
 



   1ظشح ًؾبانٕساصخ                                                                                                                    ان

 انًمذيخ

انًبظٛخ ثغشػّ كجٛشِ خالل انغٍُٛ ًَب ٔرطٕس ػهى انٕساصخ يٍ انؼهٕو انؾذٚضخ ٔلذ ٚؼذ      
ٔلذ ايزذد فشٔػّ انٗ عًٛغ ؽمٕل ػهٕو انؾٛبح رمشٚجب اربػ انزخصص انًزُٕع  فٙ انٕساصخ 

يشكضاً يزمذيب فٙ انٕلذ انؾبظش ظًٍ ػهٕو انؾٛبح ؽٛش آَب رشرجػ يؼبً انٗ اؽزالل 
خالنٓب ْزا انشثػ ثٍٛ انؼهٕو ربثؼبً يٍ رفبػم انًغزٕٚبد انًخزهفخ نهٕساصخ انزٙ رؼًم ٔكبٌ 
يٍ عضٚئبد انخالٚب يشٔساً ثبنًشاؽم انزطٕسٚخ نهكبئٍ انؾٙ انٗ يغبيٛغ انكبئُبد اثزذاء 
 .انؾٛخ 

االؽٛبء انًخزهفخ يٍ ؽٛش اٌ انكبئٍ ٕٚنذ ثٍٛ  ػهى انٕساصخ يٍ انًالؽظبد انجغٛطخ ثذاء     
انضيٍ ؽم يؾم ْزِ انًالؽظبد انجغٛطخ انؼذٚذ يٍ االعئهخ ٔثًشٔس كبئُبً ؽٛبً يشبثٓبً 

ٔاإلعبثخ ػٍ ْزِ االعئهخ ٔٚزى ػٍ . ٔانزٙ رذٔس ؽٕل يبْٛخ انًبدح انٕساٚخ ٔكٛفٛخ رٕاسصٓب 
 .غشٚك ػهى انٕساصخ 

ثٍٛ اعٛبل انكبئُبد انؾٛخ انصفبد انزٙ رُزمم انؼهى انز٘ ْٕ   Genetics : فؼهى انٕساصخ  
ٔثصٕسح ادق ٚزُبٔل ػهى انٕساصخ انذساعبد ؽٕل يبْٛخ انًبدح انٕساصٛخ ٔكٛفٛخ اَزمبنٓب ثٍٛ 

االعٛبل انًزؼبلجخ ٔرأصٛش ْزِ انًبدح ػهٗ انكبئٍ انؾٙ ٔاعٛبنّ ٔعُطك ػهٗ ْزِ انًٕاد 
 .    Genetic materialانٕساصخ ثبنًبدح انٕساصٛخ 

اٌ االعبط انًٕؽذ فٙ انٕساصخ ْٕ ايكبَٛخ دساعخ انًبدح انٕساصٛخ رؾذ يغزٕٚبد يخزهفخ 
يٍ ٔعٕدْب ٔلذ عبًْذ انؼهٕو االخشٖ انًخزهفخ فٙ سلذ ػهٕو انٕساصخ ثًؼهٕيبد عذٚذح 

فزؾذ ايبو انٕساصٍٛٛ افبلبً ٔاعؼّ نهجؾش شًهذ عًٛغ انكبئُبد انؾٛخ يٍ اثغػ إَاػٓب 
 . انُجبرٛخ ٔانؾٕٛاَٛخ ٔاالَغبَٛخ ثبَٕٞاع ْٔٙ انفبٚشٔعبد ٔانجكزشٚب يشٔساً 

 

 



 :مقدمة تاريخية 

 

يٍ  Gregory Mendelثذأ ػهى انٕساصخ انؾذٚش ػُذيب اكزشف انؼبنى انشاْت 

دساعزّ ػهٗ انجبصالء لٕاٍَٛ انزٕاسس انًغًبح ثبعًّ َٔبدٖ ثزؾكى ٔؽذاد ثذائٛخ 

ثبنصفبد انًزٕاسصخ ٔاٌ ْزِ انٕؽذاد رُزمم ثٍٛ االعٛبل ثبَزظبو يزغبَظ ًٔٚكٍ 

ٔانزٙ ٚغت اٌ  Geneاٌ رذػٗ يضم ْزِ انٕؽذاد ثبنٕؽذح انٕساصٛخ أ انغٍٛ 

 :ٚزٕفش فٛٓب ششغٍٛ اعبعٍٛٛ ًْب 

رزٕاسس ثٍٛ االعٛبل ثصٕسح اٌ نكم عٍٛ َغخخ ؽمٛمٛخ يٍ ْزِ انٕؽذح آَب -1

 .انطجٛؼٛخ 

 .انؾٕٛٚخؽبيهٓب ثًؼهٕيبد ػٍ انزشكٛت ٔانٕظٛفخ ٔغٛشْب يٍ انفؼبنٛبد رغٓٛض -2

ؽزٗ يُزصف انمشٌ انضبيٍ ػششح كبٌ عًٛغ انؾٛبرٍٛٛ ٚؼزمذٌٔ ثؼذو اَزمبل انًبدح  

 Spontaneous generationانجٕٛنٕعٛخ ثٍٛ االعٛبل ٔٚؼزمذٌٔ ثبنُشٕء انزارٙ 
 .فٙ انؼذٚذ يٍ انكبئُبد انؾٛخ يٍ رٕافمبد يؼُٛخ يزفغخخ 

 



يفٕٓو انُمم انًغزًش نهًبدح انؾٛخ ثٍٛ االعٛبل عؤاالً يًٓبً ْٕٔ يبْٙ انمٗ         

 ؟غجٛؼخ انغضء انطجٛؼٙ انًُمٕل يٍ االة ٔغشٚمخ اَزمبنّ

  

انكبئٍ انؾٙ انًزكٌٕ يٍ خالل ػًهٛخ انزكبصش اٌ (  (Aristotoleافزشض     

يٍ انجٛعخ ٔػهٗ انشكم   ( Substance ) انغُغٙ ٔٚؾصم ػهٗ انؼُصش 

Form    ٍصى كبَذ ُْبن فكشح يؤٚذح يٍ لجم ػذد يٍ .انغبئم انًُٕ٘ ي

انجٕٛنٕعٍٛٛ رمٕل ثبؽزٕاء اؽذ انخالٚب انغُغٛخ ػهٗ كبئٍ ؽٙ يزكبيم ثصٕسح 

ْزا انًخهٕق انًصغش ٚؾزبط انٗ ثؼط ٔاٌ  ) (Preformationيصغشح 

انًغزٚبد انعشٔسٚخ إلَؼبشّ اال اٌ ْزا انًخهٕق انًصغش نى ٚالؽع ٔالؼٛبً 

 .. انزارٙثبنًمبسَخ يغ فكشح انُشٕء 

 



 لجم يٍ  Genetics ٔساصّ كهًخ اعزؼًبل الزشاػ 1900 ػبو يُذل رغبسة اكزشبف ثؼذ     

  ػبو ثبسٚظ فٙ ٔانًُؼمذ نهزٓغُٛبد انضبنش انًؤرًش فٙ  Bateson ثبرغٌٕ انجشٚطبَٙ انؼبنى

 ثٍٛ انزشبثّ دسعخ ٚذسط أ ٚجؾش انز٘ انؼهى ثبَّ(Genetic)   انٕساصخ ػهى ٔٚؼشف 1906

 انزٙ انطشق يؼشفخ ٚغت انٕساصخ ػهى ٔنُفٓى . لشاثّ ثصهخ ثؼعٓب يغ انًشرجطخ االفشاد

 يفشدِ خهّٛ يٍ ؽٛبرّ ٚجذأ انؾٙ فبنكبئٍ . رارٓب ػهٗ انؾٛخ انكبئُبد ْزِ رؾبفع ثٕاعطزٓب

 ٔاالخش االة يٍ اؽذًْب (كًٛزٍٛ) عُغٛزٍٛ خهٛزٍٛ ارؾبد َزٛغخ عبءد )  Zygote صاٚكٕد)

 ثٍٛ رالؽع انزٙ ٔاالخزالفبد انكًٛزٍٛ ْبرٍٛ رٕاسس  َزٛغخ انٕساصٛخ انًبدح ٔركٌٕ االو يٍ

 ػهٛٓب ٚؾصم ٔانزٙ انٕساصٛخ انًبدح عججٓب ْٔزِ رشكٛجّٛ اخزالفبد ركٌٕ اٌ ايب انؾّٛ انكبئُبد

 انُظش ثغط انؾٙ انكبئٍ ٚؼٛشٓب انزٙ انظشٔف عججٓب ْٔزِ ثٛئٛخ اخزالفبد أ اثبئٓى يٍ االفشاد

   .انٕساصٛخ يؾزٕٚبرٓب فٙ رشجًٓب ػٍ

نمذ اصجؼ ػهى انٕساصخ فٙ انٕلذ انؾبظش يٍ انؼهٕو انزطجٛمٛخ فذساعخ ٔساصخ االؽٛبء ٔخبصّ 

اٌ انفشض يٍ دساعخ . انُجبربد ٔانؾٕٛاَبد االلزصبدٚخ رٓٙء عجم رؾغٍٛ اَزبعٓب كًب َٕٔػبً 

انٕساصخ ْٕ سفبْٛخ االَغبٌ ٔرٕفٛش ؽٛبح ٔيغزمجم افعم نّ ػٍ غشٚك رؾغٍٛ انغُظ انجشش٘ 

 َفغّ نٛصجؼ يٍ عًٛغ انٕعِٕ اكضش يالئًّ نهجٛئخ انزٙ ٚؼٛشٓب فٛٓب 



ػهى رغشٚجٙ ٚؼزًذ ػهٗ اعضاء انزغبسة ٔرؾهٛم َزبئغٓب العزخالصٓب انٕساصخ      

ٔنؼهى انٕساصخ ػاللّ كجٛشِ ثبنضساػخ ؽٛش اٌ ػهٕو رشثٛخ , ؽمبئمّ َٔظشٚبرّ يُٓب 

انُجبد ٔانؾٕٛاٌ ٔانزٙ رٓذف نهؾصٕل ػهٗ عالالد يؾبصٛم اكضش يالئًّ 

نظشٔف يؼُّٛ ٔصبثزّ ٔساصٛبً نزكزشف افعم غزاء ٔاكضش اَزبط ٔاعزؼًهذ َظشٚبد 

ػهى انٕساصخ اٚعبً فٙ انًمبٔيخ انجٕٛنٕعٛخ نٝفبد انعبسح ٔاعزُجبغ عالالد َجبرّٛ 

 .يمبٔيّ نكضٛش يٍ اٜفبد 
      

 ولوان بذاته مجال منها كل وٌحدد فروع الى الٌوم الوراثة علم تشعب وقد   

 التقلٌدٌة الوراثة فهناك الحٌة المادة طبٌعة وهو واحد شًء عن تبحث جمٌعها

 المعتمدة التربٌة تجارب طرٌق عن للصفات الوراثً السلوك بدراسة تهتم التً

 ووراثة اإلشعاعٌة والوراثة الخلوٌة الوراثة وكذلك اإلحصائٌة البٌانات على

  الفسٌولوجٌة والوراثة الجزٌئٌة والوراثة المجهرٌة االحٌاء ووراثة العشائر
 الصفات وراثة الى اضافه الوراثٌة والهندسة (البشرٌة الوراثة) االنسان ووراثة

 .الحٌه الكائنات فً الكمٌه



 :.بعض االحياء المفيدة في التجارب الوراثية صفات 

ُْبن عزّ يٍ انصفبد انًًٓخ انٕاعت رٕفشْب فٙ انُجبربد أ انؾٕٛاَبد نغشض 

 :.يالئًزٓب نهذساعبد انٕساصٛخ انًًٓخ ْٙ 

 ـ التباٌن 1 

 ال وكمثال المختلفة الصفات من عدد فً المنتخب الحً الكائن ٌتمٌز ان ٌجب  
 البشر جمٌع كان اذا االنسان فً الجلد لون وراثة عن شٌئا   نتعلم ان ٌمكننا

 كما كبٌرا   الواضحة الصفات عدد كان كما عامه وبصوره اللون فً متشابهٌن
 . افضل الوراثٌة للدراسة النوع استعمال فً اكثر الفائدة كانت

 التزاوج المنتظم ـ 2

الدراسة المنتظم للكائن الحً اسهل بكثٌر فٌما اذا استطعنا السٌطرة تكون    
على عملٌة التزاوج من خالل انتخاب السالالت األبوٌة لهدف معٌن واالحتفاظ 
بسجالت دقٌقه عن النسل لعده اجٌال فكائنات مثل الفئران ، ذبابة الفاكهة ،الذرة 

احسن ماده وراثٌة لغرض  Neurosporaالصفراء ،عفن الخبز االحمر 
الدراسة بالمقارنة باإلنسان والذي ٌعتمد فً هذه الحالة غالبا  على تحلٌل النسب 

Pidigree Analysis  او دراسة الصفات التً تظهر فً سالله عائله لعدة اجٌال
 .سابقه 

 



   عذٚذِ ارؾبداد ركٍٕٚ ػهٗ انًمذسح  ـ3

 نهصفبد عذٚذِ الرؾبداد عجالً  ُْبن كبَذ ارا انُٕع فٙ انٕساصٙ انزؾهٛم ػًهٛخ رغٓم     

 ظٕٓسْب يغ انصفخ ظٕٓس يمبسَخ فٙ انغذٚذح االرؾبداد ْزِ رغًؼ ٔاؽذ ؽٙ كبئٍ فٙ اٞثٕٚخ

 يٍ انؼذٚذ خالل يٍ ( ٔاالصسق انمٕٓائٙ انؼٍٛ نٌٕ , ٔانمصش انطٕل صفخ يضم) اخش ثشكم

  انغُغٙ انزكبصش كُزٛغخ انغذٚذح االرؾبداد ْزِ يضم ٚؾذس االؽٛبء يٍ كضٛش فٙ) االعٛبل

Sexual reproduction  ٘انغُغٛخ انخالٚب يٍ اصٍُٛ ارؾبد ٚزعًٍ ٔانز  Gametes ٍي 

 ْٙ انغذٚذح نالرؾبداد انغُغٛخ انطشٚمخ اٌ  Zygoteانًخصجخ انجٛعخ نزكٍٕٚ يخزهفٍٛ اثٍٕٚ

 انجكزشٚب يضم انٕاغئخ االؽٛبء يٍ انؼذٚذ فٙ ٔرؾذس انؼهٛب ٔانُجبربد انؾٕٛاَبد صفبد يٍ

 ٔانُمم Conjugation  انزضأط نؼًهٛخ كُزٛغخ انغذٚذح االرؾبداد ٔرؾذس ٔانفبٚشٔعبد

 خعشٚبً  رزكبصش انزٙ االؽٛبء فبٌ اخشٖ عٓخ ٔيٍ  Transduction انٕساصٛخ نهًبدح انًؾذد

Asexually orregetatively  ٚشًم ٔاعبعبً  انغذٚذح االرؾبداد ػٍ يؼهٕيبد رؼطٙ ال 

 انزٙ انزغّ انخالٚب ٔػهٗ  Spores ثبنغجٕساد رذػٗ يخصجّ خالٚب ػهٗ عُغٙ انال انزكبصش

  انؼزس٘ انزكبصش ػًهٛخ خالٚب أيٍ (غؼى أ لهى) ٔاؽذ اة يٍ َبرظ عضء ْٙ

parthenogenesis  يخصجّ غٛش ثٛعّ يٍ انكبئٍ ُٚشأ ؽٛش Unfertilized egg  كًب  

 ٞغشاض انغذٚذح االرؾبداد ركٍٕٚ غشٚمخ انٗ َؾزبط اَُب انؼًٕو ٔػهٗ انؼغم َؾم ركٕس فٙ

 . انذساعخ



   انؾٛبح دٔسح لصش ـ4

 ثٍٛ لصٛشِ ؽٛبح دٔسِ رٔ انًُزخت انكبئٍ كبٌ ادا انٕساصٛخ انًؼشفخ رغٓم    

 ٕٚو 31 ؽًم ٔفزشح اعبثٛغ 5-6 فزشح فٙ عُغٛبً  رُعظ انزٙ ٔانفئشاٌ االعٛبل

 رصم ؽًم ٔفزشح عُّ 8-16 فزشح خالل عُغٛبً  ُٚعظ انز٘ انفٛم يٍ فبئذح اكضش

 ٔاعؼّ ثصٕسِ اعزؼًهذ Drosophila انفبكٓخ رثبثخ ٔثبنًضم رمشٚجبً  عُزٍٛ انٗ

 انجكزشٚب ايب . انفصم فٙ اعٛبل 5-6 رؼطٙ آَب ار انٕساصٛخ االثؾبس فٙ

 .(دلٛمّ 20) عذاً  لصٛشِ ؽٛبح دٔسِ فهٓب ٔانفبٚشٔط

  

   االثُبء يٍ كجٛش ػذد ـ5

 كجٛش ػذد ثإَزبط انًُزخت انكبئٍ ارغى ارا كضٛشاً  انٕساصٛخ انذساعبد رزغبسع    

 ال انزضأط فصم فٙ ٔاؽذاً  ػغالً  رؼطٙ انزٙ فبٞثمبس انٕاؽذ نهزضأط االثُبء يٍ

 فٙ االالف انٗ ٚصم انز٘ االثُبء ػذد يٍ ثبنًمبسَخ كبفّٛ يؼهٕيبد رؼطٙ

 . ٔانفئشاٌ ,انجكزشٚب, انفبكٓخ رثبثخ فٙ االؽٛبٌ ثؼط



 اداسح انكبئٍ انؾٙ يٍ انُبؽٛخ انؼهًٛخ عٕٓنخ  -6

 ركبنٛف ثمهّ انزغبسة فٙ انًغزخذو انُٕع رؼشف اٌ ٚغت انؼهًٛخ انُبؽٛخ يٍ   

 انجكزشٚب يٍ ثبنًمبسَخ انًغبل ْزا فٙ فبئذح الم فبنؾٛزبٌ ٔادايزّ انزشثٛخ

 . ٔانفبٚشٔط


