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 يين موقع الـ تعDNA :في الخاليا 

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

ـ  ADNأي تركيب خلوي يحتوي على الـ فقط بل أن شدة  DNAبلون بنفسجي وليس هذا األختبار خاص بالكشف عن ال

الموجودة . ويمكن أستعمال قياسات أمتصاص الضوء من قبل التركيبات   ADNاألصطباغ تتناسب مباشرة مع كمية الـ

 الملونة أليجاد الكمية النسبية للحامض النووي الموجود

محصور بصورة كاملة   ADNأوضحت مثل هذه الطرق المستخدمة للعديد من خاليا األحياء المتطورة بأن وجود الـ

في العضيات السايتوبالزمية مثل الكلوروبالست  ADNلة جدا من الـبالكروموسومات، في الحقيقة أن هناك كميات قلي

هو المادة  ADNال يضعف من قيمة الدالئل السايتولوجية والكيميائية والوراثية أن الـوالمايتوكوندريا لكن وجودهما 

 الوراثية ،

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

 بعضها في الكروموسوم.

  الـتضاعف الحامض النوويADN  

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

لمتعدد النيوكليوتايد حيث ينفصل شريطي سلسلة ا  Sime-conservativeبطريقة تعرف بالطريقة شبة المحافظة 

Polynucleotide  وذلك بكسر األصرة الهيدروجينية التي تربط زوج البيورين والبايرمدين بطريقة تبدو فيها الجزيئة

  DNA polymeraseبشكل مفتوح وفي نفس الوقت تضاف نيوكليوتايد مكملة بواسطة أنزيم يعرف بـ 

 : الجين 

 تشفر لتصنيع متعدد ببتيد واحد.  ADNتتمثل بتسلسل في قطعة الـالجين هو الوحدة األساسية للوراثة وهي 

 6241في البكتريا الى حوالي  5000تختلف الجينات في الكائنات الحية تبعاً لتعقيد الكائن الحي وتتراوح ما بين حوالي 

ة أن عدد الجينات جين مما يثير الدهش 22000في ذبابة الفاكهة بينما عددها في االنسان  13601جين في الخمائر و 

الالزمة لدعم الحياة الخلوية المستقلة أقل بكثير من المجموع الكلي للجينات. أن مجموع الجينات الكلي في كل خلية 

 Proteomeوبالمثثل مجموع البروتينات في الكائن الحي يدعى بروتيوم  Genomeمن خاليا الكائن الحي يدعى 

 .  Proteomics و   Genomicsبها هي والعلوم التي تدرسها األمور المتعلقة 

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

gene locus  وتترتب الجينات في الكائنات المتقدمة في تسلسالت مشفرةCoding sequences   تدعىExons 

  Entronsتدعى  Non-coding sequencesوتسلسالت غير مشفرة 
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  الكروموسوماتChromosomes : 

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

وتعني الجسم وما يميز هذه  Soma وتعني اللون و chromoمشتقة من اللغة اليونانية القديمة مؤلفة من مقطعين هما 

 يب عن غيرها هو قابليتها على التكاثر الذاتي والحفاظ على صفاتها الوظيفية والشكلية أثناء أنقسام الخلية.التراك

 : المظهر الخارجي للكروموسومات 

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

ً الطور األستوائي والطور . أن أطوار أنقسام الخلية هي أف ضل المراحل لدراسة شكل الكروموسومات وخصوصا

 االنفصالي حيث تظهر على شكل أجسام أسطوانية ذات كثافة عالية وتصطبغ بشدة بالصبغات القاعدية.

والتي تقسم الكروموسوم الى  Centromereيحتوي كل كروموسوم على منطقة تخصر تعرف بالقطعة المركزية 

  Histonesوبروتينات من نوع الهستونات  DNAتألف الكروموسوم كيمياوياً من الحامض النووي الـي ذراعين.

 الليف البروتيني.  Nucleoprotein fiberلتكون ما يعرف بـ  Non-histonesوالالهستونات 

 :تصنيف الكروموسومات 

 ف:يمكن تصنيف الكروموسومات على أساس موقع القطعة المركزية الى أربعة أصنا

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

( باللغة األنكليزية أثناء Vويقسم الكروموسوم الى ذراعين متساويين في الطول ويظهر على شكل حرف )

 الطور االنفصالي.

قع القطعة المركزية قريباً على الوسط وفية يكون مو Sub metacentricكروموسوم تحت وسطي التمركز  -2

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

(J) 

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

 الكروموسوم مؤلف من ذراع واحد.

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

 الكروموسوم حيث ينقسم الكروموسوم الى ذراع طويل وذراع قصير.

 :بعض المصطلحات الشائعة 

 القطعة المركزية:  -1

ً بحركة ال كروموسوم أثناء األنقسام أن القطعة المركزية التي تنشأ في منطقة التخصر االولي ترتبط وضيفيا

 مايكروميتر. 3الى  0.2حيث تتصل بالخيوط الدقيقة للمغزل ويتراوح قطر هذه المنطقة من 
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 التخصر الثانوي: -2

في بعض الكروموسومات يالحظ تخصر دائمي يالحظ مكان معين في موقع معين وثابت في الكروموسوم 

 وقد يكون التخصر طويل أو قصير.

 : Telomereالقطعة الطرفية  -3

مصطلح يطلق على أطراف الكروموسومات وتمتلك وظيفة فريدة بعملها على منع األلتصاق بين نهايات 

الكروموسوم وبدونها تلتصق الكروموسومات مع بعضها وهي عبارة عن تواليات متكررة من الحامض 

 ليل من بدائية النواة.موجودة في نهايتي الكروموسوم لمعظم الكائنات حقيقة النواة وعدد ق DNAالنووي الـ

 :Satelliteالتوابع  -4

تمتاز بعض الكروموسومات الجسمية بأمتالكها ما يسمى بالتوابع وتعرف بأنها عبارة عن أجسام كروية 

بالغالب وقد تكون متطاولة ترتبط بأحدى نهايتي الكروموسوم بواسطة خيط رفيع من الكروماتين ويسمى 

  satellite chromosomeالكروموسوم الحاوي على التابع بـ 

 :Chromatineالكروماتين  -5

 والبروتينات الكروموسومية لخاليا حقيقة النواة. DNAيطلق مصطلح الكروماتين على التركيب المعقد للـ

بالكروماتين عندما يبدو بشكل كتله من الخيوط الملتفة لدى مرور الخلية بطور الراحة، وهو  DNAيسمى الـ

ً لشدة الحلزنة واأللتفاف الذي تؤثر على نمط على نوعين كروماتين حقي قي وغير حقيقي أو متباين وذلك تبعا

 تصبغه فيظهر بشكل غامق أو فاتح.
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 : النشاط الجيني 

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

 Translationوترجمة المعلومات بعملية الترجمة  Transcriptionخ من الحامض النووي بعملية األستنسا

في الخلية. رغم أن الجينات  metabolismلغرض تصنيع البروتين الذي يعمل كعامل محدد في عمليات األيض 

الى الشكل المقابل للصفة أن التغير الى  mutationمستقرة من ناحية تركيبها الكيميائي اال أنها عرضة للطفور 

وبالعكس( ، كان مندل يفترض وجود الجينات من مالحظة تأثيراتها النهائية وكما  aالى  Aاالليل المقابل )مثل 

 تعبر عنها صفاتها المغايرة.

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

 تحمل المعلومات عن: DNAالـتخصص بروتين األنزيمات، لذلك فأن مادة 

 مواصفات النمو -1

  differentiationالتمايز  -2

 فعالية ونشاط الخاليا في الكائن. -3

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

 بروتين .أستنساخ        ترجمة             DNAمجرى العمليات تكون  

 وعادة تعمل البروتينات كعامل مساعد في التفاعالت الكيموحيوية المختلفة في الكائن الحي. 

 :تجارب مندل 

 استخدم مندل نبات البزاليا لألسباب التالية:

 أن نظام الزهرة في البزاليا يضمن التلقيح الذاتي وعدم التلوث بلقاح غريب -1

ال تتعدى فتح الغالف ونزع المتك من أزهار األم قبل أنفتاحها أن عملية التلقيح الصناعي بسيطة وسهلة  -2

 والتلقيح مباشرة بلقاح من النبات المرغوب بأستعمالة كأب.

 وجود أصناف أصيلة كثيرة من البزاليا بينها فروق عديدة من الصفات التي يمكن تمييزها بسهولة. -3

 أن الهجين والنسل الناتج منها كاملة الخصوبة. -4

أتخذ جميع األحتياطات لتالفي الوقوع في نفس أخطائهم ويعزى ماً بتجارب العلماء السابقين له وكان مندل مل

 نجاح مندل الى النظام الذي أتبعه في تجاربه والتحسينات الجديدة التي أتبعها والتي تتلخص باالتي:

هي الوحدة في التركيز على صفة واحدة أو عدد قليل من الصفات على حدة وأعتبار الصفة ال الفرد  -1

 الوراثة.

 تقسيم النسل الى فئات حسب الصفات المتوارثة وحصر عدد األفراد في كل فئة منها على حدة. -2

 أجراء التهجينات المسيطر عليها وحفظ سجالت دقيقة للبيانات كاملة عن االجيال المتتابعة. -3

 عضها األخر.أدراك أهمية الحصول على أعداد كبيرة في النسل لكي تلغي أخطاء الصدفة ب -4



 قسم المحاصيل الحقلية / المرحلة الثالثة                                                                                                                     
 ضلالوراثة / أ.م.د. فائز تحسين فاعلم                                                                                                                     

 2م.                                                                                                                        

 

 ( لتكون المسببات الخاصة لمختلف الصيغ الوراثية.factorsأقتراح العوامل ) -5

كان مندل يبحث عن عالقات رياضية بسيطة لوصف سلوك هذه الصفات في التهجينات الوراثية، لكل 

 ، فاألليالت هيallelesجين من الجينات درس شكلين مختلفين للجين التي يطلق عليها أسم األليالت 

 األشكال البديلة للجين التي لها نواتج مماثلة تقريبا وتعمل بشكل متكافئ في التوريث.

لم يكن لمندل أي فكرة عن الطبيعة الفيزيائية والكيميائية للجين وقد الحظ الجين فقط من خالل تأثيراته 

أما المعلومات  Phenotypeعلى الكائن الذي يحتويه. أن أظهار الكائن للجين يدعى بالمظهر الخارجي 

لذلك كان على مندل التعرف على التركيب الوراثي  Genotypeالوراثية ذاتها فتدعى بالتركيب الوراثي 

 من خالل الشكل المظهري.

  ،وضع مندل قوانينه المعروفة 

ثية أن الصفات الوراثية تحدد بعوامل ورا  Law of segregationقانون أنعزال العوامل الوراثية القانون االول، 

تكون على شكل ازواج وعند تكوين الكاميتات تنعزل هذه العوامل عن بعضها حيث يحمل كل كميت واحد منها 

 ثم تعود هذه العوامل لتزدوج عند تكوين الخلية المخصبة

ويتوضح هذا القانون  Law of Independent assortmentقانون التوزيع الحر أو المستقل القانون الثاني، 

ويشمل على أن أي زوج من العوامل الوراثية تنعزل بصورة مستقلة عن لصفتين في وقت واحد من التضريب 

 جميع أزواج العوامل األخرى.

 

 :التحليل بالعوامل 

كان مندل أول من أستعمل الرموز للداللة على الصفات وعواملها فرمز للصفة السائدة بحرف كبير والصفة 

وف معينة بصفات خاصة بل كان يستعمل الحروف االبجدية بالترتيب، المتنحية بحرف صغير ولكنه لم يربط حر

أول من أستعمل الحرف االول من أسم الصفة السائدة كرمز لها والحرف نفسة صغيراً  Batesonكان باتسون 

ومساعدوه للكثير من الطفرات في حشرة الدروسوفيال جرى   Morganللصفة المتنحية. بعد أكتشاف موركان 

أشتقاق رمز الصفة من أسم الطفرة وقد أستعمل عدة اشكال من الرموز مثل )+( للبري السائد  وحرف  العرف على

 وغيرها من أشكال الرموز. -W Wصغير للمتنحي أو بشكل +

وتكون كاميتاته كلها  TTطويل( يكون رمز األب السائد الطويل  Xعلى سبيل المثال، عند تضريب نبات )قصير 

وتكون كاميتاته كلها من نوع واحد  tt. ويكون رمز األب المتنحي القصير Tعامل الطول من نوع واحد وتحمل 

ويعقب عملية التلقيح أتحاد كاميتات األب الطويل بكاميتات األب القصير وتنتج أفراداً  tوتحمل عامل القصر 

 . Ttخليطة تركيبها 

والنصف األخر  Tكاميتاته عامل الطول  وتكون كاميتات أفراد الجيل من نوعين متساويين عندما تحمل نصف

البيضة المخصبة الناتجة في كل حالة تكون نتيجة وبتلقيح نباتات الجيل االول ذاتيا فأن  tعامل القصر كاميتات 
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أو بالعكس وفي العادة يمثل ذلك  Tمع  tأما مختلفين  و Tمع  Tأو  tمن   tأتحاد كاميتين أما أن يكونا متماثلين 

 تي:على الوجه األ

  TT x tt   (Pاألباء ) 

  (t) (T)   (  Gالكاميتات )

  Tt      (   F1الجيل االول )

 (Tt) (Tt)  كاميتات الجيل االول 

 TT  Tt  Tt  tt   الجيل الثاني 

 طويل 3قصير :  1   النسبة المظهرية 

 طويل أصيل 1طويل خليط :  2قصير أصيل :  1   النسبة الوراثية 

للوراثة في ابسط حاالتها غير أن هناك العديد من الصفات أنحرفت عن النسب المندلية وظهرت  كانت دراسة مندل

 عدة حاالت كان لها تفسيراتها الخاصة.

 

  تفاعل الجيناتGene interaction  

أضافة الى ما تم وصفه عن وراثة مندل أو وراثة الصفات وفق قوانين مندل، فهنالك عدة حاالت تعكس وجود 

ين أثنين أو أكثر من الجينات في نفس الوقت. وأعتماداً على نوعية التفاعل، تتبدل أو تتحرر الصفات تفاعل ب

ً لذلك، رغم أن أساسيات قوانين الوراثة تبقى كما هي. أن هنالك قلة من الجينات تنتج تأثيراتها  المظهرية تبعا

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

  Allelic interactionتفاعل االليالت  -1

ينتج عن تفاعل االليالت لنفس الجين في الموضع الجينين ما يدعى بظاهرة التغلب أو التنحي التي سبق 

أو قيمة التركيب للتغلب درجات متعددة فقد يكون التغلب كامالً حيث يكون الطراز المظهري االشارة لها. أن 

ً للطراز المظهري أو قيمة التركيب المتغلب النقي أو أن يكون التغلب غير كامل. وقد  الغير متجانس مساويا

يحدد النمو السريع  Aمثالً أذا افترضنا بأن األليل  Over dominanceيكون هنالك حاالت فوق التغلب   

أي غير المتجانس أسرع نموا ويستمر  Aaيب الوراثي يحدد طول فترة النمو فبذلك يكون الفرد من الترك aو

 الذي فترة نموه طويلة.  aaالسريع النمو و  AAنموه لفترة أطول من التركيبين المتجانسين 

 

 

  non-allelic interactionالتفاعل غير األليلي  -2

عين في موضع جيني عندما يؤثر جينين غير أليلين على نفس الجزء أو الصفة في الفرد ويطغى تأثير اليل م

، عندئذ يدعى الجين الذي يطغى Epistasisعلى عمل اليل في موضع جيني أخر فيسمى ذلك بظاهرة التفوق 

أن التفوق ينتج عن تفاعل  Hypostaticوالجين الذي يطغى عليه بالجين المختفي  Epistaticبالجين المتفوق 
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على نفس الكروموسوم أو على كروموسومات اليالت في موضع جيني معين على أليالت موضع جيني أخر 

 .مختلفة

 تفاعل الجينات مع المحيط البيئة : -3

ان تكون أي فرد أو جزء منه يعتمد على ما يتم من تفاعالت فيزياوية وكيمياوية وأن الجينات هي عبارة عن 

رد ككل يعيش في وحدات كيمياوية وفيزياوية تعمل في محيط كيماوي وفيزياوي هو البروتوبالزم. كما أن الف

بيئة كيمياوية وفيزياوية في تركيبها العام لذلك لن يكون هناك بد من أن تتأصر بعض أعمال الجين ببعض 

 عوامل البيئة. ومن هذه العوامل، درجة الحرارة والتغذية والرطوبة والمواد الكيمياوية والهرمونات وغيرها. 

 


