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ن مندل المقدمة                                                                            قواني 

  

 Gregor Mendel   

  

ب نبات البازالء ذات البذور المدورة والفلقات الصفر  ن بدال من صفة واحدة ، فضن ثم قرر اجراء تجارب لمعرفة امكانية توارث صفتي 
 ، فاكتشف ان جميع الجيل الول تحمل نباتات ذات بذور مستديرة وفلقات صفر. وعند مع نباتات حاملة لبذور مجعدة وفلقات خضن

يب افراد الجيل االول ذاتيا ، وجد ان تسعة نباتات من كل  (،  16تضن ن ن سائدتي  نبات تحمل بذور مستديرة وفلقات صفر )وتمثل صفتي 
( ، وستة ن ن متنحيتي   ونباتا واحدا ذا بذور مجعدة وفلقات خضن )ويمثل صفتي 

نت ثالثة منها ذات نباتات تحمل كل منها صفة سائدة وصفة متنحية ، حيث كا
بذور مستديرة وفلقات خضن ، والثالثة الباقية ذات بذور مجعدة وفلقات صفر 
، وهذا استنتج مندل ان وراثة لون الفلقة لم يتأثر بشكل سطح البذرة ، كما ان 

ي لسطح البذرة لم يتأثر بال لون ، وقد استمر مندل بدراسة وراثة المظهر الخارج 
ي 
 الجدول صفات اخرى لنبات البازالء ، وبلغ هذه الصفات سبعا كما هو موضح فن

ي ادناه  ابحاثه ، والتر
ي دفثر

ة االف تجربة سجلها فن . ولقد اجرى مندل اكثر من عشر
 ال زالت محفوظة حتر االن. 

 واستخلص مندل النتائج االتية من تجاربه:    

ي   .1
 كل صفة وراثية ، احدهما سائد واالخر متنحيتحكم عامالن فن

ن أو عامل سائد واخر متنح.  .2 ن سائدين أو متنحيي   يمكن للنبات وراثة عاملي 

 توزي    ع العوامل السائدة او المتنحية يخضع للصدفة فقط.  .3

ي الجيل  .4
 االول مما يجعل النبات شبيها بأحد األبوين. تظهر العوامل السائدة فقط فن

ي لصالح العوامل السائدة ، وتكون نسبة النباتات النقية اىل  1:3والعوامل المتنحية تظهر العوامل السائدة  .5
ي الجيل الثانن

فن
 .  2:1النباتات الهجينة السائدة 

 
 : ي
ي يمكن تلخيصها فيما يأنر ي الوراثة ، التر

 وبعد اسخالص هذه النتائج وضع مندل نظرياته فن
 يتحكم بكل صفة وراثية زوجان من العوامل.  .1

ة. ينتقل كل  .2  عامل من جيل االباء اىل جيل االبناء كوحدة مستقلة غث  متغث 

ن لتكوين بيضة مخصبة ،  .3 يحتوي كل كميت )ذكري أو انثوي ( عامال مفردا واحدا )سائدا او متنحيا( ، وعند اتحاد كميتي 
ي البيضة المخصبة

 . فان كل عامل يتحد مع العامل المماثل له الحامل للصفة نفسها ، فيصبح عامالن فن

ن من العوامل .  .4  كل خلية جسمية تحتوي زوجي 

   

ن   Gregor Mendelاجرى مندل  ي حديقة الدير عىل نبات  1864-1854تجاربه الوراثية بي 
فن

يبه بسهولة مع وضوح صفاته ، فضال عن حمله  البازالء حيث اختاره لكونه نبات حوليا ويمكن تضن
 .  ازهارا كاملة تحوي اعضاء التأنيث واعضاء التذكث 

ة وذات الفلقة الصفراء بذات الفلقة  ن الساللة الطويلة بالقصث  وبدأ مندل اوىل تجاربه بتهجي 
اء ، فاكتشف ان جميع افراد الجيل االول كانت نباتات طويلة ذات فلقات صفر، وعندما  الخضن

ي وجد ان تركت نبات الجيل االول للتلقيح الذ
ي طويل ، ولذا اطلق عىل  3/4انر

من الجيل الثانن
االصفر يسود عىل اللون  ن. واكتشف ان اللو  الطول صفة سائدة ، وعىل القض الصفة المتنحية

يبات خلفية  ي ، قام باجراء تضن
يبات الجيل الثانن   Back Crossesاالخضن ، وبعد ان تابع مندل تضن

ن افراد الجيل االول والجيل  بة والحرارة والضوء عىلبي   االبوي ، كما درس تاثث  عوامل البيئة كالثر
 تجاربه . 



 Dr. Arshad Alhasnawi /  سم علوم الحياةق                    كلية التربية للعلوم الصرفة/ جامعة المثنى                         Geneticsعلم الوراثة  

 

3 

 

 

 

 The Mendelian Geneticsالوراثة المندلية 

ي اثبتت صحتها فيما بعد ، واهمها "قانونا مندل الوراثيان" اللذان حورا فيما بعد ليناسبا التطور الهائ ل وضع مندل عدد من الفرضيات التر
ي المعرفة الوراثية. 

 فن

  Principle of segregation)مبدأ االنعزالية(  قانون مندل االول

 :، وتوضيحه استعمال مندل الرمز اول مرة  Molecular Geneticsيعد هذا المبدأ الحجر االساس لتطور علم الوراثة الجزيئية 

   رمز للصفة السائدة بحرف كبثCapital letter  

   للصفة المتنحية بحرف صغثSmall letter  

ثم استعمل مورجان  .… …ABCDEولكنه لم يربط حرفا معينا باسم صفة معينة ، حيث استعمل الحروف االبجدية عىل التواىلي  
 dمقابل صفة القض  Sو  D)فصفة الطول حرف االول من اسم الصفة )او الطفرة الوراثية( المتنحية للداللة عىل الصفة  –ومساعديه 

 (. shortمن ) sاو القض  dwarfمن 

 ينص مبدأ االنعزال عىل: 

ي خاليا جنسية مختلفة. 
 تنفصل ازواج العوامل الوراثية )او الجينات( عن بعضها عندة تكوين الكميتات دون اي تغيث  فن

ات االحياء المفضلة للدراسة الوراثية ن  ممث 

 :هناك ستة امور مهمة الختيار كائن جي لتجربة وراثية هي          

ي افراد الكائن  Variations التغاير .1
ي وجود صفات وفروق واضحة فن وتعتن
عدد من االلوان الحي المخصص للدراسة ، كالطول او القض او وجود 

ة  .للبشر
كيب الجديد .2 ي قدرة الكائن الحي عىل   ReCombination الثر وتعتن

 .تجمع صفات معينة ، يتم وراثة قسم منها من االب وقسم اخر من االم 
اوج الموجه .3 ن ي امكانية الباحث عىل  Controlled Mating الثر وتعتن

ي تزاوجات الكائن الحي المخصص للتجار الوراثية
 .التحكم فن

ةد .4 كلما قضت دورة الحياة ،  Short life cycle ورة الحياة القصث 
 .ازدادت امكانية توارث الصفات الوراثية بصورة افضل

كلما ازداد عدد النسل ، زاد   Number of offspring عدد النسل .5
ان عىل الماشية مثلا   .تفضيل الكائن الحي ، ولهذا يتم تفضيل الفثر

كلما صغر حجم الكائن  Convience of handling سهولة االستعمال .6
الحي ورخص سعره ، وتيش الحصول عليه اصبح اكثر ٍمالئمة للدراسة 

 .الوراثية

ي الوراثة 
 بعض الرموز المهمة فن

  واألنتر  ♂رمز الذكر ♀   

  ن  االباء  Parents (P1) يرمز االمشاج االبوين االصليي 

  الجيل االول يرمز لذرية(F1 )  وهي من الكلمة التينيةFilial  

  ن   Gametesمن كلمة   (G1) يرمز امشاج االبوين االصليي 

  اوج  ×الرمز ن  يدل عىل الثر

  ي
ي ا اما الجيل الثانن

وافراد  G2 وامشاج هذه االباء P2 باء الجيل الثانن
ي 
 وهكذا F2الجيل الثانن

 

 

 

 

 

 

ي الحظها مندل ؟ الحظ  ما هي صفات البازالء التر
 : ازواج من الصفات المتقابلة او المتضادة وهي سبعة 
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ة DDيب نباتات طويلة نقية )تحوي خالياها زوجا من الجينات السائدة وقد توصل مندل اىل هذا المبدأ من خالل تضن  ( مع نباتات قصث 
 dd)تحوي خالياها زوجا من الجينات المتنحية  نقية

ً
 او متنحيا

ً
ي  –(. ولن كميتات كل نبات تحوي جينا واحدا

اىلي فن
ن نتيجة االنقسام االخثر

يب ، كانت جميع نباتات الجيل االول  بحرف واحد يوضع داخل دائرة مثل  تالخاليا الجنسية ، ويرمز للكمي . ونتيجة للتضن
ي 
ي للجيل االول ، مكونة من  –طويلة ، بينما كانت نباتات الجيل الثانن

 )نسبة  277نباتا طويلا و  787الناتجة من التلقيح الذانر
ً
ا  قصث 

ً
نباتا

ي مع بعضهما ، نتج 1:3الطول اىل القض 
يب افراد الجيل الثانن  نب 48( ، وعند تضن

ً
  16و  طويلا  اتا

ً
  نباتا

ً
ا   64من كل  قصث 

ً
)نسبة  نباتا

ي الجدول ادناه: أيضا(  1:3الطول اىل القض 
 وقد وضع مندل نتائج التجربة بالرموز كما فن

 

يب نبات قصث  لثالثة اجيال   نتائج تضن

ي 
ي اثبتت صحة مبدأ االنعزال الورانر   : وضع مندل ، مع استمرار تجاربه ، الحقائق التالية التر

يب نبات  .1 ي "تكون افراد الجيل االول الناتجة من تضن
ي ذات صفات  "متنحي "مع اخر  "سائد نقر

 . "سائدة هجينة"نقر

ي لنباتات الجيل االول هي  .2
ي الناتجة من التلقيح الذانر

ي نباتات الجيل الثانن
 1:2:1للصفة السائدة ،  1:3تكون نسبة السيادة فن

 الهجينة : الصفة المتنحية النقية. للصفة السائدة النقية : الصفة السائدة 

ي مع بعضها. 1:2:1)او  1:3تستمر نسبة  .3
ي الفراد الجيل الثانن

يب( الذانر ي نباتات الجيل الثالث من التلقيح )او التضن
 ( فن

 

ي حل المسائل الوراثيةف
ي تتعلق باستخدام الرموز فن  : يما يىلي بعض النقاط التر

ي الدال عىل الصفة كرمز للتعبث  عن تلك الصفة، بحيث ترمز لعامل  -أ ن العلماء عىل أخذ الحرف األول من اللفظ األجنت  اصطلح بي 
ي أزهار البازالء بالحرف 

ة. بذلك يرمز للون األحمر فن ، ولعامل الصفة المتنحية بالحرف نفسه صغث  واللوان  Rالصفة السائدة بحرف كبث 
 .  rاألبيض بالحرف 

ي حالة أزهار البازالء يشار إليهما بالشكل الظاهري - ب
 للصفة الوراثية.  اللون األحمر واللون األبيض فن
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ي الفرد متشابهة - ج
( ، أما إذا كانت مختل فتوصف هذه األفراد بأنها نقية  rr أو RR إذا كانت العوامل الوراثية فن ي

ي نقر  Rr فة)ترکیب جيتن

(فتوصف األفراد بأنها هجينة ) ن ي هجي   ترکیب جيتن

 تعرف باألليالت ومفردها أليل.  Rr  العوامل الوراثية الخاصة بالصفة الواحدة - د 

ي 
ي مندل : السيادة التامة، وانعزال الصفات.  االشكال التاليةوهكذا يمكننا تفسث  نتائج تجارب مندل السابقة كما هو موضح فن

 القانونن

 

 قانون السيادة التامة

 

 

 الصفاتقانون انعزال 

 أما إذا أردنا التعبث  عن ذلك بصورة كلية وباستخدام الجداول الشطرنجية، فإن ذلك يكون عىل النحو التاىلي : 
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اوج، وهذه التخمينات كانت طريقه الختبار صحة  ن وكان مندل يخمن كم من األبناء يتوقع أن يحمل صفة ما وذلك قبل إجراء عملية الثر
ن ه ي عملية التخمي 

ن االحتماالت الرياضيةفرضياته، وفن  . ذه استخدم مندل قواني 

ي تنطبق عىل رمي قطعة نقود وتوقع أن تستقر بحيث  ن البسيطة التر ي استخدمها مندل هي نفس القواني  ن االحتماالت الرياضية التر وقواني 
 تكون الصورة إىل أعىل أو الكتابة إىل أعىل

 

ي أننا عندما    2/1رمي قطعة نقود فان احتمال حصولنا عىل الصورة يكون نوهذا يعتن

 (  %50أي . ) 2/1 تمال حصولنا عىل كتابة يكون أيضا واح( %50أي ) 

 مرة ما احتمال حصولنا عىل صورة( 100مثال : إذا تم رمي قطعة نقود )

 

 مرة 100بما ان عدد المحاوالت = 

 مرة  50=  2/1×  100فان احتمال حصولنا عىل صورة = 

ي نفس الوقت بدال من قطعة واحدة ؟
ن من النقود فن  ولكن ماذا لو كانت عملية الرمي تتضمن/ قطعتي 

ي نفس الوقت يكون
ن يحدثان فن ن مستقلي  ي االحتماالت الرياضية مفاده أن النتائج المحتملة لحدثي 

 : هناك قانون آخر فن

 ث الثانن احتمال الحد× احتماالت األحداث = احتمال الحدث األول 
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ي الثانية يتم حسابه عىل التاىلي ( ۲وبالنسبة لقطع النقود )إذا كان عددها 
ي األوىل وصورة فن

 : فان احتمال حصولنا عىل صورة فن

ي النقود = احتمال الحدث األول  ي قطعتر
 احتمال الحدث الثانن × احتمال أن تكون صورة فن

                                                           2/1  ×2/1  =4/1  

ي نفس الوقت  ذا فا 
ي نقود فن ن يساوي 100رمينا لقطعتر ي قطعتي 

ي تلك المحاوالت عىل صورة فن
 : مرة فان احتمال حصولنا فن

 مرة 25=  4/1×   100

    Lethal genes الجينات المميتة

ة البلوغ  ي تقتل الكائن الحي قبل الوالدة أو قبل وصوله فثر ، ويمكن أن تكون هذه الجينات جينات سائدة مميتة هي الجينات التر الجنسي
 .  2:1اىل  1:2:1حدد النسبة المندلية من تأو جينات متنحية مميتة أو جينات شبه مميتة، و 

 الجينات السائدة المميتة .1

ي حالة احتوائه جي
 . نات سائدة نقيةيتوفن الكائن الحي قبل الوالدة فن

ان صفر  :  مثال يب فثر ان الصفر هي هجينة،  و  صفراء النسل الناتج يتكون من ببعضها البعض Yyعند تضن ، ووجد أن جميع الفثر ي
اجونر

ي رحم األم قبل الوالدة. 
ن ميتة فن ان نقية الجي   وقد وجدت فعال فثر

 

يب   مثال:  ن  ، Greeper Fowelالطيور المصابة بمرض الزحف عند تضن  مع بعضها   C1C2زاحف هجي 

 

ان، وتعيش الطيور الزاحفة الهجينة فإن هذا المرض يسبب  ة وأجنحة مشوهة بحيث يمنع الطث  من السث  والطث  تكون سيقان قصث 
ة الحضانة )بعد أربعة أيام تق ، وتموت خالل فثر ن ة أكثر من الهجي  ن بتشوهات كبث   ريبا(. ويمكنها التكاثر، ولكن الطيور الزاحفة النقية تتمث 

 

ي نبات الصويا، يتحكم زوج  مثال: 
ن فن ، فالجي  ي إنتاج البالستيدات الخضن

ي إنتاج البالستيدات، بين G1 من االليات المتعادلة فن
ما يتحكم فن

ن المتعادل  يقلل إنتاج البالستيدته .  G2 الجي 

ن )ذي اوراق خضن فاتحة( مع نفسه ، فأن افراد الجيل األول ستحتوي عىل نباتات خضن داكنة ونباتات  ي الهجي 
يب نبات ثانن فاذا تم تضن

  خضن ونباتات صفر األوراق تفتقر إىل البالستيدات مما يمنعها من الوصول إىل البلوغ. 
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 الجينات المتنحية المميتة .2

ي حالة احتوائه جينات متنحية نقية
  . يتوفن الكائن الحي قبل الوالدة فن

ن المتنحي مثال:  نجلية الشكل مما يجعلها تتشابك مع ، والذي يعمل عىل تكوين كريات حمر مssمرض الخاليا المنجلية يحمله الجي 
ن  ن  Uracil اسيليسبب إحالل قاعدة اليور  ssبعضها مسببة انغالق األوعية الدموية، فضال عن سهولة تكشها، والجي  بدال من األدني 

Adenine  ي ي الشفرة الوراثية، مما يؤدي إىل وجود الحامض األميتن
ن الحامل  glutanmineفن ي السلسلة الببتيدية، ويموت الجني 

فن
ن  ن أو الضغط الجوي المنخفض.  Ssللجينات المتنحية النقية، ولكن الشخص الهجي   يستطيع أن يعيش إذا لم يتعرض النقص األوكسجي 

 

ي األرانب ينتج عنه تكش رسي    ع ألنوية كريات الدم البيض، واألفرا Pelger anomalyمرض شذوذ بلجر مثال: 
د الحاملة لجينات فن

ة.   متنحية يتكون لها هيكل عظمي شديد التشوه، وتموت قبل الوالدة أو بعدها مبارسر

 

 الجينات شبه المميتة .3

ي تقتل الكائن الحي قبل وصوله مرحلة النضوج الجنسي أو تسبب عجزه عن العمل، مثل مرض  الذي « Epoliaااليبوليا »هي الجينات التر
ي جلد 

ي القلب يسبب تجعدات خاصة فن
اإلنسان مما يجعل األطفال يبدون شيوخة، فضال عن إصابتهم بضع وتخلف عقىلي وأورام فن

، أو مرض  ن متنحي ي ذبابة الفاكهة، « األورمة الشبكية»والكبد والكلية، والذي يسببه جي 
ن سائد كذلك، وفن ي يسبب العم ويحمله جي  التر

ن متنحي ظاهرة بسبب أحد الجينات المتنحية انعدام العيون مما يمنعه ي أبقار الفريزن يسبب جي 
ا من إيجاد الطعام ومن ثم الموت، وفن

 األصابع الملتحمة مما يمنعها من السث  إال بصعوبة. 

ن السائدمثال ي اإلنسان، الجي 
ن  Huntintons chorea بسبب مرض H : فن  االليلبينما  (Free lobes) يسبب األذن الطليقة A والجي 

ن فإن النسبة تكون مندلية كالسيكية  ي الهجي  ي حالة تزاوج فردین ثنائت 
بعد موت األفراد  1:3:3:9المتنحي يسبب األذن الملتصقة، وفن

 عاما من والدتهم.  35حامىلي المرض بعد 
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ي او مبدأ االنعزال المستقل )الحر(
 Principle of Independent Segregation  قانون مندل الثانن
 ينص المبدأ عىل: 

. تتوزع العوامل الوراثية )او الجينات( بصورة مستقلة عن بعضها  ي
ن الورانر ي الهجي 

 البعض فن

ن من الصفات الوراثية المتخالفة :  ي لزوجي 
ي هذه المرة بقصد دراسة السلوك الورانر

 تابع مندل تجاربه عىل نبات البازالء، ولكنه فن

 ( ن ن المتنحيتي  ن )بذور مستديرة الشكل، صفراء اللون( وهجنه مع نبات يحمل الصفتي  ن سائدتي  ن نقيتي  بذور اختار نباتا يحمل صفتي 
 اللون( اءمجعدة الشكل، خضن 

  ي الجيل األول
ي كل مرة يحصل عىل نباتات ذات بذور مستديرة الشكل صفراء اللون فن

  . أعاد مندل التجربة عدة مرات وكان فن

  : ي عىل النحو التاىلي
ي الجيل الثانن

 وعندما لقحت أزهار الجيل األول بعضها بعضا جاءت النتائج فن

اء :  3بذور مجعدة صفراء  3بذور مستديرة صفراء :  9      اء 1بذور مستديرة خضن  بذور مجعدة خضن

 

 نتائج الجيل االول

 

ي 
 نتائج الجيل الثانن

  ما يىلي :  النتائج السابقة أوضحت المندل

  ن )أصفر ن متقابلتي  ن  توارث لون البذور ال يرتبط بشكلها، أي أن كل صفتي  ( يتم توارثهما بشكل مستقل عن الصفتي  ، أخضن
ن )مستدير، مجعد(.  ن األخريي   التقابلتي 

 استنبط مندل قانون التوزي    ع الحر للعوامل الوراثية الذي ينص عىل : إن مكونات األزواج المختلفة من العوامل الوراثية تتوزع 
 توزيعا مستقال عند تکوین األمشاج
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ي  يمكن تفسث  و 
ذلك بان كل صفة وراثية تورث بصفة مستقلة عن الصفة االخرى ، فخلية محتوية عىل زوج من  قانون مندل الثانن

ن  ن وقد تحوي  aو  Aالكروموسومات المتشابهه تحمل اليلي   اخر من الكروموسومات تحمل الليلي 
ً
، وبما ان كل اليل )او  bو  Bزوجا

( ينعزل  ن   نعزالا اجي 
ً
حوي خث  ي، وربعهما اال  bو  A، وربعهما الثالث يحوي  Bو  A –احتمالا  –يتات الناتجة ستحوي رب  ع الكم، فان  حرا

a  وb وقد اثبت مندل ذلك من خالل  :  المثال التاىلي
 

.  مثال:  يب نباتات نقية ذات بذور مدورة وفلقات صفر مع نباتات نقية ذات بذور مجعدة وفلقات خضن  تضن
 

 
 
يب نباتات الجيل االول  315ان نباتات الجيل االول تكون ذات بذور مدورة وفلقات صفر ، وان  ي الناتجة من تضن

نباتا من الجيل الثانن
يبا ذاتيا مع بعضها   ذات بذور مدورة وفلقات خضن "اللون االصفر السائد  32ذات بذور مدورة وفلقات صفر ، و –تضن

ً
والمدور  Gنباتا

W  من(wrinkled  وgreen( وباستخدام النسبة المظهرية ، تكون نسبة االصفر المستدير ، )W-G-( االصفر المجعد :)WWG- :)
، وهي  1:3، بينما نسبة اللون االصفر المظهرية اىل االخضن وهي  1:3:3:9(هي wwgg( : االخضن المجعد )W-ggاالخضن المستدير )

ي الج نفس نسبة المستدير : المجعد ، وقد وضع مندل هذا 
 : اعالهول دالمبدأ بالرموز كما فن

ن  ن لجيلي  ن وراثيتي  ن يحمل كل منهما صفتي  يب نباتي    نتائج تضن
 

ي بحيث تصبح: 
ي الجيل الثانن

اك ثالثة عوامل وراثية )او ثالثة جينات( فن ي حالة اشثر
 اكتشف مندل تضاعف النسبة المندلية فن

1:3:3:3:9:9:9:27 
 

 
 

WwGg 
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ي او الرجعي 
يب الخلقن  Backcrossالتضن

" ويستعمل للتاكد 
ً
 رجعيا

ً
يبا يب يدىع "تضن يب احد افراد الجيل االول باحد االبوين او كليهما ، فان هذا النوع من التضن ن ماذا تم تضن

 . صفات الجيل األبوي السائد 
 

يب نبات طويل القامة مجهول درجة النقاوة بجيل ابوي سائد مجهول درجة النقاوة  مثال:   تضن
   كانت جميع النباتات الناتجة طويلة القامة ، فان افراد الجيل االبوي والجيل االول قد تكون سائدة نقية او سائدة هجينةاذا 

يب اختباري(   )لذا يجب القيام بعملية تضن
  ي النباتات الناتجة هي

ي ذلك ان نباتات الجيل االبوي والجيل اال  1:2ولكن اذا كانت نسبة الطول اىل القض فن  ول هي سائدةفيعتن
ي ادناه: 

 هجينة ، وكما هو موضح بالرموز فن

 
 

يب االختباري   Test-cross Matingsالتضن
يبه بنباتات متنحية  ن مجهول صفة السيادة من خالل تضن يب االختباري للتاكد من صفة نبات معي  يعتث  التلقيح  . الصفة يستعمل التضن

ي للفرد ذو الصفة السائدة. االختباري من أفضل الوسائل للداللة عىل النمط   الجيتن
  ي ذلك ان النبات المجهول يحمل صفة سائدة نقية  اذا كانت نباتات الجيل االول ذات صفة )او صفات( سائدة ، فهذا يعتن

  ي ذلك ان النبات يحمل صفة سائدة واذا كان نصف النباتات الناتجة ذات صفات سائدة ونصفها ذات صفات متنحية ، فيعتن
 هجينة. 

 
ن نوع الصفة.  مثال:   نبات طويل مجهول صفة السيادة )علما ان صفة الطول سائدة عىل القض( ، عي 

 الجواب : 
ب بنبات متنح الصفات  Ddاو  DDالنبات قد يكون   ، ولهذا يضن

 

ي  مثال:  ي البازالء فان اللون األبيض يكون تركيبه الجيتن
ي يكون، أما اللون األحمر فإن  (rr) لو أخذنا لون األزهار فن    Rr أو RR تركيبه الجيتن

ن األنماط الجينية النقية والهجينة بالنسبة للصفة السائدة ؟ ن بي   فهل يمكن التميث 

ي التلقيح االختباري تلقيح أزهار النبات ا
ي نمطها يتم فن

ي )األزهار الحمراء )? لذي يحمل الصفة المشكوك فن مل ( مع أزهار نبات يحRالجيتر
. فاذا جاء أفراد الجيل األrrالبيضاء )الصفة المتنحية  االزهار  ي ول ( ، ومن نتائج الجيل األول نستطيع أن نحكم عىل حالة النمط الجيتن

ي موضع التساؤل یکون  ، أما اذا جاء نصف أفراد الجيل األول يحملون أزهارة RRيحملون جميعا أزهارة حمراء عرفنا أن النمط الجيتن
ي موضع التساؤل يكون  حمراء والنصف اآلخر يحمل أزهارة بيضاء استخدام ب. ويمكن تمثيل ذلك عىل النحو Rrعرفنا أن النمط الجيتن

كيب الوراثية والصفات المظهرية  : طريقة المرب  ع لتحديد نسب الثر
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كيب الوراثية والصفات المظهرية  Branching Methodطريقة التشعب    لتحديد نسب الثر
ي المسائل السابقة -تم استعمال

ي الذي يسم )مرب  ع بونت(  –فن
لحل المسائل الوراثية ، ومعرفة صفات  Punnett squareالمرب  ع الورانر

ة من الزمن للتعود عليها ، وفيما  ىلي ياالفراد الناتجة ، ولكن طريقة التشعب هي اسهل بكثث  من مرب  ع بونت ولكنها تحتاج اىل تدريب لفثر
 عدة عىل التدريب عىل هذه الطريقة. امثلة للمسا

 
يب نباتات طويلة ملونة هجينة الصفات مع بعضها.  مثال:   ماهي نسب الجيل الناتج من تضن

 

 
 

يب نبات ابطي االوراق مستدير  مثال:  ، ماهي نسب االجيال  ttWwمع نبات اخر رأسي االوراق مستدير االثمار  TtWwاالثمار  تضن
 الناتجة ؟ 
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يب نبات ابطي  مثال:  ن تم تضن ي مستدير االثمار هجي 
ن TTWwاالوراق نقر ، فما هي  ttWwمع نبات رأسي االوراق مستدير االثمار هجي 

 النسب المظهرية والوراثية لالجيال الناتجة ؟ 

 

   الجينات وموقعها من الوراثة المندلية

ي »استعمل مندل مصطلح 
العوامل المسؤولة عن نقل الصفات الوراثية، وأكد أن هذه للداللة عىل  Genetic Factor العامل الورانر

كن تنتقل من جيل اآلباء إىل جيل األبناء، دون تغيث  كما أن بعضها سائد واآلخر متنح، ولم ي -وليست الصفات كما اعتقد دارون-العوامل 
ن األجيال. وجاءت تجارب مورکان ( لتؤكد أن 1920( وسوتون عام )1910عام ) لدي مندل وسيلة لمعرفة كيفية انتقال هذه العوامل بي 

ي علم الوراثة 
ي تنبأ بها مندل، ومع التقدم الهائل فن ي هي وحدات منفصلة تحملها الكروموسومات هي العوامل الوراثية التر غث  تالجينات التر

ن القديم من  ي عام « وحدة نشاط غث  مرئية تعمل من خالل اإلنزيمات»تعريف الجي 
 :لتعريف الحديث، إىل ا1902وذلك فن

ن وحدة مسؤولة عن نقل صفة وراثية والتعبث  عنها من جيل آلخر، ويحتل موقعة معينة عىل الكروموسوم، ويتكون من تسلسل  الجي 
ن من  ، وقد يكون للصفة الواحدة زوج أو أكثر «Allelesاليالت »، وتسم الجينات المسؤولة عن حمل صفة واحدة معينة DNAمعي 

ي متنحية بدرجات مختلفة من األليالت، يكو 
 ، أنظر التعريف الكامل. -وكما توقع مندل -ن أحدها سائدة والبافر

 

ية  Penetrance and Expressivity  النفاذية والتعبث 

ي نسبة افراد طراز : »Penetranceالنفاذية 
ن تظهر الطراز المظهري المتوقع تحت مجموعة من ظروف بيئية معروفة ورانر وإذا  « معي 

ن كانت جمي ن طافر سائد، فإنها جميعا سيكون لها طراز مظهري طافر، ويسم الجي  ن كامل » -عند ذاك-ع هذه األفراد حاملة لجي  جي 
 «Complete Penetrance geneالنفاذية 

ية   ي  Expressivityالتعبث  ي الفرد»فتعتن
ن فن ي إظهار طراز مظهري معي 

ن من الجينات فن ن »، وبمعتن آخر «قوة تعبث  جي   قوة تأثث  ذلك الجي 
ي اإلنسان هي صفة سائدة عىل األصابع الطبيعية، ولكن معظم األفراد الوراثية الهجينة«وسيادته عىل جينات أخرى

 ، فاألصابع الزائدة فن
ن ا ي نبات البازالء يسود  100لساند أقل من ٪لها أصابع، ولهذا فنفاذية الجي 

ن الطول فن ي الوقت نفسه فإن جي 
ة، وفن فال يعد جينة معث 

ن الطول كامل النفاذية، ولهذا فهو  ي أن جي  ن القض، فجميع النباتات الهجينية تكون طويلة، مما يعتن ن معث  »عىل جي   Expressiveجي 

Gene . 

 

 أنواع السيادة

ي يحملها المتنحي الذي يحتل الموقع نفسه عىل »بأنها:  السيادةتعريف  ن عىل الصفة التر ن معي  ي يحملها جي  تغلب أو سيادة الصفة التر
ن  ن المتماثلي   : ، وأنواع السيادة هي «أحد الكروموسومي 

    Complete Dominance السيادة التامة -1

ي بنسبة عىل الصفات المتنحية أظهرت جميع تجارب مندل عىل نبات البازالء ظهور الصفات السائدة 
ي أفراد الجيل الثانن

ي النمط  1:3فن
فن

.   1:2:1الظاهري ي
ي النمط الورانر

 فن
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  Incomplete السيادة غث  التامة -2 

يب  مثال:  ن تضن ن نقيتي    ؟ ريش أبيضواألخرى ذات  ذات ريش أسود أحدهما  -الدجاج األندلسي من ساللتي 

ن ينتج  يب الساللتي  ي أن تغلب اللون األسود تغلب ناقص عىل اللون األبيض، علما أن  زرقاءساللة وجد أن تضن اللون هجينية، مما يعتن
يب الساللة البيضاء مع بعضها يب دجاج أسود مع دجاج أسود ينتج دجاجأ أسود، وكذلك ينتج دجاج أبيض من تضن  .تضن

ن مع بعضها سينتج لدينا نسبة وراثية م يب أفراد الجيل األول الهجي  ، حيث إن رب  ع الجيل الناتج سيحتوي  1:  2:  1ظهرية هي إن تضن
 . ن ي هو دجاج انيق هجي 

 عىل دجاج أسود اللون والرب  ع اآلخر يكون دجاجة أبيض اللون والنصف المتبقر

 

ي النباتات والحيوانات، نبات الفجل  مثال: 
تكون  Long roots ، فنباتات الفجل ذات الجذور الطويلة-مثال-عىل السيادة غث  التامة فن

ي الجيل  Oval roots ، مما يؤدي إىل إنتاج جذور بيضوية الشكلRound سائدة سيادة غث  تامة عىل النباتات ذات الجذور الكروية
فن

 . األول

يب أزهار حلق السبع مثال:  حمراء التوي    ج مع بيضاء التوي    ج، نظرا للسيادة غث  التامة  Snapdragon تنتج أزهار وردية التوي    ج من تضن
 . األحمر عىل األبيض للون

ي أبقار الشورتهون مثال: 
الناتجة للون األبيض سيادة  Cw Cw الناتجة للون األحمر عىل الجينات RC RC ، تسود الجينات Shorthornفن

 تحمل لونة طوبية )لونا خليطا من األحمر واألبيض(.  Cw RC    غث  تامة، فاألبقار الحاملة للجينات الهجينة

ي حالة وراثة 
ن لهما سيادة غث  تامة، فإن النسبة المندلية  وفن :  1:2:1:3:6:3تتحور إىل  1:2:3:3:9مفتي  ي

ي المثال اآلنر
 ، كما فن

عىل عدم إنتاج الشعر الكثيف سيادة غث   H عىل إنتاج نباتات الطماطة الطويلة، وكذلك يسيطر األليل D يسيطر االليل السائد مثال: 
ي لنبات طويل متناثر الشعر هي تامة، وقد وجد أن األفراد الناتجة 

 :من التلقيح الذانر

 

 184=  الشعر  عديمة طويلة نباتات

 354=  الشعر  متناثرة طويلة نباتات 

 180=  الشعر  كثيفة  طويلة نباتات 

ة نباتات  55=   الشعر  عديمة قصث 

ة نباتات  111=  الشعر  متناثرة قصث 

ة نباتات   57=  الشعر  كثيفة  قصث 
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ي خنازير غينيا، بينما األليل المتعادل السيادة  Lاألليل السائد  مثال: 
TC بحكم الشعر القصث  بينما البله المتنحيا بحكم الشعر الطويل فن

TC  ينتج اللون األبيض بينماCC  .ما هي النسبة المظهرية المتوقعة من النسل ،  ينتج اللون الكريمي

 

كة -3   Condominance السيادة المشثر

ي تكون 
ن االليات المكونة لصنقن كة بي  ، فمثال تكون السيادة مشثر ن ي الفرد الهجي 

ه الكامل فن كة عندما يكون لكل اليل تأثث   السيادة مشثر
ي   1:2:1 مندلية هي مع بعضهم سينتج نسبة وراثية محورة عن النسبة ال AB ، كما إن تزاوج أفراد من مجموعةB و A الدم

المثال  كما فن
ي 
 اآلنر

 

ي حالة 
كة، فان النسبة المندلية ستتحور وفن ن لهما سيادة مشثر :   1:2:1:2:4:2:1:2:1وراثة صفتي  ي

ي المثال اآلنر
 كما فن

ي  مثال : 
كيب الورانر ي الخوخ، ينتج الثر

ي  OG OGفن
كيب الورانر غددة مستديرة،  OGOGغددة بيضاوية عند قواعد األوراق، بينما ينتج الثر

كيب الو  ي حالة وجود الثر
ي الغدد فن

ي وتختقن
ي النقر

ن السائد OG OGرانر ، واليله المتنحي ينتج جلد الثم S، والجي  ي رة ينتج جلد الثمرة الزغت 
ب صنف يحوي غددة بيضاوية أملس جلد الثمار مع صنف عديم  ي حالة تضن

ي فن
األملس، فما هي النسب المظهرية والوراثية للجيل الثانن

ي الثمار؟  الغدد زغت 
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    Overdominance السيادة الفوقية -4

ن بيضاء )طراز مطفر(، فإن عيون  ن حمراء )طراز بري( مع ذبابة فاكهة ذات عي  يب ذبابة فاكهة ذات عي  الحظ علماء الوراثة أنه عند تضن
ن تكون متالقة حمراء )تحوي عددا أكث  من الصبغة الحمراء( مما يجعل قدرتها عىل الرؤية أفضل ويعطيها نوعا من  الفتوق الذباب الهجي 

ي أغلب األحيان
 وية النقية،أكثر قدرة عىل البقاء من األفراد األب -عىل جيلها األبوي، وباستمرار التجارب، الحظ العلماء أن األفراد الهجينة فن

 .«السيادة الفوقية»وهذا ما يسم 

 
ن الجنس   Sex determinationتعيي 

 
 االرتباط بالجنس

ن ال ي تعيي 
 جنس من خالل كروموسومات الجنس هناك ثالثة انظمة رئيسبة فن

  xx , xyنظام  .1

ي الخاليا الذكرية و  xyيعتمد هذا النظام عىل وجود كروموسومات 
ي  xxفن

 فن
ً
ي الخاليا االنثوية ، ويعتث  هذا النظام االكثر انتشارا

ات  فن الحشر
ي الخاليا االنث

ي هذا النظام اعداد الكروموسومات سواء فن
وية والالفقريات وبعض االسماك والثديات والنباتات ثنائية المسكن. وتتساوى  فن

 او الذكرية. 
ية هناك  بينما يمثل الزوج االخر الكروموسومات  Autosomes مات االوتوسوميةالكروموسو  44كروموسوم يمثل   46الخاليا البشر

 الجنسية . 
 والنصف االخر   y+22الذكر/ يعطي نوعان من الحيوانات المنوية نصفها يحوي 

ً
.   x+22يحوي كروموسوما جسميا

ً
 كروموسوما جسميا

ي تحتوي عىل كروموسوم    xفالحيوانات المنوية التر
ً
 تعطي اناثا

ي تحتوي عىل كروموسوم     yفالحيوانات المنوية التر
ً
 تعطي ذكورا

 

       
  zz , zwنظام  .2

ي بعض االحيان حيث تحتوي الخاليا الذكرية عىل كروموسومي 
ي تحديد الجنس فن

بينما تحتوي خاليا االناث عىل   xxتنعكس العالقة فن
ي هذا النظام  xyكروموسومي 

  w , z. ويطلق عىل كروموسومي الجنس فن
 yبدلا من  wوالرمز ،   xبلا من  zيستخدم الرمز 

ي هذا النظام 
ي نوعية الكروموسوم المحدد للجنس اضافة اىل انه فن

تعمل االناث عىل  zz , zwيختلف هذا النظام عن النظام السابق فن
ي النظام 

ن من البيوض وليس الذكور كما فن ن مختلفيي  ي الطيور والفراشات وبعض االسماك وبعض  xx , xyانتاج نوعي 
وينتشر هذا النظام فن

مائيات.   الزواحف والث 
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 xo , xxنظام  .3

ي االناث ، بينما تحتوي الخاليا الذكرية عىل كروموسوم  xxيعتمد هذا النظام عىل وجود كروموسومي 
واحد مع غياب كرومومسوم  xفن

y  كيب الخاليا الذكرية  .  xo. لذا اطلق عىل هذا الثر
ات البق  1891اكتشف هذا النظام عام  اىلي لذكور حشر

ن  .  Pyrrhocoris apternsاثناء دراسة االنقسام االخثر
ن  اىلي لخاليا الذكور تكون عىل نوعي 

ن  الحظ ان الخاليا الجنسية بعد النقسام االخثر
 كروموسوم   12االول يحوي 
ي يحوي 

 كروموسوم   11الثانن
 حيث ان هذا االختالف له عالقة بتحديد الجنس. 

اىلي تحتوي كروموسوم 
ن  الكروموسومات الجسمية والنصف االخر يحتوي  xفقد وجد بان البيوض الناتجة من االنقسام االخثر

ً
 زائدا

ً
مفردا

 فقط عىل الكروموسومات الجسمية. 
ات اعتمادا  ي االخصاب. عند االخصاب يتحدد جنس الحشر

ك فن ي تشثر  عىل نوع الحيوانات المنوية التر
 الذكور / تنتج من اخصاب بيضة بحيوان منوي اليحتوي عىل كروموسوم جنسي 

  xاالناث/  تنتج من اخصاب بيضة بحيوان منوي يحتوي عىل كروموسوم 
ي تتبع رتبة االجنحة ومستقيمة االجنحة كالنطاطات  ات التر ي الحشر

 والصارصث  وكذلك بعض الفراشات. ينتشر هذا النظام فن
 

  

 
 
 

 Multiple Allelesاألليات المتعددة 

 النحل 
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  االليل الذي يعث  عن الصفة االصيلة السائدة مثلA  اوa+ 
  االليل الذي يعث  عن الصفة المتنحية مثلa  اوa- 
  الصفة متوسطة السيادة مثلaa  وba  وca  
 

 ABOنظام مجموعة الدم 
ي االنسان حيث يوجد  ABOنظام مجموعة الدم 

 فن
  االليلAI  ن  الذي يحكم  (Bيحكم المستضد ) BIوهو متعادل السيادة مع االيل  )A ( "المستضد"  Antigen االنتجي 
  كال منAI  وBI ( كالهما سائد عىل االليلiوالذي ال يتحكم ) ي انتاج اي تركيب من المستضدات

 فن
 

Antigen  ي دم االنسان او الحيوان تقوم احد مكونات
ي الجسم توجد عىل سطح الكريات الحمراء اذا حقنت فن

: هي مادة بروتينة غريبة فن
رها.  ن المانع للتجلط( ، لتتفاعل معها وتحمي الجسم من ضن وتي  ي بالزما الدم )هي السائل المحتوي عىل الث 

  الدم بافراز اجسام مضادة فن

 

            

           
 

ي )نقية( االجسام المضادة Antigen فصيلة الدم
كيب الورانر ي )هجينة( الثر

كيب الورانر  الثر

A A Anti-B AIA I iAI 

B B Anti-A BI BI iBI 

AB A , B - BI AI - 

O - Anti-A, Anti-B Ii - 

ن فصائل الدم  الفرق بي 
فصيلة  A. و AB وتعطي لل Oو A تستقبل من فصيلة الدم A فصيلة الدمتستقبل من جميع فصائل الدم األخرى.  AB فصيلة الدم 

تستقبل فقط وال تعطي ألي فصيلة من فصائل  O فصيلة الدم.   Bو AB وتعطي فصيلة الدم Oو B تستقبل من فصيلة الدم B الدم
  .الدم األخرى

 

  ؟ ما هي فصائل الدم للجيل االول  ,iBIمن امرأة ذات فصيلة دم  iAIمثال : تزوج رجل فصيلة دمه 
 الجواب : 

ن فصيلة الدم السالبة والموجبة  الفرق بي 
  ي الدم فإن هناك مادة بروتينية إضافية

إن ظهرت فن
فصيلة الدم موجبة وإن لم تظهر تكون فصيلة 

  الدم سالبة
 فصائل الدم الموجبة هي األكثر انتشارا ألنها سائدة 
  . فصائل الدم السالبة نادرة 

  ي الجسم بتكوين أجسام
يقوم النظام المناىعي فن

ن غريب يصل إىل الدم  .مضادة ألي بروتي 
 ال يمكن نقل دٍم من فصيلة A شخص آخر  إىل

 والعكس أيضا  B فصيلته

  يمكن لفصيلة الدم O  السالبة أن تعطي فصيلة
  الموجبة O الدم
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antigen A-type A (anti-B antibodies) 

antigen B-type B (anti-A antibodies) 

antigen A and B-Type AB (neither anti A or B) 

neither A nor B-Type O (anti-A&anti-B 

antibodies) 

 
ن بأمرأة دمها  Aتزوج رجل فصيلة  مثال :  ن ، فما هي فصائل الدم المتوقعة لدى االبناء ؟ Bوهجي   هجي 

 
 

 طريقة إجراء تحليل فصيلة الّدم 
 ونضع عليها ثالث نقاط من المحاليل الّثالثة الّتالية خذ 

ا
 زجاجّية

ا
يحة  : رسر

Anti A, Anti B, Anti D 
يحة.    واحدةا من كّل محلول عىل طرف من أطراف الشرّ

ا
 نضع نقطة

 الُمراد معرفة نوع فصيلته عىل كّل محلول: ضع نقطة من الّدم 
  ّ ن الّدم ومحلوىلي عات بي    (AB)  ، فإّن فصيلة الّدم تكون(Anti A, Anti B) إذا لوحظ ظهور تجمُّ

ع الّدم مع محلول   (A) فقط، فإّن فصيلة الّدم تكون (Anti A) إذا لوحظ تجمُّ
  (B) الّدم تكون فقط، فإّن فصيلة (Anti B) إذا لوحظ تجّمع الّدم مع محلول

ن  ي 
َ
ي حال لم تعط قطرة الّدم تجّمعات مع أّي من المحلول

 فإّن فصيلة الّدم هي  (Anti A, Anti B) فن
(O) 

، (Anti D) إذا أعطت قطرة الدم تجمعات مع محلول 
ً
 فإّن العامل الّريزيسي يكون موجبا

  
ً
ع مع هذا المحلول فإّن العامل الّريزيسي يكون سالبا ي حال لم تعِط أي تجمُّ

 .وفن
 

ان  مثال :  ي الفثر
 وراثة لون الفراء فن

ان هي الرمادي ، االسود ، االصفر ي الفثر
 لون الفراء الطبيعي فن

 اللون االصفر سائد سيادة تامة عىل اللون الرمادي واالسود
 الرمادي سائد عىل اللون االسود

ي الموقع 
 وهي  Aوقد اظهرت النتائج وجود ثالث اليالت فن

  aاالسود = :  A2االصفر= :  A1الرمادي = 

اكب الوراثية الي فرد بالنسبة لهذه الصفة وهي   لذلك هناك ستة احتماالت للثر

ان فيما  مثال :  ب فثر ي لون الفراء كما هي :  بينها ضن
ي فن
كيب الورانر  aa( ، )ذكر اسود A1A1مع انتر رمادية  A2A2)ذكر اصفر  مختلفة الثر

، جد افراد الجيل االول؟ ( A2A2مع انتر صفراء  A2a( ، ) ذكر اصفر A1A1مع انتر رمادية  A1a، ) ذكر رمادي  ( A2aمع انتر صفراء 
يبات   الجواب: واجب عىل الطالب اكمال هذه التضن

 

ي  الشكل المظهري
كيب الورانر  الثر

 A2A2 اصفر
 A2A1 اصفر
 A2a اصفر
 A1A1 رمادي
 A1a رمادي

 aa اسود
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ي وتحديد   النسب المندلية للفئات المظهرية التداخل الجيتن

ي ألحدى اختالف الشكل :   Incomplete Dominance نقص السيادة أو السيادة غث  التامة
ن عن الفرد النقر المظهري للفرد الهجي 

 :الصفات ، ويرجع ذلك إىل

  ي اإلنسان توارث بعض أمراض فقر الدم  . أن سيادة أحد جينات هذه الصفة عىل األخر سيادة غث  تامة
مثل : فقر  -ومن أمثلة فن

وينتجا  (Thalassemia الثالسيميا ) لمتوسط، وفقر دم البحر األبيض ا (Sickle Cell Anemia األنيميا المنجلية) الدم المنجىلي 
ي األب واألم. 

 عن وجود الجينات المسؤولة عن المرض فن

 

 ؟ Thalassemia مرض الثالسيميا ماهو 

  ي كالشخص الطبيعي الخاىلي من المرض يحمل عند والدته الهيمو ن الجنيتن وخالل الستة األشهر األوىل من والدته يتكون  (HbF) لوبي 
ن  ن لديه هيموجلوبي  ي  )HbA (البالغي   AHAH  ، وتركيبة الجيتن

  ن ويملك هيمو كالشخص المصاب بمرض الثالسيميا : ال يتكون لديه هيمو ن البالغي  ي كلوبي  ن األجنة وتركيبه الجيتن  .  FHFH لوبي 

ي العشر السنوات األوىل من عمر الطفل المصاب : أعراض مرض الثالسيميا
 : عادة ما تظهر أعراض المرض فن

ن ك( يبدو عليه أعراض فقر الدم الحاد كالشحوب وبطء النمو ، ويعود السبب إىل تكش كريات الدم الحمراء وانخفاض كفاءة الهيمو 1  لوبي 
 . ن ي نقل األكسجي 

 فن

ي الكبد 2 
ي أجزاء أخرى من الجسم )بسبب ارتفاع تكش كريات الدم الحمراء أثناء مرورها فن

اكم الحديد فيه وفن ( يتضخم الطحال ويثر
ي القلب والكبد قد تسبب الوفاة الطفل . 

 والطحال( ، مما يؤدي إىل ظهور مشاكل فن

 : يتم عالج الطفل المصاب عن طريق تغيث  دمه باستمرار. Therapyالعالج 

ي  كيب الجيتن ن  FHAHأما الشخص الذي لديه الثر ن  AH: بالرغم من أن الجي  المسبب للمرض إال أن سيادته ناقص لذا  FHسائد عىل الجي 
ي  كيب الجيتن ي مراحل  FHAHتكون اصابة الشخص الذي يحمل الثر

عمرية متأخرة أو عند التعرض بدرجة قليلة وتظهر أعراض المرض فن
 . ن أو عند بذل مجهود كبث  ي من نقص األكسجي 

 لوسط يعانن

ن مالحظة  ي بالدنا بشكل ملحوظ بسبب ارتفاع نسبة زواج األقارب وخاصة عندما يكون المرض موجودة بي 
: ينتشر مرض الثالسيميا فن

 . أفراد األرسة أو القبيلة

ي األب سؤال : 
 ناء؟ وكم هي نسبته ؟متر يظهر مرض الثالسيميا فن

ي  الجواب :   وج رجل تركيبة الجيتن ن ي األبناء ، عندما يثر
ي والذي يمكن   FHAHظهر مرض الثالسيميا فن كيب الجيتن من امرأة تحمل نفس الثر

 توضيح بالتاىلي 

 

ن بالمرض ، و 25تشث  النتائج السابقة أن  ن للمرض ، و50% من األبناء مصابي  ن أي25% حاملي   (. 1:2:1)  % سليمي 
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ي توارث مرض األنيميا المنجلية
ي توارث مرض الثالسيميا Sickle Cell Anemia مالحظة : فن

ء الذي حصل فن ي
 يحصل نفس السر

Thalassemia وبنفس النسبة . 

كة     Lack of Dominance أو انعدام السيادة Co - Dominance السيادة المشثر

ن يختلف عن   ي ، ويكون شكله الشكل الظاهري للفرد الهجي 
الشكل الظاهري للفرد النقر

ن  ن األبوين النقيي     : مثل -وسط بي 

ي أبقار الشورت هورن.  (1
    وراثة صفة لون شعر الجلد فن

2)  . ي الدجاج األندلسي
 وراثة صفة لون الريش فن

ي نبات حنك السبع.  (3
 وارثة صفة لون األزهار فن

 وراثة فصائل الدم عند اإلنسان.  (4

 

ي تزاوج اجري  مثال :  واألخر يحمل لون الشعر  RR فردان نقيان من أبقار الشورت هورن ، أحدهما يحمل لون الشعر األحمر وتركيبة الجيتن
ي  ي ؟ WWاألبيض وتركيبة الجيتن

ي مع التحيليل الورانر
 ماهو الناتج من افراد الجيل االول والثانن

ي واألحمر(، وبنسبة تتوزع أفراد ا الجيل األول كلها طوبية ، بينما  تظهر أفراد  الجواب :  ي ثالثة أنواع هي ) األبيض والطون 
ي فن
لجيل الثانن

 . ادناهعىل التواىلي ، كما يوضح  1:2:1

 

ي ابقار الشورت هورن توارث لون الشعر 
 فن
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ي  مثال:  ي نبات حنك السبع ساللتان األوىل ذات أزهار حمراء وتركيبها الجيتن
ي  RR فن  WW والثانية ذات أزهار بيضاء وتركبيها الجيتن

ن معا كانت جميع أفراد الجيل األول ذات أزهار وردية اللون ، وعندما هجنت أفراد الجيل األول فيما بينها توزعت أ ن الساللتي  فراد وبتهجي 
ي : 
ن فئات مظهرية ثالث كاآلنر ي بي 

 ذات أزهار بيضاء   14 ذات أزهار وردية  12 ذات أزهار حمراء، 14 الجيل الثانن
 اعطي تحليال لوراثة لون أزهار نبات حنك السبع؟ 

ي الجواب  ن النبات ذو األزهار الحمراء ذات الطراز الجيتن ي  RR: عند تهجي   تج لونتن،  WWمع النبات ذو األزهار البيضاء والطراز الجيتن
ي  كيب الجيتن ن وهو أزهار وردية اللون وذات الثر ي األبوين النقيي  ن صفتر ة اد الجيل األول ، مما يدل عىل أن سيادعند جميع أفر  RWوسط بي 

كة أو منعدمة ، وكما يوضح ذلك الشكل المجاور.  ي أزهار نبات حنك السبع سيادة مشثر
 صفة اللون فن

 

ي نبات حنك السبع 
 توارث لون االزهار فن

 

ي جميع افراد الجيل األول ، مثال: 
ي دجاجة أندلسية بيضاء اللون نقية ، ونتج لون الريش األزرق فن

 إذا لقح ديك أندلسي أسود اللون نقر
ي مشتمال عىل النسب التالية : 

ي الدجاجاعطي تح -بيضاء الريش  14زرقاء الريش ،   12سوداء الريش ،  14 وعند تلقيح فردان من الجيل األول ، ينتج الجيل البنيوي الثانن
؟ ليال لوراثة لون الريش فن  األندلسي

 عىل الطالب اكمال الواجب   الجواب: 
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   Sex linkage الوراثة المرتبطة بالجنس

ن عىل كروموسوم ي اللبائن والدروسوفال او عىل کروموسوم (x) اذا وقع الجي 
ي تتبع نظام  z فن ي الطيور واالنواع االخرى التر

  (zo)المقارن فن
ن مرتبط بالجنس.   فيقال عنه جي 

ن مرتبط بالجنس اكتشف من قبل العالم موركان  ن البيضاء حيث لوحظ  Morganواول جي  ن وهي طفرة متنحية للعي  ن لون العي  وهو جي 
ي )حمراء العيون( يكون الذكور الناتجة من النيسل بيضاء العيون )مثل االم( 

ن اناث بيضاء العيون مع ذكور ذات طراز وحسر عند تهجي 
: يمراء العيون )مثل األب( و بينما تكون جميع االناث ح ي

اوج كاالنر ن  مكن توضيح مخطط الثر

 

ي االنسان
 صفة عم االلوان فن

ي كرموسوم  c , Cيحكمه زوج واحد من الجينات يرمز لها بالرمز 
ن  Xوهو موجود فن يسبب الرؤية الطبيعية ويسود عىل االليل  Cفالجي 

 الذي يسبب عم االلوان ، لذا يعد هذا المرض من الصفات المتنحية المرتبطة بالجنس  cالمتنحي 

 

 توارث صفة عم االلوان كصفة مرتبطة بالجنس

ي 
كيب الورانر ي تحمل الثر ي  CC, CYاالفراد التر

كيب الورانر ي تحمل الثر اما  فهي سليمة ولكنها تحمل المرض ، Ccتكون سليمة اما االفراد التر
ي 
كيب الورانر ي تحمل الثر  تكون مريضة  cc , cYاالفراد التر

 

ي تفش كيفية الحصول  اوجات التر ن  عىل نسل سليم او مصاب بعم االلوان كما يىلي . ويمكن توضيح بعض الثر

 

ي الدجاج
 تخطيط الريش فن
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ن  ZWوهما موجودان عىل الكروموسوم الجنسي  b , Bيحكم وراثتها زوج واحد من الجينات الجنسية يرمز لها بالرمز  يسبب  B، فالجي 
ن  ي الدجاج كصفة  وجود ريش مخطط يسبب عدم bوجود الريش المخطط ، بينما الجي 

، الجدول التاىلي يوضح توريث تخطيط الريش فن
  مرتبطة بالجنس. 

 

 

  Sex influnce characters المتأثرة بالجنسالصفات 

ي الصفات المتأثرة بالجنس عىل االوتوسومات عىل الجزاء المتناظرة مع كروموسوم الجنس وتعكس هذه 
تقع الجينات المتحكمة فن

ي الحيوانات الراقية 
اتها السيادة والتنحي معتمدة عىل البيئة الداخلية وهي هرمونات الجنس فن ي تحتوي عىل جهاز ماالليالت تاثث  تطور التر
 
ً
ي اإلنسان حيث يسلك سلوكا

ن الصلع فن ي النساء.  من الغدد الصماء ، ومن األمثلة عىل ذلك جي 
ي الرجال ومتنحية فن

 سائدة فن

 

ي  رجال نساء
كيب الورانر  الثر

 b+b+ اصلع صلعاء

 b+b اصلع عادية
 bb عادي عادية

 

   Sex limited characters الصفات المحددة بالجنس

ن ويعود ذلك إىل البيئة الهرمونية الداخلية واالختالفات  ي احد الجنسي 
ها فن الجينات المسؤولة عن هذه الصفات يقتض ظهور تعبث 

يحية   . التشر

ا ي تورثها إىل بناتها اال أن الثث  ان تحتوي عىل الجينات الخاصية بانتاج الحليب والتر تستطيع ن او ابنائها الذكور ال مثال عىل ذلك أن الثث 
ي وتكون هذه الصفة محددة باالبقار ) االناث (.  ةاظهار الصف  لعدم احتواءها عىل جهاز البتن
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ية والهندسة الوراثية  الوراثة البشر

ية ي  (Eugenics) الوراثة البشر
ي االنسان، وقد كسب أهمية خاصة بعد االنجازات الضخمة فن

ي انتقال الصفات الوراثية فن
علم يبحث فن

 ال يعتث  كائنا نموذجية لالبحاث الوراثية.  مجال علوم الهندسة الوراثية خاصة وأن االنسان

ي االنسان منها ما يىلي  
ة تعيق دراسة الوراثة فن  : فهناك صعوبات كثث 

ي ألسباب دينية وأخالقية واجتماعية.  -1 ي النوع البشر
اوج فن ن ي الثر

 اليمكن اللعب فن
 طول عمر االنسان، وهذا ال يتيح لباحث واحد أن يتتبع أكثر من بضعة أجيال.    -2

ي قبل البلوغطول  -3 ن أفراد النوع البشر ة الزمنية للوصول إىل سن البلوغ، ومن الصعب جدا إجراء تزاوجات بي    . الفثر

ة عدد الكروموسومات، حيث تحتوي الخاليا الجسمية عىل  -4 کروموسومة،   23کروموسومة وتحتوي الخاليا التناسلية عىل   46كثر
 لكبث  من الكروموسومات. بع سلوك هذا العدد اتوبالتاىلي يصعب عىل الباحث ت

ي االنسان يتحكم فيها أكثر من زوج واحد من الجينات كالطول ولون الجلد.   -5
 بعض الصفات الوراثية فن

 .طول مدة الحمل إذ تبلغ تسعة أشهر وهذه مدة طويلة لدراسة أو متابعة األبحاث الوراثية -6

  . معينة إذا ما قورن بکائنات أخرى من الصعب وضع االنسان تحت اختبارات تجريبية ، كدراسة تأثث  صفة -7

 . يميل أغلب الناس إىل إخفاء الصفات الوراثية غث  المرغوب فيها -8
 

 Family Pedigree   سجالت النسب
ي تتبع انتقال أفراد   (Family Pedigree)يمكن توضيح انتقال صفة وراثية بخرائط تعرف باسم سجل النسب، 

وتفيد هذه الخرائط فن
ي األجيال المقبلة

ي التنبؤ باحتماالت ظهور هذه الصفات فن
ن أو خريطة إىل جانب فائدتها فن د كما تفي  .العائلة الواحدة باستخدام رسم معي 

ي مجال االستشارة الوراثية
ي معرفة الصفات السائدة والمتنحية، ولهذا فهي تستخدم فن

  (Genetic counseling) فن
 ي سجل النسب عادةويش

  . مربعات       ب ار اىل الذكور فن
 ي سجل النسب عادة

  . دوائر        ب ويشار اىل اإلناث فن
 الخط الذى يصل بينهم يعرف بخط الزواج . 

 ي اسفل خط الزواج يسمي خط االخوة
 . الخط االفقر

  ن للصفة ي ترمز إىل أفراد حاملي   . المعينةوتظلل المربعات أو الدوائر التر
 ك األخرى بيضاء إشارة إىل أن من تمثلهم من أفراد اليحملون هذه الصفة  . وتثر
 ويرمز للتوائم بتوصيل رموزهم بنفس النقطة من خط االخوة . 

 ن ، اما الحامل للصفة يضلل عىل شكل خطوط   . الذي يموت يرمز له )+(، الغث  معروف الجنس يرمز له معي 
 يشار إىل أفراد كل جيل بارقام عادية متتابعة فمثال يدل الرمز، أحد األرقام الرومانية ويشار إىل كل جيل من األجيال ب (III-9) 

ي الجيل الثالث من سجل التسب ويمثل كل جيل مستقال عن الجيل الذي يليه
 .عىل الفرد التاسع المدون فن
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Examples of Pedigree Charts. A. Genotype chart with just the genotype of parents shown. B. Genotype chart with the parents 

and potential offspring shown. C. Phenotype chart for the genotype chart shown in B for a dominant trait. D. Phenotype 

chart for the genotype chart shown in B for a recessive trait . 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Sample Genotype Pedigree Charts That Can Be Used for the Pedigree Game 
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ي المخططويمكن توضيح توارث صفة وراثية باستخدام سجل التسب 
 التاىلي :  لعائلة كما فن

 

 

ن أصحاب هذه الصفة ينقص أو عدم وجود صبغة  Albinism نقص الصبغ الجلدي و البهاق  مثال :  ي الجلد والشعر يتمث 
ن فن الميالني 

ي متنحي يرمز له بالرمز 
ي هذه الحالة عامل ورانر

ن والرموش، والسبب فن  ویکون A، ويرمز إىل أليله الخاص باللون العادي بالرمز  a والعي 
ن  ن المتنحيي    aaالفرد الحامل للعاملي 

ً
ن  أبهقا  عادية من حيث لون الجلد.  Aaأو AA، بينما تكون األفراد الحاملة للعاملي 

ي لكل من األبوين هو كيب الجيتن ي عائلة لها ستة أبناء إثنان يحمالن صفة البهاق، فأغلب الظن أن الثر
 مما أتاح الفرصة Aa فإذا ظهر فن

ن بامرأة عادية أنجبا ولدا عادي aa لتواجد عامال هذه الصفة ن من األبناء، وعندما تزوج أحد هذين االبني  ي إثني 
ن  معا فن ي  اللون وابنتي  عديمتر

 الصبغة ويمكن توضيح توارث هذه الصفة بسجل النسب التاىلي : 

 

 من السجل السابق نستخلص ما يىلي : 

 ( ي للجيل االول كيب الجيتن   Aaهو  (I 1,2الثر

  3االفرادIII , 2III , 8II, 4II  ي   aaتركيبهم الجيتن
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ة  ي هذه الحشر
ن الذكر واالنتر ، دورة حياتها ، الطفرات فن ة الدروسوفال ، تميث   حشر

ة الدروسوفال میالنوجاسثر   Drosophila Melanogasterحشر

ن  ي جميع انحاء العالم. وهي تتبع رتبة ذات الجناحي 
ة بحالة برية فن ات المنتشر  لخوتعرف احيانا باسم ذبابة ال Dipetra من الحشر

Vinegar fly  . ة ي الطبيعة عىل ثمار الفاكهة التالفة المتخمرة ، حيث تتكاثر بأعداد كبث 
قات فن ات الكاملة وكذلك الث  وتتغذى الحشر

ها لذلك ن العنب والموز وغث  ي بساتي 
ي الدراسات الوراثية . يمكن جمعها بوفرة من عىل الثمار المتساقطة فن

ة فن ات الحشر ن  : اهمية ومث 

ي الطبيعة بتکالیف قليلة جدا  -1
ة فن  سهولة الحصول عىل الحشر

ن صغث  داخل المختث   -2 ي حث 
  صغر حجمها مما يساعد عىل سهولة تربيتها عىل بيئات غذائية صناعية فن

ن  -3 اوح بي  ة الكاملة تثر ة الجيل من البيضة اىل الحشر ة فثر يوما ومن الممكن   12 – 9رسعة تناسلها حيث أن دورة حياتها قصث 
ن  اوح بي  ي السنة.  30 - 25الحصول تحت الظروف المالئمة عىل عدد من األجيال يثر

 جيال فن

ة من النسل  -4 ي الواحدة مما يساعد الحصول عىل اعداد وفث  ة عدد البيض الذي تضعه االنتر  كثر

 دراسة الاربعة وهذا مما يساعد ويسهل  Haploid Numberقلة عدد الكروموسومات، والعدد األحادي  -5

قات هذه الحشر  Giant chromosomesكان ألكتشاف الكروموسومات العمالقة  -6 ي الغدد اللعابية لث 
ي التقدم فن

ة اكث  األثر فن
ي العلوم الوراثية والستيولوجية وتفهم نظرياتها. 

 الكبث  فن

 

ن الجنس ( تميث  ة  )الذكر و االنتر ي الحشر
 Sex - Distinguishingفن

ي عملية
ورية عند اجراء التجارب الوراثية حتر يمكن التحكم فن ة الدروسوفال ضن ي حشر

ي جميع األطوار فن
ن الذكور عن االناث فن  يعتث  تميث 

ة تكون النسبة الجنسية   °م 25التلقيح( وعىل درجة  وفيما يىلي بيان االختالفات  1:1وهي الدرجة المالئمة لنمو وتربية هذه الحشر
ن ال : الوصفية بي  ن  جنسي 

 األنتر اكث  حجما من الذكر للعمر الواحد والبيئة الواحدة .  الحجم -1

 بطن األنتر ممتلئة ومؤخرتها بيضاوية مدببة لظهور ألة وضع البيض، وبطن الذكر اسطوانية ومؤخرتها مندمجة.  الشكل -2

ي ان هذه الخط اللون  -3 ن ستة خطوط سوداء عىل السطح العلوي لبطن االنتر معتن ي  -وط التلتف حول البطن ، يمكن تميث 
فن

ة تلتف تماما حول مؤخرة البطن من سلحيها ويعتث  هذا الفرق األخث  اهم الفروق  ن تنتهي بطن الذكر بمنطقة سوداء كبث  حي 
ن هذه الصفة  ة يصعب احيانا تمث  ات من طور العذراء مبارسر ن ويالحظ أنه عند خروج الحشر ن الجنسي  ي تميث 

ي تعتمد عليها فن التر
ي 
ات بضع ساعات حتر تتضح الفروق ثم يجري الفحص . وينصح فن ك الحشر  هذه الحالة بثر

ن عىل العقلة األوىل من الرس األمشاط الجنسية -4 ي كل من رجىلي الذكر األماميتي 
ي االنتر  خو يوجد فن

 بقعة سوداء ليس لها نظث  فن
ات شوكية س ة شعث  ( وهو مكون من حواىلي عشر  .ميكة سوداءوتعرف هذه البقعة باسم )المشط الجنسي

 

ة و دورة حياتها   Development of the fillesتطور الحشر
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ي 
ي تفقس بعد يوم واحد من وضعها مكونة  Culture - mediumتضع الدروسوفال البيض عىل أو قرب سطح الوسط الغذانر التر

ة  White Larvalيرقات بيضاء  ي تتغذى عىل خاليا الخمث  قة إىل الحجم الكامل وتقوم  Yeastالتر ي نهاية اليوم السابع تصل الث 
وفن

ن حيث تظهر بعدها  Pupaبتسلق احد جوانب القنينة او الورقة النباتية وتتحول إىل عذراء  . وتستغرق مرحلة العذراء حواىلي يومي 
ي درجة الحرارة 

ة الكاملة . وفن ة الكاملة تستغرق حواىلي )فأن معدل دورة الحياة الكلية من البيضة حتر ا °م20الحشر ایام  ( 10لحشر
ي المخطط التاىلي : 

 كما فن

  

ي الدروسوفيال
ي لتحديد الجنس فن

ةو  التوازن الورانر ي هذه الحشر
 الطفرات فن

ي الدروسوفيال  xکروموسوم 
ي وراثة الصفات فن

ي الدروسوفيال يحمل مورثات توجيه االفراد لتصبح ذكورة . وجد بريدجز أثناء عمله فن
فن

 وتتشابه هذه مع االناث العادية اضافة لكونها خصيبة وعند تلقيحها بذکور ثنائية المجموعةx (3x) أن بعض اإلناث ثالثية الكروموسوم 
: فانه حصل عىل طرز متنوعة   من الدروسوفيال وكالتاىلي

 (3A + 3x)وثالثية الكروموسومات الجسمية  xإناث ثالثية الكروموسوم  - 1
 (2A + 2x)اناث عادية  -2
 كروموسوم x اناث ثنائية الكروموسوم  -3

ً
 (2A + xxy)ومجموعة من الكرموسومات الجسمية  yزائدا

( زوجية لكروموسوم  -4  3A)ثالثة مجموعات من الكروموسومات الجسمية مع  xافراد بينية الجنس )غث  معروفة اذا كانت ذكر ام انتر

+2x)  .عقيمة 
 . عقيمة (3A +xxy)مع ثالثة مجموعات من الكروموسومات الجسمية  xxy أفراد بينية الجنس ذات -5

ي کروموسومات جسمية مع  yواخر  xذكور عادية ذات کروموسوم  -6  . (2A + xy)مجموعتر
ي كرموسومات جسمية  xاناث فائقة ثالثية الكرموسومات  -7  عقيمة.  (2A + 3x)مع مجموعتر
 عقيمة. (3A + xy)وثالثة مجموعات كروموسومات جسمية  y وأخر x ذكور فائقة ذات کروموسوم -8
 

ي الدروسوفيال يتحدد 
ات  x بكروموسوم فش بریدجز نتائجه هذه إىل أن الجنس فن والكروموسومات الجسمية عىل حد سواء . فالحشر

اختلت عندها األنوثة وامتلكت بعض الصفات الذكرية بسبب زيادة أعداد الكروموسومات  (3A + xxy , 3 A + 2x)البينية الجنس 
ي الكروموسومات الجسمية بسبب

زيادة عددها نتيجة لزيادة عدد  الجسمية وهو ما يدفع لالعتقاد بوجود مورثات ذات تأثث  ذكري فن
ي بيضة مخصبة مجموعة کروموسومية جسمية ثنائية وغياب األحد أفراد کروموسوم  الكرموسومات

فإن  x الجسمية . فإذا ما وجد فن
ونتيجة اتجاه تحديد الجنس فيها يميل إىل الذكورة بسبب زيادة تأثث  مورثات االتجاه الذكري المحمولة عىل الكروموسومات الجسمية 

ن مورثات توجيه الجنس بسبب فقدان أحد أفراد کرموسوم ن االتجاه . اما  x  الختالل التوازن بي  ي وسط بي 
إذا كانت نسبة التأثث  الورانر

 . الذكري واالنثوي فإنها تؤدي إىل انتاج األفراد البينية الجنس
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ن کروموسوم  ن الجنس حيث تصبح االفراد اناث، اىل الكروموسومات الجسم xواستنادا اىل ذلك فإن النسبة بي  ي تعيي 
ية لها عالقة فن

ن ) النسبة تساوي واحد عندما تكون  ن القيمتي  ن هاتي  ( لتصبح بينية الجنس . أما بالنسبة 0.67وتساوي نصف لتصبح األفراد ذكور وبي 
ي  xلإلناث الفائقة . كما أن ال اهمية لكروموسوم  1.5و  0.33للذكور الفائقة فالقيمة تساوي 

وري الظهار  فن تحديد الجنس ولكنه ضن
 الخصوبة . 

 

 

ي  Bridgesقام العالم بريد جز  ن األحمر الث  ن الخاص بلون العي  ي الدروسوفيال، الجي 
بتجربة هامة فشت كيفية تحديد الجنس فن

تقاىلي الالمع V) ويوجد اليل متنح X)+( يحمل عىل كروموسوم  ن الث  )إذا كان عندنا أكثر من  Vermilion (V)( له يعط لون العي 
ي الدروسوفيال وأ 

ن بري فن ن عالمة  كثر جي  من اليل المتنحي فإننا نستعمل الحرف األول من الصفة المتنحية ونضع فوقه عىل اليمي 
ى مثل  ي  cyيرمز لها  curly wing+ مثال أخر الطفرة المتنحية المسببة للجناح المجعد V+ للتعبث  عن االليل الث  واالليل الث 

cy وال يحمل كر وموسوم )+y ن األليالت الخاصة بهذا ال  .  جي 

 

ي 
 الدروسوفيالبعض الطفرات فن

ي  االولطفرات جينية عىل کرموسوم الجنس  ت
 لثطفرات جينية عىل الكرموسوم الثا طفرات جينية عىل الكرموسوم الثانن

ات المنخية او المنشقة 1 ة  الشعث  تكون قصث 
 ومنحنية 

ة وثخينة  Bristlال  ات  قصث  تكون الشعث 
ات ذات الصفة النقية   وموت الحشر

قرون االستشعار وللواحق تتحول اىل 
 زوائد منفصلة 

ن شكل عمود العيون العمودية:  2 تأخذ العي 
ي الذكور واالناث النقية اما االناث 

ضيق فن
 فتاخذ الشكل الكلوي  الهجينة

ن اىل  العيون البنية حيث يميل لون العي 
ن  ي بتقدم العمر ويكون لون العي 

االرجوانن
 االبيض

ن  العيون القرمزية حيث يكون لون العي 
 برتقاىلي براق 

ن  لون الجسم اصفر اللون  3  لون الجسم االسود  العيون الفضية ويتقلص حجم العي 
فقدان كل او معظم العرقان الوسطيان  4

 للجناح
لة حيث يكون الجناح  ن االجنحة المنخثر

ل ن  مخثر
 

االجنحة المنحنية ويكون الجناح فيها  العيون المركبة البيضاء  5
شديد االنحناء لالعىل واالمام وتموت 

ة النقية   الحشر

 

 

 

 

ي  التجر  اوج المختث  ن   Experimental Matings ت  یالثر
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ي توجد فيها اختالفات ي  ات التر ها كتستخدم الحشر ن ية الحمراء مثل من تمث  ذات  xذات اجنحة عادية او  عيون بيضاء xلون العيون الث 
لة ن  لون جسمها اصفر xلون جسمها رمادي ) بري ( او  اجنحة مخثر

 

ي  تحضث  
 الوسط الغذانر

 Instant medium استعمال الوسط الجاهز -1

ة + سكر + دقيق الذرةاو  -2   + Agar استعمال الوسط التاىلي : خمث 

 

 التحضث   طريقة

ن  Agar اذابة إل -1  .مل اخرى والسماح للمحلول بالغليان 1000مل من الماء ثم اضافة  1000مع  بالتسخي 

ء إىل  خليط ال 400مع   خلط دقيق الذرة اولا  -2 الذائب ويتم تحريك المحلول بشكل  Agar مل من الماء المقطر واضافته ببطي
  . مستمر

 دقيقة 15والسماح للمحلول بالغليان لمدة  (دبس السكر) يضاف اىل الخليط موالس  -3

ي  -4
ة فن ويضاف هذا الخليط اىل المحلول الرئيسي ويخلط   Ethyl – Alcohol٪  95مل من اثيل الكحول  15تذاب الخمث 

ي 
ي المحلول النهانر

سب فن  . بشكل تام مع عدم السماح لعجينة الذرة بالثر

 

ة ي تربية الحشر
 األدوات المستخدمة فن

ات المراد تربيتهازجاجات  -ا  بية: ويتوقف حجم الزجاجات المستعملة عىل عدد الحشر   .الثر

ي الزجاجة الواحدة 
ات. كما يمكن زرع حواىلي  50.  - 20لثر من  1/  4وعادة  يوضع فن بيضة من كل زجاجة.  300زوجا من الحشر

 ويجب تعقيم الزجاجات قبل االستعمال

بية - 2  سم تقريبا، وهي تستعمل عند  2.5سم وقطر  7لقاعدة مصنوعة من الزجاج بارتفاع : وهي انابيب مسطحة اانابيب الثر
ات  ن ازواج الحشر  اجراء التلقيحات بي 

ي درجات الحرارةالحاضنات: دوالب صغث  ذو رفوف  - 3
بية يمكن التحكم فن   لغرض اجراء التلقيح.  توضع عليه زجاجات وأنابيب الثر

 

ة   الدروسوفالالمواد الالزمة لتجارب حشر

ي  -Stereo dissecting Microscope ،2 کرسکوبیم -1
ي لوضع الوسط الغذانر

 teasing ابرة -4 اثث  للتخدير  -3 ، قنانن

needle  ،5- يط الصق  فرشاة شعر ناعم -7،   قمع -6 رسر
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 االحتماالت واختبار مرب  ع کاي

ي 
ي لها عالقة بدراسة مادة الوراثة وبصورة مختضة وكاآلنر  --: سنتطرق هنا اىل بعض المصطلحات والرموز االحصائية التر

وب    n-n(n!= n)(n-1)(2-(3……1       بأنه:   ويعرف n !يرمز له بالرمز:  n factorial (n)مضن

 

وب الرقم  مثال :   ؟ 7اوجد مضن

5040=1×2×3×4×5×6×7!=7 

 

ي يمكن تكوينها من عدة اشياء يأخذها كلها أو بعضها ويرمز له بالرمز :  Permutation التباديل  يقصد بها عدد طرق االختبار المرتب التر
npr  منn  وقانونه 

npr=
𝑛!  (𝑛−𝑟)!  

 

ن  مثال :  3𝑝2 :اذا كان لدينا ثالثة حروف اختث  منها حرفان ، ماهي عدد طرق اختيار هذين الحرفي  = 3!(3 − 2)! = 3 × 2 × 11! = 6 

ن تساوي   طرق اختيار الحرفي 
ً
 AB, AC, BC, BA, CA, CB وهي   6اذا

 

 

ي   Combination التوافيق يمكن تكوينها من عدة اشياء بأخذها كلها أو بعضها ويرمز لها يقصد بها عدد طرق االختبار غث  المرتب التر
 𝒏! 𝒓!(𝒏−𝒓)!=  rCn وقانونه  rCn بالرمز

ي يمكن اختيار  : مثال  3C7  =!(𝟑−𝟕)!𝟑 !𝟕 طالب ؟ 7طالب من مجموع  3و ما هي عدد الطرق التر

=
𝟕×𝟔×𝟓×𝟒×𝟑×𝟐×𝟏𝟑×𝟐×𝟏×𝟒×𝟑×𝟐×𝟏 = 35 

 

 

 

 :   Probability تعريف االحتمال
ً
 معين ان حدثا

ً
ي Ei) ا

من الحاالت  nمن مجموع  تيةاؤ من الحاالت الم N( يمكن أن يتحقق او يحدث فن
 p(Ei)يرمز له  Eiالممكنة عىل فرض ان جميع الحاالت الممكنة متساوية الحدوث فان درجة احتمال ظهور الحدث 
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 P(Ei)=1-p(Ei)          اما احتمال الفشل او عدم الظهور يرمز له 

 

 .  مثال : 
ً
 صندوق يحتوي عىل خمس كرات بيضاء وسبعة حمراء فاذا سحبت كرة من هذا الصندوق عشوائيا

 ما هو احتمال ان تكون الكرة بيضاء؟ .أ

  ما هو احتمال ان تكون الكرة غث  بيضاء ؟ .ب

 

ن     Laws of probability االحتماالت قواني 

يساوي حاصل  E2او  E1اي منها حدوث  األحداث متنافية ) اليمكن أن تحدث معا ( فان احتمالاذا كانت : قانون جامع االحتماالت . 1
 جمع كل منها 

)2)+p(E1)=P(E2+E1p(E 

 np(E)+………+2)+p(E1)=p(EnE+………+2+E1p(E(                                     وبصورة عامة 

فأذا سحبت كرة واحدة منه ، ما هو احتمال أن تكون  ءکرات سودا   3کرات بيضاء و   5كرات حمراء و  4صندوق يحتوي عىل  مثال : 
 حمراء او بيضاء

p(R+W)=p(R)+p(W)= 𝟒𝟏𝟐 + 
𝟓𝟏𝟐 = 

𝟗𝟏𝟐 

 

ب االحتماالت: . 2 ب احتمال كل منهما :  E2, E1إذا كان  قانون ضن  حدثان مستقالن فأن احتمال حدوثهما معا يساوي حاصل ضن

)2).P(E1)=P(E2.E1P(E 

 

بيضاء فاذا سحبت كرة عشوائيا من كل  6تكونا حمراء و  3حمراء واخر يحتوي عىل  7كرات بيضاء و   5صندوق يحتوي عىل  مثال: 
 منهما ، ما هو احتمال ان تكون حمراء ؟ 

 احتمال سحب كرة حمراء من الصندوق االول  :           
𝟕𝟗=  

𝒏𝑵= )1P(R  

  ي
              : احتمال سحب كرة حمراء من الصندوق الثانن

𝟑𝟗=  
𝒏𝑵= )2P(R  

  احتمال ان تكونا حمراء                                      
𝟐𝟏𝟏𝟎𝟖=    

𝟑𝟗 ×   
𝟕𝟏𝟐=      )2) . p(R1) = p(R2R1 p(R                      

 

rqn.rprCn    تان. حتمال الحصول عىل ثالث ولد وبنا و افراد ، ما ه 5ارسة تنوي انجاب  مثال: 
 



 Dr. Arshad Alhasnawi /  سم علوم الحياةق                    كلية التربية للعلوم الصرفة/ جامعة المثنى                         Geneticsعلم الوراثة  

 

34 

 

n  العدد الكىلي لالفراد = 
r  ي

 = عدد احتمال حدوث الحد الثانن

p  = )12= احتمال الحصول عىل الحدث االول )ولد 
q  = )ي )بنت

 12= احتمال الحصول عىل الحدث الثانن
 

                   p= 10 ( 
𝟏𝟐 )2  (

𝟏𝟐 )2 

                                = 10 ×  
𝟏𝟖  ×  

𝟏𝟒   
                      =  

𝟏𝟎𝟑𝟐  
 Chi - Squares testاختبار مرب  ع کاي  

  عليه يطلق كاي  مرب  ع ختبار 
ً
ي  فرضيات اختبار  وهو  X2 أو  المرب  ع كاي  اختبار  أيضا

 هو  االختبار  إحصائيات عينات توزي    ع فيه يكون إحصانر
 العدم فرضية كانت  إذا ) العينة توزي    ع أن بمعتن  صحيًحا، متقارب عنض  أي أو  صحيحة، العدم فرضية تكون فعندما  كاي،  لمرب  ع توزي    ع

ا   العينة حجم لجعل األمثل بالقرب كاي،  لمرب  ع توزي    ع ألقرب وفًقا  تجرى أن يمكن( صحيحة ً يستخدم هذا االختبار الكفاية و  فيه بما  كبث 
 االثبات النظريات الوراثية او لتطابق البيانات المشاهدة مع المتوقعة 

  : تجربة 

  
ً
ي تكون متماثلة باعداد متساوية خلطا   خلط كمية من بذور الفاصوليا البيضاء والملونة التر

ً
ي وعاء  جيدا

 وتوضع فن

  خذ عينة عشوائية من البذور ثم فحصها وعدها وصنفها حسب اللون 

  ي جدول
ي يحصل عليها فن  دون البيانات التر

 (.  1:  1نه حسب النظرية الوراثية ) يقارن النتائج المشاهدة مع المتوقعة عىل اساس حجم العي 

  ملونة وبذلك نالحظ  90بيضاء و  110بذرة . وعند الفحص وجد أنها تحتوي عىلي  200لنفرض أن حجم العينه المأخوذة هو
ن القيم المشاهدة والقيم المتوقعة عن النظرية الوراثية ) ( وسبب هذا االنحراف هو عامل الصدفة 1:1حدوث , انحرافات بي 

 نقوم باختبار كاي لمعرفة معنوية هذا االنحرافات  لذلك
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ي (  1- الفئات عدد )  تساوي الحرية درجات ان اساس عىل الجدولية قيمتها  مع تقارن كاي  قيمة ايجاد  بعد 
 ،( 1)  تساوي المثال هذا  وفن

ن  معنوية فروقات وجود  عىل دليل الجدولية من اكث   كانت  فاذا .   3.84  فهي  2X قيمة اما   2X كانت  واذا  والمتوقعة المشاهدة القيم بي 

ن  معنوية فروق وجود  عدم عىل دليل الجدولية 2X من أقل المحسوبة   .والمتوقعة المشاهدة القيم بي 
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ي زوج من الصفات المرتبطة بالجنس
ات مختلفة فن ن حشر اوج بي  ن  غث  المرتبطة بالجنسو  فحص وتحليل نتائج الثر

اوج  ن ة الدروسوفيال عند أجراء الثر ن مع أنتر لحشر ن ذكر أبيض العيني  ن ظهرت  بي  ا نتائج مخالفة لما حصل عليه)بريه( أي حمراء العيني 
ن مع  التلقيح العكسي )تزوي    ج انتر  ن  ذكر أبيض العيني  ( حيث لوحظ النتائج تعتمد عىل جنس االب الذي )بريه( أي حمراء العيني 

 يحمل الصفة المتنحية : 

اوج  مثال :  ن ة الدروسوفيال أجراء الثر ن مع أنتر لحشر ن ذكر أبيض العيني  ن  بي  ي  حمراء العيني 
 ؟  ما هي نتائج افراد الجيل االول والثانن

 

 

اوج مثال:  ن ة الدروسوفيال أجراء الثر ن لحشر ن مع  انتر بي  ن  ذكر أبيض العيني  ي  حمراء العيني 
  ؟ما هي نتائج افراد الجيل االول والثانن

 

 االنماط الوراثية الجنحة ذبابة الفاكهه: 

ن  :  Lتوجد ثالث اليالت للجي   المسؤول عن  حجم الجناح لذبابة الفاكهه وهي كالتاىلي

ي ذبابة الفاكهه يرمز له  .1
ي فن
 aLالجناح القرنن

ي ذبابة الفاكهه )الطراز االثري ( يرمز له  .2
ل  فن ن  vgLالجناح المخثر

ي ( يرمز له  .3 ي ذبابة الفاكهه )الطراز الث 
 L+الجناح الطويل فن

ن  حيث يالطراز تنشأ الطفرة الوراثية الجي  ي هو السائد  vgL االليلو  aLاالليل من خالل   L+ الث  ، اما عالقة علما انه اليل الطراز الث 
ي عالقة السيادة غث  التامة .  vgL االليلو  aLاالليل 

 فن

ي  لالجنحةالنمط الظاهري  ت
 لالجنحة النمط الورانر

 aL+Lvg; L+L;  +L+L  الجناح الطويل  1

ي  2
 aLaL الجناح القرنن

ل  3 ن  vgLvgL الجناح المخثر
 aLvgL الجناح الوسطي  4
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ي الجناح مع مثال: 
بت ذكر ذبابة الفاكهه قرنن لة الجناح انتر ضن ن ي ؟  ذبابة فاكهه مخثر

يب للجيل االول والثانن  فما هو ناتج التضن

 

يبات التالية :   عىل الطلبة اكمال التضن

بت ذكر ذبابة 1سؤال  ي الجناح مع انتر ذبابة فاكهه  طويلالفاكهه : ضن
يب للجيل االول ؟   قرنن  الجناح فما هو ناتج التضن

بت ذكر ذبابة الفاكهه  : 2سؤال  لضن ن يب للجيل االول ؟   وسطي الجناح مع انتر ذبابة فاكهه  مخثر  الجناح فما هو ناتج التضن
بت ذكر ذبابة الفاكهه  : 3سؤال  ي الجناح  طويلضن

يب للجيل االول ؟  الجناح فما  سطي و مع انتر ذبابة فاكهه نقر  هو ناتج التضن
 

 Linkage and crossing over االرتباط والعبور 

ابطة هي الجينات الواقعة عىل الكروموسوم الواحد ويكون بينها ارتباط خاص وال تتوزع توزيعة حرة :  Linkage genes الجينات المثر
ي ، وتنتقل كمجموعة واحدة

 .  حسب قانون مندل الثانن

ن من االرتباط، هما :  ي ذبابة الفاكهة إىل أن هناك نوعي 
 وقد توصل العالم مورجان أثناء دراسته التوارث بعض الصفات فن

انتقال الجينات الممثلة للصفات كوحدة واحدة عند تكوين األمشاج ، أي أنها تورث كأنها   Complete Linkage  االرتباط التام( 1 
(. صفة واحدة وال تخضع لقانون ال ي

 توزي    ع الحر )قانون مندل الثانن

 Crossing ارتباط غث  مطلق للجينات الممثلة للصفات أي حدوث عملية العبور  Incomplete Linkage االرتباط غث  التام( 2 

Over لبعض الجينات عند تكوين األمشاج 

 

 للجينات ؟ ومتر يحدث ؟ Crossing Overما المقصود بالعبور  : ؤالس

ن Crossing Overالعبور  : الجواب  ن متماثلي  ن کروموسومي  : عملية يتم فيها تبادل القطع الكروموسومية المحتوية عىل الجينات بي 
ي الصفات المرتبطة بت

ن ، وينتج عن ذلك تغث  فن اىلي لومتقابلي 
ن ي الطور التميهيدي األول من االنقسام االخثر

ك الجينات. يحدث العبور فن
. )المنصف أو الميوزي( عندما   تتقارب أزواج الكروموسومات المتماثلة ويصبح كل زوج منها متشابك ويعرف بالرباىعي

ابطة : : مثال  ي يسود فيها عامل  عىل وراثة الجينات المثر ي ذبابة الفاكهة )الدروسوفيال( التر
ي لون الجسم وطول األجنحة فن توارث صفتر

 aعىل قض األجنحة  A طول األجنحة، كما يسود  b عىل عامل اللون األسود B اللون الرمادي للجسم
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 ؟  Complete Linkage كيف توصل العالم مورجان إىل االرتباط التام  

  ن أنتر ة bb )نقية( ، مع ذكر أسود اللون AA وذات أجنحة طويلة BB رمادية اللون (بري) أجرى تجربة زاوج بي   .  aa ذو أجنحة قصث 
  ي كانت النتيجة أن جميع أفراد الجيل األول  ( ab( )AB) رمادية اللون طويلة األجنحة هجينة( وتركيبها الجيتن

   ة األجنحة ( مع أنتر سوداء قصث  ن ن ذكر من أفراد الجيل األول )رمادي اللون طويل األجنحة هجي   . ثم قام مورجان بتلقيح اختباري بي 

   ة األجنحة ، أي بنسبة  50% من األبناء رمادية اللون طويلة األجنحة )هجينة( ، % 50فكانت النتيجة أن ي  1: 1سوداء قصث 
، ويسم فن

 هذه الحالة االرتباط باالرتباط التام. ويوضح ذلك الشكل المجاور. 
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ي لون الجسم وطول األجنحة ؟ كيف  فش مورجان نتائج وراثة صفتر

ي لون الجسم وطول األجنحة أي انتقال الجينان معا بالتاىلي   فش مورجان نتائج وراثة صفتر

ن لون الجسم الرمادي واألجنحة الطويلة موجود عىل أحد الكروموسوماتأن  .1  .جي 
ة موجود عىل الكروموسوم اآلخر المقابل.  .2 ن لون الجسم األسود واألجنحة القصث   أن جي 

 
 
 

  Incomplete Linkage توصل العالم مورجان إىل االرتباط غث  التام 

ن أنتر رمادية  اللون طويلة األجنحة )هجينة( مع ذكر أسود قصث  األجنحة ، وقد وجد مورجان أن نسبة قام مورجان بالتلقيح االختباري بي 
ي لها صفات مختلفة عن األبوين هي 83األبناء المشابهة لألباء هي   % . 17% ، ونسبة األفراد التر

 

ي لون الجس17بما فش مورجان اختالف صفات  : ؤالس ي ذبابة % من األبناء عن اآلباء عند دراسته لتوارث صفتر
م وطول األجنحة فن

 الفاكهة ؟

 % من األبناء عن اآلباء بحدوث عملية العبور للجينات . 17فش مورجان اختالف صفات  : الجواب 

 

ي الكائنات الحية ؟  : ؤالس
 ما أهمية عبور الجينات فن

ي األ  : الجواب 
ن أفرد النوع الواحد ، أي ظهور صفات جديدة فن ي الصفات بي 

 %. 17بناء بنسبة زيادة فرص التنوع فن

 

ي يتحكم فيها زوج واحد من الجينات أو األليالت بالوراثة الكمالحظة  ية م: يطلق عىل كل الدراسات السابقة لتوارث الصفات التر
Qualitative Inheritance ي أكثر من زوج من الكروموسومات

. كما أن هناك صفات أخرى يتحكم فيها أكثر من زوج من الجينات تقع فن
ات وراثية تراكمية ، ويطلق عىل هذه الوراثة ج، ويعمل كل  ن من الصفة ، أي أن مثل هذه الجينات تكون لها تأثث  ن عىل اظهار قدر معي  ي 

 .  Quantitative Inheritanceبالوراثة الكمية 
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