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  التوريثHeritability                                                                               

تعرف التوريث بأنها درجة سيطرة الوراثة على صفة معينة . ومعرفة مقدارها لكل صفة كمية ضروري 

والتي تساوي نسبة اإلختالف بالنمط  2hإلتباع طريقة معينة في التربية وتحسين هذه الصفة . ويرمز لها بالرمز 

 أي إن : P2σإلى اإلختالف بالنمط الظاهري  G2σالوراثي 

  

h2   = ────   =    ──────                                 

                                   

الذي يتضمن  Broad Senseوقد يمكن قياس التوريث لكل صفة كمية على مستويين : األول يكون واسعًا 

( Dللجينات المتعددة وتأثير السيادة ) Additive( Aكل اإلختالف الوراثي الناتج من التأثير اإلضافي )

Dominance ( بين أليالت الجينات المتعددة وتأثير التفاعل بين الجينات المتعددةI )Interaction  والثاني .

فقط للجينات  Additiveالذي يشمل اإلختالف الوراثي الناتج من التأثير اإلضافي  Narrow senseيكون دقيقًا 

 المتعددة .

في  Board senseوتكون قيمة التوريث من صفر إلى واحد . ويمكن حساب قيمة التوريث بالحس الواقع 

 األمثلة التالية :

 P2σE = 2σإذا كان كل )اإلختالف( في النمط الظاهري هو إختالف بيئي أي إن :  .1

 وعليه تكون قيمة التوريث مساوية إلى الصفر . G = 02σويكون  

وبذا تكون قيمة التوريث  P2σG = 2σفي النمط الظاهري هو وراثي , أي أن :  إذا كان كل اإلختالف .2

 مساوية الى واحد .

 إذا كان نصف اإلختالف في النمط الظاهري يعود الى تأثير النمط الوراثي أي أن .3

  : P2σG =1/2 2σ أو P2σG = 2σ 2 . وبذا تكون قيمة التوريث مساوية الى النصف , 

σ2G 

σ2P 

σ2G 

σ2G + σ2E 
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 التضاعف الكروموسومي Polyploidy 

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

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

 خالل خصوبة وفعالية الكاميتات.

 المتضاعفات في النباتات: -

 جرثوميةتضاعف الخلية الجسمية وال

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

  :الكروموسومية وتأثرت في الطبيعة هي

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

 أجيال جديدة من النباتاتمرستيمية تقوم بأكثار هذه الشواذ الى 

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

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

 يؤدي الى مضاعفة العدد الكروموسومي في الكاميت

بيعة وبمجرد الحصول على المتضاعت فان التهجين بين النباتات ربما تحصل كل من األليتين في الط

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

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

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

 تنافس النبات الثنائي المجموعة الكروموسومية في حاالت بيئية معينة.

 أشكال المتضاعفات: -

 التضاعف الكروموسومي الكامل Euploidy 

الكروموسومات يطلق التعبير التضاعف الكروموسومي الكامل على الكائنات ذات عدد 

 ( . 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 

ر األحادي دورًا قصيرًا واألشنات وفي جميع الطحالب أما في النباتات الوعائية فيكون الدو

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

ولكنها أعتياديًا تكون ضعيفة وصغيرة وعقيمة بدرجة كبيرة في المجتمعات الطبيعية وهناك 
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الة العقم أدلة جيدة على أن مثل هذه النباتات قد تطورت من بويضات غير مخصبة. وتعود ح

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

الكروموسومات واألحتمال الضعيف جدًا في توزيع الكروموسومات بشكل مجاميع كاملة الى 

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

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 

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

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

 ( مرة أخرى. 4nالنسل الرباعي )

هناك العديد من األجناس النباتية التي تحتوي على أنواع تتميز بتضاعف مجاميع 

كروموسومية كاملة ، ويشتمل جنس الورد على أنواع تحتوي أعداد كروموسومية في الخاليا 

وكل من هذه األعداد عبارة عن تضاعف للعدد    56،  42، 35، 28، 21، 14الجسمية من 

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

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

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

 لها كافية لدرجة تسمح بوضعها في مجاميع وأنواع منفصلة.

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

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 

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

 متضاعفات أو تشمل أشكال متضاعفة.

وكما هو متوقع تكون المتضاعفات ذات العدد الزوجي من المجاميع الكروموسومية 

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

 )الثالثيات( فتتسم بدرجة عقم عالية. 
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 عفات أنتاج المتضا 

يمكن أن تنشأ المتضاعفات تلقائيًا في الطبيعة ويمكن أنتاجها أصطناعيًا. قد تنشأ المتضاعفات في 

المجتمعات الطبيعية كنتيجة لعدم حدوث أنقسام السايتوبالزم بعد حدوث عملية التضاعف 

 الكروموسومي. قد يحدث ذلك في حالتين : 

 و فروع رباعية معطيًا أغصان أ 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 عجون والذي يحضر بشكل سائل أو م

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 

 وبذلك يحافظ على أستمرارية العدد المتضاعف من الكروموسومات في الخاليا.

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

 بالتعريض الى صدمات الحرارة أو البرودة أو االشعاع
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