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 قائمة المحتويات
  علم الوراثةGenetics 

  الصفات الوراثيةHereditary Trait 

  ي  Molecular Biologyما هو علم االحياء الجزيئ 
  التوارث المندلي للصفاتMendelian inheritance of characters  
  االساس المادي للوراثة المندلية 
  ن  Geneالجي 

  الكروموسومChromosome 

 قانون الوراثة االول لمندل قانون االنعزال 
 ي لمندل قانون التوزي    ع الحر

 قانون الوراثة الثانن
  ن مندل ي لقواني  ي للوراثة المندلية والتفسي  السايتولوج   االساس السيتولوج 
 الطرز الظاهري Phenotype 

  ي
كيب االصيل  Genotype الطراز الوران  ( )الير ن كيب الخليط الهجي   ، النسيلة النقية ، الير

  التوارث المندلي للصفاتMendelian inheritance of characters 
  ن مندل  االساس الخلوي لقواني 
 )االنقسام غي  المباشر )المايتوزي  Mitosis 
  المرحلة التمهيدية او الدور التمهيديProphase 

  ي
  Metaphaseالمرحلة االستوائية او الدور االستوان 

  المرحلة االنفصالية او الدور االنفصاليAnaphase ياته ن  ممي 

  ي
ياته  Telophaseالمرحلة النهائية او الدور النهان  ن  ممي 

  الي
ن  Meiosisاالنقسام االخير

  السيادةDominance  السيادة التامة(Complete Dominance  السيادة غي  التامة ،Incomplete 

Dominance اركة ، السيادة المش Codominance  السيادة الفوقية ،Over-dominance  السيادة المتاثرة ،
 ( Sex dominance بالجنس

  الجينات المميتةLethal genes 

   )ن وعمله ن )الجي   Gene structure and gene functionتداخل فعل الجي 

  االليالت المتعددةMultiple Alleles 

  وراثة الصفات المتالزمه مع الجنسSex related characters inheritance 

  كروموسومات جسميةAutosomal chromosomes 

  كروموسومات جنسيةSexual chromosomes 
  الصفات المرتبط بالجنسSex linkage 
  االنقاذ والتعبي  الجيئنGene expression 

  ي  Gene expressionالتعبي  الجيئن

  ي )االنزيمات االساسية  Induced، االنزيمات المستحثة  Constitutive enzymesتنظيم التعبي  الجيئن

enzymes ) 
  ي عند بدائيات النواة  تعديل التعبي  الجيئن
  ي نمو حقيقيات النواة

ي فن  تعديل التعبي  الجيئن
  الوراثة الكميةQuantitative Genetics 
  اهمية الجينات المتعددة 
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  ن  Gene frequencyتكرار الجي 

 أنواع الجينات ووظائفها 
  ي

ء الوران  ي
 المكافن

  التوائمTwins  

  االرتباط والعبور ورسم الخرائط الواثيةLinkange, Crossing-Over and Genetic maps 
 المجموعة االرتباطية  Linkage Group 
 االرتباط Linkage االرتباط التام( Complete linkage االرتباط غي  التام ، Incomplete linkage  ) 

 ي الكشف عن االرتبا
يب االختباري ، طريقة دراسة الجيل الثانن  (ط والعبور )طريقة التضن

 رسم الخرائط الوراثية   Genome Mapping 

  ن  Two - point linkageاالرتباط بنقطتي 
  االرتباط بثالث نقاطThree - point linkage 
 تجميع أجزاء الخريطة الكروموسومية Combining Map Segments    
  التداخل والتوافقInterference & Coincidence 
 العوامل المؤثرة عىل االرتباط 
  يا ي البكير

اكيب الوراثية الجديدة فن   طرق ظهور الير
 ي االحياء

 تنتقل الصفات الوراثية فن
 يا  صفات بعض البكير

  أهمية البالزميدPlasmid  
  ي تتم بها عملیات ارتباط او انتقال المادة الوراثية ية DNAالطرق الرئيسة الئر  من خلية بكتي 

 ي كائنات مختلفة
ن الجنس فن  الكروموسومات الجنسية وتعيي 

 النظرية الكروموسومية للوراثة   
 تحديد الجنس والصفات المرتبطة به 
 تحديد الجنس بعدد الكروموسومات   
 کروموسومات الجنس  
 الصفات المرتبطة بالجنس 
 ي ذبابة الفاكهة

 توضيح كيفية توارث لون العيون فن
 المتأثرة بالجنس الصفات 
 الطفرة الجينية والكروموسومية Gene and Chromosome Mutation 
 تعريف الكائن الطافر 
 ي الكائنات احادية وثنائية المجموعة الكروموسومية

 الطفرات فن
  ي االنسان

 التشوهات الكروموسومية فن
  أسباب اختالل الكروموسومات 
 االختالالت المرتبطة بعدد الكروموسومات 
  مة داونمتالز Down Syndrome 
  متالزمة كالينفلير Klinefelter Syndrome 
 اختالالت مرتبطة بالطفرات الجينية 
  الوراثة السايتوبالزميةCytoplasmic Inheritance 

 ( تاثي  االمMaternal effect ي القوقع لمينا
 Limnaea( ، التفاف الصدفة فن

 ي الدروسوفيال
ي اوكسيد الكاربون فن

 الحساسية لثانن
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 اميسيوم ي الي 
  Killer Trait in Paramechum صفة القاتل فن

  ي ال
ي االنسان وبعض االمراض DNAالطفرات فن

 المايتوكونديري فن

  الوراثة السايتوبالزميةCytoplasmic Inheritance 
 نظام التوريث البالزميدي 
 نظام التوريث المايتوكنديري mt DNA   
  نظام التوريث البالستيدي  
  تركيب الحوامض النوويةStructure of Nucleic Acids  
  ي للمادة الوراثية ي وتحليل جزيئ 

كيب البنان   RNAو   DNAالير

     تتابعات ال  DNA (Sequences DNA) 
  شفرات األيوباك IUPAC لتتابعات الDNA  
 التتابعات المتعاكسة )البالندرومية Palindromes ( 
 المتعاكسة )البالندرومية( ال األهمية البيولوجية للتتابعات Palindromes  

 تتابعات ال  RNA ( RNA Sequences)    
 ي الحوامض النووية

 ارتبط النيوكليوتيدات فن
  هنة عىل ان ال ي بعض الرواشح   RNAهو المادة الوراثية وان ال  DNAتجارب للي 

 هو المادة الوراثية فن
  مستويات بناء جزيئةDNA  
 تجارب Chargaff  جاركوف 
  أنموذج الحلزون المزدوج لجزيئةDNA  
  تنوعDNA  
  وحدات قياسDNA 
 أنواع البنية الفراغية للحلزون المزدوج Helix Conformations  
  الحامض النوويRNA  
  ي بعض الرواشح

 ) Viruses الفايروسات(المادة الوراثية فن
       تضاعف الDNA  هان عىل ان التضاعف يتم بطريقة نصف  المحافظةوالي 
 تضاعف ) تكرار( الدنا Replication of DNA   
  تجربة ميسلسون وستالMeselson and Stahl  
 ثنائية اتجاه التكرار Bidirectional Replication   
      تضاعف جزيئة الDNA يا ي البكير

 فن
      تضاعف جزيئة الDNA ي کروموسومات حقيقية النواة

 فن
         انزيمات التضاعف ، دور الRNA ي انواعه الثالثة

 ، عمليات التقطيع والتحوير فن
      أنزيمات بلمرة الDNA  ي حقيقية النواة

 فن

  آلية عملية التضاعف 

 الشفرة الوراثية وخصائصها ، العوامل المساعدة ، بناء السلسلة الببتيدية :) ن وتي  جمة )تصنيع الي   الير

  جمةاألنزيمات ي الير
ي تسهم فن  والمركبات الئر

   الشفرات الوراثيةGenetic codes 

  ة للشفرات الوراثية ن  الخواص الممي 

       ن عدد الشفرات الوراثية وعدد ال  الناقل واألحماض األمينية RNAالعالقة بي 

 جمة    Translation factors عوامل الير
  السيطرة الوراثية عىل عملية االيض 
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  ن  One gene-one enzyme hypothesisواحد إنزيم واحد تطور نظرية جي 
 سلسلة ببتيدية واحدة 
 السيطرة الوراثية عىل عملية االيض 
  ي حقيقية النواة

ي فن  Gene expression in eukaryotic cellsتنظيم التعبي  الجيئن

  ي  Gene expression controlsأساليب السيطرة عىل التعبي  الجيئن

 اتيجيات التحكم بالج  ينات إسير

 السيطرة الموجبة والسيطرة السالبة 

  ي بدائيات النواة
ي فن  gene expression in prokaryotic cellsتنظيم التعبي  الجيئن

 يا ي البكير
ي فن  السيطرة عىل التعبي  الجيئن

 )ون )المشغل  Operon ما هو نظام أوبي 
 استهالك الالكتوز میتنظ   
 ون  Lac Operon الكتوزال أوبي 
  ون الالكتوز  يحفز استنساخ األوبي 
 بتوفان مشغل  Tryptophan Operon نظام الير
  ون الالكتوز الكلوكوز  :يكبح أوبي 
 بالمواد األساس الكبح: 
 ات الجزيئية الطفرة  الجينيىة انواعها وفقا للتغي 
 الوراثية الطفرات Genetic Mutations 
 ي ال  عىل مستوى تتابعات القوا الطفرات

وجينية فن     DNA عد النيير
 ن  الطفرات  عىل مستوى الجي 
 المستحدثة الطفرات Induced mutations 
 الطفرات بواسطة االشعاع استحداث Physical mutagens 
 الطفرات بواسطة بعض المواد الكيميائية استحداث Chemical mutagens   
 ار الحامض النووي إصالح  DNA repair أضن
 ار الحامض النووي أليات  إصالح اضن
 وجينية إزالة ن من القواعد النيير  Deamination of bases مجموعة األمي 
  ار ن الفعال األضن  Damage due to reactive 0xygen الناجمة عن األوكسجي 
 ي ال انظمة

ر فن  DNA اصالح الضن
 القافزة الجينات Transposable elements 
  ن ن )الجينوم( الجي    والمجي 
 لجينات ووظائفهاا أنواع 
 الجينية    الكلونةGene (DNA) Cloning 
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 المقدمة
ي الكائنات الحية  Geneticsعلم الوراثة 

ي كيفية انتقال الصفات من االباء ال االبناء فن
: هو العلم الذي يبحث فن

ن افراد النوع الواحد.   المختلفة واسبابا تشابه الصفات وتباينها بي 
 

ي نوعه ، وتنتقل من جيل ال اخر ،  Hereditary Traitالصفات الوراثية 
ن فرد عن بافر ة نوعية او كمية تمي  ن : هي مي 

ن من الصفات الوراثية هي : وه  ناك نوعي 

ة ، لون الشعر .... الخ .  النوع االول  ن المجردة مثل لون البذور ، طول النبات ، لون البشر  هي صفات ترى بالعي 

ي  
ن ولكن تظهر بواسطة اختبارت خاصة مثل فصائل الدم.  النوع الثانن  هي صفات ال ترى بالعي 

ن ، فهي ال تنتقل بالوراثة . عرفت  وهناك صفات غي  وراثية وهي صفات مكتسبة مثل عضالت الجسم لدى الرياضيي 
ن ثم تطورت تدريجيا ال ان اوضح العالم مندل  Heredityالوراثة   Gregorومفاهيمها التقليدية منذ االف السني 

Mendel  قوانينها المعروفة . ولد كريكور مندلGregor Mendel  ي
ندروف  1822تموز عام  22فن ن ي قرية هي 

فن
Heizendrof  ن اطورية النمسا والمجر ، والده فالحا ، تمي  ي تشيكوسلوفاكيا ، والتابعة انذاك ال امي 

الواقعة حاليا فن
ي معهد عال 

ي مدينة  1843-1840مندل بحبه للمعرفة دخل مدرسة الثانوية ثم درس فن
، عمل مندل باحد االديرة فن

Brunn ي جامعة فينا  1847ح قسا عام فاصب
 .  1853-1851، ثم درس فن

ي القرن 
ي توريث الصفات دون ان  13قدم االوربيون فن

ي لكل من االب واالم فن بعد الميالد اراء توضح الدور االيجان 
 يقدمو دليال علميا عىل ذلك. 

ي النبات نهاية القرن السادس عشر من قبل ال
ي القرن اكتشاف الخاليا الذكرية واالنثوية فن

تور. اما فن ي كولي 
عالم االلمانن

دم بان الخاليا الجنسية لالناث والذكور تحتوي عىل افراد كاملة موجودة بهيئة  التالي ذكر العالم الهولندي سوام مي 
ن المجردة. وان االفراد الناتجة عن االخصاب اما ان تشبه االم او االب ويعتمد  بالغة الصغر وال يمكن رؤيتها بالعي 

ي الخاليا الجنسية. ذلك 
 عىل سبق تكوين هذه االفراد فن

ي تعتقد بان عملية انتقال الصفات تجري من خالل جسيمات معينة يعمل عىل تكوينها جسم  وهكذا ظهرت االراء الئر
ن الجديد وان عملية انتقال الصفات يعتمد اما عىل  االم واالب وتتحد هذه الجسيمات عند االخصاب لتكوين الجني 

ي القرن ال جسيمات اال 
 19ب او عىل جسيمات االم دون ان يتم تقديم تفسي  مفصل حول كيفية حصول ذلك. وفن

 
 
بان االفراد خليطي الصفات ناتجة عن اختالط جسيمات االب واالم بينما تنفصل الصفات عند  قدم داروين رأيا

 اختالطهما . وتوالت عقب ذلك الكثي  من االراء الوراثية االخرى. 
ي سنة 

ي لتفسي  توارث الصفات من خالل سلسة  1866وفن
جاءت اراء العالم مندل لتضع االساس العلمي الحقيقر

ي اعتمد فيها عىل نبات البازالء كعينة حياتية للدارسة.  ي اتسمت بالدقة الئر ثم  طويلة من التجارب الحقلية العلمية الئر
 ادى تقدم التقنيات ال الكثي  من االكتشافات . 
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ي   Molecular Biologyما هو علم االحياء الجزيئ 
ي كيمياء الجينات ودراسة الظروف واالسباب الكامنة وراء تنشيطها  Biologyهو فرع من علم االحياء العام 

يبحث فن
Activation  او كبحهاRepression  . ي يتؤمن دراسة هذه الظواهر ي هذا العلم بتطوير التقنيات الئر . وكذلك يعئن

ين ، خاصة بعد ان تمكن علماء االحياء الجزيئية من نقل وقد اثار  ي هذا الميدنان انتباه كثي 
ت االبحاث العلمية فن

ي مجاالت الزراعة والطب والكيمياء. 
 جينات من كائن ال اخر ، االمر الذي الفر اصداًء عىل الصعيد العلمي فن

 
  Mendelian inheritance of charactersالتوارث المندلي للصفات  

قدم مندل اول برهان علمي موثق بالنتائج واالدلة لتفسي  توارث الصفات عي  سلسلة من التجارب عىل نبات البازالء 
ي الخاليا الجنسية تنتقل هذه من جيل ال اخر. وقد 

. اثبت ان التوارث يتم عي  وحدات معينة )مورثات( موجودة فن
ي تليه بانها طريقة ك ي اشار اليها العالم اثبتت االبحاث العلمية الئر ونية تشمل جميع الكائنات الحية . وان الوحدات الئر

 . Genesمندل ما هي اال مايسم اليوم بالمورثات 
ي العالم 

ي مجلة التاري    خ الطبيعي فن
اال انها لم تنل االهتمام الذي تستحقه وبقيت طي  1866نشر العالم مندل ابحاثه فن

 من قبل عدد من العلماء الذين توصلو بعده ال نفس النتائج.  1900النسيان حئر اعيد اكتشافها مرة اخرى 
ي اتخذها العالم مندل لدراسة التوارث فبدال من االهتمام بعدد كبي  من  لقد اختلفت طريقة البحث العلمي الئر

ي دراسة 
ة ليتابعها جيال بعد جيل وحسب عدد الطرز المظهري صفة منفردةالصفات مرة واحدة ركز جل اهتمامه فن

 ال درجة انها استخدمت مرة اخرى 
 
 دقيقا

 
ي سجالت مرتبة ترتيبا

من فئات كل جيل من هذه االجيال وحفظ كل ذلك فن
ي حصل عليها علماء اخرون.   االعادة التأكد من نتائجه والنتائج االحقة الئر

ي  قد ال يكون مندل قد انتبه اختبار مندل نبات البازالء دون أن يذكر سبب اختياره ذلك . ولكن صفات هذا النبات الئر
ي وكذلك توفي  

ي نجاحه. فالنظام الزهري لهذا النبات مؤلف بما يضمن التلقيح الذانر
ة فن اليها ساهمت بصورة كبي 

ن الخلطي تكون خصبة  ظروف سهلة لعمل تلقيح خلطي مسيطر عليه ، اضافة ال ان الهجائن الناتجة من التهجي 
ة  بات. وكذلك وجود اصناف عديدة من هذا الن ن والجل القيام بابحاثه قام مندل بأختيار سبعة صفات مظهرية ممي 

ها.   مثل طول الساق ولون الزهرة والبذور وطبيعة البذور وموضع االزهار وغي 
 

 االساس المادي للوراثة المندلية 
ي عام ايكون قانونا 

ا فن لم يدرك ما ينطويان عليه فان  1865لوراثة االساس لعلم الوراثة التقليدي ، ورغم انهما قد نشر
ن اعيد اكتشافهما ، وقد وضع هذان القانونان التوارث عىل اساس كمي وجعاله  35من قيمة اال بعد حوالي  سنة حي 

ن الصدفة .  ن النسل طبقا لقواني   علما دقيقا يسمح بالتنبؤ بتوزي    ع الصفات بي 
ي تدىع االن ب"عو        الصفات الوراثية مسيطر عليها ب نولقد توصل مندل ال ا  "جينات"         امل" والئر
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ن    Geneالجي 
ي عرق او عنض    هي الوحدة االساسية المسؤولة عن حمل ونقل الصفات الوراثية ، وتمثل بتسلسل  ، كلمة اغريقية تعئن

ي الكروموسوم. ومن هنا جاءت تسمية العلم الذي يدرس الوراثة ب  DNA عىل جزيء ال
 Genetics         الموجود فن

 
ي مع االحتفاظ بخواصه خالل مروره  Chromosomeالكروموسوم 

ن بالقدرة عىل التكاثر الذانر : هو تركيب نووي يتمي 
ي اطوار االنقسام الخلوي ، وتعتي  االدوات الرئيسية لحمل ونقل العوامل الوراثية او الجينات 

 .  Genesفن
 

ي تجاربه الوراثية لعدة 
 اسباب هي : ويعزى نجاح مندل فن

تسجيل مندل بدقة جميع خطوات تجاربه وحسابه العدد الكامل ألفراد كل جيل ، وتصنيفه النباتات حسب  .1
 الصفات المظهرية لها. 

ي التلقيح لحمله اعضاء ذكرية واثوية ، كما انه  .2
استعمال البازالء وهو نبات شي    ع النمو ،كثي  النسل ، ذانر

( قبل نضجها ، وتغطيتها بأكياس  استطاع السيطرة عىل التلقيح من خالل نزع متوك االزهار )اعضاء التذكي 
 ورقية ، ثم ني  حبوب اللقاح عىل كل زهرة حسب رغبته. 

ن للتاكد من  34صنفا من البازالء من  22اختيار مندل  .3 صنفا لديه ، وزرع االصناف المختارة لمدة سنتي 
 نقاوتها ، قبل بدء التجارب عليها. 

ل ضد القض( واجري التلقيح بينها ، وادرك يصفات متعارضة واضحة تماما )كالطو اختيار نباتات ذات  .4
 اهمية الحصول عىل عدد كبي  من االجيال الناتجة اللغاء عامل الصدفة. 

ي كل تجربة.  .5
ي دراسة الصفات مسجال نتائجه فن

ن وتدرج فن  درس صفة وراثية واحدة ثم صفتي 

ي حصل عليها. كان له عقل تحليىلي جيد ونمط تفكي  سليم مكن .6  ه من اعطاء فرضية بسيطة للنتائج الئر

ي درسها كانت تتحكم بها جينات ، يقع كل منها  .7 ي نجاح مندل ، فجميع الصفات الئر
ا فن لعب الحظ دورا كبي 

 كروموسومات(.   7عىل كروموسوم منفرد )للبازالء 

 
 قانون الوراثة االول لمندل قانون االنعزال

للوراثة وينص عىل ان الكائنات الجنسية تحمل "أزواجا من العوامل" )سماها العالم  يتعلق بانعزال العوامل المحددة
 "بالجينات"جوهانسن فيما بعد 

 
ي النسل.   ( ينعزل فردا

ي االباء ولكنها تتحد ثانية فن
 كل زوج منها الواحد عن االخر فن

ن نباتات  ي التلقيح بي 
ن مندل انه فن ة مع نبات طويلةبي  ي  قصي 

ي الجيل االول P)جيل االباء  البازالءفن
 F1( ، ان النسل فن

ي مكون من نباتات 
كان كله طويال ، ولكن عندما لقح نباتان طويالن من الجيل االول احداهما االخر كان الجيل الثانن

ة بنسبة  ي الجيل  1طويل ال  3طويلة ونباتات قصي 
ي الجيل االول وظهورها فن

. وكان عدم ظهور صفة القض فن قصي 
ي االمر انه لم يعي  عن تاثي  له ، وعىل هذا الثا

ي دليال عىل ان "العامل" الذي يحكمهما لم يفقد او لم يتحور وكل ما فن
نن

 االساس اعتي  طويل "سائدا" عىل قصي  اعتي  "متنحيا". 
ي  كيب الجيئن كيب  AAوبفرض ان النباتات الطويلة بالير ة بالير وما يليه من  ، فاذا حدث االنعزال aa، والنباتات القصي 

ه طويل حيث ان  Aaاالتحاد فان الجيل االول يكون  ي تعبي  . وينتج عن  aكان سائدا عىل   Aوهو تركيب جيئن المتنحي
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ي  كيب الجيئن ي الجيل االول وان تحتوي الكميتات االحادية عىل  Aaاالنعزال الير
ن  aاو  Aفن وهي تعطي تبعا لقواني 

ي االحتمالية واالتحاد عن طريق المصادفة ن
ي الجيل الثانن

ي الشكل  AA: 2 Aa : 1 aa 1سال فن
. حيث ان التالي  كما فن

عىل  Aتظهر ، اما اذا كانت القاعدة سيادة  3:1فان النسبة المظهرية  AAالفرد الخليط يعطي نفس التعبي  كاالصيل 
a كيب العامىلي هو سيادة غي  تامة ، مما يسمح بالتعرف عىل الخليط ، فان النسبة المظهرية تتفق مع وظيفة ال  1ير

AA : 2 Aa : 1 aa  ي االعتي  عن طريق تلقيح نباتات الجيل االول مع
، ويمكن اجراء اختبار حاسم للفرض الداخل فن

ي جميع افراد الجيل االول  Recessive traitالطراز المتنحي االصيل )الصفة المتنحية 
ي فن

ي تختقر  F1هي الصفة الئر
ي 
( . وفن ن ن متضادتي  سائد : ا متنحي . وقد اجرى مندل  1هذه الحالة يجب ان نحصل عىل النسبة  عند تقابل صفتي 

هذا التلقيح وكان التاكيد الكامل واضحا بعد ان حصل عىل اعداد متساوية من طرز النسل . وقد بينت تجارب واسعة 
ي العالم العضوي. 

ي شئر الكانات انطباق هذا القانون فن
 تتصل بجينات عديدة فن

 
ي حالة ما اذا كان االفراد الخليطة  3:1النعزال بالنسبة شكل ا

ي وفن
ي الجيل الثانن

ة عن االفراد  Aaفن ن ي ممي 
ي الجيل االول او الجيل الثانن

فن
ي  AAاالصيلة للطرز السائدة 

ي الجيل الثانن
ي جميع افراد  Dominant trail)الصفة السائدة   1:2:1فان النسبة فن

ي تظهر فن هي الصفة الئر
( F1اجيل االول  ن ن متضادتي   عند تقابل صفتي 

 
ي لمندل قانون التوزي    ع الحر

 قانون الوراثة الثانن
ي 
ن من العوامل المتفارقة ان انعزال كل منهما كان مستقال عن االخر. وقد حصل فن وقد وجد مندل عند دراسته زوجي 

ي 
ي ، تحقق فيها جميع توافيق االليالت ، كما   F2الجيل الثانن

ن ثانن ن من العوامل او بهجي  عىل النسبة الخاصة بزوجي 
ي الشكل

ي كما فن
.  تسم العوامل االن ، بالنسب المتوقعة عىل اساس التوزي    ع العشوان   التالي

صحة فرض مندل .  وقد اكدت "التلقيحات الرجعية" الفراد الجيل االول الخيطي مع "المتنحي المزدوج االصيل" 
ي للوراثة وهو "قانون التوزي    ع المستقل" الذي ينص عىل ان ازواج العوامل 

ونتيجة لذلك صاغ مندل قانونه الثانن
 ينعزل فردها الواحد عن االخر بطريقة عشوائية. 
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ي يعطي النسبة شكل 

ن ثنان  ن فانه من الممكن  1:3:3:9تمثيل تخطيطي لتهجي  ن الجيني  . وتبعا لما قد يحدث من تفاعل بي  ي
ي الجيل الثانن

فن
 .  1:15او  7:9او  1:6:9او  4:3:9ايضا الحصول عىل المعدل 

 
ن مندل  ي لقواني  ي للوراثة المندلية والتفسي  السايتولوج   االساس السيتولوج 

كما تعرف اليوم ، وقد حقق ساتون وبوفري   Meiosis ل تماما تفاصيل االخصاب واالنقسام الميوزيكان مندل يجه
ي المدة 

ي مندل . والحقائق التالية تدل عىل سلوك  1904-1902ودي فريز فن
ة من اكتشاف قانونن ، بعد مدة قصي 

ي سلوك الكروموسومات عن االخصاب واالنقسام 
ي الوراثة تنعكس صورتها فن

 : Meiosisالجينات المندلية فن
ي النباتات و  .1

ن االمية واالبوية داخل البيضة ، مما يهي فيشمل االخصاب فن وسيلة الجماع  ءالحيوانات اندماج النواتي 
ي النسل. حيث تكون النواة هي مصدر كل االسهامات الوراثية لالبوين. 

 الصفات االبوية فن

م ، Meiosisوفيما يتعلق بالسلوك النووي فان االنقسام  .2 ي البيضة واالسي 
ال العدد الكروموسومي فن

ن ء اخير  يهي
، وعىل هذا فان العدد الكروموسومي لخاليا  Zygote ويعد االخصاب العدد الكروموسومية الجسمي الزايجوت 

ن من الكروموسومات احداهما مستمدة من االم  ن متكافئتي  ن احاديتي  ي يتكون من مجموعتي 
الجسم او العدد الثنان 
 والخرى من االب. 

اوج ، وتتهيأ وسيلة النعزال االجزاء المشتقة من اال  .3 ن ي كل زوج من الكروموسومات عن طريق عملية الير
م او االب فن
اوج فردا كل زوج كروموسومي اثناء الدور التمهيدي 

ن ، ثم ينفصل احداهما عن االخر ويمر ال قطب  Meiosisفيير
ي الدور االنفصالي وهكذا تحتوي  ها نويات

 مختلفة.  الكميتات مخالف فن
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 بعض المصطلحات العلمية
ي أي كائن. وقد :   Phenotype الطرز الظاهري

الطراز الظاهري هو أي صفة واضحة وقابلة للتقدير وموجودة فن
، مثل لون الزهرة او قوام الشعر، او قد تحتاج ال اختبارات خاصة تكون ن الظهارها فمثااًل  هذه الصفة واضحة للعي 

ي  ولوج  ن فصائل الدم يستعمل االختبار السي  ن  . فالطراز الظاهري هو محصلة Serological tests لتعيي  نواتج الجي 
ي بيئة معينة. 

 المعي  عنها فن
 

ي 
ي الذي يتضمن الي:   Genotype الطراز الوران 

ي يحتوي  ها أي فرد تركيبة الوران  ت لموقع ال تشكل كل الجينات الئر
 :واحد

كيب ا -أ كيب : صيلال الير ن يحمالن اليالت متطابقة لير ي اصيل والفرد االصيل ينتج نوعا ينتج من اتحاد كاميتي 
وران 

 .واحدا من الكاميتات
 ب  )ساللة او صنف او قطيع(. وعادة : النسيلة النقية-ب

 
ي مماثل كما يرمز لها ايضا

ي لها اساس وارن  مجموعة االفراد الئر
بية الداخلية(عش ن افراد شديدة القرابة )الير اوج أجيال عديدة بي  ن ي او الير

ي معظم ما ينتج االخصاب الذانر
ة اصيلة فن ي 

ن األفراد ا اوج بي  ن  . صيلة التابعة لنسيلة نقية ينتج فقط نسال اصيال مثل االباء ال المواقع تقريبا كما ان الير
( -ج ن كيب الخليط )الهجي  ي تحمل الي :  الير كيب الذي ينتج من اتحاد الكاميتات الئر ت مختلفة كما تنتج ال وهو الير

 عنه
 مختلفة من الكاميتات . 

 
 انواعا

 
  Dominant and Recessive Allelاالليل السائد والمنتنحي 

ن الان لكل عامل من عوامل الصفات صورتان تحت  ن ويسم كل فرد من هذه  ن نفس الموقع عىل كروموسومي  متماثلي 
ي الحالة النقية الصور اليل ويسم االليل سائدا اذا امكنه التعبي  عن نفسه

ي الحالة الخليطة، كما فن
ليل الاما ا مظهريا فن

ه المظهري اال ال الذي  ي اصيل يسم االليل متنحيا يظهر تعبي 
ي تركيب وران 

 .فن
 

 Mendelian inheritance of charactersالتوارث المندلي للصفات 
ج واالدلة لتفسي  توارث الصفات عي  سلسلة طويلة من التجارب عىل نبات ئقدم مندل اول برهان علمي موثق بالنتا

ي الخاليا الجنسية تنتقل هذه من البازالء ا
ثبت من خاللها ان التوارث يتم عي  وحدات معينة )موروثات( موجودة فن

 جيل ال اخر. 
ي اشار اليها العالم  ي تلته بانها طريقة تشمل جميع الكائنات الحية. وان الوحدات الئر وقد اثبتت االبحاث العلمية الئر

 . Genesمندل ما هي ما يسم اليوم بالموروثات 
 

ن مندل   االساس الخلوي لقواني 
ي 
ي عهد مندل ان اكتشفت الكروموسومات والمورثات واالنقسام الخلوي وانشطار الكروموسومات فن

لم يكن فن
 لما قد كشف عنه بعد 

 
الية . اال ان جميع مالحضاته وتفسي  لنتائج تجاربه جاءت مطابقة تماما ن االنقسامات االخير

ة ب ن الخاليا تتم اثناء االنقسامات الخلوية. كما موته. اذ اوضحت الدراسات الخلوية ان هناك جسور وراثية كبي  ي 
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تب بصورة  ي تير ي الحقيقة سوى المورثات الئر
اوضحت هذه الدراسات بان ما اطلق عليه مندل بالعوامل ما هي فن

ي عملية انتقال العوامل او الموروثات  ”بالكروموسومات“طويلة عىل اجسام طويلة تدىع 
وان لهذه الدور الرئيسي فن

 اخر. من جيل ال 
ي خاليا النوع الواحد ثابت ولكنه يختلف من نوع ال اخر. تتجمع الكروموسومات 

كما وجد بأن عدد الكروموسومات فن
 يكاد يكون 

 
ي تركيبه للغشاء البالزمي مكونة جسيما

ي المنتصف عادة وتحاط بغشاء مشابه فن
ي الخاليا حقيقية النواى فن

فن
 كثيف القوام يدىع 

 
 . ”بالنواة“كرويا

ي الخلية دون ان يحاط بغشاء 
 فن
 
 كثيفا

 
ا ن  ياخذ حي 

 
يا فان هناك كروموسوما واحدا ي الخاليا البدائية النواة مثل البكير

اما فن
ي الخاليا 

. كما بينت الدراسات السايتولوجية بأن كروموسومات الخاليا حقيقية النوى زوجية فن
 
ا ويلتف حول نفسه كثي 

ي الخاليا الجنسية
درست االنقسامات الخلوية بشكل كبي  بعد توفر االدوات االزمة للدراسة وقد . الجسمية وفردية فن

ي المجهر وات
 بعد التطورات المتالحقة فن

 
ي كشف وتصبيغ الكروموسومات ومتابعتها بخصوصا

اع الطرق الكيميائية فن
 م. ااثناء االنقس

 
 

 Mitosis  االنقسام غي  المباشر )المايتوزي(
ن من كل خلية منقسمة تحتوي كل منها عىل يحدث هذا النوع من  االنقسام للخاليا الجسمية ويؤدي ال تكوين خليتي 

ي الشكل ادناه
ن   نفس عدد كروموسومات الخلية المنقسمة االمية كما فن  ساعات.  3-1، ويستغرق انقسام الخاليا بي 

ئة المواد الالزمة للعملية ومن ضمن قبل انقسام الخلية تبدأ الخاليا بمرحلة تحضي  نفسها لالنقسام من خالل تهي
ي هذه المرحلة ساكنة وتحتوي عىل جميع العضيات الداخلية كما هي 

ذلك تضاعف المادة الوراثية . وتبدو الخلية فن
ي جميع الخاليا وتسم هذه المرحلة 

ي "فن :  "بالدور البيئن ة هي ن ي مراحل متمي 
 بعدها تبدأ الخلية بالدخول فن

 
ي تدخل هذه المرحلة :  Prophase دور التمهيديالمرحلة التمهيدية او ال ن الخاليا الئر  : وتتمي 

ي هذه المرحلة بانها رفيعة خيطية ملتفة عىل بعضها  .1
ي النواة وتبدو فن

 ظهور الكروموسومات فن

 اختفاء النوية .2

تحلل غشاء النواة وظهور الكروموسومات مؤلفة من كروماتيدات مزدوجة مرتبطة مع بعضها عن طريق  .3
وم  يير السنير

 ظهور االقطاب وخيوط المغزل  .4

 
ي 
ي تدخل هذه المرحلة :  Metaphase المرحلة االستوائية او الدور االستوان  ن الخاليا الئر  وتتمي 

 تنظيم الكروموسومات وسط الخلية بشكل طولي وعمودي عىل استواء الخلية.  .1

 وجود الكرموسومات عىل هيئة ازواج .2

 
 
 

https://classroom.google.com/c/MTI1MzIyOTcxNjJa
https://classroom.google.com/c/MTI1MzIyOTcxNjJa
https://classroom.google.com/c/MTI1MzIyOTcxNjJa


 Dr. Arshad Naji Alhasnawi /  قسم علوم الحياة                       كلية التربية للعلوم الصرفة/ جامعة المثنى                                Geneticsعلم الوراثة  

13 

https://classroom.google.com/c/MTI1MzIyOTcxNjJa: Dr. Arhsad Class 

 

ياته :  Anaphaseالمرحلة االنفصالية او الدور االنفصالي  ن  ممي 
ن  .1  تحرك الكروموسومات باتجاه المغزل عىل هيئة مجموعتي 

وميير بخيوط المغزل مؤدية ال انفصال ازواج الكروموسومات .2  ارتباط الكروموسومات من موقع السنير

ي الكروموسومات ال اقطاب الخلي .3  ة. ينتهي هذا الدور بوصول مجموعئر

 
ي هالمرحلة النهائية او الدور الن

ياته :  Telophaseان  ن  ممي 
ي اقطاب الخلية محاطتان بغشاء يؤدي ال ظهور النواة مرة اخرى.  .1

ن من الكروموسومات فن  وجود مجموعيتي 

ن لفص محتويات الخلية االم.  .2 ن النواتي   بناء الغشاء او الجدار بي 

 تظهر عندئذ عىل هيئة خيطية رفيعة تلتف عىل بعضها البعض.  ثبداية اختفاء الكروموسومات حي .3

ي مرحلة متاخرة منه.  .4
 ظهور النوية فن

 
ي الخاليا  Mitosis  رسم االنقسام غي  المباشر 

 فن

الي  
ن  Meiosisاالنقسام االخير

ي الحيوانات اثناء تكوين االمشاج التناسلية فقط( 
ي الخاليا الجنسية )فن

الي فن
ن ويؤدي ال تكوين يحصل االنقسام االخير

 اربعة خاليا جديدة بنصف العدد االصىلي من الكروموسومات. 
ن للنواة يتخللها انقسام مفرد  ن متواليي  ال اعداد الكروموسومات ال النصف من خالل انقسامي  ن يتم اخير

ي الشكل ادناه
. ويعرف للكروموسومات وبذلك تتكون اربعة خاليا كل منها بنصف العدد االصىلي للكروموسومات كما فن

الي 
ن ن  Reduction Divisionايضا باالنقسام االخير ن متتاليي  ي الواقع ، عىل انقسامي 

. ويشتمل االنقسام الميوزى فن
 . ي
 يشار اليهما باالنقسام الميوزي االول واالنقسام الميوزي الثانن

  الي االول
ن ي هذا االنقسام ان Meiosis Iاالنقسام االخير

ة بعد حصول العبور بيصال الكروموسومات القر ف: ويتم فن
 وتبادل المواد الوراثية بينها . 

 
  ي

الي الثانن
ن : يؤدي هذا االنقسام ال انشطار كروماتيدات كروموسومات الخاليا الناتجة  Meiosis IIاالنقسام االخير

الي االول النتاج اربعة خاليا بنصف العدد االصىلي من الكروموسومات. 
ن  من االنقسام االخير
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الي رسم مراحل االن

ن ي الخاليا الجنسية Meiosisقسام االخير
 فن

 
 

 Dominanceالسيادة 
ي الحالة الخليطةال هي قدرة احد االليالت عىل اخفاء وجود االليل ا

ن )الموروثة( فن  Heterozygous خر لنفس الجي 

ي الفرد 
ي يظهرها العامل السائد تماما كما فن ي الفرد المختلف العوامل الصفة الئر

المتماثل العوامل وبذلك يظهر فن
ن السائدين، و  ي الفرد المختلف العوامل مساوية لقوة االليلي 

يظهر أي تأثي  لالليل  ال  السائدة أي ان قوة االليل السائد فن
ي الفرد الخليط، والسيادة ، وانواع السيادة هي : 

 المتنحي فن
 Complete Dominanceالسيادة التامة  .1

ي اظهرت جميع تجارب مندل عىل نبات 
ي افراد الجيل الثانن

البازالء ظهور الصفات السائدة عىل الصفات المتنحية فن
ي النمط الظاهري ، و  3:1بنسبة 

.  1:2:1فن ي
ي النمط الوران 

 فن
 

 Incomplete Dominanceالسيادة غي  التامة  .2

ي كافة تجاربه بينت بأن بعض الصفات تسود سيادة تامة عىل
ي حصل عليها مندل فن ها من ان جميع النتائج الئر  غي 

ي سيادة 
 فن
 
الصفات . وعندما اعيدت تجارب مندل عىل صفات اخرى لنباتات وحيونات وجد ان هناك اختالفا

ن   ال نتائج مندل ، ذلك ان افراد الجيل االول تحمل صفات وسطية بي 
 
ها استنادا الصفات بحيث ال يمكن تفسي 

ي ع
ي الجيل الثانن

ي تشذ عن السيادة االبوين بينما تظهر ثالث فئات مظهرية فن ىل االغلب . سميت هذه الصفات الئر
ي وضعها مندل بالسيادة غي  التامة   . Incomplete Dominanceالتامة الئر

ي نفس 
 الصفة فن

 
ي اجريت فيما بعد ان السيادة التامة تحصل عندما يقع موروثا لقد دلت الدراسات السايتولوجية الئر

ؤدي ال وجود تراكيب وراثية اقل من االنماط المظهرية )هناك نمطان الموقع عىل الكروموسومات المتماثلة مما ي
(. بينما  ن ومتنحي ي وسائد هجي 

اكيب الوراثية ثالثة تراكيب هي سائد نقر مظهريان احداهما سائد والخر متنحي بينما الير
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اكيب الوراثية مع  ي السيادة غي  تامة بسبب احتالل موروثات اتتساوي الير
الصفة لمواقع مختلفة النماط المظهرية فن

 عىل الكروموسومات المتماثلة. 
ن احداهما ذات ريش اسود  ن نقيتي  ن بوجود ساللتي  ي اجريت عىل الدجاج االندلسي المتمي  ومن خالل التجارب الئر
ي ان تغلب اللون االسود  ن ينتج ساللة زرقاء اللون هجينة ، مما يعئن يب الساللتي  واالخر ذات ريش ابيض ، وجد ان تضن

 اسود ، وكذلك ينتج ابيض  تغلب
 
يب دجاج اسود مع دجاج اسود ينتج دجاجا ناقص عىل اللون االبيض ، علما ان تضن

يب السالت البيضاء مع بعضها.   من تضن
ن مع بعضها سينتج لدينا نسبة وراثية مظهرية هي  يب افراد الجيل االول الهجي  ، حيث ان رب  ع الجيل  1:2:1ان تضن

.  دجاج ىلالناتج سيحتوي ع ن ي دجاج ازرق هجي 
 ابيض اللون والنصف المتبقر

 
 اسود اللون والرب  ع االخر يكون دجاجا

 
ن لهما سيادة غي  تامة ، فان النسبة المندلية  ي حالة وراثة صنفي 

ي المثال   1:2:1:3:6:3تتحور ال  1:2:3:9وفن
كما فن

 : ي
 االنر

 Codominanceالسيادة المشاركة  .3

ن االليالت  كة بي  ن ، فمثاًل تكون السيادة مشير ي الفرد الهجي 
ه الكامل فن كة عندما يكون لكل اليل تاثي  تكون السيادة مشير

ي الدم 
مع بعضهم سينتج نسبة وراثية محورة عن النسبة  ABكما ان تزاوج افراد مجموعة   Bو  Aالمكونة لصنقن
ي المثال التالي :   1:2:1المندلية هي 

 كما فن

 

كة ، فان النسبة المندلية ستتحور ال  ن لهما سيادة مشير ي حالة وراثة صفتي 
 .  1:2:1:2:4:2:1:2:1وفن
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 Over-dominanceالسيادة الفوقية  .4

ن بيضاء )طراز  ن حمراء )طراز بري( مع ذبابة فاكهه ذات عي  يب ذبابة الفاكهه ذات عي  الحظ علماء الوراثة انه عند تضن
ن تكون متألقة حمراء )تحوي عدد اكي  من الصبغة الحمراء( مما يجعل قدرتها عىل مطفر( ، فان عيون الذبابة  الهجي 

 من التفوق عىل جيلها األبوي ، والحظ العلماء ان االفراد الهجينة 
 
ي اغلب االحيان  –الرؤية افضل ويعطي نوعا

 –فن
 الفوقية". اكي  قدرة عىل البقاء من االفراد االبوية النقية ، وهذا ما يسم "السيادة 

 
 Sex dominanceالسيادة المتاثرة بالجنس  .5

ترتبط بعض الصفات الوراثية بالكروموسومات ، الذكرية او االنثوية ، مما يؤدي ال انتقال الصفة الوراثية ال احد 
ي لالنسان. 

ن ذبابة الفاكهه ووراثة مرض نزف الدم الوران  ن دون االخر ، مثل لون عي   الجنسي 
 

 Lethal genesالجينات المميتة 

ي  (. وهي الجينات الئر ي
ي او متنحي نقر

ي حالتها االصلية النقية )سائد نقر
هناك مورثات تكون مميتة للفرد عندما تكون فن

ها  ها عىل حيوية هذه االفراد. وهي تختلف حسب قوة تأثي  ن لها ، ذلك لتأثي  ها ال موت االفراد الحاملي  يؤدي تعبي 
ن اوالً   عىل هذه االفراد فتتدرج بي 

 
ي ال تسمح للفرد الحامل لها بالبقاء ما بعد المرحلة الجنينية ، وثانيا  الجينات الئر
ن لها بالعيش فتسم  الجينات تنقص حيوية االفراد الحامل لها بدرجة بسيطة فتسمح لعدد اكي  من االفراد الحاملي 

 . Subritalsضة للحيوية فالجينات الخا
 

ي الدروسوفيال هناك مورث ير  مثال: 
يسبب نوعا من االجنجة غي  الطبيعية تدىع باالجنحة المنفرجة  Dمز له ب فن

ي حالته االصيلة 
 وهو مميت فن

 
 

ي حالة وجود المورث  مثال: 
ي حالة سائدة نقية او هجينة وفن

اء ناتجة عن وجود مورث فن ي نبات الذرة البادرات الخضن
فن

ة من ظهورها .  ة قصي   بصورة متنحية يؤدي ذلك ال موت البادرة بعد فير

 
 

ي الدجاج المورث السائد  مثال: 
ي  Cفن

كيبية ويموت الفرد االصيل النقر لهذا المورث.  CCمسؤول عن بعض الوظائف الير
 تكون زاحفة والطبيعية ذات تركيب متنحي لها المورث.  Ccبينما االفراد الهجينة لهذا المورث 
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ان سائد عىل االيلة  Yالمورث  مثال:  الخاص باللون الرمادي او اية اللوان اخرى. وقد  yالخاص باللون االصفر بالفي 
 يموت قبل الوالدة.  yyوجد بأن الفرد االصيل السائد لها الموروث 

 
 

ي االنسان هناك موروثات مميتة فالموت المسبب لمرض عتة المراهقة المصحوب بضعف البض  مثال: 
 Juvenile فن

amaurotic idiocy  ي حالة اصيلة متنحية الظهار هذا المرض. عند والدة االطفال االصليون لهذا المورث
يكون فن

ن وال تلبث صحتهم ان تتدهور و  ي القوى العقلية والبض الذي يؤدي ال العم يبدون طبيعي 
يحصل لديهم انحطاط فن

ي حالة وجوده 
ي السنة السابعة كاقىص حد . وكذلك وجود مورث مميت اخر يؤدي فن

الكامل ثم الموث المحقق فن
والذي يؤدي ال وفاتهم بصورة مبكرة  Tay-Sachs diseaseساكس -بصورة اصلية ال اصابة االطفال بمرض تاي

 ال يؤدي وجود المورث بصورة هجينة ال ظهور مثل هذا المرض. . و 

 
ي تصيب االنسان تنشأ عن مورثات مميتة واشدها ما يعرف بأنيميا كولي   مختلفة من االنيميا الئر

 
كما ان هناك انواعا

Cooley’s anemia   .من كما انه يعتقدانه من المتحمالن    المميتة تنشأ عن وجود حالة اصيلة لمورث مميت 
 
ا كثي 

ية قبل الوالدة تعزى ال مورثات مميتة.  ي تحصل لالجنة البشر  الوفيات الئر
  

ن وعمله(  ن )الجي   Gene structure and gene function تداخل فعل الجي 
ي نووي  ة من الحامض الرايئ  ن هو قطعة صغي  ن  منقوصالجي  ي كل ما  DNAاوكسجي 

ي تتحكم فن ، هذه الجينات هي الئر
ي االنسان ، ا

ها من المخلقات. فن يا ، الفايروسات وغي   لنبات ، الحيوان ، البكير
وتينات هي اللبنات  . والي  ن ن معي  ن عىل تسجيل للتعليمات الالزمة لصنع جزيء محدد من بروتي  ويحتوي الجي 

وتينات واالنزيمات  ي بناء الجسم ، من انواع هذه الي 
نها بعض الهرمونات ، وهي مواد اساسية ال غئن عو االساسية فن

 . ي اي كائن جي
ي تحدث فن  لكل العمليات الحيوية الئر
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ي داخل نواة كل خلية والتستطيع الخروج من النواة حيث ان سجل المعلومات من 
هذه الجينات محفوظة كلها فن

DNA  ن يتم داخل الخلية ، ولكن خارج النواة . لذا فان ال وتي  يحرم خروجه من النواة عي  غشائها. لكن تصنيع الي 
DNA ي نووي يع ، يبعث عي  غشاء النواة  RNAمل من نفسه نسخة مماثلة من حامض نووي اخر هو الحامض الران 

 اخرى 
 
ي نووي ارسالي ، وهو المسؤول عن نقل الرسائل ال خارج النواة. كما ان هناك انواعا ، ومن ثم فهو يسم رايئ 

ي النووي توجد خارج النواة احدها يسم   Ribosomeرأ الرسائل بواسطة الرايبسوم يق tRNAمن الحامض الرايئ 
جمها ال احماض امينية  ن  Amino Acidويير ي سوف نتطرق  Proteinيتم تصنيع الرسالة وتحويلها ال بروتي  ، والئر
ات الالحقة .   لها بالمحاضن

 

 Multiple Allelesاالليالت المتعددة 

ن من النيوكليوتايدات ، ويكون  ن من تسلسل معي  مسؤواًل عن توارث صفة سائدة معينة ، ويتغي  هذا يتكون الجي 
ي السلسلة( مما يؤدي ال جعل 

وجينية محل اخرى فن التسلسل قلياًل عند حدوث اي طفرة وراثية )كابدال قاعدة نير
ن نفسه مسؤ  ن السائد و الجي  ي هذه الحالة الياًل للجي 

ن المطفر فن اًل عن توارث الصفة ولكن بصورة متنحية ، ويدىع الجي 
ي الكائن الحي ، اي عند اشغال ثالث جينات او اكي  ، 

ن فن ( مختلفيت للجي  ن ن )او شكلي  وعند وجود اكي  من تسلسلي 
ن من الكروموسومات المتماثلة ، فان هذه الجينات او  ي زوج معي 

ن فن االليالت "االليالت تدىع  لموقع كروموسومي معي 
ي تش "Genes Multipleالمتعددة   وتعرف بانها الجينات الئر

 
   غل موقعا

 
ن من  كروموسوميا ي زوج معي 

 فن
 
معيا

 الظاهري( 
 
ي )واحيانا

ي النمط الوران 
 فن
 
ا ي تسيطر عىل صفة واحدة فقط مسببة تغيي  الكروموسومات المتماثلة ، والئر

 .  للكائن الحي

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

 
 

 Sex related characters inheritanceوراثة الصفات المتالزمه مع الجنس 
ن من الكروموسومات :   وجد نوعي 

  كروموسومات جسميةAutosomal chromosomes  ي تحمل الجينات المسؤولة عن توارث الصفات : وهي الئر
ي جميع اال

 فراد . الجسمية وتوجد فن
  كروموسومات جنسيةSexual chromosomes  ن جنس عن الجنس االخر وتحمل الجينات ي تمي  : وهي الئر

 المسؤولة عن الصفات الجنسية. 
ن وجود كروموسومات معينة ، ولكن لمعرفة هذه العالقة  ن تحديد جنس الفرد وبي  ومن ذلك اتضح وجود عالقة بي 

ي توضح ذلك مثل ن فردين لدراسة صفة ما ، فالصفة الناتجة  يلزم دراسة بعض النقاط الئر ن بي  : عندما يتم التهجي 
ن وبالتالي  ن كال التهجيني  ن المباشر العكسي ام ال ؟ ام ال يوجد اختالف بي  ن التهجي  ي شكلها الظاهري ما بي 

هل تختلف فن
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ي تعطي نساًل مختلف مظهريا . ولكن قد لوحظ وجود بعض االستثناءات الئر

 
ن المباشر  فهما متماثالن تماما ي التهجي 

فن
ن العكسي  ي التهجي 

 . عنه فن
ومن الدراسات اتضح وجود عوامل وراثية مرتبطة بجنس دون االخر ، ومن اشهر االمثلة مرض سيولة الدم 

Haemophilia  حيث انه عند االصابة بجرح لو بسيط يؤدي ال نزيف حاد لعدم 
 
ي االنسان ، وهو مرض خطي  جدا

فن
مما يؤدي ال الموت. حيث ان االطفال الذكور هم الذين يظهر بهم المرض بينما االناث  Coagulateتجلط الدم 

ن المسبب لهذا المرض محمول عىل الكروموسوم الج تكون حاملة فقط للمرض ، فقد ادى ال ي ياالعتقاد بأن الجي  ئن
X  ي الذكور الن تركيبها يكون

ة فن ي ، وبال XXبينما تركيبها  XYوبذا فهو يظهر مباشر
ن المتنحي بها مخقن تالي يكون الجي 

ن الممرض ال ابنائها الذكور دون االناث ،  ن السائد وتصبح االناث هي حاملة للمرض فقط ، وتنقل الجي  لوجود الجي 
 . "Sex linkageالصفة المرتبطة بالجنس       "وهذا يعرف ب

 
 Sex linkageالصفات المرتبط بالجنس 

ي تظهر   ي جنس الذكور دون االناث ، والذكور هذه قد ورثت هذه الصفة من امهاتها هي الصفات الوراثية الئر
ة فن بكي 

ي ال الذكر من االم كما ان الذكور تورثه ال بناتها وليس ال ابنائها.  Xوليس من ابائها الن كروموسوم 
 يأنر

ي زوج واحد من ازواج الكروموسومات 
ن الذكور واالناث فن الدراسات السيتولوجية قد اوضحت ان هناك اختالف بي 

ي االزواج الكروموسومية تكون متماثلة  Sexual chromosomesتعرف بالكروموسومات الجنسية 
، بينما بافر

 .  Autosomal chromosomesوتعرف اللكروموسومات الجسمية 
ي الدروسوفال 

ي الذكور هي فقن
ي االنسان نجد ان الكرموسومات فن

ي االناث توجد  XY وايضا فن
. وان  XXبينما فن

 ما يحمل  Yيحمل جينات مثله مثل الكروموسومات الجسمية ولكن وجد ان كروموسوم  Xالكروموسوم الجنسي 
 
نادرا

 ثالث زويا هي :  جينات ومن هذه الزاوية يمكن مناقشة التوارث عن طريق الكروموسومات الجنسية من
ولذلك فيطلق عىل هذه  Yفقط لها مثيل من االليالت عىل كروموسوم  Xجينات توجد عىل كروموسوم الجنس  .1

 Sex linked genesالجينات اسم جينات مرتبطة بالجنس 

وبذلك يطلق عىل مثل هذه الجينات  Yوتوجد اليالتها )مثيلها( عىل كروموسوم  Xجينات توجد عىل كروموسوم  .2
 بالجنس 

 
   Partially or Incomplete sex linked genesاسم جينات مرتبطة جزئيا

يطلق عليها اسم التوارث  Xفقط وال يوجد لها مثيل من االليالت عىل كروموسوم  Yجينات توجد عىل كروموسوم  .3
  Y-Chromosome inheritance( Yعن طريق كروموسوم )

 
ي توجد عىل الكرموسوم الجنسي مما  جينات تؤثر وتظهر اثرها عىل الصفة تعرف بانها  Xسبق يتضح ان الجينات الئر

ي صفات مرتبطة بالجنس
ن حسب جنسه سواء  فن ، وبالتالي فهي تؤثر عىل الشكل المظهري للفرد الحامل لهذا الجي 

. ولكن من الدراسات المتالحقة وجد ان هناك جينات تكون محمولة عىل الكروموسومات الجسمية  كان ذكر ام انئ 
Autosomal chromosomes   

 
ها عىل الشكل الظاهري للفرد حسب نوع جنسه ايضا ، ومع ذلك يكون تأثي 
ي تلك الحالة من التوارث يوجد نوعان من اثر 

ي للصفة وفن
كيب الوران  ي الجنس الذي يحمل الير

ه فن ن وبالتالي فيظهر تمي 
ي صفة الفرد الحا

ن فن ن : الجي   مل لهذا الجي 
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ه عىل جنس واحد فقط دون الجنس االخر تعرف بانها جينات مقتضة او محددة  .1 ن يظهر تأثي  اذا كان الجي 
ي هذه الحالة تكون  Sex limited genesبالجنس 

ي فقن
كيب الوران  ن يحمل نفس الير بالرغم من ان كال الجنسي 

 Sexلك تسم صفات مقتضة عىل الجنس الصفة قاضة فقط عىل نوع جنس الفرد دون الجنس االخر وبذ

limited characters  . 

ي يحمل جيناتها كل من الذكور و  .2 ي افراد جنس دون االخر اي ان هذه الجينات ااما اذا كانت الصفة الئر
الناث تظهر فن

ي اتجاه جنس دون الجنس االخر  Sex influenced genesعملها يتأثر بجنس دون اخر 
بحيث تعطي السيادة فن

ي ه
 .  Sex influenced charactersذه الحالة تسم صفات متأثرة بالجنس فن

 
ية المرتبطة بالكروموسوم  ي الصفات البشر

ن ان اكي  من  Xاما فن ية مرتبطة بالكروموسومات  200قد تبي  صفة بشر
ض اشكال الجنسية ومنها: عم االلوان ، سيالن الدم ، الضمور البضي ، قصور النظر ، عيوب الصمام القلنسي وبع

 التخلف .... الخ ويرتبط بعض هذه الصفات بالجينات الجسمية. 
ن  Frontal baldness مثال: ظاهرة الصلع الجبهي  ي كال الجنسي 

)الذكور محمولة عىل الكرموسومات الجسمية فن
ي الذكور وذلك لوجود الهرمون الذكريواالناث( 

ات بسيطة ترتبط   Androgen ، يظهر الصلع فن ي االناث تغي 
، اما فن

ي حالة تغي  هذا  يبطل عمل   Oestrogenبتساقط خفيف للشعر وذلك لوجود الهرمون االنثوي 
تلك الجينات ، وفن

 الهرمون قليال فان ذلك يؤدي ال الصلع لدى االناث. 
ي 
كيب الوران    b+BB (b  b)+Bb (b bb+( الير

 عادي اصلع اصلع رجال 
 عادي عادي صلعاء نساء

 

 
 Gene expressionاالنقاذ والتعبي  الجيئن 

ي االحياء متعددة الخاليا. فعىل الرغم من امتالك خاليا 
 فن
 
 وخصوصا

 
ا ي الكائن الحي اختالفا كبي 

تختلف اشكال الخاليا فن
ي االنسان 

 عن بعضها. فالخاليا العصبية فن
 
ال تشابه خالياه الكائن الحي مادة وراثية واحدة اال انها تختلف مظهريا

ي تشغيل مجاميع المورثات. فبعض 
الدموية او العضلية. لقد وجد ان هذا االختالف المظهري يعود ال االختالف فن

الخاليا تشغل مجموعة مورثات معينة وتكبت اخرى وخاليا اخرى تشغل مجموعة اخرى وتكبت ثانية وهكذا. ان 
ي الشكل المظهري لخاليا النوع الواح

ي وظيفةاالختالف فن
اليات عديدة تتضمن  وجود  يؤكد   د وكذلك االختالف فن

ي الخاليا و  السيطرة عىل عمل المورثات. 
ن من المروثات من حيث العمل فن ن نوعي   : يمكن تمي 

  .ي تقوم برفد الخلية بمنتجاتها باستمرار  االول : دائمية التعبي  وهي الئر
   عنها تحت ظروف حياتية خاصة. والثانية: المورثات المؤقتة التعبي  ويتم التعبي 
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ي    Gene expressionالتعبي  الجيئن
ن المؤدي للصفة المظهرية للكائن الحي ،اذا تؤثر جينات الكائن الحي عليه بطرق مختلفة ، يعرف   بأنه نشاط الجي 

ي للكائن
ي اوقات مختلفة ، مما يؤدي ال كون المظهر النهان 

ي وقت واحد وانما فن
الحي نتيجة  فهي ال تنشط جميعها فن

ة ذلك  ي للكائن الحي عىل مظهر عشي 
فصل عمل جميع جيناته وتداخالتهما مع الظروف البيئية ، ويؤثر المظهر النهان 

ن مهما كان  ي بيئة معينة ، لذا هو تاثي  فعل الجي 
الكائن ونوعه وقدرة نوعه عىل المنافسة الطبيعية مع انواع اخرى فن

. كم ة الكائن الحي  عىل عشي 
 
ي الشكل التالي : بسيطا

 ا فن

 

ن  ن هما: عيعي  الجي  ن مهمتي   ن نفسه من خالل مشاركته الفعالة عمليتي 
 كقالب.   DNAمن خالل استخدم ال  RNAاالستنساخ الذي يشمل تصنيع جزيئة ال  .1

وتينات من خالل استعمال  .2 ي تشمل عملية تصنيع الي  جمة الئر  RNAالير
 

ي   تنظيم التعبي  الجيئن
جمة ، ويتم يتم تنظيم التعبي   ي االستنساخ والير ي عىل مستويات مختلفة داخل الخلية عىل مستوى عمليئر الجيئن

ن من االنزيمات عىل الفعالية االيضية للخلية:   التنظيم بشكل انزيمي ، من خالل سيطرة نوعي 
 مهما تغي   Constitutive enzymesاالنزيمات االساسية  .1

 
ي  ها ثابتا ن ي يبقر تركي  ت ظروف : وهي االنزيمات الئر

 . ي المسار الرئيسي
 الخلية االيضية ، ومثلها االنزيمات العاملة فن

ي للخلية ، Induced enzymesاالنزيمات المستحثة  .2
ها بتغي  النشاط االيىصن ن ي يتغي  تركي  : هي االنزيمات الئر

ي  B-galacto sidaseومن االنزيمات انزيم كالكتوسايديز 
يا الذي يساعد عىل تحلل االكتوز والكاالكتوز فن  بكير

 القولون. 

 
ي االحياء بدائية النواة حيث يتم التنظيم عن طريق نظام 

ي المورثات فن
يختلف تنظيم التعبي  المورثات فن

ي االحياء حقيقية النواة التوجد فيها نظام االوبرونات وانما   Operonsاالوبرونات
والمنع االمدادي الرجعي ، بينما فن

 ة اخرى للتحكم. متوجد انظ
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ي عند بدائيات النواة   تعديل التعبي  الجيئن
وكاريوت عىل التكييف مفعول جينات خاصة للتجاوب مع معطيات بيئة جديدة.  يا وسواها من الي  وهو قدرة البكير
ي حال لم 

ها ، فن . ويتوقف تعبي  ن ي وسط معي 
 للنمو فن

 
وريا ي حال كان انتاجها ضن

فهي تشغل تعبي  بعض الجينات ، فن
ي ذلك الوسط. تعد تحتاج هذا 

 المنتج لتنمو فن
وتينات الرايبوسومية و  ي اكي  الخاليا ، بضف  tRNAو  rRNAهناك بعض الجينات مثل الي 

ي بعض االحيان وفن
تعي  فن

ي كافة الخاليا والظروف. غي  ان منتجات 
ورية ، وفن النظر عن البيئة الموجودة فيه ، وتكون منتجات تلك الجينات ضن

ي حال الحاجة  كثي  من الجينات االخر 
ي بعض االوساط ، بحيث ال يعدل تعبي  الجينات اال فن

وري للنمو ، اال فن ليس ضن
ات البيئية.   للتغي 

 
كيب بعض المنتجات ، وهكذا ، فان بعض الجينات تتعرض للتشغيل وااليقاف تبعا  لير
 ما تكون الجينات المرتبطة ببعض الوظائف مو 

 
ي وحدات معدلة تدىع وبالعودة ال بدائيات النواة ، فغالبا

جودة فن
ون  ون وحدة نسخ بحيث ان نسخة واحدة من  Operonsاالوبي  تحمل التتابعات او  mRNA، ويعتي  االوبي 

ون.  Codingالسالسل المرمزة   لكل جينات االوبي 
ون وحدة متكاملة ، تحوي عىل  وموتور  Coding geneحيث تكون االوبي  اتيور والي   عناض اي ال Promotorواالوبي 

ن )سلسلة من النويدات يتحد مع البوليمريز ال   ويباشر بالنسخ(.  RNAالمعدل للجي 
وتينات وتسم الربرسور او الكابحة ، ومنها ما يعمل من خالل  Codingاما المرمزة  لبعض الجينات المعدلة للي 

ي حالة توفر جزيئات فعالة تدىع مالزمة الكابحة  DNA    ارتباط سلسلتها ب
نها ما ال يتحد مع ا، و  Co-repressors، فن

ي حالة عدم وجود هذه الجزيئات.  RNA     ال
 اال فن

ي مركز 
ف عىل االنزيمات ، فهي بدورها تخضع للتضعيف الذي يحصل نتيجة نسخ غي  تام ، فن ي تشر ون الئر اما االوبي 

 يحوي سلسلة الكمال النسخ وهي تخضع لوجد بعض االحماض االمينية.  Attenuatorمضعف 
 

ي نمو حقيقيات النواة 
ي فن  تعديل التعبي  الجيئن

ن مراقب   عىل االقل"ان تعبي  الجي 
 
ي الخاليا الدم   mRNAل    وهكذا ،يالحظ ان ا –وعىل مستوى النسخ  "جزئيا

فن
ي ال تركب هذه المادة. فيحدث التخليق لالحمراء ، وا ي الخاليا الئر

ن ، غي  موجود فن ي تركيب الهيموغلوبي 
متسبب فن

ي مختلف الخاليا.  بتعد
ي المتطابق فن ي تركيب الطاقم الجيئن

ات فن  يل العبارة الجينية وليس من خالل تغيي 
ي االحياء حقيقية النوى المتطورة حيث تعمل  "نظام السيطرة الهرمونية"ويعتي  

افضل االنظمة المعروفة االن فن
من االمثلة "  Ecdysoneمون االكديسون هر "الهرمونات كاشارات لحث المورثات عىل التعبي  او ايقافه. يعتي  

ي ، حيث وجد ان معاملة يرقات ذبابة الفاكهه ادت ال ظهور انتفاخات تشبه 
ي نظام السيطرة الهرمونن

المعروفة فن
ي حث المورثات . 

 فن
 
 الفراشاة عىل صبغيات الغدد اللعابية وهو يؤكد عىل ان لهذا الهرمون دورا

 

 Quantitative Geneticsالوراثة الكمية 
ي لون االزهار وطول الساق 

ن ويمكن وصف طبيعتها بسهولة كما هو الحال فن توجد صفات واضحة وسهلة التميي 
ها.  ن مندل لذلك اان هذه الصفو وغي  ي وراثتها لقواني 

ي الغالب وتخضع فن
 بواسطة مورث واحد فن

 
ت محكومة وراثيا

ي تخضع لهذه الصفات  "بالوراثة الوصفية"يسم هذا النوع من الوراثة   . "بالصفات الوصفية"، وتسم الصفات الئر
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ها وهي غي  محددة لوجود تدرج كبي  عالوة عىل انها محكومة بعدد من المورثات  ن اال ان هناك صفات اخرى يمكن تمي 
ن مندل بل تعتمد طرق احصائية خاصة لتحليلها  ي نظام توريثها لقواني 

ات وانها ال تخضع فن . كما هو قد يصل ال العشر
ها من الصفات.  ي الحيوان وغي 

ي صفة وزن االنسان والحيوان والطول وكمية الحليب وكمية اللحم فن
 الحال فن

ج خاللها الطرز المظهرية بدون فواصل محددة مع وجود  ن ويالحظ من هذه الصفات وجود اختالفات مستمرة تمير
ات للبيئة عليها. وتدىع مثل هذه الصفات بالصفات الكمية  وتسم وراثيا بالوراثة الكمية.  تأثي 

 االقتصادية بحيث توفر 
 
ي الصفات خصوصا

تعتي  الوراثة الكمية ذات اهمية اقتصادية بالغة حيث انها توفر تدرج فن
ها للحصول عىل ساللة اقتصادية او  ي اختيار االفراد ذات الصفة االقتصادية االفضل وتربيتها وتكثي 

فرصة رائعة فن
. ذات مردود اقتصادي  ن  عالي وممي 

ي الصفة وال 
ن فن ي اظهار الصفة الكمية عدد غي  محدد من المورثات بحيث ان كل مورث يساهم بمقدار معي 

يساهم فن
يمكن لمورث واحد من اظهار التأثي  لوحده اضافة لتأثي  عوامل بيئية. عالوة عىل ان مساهمة المورثات قد تختلف 

ها عىل الصفة من مورث ال اخر.  ي تاثي 
 فن
 

 الصفات الكمية الصفات الوصفية  
 يتحكم فيها عدد كبي  او قليل من االزواج الجينية  يتحكم فيها زوج واحد من الجينات 1
ي الغالب 2

كانتاج الحليب واللحم وانتاج   صفات اقتصادية مهمة صفات غي  اقتصادية فن
 الحبوب

 عليهاللبيئة تأثي  واضح  ال تتأثر بالبيئة او قليلة التاثر 3
 وانما توصف مثل اللون  4

 
 وتقاس ب )كغم( او عدد اوسنتمير  ال يمكن قياسها كميا

 
 يمكن قياسها كميا

 
 اهمية الجينات المتعددة 

ي   DNAتعرف الجينات بانها تتابعات معينة من النيوكلوتيدات الموجودة ف ي جزيئ ة ال   
وهي تمثل الوحدات الوراثية فن

 .الكائنات الحية
كيب  ي"ام  ا  ن الير ن ت  والي االحم  اضتفه  و يع  رف عل  ى ان  ه  "الج  ي  ميني ة ف ي سلس لة بروتيني ة ال ا   وال م  ن النيوكلوتي  دات يع  ي 

ن تركيب ي ت وال م ن النيوكلوتي دات تع رف ي عملية     ب  ويراف ق بداي ة ونهاي ة ك ل ج ي 
ي تشارك فن )عناض السيطرة( والئر

 ساخ. االستن
ن  ن ال مجمو :  Gene frequencyتكرار الجي  ن معي  ي يشغلها جي  ي عهو نسبة عدد مواقع الئر

ن فن  ة مواقع هذا الجي 
ي  ي الصف الواحد للعدد الكىلي لالفراد او هو الدرجة الئر

ة مندلية ، او هو نسبة عدد االفراد الحقيقية الواقعة فن عشي 
 . ن ن معي  ي تحتلها سلسة اليالت خاصة لجي   ، او نسبة الموقع الئر

 
 ، او غزيرا

 
ن نادرا  يكون فيها الجي 

ة  ي عشي 
ن فن ن معي  ي سيوضح مقدار وجود جي  ن الواحد صحيح والصفر. لذا فالتكرار الجيئن اوح قيمته بي   معينة تير

ي ا
ي نواة كل خلية ب  30.000نسان نحو  ال يبلغ عدد الجينات فن

ن ، حيث تتمركز كلها فن ضافة ال جينات ال جي 
ن كل من واطسون وكريك 1.8إذا ما تم مده يبلغ طوله  DNA المايتوكوندريا ، وأن حامض ال   & Crick مير فقد بي 

Watson دج عام من جامع  Double أن هذا الحامض يتمركز داخل النواة عىل شكل حلزون مزدوج 1953ة كمي 

Helix  . مير من ال  1.8ومن الصعب تصو ر وجود DNA  والوحدة   8- 6ملفوفة ضمن نواة يبلغ قطرها .  مايكرومير
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ن هي زوج قاعدي  بثالث  haploid genomeاالحادية  الجينوموتقدر كمية  base pairs (bp)القياسية للجي 
ي االنسان 

ي يبلغ عددها فن ي  23مليارات زوج قاعدي موزعة عىل الكروموسومات والئر  تحمل فيها الجينات الئر
 
زوجا

 فضاالً 
 
وتينات، يتألف أغلبها من عدة جزيئات  تكون عىل شكل أزواج أيضا ة من االنزيمات والي  عن وجود كميات كبي 

ة موجبة الشحنة الكهربائية تدىع  ات القادمة( ، ويتألف بعضها صغي  ي سوف نشي  لها بالمحاضن الهستونات )والئر
الكروموسومات بكل ما تحويه من جينات  replicate االخر من مئات آالف الجزيئات. وعند انقسام الخلية تتضاعف

ن أحدهما با ن متصلي  ن صبغيي  ي نقطة قريبة من الوسط تدىع الجسيم المركزيال ويبقر كل زوجي 
 Centromere خر فن

ي هذه الحالة كروماتيد
 نقسام. ال حئر حدوث ا  Chromatids ويدىع كل واحد منهما فن

 
 أنواع الجينات ووظائفها

ن مسؤول عن بناء متعدد الببتيد فعندما يحتاج الجسم إل منتج  .واحد Polypeptide تشي  الدراسات إل أن كل جي 
يطي ال  ن فان شر ن معي   ثم تبئن خيط مفرد من ال   DNA جي 

 
ن ينفصالن عن بعضهما طوليا  RNAالحاوي عىل هذه الجي 

النه ينتقل فيها من النواة ال  mRNAبالحامض النووي الرايبوزي المرسال  RNA ويدىع هذا الخيط المفرد من ال 
نقل المعلومات حيث ي Ribosomes المدعوة بالرايبوسومات Organelles السايتوبالزم ومن ثم إل العضيات

وتينات. وهناك نمط ثان من ال  النه يتحد مع  tRNA هو الحامض النووي الرايبوزي الناقل RNA االزمة لتصنيع الي 
مينية ال حماض اال االحماض اأالمينية ليوصله إل الرايبوسوم . وتنتظم مجموعة من النيوكليوتيدات مع سلسلة من ا

 . لتشكل سلسلة من عديد الببتيد المرتبطة
ي الخلية ما 

ن واحد لمتعدد واحد". واظهرت التجارب ان عدد الجينات فن ن بفرضية "جي  وتدىع فرضية تخصص الجي 
ي أي لحظة.  Inactive قد تبقر غي  فعالة

ن يمكن تشغيله أو تعطيله فن  معظم الوقت او كله. كما اظهرت ان اي جي 
 

ي 
ء الوران  ي

 المكافن
( او يمكن التعبي   ي ي + التباين البيئ 

ي ال التباين الكىلي )التباين الوران 
ي يعي  عنه بأنه نسبة التباين الوران 

ء الوران  ي
المكافن

ي للتعرف عىل  Regressionعنه بأنه انحدار 
ء الوران  ي

ي . ويستعمل المكافن ي للفرد عىل المظهر الخارج 
كيب الوران  الير

كيب ا  او تعرف عىل القابلية لالفراد من العوامل الوراثية او الير
 
ي للفرد ، او بصورة ادق يمكن تقييم االفراد وراثيا

لوران 
ي .   مجرد التعرف عىل المظهر الخارج 

ي مجتمع متوسط انتاجه 
وحدة فان القابلية الوراثية للفرد تكون  60وحدة وكان متوسط الفرد  50فمثاًل لتقييم فرد فن

ي ( × 60-50)
ء الوران  ي

 المكافن
ي كان وع

ء الوران  ي
وحدة احسن من القابلية الوراثية  2.5فأن القابلية الوراثية للفرد تكون  0.25ىل فرض ان المكافن

 للمجتمع. 
ي عىل الشكل الظاهري لصفة ما ، ويرمز له )

كيب الوران  ي هو مقياس لدرجة تأثي  الير
ء الوران  ي

( ويعرف 2hوالمكافن
ن الصفر وهو التباين ا Borad senceبالمعئن الواسع  اوح قيمه بي  لمظهري الذي يرجع له تأثي  الجينات ، وعادة تير

 والواحد. 
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ي فأن  .1
  2h= 1اذا كان كل االختالف المظهري ذا منشأ وران 

ي فأن  .2  = صفر  2hاذا كان كل االختالف المظهري ذو منشأ بيئ 

ي فأن  .3  2h  =50%اذا كان نصف االختالف المظهري يرجع ال تأثي  جيئن

ي  اذا كان المكو  .4 ي للتباين ثالثة اضعاف التأثي  الجيئن  2h  =25%ن البيئ 

ي بالمعئن الضيق و 
ء الوران  ي

ن  Addativeوهو نسبة التباين التجميعي  Narrow senceهناك تعريف اخر للمكافن للجي 
 ال التباين المظهري. 

 
  Twinsالتوائم  

ي  مولود من أكي   تضع الثدييات من يالحظ ان العديد
ي الكالب   المواليد  وتسم هذه بتعدد مرة واحدة ، فن

كما فن
ي  و ،والقطط  وبعض الحيوانات 

  الثدييات هذه تضع والحصان حيث واإلنسان الفيل مثل أخرى ثدييات فن
 
 مولودا

 
 
ي  فقط واحدا

ي  البويضات بتعدد مرتبط )األجنة )تعدد  المواليد وتعدد مرة، كل فن  هذه وبعدد المبيض من تفرز الئر

 البويضات هذه وتتحرك منوي بحيوان بويضة كل يتم إخصاب حيث المتكونة األجنة عدد يكون البويضات

 بعضها، عن متساوية مسافات وعىل الرحم بانتظام جدار عىل تتوزع إنها حيث الرحم إل تصل أن إل المخصبة

ن  من أكي   اإلنسان أنئ   تضع وعندما ة خالل )مولود(  جني   وقد بالتوائم، تعرف هذه الظاهرة فإن واحد حمل فير

ي  للمواليد عدد أقىص وصل
ي  المرأة طفال عشر  أربعة اإلنسان فن

 المواليد لعدد الدقيقة اإلحصائية إن وحيث ، إيطاليا فن

  :وهي تشمل ألخرى. والتوائم دولة من تتباين والتوائم
 
  Identical Twins (like)التوائم المتشابهة أو المتطابقة    1

ي تتكون هذه التوائم بسبب  "التوائم أحادية البويضة      "ب كذلكوتسم  
ن أو فن انقسام البويضة المخصبة إل خليتي 

ن الكامل، ولما كانت  ، ثم تواصل كل خلية نموها إل أن يتكون الجني  ن طور متقدم تنقسم الكتلة الخلوية إل جزئي 
تتشابه من جميع الوجوه حئر عىل مستوى التوائم هنا تتكون من بويضة واحدة وحيوان منوي واحد فإن هذه التوائم 

ا 
 
ا أوإناث ن  جنس التوائم فهي إما ذكور  ، أما بالنسبة للمشيمة فإنها تكون منفصلة عن بعضها إذا كان انفصال الخليتي 

ي األصل منفصلتان من حيث اندماج الدماء، 
ن ولكنهما فن ي طور مبكر أو قد تكون المشيمتان ملتحمتي 

عن بعضهما فن
ن  أما إذا كان كة مع احتفاظ كل جني  ي مرحلة البالستوال فإن التوائم هنا تكون ذات مشيمة واحدة مشير

االنفصال فن
ي تحدث للقرص الجرثومي فإن ذلك يؤدي إل  ي مرحلة متأخرة كالئر

بغشاء رهل خاص به، وعند حصول االنفصال فن
ي هذا النوع يمكن مال 

ن بغشاء رهل واحد وكذلك بمشيمة واحدة وفن حظة تكوين توائم ملتصقة وذلك تكوين جنيني 
 نتيجة أن االنفصال لم يكن 

 
ن اآلخر وتعرف هذه التوائم بالتوائم  جزء، أو أن تاما ن يكون محمواًل بجوار الجني  من جني 

ن  ي أحد التوأمي 
:   الطفيلية وهي نتيجة عدم اكتمال التكوين فن ي الشكل التالي

 كما فن
  

 Fraternal Twins (Unlike) التوائم األخوية )غي  المتشابهة(   2
ي التوائم المتطابقة

ي تكون فن ، لذلك تعرف  يالحظ ان هذا النوع من التوائم ال تظهر عليه ظاهرة التشابه التام الئر
ن فيلقح كل بويضة حيوان  ا بالتوائم ثنائية البويضة، حيث إن المبيض يفرز بويضتي  بالتوائم األخوية، كما أنها تعرف أيض 

بعض السيدات المصابات بالعقم استخدمن بعض األدوية الخاصة بتنشيط المبيض مثاًل منوي واحد، وحيث إن 
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ي هذا 
ن وفن فسبب ذلك لهن إفراز أكي  من بويضة خالل الدورة الواحدة فأدى ذلك إل حدوث الحمل بأكي  من جني 

ن مشيمة خاصة به ن حيث تكون لكل جني  ي ال  النوع من التوائم تكون المشيمتان منفصلتي 
: كما فن  شكل التالي

 

        
 طريقة تكوين التوأم األخوية )غي  المتشابه(                         طريقة تكوين التوأم المتطابقة )المتشابه( 

 

 

 Linkange, Crossing-Over and Genetic mapsاالرتباط والعبور ورسم الخرائط الواثية 
ن للبقاء مع بعضها وعدم انعزالها انعزاال حرة ميل الجينات الموجودة  Linkage باالرتباطيقصد  ي كروموسوم معي 

فن
ي 
 . حسب مبدأ مندل الثانن

( هذه الخاصية عند دراستهما توارث صفة W . Bateson & R . C . Punnettوقد اكتشف باتيسون وبونيت ) 
ي نبات البازالء الحلوة

 ، فعند  Lythrus adoratus لون األزهار وشكل حبوب اللقاح فن
 
يبهما نباتا ي األزهار  تضن بنفسح 

طویل حبات اللقاح نقية سائدأ مع نبات أحمر األزهار مستدير حبات اللقاح، فإن نباتات الجيل األول كانت تحمل 
يب نباتات الجيل األول مع بعضها، كانت ي والناتجة من تضن

 284 صفات سائدة هجينة، ولكن نباتات الجيل الثانن
 نبات
 
ي األزهار طو  ا   21يل حبات اللقاح، و بنفسح 

 
  21أحمر األزهار مستدير حبات اللقاح. و  نباتا

 
ي األزهار  نباتا نبفسح 

  55طویل حبات اللقاح، و 
 
بداًل ان  2:1:1:13أحمر األزهار مستدير حبات اللقاح، أي إن النسبة المندلية كانت  نباتا

ي ادناه:  1:3:3:9تكون 
ن فن  وكما مبي 
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P1         PPLL   x   ppll 

F1                  PpLl       

 
 وكذلك االليالن المتنحيان ، بينما يميل كل اليل سائد 

 
ن السائدين يميالن ال البقاء معا استنتج الباحثان ان االليلي 

  :  واليل متنح ال التنافر. ولهذا استعمال تعبي  
ي  -Repulsion or transافري " و "النظام التن Coupling or cis arrangement" النظام االزدواج 

arrangment وحاوال تفسي  التجاذب والتنافر من خالل ، ن ن الظاهرتي   : " للداللة عىل هاتي 
ي تنص عىل أن  Reduplication theory نظرية التضاعف الجديد   ي األطوار "الئر

ي الصفات فن
يحدث االنعزال فن

ي وقت 
، كما إن االنعزال ال يحدث فن ي واحد مما يؤدي إل تضاعف بعض العوامل بصورة أشع األول من النمو الجيئن

 " . من تضاعف العوامل األخرى
ك« التضاعف الجديد»الم تثبت نظرية  ي وجه االنتقادات الموجهة إليها، فقد وجد التني 

 1916عام  Altenbutg فن
ي حالة صح

ة النظرية، كما إن أن حبات لقاح متك زهرة واحدة تعطي االنعزاالت نفسها، وليس انعزاالت مختلفة فن
يب نباتات حمر األزهار طويلة حبات اللقاح مع نباتات بنفسجية األزهار  إعادة تجربة باتيسون وبونيت، أثبتت أن تضن

ي 
ة حبات اللقاح سيؤدي إل إنتاج نباتات تشبه األبوين بكميات أكي  بكثي  من نباتات مخالفة فن ي  قصي 

طرازها الوران 
ي حدوث تجا ن لألبوين مما يعئن ن السائدين واألليلي  ن األليلي  ن األليل السائد واألليل المتنحي وحدوث تنافر بي  ذب بي 

ي ادناه: 
ن فن ، كما هو مبي  ن  المتنحيي 

 

 
 

ي التجاذب والتنافر، واعدت هذه الحاالت 
ة واضحة ظاهرنر ولكن جميع هذه التجارب لم تستطع أن تفش تفسي 

، إل أن أثبتت تجارب مورجان ومساعديه عامي ) ي
( عىل ذبابة الفاكهة 1915-1910حاالت شاذة عن مبدأ مندل الثانن

ي التجاذب والتنافرهما وجهان لظاهرة واحدة هي 
ض مورجان Linkageالرتباط ظاهرة اأن ظاهرنر وأثبت  -، فقد افير

ي تراكيبها األصلية أو  -ذلك فيما بعد
األبوية، مما يدل عىل ميلها للبقاء  ميل الجينات إل البقاء مرتبطة بنسب عالية فن

   new recombinations عىل الكروموسوم نفسه )ظاهرة التجاذب(، ويزداد ميل الجينات إل إنتاج تراكيب جديدة
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ما تباعدت عن بعضها، أي كلما زادت المسافة الوراثية أو الكروموسومية بينها، مما يؤدي إل اضعاف قوة االرتباط كل
ي عكس ما توقع باتيسون وبونیت.  ن عالقة بالسيادة أو التنحي الجيئن ن الظاهرتي   )ظاهرة التنافر(، وليس لهاتي 

 
 

 Linkage Group  المجموعة االرتباطية
ي كروموسوم واحد المجموعة أو الزمرة االرتباطية. وعدد تمت تسمية 

مجموعة الجينات الواقعة والمرتبطة فن
ي الكائن الحي يساوي 

ي ذبابة  معظم األحيان -المجاميع االرتباطية فن
، فعدد مجاميع االرتباط فن العدد الكروموسومي

ي البازالء  4الفاكهة 
ي اإلنسان  7وفن

ي الفأر واألرنب وهكذا، ولكن عدد مجاميع اال 23وفن
،  12و  16رتباط فن عىل التوالي

ي أن جينات عدد من الكروموسومات  22و  20بينما يبلغ عدد کروماسوماتها  ، مما يعئن زوجة كروموسومية عىل التوالي
األبحاث لم تتوصل بعد إل اكتشاف  ترتبط ارتباطأ تامة مع بعضها بحيث ال تكون مجموعة ارتباطية، أو أن

ي للكروموسومات، وإن مجموعات ارتب اطية أخرى فيها، ولكن ال يتوقع أن تزداد مجموعات االرتباط عن العدد الزوج 
ن « مجموعة ارتباطية»كانت هناك حاالت نادرة تم فيها ایجاد  مؤلفة من عدد من الجينات الواقعة عىل كروموسومي 

 . ن أو أكي   مختلفي 
 

  Linkage االرتباط
الي للخلية 

ن ي أثناء االنقسام االخير
، وتتكون الكيازما  -يتم انقسام كل كروموسوم فن ن  Chiasmaإل كروماتيدين متماثلي 

ن  -عادة ن غي  متماثلي  ن كروماتيدين متقابلي  الي  -كما -بي 
ن ي موضوع االنقسام االخير

ويحدث العبور  -تم تبيان ذلك فن
crossing over ي منطقة الكيازما، حيث يتم ك
ش أجزاء من الكروماتيدات المتملة غي  المتصلة وتبادلها ثم يتم فن

 . ثم إل تكوين اتحادات جديدة« هجينة»التحام أجزاء منها مع بعضها البعض، مما يؤدي إل تكون كروموسومات 
ض فيها أن  1909عام Janssenوقد أثبت مورجان ورفاقه صحة نظرية جانس  ي افير  هي نقاط عبور  الكيازمات»الئر

ن الكروموسومات المتماثلة ، وأكد أن عملية العبور هي عملية عشوائية تعتمد بالدرجة األول عىل مدى قوة «بي 
ن مواقع الجينات ي تزداد سهولة كلما تباعدت هذه المواقع عن  االرتباط بي  المختلفة عىل الكروموسوم نفسه، والئر

بت المواقع الجينية من بعضها كلما ازدادت صعوبة بعضها، وكلما سهل تكون اتحادات جديدة، وبالعكس، فكلما ا قير
ن الجينات ، وازدادت صعوبة تكون اتحادات جديدة العبور  ياويتان حادثتان بي  ن  .، فاالرتباط والعبور هما عمليتان في 

 
 : ن  يمكن تقسيم االرتباط إل نوعي 

  Complete linkage ( االرتباط التام1 
 الجينات متقاربة جدعد االرتباط تاما عندما تكون ي

 
  ا

 
، وال يحدث أي عبور  عىل الدوام من جيل إل آخر  وتنتقل معا

ي فيها إال نادر   جيئن
 
 .  ، مما يؤدي إل عدم تكون اتحادات جديدةا

  
 
ي ذبابة الفاكهة، ترتبط جينات الكروموسوم الرابع ارتباطأ تاما

يب ذبابة ذات أجنحة  فقن تقريبا مع بعضها، فعند تضن
ات محلوقة  Bent wingsمنحنية  ان عىل الكروموسوم الرابع، مع ذبابة ت، وهما صفتان محمولShaven hairوشعي 

يب أفراد الجيل األول اختبارية مع  ، وعند تضن ن ن الصفتي  طبيعية فإن الجيل األول سيكون ذا مظهر طبيعي هجي 
ي سيتكون من ذباب طبيعي وذباب

، فإن الجيل الثانن ن ن ، وال تظهر اية تحمل   ساللة متنحية الصفتي  متنحي الصفتي 
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ي 
صفة سائدة وصفة متنحية عىل االطالق مما يدل عىل قوة ارتباط الجينات االبوية مع بعضها ، وكما هو موضح فن

 ادناه: 
 

 

 

 

 
 

يب  ي إناثها، فعند تضن
ي ذكور ذبابة الفاكهة، بينما يكون غي  تام فن

ذكر أثبتت التجارب أن االرتباط يكون تامة تقريبا فن
ن طويل الجناح أحمر  ن سائد اختبارية مع  العي  ن الصفتي  ن هجي  ي أرجوانية العي  أثرية الجناح  purple eyeأنئ 

vestigral wing  ن عىل الكروموسوم ، فإن الجيل الناتج سيكون طبيعي الصفات )وتقع كلتا الصفتي  ي
%( 50الثانن

، فإن الجيل الناتج سيكون 50ومتنحي الصفات %  ن يب أنئ  سائدة هجينة مع ذكر متنحي الصفتي  (، ولكن عند تضن
، أو يحمل صفة سائدة وأخرى متنحية )% 25%( ومتنحية )25طبيعية ) ن ي 50%( من الصفتي 

( وكما هو موضح فن
 أدناه: 
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  Incomplete linkage االرتباط غي  التام  (2
ن االنتقال إل كروموسوم اخر نتيجة العبور، ومن خالل ي عد االرتباط غي  تام عندما تستطيع جینات کروموسوم معي 

 .تكون الكيازمات، مما يؤدي إل انعزال الجينات انعزاال حرة وتكون اتحادات جديدة
ن کروماتيدين من مجموع %  50أربعة كروماتيدات، ولهذا لن تزيد نسبة االتحادات المتكونة عن  يحدث العبور بي 

ي أن  هجينة وخليطأ من »%  تحمل صفات جديدة  50% من الكروموسومات تحمل صفات أبوية و 50مما يعئن
ي حالة حدوث ارتباط تام، ولكن بصورة عامة، فإن نسبة تكون «صفات األبوين

، بينما لن تقل النسبة عن صفر فن
ظاهرة االرتباط غي  التام عند قيامه  Morgan ، وقد الحظ مورجان-عادة-%50حادات الجديدة يقل عن االت

يب ساللة من ذكور ذباب الفاكهة ذات عيون بيض أن كلتا  miniature wing ، وأجنحة مصفرة white eye بتضن
ن واقعتان عىل الكروموسوم األول، ومع ساللة من اإلناث طبيعية نقبة س ائدة، فكان الجيل األول نقية هجينة الصفتي 

 .سائدة
يبها مع بعضها البعض، كانت نسبة الذكور ذات الصفات األبوية  % مقارنة بنسبة الذكور ذات 62.4وعندما تم تضن

ن  1:1% ، بدال من أن تكون النسبة 37.0الصفات الجديدة  ن عن توارث هاتي  ن المسؤولي  مما يدل عىل أن الجيني 
ن مرتبطان ا ي أدناه: الصفتي 

 رتباطأ غي  تام مع بعضهما، كما هو موضح فن
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يب إناث ذات عيون  ي حالة إجراء التجربة من خالل تضن
والمالحظ أن جميع اإلناث حملت صفات أبوية، ولكن فن

بيض، وأجنحة مصفرة مع ذكور طبيعية، فإن نسبة األفراد الحاملة الصفات أبوية إل األفراد الحاملة لصفات جديدة 
ي مما يدل عىل انعزال الجينات انعزاالً  1: 1تكون 

ي الجيل الثانن
ي  فن

، وكما هو موضح فن ي
حرة وحسب مبدا مندل الثانن

 ادناه: 
 

 
 
 

 رالكشف عن االرتباط والعبو 
 : ي الكائنات الحية وهي

ن االرتباط والعبور فن  توجد طريقتان لتعيي 
يب االخت (1 ن فإن ذلك ريباطريقة التضن ن اختبارية مع ساللة متنحية الصفتي  يب ساللة هجينة الصفتي  : عند تضن

، وهي  1:1:1:1سيؤدي إل إنتاج أفراد ذات صفات سائدة ومتنحية وأفراد تحمل صفة سائدة وصفة متنحية بنسبة  
ي هذه النسبة، النسبة المندلية المتوقعة عند انعزال الجينات انعزاال حرة، ولكن حدوث أي انحراف مهم إح

صائية فن
ي اربتاط الجينات بصورة تامة أو غي  تامة.  2:1:1:9كأن تصبح   ، فإن ذلك يعئن

ي  (2
يب أفراد هجينة تحمل صفة واحدة أو  1:3:3:9او  1:3: تنتج النسبة المندلية طريقة دراسة الجيل الثانن عند تضن

ن عىل التوالي  ي التالي  جدولحسب ال صفتي 
ي هذه النسب المندلية يدل عىل وجود ، وأي اختالل جوهري إحصان 

فن
ن المواقع الجينية المختلفة  .االرتباط بي 
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 جدول النسب المندلية وعالقتها بعدد الجينات الوراثية

 
 Genome Mapping   رسم الخرائط الوراثية

للكائن الحي أي هو تحديد المواقع النسبية لمقاطع المادة الوراثية المختلفة فن مجموعة الكروموسومات المكونة 
ن الجينات فن الكروموسومات  . تعتي  الخرائط الوراثية طريقة لتقديم وتلخيص البيانات عن العالقات الموضعية بي 

 أثبت علماء الوراثة من التجارب المتكررة لديهم أن: 
ي تدىع لوکس .1 تب المواقع الجينية، الئر روموسوم، ، بصورة متوالية عىل الك loci  وجمعها لوكاي - locus  تير

ي أو اللوكس»ويستعمل مصطلح  ي  -أحيانا -« الموقع الجيئن للداللة عىل وجود مجموعة من الجينات المتجاورة الئر
 لها نشاطات متشابهة. 

ي أثناء عملية  .2
ن الموقع نفسه عىل الكروموسومات المتشابهة مما يمكنهما من تبادل موقعيهما فن يحتل أليال الجي 

ي الكروموسوم األول قد يحتل موقع األليل -مثال - A العبور، فاألليل عىل الكروموسوم المتقابل،  a عىل أحد زوج 
 وبالعكس. 

 . وذلك لتشابه الكروماتيدات األختية من الناحية الوراثية -إال نادرا -ال يمكن كشف عملية العبور وراثية  .3
 

ية للكثي  من الكروموسومات ثخرائط ورارسم -لقد حاول علماء الوراثة واعتمادا عىل المعلومات المتوفرة لديهم 
ي تفصل بينها، وقد تم فعالً  رسم خرائط  تحدد مواقع الجينات المختلفة عىل هذه الكروموسومات والمسافات الئر

يا وذباب الفاكهة والكثي  من النباتات كالبازالء والذرة  وسات والبكير كاملة تقريبا لكروموسومات العديد من الفي 
ها. ويتم رسم الخريطة الكروموسومية بصورة مستقيمة طويلة، أو بصورة دائرية الصفراء والقمح  والشعي  والرز وغي 

ن هما:  ن أساسيتي   مغلقة مع التأكيد عىل سمتي 
ن 1  ن وآخر بدقة، وتقاس بج( تحديد المسافة الوراثية بي   الوحدة الوراثية      ي 
تيب المتوالي للجينات المختلفة بالنسبة2   لبعضها البعض، من خالل استعمال االرتباط بثالثة نقاط.   ( تحديد الير
ي للنباتات ( و  كانت الطريقة التقليدية لرسم الخرائط الوراثية تعتمد عىل الدالئل المورفولوجية  ) أى المظهر الخارج 

بالعوامل زهرة أو األوراق وغي  ذلك إال أن ه ذه الدالئل عدده ا محدود ويمكن أن تتأثر لللون الشكل والمثل 
والظروف البيئية النامية فيها . ومع تقدم العلم فن رسم الخرائط الوراثية مع ظهور تقنيات البيولوجيا الجزيئية 

ي تنتج من تتابع النيوكلوتيدات فن المادة الوراثية وه الحيالجديدة حيث وفرت دالئل عىل المستوى الجز  مض ائ 
ن هذه الدالئل الجزئية بمم DNA النووي ات أهمهاوتتمي  ن  : ي 
ات طويلة DNA ال   حفظ يمكن .1 ات فيه لفير  .  بدون حدوث اي تغيي 
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 . المعزول من أى نوع من النسيج وفن أى عمر من أعمار الكائن DNA ال   إمكانية اكتشافها باستخدام .2
ي لجميع الكروموسومات .3

 . وفرة عددها مما يسمح بتغطية المحتوى الوران 
ي ال    .4

 . حيث ال تتأثر بالعوامل البيئية DNAثبات المادة الوراثية فن
 

ن   Two - point linkageاالرتباط بنقطتي 
ن  1911عام   Morganتنبأ مورجان  ي تزداد مع زيادة المسافة بي 

وأثبت ذلك رفاقه فيما بعد أن نسبة العبور الوران 
ي جميع أجزاء الكروموسوم

ي نهاية ، فاحتمال  الجينات، وإن كانت نسبة العبور غي  متساوية فن
ي فن
حدوث عبور وران 

ي ، كما أن حدوث عبور ورا طرف کروموسوم ضعيف للغاية
ي أحد المواقع الجينية يقلل من احتمال حدوث عبور ن 

 فن
ي الموقع المجاور له

يب االختباري»، ويعد  فن ن الجينات العبورية« التضن   Crossing over genes  أسهل وسيلة لتميي 
( )سوف توضحعن الجينات األخرى،   التجارب بالجزء العمىلي

 
 Three - point linkageاالرتباط بثالث نقاط 

ن عىل الكروموسوم، وال يحدث عبور مزدوج »يتم استعمال  ن  -عادة-االرتباط بثالث نقاط، لتحديد موقع كل جي  بي 
(. جينات تقل المسافة بينها عن خمس وحدات وراثية   )سوف توضح التجارب بالجزء العمىلي

 
    Combining Map Segments ء الخريطة الكروموسوميةتجميع أجزا 

ن واحد أو أكي   ،  يمكن تجميع أجزاء الخريطة المحسوبة من خالل االرتباط بثالثة جينات من خالل الحفاظ عىل جي 
ي حالة وجود سبعة جينات مراد معرفة ترتيبها 

يب اختباري للجينات فقن يب اختباري أخر (3،2،1) ، يتم تضن ، ثم تضن
، و كذلك  ، وكلما ازداد عدد الجينات ازدادت دقة الخريطة ( ثم يتم رسم الخريطة الكروموسومية5،4،3ينات )للج

 تزداد دقة الخريطة بزيادة عدد التجارب المستعملة لقياس المسافة الوراثية. 
ي المجموعة االرتباطية الثانية لدودة الحرير 

ي مسافات الخريطة لستة جينات فن
ن الجدول اآلنر  Bombyxمثال: يبي 

moriارسم خريطة ورائية لهذه الجينات؟ ، 

 

ن الجينات األخرى بطريقة التجر ، ( Grيبدأ الرسم من احد الجينات )وليكن  ة )الصحيح بويتم رسم المسافة بينه وبي 
 وإل أن يتم حساب جميع المسافات، فمثالأو الخطأ(، 

ن  (1 ن  25هي  Re و Gr المسافة بي  ن  S و Gr وحدة، بينما المسافة بي  قد  S هي وحدة وراثية واحدة فقط، ولهذا الجي 
ن  ن  Gr أو قد يكون  Re و  Gr يكون بي   S و Re بي 

ن  (2 ن الجي  ن  Gr- المسافة بي  ن  7هي  P والجي  ن بي   أو ال   Re-Gr  وحدات، وقد يكون هذا الجي 
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ي  (3
 وباستمرار التجربة، يتم التوصل إل رسم الخريطة الوراثية كاآلنر

 

 
 Interterence & Conicidenceالتداخل والتوافق 

ي مجاور عىل »أنه  التداخليعرف  ي موقع جيئن
ن عىل احتمالية حدوث عبور فن ي معي  ي موقع جيئن

تأثي  العبور فن
، أو بعد سالبة إذا زادت احتمالية الكروموسوم نفسه، ويعد التداخل موجبة إذا قلت  ي

ي الموقع الثانن
احتمالية العبور فن

 .«العبور فيه

ن من المسافات، فنظرية يمكن   ياوية عىل االنحناء إل مدى معي  ن ويحدث التداخل نتيجة لعدم قدرة الكروموسوم في 
وحدة وراثية كما  30-25كل ، ولكن عملية قد ال يحدث العبور إال   وحدة وراثية 15-10حدوث العبور المزدوج كل 

ي من طرف الكروموسوم ب الموقع الجيئن ، ولهذا فعدد فئات العبور المزدوج يكون  أن العبور ينعدم تقريبا كلما اقير
ي أجزاء  -دائما

ي معظم األحيان من العدد المتوقع لها حسب طول الكروموسوم، ويعي  عن قوة التداخل فن
أقل فن

النسبة المئوية لعدد فئات العبور » الذي يمكن تعريفه بأنه: « معامل التوافق»و أ« التوافق»الكروموسوم بمصطلح 
 المزدوج الحقيقية والمشاهدة إل عدد فئات المزدوج النظرية المتوقعة. 

 
 العوامل المؤثرة عىل االرتباط

ياوية والفسيولوجية والبيئية منها:  ن ن الجينات بعدد المؤثرات الفي   يتأثر العبور بي 
ومي  قرب الج .1 ومي  انخفضت نسبة Centromere ينات من السنير ي من السنير ب الموقع الجيئن  العبور.  ، فكلما اقير
ي من الطرف الكروموسومي انخفضت نسبة العبور  .2 ب الموقع الجيئن  . قرب الجينات من طرف الكروموسوم، فكلما اقير

، وكما لوحظ  أو شامل لجميع الكروموسومات ، وإن كان هذا التأثي  غي  واضح العمر، حيث يقل العبور بازدياد العمر  .3
ي بعض الكروموسومات. 

 أن المناطق الوسطية فن
ي الظروف االعتيادية لدي ذكور ذبابة الفاكهة وإناث دودة الحرير  .4

 . الجنس، إذ تقل نسبة العبور فن
ي درجات الحرارة المنخفضة والمرتفعة أكي  مقارنة بنس درجة الحرارة .5

ي درجة الحرارة ، إذ تزداد نسبة العبور فن
بتها فن

 .  المالئمة لحياة الكائن الحي
، فتعريض ذكور  ، إذ يزيد استعمال المضادات الحيوية واالشعاع من زيادة نسبة العبور  المضادات الحيوية واإلشعاع .6

 ذبابة الفاكهة إل هذه المؤثرات يزيد من نسبة العبور فيها . 
ي الغذاء مثل الكالسيوم والمغنيسيوم ، إذ تزداد نسبة العبور بزيادة نسب بعض الغذاء .7

، كما تزداد  العناض الفلزية فن
ي حالة الجوع. 

ي جينات معينة فن
 نسبة العبور فن

ي  .8
ب  الطراز الوران  ن باختالف " الضن ن متشابهي  ن جيني   النوع»رغم انتمائها إل  variety، إذ تختلف نسبة العبور بي 

species   .نفسه " 
ي بعض أنواع الجينات.  السايتوبالزم، إذ تزداد نسبة .9

 العبور أو تقل حسب تأثي  السايتوبالزم الخلوي فن
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Genetic map of the chromosomes from the fruit fly (Drosophila melanogaster). 

 

يا  ي البكير
اكيب الوراثية الجديدة فن    طرق ظهور الير

كيب الخلوي والذي يتكون من جينات عديدة حاملة  يا تتكون من الكرموسومات ذات الير ي البكير
المادة الوراثية فن

 والذي يتكون من النيوكلوتيدات( DNAللصفات الوراثية. )الجينات تتكون من ال      
ن  ي االحياء بنوعي 

 هما : تنتقل الصفات الوراثية فن
الوراثية من االباء ال االبناء بواسطة تضاعف المادة الوراثية للخاليا االبوية ثم  توارث المواد  :  االنتقال العمودي 

 توزيعها عىل الخاليا الناتجة الذي يكون متساويا لذلك تظهر الخاليا البنوية بنمط مظهري مشابه آلبائها. 
ي   ي او االنتقال الجانئ 

ي تستخدم Lateral gene transfer (LGT) االنتقال األفقر ي مجال والئر
الهندسة الوراثية  فن

ن السالالت  ي كائن واحدو وتحسي 
 .انتاج احياء جديدة فانه يزيد من احتمالية الطفرات النادرة وتجمعها فن

 
يا  صفات بعض البكير

ي آلخر.  يةالكروموسوم تختلف االحجام. 1   من نوع بكتي 

ي تكوينات يطلق 2
ن معلومات إضافية وراثية فن ن يا تخير ال تعتي  هامة و  Plasmid  عليها اسم البالزميد. بعض البكتي 

يا.  ي تكاثر ونمو البكتي 
 فن
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  Plasmidأهمية البالزميد  
يا، لها القدرة عىل التكاثر وتكرار نفسها بصورة مستقلة عن الخلية  DNA جزيئات هي  ي البكتي 

حلقية تحمل جينات فن
ية )منفصلة عن كروموسوم الخلية( ن صفات وتحتوى عىل ، البكتي  جينات إضافية غي  أساسية تساعد عىل تحسي 

ي نقل الجينات من وإل ميستخدم البالزميد ك .الكائن الدقيق، ولكن رغم ذلك يمكنه العيش بدونها
أداة أساسية فن

  Vectors يمكنه العيش بدونها وقد تسمي نواقلو  الكائنات. 
ية القدرة عىل تكوين مركبات جديدة.  .1  تكسب الخلية البكتي 

يا صفات هامة ومنها 2  ات . قدرتها عىل إكساب البكتي  مقاومة و  تكوين الزوائد السطحية كاألسواط والشعي 
 المضادات الحيوية. 

ية عامة البد  حدوث ي السالالت البكتي 
اوج الجنسي فن ن ية إل أخرى ظاهرة الير انتقال الصفات الوراثية من خلية بكتي 

ن  اوجتي  ن ن المير ن الخليتي  ن هذه العمليات من إنتاج تراكيب جينية كم حئر يتم انتقال المادة الوراثيةمن تالمس بي 
ي 
ي ينتج عنها تراكيب وراثية جديدة فن يا. العملية الئر ي عشائر البكتي 

ي حدوث تفاوت فن
يا وتساهم فن جديدة عند البكتي 

 ارتباط من فرد آلخر تسم DNAأعقاب انتقال 
 
 .  ا

 
ي تترئيسة الطرق ال ية DNA ةارتباط او انتقال المادة الوراثي تایم بها عملالئر  من خلية بكتي 

  Transformation ظاهرة التحول االنتقال .1
ية إل خلية أخرىالحامل لهذه الصفات الوراثة   DNAعملية نقل صفات وراثية معينة من ال      وبالنتيجة  من خلية بكتي 

ات الوراثة  ي الخلية الجديدة احداث التغيي 
حامض نووي يمتلك صفات وراثية ال خلية اخرى محدثا انتقال ) فن

ي الخلية الجديدة
ات وراثية فن يا )حية أو ميتة( إل البيئة الخارجية  DNA ال        مكن أن يخرج مقطعوي . (تغي  من بكتي 

يا أخرى .   ويتم ذلك من خالل  ما يىلي : ويدخل إل بكتي 

a) ن من الناح ن )متقاربتي  ن متوافقتي  ي أماكن محددة من الجدار الخلوي تكون الخليتي 
تتم و ية التقسيمية( وفن

 عملية التحول االنتقال بدون اتصال بينهما 
b)  ال       خروج جزيء من و تحلل الجدار الخلوي DNA  من الخلية المانحةDonner bacteria  
c) تكسي  )تفتت( ال حدوث       DNA ( ة (  20-10ال قطع صغي  ن  جي 
d) القطعة  االنتقال       DNA  ة ي الخلية المستقبلة  Receptoresإل أماكن االستقبال الصغي 

 فن
e)  القطعة استقبال       DNA  ة  ومن ثم تسهل عملية الدخول إل الخلية المستقبلة. الصغي 
f) دخول القطعة من ال       DNA لل      ، يحدث )الجديدة(  ال الخلية المستقبلة DNA  الخاص بها استئصال وتحل

عندما تكون كال ( Compatible) جديدة مكانها وبعد عملية التكرار تعطي صفات وراثية جديدةالقطعة ال
ن  ن متوافقتي   الخليتي 

ي الدخول من المزدوج السلسلة ssDNA مض النووي األحادي الخيطاالحمالحظة: 
 dsDNA أشع فن

ي بالمختي   حدوث طرق
 هي :  عملية التحول الوران 

ي مقداره Electroporationالتهيئة الكهربائية) باستخدام .1
 20-10( للخلية المستقبلة: معاملة الخلية بتيار كهربان 

KV/cm 

https://classroom.google.com/c/MTI1MzIyOTcxNjJa
https://classroom.google.com/c/MTI1MzIyOTcxNjJa
https://classroom.google.com/c/MTI1MzIyOTcxNjJa


 Dr. Arshad Naji Alhasnawi /  قسم علوم الحياة                       كلية التربية للعلوم الصرفة/ جامعة المثنى                                Geneticsعلم الوراثة  

37 

https://classroom.google.com/c/MTI1MzIyOTcxNjJa: Dr. Arhsad Class 

 

ياوية للخلية المستقبلة: معاملة الخلية بملح كلوريد الكالسيوم باستخدام .2 ن بوجود  2CaCl التهيئة الكيمياويه والفي 
ن  ودة والحرارة المتعاقبتي   . الي 

 
 
 

 

 
 

ان .2    Conjugation ظاهرة اإلقير

يتان مع بعضهما وتنتقل المادة الوراثية وذلك بمساعدة بالزميدات خاصة :   تلتصق خليتان بكتي   كما يىلي
ن  مرحلة .1 يتي  ن بكتي    .التصاق خليتي 

ان .2 ن مع بعض أثناء عملية االقير  . Pilies األهداب الجنسية )الزوائد الشعرية(بواسطة  ربط الخليتي 
يا إلحمل للمادة الوراثية ال أو البالزميد   DNA       ال انتقال مقطع .3 أخرى بواسطة اتصال مباشر عي   من بكتي 

 . قناة خاصة

ي النقل Pilies يعتي  ذلك عملية تكاثرية ودور األهداب الجنسية وال  .4
 . DNAال      هام فن
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  Transduction ظاهرة التوصيل .3
1.  

 
وس(. )تتم بواسطة عامل مساعد  ولكن تشبه ظاهرة التحول تماما  في 

وس اصابة عند  .2 ية بالفي  وسات إل خلية  Bacteriophage الخلية البكتي  وتحلل جدار الخلية تتحرر الفي 
 أخرى 

  خلية اخرى. ( إل DNAال     نقل المادة الوراثية )جزء من ت حيث .3

ي الخلية الجديدة DNAال     ويتم اتحاد )التصاق(  .4
 المنقول مع المادة الوراثية فن

  Recombinationمض النووي احثم يحدث إعادة تشكيل ال  .5

ية .6  . بعد التكرار تظهر صفات جديدة للخلية البكتي 

 

 

 
ي كائنات مختلفة

ن الجنس فن  الكروموسومات الجنسية وتعيي 

   النظرية الكروموسومية للوراثة
ي جميع الخاليا الجسمية لغالبية الكائنات الحية تكون زوجية، ويكون كل زوج منها  

ن الكروموسومات فن کروموسومي 
 
 
ن تماما ي النوع الواحد ويرمز لهذا العدد بالرمز متماثلي 

وتكون  (2n)  . وعدد هذه الكروموسومات ثابت فن
ي الخاليا الجسمية  (n) الكروموسومات فرودية

ي الخاليا التناسلية. وعىل سبيل المثال فان عدد الكروموسومات فن
فن

ي األرنب )( 23لالنسان هو )
ي ذبابة الفاكهة )زوج، ( 22زوج بينما فن

( زوج ونبات 14( أزواج ونبات البازالء )4وفن
 .زوج( 24البطاطس )

ي تحدث عنها مندل.  ي بداية اكتشاف الكروموسومات بانها هي نفس العوامل الوراثية الئر
وكان العلماء يعتقدون فن

ي الكائن الحي يفوق بكثي  عدد الكروموسومات. 
 ولكن عدد الصفات الوراثية فن

ي سلوك كل من الكروموسومات والعوامل الوراثية )الجينات( وكان من أ
ن الذين ال حظوا هذا التشابه فن وائل الباحثي 

ي بوفري Sutton الباحث األمريكي ساتون
 . كل عىل حده Bovari والباحث األلمانن

ي تحدث عنها مندل توجد بحاألقد الحظ هذان الباحثان ب ل مزدوجة. ن الكروموسومات مثل العوامل الوراثية الئر
 وأن كل زوج ينفصل عند تكوين األمشاج، ثم يعود إل حالته المزدوجة بعد إتمام عملية اإلخصاب. 
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 تحديد الجنس والصفات المرتبطة به: 
ي دراستنا  

ي درستها حئر اآلن. وفن ن الوراثية الئر ة للقواني  ي الكائنات الحية من التطبيقات المباشر
يعتي  تحديد الجنس فن

ن أفراد النوع الواحد إل: ذكر ينتج األمشاج المذكرة ي الكائنات الحية الحظ أن هناك تمايزة بي 
ي ، وأن للتكاثر فن  تنتج ئ 

ن الذكر واألنئ  إل  لبا هو األمشاج المؤنثة، والكروموسومات غا ي تحديد الجنس حيث ترجع الفروق بي 
الذي يتحكم فن

ن الذكر واالنئ  إل عوامل بيئية ال  ي بعض الحاالت ترجع الفروق بي 
ي الكروموسومات. وفن

فروق نوعية أو عددية فن
 دخل للكروموسومات فيها . 

 
 : تحديد الجنس بعدد الكروموسومات

ي نحل ا  .1
 : لعسلتحديد الجنس فن

ي للكروموسومات )
ي نحل العسل إناث تحمل العدد الضعقن

ي 2nالملكات والشغاالت فن
( ، أما الذكور فهي تحمل فن

ي للكروموسومات )
ن من البيض بيض مخصب nخالياها العدد النصقن ي نحل العسل تقوم الملكة بوضع نوعي 

(، وفن
يفقس عن ذكور. وإذا علمنا بأن  المخصبالبيض غي  يفقس عن إناث بينما  البيض المخصبوبيض غي  مخصب، 
ي نحل العسل هو )2nعدد الكروموسومات )

 کروموسوم، فإن تحديد الجنس يكون عىل النحو التالي : (  32( فن
 
 

 
ي الجنادب .2

 ( القفازة) تحديد الجنس فن
ي خالياها )

ي الجندب فن تحديد الجنس کروموسوما . وبذلك يتم (  21کروموسومة، أما الذكر فيحمل )(  22تحمل أثئن
 عىل النحو التالي : 

 
  : کروموسومات الجنس

ي العديد من الكائنات الحية بواسطة زوج من الكروموسومات يعرف باسم کروموسومات الجنس 
يتحدد الجنس فن

ي االنسان وذبابة الفاكهة
 . كما هو الحال فن
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، بينما  فعندما شاهد مورجان کروموسومات ذبابة الفاكهة الحظ أن ثالثة أزواج منها  ي الذكر واألنئ 
متشابهة تماما فن

ي الذكر، األزواج الثالثة األول أطلق 
، بينما هي مختلفة فن ي األنئ 

الزوج األخي  تكون فيه الكروموسومات متشابهة فن
ي الشكل التالي عليها اسم الكروموسومات الجسمية اما الزوج الرابع فقد اطلق عليه اسم کروموسومات الجنس  

كما فن
 :  

 
ي ذبابة الفاكهة 

 تحديد الجنس فن
 

ن ) ي األنئ  بالحرفي 
ن فن ن المتشابهيي  ن الجنسيي  (، أما كروموسوما الذكر المختلفان فاحدهما يشبه XXيرمز للكروموسومي 

ي األنئ  ويرمز له بالحرف )
ي مختلف ويرمزله بالحرف )Xکروموسوم الجنس فن

(. هذا وقد وجد أن مثل هذا Y( والثانن
تيب نفسه ينط ي االنسان. الير

 وواضح هنا بأن الذكر هو المسؤول عن تحديد الجنس.   بق عىل تحديد الجنس فن
 

 
 

 الصفات المرتبطة بالجنس
ن ذكر  ي إحدى تجاربه عىل ذباية الفاكهة باجراء تزاوج بي 

ن قام مورجان فن ن  أبيض العيني  ، وجاءت وأنئ  حمراء العيني 
ن اللون األبيض.  ن اللون األحمر عىل جبي  ن مما يشي  إل سيادة جي   أفراد الجيل األول جميعها حمراء العيني 

اوج فيما بينها جاء  ن ي عيونها حمراء،  %75وعندما جعل مورجان ذكور واناث الجيل األول تير
من أفراد الجيل الثانن

ي )
ن مندل كانت عيونها بيضاء، يبدو للوهلة (  %25والبافر ي ذبابة الفاكهة كان وفقا لقواني 

األول أن توارث لون العيون فن
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ي حقيقته ليس كذلك بالضبط، حيث أن جميع اإلناث کانت عيونها حمرا ء بینما تصف الذكور 
ي الوراثة، لكن األمر فن

فن
ي الشكل التالي   كانت عيونها حمراء والنصف اآلخر عبونها بيضاء

المسئولة عن صفة  وتفسي  ذلك أن الجينات. كما فن
، أما کروموسوم )Xلون العيون محمولة عىل کروموسوم ) ي كل من الذكر واألنئ 

ي هذه الحالة ل( فيعتي  خامY( فن
 فن
ي توجد جيناتها عىل کرموسوم ن بهذه الصفة(. وتعرف مثل هذه الصفات الئر بالصفات  (X) )أي اليحمل أي جي 

 المرتبطة بالجنس. 
 

 
 

ي ذبابة الفاكهة توضيح كيفية توارث لون
 العيون فن

ن اللون األحمر السائد هو ) ن اللون األبيض المتنRإذا كان جي  ( تدل عىل الكروموسوم Rx، فان )( rهو ) حي (، وجي 
ن اللون األحمر، ) ن اللون األبيض، وبذلك يكون rXالجنسي الحامل لجي  ( تدل عىل الكروموسوم الجنسي الحامل لجي 

 : كالتالي التوارث  
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ي ذبابة الفاكهةتوارث 

 لون العيون فن
 
 

 الصفات المتأثرة بالجنس
ي للصفة الوراثية من  ها عىل النمط الخارج  ي تكون مرتبطة بكروموسومات جسمية يختلف تأثي  بعض الجينات الئر

ي ذلك لجنس 
ي االناث، والسبب فن

ي الذكور عنها فن
ة فن ة وكثي  آلخر. فمثال داء المفاصل والصلع يظهران بصورة مباشر

ي يتأثر ظهورها أو عدم ظهورها بالهرمونات الجنسية، بالص ات فتأثي  الهرمونات الجنسية. تعرف مثل هذه الصفات الئر
 . المتأثرة بالجنس

ي االغنام حيث انها تتأثر بهرمونات الذكورة أو االنوثة. وتعتي  صفة وجود القرون مثال ل
توارث صفة وجود القرون فن

ي األغنام صفة سائدة لكنها ت
ي فن

ي الذكور أكي  منها فن
  االناثظهر فن

 
ي التالي  وفقا كيب الجيئن  : الير
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ي  كيب الجيئن ، فالصفة المتأثرة  ليس الها قرون ثيشي  إل أن الذكور لها قرون، بينما االنا (Hh) وهكذا نرى أن الير
ي توجد عىل الكروموسومات الجسمية ن الذاتية ويظهر فيها الذكور  بالجنس هي الصفة الئر واالناث بمظهرين مختلفي 

 . ن ي الهجي  كيب الجيئن ي حالة الير
 فن
 

 Gene and Chromosome Mutation الطفرة الجينية والكروموسومية

ي سلسلة النيوكلوتيدات للمادة الوراثية مؤدية بذلك إل
ء الحاصل فن ي تكوين سلسلة  تعرف الطفرة بأنها التغيي  المفاج 

جديدة تنتقل من اآلباء إل األبناء عي  األجيال المتعاقبة ، ومثل هذا التغيي  يكون عادة مصحوبا بنمط ظاهري جديد 
وجينية ي القواعد النايير

ي المادة الوراثية عندما يحصل احالل او استبدال فن
 base pair) ، ويحصل التغيي  فن

substitution) او عن طريق اضافة (addition) اوحذف (deletion)  ي بعض
زوج او اكي  من هذه القواعد، وفن

وجينية او حئر  ا فقد يتأثر عدد ليس بالقليل من القواعد النايير ي المادة الوراثية كبي 
الحاالت يكون التغيي  الحاصل فن

للكروموسومات  قطعة كاملة من الكروموسوم بطريقة او اخرى ، وتحدث الطفرات ايضا عندما يتغي  العدد الطبيعي 
ي الكائنات حقيقية ا

  . نواةلفن
 

 تعريف الكائن الطافر
ي عادة عىل النمط 

ي للكائن الحي حيث يبقر ثابتا طيلة حياة الكائن وينعكس النمط الوران 
نادرا ما يتغي  النمط الوران 

ي  .  (wild type) الظاهري ، ويطلق عىل الكائن الذي يحصل عليه من الطبيعة الطراز الي 
ية هال  ة الدروسوفال الي  ن الحمراء والجسم الرمادي والجناح الطويل ...... الخ ، اما النمط  و نمط الظاهري لحشر العي 

ن البيضاء او الجسم األصفر او الجناح األثري .... الخ   .الظاهري للنوع الطافر فهو يمثل بالعي 
تؤثر عىل قابلية الكائن النتاج  (biochemical or nutritional mutants) فالطفرات البيوكيميائية او الغذائية 

 . ، سكر( اساسية للنمو  وکيلوتيدةین ئن یمادة ايضية )مثل حامض ام
ي ت فه (Visible) اما الطفرات المرئية  ي ؤ الئر

ثر عىل الصفات المرفولوجية للكائن مثل الطفرات المرفولوجية فن
ي تؤثر عىل  ن والجناح وكذلك عىل لون الجسمالدروسوفال الئر  شكل العي 

طية  ي حالة وضع الكائن تحت ظروف  (conditional mutation) واما الطفرات الشر
ها يظهر عىل الكائن فن فإن تأثي 

ها ، مثال الطفرا طية الحساسة للحرارة تنمو معينة وليس غي   temperature sensitive conditional) الشر

mutations)  ي ثوثر ها  الكائن عىلوالئر ي درجة حرارة معينة دون غي 
 فن

ة او تمنع تكاثره مسببة بذلك الموت  lethal mutations أما الطفرات المميتة  فإنها تؤدي إل موت الكائن مباشر
ي 
ي الكائنات الراقية يعرف هذا النوع من الطفرات بالعقيمة (genetic death) الوران 

 .  (sterile) وفن
 

ي الكائنات احادية وثنائية المجموعة الكروموسومية الطفرات
 فن
ي ذلك عىل طبيعة  باالضافة

ها عىل الكائن تعتمد فن إل ما تقدم فإن طبيعة الطفرة من حيث التعبي  عن نفسها وتأثي 
 الكائن فيما اذا كان أحادي الخلية ام متعدد الخاليا وفيما اذا كانت دورة حياته بصورة عامة احادي المجموعة

  (diploid) سوميةأو ثنائية المجموعة الكرومو  (haploid) الكروموسومية
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ي معظم او كل دورة حياتها 
ي تكون فن ي الكائنات وحيدة الخلية والئر

ة بعد حدوثها فن الطفرة تعي  عن نفسها بصورة مباشر
ة او البكير  (single celled haploid organism) أحادية المجموعة الكروموسومية اذا ما حدثت فيا مثل الخمي 

ن  ي الجي 
يا عىل صنع هذه المادة ، ومثل  طفرة فن ة او البكير ن فإنها تؤدي إل عدم قدرة الخمي  المسؤول عن صنع األدني 

ة إل الذرية (defect) هذا العيب  . سوف ينتقل مباشر
ي تكون معظم دورة حياتها ثنائية المجموعة الكروموسومية ) أما  ن من ( فإنdiploidالكائنات الئر ها تحتوي عىل نوعي 

( وهذا النوع من الخاليا يشمل معظم انواع خاليا الكائن ، أما somatic cellsاالول الخاليا الجسمية ): الخاليا 
 haploidکميتات احادية المجموعة الكروموسومية )  ن( فإنها تؤدي إل تكويgerminalالخاليا التناسلية )

gametes ي
 كروموسومات الخاليا الجسمية يحصل عندها ما يسم بالطفرات الجسمية ( ، فاذا ما حدثت الطفرات فن

(somatic mutations والطفرة الجسمية تنتقل ال نسل الخلية المتأثرة عن طريق االنقسام وقد تنتج مرضا او ، )
 ورما ولكن ال تنتقل إل النسل الناتج وسوف تنتهي بموت الكائن . 

 
ي االنسان 

 التشوهات الكروموسومية فن
االختالالت الوراثية عند االنسان أو الطفرات هي أعراض تظهر عىل الكائن الحي أو عىل أعضائه الداخلية أو الخارجية 

ي تحتوي عىل الماده الوراثية )الح عىل شكل تشوهات، بسبب حدووث خلل ي الكروموسومات أو الخاليا الئر
مض افن

(.  نووي ريبوزي منقوص ن  األكسجي 
كروموسوما من   23نسان و تشكيل صفاته و يرث الفرد اال تحمل الكروموسومات المادة الوراثية المسئولة عن تكوين 

 كروموسوم   46لتحتوى كل خلية عىل  االم كروموسوما من   23 و  االب 
 :هناك نوعان أساسيان لخلل الكروموسومات

ن : نتيجة لوجود نسخ اضافية أو نسخ خلل عددى. 1  مثل :  محذوفة لكروموسوم معي 
ن بوجود ثالث نسخ من كروموسوم )متالزمة داون  ن  21تتمي   )بدال من اثني 

ن بوجود كرموسوم)نر فن الفتيات ي  متالزمة ت ن  X تتمي   )واحد بدال من اثني 
كيب . 2 : نتيجة عن وجود جزء اضافن أو جزء محذوف من المادة الوراثية المكونة للكروموسوم أو نتيجة خلل فن الير

( مع الحفاظ عىل العدد الكىل للكروموسومات)وظيفة الكروموسوم  اختاللهذه المادة مما تؤدى إل  ترتيب ألعادة
ي بعض 

كيب اختالل يحدث االحيانأو فن ي الير
ة اثناء تكوين يؤثر عىل وظيفة الكروموسو  ال  فن م و لكن يسبب مشاكل كبي 

ي ال عقم أو اجهاض متكرر أو وفاة متكررة بعد الو  إل البويضة أو الحيوان المنوي مما يؤدي
جنة و اال دة أو تشوهات فن

 . الوراثية المتالزماتينتج عنها العديد من 

 
 :الكروموسوماتالل أسباب اخت
يكون الخلل الكروموسوم وران  نتيجة خلل أثناء تكوين البويضة او الحيوان المنوى ينتج عنه  الحاالت  فن اغلبية 
.  االباءالجسم. و يتم وراثته من احد  خاليا كل   ثابت فن  اختالل ن ي بداية تكوين الجني 

او يحدث نتيجة طفرة جديدة فن
ن بالخلل و  ت مرض الشطان. ال مكتسبا مثل يعض حا يكون الخلل االحيانو فن بعض  تختلف أعراض المصابي 

كيب  .الكروموسوم عىل حسب نوع الخلل سواء عددى او خلل فن الير
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 االختالالت المرتبطة بعدد الكروموسومات
ي البشر ولما لها من آثار 

ة فن ي عدد الكروموسومات ، وعىل الرغم من وجود هذه الحاالت بنسبة كبي 
وهي اختالالت فن

ي المراحل األول من الحمل وبعضها يبقر ويولد سلبية عىل نمو األجنة وتطور 
ها إال أن اغلبها تجهض بصورة طبيعية فن

ي عدد الكروموسومات الجسمية 
األطفال المصابون بهذه الحاالت، وتظهر عليهم أعراض معينة. وقد يحدث الخلل فن

 :أو الجنسية، وسوف نتناول عدة أمثلة لتوضيحها
 

 Down Syndrome متالزمة داون
كروموسوم. ومن أعراض اإلصابة بمتالزمة   47خلية من خاليا الجسم تحتوي  وكلعن وجود كروموسوم زائد تنتج 
 :داون

 تفلطح مؤخرة الجمجمة. 1
ن . 2 ن العيني   اتساع المسافة بي 
 قض القامة والتخلف العقىلي . 3
4 . 

 
ة نسبيا ن تكون أعمارهم قصي   معظم المصابي 

 
 Klinefelter Syndrome متالزمة كالينفلير 

ي الذكر فيصبح تركيبه الكروموسومي  x وتحدث نتيجة وجود كروموسوم جنسي 
 : ، ومن األعراض xxy زائد فن

ي حجم األثداء وضمور األعضاء التناسلية الذكرية. 1
  . ظهور صفات جسمية أنثوية مثل الزيادة فن

2 .  
 
 .ويكون الفرد ذكرا عقيما

 
 لجينيةاختالالت مرتبطة بالطفرات ا

ي الدم يؤدي ال  الثالسيميا 
ي فن
ن وقلة عدد خاليا الدم الحمراءكنقص الهيمو )اضطراب وران   (لوبي 

 الهيموفيليا )مرض نزف الدم(
 

 Cytoplasmic Inheritanceالوراثة السايتوبالزمية 

 % من كمية ال 99بوجود حوالي  Eukaryotes تشي  معظم المعلومات المتوفرة عن األجيال ذات النواة الحقيقية

DNA  ي داخل النواة . أما الكمية الباقية منه وهي حوالي
ي العضيات1الكلية فن

 organelle ٪ فتكون موجودة فن

ي بعض العضيات األخرى . 
ي السايتوبالزم خارج النواة مثل عضيات الميتوكوندريا والكلوربالست وفن

 الموجودة فن

ي الخلية اال انه يلعب دورا  DNA  الكروموسومي بالنسبة لكمية الغي   DNA وبالرغم من قلة كمية هذا ال
الكلية فن

ي خارج النواة ) عىل األقل خارج 
ي . وهناك دالئل عىل وجود نظام وران 

كيب الضون  ي التنفس والير
ي دورنر

مهما فن
افقة مع عضيات خلوية محددة مثل الكلوروبالست أو الميتوكون دريا وال يتبع الكروموسومات ( والذي ال يكون مير

ي توازنه القواعد األساسية للوراثة المندلية .  DNA هذا ال
 غي  الكروموسومي فن
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ي القوقع لمينا ،  (Maternal effect) تاثي  االم 

 Limnaeaالتفاف الصدفة فن

ي . تؤثر األم عىل  Limnaea peregra) Snailيمكن للمحلزون 
ن او التلقيح الذانر ي التهجي  ( الخنئ  ان يتكاثر بطريقئر

ن  ي الشكل التالي ،   Sinistralاو ال اليسار  dextralاتجاه تحلزن الصدفة ال اليمي 
يتحدد اتجاه التحلزن بزوج كما فن

ي )+( سائدا عىل اتجاه اليسار ) من ولكن ظهور الصفة يعتمد عىل ( . sالجينات النووية بحيث يكون االتجاه اليميئن
ي للحلزون يمكن الحصول عىل التهجينات التالية

ي لالم. وبسبب امكانية التلقيح الذانر
كيب الوران   - الير

ن التحلزن                  االباء  (ss) يسار التحلزن        ×     )++(يمي 
ن التحلزن                  األول الجيل                                   ي )             s+ يمي 

ن ذانر  (تهجي 
ي 
ن التحلزن%  25    الجيل الثانن ن التحلزن% 50،         يمي  ن التحلزن%  25،           يمي                   يمي 

ن التحلزن%  25: الجيل الثالث ن التحلزن% 50،         يمي   التحلزن %  يسار 25،           يمي 

                 
ن  كيب تهجي  بية الداخلية للحلزون ذي الير  يوضح تأثي  االم . نمط التالفيف يسيطر عليه جينات االم . بعد الير

ي 
 .تعطي نسله تالفيف ال اليسار (ss) ، فان االم (ss) الوران 

ي الصدفة يعتمد عىل وضع و وقد كشفت االبحاث عىل ان اتجاه التحلز 
ي االنقسام  orientationن فن

المغزل فن
ي للخلية األمية األنثوية 

كيب الوران  ي وضع المغزل الير
ي تتطور منها  O Ocyteالمايتوزي االول لالقحة . ويتحكم فن الئر

ي البيضة قبل االنقسام الميوزي والالخصاب . ان األساس الدقيق لهذه السيطرة غي  
البيضة ويظهر انه يتاسس فن

 االعتيادية غي  معروفه. 
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  Infective Particles صابة بالجسيماتاال 

ي الدروسوفيالللحساسية ا
ي اوكسيد الكاربون فن

 ثانن

ة الدروسوفيال وب حشر ي اوكسيد الكاربون Conhila melanogaster يظهر أحد ضن
 عالية من الحساسية لثانن

) 2CO(ي بينما يظهر الط ات أطول راز الي  مقارنة بالصنف  دائمي  ي  مقاومة اكي  من دون تاث 2COل       المعرض الفير
ات واطئة من لو حئر  Uncoordinated الحساس الذي يصبح غي  متناسق ن كي  ة لير ة قصي  . تنتقل  2COعرض لفير

 . بصورة رئيسية عن طريق االم ولكن ليس بشكل كىلي الصفة هذه 

ي (sigma) سكما      الفايروس تدىع بأوضحت االختبارات عىل اعتماد الحساسية االصابة بجسيمات تشبه 
، فن

ي تحتوي عىل كمية اكي  من السايتوبالزم ولكنها  السايتوبالزم . اعتیاديا تنتقل هذه الجسيمات من خالل البيوض الئر
مات احيانا . ويمكن الحصول عىل الصنف الحساس ايضا بزرق مستخلص خلوي من الخاليا  تنقل عن طريق السي 

 . القابل للتغي  الطفوري  DNA   الا عىل الحساسة يحتوي بسكم

 

ي 
ن المتقابل للتضن ب الموضح فن كيب السابق شكل الشکل التهجي  ذا تالقيف  ال لالم يعطي نس ssيوضح تأثي  االم. الير
كيبF1ال اليسار فقط ، وان االم للجيل االول ) بية  s+s ( من الير ن فقط. وبعد الير تعطي نسة ذا تالقيف ال اليمي 

كيب  (F2) الداخلية فان االم   .تعطي نسة ذا تالفيف إل اليسار ssمن الير
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اميسيوم ي الي 
  Killer Trait in Paramechum صفة القاتل فن

اميسيوم االعتيادي وب الي  ( مادة تدىع Killersوتدىعي بالمميتة ) Paramecium aurelia تنتج بعض ضن
ن   ميتة . وهي مادة م Paramecinالباراميسي 

ي الماء واالنتشار ويعتمد انتاجها عىل جسيمات  (Sensitive) لالفراد االخرى الحساسة
هذه المادة قابلة للذوبان فن

ي السايتوبالزم  Kappa بااتدىع جسيمات ک
 وتحتوي جسيمات کابا عىل األحماض النووية الشكل التالي ،الموجودة فن

DNA و RNA ي وانها قابلة للطفور ولكن وجودها يعتمد عىل
كيب الوران  ن نووي ، والحيوانات ذات الير غي   K  جي 

ي .  قادرة عىل احتواء جسیمات کابا
كيب الوران  التمتلك كابا مالم تدخل من خالل جش سايتوبالزمي  -K األفراد ذات الير

اوج ن ي حيوانات  ويمكن الحصول عىل،  خالل مرحلة الير
عدد وغي  مميتة من حيوانات مميتة بتقليل  -K تركيب وران 

للمزرعة او تعريضها الدرجات حرارة منخفضة او  starvation جسیمات کابا . ويتم تحقيق ذلك بعملية تجوي    ع
 تضاعف جسیمات کابا .  يجعل الحيوانات المميتة تتضاعف بمعدل اشع من

 

ي الراميسيوم )أ(
اميسيوم  Paramecium aurelia جسیمات کابا فن ومادة القاتل وله جسيمات کابا داخل الي 

ن  ن  Paramesin الباراسیسي  ي الوسط السائل خارج الكائن . الجي 
اميسيوم الحساس K فن ي النواة . )ب( الي 

موجودة فن
ن  ن والجي  ي النواة KK" والذي ال توجد به جسیمات کابا وال يوجد باراميسي 

 . موجودة فن
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اميسيوم الحساس دون  امیسیوم القاتل ) المنقط ( والي  ن الي  اوج بي  ن سايتوبالزم ولكن يوجد تبادل للجينات ال تبادلالير
K   وK    اكيب األصلية ي تعطي کلونات   K , K K  Kتكون الكاميتات بعد ذلك سيعطي الير    K , K Kالئر
 
 

ي ال
ي االنسان وبعض االمراض DNA     الطفرات فن

 المايتوكونديري فن

ي 
ي  بالمايتوكندريا()الحامض النووي الخاص mtDNA احتمال حصول طفرات فن

 يفوق احتمال حدوث الطفرات فن

DNA ي النواة بأضعاف المرات، بسبب كون
ن فقط من  الموجود فن ي الخلية الواحدة تملك نسختي 

 المادةالنواة فن
الميتوكوندرية، باعتبار أن كل  الوراثية المادةنسخة من  الوراثية النووية ، بينما تحتوي الخلية ما يزيد عىل األلف

ي كل خلية مئات الميتوكوندريا  mtDNA نسخ من 10ميتوكوندريا تحوي 
 تؤدي الطفرات ضمن،  وسيطية ويوجد فن

mtDNA ي تركيب ال
فإن أعراض  ATP إل نشوء أمراض وراثية معينة ، وبما أن وظيفة الميتوكوندريا الرئيسة فن

ي تعتمد األ  األمراض مثل المخ   ATPكسدة الهوائية وإنتاج الالميتوكوندرية عادة تصيب األعضاء واألنسجة الئر
ن  ا من الميتوكوندريا  والعضالت الهيكلية وعضالت القلب والعي  ي تحوي عددا كبي  تحتاج الميتوكوندريا إل ،  والئر

ن للقيام بعملها، يقوم  1500 وتينات، فيما عدا غالبية لنواة الخلية بتشفي  وصناعة  DNAبروتي  ن يقوم  15الي  بروتي 
mtDNA وتينات بنقل المواد من وال الميتوكوندريا، وأي طفرة وراثية او بصنا عتها، فيما تقوم شبكة أخرى من الي 

ي ظل غياب آلية إصالح الخلل 
وتينات من الممكن أن يؤدي ال المشكلة خصوصا فن ي صناعة أي من هذه الي 

خلل فن
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ي هذا النظام هناك أيضا آليات معينة بعد حدوثه لعدم وجود بروتينات تعمل عىل إصالح الميتوكوندريا، ولكن 
فن

ة من الحامض النووي  لتخفيض نسبة الخطأ، فالخلية الواحدة تمتلك أكي  من ميتوكوندريا واحدة، وكذلك نسخ كثي 
ي نسخة ما، فإن الخلية تلجأ إل استخدام النسخ الصحيحة 

ن فن ي حالة وجود عطب معي 
الخاص بالميتوكوندريا، حئر فن

 .األخرى
ي الطفرات ا

هي طفرات شيعة وتحدث دائما وتقوم الخلية باستخدام النسخ الصحيحة، ولكن  mtDNAلوراثية فن
% من النسخ فإن أعراض األمراض تبدأ بالظهور، وألن الميتوكوندريا موجودة 50عندما تتجاوز هذه الطفرات نسبة 

ي وقت واحد، ولك
ة فن ي جميع خاليا الجسم، فهذه األعراض تكون مختلفة وكثي 

ي الجسم تكون فن
را فن ن أكي  األماكن تضن

ي تحتاج الكثي  من الطاقة وكذلك الدماغ، هذه األعراض ممكن تكون ضعف عام او داء السكري او خلل  العضالت الئر
ي القدرة التعليمية، وتشابه األعراض مع أمراض أخرى يجعل من الصعب 

ي الحركة أو عىل شكل نوبات ضع وخلل فن
فن

 تحليل للمادة الوراثيةتشخيص المرض دون عمل 
ي البضي العائىلي أحد األمراض الناتجة عن طفرة ضمن Leber مرض ليي    mtDNA أو ما يدىع باالعتالل العصئ 

ي العصب البضي مع ظهور بعض األمراض العصبية بعم والذي تتجىل أعراض
  . مفاج   ناجم عن ضمور فن

ي تزود البيضة الملقحة بالسيتوبالسما األمراض الميتوكوندرية عن طريق األمهات فقط أل تورث ن البويضة هي الئر
الحاملة للطفرة الوراثية سواء كانوا ذكورة أم إناثا سيحملون نفس الطفرة  األم والميتوكوندريا ولهذا فإن جميع ذرية

 حتمأ أما األب الحامل للطفرة الوراثية فإنه ال يورثها ألي من ذريته. 
 
 

 Cytoplasmic Inheritanceالوراثة السايتوبالزمية 

لقد وجد من خالل الدراسات الوراثية والسايتولوجية المختلفة بأن االنحرافات الوراثية ال تعود كليا إل مؤثرات 
کروموسومية او نووية . بل يعود بعضها لوجود انظمة وراثية مضافة تقع خارج النواة ومستقلة بشكل كىلي او شبه كىلي 

 عن النواة . 
ي أو تامتؤثر هذه 

ة .  األنظمة عىل نظام توارث بعض الصفات بشكل جزن  دلت الدراسات الوراثية عىل األهمية الكبي 
ن وبوضوح   . لهذه األنظمة خارج النواة ي وفرتها الوراثية الجزيئية عن األنظمة الوراثية خارج النواة تبي  أن الدالئل الئر

خاصة بها تتألف من  Geonmes ة بل أنها تمتلك مجيناتاحتواء هذه األنظمة عىل العديد من المورثات المستقل
ن  اوح ما بي  ن  50.000-2000ترددات تير اوح ما بي  ي الن يشفر عددا من المورثات يير

 60-3زوج قاعدي وهو ما يكقن
ي تدىع بالبالزموجبنات امن مع انقسام.  مورثا والئر ن ن أن لهذه الجينات القدرة الذاتية عىل التضاعف وبشكل مير  كما تبي 

 . الخاليا
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 نظام التوريث البالزميدي

ن  DNA البالزميدات هي جزيئات اوح حجمها ما بي  ة الحجم يير ي صغي 
% من حجم الخاليا . 20-0.005مزدوج حلقر

يا  توجد  ي خاليا البكير
ي  وال البالزميدات فن

 الخاليا الحيوانية أو النباتية .  توجد فن
يا .  امن تكاثرها مع انقسام البكير ن  تتكاثر البالزميدات ذاتيا دون التأثر بطور االنقسامات الخلوية وغالبا ما يير

الكروموسومات حيث  DNA البالزميدات تضاعفا شبه محافظ مماثل تماما لطريقة تضاعف DNA تضاعفي
ي البالزميد من موقع اصل واحد النتاج منطقة مفردة األشر  طة الجديدة تنفصل حلقئر طة ثم تبدأ عملية بناء االشر

طة مؤدية ال انتاج بالزميدين كما يمكن لبعض .  حئر اكتمال بناء حلقات جديدة تنفصل بعدها ازواج األشر
نما العملية سوية ينفصل بعدها البالزميد بيالكروموسومي اثناء عملية التضاعف  DNAالبالزميدات االندماج مع ال 

 . 

 
ي 
 البالزميدات DNAرسم يوضح التضاعف شبه المحافظ فن

 
 : mt DNA نظام التوريث المايتوكنديري

ي معظم الخاليا الحية ، تعمل عىل اطالق الطاقة. تمتلك 
المايتوكوندريا احد العضيات السايتوبالزمية الموجودة فن

اوح حجمه  ي يير
ي كثافته ي . زوج قاعدي   50.000-17.000المايتوكوندريا نظام توريث مؤلف من مزدوج حلقر

ختلف فن
تصل  GC وكوندريا عىل نسبة عالية من ازواج القواعدالمايت Geonmesعن المادة الوراثية الكروموسومية يحتوي 

 الكروموسوم .  DNAالمايتوكوندريا بشكل مستقل تماما عن ال  DNAيتضاعف . %40ال 
ي الخاليا غي  المنقسمة  

نظاما انزيميا خاص بها للتضاعف . الحجم  كها متال ال  وذلكإذ قد تتضاعف المايتوكوندريا فن
وتينات يتوكونماال  Geonmesالكبي   تشفر من مورثات کروموسومية وهي دريا اال انه ال يشفر اال لعدد قليل من الي 

 . 
يا وعددا من األحياء البدائية النوى . وان بعض هذه الطفرات ذات تمورثات المايتوكوندريا  ي البكير

شبه ما موجود فن
ي الخاليا. 

توكوندريا من خالل معاملة الخاليا تعطیل عمل المايلتجارب قام الباحثون ب اهمية فسلجية مؤثرة فن
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هناك بعض العمليات األيضية التنفسية وكذلك معدل بناء الرايبوسومات تتأثر عند وجد بمضادات حياتية سامة 
ار او تعطيل لنظام التوريث المايتوكنديري .   حدوث اضن

ي 
المايتوكوندريا أدلة حاسمة وواضحة عىل أهمية المايتوكوندريا   Geonmesلقد وفرت دراسات الطفرات الوراثية فن

ي نظام التوريث الالنوري 
ي  -فن

المايتوكوندريا لهذه الخاليا ، كما لوحظ حساسية   Geonmesإل حصول طفرة وراثية فن
ي نبات الذرة الصفراء عند حصول الطفرة الوراثية

ي  االصابة لمرض لفحة األوراق فن
ندريا خاليا مايتوكو   Geonmesفن

 .النبات وخصوصا خاليا األوراق
 

  نظام التوريث البالستيدي

اكتشف نظام التوريث البالستيدي نتيجة لوجود انحرافات عن النسب المندلية المعروفة عند دراسة وراثة الوان 
ي   DNA      أل ة للبالستيدات مؤلفة من مزدوج دائري منثيمادة وراال  .   Mirabilis اوراق نبات الساعة الرابعة

يكقن
  Geonmesالبالستيدات اكي  من   Geonmesبروتينا وهو ما يعطي االنطباع بان  120لتشفي  اكي  من 

مما يعطي االنطباع   Geonmesكما وجد بان البالستيدات تحمل اكي  من نسخة واحدة من مجينها . المايتوكوندريا
 تالبالستبدات  DNA عفيتضا . عىل احتمال استمرارية انقسام البالستيدات

 
شبه محافظ مماثل لما يحدث  ضاعفا

 . الكروموسوم DNA عند تضاعف المايتوكوندريا أو البالزميدات او ال
ة الحجم مؤلفة من حامض نووي ريبوزي    RNA تحتوي عىل أنزيمات بلمرةو تحمل البالستيدات ريبوسومات صغي 

ي النواة او السايتوبالزمخاصة بها وتختلف عن مثيال  tRNA وحامض نوري ناقل
لقد دلت الدراسات الفسلجية .  تها فن

وتينات  ي اجريت عىل البالستيدات بانها تمتلك نظاما متكامال لصناعة الي  شفر معظم انزيماته من مجينها يوالوراثية الئر
Geonmes   حيث يحتويDNA ي كذلك مورثات مش

كيب الضون  فرة البالستيدات عىل مورثات معظم انزيمات الير
ي بناء رأيبوسوماتها ومورثات مشفرة للحامض النووي الناقل  rRNAللحامض النووي الريبوزي 

 tRNAالذي يدخل فن
 . الخاص بها 

 
  Structure of Nucleic Acids تركيب الحوامض النووية

ي الكائنات الحية ، بالحوامض النووية 
 : وبنوعيها تتمثل المادة المسؤولة عن حمل ونقل الصفات الوراثية فن

 Deoxyribonucleic acid (DNA) )ونسميهما اختصارا ب )الدنا 

 Ribonucleic acid (RNA) )ونسميهما اختصارا ب ) الرنا 

 

ي للمادة الوراثية  ي وتحليل جزيئ 
كيب البنان   RNAو   DNAالير

ي هذه البوليمرات Polymer بوليمر هو  DNAالحامض النووي 
ي عال. ووحدات البناء فن هي  بوزن جزيئ 

ن :)من  يتكون كل نیوکلیوتید .  Nucleotides النيوكليوتيدات  سكر خماسي هو رایبوز منقوص األوكسجي 

Deoxyribose وجينية . وترتبط النيوكليوتيدات مع بعضها فتكون سلسلة (مرتبط بمجموعة الفوسفات وقاعدة نيير
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يط  ي هذا DNAطويلة تعرف بشر
وجينية فن يط هو الذي يحدد الطبيعة الوراثية  . علما بأن تسلسل القواعد النيير الشر

ة لهذه الجزيئة.  ن  الممي 

ي خاليا الكائنات الحية بصورة مفردة أيضا ، أي خارج تركيبة جزيئة  
، إذ تؤدي  DNAويذكر أن النيوكليوتيدات توجد فن

ي العمليات األيضية ومن أبرز األمثلة عليها
ي  Adenosine Triphosphate (ATP)  دورا مهما فن تعرف بالعملة  والئر

 .المتداولة للطاقة داخل الخلية

ن هما: ت ن رئيستي  ي تركيب األحماض النووية إل مجموعتي 
ي تدخل فن وجينية الئر  صنف القواعد النيير

ن :  Purines البيورينات. 1  ن  (A) ويرمز له Adenine وتشمل األدني    (G) ويرمز له Guanine والكواني 

يميدنيات -2 ن :  Pyrimidines الي  ن ( Cله )ويرمز  Cytosine وتشمل عىل السايتوسي   ويرمز له Thymine والثايمي 

(T)فضال عن ، Uracil ويرمز له (U)  ي تركيب جزيئات
  DNAبأنواعها الثالثة دون  RNAوهذا يدخل فن

 

ي جزيئة 
ي أعاله هي الشائعة فن

وجينية المبينة فن ، كما تختلف جزيئات T و C و G و A ، والسيما DNAالقواعد النيير
RNA  عنDNA ي احتوائها عىل سكر الرايبوز

ن  Ribose فن  الخماسي بدال من الرايبوز منقوص األوكسجي 

Deoxyribose. ي لكال نوىعي سكر الرايبوز
كيب الكيميان  ي أدناه الير

 :وفن
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يميدينات مع السكر الخماسي عن طريق أواض تعرف بأواض کاليكوسي  دية من النوعترتبط البيورينات والي 

 (glycosidic bond-β -N ) ن ن  1C رة الكاربونذتتكون هذه األواض بي  وجي  أو ذرة  ,1N للسكر الخماسي وذرة النير
ن  وجي  ي األشكال اآلتية 9N النير

 :أريميدينات والبيورينات وعىل التوالي وكما هو موضح فن

 

ي تركيب الحوامض  Nucleosides وتدىع الجزيئات الناتجة عن هذا االرتباط بالنيوكليوسيدات
ة ال تدخل فن األخي 

ي  Nucleotidesإل ما تعرف النيوكليوتيدات لتتحولالنووية ما لم ترتبط بمجموعة الفوسفات 
ي الشكل اآلنر

 :كما فن
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وجينية فضال عن عدد مجاميع  وتعتمد تسمية النيوكليوتيدات عىل نوع السكر الخماسي وعىل نوع القاعدة النيير
اوح من مجموعة واحدة إل ثالث مجاميع.  ي تير ويذكر أن ارتباط الفوسفات  الفوسفات المرتبطة بها والئر

ن الكاربون رقم  ية تنشأ بي  ي  5بالنيوكليوسيدات يتم عي  أضة إسير
ي فن

السكر الخماسي وأحدى مجاميع الهيدروكسيل فن
ي تكون  ي تركيب الحوامض النووية والئر

جزيئة الفوسفات. هذه هي الصور العامة للنيوكليوتيدات المختلفة الداخلة فن
 . وحدات البناء األساسية فيها

 

 DNA (Sequences DNA)      تتابعات ال
  من وحدات تسم النيوكليوتيدات DNA يتكون ال بالطريقة الصحيحة؟ DNA كيفية قراءة تتابعات ال

(Nucleotides)  ي يرمز لها وجينية السابقة طرف هیدروکسیىل )(C,A,G,T)والئر  ˋ3. ولكل قاعدة من القواعد النير
OH 5)  ( و طرف فوسفانرˋPo4 .  ( وارتباطها معا يكون روابط فوسفودای أسير
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ي  وجينية االربعة الئر    DNAيتكون منها ال      شكل يوضح القواعد النير
 

ي قرائتها وتخزينها عىل الحاسب عن األحماض األمينية ألنها تحتوي عىل 
قواعد فقط أي  4األحماض النووية أسهل فن
 (A,T,C,Gأرب  ع رموز فقط وهي )

 
ي يتكون منها ال      وجينية االربعة الئر  بروابط فوسفوداي اسير DNAشكل يوضح ارتباط القواعد النير

 
 
 

 : DNAلتتابعات ال IUPAC شفرات األيوباك 
ي الشكل التالي . مالحظة:   شفرات األيوباك هي الشفرات المتعارف عليها عالميا للتشفي  عن النيوكليوتيدات 

 كما فن
ي  Rحيث 

ي  Y، اما   Gاو   Aيرمز به عند االشتباه فن
ي اي  N، اما  Cاو Tيرمز له عند االشتباه فن

يرمز له عند االشتباه فن
ي التتابع عندما ال يوجد اي نيوكليوتيدة. - -( ، ويرمز )A,T,C,Gن نيوكليوتيده من االرب  ع )م

 ( فن
 

 
 

 ) Palindromes التتابعات المتعاكسة )البالندرومية
ن ) DNA أجزاء من ال ي أتجاه معي 

ن تعط نفس القراءة عند قرائتها من  3-5إذا تم قرأتها فن مثال( من أحد الخيطي 
ي األتجاه )الطرف اآلخر 
ي األتجاه لمقطع من 5-3فن

(. أي أن هذه التتابعات هي صور متشابه ومتكاملة ومتعاكسة فن
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ي المثال التالي  DNA ال
 ATGCTGATCTTGGCCATCAATG and كما هو موضح فن

CATTGATGGCCAAGATCAGCAT 

 
 Palindromesشكل يوضح التتابعات المتعاكسة المتكاملة )البالندرومية( 

 
 

  Palindromes البيولوجية للتتابعات المتعاكسة )البالندرومية( ال األهمية

ة داخل الجينوم وتؤدي وظائف هامة. فعىل سبيل المثال:   التتابعات المتعاكسة ذات أهمية كبي 
ي هذه DNA  (Restriction enzyme )  معظم إنزيمات قطع )القض( ال .1

تقطع عند هذه المناطق وتسم فن
 . ض الحالة المناطق الق

ن الخاصة ببدء نسخ الجينات لزيادة نشاطها او ايقافه.  .2  هذه المناطق تستخدم كمناطق ارتباط بروتينات التحفي 
ي األبعاد لجزيئات ال  .3

 . DNAلها تأثي  قوي ومباشر عىل الشكل الثالن 
 
 

 RNA ( RNA Sequences)  تتابعات ال

األحماض النووية نشاطأ حيث يتم تخليقها وتحللها بشكل هي أكي  أنواع   RNA مض النووي الريبوزي الاجزيئات الح
 .مستمر داخل الخلية الحية

ن تتابعات Bioinformaticsويلخص علماء المعلوماتية الحيوية ) :   RNAو  DNA( الفرق بي    -1كما يىلي
 (Tبدال من  Uبقاعدة واحدة هي ) DNAيختلف عن ال  RNAال .1

 DNAخيط مفرد وليس حلزون مزدوج مثل  RNAال  .2

 

 
 عىل بعضها لتكوين خيط مزدزج RNAشكل التفاف خيط ال     
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ي الحوامض النوويةار 
 تبط النيوكليوتيدات فن

ي الحوامض النووية مع بعضها، مكونة ما تدىع بمتعدد النيوكليوتيدات 
 Polynucleotidesترتبط النيوكليوتيدات فن

ن مجموعة الفوسفات المرتبطة بذرة الكاربون رقم   الخماسي الحد للسكر  5وذلك عن طريق آضة كيميائية تتكون بي 
ن ذرة الكاربون رقم  . وب  هذا تتكون سلسلة من األواض القوية  3النيوكليوتيدات، وبي  للسكر الخماسي للنيوكليوتيد التالي

ي تدىعي باالواض الفوسفاتية ثنائية االسير  تحمل النيوكليوتيدات مع بعضها عىل  Phosphodiester bondsالئر
يط   .  RNA أو  DNAطول شر

طة لسلس backbound يكون السكر الخماسي ومجموعة الفوسفات العمود الفقري  ي أشر
  DNAلة النيوكليوتيدات فن

وجينية RNA و  وجينية من هذا العمود إل الخارج. وبما أن جزيئات القواعد النيير ن تجنح القواعد النيير ي حي 
، فن

إن .مسطحة، لذلك فإنها تكون مرتبة واحدة فوق األخرى بطريقة أشبه ما تكون بقطع نقدية مرتبة فوق بعضها
صفة القطبية، إذ ينتهي أحد  DNAت باألواض الفوسفاتية ثنائية اإلسير تعطي سلسلة طريقة ارتباط النيوكليوتيدا

ي السلسلة بمجموعة الفوسفات مرتبطة بذرة الكاربون 
ي  (5`-P، ) (Five prime)       ، وتسم هذه النهاية ب5طرفن

فن
ن ينتهي الطرف األخر بمجموعة هيدروكسيل مرتبطة بذرة الكاربون  ، وتسم هذه النهاية للسكر الخما 3حي   ب     سي

(Three prime OH( )3`-OH ) ن لجزيئات النيوكليوتيدات المتعددة، أو تي  ن ن الممي  ن النهایتي  وعىل الرغم من هاتي 
ألن عملية التضاعف واالستنساخ وقراءة  3`إل  5`واحد فقط هو  السلسلة النيوكليوتيدية، فإنها تقرأ باتجاه

تتم بهذا االتجاه . ويمكن أن تكون هذه السلسلة، والناتجة عن ارتباط جزيئات النيوكليوتيدات  يةالمعلومات الوراث
، طويلة للغاية تصل أطوالها إل عدة آالف من النيوكليوتيدات كما هو  المختلفة عي  األواض الفوسفاتية ثنائية اإلسير

ي جزيئات 
 . DNAالحال فن
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يط ال  ي تسم العمود الفقري  RNAو  DNAشر  يتضح فيها االجزاء الئر
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يط ال  ي تسم العمود الفقري RNAو  DNAشر  يتضح فيها االجزاء الئر

 

هنة عىل ان ال  ي بعض الرواشح RNAهو المادة الوراثية وان ال  DNAتجارب للي 
 هو المادة الوراثية فن

 DNAمستويات بناء جزيئة 

ن من  DNAتتكون جزيئة  ي االتجاه. فإحداها باتجاه `من سلسلتي 
ن فن ن متعاكستي   5النيوكليوتيدات المتعددة، متقابلتي 

وجينية حسب نظام يعرف بنظام ازدواج 5إل ` 3والثانية باتجاه "` 3إل ` ن القواعد النيير ن السلسلتي  ي هاتي 
. تزدوج فن

وجينية وجينية ( Base pairing)  القواعد النيير وجينية ، وفيه ترتبط قاعدة نيير ي سلسلة، بقاعدة نيير
بيورينية فن

ي السلسلة الثانية المقابلة عي  أواض هيدروجينية. وحسب هذا النظام فإن
يميدينية مقابلة لها فن يقابل أو يزدوج  A بي 

ي تربط C يزدوج مع G وإن T مع ن و T  ب A دائما. وعدد األواض الهيدروجينية الئر هو ثالث  C ب G هو أضتي 
ن حول بعضهما لتكوين تركيب يعرف بالحلزون المزدو أواض. وتؤد ج ي األواض الهيدروجينية إل التفاف السلسلتي 

(Double helix) 

 و James Watson ، كما أوضحه العالمان DNA      الولم يأت هذا التصور الدقيق والصحيح معا، عن جزيئة 
Francis Crick  ي عام
وجينية األربعة ، إال بعد تجارب مضنية للتعرف ع1953فن ىل كيفية تواجد أو دور القواعد النيير

ي تكوين جزيئة
ي الصحيح لها، تلك  DNAال        )أو النيوكليوتيدات األربعة فن

كيب الفراىعن ، والذي مهد السبيل لرسم الير
ي أجراها إروين جاركوف  .من جهة و تجارب حيود األشعة السينية Erwin Chargoff التجارب الئر
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  جاركوف Chargaff تجارب

ي لل
كيب الكيميان  فقد استخدم  . DNA     إروين جاركوف من جامعة كولومبيا األمريكية قام بإجراء تحليالت عىل الير

وجينية  S Zamenhof. و E. Vischer ه جاركوف مع زمالئ ن كمية القواعد النيير ي تعيي 
تقنية کروماتوگرافيا الورقية، فن

ي نماذج من 
ن هذه  أنسجة وكائنات مختلفةأخذت من  DNAفن ، وضعت صيغ رياضية بسيطة توضح العالقة بي 

ن أن كمية ي أي عينة من   A القواعد ، إذ تبي 
 G وإن كمية T والمأخوذة من أي كائن أو نسيج، تساوي كمية DNAفن

يميدين، أي  C تساوي كمية  :أن، وبناء عليه فإن كمية البيورين تساوي كمية الي 

G/C=1, A/T=1 , A/G = T/C 

 A+ G = T +C وإن G = C أو A = T أو
 purine = pyrimidine أو أن

 

 x - ray diffraction  تجارب حيود األشعة السينية

ي لندن قد تمكنوا، من التقاط صورة Rozalind Franklin و Maurice Wilkins كان
 وزمالءهما من الكلية الملكية فن

كيب  DNA لل      ي ، بعد اسقاط األشعة السينية عليها، وتحديد مقدار حیود هذه األشعة، بغية التعرف عىل الير
ثالن 

ي ما تزال من و لها. وكانت هذه  Three dimensional structure االبعاد
ي  االساليب المتبعة فن

كيب الفراىعن ن الير تعيي 
ي تجارب  هم كمية من 

وتينات. واستخدموا فن  مركز  DNAللي 
 
ن أن جزينة وإ  .  ا ن التوزي    ع المتجانس للبقع عىل الصورة يبي 

 . ذو تركيب منتظم عىل نحو ما، و يحتمل أن يكون عىل شكل بريمة أو لولب )حلزون(  DNAال       

 

ي اللتقطت لل  ن  DNAالصورة الئر  عىل فلم االشعة السينية من قبل فرانكلي 

 

  DNAأنموذج الحلزون المزدوج لجزيئة 

ي خرج بها جاركوف،  DNAمن وضح نتائج الدراسات الكمية  1953لقد تمكن واطسن وكريك عام  والمالحظات الئر
اح نموذج الحلزون  ، باقير ي إطارها الصحيح من التفسي 

، فن ن ونتائج تحليل حيود األشعة السينية للباحثة فرانكلي 
ن أو  DNAيوضح أن  وهذا النموذجDNA (DNA mode( )double helix )  المزدوج الجزيئة يتكون من سلسلتي 

ن  يطي  ن  Two strands شر ن أو متممتي  ي االتجاه، ومكملتي 
ن فن ، متعاكستي  ن  من النيوكليوتيدات، متوازيتي 
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Complementary  وجينية، تلتفان حول بعضهما لتكونا حلزونة لبعضهما البعض من حيث ازدواج القواعد النيير
وم 20مزدوجة، يبلغ قطره  ومجاميع الفوسفات الحرة الجزء  Deoxyriboses تشكل فيه وحدات، و (A) أنكسير
ي للحلزون.   الخارج 

وجينية من العمود إل الداخل وبمستوى عمودي عىل محور دوران الحلزون. وتكون  ن تجنح القواعد النيير ي حي 
فن

ن قاعدة وجينية وأخرى  المسافة الفاصلة بي  ي أن كل سلسلة تحتوي عىل  3.4نيير وم. مما يعئن نيوكليوتيد  عشر أنكسير
يطان بأو  ي كل لفة كاملة )أو دورة كاملة(. وترتبط السلسلتان أو الشر

ن القواعد هيدروجينية ض فن ي تتكون بي  الئر
ن ماین وجينية القابلة لالزدواج وهي أضتي  ن  T و A النيير  .  Gو C وثالثة أواض مابي 

 
ي 
يط ال ازدواج القواعد فن ن  ما  أواض  ثالث عددها و  الهيدروجينية األواض  طريق عن DNA شر ن  C و  G بي   ما  واضتي 

ن   T و   A بي 

يطي جزيئة  ي  DNAإن التفاف شر
ك انحناءات متساوية فن عىل بعضهما ال يشكل حلزونة هندسية منتظمة بحيث يير

ن من  ي كل لفة نوعي 
ن من األخاديد الجانبية، كل لفة أو دورة، إنما هي عىل نحو يتضمن فن االنحناءات وبالتالي نوعي 

ي كل دورة وعىل طول الحلزون ويسميان
، يتناوبان فن  major أحدهما عمیق و کبي  وثانيهما ضحل وصغي 

grooveorlarger و smaller or minor groove    ي الشكل التالي
ي أنموذج كما فن

ن فن يطي  إن اتجاه حركة دوران الشر
ن الحلزون المزدوج  ي نظام دورانها و أبعادها right handed هو باتجاه اليمي 

 . ، وهنالك نماذج أخرى تختلف فن
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وجينية والمسافة بينهما DNAتخطيطات مختلفة لجزيئة ال  طة وازدواج القواعد النير  توضح اتجاهات االشر

 

  DNAتنوع 

ن النيوكليوتيدات هي  DNAويمكن أن نتصور درجة تباين جزيئات  ي الطبيعة، من معرفتنا أن االختالف األساس بي 
فن

، غي   ن ي سلسلة النيوكليوتيدات ال يخضع لقانون أو مبدأ معي 
وجينية األربعة. وأن تتابع هذه القواعد فن القواعد النيير

ي تعي  عنها.  ي تحملها، أو الئر  مبدأ أو قانون تحديد طبيعة المعلومات الوراثية الئر

ي أ
وجينية إمافقن   أو  T أو C أو A ي نقطة من نقاط سلسلة النيوكليوتيدات المتعددة، يمكن أن تكون القاعدة النيير

G   ، ي حقيقته، يعكس تنوع الكائنات
وهذا التنوع هو الذي أهلها أن تكون المسؤولة عن الصفات الوراثية والذي، فن

ن  ي تقدر بالماليي  ي الطبيعة والئر
وجينية( من األمثلة ، الحية فن ي تتابع النيوكليوتيدات )القواعد النيير

عىل هذا التنوع فن
 :نذكر

A-T-A-G-A-A-C-A-G-G  

A-A-A-G-A-A-C-A-G-G 

 A-T-T-G-A-A-C-A-G-G 

A-T- A-T-A-A-C- A-G-G وهكذا 
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 DNAوحدات قياس 

ي لزوج من  Daltons بالدالتون DNAتقاس األوزان الجزيئية  وجينيةويقدر معدل الوزن الجزيئ   Base القواعد النيير

pair  وجينية هنا زوجة من النيوكليوتيدات(.  660بحوالي  دالتون )يقصد بزوج القواعد النيير

فيمكن قياسها بوحدات الطول المعرفة والمتمثلة بالمير وأجزاءه ، أو بعدد أزواج القواعد  DNAأما أطوال جزيئات 
وجينية أزواج النيوكليوتيدات( ويرمز  ي  bp    له بالنيير

 :ومضاعفاته وهي كاألنر

 kb(=kbp)=kilo base pairs (كيلو زوج قاعدة) = 1,000 bp 

 Mb=mega base pairs (ميكا زوج قاعدة) = 1,000,000 bp 

 Gb=giga base pairs (كيكا زوج قاعدة)=1,000.000,000 bp 

10-12 تريليون من الغرام ) من بواحد يقدر الذي picograms ( pg) فيقاس ببيكو غرام   DNA اما وزن ال

=gram)pg   ويمكن اعتماد المعادلة التالية لتقدير وزن ال .DNA  978 أن إذ ،من ازواج القواعد فيها وبالعكس 
 :واحد بيكوغرام يعادل قاعدة زوج ميكا تقريباً( 1000 أو)

number of base pairs = mass in pg X 0.978 x 109 

  
 
تقريبا Mb 1000  1pg = 978 Mb او 

 

 Helix Conformations أنواع البنية الفراغية للحلزون المزدوج

1. : B - DNA  وتنطبق مواصفات هذا النوع عىل األنموذج الذي وضعه واطسن وكريك إذ يكون اتجاه دوران
ن صعودا ن إل جهة اليمي  يطي  ي الظروف الفسيولوجية  .right handed الشر

ي فن
كيب الفراىعن ويالحظ تكون هذا الير

 .% لتكونه خارج الجسم الحي 92ويحتاج إل نسبة رطوبة 

2. : A – DNA تتحول البنية الفراغية لجزيئةDNA  ع من النو BإلA   75عند إنخفاض نسبة الرطوبة إل . %
وجينية فيه ال تكون عمودية عىل محور الدوران وإنما تميل بزاوية  ويتصف هذا الحلزون بأن أزواج القواعد النيير

ي دورة الحلزون من  20مقدارها 
وم، وينشأ عن ذلك هبوط فن وم إل  3.4أنكسير وم. ويتصف  2.8أنكسير أنكسير

ي الدورة الكاملة )اللفة الواحدةهذا النوع باحتوائه عىل أ
وجينية فن مع بقاء اتجاه  (حد عشر زوجا من القواعد النيير

 .الدوران يمينة
3. Z - DNA ويكون اتجاه الدوران فيه إل جهة اليسار :left handed زوج من  12، وكل دورة أو لفة تحتوي عىل

وجينية ويكون العمود الفقري لجزيئة  ،  DNA backboneالقواعد النيير ن فيه غي  منتظم أو خاضع النظام معي 
ي الغدة اللعابية  DNA. وجدت هذه الصيغة الفراغية لجزيئة   Zومن هنا تسمية ب Zig Zagبل يكون متعرجا 

فن
Salivary gland  الذبابة الخلDrosophila  وجد أن قطع .DNA  ية من فقط  GCالمزدوجة أو المصنعة مختي 

 . Z سوف تتخذ أشكاال فراغية من نوع

https://classroom.google.com/c/MTI1MzIyOTcxNjJa
https://classroom.google.com/c/MTI1MzIyOTcxNjJa
https://classroom.google.com/c/MTI1MzIyOTcxNjJa


 Dr. Arshad Naji Alhasnawi /  قسم علوم الحياة                       كلية التربية للعلوم الصرفة/ جامعة المثنى                                Geneticsعلم الوراثة  

66 

https://classroom.google.com/c/MTI1MzIyOTcxNjJa: Dr. Arhsad Class 

 

  RNAمض النووي االح

ي  ي ترتبط بعضها مع ا، الح RNA تعئن مض النووي الرايبوزي، ويتألف من سلسلة واحدة فقط من النيوكليوتيدات الئر
وجينية  يحتو يبعض   Adenine (A) ، Guanine (G) ( ،C) Cytosine   ،Uracil (U)عىل القاعدة النيير

 :الخاليا وهي داخل  RNA مض النووياتوجد  أنواع من الح

1. mRNA) Messenger RNA  أو RNA ي النواة إل )الرسول
، ويقوم بنقل الشيفرة الوراثية من الجينات فن

وتينات المختلفة داخل السيتوبالزم  .الريبوسومات ، ليتم تصنيع الي 
2.  tRNA) Transfer RNA أو RNA ي العصارة الخلوية إل )الناقل

الريبوسومات ، ويقوم بنقل األحماض االمينية فن
وتينات ي عملية بناء الي 

 .الستخدامها فن
3. rRNA) Ribosomal RNA  ي النوية داخل نواة الخلية. )أو الريبوسومي

ي إنتاج الريبوسومات فن
 ، يستخدم فن

4. Small RNAs (جزيئات الRNA ة ي تنظيم نشاط بعض الجينات (الصغي 
 . تقوم بوظيفة بيولوجية هامة فن

 

ي بعض الرواشح 
 ) Viruses الفايروسات(المادة الوراثية فن

مركبات مع    قدة هي والفايروسات  . حقيقية النواة او البدائية اللكائنات ل لا ال تنتمي الرواشح )الفايروسات(  مجموعة
وس من مواد وراثية تكون محاطة (polypeptides)تتكون م   ن جزيئة الحامض النووي وعدد من ال  . تألف الفي 

وتينات  ي من الي 
وس هو الحامض النووي اللذي يعرف بالمورث ، بغشاء وافر وهو  Genomeالمكون الرئيسي للفي 

مفرد او مزدوج  DNAان يكون ، او  ssRNA or dsRNAمفرد او مزدوج الخيط  RNAان يكون اما كل الماده الوراثيه 
ي : وت . single ss or double ds strandedالخيط 

ي نوعية العائل كما يأنر
 ختلف الفايروسات فن

ية ) .1  . DNA او  RNA       مادتها الوراثية هي ال، ( phagesالفايروسات البكتي 
وس األنفلونزا ) .2 وس الجدري ، اما  RNA      مادتها الوراثية هي ال (Influenzaالفايروسات الحيوانية مثل في  في 

(Small pox virus) مادتها الوراثية هي ال        DNA  . 

يط منفرد.  RNAو المادة الوراثية فيه هي  Tobacco mosaic virusلفايروسات النباتية مثل ا .3  بشكل شر

 

هان عىل ان التضاعف يتم بطريقة نصف المحافظةو  DNA ال      تضاعف  الي 

اح  وجينية المكملة لبعضها  DNA ال       المزدوج لجزيئة واطسن وكريك أنموذج الحلزونعندما اقير وازدواج القواعد النيير
ي  ي االتجاه، أدركا أن هذا النموذج يمدنا بأساس اآللية الئر

ن فن ن والمتعاكسي  يطي هذه الجزيئة المتقابلي  ي شر
البعض فن

يطان المكمالن للحلزون المزدوج جراء تكش األواض الهيدروجين . DNAيتضاعف فيها  ية الرابطة فإذا أنفصل الشر
يط مكمل جديد عىل أساس مبدأ  ن يمكن أن يديرا عملية بناء شر يطي  وجينية، فإن كال الشر ن ازدواج القواعد النيير بي 

يط يمكن أن يعمل قالب يط مكمل جديد بتحديد ترتيب  Template ازدواج القواعد أيضا، بمعئن أن كل شر لشر
يط ا ي هذا الشر

وجينية وتتابعاتها فن ي ترتبط مع بعضها عي  أواض من نوعالقواعد النيير  لجديد، والئر

https://classroom.google.com/c/MTI1MzIyOTcxNjJa
https://classroom.google.com/c/MTI1MzIyOTcxNjJa
https://classroom.google.com/c/MTI1MzIyOTcxNjJa


 Dr. Arshad Naji Alhasnawi /  قسم علوم الحياة                       كلية التربية للعلوم الصرفة/ جامعة المثنى                                Geneticsعلم الوراثة  

67 

https://classroom.google.com/c/MTI1MzIyOTcxNjJa: Dr. Arhsad Class 

 

phosphodiester bounds  ن من ن تماما  DNAمما يؤدي بالنتيجة إل تكوين جزيئتي  ي المزدوج مطابقتي 
الحلزونن

ي مواصفاتهما للجزيئة األصلية. من هنا تسمية العملية بالتضاعف
 كما تسم بالتكرار أيضأ Duplication فن

.Replication ي تعي  عن حالة الزيادة العددية للوالتض داخل الخلية الواحدة، أما التكرار  DNA     اعف هو المفردة الئر
ء نفسه  DNA ال        فتعبي  يراد به تضاعف ي

ان عن السر ي مجموعة من الخاليا أو تضاعفه عي  األجيال. وكالهما يعي 
فن

ي إحدى مراحل
. ويحدث التضاعف فن ن ن رديفتي  ن  ويستخدمان كمفردتي   .حياة الخلية وقبل انقسامها إل خليتي 

 

   Replication of DNA تضاعف ) تكرار( الدنا

ي جميع األنظمة الحيوية،   DNAتتضاعف 
:  األنواع الثالثة من التضاعف أو التكرار بفن  وكما يىلي

يط ال      :  Semiconservative  المحافظشبه لنمط ا .1 يط جديد  DNA ينفصل شر عن بعضهما ويتكون عىل كل شر
 .
 
يط القديم قالبا  من الشر

 
ن من ال     اخر متخذا ن لجزيئة ال        DNAوتتكون جزيئتي  ي المزدوج مطابقتي 

  DNAالحلزونن
 االصىلي . 

ن جديدين مع بقاء جزيئة  DNAيتكون :  Conservative لنمط المحافظا .2 يطي  ي المزدوج بشر
 DNAالحلزونن

ن دونما تغيي  أو إعادة ترتيب  يطيه القديمي  ي المزدوج األصىلي بشر
وجينية القواعد الحلزونن  . النيير

يطي ال DNA ال       تكرار  :   Dispersive النمط المشتت .3 ي شر
ة  DNA      وتضاعفها بعد تشطن األصىلي إل قطع صغي 

ن من ال طة جديدة عىل هذه القطع، وتكون جزيئير طة عن بعضها وتكون أشر تمتلكان أجزاء  DNA       وانفصال األشر
 .من القطع القديمة وأخرى جديدة

 

يط من جزيئة ال        DNAاالنماط الثالثة من التضاعف اذ يمثل كل عمود شر
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  Meselson and Stahl تجربة ميسلسون وستال

ت نتائج هذه التجربة عام  ي تعد تجربة رائدة ألنها وضعت هذا للنقاشات الدائرة حول كيفية تضاعف  1958نشر والئر
DNA . ن نصب عينيهما جميع احتماالت التضاعف المذكورة آنفا، وذلك أجرى میسلسون وستال تجربتهما واضعي 

ن الثقيل وجي  ن  heavy isotope   الثقيلالنظي  ) 15N باستخدام النير وجي  يا ( للنير ي تنمية بكير
واستخالص  E. coli فن

DNA  منها والتعرف عىل مواقعDNA  يوم ن ي أنابيب الطرد المركزي باستخدام محلول كلوريد السي 
متدرج  CsCIفن

 : ي
 الكثافة... وكاآلنر

يا .1 ي وسط E. coli تمت تنمية بكير
ن الحاوي عىل النظي  ال Glucose salt media فن وجي  كمصدر   15Nثقيل للنير

ن و عىل صورة كلوريد األمونيوم وذلك األربعة عشر جيال أو حئر تغدو الخاليا المتكونة جميعها حاوية  وجي  للنير
ن االعتيادي وجي  ن الثقيل بدال من النير وجي  ي تركيبها عىل النير

ي ذلك مادة  14N فن
الحاوي  DNA. إن DNAال     بما فن

ن يكون أثقل منعىل النظي  الثقيل من ال وجي  ن االعتيادي، عليه يمكن فصلهما  DNA ال     نير وجي  الحاوي عىل النير
ي محلول  50000عن بعضهما بالطرد المركزي الفائق الشعة )عىل شعة 

دورة/دقيقة( وبطريقة تدرج الكثافة فن
يوم، حيث تستقر كل جزيئة من  ن ي موقع من هذا المحلول تساوي كثافته DNAكلوريد السي 

الكثافة الطافية  فن
  للجزيئة. 

يا الحاوية عىل .2 ي الوسط نفسه DNA ال      تمت تنمية البكير
والحاوي عىل كلوريد  الثقيل ولجيل واحد فقط فن

ن الثقيل.  وجي  ن اعتيادي بدال من النير وجي   األمونيوم بنير
ن االعتيادي ولجيل آخر  .3 وجي  ي النير

يا من الخطوة السابقة فن  .أيضا أعيدت تنمية البكير

ي كل مرحلة من  DNAال    قام الباحثان بفصل 
ي الخطوات الثالثة، وفن

يا المنماة حسب األساليب المذكورة فن من البكير
بطريقة الطرد المركزي متدرج الكثافة باستخدام محلول كلوريد  DNAال    مراحل التنمية عىل حده، ودرسا كثافة 

يوم. والحظا أن  ن ن الثقيل ولعدة أجيال ) ومن مرحلة تنمية  DNAال     السي  وجي  يا عىل النير جيال ( تحتوي عىل  14البكير
ن  DNAال     بوزن أو كثافة عالية. أما  DNAال      وجي  ي وسط يحتوي عىل النير

يا بعد جيل من التنمية فن المعزول من البكير
يوم تقع إل األع ن ي محلول كلوريد السي 

ي تكونها االعتيادي فيمتلك كثافة متوسطة، وتكون حزمة فن ال     ىل من الحزمة الئر
DNA  ن ثبت أن ي حي 

ن الثقيل من المرحلة السابقة فن وجي  المعزول من مرحلة التنمية الثالثة تكون  DNAال     بالنير
، واحدة مطابقة للحزمة ذات الكثافة المتوسطة وأخرى أقل كثافة منها، مما يشي  إل أن  ن ي تؤلف  DNAال     حزمتي  الئر

ن االعتيادي فقط. وكان أن خرج الباحثان مهذه الحزمة ا وجي  ة يحتوي عىل النير سلسون وستال بنتيجة مفادها يألخي 
حه واطسن وكريك عام  DNAال     أن جزيئة  ي المزدوج تتضاعف عىل النمط شبه المحافظ الذي أقير

 1953الحلزونن
 : ي الشكل التالي

  كما فن
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 عىل النمط شبه المحافظة بطريقة الطرد المركزي متدرج الكثافة DNAمخطط لنتائج تجربة ميسلسون وستال الثبات تضاعف ال     

 

   Bidirectional Replication ثنائية اتجاه التكرار

ن بها عملية التضاعف أو التكرار، إل جانب خاصية شبه المحافظ، هي خا ي تتمي  صية ثنائية ومن الخواص المهمة الئر
ن من نقطة  Bidirectional اتجاه التضاعف طة القديمة يكون باتجاهي  طة جديدة عىل األشر ويقصد بها أن بناء أشر

 .Replication origin محددة من الحلزون المزدوج تسم هذه النقطة بمنشأ التكرار

 
 

يا DNAال     تضاعف جزيئة  ي البكير
 فن

يا يبدأ من موضع ثابت  DNAال     لتضيف أن تضاعف جزيئة  P. Broda و M. Masters وجاءت دراسة ي البكير
فن

طة المزدوجة بصورة تدريجية،  Replication origin مي بمنشأ التكرارسعىل هذه الجزيئة  شعان ما تنفتح األشر
طة جد ن من هذا الموضع، وانه يتم استنساخ  يدةليتم بناء أشر ن متعاكسي  كل ب DNAال     % من 50عليها وباتجاهي 

ن عند نقطة تكاد تكون مقابل منشأ التكرار. وتسم هذه اتجاه  طة الجديدة النامية عىل كال االتجاهي  ي األشر
وتلتقر

وسميت  Terminus أو المنهي  Termination of replication   بنقطة االنتهاء DNAال     النقطة عىل جزيئة 
ي التكرار ن بشوکئر ي كال االتجاهي 

طة الجديدة وفن ن لبناء األشر ن األصليي  يطي    Replication forks منطقة انفصال الشر
ي الشكل التالي . 

 كما فن
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ن يرمز له ي بدائية النواة وعادة ما تبدأ من منشأ التكرار من جي 
 االنتهاءوتنتهي عند نقطة oriC شكل التضاعف فن

terminus  ن المسؤول عنها  ter ب            والذي يرمز للجي 

 

ي کروموسومات حقيقية النواة DNAال     تضاعف جزيئة 
 فن

کروموسومات حقيقية النواة فأنها تحتوي عىل أكي  من منشأ تكرار واحد. ويعزى ذلك إل كي  حجم جزيئات   DNAأما 
ي الكروموسومات، حيث تبدأ عملية التضاعف من أكي  من منشأ أو موضع واحد عىل هذه الجزيئات. وتتم  DNAال     

فن
طة الجديدة  ي أجزاء األشر

ء التكرار، لتلتقر ن من كل منشأ من مناسر طة النامية الجديدة عىل كال االتجاهي  استطالة األشر
ي الشكل التالي    DNAال     ئات جديدة من لتكوين جزي terminus النامية مع بعضها عند نقاط االنتهاء

ويختلف كما فن
ء التكرار وطول المكررات ي يحدث فيها التكرار( باختالف  DNAال     )طول قطع  replicons عدد مناسر  DNAالئر

 . الكائنات الحية 

 

ي كروموسومات حقيقية النواة ذات 
ن  حو فتالخطي او م DNAال     تبدأ عملية التضاعف فن من أكي  من منشأ  النهايتي 

طة النامية عند نقاط االنتهاء لكل منش ي أجزاء األشر
طة متكاملة. أ تكرار واحد وتلتقر  مكونة أشر
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ي انواعه الثالثة RNA        انزيمات التضاعف ، دور ال
 ، عمليات التقطيع والتحوير فن

ي بدائية النواة DNAال     مستلزمات تكرار 
وتينات واألنزيمات اآلتية:  DNAال     يتطلب تضاعف : فن يا الي  ي البكير

 فن

يطي جزيئة :  Template القالب .1 ي هذين  DNAال     ويتمثل بكال شر
وجينية فن . إذ تتخذ تتابعات القواعد النيير األصىلي

طة النامية الجديدة وعىل أساس مبدأ ازدواج القواعد  ي األشر
وجينية فن ن لتحديد تتابعات القواعد النيير طي  الشر

ن  ن من جهة أخرىمابي  ن والسايتوسي  ن الكواني  ن من جهة، وما بي  ن والثايمي   .األدني 
. وعادة ما يمتلك هذا  DNAال     ويمثل الموقع الذي تبدأ عنده عملية التضاعف عىل :  Origin المنشأ .2 األصىلي

ن وابتعادهما  يطي  وجينية تساعد عىل سهولة انفتاح الشر عن بعضهما الموقع تتابعات معينة من القواعد النيير
ي ضمن أن التضاعف يبدأ من نقطة محددة معينة عىل  ، وليس من أية نقطة أو موقع.  DNAال     البعض. وهذا يعئن

يا DNAتحتوي   .زوجا من القواعد 245منشأ تكرار واحد يتألف من حوالي   E. coli. بكير
وتينات .3 ي يرمز لها: و  Proteins الي  وتينات الئر وتقوم بالتعرف  DnaC و DnaB و DnaAتتمثل بمجموعة من الي 

يطي جزيئة  ي فك شر
ن الذي يعرف ب DNAال     عىل منشأ التكرار، وتسهم فن وتي   Rep عند هذا الموضع. أما الي 

protein وتينات ي إزالة االلتواء   Single strand binding proteins (SSB- P)فيشارك مع الي 
 uncoilفن

. كل ذلك تمهيدا لعمل األنزيمات األساسية المسؤولة عن DNAال     الجزيئة الحلزون المزدوج  unwindوالتفاف 
 عملية التضاعف. 

طة جديدة من : ن Nucleotides النيوكليوتيدات .4 ، لذا فإنها  DNAال     ظرا ألن عملية التضاعف هي عملية بناء أشر
ي تركيب 

ي تدخل فن ىل صورة نيوكليوتيدات رایبوزية منقوصة ، وع DNAال     تحتاج إل النيوكليوتيدات األربعة الئر
ي يرمز لها اختصارا ن ثالثية الفوسفات، والئر  إل السكر dإذ يشي   dGTP و dCTP و  dTTPو dATP األوكسجي 

deoxyribose و TP إل triphosphate  أما A و T  و G  و C  وع وجينية. عىل أن الشر فيشي  إل القواعد النيير
ي تؤلف نيوكليوتيدات رایبوزية ثالثية الفوسفات الوحدات األساسية  RNAال     بعملية بناء  تحتاج إل البوادئ الئر

ن ثالثية الفوسفات   .فيها بدال من نيوكليوتيدات رايبوزية منقوصة األوكسجي 

ة من  Primer :البادئ .5 اوح من  RNA ال      وهو قطعة صغي  قاعدة  10-2يختلف طولها من خلية إل أخرى ويير
و  حرة تستخدم  OH-⸌3 جينية )نيوكليوتيدات رایبوزية( مكملة لتتابعات معينة من القالب إذ يوفر نهاية من النوعنيير

يط النامي الجديد بوساطة أنزيمات بلمرة   DNA (DNAال     إلضافة النيوكليوتيدات عند استطالة الشر

polymerases)  ي ي إحدى جهئر
يط من منشأ التكرار وعىل نحو غي  وألن التضاعف يجري عىل نحو مستمر فن الشر

طة  طة النامية عىل نحو مستمر تحتاج إل بادئ واحد ، بينما تحتاج األشر ي الجهة الثانية، عليه فإن األشر
مستمر فن

ن  Uracil ويذكر أن البوادئ تحتوي عىل اليوراسيل .غي  المستمرة إل أكي  من بادئ  Thymine بدال من الثايمي 

ن وعىل سكر الرايب ي أن تزال من  Deoxyribose وز بدال من سكر الرايبوز منقوص األوكسجي 
ي أنه ينبعن مما يعئن

طة النامية وأن تحل محلها قطع من  يتم تخليق البوادئ .أيضا DNAال     . ويتم ذلك بأنزيمات بلمرة DNAال     األشر
ي أثناء تضاعف 

ي خاليا الكائنات الحية فن
 DNA وهو من أنزيمات Primase ىعي ببوساطة أنزيمات تد DNAال     فن

dependent RNA polymerases  ي تتخذ من ي بناء  DNAال     أي من األنزيمات الئر
 ال      قالبأ وتعتمد عليه فن

RNA  . 
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وع بعملية التضاعف تبدأ بتهيئة جزيئة :  Enzymes األنزيمات .6 ي المزدوج وذات االلتفاف  DNAال     إن الشر
الحلزونن

ي مواقع 
ي تجري فيها عملية التضاعف هي من مهمة أنزيم DNAال     وااللتواء الفائق. إن إزالة االلتفاف الفائق فن  الئر

gyrase  ي تنشأ جراء هذه اإللتواءات. ويسبق عمله عمل أنزيم  gyrase وبعد أنزيم .helicase مع إزالة العقد الئر

ي تغيي  منTopoisomerases من أنزيمات من خالل  DNAال     وطبوغرافية  ، وهي مجموعة من األنزيمات الئر
ي عقد جزينة 

بكش األواض الفوسفاتية وإمرار األجزاء المكسورة من الجزيئة فوق بعضها  DNAال     إزالة اإللتواءات فن
امن مع بروتينات unwindase الذي يسم أحيانا helicase أما أنزيم وإعادة ربطها ثانية ن  و DnaB فيعمل بالير

Rep protein  يطي جزيئة ي فك شر
وإبعادهما عن بعضهما البعض بإزالة  DNAال     وبالتعاون معها، ويتحدد دوره فن

ي عمله إل
ن ويحتاج فن يطي  وجينية عىل الشر ن القواعد النيير وبواقع جزينة  ATP األواض الهيدروجينية الرابطة بي 

طة الدنا بالتباعد واحدة الفك كل ز  ي أعاله، تبدأ أشر
وتينات المذكورة فن وجينية. وبمساعدة الي  وج من القواعد النيير

ي التغلغل 
ن سهل مهمة األنزيمات المسئولة عن التضاعف فن يطي  ن الشر عن بعضها، مولدة فجوة أو ردهة ما بي 

ة بعملها  .والمباشر

يطي جزيئة  ي أسميناها اختصارامتباعدين  DNAال     أما اإلبقاء عىل شر وتينات الئر  - SSB فهو من مهمة الي 

proteins  طة من الخارج وتحول دون عودتها إل وضعها الطبيعي لتكون أواض هيدروجينية ي ترتبط باألشر والئر
يط المكمل طة األصلية من الدنا فهي أنزيمات .مع الشر طة الجديدة عىل األشر ي بناء األشر

 بيد أن األنزيمات الفعلية فن
 .DNA polymerases بلمرة الدنا

 

ي حقيقية النواة DNAال     أنزيمات بلمرة 
 :فن

1. DNA polymerase β . . ي نواة الخلية
 ويوجد بالدرجة األساس فن

2. .DNA polymerase y  ال     % من مجمل األنزيمات المسؤولة عن بلمرة أو تضاعف  2-1ويشكل حوالي من
DNA   . 

3.  Mitochondrial DNA polymerase  ال     وهذا األنزيم يقوم بتضاعفDNA  ي المايتوكوندريا. علما بان
فن

ي ذلك  DNAال     جزيئات من  10إل  2المايتوكوندريا تحتوي عىل ما يقارب من 
وهي دائرية حلقية مغلقة ، شأنها فن

ن يعتقدون أن المايتوكوندريا ما هي إال خلية  يا، وليست عىل صورة کروموسومات ، ما يجعل الباحثي  شأن البكتي 
ي حقيقية النواة

 . بدائية النواة فن

4.  αDNA polymerase  ي النواة
ي السايتوبالزم مع وجوده فن

 .ويوجد فن
5.   DNA polymerase Viral induced  الحيوانية بالفايروسات.  يا وينتج هذا األنزيم جراء إصابة الخال 
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  آلية عملية التضاعف

طة  DNAال     تبدأ عملية تضاعف جزيئة  عن بعضها البعض بواسطة  بتعاد باال  DNAال     من منشأ التكرار حيث تبدأ أشر
وتينات ، وبفعل أنزيم  III DNA المناطة لكل منهما، ثم يتغلغل أنزيموحسب المهام  helicase و gyrase الي 

polymerase  طة ليباشر باضافة النيوكليوتيدات إل النهاية ن هذه األشر ي تتكون عند بداية OH-⸍3  مابي  للبوادئ الئر
طة المفتوحة من هذا التكرار. ولما كان عمل األنزيم وعمل  ⸍5إل  ⸍3المكون للبوادي هو باتجاه  Primase األشر

يط النامي الجديد، عليه فإن عملية التضاعف تكون مستمرة ⸍3إل   ⸍5 ات البلمرة باتجاهأنزيم  أيضا وعىل أساس الشر

continous باتجاه وغي  مستمرة discontinous  ي من منشأ التكرار. وهذه خاصية أخرى من
ي االتجاه الثانن

فن
ن سب ن اللتي  ن عملية التضاعف إل جانب الخاصيتي  ي تمي   ق اإلشارة إليهما أنفأ وهي خاصيةالخواص الئر

Semiconservative شبه المحافظ ( وخاصية ثنائية االتجاه ( Bidirectional  . 

ي هذا 
طة فن ن من منشأ التكرار، يؤدي بالنتيجة إل بناء األشر ي أحد االتجاهي 

إن استمرار التضاعف بشكل متقطع فن
ة تحتاج إل الربط .وهذه الق نسبة إل   Okazaki fragment طع تسم بقطع اوكازاكي االتجاه عىل نحو قطع صغي 

ن  اوح أطوالها بي  ي تير نيوكليوتيد. ويتم ربط هذه القطع بوساطة أنزيم  2000نيوكليوتيد و 1000مكتشفها، والئر
ن    DNA ligase الاليكيي 

طة المتقدمة ي تتكون بشكل مستمر وعىل نحو قطعة واحدة، باألشر طة الجديدة الئر  Leading strand وتسم األشر

طة المتأخرة أو المتباطئة ي تتكون عىل شكل قطع أوكازاكي ويتم ربطها الحقا، فتسم باألشر طة الئر  Lagging أما األشر

strand. وينمو النوع األول باتجاه شوكة التكرار Replication fork  ي معاكسة
ن يكون اتجاه نمو النوع الثانن ي حي 

فن
ي  DNA polymerase الة البوادي بوساطة أنزيمات البلمرةالتجاه شوكة التكرار. كما تتم إز  نفسها والسيما تلك الئر

. وتكتمل عملية 3⸍إل   5⸍وإمالء الفراغات الناشئة عنها بفعالية البلمرة باتجاه 5⸍إل  3⸍تمتلك فعالية اإلزالة باتجاه 
طة النامية  Terminus التضاعف عند نقطة تقع مقابل منشأ التكرار تقریبأ تسم بالمنهي  ي األشر إذ يتم ربط نهایئر

 .أيضا DNA ligase عن طريق أنزيم

ي 
ن وتحتوي  DNAاالتجاه من منشأ التكرار. وألن  وكما مر معنا، فإن عملية التكرار ثنان  يا دائرية مغلقة النهائتي  البكير

ي 
ن متعاكء عىل منشأ تكرار واحد، فإن منشأ التكرار هذا، سينسر ي تكرار باتجاهي  ي عنه شوكئر . وتزداد سعة شوكئر ن سي 
طة الجديدة، فتبدو  ي ثيتا  DNAال     التكرار مع استمرار نمو األشر

ي مرحلة معينة من التكرار شبيها بالحرف اإلغريقر
. θفن

، كما  Theta replication من هنا فإن التكرار من هذا النوع يسم بتكرار ثيتا ن ي الدنا الخطي أو مفتوح النهایتي 
أما فن

ي  
  ) Linear replication كروموسومات حقيقية النواة، فإن التضاعف يكون خطيافن
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 .DNAال     شكل مبسط للمعالم األساسية لعملية تكرار 

 

 

   ن وغي ن الناميي  يطي  ي أحد الشر
.  عملية التضاعف عملية مستمرة فن ي

يط النامي الثانن ي الشر
 مستمرة فن

  يطان ويتباعدان عن بعضهما بشوكة ي ينفتح عندها الشر  . Replication forks التكرار تسم النقاط الئر

أو الدائرة المتدحرجة وقد يسم بتكرار سيكما  Rolling circle replication وثمة نمط آخر للتضاعف يعرف ب
ي جينوم 

ية والبالزميدات الدائرية وفن ي العاثيات البكتي 
 RNAال   أحيانا. وهذا النمط من التضاعف عادة ما يحدث فن

 ات، فضال عن بعض فايروسات حقيقية النواة. سالدائري للفايرو 

يطي  ي أحد شر
ن يشفر  DNAال     جزيئة ويبدأ التضاعف بهذه الطريقة بحدوث ثلم فن ي موقع محدد منه، بوساطة بروتي 

فن
ن محمول عىل ال   الناشئة عن الثلم، بادئة لالستطالة وبناء  ⸍3النهاية  DNAنفسه، فيتخذ أنزيم بلمرة ال   DNAله جي 

يط غي  المثلوم قالبأ يط جديد، متخذا من الشر  شر

 

 شكل  التضاعف عىل نمط ثيتا

يط القديم يتنح جانبا، ويبتعد عن  يط الجديد فإن الشر . تستمر العملية لدورة واحدة أو DNAال     وإذ يتم بناء الشر
يط المتنحي جانبة فيتخذ هو اآلخر قالبأ  أكي  حسب نوع الفايروس أو البالزميد والظروف المحيطة بالخلية. أما الشر

ي الخلية نفسها 
يط آخر عليه، إما فن ان، والسيما لبناء شر ي الخلية المجاورة بعد أن ينتقل إليها عي  عملية االقير

أو فن
يط المتنحي جانبأ، إذا ما كان ناشئا من أكي  من دورة  انية. أما بالنسبة للفايروسات فان الشر بالنسبة للبالزميدات االقير

https://classroom.google.com/c/MTI1MzIyOTcxNjJa
https://classroom.google.com/c/MTI1MzIyOTcxNjJa
https://classroom.google.com/c/MTI1MzIyOTcxNjJa


 Dr. Arshad Naji Alhasnawi /  قسم علوم الحياة                       كلية التربية للعلوم الصرفة/ جامعة المثنى                                Geneticsعلم الوراثة  

75 

https://classroom.google.com/c/MTI1MzIyOTcxNjJa: Dr. Arhsad Class 

 

ي ب
، إما قبل واحدة من دورات التكرار، فإنها تتجزأإل حجومها الطبيعية، ويتم تعبئتها فن روتينات الغطاء الفايروسي

طة المزدوجة الشكل الدائري أو قبله.  التضاعف أو بعده. وإذا ما كانت التعبئة بعد التضاعف، فإما بعد أن تتخذ األشر
ي الفايروسات المختلفة بأشكال مختلفة DNAمن هنا يتضح كيف أن ال  

 . يوجد فن

 
(: الشفرة الوراثية و  ن وتي  جمة )تصنيع الي   خصائصها ، العوامل المساعدة ، بناء السلسلة الببتيديةالير

جمة   Translation الير

ي تم استنساخها عىل صورة ال وتينات أي تحويل المعلومات الوراثية الئر جمة بناء الي   الوسيط RNA     يقصد بالير

mRNA  وتينات عىل تتابعاتها من ن فعال داخل الخلية. وتتوقف نوعية الي  ي إل بروتي 
األحماض األمينية الداخلة فن

ي 
وجينية( فن ي ضوء تتابعات النيوكليوتيدات )القواعد النيير

ن فن ي إي بروتي 
تركيبها. وتتحدد تتابعات األحماض األمينية فن

يطي ال mRNA     ال ي ضوء تتابع النيوكليوتيدات القطعة معينة من أحد شر
ي تتحدد هي األخرى فن ، وهو  RNA     والئر

يط المكمل يط المشفر الشر يط القالب، أي الشر ، mRNA     إن تكون ال. عي  عملية االستنساخ strand coding للشر
يتألف من النيوكليوتيدات  RNA     سمیت باالستنساخ ألن ال tRNA أو rRNA مثل RNA     أو األنواع األخرى من ال

، أي أن وحدات الذي استنسخ منه يتألف أيضا من النيوكليوت DNA     الرايبوزية، ال ن وعة األوكسجي  ن يدات رغم أنها مين
وتينات فيقوم  DNA     ال و  RNA     بناء ال هي النيوكليوتيدات، من هنا جاءت تسمية العملية باالستنساخ . أما بناء الي 

ن بناء عىل تتابعات  عىل أساس ربط األحماض األمينية مع بعضها، عي  أواض ببتيدية، وحسب تسلسل معي 
ي الالنيوكل

وتينات هي األحماض األمينية وهي تختلف عن وحدات بناء الRNA     يوتيدات فن      . وألن وحدات بناء الي 
RNA جمة  . المتمثلة بالنيوكليوتيدات ، لذا سميت العملية بالير

 

جمة ي الير
ي تسهم فن  األنزيمات والمركبات الئر

وتينات من األحماض األمينية بتتابعات  وتينات معينة ومحددة واتخاذ هذهإن عملية بناء الي  أشكالها الفراغية  الي 
ي تجعل منها فعالة ي الخلية الئر

، تتسم بدرجة عالية من التعقيد. وتسهم فيها األنواع الثالثة من  تؤدي دورا محددة فن
: .األنزيمات والعوامل المساعدة ومعظمها ذات طبيعة بروتينية مع عدد غي  قليل من RNA     ال  وهي

 ( tRNA) transfer RNA الناقلالرنا  .1

ي تركيبها ال ribosomes الرايبوسومات .2
 ribosomal RNA (rRNA). الرايبوسومي  RNA     ويدخل فن

 ((mRNA ) messenger RNA الرنا الوسيط .3

وتينات والعوامل المساعدة واأليونات .4  .  GTP و ATP جزيئات الطاقة عىل صورة و  عدد من األنزيمات والي 

 

 

 

https://classroom.google.com/c/MTI1MzIyOTcxNjJa
https://classroom.google.com/c/MTI1MzIyOTcxNjJa
https://classroom.google.com/c/MTI1MzIyOTcxNjJa


 Dr. Arshad Naji Alhasnawi /  قسم علوم الحياة                       كلية التربية للعلوم الصرفة/ جامعة المثنى                                Geneticsعلم الوراثة  

76 

https://classroom.google.com/c/MTI1MzIyOTcxNjJa: Dr. Arhsad Class 

 

 Genetic codes  اثيةالشفرات الور 

ي 
وجينية( فن ن التعاقب الخطي للنيوكليوتيدات )قواعد نيير ، mRNAال      وهي مجموعة مبادئ أو قواعد تحكم العالقة بي 

ن الذي تشفر له تلك الجزيئة من  وتي  ي الي 
ين فن ن تتابعات األحماض األمينية العشر . وكل ثالثة نيوكليوتيدات mRNAوبي 

، تدىع بالشفرة أو الكودونtripletes ما يمكن تسميتها بالثالثيات متتالية ومتتابعة ، أو  ن ي معي   ، ترمز لحامض أميئن

Codon 

 

يا  30Sضمن تركيب الوحدة الصغرى   16Sالرايبوسومي  RNAارتباط شكل يوضح  ي البكير
تركيب ضمن منطقة ) فن

يا  30Sالوحدة الصغرى  ي البكير
 mRNAضمن منطقة معينة من ال        دالكارنو  -بتتابعات شاينفن

 

وجينية( االربعة شفرة.  64 عدد الشفرات الوراثية يبلغ تيب النيوكليوتيدات )القواعد النير وهو العدد االحتمالي لير
احتمااًل . لذا فأن عدد الشفرات الوراثية  64=34=4×4×4( عىل شكل ثالثيات متتالية A , U , G , Cوالمتمثلة ب       )

 .وقد أمكن حل أو فك رموز الشفرات الوراثية عي  دراسات مطولةشفرة وراثية.  64 يبلغ

ي جدول يعرف بجدول الشفرات الوراثية 
ووضعت الشفرات الوراثية هذه ، مع ما ترمز اليها من االحماض االمينية فن

Genetic code table 
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Genetic code table 

 

ي المحور AUG تمثل الشفرةشفرة.  64ويالحظ أن الجدول يحتوي عىل   فيها شفرة اإلبتداء وتشفر للحامض األميئن

N -formylmethionine  لذي يرمز له اختصاراا f - met  ن ي ضمنا، أن أي جي  ي بدائية النواة. وهذا يعئن
وذلك فن

جمة من  جم mRNAال      )المنطقة المشفرة أو القابلة للير ي بدائية النواة يبدأ بهذه الشفرة وتير
ن المحور ( فن إل الميثانوني 

ن  ، فإنها تشفر إل الميثانوني  ن ي أي موقع آخر من الجي 
)وليس  Met المذكور. لكن الشفرة نفسها وعند ورودها فن

ي ذلك بداية 
ي جينات حقيقية النواة، بما فن

ي المذكر حيثما ترد، فن ن المحور(. كما تشفر اللحامض األميئن الميثانوني 
ن   .الجي 

 . Stop codons تمثل شفرات التوقف UGA و UAG و UAA ن ثمة ثالث شفرات وهي كما يالحظ من الجدول أ

ن  ي نهاية الجي 
جمة، وهي بالتالي تقع فن ي تتوقف عندها عملية الير  tRNAال      وهذه الشفرات ال تمتلك  وهي الشفرات الئر

. من هنا يمكن القول أن عدد الش ي جم إل حامض أميئن ها، عليه فإنها ال تير ن ي تشفر الذي يمي  فرات الحقيقية، أي الئر
ين، يبلغ   .شفرة. وللشفرات الوراثية خواص البد من التوقف عندها 61لألحماض األمينية العشر
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Amino Acid Structures 
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ة للشفرات الوراثيةا        ن  :لخواص الممي 

ي قد يكون  ، بمعئن أن هناك أكي  من شفرة واحدة لكل حامضDegeneracy أنها انحرافية .1  6أو  4أو  2أميئن
ي  بتوفان( الذي يمتل Trp بإستثناء الحامض األميئن إن هذه الظاهرة  .UGG شفرة واحدة فقط هي  ك)الير

ة، إذ أن حصول تغيي  أو طفرة ي القاعدة  (mutation) تحمل أهمية كبي 
وجينية )والسيما فن ي قاعدة نيير

فن
وجينية الثالثة من الشفرة ( غالبا ما ال  ن النيير وتي  ي الي 

ي تتابعات األحماض األمينية فن
ا فن ي   تتسبب تغي 

كما فن
ن الناتج Silentومثل هذه الطفرات تسم بالطفرات الصامتة الشكل التالي  وتي   . ألنها ال توثر عىل الي 

ن الشفرات الوراثية بأنها إنحيازية .2 ن  Ambiguous تتمي  ن أمينيي  بمعئن أنه ليس هنالك شفرة تشفر لحامضي 
 . ن  مختلفي 

ن بالشمولية .3 بمعئن أن جميع Universality حئر وقت قریب ضل االعتقاد سائدة أن الشفرات الوراثية تتمي 
جم إل األحماض األمينية نفسها.  الكائنات الحية تستخدم الشفرات الوراثية نفسها وبالمعئن نفسه، أي أنها تير

ي هي شفرة  UGA عادة. فمثال إال أن ثمة استثناءات لهذه الشمولية، أكتشفت الحقا، وهي محدودة الئر
ة  ي كل من الخمي 

بتوفان فن ي الير ي جميع الكائنات الحية، فإنها تمثل شفرة ترمز إل الحامض األميئن
التوقف فن

ي حقيقية النواة . 
ي المايتوكوندريا فن

 وفن

ن الناتج عن ال وتي  ي الي 
جمة يتوقف عىل عدد وبناء عىل فكرة ثالثية الشفرات الوراثية فإن عدد األحماض األمينية فن ير

ي 
ن )بدءا من شفرة اإلبتداء وانتهاء بشفرة التوقف(، وليس mRNAال      الشفرات الوراثية فن ي منطقة الجي 

، وتحديدا فن
وجينية من بداية  وحئر نهايته، لوجود منطقة الطليعة ومنطقة المؤخرة اللتان mRNAال      حسب عدد القواعد النيير

ي تنظيم عملية ا
ن يعادل ثلث عدد تسهمان فن وتي  ي الي 

جمة. وعىل هذا األساس فإن عدد األحماض األمينية فن لير
ن من  ي منطقة الجي 

وجينية( فن  mRNAال      النيوكليوتيدات )القواعد النيير

 

ن )أو أكي   يوضحشكل  الحامض ( عن في المثال المذكور GGUاو  GGC)  من الشفرات الوراثية( ظاهرة اإلنحرافية أو تعبي  نوعي 
) ن ي نفسه )الكاليسي   االميئن
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ن عدد الشفرات الوراثية وعدد    الناقل واألحماض األمينية RNAال      العالقة بي 

تشفر   3CCA⸌5,  ⸌3CCU ⸌5,  ⸌3CCG⸌5,  ⸌3CCC⸌5⸍ من مالحظتنا لجدول الشفرات الوراثية نجد أن الشفرات اآلتية
ي الطرف 

وجينية الثالثة والواقعة فن ي القاعدة النيير
ن والمالحظ عىل هذه الشفرات أنها تختلف فن ي برولي  للحامض األميئن

ي الموقع الثالث من الشفرات الوراثية ليست باألهمية نفسها  3⸍
وجينية فن وهذا يبعث عىل اإلعتقاد أن القاعدة النيير

ن األول والثانية هو أقل من عدد الشفرات  tRNA. هذا من جانب ومن جانب آخر، فإن عدد مقارنة مع القاعدتي 
ين. وإن  61الوراثية الحقيقية البالغة  ي أحد أذرعه  tRNAال      شفرة، وهو أكي  من عدد األحماض األمينية العشر

يحمل فن
الشفرات، أن تتول  األقل من عدد  tRNAال      عليه كيف يمكن لهذا العدد من  .anticodon  الشفرات المضادة

ين، علما أن البعض األحماض األمينية   شفرات وراثية ؟ 6مسؤولية التعبي  عن األحماض األمينية العشر

ض کريك ي ضوء هذه المالحظات، افير
ي الشفرة المضادة عىل  Crick وفن

وجينية فن ي  tRNAال      أن القاعدة النيير
وفن

ي الطرف 
 Wobble rule خاصية المراوغة أومبدأ التمايل أوالتذبذب أوالمراوغة ( تمتلك5`الموقع الثالث )الواقعة فن

وجينية تمتلك الدرجة نفسها من حرية االزدواج مع قواعد اخرى غي  تلك  والذي يقصد به أن هذه القواعد النيير
ي الموقع الثالث من الشفرة الوراثية عىل

وجينية االعتيادية المكملة لها والموجودة فن  . mRNAال       القواعد النيير

اض من تجارب ان الشفرات بالشفرات المضادة، مع إمكانية حصول  وقد اتضح صحة هذا االفير أجريت عمليا عىل اقير
جمة بطريقة صحيحة وسليمة، وباستخدام أنواع معينة من  ي الموقع  تمتلك شفرات مضاد tRNAال      الير

ال تتطابق فن
ي الموقع الثالث أيضا من 

ي ضمنا أن mRNAال      الثالث منها مع الشفرات الوراثية فن نفسه يستطيع  tRNAال      . وهذا يعئن
 . ترجمة أكي  من نوع واحد من الشفرات بناء عىل ظاهرة المراوغة

 

جمة    Translation factors عوامل الير

جمة، إل جانب األ  ، إل مجموعة غي  قليلة من المركبات بينها عدد كبي  من  RNAال      نواع الثالثة من تحتاج الير
جمة بمراحلها الثالثة: مرحلة اإلبتداء ي عملية الير

وتينات وجزيئات الطاقة، تسهم كعوامل مساعدة فن  Initiation الي 

وتينية هذه برموز . ويشار إل  .Termination ومرحلة االنتهاء Elongation ومرحلة االستطالة العوامل الي 
جمة يرمز لها ب ي مرحلة اإلبتداء من الير

ي تسهم فن ي مرحلة  Initiation factor(IF) فالعوامل الئر
ي تسهم فن والئر

جمة يرمز لها ب EF   (Elongation factor) االستطالة يرمز لها با ي إنهاء عملية الير
ي تشارك فن  Release والئر

factor (RF)  ة لدى شفرة ألنها تودي جمة مرحلتها األخي  جمة، وتحرر أجزائها، عند بلوغ الير إل تفكك معقد الير
 التوقف. 
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  السيطرة الوراثية عىل عملية االيض

ن واحد إنزيم واحد   One gene-one enzyme hypothesis تطور نظرية جي 
ن واحد ن -وضعت فرضية )جي  إدوارد تاتوم  و  George Beadleجورج بيدل  انزيم واحد( من قبل االمريكيي 

Edward Tatum  ي عام
ي الطب والفسلجة عام  1941فن

نتيجة لهذه  1958واللذين حصال عىل جائزة نوبل فن
ن  ، الفرضية ن واحد إنزيم واحد هي فكرة أن الجينات تعمل من خالل إنتاج إنزيمات، حيث أن كل جي  فرضية جي 

. مسؤول عن إنتاج إنزيم واحد وهو ما يؤثر ب ي
ي المسار األيىصن

حيث اعتي  هذا اول تفسي  دوره عىل خطوة واحدة فن
ن واحد انزيم واحد(.  ين، اعتي  معظم كيمياوي لوظيفة الجينات )فرضية جي  بحلول أوائل خمسينيات القرن العشر

ن  DNA مض النووياعلماء الكيمياء الحيوية والوراثة أن الح جعل  ،هو المرشح األرجح لكونه األساس المادي للجي 
 .) ي شكلها األصىلي

ن واحد إنزيم واحد تبدو غي  محتملة )عىل األقل فن ن وفرضية جي  ، فرضية جي  ي الوقت الحاضن
فن

ي العديد من الكائنات حقيقية النواة
لقد توسعت  . واحد بولي ببتيد واحد ال يمكن أن تمثل مختلف أشكال الربط فن

ي تركيب 
وع هذا المجال الخاص بالدراسة تحكم الجينات فن ي نرى فيها االن االبتداء من "مشر وتينات ال الدرجة الئر الي 

ي ينتجها الجينوم.  وتينات الئر وع الجينوم. للتعرف عىل كل الي  وتيوم" بعد االنتهاء من مشر  الي 
 

 سلسلة ببتيدية واحدة
ن  (Peptide) لببتيدا األحماض األمينية هو سلسلة أحماض أمينية. الرابطة الببتيدية هي رابطة كيميائية تنشأ بي 

ي  وتيئن ي البناء الي 
وتينات المختلفة وهي من الروابط القوية فن وتينات .لتكوين الي  كما يستخدم تعبي  "بوليببتيد" للي 

ي "متعدد ببتيدات".  ي العربية "متعدد" . أي أن بوليببتيد تعئن
" فن ة ، ومعئن "بولي ن صغي  الكبي  ،  فالببتيد هو بروتي 
ن كبي  والبوليببتيد هو جزيء ب  .روتي 

ن بأدوار أخرى  وتي  ي تركيب اإلنزيماِت. كما يقوم الي 
و وحدات بروتينية تدخل فن

َ
وتينات تشكل االنزيمات أ العديد من الي 

و ميكانيكيةِ 
َ
ي أجسام الكائنات  هيكلية أ

وتينات  ،فن مثل تشكيل الدعامات والمفاصل ضمن الهيكل الخلوي. تلعب الي 
ي تخزين ونقل الجزيئات الحيوية كما تشكل مصدرا مهام حيوية أخرى فهي عضو مهم 

ي االستجابة المناعية وفن
فن

ي ال تستطيع تشكيل هذه لال احملال   .ض األمينية بنفسهااحمض األمينية بالنسبة للكائنات الئر
ي الجسم االحماض االمينيه

ن والببتيد فن وتي  ن صغي  ،  هي "لبنات البناء" الرئيسية لبناء الي  وسميت والببتيد هو بروتي 
. ثمانيه أساسية مهمة جدا )ال  1902الببتيدات بهذا االسم من عام  ن وتي  . يمكن مالحظتها بسهولة بعد هضم الي 

ط التغذية  ي، بشر ي غي  أساسية )يمكن صنعها داخل الجسم البشر
ي أن يصنعها بنفسه( والبافر يمكن للجسم البشر

ي بعض األحيان يتوجب أخذ السليمة(. بالرغم من قدرة الجسم عىل تصنيع األحماض غي  
 األساسية، إال أنه وفن

ي الجسم. البعض يضيف قسما ثالثا هو شبه
أساسية، -مكمالت لألحماض غي  األساسية لضمان توفر الكميه المثىل فن

 حيث يقوم الجسم بتصنيع هذه األحماض ولكن بكميات محدودة. 
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 السيطرة الوراثية عىل عملية االيض
ي تحدث بشكٍل مستمر ومتواصل داخل أجسام مجهو  Metabolism االيض موعة العمليات الكيميائية والحيوية الئر

من خالل القيام بالوظائف األساسية المختلفة بشكٍل طبيعي   ، الكائنات الحية، وُتتيح لها الحفاظ عىل االتزان الداخىلي  
ن عمليات األيض تحطيم المواد مثل؛ النمو، والتكاثر، وترميم األنسجة التالفة، واالستجابة للبيئة المحي طة، وتتضم 

ي الطعام، بهدف الحصول عىل الطاقة ، ومن ثم يتم استخدام واستهالك هذه الطاقة للبناء 
الغذائية الموجودة فن

ن داخل الجسم وهما  وإعادة إصالح الجسم من جديد  ن متوازنتي  ي الحقيقة يمكن تقسيم األيض إل عمليتي 
 ؛ ، وفن

ي جسم اإلنسان الهدم عمليةو  عملية البناء
االضطرابات . وتتحكم الكثي  من اإلنزيمات والهرمونات الموجودة فن

ي األيض. معظم الناس الذين يعانون من اضطرابات 
 االيضيةاأليضية الموروثة هي حاالت وراثية تؤدي إل مشاكل فن

ن  ي وعمليات   يؤدي إل نقص اإلنزيم. غي  فعال الموروثة لديهم جي  ن التعبي  الجيئن باالضافة ال ذلك توجد عالقة بي 
  االيض االنزيمية. 

 
ي حقيقية النواة 

ي فن  Gene expression in eukaryotic cellsتنظيم التعبي  الجيئن

ي   Gene expression controlsأساليب السيطرة عىل التعبي  الجيئن

ي االستنساخ  ي آن واحد عي  عمليئر
ي تمتلكها معها فن إن خاليا الكائنات الحية ال تعي  عن الجينات أو الصفات الوراثية الئر

جمة ، وإنما  ي حسوالير
 DNAب حاجة الخلية لتلك المعلومات. وعموما يمكن تقسيم المعلومات الوراثية المخزنة فن

ن الكائنات الحية من حيث حاجة الخلية إليها وبا  : لتالي حاجتها للتعبي  عنها، إل مجموعتي 

ي يتم التعبي  عنها بصورة مستمرةا .1 المعلومات الوراثية المتعلقة بتخليق الرايبوسومات. وألن  ، مثل لمعلومات الئر
وتينات، عليه فإن استنساخ تلك المجموعة من  RNAال      الرايبوسومات تتألف من مجموعة من   RNAال      والي 

ي الخلية والتعبي  
وتينات ستبقر فن  حالة قائمة ومستمرة.  عن الجينات الخاصة بتلك الي 

. ذلك ألن الخلية ال تحتاج إل تلك مجموعة معلومات وراثية يتوقف التعبي  عنها عىل الحاجة الفعلية للخلية .2
ز الح ي مرحلة معينة من عمرها، لكونها معلومات تخص صفة أو حالة معينة، تي 

اجة إليها تحت المعلومات إال فن
من قبل الخلية حسب  switch off   تغلق أو  switch on ظروف بيئية بعينها، هذا أن الجينات يمكن أن تفتح

التعبي  عن األنزيمات المحللة للسكريات الثنائية مثال، مثل سكر الالكتوز، ال يتم . مثل حاجتها إل هذه الجينات
ي 
ي حالة احتواء الوسط الغذان 

ي أن المعلومات الخاصة بهذا اإلنزيم ال يتم دائما إال فن عىل هذا السكر. وهذا يعئن
ي الوسط مصدرة  استنساخها وترجمتها إال عند حاجة الخلية إليها. و 

هذه الحاجة تتحدد بوجود سكر الالكتوز فن
ها. وعند نفاذ هذا السكر من الوسط، تتوقف ا لخاليا تماما وحيدة للكاربون، أو مصدرا أكي  جاهزية للخاليا من غي 

ي إنتاج إنزيمات 
ي التعبي  عن معلومات وراثية أخرى تساعدها فن

عن إنتاج األنزيم المحلل لهذا السكر، وتسارع فن
ي توفي  مصدر كاربون آخر لها. 

 تخدم فن
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اتيجيات التحكم بالجينات  :إسير

ي الخلية وبمستويات
ن فن ي التحكم بنواتج ذلك الجي  ي تعئن هذه النواتج من الناحية الكمية.  السيطرة عىل التعبي  الجيئن

، تخضع الموازنة  ن ن معي  جمة من جي  ن ما يتكون بفعل االستنساخ والير ، أو كمية بروتي  ن وتي  ن ما من الي  إن كمية ناتج جي 
ن هما   : عاملي 

a)  ن وتي  / دقيقة) rate of synthesis معدالت تخليق ذلك الي  ن   (عدد جزيئات ناتج الجي 

b) تفككه معدالت تحلله أوrate of degradation  ( .)عدد الجزيئات المتحللة دقيقة  

ي تتواجد فيها  وتينات )اإلنزيمات المختلفة وعىل الظروف البيئية الئر وحالة الموازنة هذه تتوقف عىل الي 
ي حالة تماس مباشر مع البيئة كاألحياء المجهرية مثال. 

ي هي فن خاليا الكائنات الحية والسيما تلك الكائنات الئر
ي كل مرحلة من مراحل تكوين ذلك الناتج أثناء وعا

ي الخلية فن
ن ما فن دة ما يتم التحكم بمعدالت تخليق ناتج جي 

ي األمثلة اآلتية: 
. وكما هو موضح فن ي ن المعئن  التعبي  عنه، من قبل الجي 

ي أثناء عملي (mRNAال      : عند انخفاض عدد جزيئات المستنسخات )عدد جزيئات االستنساخ .1
ة المتكونة فن

ن سوف  تنخفض هي األخرى.  االستنساخ فإن كمية ناتج الجي 
ن  قبل أن تتم mRNAال      عند تحلل :   mRNA turnoverالوسيط RNAال      تحول  .2 ترجمته، فإن نواتج الجي 

ن هو من  إل  DNAال      ، الذي ينقل المعلومة الوراثية من mRNAال      سوف تكون معدومة، الن ناتج الجي 
 ومات للتعبي  عنها. الرايبوس

ي حقيقية mRNAال      المختلفة ومنها  RNAال      أن  :  mRNA Processing  الوسيط RNAال      معالجة   .3
، وفن

ي الخلية قبل ترجمته، كعملية
 وعملية Capping النواة تحديدا، تخضع لمجموعة من التحويرات فن

polyadenylation وعملية Splicing  ن أو أن التعبي   العمليات لسببفإذا ما تأخرت هذه فإن ناتج الجي 
ن سوف يتأخر هو اآلخر.   عن الجي 

جمة  .4 ي المقدمة منها  :  translation الير
ة من المكونات الخلوية وفن جمة مجموعة كبي  ي الير

تشارك فن
ي ترتبط  ى، الئر ه ، وإن أي طارئ يطرأ عىل أي من هذmRNAال      الرايبوسومات، بوحدتيها الصغرى والكي 

ن سوف يتأثر بمقدار تأثر عملية  جمة بمعئن أن التعبي  عن الجي  المكونات سوف ينعكس عىل شعة الير
جمة جراء هذا   .الطارئ الير

 

 :السيطرة الموجبة والسيطرة السالبة

ي حقيقية النواة أو بدانية النواة، ال تقوم عملها عىل نحو فعال، أو تتوقف  Promoters أن بعض الحفازات
سواء فن

وتينات المنشطةع ي حالة غياب بروتينات تعرف الي 
ن أو بعوامل االستنساخ  Activators ن أداء مهمتها تماما فن للجي 

ي تعمل عىل غلق الجينات وتوقف التعبي  عنها.  Repressors مقابل بروتينات منظمة أخرى تعرف بالكابحات  الئر
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ي بدائيات النواة 
ي فن  gene expression in prokaryotic cellsتنظيم التعبي  الجيئن

يا ي البكير
ي فن  :السيطرة عىل التعبي  الجيئن

يا بجيناتها، ال تلك الدرا ي تم استنباطها عن تحكم البكير ي أجراهتعود المعلومات الئر  جاكوبا سات المهمة الئر

Francois Jacob    ومونود Jacques monod   ي و
ت فن ي نشر والمتعلقة بكيفية استهالك سكر الالكتوز  1961الئر

يا  يا  E. coli  من قبل بكير ي وضع فرضية خاصة عن نظام أو آلية تنظيم استهالك هذا السكر من قبل تلك البكير  والئر
  . . وقد أثبتت الدراسات الالحقة صحة هذه الفرضية1965ناال عنه جائزة نوبل عام  نالذي، 

 

ون نظام ما هو   :  Operon)المشغل( أوبي 

ي  نظام
باالضافه إل منطقة  Structural Genes هي مجموعة جينات تركيبية و ، فقط بدائيات النواة يوجد فن

ون وحدة نسخ بحيث ان نسخة واحدة من تنظم عمل تلك الجينات.   regulator regionمنظمه ، ويعتي  االوبي 
mRNA  تحمل التتابعات او السالسل المرمزةCoding  .ون  لكل جينات االوبي 

 

 :   تنظیم استهالك الالكتوز 

ي يتألف
يا ي، و (الكلوکوز والكاالكتوز( من الالكتوز سكر ثنان  ستهالك الالكتوز كمصدر للكاربون والطاقة من قبل بكير

ي إل داخل الخلية، ومن ثم شطر هذه و القولون،  يا أوال نقل جزيئات الالكتوز من المحيط الخارج  ي عىل البكير
ينبعن

 . ي
ي وسط عند و الجزيئات إل وحداته األساسية من الكلوكوز والكاالكتوز بالتحلل المان 

نمو غياب سكر الالكتوز فن
يا القولون ي الخلية تكون متدنية. بكير

يا إل بيئة حاوية عىل هذا لكن ، فإن مستويات هذه األنزيمات فن عند نقل البكير
ي أن تخليق هذه األنزيمات، أي التعبي  عن الجينات المسؤولة ترتفع مستويات هذه األنزيماتفان  السكر، . وهذا يعئن

يا إل مثل هذا  ي تحفز إنتاج األنزيمات المسؤولة عن عنها، تتحفز بنقل البكير الوسط. وتسم المواد الخاضعة الئر
ن من هذه المواد، فتسم االنزيمات المستحثةا ، inducer تحليلها بالحاثة ي يتم إنتاجها بتحفي   ما األنزيمات الئر

induced enzymes  . 

 

ون الالكتوز  :  Lac Operon أوبي 

ي لسكر الالكتوز،  
ي التحلل المان 

  lacZ  ،lacY) :  هي ثالثةالجينات المسؤولة عن إنتاج األنزيمات الثالثة المشاركة فن
 ،lacA  ي الخلية. وألنها تمتلك حفازة واحدة( وهي

جم ال أنزيمات فعالة فن عليه  promoter جينات تستنسخ وتير
ي تحمل معلومة تخص عددا من  mRNAال      وتدىع جزيئات   mRNA  ال      فإنها تستنسخ ال جزيئة واحدة من  الئر

ن واحد،  جم إل أكي  من بروتي  ي تير ون mRNA  ب    الجينات المتجاورة والئر  (Polycistronic mRNA) متعدد السيسير

ن .  terminator وتنتهي عادة بمنهي واحد ن  lacZ والحفاز يقع قبل جي  وجميع هذه  .lacA أما المنهي فيقع بعد جي 
ون RNAال      األجزاء من   ) operon ) الحفاز والمنهي وما بينهما من الجينات الثالثة تدىع باألوبي 
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ون الالكتوز الذي يشتمل عىل الحفازم  والجينات الثالثة ومنطقة انهاء واستنساخoperator والمشغل promoter خطط ألوبي 

 

ون  : الالكتوز يحفز استنساخ األوبي 

ي تركيبه، يرتبط بهذا الموقع سكر الالكتوز نفسه. فعندما يتوفر 
ن الكابح باحتوائه عىل موقع ارتباط ثان فن ن بروتي  يتمي 

 ، ي
ي تركيبه الفراىعن

ا فن ي البيئة، فان عددا من جزيئاته شعان ما تدخل الخلية وترتبط بالكابح فيسبب تغيي 
هذا السكر فن

باالرتباط، وبحرية  RNAال      ل، فتصبح الفرصة مواتية أمام أنزيم بلمرة بحيث يغدو غي  ذي قدرة لالرتباط بالمشغ
ون  ون الالكتوز  -مطلقة، بالحفاز الخاص باألوبي  منه ومن ثم ترجمة المعلومات  mRNAال      واستنساخ  -أوبي 

واستغالله بالتالي مصدرة للكاربون ، ال األنزيمات الثالثة المسؤولة عن تحليل الالكتوز،  mRNAال      المحمولة عىل 
ي ان  والطاقة. مما  ي بيئة النمو هو الذي يحفز تخليق أنزيمات استهالك الالكتوزيعئن

 .جود الالكتوز فن

 
)بفعل ارتباط الالكتوز / اللوالكتوز( ال يتمكن من االرتباط بالمشغل فيغدو الطريق مفتوحة  inactive repressor كابح غي  فعال
ون الستنساخ الجينات الثالثة ضمن RNAال      أمام أنزيم بلمرة  ون الالكتوز. لذا فإن وجود الالكتوز سيساعد عىل تشغيل األوبي   .أوبي 

 

بتوفان   : Tryptophan Operonمشغل نظام الير

يا تضطر إل تعند  ي البيئة فإن البكير
بتوفان فن ي عي  مساره الخاص. ولما كانت خليق هذا عدم وجود الير الحامض األميئن

يحتوي اوبرون ، أنزيمات عليه البد أن يكون المجال مفتوحة لجينات هذه اإلنزيمات  جعملية التخليق تحتا 
 )rp A, Trp B, Trp C, Trp D, TrpET)على خمس جينات تركيبيه  (Tryptophan Operon) التربتوفان

بتوفان . الى تربتوفان  chorismate تشترك هذه الجينات الخمس في انتاج ثالث انزيمات تحول مركب ال وألن الير
ي الخلية بمستويات ضحلة، أو بكميات

غي  القادرة اي  ضئيلة، عليه فان الكابح يبقر عىل صورته غي  الفعالة يوجد فن
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ي  RNAال      لالرتباط بالمشغل. فيكون المجال مفتوحة إلنزيم بلمرة 
استنساخ جينات إنزيمات تخليق ب، من أن يمىصن

ي تزيد عن حاجة الخلية سيؤدي ال  بتوفان بالوفرة الئر بتوفان. عىل أن تخليق الير بتوفان. وهكذا سيتم تخليق الير الير
بتوفان. تنشيط الكابح واالستنهاض به لالر   تباط بالمشغل والحيلولة دون استمرار تكون الير

 
ي الخلية

بتوفان ووجود وفرة منه فن ي حالة غياب الير
بتوفان فن ون الير  .عمل أوبي 

 

ون الالكتوز  :الكلوكوز يكبح أوبي 

ون  ي التعبي  عن أوبي 
ي بيئة النمو ليس بالعامل الوحيد الذي يؤثر فن

الالكتوز ويتحكم به. إن وجود أو غياب الالكتوز فن
ي وسط يحتوي عىل الكلوكوز والالكتوز مع فإنها تسارع إل استهالك الكلوكوز 

يا القولون عند تنميتها فن فمعروف أن بكير
، تباد ي

يا إل استهالك الالكتوز من الوسط أوال. وإذ يستنفذ هذا المصدر الكاربونن . ونمط النمو من هذا النوع ر البكير
ي 
ي ضمنا أن األنزيمات المسؤولة عن استهالك الالكتوز ال يتم .  Diauxic growth الطوريدىع بالنمو ثنان  وهذا يعئن

ي الخلية عىل الرغم من احتواء الوسط عىل الالكتوز )إل جانب الكلوكوز(. أي أن اوبرون الالكتوز سوف 
تخليقها فن

استهالكا وهو الكلوكوز. تدىع هذه العملية  يبقر مغلقة وال يتم التعبي  عنه، طالما أن الوسط يحتوي عىل سكر أسهل
يعمل هذا النظام من ، و  catabolite repression  أو الكبح بالمواد األساس glucose effect بتأثي  الكلوكوز

ي   .التحكم بالتعبي  الجيئن

 

 :الكبح بالمواد األساس

ي تنظيم التعبي  عن الجينات بطريقة الكبح بالمواد األساس، برو 
ن يشارك فن لذي تمت اإلشارة اآخر غي  ذلك   منظمتي 

ون  ي موضوع او بي 
ن المنشط لاليض الهدمي  الالكتوز إليه بالكابح فن وتي   Catabolite activator protein . يسم الي 

(CAP)  ال     يوجد موقع عىل DNA ون الالكتوز، يطلق عليه موقع ارتباط الكاب وإل  (CAP site) األعىل من تیار أوبي 

ي  بيد أن
ن أحادي الفوسفات الحلقر وتن يرتبط بموقعه إال بوجود أدينوسي  وهو  cyclic AMP (cAMP) هذا الي 

ن الكاب ال يعد بحد ذاته فعاال، ، ب  AP cAMP إذ يكونان معا معقدة هو  ATP نیوکلیوتید محور من ، أن بروتي  ي معئن
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ي هذا التحوير عي  يمتلك قابلية االرتباط بالموقع المذكور، ما لم يتم تحويره بطريقة 
يضمن له هذه القابلية. ويأنر

ي به. من هنا تسمية الكاب أحيانا 
ن أحادي الفوسفات الحلقر ي  ارتباط ادينوسي 

ن الحلقر ن المنشط باألدينوسي  وتي   ، بالي 

.cAMP activator protein      

 

ات الجزيئية الطفرة الجينيىة   انواعها وفقا للتغي 

 Genetic Mutations الطفرات الوراثية

نقل المعلومات الوراثية وتوارثها من جيل إل آخر، هذا األمر بيعتمد بناء أي كائن جي عىل الدرجة العالية من الدقة 
ي دقة تضاعف المعلومات الوراثية المتمثلة بمادة 

ي دقة عملية االستنساخ  DNA ال     فن
ي معظم الكائنات الحية، وفن

فن
ن  ات وراثية عىل الكائنات الحية بي  جمة. ومع ذلك تطرأ تغيي  ن وعملية الير اتوأخر  حي  ي الغالب، ي . وهذه التغيي 

عد فن
ي تمتلكها الكائنات الحية محكومة  يطة أن تصبح الصفات الجديدة الئر مصدر قوة لها، لمواجهة التطور ومواكبته، شر

ن األفراد الذي ينتمون إل  ي تالحظ بي  ات الوراثية الئر نوع واحد، هو الطفرات الوراثية. بجيناتها. ومصدر تلك التغيي 
ي التغيي  أو التغي  ا  mature  نكلمة مشتقة م Mutation الطفرة ي تعئن ي ف. لالتينية الئر

ي أي تغيي  فن الطفرة تعئن
وجينية ي  تتابعات القواعد النيير

الكائنات الحية سواء انعكس هذا التغيي  عىل الطراز   DNA ال      النيوكليوتيدات( فن
ي 
ي الطراز الوران 

ي كامنة فن
سالالت ذات إنتاجية عالية من بعض أمكن عن طريق الطفرات استنباط و .المظهري أو بقر

ي مختلف المجاالت الصناعية والزراعية والطبية
 . المركبات المفيدة فن

 

ي 
وجينية فن    DNA ال     الطفرات عىل مستوى تتابعات القواعد النيير

وجينية أو نیوکلیوتید بقاعدة أخرى، وهي عىل  هي  :point mutation الطفرة الموضعية .1 استبدال قاعدة نيير
 : ن  نوعي 

a) اإلحالل Transition  وجينية من فئة معينة )بريميدين أو بيورين( محل قاعدة وهي إحالل قاعدة نيير
وجينية من الفئة نفسها.   نيير

b) أو تحوال االً استبد Transversion  ، وجينية من فئة معينة بأخرى من فئة أخرى أو  هي استبدال قاعدة نيير
، طفرات تعرف بالصامتة والخاطئة والتوقف. وتنتج  تحولها من فئة إل أخرى ن  .عنها، وعىل مستوى الجي 
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   Transversions واالستبدال )التحول( Transitions شكل  طفرات اإلحالل

 

وجينية من حذإضافة أو هي :  deletion and insertion واإلضافة لحذفا .2 ف أي عدد من القواعد النيير
ي 
 .وتنتج عنها طفرات نسق القراءة ،  DNAال      تتابعات القواعد فن

ي جزء من  inversion االنقالب .3
ن وإعادة بالمزدوج من مكان عن و   DNAال      ويقصد به حدوث قطع فن طول معي 

تيب( معاكس DNAب     ارتباط هذه القطعة  ي موضع آخر وبصورة مقلوبة اي بتتابع )بير
 reverse ثانية ولكن فن

orientation  . 

 

ن الطفرات عىل    مستوى الجي 

ي نفسه هو  :  Silent mutation الطفرة الصامتة .1   إحالل أو استبدال شفرة وراثية بأخرى تشفران للحامض األميئن
ي لها أكي  من شفرة وراثية. وال تسو  ي األحماض األمينية الئر

ن لذلك ال تالحظ فن ي ناتج الجي 
ا فن يمكن بب تغيي 

ن المطفر، ومقارنتها مع تتابعات القواعد تشخيصها إال بدليل تتابعات القواعد  وجينية للجي  وجينية النيير  النير
ن غي  المطفر.   للجي 

ي : Missense mutation   الطفرة الخاطئة .2
وجينية فن ي تتابع القواعد النيير

 ، بحيث يسبب تحول  DNAال      تغي  فن
، إل شفرة أخر  ن ي معي  ي شفرة وراثية ترمز لحامض أميئن

ي آخر. واعتمادا عىل طبيعة الحامض مترمز لحامض أ ىفن يئن
، قد يكون تأثي  هذا النوع من الطفرات ن وتي  ي الي 

ذا حل حامض : ا acceptance  مقبوال  : الجديد وموقعه فن
كيب والوظيفة ن من حيث الير وتي  ي الي 

ي محل آخر دون أن يؤثر ذلك فن  partially مقبوال جزئيا . أميئن

acceptance   :  ي ا ن أو وظيفته، أو كليهما ، غدت الطفرة كان الحامض األميئن وتي  ي تركيب الي 
لمستبدل ذا تأثي  فن

ي 
 األنزيم يفقد كامل فعاليته.  اذا  ، اعتمادا عىل شدة التأثي    unaccep - tance غي  مقبول. مقبولة عىل نحو جزن 

ي هي تحول شفرة وراثية اعتيادية إل شفرة التوقف أو : Nonsense mutation طفرة التوقف .3  االنتهاء و الئر

ATC و ATT و ACT  ال      عىل جزيئةDNA ويقابلها UAG و UAA  و UGA  ال      عىلmRNA  هذه . وعىل التوالي
أو بروتينات أو ببتيدات متعددة  premature الطفرات تؤدي إل تكوين بروتينات غي  ناضجة أو غي  كاملة
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ي موضع من 
جمة فن جمة عند شفرات التوقف  mRNAال      مبتورة إذ تتوقف الير قبل الموضع المحدد لتوقف الير

 المقررة. 
وجينية :   Frame shift mutation طفرة انحراف نسق القراءة   .4 وهي طفرة ناتجة عن إضافة أو حذف قاعدة نيير

جم بصور مختلفة وحسب DNAال      واحدة أو أكي  من جزيئة  ن المير وتي  القاعدة . تنعكس هذه الطفرة عىل الي 
ن  ي قراءة الجي 

وجينية متتالية ال يؤثر فن المضافة أو المحذوفة، وعددها ونوعها . فإضافة أو حذف ثالث قواعد نيير
ه  بكامله، وإنما يؤدي إل فقدان أو زيادة شفرة واحدة أو مجموعة من الشفرات الوراثية محدودة، عليه فأن تأثي 

حول شفرة اعتيادية إل شفرة انتهاء أو العكس. وقد تظهر قد تسبب اإلضافة أو الحذف ت.  سيكون محدودة
ي أثناء تضاعف 

عند وجود تتابعات من القواعد مكررة، تتخط أنزيمات  DNAال      طفرات انحراف نسق القراءة فن
ي   DNA   DNA polymeraseال       بلمرة

ي حذف قاعدة وأكي  من هذه القواعد المكررة فن
بعضها، فتتسبب فن

يط  ي عملية التضاعف عىل نسقالشر
 النامي وبآليات متعددة. تظهر آثار اإلضافة أو الحذف الناتج عن األخطاء فن

ي الجولة التالية من التضاعف. القراءة 
 فن

 

 :  Induced mutations الطفرات المستحدثة

ي ال تحدث بصورة تلقائية أو غي  معروفة السبب بل هي ناشئة عن عوامل  معروفة مثل العوامل وهي الطفرات الئر

ها  يائية والحياتية وغي  ن  . الكيميائية والفي 

 

 Physical mutagens استحداث الطفرات بواسطة االشعاع

ي عام 
ي  1928ظهرت اول الدراسات حول هذا النوع من الطفرات فن

عندما قدم مولر اول دليل عىل دور اشعة اكس فن

ات الدروسوفيال .  ي حشر
ال يقتض ظهور او زيادة معدل الطفرات الوراثية عىل التعرض و احداث الطفرات المستحدثة فن

اما واالشعة الكونية تؤدي كة مثل بيتا والفا و نألشعة اكس بل وجد بأن األشعة الفوق بنفسجية واالشعاعات المؤي

يائية االشعاعية . أيضا إل ظهور الطفرات الوراثية ن ي أجريت عىل تأثي  العوامل الفي  لقد اوضحت جميع الدراسات الئر

ن معدل الطفرات وجرعة اإلشعاع . كما ال تعطي  بأن تأثي  االشعاع يعتمد عىل جرعته وان هناك تناسبا طرديا بي 

ي الكروموسوم ا
تمكن هذه و لواحد. الجرعات العالية من االشعاع العالقة الطردية بسبب حدوث اكي  من طفرة فن

ونية لها.  االشعاعات بسبب الطاقة العالية لها من النفوذ عي  االنسجة بسهولة مسببة تأين الذرات برفع الطاقة الكير

ك هذه اإلشعاعات عىل طول طریق مرورها جذورا حرة ذات شحنات مختلفة تعمل عىل تنشيط تفاعالت كيميائية  تير

 . اثيةمعينة مؤدية إل ظهور الطفرات الور 

Physical mutagens (X-rays, Gamma-rays, UV radiations, β-raditions, Neutrons) 
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   Chemical mutagens المواد الكيميائيةبعض استحداث الطفرات بواسطة 

ي البيئة 
ا فن ي أحداث الطفرات الوراثية ذلك لكونها متوفرة كثي 

اكي  من تعتي  المواد الكيميائية من أكي  المواد اهمية فن

ها بية والمبيدات وغي  يائية المطفرة وبأشكال مختلفة کاالصباغ وحافظات األغذية ومخصبات الير ن  العوامل الفي 

ن . ي عفن الخي 
اكتشفت أهمية المواد الكيميائية كمطفرات منذ ثالثينات هذا القرن . اذ اكتشفت طفرات وراثية فن

ي الذي ينمو عليه الفطر. كما لوحظ زيادة )النيوروسبورا( نتجية اضافة مركبات مؤكسدة عضوية 
للوسط الغذان 

ن  ن عند تشبعها بمواد متفلورة مثل الفلورسي  يا وعفن الخي  ي حبوب لقاح نبات حنك السبع والبكير
معدالت الطفرة فن

وزين ثم تعريضها للضوء االعتيادي   .واالريي 

وز  ن  2HNOمجموعة من المواد الكيمياوية مثل حامض النير ومجموعة من المركبات  OH2NHوهايدروكسيل امي 

 . واستعمال الحرارة  Alkylating agentsتعرف بالعوامل االيكايلية

 

 

 

https://classroom.google.com/c/MTI1MzIyOTcxNjJa
https://classroom.google.com/c/MTI1MzIyOTcxNjJa
https://classroom.google.com/c/MTI1MzIyOTcxNjJa


 Dr. Arshad Naji Alhasnawi /  قسم علوم الحياة                       كلية التربية للعلوم الصرفة/ جامعة المثنى                                Geneticsعلم الوراثة  

91 

https://classroom.google.com/c/MTI1MzIyOTcxNjJa: Dr. Arhsad Class 

 

 

 

 

https://classroom.google.com/c/MTI1MzIyOTcxNjJa
https://classroom.google.com/c/MTI1MzIyOTcxNjJa
https://classroom.google.com/c/MTI1MzIyOTcxNjJa


 Dr. Arshad Naji Alhasnawi /  قسم علوم الحياة                       كلية التربية للعلوم الصرفة/ جامعة المثنى                                Geneticsعلم الوراثة  

92 

https://classroom.google.com/c/MTI1MzIyOTcxNjJa: Dr. Arhsad Class 

 

ي ال 
ر فن    Transposable elements، الجينات القافزة  DNAانظمة اصالح الضن

ار الحامض النووي   DNA repair إصالح أضن

ي تؤدي إل ظهور الطفرات الوراثية فانها تقوم باصالح معظم هذه  نظرا لتعرض الخاليا للعديد من العوامل الئر

 
 
  الطفرات وتمتلك لذلك جهازا انزيميا

 
ي وبلمرة ال خاصا  DNA يتألف باألساس من انزيمات الهدم الداخىلي والخارج 

ها  . واللحام وغي 

ي يسببها تعرض الجلد إل األشعة الفوق بنفسجية الموجودة ضمن اشعة الشمس لوال وجود  ار الئر ويمكن تصور االضن

ق الطبقات DNAمثل جهاز تصليح الحامض النووي  ي تخير العلوية من الجلد تؤدي  . فاألشعة فوق البنفسجية الئر

ميدين وتتكون نتيجة لذلك اآلالف من الدايمرات ويقوم نظام اصالح  ي لقواعد البي 
ي کيميان 

إل حصول اتحاد ضون 

 Xeroderma Pigmentosum يفتقد مرضن الجفاف الجلدي الحامض النووي االنزيمي بالتخلص منها جميعا. 

 ا بااللتهابات الجلدية وخصوصا شطان الجلد. لنظام اإلصالح هذا . لذلك فانهم يصابون غالب

 

ار الحامض النووي  : أليات إصالح اضن

ك فيها انواع مختلفة  ار يشير ار الوراثية فان هناك عدة طرق الصالح هذه االضن نظرا الختالف اليات حصول االضن

 . من االنزيمات

 :االن أربعة انظمة من هذه اتفاعالت هي يتم اصالح الحامض النووي عن طريق تفاعالت كيميائية مختلفة وتعرف 

 Photoreactivation repairتفاعل التنشيط الضون    .1

 Excision repairاالستئصال    .2

 Chemical groups removingازالة المجاميع الكيميائية    .3

 Recombinatational repairاصالح الحامض النووي لالتحادات الجديدة  .4

 

ن من  وجينيةإزالة مجموعة األمي   Deamination of bases القواعد النيير

ي تركيب 
وجينية فن ي بعض القواعد النيير

ن الموجودة فن اع مجموعة األمي  ن ار األكي  شيوعا، ويقصد بها انير وهي من األضن
 ، إما بصورة ذاتية، أو بفعل عوامل كيميائية، وتحولها إل ما تعرف بمشتقات القواعد.  C, G , A وهي  DNAال      

ن يتحول إل ن  hypoxanthine (Hx)  فاألدني  ن إل و ،  xanthine إل والكواني  إن هذه التحوالت  uracil السايتوسي 
ن سوف يزدوج معmispairing ينجم عنها ارتباطات أو ازدواجيات خاطئة ن الناتج عن األدني  بدال  C ، فالهيبوزانثي 

   G بدال عن A يزدوج مع C واليوراسیل الناتج من T من
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ي 
ي خاليا الكائنات الحية، والسيما فن

ن فن اع مجموعة األمي  ن رة جراء إنير يتم إصالح الطفرات الناتجة عن القواعد المتضن
يا، عن طريق أنزيمات عىل درجة عالية من التخصص تدىع ب ي تزيل القواعد  DNA - N - glycosylases البكير الئر

ن هذه القواعد والسكر. بكش اآلضة الكاليكوسيد U , X , Hx الشاذة الجديدة  ية بي 

 
ن )اوبفعل عواملشكل   ة )مطفرة( بفعل عملية إزالة األمي  وجينية متغي  أخرى( بوساطة مجموعة أنزيمات  إصالح قاعدة نيير

 .متخصصة
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ن الفعال ار الناجمة عن األوكسجي    Damage due to reactive 0xygen األضن

ي ) ن الجزيئ  ن المتمثلة بجذور فوق ( ال يسبب 02رغم أن األوكسجي  رة للدنا، اال أن األشكال الفعالة األوكسجي  ضن
ن  ن  super oxide radicals(02) األوكسجي  وكسيد الهيدروجي   ( OH) وجذور الهيدروكسيل H2O2 وبي 

hydroxyl radicals   ي
، تعد من مسببات الطفرات المهمة فن ي ن الجزيئ  ونات أكي  من األوكسجي  ي تمتلك الكير والئر

، أو أنها تتكون حياة ال ي
ي أثناء التنفس الهوان 

كائنات الحية. وتتكون الجزيئات الفعالة هذه من قبل السايتوکرومات فن
ي أثناء عملية إزالة السمية

ي الكبد. وقد تتكون بتأثي  من بعض الكيمياويات المستخدمة كمبيدات  detoxification فن
فن

ها عىل الدنا وإنما يتخط ي عد من المكونات والجزيئات الخلوية کالمواد األدغال. وال يقتض تأثي 
 ذلك، فتؤثر فن

ي األحياء الهوائية إال أن األشعة فوق البنفسجية تعد من العوامل المحفزة 
الدهنية. ورغم أنها تتكون بشكل طبيعي فن

. وقد تمكنت األحياء الهوائية، ومنها بعض أنواع البكير  ي الخلية بشكل غي  طبيعي
يا من أن تطور عىل زيادة نسبتها فن

 وسائل ألزالتها، إذ تقوم بتخليق أنزيمات تزيل أثر العام لهذه المركبات قبل وقوعها منها أنزيم

.superoxide dismutase, caidlase, peroxide reductase 

 
ن  شكل دور  ار الناجمة عن األشكال الفعالة لألوكسجي  ي إصالح األضن

ي تشارك فن  Reactive oxygen speciesنواتج الجينات الئر

(ROS)  ي المخطط للمركب
ن  ocoG-8وقد استشدفن ي ال االسفل( كما يالحظ ان بروتي  ن كمثال )الشكل الجانئ  الناتج عن الكواني 

MutT  8يقوم بتحويل-oxoGTP  8ال-oxoGMP       ي ال
 DNAلمنع اندماجه فن

 

 

https://classroom.google.com/c/MTI1MzIyOTcxNjJa
https://classroom.google.com/c/MTI1MzIyOTcxNjJa
https://classroom.google.com/c/MTI1MzIyOTcxNjJa


 Dr. Arshad Naji Alhasnawi /  قسم علوم الحياة                       كلية التربية للعلوم الصرفة/ جامعة المثنى                                Geneticsعلم الوراثة  

95 

https://classroom.google.com/c/MTI1MzIyOTcxNjJa: Dr. Arhsad Class 

 

ي ال 
ر فن   DNAانظمة اصالح الضن

متخصصة لحالة معينة من حاالت الطفرات المختلفة، تقوم بمعالجة تلك الحاالت بغض النظر عن  ثمة نظم غي 
ي المزدوج 

ي الشكل الحلزونن
مسبباتها. وغالبا ما تميل هذه األنظمة إل تشخيص الحالة من خالل التشوه الحاصل فن

ر المسبب لDNAلل       ي ، مهما كان بسيطأ، ثم يباشر بإصالح الضن
ذلك التشوه، والذي ينتج عن حاالت متعددة، فن

 .مقدمتها االزدواجات الخاطئة

  Methyl directed mismatch repair إصالح االزدواج الخاط  الموجه بالمثيل :1

ي اإلصالح من هذا النوع، نواتج عدد من الجينات وهي 
وقد تم االستدالل عىل أن  mutS, mutL , mutH , يشارك فن

ي عملية نواتج هذه 
 ح، من خالل الطفرات الحاصلة فيها. ال ص اال الجينات تساهم مجتمعة فن

 post - replication and recombination repair االصالح ما بعد التضاعف واإلصالح بإعادة اإلتحاد  . 2

ي تصيب  ار الئر ي تم التنويه عنها حئر اآلن، تقوم بتصحيح األضن وإصالحها عىل  DNA     الجميع أنظمة اإلصالح الئر
ار  ار دون إصالحها بالشكل المطلوب. فاألضن نحو تام. إال أن هناك طريقتان ال توفران للخلية غي  الحماية من األضن

ي تضاعف 
وتكاثر الخلية، وإن كانت ستؤخرهما بعض الوقت. واحدى  DNA ل      ايتم تجاوزها بطريقة دون أن تؤثر فن

ن هي الطريقة ، وتسم اإلصالح ما بعد التضاعف، ألنه يبدأ بعد أن تتجاوز شوكة التضاعف المنطقة  ن الطريقتي  هاتي 
رة من  ن بأنظمتها األنزيمية الخاDNA ل      االمتضن صة بإعادة . وقد تسم اإلصالح بإعادة االتحاد، ألن الخلية تستعي 

ي عملية اإلصالح. 
 اإلتحاد فن

 : SOS systemنظام النجدة  -3

ار، أو التقليل  DNA ل      اإن ما تصيب  ار قد الحافز األول للتعبي  عن الجينات المسؤولة عن إصالح تلك األضن من األضن
ار عىل نحو  ي أعاله، فإن نواتج تلك الجينات إما تعمل عىل إصالح األضن

اتها إل الحدود الدنيا. وكما رأينا فن من تأثي 
ي تقع عىل  ار القاسية الئر بمعالجة مبتورة. واإلصالح بنظام النجدة واحدة  DNAل       اتام، أو أنها تنقذ الخلية من األضن

وتينات واألنزيمات تحددها بعض  SOS responseمنها، والذي يسم أحيانا با  ة من الي  ويتضمن مجموعة كبي 
 
 
ن بروتينا   المراجع العلمية بأربعي 

 
 . وأنزيما

 

 Transposable elementsالجينات القافزة 

ي الجزيئة نفسها او ال جزيئة اخرى  DNA قطع من 
يمكن ان تتحرك من موقع من الحامض النووي ال موقع اخر فن

 Generalized ، وتحدث بطريقة غي  معتمدة عىل التأشب العامTransposition بعملية تسم القفز

recombination  ي مختلف األحياء سواء بدائية النواة او حقيقة النواة المجهرية او االحياء الراقية. تتكون
وتوجد فن

وجينية )عدة كيلوات( ال حجم ا  ، وتحوي المعلومات القافزات او الجينات القافزة من عدد من القواعد النير كي 
 .   Insertion mutations الالزمة لتحركها من موقع ال اخر. وبذلك تعد من المسببات لطفرات االقحام

ة منها     Insertion (IS) زوج من القواعد تعرف بعناض االقحام او تواليات االقحام 4000 -1500والعناض القصي 
sequences  ي تولد أغلبية طفرات يا تحوي عىلوهي الئر ، وكذلك توجد عىل البالزميدات  IS  االقحام، واغلب البكير

ي تكوين سالالت
ي تضاعفها عىل  .Hfr وتكون مهمة فن

و القافزات ال تحوي عىل نقاط اصل لتضاعفها وانما تعتمد فن
 .المتضاعف الذي توجد فيه
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ي إعادة 
ترتيب جينوم الكائن الحي ولذلك فهي تؤدي تعد القافزات عناض وراثية مهمة ألنها تسبب الطفرات وتشارك فن

ي داخل تسلسل 
ي مثال. اذ ان اقحام القافزات فن ي المجموع البكتي 

ي انتشارها فن
ال اكتساب جينات جديدة وتساعد فن

ي عمليات الحذف، او تضاعف الجينات وكذلك انقالب 
ن المستهدف يؤدي ال تعطيله، اضافة ال انها تساهم فن الجي 

ي دمج المتضاعفات، وتساهDNA قطع
 .م فن

ورية لعملية لقفزة بإنتاج انزيم القفزة كة فكل قافز يشفر لوظائف ضن ي بعض الصفات المشير
ك القافزات فن  وتشير

Transposoase  ي نهاية العنض القافز. والمالحظ ان بعض القافزات يمكن ان تقحم
يتداخل مع توالي خاص فن

ي اي توالي من
ن ان البDNA نفسها فن ي حي 

ي مواقع محددة وتظهر تخصص صارم باتجاه ، فن
عض االخر يقحم نفسه فن

 الهدف. 

ي الهندسة الوراثية وألغراض مختلفة ولكن عماد استعمالها هو حملها لصفة المقاومة 
ة فن وتستعمل القافزات بكي 

ي تكون بمثابة واسمة وراثية   واضحة ويسهل الكشف عنها.  Genetic markerللمضادات الحيوية الئر

ن منهاتتم   : عملية القفز بطريقتي 

ي الموقع المستهدف .1
ن من الخلية الواهبة يليه عملية اقحام فن  .قفز دون تضاعف اذ يستأصل القافز من موقع معي 

ي الخاليا الواهبة ثم تنقل نسخة منه ال الموقع المستهدف ا .2
لقفز المتضاعف وفيه تتم عملية مضاعفة القافز فن

ي هذا انزيم
. ويعتقد ان القطعة المستهدفة  Resolvase ويساعد فن ن ي موقع معي 

ي ارتباط القافز فن
الذي يساعد فن

طة المفردة ثم حدوث االقحام  .تنفلق بشكل غي  متناظر تليها عملية تخليق إلكمال االشر

 
ييوضح الشكل  ي الكروموسوم البكتي 

 اقحام القافزات المختلفة فن
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ن )الجينوم( ن والمجي   :الجي 

ن  ي توفر معلومة، أو جانبا من معلومة متعلقة لصفة وراثية  gene الجي  أو المورث هو الوحدة الوراثية األساسية الئر

ي تنظيم عمل جينات أخرى والتحكم بآلية التعبي  عنها، دون أن تكون له عالقة 
بعينها. وقد يساهم بعض الجينات فن

ي إظهار الصفات الوراثية. وعىل هذا األساس
ة فن   .، أي أساس العمل و الوظيفةمباشر

ن بقولنا أنه : عبارة عن وحدة وراثية واحدة، يتطلب منا العودة إل  أن الفهم األوسع للوصف الذي أدرجناه عن الجي 

،  DNA واإلمعان فيها مرة أخرى. فجزيئة DNA جزيئة ن ن من النيوكليوتيدات المتعددة، متقابلي  يطي  تتألف من شر

ي االتجاه. وال
ن فن ي تركيبها، عليه يمكن متعاكسي 

وجينية الداخلة فن ي القاعدة النيير
ن النيوكليوتيدات تختلف عن بعضها فن

ن  DNA القول اختصارا ، أن ء ثمي  ي
وجينية والحقيقة أن ال سر ن من القواعد النيير غي  هذه  DNA تتألف من سلسلتي 

 .القواعد وتتابعاتها

وجينية ، تشفر لألنواع الثالثة من فالجينات ليست إآل تتابعات من القواعد النيير ن يطي   DNA بأطوال معينة وعىل الشر

ن ملحقاته. وهذه  ي عملياتها الحيوية المتنوعة. ولكل جي 
ي تحتاجها الخلية فن وتينات واألنزيمات المختلفة الئر وللي 

وجينية لل وجينية، تسبق تتابعات القوام النيير ن وتليها، الملحقات األخرى، عبارة عن تتابعات من القواعد النيير جي 

ي تليها فتوعز لهذه  ن بالدنا. أما الئر ن منها، تضمن ارتباط األنزيمات المسوولة عن استنساخ الجي  ي تسبق الجي  فالئر

ن وحده، وإنما تتضمن جزءا من هذه  األنزيمات بإنهاء عملية االستنساخ عىل أن عملية االستنساخ ال تشمل الجي 

. وهذه التتابعا ن ، مهمة لضمان الخطوة التالية للتعبي  عن الصفة التتابعات الملحقة بالجي  ن ي تستنسخ مع الجي  ت الئر

وجينية عىل الدنا،  ي أن جميع تلك التتابعات من القواعد النيير جمة. وهذا يعئن ، وهي خطوة الير ن المحمولة عىل الجي 

، لذلك تسم بمناطق تنظيمية ن ي تنظيم عمل الجي 
، تفيد فن ن ي أسميناها بملحقات الجي   regulatory regions والئر

ن قد يفيد أحيانا، تتابعات  . ، أي معه. عليه فإن مصطلح الجي  ن عىل أن هذه المناطق أحيانا قد تحسب عىل الجي 

ن مع ملحقاته، وليس وحده وجينية للجي   .القواعد النيير

ن الجينات وملحقاتها عىل الدنا، فواصل تعرف ب جم  intergenic regions وتوجد بي  وال تحمل ال تستنسخ وال تير

ي دنا بدائية النواة. بل 
ي تنظيم عمل الجينات. ومثل هذه الفواصل معدومة فن

أية معلومة وراثية تعي  عنها، وال تفيد فن

اصة من الجينات، يتم  ابطة ومير ي بها مجاميع مير ي بدائية النواة توجد عىل شكل عناقيد، ونعئن
أن معظم الجينات فن

ي تنظيم عملها. وتدىع العناقيد الجينية من هذا النوع التعبي  عنها معا، وتمتلك ملحقات مشير 
كة وموحدة، تتحكم فن

ون ي آن واحد.  mRNA والذي يستنسخ إل جزيئة واحدة من operon باألوبي 
ي تحملها فن ، يتم ترجمة الجينات الئر
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ي سلسلة من التفاعالت المتتالية المكملة لبعضها، وهذا 
ي الخلية فن

ك فن ي  ونواتج هذه الجينات تشير
هو السبب فن

 .وجودها معا عىل الدنا

جم، أي أن التعبي  عنها يقتض عىل خطوة واحدة، وهي خطوة االستنساخ،  ومن الجينات ما تستنسخ فقط، وال تير

ن اتخاذها  ومستنسخات هذه الجينات تخضع، داخل الخلية، إل مجموعة من المعالجات والتحويرات، لغرض تأمي 

ي تكون معها، فعا لة ، مؤهلة ألداء دورها. مثل مستنسخات الجينات المسؤولة عن إنتاج األنواع المختلفة الصيغة الئر

 .rRNA و tRNA من

ي حقيقية النواة أكي  من بدائية النواة. والسيما 
ي تالحظ فن والواقع أن معالجة الجينات بعد االستنساخ، من الحاالت الئر

ي تخص  نواة تحتوي عىل قطع من الدنا غي  المشفرةإذ أن جينات حقيقية ال mRNA تلك المعالجات الئر

non - coding DNA.  وجينية يتم استنساخها، كجزء من الجينات، لكنها شعان ما وهي ساعات من القواعد النيير

جمتها. وتسم هذه القطع من الدنا، أو تلك التتابعات من القواعد  وع بير تستأصل من المستنسخات، قبل الشر

وجينية، بالدخال  جم، وتسم  introns ءالنيير ي تير ، والئر ن وجينية من الجي  ا عن تتابعات القواعد النيير ن ، تميي 

 .exons باإلكسونات

ي التعبي  عن الصفات الوراثية 
ي ال تشارك فن ي حقيقية النواة تحتوي عىل عدد من التتابعات الئر

ن أن الدنا فن مما سبق يتبي 

ن الجي ي تنظيم عملها، كتلك الفواصل بي 
ونات الموجودة ضمن الجينات نفسها. وهذا هو وال تسهم فن نات، و اإلنير

ي بدائية النواة. ويسم مجمل الجينات 
ي حقيقية النواة أطول بكثي  مقارنة مع الدنا فن

ي تفشكون الدنا فن أحد األسباب الئر

ن أو الجينوم ي المادة الوراثية للكائنات الحية بالمجي 
ة عىل حجم ، وقد تطلق هذه التسمي genome الموجودة فن

 .المادة الوراثية، أو الدنا

ي بدائية النواة بنسخة واحدة، غي  إن حقيقية النواة، من الفطريات 
ي الفايروسات وفن

ورغم أن الجينات توجد فن

ي تنتظم عىل صورة  ي تمتلكها، والئر ي جزيئات الدنا الئر
ن فن ن من كل جي  والنباتات والحيوانات، تحتوي عىل نسختي 

 .الكروموسومات

 

 ع الجينات ووظائفهاأنوا 

ن مسؤول عن بناء متعدد الببتيد واحد. فعندما يحتاج الجسم إل منتج  polypeptide تشي  الدراسات إل أن كل جي 

يطي ال ن فان شر ن معي  ن ينفصالن عن بعضهما طولية ثم تبئن جديلة أو خيط مفرد  DNA جي  الحاوي عىل هذه الجي 

ألنه ينتقل فيما  mRNA بالحامض النووي الرايبوزي المرسال RNA ويدىع هذا الخيط المفرد من ال RNA من ال
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حيث ينقل  ribosomes المدعوة بالرايبوسومات organelles بعد من النواة إل السايتوبالزم ومن ثم إل العضيات

وتينات. وهناك نمط ثان من ال  tRNA هو الحامض النووي الرايبوزي الناقل RNA المعلومات الالزمة لتصنيع الي 

ألنه يتحد مع أحد األحماض األمينية ليوصله إل الرايبوسوم . وتنتظم مجموعة من النيوكليوتيدات مع سلسلة من 

وتينات من سلسلة أو من سالسل من متعدد البتيد  األحماض األمينية لتشكل سلسلة من عديد الببتيد، وتتشكل الي 

ن بفرضية  ابطة. وتدىع فرضية تخصص الجي  ن وا»المير وأظهرت التجارب أن العديد من «. حد لمتعبد ببتيد واحدجي 

ي خلية ما قد تبقر غي  فعالة
ن يمكن تشغيله أو  inactive الجينات فن معظم الوقت أو كله. كما أظهرت أن أي جي 

يا ثالثة أن ي البكير
يا . وقد ظهر أن فن ي البكير

ي أي لحظة. وقد درست هذه الظاهرة من تفعيله أو تعطيله فن
ماط تعطيله فن

 :من الجينات

  structural genes الجينات البنائية -١

  operator genes الجينات الفعالة 

     regulator genesالجينات المنظمة  

 

 Gene (DNA) Cloning   الكلونة الجينية

ي عدة خطوات DNA هي التقنية المستخدمة للحصول عىل ال 
 :المعاد صياغته وتتم فن

ن  .1  . (DNA) عزل الجي 

ن  DNA إدخال قطعة من ال  .2 ي ناقل الكلونة ligase المطلوب كلونته وتلصق بإنزيممحتوية عىل الجي 
 فن

cloning vector . 

ية مثال( ب .3 ن  DNA + الناقل DNA ) المعاد صياغته DNA تحول الخلية المضيفة )البكتي   .الجي 

ي ستستضيف .4  . recombinant DNA المعاد صياغته DNA إنتخاب الخاليا المضيفة الئر

5. ) ن ن المطلوب )ناتج الجي  وتي  ي تنتج الي  ي تستضيف المعاد صياغته أو الئر  .تقييم الخاليا الئر
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 المصادر العربية
  ، ن الفيصل   .االهلية  الوراثة الجزيئية ، عبد الحسي 

 القاهرة ، ن للطباعة والنشر نيويورك -السيتولوجيا والوراثة السيتولوجية ، كارل ب. سوانسون ، مؤسسة فرانكلي 
. 

  دار الحرية للطباعة ، بغداد ، ي ي علم الوراثة ، عبد االله صادق الكويئر
 .نظرات فن

  ن  .الفيصل ، المملكة االردنية الهاشمية ، عمان ، الطبعة االول  الوراثة العامة ، عبد الحسي 

  ، جامعة االسكندرية،  محمد عبد الباعث الصيحاساسيات علم الوراثة . 

 حلب -اساسيات الوراثة الطبية ، عىلي شيو ، شعاع للنشر والعلوم  ، الطبعة االول ، سوريا. 

  التواب ، المكتبة االكاديمية  ، مض  البيولوجيا الجزيئية للجينوم ، فتحي محمد عبد. 

  ي ، المكتبة االكاديمية ، القاهرة ي المعلومات الحيوية والجينوم ، احمد منصور الزهي 
 .مض –مقدمة فن

  ، ي ، مات ريدلي ، ترجمة : مصطقن ابراهيم فهمي ، مطابع السياسة ة الذاتية للتنوع البشر الجينوم ، السي 
 .الكويت 

  وت ، لبنان الحياة وعلم الور  .اثة ، عازي تدمري و نشين بيسار تدمري ، االكاديمية  ، الطبعة االول ، بي 

  الخلية والوراثة ، المسار العمىلي ، نظمي خليل ابو العطا موس ، عبد القادر يوسف جمال الدين ، خلود
ي هاشم السادة ، الطبعة الثالثة ، البحرين 

ي و تهانن  .يوسف بوجي 

 كي ن الفيصلب الدقيق والوظائف ، الخلية ، الير ، االهلية للنشر والتوزي    ع ، الطبعة االول  ، لبنان  عبد الحسي 
. 

  ي ، الطبعة االول   .الوراثة مالها وما عليها ، شيخة سالم العريض ، دار الحرف العرن 

  حول هندسة الوراثة وعلم االستنساخ ، محمد صالح المحب. 

  ي ، محمد سامر ان  دليل التقانة الحيوية والهندسة الوراثية ، رولف د. شميد ، ترجمة : نجم الدين جميل الشر
  الرفاىعي ، و انطونيوس الداود 

  ة للنشر والتوزي    ع ، الطبعة السادسة  ، عمان  االردن .  –علم الوراثة ، مكرم ضياء شكارة ، دار المسي 

 ي المعلومات الحيوية والجي
ي ، المكتبة االكاديمية ، القاهرة مقدمة فن  مض .  –نومية ، احمد منصور الزهي 

  . ن مغي  الربيعي  مدخل ال علم الوراثة ، عباس حسي 

  . الهندسة الوراثية ، حمزة غالب البكري ، جامعة بغداد 

  ي ، الطبعة االول ، الهيئة ي التقنية الحيوية ، محمود محمد رفعت و سعد بن عايض العتيئ 
المضية مقدمة فن

 العامة لدار الكتب والوثائق القومية ، مض . 

  ي علم الوراثة والهندسة الوراثية ، الجزء النظري ، كلية الزراعة
 جامعة القاهرة ، مض.  –مقدمة فن

 وق  ، الطبعة االول ، عمان ن الفيصل ، دار الشر  االردن .  -الهندسة الوراثية ، عبد الحسي 

  عبد العزيز الكريم . التوائم ولغز التشابه ، صالح 

  ن ، كلية الزراعة ي وراثة العشائر والوراثة الكمية ، هاشم احمد حسي 
 جامعة القاهرة ، مض .  –مقدمة فن

  . علم الوراثة ، جعفر محمد الحسن و عثمان احمد الطاهر ، جامعة السودان المفتوحة 
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  الجينات والDNA وت ، ريتشارد ووكر ، الدار العربية للعلوم ، الطبعة ا  لبنان .  –الول  ، بي 

  علم الوراثة ، محمود الحاج قاسم ، عباس احمد صالح ، محمد عبد القادر ابراهيم ، وزارة التعليم العالي
 والبحث العلمي ، العراق. 

  ي ، حميد عبود جي  ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ي ، محمد عمر محي الدين قازانح  علم الحياة الجزيئ 

 . ، جامعة بغداد  ، كلية الزراعة ،الطبعة االول ،دار الكتب والوثائق 

  ، ي الوراثة ، عدنان حسن محمد العذاري
الموصل  عة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، جاماساسيات فن

 .  ، الطبعىة الثانية ، دار الكتب للطباعة والنشر

  ) ي ازهرة محمود  ،التقنية الحيوية الميكروبية )توجهات جزيئية معهد الهندسة الوراثية والتقنية ، لخفاج 
 . جامعة بغداد ، الحيوية 

  كلية الزراعة جامعة   ،محمود  و  احمد عبد الفتاح عبيده عىلي  عىلي ابراهيم، اساسيات التقنية الحيوية

 االسكندرية

 
 
 

ية  ن  المصادر االنكلي 

 A Litigator’s Guide to DNA, Ron C. Michaelis; Robert G. Flanders, Jr., Esq.& Paula 
H. Wulff, JD, Printed in the United States of America ; 2008 Elsevier; ISBN: 978- 0-

12-374036-6 

 Genetics: Principles and Analysis , Daniel L. Hartl , & Elizabeth W. Jones , Printed in 

the United States , ISBN 0-7637-0489-X 

 Genes and DNA, Charlotte K. Omoto & Paul F. Lurquin,  Printed in the United States 

of America , 2004 , ISBN 0–231–13012–0  

 Principles of Genetics, D. Peter Snustad & Michael J. Simmons, Printed in the 

United States of America, 2012, ISBN 978-1-11812921-0 

 Gene Biotechnology, William Wu, Michael J. Welsh, Peter B. Kaufman & Helen H. 

Zhang, Second Edition, Printed in the United States of America , 2004,    ISBN 0-

8493-1288-4 

 ABC Of Clinical Genetics, Third Edition, Helen M Kingston, Printed in Malaysia by 

Times Offset, Third edition, 2002,  ISBN 0-7279-1627-0 
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 Principles of Plant Genetics and Breeding, George Acquaah, First published 2007 

by Blackwell Publishing, UK, ISBN-13: 978-1-4051-3646-4 

 An Introduction to Genetic Algorithms, Mitchell Melanie, Cambridge, 

Massachusetts • London, England, 1998, ISBN 0−262−13316−4 

 An Introduction to Molecular Medicine and Gene Therapy. Edited by Thomas F. 

Kresina, New York , 2001 by Wiley-Liss, Inc. ISBNs: 0-471-39188-3  

 Plant Biotechnology and Molecular Markers, P.S. Srivastava, Alka Narula & Sheela 

Srivastava, Kluwer Academic Publishers New York, Boston, Dordrecht, London, 

Moscow, Springer, ISBN: 1-4020-1911-4 
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