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  :العقم الذكري  في النباتsterility 

أو البويضات غير قادرة على القيام بوظائفها في عملية األخصاب  pollen grainوهي الحالة التي تكون فيها حبوب اللقاح 

 وهذا راجع ألسباب عديدة أهمها وراثية.

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

السايتوبالزمي. يمكن تفسير العقم الذكري السايتوبالزمي بما يسمى بالوراثة السايتوبالزمية كما تم  –الذكري الوراثي 

ألدلة ما يشير الى أنتقال بعض الصفات ال تعتمد على الجينات النواة فقط بل وجود االشارة أليه سابقا حيث توجد من ا

عوامل أخرى وراثية في السايتوبالزم ولها القابلية على التوارث واألنتقال. لقد تمت األستفادة من هذه الظاهرة في أيجاد 

 ضيح ذلك كما في الشكل ادناهالعقم الذكري السايتوبالزمي ودخل مرحلة مهمة في تربية النبات ويمكن تو

       

 

 

 

 

 

 

 

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 عقيم 

فأن النسل سيكون خصبا بالرغم من كون سايتوبالزمه عقيم وهكذا أذا كان  RRبالزميا ويحمل عوامل وراثية متغلبة سايتو

النبات المذكر يحمل عوامل وراثية متغلبة وسايتوبالزم خصب فالنتيجة تكون نسل خصب بالرغم من أن السايتوبالزم 

% نباتات 50وعوامل وراثية بصورة غير متماثلة فالنسل سيكون  عقيم. أما أذا كان البنات األب يحمل سايتوبالزم عقيم

 % نباتات خصبة.50عقيمة و 

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

وهي مشتقة من  R-lineوراثيًا )بفعل جينات النواة( فهي أما الخصبة  A-lineوالعقيمة سايتوبالزميا  B-lineسايتوبالزميًا 

Restorer line  أي المعيدة للخصوبة.  تسمى الساللةB  بالمديمة للخصوبة حيث بتضريبها مع ساللةA  العقيمة يتم

 الحصول على نفس صفة العقم.
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  الوراثة الكميةQuantitative genetics  : 

سهلة التصنيف الى مجاميع  Qualitative traitsكانت الصفات المندلية الكالسيكية صفات نوعية    

متميزة من األنماط الظاهرية ونتجت هذه الصفات من تأثير جين أو جينين، باألضافة الى الصفات النوعية 

يوجد الكثير من الصفات المهمة في النباتات والحيوانات واإلنسان ال يمكن تصنيفها الى مجاميع متميزة . 

ياس المسافة أو الوزن أو الحجم وبذا تشكل إختالفات مستمرة ولكن يمكن قياسها والتعبير عنها بوحدات ق

في طبيعتها وتنتج من فعل وتفاعل عدة جينات تتراوح من   Quantitative. وتكون هذه الصفات كمية 

جين أو أكثر من ذلك , وكذلك تتأثر هذه الصفات بعوامل البيئة المختلفة . ومن األمثلة على  100 – 10

الصفات المهمة زراعيًا وأقتصاديًا في الكثير من النباتات والحيوانات : كأنتاج الحبوب الصفات الكمية هي 

وإرتفاع النبات إنتاج الحليب والبيض . ولذا فإن معظم التجارب في المحطات الزراعية التجريبية في 

 .العراق وفي بقية أنحاء العالم تدور حول دراسة هذه الصفات وتحسينها 

 

 Normal Distribution of Quantitative Trailsللصفات الكمية      التوزيع الطبيعي

األفراد يحملون األنماط الظاهرية القصوى  تظهر دراسة صفة كمية في عشيرة كبيرة بأن عدد قليل من

, بينما أكثر األفراد يكونون بالقرب من قيمة المعدل لتلك العشيرة . أن هذا النمط من التوزيع المتناظر 

 . Normal distributionشكل الجرس ويطلق على هذا التوزيع بالتوزيع الطبيعي يتصف ب

م بإن اإلختالفات المستمرة تعكس آلية وراثية تختلف عن 1910-1900الحظ علماء الوراثة بين عام 

 Multiple-gene Hypothesisتلك األختالفات غير المستمرة , ووضعت فرضية الجينات المتعددة 

-Nilssonفات المستمرة . وجاء البرهان لهذه الفرضية من األبحاث الكالسيكية لنلسن أيلي لتفسير اإلختال

Ehle  في السويد وايستEast  م .1913م الى 1910في الواليات المتحدة للفترة بين 

 

 

 

 

 

 

 



 قسم المحاصيل الحقلية / المرحلة الثالثة                                                                                                           
 علم الوراثة / أ.م.د. فائز تحسين فاضل                                                                                                           

 5م.                                                                                                            
 

 

 Seed Colour of Wheatلون بذرة الحنطة                                               

إحدى الدراسات التي أجراها نلسن تضمنت تضريبات بين صنف من الحنطة ذي بذور حمراء وآخر 

ذي بذور بيضاء . كانت بذور الجيل األول ذات لون متوسط بين األبوين ، حيث كانت أفتح من البذور 

تيب بذور الحمراء للصنف األبوي األول ولكن أغمق من البذور البيضاء للصنف األبوي الثاني . وعند تر

الجيل الثاني حسب كثافة اللون , لوحظ تدرج مستمر من األحمر الى األبيض وكانت من بذور الجيل 

 16\14بيضاء وبحوالي  16\1حمراء مثل األب األحمر البذور وبحوالي  16\1الثاني النسب : بحوالي 

قل لزوجين من الجينات أو متوسط اللون أي تتراح بين لوني األبوين . تدل هذه النتائج على إنعزال مست

التي تؤثر على نفس الصفة وذات تأثير متجمع . كذلك أجرى  Duplicate genesالجينات المضاعفة 

نلسن تضريبات أخرى بين صنفين آخرين من الحنطة : األول ذو حبوب حمراء والثاني ذو حبوب بيضاء 

 . كانت بذور الجيل األول ذات لون متوسط . 

ب تشابه نتائج التضريب المندلي الثالثي الهجين من حيث األساس , ولذا فرض ونتائج هذا التضري

نلسن وجود ثالثة أزواج من الجينات المستقلة لتفسير هذه النتائج بداًل من زوجين في التضريب األول , 

ومن الواضح بأن زوج واحد الذي أنعزل في التضريب الثاني كان متماثل الزيجة في كل من األبوين في 

 التضريب األول .

 Ear Length in Maizeطول كوالح الذرة الصفراء                                     

 Tomم وراثة طول كوالح الذرة الصفراء بتضريب الصنف توم ثمب 1913عام  Eastدرس ايست 

Thumb  سم بالصنف بالك مكسيكان 6.6سم ومعدل  8 -5قصير الكالح ذا مدىBlack Mexican 

( متوسط بين 1Fسم . كان طول كوالح الجيل األول ) 16.8سم ومعدل  21-13يل الكالح ذا مدى طو

 سم . 12.1سم ومعدل  15-9األبوين وذا مدى 

سم( , وكان عدد قليل منها بقدر طول 21-7( فإنها بلغت مدى واسع )2Fأما طول كوالح الجيل الثاني )

كوالح الصنف القصير الكوالح, وعدد قليل آخر منها بقدر طول كوالح الصنف الطويل , وعدد كبير منها 

سم . إن هذه النتائج من حيث األساس مشابهة 12.9متوسطة الطول بقدر طول كوالح الجيل األول بمعدل 

ن بذر الحنطة , لكن في هذه الحالة ال يمكن تصنيف الكوالح الى مجاميع متميزة من حيث الى نتائج لو

الطول . اال إن الزيادة في اإلختالف في الجيل الثاني مقارنة بالجيل األول يمكن تفسيرها على أساس 

ف بين انعزال عدد من الجينات التي تؤثر على طول الكالح بصورة تجميعية .وبذا يكون سبب اإلختال

كوالح كل من األبوين والجيل األول بيئي , أما سبب اإلختالف بين كوالح الجيل الثاني بيئيًا ووراثيًا )بسبب 



 قسم المحاصيل الحقلية / المرحلة الثالثة                                                                                                           
 علم الوراثة / أ.م.د. فائز تحسين فاضل                                                                                                           

 5م.                                                                                                            
 

 

سم الى  2.55إنعزال عدد من الجينات التي قدرت بأربعة أزواج وكل زوج ينتج تأثير متساوي بمقدار 

 الطول األساسي من الكوالح( .

بشرة في اإلنسان وطول أوراق التويج في التبغ وحجم األرنب التي وتوجد أمثلة أخرى شائعة كلون ال

توضح فرضية الجينات المتعددة . ويعتبر اآلن مفهوم الجينات المتعددة للصفات الكمية أحد األساسيات 

المهمة في علم الوراثة , حيث يدعم هذا المفهوم بإستعمال الطرق اإلحصائية التي صممت من قبل فشر 

Fisher كلترا ورايت في إنWright  في الواليات المتحدة وغيرهم من علماء الوراثة . وترتكز وراثة

الصفات الكمية على جينات كثيرة )متعددة( المنعزلة بإستقالل عادةً , ولكنها تؤثر على نفس النمط الظاهري 

ليالت وتؤثر عوامل وبطريقة تجميعية , وكل جين ينتج جزء من التأثير الكلي وال توجد سيادة كاملة بين األ

البيئة على الناتج النهائي للصفات الكمية ويمكن التعبير عن النمط الظاهري للصفة الكمية بالمعادلة التالية 

 : 

 البيئة(× النمط الظاهري = النمط الجيني + البيئة + )النمط الجيني 

 وتصبح المعادلة : Varianceويمكن قياس تأثير كل جزء من المعادلة إحصائيًا بواسطة اإلختالف 

× اإلختالف بالنمط الظاهري= اإلختالف بالنمط الجيني + اإلختالف بالبيئة + اإلختالف )النمط الجيني 

 البيئة( , وبتعبير آخر :

GE2E + σ2G + σ2p = σ2σ 

وعند دراسة هذه الصفات يجب فصل التأثير الوراثي عن التأثير البيئي بإستعمال طرق أحصائية 

 خاصة .
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 طبيعة الجينات التي تؤثر على الصفات الكمية

لتفسير وراثة الصفات  Multiple-gene hypothesisسبق وإن قدمنا فرضية الجينات المتعددة 

الكمية والتي تضمنت وجود عدة جينات واقعة على الكروموسومات . إن هذه الجينات مشابهة لبقية الجينات 

في كل النواحي . ماعدا إن تأثيرها الفردي على النمط الظاهري قليل وتتأثر بالبيئة .  التي درسناها سابقًا

، وبذا فإنه ميزها عن الجينات  Polygenesعلى هذه الجينات " بالجينات المتعددة "  Matherأطلق ماذر 

تقديم هذان  التي يمكن تشخيصها بوضوح بسبب تأثيراتها الجلية المفردة . ويدل Major genesالرئيسية 

 المصطلحان على وجود التداخل بين المجموعتين الذي يمكن توضيحه بالنقاط التالية :

 الدور الممكن للجينات الرئيسية في أنظمة الجينات المتعددة : .1

يوجد أدلة على إن بعض الجينات تؤثر على كل من الصفات النوعية والكمية بنفس الوقت ، ففي 

في نصل الورقة الذي  Mottlingالبرسيم األبيض مثاًل يتفاعل جينان سائدان ومستقالن إلنتاج التبقع 

الذي يعتبر  يعتبر صفة نوعية . ولكن جرعة هذين الجينين السائدين لها تأثير واضح على عدد األوراق

 صفة كمية في البرسيم األبيض .

 اإلرتباط بين الجينات المتعددة والجينات الرئيسية : .2

من األمثلة على اإلرتباط بين الجينات الرئيسية والجينات المتعددة هو إرتباط لون الفاصوليا )البذرة( 

ثمرة الطماطا بحجمها . المعين لجين واحد مع وزن الفاصوليا التي هي صفة كمية . وكذلك يرتبط لون 

وفي ذبابة الفاكهة تظهر جينات رئيسية في الكروموسومات األربعة إرتباطًا مع جينات مختلفة لحجم 

البيضة التي تعتبر صفة كمية . وفي الفأر المنزلي يرتبط جين لون الفرو األسمر مع عدد من الجينات 

 التي تعين وزن البالغ وطول العظم في الذراع الخلفي .
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