

بعضهامعاألتنواعهذهتاداخل

الذرةمنتنباتاتناجالذرةوبذور

بذوربقيةوكذلكالقطنوليس

أتنواعهاضمنتاكاثرالنباتات
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األفكار و النظريات القديمة حول الوراثة 

بالرغم من معرفة الناس بوجود الوراثة بشكل عام ، ظهرت العديد من األفكار غير 

الصحيحة ، وسادت خالل فارة زمنية طويلة قبل ظهور مفاهيم علم الوراثة الحديث 

:و منها 

Spontaneous Generationالنشوء الذاتي                      

يال ، كان االعاقاد الشائع في بداية القرن الثامن عشر ، في عدم ضرورة اتناقال المادة البيولوجية بين األج

وافقات ويعاقد الناس في ذلك الوقت بالنشوء الذاتي في العديد من الكائنات الحية خصوصا البدائية ضمن ت

.محددة للمواد المافسخة 

الذي أشار Redi (1621–1697 )أثبات الاجارب عدم صحة تنظرية النشوء الذاتي باجارب ريدي 

Spallanzaniو كذلك سباالتنزتني . إلى إن منع الذباب من وضع بيوضه على اللحم يمنع ظهور اليرقات 

دة الذي قام بعملية الغلي لمحاويات فالسك حاوية على مادة عضوية و مغلقة لم( 1799–1729) 

.كافية منع ظهور األحياء منها 

.يجب مالحظة االساثناء الكبير في االعاقاد العلمي بالنشوء الذاتي في أصل الحياة على األرض 
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بقالمسالتكويننظريةالوراثيةالصفاتاتناقالتفسيرحاولتالايالمبكرةالنظرياتمن

PreformationوضعهاالايLeeuwenhoek((1632-1723هولنديعدساتصاتنعوهو(

مصغركائنتحملتنطفةكلإنواعاقداإلتنسانتنطفةشاهدمنأول(علميتعليميمساوىلديهليس

يشكلفردكلفانالنظريةلهذهوطبقا،النموعنعبارةالاطوريكونبموجبهاوبالغإتنسانإلىينمو

علماءينقسمو،الجنينيالاطورخاللالحجمفيأساسيةبصورةويزدادالجرثوميةالخليةضمنبالكامل

إنovistsيفارضحيث.spermistsوovistsوهماماضادينمعسكرينإلىالمسبقالاكوين

يعملذكرالبهيساهمالذيالمنويالسائلوانالنسلمنتناضجةغيرتنسخعلىيحاوياألتنثىمبيض

علىتحاويالنطفةإنيفارضونspermistsفرضيةعلماءفانبالمقابل.النموعمليةتنشيطعلى

إتنهمالفارةتلكفيالعلماءبعضوادعى،النطفةحضاتنةهوالبيضةدوروانالاكوينكاملدقيقتنسل

لكذفياساخدمتالايالمجاهرإنمنذلكويأتي،النطفةرأسفيالمصغراإلتنسانشكلميزوا

منمالحظاتبالافاصيلبإكمالالباحثينيقومولذلكالخليةتفاصيلتظهروالبدائيةكاتنتالوقت

.المخيلة

 Preformationنظرية التكوين المسبق            
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:التكوينسبقنظريةصحةعدم

القرناللخالماعاقبالاكوينلنظريةالسيادةأصبحت،االكاشافاتتراكموالمجاهرتحسنومع

Kasparاأللماتنيالاشريحعالمأشارفقدعشرالثامن Friedrich Wolff(1733–1794)إلى

(الاكوين)ورالاطيكونبذلكالنطفةأوالبيضةفيمصغرةبصورةالبالغالفردوجودحالةفياتنه

الحظنمابي،الصغيرالبالغللفردمشابهةاألجنةتكونذلكعلىوبناءالحجمفيتنموعنعبارة

Wolffمنتهامثيالعنتماماتخالفالدجا لجنينالكليةوالهضميةالقناة،الدمويةاألوعيةإن

جنينيةالاألغشية)المرحليةالماخصصةالاراكيبأهميةعلىوأكد،البالغالدجا فياألعضاء

والاخلصسالانف،للاغذيةمؤقتتكيفأتنهاعلىوفسرها(مثالااللناويسوالكوريون،االمنيون

،الاطورلخالأخرىتراكيبإلىبعدفيماتاحولأوتسابدلسوفالاراكيبهذهوالفضالتمن

فرضيةاضمحلتالبلوغوالمبكرة،الجنينيةالمراحلبينلالخاالفاتاالكاشافاتتراكمومع

علىالميكاتنيكياتولكن،للاطوراألساسيالدليلالماعاقبالاكوينتنظريةوأصبحتالمسبقالاكوين

.كافيةبدرجةمفهومةتكنلمالجزيئيالمساوى
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وينالاكتنظريةهيأخرىفرضيةدعمإلىأدىالمسبقالاكوينفرضيةصحةعدمإثباتإن

لمساوىاعلىالميكاتنيكياتولكن،للاطوراألساسيالدليلأصبحتالايEpigenesisالماعاقب

وألتنسجةامثلالجديدةالعواملبانالفرضيةهذهتعاقدو.كافيةبدرجةمفهومةتكنلمالجزيئي

.األصليتكوينهفيتوجدالهيوالحيالكائنتطورخاللتظهراألعضاء

Epigenesisنظرية التكوين المتعاقب      

Jeanالماركوضع Lamarck(1744–1829)أنتفارضالاياألفكارمنمجموعة

ضمورهأوالعضوهذاتطورعلىيؤثرالجسمفيمعينعضواساخدامعدمأواساخدام

،Milner)ماالساخداهذاعنالمكاسبةالصفاتيرثالفردهذاعنالناتجالنسلفانوبالاالي

الحينالكائصفاتعلىتأثيرهاخاللمنالمحيطةللبيئةالاأقلمإلىضمناوأشار(1993

تهالضروروذلكاألجيالمنسلسلةخاللعنقهاطالالزرافةأنمثالهخاللمنذلكوأوضح

والمالح)الحيواتناتبقيةبهاتنافسميزةتمالكوبذلكاألشجارقممأكلمنلاامكنللحياة

خاللهاتناقلالايالميكاتنيكيةيوفرلمألتنهالواسعالقبولالنظريةهذهتلقولم(1990،دبدوب

.األجيالبينالصفات

Inheritance of Acquired Characteristicsنظرية وراثة الصفات المكتسبة      
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Charlesدارونجارلسوضع Darwin(1809-1882)(الطبيبحفيدبريطاتنيعالمهو

Erasmusداروناراسمساالتنكليزيوالشاعر Darwin1731-1802)النظريةمؤسسهو

أصلالمعروفكاابهبنشر1895عامفيقامالذيوالطبيعياالتناخابطريقعنالاطورفيالحديثة

Originاألنواع of Species.

قام)الماركألفكارالميكاتنيكيةتوفرالايPangenesisالاكوينشموليةتنظريةم1868عامفي

تلقلمأتنهاإالالنظريةهذهوضعقبلم1866عاموقواتنينهأبحاثهبنشرمندلجريجورالعالم

Gemmulesعليهاأطلقللوراثةتناقلةصغيرةجسيماتوجودتفارضوالاي(والاأييداالهامام

الاناسليةالغددخاليافيلااركزالجسمداخلوتناقلالجسمأجزاءكلمنتناجpangeneأيضاوسميت

الميكاتنيكيةفرتوألتنهاالاكوينشموليةبنظريةداروناقانعوقد،الفردعنالناتجالنسلإلىوتناقل

Inheritanceالمكاسبةالصفاتلوراثة of acquired characteristics،هذهأنإلىإضافة

blendingالوراثيالمزجنظريةوهيالوقتذلكفيللوراثةالسائدالمفهوممعتاماشىالنظرية

theory of inheritanceهذهأنإال.األبوينجسيماتمنخليطاسيكونالناتجالنسلإنحيث

Francisومنهمصحاهاعدمإلثباتجهوداوبذلوامعارضونلهاكانالنظرية Galton(1822–

الخابار1871–1869للفارةموسعةتجاربوبحوثاأجرىإذدارونخالابنوهو(1911

راتنباألمنسالالتبينالدمخاللهاتنقلالدممجرىفيللوراثةالناقلةالجسيماتاتناقالإمكاتنية

طريقعنالسالالتبينتناقلالصفاتأنعلىدلياليجدولمعنهاالناتجالنسلصفاتواخابرالماباينة

.الدم

Pangenesisنظرية شمولية التكوين            
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دوثحلكيفيةالاوضيحوفرتألتنهاالوقتذلكفيالعلميللوسطجذباالاكوينشموليةتنظريةأعطت

لةقأوزيادةفانالنظريةهذهإلىباالسانادو،الجديدةاألتنواعتنشوءإلىتؤديالايالوراثيةالاغيرات

فيالاوارثتغيرإلىيؤديبالااليوالبريعماتيغيرسوفالجسميةاألعضاءمنعضواساخدام

:هذا المفهوم أدى إلى تأييد واألجيال الناشئة عنه 

Inheritance of Acquired Characteristicsنظرية توارث الصفات المكتسبة      

تنظريةصحةعدمWeismann(1834–1914)وايزمانأثبتعشرالااسعالقرنتنهايةفي

لفارةالفئرانلذيوبقطعفيهاقامتجربةإلىأشارحيثالمكاسبةالصفاتتوارثوالاكوينشمولية

.ذيوالتمالكالوالداتتزالالجيلكلفيوجيال22
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مندل

Johanمندلجريجوريوهانولد Gregor Mendel

)Heinzendorfمدينةفيم1822عامتموز22في

بوبسب،فالحيةعائلةمن(الاشيكجمهوريةفياآلن

حقوالادراساهإكماليساطعلمالصعبةالماديةظروفه

لهليوفرسنة21بعمروهوBernoبرتنوديرفيراهبا

يمثلالديركانحيث،العلميةطموحاتهإدراكفرصة

كمدرسالحقامندلعملوقدالمدينةفيتعليميمركزا

نشاطبمندلوعمل،المدينةفيالاقنيةالمدرسةفيبديل

والفاتاالخاعنللاحريالديرحديقةفيبحوثهإجراءفي

اتنينقوبوضعجهودهتوجتوالبزالياتنباتفيوراثاها

سبعةبعد)م1866عامفيتنشرهاالوراثةفيأساسية

ائجهتناولكن(األتنواعأصلكاابهدارونتنشرمنسنوات

ائياإحصأسلوباإتباعهبسببسنة34طيلةاالهامامتلقلم

يةالخلمكوتناتأنإلىإضافةالوقتذلكفيمألوفغير

معامندلتوفيوقدمعروفةتكنلمالخلويواالتنقسام

.م1884

تجارب جريجور مندل 

جمهورية العراق / جامعة ديالى –كلية الزراعة / خالد حامد حسن .د.أ

12

University of Diyala- College of AgricultureUniversity of Diyala- College of Agriculture



الخطريةتنظالوقتذلكفيالعلميةاألوساطاعامدتالاكوينشموليةفرضيةصحةعدمإثباتبعد

Germ-Plasmالجرثومي Theoryقامحيث،الوراثيةاألصولتنظريةأيضاتسمىو،للخاليا

Augustاأللماتنيالعالم Weismannإنتفارضوالايم1883عامالجرثوميالخطتنظريةبوضع

somaticجسميةخالياإلىتقسمالحيالكائنخاليا cellsالجسمعموممنهاياكونالايوهي

germالجرثوميةوالخاليا cellsولحصبعدمالحاسموافاراضه،الكميااتتولدالايالخالياوهي

فيتحدثأنيجبالموروثةالاغيراتوانالحياةفارةخاللالحاصلةالاغيراتفيبينهماالابادل

معيرتبطوايزماناسمأنWinther(2001)وذكر.(Chris،2009)الجرثوميةالخاليا

سلسلةتنايجةءببطيتظهرالوراثيةالمادةفياالخاالفات،المكاسبةالصفاتوراثةلنظريةمعارضاه

وبينلالجيضمنمسامرةتكونالجرثوميةالخاليا،الجنسيالاكاثرمثلالداخليةالعملياتمن

حيثةالمكاسبالصفاتوراثةتنظريةصحةعدمإثباتفيمساهمةوايزمانلاجاربوكان.األجيال

فئرانبإتناا الفئرانواسامرتجيال21لفارةوالمخابرفيالوالدةحديثةالفئرانذيولبقطعقام

.الطبيعيةالذيولتمالكصغيرة

نظرية الخط الجرثومي
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أهم االكتشافات في القرن التاسع عشر 

وصف فيه Origin of Speciesقام جارلس دارون بنشر كاابه أصل األتنواع   1859في عام -1

.Natural Selectionالاطور عن طريق االتناخاب الطبيعي وتنظرية النشوء 

الاي وضعت النظرية وقام جريجور مندل بنشر تناائج تجاربه في تهجين النبات ، 1866في عام -2

.1900الاي جرى تجاهلها حاى العام واألساسية للوراثة 

Pus Cellsاساطاع فردريك مسجر عزل الحامض النووي من خاليا القيح    1869في عام -3

Johann Miescher

1869 Johann Friedrich Miescher discovered DNA and named it

nuclein.

Mendel: 

The Father of Genetics

1865 Gregor Mendel discover the basic rules of heredity of garden pea.

An individual organism has two alternative heredity units for a given 

trait (dominant trait v.s. recessive trait)
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• Successfully isolated nuclein from 
pus cells obtained from discarded 
bandages.

• He noticed that nuclein was acidic, 
contained a lot of phophorus and 
nitrogen and was found in the 
nucleus of cells.

• Nuclein eventually became known 
as DNA

1869

Fredrich Miescher 
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الوراثةفيدورهاوالدقيقةتراكيبهامعرفةأنإالمبكراوصفهاوالخليةاكاشافمنالرغمعلى-4

العالمابريعإذ،العلماءمنالكثيربهاساهمالايالعلميةواالتنجازاتالدراساتمنسلسلةتنايجةكان

Robertاالتنكليزي Hookeالخليةشاهدمنأولم1665عامCellوقد،أهمياهايدركلماتنهإال

Matthiasاأللماتنيالنباتعالمبجهودالخليةعنالحديثةالمفاهيمظهرت Jakob Schleidenو

Theodorالحيوانعلمفياأللماتنيالعالم Schwannعجميأنتقارحالايالخليةتنظريةوضعااللذان

الوحدةلخليةاتمثلحيثلهاسابقةخليةمنتنحدرخليةكلوانخاليامنتاكونوالنباتاتالحيواتنات

Waltherالباحثيناساطاعم1880عاموبحلول.للحياةاألساسية FlemmingوAnton

SchneiderوEduard Strasburgerاآلتيةالحقائقإلىالاوصلمنآخرونو:

.تاضاعف الكروموسومات عن اتنقسام الخلية -1

.إن الخاليا الجديدة الناتجة عن االتنقسام تسالم تنفس العدد من الكروموسومات -2

.تمالك الكمياات تنصف العدد الكروموسومي للخلية البالغة -3

.ياضمن اإلخصاب اتندما  تنواتي النطفة والبويضة -4

.يمالك الزايكوت الناتج عن اإلخصاب العدد الكامل من الكروموسومات -5

• Theodor 

Schwann
• Matthias 

Schleiden

• Robert Hooke

جمهورية العراق / جامعة ديالى –كلية الزراعة / خالد حامد حسن .د.أ
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سوماتالكرمودوروالخلويةاالتنقساماتومكوتناتهاوالخليةحولواالكاشافاتالمعلوماتتراكمإن

االكاشافاتهذهوفرتقد،(Carey،2010)األجيالبينالوراثيةالمعلوماتتنقلفيتشاركالاي

علماءثالثةقبلمنم1900عاماكاشافهاإعادةعندمندللقواتنينصحيحلفهمالالزمةالمعلومات

Hugoديفريزوهممساقلةبصورة de VriesكورتنزوهولندامنCarl Corrensوألماتنيامن

Erichتشرماك von Tschermakفيبحثهمأثناءمندلبحثعلىحصلواعندماالنمسامن

،الحديثالوراثةلملعالحقيقيةالبدايةمندلقواتنيناكاشافشكلوقدالنباتتهجينفيالسابقةالدراسات

Williamاطلعالفارةتنفسوضمن Batesonوأطلقاالتنكليزيةإلىبارجماهاوقاممندلبحوثعلى

toيناجاويولدبمعنىاغريقيةكلمةمساخدماالوراثةعلمعلىGeneticsكلمة generateلوصف

.الجديدالعلم

علم الوراثة في القرن العشرين 

جمهورية العراق / جامعة ديالى –كلية الزراعة / خالد حامد حسن .د.أ
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الوراثيةالمادةيحملالكروموسومإناثبتمنأولإنMueller(2001)أشار

Walterهو Suttonالجرادخالياعلىدراساهفيgrasshopper.اثبتفقد

خالفةمتوليفاتخاللمنالميوزياالتنقسامفيكبيرادوراتلعبالصدفةأن

(Sutton،1903).

جمهورية العراق / جامعة ديالى –كلية الزراعة / خالد حامد حسن .د.أ
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1902

Walter Sutton 

The Boveri-Sutton Chromosome Theory:

• suggested that chromosomes are 

paired and may be the carriers of 

heredity

• suggested that Mendel’s "factors" 

are located on chromosomes

• coined the term "genes."

19
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القرنبدايةفيالكروموسومتمييزاساطاعواالعلماءأنMiko(2008)وO'Connorذكروقد

الثاتنيفالنصوفي،معروفةتكنلمالكروموسوماتأهميةأنإالالميكروسكوبباساخدامعشرالااسع

كيةميكاتنيلوضعدارونجارلسومندلجريجورقبلمنمهمةبحوثأجريتعشرالااسعالقرنمن

Waltherبهاقاممهمةبحوثأجريتالزمنمنقليلةعقودبعدتبعهاثمالوراثة Flemmingو

Theodor BoveriوWalter Suttonمنالكروموسوماتعنمهمةاكاشافاتإلىخاللهاتوصلوا

تكامللمكنول.الوراثيةالصفاتتنقلفيتلعبهالذيالدورواالتنقسامأثناءوسلوكهاالاركيبحيث

Thomasتجارببعدإالالضروريةالمعلومات Hunt Morganوالذيالعشرينالقرنبدايةفي

وراثةوالميوزياالتنقسامأثناءالكروموسوماتسلوكبينالمباشراالرتباطوصفخاللهااساطاع

.الكروموسوملنظريةالقويالدليلوفروبذلكاألجيالبينالصفات

جمهورية العراق / جامعة ديالى –كلية الزراعة / خالد حامد حسن .د.أ
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خالل Flemmingكما رسمها )  ( شكل 

.االتنقسام المياوزي 

أنإلىالعلماءتوصلعشرالااسعالقرنمناصففي

يةالوراثالمعلوماتوانسابقةخاليامنتشاقالخاليا

تكنلمةالوراثيالمادةطبيعةولكنالخليةتنواةفيتامركز

شبكةFlemmingاأللماتنيالعالموصفوقد،معروفة

كروماتيناعليهأطلقالخليةتنواةفيلالصطباغقابلةليفية

chromatin(لالصطباغقابلةمادةأي)وصفكما

االتنقسامخاللالطوليواتنشطارهاالكروموسوماتحركة

بدقةزميوقد،جديدتينخلياينعنهيناجوالذيالخلوي

عنناتجةالالخالياعلىالوراثيةالمادةلاوزيعالميكاتنيكية

يجةوتناعشرالااسعالقرنتنهايةفي.الخلوياالتنقسام

وسكوبالميكروتقنياتالخليةعلمفيالكبيرةالاطورات

Theodorاأللماتنياألجنةعالمتمكن Boveriتطويرمن

فيماتالكروموسوأنإلىالدليلليوفرفلمنكاكاشافات

نبيوالاواصلاالسامراريةمادةتمثلالجرثوميالخط

وماتالكروموسعددتنصيفميزوقد.الماعاقبةاألجيال

.الكميااتفي

والجرادعلىتجاربهسوتونأجرى1902عاموفي

.الميوزياالتنقساممراحلخاللالكروموسوماتوصف

جمهورية العراق / جامعة ديالى –كلية الزراعة / خالد حامد حسن .د.أ
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Thomasأجرى1911عامفي Hunt Morganكولومبياجامعةفيوزمالئه

الجيناتمئاتعلىالاعرفإلىوتوصلواDrosophilaحشرةعلىتجاربهم

منالعديدإلىإضافةالكروموسوماتعلىتامركزالجيناتهذهأنوأوضح

أنويةالخلالفحوصوأوضحت،الوراثيةالمعلوماتاتناقالحولالمهمةاالكاشافات

سالجنكروموسوماتبضمنهاالكروموسوماتمنأزوا أربعةتمالكالدروسوفال

.XYللذكرالوراثيالاركيبوXXلألتنثىالوراثيالاركيبيكون

شكل  الكروموسومات في 

.Drosophilaحشرة  Thomas 

Morgan

1911 – Thomas 

Hunt Morgan 

discovers genes on 

chromosomes are 

the discrete units of 

heredity

جمهورية العراق / جامعة ديالى –كلية الزراعة / خالد حامد حسن .د.أ
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1910

Thomas Hunt Morgan

• Morgan proved that genes are carried on 

chromosomes. 

• He also demonstrated the existence of sex-linked 

genes.

• His work eventually lead to the to a fundamental 

understanding of the mechanisms of heredity 

The Nobel 

Prize in 

Physiology 

or Medicine 

1933
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Griffith's Experiments 

-Griffith injected mice with the S form of 
bacteria and all the mice died from 
pneumonia. 

-He injected mice with the R form of bacteria 
and the mice survived the infection.  

-He then killed the S form by exposing them 
to high temperatures.  Mice injected with 
these heat-killed bacteria survived with no 
ill effects.

-He mixed his heat-killed, disease-causing 
bacteria with live, harmless ones and 
injected the mixture into mice. 
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في البكاريا  Transformationظاهرة الاحول  Fredric Grifthاكاشف فردريك كرفث 1928في عام 

هو مادة الوراثة إال أتنها فاحت المجال DNAبالرغم من أن تجاربه لم تثبت بالدليل المباشر أن الدتنا و، 

.الذي يمثل المادة الوراثية  DNAواسعا أمام تجارب الحقة وفرت الدليل أن أساس الاحول هو الدتنا 

جمهورية العراق / جامعة ديالى –كلية الزراعة / خالد حامد حسن .د.أ
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What Could the Genetic Material  

Be?
• Griffith had shown that “something” was 

passing from one type of bacteria to another.

• This “something” could be:

-Parts of the capsule or

-Proteins or

-Nucleic acids

• Whatever “it” was, it had to be:

-Duplicated when the cell divided

-Stable and resistant to heat
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-Avery and his colleagues decided to expand on 

Griffith’s experiments to try to identify the 

“transforming” material.

- They ruptured heat killed S strain bacteria to release 

their contents.

-They separated and purified the RNA, DNA, proteins 

and the polysaccharide capsules from the bacteria into 

separate factions.

 Maclynو Colin MacLeodو Oswald Averyاكاشف 1944في عام 

McCarty إن أساس الاحول في البكاريا هو الدتنا والذي يمثل المادة الوراثية.

University of Diyala- College of AgricultureUniversity of Diyala- College of Agriculture
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1950

Erwin Chargaff

• Discovered that in DNA, the amount of 

Adenine is equal to the amount of 

Thymine  and the amount of Guanine is 

equal to the amount of Cytosine.

• Chargaff”s Rule:

A=T     

G=C
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1951-1953

Rosalind Franklin

• Franklin was responsible 

for much of the research 

and discovery work that 

led to the understanding of 

the structure of 

deoxyribonucleic acid, 

DNA.
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• 1952-1953 James D. 

Watson and Francis H. C. 

Crick deduced the double 

helical structure of DNA

James Watson 

and Francis Crick

تركيب جزيئة الدتنا و الاي قادت إلى  Francis Crickو James Watsonوضع 1953في عام 

ليهااو كريك على ربط الحقائق الاي توصل واطسنو قد عمل . معرفة أسلوب تضاعف الدتنا 

.بناء تنموذ  الحلزون والعلماء الذين سبقوه 

جمهورية العراق / جامعة ديالى –كلية الزراعة / خالد حامد حسن .د.أ
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و عزل إتنزيم بلمرة Arthur Kornbergاكاشف كورتنبر  1957في عام 

الذي أصبح اإلتنزيم األول لاصنيع الدتنا في DNA Polymeraseالدتنا 

بعضها إضافة إلى اكاشافه إن خيوط الدتنا ترتبط مع. المخابر خار  الجسم 

وان تضاعف خيوط الدتنا يجري باتجاه  anti-parallelبطريقة ماعاكسة 

(’to3’5)واحد فقط وهو 

جمهورية العراق / جامعة ديالى –كلية الزراعة / خالد حامد حسن .د.أ
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Major events in the history of Molecular 

Biology 2000-2001

• 2000 Complete 

sequence of the 

euchromatic portion of 

the Drosophila 

melanogaster genome

• 2001 International 

Human Genome 

Sequencing:first  draft of 

the sequence of the 

human genome published
33
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اكامل الكشف عن تاابع جينوم اإلتنسان ، إضافة إلى 2003في تنيسان 

ية تحديد تاابع جينوم الفأر الذي يساخدم تنموذ  في الدراسات الوراث
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Applications of Genetics      الاطبيقات الوراثية

Health care     العناية الصحية

• إمكاتنية الانبؤ باإلصابة باألمراض الوراثية 

• Gene Therapy       العال  بالجينات

• Family planning ماابعة توارث الصفات في العائلة و

الاخطيط 

• لافادي العيوب الوراثية 

• اساخدام الوراثة في إثبات االبوة و 

• اساخدامها في األدلة الجنائية 
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Agriculture الاطبيقات في مجال الزراعة# 

ميا سواء في مجال تطبيق أسس الوراثة لاحسين اإلتناا  النباتي ك

.و تنوعيا إضافة إلى تحسين أداء حيواتنات المزرعة 

Geneticallyإتناا  األغذية المحورة وراثيا #  modified foods

الحفاظ على الاوازن البيئي و الانوع البيولوجي  # 

Applications of Genetics      الاطبيقات الوراثية

جمهورية العراق / جامعة ديالى –كلية الزراعة / خالد حامد حسن .د.أ
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 ا.د. خالد حامد حسن                 الثانية                المرحلة  –كلية الزراعة / قسم االنتاج الحيواني  -أساسيات علم الوراثة  

1 

 

   Mendelian's Inheritanceالوراثة المندلية   

 

 The basic principles of inheritanceالمفاهيم األساسية للوراثة         

التطور منن خن ا الم ح نة الدقيونة فالتففينر ظني ال نواير الط يعينة ف  نيا ة  إلىتسعى العلوم المختلفة      

منن متابعنة تنارال العلنوم المختلفنة ن ند فيذه ال نواير الط يعينة .  فتأثيراتقابلة ل خت ار حوا مس  ات  أظفار

ظني    Nicolaus Copernicusثنور  فانعطاظنة ظني م ناا علنوملم مثنال نيفنوال   أحندثوابعن  العلمنا   أن

كال عنالم  إن إذ،   Biology األحيا م اا علم الفلك ف نيوتن ظي م اا علم الفيزاا  ف جارلس دارفن ظي علم 

جداد  شفلت بمثابنة الثنور  ظني العلنم  أظفار إدخاالعلما   ير مفاييم العلم بشفال جذري عن طراق من يؤال  ا

) الذي   Gregor Mendelالورن التاسع عشر فضع العالم النمسافي جرا ور مندا  النصف الثاني منظي . 

م جدانند يننو علننم كانننت السنن م ظيمننا بعنند ظنني  لننور علنن أساسننيةقننوانين كننان معا ننرا للعننالم جننارلس دارفن   

م تحنت عننوان ) ت ناري ظني تل نين الن نات   فكنان  1611، ظود تم نشر قوانين مندا ظي  Geneticsالوراثة 

س ووه ظني تل نين  آخراناسعى لتوضيح كيفية توارث الصفات ظي الفائنات الحية ، فبالر م من فجود باحثين 

 مندا ظي بحثه المنشور . إليلم أشاري ف قد لم ان حوا بس م اخت ف منل لم الت را  أنلم إالالن اتات 
 

  Mendel's Experimentsتجارب مندل     

لتفنون الن اتنات    Pisum sativumسنم العلمني الا)  Garden Pea بزالينا الحداونة اتاختنار منندا ن اتن     

ينر منن الصنفات الممينز  لفونلا ن اتات حولية تمتاز بفث اتالن ات قد كان مندا موظوا ظي اختياره يذهالت را ية ف

ينذه  أزينار إن ظضن  عنن، ك ينر   بأعندادفتننت  نسن  فالمحدد  فامفن زراعتلا فتل ينلا ا طناعيا بسلولة 

فتفون مغلوة بطراوة تمنع التلويح الخلطي فتسمح بالتلويح النذاتي لنذلك  فالتأنيثالتذكير  أعضا الن اتات تمتلك 

مربنا  تربينة   أنلنا أف pureنوينة  تراكينم أنلناظني الصنفات المختلفنة  على الن اتات التي اسنتخدملا منندا أطلق

 ف   Snustadفاتنننوظر منلنننا العداننند منننن العنننرفا تحمنننال  نننفات متفارقنننة )  True breedingحويوينننة 

Simmons، 0222  ،  اختيننننار مننننندا الموظننننق ملنننند الطراننننق للن نننناع الن الن ننننات ثنننننائي الم موعننننة  إن

يطة فالتني اتيسنر ت متضناعفة العندد الفرفموسنومي ال تعطني ينذه النتنائ  ال سنالن اتا إنالفرفموسومية حيث 

لود اختار مندا س ع  فات متفارقة ظي ن ات ال زاليا لدراستلا ، فامتازت بان إحند  الصنفتين  .تحليللا فظلملا

   ، فالصفات يي : 1-0شفال الالمتفارقتين سائد  على األخر   ) 

ظني  Dwarfقدم  ف قصيرا  7 – 1 إلىظي احد الس الت فاصال  Tall طوا  أماطوا الساا : الذي افون  -1

 .)  فة طواال يي السائد      أخر ان  ظوط ظي س لة  16 – 9ليصال  أخر س لة 

ينو  األخضنر) اللنون  Yellow  نفرا  أف  Green تفنون خضنرا  أن أمنالون الورنات  ينر الناضن ة :  -0

 . السائد   

 .) المنتفخة يي السائد    Constricted محزز  بال ذفر أف Inflated ون منتفخةشفال الورنات : تف -3

)   Terminalالن نات أعلنىقمينة ظني  أف Axial علنى السناا محورانة أمنا األزينار: تفنون  األزينارموقع  -4

 .المحوراة تفون يي السائد    

 .يو السائد  األ فرن ) اللو Yellow  فرا  أف Green تفون خضرا  أن أمالون ال ذفر :  -5

) الشننفال النندائري يننو Wrinkled ا  م عنند أف Round ا  دائرانن أملننسافننون  أن أمنناسننطح ال ننذفر : نسنني ية  -1

 السائد  .
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 يو السائد . األرجواني) اللون  whiteبي  أ أف purpleرجواني تفون بلون أ أن أما:  األزيارلون  -7

 

 
 

 تخدمها مندل في تجاربه على نبات البزاليا .الصفات المتفارقة التي اس  . 1-2شكل ال

 

له دراسة فراثة كال  فة بسلولة  أتاعركز مندا على يذا االخت ف الفردي ضمن الصفة الواحد  مما     

بن ر االعت ار  أخذهمندا تل يناته بين الن اتات التي تحمال الصفات المتفارقة مع  أجر . فقد فبدفن تعويد 

ظفي  فة ال ذفر  reciprocal cross العفسيالتضرام  أجر لذلك  لألي أف م تفون الصفة ل أن تأثير

التضرام بصور  معاكسة  أعادثم  األيف  فة ال ذفر الم عد  من  األمالملسا  استخدم الصفة لتفون من 

 على نتائ ه . تأثيرا لآلبا   فلم ا د  0-0شفال ) الفكما موضح ظي 
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 على وراثة الصفة . األمو  األب تأثيرذي اتبعه مندل لدراسة ال العكسيالتضريب .  2-2شكل ال
 

الن اتات التي اختاريا ق ال النض  ليمنع التلويح  أزيارنفذ مندا عملية التضرام الخلطي بنزع المتك من      

)  ماألالتي اختاريا لتفون  األزيارميسم  إلىالتي اختاريا كأي  األزيارمن الذاتي ، فقام بنوال ح وي اللواع 

على الن اتات ف الحصوا على ال ذفر ، ظفي  فات معينة مثال لون  األزيار  ثم تابع نضوج  3-0شفال ال

 إلىمثال طوا الن ات احتاج  أخر ال ذفر فشفال ال ذفر استطيع الحصوا على النتائ  م اشر  ، فظي  فات 

 .زراعة ال ذفر فمتابعة النتائ  ظي النسال النات  

 

University of Diyala- College of AgricultureUniversity of Diyala- College of Agriculture



 ا.د. خالد حامد حسن                 الثانية                المرحلة  –كلية الزراعة / قسم االنتاج الحيواني  -أساسيات علم الوراثة  

4 

 

 
 

 للحصول على سالالت نقية ثم خطوات التضريب الخلطي  أجيالقيح الذاتي لعدة التل.  3-2شكل ال

 الذي اتبعه مندل في تجاربه على نبات البزاليا .               
 

 تضريبات الهجين األحادي : أساسيات االنعزال و السيادة

 Monohybrid crosses: Segregation & Dominance Principles                                                         

 أجنر قام مندا ظي يذه الت اري بتضرام الس الت التي تحمال  فات متفارقة ، ظفي  فة طوا الن ات       

التضنرام الخلطني النذي تنم ف نفه ، فبعند  بإت ناعقصنير  السناا  أخنر التضرام بين س لة طوالة السناا ف 

تضرام تم زراعتلنا ظني السننة الوادمنة فحصنال منلنا علنى ن اتنات مت انسنة حصوله على ال ذفر النات ة عن ال
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جميعلا طوالة ، أي اختفت  فة الوصر ، فقند حصنال منندا علنى ينذه النتي نة باسنتخدام التضنرام المت نادا ) 

. طوالننة السنناا   كانننت النتي ننة متشننابلة  األمقصننير السنناا مننع  األي أفقصننير  السنناا   األمطواننال مننع  األي

 ار التركيم الوراثي للن اتات الل ينة النات ة سنمح للنذه الن اتنات بالتفناثر الط يعني أي باسنتخدام التلونيح فالخت

 فة الوصر عنادت لل لنور ، ظوند  إنالذاتي ، فبعد الحصوا على ال يال الثاني قام بفحص الن اتات حيث فجد 

طوانال  1:  3ن اتا قصنيرا فبنسن ة  077 ن اتا طوا  ف 767ن ات من النسال فجد منلا  1214قام مندا بزراعة 

 .  4-0شفال ال)  قصير تورا ا إلى

 

 
 

 نتائج تضريب الهجين األحادي لصفة طول الساق في الجيل األول والجيل الثاني ..  4-2شكل ال
 

يذا  ظي مندا ياقد ظسرطوالة ي ينة التركيم الوراثي ،   لور  فة الوصر ثانية من تضرام ن اتات إن      

  latent genetic factor ا          متخفي ا  فراثي لوك الوراثي بان الن اتات الل ينة كانت تحمال عام   الس

 أما recessiveتسمية متنحي  فأطلقاع ر عن نفسه ،  آخرعامال فراثي  بتأثيرلصفة الوصر فيي مختفية 

يذه العوامال الوراثية  إن  . كما استنت dominanceالعامال الوراثي الذي اع ر عن نفسه ظيسمى السائد 

فيذا يو  المتنحية فالسائد  تنعزا عن بعضلا ال ع  عند تفاثر الن اتات الل ينة ) عند تفوان الفميتات  

 .الذي تو ال إليه مندا من ت اري الل ين األحادي  dominanceمفلوم السياد  

ثة بوية الصفات ، فسميت يذه ارضرام مع بوية الصفات الستة لدراسة فمندا بإجرا  نفس التقام       

ضمن  فة مفرد  فاحد  ف قد فجد مندا ت ألنه Monohybrid cross األحاديالت اري بتضرا ات الل ين 

 ينة اسمح للذه الن اتات الل افعندم  األفافاحد  ظوط من الصفتين ت لر ظي الن اتات الل ينة ظي ال يال  إن
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   5-0)  الشفال فكما موضح ظي  1:  3لثاني فبنس ة مواربة للنس ة ن ظي ال يال ابالتلويح الذاتي ت لر الصفتا

 . 

استنت  مندا من ت اربه للتضرام األحادي أن كال  فة اسيطر عليلا زفج من العوامال الوراثية       

hereditary factors   أطلق عليلا الحوا جين (gene   من ق ال العالم Wilhelm Johannsen   ظي عام

بشفلين بدالين احديما افون سائد فاآلخر افون متنحي ف اطلق على كال منلما مصطلح اليال   تفون  1929

allele   فظسر مندا نتائ  ت اربه ظي أن جيال اآلبا  كانت متماثلة التركيم الوراثي .homozygous فون فا

ظترض مندا أن زفج زفج العوامال الوراثية ظيلا متماثلة ف تختزا أثنا  تفوان الفميتات إلى نسخة فاحد  فا

   .  Simmons ،0222 ف   Snustadالعوامال الوراثية اعاد تشفيله عند اإلخصاي ) 

 

 
 نتائج تضريبات الهجين األحادي التي أجراها مندل في الصفات المدروسة . . 5-2شكل ال

 

تفنون  أني فقند توقنع فالخت ار السلوك الوراثي ظي ال يال الثالث قام مندا بزراعة بذفر من ن اتات ال يال الثان

سنينت ان ن اتنات  اآلخنرانثلث ن اتات ال يال الثاني انت  عنلا ن اتات طوالنة ظونط ظني ال ينال الثالنث فان الثلثنين 

الن اتات الوصنير  سنتعطي ن اتنات قصنير  ظونط ظني ال ينال الثالنث ،  أماقصير  ظي ال يال الثالث  فأخر طوالة 

ن اتننات ال يننال الثنناني الطوالننة نننت  عنلننا ن اتننات طوالننة  إنيننث فبالفعننال حصننال مننندا علننى النتننائ  المتوقعننة ح

طوالنة : قصنير   فان ن اتنات ال ينال الثناني الوصنير  ننت  عنلنا  1:  0قصير  ظي ال يال الثالث بنسن ة   فأخر 

   .  1993،  آخرفن) شوقي ف          ن اتات قصير  ظوط ظي ال يال الثالث

ف تضمنت النتائ   إليلامن دقة الووانين التي تشير  للتأكدمن ال احثين ت اري مندا من ق ال العداد  أعيدتفقد 

 نتائ لا  فأفجزال ذفر الخضرا  ظي ال يال الثاني  إلىالمفرر  من ال احثين اخت ار نس ة ال ذفر الصفرا  

Johanson بع  ال احثين مثال   أن  ن د  1-0 دفا ) الظيTschermak   كان اقري ظي نتائ ه ا  النس ة

    . Lewis  ،1995من نتائ  مندا نفسلا  ) 1:  3
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 التي حصل  األحاديالجيل الثاني من تضريبات الهجين  ألفرادالنتائج المظهرية  . 1-2جدول ال

 ( . Lewis  ،1995د من الباحثين في نبات البزاليا ) المصدر عليها عد            

 
مال الوراثية ظي ف ف المفاييم الوراثية بوضوع ف تحليال العوا إلى لإلشار لود استخدم مندا الرموز      

التن ؤ بنتائ  التضرا ات ظي المستو ال . ف استخدم الرمز  إمفانيةنتائ  التضرا ات رااضيا ، ظض  عن 

استخدام الرموز ف متابعة نتائ  التضرام ، لنأخذ مثاا تضرام بين  آليةاالليال ، ف لتوضيح  إلى لإلشار 

الطوالة ف عرفا ال زاليا النوية  أنن حظ  إذ،   1-0شفال الالطوالة مع الن اتات الوصير  )  ن اتات ال زاليا

 فة ف ك  االليلين اسيطران على  اآلخرعن العرا  ا  مختلف ألي   الوصير  كانت متماثلة ظي كال عرا فاحمال 

لذلك استخدم  الوصريال لصفة على االل ا  طواال افون سائدالطوا  الن ات ، ف بما أن االليال  المسيطر لصفة 

للرمز ل ليال المتنحي ) عاد  ظي الوراثة اؤخذ  dبينما استخدم الحرف الصغير  Dالرمز للحرف الف ير 

من الحرف األفا لفلمة  dالرمز من الحرف األفا للصفة المتنحية ليشير إلى االليال ، ف ينا استخدم 

dwarfness وراثية اإلشار  إلى التراكيم ال ت  ف لذلك تمgenotype   للعرا الطواالDD  ف العرا

لإلشار  إلى م لر الصفة المدرفسة               phenotype، ف قد استخدم مصطلح الشفال الم لري  ddالوصير 

 (Snustad   ف Simmons ،0222 .   
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 التضريب استخدام الرموز لتمثيل التضريب بين النباتات الطويلة و القصيرة و نتائج . 6-2شكل ال
 

) كلمننة     first filial generation   (F1 األفابال يننال  اآلبننا النات ننة عننن تننزافج  األظننراد إلننىف اشننار  

Filial  ن ظني فراثنة ال ينال الونادم لنذلك افنون اسنلما األبوانك   أنال نت   ، ف بما  أفكلمة التينية تعني الولد

ل لنني ت  Heterozygousخليطننة التركيننم الننوراثي  اأنلننأي  Dd األفاالتركيننم الننوراثي لن اتننات ال يننال 

م لنر طنوا الن اتنات  إلنىمشابه  Dd، ف مع ذلك ظان م لر طوا الن اتات   المسيطر  على  فة طوا الن ات

DD  الن االليالD  سائد سياد  تامة على االليالd  سنوف اننت   األفاال ينال  ألظنراد،  التركيم الوراثي الخلنيط

عملينة انعنزاا االلني ت عنن  إنال ينال الثناني ،  أظراد إلنتاجف بنس ة متسافاة  dف  Dيي نوعين من الفميتات 

 إن . األحناديظني ت ربنة منندا ظني تضنرام الل نين  األيمعند تفوان الفميتات تمثال االكتشاف  اآلخربعضلا 

النسن ة الم لرانة  ف تفنون F2ال ينال الثناني   أظنراد  اننت  عننه  األفا) ال ينال  األحادينتائ  تضرام الل ين 

phenotypic ratio   للن اتات الطوالة ف الوصير  على التوالي . 1:  3ظي حالة السياد  التامة يي 

جمينع الن اتنات  أن، ف الحنظ  F3ن اتنات ال ينال الثالنث  إلنتاجقام مندا بترك ن اتات ال يال الثاني للتلويح الذاتي 

متماثلننة ظنني  تركي لننا  أنلننا إلننىظنني ال يننال الثالننث ممننا اشننير ن اتننات قصننير   أنت ننتالوصننير  ظنني ال يننال الثنناني 

م منوعتين ، حنوالي ثلنث ينذه الن اتنات  إلنى، ف لفنن الن اتنات الطوالنة ظني ال ينال الثناني  ننفت   ddالوراثي 

ر  من الن اتات الطوالة ف الوصني ا  خليط أنت اظود  ال اقيانن ظوط ظي ال يال الثالث ، أما الثلثان اتات طوالة  أنت ت

تضننمن ن اتننات متماثلننة التركيننم الننوراثي ل ليننال  األفاالثلننث  أنظنني ال يننال الثالننث ، ف اسننتنت  مننندا مننن ذلننك 
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خلنيط  إلنتناجالذي حدث ظيلنا االنعنزاا  Ddالم موعة الثانية ظتمثال التركيم الوراثي الخليط  أما،  DDالسائد 

 من الن اتات الطوالة ف الوصير  ظي ال يال الثالث .

 : المفاييم اآلتية إلى األحاديمندا من خ ا ت اربه ظي تضرام الل ين  لود تو ال

 اتحفم ظي كال  فة امتلفلا الفرد زفج من العوامال الوراثية. -1

فجنود االلينال  إلغنا ظفي التركيم الوراثي الخليط ، قند اعمنال احند االليلنين علنى للسياد  ،  األساسيالمفلوم  -0

منن التع ينر عنن  اآلخنربينما امننع االلينال  dominant alleleائد ظيع ر عن نفسه فاسمى االليال الس اآلخر

ف يفنة ال نين حينث  إلنى، ف اشنير مفلنوم السنياد   recessive alleleنفسه ف الذي اسمى االليال المتنحني 

 فاحد ظوط . أليالتتحفم بم لر الصفة بالفامال بالر م من فجود  أنامفن ل ع  االلي ت 

، ظفنني التركيننم النوراثي الخلننيط تنعننزا االلنني ت المختلفننة عننن بعضننلا   segregationمفلنوم االنعننزاا  -3

 األسننا  إنانتونناا المنناد  الوراثيننة . النن ع  خنن ا تفننوان الفميتننات ، ف يننذه الواعنند  الوراثيننة تو ننف 

ال يولوجي للذا المفلوم يو ازدفاج الفرفموسنومات المتننا ر  ف انعزاللنا الحونا خن ا االنوسنام المينوزي 

 ت  عنه الفميتات .الذي ان
 

            Molecular basis of segregation lawاألساس الجزيئي لقانون االنعزال 
 

 األسا  إلىاسعى علما  الوراثة لدراسة االخت ظات بين الفائنات الحية ظي  فة معينة للتو ال        

ظات الم لراة فكيفية انتواللا بين فلود كان ايتمام العلما  اتركز على االخت الوراثي للذا االخت ف ، 

مثال االخت ظات ظي اللون فالشفال فالح م ، فيذا ما تضمنته ت اري مندا الذي در  س عة  فات  األجياا

فشفال الورنات .... فا دف من المصادر  األزيارم لراة متفارقة ظي شفال ال ذفر ف لون ال ذفر ف لون 

شلر  فانتشارا  ، ف مع  األكثريي  ) الممتلئة ف الم عد    ذفرمثاا ت ربة مندا على شفال ال  إنالوراثية 

. عند ا ري على المستو  ال زائي لتفسير قوانين مندا  تطور التونيات ال زائية ات ه االيتمام لدراسة ما

 تنفمش بصور  ألنلاال ذفر الملسا  الممتلئة تفون بلذا الم لر  إنجفاف بذفر ال زاليا تفود الما  فتنفمش ، 

 إلىم لر ال ذفر الم عد  اعود  إنتنفمش بصور   ير منت مة .  ألنلامت انسة ، بينما تفون ال ذفر م عد  

ا ري تصنيعلا ظي ال ذفر  فالتي ال  amylopectinفالتي تسمى   starch ياي السلسلة المتفرعة للنشا 

  . فارمز ل ليال  starch – branching enzyme 1  (SBE1تفرع النشا  إنزامبس م  ياي الم عد  

نصف الفمية  Ww. تنت  ال ذفر الل ينة  wف االليال الطاظر   Wبالرمز   SBE1 إلنزامال ري الذي اشفر 

 إلنتاجكاظية  اإلنزام، فلفن يذه الفمية الوليلة من  WWموارنة بال ذفر بالتركيم المتماثال السائد  اإلنزاممن 

   W. افون االليال الممتلئ  األملسمش بانت ام فتحاظظ على الم لر ش فة نشا متفرعة لل ذفر الل ينة لفي تنف

 ظوط .   ww. فلذلك الس م تفون ال ذفر الم عد  بالتركيم المتماثال المتنحي  w على االليال الطاظر ا  سائد
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 على هالم االليكتروفوريسس الختالفهما في حجم   wو االليل  Wموقع االليل  . 7-2شكل ال

 . EcoR1التقييد   بإنزيم الهضمالدنا الناتجة عن قطع             
 

بواسنطة انغنرا  تتابعنات  SBE1ال زائني لطفنر  ال نذفر الم عند  ينو تعطينال ظعالينة ال نين  األسا  إن      

يننذه التتابعننات المتنولننة مننن النندنا  إن  ظنني ال ننين ، transposable elementالنندنا المتنولننة )  التنني تسننمى 

ك ينر  لحويوينة الننوا   بأح نامم ال يننوم العائند  لمع نم الفائننات الحينة خصو نا ظني ال يننوم ظي مع موجود  

مسنن  ة بننين الفرفموسننومات  أفظنني النندنا ظنني نفننس الفرفموسننوم  آلخننرتغيننر مفانلننا مننن موقننع فيننذه التابعننات 

  تركينم االلينال  7-0فاوضنح الشنفال ) الطفرات التلوائية النات نة عنن انغنرا  الوحندات المتنولنة ظني ال نين . 

ف ا لر ظيلا انغنرا  الوحندات المتنولنة ظني ال نين مسن  ة تعطينال عمنال ال نين ،  wف االليال الطاظر  W ال ري

 أنمناطمنن الشنفال   C، كمنا اوضنح ال نز   EcoR1التوييند  بنإنزامفاوضح الشفال جزائة الدنا جر  توطيعلنا 

 EcoR1التوييند  بإنزامال ينوم  يضمعند  southern blotالحزم المتوقع الحصوا عليلا من ف مة سوذرن 

 إشنعاعيافتل ينلنا منع الم سنات المعلمنة   electrophoresisفترحيال قطع الدنا باستخدام االلفترفظوراسنس 

تفنون ا نغر منن الوطنع  Wالوطنع النات نة ل لينال  أن، حيث ن حظ  wفاالليال  Wالمفملة للتابعات ظي االليال 

ح منا بصنور   األ نغرW، فبنذلك الناجر االلينال  wولة ظي االليال نات الدنا المتبس م انغرا  تتابع wل ليال 

 عند ترحيللا على ي م االليفترفظوراسس . wمن االليال بالح م الف ير  أسرع

لاانة ن تفنون حزمنة فاحند  تلناجر سنراعا فبمسناظة قرا نة منن WWفال ينوم متماثال التركيم النوراثي السنائد 

افننون حزمننة فاحنند  تتحننرك بطيئننا فن ننديا ظنني بدااننة اللنن م بعنند  wwمتماثننال المتنحنني اللنن م ، بينمننا جينننوم ال

ن فتتحرك كال حزمة بمساظة مشنابلة ل لينال ظينت  عنه حزمتا Wwال ينوم الخليط  أماانتلا  عملية الترحيال ، 

تلنك منن الندنا الذي تمثله فافون االخت ف بين حزم الل ين فحزمة المتماثال ظي سمك الحزمنة الن المتماثنال ام

فذلنك ننات  عنن كنون التركينم المتماثنال اتفنون منن نسنختين منن من الموجود ل ليال ظي التركيم الخلنيط  أكثر

فكمنا ينو فاضنح  ،   ظي التركيم النوراثي الخلنيط االليال بينما امتلك التركيم الخليط نسخة فاحد  من كال اليال

ظنني الشننفال السننابق فالتنني اطلننق عليلننا التضننخيم وضننحة مة الأن التواننن  . فا لننر بوضننوع  7-0الشننفال )  ظنني

فالننذي   Random Amplified Polymorphic DNA    (RAPDمتعنندد الم نناير للنندنا  الالعشننوائي 
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نحصننال عليلننا مننن تضننخيم التتابعننات لوطعننة فاحنند  مننن النندنا ظنني جينننوم الفننرد باسننتخدام تونيننة سلسننلة تفاعننال 

، قننادر  بوضننوع علننى التمييننز بننين التراكيننم  Polymerase Chain Reaction (PCR)ال ننوليميراز 

ظني  لخلنيط ا لنر كلتنا الحنزمتين الموجنودتينالن التركينم النوراثي ا wwف   WW   ،Wwالوراثينة الث ثنة 

تفننون ذات سننياد   wف  Wااللنني ت  أنامفننن ف ننفلا بننالووا يننذه الحالننة  إنالتراكيننم الوراثيننة المتماثلننة ، 

فلتفسنير عندم تنأثير التضنرام  .  codominance at molecular level تعادلينة علنى المسنتو  ال زائني

  إن الن اتنات الل يننة ظني ال ينال  6-0العفسي ظي نتنائ  التضنرام للل نين األحنادي ، ن حنظ منن الشنفال    ) 

 األفا تمتلك الحزمتين ظي ي م االليفترفظوراسس فال اتأثر م لر الصفة بعائداة الحزمة لألي أف إلى األم .
 

 
 

   أنوالتي تظهر  العكسيالمظهرية و الجزيئية الناتجة عن التضريب  األشكال . 8-2شكل ال

 . RAPDالهجينة تمتلك حزمتين للدنا على الهالم باستخدام  البذور               
 

االنتونناا  أساسننيات إث نناتظنني   modern geneticsالم نناير ال زائيننة ظنني الوراثننة الحداثننة  أيميننة فلتأكينند

باسننتخدام تونيننة علننى المسننتو  ال زائنني  األحنناديمتابعننة خطننوات تضننرام الل ننين  اآلنامفننننا  لننوراثي ،ا

RAPD   ل لنني تW  فw   يننم الوراثيننة فظننق فتفننوان التراك اإلخصنناي إلننىمننن مرحلننة تفننوان الفميتننات

التحليننال ال زائنني تحمننال م لننر الصننفة السننائد  ظننان  األفاالنسننم المندليننة  ، ظعلننى الننر م مننن ن اتننات ال يننال 

:  3النسن ة الم لرانة      إاضناع، فامفنن للن اتنات ا لر تركي لا الوراثي الخليط   RAPDلل ينوم باستخدام 

   النذي امثنال جنوير الوراثنة المندلينة حينث ا نرز خصنائص فراثنة الموقنع ال ينني  9-0من خ ا الشفال )  1

 الواحد فيي : 

ف  األيلفننال جننين ، احننديما مصنندره الفننرد امتلننك نسننختين  أنعننني فذلننك ا أزفاجال ينننات بليئننة  تتواجنند -1

 .diploidتفون الخ اا ال سمية  ثنائية الم موعة الفرفموسومية  أي اآلخر األيالنسخة الثانية مصدريا 
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قند  ف   ww أف WWسنوا   Homozygousااللني ت متماثلنة  ظيلنا كال زفج من ال يننات ، قند تفنون إن -0

 . Wwأي   Heterozygousت مختلفة االلي  ظيلا تفون

، فتمثنال خنط الخ انا ال رثومينة التناسنلية فتفنون   w أف W أمناكال كميت احتوي على احد االلي ت ظونط  -3

 . Haploidالم موعة الفرفموسومية  أحاداة

ت  التراكيننم مننن الفميتننات ، بينمننا تننن ا  فاحنند ا  عننند تفننوان الفميتننات تنننت  التراكيننم الوراثيننة المتماثلننة نوعنن -4

 .  wاحمال االليال  اآلخرف الفميت  Wنوعين من الفميتات احديما تحمال االليال   Wwالوراثية الخليطة 

ال ينينة  األزفاجتفنوان  إعناد تفون عملية عشنوائية ف اننت  عنلنا  األنثويالفميت الذكري ف الفميت اتحاد  -5

 ثنائية الم موعة الفرفموسومية .  zygoteتفوان الزاافوت  Fertilization اإلخصايحيث انت  عن 

 األفاف يو ما اطلنق علينه قنانون منندا    segregationل نتواا الوراثي يي االنعزاا  األساسيةالخا ية  إن

Mendel's first law   ظفني  األحناديتتوضنح النسنم المندلينة لتضنرام الل نين . ف منن خن ا نفنس الشنفال

 Genotypic ratio ف النس ة الوراثية 1:  3يي    Phenotypic ratioال يال الثاني تفون النس ة الم لراة 

 . 1:  0:  1يي   

 

 
 

 للمظهر السائد : المظهر المتنحي في  1:  3التفسير المظهري والجزيئي للنسبة  . 9-2شكل ال

 . األحاديالجيل الثاني لتضريب الهجين                
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   Test crossالتضريب االختباري     

عندما اتحفم جين تام السنياد  علنى  نفة نوعينة ظنان الشنفال الم لنري للتركينم النوراثي السنائد المتماثنال       

AA  فالتركيم الوراثي الخليطAa   سيفون متشابلا فلغرض تمييز األظراد متماثلنة التركينم النوراثي ا نري

ا كان النسنال الننات  جميعنه احمنال تضرام الفرد م لوا التركيم الوراثي مع تركيم فراثي متماثال متنحي ظإذ

ظي حين اؤدي  لور ظرد فاحند بنالم لر المتنحني  ا  سائد الصفة السائد  كان الفرد الذي ا ري اخت اره متماث   

  إلى اعت ار الفرد المخت ر خليطا .

ا فمن األمثلة ظي فراثة الدجاج ينو العنرف النوردي ظني سن لة الواانندفت حينث اعت نر العنرف النوردي قياسني 

للس لة إال أن العرف المفرد ا لر ضمن أظنراد السن لة نتي نة تنزافج األظنراد الخليطنة التركينم النوراثي ممنا 

استدعي است عاد يذه األظراد للحفا  على الموا فات الوياسنية للسن لة ، فلغنرض اخت نار دانك احمنال م لرانا 

ه مننع إننناث متنحيننة التركيننم ا ننري تضننرا  Rrppأف خلننيط  RRppالعننرف الننوردي يننال يننو متماثننال سننائد 

ظإذا حصلنا علنى أظنراب بنالعرف النوردي ظونط ظيندا ذلنك علنى إن النداك    rrppالوراثي تحمال العرف المفرد 

المخت ننر متماثننال سننائد ظنني حننين  لننور العننرف المفننرد ظنني النسننال انندا علننى أن الننداك المخت ننر خلننيط التركيننم 

 الوراثي  فكما اأتي : 

 

 

 
 

ام االخت اري على المستو  ال زائي ، إذ ا حظ إن الفرد خليط التركيم الوراثي ف امفن توضيح التضر

) امتلك حزمة فاحد  كثيفة   ف افون  ا ري تضرا ه مع ظرد متماثال متنح ٍ امتلك حزمتين ) حزمة لفال اليال  

لل م   ف اآلخر النات  لل يال األفا شفلين م لراين األفا احمال  فة االليال السائد الخليط  ) حزمتين على ا

 .12-1احمال الصفة المتنحية ) حزمة فاحد    كما موضح ظي الشفال 
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 . التضريب االختباري لفرد خليط التركيب الوراثي على المستوى المظهري و  11-2شكل ال

 الجزيئي.                

 االنعزال الحر  قانون:  تضريبات الهجين الثنائي

      Dihybrid crosses: Principle of Independent Assortment  
 

معا من جيال  أكثر أفانتواا  فتين  أسلوياستلدف مندا من خ ا تضرا ات الل ن الثنائية التعرف على     

، فاستخدم للذا الغرض  فتين ظي  عن بعضلا ال ع  االلي ت المختلفة أزفاج ف اخت ار استو لية آلخر

ات بذفر مستدار   فرا  اللون لون ال ذفر ظوام بتضرام ن اتات ذشفال ال ذفر ف  :بذفر الن ات يما

GGWW ت ذات بذفر م عد  خضرا  اللون مع ن اتاggww  على ن اتات خليطة ظي  األفاحصال ظي ال يال

مما ادا على إن  فة اللون األ فر  فرا  اللون طرازيا الم لري بذفر مستدار   GgWwالصفتين 

، ف عندما سمح لن اتات ال يال فة بذفر مستدار  سائد  على ال ذفر الم عد  سائد  على اللون األخضر ف  

ف  1:  3:  3:  9طرز م لراة مميز  تتطابق مع نس ة  أربعةالتلويح ذاتيا حصال ظي ال يال الثاني على  األفا

  : يي

 م عد  خضرا  ف يذه 1/11م عد   فرا  :  3/11مستدار  خضرا  :  3/11مستدار   فرا  :  9/11

احتماا  لور كال  فة بشفال  إنمع قانون ضري االحتماالت لحادثين مستولين ف بما  إحصائياالنس ة تتفق 

 للل ين الثنائي يي :   لذلك تفون النس ة الم لراة  1+  3)  أف 1:  3مستوال يو 

 (3  +1   0   ( =9  +3  +3  +1   
 

منعزلة تسلك سلوكا مستو  عن الي ت زفج الي ت الي ت كال زفج من ال ينات ال أن إلىف تشير يذه النتائ  

االلي ت  أن إلىالحر الذي اشير  التوزاعالصفة الثانية ظاستنت  مندا من خ ا نتائ  يذه التضرا ات قانون 
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ظي المواقع ال ينية المختلفة تنعزا عن بعضلا ال ع  بصور  مستولة ظي كال موقع عن المواقع األخر  ف 

   . 11-0التضرام ظي الشفال ) امفن متابعة مخطط 
 

  

 
 

 مندل على صفتي شكل البذرة و لون البذرة  أجراهتضريب الهجين الثنائي الذي  . 11-2 شكل ال

 في نبات بزاليا الحديقة .                
 

الثاني ال يال  إلى األفاف من ال يال  األفاال يال  إلى اآلبا ف التفسير الوراثي النتواا الصفتين معا من جيال 

ن حظ أن الل ين الثنائي    . 10-0موضحة ظي الشفال ) البعد التلويح الذاتي باستخدام الرموز الوراثية 

GgWw  قد أنت  أربعة أنواع من الفميتات ييGW  ،Gw  ،gW ،gw الم موعة الفرفموسومية  حاداةأ

بشفال  ا  خا  بلون ال ذر  ف ألي    ا  خا  لفال كميت    بحيث إن كال كميت امتلك ألي    2.05ف بنسم متسافاة ) 

 ال ذر  . إن نتائ  التضرام تشير إلى :

 إن الي ت كال موقع جيني تنعزا عن بعضلا ال ع  عند تفوان الفميتات . -1

 إن انعزاا الي ت كال موقع جيني احدث بصور  مستولة عن المواقع األخر  .  -0
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 ئي باستخدام الرموز الوراثية .التفسير الوراثي لتضريب الهجين الثنا . 12-2شكل ال
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جامعة ديالى

كلية الزراعة

قسم االنتاج الحيواني

امتدادات الوراثة المندلية 

خالد حامد حسن. د.ا

Extension Mendelian's Inheritance

1
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األشكال البديلة للجين 

لكلو،نيالجيالموقعنفستشغلبديلةبأشكالتتواجدالجيناتأنتجاربهخاللمنمندلاستنتج

الجينيالموقعفياليلينهناكأنمندلافترضالبزاليانباتفيدرسهاالتيالسبعالصفاتمنصفة

Dominantسائداحدهماالحاالتبعضفييكونوقد،الواحد alleleمتنحياآلخرو

Recessive allele.المظهرييرالتعبإلىيؤدياالليلينمنتجاتبينتفاعلمنالسيادةحالةتنتجو

الالحقةالوراثيةثالبحوأشارت،نفسهعنالتعبيرمنالمتنحياالليليمنعبينمابالكاملالسائدلالليل

.المتعددةاالليالتتسمىوشكلينمنبأكثرتتواجدأنيمكنالجيناتأنإلى

جمهورية العراق / جامعة ديالى –كلية الزراعة / خالد حامد حسن .د.أ2
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درجات السيادة 

توصل مندل من خالل  تضريبات الهجين األحادي إلى مفهوم السيادة الكاملة ، إال أن الدراسات التي أجريت 

بعد ذلك توصلت إلى أن التفاعل بين اليالت الموقع الجيني الواحد يتضمن عدة عدد من درجات السيادة هي 

 :

Completeالكاملةالسيادة dominanceالوراثيالتركيببينمظهرياالتمييزيمكنالفيهاو

والمتنحياالليلعلىيطغىالسائداالليلأنأي،AaالخليطالوراثيالتركيبوAAالسائدالمتماثل

.فقطالسائدالجينفعلمنهوالمظهريالشكلويكوننفسهعنالتعبيرمنيمنعه

جمهورية العراق / جامعة ديالى –كلية الزراعة / خالد حامد حسن .د.أ3
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Homozygous 

or

Heterozygous

?

Test Crossالتضريب االختباري  

4
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Mechanisms of dominance

http://en.wikipedia.org/wiki/Dominance_relationship http://fig.cox.miami.edu/~cmallery/150/mendel/sf10x0.jpg

آليات سيادة االليالت 

فس في حالة السيادة التامة ، فان كال االليلين تشفر لن# 

.اإلنزيم الذي ينتج عنه الصفة 

هار الصفة ، لذلك ظكمية صغيرة من اإلنزيم تكفي ال#

الكمية التي ينتجها الخليط تكون كافية إلظهار الصفة

.بالكامل 

جمهورية العراق / جامعة ديالى –كلية الزراعة / خالد حامد حسن .د.أ5
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Incompleteالكاملةغيرالسيادة dominance

المتماثلةالوراثيةالتراكيبعنتمييزهيمكنمظهريشكلAaالخليطالوراثيللتركيبيكونعندما

(AAوaa)،1:2:1بنسبةومظهريةطرزثالثةاألحاديالهجينتضريبعنينتجبذلكو

التفسيرو.لتوالياعلىالمتنحيالمتماثلالوراثيالتركيب:الخليطالتركيب:السائدالمتماثلللتراكيب

الوراثيفالتركيب،الجينمنتجمنالجينيةالجرعةخاللمنوصفهيمكنالكاملةغيرالسيادةلظهور

الذيAaالخليطالوراثيللتركيبينتجالذيالجينمنتجضعفأي2XعنهاينتجAAالسائدالمتماثل

فيتالفاخذلكعنينتجمما،الجينمنتجعنهيغيبالمتنحيالمتماثلالوراثيالتركيبأماXيكون

.الثالثةالوراثيةللتراكيبالمظهريالشكل
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Incompleteالكاملةغيرالسيادة dominance
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ينما في حالة السيادة غير الكاملة يظهر تأثير الجرعة الجينية حيث يظهر الفرد المتماثل السائد بالمظهر الكامل ب

الخليط يعطي نصف الجرعة الجينية وشكل مظهري مختلف 

C1C1 C1C2 C2C2

الجينيةجرعةالفيهتؤثروالجينمنتجكميةعلىيعتمدالمظهريالشكلفانالكاملةغيرالسيادةحالةفي

البنفسجياللونيكونبينماC1C1الوراثيللتركيباألسودباللونتكونالتيالباذنجانثمرةلونمثالها

C2C2الوراثيةللتركيباألبيضباللونتكونوC1C2الوراثيللتركيبللثمرة
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 Codominanceالسيادة التعادلية  

ج الجينين معا في هذه الحالة يعبر كل اليل عن نفسه بشكل مستقل و بمعزل عن تأثير االليل اآلخر و يظهر منت

في حالة ) املة في حالة التركيب الوراثي الخليط ، و في هذه الحالة ال تستخدم الرموز المستخدمة في السيادة الك

لإلشارة  aلإلشارة لالليل السائد و الحرف الصغير لنفس الحرف  Aالسيادة الكاملة يستخدم الحرف الكبير 

يالت مثالها و يستخدم في حالة السيادة التعادلية حرف كبير في أعاله حروف مختلفة لالل( لالليل المتنحي 

IAتركيبه الوراثي Aمجاميع الدم في اإلنسان حيث السيادة التعادلية بين صنف الدم  IA و صنف الدمB  تركيبه

IBالوراثي  IB و بالتالي فان التركيب الوراثي الخليط هوAB تركيبه الوراثيIA IB.
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  over dominanceفوق السيادة  

ى التراكيب الوراثية تفاعل بين االليالت يظهر في األفراد خليطة التركيب الوراثي التي تكون متفوقة في األداء عل

حالة إنتاج بروتينات األمثلة لهذه الالمتماثلة أو ظهور صفة في الخليط تفتقر إليها التراكيب الوراثية المتماثلة ، من 

haptoglobin1البروتين HHفي اإلنسان حيث ينتج عن التركيب الوراثيhaptoglobinsااللهبتوكلوبين 
ينتج عنه Hhبينما وجد إن التركيب الوراثي haptoglobin2ينتج عنه البروتين hhوالتركيب الوراثي 

والبروتين األخير ال ينتج في حالة وجود haptoglobin3و haptoglobin1 ،haptoglobin2البروتينات 

.أي من االليلين بصورة منفردة
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Multiple Allelesاالليالت المتعددة  

ناظرة في الكائنات الحية ثنائية المجموعة الكروموسومية تنتظم الكروموسومات بأزواج كروموسومية مت

Homologous chromosome تشفت و بالتالي فان الفرد يمتلك اليلين فقط يشغل الموقع الجيني ، اك

يرة إال أن الفرد الدراسات التي أجريت بعد تجارب مندل أن بعض الجينات تمتلك ثالثة اليالت أو أكثر في العش

ن األمثلة م. يحمل زوج من االليالت فقط من االليالت في العشيرة و تسمى هذه االليالت باالليالت المتعددة 

و يظهر Cز له التقليدية لالليالت المتعددة هي وراثة لون الفراء في األرانب ، إذ يسيطر على الصفة جين يرم

:  و هي Cفي أربعة اليالت يرمز لها بإضافة حرف صغير في أعلى الحرف 

.+Cو هو اللون البري الغامق و يتحكم باللون الجين  Agoutiاللون االجوتي 1.

ي يكون اللون فاتح ويفقد البريق األصفر الموجود فCchيتحكم باللون الجين  Chinchillaاللون شنشيال 2.

.اللون البري 

Chوالتركيب الوراثي Chيتحكم باللون الجين   Himalayanاللون هيماليا  3. Ch يظهر الفراء باللون

.األبيض في كامل الجسم بينما يكون اللون اسود في المناطق البعيدة 

اللون األبيض للفراء في CCويظهر التركيب الوراثي Cويتحكم بهذا اللون الجين  Albinoااللبينو  4.

.كامل الجسم نتيجة انعدام تكوين الصبغة 

C < Chو تكون سلسلة السيادة بين االليالت هي   < Cch < C+
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وراثة مجاميع الدم في اإلنسان 

حسب االنتجين Oو A ،B ،ABهي مثال آخر للصفات التي يتحكم بها االليالت المتعددة و تصنف مجاميع الدم في اإلنسان إلى 

IA ،IBو لهذا الجين ثالثة اليالت هي Iيرمز له Bو Aالموجود على سطح الكريات الدموية ،  الجين المسؤول عن إنتاج االنتجين 

االنتجين IAو فيها ينتج االليل  . أيضا   Polymorphic، ويطلق على هذا الجين المتعدد االليالت مصطلح اليل متعدد األشكال IOو 

A  و االليل ،IB ينتج االنتجينB بينما االليلIO الصفة و سلسلة السيادة بين االليالت المسؤلة عن. ال ينتج أي نوع من االنتيجينات

:هي 

IA= IB> IO

.  IOو كال االليلين سائد على االليل  IBو  IAأي أن هناك سيادة تعادلية بين االليلين 

13
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اإلنسانفيريسسالعاملوراثة

Rhesusالريسسفصيلةمنقردبدماألرنبحقنأن1940عامWienerوLandsteinerالعالماناكتشف Monkey

متالكهاالاألفرادلبعضالحمراءالدمويةالكرياتتجميععلىعملتالمضادةاألجسامهذهو،األرنبدمفيمضادةأجسامتتكون

واالنتجينوجودلعدمالحمراءالدمويةالكرياتتتجمعالأفرادبينما،+RhالريسسموجبةاألفرادهذهوسميتDاالنتجين

النسبةأما،الريسسموجبةنيويوركسكانمن%85أنوجدالبيضنيويوركلسكاناختبارفيو،-Rhالريسسسالبةسميت

لهيرمزواحدجينيموقعاالنتجينبوجوديتحكم،المندلياألسلوبوفقالصفةتتوارث.الريسسسالبةفكانت%15المتبقية

DالمتنحياليلهعلىسائدوهوdالوراثيالتركيبيكونبذلكDDأوDdالمتماثلالوراثيالتركيببينماالريسسموجبة

.الريسسسالبةddالمتنحي

أجسامتكوينعلىيعملالريسسسالبالفردفان،الريسسسالبفردإلىالريسسموجبشخصمنالدمنقلعند1.

.المستقبليةالدمنقلبعملياتالقيامعندالدمخاليامعتتفاعلمضادة

يمكن أن يحفز األم على Dفي حالة الحمل عندما تكون األم سالبة الريسس و الطفل موجب الريسس فان انتيجين الطفل -2

يات الدم تكوين األجسام المضادة عند اختالط دم األم والطفل عند الوالدة وقطع الحبل السري ، وهذه األجسام المضادة تهاجم كر

وجب معالجة األم الحمراء للجنين في حاالت الحمل الالحقة و تعمل على تكسير الكريات الدموية للجنين وتسبب موته ، لذلك يت

.بعد كل عملية والدة أو إجهاض 
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Geneالجينفعل Action

أنبماو،الوراثيالتركيبفيالجيناتلعملانعكاسهوالصفاتمظهريكونوالفردوللخليةالحيويةبالوظائفالجيناتتتحكم

وجودمنبداللذلكالجيناتمنعددفيهاتشتركالصفاتمنعددأنوالجيناتمنكبيرعددالوراثيتركيبهفييحملالفرد

الحياةمراحليفالحيويةلألجهزةالطبيعياألداءيضمنبشكلالبعضبعضهامعالجيناتعملينظماسلوبوالجيناتبينعالقة

التجميعيينالجفعلهواألولالجيناتلفعلتصنيفينهناكأنإلىالوراثيةالدراساتتشير.التكاثرآليةكذلكوالمختلفة

Additive gene actionالتجميعيغيرالجينفعلالثانيوNonadditive gene action.

التجميعيالجينفعل

ألحد الجينات يضاف إلى التأثير المظهري الليله أو للجيناتPhenotypeيقصد بفعل الجين التجميعي إن الشكل المظهري 

الفرد من التركيب الوراثي يعني محتوى) التي تكون مؤثرة في التعبير عن الصفة genotypeاألخرى في التركيب الوراثي 

في هذا النوع من الوراثة ال يوجد تمييز حاد بين التراكيب الوراثية ولكن هناك .( الجينات التي يستلمها عند اإلخصاب 

تدريجات بين الحالتين المتطرفتين 
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فعل الجين غير التجميعي  

اعل اليالت نفسس في هذه الحالة ال يكون بالضرورة إضافة التعبير المظهري ألحد الجينات إلى الجينات األخرى ولكن قد ينتج عن تف

جسة حسدوث تفاعسل الموقع الجيني تأثير مظهري معين وحسب درجات السيادة والتنحي بين االليالت و التسي تسم وصسفها سسابقا ، أو نتي

علسسى شسسكل نحصسسل( علسسى نفسسس الكروموسسسوم أو فسسي الكروموسسسومات المختلفسسة ) بسسين أزواج الجينسسات فسسي المواقسسع الجينيسسة المختلفسسة 

.مظهري معين 

Gene interactionتفاعل الجينات    

هناك العديد من الصفات تظهر نتيجة اشتراك مجموعة من الجينات في إظهار الصفة ، فان آالف التفاعالت الحيوية تحدث ضمن 

خاليا الجسم في درجة الحرارة الطبيعية  ، كل تفاعل يكون موجها بواسطة نشاط جين معين من خالل إنتاج إنزيم محدد 

:  إن تفاعل الجينات في المواقع الجينية المختلفة يمكن أن ينتج عنه الحاالت اآلتية 

ظهور صفة جديدة لم تكن موجودة في جيل اآلباء و مثالها شكل العرف الجوزي في الدجاج -1

.بين الجينات في المواقع الجينية المختلفة  Epistasisظهور التفوق -2
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Epistasisالتفوق 

ينات على جين آخر هو تفاعل بين جينات تشغل مواقع جينية مختلفة ، عندما يتأثر مظهر صفة معينة بجينين أو أكثر و يطغى أحد الج

بينمسا يسسمى الجسين  Epistatic geneفي المواقع الجينية األخرى في تأثيره على الشكل المظهسري للصسفة و يسسمى الجسين المتفسوق 

 Hypostatic geneالذي يمنع من التعبير عن نفسه الجين المتفوق عليه 

18
جمهورية العراق / جامعة ديالى –كلية الزراعة / خالد حامد حسن .د.أ

C

C

i

i

C

C

I

i

C

C

I

I

University of Diyala- College of AgricultureUniversity of Diyala- College of Agriculture



19

University of Diyala- College of AgricultureUniversity of Diyala- College of Agriculture



 Pleiotropic effectالتأثير المتعدد للجين      

هذا الجين يمكن للجين الواحد أن يؤثر على عدد من األشكال المظهرية لصفات مختلفة و قد يكون التفسير لهذه الظاهرة إن إنتاج

وضح الحالة هي يدخل في الممرات االيضية لعدد من الصفات و بالتالي يظهر تأثيره على أكثر من صفة واحدة ، و من األمثلة التي ت

قوسة في مناطق الطفرة التي تؤثر على شكل الشعيرات في حشرة الدروسوفيال ، إذ تمتلك الحشرة البرية شعيرات طويلة ملساء م

ى الصفة كانت الرأس و الصدر و قد لوحظ أن الحشرات التي تكون متماثلة التركيب الوراثي للطفرة في الموقع الجيني المؤثر عل

عية المخصبة و تمتلك شعيرات قصيرة وسميكة في األجزاء المذكورة من الجسم ، و هذا الجين يؤثر أيضا على إنتاج البيوض الطبي

ال يمكن لها الفقس و قد تم التعرف على هذا التأثير الن اإلناث التي حدثت فيها الطفرة كانت عقيمة تضع بيوض غير مكتملة التكوين

وين كل من لذلك نقول أن لهذا الجين تأثير متعدد يسيطر فيه على تك. لم يالحظ وجود تأثير لهذه الطفرة على خصوبة الذكور 

.الشعيرات و البيوض في إناث الدروسوفيال 

20
جمهورية العراق / جامعة ديالى –كلية الزراعة / خالد حامد حسن .د.أ

University of Diyala- College of AgricultureUniversity of Diyala- College of Agriculture



تأثير البيئة في التعبير الجيني 

وهي الصفات التي يمكن ) Qualitative traitsتؤثر البيئة بدرجات متفاوتة في التعبير الجيني فهي ال تؤثر في مظهر الصفات النوعية 

جين من أن يصنف األفراد على أساسها إلى مجاميع  منفصلة دون الحاجة إلى أدوات للقياس ، وتؤثر في الصفة النوعية زوج أو زو

خر  في اإلنسان وشكل العرف في الدجاج ، إذ أن صنف الدم يتحدد وراثيا و ال يتغير إلى صنف آABOمثل مجاميع الدم ( الجينات

بتغير الظروف البيئية من تغذية أو درجة حرارة و غيرها 
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فييةالوراثالعيوباحدمثالناقشوالبيئيةبالعوامليتأثرالجيناتلمعظمالمظهريالشكلإنFreeman(2002)ذكر

علىيعملالذياإلنزيمفينقصمنيعانونالمرضبهذاالمصابيناألشخاصوphenylketonuria(PKU)وهياإلنسان

ئاتالجزيواالمينيالحمضالمريضجسمفيتتراكمالنقصلهذانتيجةوphenylalanineاالنينفنيلاالمينيالحمضتكسير

phenylpyruvicهيومعهالمرتبطة acidالتخلفعنهاينتجوالعصبيالجهازنمووتطورمعالجزيئاتهذهتتداخلو

االمينيبالحمضمنخفضغذاءعلىالمولودتغذيةوالحديثةالوالداتفيالمرضعنالمبكرالكشفأنوجدلكنو،العقلي

أنإلىأدىقدالبيئةفيالبسيطالتغييرأننالحظبذلكوطبيعيبشكلينمووالمريضالمولوديتطورأنإلىيؤدياالنينفنيل

.الطبيعيبالمظهريظهرواأنPKUلمرضالحامليناألفراد

فات وهي الصفات التي تحتاج إلى أدوات قياس لتحديد قيمتها مثل الوزن ، الطول  ، الص) Quantitative traitsأما الصفات الكمية 

ين أفراد المجموعة فهي تظهر تباينا مستمرا ب( التشريحية واإلنتاجية ، وتقع معظم الصفات االقتصادية المهمة  ضمن الصفات الكمية 

درجات متفاوتةبسبب تأثرها بعدد كبير من الجينات التي يجري انعزالها في نفس الوقت فضال عن  تأثرها بالعوامل البيئية  ب
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جامعة ديالى

كلية الزراعة

قسم االنتاج الحيواني

الفرضيات الوراثية

اختبار حسن المطابقة مع القوانين المندلية

خالد حامد حسن. د.ا

Testing Fitness of Genetic Hypothesis For Mendelian's Ratio
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Application of Mendelianتطبيقات على قوانين مندل            Principles 

لتنبؤ بنتائج عندما يكون األساس الوراثي للصفة المدروسة معلوما يصبح باإلمكان استخدام قوانين مندل ل
: التضريبات المختلفة ، وهناك ثالث طرائق عامة للوصول إلى ذلك وهي 
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 Punnett square methodمربع بونيت   

زوجاً للتنبؤ بنتائج التضريبات التي تتضمن R. C. Punnettاستخدمت هذه الطريقة من قبل عالم الوراثة 

.واحداً أو زوجين من الجينات 

بالتركيعنالناتجةالكميتاتعددالمستخدممعرفةعلىيعتمدبونيتمربعاستخدامانمالحظةيجب

تاتوالكميالذكريةالكميتاتبيناالخصابعمليةعنالناتجةالزايكوتيةالتوليفاتوكذلك،الوراثي
.التضريبعملياتفيالمشتركةاالنثوية
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عدد 

المواقع 

الخليطة

عدد 

الكميتات

في الجيل 
الخليطةاالول المتماثلة
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يالرأسالخطفيالذكريةالكميتاتتكتبحيث

راأليسالعمودفياألنثويةالكميتاتوللمربع

لكميتاتابينالممكنةالتوافيقجميعنعملوللمربع

بالتراكيتوزيعذلكعنوينتج،المربعداخل

genotypicالوراثيةالنسبةوالزايكوتيةالوراثية

ratio،بنظريؤخذالمظهريةالطرزلتحديدو

لذلكتبعاوبعضهاعلىاالليالتسيادةاالعتبار

phenotypicالمظهريةالنسبةتحديد ratio.ال

أكثرنتتضمالتيالحاالتفيالطريقةهذهتستخدم

الجيناتمنزوجينمن

في حالة الهجين االحاديمربع بونيت استخدام 
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في حالة الهجين الثنائيمربع بونيت استخدام 

جمهورية العراق / جامعة ديالى –كلية الزراعة / خالد حامد حسن .د.أ

University of Diyala- College of AgricultureUniversity of Diyala- College of Agriculture



6

The Forked-Line Methodطريقة الخطوط المتفرعة     

و تستخدم يستخدم في هذه الطريقة مخطط من الخطوط المتفرعة حسب عدد أزواج الجينات المشتركة في التضريب ،

ضريب بين أفراد هذه الطريقة للتنبؤ بنتائج التضريبات التي تتضمن زوجين أو أكثر من الجينات ، فإذا كان لدينا ت

لى طول و هو تركيب وراثي خليط في ثالثة مواقع جينية مستقلة األول يسيطر عTrihybrid crossالهجين الثالثي 

اليل  Gg  (Gوالثاني يسيطر على لون البذور ( اليل قصير الساق  dاليل طويل الساق سائد على  D)  Ddالنبات 

اليل بذور مستديرة سائد  Ww (Wو الثالث شكل البذور (  اليل بذور خضراء اللون  gبذور صفراء سائد على 

:أي صيغة التضريب تكون كما يأتي ( اليل بذور مجعدة  wعلى 

DdGgWw   × DdGgWw

Dd:هيفرديةتضريباتثالثةانهعلىالتضريبهذامعنتعامل × DdوGg × Gg

×  Wwو  Ww ففي حالة السيادة التامة بين االليالت من المتوقع . الن جميع الجينات تتوزع بشكل مستقل 

1:  طويل 3صفة طول النبات مثال ينتج ) في كل تضريب هجين أحادي 1: 3الحصول على النسبة المظهرية  

و ، و بما أن أزواج الجينات الثالثة مستقلة لذلك يمكن تجميع و تنظيم التضريبات األحادية الثالثة سوية( قصير 

.نحصل على النسبة المظهرية الكلية للنسل و الناتجة عن التضريب
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المخطط باالعتماد على النسب المظهرية
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المخطط باالعتماد على النسب الوراثية 
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قوانـين االحتــماالت

في حالة كون الحوادث متنافية 
حوادث متنافية بمعنى أن حدوث أحـدها يـؤدي .... A3 , A2 , A1إذا كانت الحوادث 

إن إلى استحالة حدوث أي من الحوادث األخرى وبالتالي فإن احتمال حدوث هذه الحوادث معاً يكون معدوماً ف

احتمال وقوع أي حادث من الحوادث المتنافية يساوي مجموع احتماالت وقوع هذه الحوادث

(1)حادثين متنافيين كما في الشكل B ،Aفإذا كان 

P( Aأو B)P(A) + P(B) =فإن 
يرمز أيضاً الحتمال وقوع أحد الحادثين بالرمز 

حوادث متنافية

P (AUB) = P (A) + P (B)

(1)الشكل 

s

BA

حوادث متنافية

جمـع االحتمـــاالت

 Probability Laws Methodطريقة قوانين االحتمال      
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فإن Bو Aإذا كان لدينا الحادثين المستقلين 

P(A  و B) = P (A) × P (B)

أو أكثر معاً يساوي حاصل ضرب احتمال حدوث حادثين مستقلين أن احتمال حدوث 

 ً كل واحد من هذه الحوادث ببعضها بعضا

ضـــرب االحتــماالت

كرات بيضاء 7كرات حمراء    و  3يحتوي : اذا كان لدينا صندوقان ، الصندوق األول : مثالها 

كرات بيضاء 6كرات حمراء   و   5يحتوي  : الصندوق الثاني 

ما هو احتمال ان تكون الكرتين : إذا سحبنا كرة واحدة من الصندوق األول و كرة واحدة من الصندوق الثاني 

.حمراء اللون 

3.0
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3
)1( RP 45.0
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5
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 Probability Laws Methodطريقة قوانين االحتمال      

جمعوضرباعدقوفيهاوتستخدم،االحتمالمبادئعلىتعتمدالمتفرعةالطريقةوبونيتلمربعالبديلةالطريقة

نوعينينتجنالهجيالوراثيفالتركيب،نقديةقطعةمعالتعاملبصيغةالوراثيةاألحداثمعتتعاملواالحتماالت

الوراثيةتراكيبالإلنتاجعشوائياتتحدالكميتاتفانهجينينفردينتضريبحالةفي،الكميتاتمنمتساويين

Ddاألفرادتضريبعندمثالالنباتطولصفةحالةففي،الزايكوتية × Ddالزايكوتيكونأناحتمالفان

يكونوبذلك0.5هوواآلباءمنفردكلفيDالكميتعلىالحصولاحتماليةضربهوDDالوراثيبالتركيب

.0.25=0.5×0.5:هواالحتمال

أيضا0.25هوddالوراثيبالتركيبالزايكوتعلىالحصولاحتماليةفانمستقلةبصورةتنتجالكميتاتأنبماو

0.5 0.5 0.5 0.5

جمهورية العراق / جامعة ديالى –كلية الزراعة / خالد حامد حسن .د.أ

University of Diyala- College of AgricultureUniversity of Diyala- College of Agriculture



13

والزايكوتإلنتاجطريقينهناكالن0.5هوDdالوراثيبالتركيبالزايكوتعلىالحصولاحتماليةأما

الشكلفانالتامةالسيادةحالةوفي.0.5=0.25+0.25:االحتماالتجمعلقانونتخضعبالتالي

احتمالية(القصير)المتنحيالمظهريالشكلو0.75=0.50+0.25يكون(طويل)السائدالمظهري

.0.25هوحصوله
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تضريبالمثاللسبيعلى،أكثرجينيةمواقعتتضمنالتيالتضريباتمعاالسلوبنفستطبيقيجري

يكونالنسليفالناتجالوراثيالتركيبنسبةهوماجينيةمواقعأربعةفيالوراثيالتركيبخليطةأفراد

هوموقعكلفيالمتنحيالكميتعلىالحصولنسبةإن.األربعةالجينيةالمواقعفيمتنحيمتماثل

:هوالمواقعلجميعالمتنحيالمتماثلالوراثيالتركيبفانبعضهاعنمستقلةالمواقعهذهأنبماو0.25

0.25 ×0.25 ×0.25 ×0.25 =0.00391

.السابقةالطرائقمناألفضلواألسرعهياالحتماليةطريقةتعتبربالتأكيدو
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:مثال

AaBbبالتركيبثنائيهجينتضريباجري × AaBb،يظهرالذيالنسلنسبةهيمامعرفةالمطلوب

.األقلعلىواحدجينيموقعفيالمتنحيالمظهريالشكل

:الحل

-A:هيوالحالةهذهتحققالتيالوراثيةالتراكيبمنأنواعثالثةهناك bb , aa B-aa bb ,

:الكليةاالحتماالتجمعثمووراثيتركيبكلاحتماليةحسابيجباالحتماليةلحسابو

-Aالحصولاحتمالية bb0.182=0.25×0.75هو

aaالحصولاحتمالية B-0.182=0.75×0.25هو

aaالحصولاحتمالية bb0.063=0.25×0.25هو

0.427=0.063+0.182+0.182هواالحتماالتهذهجمعنتيجةو
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صياغة و اختبار الفرضيات الوراثية 

تتضمن مجموعة من األفكار التي   hypothesisلدراسة ظاهرة طبيعية محددة يقوم الباحث بصياغة فرضية 

ذلك يقوم الباحث توفر تفسيراً أولياً للظاهرة المدروسة و تحتاج هذه الفرضية إلى البراهين إلثبات صحتها ، ل

ذه البيانات باختبار هذه الفرضية من خالل جمع البيانات بطريقة المسح أو بإجراء التجارب العلمية و معالجة ه
.إحصائيا للوصول إلى قرار بقبول أو رفض الفرضية 

، استخدمت  snapdragonعن اختبار الفرضية الوراثية متابعة وراثة لون األزهار في نبات أنف العجل مثال

رضية الفساللتان نقيتان من النبات إحداهما لون األزهار الحمراء و الساللة الثانية لون األزهار األبيض ، 
هل هذه األلوان لألزهار هي ناتجة عن أساس وراثي ؟ : تستند إلى السؤال الوراثية
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تضريبيتمالسؤالهذاعنلإلجابة

وولاألالجيلفيالهجينإلنتاجالساللتين

عندماولإلزهاراألرجوانيباللونجميعها

فانيالذاتللتلقيحاألولالجيلأفرادنترك

منأنواعثالثةمنيتكونالثانيالجيل

لونهيالمشاهدةأعدادهامعالنباتات

األزهارلون،(62)األحمراألزهار

البيضاءاألزهارلون،(131)األرجوانية

؟اتالبيانهذهتوضيحيمكنناكيف،(57)

ليهعيسيطراألزهارلونأنالفرضيةنضع

اللونRهيباليلينمفردجينبواسطة

و،األبيضاللونˉŔاالليلواألحمر

ˉRRالوراثيالتركيبخليطةاألزهار

سيادةسائدةRاالليلالناألرجوانيباللون

ˉRاالليلعلىتامةغير
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والمتوقعةختبار حسن المطابقة بين النتائج المشاهدة ا

– Chiيستخدم اختبار مربع كاي  Square test ن على نطاق واسع في التجارب الوراثية الختبار حسن المطابقة بي

يها وفق النتائج المشاهدة التي تم الحصول عليها فعليا من مصادر جمع البيانات مع النتائج المتوقع الحصول عل

يجري الفرضيات الوراثية ، إن السؤال الذي نبحث عن إجابته هل هذه البيانات تدعم الفرضية الوراثية أم ال ؟   و

قيم المتوقعة خالل االختبار حساب القيمة اإلحصائية لمربع كاي باالعتماد على البيانات المشاهدة و مدى انحرافها عن ال

.وفق مستوى معنوية محددويجري مقارن القيمة المحسوبة لالختبار مع القيمة الجدولية لالختبار 

وجودىعليدلمماالعدمفرضيةترفضالجدوليةالقيمةمناكبرأوتساويالمحسوبةالقيمةتكونأنحالةففي

اقلبةالمحسوكايمربعقيمةكانتإذاأما،عليهاالحصولالمتوقعاألعدادالمشاهدةاألعدادبينمعنويةاختالفات

المتوقعةعداداألوالمشاهدةاألعدادبينمطابقةحسنهناكإنأيالعدمفرضيةبقبولالقرارفيكونالجدوليةالقيمةمن

الباحثوضعهاالتيالوراثيةالفرضيةويدعم
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:المحسوبةكايمربعقيمةلحساباآلتيةالصيغةوتستخدم

حيث تمثل : 
2 . قيمة مربع كاي المحسوبة : 

iO . األعداد المشاهدة : 

iE . األعداد المتوقعة : 

و حصلنا على  ˉRˉRو الثاني بأزهار بيضاء RRاجري تضريب بين نباتين ، األول بأزهار حمراء : مثال

ندما تركت خليطة التركيب الوراثي و ع( سيادة غير كاملة ) نباتات الجيل األول جميعها تحمل أزهاراً أرجوانية 

:  األعداد اآلتية أفراد الجيل األول للتلقيح الذاتي حصلنا على الجيل الثاني الذي يتكون من ثالثة طرز مظهرية ب

لغرض اختبار حسن ( . 57) أزهار بيضاء (  : 131) أزهار أرجوانية         (  :  62) أزهار حمراء 

:  نستخدم اختبار مربع كاي ( 1: 2: 1) المطابقة للنتائج المشاهدة مع فرضية االنعزال لموقع جيني واحد 
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.وبة لالختبار يمكن تسهيل تنفيذ اختبار مربع كاي بإتباع خطوات الجدول أدناه للوصول إلى القيمة المحس

وهي Vحرية يتم حساب األعداد المتوقعة لكل فئة مظهرية عن طريق ضرب النسبة المندلية للفئة مع العدد الكلي للعينة  و تحديد درجات ال

  (V= K-1 ) و تمثلK 2عدد الفئات المظهرية وهي في مثالنا ثالثة طرز مظهرية و بذلك تكون درجات الحرية تساوي.
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5.99نستخرج قيمة مربع كاي الجدولية بداللة درجات الحرية و مستوى المعنوية و تساوي 

اك حسن االستنتاج ، بما أن قيمة مربع كاي المحسوبة اقل من القيمة الجدولية لذلك تقبل فرضية العدم أي إن هن

.مطابقة بين األعداد المشاهدة و األعداد المتوقعة 
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استخدام توزيع ذي الحدين في التنبؤ لنتائج التضريبات 

أفراد،إناثأوذكورالمثالسبيلعلى،متميزتينمجموعتينإلىالتضريباتبعضعنالناتجالنسليتوزع

عننتحدثلكيو. ٍمتنحأوسائدمظهريشكل،طافرةأفرادأوطبيعيةأفراد،مصابةأفرادأوسليمة

.الثانيللحادثqواألولللحادثpالرمزاستخداميمكنالعامةالصيغة

باستخدامهاحدوثاحتماليةحسابيمكنالعددمحددةمجاميعفيالموجودةالوراثيةالتراكيبمنالتوافيقبعض

النجاحنتيجتهاتكونالتيبالمحاوالتيختصالذيالحدينذيالمفكوك

pيكونبحيثqالحادثوقوعفيالفشلأوpالحادثوقوعفي + q = االحتمالحسابويجري1

اآلتيةالصيغةباستخدام

.يمثل عدد حاالت النجاح في ظهور الحادث xعدد المحاوالت الكلية ، nوفيه يمثل 
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 في اإلنسان ، في عائلة األبوين خليطي التركيب Albinoمثال : في دراسة سلوك صفة االلبينو 

الوراثي  

 (Cc ( و احتمالية ظهور األفراد طبيعيين ) p ) 0.75 ( واحتمالية ظهور الطفل البينو q هو ) 

 ، فإذا كان للعائلة أربعة أطفال ما هو احتمال أن يكون اثنان منهم طبيعيين ؟ 0.25
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   فعل الجين غير التجميعي

التعبير المظهري ألحد الجينات فلى الجينات األخرى  لكن قد ينتج  في هذه الحالة ال يكون بالضرررر رض فةرررافة

عن تفاعل اليالت نفس الموقع الجيني تأثير مظهري معين  حسرررررا درلات السررررريادض  التنحي بين االليالت   

التي تم  صررررررفها سررررررابةا د ث  نتيجة حد أ تفاعل بين ث  اج الجينات في المواقع الجينية المنتلفة   على نفس 

 ر موسوم ث  في الكر موسومات المنتلفة ( نحصل على شكل مظهري معين .الك

 Gene interactionتفاعل الجينات    

هناك العديد من الصرررفات تظهر نتيجة اشرررتراك مجموعة من الجينات في فلهار الصرررفة د فان عالت التفاعالت 

ل يكون مولها بواسررية نطرران لين الحيوية تحدأ ةررمن خاليا الجسررم في درلة الحرارض اليبيعية  د فل تفاع

معين من خالل فنتاج فنزيم محدد د  العديد من التفاعالت الحيوية في الجسرررم تكون تفاعالت متسرررلسرررلة ثي فن 

التفاعل يكتمل من خالل سررررلسررررلة من النيوات كنتاج مرفا معين مسررررظ ل عن صررررفة مظهرية معينة  فما 

 موةح في المنيط اآلتي :
 

 
نتيجة نطررررررران  Cفذلك ينتج المرفا  Aعلى المرفرا  aبفعرل اكنزيم  Bاله ينتج المرفرا من خالل المثرال ثع

 هكرذا د  فرل فنزيم من هرذه اكنزيمرات ينتج بواسررررررريرة لين محردد ثي فن التفاعل  Bعلى المرفرا  bاكنزيم 

ج نتيجة سررروت لن ينت c لنفرض فن اكنزيم  .  Eالمتسررلسررل تطررترك فية ثربعة لينات منتلفة كنتاج المرفا 

يترافم في الجسم مسببا مرةا  راثيا  Cحصرول نفرض في الجين المسرلول عن فنتالة  تبعا لذلك فان المرفا 

 . E عدم لهور الصفة اليبيعية التي تنتج عن المرفا 

ثن مظهر الصرررررررفرة يمكن ثن يترأثر بأفثر من لين  احد هي  فلىمن التجرار  الوراثيرة المبكرض التي ثشرررررررارت 

د فالدلاج يمتلك ثشررركال منتلفة  في دراسرررتهم على شررركل العرت في الدلاج  Bateson    Punnettتجار  

  سررررررراللة البراهما تمتلك العرت  Rose combمن العرت منهرا سررررررراللرة الواينرد ت تمتلرك العرت الوردي 

 العرت الوردي     ثن التضرررررريا بين  Single combالبا الئي  سررررراللة الليكهورن تمتلك العرت المفرد 

في الجيل األ ل  ان  Walnut combة شررررررركرل لديد من العرت يسرررررررمى العرت الجو ي البرا الئي نتج عنر

عرت  ردي  3/16عرت لو ي :   9/16تضررريا ثفراد الجيل األ ل نتج عنة ثربعة نر  مظهرية  بنسرربة 

صررررررورض عرت مفرد مما يدل على ثن الجينات المظثرض على الصررررررفة تنعزل ب 1/16عرت با الئي :  3/16: 

ثن شررركل العرت يتحدد بز لين من  مسرررتةلة   ثن مظهر الصرررفة ناتج عن تفاعل منتجات الجينين د  اسرررتنتجا 

 ان التفاعل بين االليلين السائدين   RR     PPالجينات تنعزل  تتو ع بطركل مستةل عن بعضها اآلخر  هي 

R   P   العرت الجو ي   يظدي فلى لهور شرركل مظهري لديد رير مولود لدى األبوين  هوSnustad    

Simmons  فما في المنيط اآلتي :  .(    0222د 
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 :  اآلتيةفن تفاعل الجينات في المواقع الجينية المنتلفة يمكن ثن ينتج عنة الحاالت 

  مثالها شررررررركل العرت الجو ي في الدلاج  الذي تم  اآلباءلهور صرررررررفرة لديدض لم تكن مولودض في ليل  -1

  صفة سابةا .

 بين الجينات في المواقع الجينية المنتلفة .  Epistasisلهور التفوق  -0 

 Epistasisالتفوق 

هو تفاعل بين لينات تطرلل مواقع لينية منتلفة د عندما يتأثر مظهر صفة معينة بجينين ث  ثفثر   ييلى ثحد 

ن ري للصررررفة   يسررررمى الجيالجينات على لين عخر في المواقع الجينية األخرى في تأثيره على الطرررركل المظه

 بينما يسمى الجين الذي يمنع من التعبير عن نفسة الجين المتفوق علية    Epistatic geneالمتفوق 

Hypostatic gene  د   يجا المالحظة ثن التفوق هو تفاعل بين لينات رير اليلية ثما السيادض   التنحي فهي

ألبيض د في الدلاج صرررررفة اللون ا  المثال لحالة التفوق  . تفاعل بين لينات اليلية تطرررررلل نفس الموقع الجيني

 حيررت تكون خيون الررذفور آلبرراء فر ج اللحم بلون الريض األبيض السرررررررائررد Dominant Whiteالسرررررررائررد 

حيت يمتلك لين لسرررررمي يةوم بتثبيط فنتاج اللون في الريض  يسرررررمى الجين المثبط  II CCبالترفيا الوراثي 

Inhibitor gene     I  )   يكون هذا االليل سائد على ثليلة المتنحي i    الذي يسمح لجينات فنتاج اللون )C 

مع فناأ ملونة   II CCبالتعبير عن نفسرررررها  فنتاج الريض الملون . فعند تزا ج ديكة باللون األبيض السرررررائد  (

ii CC   د    حسررررن اآلتيفان لميع النسررررل في الجيل األ ل يكون ابيض اللون د  يمكن توةرررريحها بالمنيط

0211 . ) 
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(    1: 3: 3:  9انحرات عن النسرربة المندلية في الجيل الثاني من تضررريا الهجين الثنائي    فلىيظدي التفوق 

 فلىيكون عدد الير  المظهرية في النسررررل الناتج ثقل من ثربعة نر  مظهرية د   تطررررير المصررررادر الوراثية 

هر تظ األخرىظهر ثالثة نر  مظهرية في الجيل الثاني   الثالثة  لود سرررررتة انحرافات شرررررائعة ثالأ منها ت

 نرا ين مظهريين د  هذه االنحرافات هي :

 التفوق السائد  -1

  تظهر عندما ييلى االليل السائد في موقع  1:  3:  10ينتج عن التفوق السائد انحرات النسبة المندلية لتكون 

   Bمثررل  عخرفي موقع  األخرىلنظر عن  لود االليالت   يعبر عن نفسرررررررة مظهريررا بلض ا Aليني مثال 

في حالة ثن يكون الموقع  فالال يعبر عن نفسررررررة  B  في هذه الحالة فان الموقع (  bث    Bسرررررواء فان االليل 

 األ ل متماثل متنحي .

 التفوق المتنحي  -0

 Bعلى منع اليالت الموقع الثاني  aaيعمل الترفيا الوراثي المتماثل المتنحي في الموقع األ ل في هرذه الحالة 

 Aمن التعبير عن نفسرررها د   تسرررتييع اليالت الموقع الثاني ثن تعبر عن نفسرررها فةط في حالة  لود اليل سرررائد 

 . 4:  3:  9 فلىتحوير النسبة المندلية في الموقع األ ل د   يعمل هذا التفوق على 

 التفوق لجينات األثر التجميعي  -3

سررررررائد في ثحد الموقعين الجينيين ينتج نفس الطرررررركل المظهري نتيجة للتعبير عن لرعة لينية عند  لود اليل 

ال ينتج عنة الصرررررررفة للمنتج الجيني . ثما   aa bbد بينمرا الترفيرا الوراثي   -aa Bث    A- bb احردض مثرل 

 يتسررربا هذا  ناتجة عن لرعة لينية مضررراعفة د ألنهافتنتج الصرررفة ثفثر  ةررروحا  -A- Bالترفيا الوراثي 

 . 1:  6:  9النسبة  فلىانحرات عن النسبة المندلية  فلىالسلوك 

 التفوق السائد المكرر -4

  لد اليل سررررررائد في ثحد الموقعين ث  فالهما   ال فذابكامل تعبيرها تظهر الصرررررفة التي تتأثر بموقعين لينيين 

 فلىلمندلية النسرربة ا تحورفي الموقعين   تظهر الصررفة فةط في حالة ثن يكون الترفيا الوراثي متماثل متنحي 

 .  1:  11نسبة 

 التفوق المتنحي المكرر  -1

يعمررل فررل موقع ليني خيوض  فذد   Complementary inheritanceتمثررل هررذه الحررالررة الوراثررة التكميليررة 

 الموقعينعندما يكون احد الصررررررفة عندما يكون بالحالة السررررررائدض   بالتالي ال تظهر الصررررررفة  فلهار احدض في 

 فلى  تنتج نرا  مظهري  احد د ثما  لود اليل سررررائد في الموقعين يظدي  A- bbث    -aa Bمتماثل متنحي 

:  9ة نسب فلىالنسبة المندلية  تحور  ينتج نرا  مظهري منتلف    اآلخريكمل بعضهما  ألنهمالهور الصرفة 

7 . 

 التفوق السائد   المتنحي  -6

 حرردألهريين في الجيررل الثرراني د   فيررة ينتج فررل من الترفيررا الوراثي السرررررررائررد ينتج هررذا التفوق نرا ين مظ

 نفس الطكل المظهري للترفيبين A- bb اآلخرالموقعين   الترفيا الوراثي المتماثل المتنحي للموقع 

 A- B-    aa bb  د بينما ينتج الترفيا الوراثيaa B-   فلىالنسرررررربة المندلية  تحور   عخرنرا  مظهري 

 . 3:  13نسبة ال

من فنترراج اللون في ريض  C ) (  الررذي يمنع لين اللون    Iمثررال هررذه الحررالررة تظهر بتررأثير الجين المثبط   

الدلاج حيت لوحظ فن تزا ج ديكة الليكهورن األبيض مع فناأ السررررررريليكي األبيض ينتج عنة دلاج ابيض في 

ين همرا الجيرل األ ل   ينتج عن تزا ج الجيرل األ ل نرا ين مظهري
16

13
ابيض   

16

3
نيور ملونرة  هي تمثل  

 عن النسبة المندلية المظهرية لز لين من الجينات  التفسير الوراثي لهذه الحالة : انحرات
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 Linkage and Crossing overاالرتباط و العبور        

ثن الجينات تنتظم على الكر موسوم مثل النر  في المسبحة د   ذلك يجعل من  Morganاعتةد مورران 

وم مرتبية فيزيائيا   تنتةل فوحدض  احدض خالل االنةسام الميو ي   تكوين الجينات الواقعة على نفس الكر موس

   تسمى هذه الظاهرض االرتبان   linked genesلينات مرتبية  بأنهاالكميتات د   توصف 

Linkage  . من الممكن ثن يحدأ االرتبان في الكر موسومات الجسمية   الجنسية  

مرض من قيل باتسون   بونيت بعد فترض  أل لتم  صفها   Recombinationاالتحاد  فعادضفكرض االرتبان    فن

 Sweetافتطات قوانين مندل بداية الةرن العطرين من خالل تجاربهم على نبات البزاليا الحلوض  فعادضقصيرض من 

Pea  احمر األ هارد من خالل تضريا ساللتين تنتلفان في لون   R  سائد على ابيضr   نول حبو   )

حمراء   حبو  لةاح نويلة مع  ث هارد فعند تضريا نباتات ذات (    lسائدض على قصيرض L ةاح   نويلةالل

و  حمراء   حب ث هارعلى نباتات ذات  األ لبيضاء   حبو  لةاح قصيرض حصل في الجيل  ث هارنباتات ذات 

اتي للتلةيح الذ األ لاتات الجيل لكونهما صفتان سائدتان د   عندما ترك نب(  Rr Llلةاح نويلة   هجين ثنائي 

حصل على الجيل الثاني بأربعة نر  مظهرية   لكن بنسا تنتلف عن النسا المندلية لتضريا الهجين الثنائي 

  نالحظ بوةوح ثن الير  المظهرية التي  6.6:  1:  1:  03.3النسبة ( فةد حصل على  1:  3:  3:  9  

 نسل الناتج   هذا االنحرات عن النسبة المندلية سببة االرتبان بين الجينفي ال األفبرتطكل النسا  اآلباءتطبة 

  ثن الجينين ال ينعزالن بصورض مستةلة   الجين المسظ ل عن نول حبو  اللةاح  األ هارالمسظ ل عن لون 

 ( .    0222 د Snustad    Simmons     يمكن مالحظة التضريا في الطكل    ( د 
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 ربة باتسون   بونيت على نبات البزاليا الحلوض .منيط تجشكل    ( 

 

 الكشف عن وجود االرتباط بين الجينات 

مولودين على فر موسومات منتلفة  ث يمكن التعرت انج ينين محددين مولودين على نفس الكر موسوم 

ين الهجينة للصفتين من خالل تضريا الهج لألفراد Test crossالتضريا االختباري  فلراءمن خالل 

 الثنائي مع فرد متماثل متنحي للصفتين المدر ستين د ففي حالة االنعزال الحر يجا ان نحصل على : 

 الحصول على ثربعة نر  مظهرية محددض . -1

 ( . 1:  1:  1:  1تكون نسبة لهور الير  المظهرية األربعة متسا ية    -0

 ث  اج قوع فل   ج من الجينات على االنةسام الميو ي في حالة  ثثناء  هو سلوك متوقع للكر موسومات 

يتحد  نثمن الجينات  األ ل  بذلك يتيح عدم االرتبان الفرصة لكل فرد من الز ج منتلفة من الكر موسومات 

بصورض عطوائية  مع ثي فرد من الز ج الثاني من الجينات منتجا ثربعة ثنواع من الكميتات   بأعداد متسا ية 

 :  اآلتي  فما في المنيط 

 

University of Diyala- College of AgricultureUniversity of Diyala- College of Agriculture



خالد حامد حسن االنتاج الحيواني                                                 ا.د. قسم  –الثانية المرحلة  –اساسيات علم الوراثة   

 

6 

 

 
 

ض ال تنعزل بصور فإنهاثما في حالة ثن تكون الجينات مرتبية على فر موسوم  احد   قريبة لدا من بعضها 

   بذلك يحل انحرات عن النسبة التي حصلنا عليها في اآلباءالبةاء معا فما هي في ليل  فلىحرض   تميل 

ا ين مظهريين بدال من ثربعة نر  لير 1:  1نحصل على النسبة المظهرية  فذالتضريا االختباري السابق د 

 : اآلتي  فما موةح في المنيط  مظهرية .

 
 

 

 

 : فلى يصنف االرتبان بين الجينات 

  Complete linkageاالرتبان التام     -1

بها  بنفس الحالة التي لاءت  آلخرتنتةل سوية من ليل  فإنهاعندما تكون الجينات مرتبية مع بعضرها 

جينات في هذه الحالة يكون فامال د على سررررربيل المثال الكر موسررررروم الرابع في د فارتبان ال اآلباءمن 

فعند  svn عدم  لود الطرررعيرات   btحطررررض الدر سررروفيال يحمل الجينات التي تنتج الجناح المنحني 

svn bt   /ذ  لناح منحني   عديم الطررعيرات  ثفرادمع   svn+/ bt +svn+bt+ نبيعية   ثفرادتزا ج 

  svn bt   ينتج في الجيرل اال لF1  حطررررررررات لميعهرا نبيعيرة الطررررررركل المظهري خليية الترفيا

بتضريبها مع  األ لالجيل  ألفراد.   عند الراء التضرريا االختباري   svn / bt +svn+bt  الوراثي 

ة للصرفتين نحصل على حطرات بنسبة متسا ية للطكل المظهري  ذ  لناح متنحي متماثلة متنحي ثفراد

University of Diyala- College of AgricultureUniversity of Diyala- College of Agriculture



خالد حامد حسن االنتاج الحيواني                                                 ا.د. قسم  –الثانية المرحلة  –اساسيات علم الوراثة   

 

7 

 

الطرررعيرات :   الطررركل المظهري نبيعي لكال الصرررفتين .   ال يظهر ثفراد منحنية الجناح ذات   عديم 

شررررعيرات ث  على ثفراد نبيعية الجناح عديمة الطررررعيرات د لذلك فان انعدام االنعزال الحر بين ث  اج 

ضريا تالجينات المسرظ لة عن الصرفتين يوفر الدليل على  لود ارتبان تام بينهما د  يمكن توةيح ال

  فق المنيط االتي :

  

 
 

 Incomplete linkage and Recombination          االتحاد  فعادضاالرتبان رير التام    -0

 ألصناتاحالة االرتبان التام بين الجينات التي تةع على نفس الكر موسوم تكون نادرض الحد أ في معظم  فن

ة الجينات في معظم المجاميع االرتباني ث  اج ثن فذير تام يكون االرتبان ر ثنالتي تتكاثر لنسيا د   الطائع 

 تضريبا بين ثلرىتنعزل عن بعضها انعزاال لزئيا حرا . لوحظت هذه الظاهرض من قبل العالم مورران عندما 

حطرض الدر سوفيال ذات عيون حمراء   لناح نويل مع ذفور ذات عيون بيضاء   لناح قصير د    فناأ

(   تكون  xثرض على هذه الصفات مرتبية بالجنس    اقعة على فر موسوم الجنس   لي الجينات المظ

 الصفات عيون بيضاء   الجناح الةصير متنحية .

خليية الترفيا الوراثي لصفتي العيون   الجناح اليويل   تكون الذفور متماثلة  األ لفي الجيل  اكناأتكون 

  احد . xالمتالفها فر موسوم 

يلة ثن تكون حمراء العيون نو ثماد  األ لالجيل  فناأتكون الذفور الناتجة عن  ثنل الثاني فيتوقع الجي ثفراد ثما

  هي خليية في  األمالذي يستلمة الذفر من  xالجناح ث  بيضاء العيون قصيرض الجناح معتمدا على فر موسوم 

الجناح الةصير المولودان على  فان االنعزال فامال بين لين العيون البيضاء   لين فإذاد  األ لالجيل 

فان  افذالجيل الثاني من الذفور تظهر فيها ثربع فلات مظهرية   بنسا متسا ية د    ثفرادفان  xفر موسوم 

لهجينة . لكن ا األم ثنتجتالتي  لآلباءالذفور تكون بنفس المظهر النارلي  فاألبناءاالرتبان تاما بين الجينين 

ذفرا  1192عالم مورران في الجيل الثاني تةع بين الحالتين المتوقعتين فمن مجموع النتائج التي حصل عليها ال
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   الجناح اليويل األبيضتمثل ترافيا االتحادات الجديدض  هي  لون العيون  % 37.6في الجيل الثاني فان فيها 

عيون حمراء    تمثل ترافيا  راثية ثبوية  هي ثما % 60.4قصيرض . بينما لهرت  ثلنحة؛ عيون حمراء   

 : اآلتيقصيرض . فما موةح في المنيط  ثلنحةنويلة ث  عيون بيضاء    ثلنحة

 

 
ينين السائدين ث  المتنحيين معا على نفس الكر موسوم بالنظام اال د الي   قد ثنلق على لاهرض  لود الج

Coupling  ام التنافري ثما  لود لين سائد   لين متنحي معا على نفس الكر موسوم فيعرت بالنظ

Repulsion   مورران من هذه التجربة هو حصول االتحادات الجديدض لاء  فلية.   االستنتاج الذي توصل

 . crossing overنتيجة حصول عملية العبور 

 

 استخدام تكرار إعادة االتحاد في قياس شدة االرتباط بين الجينات 

لةياس شدض االرتبان بين الجينات د فالجينات   Recombinationيمكن استندام تكرار االتحادات الجديدض 

االتحاد بينما الجينات التي يكون ارتبانها مع بعضها ةعيفا يحدأ  فعادضالمرتبية بةوض نادرا ما يظهر فيها 

االرتبان د  ضفعاداالتحاد نبيعيا   بتكرارات منتلفة . يستندم التضريا االختباري لتةدير تكرار  فعادضفيها 

تضريا الفرد الناةع للدراسة مع فرد بترفيا  راثي متماثل متنحي د على سبيل المثال عند  فية يجري 

  نول حبو  اللةاح في نبات البزاليا الحلوض   التي تم  صفها  األ هارتضريا الهجين الثنائي لصفتي لون 

الكميتات  ثنواعس ت يعكسابةا ( مع نبات متماثل متنحي للصفتين فان النسل الناتج عن التضريا االختباري سو

 التي ينتجها الفرد النليط   النسا التي تكون عليها فما هو موةح في الطكل    ( .
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ات   نول حبو  اللةاح في نب األ هارشكل    ( التضريا االختباري لتةدير شدض االرتبان بين لينات لون 

 البزاليا الحلوض .
 

فرد  902فرد منها  1222عدد النسل الناتج عن التضريا هو  فنيتضح من تحليل نتائج التضريا االختباري 

االتحاد د   لحسا   فعادضفرد هي ترافيا لديدض تمثل  62المتبةية  األفراد   لآلباءيطابة الطكل المظهري 

 :  اآلتيةاالتحاد نستندم الصيلة  فعادضتكرار 
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   األ هاربين الجينين المظثرين في لون التحاد ا فعادضيمكن استندامها فمةياس لمدى حد أ  2.26الةيمة  فن

التحاد ا كعادضنول حبو  اللةاح خالل االنةسام الميو ي   تكوين الكميتات .   نالحظ هنا ثن تكرار الكميتات 

الذي يمكن ثن تصلة االتحادات الجديدض عندما  األعلىمن مجموع الكميتات الكلية   هي الحد  % 12ال تتجا   

ات بعيدض لدا عن بعضها   هي مسا ية للحالة التي يكون فيها الجينات  اقعة على فر موسومات تكون الجين

 تمثل حالة التو يع المستةل   الحر للجينات   تو يعها على الكميتات . فنهامنتلفة د ثي 
 

 Crossing overالعبور   

دأ بين الكر موسومات المتنالرض تح Crossing overاالتحاد عن عملية تسمى العبور  فعادضفميتات  تنتج 

عملية العبور تبادل للمادض الوراثية بين الكر موسومات المتنالرض خالل اليور التمهيدي من د   تتضمن 

د عندما تلتةي الكر موسومات المتنالرض المتضاعفة لتكون بطكل ث  اج   تتكون بذلك  األ لاالنةسام الميو ي 

 نهافسوم يتكون من فر ماتيدين شةيةين ( د   توصف عملية العبور على فل فر مو ن  ال Tetradالرباعيات 

التحام بين الكر ماتيدات اللير الطةيةة في الكر موسومات المتنالرض د    فعادضفسر   تبادل المادض الوراثية   

    فما موةح في الطكل     ( .  Chiasmaتسمى منيةة حد أ العبور التي تظهر بطكل التحام فيا ما 

 

 
 

    ( ميكانيكية حد أ العبور بين الكر موسومات المتنالرض   تكوين فميتات فعادض االتحاد .شكل 
 

 S. cerevisiaeعلى خميرض النبز  ثلريتلحصول عملية العبور من خالل الدراسات التي  األدلةتوفرت 

ثن تتكاثر لنسيا    يمكن ذلكالمجموعة الكر موسومية تكاثرها الطائع ال لنسيا د   مع  ثحادية  هي خلية 

  هذا االندماج ينتج عنة خلية ثنائية  a   α  فليهايحدأ عندما تندمج خليتين من نرا ين منتلفين يطار 

المجموعة الكر موسومية  ثحاديةينتج عنة ثربع خاليا   المجموعة الكر موسومية تدخل االنةسام الميو ي 

الباحثين فتح هذا الكيس    راعة فل من  بإمكاند    ascusتنتظم داخل فيس يسمى  ascosporesتسمى 

نواتج االنةسام الميو ي بصورض منفصلة لدراسة مستعمرات النميرض الناتجة عنها .   تولد في النميرض العديد 

تتضمن اختالفات في شكل المستعمرض   لونها د   تستندم هذه اليفرات في الدراسات الوراثية من اليفرات 

هو ثن العبور يحدأ بعد  األ لاالتحاد .   نتج عن هذه الدراسات افتطافين مهمين :   فعادضعبور   لدراسة ال

قد يحتوي على اثنين من  ascusالكيس  فنتضاعف الكر موسومات المتنالرض   ليس قبلة   ينتج عن ذلك 

 حياناثاالتحاد (   ييلق عليها  ادضفعتتضمن    ال           االتحاد   عبورية (    اثنين العبورية  فعادضترافيا 

حد أ العبور المتعدد   الثنائي د الثالثي د الرباعي ( بين  فمكانيةترافيا ثبوية . ثما االفتطات الثاني هو 
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الكر ماتيدات اللير شةيةة د  يجا مالحظة ثن تبادل المادض الوراثية بين الكر ماتيدات الطةيةة الينتج عنة 

 الجديدض الن الكر ماتيدات الطةيةة متماثلة . االتحاد فعادضترافيا 

تعتبر لاهرض العبور مهمة لعطائر الكائنات الحية ألنها تظدي باالشتراك مع اليفرات فلى تنوع الترافيا الوراثية 

  فحداأ التباين بين ثفراد النوع الواحد مما يضمن البةاء   التيور لألنواع د فضال عن استندام حاالت العبور 

 النرائط الوراثية . لرسم

 رسم الخرائط الكروموسومية

 نتائج يمكن متابعتها مظهريا   هي : األ لينتج عن حد أ العبور في اليور التمهيدي لالنةسام الميو ي 

 تكوين نةان الكيا ما في نهاية اليور التمهيدي . -1

ن لالحق بعد ان تعبر عاالتحاد بين الجينات   التي يمكن مالحظتها في الجيل ا فعادضترافيا  فنتاج -0

 نفسها في النسل الناتج .

يعمل علماء الوراثة على رسم النرائط للكر موسومات من خالل تحديد ترتيا الجينات على الكر موسوم   

بين الجينات على الكر موسوم من خالل حسا  عدد حاالت  Genetic Distancesتةدير المسافات الوراثية 

د   بما ان حاالت العبور الحةيةية ال يمكن مالحظتها بصورض مباشرض  ةسام الميو يالعبور التي تحدأ خالل االن

 لذلك تستندم عدد نةان الكيا ما لتةدير عدد حاالت العبور التي حدثت خالل االنةسام الميو ي .

عدد  هايحدأ في اآلخرالجينات التي تكون بعيدض عن بعضها  فناستخدام العبور كمقياس للمسافة الوراثية : 

ر عن عدد يتم التعبي ثنفبير من حاالت العبور مةارنة بالجينات التي تكون قريبة من بعضها د   مع ذلك يجا 

احتمالية حد أ العبور بين نةيتين على الكر موسوم تكون  ثند   بالررم من  فحصائيحاالت العبور بمفهوم 

أ العبور لعدض مرات مةبولة الن هناك العديد مننفضة   لكن في عطيرض فبيرض من الناليا تكون احتمالية حد 

يةة عدد حاالت العبور في من معدلقياسها هي  فلىمن الفرص المستةلة لحد ثها د   هكذا فان الةيمة التي نحتاج 

 معينة من الكر موسوم حيت تعتمد  حدض النريية على هذه المعدالت .

لى خريية الكر موسوم الوراثية هي معدل عدد حاالت   المسافة بين نةيتين ع ثن  تكون الصيارة المهمة هي 

دخلت االنةسام   Oogonia ثميةخلية بيضة  122هناك  ثن  لكي نفهم هذا التعريف لنفترض  العبور بينهما ( .

تحدأ  ثخرىبينما في خاليا  A   Bشكل   ( ففي بعض الناليا ال يحدأ العبور بين الموقعين الميو ي    

د  ث  ثفثر ( بين الموقعين المذفورين د في نهاية االنةسام الميو ي سيكون  0د  1منتلفة    بأعدادحاالت عبور 

لم يحدأ فية عبور د عبور  احد د اثنتان ث  ثفثر بين الموقعين  ثمافميت فل  احد يمتلك فر موسوم  122الناتج 

A   B  ينة ه العبور في هذعدد حاالت الع. نةوم بتةدير المسافة الوراثية بين النةيتين عن نريق حسا  معدل

 د   فما يأتي :  باستندام البيانات في شكل  (من الكر موسومات 
  

 
 

يمكننا مطاهدض نةان التبادل الوراثي على الكر موسومات الناتجة عن االنةسام الميو ي    بصورض تيبيةية د ال

االتحاد الناتجة عن االنةسام  فعادضحمل بدال عن ذلك نستدل على  لودها من خالل مالحظة االليالت التي ت

 االتحاد كعادضحد أ العبور   لذلك فان حسا  عدد الكر موسومات  فلىاالتحاد تطير  فعادض ثن فذالميو ي د 

 توفر لنا نريةة لحسا  نةان العبور .
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 سام الميو ي .شكل    ( حسا  معدل عدد حاالت العبور بين الجينات على الكر موسومات الناتجة عن االنة

 

 االتحاد إعادةاستخدام التضريب االختباري لنقطتين لرسم خريطة 

الدر سوفيال باليرا  البري مع ذفور متماثلة  فناألتوةيح عملية رسم النريية الوراثية د نأخذ تضريا 

ير   اليفرض التي ينتج عنها الجناح الةص  vestigial ( vg )الترفيا الوراثي متنحية ليفرتين لسميتين   هي 

ن هذا التضريا  األ ل. حطرات الجيل   شكل  ( للجسم  األسودالتي ينتج عنها اللون   black ( b )الثانية 

. تم الجراء  vg   +b+سيادض االليالت البرية للصفتين  فلىتمتلك لناح نويل   لون الجسم الرمادي د  هذا يطير 

قصيرض الجناح   لون الجسم اسود د   تم تصنيف الحطرات  مع ذفور األ لالجيل  كناأالتضريا االختباري 

في الجيل الثاني حسا الطكل المظهري   النسا المظهرية د   ثلهرت النتائج  لود ثربعة نر  مظهرية 

 عادضكالمظهرية  األشكال  اثنان منهما نادرض العدد تمثل  لآلباءالمظهرية  األشكال فيرض العدد تمثل اثنان منهما 

مرتبيين مع بعضهما الن ترافيا  b  لون الجسم  vgلينات صفتي نول الجناح  ثناد د نستنتج من ذلك االتح

تكون  اقعة على نفس  ثنمن مجموع النسل الكلي   هذه الجينات يجا  % 12االتحاد اقل بكثير من  فعادض

 ناأكالمولودض في الكميتات الكر موسوم   لتحديد المسافة بينهما يجا علينا تةدير معدل عدد حاالت العبور 

التةدير عن نريق حسا  تكرار الحطرات  فلراءذات الترفيا الوراثي ثنائي الهجين   يمكننا  األ لالجيل 

تمتلك حالة فل حطرض  رثت فر موسوم  ثن  مالحظة  2Fاالتحاد في الجيل الثاني  فعادضالتي تحمل مظهر 

 العبور في العينة الكلية للنسل هي :  حاالت ثعدادعبور  احدض بين الجينين د معدل 

0 × 0.82 + ( 1 ) × 0.18 = 0.18 
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فر موسوم نتجت عن االنةسام  122فر موسوم من مجموع  16يدل هذا التحليل البسيط ان هناك معدل 

 حدض مسافة  راثية في  16  هكذا فان الموقعين يفصلهما  vg    bالميو ي حدأ فيها العبور بين الجينين 

(   cMييلق علماء الوراثة تسمية سنتي مورران     األحيانية الكر موسومية . في بعض النري

CentiMorgan   سنتي مورران  يسا ي مورران  122ثن فل  فذعلى  حدض المسافة الوراثية في النريية د

مورران د  2.16 ث سنتي مورران  16يفصلهما مسافة  vg   bالجينين  ثن( لذلك يمكننا الةول   M  احد   

 االتحاد   تكتا بصيلة النسبة الملوية . فعادضمسافة النريية الوراثية تسا ي تكرار  ثن  يجا مالحظة 

 

 
 

 شكل    ( التضريا االختباري لنةيتين لرسم النريية الكر موسومية في حطرض الدر سوفيال .
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