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 ةالتغايرات الوراثي

الصفات ودراساتها يعتبر من االمور الهامه بالنسبه لمربي النبات و ال بد من  ةورات نا

تتبع  ةكم بها عدد قليل من الجينات وعادالتمييز بين وراثه الصفات البسيطه والتي يتح

ليه و دراسه الصفات المعقده وغير البسيطه والتي يتحكم بها دفي دراستها القوانين المن

 عدد كبير من الجينات ويطلق عليها الوراثه الكميه

 :لعده عوامل منها ةت نتيجأنش ةالوراثي التغايرات 
  Selection االنتخاب 
  Hybridizationالتهجين 
   Mutation الطفرات الوراثيه 

 
م لحد االن يهت االنتخاب منذ اقدم العصور والزال ةقام االنسان بعملي: االنتخاب 

منها لغرض زراعتها في المواسم القادمه وقد استمر بالنباتات الجيده الخذ البذور 

وتحسين النبات ويطلق عليها االنتخاب  ةفي استخدام هذه الطريقه في تربي االنسان

من النباتات لغرض  ةوهو اختيار مجموع(   Artificial selection االصطناعي

الحصول على محصول جيد منها من مجتمع خليط بتركيبه الوراثي حيث انها افراده 

                                              اما النوع الثاني من االنتخاب  .غير متجانسه 

والذي يعتبر مصدرا مهما في تطوير   Natural selection هو االنتخاب الطبيعي

الظروف المناخية  النباتات حيث ان هذه النباتات نمت وتطورت في بيئه جعلتها تقاوم

يئه هذا وان الكثير من االختالف اما النباتات الضعيفه فلم تستطيع العيش في هذه البلها 

 .ةالى ظهور انواع واصناف عديد ةباالضاف تخابلالن ةظهرت نتيج

 

  Hybridizationالتهجني 
 
ما عن قد يحصل التهجين طبيعيا بين النباتات للحصول على نبات جديد يختلف تما    

وقد يكون التهجين اصطناعيا ويتم بنقل , حدهما او كليهما االباء او قد يكون مشابه ال

م النبات االخر الحداث االخصاب بين االبوين سحبوب اللقاح من نبات معين الى مي

  .والتحسين ةفي برامج التربي ةمل في اغراض مختلفصول على هجين يستعللح
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    Mutationالطفرات الوراثيه 
 

يمكن تعريف الطفره الوراثيه بانها التغير المفاجئ او التغير الذي يحصل في      

نات العوامل المسؤوله عن يجالوتعتبر .تركيب الجينات الموجوده على كروموسومات 

ه التركيب الوراثي للكائن الحي او جزء منفالطفرات قد تغير  ظهور الصفات الوراثيه 

نتج حيث يمكن ان ي ةفي تطور الكائنات الحي ةاساسي ةوتعتبر الطفره الوراثيه عملي

 ةجدا فقد تحدث الطفر قليلان حدوث الطفرات  .سابقا ةعنها صفه جديده لم تكن موجود

  Mutagensاو يمكن احداثها صناعيا باستعمال المطفرات  ةفي الطبيع ةتلقائي ةبصور

  Gamma – raysكاما  او اشعه X- RAYS ةالمختلف مثل االشعاع بانواعه

على الطفرات التي  ةواد الكيمياويه وتوجد بعض االمثلالى العديد من الم ةباالضاف

وكان  (dwarf)قزم  البيضاء ةن الذرم ةفي الطبيعه فقد ظهرت نباتات قصيرحدثت 

لها تاثير كبير على انتاج هذا المحصول حيث اصبح من السهل اجراء الحصاد 

اغلب الطفرات تكون عاده من النوع الغير مرغوب والطفرات الناتجه عن  .الميكانيكي

 باالضافة الى ان تكرار الطفرات المفيدة قليلة جداهذا منها مميت االشعه كثيره وقسم 

 .الزال مشكوك فيهحصلت فيه طفرة وراثية استقرار النبات الطافر الذي وان 

تربية وتحسين النبات حيث تساهم في الطفرات الجينيه ذات اهميه في بصوره عامه ف 

 منالى كل  ةفي تطور النبات باالضافذات اهميه عملية ايجاد تغايرات وراثية جديدة 

ما قام به  ةالوراثيتمت بخصوص الطفرات  التي اهم الدراساتاالنتخاب والتهجين ومن 

عرض  ثرات حيففي حقل المطمن اهم الباحثين  stadlerويعتبر   Mullerمولرالعالم 

وحصل على طفرات وراثيه واستنتج من  Xبذور الشعير بعد انباتها الى اشعة اكس 

 .تزداد بزياده تركيز االشعاع ةالوراثيبان نسبة الطفرات  ذلك
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 النبات ةتربي  التي ختص ةليد املنالقوانني

 

  Law of segregationقانون مندل االول قانون االنعزال احلر 
 
ينص القانون على ان العوامل الوراثيه المزدوجه في الفرد تنعزل بعضها عن بعض  

 .وج بعمليه االخصاب عند تكوين الفرد الجديددعند تكوين الخاليا التناسليه ثم تعود فتز
وته وكان كل منهما في استنادا الى ذلك عند اختالف فردين في زوج من الصفات المتفا 

 لمتنحيه بينما تظهر ه فان احدى تلك الصفتين تختفي في الجيل و هي الصفه اوحاله النقا
 
 

في  لبهغه والمتان المتنحيلبه ثم تظهر الصفتان االصليتغوهي الصفه المت ةالصفه الثاني
المندلية على وهنا يمكننا بيان سير التجارب  .متنحي 1 :متغلب  3 ةبنسب الجيل الثاني 
 .قانون االوللل اطبق الوجه التالي 
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   Law of independent assortment قانون مندل الثاني
 
يسمى قانون التوزيع الحر او قانون الترتيب المستقل و نصه اذا اختلف الفردان في  

 عزاالانكل زوج من العوامل ينعزل  الصفات المتضاده فان فرديكثر من زوجين او ا

ل زوج منها ك تاوتظهر صف. تكون االمشاج عند الزوج االخرفردي مستقال من انعزال 

 .ةوفيما يلي شرح للقانون بطريقه الرموز الوراثي 9:3:3:1 في الجيل الثاني بنسب

مع نبات اخر ذو بذور   YYRR اريد تهجين بين نباتين احدهما بذوره صفراء ملساء

 :وكانت نتائج تضريبات الجيلين االول والثاني كما يلي yyrr خضراء مجعدة
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كما موضح  91 جيل سته عشر فرداالفي ذلك  ةاالفراد الناتج ةمجموع ذلكتكون عند 

 مجعدةبذور  3صفراء اللون مجعده  3 ملساءمنها ذات بذور صفراء اللون  1في اعاله 

وللتاكد من كون  . 9:3:3:1 خضراء مجعده والنسب المندليه تكون 9و خضراء اللون 

 تضريب نباتات الجيل ب ذلكباستخدام التضريب االختباري  فانه يمكن االنعزال حر

 
 

 نتائج كونتالب الذي يحمل الصفات المتنحيه ومع احد االبوين وعادت ا F1االول 

 9:9:9:9التضريب كما يلي 
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 Gene Action الفعل اجليني
 
 ةالتراكيب الوراثي لتعرف على عمل الجينات في السالالت اوباالنبات يهتم مربي    

في مادة التربية الجينات  علف ةي تدخل في برنامج التربيه الن معرفالتو التي لديه
اي برنامج من  ةولقد وجد ان مدى فعالي ةيه اختبار طريقه التربيه المناسبيترتب عل

 ةلجينات في مواد التربيه الداخلعمل ا ةيتاثر بدرجه كبيره بواسطه كيفي ةبرامج التربي
 :ويمكن توضيح عمل الجينات كما يلي هفي

 

    Dominant Gene Action السائد للجني  تاثري - 1

يل لاالعلى تاثير االليل ليالت الجين الواحد حيث يغطي تاثير يظهر هذا التاثير بين ا 

تكون ذات شكل مظهري  Bb و BB ةالتراكيب الوراثيف .في نفس الموقع الجيني االخر

مظهري اخر وهنا يكون التركيب  شكلذو يكون  bb ما التركيب الوراثيواحد بين

  Bاذا كان االليل  BB التركيب الوراثيالى اقرب في شكله المظهري  Bb الوراثي

عباره   Bbالسياده تامه فتكون صفات التركيب الوراثي اما اذا لم تكن b سائداعلى االليل
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وهنا   bb , BB ينالخارجي بين التركيبين الوراثيعن حاله الوسط من حيث المظهر 

صعبا يكون عمل مربي النبات . يكون فعل الجين عباره عن تاثير اضافي و ليس  سائدا 

ها السياده كامله وذلك ه تكون فيلصفيب وراثيي معين وكنسبيا في حاله االنتخاب لتر

 .لتركيب الوراثيل الظاهري ال يكون انعكاسا تاما لكون الشكل

 

 
 

 

  Additive Gene Actionالتاثير االضافي للجين  -2

وعلى سبيل المثال لو تم   Dominance  يظهر هذا التاثير في حاله غياب السياده   

وكان تاثير  سم 01طولها  TTه و سالله طويل سم 01طولها  tt هرقصيساللة تهجين 

ساللتين و يكون طول التكون وسطا بين  Tt الجين تجميعي فان نباتات الجيل االول

شكل المظهري له تاثير خاص به وال اليل  من الواضح ان كل.  سم 01السالله الجديده 

لصفه معينه فانه يكون عباره عن مجموعه التاثيرات االضافيه للنبات او السالله و

للجينات المسؤول عن هذه الصفه وبذلك فان الشكل المظهري يكون عباره عن انعكاس 

 .وراثي معين  وهذا بالتالي يسهل عمليه االنتخاب لتركيب اثيتركيب الورلل تام
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   dominane -overالسياده الفائقه   -3
 
فيها الجيل االول علي احسن االبوين فيالحظ ان الجيل االول  يتفوقهي الحاله التي و   

  AA يتفوق على احسن االبوين في الصفه وهو االب الذي تركيب  Aa الذي تركيبه

في ظهور  وعند وجودهما معا يؤدي الى زيادة  a و A بينتداخل بمعنى اخر فانه يوجد 

على حصول ة الالفائق السيادةانه من الصعب جدا في حاله الصفه تحت الدراسه علما ب

  .لصفه االكثر وضوحال اصيل ثيراوتركيب 
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