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 The Plant Cell   :الخلية النباتية

 

الخلية هي الوحدة التركيبية والوظيفية للكائن العضوووووح الهي وهي  مت  لن  لية 

وقد أ رى لوجودة لن قبل، و رجع  سميتها بهذا االسم إلى لشابهتها لشكل  اليا المهل 

 ولعماه المسكن الصغير.  Cellula( لن المصدر الال يمي Cellاشتق االسم األجمبي )

  Prokaryotic cellـ خلية بدائية النواة  1

وهي بسوووووويرة التركيت ال  هتوح دلى وحدال لمفصوووووولة لتيهر وظائ  لعيمة  

 Deoxyribonucleic acid (DNA)فالهمض الرايبي المووح لمقوص األكسووووي ين  

في جزء كبير لن الخلية دون أن يكون ضوومن فالغ فشووائي لميز واألحياء التي  يمتشوور

  تص  بهذا الموع لن الخاليا هي البكتيريا والرهالت الخضراء المزرقة. 

       Eukaryotic cellـ خلية حقيقية النواة  2

 DNAو تميز هذه الخلية دا لياً إلى أجزاء لميزة  يهر وظائ  لختلفة فهمض  

في الكرولوسوووووولال التي بدورها  وجد ضووووومن المواة المها ة بالغشووووواء المووح  يتركز

Nuclear membrane كل لميز هي يال ذووووووغيرة  ال شوووووو بالتمثيل دضوووووو ، ويقوم 

و ها  هي األ رى بغشووواء يفصووولها دن السووويتوباليم   كما يتم  Plastidsالبالسوووتيدال 

، Mitochondriaوكوندريا  التمفس في الخلية دن  ريق أجسام لها ة بغشاء هي المايت

والشوووووبكة االندوباليلية  Ribosomesويتم  كوين البرو ين بواسووووورة األجسوووووام الريبية 

Endoplasmic reticulum (E.R.)  وجميع هذه العضيال واألفشية لغمورة في لادة

. Ground plasmأو الباليم األسوواسووي  Hyaloplasmسووائلة  سوومى الباليم الهاللي 

لت وهذا الموع لن ا ددا البكتيريا والرها لا ية  با  ب  جميع األحياء الم لخاليا  تصوووووو  

 الخضراء المزرقة.
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 لخليةلشكل يوضح: تركيب التشريحي 

 

 Protoplastالبروتوبالست 

مل دلى لواد برو وباليلية هي     لادة حية هاللية فيرلت انسوووووووة  شووووووت وهو 

السيتوباليم والمواة والبالستيدال واألجسام السبهية وأجسام جول ي واألجسام الريبية   

والشووووووبكة االندوباليلية، واألنابيت الدقيقة والف وال. ولواد فير برو وباليلية ولمها   

 يولوي والمشا ( والبرو يمال والدهون والبلورال وفيرها. المواد الكربوهيدرا ية ) السل

  Cytoplasmالسيتوبالزم:  -1

لووادة برو وباليليووة فرويووة  هيع ب ميع المواد البرو وباليليووة األ رى وفير  

البرو وباليلية ويكّون السوووووويتوباليم الميم الغشوووووووائية في الخلية وييهر  ه  الم هر 

كم  يُيهر  ه  الم هر االلكتروني  ميزاً فشووائياً  اذووة الضوووئي لت انسوواً أو حبيبياً ول

الشوووووبكة االندوباليلية، ويهد السووووويتوباليم  ناحية جدار الخلية فشووووواء يسووووومى الغشووووواء 

وناحية فراغ الخلية فشوووووواء يسوووووومى الغشوووووواء الباليلي  Ectoplastالباليلي الخارجي 

 رو يمية.ويشمل السيتوباليم دلى حبيبال ليبيدية وب Tonoplastالدا لي 
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 السايتوبالزمشكل يوضح: 

   Endoplasmic reticulumالشبكة اإلندوبالزمية:  -2

هي دبارة دن فشاء لزدوج يهيع بفراغ ضيق يهتوح دلى وسع فير لعروغ 

التركيت وهي  مأل الخلية بمسووووووري فشووووووائي دا لي كبير  تويع  الل  األنزيمال وهي 

و مقلها لن لكان إلى آ ر دا ل الخلية وأحياناً  عمل دلى  كثي  و  ميع الموا   األيضية 

 كون الشووووبكة االندوباليلية دلى هيجة ل اليع لكونة بذلر الروابع السوووويتوباليلية التي 

 ربع بين الخاليا المت اورة لن  الل جدرها، وقد  تصل الشبكة االندوباليلية لع فشاء 

يبية )الرايبوسووووولال( وبذلر المواة، كما ير بع بسوووورهها الخارجي ددد لن األجسووووام الر

 وذ  بأنها  ال سري  شن وقد  خلو لن هذه األجسام فتوذ  بذال السري األللس، 

ويعتقد بأن وجود األجسووووووام الريبية دلى الشووووووبكة االندوباليلية دليل دلى قيالها بتكوين 

ّون البرو ين، كما أن هماك العديد لن االقتراحال التي  رى أن الشووووووبكة االندوباليلية  ك

 أفشية أجسام جول ي واألجسام الدقيقة. ويوجد نودين لن الشبكة االندوباليلية هما 

 لوجود الرايبوسولالوسمي  بالخشمة   .Rough E. Rالشبكة األندوباليلية الخشمة  -1

 .دليها

سوووووومي  بالملسووووووواء لعدم وجود   .Smooth E.R الشووووووبكة األندوباليلية الملسووووووواء  -2

 .الرايبوسولال دليها
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 الشبكة االندوبالزمية الخشنة والناعمةشكل يوضح: 
 

  Plastidsالبالستيدات:  -3

وهي أجسوووام برو وباليلية لزجة  ال شوووكل لتميز  وجد في الخاليا المبا ية دون 

الخاليا الهيوانية إال أنها قد ال وجد في بعض المبا ال الدنيا  اذووة البالسووتيدال الخضوور 

، ألا في  اليا .Spirogera spأو قد  وجد بالسووتيدة واحدة كما في  هلت السووبيروجيرا 

وجد بأدداد كبيرة و مشوووووووأ البالسووووووتيدال لن بالسووووووتيدال أولية المبا ال الراقية فإنها  

Proplastids  ال أذووووووول لتشوووووووابو  يم  وأ وذ في التميز لع الخليووة ونموهوا، و تكوواير 

شر للخلية، و ختل   سام المبا سالها باالنق شر وال ير بع انق سام المبا البالستيدال في االنق

الية أنواع رئيسوووة هي بالسوووتيدال البالسوووتيدال بالشوووكل واله م واألذوووباغ و تميز إلى ي

، وبالسوووووتيدال دديمة Chromoplasts، وبالسوووووتيدال للونة Chloroplasts ضووووور 

 .Leucoplastsاللون 

  Chloroplastsأـ البالستيدات الخضر: 

 وجد البالستيدال الخضر في األنس ة التمثيلية والمسي  الوسرى للورقة واألجزاء 

القريبة لن الضوء، ولكمها قد  وجد أيضاً في األنس ة البعيدة دن الضوء كما في ال مين 

وبرنشيمة األنس ة الودائية، والبالستيدال الخضر لختلفة الشكل واله م، ولكن فالباً لا 

الشكل أو لقعرة كالربق. ويرجع  لون البالستيدال باللون األ ضر   كون أجسالاً قرذية

الموجود بها، و تركت البالستيدة الخضراء  ه   Chlorophyllلسيادة ذبغ اليخضور 
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 Chloroplast envelopeالم هر االلكتروني لن فشاء لزدوج يسمى بغشاء البالستيدة 

 Granaل البالستيدية أو ال رانا يفصلها دن السيتوباليم ويهيع بم مودة لن الهبيبا

و تصل  Lamellaeوهي لكونة لن أكياس لفلرهة  شب  األقراص  سمى ذفيهال 

-Intergranaالهبيبال لع بعضها البعض دلى لسافال لعيمة بصفائي بين حبيبية 

lamellae  و سمى الهبيبال والصفائي بين الهبيبية بالثيالكويديThylakoids  و مغمر

، و عتبر الهبيبال البالستيدية ألاكن أساسية لتواجد Stromaهشوة جميعها في ال

 اليخضور.

 
 البالستيدات الخضراءشكل يوضح: 

 

 Chromoplastsالبالستيدات الملونة:  -ب

 ختل  أشوووووكال البالسوووووتيدال الملونة فممها المسوووووتريلة والمفصوووووصوووووة والزاوية 

و تبع األذباغ المسؤولة دن هذه والمستديرة ودادة  كون  ال ألوان ذفراء أو بر قالية 

األلوان إلى أشووووووباه الكارو يميال وقد  هتوح البالسووووووتيدال الملونة دلى بلورال أشووووووباه 

 الكارو ين كما في بالستيدال ال زر ويمرة الرما م.
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 البالستيدات الملونةشكل يوضح: 

  Leucoplastsالبالستيدات عديمة اللون:  -ج

هي كتل ذغيرة لن البرو وباليم فير واضهة التهديد ولتفاو ة في اله م وفير 

يابتة الشووكل و ت مع دادة قرا المواة  و وجد دادة في الخاليا البالغة البعيدة دن الضوووء 

كمخاع السوواو وكثير لن أجزاء المبال األرضووية وفي  اليا البشوورة، و عتبر البالسووتيدال 

شوية  دديمة اللون ألاكن لت ميع شا و سمى بالستيدال ن ، أو لتخزين Amyloplastsالم

، أو لتخزين الدهون فتسوووومى Proteinoplastsالبرو ين و سوووومى بالسووووتيدال برو يمية 

 . Elaioplastsبالستيدال دهمية 

 
 البالستيدات عديمة اللونشكل يوضح: 
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  Mitochondria: يتوكوندرياالما -4

 تكون هذه العضوووويال لن فشوووواء لزدوج يهيع بمادة برو يمية  سوووومى بالهشوووووة 

Stroma  ( ضم أجسالاً ريبية ولييفال لن الهالض الريبي المووح لمقوص األكسي ين 

DNA  ولكمها أقل ح ماً لن لثيال ها في السووويتوباليم كما أن الغشووواء يتميز بأن ال زء )

 متد دا ل الهشوووووووة لتزيد لن سووووووري الغشووووووواء، و هتوح  Cristaeالدا لي  و يميال 

 Krebsالمووايتوكونوودريووا دلى دوودة أنزيمووال لمهووا األنزيمووال الوودا لووة في دورة كربس 

cycle .واألنزيمال المؤكسدة، لذا فهي  قوم بعمليال التمفس و وليد الراقة في الخلية 

 
 المايتوكوندرياشكل يوضح: 

 

   Dictyosomes (Golgi apparatus)جهاز جولجي: -5

هي أجسووووام برو وباليلية حية يتكون كل لمها لن ل مودة لفلرهة لن األكياس 

Cisternae  المستديرة المتراكبة فوو بعضها البعض، ويها  كل كيس بغشاء وفالباً لا

 كون حافة الكيس  ال يقوا دميقة، فعمدلا  أ ذ في اال سووووووواع  يهر أنبوبية الشووووووكل، 

أكياس أو أكثر، و قوم هذه األجسام  7إلى  2ويتكون جهاي كول ي في الخاليا المبا ية لن 

ري المواد المت معة في حويصووووووالل  مرلق لن حافة بعملية االفراي في الخلية حيث  ف

الكيس لت هة إلى ألاكن لعيمة في الخلية حيث  ترسوووووووت دلى جدار الخلية أو  فري إلى 

  ارجها، وهي  قوم بت ميع المواد الما  ة لن الشبكة االندوباليلية يم إفرايها. 
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 اجسام كولجيشكل يوضح: 

  Nucleusالنواة:  -6

 يهر المواة في حالة ددم االنقسووووووام دلى هيجة جسووووووم كروح أو بيضووووووي لها ة 

  Nuclear envelopeبالسوويتوباليم، ولغلفة بغشوواء لزدوج رقيق يعرغ بغشوواء المواة 

 Nuclearويتصوول هذا الغشوواء لع الشووبكة االندوباليلية ويوجد دا ل  العصووير المووح 

sap (nuclear plasm)  والشووووووبكوووةReticulum تمثووول في الكرولوووا يموووال  التي 

Chromatins  دمووودلوووا  كون في حوووالوووة لتميزة، يم  تميز إلى الكرولوسوووووووولوووال

Chromosomes ( التي  تكون لن الهمض الريبي المووح لمقوص األكسي ينDNA )

 .Nucleoliأو المويال  Nucleolusوبرو يمال، ويوجد دا ل المواة أيضاً الموية 

 
 النواةشكل يوضح: 
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 تميز بوجود نودين لن األحموووال الموويوووة هموووا الهمض الريبي الممقوص 

( حووالوول المووادة الوراييووة أو ال يمووال وحمض الرايبوي الموح  DNAاألكسووووووي ين ) 

Ribonucleic  الذح يوجد بكمية أكبر في الموية أو المويال. و كون الموية هاللية الشكل

عصووير المووح و هتوح دلى فرافال وشووب  ذوولبة فير لها ة بغشوواء وأكثر كثافة لن ال

قد أن  DNAو  RNAوأجسوووووووام بلورية كما  هتوح دلى حمضووووووي  مال، ويعت وبرو ي

 والبرو يمال.  RNAوحمض  DNAالمويال  عمل كمراكز لتكوين حمض 

 و تــظــم الــــنــــواة 

 Nucleolusالموية    -أ

 والذح يتكون لن   Chromo someالكرولوسوم   -ا

  Chromotidالكرولا يد   -1

 Cent omereالسمترولير   -2

يتكون الكرولوسوم لن  رادي كل  راع يددى الكرولا يد ونقرة اال صال بيمهما  ددى 

السمترولير والكرولوسوم هو ال زء المهم في المواة و ختل  اددادها واح الها واشكالها 

 با تالغ الكائمال الهية  ختل  الكرولوسولال في لوقع السترولير. 

 ترولير فيها يقع في الوسع  سمى وسرية المر كز مكرولوسولال الس -أ

Metacentric  

  Acrocentric ترولير فيها الررغ  سمى  رفية المر كز مكرولوسولال الس -ا

 ترولير فيها يقع نهاية الكرولوسوم  سمى نهائية المر كز مكرولوسولال الس -ل

Telocentric  

يوجد في بعض الكائمال الكرولوسوم الرابع في الذرة الصفراء  نت الكرولوسوم و ددى 

 هتوح الكائمال دلى Satellite chromosome بالكرولوسولال المذنبة 

الكرولوسولال بهالة يمائية اح ان كل كرولوسوم ل  كرولوسوم لشابة او لتمايل يددى 

الا الكائمال الوا جة  كون  Diploid لوسوم االليل وهذه الكائمال  سمى الثمائية الكرو

 د ل في  ركيت  DNA. ان المادة الوراية Haploidكرولوسولا ها احادية 

الكرولوسولال حيث انها العمود الفقرح للكرولوسوم فضال دن البرو يمال الهالضية 

والقاددية كما يالحظ وجود اجسام  ريي  الشكل دلى الكرولوسولال  ددى 

 ولها دالقة باقتران الكرولوسولين المتمايلين. كروسوليرال

  Vacuolesالفجوات:  -7

 عتبر الف وال لن أهم لكونال البرو وبالسووووووو  فهي  هتوح دلى الماء والمواد 

العضوووية وفير العضوووية ولعيمها  كون في حالة سووائلة، وقد  كون هذه المواد  خزيمية 

لثل السوووكر واألحمال العضووووية والبرو يمال والفوسوووفال، أو  كون لواد إفرايية لثل 

٪ لن ح م الخلية البالغة 90و مثل الف وال حوالي  أكساالل الكالسيوم والمواد الدبافية،

ية أن  ثة دلى الخل لدراسوووووووال الهدي لدا لي. وقد أظهرل ا بالغشووووووواء الباليلي ا و ها  
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الف وال ال  قتصووور دلى   ميع الموا   األيضوووية ولكمها  شوووترك في  مييم الماء والمواد 

بوظيفة حيوية في الخلية  البيوكيميائية في الخلية كما أنها  سوووتريع أن  عمل كعضوووي يقوم

حيث  هتوح دلى األنزيمال الهاضوومة التي  هلل المواد السوويتوباليلية والمواد األيضووية 

في الخلية الهيوانية، ويعتقد  Lysosomesولهذا يعتقد البعض أنها  شووب  الاليزوسووولال 

لن بأن لمشووأ األنزيمال الهاضوومة يكون في الشووبكة االندوباليلية أو في جهاي جول ي و

 يم يمقل إلى الف وال دن  ريق حويصالل فشائية  مفصل لن هذه العضيال.

 
 الفجوة شكل يوضح:          

 Centrosome :الجسم المركزي -8

وهي دبارة دن لمرقة رائقة وشووفافة  Centriolesيهتوح بدا لة دلى الهبيبة المركزية 

لوجودة في الخاليا الهيوانية و ر بع في  الخيو  المغزلية ايماء االنقسووووووام الخيري حيث 

ان ال سم المركزح يهصل في  انشرار بالهبة المركزية قبل  كوين  يو  المغزل ويت   

 كل قسم الى قرت لغرل ربع الكرولوسولال ايماء االنقسام.
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 الجسم المركزيشكل يوضح: 
 

 Cell Wallجدار الخلية:  -9

يعتبر جدار الخلية المبا ية لن أهم ذوووووفا ها التي  ميزها دن الخلية الهيوانية التي 

  ا ية ال يوجد بها لثل هذا ال دار فتقر إلى لثل هذا ال دار، ولكن قليالً لن الخاليا المب

لمها األبواغ السووووووابهة في الرهالت والفرريال والخاليا التماسوووووولية في كل لن المبا ال 

 البدائية والراقية. 

 

  :تركيب جدار الخلية

يتميز جدار الخلية ل هرياً إلى يالية أجزاء يمكن  كرها حسووووت المشووووأة والتكوين 

 وهي الصفيهة الوسرى، وال دار االبتدائي، وال دار الثانوح.

  Middle Iamella :لصفيحة الوسطىـ ا 1

فير لتبلورة وفير  Intercellular substancesوهي لكونة لن لواد بين  لوية 

قد  تهد لع الكالسيوم،  Pectin substancesنشرة ضوئياً و تكون أساساً لن لواد بكتية 

 كما قد  د ل لادة الل مين في  كويمها و اذة في األنس ة الخشبية.

  Primary wall :االبتدائيـ الجدار  2

هو ال دار األساسي واألول الذح يتكون أيماء نمو الخلية ـ إ ا أ ذ بعين االدتبار 

أن الصفيهة الوسرى دبارة دن لواد بكتية وليس  جداراً لتميزاً ـ كما أن  ال دار الوحيد  

د يد ل الل مين في كثير لن أنواع الخاليا ويتكون لن لادة السليولوي وأشباه السليولوي، وق

 في  ركيب  في بعض الخاليا. 

  Secondary wall :ـ الجدار الثانوي 3

وهو ال دار الذح يلي ال دار االبتدائي في التكوين ويتكون أساساً لن السليولوي 

وأشباه السليولوي، وقد يتغير هذا التركيت نتي ة لترست لادة الل مين ولواد أ رى لختلفة، 

دار الثانوح دادة بعد  وق  ال دار االبتدائي دن الزيادة في لساحة ويبدأ  رست لادة ال 

 السري وهو الوق  الذح  ق  في  الخلية دن الممو واالسترالة. 

 
 الجدار الخلويشكل يوضح: 

 



 
12 AHMED S. ABD-ALLAH RAMADAN                                          PLANT GENETIC  

   Lysosomeالاليسوسومات: -10

وهي دبارة دن حويصلة  وجد في الخلية وهي  هتوح دلى انزيمال هاضمة  هلل    

العضيال والمواد الغذائية الزائدة. لثل المايتوكوندريا المرهقة او الم هدة  تهد لع 

الاليسوسوم ولن يم  تهلل و هضم ولن يم يتم  دوير المواد الكيميائية الما  ة لن دملية 

 لن قبل الخلية.  هللها وادادة استخدالها

 
 الاليسوسوماتشكل يوضح: 

 

 الفرق بين الخاليا الحيوانية والنباتية

 الخاليا الحيوانية الخاليا النياتية ت

 ال  وجد البالستيدال  1

 ال  وجد ال دار الخلوح 2

 الف وال ذغيرة الف وال كبيرة  3

 اذغر ح ما اكبر ح ما 4

 دائرحشكلها لختل  او  شكلها لستريل 5

 ال  هتوح  هتوح دلى الفتهة الغشائية 6

 لركزية المواة  رفية 7

  هتوح ال هتوح دلى جسيم لركزح 8
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الفرق بين الكائنات وحيدة الخلية والمتعددة الخلية او بدائية النواة  

Prokaryotic Nucleus وحقيقية النواةEukaryotic  Nucleus 

 بدائية النواة حقيقية النواة ت

 وحيدة الخلية لتعددة الخاليا 1

 اذغر اله م كبير 2

 بكتيريا /دالئق الكائمال حيوانال او نبا ال 3

 فير لوجودة المواة لوجودة 4

5 DNA  لوجودLiner  لوجودcircular 

 لوجود ولكن كرولوسوم واحد الكرولوسولال لوجودة ولتعددة 6

 فير لوجودة العضيال لوجودة 7

 ال جمسي الا جمسي او فير جمسيالتكاير  8

 سو   فقع الهركة دن  ريق سو  او اهداا 9

 لوجود ال دار الخلوح لوجود 10

 لوجود الغشاء الباليلي لوجود 11

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
14 AHMED S. ABD-ALLAH RAMADAN                                          PLANT GENETIC  

  :Mendelion geneticsالوراثة المندلية: 

 الورايية )ال يمال( ل لع العوالليمكن التعبير دن دلم الوراية بانة العلم الذح يتعال   

الكرولوسولال في نواة الخلية المبا ية وهي  مثل المادة الورايية في الخلية  التي  شكل

وهي المسؤولة دن نقل الصفال الورايية لن االباء الى االبماء او لا  DNAو تكون لن 

المؤسس األول لعلم  Gregor Mendelنرلق دلية بالذرية. يعد الراهت كريكور لمدل 

 في اقليم يرادي بتشيكوسلوفاكيا ود ل الكميسة )الدير( ذبياً  1822الوراية. ولد دام 

في جالعة  1851فقيرا، اهتم لمذ ذباه بدراسة دلم الهياة ودلم الرياضيال، التهق دام 

ليعمل لدرسا للعلوم الربيعية في لديمة  1854فيما لدراسة التاريخ الربيعي، يم داد 

 pisum sativumبتمفيذ   ارا دلى نبال البزاليا  1856. بدأ في سمة Burnورن.ب

ف مع اذماغ لن البزاليا الت ارية و لر لدراسة  Pea-Garden أوبسلة الهدائق

اال تالفال فيها، وبعد سبع سموال لن الت ارا قدم نتائ   والتغيرال التي  وذل اليها 

صفال( في اجتماع ل معية التاريخ الربيعي في )قانونية الشهيرين في كيفية  وارث ال

Burnn  اال ان احدا لم يهتم . 1866، ونشرل  لر المتائ  في ل لة ال معية 1869سمة

بمتائ   المهمة النشغال العلماء حين  اك باراء دارون في الترور والمشوء. وبقي   ي 

لن قبل يالية دلماء كال دلى  1900دام الى ان اديد اكتشافها دام  34المسيان اكثر لن 

)هولمدا(  De Vriesو دح فرايز  ()المانيا Karl Corrensانفراد وهم كارل كورنز 

)الممسا(، ووجد كل لمهم  قرير لمدل ايماء لراجعت   Von Tschermakوفون  شيرلاك 

 .1900للمصادر المتعلقة بعمل  وأشاروا الى التقرير في بهويهم التي نشروها دام 

 :ب مندلتجار

ا لع لمدل دلى   ارا  ه ين المبا ال التي قام بها الباحثون الذين سبقوه في  ربية    

المبا ال واستفاد لن نتائ هم حيث ل أ لمذ البداية دلى  ثبي  الصفة الورايية المدروسة، 

و لر بالتأكيد دلى نقاوة الصفة لن  الل السماح للمبا ال بان  لقي نفسها بمفسها لعدة اجيال 

فراد لتشابهة لالبوين( وبذلر يمكن الهصول دلى ساللة نقية. درس العالم لمدل )جميع األ

 وقد ا تار سبع ذفال هي  Pisum sativa Peaنبا ال البزاليا 

 للمس البذور )البذور الملساء والبذور الم عدة(. .1

 لون الفلقتين )االذفر واال ضر(. .2

 لون البذور )رذاذي او ابيض(. .3

 ذفراء(.لون القرنة )  ضراء أو  .4

 نوع القرنة )لمتلجة او فارفة(. .5

  ول المبال )  ويل هو قصير(. .6

 لوقع االيهار )لتدلية دلى  ول الساو او لت معة في نهاية الساو(.  .7

  السؤال هو لما ا ا تار لمدل نبال البزاليا؟ 
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 ال واا هو ۔

 Clear Geneticبسبت وجود ا تالفال ورايية واضهة بين نبا ال البزاليا.  -1

Diversity 

 .Self - Pollinated Crops المبا ال  ال  لقيي  ا ي -2

 .  Short Life Cycle سهولة الممو و الترور و لقصر دورة حيا ها- -3

  Easy to Control Traitsالسيررة دلى الصفة المراد دراستها. سهلة التميز و -4

 :قانون مندل االول

 :Principle of Segregationمبدأ االنعزال: 

سبق أن  كرنا أن لمدل قد ا تار سبعة ايواج لن الصفال المبال البزاليا كما استعمل    

اددادا كبيرة لن العيمال الت ريبية، وحصل دلى ادداد كبيرة لن افراد المسل  الفا لما 

سبقوه الذين استعملوا اددادا قليلة لن العيمال، ركز في كل   ربة دلى ذفة واحدة فقع، 

 ا   الرياضية لتفسير نتائ  . كما استعمل لعلول

فقد قام لثال بزرادة بذور البايالء، لها الصفة المقية لرول الساو وبذور ا رى لها الصفة 

المقية لقصر الساو. دمد  كوين األيهار قام بمشر لقاح لن لتر نبال  ويل الساو دلى 

لتر نبال قصير نبال قصير الساو. كما قام بعكس العملية أح نثر حبوا اللقاح لن  ليسم

الى ليسم نبال  ويل الساو. وقد ضمن ن اح العملية بقرع اسدية المبا ال الممقول اليها 

حبوا اللقاح، أح أن  أجرى التلقيهال اليديوية بين المبا ال وجمع البذور الما  ة لن كل 

ن  نبال يم يردها لرة يانية فوجد ان جميع المبا ال الما  ة لن التضريت او الته ين كا

 ويلة الساو و شب  احد األبوين فقع، وال  بدح أح اير لصفة االا اال ر )أح ال  وجد 

(، كما ظهر لممدل ان هذه المتائ  ال عتمد 1Fنبا ال قصيرة، وهذه هي ذفة ال يل االول )

دلى  بيعة ال مس  كر ام انثى.  رك لمدل هذه المبا ال لكي  تلقي  ا يا، وضمن  لر بان 

فرى االيهار قبل نض ها باكياس لن المايلون حتى ال صل حبوا لقاح لن نبا ال ا رى 

ل الما  ة بعضها وبعد نضوج يمارها جمع البذور ويردها لرة ا رى فوجد أن المبا ا

  وهذه ذفة ال يل( 2 1 1) 3 1قصير وبعضها اآل ر  ويل وكان  المسبة  قرا لن 

کرر لمدل الخروال السابقة ودلى ذفال ا رى لمبال البايالء وهي ( 2Fالثاني )

لاحصل ل ميع التزاوجال التي ا تارها. وكان  المتائ  ظهور ذفة واحدة لتمايلة لصفة 

( وحصل دلى نتائ  لتمايلة F1تفاء الصفة الثانية في ال يل االول )احد األبوين فقع وا 

ا لق لمدل دلى الصفة التي  يهر في جميع افراد ال يل االول بالصفة السائدة المتغلبة 

Dominant trait  الا الصفة اال رى التي لم  يهر في ال يل االول وظهرل بمسبة

الول ا لق قي  كالمة في افراد ال يل ا قريبا لن افراد ال يل الثاني هذه ذفة ب% 25

، ولن حسن حظ لمدل ان  لم يالحظ وجود Recessive traitة تمهيدليها اسم الصفة الم

أشكال وسرية بين الصفتين التي دمل بها  ضريت في افراد ال يل االول. في حين دمد 
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ان بعض  ه ين ال يل األول لع بعضها للهصول دلى أفراد ال يل الثاني ظهر لممدل 

 المختفية. األفراد  همل ذفة أحد األبوين

وكرر الت ربة لبقية ( 2Fاجرح لمدل ددا لالفراد التي حصل دليها في ال يل الثاني )

لقد ( لتمهية 1سائدة   3) 1  3الصفال المدروسة السبعة فوجد انها  قترا لن المسبة 

الوحدال  سائد لوجود في اقترح لمدل لتفسير نتائ   أن ذفة  ول الساو نا  ة دن لسبت

العالل السائد  او Dominant elementالتماسلية )الكميتال( اسماه العمصر السائد 

Dominant Factor ( رلز ل  بالهرغTالكبير. الا ذفة المبال  ح السيقان )  القصيرة

لمتمهي ا او العالل Recessive elementنا  ة دن دالل لتمهي اسماه العمصر المتمهي 

Recessive Factor ( ورلز ل  حرغt الصغير والتي  شير الى لبدأ وحدة الصفال )

characters Principle of unit  فيما بعد استعيض دن كلمةelement العالل  او

factor  بكلمة ال ينGene  وهي كلمة افريقية  عمي درغ او دمصر ولمها جاءل  سمية

افترل لمدل وجود  Genetics صفال الوراييةسة كيفية انتقال الالعلم الذح يهتم بدرا

يوج لن العماذر )ال يمال الموريال( لكل ذفة ورايية و لر الن نبال ال يل االول 

 همل في  ا ها دالال الصفة السائدة ) ويل الساو( الى جانت قصر الساو، لما يدل دلى 

)نبا ال ال يل االول(. وجود يوج لن األليالل )ال يمال( السائدة والمتمهية في هذا المبال 

اليل السيادة، وال يمكن أن يمت  دن  حا  ال يمكن أن  يهر الصفة السائدة أن لم  هو

 االليل المتمهي. ان كل كمي  يمثل جيماً  ح زاوجها نبا ال  ال الصفة لتمهية ان لم  هو

 Zygote)اليل( واحد لمها فقع. كعالل الرول ودالل القصر لثال، ألا البيضة المخصبة 

المتكونة لن ا هاد الكمي  الذكرح واالنثوح والتي  كون ال مين يم الفرد فانها  هتوح 

 يوجا )ايمين( فقع

( فان كل كمي  يهمل اليل واحد TTهو ) Genotypeفا ا كان الممع التركيبي ال يمي 

 ( فان كل كمي  يهمل اليل واحد ايضاً tt(، الا ا ا كان التركيت الورايي ال يمي )Tفقع )

(t)، ( وا ا كان الممع ال يمي بتركيت ه يميTt فان نص  الكميتال  همل  ركيت ورايي )

(Tوالمص  اال ر بصيغة ) (t). 

 نستمت  لما  قدم أن األفراد التي  عود الى ساللة أذيلة التركيت الورايي نقية  همل نوداً 

ايماء  Allelesصفة واحدا لن الكميتال وهي  مشأ دن اجتماع كميتال لتمايلة الليالل ال

، ألا Homozygous ولذلر  ددى لتمايلة األليالل Zygote كوين البيضة المخصبة 

األفراد اله يمة التي  مت  نودين لختلفين لن الكميتال، و مشأ في األذل لن اجتماع 

 Heterozygousالكميتال المختلفة األليالل المتقابلة فتددى لختلفة األليالل او الكميتال 

 دمد  كوين الكميتال وهذا هو T  tزل االليلين دن بعضهما كما في المثال السابق ويمع

او انعزال  Law of segregationقانون مندل االول الذي يدعى بقانون االنعزال 

 الجينات )االليالت( والذي ينص:
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)ان العوامل الوراثية المزدوجة تنعزل عن بعضها البعض عند تكوين خاليا تناسلية 

)االمشاج( في الفرد ثم تعود فتزدوج بعملية االخصاب عند تكوين الزايكوت او الفرد 

  ا ا  زاوج فردان يختلفان فيما -ويمكن ذيافة قانون لمدل األول بالشكل اال ي ،الجديد(

بيمهما الزوج لن الصفال، فان افراد ال يل األول )اله ين(  يهر دليهما الصفة السائدة 

لتمهي. وكما  1سائد   3لثاني  معزل الصفال السائدة دن المتمهية بمسبة فقع. وفي ال يل ا

 يلي 

Parent (P.)  Tall    TT    ×   tt              Short 

 

Gamete (G.) T t 

 

First Filial (F1) Tt 

100٪ Tall Plants 

 Self - Pollination و ركها  تلقي  ا ياً  F1ودمدلا يرع نبا ال ال يل االول 

 وكما يلي  Naturallyوبصورة  بيعية  

Parent (P.)                    Tt    ×   Tt             

  

Gamete (G.) T t T    t 

 

Second Filial (F2) TT     (Tt     Tt)     tt 

25%       50%         25% 

     Short  Tall       Tall 

 

Homozygous       Heterozygous     Homozygous 

 

. ان االرقام الهقيقية 3 1وبذالر  كون نسبة المبا ال الرويلة الى المبا ال القصيرة هي 

Real Numbers   التي حصل دليها لمدل فعال هيTall Plants  =798   Short  = 

Plants 266  وهي 798  266   وبذالر فان المسبة  كون Tall 3:1 Short . ان اليالل

 لتمايلة او فير لتمايلة وكما يلي ال ين قد  كون 

:Homozygous  ال ين في المبال ل  اللياللAllele لتمايلة للصفة  ه  الدراسة لثل 
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TT,tt 

Heterozygous:  ال ين في المبال ل  اللياللAllele  فير لتمايلة للصفة  ه  الدراسة

 Ttلثل 

 أن هماك لصرلهان لهمان ي ت التأكيد دليهما وكما يلي ۔

F1 = First Filial .ونعمي ال يل االول F -Second Filial  وهي ال يل الثاني. و

وفيرها لن األجيال األ رى. يمكن االستمتاج لن المثال السابق بان  F4 , F3هكذا الى 

 Somaticالذح يهدث في الخاليا ال سمية  Meiosis Divisionاالنقسام اال تزالي 

Cells  يؤدح الى انتاج  اليا جمسيةSexual Cells  وهي احادية الم مودة

وهذه الخاليا ال مسية  مثل  Haploid or Mono-ploidالكرولوسولية و سمى 

 هتوح دلى العدد الكالل  Somatic Cells. ان الخاليا ال سمية Gametesالكميتال 

 Sexualا الخاليا ال مسية بيمم Diploidأح انها يمائية التضاد   2nلن الكرولوسولال 

Cells  احاديةHaploid، ( اح  هوح نص  العدد األذلي لن الكرولوسولالn .)

كمثال حيث أن العدد الكلي للكرولوسولال  Humanنأ ذ االنسان  لتوضيي االلر اكثر

 Somatic Cellsيوج لن الكرولوسولال في الخاليا ال سمية  23ويعمي  لر  46هو 

 تكون الخاليا ال مسية  Meiosisدمد االنسان ولكن دمد حصول االنقسام اال تزالي 

Sexual Cells  والتي  هتوح دلى نص  العدد االذليOriginal Number  لن

 Spermکرولوسوم فقع الخلية ال مسية الذكرية في االنسان  23الكرولوسولال وهو 

 23 هتوح دلى  Ovalوية في االنسان کرولوسوم الخلية ال مسية األنث 23 هتوح دلى 

 ؤدح الى  كوين ال مين والذح  هتوح  Ovalلع  Spermکرولوسوم وبذلر فان ا هاد 

 23کرولوسوم جاءل لن االم و  23کرولوسوم،  46دلى  Zygote ليت  األولى 

و  Mitosis Divisionانقسالا ادتياديا  Zygoteکرولوسوم جاء لن االا.  مقسم  لية 

 Pollen. ان الخلية الذكرية في المبال  سمى حبة اللقاح Growthهدث الممو بذالر ي

. لقد  م ذيافة لعادلة جبرية لتعبر دن Ovalوالخلية االنثوية في المبال  سمى البويضة 

 أح ال يل الثاني في لا سبق لن األلثلة وكما يلي  F2نتائ  
2+ 2Aa + a2A   2حيث انA  نبا ال  ويلة اذلية اح نقية لتغلبة. وانAa2 = نبا ال

 = نبا ال قصيرة اذلية اح نقية لتمهية. 2a ويلة  ليرة. وا يرا 

يمكن أن نضع لثال ا ر لتوضيي االلر وهو دن   ربة اجراها لمدل حول ذفة للمس 

 ( ووجد لا يلي Roughو ل عد  Roundبذور نبا ال البزاليا )اللس 

 

 (P.)   Round        اللس    SS    ×   ss       ل عد       Rough 

 

(G.) S s 
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First Filial (F1) Ss 

100٪ Round 

 وكما يلي  Ssللمبال  Round Self - Pollination ودمدلا دمل  لقيي  ا ي

Parent (P.)                    Ss    ×   Ss             

  

Gamete (G.) S  s S     s 

Second Filial (F2) SS     (Ss     Ss)     ss 

 اللس       Rough  Round ل عد            

25%       50%         25% 

 نقي لتغلت أللس    أللس  ليع    نقي لتمهي ل عد                        

Rough Recessive Pure      Mixed Round      Round Dominant Pure 

وبذالر حصل دلى نفس المست السابقة وكما في المثال األول. يتضي لن المثالين السابقين 

الى اليال ها لن  Genesحول البزاليا لن   ارا لمدل بان قانون انعزال العوالل الورايية 

. أن ال يمال  Law of Segregation of Alleles الل االنقسام اال تزالي والمسمى 

عامال اي ويمكن أن يعرغ هذا القانون بانة ) Gametesكون كميتال  معزل اليال ها و 

جين متماثل لجين خليط األليالت او من الصفات االليلية لزوج من الصفات المتضادة 

(. لتوضيي األلر نتابع ينعزالن عن بعضهما عند تكوين الكميات دون أي تغير -األليالت

 هذه ال يمال ولن يم اليال ها وكما يلي 

       aa            ,              Aa            ,               AA        

 a      ,     a                A    ,     a                  A    ,      A 

ان الكائمال ال مسية  همل ايواجا لن العوالل الورايية  -يمكن أن نضع القاددة التالية 

AA  aa , Aa  يمعزل فردا كل يوج لمها دمد  كوين الكميتال  الل االنقسام اال تزالي

Meiosis  و تهد هذه الكميتال دمد  كوين الذريةOffspring  بعد التضريت )المسل

 ال ديد(.

 :)الطراز المظهري والطراز )التركيب الوراثي

( دلى شكل الكائن الهي الخارجي بالمسبة لصفة Phenotype) حيرلق الرراي الميهر   

واحدة او لم مودة لن الصفال فالرراي الميهرح هو أح ذفة لتغيرة او واضهة وقابلة 

للتقدير ولوجودة في الكائن الهي ولثال  لر  ول الساو ولون االيهار، ويمكن القول أن 

 عيمة.هو لهصلة نوا   ال ين المعبر دمها في بيمة لالرراي الميهرح 
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( فيمثل ل مودة ال يمال التي يهملها الفرد بالمسبة Genotypeألا التركيت الورايي )

ا و يهمل  الصفة واحدة أو الم مودة لن الصفال، ويتهدد التركيت الورايي دمد األ ص

الكائن الهي بال  غيير )باستثماء الرفرال الورايية(  يلة حيا  ، ويكون التركيت الورايي 

 دلى نودين 

ويمت  لن ا هاد كميتين يهمالن اليالل لتمايلة  :(Homozygousمتماثل الزيجة ) .1

Identical Alleles لن االليال المهمولة في الكميتال ويعد  ويمت  نوع واحد

 .التركيت الورايي نقي او لتمايالً 

وهو التركيت الورايي الخليع او اله ين  :(Heterozygous) متباين الزيجة .2

(Hybrid ويمت )  دمد ا هاد كميتين يهمالن اليلين لختلفين، ويعري نودين لختلفين

لرادفة للفرد  و التركيت الورايي لتباين ( Hybridلن الكميتال، و عد ذفة اله ين )

 .الزي ة

 التضريب االختباري:

 :)Phenotype Test )Test Cross :اختبار الشكل المظهري لصفة واحدة

لربيعة ذفة المبال لن  الل  Genotype Structureيمكن لعرفة التركيت الورايي    

او السائدة  Dominant Pureالمعلولال دن االباء ولن هي ال يمال السائدة المقية 

وبذالر يمكن  Pure Recessiveوا يرا المتمهية المقية  Mixed Dominantالخليرة 

للمبال  Phenotypeناحية الميهر الخارجي  الا لن .Offspringلعرفة  بيعة الذرية 

كما  Pure Recessive Genesيمكن لعرفة المبا ال التي  متلر ال يمال المتمهية المقية 

، Rough Seedsوالبذور الم عدة  Short Plantsهو الهال في المبا ال القصيرة 

 Dominantوفيرها لن الصفال المتمهية. ان المبا ال التي  يهر الصفال السائدة 

Traits  فان جيما ها قد  كون سائدة نقيةPure Dominant  او سائدة لختلرةMixed 

Dominant  أح أن التراكيت الورايية .Genotype  قد  كون لتمايلةHomogenous 

 Test Crossوقد اجرح لمدل  ضريت ا تبارح  Heterogeneousاو فير لتمايلة 

تمايلة وراييا للصفة السائدة و  ألر بتضريت نبا ال للتميز بين الصفال المتمايلة والغير ل

 Recessiveالتي  سيرر دليها ال يمال السيادية لع نبال لتمهي لتمايل  F1ال يل االول 

Homogenousالمثال التالي يوضي الهاالل ۔ . 

 

Parent (P.)            TT    ×   tt               

 

Gamete (G.) T t 

 

First Filial (F1) Tt 
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Second Filial (F2) TT    (Tt     Tt)     tt 

لع المبال المتمهي  F2االن ن رح التضريبال التالية والتي هي  ضريت كل فرد لن 

 لمفس الصفة   

Parent (P.)            TT    ×   tt               1-  

First Filial (F1)  

Tt 100% Tall 

 (TT) Homozygote Dominant سائد نقيهو  وهذا يعمي المبال الرويل

Parent (P.)                    Tt    ×     tt             2-  

  

Gamete (G.) T  t t      t 

Second Filial (F2) Tt     Tt       tt       tt 

 Heterozygote Dominantهو  ويل  ليع  Tall Plantوهذا يعمي ان المبال الرويل 

 وليس نقي. ان المست التي  م الهصول دليها هي 

50% Tall Heterozygote and 50% Short Homozygote  

 يهمل احدهما فردين بين يهصل  ضريت هو : Reciprocal Cross:العكسيالتضريب 

 الذح الفرد وبالعكس، ويعمي لعيم  لصفة المتمهي الرراي يهمل واال ر السائد الرراي

 المتمهي الرراي يهمل كان الذح الفرد الا المتمهي الرراي يهمل السائد الرراي يهمل كان

  قع الصف  لذلر فالموروي  لتشابهة بالهالتين الما   كان السائد، أ ا الرراي يهمل سوغ

 الموروية ان يعمي الرري فهذا دكس دمد لختلف  المتائ  كان وان جسمي كرولوسوم دلى

 العضيال وكما يلي  احدى دلى او السايتوباليم في او جمسي كرولوسوم دلى  قع الصفة

نبا ين احدهما  و ايهار لهورية الموقع نقي  واأل رى  و أيهار   ضريتمد   دمثال

  رفي  الموقع ظهرل جميع افراد ال يل االول لهورية الموقع

Parent (P.)    نهائي      ♀     aa    ×     AA      ♂          لهورح  

Gamete (G.)     a             A 

Second Filial (F2)                Aa 

 % لهورح ه ين100

Parent (P.)    نهائي      ♂     aa    ×     AA      ♀          لهورح  

Gamete (G.)     a             A 

Second Filial (F2)                Aa 
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 % لهورح ه ين100

رد لصرلي التضريت العكسي في ددد كبير لن ي :Backcross )الرجعي(:التضريب 

، في حين  شير Testcrossلصادر وكتت الوراية بصيغة المرادغ لتضريت األ تبار 

( F1يتضمن  زاوج أحد افراد نسل ال يل األول ) الرجعيلصادر ا رى الى ان التضريت 

. كيت الورايي أحد األبوينلع احد ابوي  اوح لع افراد لهم  ركيت ورايي يمايل  ر رجعياً 

 وكما في المثال 

 فيهرل اللون ذفراء قرن   و بأ ر اللون  ضراء قرن   و بزاليا نبال ضرا: مثال

 لن% 50 ظهر الرجعي التضريت اجراء ودمد اللون  ضراء االول ال يل افراد جميع

 اللون ذفراء قرن   و% 50 و اللون  ضراء قرن   و الما  

 الحل:

 الصفة يهمل القرن  ا ضر المبال ا ا اللون  ضراء قرن   ال المبا ال جميع ظهرل لما

 ذفتة في نقي وهو السائدة

 الفرضية:

 G بالرلز  السائدة الصفة لعالل نرلز

 g المتمهي بالرلز الصفة لعالل نرلز

Parent (P.)  ا ضر القرنة GG    ×  gg               اذفر القرنة  

 

Gamete (G.) G g 

 

First Filial (F1) Gg 

 ا ضر القرنة ه ين 100٪

Parent (P.)            Gg   ×   gg               

 

Gamete (G.)                       G , g        g 

 

First Filial (F1)                      Gg  ,  gg 

 ا ضر %50%   50اذفر                                           

 تكون اله ن لن  ضريت  :Mono-hybrid Crosses :تضريبات أحادية الهجين

( والمتضمن اباء لختلفة بزوج واحد aa  ×AAفردين لختلفين وراييا فمثال التضريت )
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لن األليالل، يرلق دليها  ضريبال أحادية اله ين لتباين الزي ة لزوج واحد لن 

 .كما في قانون لمدل االول أساسية للوراية الممدلية التضريبالاألليالل، و عد هذه 

 1:3 ي:تحويرات النسبة المندلية للشكل المظهر

دلى الصفال لتعددة زال في كثير لن الكائمال الهية ودلى الرفم لن سريان قانون االنع   

دن المسبة الممدلية المتوقعة و هذا يعمي ألا ظهور  فان ددد لن الهاالل  يهر شذو اً 

ذفال جديدة فير لوجودة في األبوين، أو أن  كون الصفة حالة وسرية بين ذفة األبوين 

 و هذا ل  دالقة بموضع السيادة. 

 :Types of Dominance :انواع السيادة

هور نست لختلفة  مكن الباحثون لن اكتشاغ أنواع أ رى لن السيادة التي ادل الى ظ   

ددة أنواع للسيادة   ختل  دن المست الممدلية وهماك F2لألنما  الميهرية في ال يل الثاني 

  لمها

 في هذا الموع لن السيادة يكون لتباين complete Dominance: :السيادة الكاملة .1

( a( أح أن ال ين المتمهي )AAيل الزي ة )ا( ل  نفس الممع الميهرح لمتمAaالزي ة )

في  3 1. و ؤدح السيادة الكاللة الى ظهور المسبة التقليدية لوجود ولكمة لخفي وظيفياً 

 ال يل الثاني لن  ضريبال أحادية اله ين.

 الفرد يكون وفيها: Incomplete Dominance: السيادة( كاملة )شبه الغير السيادة .2

  فسيرها اليمكن ظاهرية أنما  دلى الهصول الى و ؤدح األبوين بين وسع حالة اله ين

 نبال  ضريت فعمد 3 1الممدلية  المسبة دن المهورة مسبةكال الكاللة السيادة ضوء دلى

 نا   يكون بيضاء ايهار في لمايل نبال لع السبع حلق لمبال يعود حمراء هار اي  ح

  حمراء( 1) المسبية  يهر الثاني ال يل وفي Pink وردية هار اي  ح F1 األول ال يل

 الكاللة. فير السيادة بسبت بيضاء( 1  )وردية( 2)

 يكون دمدلا السيادة هذه و يهر Co dominance:التعادلية(: ) المشتركة السيادة .3

 اليل كل ، ويعمل(اله يمة) الخليرة األفراد في نفسهما دن التعبير األليلين لن كل بقدرة

 و عد الزي ة لتباين في لشتركاً  التأيير ويكون األ ر دن ولستقالً  لهددة برريقة

 بين فالتزاوج المشتركة، للسيادة واضهاً  لثال االنسان في ABO الدم ل اليع أنتي يمال

  راي لن  2و A الدم  راي ولن 1 بمسبة نسل يمت  سوغ AB دم  راي لن أفراد

 الممدلية المسبة دن لهورة 1 2 1 أح المسبة هذه و B الدم  راي لن 1و  AB : الدم

 االنعزال ايضاً. لمبدا  اضعة ولكمها 1 3

 الهاالل في السيادة لن الموع هذا وييهر: Over dominance: التفوقية السيادة .4

 السيادة لن الموع هذا وفي. والهيوية واالنتاجية اله م لثل الهيوية بالصالحية المتعلقة

 المتمايلي األبوين كال لن اكثر كمياً  قياس  دمد ليهرح نمع  و الزي ة لتباين يكون

 لتباين يسبت حيث الدروسوفال حشرة في العين لون وراية  لر دلى والمثال الزي ة
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 WW البرح الزي ة لتمايل لن كل دن التالفية الصبغ  كمية في ييادة Ww الزي ة

 . الثاني ال يل في 1 2 1 المهورة المسبة  يهر حيث ، ww واألبيض

 

 Lethal Genes   المميتة الجينات

 حيث الميهرية، الصفال دلى  أييرها الى باالضافة الكائن حيوية دلى ال يمال  ؤير   

 سبب  لا وا ا الهيوية فعاليتها  قليل او بالضرر ال يمال لهذه الهاللة الهية الكائمال  صت

 التايير و ح السائد الموع لن الممي  ال بن كان وا ا المميتة، بال يمال فتسمى المول لها

 بسبت األ ر وبعضهما.  مول سوغ ال يمال لهذه الهاللة األفراد جميع فان المباشر،

 بصورة المهمولة ألمتمهية المميتة الهبيمال ألا لتا رة، كهالة المول ويهدل أوالً  الضرر

 حاللين فردين بين  زاوج حدث أ ا األ  أيير أح  سبت ال فانها( الزيهية لتبايمة) ه يمة

   لر دلى األلثلة ولن الصفة، لهذه

 : الذرة الصفراء في االبيض اللون صفة -1

 الخارجي للميهر بالمسبة دليةالمم للمست ا ر Modification  هوير يوجد   

Phenotype المميتة ال يمال  أيير لن نا   وهذا واحدة ولصفة للمبال Lethal Genes 

 ال يمال حول األلر لتوضيي. المعين الورايي التركيت  و حاللها  مي  التي ال يمال وهي

  ا ها و صمع  ممو الراقية المبا ال ان جميعا  عرغ - اال ي المثال  الل لن يكون المميتة

 لسؤولة لعيمة جيجال هماك وان Photosynthesis الضوئي التركيت دملية  الل لن

 لادة تاجان في لتهكمة جيمال هماك Corn الصفراء الذرة نبا ال في. العملية هذه دن

 بإنتاج المتهكم ال ين ان. الضوئي التركيت دملية في والمهمة Chlorophyll اليخضور

 فان لروبذ g هيالمتم االليل دلى السيادة كالل G يللاال وان Gg هو الخضراء المادة

 القيام و ستريع الكلوروفيل لادة دلى  هتوح Gg الورايي التركيت  ال الذرة نبا ال

 لادة  مت  ال gg الورايي التركيت  ال المبا ال الا. الضوئي التركيت بعملية

  ضريت دمد. Pale Color اللون لصفرة بيضاء و كون Chlorophyllاليخضور

Crossing ال ين الورايي  ركيبة يهوح بالن Gg اال ي دلى هصلن لمايل يبال لع  

|Parent (P.)    Mixed Green Gg    ×   Gg       Mixed Green 

  

Gamete (G.) G   g       G     g 

Second Filial (F2) GG      (Gg , Gg)       gg 

             White   Mixed Green  Pure Green 

1                     2                      1             
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و التركيت الورايي  Phenotypeالمفرول أن  كون المست المثالية للميهر الخارجي 

Genotype كما يلي ۔ 

3 1       Phenotype 

1 2 1     Genotype 

 تكون البادرال  Seed Germinationولكن الواقع يختل  حيث ان بعد المبال البذور 

seedlings  يولا يم يستمزغ لخزون المواد الغذائية  14و  ممو حتى يصل دمرها حوالي

stored Materials  في سويداء البذرةEndosperm بال ال ديد م ت أن يكون الوي

بال الذح يهمل مأن ال ن د فذائ  بمفسية لكي يممو و يعيش. في هذه الهالةقادرا دلى ذمع 

لكي  Chlorophyll دلى ذمع المادة الخضراء سيمول لعدم قدر   ggالتركيت الورايي 

 يقوم بصمع دذا   بمفسة وبذالر فالمست  تغير و كون كاأل ي ۔

3 0   Phenotype 

1 2   Genotype  

 هو دليل دلى حصول  هوير المست الممدلية. 0 3الى  1 3ان  غير المست 

  Mendel Second Law: قانون مندل الثاني

Mendel Law of Independent Assortment of Genes 

يمص دلى  Independent Assortmentان قانون لمدل في التوييع الهر لل يمال    

(. ا ا المختلفة بصورة مستقلة عن بعضها البعض في الهجين الوراثيتتوزع الجينات )

نبا ين لن البزاليا ويكونان لختلفين بصفتين ولذا يددي هذا   Crossingلا  م  ضريت

. ان التوييع الهر Dihybrid Systemالميام لن الته ين بالته ين الثمائي الصفة 

ال  لر لن  الل  ضريت نبا ين  ويمكن  وضيي  F2لل يمال يهدث في ال يل الثاني 

التي  كون  ال ذفة واحدة  F1ذفال لختلفة ونتي ة التضريت هي نبا ال ال يل االول 

دلى الصفال ان كان  لتغلبة  لعتمداً  Phenotypeفقع ويكون ليهرها الخارجي 

Dominant Traits  او لتمهيةRecessive Traits  ألا في ال يل الثاني .F2  فتتويع

كل ذفة دن اال رى لتمثلة ب يما ها ولهذا يسمى هذا بالقانون الهر او المستقل لتوييع 

 ال يمال.

:Example 1 

وبهذا يكون  RR (Redول  ايهار حمراء اللون) TT (Tall)  م  ضريت نبال  ويل

(Tall - Red ورلز المبال )TTRR لع نبال ا ر قصير الساو (Short) tt  وايهاره

. ذفتي المبال White -ttrr Shortوبذا يكون  ركيبة الورايي  rr (whiteبيضاء اللون )

، بيمما ذفتي قصر المبال ولون Dominantولون االيهار االحمر لتغلبة  الرويل

 والتضريت كما يلي ۔ Recessiveااليهار البيضاء لتمهية 
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Parent (P.)             Tall-Red      TTRR  ×  ttrr     Short- White 

Gamete (G.)                           P1                        P2 

First Filial (F1)                                  TtRr           Tall-Red  

 Self - Pollinationافراد ال يل األول لع بعضها  Crossing م بعد  الر  ضريت 

 وكما يلي 

Parent (P.)            TtRr    ×   TtRr               

Gamete (G.)               TR, Tr, tR, tr       TR, Tr, tR, tr       

 F2 ونعمل ال دول اال ي للهصول دلى نبا ال ال يل الثاني

tr tR Tr TR  

TtRr TtRR TTRr TTRR TR 

Ttrr TtRr TTrr TTRr Tr 

ttRr ttRR TtRr TtRR tR 

ttrr ttRr Ttrr TtRr tr 

Phenotype: -          ۹         :        ۳        :          ۳         :           1 

                        Red-tall    : white-tall  :  Short-Red  :  Short-White 

Genotype: 

Homozygous      1            9          Red-Tall 

Heterozygous 8   

Homozygous 1 3              White-Tall 

Heterozygous 2 

Homozygous 1       3         Short-Red 

Heterozygous 2 

Homozygous 1            1          Short-White 

Example2: 

-بين نبا ال بزاليا  ال بذور لدورة ولون اذفر Crossing م اجراء التضريت    

Round Yellow Seeds وا رى  ال بذور ل عدة ولون ا ضر Rough - Green 

Seeds ذفتي البذور المدورة .SS  واللون االذفرYY  لتغلبةDominant  بيمما ذفتي

. اجرح دملية التضريت Recessiveلتمهية  yyواللون اال ضر  ssالبذور الم عدة 
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Crossing 2 لل يلين االول و الثانيF1 and  F  لع  كر افراد و نست الميهر الخارجي

Phenotype  والتركيت الوراييGenotype  .)واجت بيتي للرالت(. 

 شرو  دمل قانون لمدل الثاني هي  -لالحية لهمة 

  .Linkageددم وجود ظاهرة االر با   -١

 .Genes Interactionددم وجود ظاهرة  دا ل ال يمال  -2

 لعدة أو واحد لزوج الوراثية والتراكيب المظهرية األشكال عدد حساب طريقة

 الصفات المضادة: من ازواج

 3:1 هي المتضادة العوالل لن أحد و الزوج الميهرية المسبة  كون األول لمدل قانون لن

  2nأح الصفال لن يوجين كان ا ا الا، (.nاح لوقع ورايي واحد  (فقع واحد لزوج

 :كاال ي و يمفسها 3 1:األولى المسبة فمضرا

3 1 

×3 1 

9 3 3 1 

 : وكاال ي لرال يالث بمفسها 1:3 المسبة فتضرا ايواج يالية لديما كان ا ا الا

9 3 3 1 

×3 1 

1  27:9:9:3:9:3:3: 

 وهكذا

 ه ين سائد 2 اذيلسائد  1) 1 2:1:في األول لمدل قانون حست الورايية التراكيت نسبة

 أن يمكن الصفال لن يوجان يكون ودمدلا الصفال، لن فقع واحد لزوج هذا( لتمهي 1

 يوجين حالة ففي الميهرية، األشكال نسبة حساا في كما الضرا برريقة المسبة ن دد

 المسبة  كون الصفال لن

1 2 1 

×1  2 1 

1:2:1:2:4:2:1:2:1 

 . ايواج يالل لةاح في أ رى لرة الضرا دملية نكرر هكذا و

  لهمة قاددة

 1او 4\1 نسبت  دائما األذيل
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 2 او 2\1 نسبت ( الخليع) واله ين

 مصطلحات

 وهي DNAاألوكس ين،  لمقوص الريبويح المووح الهمض لن قسم هي ::Geneالجين

 الرويلة المووح الهمض جدائل و شكل البرو يمال، ذمع لثل لختلفة لهام دن لسؤولة

 في DNA المووح الهمض جزيجال  وجد حيث الكرولوسولال، ال يمال لن الكثير لع

 هو والكرولوسوم. الخلية نواة دا ل الكرولوسولال هذه و توضع الكرولوسولال

 لعلولال دلى الهمض هذا ويهتوح DNA المووح الهمض لن  ويل لفرد جزحء

 .لهمة ورايية

هو ال ين الذح يرغى ايره دلى ال ين المتمهي دمد   : dominant geneالجين السائد

 ويرلز ل  بهرغ ال يمي كبيراجتمادهما في  اليا الكائن الهي 

ال ين الذح يختفي  أييره دمدلا ي تمع لع جين : Recessive gene: الجين المتنحي

 سائد ويرلز ل  بهرغ ال يمي ذغير

هي الصفة الورايية التي  يهر في الرراي  dominant Character: :الصفة السائدة

هما في يوج الصفال المتضادة الشكلي لل يل األول نتي ة  زاوج كائمين يختلفان دن بعض

 ويرلز لها بهرغ ال يمي كبير

هي الصفة الورايية التي ال  يهر في Recessive Character: الصفة المتنحية:

 .الرراي الشكلي لل يل األول و يهر في ال يل الثاني ويرلز لها بهرغ ال يمي ذغير

رد دلى شكل جيمال . الصفال الورايية التي يهملها الف  : Genotypeالطرز الجينية

بمعمى أن الرراي ال يمي هو  ركيت ال يمال في الفرد. وهو المسؤول دن  كوين الرراي 

 ) الشكلي )الميهرح

ذفال الكائن الهي الميهرية التي نراها  هيPhenotype: (:الطرز الشكلية )المظهرية

 أيير ال يمال ودوالل بالعين )لثل الرول والقصر( أو الوظيفية أو التركيبية الما  ة دن 

 . البيجة

 راكيت  يرية الشكل، لوجودة دا ل المواة  هتوح   : Chromosomeالكروموسومات

 . المسؤولة دن حمل ال يمال الورايية DNA دلى لادة
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 وهو الفرد الذح يهتوح في  ركيب   :Heterozygous الجينات)خليط( غير متماثل

 .لثال ً  Tt أو Rr رلويالورايي دلى جيمال ورايية لختلفة وبال

وهو الفرد الذح يهتوح في  ركيب  الورايي دلى   :Homozygousمتماثل الجينات

 . لثالً  rr أو RR دوالل ورايية )جيمال( لتمايلة بالرلوي

هو نبال يهمل جيمين لصفة لا أحدهما سائد  ( :Hybridالنبات الهجين )خليط/ غير نقي

 . واآل ر لتمي و يرلز لهما بهرغ ال يمي كبير وآ ر ذغير لمفس الهرغ
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 انقسام الخلية النباتية

Plant Cell Division 

  Cell Cycleالخليه:  حياة دوره

  لية جيل لابين الفترة أنها أح. الخلوحاالنقسام  دور ي بين لا الفترة هي الخلية دورة   

 بعض.  مقسم أو نموها يق  أن فإلا لعين ح م إلى الخلية  صل دمدلا. يلي  الذح وال يل

 بعد  مقسم ال الهمراء الدم وكريال الهيكلية العضالل  اليا العصبية، الخاليا لثل الخاليا

 البيمي الرور  هما بمرحلتين حيا ها دورة في الخلية و مر. الكالل الرور إلى وذولها

(Interphase) الخلية وانقسام (Cell division). 

 البيني الطور -:اوال

 اساسي  لراحل يالث الى يتمايز وهو الخلي  حياه دوره لن% 90 البيمي الرور يهتل   

 هي

 First gap phase (G1 phase) االولى:  النمو مرحله -1

 ل ال في نشا ها الخلية فيها  زاول حيث (Cell growth) الخلية نمو فترة وهي   

 التالفة األنس ة إذالح الكبيرة، ال زيجال  كسير أو وبماء العضيال، كتكوين  خصصها،

 الخلية، ظروغ بهست الفترة هذه  قصر أو و رول. البرو يمال و وييع ال روح، نتي ة

 نشا  نهايتها في يزداد أن  إال (DNA) المووح للهالض بماء الفترة هذه في ييهر وال

 أ رى دوالل لع االنزيمال وهذه (DNA) المووح الهالض بماء يترلبها التي االنزيمال

إ  ي رح  اللها  هيجة و صميع المركبال  .البماء فترة في للد ول الخلية  هيجة دلى  عمل

( RNA صميع الرايبوسولال والهمض المووح الريبي ) ،DNAالضرورية لمسخ 

(، إضافة إلى mRNA الرسول، tRNA، الماقل rRNAبأشكال  الثالث )الرايبويولي 

 العديد لن األنزيمال.
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 Synthesis phase (S phase) (: DNAالنووي) الحامض تصنيع مرحله -2

 كرولا يدين لن كرولوسوم كل ويتكون DNA الـ  ضاد  المرحل  هذه في يتم   

 .السمترولير لمرق  لن للتصقين لترابقين

  Second gap phase (G2 phase) الثانية:  النمو مرحله -3

ولمها  يو  المغزل  الخلي  النقسام االساسي  البرو يمال ببماء المرحل  هذه  تميز   

 االنقسام  ور في الخلي   د ل بعدها  هضيراً ألنفصال الخلية في االنقسام المتساوح، يم

 .الخلوح

 يشير لصرلي ال هاي المغزلي إلى (Spindle Apparatus): المغزلي الجهاز مصطلح

 لتفصل الخلوح االنقسام دملية أيماء  تشكل التي الموى حقيقيال في الخلوح الهيكل بمية

 الدقيقة األنيبيبال لن شبكة هو آ ر، بمعمى. الوليدة الخاليا بين الشقيقة الكرولا يدال

 المتساوح سواءً  الخلية انقسام أيماء  تشكل والتي( المغزلية باأللياغ أيضاً   ُسمى)

 .أوالممص 

  ُشكل. دديدة لهمال لها الم وفة، األنابيت  ُشب  برو يمية  يو  هي الدقيقة: األنيبيبات

  هرير هي في  األساسية ولهمتها المغزلي، ال هاي في بميوح دمصر أكبر الدقيقة األنيبيال

 العدد دلى وليدة  لية كل حصول بذلر لتضمن الخلية، قربي إلى وسهبها الكرولوسولال

 .الكرولوسولال لن الصهيي

 والبعض ،(المبا ية) الخاليا ب دران  تصل الدقيقة األنيبيبال بعض المبا ية، الخاليا في

 .الهركي الهيز في لمفردة بكرولوسولال ير بع اآل ر

 أسروانية  لوية دضية لن  مت ( المغزلية األلياغ) الدقيقة األنيبيبال الهيوانية، الخاليا في

 األلياغ يُشكل بدوره، والم م، (aster) الم م يُشكل المريكز. المريكز  ُددى الشكل

 .الخلية دورة أيماء المغزلية

 قربي إلى الصفيهة االستوائية لن الكرولوسولال يسهت أن  في  كمن المغزل  أهمية

 . الخلية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 في الخلية الهيوانية                                   في الخلية المبا ية                
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Cell Division Type :انواع االنقسام 

 تخصص بعض الخاليا المبا ية في المبا ال الراقية في دملية االنقسام الضرورية    

الستمرار الممو والتكاير في المبال وهماك يالية أنما  لن االنقسام في الخلية وهي  انقسام 

 لباشر وانقسام فير لباشر وانقسام ا تزالي )لمص (.

 

  Amitosis :االنقسام المباشر

قسام أحيانا في المبا ال البدائية ويمدر حدوي  في المبا ال الراقية وفي  يهدث هذا االن   

 تخصر المواة في وسرها بالتدري  حتى  مقسم إلى قسمين قد ال يكونان لتساويين أو 

لتمايلين يم يتكون في وسع البرو وبالس  جدار جديد يفصل الموا ين، أو يتخصر ال دار 

  إلى جزأين وبذلر يتم  كوين  ليتين بمويتين لن إلى الدا ل حتى يفصل البرو وبالس

 الخلية األذلية. 

 

  Mitosis :االنقسام غير المباشر او االنقسام الميتوزي او الخيطي

يهدث هذا االنقسام في الخاليا االنشائية )اح الخاليا ال سمية( فير المتخصصة بالتكاير    

 الـتزاوج ويتم دلى لرحلتين او التزاوج في الهيوانال او المبا ال في دملية 

 حيث  مقسم إلى قسمين لتساويين. Karyokinesisانقسام المواة  األولى:

حيث يمقسم إلى جزأين لكوناً بذلر  ليتين  Cytokinesisانقسام السيتوباليم  الثانية:

 لتشابهتين للخلية األم ويتم االنقسام فير المباشر دلى أربعة أ وار لتتابعة وهي كما يلي  

  البيني: الوسطي او الطورinterphase 

  يهر المواة لكونة لن الغشاء المووح ودصير نووح والشبكة الكرولا يمية  -

 مشع الخلية حيوياً لتوفير كميال لن الراقة بالسايتوباليم والمادة الكرولا يمية  -

 بالمواة 

 المكونة لكرولوسولال الخلية DNA تضاد  االحمال المووية  -
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والبرو يمال التي  د ل في  ركيت  RNA تضاد  االحمال المووية  -

 الكرولوسولال

 

  Prophase :ـ الطور التمهيدي 1

 Chromatin ويلة ورقيقة لكونة الشبكة الكرولا يمية  DNA يهر ل اليع حمض 

reticulum يم  قصر الخيو  الكرولا يمية و صبي فليية واضهة و سمى ،

لمها لن  يرين يلتفان حول بعضهما البــعض ويلتـقيان لعاً  بالكرولوسولال يتكون كل

 Centromereفي نقــرة لعيمة ويابتة لكل كرولوسوم )كرولوسوم(  سمى بالسمترولير 

وبالمقابل  صغر الموية  دري ياً يم  ختفي كما يختفي فشاء المواة في المراحل المهائية لهذا 

 ة للساء بعد أن كان   شمة السري.الرور كما  قصر الكرولوسولال و صبي نادم

الفرو بين الرور البيمي والرور التمهيدح  ه  الم هر ان االول  كون المواة لالحية  

فالقة اللون لتدا ل الشبكة الكرولا يمية، الا الرور التمهيدح فأن الشبكة الكرولا يمية 

  كون واضهة ألنها  ت زأ و يهر بلون افتي.

 
  Metaphaseـ الطور االستوائي:  2

 صبي الكرولوسولال بعد ا تفاء الغشاء المووح لتصلة لباشرة بالسيتوباليم    

المركزح و زداد كثافة السيتوباليم و يهر في   يو  دقيقة  كون لا يعرغ بألياغ المغزل 

Spindle fibers القربين، و تسع األلياغ المغزلية لن نقرتين في  رفي الخلية  عرفان ب

و ت   نهو لركز الخلية و كثر األلياغ المغزلية بالتدري  و متد حتى  تالقى في وسع 

الخلية ولم  عرغ بعد  بيعة هذه األلياغ المغزلية وإن كان يعتقد أنها دبارة دن أنابيت 

دقيقة لن سيتوباليم كثي  وفي هذا الرور  غير الكرولوسولال لن لواضعها و ت مع 

و متيم في  ع استواء الخلية لكونة لا يددى باللوحة االستـوائية ويتصل  في وسع الخلية

 سمترولير كل كرولوسوم بأحد األلياغ المـغزلية.
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  Anaphaseـ الطور االنفصالي:  3

يعرغ الرور االنفصالي بأن  المرحلة التي يتم فيها انفصال الكرولوسولال دن بعضها    

البعض أو أحياناً في أوا ر الرور االستوائي  مشق لمرقة السمترولير لكل كرلوسوم 

ويمفصل كرولا يداه ويصبهان كرولوسولين لتشابهين وبهذا االنفصال يصبي في الخلية 

ولوسولال، ويتهرك كل كرولوسولين لتشابهين في ضع  العدد العادح لن الكر

ا  اهين لتعاكسين با  اه قربي المغزل فيت مع دمد كل قرت ددد لن الكرولوسولال 

 ال ديدة لساٍو للعدد األذلي. 

 

 
 

  Telophaseـ الطور النهائي:  4

يهدث في هذا ا ور  غيرال دكسية لما حدث في الرور التمهيدح في هذا الرور    

 ستريل الكرولوسولال و ستدو يم  يهر الموية و تشابر الكرولوسولال لكونة الشبكة 

الكرولا يمية، يتكون الغالغ المووح لن الشبكة االندوباليلية وبذا يتم  كوين نوا ين دا ل 

في  Cell plateتواء لمغزل ذفيهة  ددى بالصفيهة الخلوية الخلية، يتكون دمد  ع اس

الخاليا المبا ية والتخصر في الخلية الهيوانية التي  فصل الخليتين ال ديد ين، ففي الخاليا 

المبا ية يكون الصفيهة التي  سمى بالصفيهة الوسرى، يم يبدأ بعد  لر  رسيت لادة ال دار 

ى نا  ة لن حويصالل لن جهاي جول ي و تكون االبتدائي دلى جانبي الصفيهة الوسر

 بذلر  ليتان جديد ان  تهيأ كل لمهما الدادة االنقسام لرة أ رى. 
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 Meiosisاالنقسام االختزالي او المنصف: 

يهدث هذا الموع لن االنقسام في المبا ال التي  تكاير جمسياً دمد  كوين األلشاج    

Gametes  حيث  هتوح األلشاج دلى نص  ددد الكرولوسولال الموجودة في الخلية

)حبوا اللقاح( ونواة المشي   Male gameteاألم ودمد التزاوج بين نواة المشي  الذكرح 

التي  هتوح دلى ددد  Zygote)البويضال(  تكون الالقهة  Female gameteاألنثوح 

الكرولوسولال نفسها الموجودة في  اليا نبا ال األبوين، ولهذا  كون العوالل الورايية 

في الالقهة نا  ة دن العوالل الورايية لكل لن المشي ين الذكرح واألنثوح، و لر دن 

النقسام وكذلر دن  ريق ظاهرة  ريق التوييع العشوائي لهذه الصفال دلى نوا   ا

 . Crossing overالعبور 

ويتكون االنقسام اال تزالي في لعـيم المبا ال لن انقسـالين لتتاليين يمتـ  دمهما أربع    

أنويـ  )ألشاج( في  لية األم الممقسمة، ففي االنقسام اال تزالي األول  مص  

انقسام فير لباشر ) يري او لايتويح( الكرولوسولال ألا االنقسام اال تزالي الثاني فهو 

يبقى في  ددد الكرولوسولال كما هو دون  مصي  كما نت  دن االنقسام األول، ويتم 

 االنقسام اال تزالي في لراحل أو أ وار لتتابعة. 

 

  Meiosis 1االنقسام االختزالي األول: 

 ويمر هذا االنقسام بأربعة أ وار هي  

  Prophase I ـ الطور التمهيدي: األول 1
في هذا الرور  هتوح نواة الخلية دلى ددد لن الكرولوسولال يتكون كل واحد لمها    

لن كرولا يدين، وقبل أن  تميز هذه الكرولا يدال  ت مع الكرولوسولال المتمايلة في 

أيواج، يم  لت  كرولا يدال كل كرولوسولن لتشابهين حول بعضهما، يم  تميز 

مر يم  ختفي الموية أو المويال ويختفي كذلر فشاء الكرولوسولال و قصر و زداد في الس

 المواة.

ويقسم هذا الرور إلى  مس ا وار لختلفة ولتتالية ولكن ال  وجد حدود فاذلة بيمها    

 وإنما هي ا وار لتدا لة  مت  بسبت السلوك الذح  تبع  الكرولوسولال وهي كما يلي  

 

  Leptoteneالطور القالدي: –أ
لكرولوسولال دلى هيجة  يو   ويلة رفيعة وللتوية و يهر دليها وفيها  يهر ا   

قابلة لإلذرباغ بشدة ويشب   Chromomereحبيبال لختلفة اله م  سمى كرولوليرال 

 الكرولوسوم في هذه المرحلة القالدة. 
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 Zygtene : Paired threadesطور االقتران او االزدواج:  –ب

في هذه المرحلة  بدأ الكرولوسولال المتمايلة في االقتراا لن بعضها البعض حتى  تم    

، وهي دملية فاية في Synapsisدملية االلتصاو ال انبي والتي  عرغ بعملية االقتران 

الدقة بهيث يتم االقتران بين المقع المتمايلة دلى  ول الكرولوسولين المتمايلين وإلى 

ستمر الكرولوسولال في القصر وفي الزيادة في السمر، وييهر في جانت هذا االقتران  

نهاية هذه المرحلة دمد الفهص بالم هر الضوئي أن كل كرولوسوم لزدوج التركيت. 

 Bivalentويكون ح هذا الرور ايدواج الكرولوسولال المتمائلة لتكوين المثاني 

 

 Pachytene Paired threades: :الضام الطور–ج

لن  المرحلة ييهر كل كرولوسوم لن الكرولوسولين المتمايلين لكوناً في هذه    

 تقارا الكرولوسولال  كرولا يدين واضهين لتصلين لعا في لمرقة السمترولير،

يلت  كل كرولوسولين لتمايلين دلى بعضهم البعض  حيث المتمائلة و تكون الكيايلا،

كرولا يدال و هدث في هذه فيكونان وحدة يمائية الكرولوسولال  هتوح دلى أربعة 

 Chiasma( ×التي يدل دليها وجود التصالت ) Crossing overالمرحلة دملية العبور 

 وفي نهاية هذه المرحلة يبدأ كل كرولوسولين لتمايلين في االبتعاد أحدهما دن اآل ر.
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 Diplotene      : Paired threadesالطور اإلنفراجي: –د
يبتعد الكرولوسولان المقترنان أحدهما دن اآل ر لاددا لمرقة التصالت و ستمر في    

 القصر والزيادة في السمر. 

  Diakinesisالطور التشتتي:  -هـ
في هذه المرحلة  قصر الكرولوسولال إلى الهد األدنى لن الرول و تبادد الوحدال    

الثمائيال الكرولوسولة و متشر في المواة و ختفي الموية أو المويال، كما يمهل فشاء المواة 

 و بدأ ألياغ المغزل في الوضوح. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Metaphase Iـ الطور االستوائي االول: 2
في هذا الرور  يهر ألياغ المغزل و تهرك الوحدال يمائية الكرولوسولال إلى  ع    

استواء المغزل و متيم بهيث يكون أحد السمتروليرين فيها لواجهاً ألحد قربي المغزل 

 والسمترولير اآل ر لواجهاً للقرت اآل ر. 
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  Anaphase Iـ الطور االنفصالي األول:  3
رنان دن بعضهما  مالا ويت   كل لمهما إلى قرت لخال  لما يمفصل الصبيغان المقت   

 يت   إلي  لثيل  وييهر كل كرولوسوم لكونا لن كرولا يدين. 

  Telophase Iـ الطور النهائي األول:  4
 ت مع الكرولوسولال في احد قربي الخلية، و ها  بغشاء نووح، و يهر الموية يم      

يمقسم السيتوباليم و يهر  ليتان بميو ان )وليد ان(،  د ل كل لمهما في االنقسام 

 اال تزالي الثاني.

 المرحلة مابين االنقسامين:

 تزالي االول الفي بعض الكائمال اليفصل دور نهائي او دور بيمي بين االنقسام ا   

والثاني فتد ل الخلية لباشرة في الدور االنفصالي االول الى الدور التمهيدح الثاني ولع 

 S لر حتى الكائمال التي يوجد بها دور بيمي يفصل بين االنقسالين ال وجد لرحلة 

  .DNAواليهدث  خليق لهالض 

 

 Meiosis IIاالنقسام االختزالي )المنصف( الثاني: 
 شب  لراحل هذا االنقسام لراحل االنقسام فير المباشر إال أنها  هدث في  اليا أحادية    

الم مودة الكرولوسولة، ويتم هذا االنقـسام بمراحل االنقسام فير المباشـر نفسها 

 )الميتويح( وهي كما يأ ي   

 

  Prophase IIـ الطور التمهيدي الثاني: 1
لالنقسام فير المباشر ويختل ، بكون  يتم في فترة قصيرة يشب  ظاهرياً الرور التمهيدح    

كما يختل  في أن كرولا يدح الكرولوسوم يكونان لتباددين دن بعضهما البعض وال 

يلتفان حول بعضهما البعض دلى هيجة حـلزون كما هي الهال في الـرور التمـهيدح 

 لالنقسام فير المباشر.

 

 Metaphase IIـ الطور االستوائي الثاني: 2

يتم هذا الرور في فترة قصيرة وفي   تر ت الكرولوسولال األحادية في  ع استواء    

 ألياغ المغزل، ويتكون كل كرولوسوم لن كرولا يدين لتصلين لعا بممرقة السمتـرولير. 

 

 Anaphase IIـ الطور االنفصالي الثاني: 3
بانشقاو لمرقة السمترولير  مفصل كرولا يدا كل كرولوسوم دن بعضهما البعض    

ويتهرك كل واحد لمهما إلى قرت لن قربي االنقسام ويمتهي بوذول هذه الكرولوسولال 

 ال ديدة إلى األقراا كما هي في االنقسام فير المباشر. 
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 Telophase IIـ الطور النهائي الثاني:  4
احداث هما دكس لاحدث في الرور التمهيدح، حيث يتكون فالغ نووح حول كل    

في الخليتين( لن الكرولوسولال، فتتكون اربعة  -ل مودة )لن الم مودال االربعة

انوية نصفية )اح  هتوح كل نواة دلى نص  العدد االذلي لن الكرولوسولال(، وا يراً 

الخلية يزداد دمقاً حتى يفصل كل  لية دن  يمقسم السايتوباليم بيهور  خصر في فشاء

 اال رى، وهذا يمت  دم  اربع  اليا وليدة  تميز الى الشاج حيوانية او نبا ية.

هذا في حالة  كوين االلشاج في االنسان او الهيوان، الا في حالة المبال فتمشأ ذفيهة 

ة الصفيهة الوسرية  لوية  قسم الساستوباليم، يم يترست دليها السليلوي والبكتين لكون

 التي  عتبر التداد لل دار الخلوح.
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 اهمية االنقسام االختزالي:

في  Haploidاالنقسام اال تزالي يختزل العدد الثمائي للكرولوسولال إلى ددد احادح    

يتي االا واالم دمد التزاوج لما يؤدح إلى لاندلاج كا( وهذا يمهد الام األلشاج) ميتالالك

ال مع بين ذفال ابوين لختلفين. كما أن االنقسام اال تزالي يؤدح إلى التباين في األلشاج 

 بوية وااللية لضافاً الما  ة لن كل لن األبوين ا  ان التوييع العشوائي للكرولوسولال اال

ة والكرولوسولال األلية   عل لن المهتمل ويالبالي  دبور اجزاء لن الكرولوسولال ا

 حتى لن األا نفس .  ددم وجود لشي ين لتشابهين  مالاً 

 :كيف تستخدم الكائنات الحية االنقسام االختزالي

. يؤدح االنقسام اال تزالي األ صاا و كوين األلشاج في الكائمال التي  تكاير جمسياً    

لباشرة الى  كوين األلشاج. ألا في الفرريال والرهالت فقد يهدث االنقسام اال تزالي 

انتاج  الىلباشرة بعد  كوين الزايكول. وفي المبا ال الهزايية يؤدح االنقسام اال تزالي 

و مت   التي  ممو لكونة نبال لشي ي احادح الكرولوسوم Spores األبواغ وال راييم

 األلشاج لمها في لرحلة الحقة بانقسام لايتويح.

 :االنقسام الخلوي في الخاليا البدائية النواة

إ   وجد المعلولال  Binary fissionباالنشرار الثمائي  لباشراً   مقسم البكتريا انقسالاً    

لزدوجة  DNAفي  لية البكتريا دلى شكل حلقة لفردة لن جزيجة  Genomeالورايية 

الخيع  ر بع في نقرة واحدة بالغشاء الباليلي للخلية لن الدا ل، ويتم  ضاد  هذه 

المعلولال الورايية في وق  لبكر لن حياة الخلية وقبل بدء االنقسام ا   وجد لمرقة  اذة 

 هتوح دلى  Replication originدلى الكرولوسوم  سمى لمرقة لمشا التضاد  

لختلفا  قوم بالعمل دلى  كوين نسخة  انزيماً  22قدر باكثر لن ل مودة لن األنزيمال  

الهلقي  DNA. وبعد اكتمال دمل االنزيمال حول جزحء DNAكاللة لرابقة لن جزيجة 

إلى جمت   صبي هماك نسختان لترابقتان لن المعلولال الورايية دا ل الخلية  ر بع جمباً 

البكتريا وبلوفها اله م المماست  تهفز  الى الغشاء الباليلي لن الدا ل. وبعد نمو  لية

بدء دملية انقسام السايتوباليم التي  بدأ بتكوين لواد ال دار الخلوح والغشاء الباليلي 

المت اور ين وهذه  مثل بداية  DNAال ديدة ووضعها في الممرقة الفاذلة بين نسختي 

الممرقة كلما ياد  خصر  دملية االنشرار الثمائي للخلية وكلما أضيف  لواد جديدة في هذه

الغشاء الباليلي نهو الدا ل يم  ضيق لع  الخلية  دري يا إلى أن  مقسم الى نصفين 

 سمي  DNAلتساويين  قريبا ان بدء دملية التراكم والتقلص في الموقع الكائن بين حلقتي 

ال  خصر بانتقال كل حلقة الى  لية جديدة وبذلر  كون ذفا ها الورايية لتمائلة وبعد اكتم

الغشاء الباليلي نهو الدا ل و ا صال جميع المقا  في لركز الخلية لتتكون  ليتان 

 ويتكون بعد  لر جديد ان
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جدار  لوح جديد حول الغشاء الباليلي لن الخارج و تكون جميع التراكيت الموجودة 

ية  مالا . في الخلية األلية في الخليتين ال ديد ين اللتين  شبهان  لية األم األذل أذالً 

زل وال ظهور غوبصورة دالة  هصل دملية انقسام نواة البكتريا دون  كوين الم

الى اجزاء( و سمى دملية االنقسام الخلوح في الخاليا DNAالكرولوسولال )ال يمقسم 

 Amitosis المباشرالبدائية المواة باسم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 االنقسام االختزالي االنقسام الخيطي ت

 يتكون من انقسامين نووين انقسام نووي واحد يتكون من 1

 ينتج اربع خاليا من دورة انقسام واحدة ينتج خليتين بنتيتين من دورة انقسام واحد 2

3 
 للخلية نفسه هو البنتية للخاليا الكروموسومي العد

 2nاألمية 

تحتوي الخلية البتية نصف العدد الكروموسومي 

 للخلية األم

 الخلية البنية مختلفة عن الخلية األمية متماثلة مع الخلية االميةالخاليا البتية  4

 يحصل في الخاليا التكاثرية يحصل في الخاليا الجسمية 5

 Pachyteneيحصل عبور وراثي في طور  ال يحصل انعزال او اعادة اتحاد جيني 6

 يقسم الطور التمهيدي الى خمسة اطوار اليقسم الطور التمهيدي الى اطوار 7

 Pachyteneيحصل ازدواج في طور ال يحصل ازدواج بين الكروموسومات المتماثلة 8

9 
تكون الكروموسومات في الدور االستوائي بشكل 

 Dyad  ثاني

تكون الكروموسومات في الدور االستوائي بشكل 

Tetrad 

10 
في الدور االستوائي السنترومير لكل ترکيب ثنائي 

 طوليا    ينقسم
 السنترومير في الدور االستوائي األولال ينقسم 

11 
احد افراد الكروماتيدات الشقيقة تتحرك الى القطب 

 المتقابل في اثناء الدور االنفصالي

يتحرك احد افراد الكروموسومات المتماثلة الى 

 اب المتقابلة في الدور االنفصالي األولقطاال

12 
يحافظ على النقاوة بسبب نقص االنعزال واعادة 

 االتحاد
 يحصل التغاير بسبب االنعزال واعادة االتحاد الجيني
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 Linkage and Crossing over :الرتباط والتعابرا

يقصد باالر با  هو ليل ال يمال الغير االليلية الواقعة دلى نفس الكرولوسوم او في    

االنعزال الهر نفس يلر االر با  الد ول لعا بتراكيت ابوية بمسبة أدلى لما يتوقع لن 

ل مودة  ويلرة االر با  هي ل مودة ال يمال التي  قع دلى نفس الكرولوسوم او

ذبابة اربعة يلر ار با ية الال يمال المر برة دلى كرولوسوم واحد ويوجد في حشرة 

يلرة ار با ية. أن ال يمال الغير اليلية  كون لر برة بسبت  23الا في االنسان فتوجد 

ايماء دملية االنقسام اال تزالي  الكرولوسوم لذا  هاول أن  بقى لعاً وقودها دلى نفس 

 و د ل نفس المشي .

 

 

 

 A  B c  d  G  H   

 

            

 

    

 

 

المتمايلة وكل كرولوسوم يتكون لن کرولتيدين ذورة لكرولوسولين جسميين يوضي الكرولوسولال يوضي  شكل

 شقيقين

 ويوجد نودين لن االر با  هما  

وهو االر با  التي  كون في  ال يمال لتقاربة  :Complete linkage :االرتباط التام -1

دلى الدوام دلى نفس الكرولوسوم ودادة التعابر بين  لن بعضها و بقى جداً 

دمد دملية االنقسام اال تزالي و كون نسبة  لعدولاً الكرولتيدال فير الشقيقة يكون 

% وهذا االر با  نادر الهدوث في 100التراكيت االبوية دالية جدا وقد  صل إلى 

ولهصور دادة في  كور حشرة  بابة الفاكهة واناث  الكائمال الهية التي  تكاير جمسياً 

 دودة الهرير. حشرة

هو االر با  التي  كون في  ال يمال  :Incomplete linkage :االرتباط غير التام -2

البعض دلى الكرولوسوم ويهدث  بادل  بادل او  عابر بين ايواج  لتباددة دن بعضها

الكرولتيدال فير الشقيقة ويهدث هذا االر با  في  الكرولوسولال المتمايلة وبين

 التي  تكاير جمسيا. اكثر المبا ال والهيوانال واالنسان ولعيم الكائمال

كروموسومين 

 متماثلين

 اليلة

 غير اليلة

 سنترومير

كروموتيدات 

 شقيقة

A 
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هو  بادل القرع الكرولوسولية الهاوية دلى ال يمال  :Crossing over :التعابرالا 

األليالل( بين الكرولتيدال فير الشقيقة للكرولوسولال المتمايلة في الدور الضام دمد )

 كوين الرباديال في الرور التمهيدح األول لن االنقسام اال تزالي األول و سمى لمرقة 

ويهصل التعابر بفعل انزيمين نوويين  Chiasmaالتصالت الكيايلا  بادل القرع بمما ق 

الذح يعمل دلى كسر او قرع في الكرولتيدال يم يقوم انزيم  endonucleaseهما انزيم 

ligase  بادادة حيوية القرع المكسورة ولهمها في لمرقة الكيايلا فكلما  ال الكرولوسوم

ة حدوث الكيايلا بين الكرولتيدال فير ل المسافة بين ال يمال كلما يادل فرذدويا

( بين لوقعين 1الشقيقة للكرولوسولال المتمايلة والعكس ذهيي. والكيايلا الواحدة )

  وراييين فان الموا   العبورية  كون نص  أح أن

 )%(الموا   العبورية  2/1كيايلا =  1

 الموا   العبورية.  ×2 =او نسبة الكيايلا وان  كرار الموا   العبورية =  كرار الكيايلا 

لالحية  لهل االسجلة الورايية دن االر با  العام أو فير التام واجراء التهليل الورايي 

 كتت الصفة الميهرية فوو  رين لتواييين يمثالن الكرولوسولال ال سمية و وضع 

لصفال فوو الخرين فالصفة المتمهية  أ ذ الهروغ الصغيرة لالرلوي او الهروغ 

small لا الصفة السائدة فتكتت بالهروغ الكبيرة او بعاللة + بدال لن الهرغ او يكتت ا

 وفوق  + او بدون +. Capitalالهرغ 

 :مثال

  

           P     

 

 

 

 

 

 وا ا كان  الصفال لر برة بال مس او  ضريت بين  كور واناث فتربق نفس  ريقة كتابة

  أ ذ  ع ونهاية نص  سهم.  الرلوي ولكن الذكور

 :مثال

P  

 

b S 

b S 

+ + 

+ + 

× 

b S 

b S 

B+ S+ 

B+ S+ 

× 
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ولغرل حل اسجلة التعابر في لما ق الكيايلا ودمد الموا   العبورية والالدبورية ودمد 

  كرار الكيايلا او الموا   العبورية نربق القوانين التالية 

1) -A = الموا   العبورية 2/1( كيايلا 

B- او نسبة الكيايلا )%( او  او  كرار الموا   العبورية او  كرار الكيايلا ةالمسبة المجوي

 )%( الموا   العبورية ×2= المسافة الورايية 

C-  = ؤ ذ كمسبة لجوية )%( الموا   العبورية -1ددد الموا   الالدبورية  

D-  درجة االر با 

√
  (الم اليع االر با ية)𝟐

 العدد الكلي

𝟐
 = درجة االرتباط  

لالحية  درجة االر با  + نسبة العبور = *            درجة االر با   -1نسبة العبور = 

1 

وقد وذف  ظاهرة االر با  ألول لرة لن قبل العالمين با سون وبوني  دمد لراجعتهم    

لقوانين لمدل لرلع القرن العشرين ودد استثماء لن لبدأ االنعزال الهر لممدل لن  الل 

ت ارا دلى البزاليا الهلوة لصفتي  ول حبة اللقاح ولون األيهار. وفسر فيما بعد  غيير ال

دمد الرور التمهيدح   يدال فير الشقيقة  تبادل قرعاً ا( بأن الكرول9   3   3   1المسبة )

فعمدلا قالا بتضريت نبا ال بلون  اال تزالي أيماء  كوين األلشاج. المبكر في االنقسام

األيهار الهمراء و ويلة حبوا اللقاح السائد ين لع أ رى بيضاء األيهار قصيرة حبوا 

والمست األدلى كان  للرري الميهرية الممايلة ( 23   1   1  7)اللقاح حصال دلى نسبة 

الا دمدلا يكون ، في جميع األحوال 50لآلباء. وال  زيد نسبة اال هادال ال ديدة دن %

 . بين الصفتين فال  يهر أح ا هادال جديدة يكون التعابر ذفراً  االر با   الاً 

الا ا ا كان  ،العبورح = ذفر لالحية  ا ا كان االر با   ام كان الما   كل  ابوح يكون

الا االر با  فير التام فيكون  ،% ابوح80% دبورح و 20االر با  جزئي فيكون الما   

 دلى  ردد التعابر.  الما   األبوح والعبورح لعتمداً 

 هماك يالث حاالل لن العالقال بين ال يمال لع بعضها ايماء االنعزال هي 

 حالة االنعزال الحر: -1

الهالة هي كما جاء بها قانوني لمدل األول والثاني، حيث ان ال يمال المختلفة هذه    

والمتعلقة كل لمها بصفة لعيمة  كون واقعة دلى كرولوسولال لختلفة ودلي  فأنها  تويع 

 وييعة حرة  بقا لقوانين لمدل في التوييع الهر، وللكش  دلى هذه الهالة فأنما نستخدم 

ل األول لع االا المتمهي، فأ ا حصلما دلى اربعة اشكال ليهرية التلقيي اال تبارح لل ي

و خضع لقوانين لمدل  اً حر اً  لر أن هذه ال يمال  تويع  وييع فيعمي 1   1   1  1وبمسبة 

  ربعة اشكال ليهرية وبمست لتساوية  أح نهصل دلى اضي أدناهوكما لو



 
48 AHMED S. ABD-ALLAH RAMADAN                                          PLANT GENETIC  

 

 

 

 

 مثال:

 (P.)                                AABB     ×      aabb      

 (G.)                              (A) (B)            (a) (b) 

 (F1)                                           AaBb            

وكما   Test cross ضريت ا تبارح افراد ال يل األول  Crossing م بعد  الر  ضريت 

 يلي 

Parent (P.)            AaBb ×                 aabb               

Gamete (G.)                 AB, Ab, aB, ab              ab  

AaBb : Aabb : aaBb : aabb 

1     :    1     :     1   :   1  

 حالة االرتباط التام بين الجينات: -2

. ار با أ  الة دون أن  تويع  وييعا حراً وهي أن  متقل ال يمال المر برة لع بعضها    

دون انفصال اح ان ال يمال واقعة دلى نفس الكرولوسوم فهي  متقل لعا لن جيل ا ر 

  كما في المثال التالي

 مثال:

 

 

 

 

 

 

 

 

A B 

A B 

a b 

a b 

× 

A B a b 

A B 

a b 

A B 

a b 

a b 

a b 

× 

P1 

G1 

F1 

P2 
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    ,   

 

 

 

  1  : 1 

 

 االا لع االول لل يل ا تبارح  ضريت نعمل فأنما التام االر با  حالة دن وللكش 

  لر فأن( 1 1) اح لتساويتين وبمسبتين فقع ليهريين شكلين دلى حصلما فأ ا المتمهي

 .اداله المثال في لوضي كما ال يمال لن الزوج  لر بين  ام ار با  وجود يعمي

 

  Incomplete Linkage:حالة االرتباط غير التام بين الجينات -3

آن الكرولوسولال فالبا ال  متقل سليمة بكالل جيما ها الى الكاليتال اح ان االر با     

، واول لن الحظ هذه الياهرة بين ال يمال يكون نادرا في الكائمال التي  تكاير جمسياً  التام

هو العالم لورکان دمد دراست  لصفتين في الدورسوفال، يمت  االر با  فير التام ا ا كان 

ال يمان دلى کرولوسوم واحد وحدث دبور بين ايواج الكرولوسولال المتماظرة في 

يمكن الكش  دلى هذه الهالة لن  الل اجراء  ضريت ا تبارح المسافة بين ال يمين و

لل يل األول لع االا المتمهي فا ا حصلما دلى اربعة اشكال ليهرية دلى شر  ان ال 

ر با  فير التام. ( فعمدة  لر يكون اال1   1   1  1 كون لتشابهة أح ال  خضع للمسبة )

( سائد دلى أليل  دديم Cا الملونة )  في نبال الذرة وجد أن اليل لهبوولثال دلى  لر

(. ودمد  ضريت s( سائد دلى اليل الهبوا الم عدة )S( وأليل الهبوا الممتلجة )cاللون )

دديم اللون وبذوره ل عدة كان  نبا ال ال يل  نبال  ال حبوا للونة لمتلجة لع نبال

ا لع االا المتمهي األول كلها  ال حبوا للونة لمتلجة، ودمد  لقيي ال يل األول ا تباري

للصفتين الكن الهصول دلى اربع اشکال ليهرية وبمست لختلفة وبهذا فلم  تهقق المسبة 

  مثال هو فير  ام وكما لوضي أدناه( ودلي  فان االر با  في هذا ال1   1   1  1الممدلية )

A B a b a b G2 

A B 

a b 

a b 

a b 

F2 
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 عديم البذور مجعد البذور          ملون ممتأل البذور             :مثال

  

           

P     

 

 G    

F1 

                       

 

P2 

 

 

 

G1 

 

 

    F2 

   

 

 

C S 

C S 

c s 

c s 

× 

C S c s 

C S 

c s 

C S 

c s 

c s 

c s 

× 

 البذورللون لمتأل 

c s c s 

 دديم اللون ل عد البذور

C S 

c s 

C s 

c s 

c S 

c s 

c s 

c s 
 للون لمتأل

48.18%  

 

 دديم اللون لمتأل

1.82%  

 

 

 دديم اللون ل عد

22.48%  

 

 

 للون ل عد

1.78%  

 

 

C S c S C s 
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  ردد التعابر =
اال هادال ال ديدة  

جميع الرري الميهرية (االبوية واال هادال ال ديدة)
 

  ردد التعابر =
 3.6

70.66+3.6
   =0.048 

 

 

 

 
 حساب المسافة الوراثية بين الجينات على الكروموسوم وتردد التعابر ودرجة التعابر: -2

لع ددد حاالل التعابر الهاذلة بيمهما إ  كلما يادل  المسافة بين ال يمال  تماست  ردياً    

المسافة بيمهما يادل حاالل التعابر. قد يهدث  عابر واحد أو ايمان أو أكثر أو ال يهدث 

لرة والتعابر الثاليي  15لرة والتعابر المزدوج  60فلو كان  ددد حاالل التعابر األحادح 

حاالل التعابر الهاذلة ولما كان  هذه  فالمسافة هي لعدل لرال فإن المسافة  كون 10

الهاالل فير قابلة للتمييز فيل أ الباحثون إلى استخدام  ريقة أ رى هي حساا  كرار 

 اال هادال ال ديدة لن  الل التضريت اال تبارح ألفراد ال يل األول.

 Crossing over  العبور الورايي

بالغ األهمية في الترور، ويعد العبور والتوييع الهر لن اكثر االليال  يلعت العبور دوراً    

اهمية االنتاج ا هادال جديدة لن ال يمال ويعمل االنتخاا الربيعي دلى حفظ  لر 

التراكيت التي  مت  كائمال  متاي بأدلى درجال الموائمة والتي  ممي الكائن الهي ادلى 

  ائص لفهوم العبور الورايي باال يأهم  صفرص البقاء واالستمرار ويمكن  لخيص 

 Lociوال مع  Locusيرلق دلى لكان وجود ال ين دلى كرولوسوم لعين اسم   -1

و تر ت لواقع ال يمال دلى الكرولوسولال في  تابع  ولي، ويرلق أحيانا دلى 

 ..Locusل مودة ال يمال المت اورة والتي  ربرها دالقة وظيفية اذرالح الموقع 

يلى ال ين في التركيت الورايي الخليع الاكن لترابقة دلى الكرولوسولين يشغل ال  -2

( والذح يشغل  1يشغل نفس المكان دلى الكرولوسوم ) Aالميريين، أح أن االليل 

 (.2يير )دلى الكرولوسوم الم aاالليل 

 يتضمن العبور كسر لكل لن الكرولوسولين المييرين ويتبادل األجزاء فيما بيمهما.   -3

 يهدث العبور ايماء  الذق الكرولوسولال المتماظرة في الدور التمهيدح األول  -4

Prophase - .لن االنقسام الميويح 

 تكون الكرولوسولال  ال اال هادال الورايية ال ديدة بالمسبة لل يمال المر برة   -5

 كمتي ة لهدوث العبور في المما ق بين لوقعين.
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 .قعين بزيادة المسافة بيمهما دلى الكرولوسوميزداد احتمال حدوث العبور بين المو  -6

ا ن فالعبور يهدث بعد دملية استمساخ أو  ضاد  الكرولوسولال ايماء االنقسام    

اال تزالي، أح بعد أن يصبي كل كرولوسوم دبارة دن کرولو يد ين شقيقتين ولترابقتين، 

لا يدال فير الشقيقة. وبعد أن  تزاوج الكرولوسولال المتماظرة يهدث العبور بين الكرو

ة دمد اية و تضمن هذه العملية دلى كسر وادادة االلتهام اليمين فقع لن الخيو  األربع

. لذلر أن ايمين لن الكرولا يدال الما  ة لن االنقسام الميويح نقرة دلى الكرولوسولال

لسل لثال  كون فيها ال يمال لر برة بمفس التس abوالكرولا يدة  ABوهي الكرولا يدة 

كما كانتا في الكرولوسولال األبوية، ويرلق دلى هذه الكرولا يدال التي لم  شترك في 

العبور بالكرولا يدال االبوية او االدبورية. لن هما يتضي أن التراكيت االبوية ال ديدة 

% الن ايمين لن اربع كرولا يدال لم يهصل فيها دبور. الا 50لضمونة بمسبة ال قل دن 

اللتان نشا ا لن العبور الورايي قد شكلما ا هادين  Abو aBن األ ريين الكرولا يد ي

جديدين لن العالقال االر با ية و سمى باال  ادال العبورية او الرري العبورية، 

 واالر با ال الماشجة ال ديدة  كون دلى شكلين ۔

 AB/ab Coupling)الدور الت ا بي  ) -1

( دلى ab( واالليالن المتمهيان )ABكرولوسوم )حيث يكون االليالن السائدان دلى    

 الكرولوسوم اآل ر فيرلق دلى العالقة االر با ية الدور الت ا بي.

 Ab/aB Repulsing)الدور التمافرح  ) -2

حيث يهتل االليل السائد لموقع ورايي واالليل المتمهي للموقع اال ر دلى نفس    

 رولوسوم اال ر.دلى ك Abدلى كرولوسوم و aBالكرولوسوم اح 

 :رسم الخارطة الوراثية -3

 رسم دادة الخريرة الورايية لن  الل اي اد المسافة بين كل جيمين دلى شكل اجزاء    

لن الخريرة الورايية بعدها يعاد   ميع اجزاء الخريرة الورايية فتصبي ال يمال لر بة 

الخريرة الورايية  دلى كرولوسوم واحد حست المسافال بين ال يمال وبذلر نهصل دلى

 المهائية لل يمال دلى الكرولوسوم ويمكن  وضيي  لر بااللثلة التالية 

وحدة  B -A   =12 cmا ا كان  المسافة بين ال يمين دلى قرعة الكرولوسوم : 1مثال

 وحدة ورايية، C - A  =5 cmوحدة ورايية وال ين B- C  = 7  Cm وراية وبين ال ين 

 الكرولوسولية واجعلها دلى كرولوسوم واحد يمثل الخريرة الورايية.ر ت هذه القرع 

 لالحية 

 . هست ا ول لسافة بين ال يمين ولن يم  ويع ال يمال اال رى حست المسافة :اوال  

نفرل كل جين دلى أن  نقرة وسرية فا ا كان  المسافة بين ال انبين ال  ساوح  :ثانيا  

جين ا ر کوسع ولكن افضل  ريقة هي حساا ا ول  المسافة بين ال يمال الررفية يؤ ذ

 لسافة بين ال يمين الذين يشكلون  رفي الخريرة و ويع باقي ال يمال.
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 بالوسع Aنفرل أن ال ين  -1  الهل

 

 

 

 لذا فأن 7هو  Cو  B ولكن في السؤال بين ال يمين 17هي  Cو  Bبما ان المسافة بين 

 اليمكن ان يكون في الوسع. A ال ين

 

 بالوسع Bلمفرل ان ال ين  -2

في  Bلذا فأن  19هو  Cو  Aفي السؤال ول موع  5هي  Cو  Bبما ان المسافة بين 

 .الوسع  رأ

 

 

 بالوسع Cلمفرل ان ال ين  -3

 

 

 

في السؤال  Bو  Aوهي ذهيهة الن المسافة بين  cm 12بما ان المسافة المهسوبة هي 

 بالوسع والخريرة المهائية هي C، فأن ال ين C-12 = 5 C-A + 7 Bول موع  12

 

 

بين  مسة  cmلدير يالث اجزاء لن  ريرة ورايية لعيمة لتمثلة بوحدال ورايية  :2مثال 

حي ارسم الخريرة الورايية لن  الل  وييع هذه  جيمال واقعة دلى کرولوسوم لكائن

 ال يمال دلى  ول الكرولوسوم وحست المسافال الورايية بين ال يمال.

 

 

 

 

 

B C A 

 17ل موع    

5 12 

A C B 

19 

7 12 

A B C 

12 

7 5 

A B C 7 5 

a c b 10 8 

d c b 10 22 



 
54 AHMED S. ABD-ALLAH RAMADAN                                          PLANT GENETIC  

 

 

 

واي اد نوجد ال يمين الررفيين با ول لسافة لن  الل  وحيد ال يمين الررفيين  الحل:

 المسافة بين ال يمال الباقية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 cو   dا ن ال يمال الررفية هي 

 

 

 

 

 

و  aوالمسافة بين  a، ال ين الوسري هو d  =32 – (10+8+2 = )12و   aالمسافة بين 

d  =14  والمسافة بينa  وc  =18 ،14+18  =32 

ولهساا  كرار اال هادال ال ديدة و ردد التعابر والمسافة بين ال يمال دلى 

الكرولوسولال برريقة التضريت اال تبارح الفراد ال يل االول  وضي بالمثال التالي  

ضرب   كور ب ماح ايرح وجسم اسود نقية لع اناث  ال جسم رلادح وجماح  ويل لن 

ل يل األول ضرب   كور اواناث لن ال يل حشرة  بابة الفاكهة وبعد الهصول دلى ا

األول لع  كور او اناث لن الهشرة  ال جسم اسود وجماح ايرح وكان  نتائ  التضريت 

 ال  405حشرة  كور واناث  ال جسم رلادح و جماح  ويل ابوية و  415اال تبارح 

ايرح حشرة  ال جماح  92جسم اسود وجماح ايرح ابوية الا اال هادال ال ديدة فكان  

c d e 2 30 

a c b 10 8 
 c  =18و  aل موع المسافة بين 

d c b 10 22  ل موع المسافة بينd  وc =22 +db10 

cb   =32 

2 e d c 30  ل موع المسافة بينe  وc 30 +2 ed  

 =32 

2 10 12 a b d c 8 e 

18 14 

 32المسافة 
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بان الصفة  قع دلى  دلماً  حشرة  ال جماح  ويل وسوداء ال سم 88رلادية ال سم و 

 الكرولوسولال ال سمية وفير لر برة بال مس،

 ؟لا هي المسبة المجوية للتعابر  -1

 احست المسافة بين ال يمال التعابرية.  -2

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طويلجناح  رماديجسم 

+vg 

+b vg b 

vg 

+vg +b 

vg b 

+b b 

b vg 

+vg 

+b 

× × 

 جسم اسود جناح اثري

P1 

F1 

G1 

+vg 

 طويلجناح  رماديجسم 

b b 

b vg 

vg 

+b 

× × 

 جسم اسود جناح اثري

P2 

+vg 
 طويلجناح  رماديجسم 

vg 

 تضريب اختباري
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= 0.18 ردد العبور يهست لن نسبة اال هادال ال ديدة = 
180

1000
 

سمتي  36=  2×  18ولمها ان المسافة الورايية هي  18أح أن المسبة المجوية للعبور = %

 Map unitو سمى أيضا وحدة  ريرة  cmلوركان 

 Interference and Coincidenceالتعارض والتوافق: 

ويعمي أن حصول دبور ورايي في لمرقة لا يممع دبور   Interferenceالتعارل  

 Dيممع حدوث دبور في لمرقة  Aو Bورايي في لمرقة ا رى ل اورة لثال العبور بين 

  واسباا التعارل هي Cو

کرولا يدح هذا الموع لن التعارل يؤدح إلى نقص الكرولا يدال التي فيها دبور  -1

 .صول انكسار والتهام الكرولا يدالورايي بسبت ددم حصول او لمع ح

  وهو حصول دبور ورايي في لمرقة يممع حصول دبور ورايي  عارل الكايزلا -2

 .كرلا يدة دلى اال هام لرة ا رىالا ر في لمرقة ا رى بسبت ددم قدرة 

  ان هذا التعارل يهصل نتي ة شدة الهلزنة الموجودة  عارل بسبت شدة الهلزنة -3

 . DNAفي ال 

ونعمي ب  حصول دبور ورايي في لمرقة لا يسمي بهصول   Coincidenceالتوافق  

  في الهسابال الورايية دائما يكون. ور ورايي ا ر في الممرقة الم اورةدبو

 التعارل + التوافق = واحد 

b vg 

+b 
+vg 

415 

b vg 

+b 
+vg 

88 

b vg 

+b 
+vg 

92 

b vg 

+b 
+vg 

405 

180 820 
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 العوامل المؤثرة في العبور الوراثي:

وهو يؤير دلى نسبة العبور، فمثال في  كور الدورسوفال  كون العبورال قليلة   ال مس -1

 وكذلر في األجماس المتبانية األلشاج  كون المسبة أقل لما هو في األجماس المتمايلة

 .األلشاج

 .العبور بتقدم دمر االمحيث يقل   . دمر االم2

 22اقل لن ، والهرارة االدلى او دلى نسبة العبور ييادة درجة الهرارة  اير  الهرارة -3

 .م  زيد لن نسبة العبور

لثال التركيز العالي للكالسيوم يقلل لن  ء والمواد الكيمياوية واالشعاع  أييرال الغذا -4

د العبور دمد التعرل الالشعاع بيمما يزدا، Xنسبة العبور بين ال يمال دلى الكرولوسوم 

الممع الورايي  ختل  نسبة العبور بين جيمين لعيمين بأ تالغ  ع الورايي  أيير المم -5

 .للسالالل المختلفة

 .ل العبور قرا لما ق السمتروليرال أيير السمترولير حيث يق -6
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 Epistasis and Gene Interaction التفوق والتداخل الجيني:

ن فرضيال لمدل التي بمي دليها قانون التوييع الهر أن كل دالل ورايي يمتقل لن ا   

جيل ال ر كوحدة لستقلة، في الهقيقة ليس هماك لثل هذه االستقاللية التالة في  هديد 

دن ظهور ذفة لعيمة،  الصفال الميهرية، أح ليس هماك جين لعين يكون وحده لسؤوالً 

والرراي الميهرح ال يمكن  فسيره دائما بموجت الوراية الممدلية فالرراي الميهرح 

 للكائن الهي دبارة دن لهصلة نوا   سلوك ددة جيمال في اليروغ بيجية لعيمة.

كالهرارة  External enviro momentواليروغ البيجية  شمل دوالل  ارجية 

. لن العوالل المهيرة بالكائن الهية والكثافة السكانية وفيرها والر وبة والضوء والتغذي

سم لثل الوظائ  الفسل ية لل  Internal environmentوهماك دوالل بيجية دا لية 

اضافة لذلر فهماك  دا الل بين فعل يوجين لن  ،والهرلونال واالنزيمال وفيرها

. وال يمال  هدد End productال يمال او اكثر لتخليق او  كوين لادة نهائية لعيمة 

لذلر ي ت أن  اً ضو يمال اي ركيت البرو يمال ونوديتها بموجت فعل االنزيمال وهي بر

 Biosynthetic توفر كافة ال يمال الاليلة ال مام سلسلة  خليق او بماء حيوح لعين 

pathway. 

، وفي كل  روة يةا ل الخلية  تم في  روال لتتالان التفادالل الكيماوية التي  هدث د   

سرة انزيم يتم  هويل لادة لعيمة إلى لادة ا رى وكل  روة  تهقق لن التي قبلها بوا

 Precursor substance. والخروال الاليلة لتهويل لادة أولية لعيمة )لستبق( لعين

 Biosyntheticهي دبارة دن سلسلة  خليق حيوح  end productالى نا   نهائي 

pathwayتوضيهي التالي يمثل هذه السلسلة، وهو  وضيي للتفادل بين ددة ، والمخرع ال

 ايواج لن ال يمال 

 +
3g  +

2g  +
1g ال يمال 

 

 precursor لادة أولية p       e1            A           e2           B            e3            C ناتج نهائي  

 

(  مت  C  B  Aلن المواد الوسرية )لن المخرع المذكور اداله نالحظ أن كل لادة    

( وهذه االنزيمال  تهدد بواسرة جيمال  بيعية لثل 3e  2, e1eلن دمل االنزيمال )

(+
3g  +

2g, +
1g التفادل ال يمي  الرراي. ان( أح بريةgenetic interaction يهدث 

دمدلا يقوم جيمان او اكثر لتعيين االنزيمال االيلة ال مام سلسلة  ع  خليق حيوح لعين 

 Normal phenotypeضرورية ليهور شكل ليهرح  بيعي  Cفا ا كان  المادة 

( هي جيمال فير  بيعية )أح جيمال  افرة( فانها  كون فير 3g  2g, 1gوكان  ال يمال )

قادرة دلى انتاج االنزيمال السليمة الاليلة للتفادل الكيماوح الصهيي، ودلي  فان الشكل 

الميهرح )الغير  بيعي( أح الرافر سوغ يمت  لن التركيت الورايي المقي 
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Homozygous ة فا ا كان ال ين المتمايل الممتهي الح لوقع لن المواقع ال يمية الثالي

(3g هو ال ين الرافر فان دملية  هويل المادة )B  الى المادةC  ستتوق  لذا سوغ  تراكم

( 2gبكميال يائدة دن الهاجة دا ل الخلية، وأ ا كان ال ين المتمايل الرافر هو) Bالمادة 

الرفرال  سوغ  تراكم بكميال يائدة دا ل الخاليا، ولن هما يتضي أن Aفأن المادة 

Mutants ية(. فا ا كان ض ريق التمثيل الهيوح )أداقال أي دبارة دن أداقة أو سد في

  يستريع اظهار الشكل الميهرح الربيعي أ ا أدري أحدى نفأ 2g2gالفرد  ركيبة الورايي 

الظهار  Cن  يهتاج فقع الى المادة أف 3g3g ، ألا ا كان  ركيبة الوراييCأو Bالماد ين 

+الشكل أو الرراي الميهرح الربيعي، وا ا كان التركيت الورايي للفرد هو
3g3g  اح

ي ويمت   ركيت ه ين ) ليع( فان دملية التمثيل الكيمياوح سوغ  تم وفق  سلسلها الربيع

 . راي او شكل ليهرح  بيعي

+أن ال ين الربيعي )   
3g( يعتمد دلى وجود ال ين الربيعي )+

2g)  يتمكن لن إظهار لكي

 أييره دلى إنتاج الشكل الميهرح الربيعي، الا ا ا كان التركيت الورايي دلى شكل 

(2g2g أح جين  افر لتمهي فان دملية التخليق الهيوح سوغ  توق  بعد انتاج المادة )

A وبذلر ال ييهر أح  ايير لل ين +
3g 3 اوg  دلى الشكل الميهرح أح أن التركيت الورايي

2g2g  يخفي الشكل الميهرح الذح يمكن أن يمت  لن  ايير األليالل الموجودة في الموقع

3g  سواء كان  سائدة+
3g  3او لتمهيةg ويرلق دلى هذه الهالة لن التفادل ال يمي بالتفوو 

.Epistasis  يسمى ال ين الذح يممع جيما ا ر في لوقع ا ر )فير اليلي( لن اظهار  أييره

وال ين اال ر الذح لم يسترع لن اظهار  اييره بال ين  Epistatic geneبال ين المتفوو 

 .Hypostatic geneالمكبول او المتفوو دلي  

الموقع هي دبارة دن حالة  فوو دا ل  ابقاً والتي اشير اليها س dominanceان السيادة 

وو بين ، وبتعبيرا ر هي حالة  فintra -locus epistasis (ال يمي الواحد ) فوو ضممي

 Intra -allelic ىمالموقع ال يمي الواحد وهذا الموع لن التفادل ال يمي يس االليلين في

interaction  وفي  يممع او يخفي االليل السائد  ايير االليل التمهي دمد وجودهما لعا في

(  عبير جيمي دمدلا Suppressفهو كب  او ا فاء ) Epistasisالفرد الخليع. الا التفوو 

( inter -allelic epistasis (جين ا ر في لوقع جيمي ا ر دن نفس  ) فوو بيمي يعبر

ونتي ة للتفادل بين  .inter allelic interactionويعرغ هذا الموع لن التفوو ال يمي 

والما  ة لن دراسة يوجين  2Fال يمال فان المسبة الممدلية التي  يهر في ال يل الثاني 

سوغ  تهور الى نست ا رى أح  تغير هذه المسبة نتي ة  9   3   3  1لن الصفال وهي 

ويؤدح التدا ل بين فعل ال يمال  gene interactionظاهرة التدا ل بين فعل ال يمال 

 الما   لم  كن لوجودة في االباء. كذلر الى ظهوراشكال ليهرية جديدة في المسل
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 A فوو دلى ال ين  Bحيث ان ال ين  Epistasisذورة  وضي التفوو 

 ان التدا ل ال يمي يمقسم الى ستة أقسام وهي 

 Complementary Genes : الجينات المكملة للجينات االخرى -1

 Phenotype Ratioفي حاالل ال يمال المكملة لن التفوو فان المست الميهرية    

هما ال يمال  مت   أيير يختل  لن حيث الموع لن  أيير اح جين لمها . 9 7 تهول الى 

بمفردة. ان   أيير لكمل ل يمين لتشابهين النتاج  أيير واحد. لتوضيي  أيير ال يمال المكملة 

والمسؤول دمها  Oatفي الشوفان  Smutذفة لقاولة لرل الصدأ  المثال االول:نأ ذ 

  . الا ا ا وجدل التراكيت الوراييةBمل لل ين لك A(. أح أن ال ين B-A-ال يمال )

aabb , A-bb, aaB- فان نبا ال الشوفان  كون فير لقاولة لمرل الصدأNon 

Resistant  و لر لعدم  واجد ال يمال-B-A  ًان المست الميهرية لقانون لمدل سويتا .

والتي  مثل التفوو التكميلي  9 7  تهول الى 3 3 9 1والتي هي  Phenotypeالثاني 

Complementary Epistasis .يوضي االلر اكثر حيث جرى  ضريت   الثانيمثال ال

 TtRr F1وكان ال يل االول  ttrrلع قصيرة بيضاء  TTRRبين نبا ال  ويلة حمراء 

  لقيي  ا ي ل  والمتي ة المفرول أن  كون وفق قانون لمدل الثانياجراء  و م بعدها

اح قصير ابيض  قصير احمر   ويل ابيض    ويل احمر اال أن الذح حصل  3 3 9 1

 لختل  وهو اال ي ۔ وواقعاً  فعالً 

Parent (P.)             TTRR Tall-Red  ×  ttrr    Short- White 

 

Gamete (G.)                           P1                        P2 

 

First Filial (F1)                            TtRr Tall-Red  

 Self - Pollinationافراد ال يل األول لع بعضها  Crossing م بعد  الر  ضريت 

 وكما يلي 

Parent (P.)            TtRr    ×   TtRr               



 
61 AHMED S. ABD-ALLAH RAMADAN                                          PLANT GENETIC  

Gamete (G.)               TR, Tr, tR, tr       TR, Tr, tR, tr       

 F2 ال دول اال ي للهصول دلى نبا ال ال يل الثانيونعمل 

tr tR Tr TR  

TtRr TtRR TTRr TTRR TR 

Ttrr TtRr TTrr TTRr Tr 

ttRr ttRR TtRr TtRR tR 

ttrr ttRr Ttrr TtRr tr 

Phenotype: -          ۹         :        ۳        :          ۳         :           1 

ددد يالية أفراد و  TTrrافراد قصير ابيض وهي  7 ويل احمر و  TTRRافراد  9

ttRR  ددد يالية افراد وttrr  قصير ابيض  9 7فرد واحد وبذالر  كون المسبة الميهرية 

الرويل األبيض  هول الى قصير  TTrr ويل احمر. ان هذا يعمي ان االفراد الثالية 

المثال  هول الى قصير ابيض كذالر.القصير األحمر   ttRRابيض و االفراد الثالية 

دن ال يمال المكملة هي الصفة المهكولة لن قبل جيمين و يهر هذه الصفة في  :الثالث

-A و -Bسائدا واحدا لكل لن ال يمين  حالة التركيت الورايي الذح يشمل دلى االقل اليالً 

ال يهر الصفة و كون التراكيت   AAbb , Aabb , aaBb , aabb التراكيت الورايية

 الورايية الما  ة كاال ي 

AABB     1 

AABb      2 

AaBB      2 

AaBb       4 

وان ددد األفراد هو  سعة وهي  يهر الصفة قيد الدراسة. التراكيت الورايية السبعة والتي 

 ال  يهر الصفة قيد الدراسة هي ۔

AAbb      1 

Aabb       2 

aaBB      1 

aaBb       2 

aabb       1 
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 Modifying Genes: الجينات المحورة -2

ان هذا يعمي بتواجد جيمال لعيمة لهورة يتم لن  اللها  هوير التأيير والهصول دلى    

 حيث وجد ۔ Cornذفة جديدة. نأ ذ لثال دن الذرة الصفراء 

  Redيعري لون احمر  Rال ين السائد 

  Whiteيعري لون ابيض  rال ين المتمهي 

الذح يعري لون احمر  Rوا ا لا وجد لع ال ين السائد  Prلكن يوجد جين ا ر يرلز ل  

 يعري لون بمفس ي.  R +Prفسوغ يغيرة الى اللون البمفس ي 

فسوغ يهول  Prوالذح يعري لون ابيض ولكن ا ا لا وجد ال ين المهور  rال ين المتمهي 

 رجواني.اللون األبيض الى اللون األ

Pr + r األرجواني. ان هذا يدل داللة واضهة دلى أن ال ين  اللونPr لهور.  هو جين 

 Inhabiting Genes: الجينات المانعة -3

أن بعض ال يمال لها القدرة دلى لمع  أيير جيمال ا رى و سمى لثل هذه ال يمال    

يعري اللون االحمر. يوجد جين سائد ا ر  Rبالمانعة. المثال التالي يوضي االلر. ال ين 

يعري لون احمر فقع دمد انعدام ال ين السائد اال ر  R. ال ين  iول  اليل لتمهي هو  Iهو

(Iوالذح هو جين لانع وكما يلي ۔ ) 

Ri                          red 

RI, rl, ri             white 

. يمكن أن نأ ذ المثال اال ي لتوضيي االلر Rيممع  أيير ال ين السائد  Iوبذالر فان ال ين 

 اكثر وكما يلي 

في اح  ركيت ورايي ولذا  Aيممع ظهور ذفة االليل السائد  Bان وجود االليل السائد 

يعبر دن  ا   وييهر ذفت  في الفرد المبال الذح يهمل التركيبين  Aفان االليل السائد 

 فقع وكما يلي ۔ AAbb , Aabb الوراييين

AABB     1 

AABb     2 

AaBB     2 

AaBb     4 

aaBB     1 

aaBb     2 

aabb     1 
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و الر لوجود ال ين  Aوهي ال  يهر ذفة ال ين  13أن ل موع افراد المبا ال هو 

 .  بقى يالية أفراد وهي ۔ Bالمانع 

AAbb     1 

Aabb     2 

  B لعدم وجود ال ين المانع Aو قوم بإظهار الصفة لل ين 

 Masking Genes: لجين اخر المغطيةالجينات  -4

يغري  أيير جين ا ر دمدلا يكونان كالهما  ال ين المغري هو ال ين الذح يخفي او   

 لوجودان لعا. لثال لتوضيي  ألر حول لون فالغ بذرة الشوفان حيث ۔ 

 لغالغ البذرة. Blackيعري اللون االسود  B ال ين

 لغالغ البذرة.  Yellowيعري اللون االذفر Yال ين 

ألن فالغ البذرة األسود المهكوم  Bليس ل   أيير واضي بوجود ال ين  Yان ال ين 

 والذح يعري لن الماحية الربيعية اللون االذفر. Yيخفي او يغري  أيير ال ين  Bبال ين 

BY, By        black color  

Yb               yellow color 

white color yb    

 

 Duplicate Genes :الجينات المتكررة -5

وهذه هي جيمال لختلفة ولكن لها  أيير لتشاب  )أح  مت  لعا نفس التأيير(. ان هذا يعمي    

نبال كيس الرادي  :مثالان ال يمال  ه  الدراسة لها  أيير لضاد  او لتكرر. 

ويمت  هذا الشكل بسبت ال ين السائد  Triangle Shapeاالدتيادح يماره  ال شكل لثلث 

C  او ال ين السائدD  او كليهما. الا ا ا وجدل ال يمال المتمهيةcd  فيكون شكل الثمرة

 وكالتالي ۔ Oval Shape بيضوياً 

CD, Cd, cD         Triangle Shape   

cd                             Oval Shape 

 , AAbb , aaBB , Aabbدن ال يمال المضادفة هو أن التراكيت الورايية  مثال اخر

aaBb  عري نفس التركيت الميهرح Phenotype الا التركيت الورايي .Genotype 

فال يكون ل  أح  أيير. انير  aabbالذح يهمل اليالل كال ال يمين بشكلها المتمهي الكالل 

 الى التراكيت الورايية التالية 

 

AABB     1 
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AABb     2 

AaBB     2 

AaBb     4 

AAbb     1 

Aabb     2 

aaBB     1 

aaBb     2 

وهذه االفراد الخمسة دشر  هوح ال يمال المضادفة، الا التركيت األ ير )اح رقم ستة 

 1 15وال يهمل ال يمال المضادفة وبذا نسبة ال يمال المضادفة  aabbدشرة( فهو يهمل 

 Additive Genes :المضافةالمتضاعفة او الجينات  -6

فان هماك جيمين يمت ان  أيير لعين  Additive Genesفي حالة ال يمال المضافة    

ا ا وجد كال ال يمين في آن واحد )اليلين سائدين  ولكن التأيير يكون افزر واكثر وضوحاً 

  ول السفا في سمبلة الشعير ۔ :وكمثال على ذلكلن جيمين( 

 AA             في الشعير Mediumسفا لتوسع الرول 

  BB             في الشعير Mediumسفا لتوسع الرول 

  Ab , aB                 Medium سفا لتوسع الرول

 Short                                        abسفا قصير 

  AB                                         Tallسفا  ويل 

حيث أن وجود األليالل السائدة لكال ال يمين في نفس   مثال اخر حول هذا الموضوع

لوجود اليل سائد واحد و كون  التركيت الورايي يقوح ظهور الصفة قيد الدرس لقارنتاً 

 . التراكيت الورايية التالية  وضي األلر ۔9 6 1 المسبة

AABB       1 

AABb       2 

AaBB       2 

AaBb       4 .والم موع هو  سعة أفراد 

 

AAbb      1 

Aabb       2 
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aaBB      1 

aaBb      2 .والم موع هو ستة أفراد 

 

aabb      1  9 1 6  وهو فرد واحد فقع وبذلر  كون المسبة هي 

 Genes Interaction in Brief :تداخل الجينات باختصار

 التفوق المتغلب -1

12             3        1 

  ويل احمر  قصير احمر  قصير ابيض 

 الا المست الممدلية فهي 

R -   - T TTrr             ttRR             ttrr 

      9      :          3 :   3       :       1 

   قصير ابيض       قصير احمر    ويل احمر   ويل ابيض

والذح هو  ويل ابيض يتهول الى  ويل احمر في حالة التفوو  TTrrان التركيت الورايي 

المتغلت وبذا فان يالية أفراد الرويل األبيض يتهول الى الرويل االحمر و كون المست 

 هي 

      12      :          3 :         1 

 قصير ابيض    قصير احمر   ويل احمر   

  المتمهي هينسبة نسبة التفوو  :التفوق المتنحي -2

     9                7 

  ويل احمر  قصير ابيض

                                الا المست الممدلية فهي ۔ 

R -   - T TTrr  ttRR                  ttrr 

      9      :          3 :   3           :  1 

 قصير ابيض ويل احمر    ويل ابيض       قصير احمر           

ويالية أفراد لن  TTrrوفي حالة التفوو المتمهي فان يالية أفراد لن الرويل األبيض 

 . ونتي ة لذلر  تغير المسبة الىttrr تهول الى القصير األبيض  ttRRالقصير االحمر 

      9                7 

 قصير ابيض  ويل احمر  
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 :التفوق المتنحي المضاعف - 3

             1   : 6          :      9      التفوو هو أن المسبة لهذا 

 لكن المسبة الممدلية كما نعرفها هي ۔

R -   - T TTrr  ttRR                  ttrr 

      9      :          3 :   3           :  1 

وبذلر  ttRRيتهول الى القصير األحمر  TTrrلكن التركيت الورايي الرويل األبيض 

  تغير المست و كون المسبة ال ديدة كاال ي

9              :       6       :      1  

  ويل احمر   قصير احمر  قصير ابيض

 أن المسبة لهذا التضاد  هي ۔ :التفوق المتغلب المضاعف -4

1       :     15  

  بيمما المست الممدلية هي

R -   - T TTrr  ttRR                  ttrr 

      9      :          3 :   3           :  1 

  ttRR ان التفوو المتغلت المضاد  يؤدح الى  هول التراكيت الورايية التركيت الورايي

TTrr, الى التركيت الوراييR -   - T  وبذالر  تغير المسبة الى اال ي 

1       :     15  

 لهذا التفوو هو ان المسبة  :التفوق المثبط -5

3       :     13   

 بيمما المست الممدلية هي 

R -   - T TTrr  ttRR                  ttrr 

      9      :          3 :   3           :  1 

 ابيض قصير      ابيض  ويل         احمر قصير  احمر  ويل  

الى ذفة التركيت الورايي  ttrr  TTrrولكن في التفوو المثبع  تهول التراكيت الورايية 

-T -R  وبذلر  كون المسبة ال ديدة هي 

3       :       13          

   احمر قصير  احمر  ويل 
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 أن المعلومات تم اختصارها في الجدول التالي:۔

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 3 3 9 المندلية النسب

 1 3  12 التفوق المتغلب

   7 9 التفوق المتنحي

 1  6 9 المضاعفالتفوق المتنحي 

 1   15 التفوق المتغلب المضاعف

   3 13 التفوق المثبط
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 Quantitative Geneticsالوراثة الكمية: 

ان الصفال التي درس  سابقاً كان  ذفال وذفية و هدد نودية الصفة لن حيث اللون    

المودية وان الصفال الممدلية لعيمها والشكل وكان  دراسة ورايتها  سمى وراية الصفال 

ذفال نودية وذفية وهي ذفال فير لستمرة وإنما لهددة وال  خضع لممهمي التوييع 

الربيعي و عتمد في ورايتها دلى سيررة جين واحد أو يوج لن ال يمال وال  تأير بالعوالل 

الصفال  كون وان لعيم  1Fالبيجية و كون السيادة  الة أو فير  الة في ال يل األول 

وراية الصفال الكمية فهي . ألا 2Fلهددة و خضع الى نست لعيمة في ال يل الثاني 

 ختص في دراسة الصفال التي ال يمكن  صميفها إلى ل اليع لتميزة وانما ذفال لستمرة 

و قاس بوحدال الكم لثل وحدال قياس المسافة أو الوين أو اله م و كون اال تالفال بين 

ة و خضع لممهمي التوييع الربيعي وان ال يل األول هو وسع بين األبوين الصفال لستمر

 Multiple genesو تهكم بهذه الصفال ل مودة لن ال يمال  سمى بال يمال المتعددة 

ولعيم الصفال الكمية هي اقتصادية في الكثير لن المبا ال والهيوانال  Polygenesأو

لهم، وهماك لثال دلى االنسان هو وين لثل حاذل الهبوا أو كمية الهليت ووين ال

االنسان و ول قالت  فهي لن الصفال الكمية إن أفراد ال يل األول ال يشب  احد األبوين 

فتكون الصفة  2Fكما في الصفال المودية وإنما وسع بين األبوين ألا في ال يل الثاني 

في الممهمي وذفة لتدرجة فصفة احد اآلباء الذح يهمل الصفة السائدة  كون في احد  ر

قد وضع  فرضية األا األ ر الذح يكون لتمهياً في ال انت األ ر لن لمهمي التوييع و

واألجيال المتعاقبة.  2Fلتفسير اال تالفال المستمرة للصفة الكمية في ال يمال المتعددة 

اليبال ذهة فرضية ال يمال المتعددة بتضريت  1910وقد اجرى العالم نسلن   ربة في 

لن نبال الهمرة ابيض الهبوا لع ذم  ا ر احمر الهبوا فهصل في ال يل ذم  

األول دلى نبا ال لن الهمرة  ال حبوا وسع بين األبوين يم  رك نبا ال ال يل األول 

للتلقيي الذا ي فهصل دلى حبوا  ال الوان لتدرجة بين االا االول االبيض وحبوا 

ن اقل لن المتوسع واال ر لون اكثر لن نبا ال  شب  االا الثاني حمراء ولمها الوا

 .2Fالمتوسع اح  مسة أنما  ليهرية في افراد ال يل الثاني 

(P.)  ذم  حمرة احمر الهبوا    AABB     ×      aabb ذم  حمرة ابيض الهبوا        

(G.)                                         AB                 ab  

(F1)                                                  AaBb            

 لون لتوسع بين االبيض واالحمر

AaBb         ×     AaBb 
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𝟏

𝟒𝐧
 =

𝟏

𝟏𝟔
=   نسبة الرراي الميهرح المشاب  ألحد االبوين

 n  =2عدد ازواج الجينات 

 2N+1  =5=  الكلية ز المظهريةنسبة الطر

 

0 

 
1

16
 

aabb 

 

 

اليوجد جين 

 سائد 

1 

 
4

16
 

2 Aabb 

2 aaBb 

 

جين واحد 

 سائد

2 

 
6

16
 

4 AaBb 

2 AABB 

 

 جيمين سائدين

3 

 
4

16
 

2 AaBB 

2 AABb 

 

 يالث جيمال

 سائدة

4 

 
1

16
 

AABB 

 

 

اربع جيمال   

 ساندة

 ابيض 

 الوان وسرية االا االول
 احمر

 االا الثاني

 لون اكثر لن المتوسع لون اقل لن المتوسع

1 4 6 4 1 

 الفجال الميهرية

 % التكرار
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 تقدير عدد أزواج الجينات في الصفات الكمية:

أن لعرفة ددد ال يمال يسادد دلى لعرفة  عيين الصفال الكمية في  ربية المبال     

والهيوان ولكن لن الصعت  عيين ال يمال بالضبع بسبت اال تالفال في التأييرال البيجية 

 والورايية وهماك  رو الي اد الصفال الكمية ولمها  ريقتين.

تم  عيين  ردد حدود كال لن الررفين في وجود جدول  قريبي بواسرت  ي :الطريقة األولى

 ال يل الثاني الذان يشبهان الممع الميهرح لألبوين.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فم  30الهمرة أحدهما يعري حاذل للهبوا بمعدل وين ضرا ذمفين لن نبال  مثال:

فم بيمما كان  نبا ال ال يل األول قد أدر   20واآل ر يعري حاذال للمبال بمعدل 

نبا ال لن  4ودمدلا  رك  نبا ال ال يل األول للتلقيي الذا ي وجد أن  25حاذال بمعدل 

 يمال التي  تهكم فم، أحست ددد أيواج ال 30نبال أدر  حاذال بمعدل  256بين 

 و سيرر دلى هذه الصفة الكمية وبصورة  قريبية.

1

64
 =

4

256
=   نسبة الرراي الميهرح المشاب  ألحد االبوين

 3ددد أيواج ال يمال التي  سيرر و تهكم بهذه الصفة 

 

 عدد ازواج الجينات نسبة الطراز المظهري المشابه ألحد االبوين

𝟏

𝟒
 

𝟏

𝟏𝟔
 

𝟏

𝟔𝟒
 

𝟏

𝟐𝟓𝟔
 

𝟏

𝟏𝟎𝟐𝟒
 

2 

3 

4 

5 

1 
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هو  قدير ددد ال يمال دن  ريق لعلولال اال تالفال الورايية في  :الطريقة الثانية

 ال يل الثاني

أن ال يل األول الذح يهمل ذفة كمية لعيمة  كون هذه الصفة لكتسبة لن األا األول    

1P  2ولن األا الثانيP  وقد شارك كل لن األبوين بمص  ال يمال ودلي  فال يهصل

هما انعزال لل يمال ألا دمد  رك أفراد ال يل األول للتلقيي الذا ي فيهصل انعزال لل يمال 

ودوالل بيجية إلا ال يل  ن ال يل الثاني  ؤير دلي  دوالل ورايي و تكون  راكيت جديدة وا

 زرع في بيجة واحدة ودلي  يمكن  2Fو  1Fو  2Pو  1Pاألول فقع دوالل بيجية الن 

 إي اد اال تالغ الورايي في ال يل الثاني لن المعادلة التالية

 

 F2G2σ                                         F1P2σ -F2 P2σ= F2 G2σ         التباين الورايي لل يل الثاني

 1FP2σ      التباين الميهرح لل يل األول

 سبية البيجة               

 2FP2σ    التباين الميهرح لل يل الثاني 

 والبيمية سبب  االنعزالل الورايية

 

  لعادلة كاستلويمكن أي اد ددد أيواج ال يمال لن  ربيق 

𝐍 =
𝐃𝟐

𝟖(𝛔𝟐𝐏𝐅𝟐 − 𝛔𝟐𝐏𝐅𝟏 )
 

 D الفرو بين االبوين      

 Nددد ايواج ال يمال    

 يمكن أي اد  أيير ولساهمة كل جين سائد في التهكم بالصفة الكمية لن المعادلة التالية ماك

 لساهمة كل أليل فعال

لساهمة كل اليل   = 𝐚 =
𝐃

𝟐𝐍
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لصفة  ول السمبلة  2σ والتباين مثل البيانال التالية الوسع الهسابي )المعدل(  مثال:

لصمفين لن الهمرة المادمة وال يل األول لن  ضريت الصمفين األبوين وال يل الثاني 

الما   لن التلقيي الذا ي لل يل األول، أحست ددد أيواج ال يمال التي  تهكم بوراية هذه 

  الصفة.

 األجيال الوسط الحسابي التباين

3.560 17.146 P1 

0.660 6.620 P2 

2.30 12.10 F1 

6.92 12.90 F2 

 

N =
D2

8(σ2PF2 − σ2PF1 )
 

N =
(17.146 − 6.620)2

8(6.92 − 2.30)
 

N =
(10.526)2

36.88
 

N = 3 

 3=  ددد أيواج ال يمال المسيررة دلى وراية  ول السمبلة

 

هو درجة سيررة الوراية دلى ذفة  :Heritability :التوريث أو المكافئ الوراثي

 التوريث لهمة دمد دراسة الصفة الكمية ألنها  هدد لقدار التأييرلعيمة وان قيمة لعالل 

الورايي دلى الصفة ويمكن إي اد قيمة التوريث ألن  يمثل نسبة اال تالغ بين الممع 

ونسبة التوريث  قسم الى قسمين نسبة  الورايي إلى اال تالغ بالممع الياهرح الكلي.

 التوريث بالمعمى الواسع والضيق.

 ة التوريث بالمعمى الواسع حيث ان نسب

%h2
b.s =

2G

2P
× 100 =

2A+2D

2A+2D+2E
× 100 

 σ2G التباين الورايي 

 σ2P التباين الميهرح
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 σ2E     التباين البيجي

 σ2D التباين السيادح

 σ2A التباين االضافي 

-40%  كون وا جة وبين 40-0حيث ان نسبة التوريث بالمعمى الواسع ا ا كان  اقل لن 

 %  كون دالية.100-60لتوسرة بيمما لن  %  كون60

 الا نسبة التوريث بالمعمى الضيق 

%h2
n.s =

2A

2P
× 100 =

2𝐀

2𝐀+2𝐃+2𝐄
× 100         

% 40-20%  كون وا جة وبين 20-0الا نسبة التوريث بالمعمى الضيق ا ا كان  اقل لن 

 %  كون دالية.100-40 كون لتوسرة بيمما لن 

 كمسبة لجوية 100الى  1أو لن  1الى ويكون التوريث ذفر

لصمفين لن الهمرة   2σ مثل البيانال التالية الوسع الهسابي )المعدل( والتباين  مثال:

حبة بالغرام ولل يل األول وال يل الثاني الما   لن التلقيي الذا ي لل يل  100لصفة وين 

جد نسبة  -2الصفة. أحست ددد أيواج ال يمال المسيررة دلى وراية هذه  -1األول، 

 األجيال التوريث

 األجيال الوسط الحسابي التباين

5.36 12.97 P1 

10.32 27.98 P2 

6.72 18.45 F1 

12.35 27.90 F2 

 

 فم 100ددد أيواج ال يمال المسيررة دلى ذفة وين • 

N =
D2

8(σ2PF2 − σ2PF1 )
 

N =
(27.98 − 12.97)2

8(12.35 − 6.72)
 

N = 5 

 5=    مسة أيواج ددد ال يمال

 أي اد نسبة لعالل التوريث أو المكافئ الورايي 
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+ باين ال يل االول + باين االا الثاني  باين االا االول

3
= σ2E التباين 

σ2P1 + σ2P2 + σ2F1 

3
= σ2E التباين 

7.47 =
5.36 + 10.32 + 6.72

3
= σ2E التباين 

  الشكل  باين نفس  هو  σ2F2الثاني ال يل افراد بين التباين ان قليل قبل  كرنا

 ال يل افراد في لعيمة لصفة المبا ال بين التباين او اال تالغ ان يعمي وهذا  σ2Pالميهرح

  ان ي عل وهذا الورايي، التركيت  ايير+  البيجي التايير لن لتأ ي الثاني

Σ2F2 = σ2P = σ2G + σ2E  

  σ2Eالتباين البيجي  –  σ2F2التباين الورايي =  باين ال يل الثاني 

σ2G = σ2F2 − σ2E  

σ2G = 12.35 − 7.47 = 4.88 

σ2P = σ2G − σ2E   

σ2P = 4.88 − 7.47 = 12.35  

h2 =  
4.88

12.35
× 100 

h2 =  39.514% 

% لن التبايمال لهذه الصفة  رجع الى التأييرال الورايية 39.514وهذا يشير الى ان 

 والباقي الى التأييرال البيجية

 التالية يمكن استخراج التهسين الورايي للصفة لن  الل المعادلة 

∆G = K × h2
n.s × σP  

 حيث ان

 σ2F2 = σ2P  

n.s
2hنسبة التوريث بالمعمى الضيق = % 

∆G التهسين الورايي الذح يتم الهصول دلية لن الدورة االنتخابية = 

𝜎P  االنهراغ القياسي للتباين الميهرح ويهست لن =𝜎P = √σ2P  
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K ياب  شدة االنتخاا = 

 ثابت االنتخاب K                                شدة االنتخاب % في المجتمع

2% 2.42 

 5  % 2.06 

               10% 1.76 

 كما يمكن حساا درجة السيادة ونودها لن المعادلة التالية 

�̅� = √22𝐃

2𝐀
 

  درجة السيادة كان  ففي حالة كون 

 يعمي  لر ددم وجود سيادة                0

 يعمي وجود سيادة جزئية       1اقل لن 

 يعمي وجود سيادة  الة                 1

 يعمي وجود سيادة فائقة      1 اكبر لن

% 50ا ا دلم  ان نسبة التوريث بالمعمى الضيق لصفة ار فاع المبال في لهصول الهمرة  مثال:

 -2بالمعمى الواسع نسبة التوريث  -1%. احست  6% والتباين السيادح للصفة 25و باين ال يل الثاني 

 %.5التهسين الورايي المتوقع بشدة انتخاا  -3درجة السيادة ولا نودها 

 الحل:

1-   %h2
n.s = 

2A

2P
× 100 = 50

100
= 

2A

25
   = 

2A = 12.5     

2G = 2A + 2D = 12.5 + 6 = 18.5 

%h2
b.s =

2G

2P
× 100 =

18.5

25
× 100 = 74% 

2- �̅� = √22𝐃

2𝐀
= √2×6

12.5
=  √ 12

12.5
= 0.97 

 النها اكبر لن الصفر واقل لن الواحدنوع السيادة = سيادة جزئية 

3- ∆G = K × h2
n.s × σP  

∆G = 0.50 × 5 × 2.06 

∆G = 5.15 
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 :حساب عدد الكميتات واألنماط المظهرية والوراثية للصفات الكمية

 إن ددد الكميتال واألنما  الورايية في الصفال الكمية هي نفسها في الصفال المودية 

  N2 ددد الكميتال )األلشاج( = 

 N3ددد األنما  الورايية = 

 ألا ددد األنما  الميهرية فتختل  دن المودية فمربق القانون

 هو ددد أيواج ال يمال Nحيث  N2لن  بدالً  N2+1األنما  الميهرية = 

 

 صائية المستخدمة لدراسة الصفات الكميةحالطرق األ

 انتشار البيانال.يمثل للخص وذفي لفيد للعيمة لكم  ال يبين لدى  المتوسط )المعدل(:

𝐗 =
∑𝐗𝐢

𝐧
 

يبين لدى انتشار البيانال حول المتوسع وهو ل موع لربع  :Variance :التباين

 دلى درجال الهرية أح العدد الكلي لرروحا لم  واحد. االنهرافال دن المتوسع لقسولاً 

𝐒𝟐 =
∑(𝐗𝐢 − 𝐗𝐢)𝟐

𝐧 − 𝟏
 

 التربيعي للتباين.هو ال ذر  :Standard deviation :االنحراف المعياري

𝐒 = √
∑(𝐗𝐢 − 𝐗𝐢)𝟐

𝐧 − 𝟏
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 نظم تعيين الجنس والوراثة المرتبطة بالجنس

linked genetics systems-Sex Determination and sex  

 Sex Determination : تعيين الجنس

 ماولها ان  عيين ال مس في الكائمال الهية المختلفة لن المواضيع البايولوجية التي    

العلماء في الكثير لن بهويهم ودراسا هم. وال مس يتكون لن الذكور واالناث في 

 الهيوانال والمبا ال وبادداد لتساوية  قريبا لع سهولة  مييز كل جمس دن اال ر ليهرياً 

وبتقدم دلم الخلية وجد  .بوجود جهاي  اص يسبت هذه الياهرةلما جعل الباحثين يعتقدون 

ل الذكرية )الهيالن( واالنثوية )البيول(  هتوح دلى اجزاء لتشابهة لثل ان كل الكميتا

الكرولوسولال دلى الرفم لن ا تالفهم في اجزاء ا رى، لذا فاالساس المادح للوراية 

ال واوضه  دراسال  عيين ال مسين ان ذف .دليها وبصورة لتساوية كلياً  تماداً يعتمد اد

مفس  ريقة انتقال الصفال الورايية األ رى، لذا  ر بالذكر واالنثى  متقل لن جيل أل

و كمن اهمية ال مس في  وفير كميال هائلة لن  ورايي. فتهديد ال مس يكون  ه   ايير

، والذح  عتمد دلي  دملية الترور الربيعي وانتشار التغايرال الورايية كما لر لعما سابقاً 

ن في الهيوانال والمبا ال التي  تكايربها . وهماك حالتاوبقاء األنما  الورايية األكثر يبا اً 

  تال التي يكونها الكائن الهي وهي، وهي  اذة بانواع الكميجمسياً 

 وفيها يمت  الفرد كال الكميتال الذكرية  Monoicous  كائمال احادية المسكن -1

 .ي  كايره ال مسيواالنثوية ف

 وهما  تكون الكميتال الذكرية في كائن واالنثوية  Dioecious  کائمال يمائية المسكن -2

   نودي االفراد يمائية المسكن وهي . وفيها شكلين لن اال تالفال بينفي كائن آ ر

ا تالفال جمسية أولية  عود الى انواع الكميتال التي يمت ها كل نوع والى االدضاء  -أ

 .ل مسية التي  كونهاا

يختل  كل جمس دن اال ر في االفراد يمائية ذفال جمسية يانوية، حيث  ا تالفال او -ا

يختل  الذكور دن االناث في  المسكن بعدد لن الصفال الميهرية، ففي االنسان لثالً 

 الصول وفزارة الشعر و وييع الدهن في لما ق لختلفة لن ال سم.

 :کروموسومات الجنس في الكائنات ثنائية المجموعة الكروموسومية

اول لن شاهد وجود ا تالفال بين کرولوسولال  Henking 1891يعد العالم االلماني   

ال مسين، فقد الحظ ان نص  الكميال الذكرية )الهيوانال المموية( التي  مت ها بعض 

. يم اكتش  X (X-body) الهشرال  هتوح دلى كرولوسوم يائد ا لق دلي  اسم ال سم

کرولوسوم  24د  هتوح دلى أن الخاليا ال سمية في انثى ال را Meclung 1902العالم 

 تبع ستيفسون  كوين  1905کرولوسوم. وفي دام  23بيمما في الذكور فانها  هتوح دلى 

دبارة دن کرولوسوم،  Xالكميتال الذكرية واالنثوية في الهشرال وادرك أن ال سم 

والحظ ان الذكور  همل کرولوسولين  Xباسم کرولوسوم  Xوبذلر استبدل اسم ال سم 
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فير لتمايلين بيمما كان  االناث  الية لن هذه الياهرة، ورلز لهذا الزوج لن 

بالمسبة لهذا الزوج لن  XX، وبذلر  كون االناث XYالكرولوسولال في الذكر بالرلز 

 الكرولوسولال .

 تعيين الجنس في االنسان:

با يرجع جمس الفرد في االنسان الى انعزال يوج  اص لن الكرولوسولال  عرغ    

(Xو )(Y)ا  بم رد أن يم ي حيوان لموح  هديد ال مس وق  اال صاا بالضبع . ويتم ،

)الكمي  الذكرح في ا صاا بيضة يتهدد دمدها جمس الفرد  بعا لما يهمل  لن کروسولي 

 XXلبيضة يمت  يايكول  ركيب   Xال مس، فا صاا حيوان لموح يهمل کرولوسوم 

بيضة لع حيوان لموح يمتلر ضمن  ركيب  ليكون انثى، بيمما يمت  دن ا هاد 

هي دملية  عيين ليكون  كر وهذه  XYيتكون يايكول  Yالكرولوسولي الكرولوسوم 

 .ال مس في االنسان

 العوامل األساسية المؤثرة في تحديد الجنس:

 العوالل الورايية  -1

لا  ختل  اجهزة  هديد  يتوق   هديد ال مس دلى التركيت الكرولوسولي، حيث كثيراً    

في يوج  ال مس، فقد يكون اال تالغ في التركيت الورايي بين الذكر واالنثى لهصوراً 

واحد فقع لن ال يمال او في ل مودة لن ال يمال وقد يكون اال تالغ اكثر لن  لر 

 فيشمل كرولوسوم باكمل  او حتى اكثر لن کرولوسوم واحد.

 العوالل البيجية والعمر  -2

ن  هديد ال مس قد ال يتهدد في وق  اال صاا في بعض الكائمال الهية ولكن يتهدد ا   

في  هديد  بفعل دوالل بيجية لعيمة، وهماك بعض الهيوانال والمبا ال  عتمد دلى البيجة كلياً 

يتوق   Ophryotrochaا  اه ال مس فيها، لثال أن ال مس في الدودة البهرية المسماة 

دلى دمر الدودة نفسها اضافة الى البيجة المهيرة بها، ف ميع األفراد الصغيرة السن  كون 

وكلما  قدل  في العمر  تهول الى اناث، وان االناث الكبيرة السن يمكن أن  صبي   كوراً 

. الا الدودة البهرية لاء يهتوح دلى ايونال البو اسيومدمد   ويعها او وضعها في   كوراً 

Bonellia  فاالناث يبلغ  ولها حوالي ان  الا الذكور فهي ذغيرة جدا يصعت رؤيتها

بالعين الم ردة، وذغر ح مها سبب  نقص في التركيت التشريهي ل هايها الهضمي لذلر 

. فالبيول  فقس الى يرقال  كور واناث، رفلة دلى ال هاي التماسلي لالنثىفهي  عيش لت

البالغة يعتمد دلى  غذيتها، فاليرقال الهرة في  غذيتها في ولكن  هديد ال مس في الديدان 

لياه البهر  صبي اناث، ألا اليرقال التي  عيش لترفلة دلى القماة التماسلية لالنثى فتصبي 

دضاء  كور. ويبدو أن سبت  لر يعود الى االناث حيث  فري لواد كيماوية لسببة ظمور ا

 . التذكير في اليرقة المترفلة
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 :تعيين الجنسنظم 

مكن  قسيمها الى ان لعيم نيم  عيين ال مس  كون  ه   هكم العوالل الورايية وي   

  االقسام التالية

  XY- XXنيام  الميام االول  -1

ولن األلثلة دلى هذا الميام في  هديد ال مس هولا لوجود في االنسان واللبائن وبعض    

. لذا فمص  كميتال الذكر  همل  XXواالنثى  XYالمبا ال الراقية حيث يكون الذكر 

 ، أح أن الذكور هي ال مس فيرXوالمص  اال ر يهمل الكرولوسوم  Yکرولوسوم 

( Xالمتمايل الكميتال، الا االناث فهي لتمايلة الكميتال أح  عري كميتال لن نوع واحد )

، وان المسبة ال مسية الما  ة Xدن الكرولوسوم  وشكالً  يختل  ح ماً  Y.ان الكرولوسوم 

  كل جيل كما يليفي  1 1لن هذا الميام هي 

Parent (P.)            XX        ×        XY                       

  

Gamete (G.)                     )X( )X(             )X( )Y( 

Second Filial (F1)        XX                     XY 

 اناث           %50  كور             50%

 

  XO- :XXالميام الثاني  نيام  -2

يوجد هذا الميام في العديد لن الهشرال كال راد والصراذر، وفي   كون االناث  ال    

لن الكميتال أح ان االناث هي ال مس  واحداً  و مت  نوداً  XX رکيت کرولوسولي 

بيمما الذكور فهي لتبايمة الكميتال و هتوح دلى ، Homogameticالمتمايل الكميتال 

( ودمد  كوين XO، لذا فتركيبها الكرولوسولي الثمائي )واحد فقع Xکرولوسوم 

والمص  اال ر ال يهتوح دلى كرولوسوم  Xالكاليتال فمصفها يهمل الكرولوسوم 

 Oلذا يستعمل الرلز  اً ضاي Yوهي ال  هتوح دلى كرولوسوم  Xلمايل للكرولوسوم 

 ، والمثال العام دلى هذا الميام في  عيين ال مسYللدالة دلى ددم وجود الكرولوسوم 

Parent (P.)           ىثان  XX       ×          XO      ر ك                  

  

Gamete (G.)                     )X( )X(             )X( )O( 

Second Filial (F1)        XX                     XO 

 ىثان                     ر ك             
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  ZZ- ZWالميام الثالث  نيام  -3

في هذا الميام  كون الذكور هي ال مس المتمايل الكميتال و ركيبها الكرولوسولي    

(ZZ( واالناث فير لتمايلة الكميتال و ركيبها )ZW أح أن الذكور  عري نوع واحد )

(. ويوجد هذا W)( وZ( الا االناث فتعري نودين لن الكميتال هي )Z) لن الكميتال

 الميام في الريور والدواجن واألسماك والفراشال كما في المثال التالي 

Parent (P.)           ىثان  ZW       ×          ZZ      ر ك                  

  

Gamete (G.)                     )Z( )W(             )Z( )Z( 

Second Filial (F1)         ZZ                    ZW 

  ىثان                    ر ك                                  

  ZZ- ZOالميام الرابع  نيام  -4

، حيث ال  هتوح اناث بعض األنواع دلى كرولوسوم يوجد هذا الميام في الدواجن   

  ( السابق والمثال دلى هذا الميامXOال مس الوحيد، وهو يشب  نيام ) لشاب  لكرولوسوم

Parent (P.)           كر  ZZ       ×          ZO        انثى                  

  

Gamete (G.)                     )Z( )Z(             )Z( )O( 

Second Filial (F1)         ZZ                    ZO 

  كر                     انثى                                  

 

 الميام الخالس  الميام االحادح للفرد يمائي الم مودة الكرولوسولية  -5

 32كما في نهل العسل حيث  كون االناث يمائية الم مودة الكرولوسولية و همل    

کرولوسوم  16ياه ال سمية دلى في كل  لية جسمية الا الذكور فتهتوح  ال کرولوسولاً 

کرولوسوم  32( أح يمت  لن بيضة فير لخصبة، فالملكة  هتوح دلى X+15، )فقع

(XX+ 30( وكذلر العاللة العقيمة  ركيبها )XX+ 30 لكن نوع الغذاء هو الذح يهدد ،)

في  ور اليرقة( هو الذح يهولها )للملكة  نوع التركيت الورايي للعاللة، والغذاء الم هز

، و تكون الذكور لن فذاء  اص فتتهول الى اناث دقيمة الى للكة بيمما العالالل فلها

 بيول فير للقهة.
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 نيام التواين الورايي  -6

في  هديد ال مس فعلى الرفم لن آن  XYفي  بابة الفاكهة )الدروسفال( وهي  تبع نيام    

دالقة  Yة الذكراال ان  يبدو ليس للكرولوسوم بيعتبر لهم لخصو Yوجود کرولوسوم 

بتعيين ال مس، وبدال لن  لر فان دوالل التذكير الموجودة دلى الكرولوسولال ال سمية 

. فا ا أحتول كل ل مودة X وين لقابل دوالل التأنيث الموجودة دلى الكرولوسوم 

دة للتذكير بقيمة لساوية الواحد احادية لن الكرولوسولال ال سمية دلى دوالل لهد

فا ا  1.5 يهمل دوالل لهددة للتانيث بقيمة  ساوح X( فان کل کرولوسوم 1ذهيي )

( ن د ان AA XY مثل ل مودة جسمية احادية في الذكور العادية ) Aافترضما ان 

وبالتالي سيكون  کر، واالنثى  1.5   2لهددال التانيث  كون بمسبة  \لهددال التذكير 

 3   2بمسبة لهددال التانيث \(  هتوح دلى نسبة لهددال التذكيرAA XXالعادية )

 .ودلى  لر فتكون انثى

 :في البكترياتعيين الجنس 

، بواسرة أنقسام الخلية، و تكاير جمسية بواسرة االقتران ياً  تكاير البكتريا ال جمس   

البكتريا يتم دن  ريق ا صال الخليتين البكتريتين ببعضهما بواسرة والتزاوج بين  اليا 

سر جزء أو كل الكرولوسوم انبوا التزاوج حيث  عري احدى الخاليا ودن  ريق هذا ال 

بصورة  diploid  الى الخلية اال رى وبذلر  صبي الخلية المستقبلة يمائية ملكالذح  

م الخلوح التالي، والهالة الثمائية ال كون  الة ااالنقسد الخلية الى  بيعتها بعد لؤقتة يم  عو

اال ا ا لرل كل ال يمال لن الخلية الواهبة الى الخلية المستقبلة ولكن دادة  كون الهالة 

اهبة  كر والخلية الثمائية جزئية، اح لعدد لن جيمال الخلية الواهية ويمكن ان  عد الخلية الو

( Fertilityنتي ة احتواء الخلية دلى دالل الخصوية ). و تهدد الذكورة المستقبلة انثى

(F Factor* ( و تهد األنوية نتي ة فياا هذا العالل )حيثF للذكر وF وهذا )لالنثى 

دلى  دن الكرولوسوم وقد يكون لوجوداً  العالل قد يوجد في السايتوباليم لستقالً 

بة الى المستقبلة فان الخلية کرولوسوم الخلية، وا ا انتقل دالل الخصوبة لن الخلية الواه

 .ن حالة التانيث الى حالة التذكيرالمستقبلة  تهول ل

 :Sex linkage :الوراثة المرتبطة بالجنس

و شمل دراسة  بيعة  وارث الصفال التي  كون جيما ها واقعة دلى الكرولوسولال    

كما في اللبائن وحشرة الدروسفال  Xال مسية، فيقال لل يمال الواقعة دلى كرولوسوم 

كما في الريور بانها جيمال لر برة بال مس. و مثل  Zوفيرها او دلى الكرولوسوم 

بأليلين في االناث بيمما في الذكور فتمثل باليل واحد.  Xال يمال الواقعة دلى الكرولوسوم 

 . ور فقعوييهر  أييرها في الذك Yولن جهة ا رى  قع بعض ال يمال دلى كرولوسوم 
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 توارث الصفات المرتبطة بالجنس:

 االرتباط التام بالجنس:-1

اكتشف  اولى حاالل االر با  بال مس االر با  التام بال مس في حشرة  بابة الفاكهة     

وقد حصل دلى اول ذفة لر برة  1910في حشرة الدروسفال لن قبل العالم لورکان دام 

بصورة  الة بال مس هي ذفة العيون البيضاء حيث  وجد المورية لهذه الصفة دلى 

 كر ال مسي حيث اجرح  زاوج بين Y ال مسي وال وجد دلى كرولوسوم  Xكرولوسوم 

 نست لختلفة في ال يل االول والثانيوحصل دلى  ابيض العيمين لع انثي حمراء العيمين

التزاوجين ألن ظهور الصفة في ال يل االول والثاني كان لختل  بأ تالغ ال مس في كال 

 كور واناث في كال ال يلين وكال التزاوجين العكسيين وهذا دكس لا لوحظ في الصفال 

الممدلية دمد دراستها ألنها كان  لورية للصفال الممدلية  قع دلى الكرولوسولال 

   ة بال مسال سمية فقع وفير لر برة او لتأير

 :1مثال

 

 

 

 

 

 

 

 :2مثال 

  لن االلرال التي وذف  ألول لرة لرل دمى األلوان وهو لرل االنسانفي    

 وءدلى التمييز بين األلوان في الض شائع ولر بع بال مس ويتميز المريض بعدم القدرة

 Yال مسي وان كرولوسوم  Xيقع دلى الكرولوسوم يتهكم ب  جين لتمهي أألدتيادح و

فرد اح  25لن  2اليهمل الليل لهذا ال ين لذلر  كون االذابة في الذكور كبيرة بهدود 

% ألن االناث  همل 0.5انثى اح بهدود   20لكل  1% في حين  صل في االناث 8بهدود 

وقد  همل دلى واحد لمها جين لتمهي وفي الكرولوسوم اال ر جين  Xكرولوسولين 

ويمكن  تبع حاللة لل ين الخاص باالذابة بعمى االلوان، سائد ودلية  كون  بيعية ولكمها 

 كما في التضريت التالي  ظهور حالة دمي األلوان

Parent (P.)            X+X+       ×          XCY                         

        كر لصاا   انثى سليمة 
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Second Filial (F1)               X+ XC                  X+ Y  

 انثى سليمة                    كر سليم                                

  دملية التلقيي * ودمد دكس

Parent (P.)            XCXC       ×          X+Y                         

  كر سليم  انثى لصابة 

Second Filial (F1)               X+ XC                   XC Y 

 انثى سليمة                   لصاا كر                          

 Xلذا ييهر المرل دائما في الذكور ا ا كان  األم لصابة النها  عري کرولوسوم    

 لبما  .  Xبمائها الذكور، الا االا فيعري کرولوسوم ال

 االرتباط الجزئي بالجنس:-2

ال يمال المر برة بال مس في االنسان والدروسفال اليوجد لها أليالل دلى    

 Y، لكن دلى الرفم لن  لر لوحظ ان هماك اجزاء لن کرولوسوم Yالكرولوسولال 

يكون ل   X، بمعمى أن االليل الموجود دلى كرولوسوم X مايل أجزاء لن کرولوسوم 

، وايواج ها لر برة بال مس جزئياً  يمال بان. و عرغ هذه الYاليل دلى الكرولوسوم 

هذه األليالل  معزل دن بعضها و متقل الى االجيال التالية برريقة  شاب   ريقة انتقال 

 . مهمولة دلى الكرولوسولال ال سميةال يمال ال

 وراثة الصفات المحددة بالجنس: 

وجود او فياا هي دراسة ال يمال التي يتهدد  اييرها دلى الشكل الميهرح بماء دلى    

هورلونال ال مس ولذلر يمهصر  اييرها في احد ال مسين دون ال مس اال ر، وان هذه 

ال يمال هي المسؤلة دن ظهور داللال ال مس الثانوية، لثال ظهور اللهية في الرجال 

ذفة لهددة بال مس حيث ال وجد في المساء االدتياديال، وييهر ان هذا يعتمد دلى انتاج 

الى الهصول دلى  ال مسية وان أح  غير في انتاج هذه الهورلونال يقودالهورلونال 

ولن األلثلة الواضهة دلى الصفال المهددة بال مس هي شكل الريش  .اً ضنساء للتهيال اي

في الريور، حيث  وجد ا تالفال في شكل الريش بين الذكور واالناث، فيكون للديكة ريش 

ي الرقبة والذيل واحيانا يكون لزركش اللون، ألا  ويل ولدبت ولمهمي الهافة ويتواجد ف

( هوالمسؤل Hوجد ان ال ين ) .ش اقصر واكثر استقالة وبدون حافةفي االناث فيكون الري

سؤل دلى ذفة ( المhدن ظهور ذفة ريش الدجاجة وهو سائد دلى اليل  ال ين المتمهي )

  ريش الديكة وكما يلي

 الذكر االنثى التركيب الوراثي

HH ريش الدجاجة ريش الدجاجة 

Hh ريش الدجاجة ريش الدجاجة 
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hh ريش الديكة ريش الدجاجة 

  ا يليويمكن  لخيص فعل هذين ال يمين كم

اليل   يعري ريش دجاجة بوجود أح لن هورلوني ال مسين وهو سائد دلى Hال ين  -1

 .h المتمهي ال ين

 يعري ريش ديكة بغياا الهورلون االنثوح ووجود الهورلون الذكرح، hال ين  -2

 .يش دجاجة بوجود الهورلون االنثوحولكم  يمت  ر

 :(وراثة الصفات المتاثرة بالجنسالسيادة المتأثر بالجنس )

ان الصفال المتأيرة والمهددة بال مس  كون لهمولة دلى الكرولوسولال ال سمية لكن    

الهرولونال ال مسية لها  أيير كبير دلى نوا   هذه ال يمال ولثال  لر ذفة الصلع في 

االنسان لتأيرة بال مس حيث ان لتباين الزي ة  كون السيادة لختلفة بين ال مسين حيث 

يكون اذلع الا في االناث  كون فير  Bb في الذكر b+ كتت  او  Bال ين المتغلت 

 BB انثى لصابة بالصلع،  BBذلعاء، و كون االناث ذلعاء دمد وجود كال االليلين اح 

الذكور واالناث فير لصابين بالصلع. كذلر ذفة ا رى في  bb  كور لصابة بالصلع،

لتغلت في الذكور فالمتباين الزي ة  S+او  Sاالنسان هي  ول اذبع السبابة وسببها جين 

Ss  ،في الذكور  كون السبابة قصيرة وفي االناث ويلةSS  ،كور واناث  ويلة السبابة 

ss .قصير السبابة  كور واناث 

   عمل كما يلي   

 االنثى الذكر التركيب الوراثي

BB ذلعاء اذلع 

Bb ال شعر اذلع  

bb ال شعر  و شعر  

 

 االنثى الذكر التركيب الوراثي

SS ويل السبابة  ويل السبابة  

Ss ويل السبابة قصير السبابة  

ss قصير السبابة قصير السبابة 

 

 

 تحديد الجنس في النباتات:
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ال هتوح دلى كرولوسولال ال مس وان قدرة   Monoicous  المبا ال احادية المسكن

نفس التراكيت الورايية قدر ها دلى الخاليا الما  ة لن االنقسام اال تزالي )المهتوية دلى 

انتاج انس ة  ال وظائ  جمسية لختلفة في يهرة كاللة يدل بوضوح دلى لقدر ها الثمائية 

 الكالمة لمثل هذه الوظائ  .

ولثالها نبا ال الاليكميز الذح يهتوح دلى   Dioecious  الا في المبا ال الثمائية المسكن

 XX واالنثى XYلؤنث( حيث يكون التركيت الورايي للمبال الذكر لذكر وال مسين )

( X/Aم ان نسبة الكرولوسولال ال مسية الى ال سيمة أح )Warmke 1946فقد وجد 

( لها دور في  هديد X/Yليس لها دالقة في  هديد جمس المبال، لكم  وجد أن نسبة )

لذكرة  المبا ال  همل ايهاراً  . فا ا كان  المسبة نص  او واحد او واحد ونص  فانال مس

فقع، وا ا كان  المسبة ايمان او يالية فان المبا ال  همل ايهار لذكرة لع بعض االيهار 

( A4) الا المبا ال التي  هتوح دلى اربع ل اليع لن الكرولوسولال ال ميسة ،الكاللة

قد  يهر لة و( فتكون ايهار المبا ال  اY( وكرولوسوم واحد )Xواربع كرولوسولال )

 .بعض االيهار المذكرة
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 الوراثية للمادة الجزيئي التركيب

Molecular Structure of the Genetic Material 

التركيت البمائي والكيمياوح للمادة  1903اكتش  جيمس وا سن وفرانسس کرير    

 doubleدبارة دن حلزون لزدوج  DNA ـ( واشارة الى ان الDNA ـالورايية )ال

helix  لسسلسلتين لن الميوكليو يدال المتعددة و تال  كل نيوكليو يدة لن سكر رايبوي

ول مودة فوسفا ية وقاددة نتروجيمية، و ر بع  2لمقوص األوكس ين في  رة الكاربون 

تي  كون السلسلة األولى لع الثانية دن  ريق االواذر لا بين القوادد المتروجيمية وال

لتقابلة الى الدا ل بيمما  كون ل اليع الفوسفال الى الخارج، و تقابل السلسلتين بصورة 

و ال أهمية  هي دبارة دن جزيجال كبيرة نسبياً االحمال المووية لتعاكسة اال  اه. ان 

بيولوجية قصوى لها وين جزيجي لر فع.  وجد هذه األحمال في جميع الخاليا الهية في 

و لتهدة لع البرو ين، حيث لها أدوار رئيسية  قوم بها وهي حفظ المادة ذورة حرة أ

 تهكم ن حمل وانتقال الصفال الورايية والورايية ونقلها لن جيل آل ر، كما أنها لسؤولة د

أيضا في  رجمة هذه الصفال دمد  كوين البرو يمال المختلفة بالخاليا و لر بتهكمها في 

 ية لكل برو ين يتكون بكل  لية. ر يت و تابع األحمال األليم
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 (Kinds of Nucleic Acid) :أنواع األحماض النووية

( Deoxyribonucleic Acidالهالض المووح الريبويح لمقوص األوكس ين ) -1

(DNA ) هتوح لعيم الكائمال الهية دلى كميال لتفاو ة لن األحمال المووية 

( RNA( )فقع( والبعض اآل ر دلى )DNA) بموديها، بيمما  هتوح الفيروسال دلى

 فقع.

 (Ribonucleic Acid( )RNA)  الهالض المووح الريبويح -2

 :DNAـتركيب جزئ ال

 لن سلسلتين لتواييتين  متيمان دلى هيجة سلم للت  لولبياً  DNAيتكون الى    

(Double Helix ًيتكون جانبا )  السلم اللولبي لن  عاقت السكر الخماسي ول مودة

 تكون الوحدة  .الفوسفال ويتصل بكل جزحء لن جزيجال السكر قاددة نيتروجيمية

 والتي  سمى بالميوكليو يدة لن يالية أجزاء وهي  DNAاألساسية لبماء جزئ 

 الرايبوي لمقوص األكس ين ) ماسي( سكر -１

 ل مودة الفوسفال -２



 
89 AHMED S. ABD-ALLAH RAMADAN                                          PLANT GENETIC  

ر بع القاددة الميتروجيمية بذرة الكربون األولى للسكر الخماسي،   قاددة نيتروجيمية -３

في حين  ر بع ل مودة الفوسفال بذرة الكربون الخالسة للسكر،  خزن المعلولال 

 لن  الل  سلسل القوادد الميتروجيمية وهي نودان  DNA ـفي ال

جوانين  و( A)و ختصر Adenine وهما أديمين  (Purinesأيمتان لن البيوريمال ) -أ

Guanine و ختصر (G)  

( T) و ختصر Thymineوهما يايمين   (Pyrimidinesا. أيمتان لن البيرليديمال )

  (C) و ختصر Cytosineوسايتوسين 

 

  والبيورين ويمكن بيان ار با  السكر الخماسي لع البرليدين
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    ATP النيوكليوتيدة ثالثية الفوسفات

لن ار با  يالث ل اليع فوسفال لع السكر الرايبويح والقاددة المتروجيمية  تكون    

 وكما لبين في الشكل التالي  المتمثلة باالدنين
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 فوسفو داح استيريةلع بعضها برابرة  DNA ـ ر بع جزيجال السكر في ال

Phosphodiester Bond  سكر –)فوسفال في كل لن  رال الكربون الثالثة والخالسة

اح ان الميوكليو يدال لع بعضها في التر يت الرولي لن  الل  سكر وهكذا( –فوسفال  –

في الشريع المقابل او  3́-5́في الشريع األول وبا  اه لعاكس  5́-3́جزيجال السكر با  اه 

في السكر  3́في  رة الكربون رقم  OH، الحظ ان االر با  بين بين ل مودة المعاكس

لن الميوكليو يدة  5́الخماسي لع ل مودة الفوسفال المر برة دلى  رة الكربون رقم 

فير لر برة لع اح نيوكليو يده  5́التالية، كما ان المهاية العلوية يوجد بها  رة كربون 

فير لر برة لع اح نيوكليو يده  3́( والمهاية السفلية يوجد بها  رة كربون 5́ا رى )الررغ 

 . وكما لبين في الرسم التالي (3́ى )الررغ ا ر
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 المتقابلة بروابع هيدروجيمية DNAـ ر بع أيواج القوادد ببعضها في سلسلتي ال

Hydrogen Bond 

( Aكما  ر بع القوادد لع بعضها بشكل لميم بهيث  ر بع القاددة الميتروجيمية أديمين )

المقابلة برابرة يمائية هيدروجيمية، بيمما ( السلسلة Tلع القاددة الميتروجيمية يايمين )

( برابرة هيدروجيمية ياليية لع القاددة Gير بع القاددة الميتروجيمية ال وانين )

(. ولذلر فأن ددد قوادد االدنين ب زئ الهالض المووح Cالميتروجيمية السايتوسين )

DNA دد ال وانين المزدوج الخيع ي ت ان  ساوح ددد قوادد الثايمين وكذلر ددد قوا

 ن، ت ان  ساوح ددد قوادد السايتوسيالمزدوج الخيع  ي DNAالهالض المووح في 

 حلقال(. 3بيورين )حلقتين( لع بيريمييدين )حلق  واحده( ولذلر يكون قرر ال زئ ياب  )

كل و نانوليتر( 0.34اح ) (Aأن ستروم ) 3.4 بتعد أيواج القوادد دن بعضها بمسافة 

. فوسفال نة  مثل دوره كاللة لشريري السكرالقوادد الميتروجيمية المقترأيواج لن  10

(34 A )يمكن  شبي  ال زئ بسلم  تكون الدرجال في  نانوليتر( 3.4اح ) للدورة الكاللة .

 2اح ) (Aأن ستروم ) 20لن أيواج القوادد المقترنة. كما يبلغ قرر ال زئ حوالي 

وهو السائد في لعيم الكائمال ويلت   B- modelويعرغ هذا الممو ج باسم  نانوليتر(

ال زئ حول المهور الوسرى إلى ناحية اليمين و مت  انخفاضال دلى  ول الهلزون 

 وجد لتقابلة لع االنخفاضال الصغيرة  Major Grooves عرغ باالنخفاضال الكبيرة 

Minor Grooves. 
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 النووية:االحماض 

 بعاً لترقيم  5́-3́بيمما  سمى اال رى  3́-5́بالسلسلة  DNA سمى احدى سلسلتي الـ    

 رال الكربون في جزئ السكر، و لتقي السلسلتين بشكل لتوايح ودكسي 

(Antiparallel بهيث ان المهاية )́3́يقابلها دلى السلسلة الموايية المهاية  5. 

 التالي اجب عما يأتي: DNAالـ سؤال: 

 ( في ال زئ؟Aكم ددد نيوكليو يدال االدنين ) -1

 ( في ال زئ؟T) الثايمينكم ددد نيوكليو يدال  -2

 ( في ال زئ؟C) السايتوسينكم ددد نيوكليو يدال  -3

 ( في ال زئ؟G) الكوانينكم ددد نيوكليو يدال  -4

........... لساوياً لعدد لن ادداد الميوكليو يدال االربع نستمت  ان ددد نيوكليو يدال  -5

 ............ وان ددد ............ لساوياً لعدد ............

 كالالً؟ DNAكم ددد الميوكليو يدال في جزئ الـ  -6
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 نيوكلو يدة؟ 200000 فية DNAيهتوح دلى حلزون لزدوج لن  فايروسيجزئي  :سؤال

 ؟ DNAكم ددد الميوكلو يدال في احدى سلسلتي الـ  .1

 نيوكليو يده DNA ،100000في كل سلسلة لن الـ -ج

قاددة  200000لن  اليا بكتيريا وجد أن  لكون لن  DNAدمد استخالص جزئ  :سؤال

لا لدى ذهة  ،قاددة 27000 في  يساوح (A)نيوكليو يدية وأن ددد قوادد األدنين 

 العبارال التالية )لع  صهيي العبارة الخا جة( 

 نيوكليو يدة 200000 البكتيرح DNAددد الميوكليو يدال في جزح  -1

  رة فسفور 200000 البكتيرح لكون لن DNAجزی -2

 27000البكتيرح يساوح  DNAفي جزئ  Tددد قوادد الثايمين  -3

 قاددة 34000البكتيرح يساوح  DNAفي جزح  Cددد قوادد السايتوسين  -4

  تابعها الميوكليو يدح كالتالي  DNAإ ا أدري  سلسة لفردة لن جزئ  :سؤال

3́ ----TAC CGA GTA CTG --- 5 ́

DNA اكتت السلسلة المقابلة لهذه السلسلة 
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 5́ --- ATG GCT CAT GAC --- 3́ ج-  

 :النووي الحمض تركيب

 مر كرولوسولال الكائمال الهقيقية المواة بعدة لستويال لن الري وااللتفاغ والتي    

 DNA (DNA Packing .) سمى  عبيجة الـ 

التفاغ لضاد  ويمثل  DNA(  هي التفاغ  يع الـ super coil) الحلزنة الفائقة:

كرولوسوم الرور االستوائي ادلى لستوى لن لستويال التعبجة )اقصى حاالل االلتفاغ 

  والهلزنة والتكث (.

بيرو يمال قاددية  DNAير بع بالهالض المووح في كرولوسولال الكائمال الراقية 

ويوجد لمها  مسة أنواع في الكرولوسوم  Histonesتونال سلوجبة الشهمة  عرغ باله

بالبرو يمال  لر براً  DNA( ويوجد الهالض المووح H3, H2B, H2A, H1H ,4وهي )

وهي دبارة دن يمانية  Nucleosomeوسوم لكونا حبيبة  عرغ باسم الميوكلي الهستونية

( كما هو بالشكل ويلت  H3, H2B, H2AH ,4 )وحد ين لن كل لن يةستونهبرو يمال 

لفة( ويبلغ قرر  1.75يوج لن القوادد الميتروجيمي  )حوالي  146حولها هذه الوحدال 

للتيسيع( ويبعد كل نيوكليوسوم دن الميوكليوسوم  نانوليتر 10) نانوليتر 11الميوكليوسوم 

 .جيميةيوج لن القوادد الميترو 200التالي بمسافة 
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( Solenoid)نيوكلوسولال لتوالية لعاً ليتكون ليفة  عرغ بأسم سولمويد  6كل ويت مع    

بين الميوكليوسولال  ربرها لع  H1نانوليتر ويوجد البرو ين الهستوني  30قررها 

 بعضها البعض كما هو بالشكل.

 لن  ثب  وهي نانوليتر 300 يبلغ قرر لها أولية اءالانثم في سولمويدال ليفال و د ل

(. السقالة أو الخيع) scaffold باسم  عرغ البرو يمال لن جزيجال بواسرة قادد ها

 بواسرة لعاً  ل مودة كل و ر بع البعض بعضها فوو األولية اال ثماءال و تر ت

 المتوسع الوضع لكرولوسوم المهائي الشكل لتعري تونيةهس فير برو يمال

Metaphase الكرولا يده قرر وهو لتر ا ون 700 يانوية اءةانثم لك قرر ويبلغ 

Chromatid بالشكل هو كما( نانوليتر 1400 الكرولوسوم )قرر. 
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 Ribonucleic Acid” RNA" :(RNA) تركيب الحمض النووي

   كالتالي RNAو ركيت نيوكليو يدية  DNAيتكون في الموية  بقأ لشفرة دلى حمض 

 ” Riboseسكر  ماسي الكربون يسمي" ريبوي  -1

 ل مودة فوسفال -2

او  Cاو لن البريميديمال )( Gأو  A) أحد القوادد الميتروجيمية لن البيوريمال -3

U حيث ان )U  بدل لن القاددةT  ًالغائبة نهائيا. 
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   Ribonucleic Acid RNA :تركيب الحمض النووي

 يتكون لن سلسلة واحدة فقع لن الميوكليو يدال وقد  كون  رية أو حلقية او كروية    

 Cوالسايتوسين  G وال وانين Aيهتوح دلى القوادد الميتروجيمية التالية  األدنين 

 Uواليوراسيل 
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 DNAالفروقات التركيبية والبنائية بين األحماض النووية 
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 :القوانين

 الفوسفال ددد=  الميتروجيمية القوادد ددد=  الميوكليدال ددد .1

  Tددد  A = ددد .2

 Cددد  G = ددد .3

 T أو A ددد=  الثمائية الهيدروجيمة الروابع ددد .4

 C او G ددد= الثاليية  الهيدروجيمية الروابع ددد .5

 10÷  (واحد شريع) دالو يالميوكلي ددد=  DNA ـال في اللفال ددد .6

 20÷  لولت( -جين -قرعة -ديمة-لزدوجة ) دالو يالميوكلي ددد=  DNA ـال في اللفال ددد .7

 20×= ددد اللفال  DNAددد الميوكليو يدال في جزئ الـ .8

 10×= ددد اللفال  ددد الميوكليو يدال في الشريع المفرد .9

 (نانوليتر 0.34× الواحد الشريع في) الميوكليدال ددد = DNA ـال جزئ  ول .10

     نانوليتر 3.4 ول اللفة =  .11

 نانوليتر 0.34 ول الميوكليو يده =  .12

 نانوليتر 3.4× او الشريع = ددد اللفال  DNA ول جزئ الـ .13

 نانوليتر 3.4 ÷ددد اللفال في ال زئ او الشريع =  ول ال زئ  .14
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 التضاعف والنسخ والترجمة للمادة الوراثية

translational DNAReplication, transcription, and  

في  DNA replicationتضاعف الحمض النووي الرايبوزي منقوص االوكسجين  

 حقيقية النواة:

 قبل البدء بالهديث دن هذه العملية ي ت االجابة دلى التساؤالل التالية 

 لتى  هدث دملية التضاد ؟ 

 هل هي دملية دشوائية فير لسيرر دليها؟

 أين  هدث هذه العملية؟

لميم   هدث بانتيام ودقة ابة دلى هذه التساؤالل نقول  ان دملية التضاد  دملية ولإلج

 Inter وهما الرور البيمي  Cell cycle. همالر  ورين أساسين لدورة حياة الخليةلتماهي 

phase و ور االنقسام الخيريMitotic phase   ولكل لن هذين الرورين أ وار يانوية

حيث  هدث هذه العملية  DNAوالمهم هما هو  بيان  وقي  حدوث دملية  ضاد  الدنا 
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 Sويرلز ل   Synthesis phaseاستعداد لالنقسام الخلوح و هدث في  ور التصميع 

phase   وهو لن األ وار الثانوية للرور البيمي وكما لوضي بالمخررال ادناه 

 هدث هذه العملية في المواة والمايتوكوندريا )في حقيقية المواة( وفي الممرقة المووية    

Nucleoid   في بدائية المواة. ويمكن  لخيص  روال دملية التضاد  بمايلي 

 : Origin of Replication Recognition :تميز منشأ التضاعف -1

ويمز لها في   Origin of Replication سمى الممرقة التي يبدا دمدها التضاد  بـ    

حيث  ميز هذه الممرقة لن  OriTالا في الباليليد فيرلز ل  بـ  OriCالكرولوسوم بـ 

حيث يتكون  ORCويرلز ل   Origin of Replication Complexقبل لعقد البدء 

 ,ORC1, ORC2, ORC3,ORC4هذا المعقد في حقيقية المواة لن ستة وحدال هي 

ORC5, ORC6  وبعد ار با  هذا المعقد  ر بع برو يمال ا رى لثلCdc6 وCdt1 

بعد  G1ويهدث هذا االر با  في  ور  Initiatorلتكون لعقد البدء Mcm2-Mcm7 و

ضاد  لن  الل فسفرة لعقد البدء لبدء دملية الت S لر يرلت اال ن بالد ول الى  ور 

Initiator  وبعد هذه الخروة  أ ي  روة االر اءrelaxation  لن ال دير بالذكر ان .

في حقيقة المواة دلى العكس لن بدائية المواة التي  هتوح دلى  OriCهمالر العديد لن 

OriC   واحد فقع. لن لميزال هذه الممرق  انها فمي  بااليواج القادديAT؟ 

 
    Relaxation:عملية اإلرخاء -2

لن  الل انزيم  Supercoilingحيث  تضمن هذه الخروة فر االلتفاغ الفائق    

Topoisomerase  وهمالر نودين لن هذا االنزيم هماTopoisomerase I يقوم  )الذح

 II  بقرع احد الشريرين ليدور حول الثاني ولن يم ادادة لصق الشريع( والثاني هو

Topoisomerase يقوم الشريرين لتدور حول جزيجة الدنا المزدوجة األ رى  )الذح

http://en.wikipedia.org/wiki/Cdc6
http://en.wikipedia.org/wiki/Cdt1
http://en.wikipedia.org/wiki/MCM2
http://en.wikipedia.org/wiki/MCM7
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 Topoisomerase IAولن يم ادادة لصقهما(. وهمالر نودين لكل لمهما 

وفي  Topoisomerase IIBو Topoisomerase IIAو Topoisomerase IBو

بـ  يولذلر سملوجود في بدائية المواة  Topoisomerase IA السابق كان يعتقد ان

(Prokaryotic Topoisomerase) ، الاTopoisomerase IB   فكان يعتقد ان

الا في  ،(Eukaryotic Topoisomerase)المواة ولذلر سمى بـ  لوجود في حقيقة

 في حقيقية وبدائية المواة. يمتايالوق  الهاضر فوجد ان كالهما لوجود 

Topoisomerase IA فاغ الفائق السالت فقع بأن  قادر دلى إر اء االلتNegative 

supercoiling ، الاTopoisomerase IB  فيكون قادرا دلى إر اء االلتفاغ الفائق

. الا آلية دمل انزيم التوبوايزوليريز فيمكن positive supercoilingالموجت فقع 

لي  لخيصها كال ي  يقوم األنزيم بعمل قر  في الدنا )احد الشريرين او كالهما( وبالتا

الشريع او الشريرين  Resealد فلق ييم يع Relaxation هصل دملية االر اء 

ال اهز لعملية بدء التضاد    مقرودة وهذا يؤدح الى الهصول دلى الهلزون المزدوجال

 وكما لوضي في الشكل اال ي  

 

 

وارتباط بروتين الشريط  Double Helix Denaturationعملية فتح المزدوج  -3

 : Single Strand Binding Protein (SSBP)المنفرد 

و تزالن  Helicase هدث هذه العملية بكل لن اال  اهين لفتي المزدوج بواسرة انزيم    

هو لممع ادادة  SSBP. ان الغاية لن ار با  الـ للشريع المزدوج SSBPلعها ار با  

ار با  الشريرين و كوين الهلزون المزدوج وكبي دملية التضاد  أح ان دمل الـ 

SSBP  هو لضمان استقرار الشريرين الممفصلين لهين بدر  صميع الشريع المتمم لكل

لمهما. و سمى هذه الممرقة المفتوحة والمهيأة الى التضاد  بشوكة التضاد  

Replication fork  همالر العديد لن شوكة التضاد   تكون   باال  اهينوالتي  ت .

 في ان واحد في حقيقية المواة وشوكة  ضاد  واحدة في بدائية المواة؟
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 : Primer Binding :ارتباط البادئ -4

 عد  روة ار با  البادئ لن الخروال المهمة واألساسية في بدء دملية التضاد  و لر    

ألن  يمثل األساس لتصميع الشريع المتمم ال ديد.  م ز هذه الخروة بواسرة انزيم 

Primase  وهم احد أنواع انزيمRNA polymerase  حيث يهفز هذا األنزيم  صميع

ويزال هذا البادئ فيما بعد بواسرة  Primer  سمى البادئ RNAقرعة ذغيره لن الرنا

 . DNA polymerase احد أنواع انزيم  صميع الدنا

 لما ا ي ت إيالة البادئ ؟  

 

 :Polymerization and Strand Extension :البلملرة وإطالة الشريط -5

حيث يقوم  '3→'5باال  اه  DNA polymerase تم هذه العملية بواسرة انزيم    

الميوكليو يدال ياليية الفوسفال الى ل مودة الهيدروكسيل الهره للميوكليو يده ضافة إب

السابق  ونهصل دلى الراقة الاليلة لن ل مودتي الفوسفال التي كان  في الميوكليو يده 

 الهره.

 لانوع الميوكليو يده الهره هل هي ياليية الفوسفال ام احادية الفوسفال؟

 المر برة هل هي ياليية الفوسفال ام احادية الفوسفال؟لانوع الميوكليو يده 

يبمى  '5→'3في الشريع ال ديد الذح يكون الشريع القالت )االذلي االبوح( ل  باال  اه

هذا الشريع باستمرار ويهتاج الى قرعة برايمر واحده فقع ويسمى بالشريع القائد 

Leading Strand دة قرع لن البرايمرال ويبمى الا الذح يكون بالعكس فان  يهتاج الى د
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و سمى القرع  Lagging Strandبشكل لمقرع فير لستمر ويسمى بالشريع المتأ ر 

 .Okazaki Fragmentالصغيرة بقرع اوكاياكي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كل لمها  DNA polymeraseفي حقيقة المواة همالر ددة انواع لن انزيم بلمرة الدنا 

 يم ز لهم   اذ  وكما يلي 

يعمل هذا األنزيم دلى إضافة ددة نيوكليو يدال الى البادئ : Pol αبوليميريز الفا  -1

. ويقابل  في  Laggingوالمتأ ر Leading)البرايمر( في كال لن الشريرين المتقدم 

)كذلر هذا االنزيم يقوم بايالة البوادئ الموجوده في قرع  Pol Iبدائية المواة االنزيم 

 اوكاياكي(.

بعد  Leadingيعمل دلى ا الة الشريع المتقدم  :Pol εيبسلون بوليميريز ا -2

 Pol(. ويقابل  في بدائية المواة االنزيم (Pol αالميوكليو يدال التي اضافها بوليميريز الفا 

III 

بعد  Lagging يعمل دلى ا الة الشريع المتأ ر :Pol δبوليميريز دلتا  -3

( وكذلر يقوم بايالة البوادئ الموجوده (Pol αالميوكليو يدال التي اضافها بوليميريز الفا 

 Pol Iفي قرع اوكاياكي. ويقابل  في بدائية المواة االنزيم  
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 : Primer removing and Nick sealingعملية إزالة البرايمر وغلق القطع  -6

 عد لن العمليال المهمة اليالة البرايمر لن الشريع ال ديد و تم بواسرة نوع  اص    

الا دملية فلق او لصق القرع الما   فتتم بواسرة  DNA polymeraseلن انزيم الدنا 

 . DNA Ligaseانزيم اللصق 
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في حقيقية المواة  DNAبما ان  همالر أكثر لن شوكة للتضاد  دلى  ول جزيجة الدنا 

التي  قترا لن بعضها البعض و لتقي لتكوين  Bubblesلذلر سيتكون أشب  بالفقادال 
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جزيجة الدنا ال ديدة. الا في بدائية المواة فهمالر شوكة  ضاد  واحده ؟  بدأ في لكان لعين 

 .كرلوسولي الهلقي لتلتقي لرة ا رىال و متد دلى  ول الدنا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لاددا  Bidirectionalفي كل لن بدائية وحقيقية المواة يكون ا  اه التضاد  يمائي 

 . Unidirectional ضاد  الباليليدال يكون أحادح اال  اه 
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 :Termination :عملية اإلنهاء -7

 االنهاء و هدث دملية إنهاء التضاد  هدث هذه العملية دمد لما ق  سمى لما ق    

بهذه المما ق. لن ال دير بالذكر ان بدائية المواة فيها  نتي ة الر با  برو يمال االنهاء

)وهي الممرقة المهصورة  Replicon بلمر واحده رقة إنهاء واحده وبالتالي لمرقة لم

بلمرال في حقيقية بين لمرقة البدء واالنهاء( في حين همالر ددة لما ق إنهاء وددة لت

 المواة؟؟ 

بالتالي يتبادر للذهن اال ي ا ا كان  دملية التضاد  في بدائية المواة وحقيقية المواه لتشاب  

في البداية البد لن التعرغ دلى كيفية  ضاد  الدنا في بدائية  ؟ قريبا فأين يكمن اال تالغ

 المواة.

  translational DNAtranscription, andالنسخ والترجمة: 

 بأداء  قوم حيث الهية األنيمة في  موداً  األكثر الكبيرة ال زيجال لن البرو يمال  َُعد   

 البرو يمال  تكون .التركيبي  مودها  لر ويعكس واسع دلى نراو بيولوجية وظائ 

 ،)والكبري  األكس ين، الميتروجين، الهيدروجين، الكاربون، (لن أساسية بصورة

 لثل لهددة برو يمال لتخصصة في  وجد التي األ رى العماذر بعض باالضافة إلى

  تكون .الكايين برو ين في الفسفور ودمصر برو ين الهيموفلوبين في الهديد دمصر

بعضها  لع  ر بع والتي األليمية باألحمال  ُعرغ بماء وحدال لن البرو يمال جميع

ضاً حم 22 الهية الكائمال برو يمال في الببتيدية يُوجد الروابع  سمى )أواذر (بروابع

 .أليمياً لختلفاً 

 األحمال لع جمت إلى جمباً و كون  الريبوسولال دلى البرو ين بماء دملية  عتمد

 :نودين  تضمن والتي المووية،

 دنا() DNAاألكس ين  لمقوص الرايبويح المووح الهمض األول 

، mRNAالرسول(  الرنا(بأنواد   رنا(( RNAالرايبويح  المووح الهمض :والثاني

 .للرايبوسوم الوحدة الوظيفية يعتبر الذحrRNA الريبوسولي  والرنا tRNA الماقل والرنا
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 :رئيسيتين خطوتين من الخلية في البروتينات بناء عملية تتكون

  النسخ: عملية 1-

 الترجمة: عملية 2-
 حيث ان 

 : اللها لن يتم دملية وهي :النسخ عملية-1

 دبر DNAدلى الدنا  لوجود لعين جين لن mRNA الرسول الرنا جزحء نسخ -1

 RNA polymerase الرنا بلمرة إنزيم يُسمى إنزيم ر با بإ  بدأ الخروال لن سلسلة

او المهفز وهو  Promoterاو  االبتداء بموقع يُسمىDNA الدنا  دلى لوجود لوقع دلى

 5̍يوجاً لن المبوكليو يدال ويوجد في الررغ  30الى  15 تابع يتراوح في الباكتريا لن 

 RNA polymeraseللمورث ويمكن  عريفة ببسا ة دلى ان  لمرقة ار با  انزيم 

بعد هذا  RNAو بدأ دملية بماء شريع الهالض المووح  DNAبالهالض المووح 

  .االر با 

وحدال البماء في  وهي) الدنا ليبدأ االنزيم بإضافة الميوكليو يدال  مفصل سلسلتي  -2

استبدال القاددة الميتروجيمية يايمين  لع)الخاذة بالرنا الرسول  (األحمال المووية

 .لن أحد سلسلتي الدنا (بالقاددة الميتروجيمية يوراسيل

 DNA دلى الدنا وهي لمرقة لعيمة) حيمما يصل إنزيم البلمرة إلى إشارة االنتهاء -3

يتم  هرير الرنا الرسول  (لكونة لن  سلسل لعين لن الميوكليو يدال المهددة لمهاية ال ين

 إلى االلتفاغ لن جديد.  DNA الما   و عود سلسلتا الدنا

شفرة  وهودبارة دن)  ُسمى كل يالث نيوكليو يدال لت اورة دلى الرنا الرسول بالكودون

قوادد  األدنين، ال وانين، السايتوسين،  أذل أربع لن يالث قوادد نيتروجيمية لن

 حمض 20 لخصصة لتشفير 61كودونا، لمها  64 يبلغ ددد الكودونال إجماالً (. اليوراسيل

 أليمي. أليمي، ألا الثالث المتبقية ال  ُشفر أح حمض

  فيما ددا المثيونين والتربتوفان فأن كل االحمال االليمية يكون لها اكثر لن ياليية

شفره( ولهذا السبت احياناً  هدث  فرال ) غيرال( في جين لا بهيث  تغير ياليية لا  )

( وبالتالي اليتغير الهالض Same-Senseالى ياليية ا رى يكون لها نفس المعمى )

  .(Silentاالليمي في البرو ين الما   ) سمى هذه الرفرال بالرفرال الصالت  
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  تكون لن يالث  روال  :عملية الترجمة -2

 البدء -1

 االسترالة  -2

 االنهاء -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البدء: 1-

 الرسول الرنا لع للريبوسوم البمائيتين الوحد ين بار با  البدء  روة  مرلق mRNA 

 يتم حتى وحد ي الريبوسوم بين بالمرور الرسول الرنا يبدأ ، يمtRNAالماقل  الرناو

 الرنا دلى الموجود الكودون المضاد بواسرة أليمية أحمال إلى الكودونال  رجمة

 .tRNAالماقل 

 بكودون الترجمة  بدأ ( البدءAUG) الرسول  الرنا دلى mRNAيشفر  والذح

 (.AUGالبدء كودون بدون الترجمة  بدأ أن اليمكن(ليثيونين األليمي للهمض
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 االستطالة: خطوة2-

 لف  )الميثيونين( األليمي حمض  ويترك األول الماقل الرنا يمفصل   

 الرنا دلى التالي للكودون ياً ليمأ ضاً حم حالالً  الريبوسوم إلى جديد ناقل رنا يد ل 

 الرسول

 الرنا دلى الموجود االيقاغ كودون إلى الريبوسوم يصل حتى العملية هذه  ستمر 

 كودون ل  يتوفر ال الذح الكودون وهو( (UGA, UAG, UAA) وهو الرسول

 .)أليمي حمض إلى يشفر ال الماقل وبالتالي الرنا دلى لضاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلنهاء: النهاية خطوة3-

 يغادر حيمها  (UGA, UAG, UAA)االيقاغ  كودونال أحد إلى الريبوسوم يصل   

 ويبتعد بعضهما للريبوسوم دن البمائيتان الوحد ان و مفصل الريبوسوم ناقل رنا آ ر

 إلى السيتوباليم. الما   البرو ين ويتهرر الرسول، الرنا دن الريبوسوم
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 الرسول الرنا لن المسخة نفس  ترجم أن ريبوسولال لعدة يمكن.  

  ُعابير البرو ين بماء إلى  ؤدح التي البيولوجية األحداث لن السلسلة هذه دلى رلقي  

 .البرو ين بماء أو ال يمي، التعبير أو المركزح، المبدأ لثل أ رى

 البدائية  لر دن المواة الهقيقية الخاليا في البرو يمال بماء دملية  ختل  أن يمكن 

 لمها االنتهاء وبعد المواة الهقيقية الخاليا أنوية دا ل  هدث المسخ دملية: فمثال المواة،

 فإن نواة دلى احتوائها لعدم راً فمي المواة بدائية للخاليا بالمسبة الترجمة ألا دملية  بدأ

 أن يمكن وبالتالي السايتوباليم في الدنا لوجود في السيتوباليم  هدث المسخ دملية

 المسخ باقتران العملية هذه و سمى المسخ انتهاء دملية قبل الترجمة دملية  بدأ

 .والترجمة

 ببتيد لعديد فريُش أن  أح السسترون أحادح المواة الهقيقية الخلية في الرسول الرنا 

 أح السسترون لتعدد فهو المواة البدائية الخلية في الرسول الرنا ألا واحد، )برو ين(

 .ببتيد لن دديد ألكثر يشفر أن 

 الموجودة  لر دن المواة الهقيقية الخلية في الريبوسوم وحد ي ا تالغ إلى باالضافة 

 الرسول الرنا الريبوسولال  ميز المواة حقيقية الكائمال ففي المواة، الخلية بدائية في

 الريبوسوم يبدأ يم الرسول الرنا ل زئية 5̍ المهاي  دمد االر با  بقلمسو   بواسرة

 .ءالبد شفرة الى الوذول لهين 5̍ لن المهاي  الرسول للرنا دقيق بفهص

 المواة بدائية في دلي  لما اً  عقيد أكثر  كون المواة حقيقية الخاليا في الترجمة دملية 

 .المواة بدائية في لثيال ها لن أكثر  رجمة بدأ دوالل و ترلت
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