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 علم الوراثة: مقدمة في 

العالم   أبحاث  كانت  العلم   اللبنات األولى ألسس هذا  الوراثة في مراحل متقدمة أن  لعلم  الدارس  ال يخفى على 

Gregor mendel     والتي عبر فيها عن أن الصفات تمر عبر وحدات معينة موجودة في الخاليا وتنتقل هذه

الوحدات من جيل الى أخر. لم يعتمد مندل في توضيح حقائق التوريث على تتابعات داخلية عبر دراسة الخاليا  

النقي  الصفات  دقيقة لصفات مرئية ألزواج من  أحصائية  أعتمد صيغة  بل  اليوم  لنبات كما هو عليه  الواضحة  ة 

والتي على أساسها وضع القوانين المعروفة اليوم بأسمه )قانون مندل االول  البازالء التي تعقبها جيال بعد جيل  

 والثاني( والتي تفسر انتقال الصفات الوراثية بين االجيال. 

والتوزيع    نعزال لم تكن قوانين مندل كافية لتفسير جميع حاالت توارث الصفات فهناك صفات لم تكن تخضع لأل

الحر الذي افترضه مندل، أضافة الى ما تم وصفه عن وراثة مندل أو وراثة الصفات وفق قوانين مندل، فهنالك 

عدة حاالت تعكس وجود تفاعل بين أثنين أو أكثر من الجينات في نفس الوقت. وأعتماداً على نوعية التفاعل، تتبدل 

غم أن أساسيات قوانين الوراثة تبقى كما هي. أن هنالك قلة من الجينات أو تتحرر الصفات المظهرية تبعاً لذلك، ر

تنتج تأثيراتها بصور مستقلة حيث غالباً ما تتفاعل اليالت الجين فيما بينها أو مع أليالت جين أخر في موضع أخر  

تشاف العديد من الصفات  حيث تم أك   ضافة الى االرتباط والعبور الوراثي والوراثة السايتوبالزمية.  أو مع البيئة، أ 

 المظهرية التي يتم توارثها بطريقة خاصة وشاذة عما هو متوقع أستناداً الى قوانين مندل. 

 DNAالطبيعة الوراثية للحامض النووي  

لم يحض الحامض النووي منقوص األوكسجين باالهتمام الالزم كمادة وراثية لعقود طويلة أمتدت منذ التعرف  

وطغى األهتمام بالبروتينات لما تتميز به من صفات  على موقعه في الخلية في العقد السابع من القرن الثامن عشر،  

ال الصفات والمعلومات الوراثية وساهم في ذلك الكم  جعلت الكثير يعتقد بأنها المادة الوراثية المسؤولة عن أنتق 

الكبير من البحوث العلمية حول تركيب وصفات البروتينات ولم يكن من السهولة الحديث عن الحامض النووي  

كمادة وراثية لغياب العديد من المعلومات واألدلة التي يمكن من خاللها أثبات انه المادة الوراثية. اال أن المعلومات 

الحقة التي تراكمت حول الحامض النووي أثارت الشكوك حول دور البروتينات كمادة وراثية وساهمت األبحاث ال

في أبراز دور الحامض النووي منقوص األكسجين كمادة وراثية وأزاحت التجارب والبحوث الالحقة اللثام على  

بذلك دعاوى دور  الشك وسقطت  يقبل  بما ال  النووي ودوره  الحامض  البروتينات كمادة وراثية. ويعتبر    حقيقة 

 ئق تتويج حقيقي للحامض النووي على أنه المادة الوراثية. ظهور نموذج الحلزون المزدوج وما رافقته من حقا
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 مميزات المادة الوراثية: 

فيه  فريد  هناك مميزات ألعتبار الحامض النووي منقوص األكسجين هو المادة الوراثية وهي مميزات تتوفر بشكل  

 دون غيره من البوليمرات، وهذه المميزات هي: 

 أن المادة الوراثية يجب أن تحمل جميع المعلومات الضرورية ألدارة تنظيم محدد ودقيق.   -1

يعها للبروتينات الخاصة بكل منها. ان هذه البروتينات  تتمكن المورثات من التعبير عن نفسها من خالل تصن 

مئات من النسخ المكررة لعشرين وحدة جزيئة مختلفة تدعى األحماض  هي أيضا بوليمرات مكونة من عدة  

للمادة   والبد  للبروتينات  والفيزيائية  الكيميائية  الصفات  جميع  االمينية  االحماض  هذه  تتضمن  االمينية. 

 الوراثية من تنظيم بداية ونهاية عملية تصنيع هذه البروتينات. 

األحم من  أميني  حامض  لكل  الكامل  التتابع  شفرة  أن  الى  يحتاج  المنتج  المنتج  للبروتين  المكونة  اض 

(Code  من مونوميرات مختلفة مثبتة في المادة الواثية. السؤال الذي يبرز هنا من خالل هذا التوضيح )

تتابعات األحماض   أنتاج عدة مئات من  تتمكن سلسلة مكونة من قواعد أربعة من  أنه كيف  البسيط هو 

 حامض أميني ألنتاج سلسلة من متعدد الببتيدات ؟  20األمينية ومن خالل أستخدام  

يتم ذلك من خالل عملية بسطة وذلك بقراءة تتابعات قواعد األوامر على الحامض النووي )يتم ذلك   -

بقراءة كل ثالثة قواعد سوية( ومن ترجمتها الى تتابعات أحماض أمينية حيث تمثل قراءة كل ثالث  

عى تتابعات قواعد األوامر )أي كل ثالث قواعد( بالشفرة الوراثية  معين وتد قواعد تتابع لحامض أميني  

Genetic code   . 

يجب على المادة الوراثية ان تتضاعف بشكل دقيق جداً لذا فأن جميع المعلومات التي تحتويها سوف تنتقل   -2

تكامل أزو النووي يكمن في  الجديدة. أن التضاعف المضبوط لجزيئة الحامض  الى الخاليا  اج  بالضبط 

في أشرطة النيوكليوتيد، وعن طريق فصل أشرطة الحامض النووي    GCوالـ   ATالقواعد النيتروجينية  

عن بعضها يمكن ان يصبح كل شريط كقالب لصناعة شريط جديد مما ينتج في النهاية زوجان من األشرطة  

 المحلزنة المتشابهة تماماً. 
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 لتركيب الكيميائي لألحماض النووية: ا ➢

 (DNAالتركيبي للولب المزدوج للمادة الوراثية )البناء  •

النووي    1953أوضح واطسن وكريك عام   للحامض  المزدوج  الحلزوني  البناء  ،      DNAم 

تتشابه األحماض النووية مع البروتينات لكونها مركبات بوليميرية تتكون من جزيئة طويلة جداً  

 وذات وزن جزيئي عالي. 

ن تلتفان حول بعضهما ليكونا حلزوناً مزدوجاً وقد أظهر تحليل  من سلسلتين متكاملتي  DNAيتكون  

 األحماض النووية أنها تتألف من ثالث مركبات: 

 السكر الخماسي.  -1

 هناك شكلين من السكر الخماسي هما  

 DNAوهو موجود في    deoxyribose+ سكر الداي اوكسي رايبوز 

   RNAوهو موجود في الحامض النووي    Ribose+ سكر الرايبوز  

 قاعدة نايتروجينية.   -2

 وأهمها االدنين والكوانين    Purines+ البيوينات  

 وتشمل السايتوسين والثايمين    Pyrimidines+ البرمدينات 

 حامض الفسفوريك . 

يطلق على    بينما  Nucleotideيطلق على مجموعة المكونات الثالثة عند أرتباطهم مع بعض أسم النيوكليوتيد  

    Nucleosideالمركب المتكون من أرتباط السكر الخماسي بالقاعدة النايتروجينية أسم النيوكليوسايد 

 

 

 

 

 

تشكل وحدات السكر الخماسي ومجموعة الفوسفات الجزء الخارجي للحلزون في حين تبرز القواعد النتروجينية  

 عمودي على المحور. من العمود الفقري للحلزون الى الداخل وبمستوى  

نيوكليوتيدات في كل لفة وترتبط سلسلتا الحلزون مع بعضها عن طريق األواصر    10تحتوي كل سلسلة على  

 الهيدروجينية المتكونة بين أزواج القواعد النتروجينية. 
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الث أواصر  دائماً بث  Cمع السايتوسين    Gبأصرتين هيدروجينية والكوانين    Tدائماً مع الثايمين    Aيزدوج األدنين  

 )زوج قاعدة(  Base-pairهيدروجينية وهذا ما يطلق عليه باألزدواج القاعدي 

وجد أن التركيز الموالري لألدنين مساوي للثايمين وكذلك التركيز الموالري للكوانين مساوي للسايتوسين، أن  

 لواحد ومختلفة من نوع ألخر. نسبة الكوانين + السايتوسين مساوية لنسبة األدنين والثايمين وتكون ثابتة للنوع ا

أواصر هيدروجينية مقارنة بتلك   3( أكثر مقاومة للحرارة كونها مرتبطة بـ    C + Gتكون الجزيئات الغنية بـ ) 

 ( كونها مرتبطة بأصرتين فقط. A + Tالغنية باالدنين و الثايمين ) 

وتحتوي المادة األساسية في الـ   RNAوالـ    DNAتكون جزيئة النيوكليوسايد من الجزيئات األساسية لتصنيع الـ  

DNA    الخماسي السكر  الـ    Deoxyriboseعلى  في  الرايبوز    RNAبينما  الخماسي  السكر  على  تحتوي 

Ribose    من السكر الخماسي    2وليس الديوكسي رايبوز وأألختالف يكون في ذرة أوكسيجين واحدة في الموضع

فأنه يجب ان تتحد مع مجموعة من الفوسفات  DNAأو  RNA. قبل ان تكون النيوكليوسايد جزءا من جزيئة الـ  

بـ   الفوسفات  من  واحدة  بمجموعة  المرتبطة  النيوكليوتايد  وتعرف  النيوكليوتايد   Nucleoside لتكون 

monophosphate    وكمثالAdenine ribonucleoside monophosphate     اوAMP     ويمكن أن

 Nucleoside. تكون جزيئة الـ  ADPمجاميع فوسفاتية أيضا مثل  تحتوي النيوكليوتايدات على أثنين أو ثالثة

triphosphate     المادة االساسية المباشرة لتصنيع ألـDNA    و الـRNA     وببساطة فأن الـRNA    أوDNA  

وتدخل مجموعة واحدة من الفوسفات   Polynucleotidesيتكون من بوليميرات طويلة من النيوكليوتايد بدعى بـ  

للسكر    5لكل نيوكليوتايد الثالثي الفوسفات في البوليمر أن هذه المجموعة الفوسفاتية التي ترتبط بذرة الكاربون رقم  

  5- 3في النيوكليوتايد التالية وهكذا ::: لذا تتكون أرتباطات كاربونية    3تصبح كيمياويا مرتبطة بذرة الكاربون  

 وليمير  ل البعلى طو
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 في الخاليا:  DNAتعيين موقع الـ  ➢

حيث    DNAيعرف بتكتيك فولجن خاص بالكشف عن الـ  Cytochemical testهناك أختبار سايتوكيميائي  

بلون بنفسجي وليس هذا األختبار خاص بالكشف عن الـ    ADNيصطبغ أي تركيب خلوي يحتوي على الـ

DNA  فقط بل أن شدة األصطباغ تتناسب مباشرة مع كمية الـADN     الموجودة . ويمكن أستعمال قياسات

 أمتصاص الضوء من قبل التركيبات الملونة أليجاد الكمية النسبية للحامض النووي الموجود 

محصور بصورة     ADNمن خاليا األحياء المتطورة بأن وجود الـ   أوضحت مثل هذه الطرق المستخدمة للعديد 

في العضيات السايتوبالزمية مثل    ADNكاملة بالكروموسومات، في الحقيقة أن هناك كميات قليلة جدا من الـ

الكلوروبالست والمايتوكوندريا لكن وجودهما ال يضعف من قيمة الدالئل السايتولوجية والكيميائية والوراثية  

 هو المادة الوراثية ،  ADNلـأن ا

عبارة عن جزيئة طويلة جداً وملتفة    ADNومن الجدير بالذكر ان الطرق التجريبية الحديثة كشفت أن جزيئة الـ

 على بعضها في الكروموسوم. 

   ADNالـتضاعف الحامض النووي  ➢

هو المادة الوراثية كما أسلفنا سابقاً فأن طريقة تضاعفه يجب أن تكون بشكل دقيق. يكون    ADNبسبب كون الـ

حيث ينفصل شريطي سلسلة     Sime-conservativeالتضاعف بطريقة تعرف بالطريقة شبة المحافظة  

النيوكليوتايد   البيورين    Polynucleotideالمتعدد  زوج  تربط  التي  الهيدروجينية  األصرة  بكسر  وذلك 

والبايرمدين بطريقة تبدو فيها الجزيئة بشكل مفتوح وفي نفس الوقت تضاف نيوكليوتايد مكملة بواسطة أنزيم  

   DNA polymeraseيعرف بـ  

 الجين : ➢

 تشفر لتصنيع متعدد ببتيد واحد.    ADNالجين هو الوحدة األساسية للوراثة وهي تتمثل بتسلسل في قطعة الـ

لتعقيد الكائن الحي وتتراوح ما بين حوالي  تختلف الجينات في الكائنات الحي في البكتريا الى    5000ة تبعاً 

جين مما يثير    22000في ذبابة الفاكهة بينما عددها في االنسان    13601جين في الخمائر و    6241حوالي  

أن مجموع    الدهشة أن عدد الجينات الالزمة لدعم الحياة الخلوية المستقلة أقل بكثير من المجموع الكلي للجينات. 

وبالمثثل مجموع البروتينات في الكائن   Genomeالجينات الكلي في كل خلية من خاليا الكائن الحي يدعى  

بروتيوم   يدعى  هي    Proteomeالحي  بها  المتعلقة  األمور  تدرسها  التي   و     Genomicsوالعلوم 

Proteomics    . 
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محدد على الكروموسوم يدعى الموقع    تترتب الجينات بشكل خطي على طول الكروموسوم ولكل جين موقع 

   Coding sequencesوتترتب الجينات في الكائنات المتقدمة في تسلسالت مشفرة    gene locusالجيني  

   Entronsتدعى  Non-coding sequencesوتسلسالت غير مشفرة    Exonsتدعى 
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 النشاط الجيني :  ➢

الحامض النووي وأستنساخ     Replicationتقوم الجينات بأنجاز نشاطها وعملها من خالل عملية تكرار  

وترجمة المعلومات بعملية الترجمة    Transcriptionالمعلومات من الحامض النووي بعملية األستنساخ  

Translation    لغرض تصنيع البروتين الذي يعمل كعامل محدد في عمليات األيضmetabolism  

الى    mutationفي الخلية. رغم أن الجينات مستقرة من ناحية تركيبها الكيميائي اال أنها عرضة للطفور  

وبالعكس( ، كان مندل يفترض وجود    aالى    Aالشكل المقابل للصفة أن التغير الى االليل المقابل )مثل  

 الجينات من مالحظة تأثيراتها النهائية وكما تعبر عنها صفاتها المغايرة. 

في الوقت الحاضر تعرف ماهية تركيب الجين الكيميائي ويعرف عملها في توجيه تكوين الصفات من  

 تحمل المعلومات عن:  DNAخالل تخصص بروتين األنزيمات، لذلك فأن مادة الـ 

 مواصفات النمو  -1

  differentiationالتمايز   -2

 فعالية ونشاط الخاليا في الكائن. -3

ثم تترجم الى بروتين     transcriptionفي أوقات النشاط تنقل المعلومات من الجينات بعملية األستنساخ  

 أستنساخ        ترجمة         بروتين .     DNAأي أن مجرى العمليات تكون   

 يموحيوية المختلفة في الكائن الحي.  وعادة تعمل البروتينات كعامل مساعد في التفاعالت الك 

 :  Chromosomesالكروموسومات  ➢

الخلوي   العصير  في  منتشرة  اللون  غامقة  صبغها  عند  تظهر  خيطية  أجسام  الكروموسومات  تعد 

 وتعني اللون و   chromoوالكروموسومات كلمة مشتقة من اللغة اليونانية القديمة مؤلفة من مقطعين هما  

Soma    يميز هذه التراكيب عن غيرها هو قابليتها على التكاثر الذاتي والحفاظ على صفاتها  وتعني الجسم وما

 الوظيفية والشكلية أثناء أنقسام الخلية. 

 المظهر الخارجي للكروموسومات :  ➢

تظهر الكروموسومات على شكل خيوط ملتوية وأن طول الكروموسوم وحجمه يتغيران أثناء مراحل دورة  

أن أطوار    . الطور  الخلية  الكروموسومات وخصوصاً  لدراسة شكل  المراحل  أفضل  الخلية هي  أنقسام 

األستوائي والطور االنفصالي حيث تظهر على شكل أجسام أسطوانية ذات كثافة عالية وتصطبغ بشدة  

 بالصبغات القاعدية. 

المركزية   بالقطعة  تعرف  تخصر  منطقة  على  كروموسوم  كل  تقسم    Centromereيحتوي  والتي 

وبروتينات من نوع    DNAموسوم الى ذراعين. يتألف الكروموسوم كيمياوياً من الحامض النووي الـالكرو
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بـ    Non-histonesوالالهستونات     Histonesالهستونات   يعرف  ما   Nucleoproteinلتكون 

fiber   .الليف البروتيني 

 تصنيف الكروموسومات:  ➢

 كزية الى أربعة أصناف: يمكن تصنيف الكروموسومات على أساس موقع القطعة المر

التمركز   -1 وسطي  وسط     Metacentricكروموسوم  في  المركزية  القطعة  موقع  يكون  حيث 

الكروموسوم تماماً ويقسم الكروموسوم الى ذراعين متساويين في الطول ويظهر على شكل حرف  

(V .باللغة األنكليزية أثناء الطور االنفصالي ) 

وفية يكون موقع القطعة المركزية قريباً    Sub metacentricكروموسوم تحت وسطي التمركز   -2

على الوسط ويقسم الكروموسوم الى ذراعين غير متساويين في الطول ويظهر أثناء الطور االنفصالي  

 ( Jعلى شكل حرف ) 

وفيه تقع القطعة المركزية عند أحدى نهايتي الكروموسوم    Telo centricكروموسوم نهائي التمركز   -3

 ويكون الكروموسوم مؤلف من ذراع واحد. 

وفيه تقع القطعة المركزية قرب أحدى نهايتي    Sub telo centricكروموسوم تحت نهائي التمركز   -4

 الكروموسوم حيث ينقسم الكروموسوم الى ذراع طويل وذراع قصير. 

 Polyploidy  التضاعف الكروموسومي  ➢

يمكن أن يعرف التضاعف الكروموسومي بانها الحالة التي يكون فيها عدد المجموعات الكروموسومية عبارة  

عن مضاعف للعدد األحادي )العدد األساس( وينتج من مضاعفة الكروموسومات في الخاليا الجسمية أو من  

 خالل خصوبة وفعالية الكاميتات. 

 المتضاعفات في النباتات:  -

 لية الجسمية والجرثومية تضاعف الخ

المجموعة   ثنائية  من  المتضاعفات  خاللها  من  تطورت  التي  الشاذة  العلمليات  من  أثنين  أكتشاف  تم 

   :الكروموسومية وتأثرت في الطبيعة هي

. حيث تمر الخاليا أحياناً في حاالت شاذة عند األنقسام المتوزي وتعطي خاليا  التضاعف الجسمي -1

 ه الشواذ الى أجيال جديدة من النباتات مرستيمية تقوم بأكثار هذ 

األختزالي  -2 األنقسام  أثناء  الكروموسومية  المجاميع  انفصال  مجموعتا  فشل  تصبح  حيث   .

الكروموسومات في نواة واحدة مما يؤدي الى مضاعفة العدد الكروموسومي في نواة واحدة والذي  

 يؤدي الى مضاعفة العدد الكروموسومي في الكاميت 
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األليتين في الطبيعة وبمجرد الحصول على المتضاعت فان التهجين بين النباتات ربما  تحصل كل من  

يعطي نباتات لها عدد كروموسومي مختلف يؤدي الى الحصول على توافقات كروموسومية عديدة. أن  

أغلب هذه المتضاعفات تكون عقيمة ولكن بعضها يمكن أن يكون خصباً ويصبح تحت تأثير األنتخاب  

وتصادف جميع درجات الحيوية في هذه األحوال التي تتراوح من توافقات مميتة الى توافقات  الطبيعي  

 تنافس النبات الثنائي المجموعة الكروموسومية في حاالت بيئية معينة. 

 أشكال المتضاعفات: -

 Euploidy التضاعف الكروموسومي الكامل •

على   الكامل  الكروموسومي  التضاعف  التعبير  الكروموسومات  يطلق  عدد  ذات  الكائنات 

 ( . وفيما يلي وصف ألهم أشكال هذا النوع من التضاعف: Xالمتضاعف لعدد أساسي معين ) 

    Monoploidsاألحاديات  -1

في أنوية األحياء الواطئة مثل الفطريات    (n)عادة توجد مجموعة واحدة من الكروموسومات  

وعائية فيكون الدور األحادي دوراً قصيراً  واألشنات وفي جميع الطحالب أما في النباتات ال 

)مايكروسكوبي بشكل حبوب لقاح أو بويضات(. تعرف األحاديات في النباتات )كنبات كامل(  

ولكنها أعتيادياً تكون ضعيفة وصغيرة وعقيمة بدرجة كبيرة في المجتمعات الطبيعية وهناك  

ير مخصبة. وتعود حالة العقم  أدلة جيدة على أن مثل هذه النباتات قد تطورت من بويضات غ 

في النباتات األحادية الى الشذوذ الكامل لعملية األنقسام الميوزي بسبب عدم أمكانية أرتفاق  

الكروموسومات واألحتمال الضعيف جداً في توزيع الكروموسومات بشكل مجاميع كاملة الى  

عم تعتمد  والذي  حية  كاميتات  تكوين  النادر  فمن  لذا  البنتية  من  األنوية  عليها  الحصول  لية 

الصدفة في تحرك كامل المجموعة الكروموسومية األحادية الى أحد األقطاب خالل عملية  

 األنقسام الميوزي وهذه العملية غير محتملة الحدوث بدرجة كبيرة. 

 

 المتضاعفات: -2

يحتوي هذا النوع من التضاعف على ثالثة مجاميع كروموسومية كاملة أو أكثر وهذه حالة  

في المملكة النباتية ولكنها نادرة في الحيوانات، وكمثال ينتج من النبات المتضاعف    شائعة 

( والتي عند التلقيح الذاتي تتحد مع كاميتة مماثلة ألنتاج  2n( كميتات ثنائية )4nالرباعي )

 ( مرة أخرى.  4nالنسل الرباعي )

بت تتميز  أنواع  على  تحتوي  التي  النباتية  األجناس  من  العديد  مجاميع  هناك  ضاعف 

كروموسومية كاملة ، ويشتمل جنس الورد على أنواع تحتوي أعداد كروموسومية في الخاليا  
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وكل من هذه األعداد عبارة عن تضاعف      56،    42،  35،  28،  21،  14الجسمية من  

كروموسومات معطية األنواع الثنائية، الثالثية، الرباعية، الخماسية،    7للعدد األساسي وهو  

 والثمانية على التوالي. يعبر عن هذه األنواع ما عدا الثنائي بالمتضاعفات الكاملة.  السداسية

في كثير من النباتات ال تبدوا االختالفات المورفولوجية بين الثنائيات والمتضاعفات العائدة  

 لها كافية لدرجة تسمح بوضعها في مجاميع وأنواع منفصلة. 

ي نموها وذات قدرة أفضل في المعيشة في بيئات  بصورة عامة تكون الرباعيات أكثر قوة ف

أقل مالئمة ويكون لها أزهار وثمار أكبر بالمقارنة بالنباتات الثنائية. في العديد من النباتات  

المنزرعة تكون هناك رغبة أكبر من الناحية التجارية باألصناف الرباعية مقارنة باألصناف  

والعديد من المحاصيل المهمة والمزروعة هي    الثنائية خصوصا في أصناف من نباتات الزينة

 متضاعفات أو تشمل أشكال متضاعفة. 

الكروموسومية   المجاميع  من  الزوجي  العدد  ذات  المتضاعفات  تكون  متوقع  هو  وكما 

الكروموسومية   المجاميع  من  الفردي  العدد  ذات  المتضاعفات  أما  خصبة  )الرباعيات( 

 )الثالثيات( فتتسم بدرجة عقم عالية.  

 

 أنتاج المتضاعفات   •

المتضاعفات في   تنشأ  الطبيعة ويمكن أنتاجها أصطناعياً. قد  في  تلقائياً  المتضاعفات  يمكن أن تنشأ 

التضاعف   عملية  حدوث  بعد  السايتوبالزم  أنقسام  حدوث  لعدم  كنتيجة  الطبيعية  المجتمعات 

 الكروموسومي. قد يحدث ذلك في حالتين :  

 طياً أغصان أو فروع رباعية  مع Somatic tissueفي نسيج جسمي  -1

 خالل عملية االنقسام الميوزي مما ينتج عنه الحصول على كاميتات غير مختزلة الكروموسومات.  -2

 alkaloidفيمكن الحصول عليها بأستعمال مادة قلويد الكولشيسين     المتضاعفات األصطناعيةأما  

colchicine    والذي يحصل عليه من شجرةColchicum    والذي يحضر بشكل سائل أو معجون

تعامل به النباتات. أن ألية عمل هذه المادة تكمن في منعه من تكوين خيوط المغزل والذي ينتج عنه  

أدماج الكروموسومات المتضاعفة داخل غشاء نووي واحد ويكون األنقسام النووي التالي أعتيادي  

 ى أستمرارية العدد المتضاعف من الكروموسومات في الخاليا. وبذلك يحافظ عل

يمكن الحصول على المتضاعفات أيضا بأستعمال مواد كيمياوية اخرى مثل اسينافثين وفيراترين أو  

 بالتعريض الى صدمات الحرارة أو البرودة أو االشعاع 
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 الطفرة الوراثية:  ➢

 شمل األبدال النوعي أو الكلي في المادة الوراثية. الطفرة عبارة عن تغيير فجائي في التركيب الوراثي ي

 يميز الوراثيون عادة نوعين من الطفرات 

 Chromosomal mutationطفرات كروموسومية   -1

 Point mutationطفرة محددة ضمن الكروموسوم  -2

المادة   وموقع  كمية  في  أبدال  عملية  عنها  وينتج  الكروموسومي  بالتشوه  الكروموسومية  الطفرة  تدعى 

( الطفرة النقطية فتعني  point mutationراثية. أما النوع الثاني )طفرة محددة ضمن الكروموسوم  الو

ويستخدم أصطالح الطفرة من قبل الوراثيين ليقصد به هذا النوع بالتحديد.    DNAتغير ضمن جزيئة الـ

 يمكن أن تنشأ الطفرات ذاتياً أو عن طريق أستحداثها صناعياً. 

 مصادر الطفرات:  ➢

a) من  المصا العديد  أن  طبيعية،  وبصورة  واطئ  بتكرار  الطفرات  تحدث  أن  يمكن  الطبيعية:  در 

 الطفرات الطبيعية متنحية عند مقارنتها باألنماط الشائعة )البرية( في المجتمع للطفرات السائدة. 

b)   الطفرات األصطناعيةInduced mutation  يمكن أحداث الطفرات بأستخدام العوامل المطفرة :

بأنواعه والثانية المعاملة بالمواد    Radiationعلى معاملتين رئيسيتين األولى األشعاع  التي تشمل  

. يعتمد أختيار العامل المطفر على توفره ودرجة تأثيره  chemical mutagensالكيمياوية  

 ألحداث التغير المطلوب. 

 أهم العوامل الصناعية المطفرة:  ➢

 رونات، أشعة بيتا، األشعة فوق البنفسجية. األشعاع: األشعة السينية، أشعة كاما، النيوت -1

 المطفرات الكيمياوية: هناك مدى واسع من المواد الكيمياوية المطفرة منها:   -2

 ميشن سلفونيت 

 أثيلين أمين 

 أثيل مثيل سلفونيت 

 داي أثيل سلفيت 
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 أشكال الطفرات: ➢

 هناك أربعة أشكال للطفرات 

الكروموسومي تشمل أضافة أو فقدان مجاميع كروموسومية  طفرات جينومية: تشمل تغيير في العدد   -1

 كاملة أو جزء منها. 

األنتقاالت   -2 مثل  الواحد  الكروموسوم  في  تغييرات  تشمل  الكروموسومات:  في  التركيبية  التغييرات 

 واألنقالبات والتضاعف والنقص الكروموسومي. 

لجيني ترتيب النيوكليوتيدات األربعة  الطفرات الجينية: تغيير في قاعدة نتروجينية حيث يشمل التعبير ا -3

وبترتيب معين، يمكن أحداث التغير في التعبير الجيني بأحالل قاعدة نايتروجينية محل     DNAفي  

 أخرى. 

السايتوبالزمي   -4 الذكري  العقم  السايتوبالزم وكمثال على ذلك  النواة: تشمل مكونات  الطفرات خارج 

 اث تغيير سايتوبالزمي في أنواع المحاصيل. ألحد    Ethidium promideوتستخدم عادة مادة  
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 Cytoplasmic inheritanceالوراثة السايتوبالزمية   ➢

بقليل حيث أثبت بالتجربة    1960في سايتوبالزم الكائنات الحية الراقية بعد عام    DNAأكتشفت المادة الوراثية  

ألول مرة أن السايتوبالزم في خلية هذه الكائنات يحوي مادة وراثية مماثلة للمادة الوراثية الموجودة داخل  

 نواتها ويمكن تميز هذه المادة بأستخدام صبغة فولجن.  

 ه في النواة في: السايتوبالزم عن مثيل DNAيختلف  

السايتوبالزم يحوي على نسب متباينة من الكوانين والسايتوسين يمتلكان كثافة متباينة عن كثافة    DNAأن   -1

DNA  الكروموسومات في النواة 

 النواة.  DNAالسايتوبالزم يكون أكثف من البروتين الذي يغطي  DNAأن البروتين الذي يغطي   -2

 

تلعب الجينات الموجودة في النواة الدور األكبر في حياة الكائن الحي، األ ان هنالك صفات عديدة مرتبطة   

بجينات موجودة على أجسام داخل سايتوبالزم الخلية. من بين تلك األجسام الرايبوسوم والمايتوكوندريا  

بجي  المرتبطة  الصفات  وراثة  تسمى  وغيرها.  كولجي  وأجسام  بالوراثة  والبالستيدات  السايتوبالزم  نات 

 ( األمية  cytoplasmic inheritanceالسايتوبالزمية  بالوراثة  تسمى  وكذلك   )maternal 

inheritance  أن ذلك يعود الى كون سايتوبالزم البيضة هو أكبر بكثير من سايتوبالزم الحيمن أو حبة .

النبات  والحيوان واألنسان األم في  فأن سايتوبالزم  وبذا  النوع من    اللقاح  هذا  يتحكم بصفات  ما  عالباً 

 الوراثة. 

أن نقل نواة بيضة مخصبة ووضعها في سايتوبالزم خلية أخرى ينتج عنه أختالف في الصفات المظهرية  

   ABتعطي الجيل االول    Bمع الساللة    Aللكائن بسبب السايتوبالزم الجديد المختلف. أن تضريب الساللة  

، غير أن  reciprocal crossأو األب أو ما يسمى بالتضريب المتبادل    هي األم  Bأو     Aسواء أعتبرنا  

وعليه فأن تغيير الساللة   bولنرمز له   Bيختلف عن سايتوبالزم الساللة    aولنرمز له   Aسايتوبالزم الساللة 

تلك  وبذا يكون األول مماثل في    AB-bأو    AB-aمرة أباً ومرة أماً سيعطي شكلين من أفراد الجيل االول أما  

 .  Bفيما يكون الثاني مماثالً في الصفات للساللة  Aالصفات )السايتوبالزمية( للساللة 

أن وراثة الصفات السايتوبالزمية معروفة في األنسان والحيوان والنبات، أن من بين الصفات ذات الوراثة  

وضح في التهجينات  السايتوبالزمية ما وجد في نبات الذرة الصفراء في صفة الورقة المخططة وكما هو م

 التالية: 
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 نبات الورقة الخضراء )أنثى(   X نبات الورقة المخططة )ذكر(   األباء :  

 جميع نباتات الجيل االول خضراء األوراق   الجيل األول:   

 نبات الورقة الخضراء )ذكر(    X نبات الورقة المخططة )أنثى(   التهجين المتعاكس:   

 وراق: نباتات مخططة االوراق: نباتات بيضاء االوراق   نباتات خضراء اال  الجيل االول:  

 بنسب مختلفة غير ثابتة لكل مظهر    

هنالك مثال أخر مشهور جداً في طبيعة لفات القوقع )الحلزون( الى اليسار أو اليمين او يمكن القول بأتجاه  

فيما    ddوجود الجين  عقرب الساعة أو بأتجاه معاكس لعقرب الساعة حيث تظهر اللفة مع عقرب الساعة ب

فأن الذرية    ddمع أنثى    DD. أذا أجرينا تزاوج ذكر  DDتظهر اللفة عكس عقرب الساعة بوجود الجين  

تكون لفاتها   Ddفأن الذرية   DDمع أنثى   ddلفاتها مع عقرب الساعة فيما لو تم تزاوج بين ذكر  Ddتكون  

عكس عقرب الساعة، ويعود ذلك الى تأثير السايتوبالزم األم الذي يغير الصفة بحيث تظهر الذرية كما هو  

الحال في األم وال عالقة لألب في تغييرها طالما األنثى مغايرة له. من الجدير بالذكر ان تأثير السايتوبالزم  

ل الجين، من جهة أخرى هنالك صفات سايتوبالزمية تتوارث  في هذا المثال يستمر لجيل واحد فقط ثم يتغير فع

بشكل مستمر أي أن فعل الجينات فيها يشبه فعل جينات النواة، أي أنها ذات قدرة على أستعادة وجودها في  

 الذريات الالحقة وبأستمرار. 

 تسمى الجينات الواقعة في السايتوبالزم بعدة تسميات منها:  

Plasma-genes, plasmons, plasmids, cytogenes, extrachromosomal.    أن من بين

في   المندلية  النسب  وفق  تنعزل  أن  الضروري  من  ليست  أنها  السايتوبالزمية  الوراثة  في  الهامة  المميزات 

 االجيال الالحقة بعد التزاوج 

 البالستيدات: ➢

أن من بين أولى الظواهر التي سجلت حول الوراثة السايتوبالزمية هي حالة تبقع أوراق نبات الساعة  

. يعطي هذا النبات ثالثة مظاهر في االوراق هي خضراء أو بيضاء أو مبقعة  1909الرابعة وذلك في عام  

ار فرع أخضر األوراق  )خضراء وبيضاء( وذلك على أفرع مختلفة لنفس النبات!!. أذا تم التزاوج بين أزه 

مع أي من األلوان الثالثة فأن الذرية كلها تكون خضراء األوراق أذا كانت األم خضراء األوراق، وتستمر  

األلوان خضراء عبر األجيال الالحقة دون تغيير. أما أذا كانت األم من فرع أبيض األوراق وتم تضريبها  

اء اللون لألوراق وبذا تموت هذه النباتات ألنها ال  مع فرع من أي لون أخر فأن الذرية كلها تكون بيض
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تمتلك الكلوروفيل. أن ذلك يعود الى وجود جينات في البالستيدات تتحكم بهذه الصفة وتستمر الى األجيال  

 الالحقة. 

ويعد المثال المذكور سابقاً عن لون االوراق في نبات الذرة الصفراء مثال أخر عن الوراثة السايتوبالزمية  

 تأثرة بفعل جينات البالستيدات.الم

 

 المايتوكوندريا:  ➢

النواة.   جينات  فعل  معرفة  مثل  معروفة  للمايوكوندريا  الوراثي  الفعل  الوراثية حول  المعلومات  تكن  لم 

أوضحت الدراسات المطبقة على بعض الحاالت النادرة في النبات مثل العقم الذكري السايتوبالزمي أن  

ة على هذا النوع من العقم في نباتات عدة محاصيل منها زهرة الشمس والذرة  المايتوكوندريا هي المسيطر 

الصفراء والبيضاء وغيرها. لقد تمت األستفادة من هذه الظاهرة في أنتاج هجن جديدة من هذه المحاصيل  

ت  وغيرها بأعتماد ظاهرة العقم الذكري السايتوبالزمي. أن ذلك يخلق تغايرات وراثية جديدة بأعتماد جينا

 السايتوبالزم )المايتوكوندريا( في أنتاج سالالت متباعدة وراثياً ذات قدرة أعلى ألنتاج قوة الهجين. 

لقد عرف أن قوة العقم الذكري السايتوبالزمي في زهرة الشمس مثالً يسيطر عليه زوج واحد من الجينات  

من الذرة الصفراء والبيضاء  في المايتوكوندريا فيما ظهرت حاالت مختلفة من األزواج الجينية في كل  

وبما يعطي وجود أكثر من حالة واحدة من العقم. هنالك مثالً في الذرة الصفراء عقم ذكري يسبب ظهور  

نصف حبوب اللقاح عقيمة ونصفها خصب في الجيل الناتج من تضريب أم عقيمة مع أب خصب )في  

وفي أن    sporophyticاالخر فيسمى  ، أما النوع  gametophyticالنواة( ويسمى هذا النوع من العقم  

نفس التزاوج المذكور يعطي كافة نباتات الذرية خصبة وراثياً وأذا كان األب خصباً نقياً )وراثياً( أما أذا  

 كان األب غير نقي فتعطي الذرية نصف نباتاتها عقيمة والنصف األخر خصبة. 

 

 sterilityحالة العقم في النبات:  ➢

أو البويضات غير قادرة على القيام بوظائفها في عملية    pollen grainها حبوب اللقاح  وهي الحالة التي تكون في

 األخصاب وهذا راجع ألسباب عديدة أهمها وراثية. 

أهم حاالت العقم التي تم األستفادة منها في تربية النبات هو العقم الذكري الوراثي والعقم الذكري السايتوبالزمي  

الوراثي   الذكري  بالوراثة  ا  – والقعم  يسمى  بما  السايتوبالزمي  الذكري  العقم  تفسير  يمكن  لسايتوبالزمي. 

السايتوبالزمية كما تم االشارة أليه سابقا حيث توجد من األدلة ما يشير الى أنتقال بعض الصفات ال تعتمد على  

ارث واألنتقال. لقد تمت  الجينات النواة فقط بل وجود عوامل أخرى وراثية في السايتوبالزم ولها القابلية على التو
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النبات ويمكن   السايتوبالزمي ودخل مرحلة مهمة في تربية  الذكري  العقم  أيجاد  الظاهرة في  األستفادة من هذه 

 توضيح ذلك كما في الشكل ادناه

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مع نبات مذكر خصب   rrحيث يالحظ أن التزاوج بين نبات عقيم سايتوبالزميا ويحمل عوامل وراثية نووية متنحية  

سايتوبالزميا ويحمل عوامل وراثية متنحية فأن الناتج يكون عقيم بينما عند التهجين بين نفس االم مع نبات مذكر  

لنسل سيكون خصبا بالرغم من كون سايتوبالزمه عقيم  فأن ا  RRعقيم سايتوبالزميا ويحمل عوامل وراثية متغلبة  

وهكذا أذا كان النبات المذكر يحمل عوامل وراثية متغلبة وسايتوبالزم خصب فالنتيجة تكون نسل خصب بالرغم  

من أن السايتوبالزم عقيم. أما أذا كان البنات األب يحمل سايتوبالزم عقيم وعوامل وراثية بصورة غير متماثلة  

 % نباتات خصبة. 50% نباتات عقيمة و 50كون فالنسل سي

في كافة حاالت العقم السايتوبالزمي يكون السايتوبالزم العقيم متغلباً على السايتوبالزم الخصب. تسمى النباتات  

-Rأما الخصبة وراثياً )بفعل جينات النواة( فهي    A-lineوالعقيمة سايتوبالزميا    B-lineالخصبة سايتوبالزمياً  

line  مشتقة من    وهيRestorer line    أي المعيدة للخصوبة.  تسمى الساللةB    بالمديمة للخصوبة حيث بتضريبها

 العقيمة يتم الحصول على نفس صفة العقم.  Aمع ساللة 
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