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  العبورCrossing over: 

السؤال الذي يطرح نفسه األن هو كيف تنتج التكوينات الجديدة ان كان هنالك ارتباط بين الجينات للصفات المختلفة؟ 

ذكرنا سابقاً بأن الجينات تظهر خاصية األرتباط لكونها محمولة على نفس الكروموسوم لذا فأن التكوينات الجديدة  لقد 

وخالل هذه العملية تتبادل الكروماتيدات المتناظرة  crossing overللجينات المترابطة تتم خالل عملية تدعى العبور 

خالل األنقسام األختزالي األول، غير أنه يمكن أن يحدث في الخاليا  أجزاء متناظرة فيما بينها. عادة ما يحدث العبور

  الجسمية أيضاً.

أن العبور الذي يحدث خالل عملية االنقسام األختزالي يتم في مرحلة أنقسام الخلية عندما تتميز خيوط الكروموسوم  

ويرتبط كل كروماتيدين بما يسمى الجسم المركزي الى كروماتيدين أي يصبح كل زوج كروموسوم أربعة كروماتيدات 

وقد يحدث  Chiasmata. أن تبادل األجزاء المتناظرة بين الكروماتيدات يتم في مواقع تخصر وتصالب تدعى الكيازما 

تصالباً واحد أو أكثر ومن المهم معرفة أن نسبة تكرار حدوث العبور وتكوين أتحادات جديدة يعتمد على درجة االرتباط 

بين األليالت كما أن درجة األرتباط هذه تحدد بالمسافة بين األليالت المرتبطة وكلما زادت المسافة كلما ضعفت قوة 

 األرتباط وزادت نسبة تكرار العبور وحدوث التكوينات الجديدة وبالعكس.

 ويمكن تلخيص أهم المظاهر المهمة للعبور الوراثي وكما يلي:

 وتترتب المواقع الجينية على الكروموسوم بشكل طولي Locusسوم باللوكس يدعى موقع الجين على الكرومو -1

 يحتل اليال الجين موقعيهما على الكروموسومات المتشابهة -2

 يشمل العبور الوراثي على كسر كل من الكروموسومات المتشابهة )الكروماتيدات( وتبادل لألجزاء -3

لذا الدور التمهيدي األول من األنقسام الميوزي يحصل العبور خالل أقتران الكروموسومات المتشابهة في  -4

فأن العبور يحصل في مرحلة الرباعية بعد التكرار أي بعد تضاعف الكروموسوم بحيث يوجد لدينا أربعة 

 كروماتيدات لكل زوج من الكروموسومات المتشابهة.

 موقعين للجينات تتكون الكروموسومات التي لها توافقات جينية جديدة بحصول العبور في منطقة بين -5

 يزداد أحتمال حصول الكيازما بين الموقعين بزيادة المسافة بين الموقعين على الكروموسوم -6

 :تكرار الكيازما 

كلما كان طول الكروموسوم أكثر كلما كان عدد الكيازما أكبر وعادة لكل نوع من الكروموسومات ضمن النوع 

ن لحصول الكيازما بين مواقع جينية معينة حصائص الواحد خصائص مميزة وعدد معين من الكيازمات . أ

وأحتمال معينين فكلما كان الجينين متباعدين على الكروموسوم كلما كان هناك أحتمال أكبر في حصول الكيازما 

 بينهما وبالعكس كلما كان الجينين متقاربين كلما قل حدوث الكيازما.

ميتات األبوية واألتحادات الجديدة لتركيب معين حيث تتعلق أن معرفة تكرار الكيازما مفيد في معرفة نسبة الكا

نسبة الكاميتات ذات التركيب الوراثي الجديد مباشرة بتكرار حدوث الكيازما . نستطيع أن نتعرف على األتحادات 

 الجديدة في الكاميتات عند حصول العبور الوراثي بين الجينات المأخوذة بنظر األعتبار.
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بين جينين فأن نصف النواتج الميوزية فقط تكون من الشكل العبوري لذا فأن تكرار الكيازما عند حصول الكيازما 

 يكون ضعف تكرار النواتج العبورية

 

 الوراثية: الطفرة 

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

 من الطفراتيميز الوراثيون عادة نوعين 

 Chromosomal mutationطفرات كروموسومية  -1

 Point mutationطفرة محددة ضمن الكروموسوم  -2

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

النقطية فتعني تغير ضمن جزيئة ( الطفرة point mutationالنوع الثاني )طفرة محددة ضمن الكروموسوم 

ويستخدم أصطالح الطفرة من قبل الوراثيين ليقصد به هذا النوع بالتحديد. يمكن أن تنشأ الطفرات ذاتياً  DNAالـ

 أو عن طريق أستحداثها صناعياً.

 :مصادر الطفرات 

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

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

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

المواد الكيمياوية بأنواعه والثانية المعاملة ب Radiationتشمل على معاملتين رئيسيتين األولى األشعاع 

chemical mutagens يعتمد أختيار العامل المطفر على توفره ودرجة تأثيره ألحداث التغير .

 المطلوب.

 :أهم العوامل الصناعية المطفرة 

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

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

 ميشن سلفونيت

 أثيلين أمين

 أثيل مثيل سلفونيت

 داي أثيل سلفيت
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 :أشكال الطفرات 

 هناك أربعة أشكال للطفرات

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

 جزء منها.

ية في الكروموسومات: تشمل تغييرات في الكروموسوم الواحد مثل األنتقاالت واألنقالبات التغييرات التركيب -2

 والتضاعف والنقص الكروموسومي.

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

DNA   الجيني بأحالل قاعدة نايتروجينية محل أخرى.وبترتيب معين، يمكن أحداث التغير في التعبير 

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

 ألحداث تغيير سايتوبالزمي في أنواع المحاصيل.  Ethidium promideعادة مادة 
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  الوراثة السايتوبالزميةCytoplasmic inheritance 

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

مرة أن السايتوبالزم في خلية هذه الكائنات يحوي مادة وراثية مماثلة للمادة الوراثية الموجودة داخل نواتها ويمكن تميز 

 فولجن.  صبغة هذه المادة بأستخدام

 السايتوبالزم عن مثيله في النواة في: DNAيختلف 

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

 الكروموسومات في النواة

 واة.الن 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 والبالستيدات 

طة بجينات السايتوبالزم بالوراثة السايتوبالزمية وأجسام كولجي وغيرها. تسمى وراثة الصفات المرتب

(cytoplasmic inheritance وكذلك تسمى بالوراثة األمية )maternal inheritance أن ذلك يعود الى .

كون سايتوبالزم البيضة هو أكبر بكثير من سايتوبالزم الحيمن أو حبة اللقاح وبذا فأن سايتوبالزم األم في النبات  

 ألنسان عالباً ما يتحكم بصفات هذا النوع من الوراثة.والحيوان وا

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

 Bأو   Aسواء أعتبرنا   ABتعطي الجيل االول  Bمع الساللة  Aبالزم الجديد المختلف. أن تضريب الساللة السايتو

 aولنرمز له  A، غير أن سايتوبالزم الساللة reciprocal crossي األم أو األب أو ما يسمى بالتضريب المتبادل ه

وعليه فأن تغيير الساللة مرة أباً ومرة أماً سيعطي شكلين من أفراد  bولنرمز له  Bيختلف عن سايتوبالزم الساللة 

فيما يكون الثاني  Aثل في تلك الصفات )السايتوبالزمية( للساللة وبذا يكون األول مما AB-bأو  AB-aالجيل االول أما 

 . Bمماثالً في الصفات للساللة 

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

 ا هو موضح في التهجينات التالية:السايتوبالزمية ما وجد في نبات الذرة الصفراء في صفة الورقة المخططة وكم

 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:  

 ء االوراق: نباتات مخططة االوراق: نباتات بيضاء االوراق  نباتات خضرا الجيل االول: 

 بنسب مختلفة غير ثابتة لكل مظهر   
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هنالك مثال أخر مشهور جداً في طبيعة لفات القوقع )الحلزون( الى اليسار أو اليمين او يمكن القول بأتجاه عقرب 

فيما تظهر اللفة عكس  ddاعة بوجود الجين الساعة أو بأتجاه معاكس لعقرب الساعة حيث تظهر اللفة مع عقرب الس

لفاتها مع عقرب  Ddفأن الذرية تكون  ddمع أنثى  DD. أذا أجرينا تزاوج ذكر DDعقرب الساعة بوجود الجين 

تكون لفاتها عكس عقرب الساعة، ويعود ذلك الى  Ddفأن الذرية  DDمع أنثى  ddالساعة فيما لو تم تزاوج بين ذكر 

م األم الذي يغير الصفة بحيث تظهر الذرية كما هو الحال في األم وال عالقة لألب في تغييرها طالما تأثير السايتوبالز

ثم يتغير فعل الجين، األنثى مغايرة له. من الجدير بالذكر ان تأثير السايتوبالزم في هذا المثال يستمر لجيل واحد فقط 

ر أي أن فعل الجينات فيها يشبه فعل جينات النواة، أي من جهة أخرى هنالك صفات سايتوبالزمية تتوارث بشكل مستم

 أنها ذات قدرة على أستعادة وجودها في الذريات الالحقة وبأستمرار.

 تسمى الجينات الواقعة في السايتوبالزم بعدة تسميات منها: 

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

 في الوراثة السايتوبالزمية أنها ليست من الضروري أن تنعزل وفق النسب المندلية في االجيال الالحقة بعد التزاوج

 :البالستيدات 

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

الثة مظاهر في االوراق هي خضراء أو بيضاء أو مبقعة )خضراء . يعطي هذا النبات ث1909وذلك في عام 

وبيضاء( وذلك على أفرع مختلفة لنفس النبات!!. أذا تم التزاوج بين أزهار فرع أخضر األوراق 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 مع فرع من أي لون أخر فأن 

لون لألوراق وبذا تموت هذه النباتات ألنها ال تمتلك الكلوروفيل. أن ذلك يعود الى الذرية كلها تكون بيضاء ال

 لى األجيال الالحقة.وجود جينات في البالستيدات تتحكم بهذه الصفة وتستمر ا

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

 بفعل جينات البالستيدات.

 

 :المايتوكوندريا 

نواة. أوضحت لم تكن المعلومات الوراثية حول الفعل الوراثي للمايوكوندريا معروفة مثل معرفة فعل جينات ال

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

المسيطرة على هذا النوع من العقم في نباتات عدة محاصيل منها زهرة الشمس والذرة الصفراء والبيضاء وغيرها. 

ج هجن جديدة من هذه المحاصيل وغيرها بأعتماد ظاهرة العقم الذكري لقد تمت األستفادة من هذه الظاهرة في أنتا

السايتوبالزمي. أن ذلك يخلق تغايرات وراثية جديدة بأعتماد جينات السايتوبالزم )المايتوكوندريا( في أنتاج سالالت 

ً ذات قدرة أعلى ألنتاج قوة الهجين.  متباعدة وراثيا
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زمي في زهرة الشمس مثالً يسيطر عليه زوج واحد من الجينات في لقد عرف أن قوة العقم الذكري السايتوبال

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

الصفراء عقم ذكري يسبب ظهور نصف حبوب اللقاح وجود أكثر من حالة واحدة من العقم. هنالك مثالً في الذرة 

عقيمة ونصفها خصب في الجيل الناتج من تضريب أم عقيمة مع أب خصب )في النواة( ويسمى هذا النوع من 

وفي أن نفس التزاوج المذكور يعطي كافة نباتات  sporophytic، أما النوع االخر فيسمى gametophyticالعقم 

ً )وراثياً( أما أذا كا ً نقيا ً وأذا كان األب خصبا ن األب غير نقي فتعطي الذرية نصف نباتاتها الذرية خصبة وراثيا

 عقيمة والنصف األخر خصبة.

 

    


