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 الكمية والنوعية   وراثة الصفات
 

ان وراثة الصفات ودراستها تعتبر من االسس الهامة جدا في تربية النبات سواء اكان 

الوراثية في النباتات تقع في مجموعتين من   التغيراتذاتي او خلطي التلقيح، ان    النبات

 :الصفات

 ((Qualitative characters)) النوعيةاو    الوصفيةالصفات    -ا

 :يليوتمتاز بما 

اي انها توصف  .Discount measures cha  هي صفات متقطعة التوزيع -1

 لون االزهار ولون أمثالهاوصفا والتقاس بوحدات القياس المعروفة، ومن 

او وجود او عدم وجود السفا   لألوراقالعيون، ووجود او عدم وجود االذينات 

  الخ...على السنابل

 

يتحكم بتوريثها عدد قليل من الجينات، زوج او اثنين او ثالثة ازواج على  -2

 اي عدد االقسام او )االنعزاالت تكون التصنيفات الوراثية  االكثر، واثناء

 .محدودة الوراثية( تكوناالشكال 

 

درجة تعبير الجين عن نفسه في تأثير الجين كبير جدا على الصفة، اي ان  -3

، فالزهرة الحمراء تبقى حمراء اي ان الجين % 100 الصفة قد يصل الى

يكون  لون الزهرة يجب انموجودا فأن  المسؤول عن هذه الصفة عندما يكون

 .احمر

درجات  كثيرا بالعوامل البيئية، مثال االزهار البيضاء تبقى بيضاء في تتأثر ال -4

 .اوالمنخفضة او في الرطوبة المرتفعة او القليلةلية االحرارة الع

 تتبع الوراثة المندلية -5

 

 Quantitative charactersة     الصفات الكمي  -ب  

 :خواصهاومن 

 

وهي صفات مقاسة اي تقاس  .Continuous cha هي صفات مستمرة التوزيع -1

 .... الخاو االطوال او الحجوم  لألوزانالقياس  بوحدات

  .الجيناتيتحكم بتوريثها عدد كبير من  -2

 Minor gene تأثير الجين على الصفات الكمية يكون قليال -3

  .الصفاتتأثير العوامل البيئية كبير على هذه  -4

 اإلحصائيةالتحليالت  تعتمد على -5
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 وراثة الصفات النوعية والكمية

 

 :النوعيةالصفات  1-

ان الصفات النوعية والتي ذكرنا بعض خواصها قبل قليل هي صفات وصفية يمكن 

واشكال االزهار ووجود او عدم وجود السفا في سنابل القمح والشعير   تحديدها، كألوان

ومنتجات النبات من بعض التراكيب الكيمياوية وغيرها  لألمراض وصفات المقاومة

مثل توزيع  Discontinues تتبع التوزيعات المتقطعة  من الصفات ومثل هذه الصفات

محددة لها نسب متوقعة في الجيل الثاني  ذي الحدين او توزيع االفراد الى فئات

سهل التمييز بين يكون من ال وتبعا لذلك غيرها.او  9:3:3:1او  3:1االنعزالي مثل 

 الظاهري.شكله    فرد واخر ويمكن توزيع مثل هذه االفراد الى مجاميع مختلفة كٌل حسب

مثل  وفي وراثة هذه الصفات تنتقل الصفة كليا من االباء الى االبناء ويطلق عادة على

هذا اي   ما حصل  وإذامئة في المئة  Penetrance هذه الحالة بأن الفرد يظهر قوة نفاذ

 Inheritance مصطلح التوارثفة تنتقل من االباء الى االبناء فسنطلق عليه الص ان

هو انتقال الصفة بأكملها من االباء الى االبناء دون وجود تغاير بين االباء   وبمعنى اخر
تلك الصفة، مثال اباء لون ازهارها احمر تنتج ذرية ذات  واالبناء الناتجة منها في

يمكن اجراء االنتخاب اوالتحسين لتلك الصفة   وفي هذه الحالة ال ايضا،ازهار حمراء 

على وراثة الصفات األمثلة  ومن    ذريتها.  بسبب عدم وجود تغاير متدرج في افرادها او 

لفول الصويا  البكتيريةالزهار وصفة لون الحبوب وتكوين العقد ا ألوانالنوعية هو 

 .النوعيةلمطابقة النسب الوراثية في الصفات  وعادةً يستخدم مربع كاي

 

 

 :الكميةالصفات  2-

 وتمتاز عن الصفات النوعية ان التغايرات بين االفراد تكون مستمرة غير متقطعة

Continuous   وضع االفراد في مجاميع  ال يمكنيمكن وصفها بسهولة لذلك  وال

شكله الظاهري بل توجد درجات مختلفة من التغايرات، ومن االمثلة  محددة كٍل حسب

وسرعة النمو وحاصل النبات، وفي مثل هذه الصفات تختلف   عليها صفات وزن الثمار

عن بعضها البعض   (التركيب الوراثيالمتشابهة   ( االفراد ذات التركيب الوراثي الواحد

النفاذ للصفات الكمية اقل من مئة في المئة  في قوة اظهار الصفة في نسلها، اي ان قوة

ظهور االختالفات الوراثية  وهذا راجع الى ان الظروف البيئية تلعب دورا كبيرا في

ما ادة وبسبب وجود التغاير المستمر في هذه الصفات فع. مسببة انخفاض قوة نفاذها

مثل مقاييس التوسط ومنها المتوسط الحسابي أخرى اختبارات او مقاييس  تستخدم

القياسي، واالختالف مثل التباين واالنحراف    والوسيط والمنوال وكذلك مقاييس التشتت

المندلي في توارثها اال ان  للتوزيع ال تخضعانها  ال يعنيدراسة الصفات الكمية  ان

 الصفات النوعية، الجينات يكون مختلفا عما هو عليه الحال في الجينات فعلتأثير 
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 :النباتاتالوراثي بني    مصادر التباين

 

 الوراثية والتباين بين النباتات نستطيع القول ان  من خالل شرحنا السابق عن التغايرات

ناتج عن   هو   Phenotypeالمظهري    المظهر الخارجي الي فرد والذي عرفناه بالشكل

بينهما  والتفاعل Environmentوالتأثير البيئي  Genotypeالوراثي  تأثير التركيب

  :اناي 

P = G + E + GE 

P  =يالمظهر الخارجي الشكل الظاهر  

G =  يتأثير التركيب الوراث  

E =ئةتأثير البي  

GE = ئي البي  ×تأثير التداخل الوراثي 

 وباستخداملتسهيل الدراسة فقط،  بيئي وهذا× تداخل وراثي  ال يوجدوعلى فرض 

 :النهائيةالتشتت اي التباين تكون المعادلة في المحصلة  مقاييس

𝜎2𝑃 = 𝜎2 𝐺 +  𝜎2 𝐸 

 

𝜎2𝑃  التباين المظهري =

𝜎2 𝐺  التباين الوراثي=

 𝜎2 𝐸  التباين البيئي=

 

 

   Heritability    (درجة التوريث)املكافئ الوراثي  
 

وقلنا انه يعني التوارث وهو عملية انتقال الصفة  Inheritance ذكرنا مصطلح ال

جهة واالبناء من من االباء الى االبناء دون وجود تغاير بين افراد االباء من  بكاملها

مقدار  فهو  Heritabilityالتوريث مصطلح  الصفة. اماتلك  جهة اخرى بخصوص
ففي  .األبناءانتقال هذه الصفة من اإلباء الى  نتجه والذي يحدثالتغير في صفة معينة 

ينتقل الى االبناء  لألزهاراللون االحمر  التوارث تنقل الصفة بكاملها الى االبناء مثل

حالة التوريث والذي  دون تغير وهو يحدث خصوصا في الصفات النوعية، اما في

ان تنتقل من االباء   ال يمكنمثال  يخص غالبا الصفات الكمية فأن الصفة ولتكن الحاصل  

الحاصل ان  كغم من 10الى االبناء بدون تغيير، فليس شرط ان االب الذي يعطي 

  .صل التي ينتجها الى نسلهيورث نفس كمية الحا

ذكرنا سابقا ان البيئة تؤثر بشكل كبير على الصفات الكمية، لذلك قد تعمل االختالفات 

فكلما كان هناك   (التباين الوراثي)عن حجب االختالفات الوراثية    (البيئي  التباين (البيئية

التباين بين النباتات ترجع اسبابه الى التباين البيئي كلما صعب االنتخاب   جزء كبير من
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على الصفة مقارنة بالفروق الوراثية فأن  البيئةقل تأثير  للفروق الوراثية، وكلما

المنتخبة ستكون مورثة معظمها للنسل الن  االنتخاب يكون فعاال الن صفات النباتات

مقياس كمي لوصف مديات تأثير  إليجادجة ملحة اسبابها وراثية، ومن هنا كانت الحا

درجة التوريث وهو   بالمكافئ الوراثي او ما يعرفالبيئة على الصفات. وهذا المقياس  

ذاك الجزء  عبارة عن المقدار الذي يورث الى النسل من صفة معينة او بتعبير اخر هو 

 العوامل الىالموجود بين االفراد والذي ترجع اسبابه  P2σالكلي من التباين المظهري

اي استبعاد ذلك الجزء من التباين الذي تكون اسبابه بيئية الن الشكل  الوراثية،

وكما اوضحنا ذلك هو عبارة عن المحصلة لتأثير العوامل الوراثية والبيئية.  المظهري

  .ا كثيرا بالبيئةللصفات النوعية عالية وذلك لعدم تأثره ان درجة التوريث

 :رياضيااستخراج قيمة المكافئ الوراثي 

الى التباين  G2σهو النسبة بين التباين الوراثي 2h  المكافئ الوراثي ويرمز له بالرمز

 P2σالمظهري

ℎ𝑏𝑠 =  
𝜎2𝐺

𝜎2 𝑃
× 100 

%   60-40من    كانت  وإذا  واطئة،% فتكون    40كانت درجة التوريث اقل من    إذا  مالحظة:
 .عالية% فهي  60كانت اعلى من  وإذامتوسطة 

 

                   الواسعفي العالقة اعاله يطلق عليها بدرجة التوريث بالمعنى  2h ان قيمة

heritability ense S Broad (b.sh )  وذلك الن كافة انواع الفعل الجيني داخلة

الفعل اإلضافي الوراثي والتي ذكرت سابقا وهي التباين بسبب  ضمن قيمة التباين

A)2σAdditive (    والفعل السياديD)2σDominant (    والفعل التفوقي Epistatic

I)2(σ  التاليةيمكن ان نوضح مكونات التباين الوراثي من خالل المعادلة  

σ2G= σ2A+ σ2D+ σ2I 

وين متأني بدرجة رئيسية من بوبما ان التركيب الوراثي للنسل الناتج من تزاوج ا

فقد تحسب في بعض   Additive تأثير اضافيكال االبوين بجينات معينة ذات    مساهمة

طريق حساب نسبة التباين االضافي فقط الى التباين المظهري اي استبعاد عن  الحاالت  

 إلنهالسيادي والتفوقي الن الذي يورث هو التباين االضافي  الجزء الخاص بالتباين

سابقا ويطلق على درجة التوريث في هذه الحالة   ينتقل من االباء الى االبناء كما بينا ذلك

 Narrow sense heritability بالمفهوم الضيق او المحدود أي

 

 

   :التاليةويحسب من المعادلة 

ℎ𝑛.𝑠 =  
𝜎2𝐴

𝜎2 𝑃
× 100 
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ان درجة التوريث هي من اهم المعالم الوراثية التي يجب معرفتها الي صفة كمية حيث 

 :تقديرها يتوقف على

 .المعنيةالطرق المتبعة للتربية والتحسين للصفة  أحسنمعرفة وتحديد  -1

تعطينا فكرة عن درجة التشابه بين األقارب  N.Sان قيمتها بالمفهوم الضيق  -2

 )اإلباء وانسالهم( 

 .المتوقعمهمة لتقدير مقدار التحسن الوراثي  -3

 .االنتخاباستخدامها في وضع دالئل  -4

 

المردود  )ايويمكن حساب التحسن الوراثي الذي نتوقعه في كل دورة انتخابية 

  G∆ االنتخابي

∆G= K. h2 n.s σp 

∆G هي مقدار التقدم الوراثي الذي نحصل عليه في كل دورة انتخابية = 

K ثابت شدة االنتخاب وتستخرج قيمته من الجدول التالي = 

 ثابت االنتخاب K عشدة االنتخاب % في المجتم

2% 2.42 

5% 2.06 

10% 1.76 

 

 𝜎𝑃 = √𝜎2𝑃
2
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