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  علم الوراثة

يُعرف علم الوراثة بأنّه العلم الذي يُعنى بدراسة الجينات، وهي  
الوحدة األساسيّة التي تنقل الّصفات الوراثيّة من الوالدين إلى 

 األبناء، ودراسة الحمض النّووي الّرايبوزي منقوص األكسجين
DNA  الذي تتكّون منه الجينات، وتأثيره على التّفاعالت التي

ة، كما يُعنى علم الوراثة بدراسة دور العوامل تحدث في الخليّة الحيّ 
البيئيّة في ظهور الّصفات الوراثيّة. يعود الفضل في تطّور علم 

الذي اكتشف   Gregor Mendelالوراثة للعالم غريغور مندل
القوانين التي تحكم انتقال الّصفات الوراثيّة من جيل آلخر في 

اََ◌ عن الّطبيعة منتصف القرن التّاسع عشر، دون أن يعرف شيئ
الفيزيائيّة أو الكيميائيّة للجينات، وقد أطلق عليها في تلك المرحلة 
المبكرة اسم "الوحدات" أو العوامل. وقد ظهّر مصطلح علم 

على يد عالم  1905عام  (Genetics :الوراثة (باإلنجليزيّة
المرّوج   (William Bateson)األحياء اإلنجليزي ويليام باتسون

  ألفكار وتجارب مندل.الّرئيسي 

  

  تاريخ علم الوراثة 

مما ال شك فيه أّن االهتمام بالوراثة قد بدأ منذ مرحلة مبّكرة من 
تاريخ البشريّة، فقد اعترف اإلنسان بتأثير الوراثة، وطبّق مبادئها 
لتحسين المحاصيل الّزراعيّة، والحيوانات األليفة؛ فعلى سبيل 

عام  6000المثال، يُظهر أحد األلواح البابليّة الذي يعود ألكثر من 
عائلة لبعض الخيول، ويُشير إلى بعض الّصفات التي يمكن شجرة ال

توارثها، كما تُظهر المنحوتات القديمة التّلقيح المتقاطع (التّهجين) 
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ألشجار النّخيل، وبالّرغم من ذلك فإّن أول تسجيل للنظريات 
] ابتكر العالم ١المتعلقّة بالوراثة كان في زمن قدماء اإلغريق.[

 فرضيّة شموليّة التّخلّق  (Hippocrates)أبقراط
Pangenesis)  والتي تنص على أّن أعضاء األبوين تُشّكل

بذوراََ◌ غير مرئيّة تنتقل عن طريق الجماع إلى رحم األم، حيث 
  تعيد تشكيل نفسها لتكّون طفالَ 

فقد افترّض أّن الّدم هو الذي يزّود   (Aristotle)أما العالم أرسطو
يتكّون منها، وأنّه المسؤول عن نقل الجسم بالمواد البنائيّة التي 

الّصفات الوراثيّة من جيل آلخر، فقد كان يعتقد أّن الّسائل المنوّي 
الذي ينتجه الذّكر هو دم ُمنقّى، وأّن دم األنثى أثناء الحيض مماثل 

  للسائل المنوي للذكر، ومن اتّحادهما في رحم األم ينشأ الّطفل.

 Jean)-المارك فرضيّة اقترح العالم الفرنسي جان باتيست 
Baptiste Lamarck)  وراثة الّصفات الُمكتسبة، وفرضيّة

االستعمال واإلهمال، وافترّض أّن بعض األعضاء قد تتطّور نتيجة 
للتغيرات البيئيّة، وأّن هذه الّصفات التي اكتسبها الكائن الحي يمكن 

انت أن يوّرثها لساللته، وكان يعتقد أن رقبة الّزرافة الّطويلة ك
نتيجة لمحاولة حيوانات شبيهة بالغزال مّد رقابها إلى مسافات 
أطول أثناء محاولتها الوصول إلى أوراق األشجار العالية. وبعد 

  Alfred Russel)ذلك قّدم العالمان ألفريد راسل واالس
Wallace) وتشارلز داروين(Charles Darwin)   فرضيّة

أّن اإلنسان والحيوانات لهما االنتخاب الّطبيعي، وافترّض داروين 
أصل مشتّرك، إال أّن هذه األفكار بدت في ذلك الوقت متعارضة 
 .مع تجارب العالم مندل في الوراثة
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  تجارب العالم مندل 

، وقد أجرى تجاربه على 1856بدأ العالم مندل تجاربه في عام 
موذج الفئران، ونحل العسل، إال أنّه قرّر أّن نبات البازيالء هو النّ 

المناسب إلجراء تجاربه. درس مندل سبع صفات وراثيّة في نبات 
البازيالء، ودرس في كل مرة صفة على حدة؛ منها طول النّبات، 
ولون الّزهرة، ولون البذور، وشكل البذور، وللقيام بذلك تأّكد في 

يُقصد بالّصفة النّقيّة  - البداية من نقاء الّصفة الوراثية المدروسة 
وتوّصل إلى ذلك عن  -لنّاتجة عن اجتماع جينَين متشابَهينالّصفة ا

طريق الّسماح للنباتات التي تحمل الّصفة بأن تلقّح نفسها لعدة 
أجيال حتى تثبت الصفة في جميع األفراد النّاتجة، وبعد حصوله 
على بذور من النّباتات ذات الّصفات النّقية تابع مندل تجاربه 

  بإجراء الخطوات اآلتيّة:

ً يحمل الّصفة األولى النّقيّة (مثال التّلقيح الخلطي : لقّح مندل نباتا
نبات طويل الساق) من نبات آخر يحمل الّصفة المقابلة النّقية، أي 
نبات قصير الّساق، والحظ مندل أّن أفراد الجيل النّاتج كانت 
جميعها طويلة الّساق، ولم يظهر أي نبات قصير الّساق، وقد أطلق 

 :الّصفة التي ظهرت اسم الّصفة الّسائدة (باإلنجليزيّة مندل على
Dominant trait) وأطلق على الّصفة التي اختفت اسم الّصفة ،
 :المتنحيّة (باإلنجليزيّة

: سمح مندل للنباتات طويلة الّساق التي ظهرت التلقيح الذاتي 
ي، نتيجة التّلقيح الخلطي بأن تلقّح نفسها، فظهرت نباتات الجيل الثّان

وقد الحظ مندل ظهور نسبة قليلة من النّباتات قصيرة الّساق؛ إذ 
وجد أّن مقابل كّل ثالث نباتات تحمل الّصفة الّسائدة (طويلة 
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الساق)، ظهر نبات واحد يحمل الّصفة المتنحيّة (قصير الّساق)، أي 
أّن عدد نباتات البازيالء طويلة الّساق يفوق عدد النّباتات قصيرة 

. وقد الحظ مندل أّن توارث صفة طول الّساق لم 3:1بة الّساق بنس
يؤثّر على توارث الّصفات األخرى مثل لون األزهارعلى سبيل 

  المثال. 

  نتائج تجارب مندل 

، أي بعد ما يقُرب من عقد من الّزمان على بدء 1865في عام 
نبات بازيالء تقريباً،  30000تجاربه، وبعد إجراء تجاربه على 

  مندل نتائج تجاربه والتي كانت كاآلتي: قّدم العالم

يتحّكم في ظهور الّصفة الوراثيّة زوج من العوامل التي يمكن أن -1
ث أي تنتقل من اآلباء إلى األبناء. (العوامل هي الجينات، إال  تُورَّ

  أّن المصطلح لم يكن قد ظهر في زمن مندل) 

يمكن ألحد العوامل أن يُخفي تأثير العامل اآلخر، ويُسمى العامل -2
  األول العامل الّسائد، بينما يُسمى العامل الثّاني العامل المتنحي. 

ينفصل زوج العوامل أثناء تكوين الجاميتات، بحيث ينتقل أحد -3
العوامل عشوائياََ◌ إلى الجاميت األنثوي، وينتقل العامل اآلخر إلى 

  الذّكري.الجاميت 

تُوّرث أزواج العوامل التي تتحّكم بظهور صفة وراثيّة بشكل  -4
  مستقل عن العوامل التي تتحّكم بظهور صفات وراثيّة أخرى.
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  أنواع الوراثة  

تفترض التجارب الّسابقة للعالم مندل أّن الجين الّسائد يُخفي أثر 
المسؤول  الجين المتنحي عندما يجتمعان معاََ◌، فإذا اجتمع الجين

عن شكل البذور الملساء، مع جين شكل البذور المجعدة تظهر 
البذور ملساء، ألّن جين البذور الملساء يسود سيادة تامة على جين 
البذور المجعدة ويخفي تأثيرها، وهذا مبدأ الّسيادة التّامة 

الذي يتحّكم بصفة  (Complete Dominance :(باإلنجليزيّة
صفات التي عمل عليها مندل، إال أّن هناك شكل البذور باإلضافة لل

أنواعاََ◌ أخرى للصفات الوراثيّة، تُسمى صفات غير مندليّة؛ ألّن 
  - :انين مندل ال تنطبق عليها، ومنهاقو

  الّسيادة غير التّامة: 

 :من األمثلة على الّصفات التي تخضع لقوانين الّسيادة غير التّامة 
Incomplete Dominance ّعر لدى البشر، صفة طبيعة الش

والجين الّسائد في هذا النّوع من الوراثة هو جين الّشعر المجعّد، 
والجين المتنّحي هو جين الّشعر األملس، وعند اجتماع الجينين 
معاََ◌، ال يلغي أحدهما تأثير اآلخر كما يحدث في الّسيادة التّامة، 

ال بل تظهر صفة ثالثة وسطيّة بينهما وهي الّشعر المتمّوج. ومث
آخر على الّسيادة غير التّامة هو وراثة لون أزهار نبات شب اللّيل؛ 
فعند اجتماع جين لون أزهار شب اللّيل الحمراء الّسائد، مع جين 
لون األزهار األبيض المتنحي تظهر صفة وسطيّة بين األحمر 

  واألبيض وهي األزهار قرنفليّة اللّون.
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  الّسيادة المشتركة: 

عن الّسيادة التّامة،  dominance -Coتختلف الّسيادة المشتركة 
والّسيادة غير التّامة؛ وذلك ألنّه ال وجود لصفة متنحيّة في هذا 
النّوع من الّصفات الوراثيّة، ومن األمثلة عليها وراثة لون الّشعر 
في بعض ُسالالت الماشيّة، فعند اجتماع الجين المسؤول عن ظهور 

ألحمر مع جين اللّون األبيض تظهر ماشيّة تحمل لون الّشعر ا
شعيرات حمراء، وشعيرات بيضاء، وبذلك يكون قد ظهر تأثير كال 

 َ   الجينين معا

  الجينات المميتة . 

: Lethal genes  في هذا النّوع من الوراثة يؤدي اجتماع جينَين
سائَدين معاََ◌ إلى موت الكائن الحي، ومن األمثلة على هذا النّوع 

الوراثة لون الّشعر في فئران المنزل؛ فالجين الّسائد هو جين  من
اللّون األصفر، والجين المتنحي هو جين اللّون الّرصاصي 
(آجوتي) وعند اجتماع جينَي اللّون الّرصاصي المتنحَيين، تظهر 
جميع األفراد بلون رصاصي، أما اجتماع الجينين الّسائَدين، أي 

ير قاتل على أجنة الفئران، يؤّدي إلى جيني اللّون األصفر فله تأث
 .في مرحلة مبّكرة من الحمل -أي األجنّة  -موتها 
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  ملخص أبحاث العالم مندل 

توصل مندل إلى الكثير من الصفات المنفصلة بعد إجراء التجارب 
على نبات البازيالء؛ ومنها: لون البذرة: أصفر أو أخضر. شكل 

النبات: طويل أو قصير. موقع الثمرة: منتفخ أو متخصر. طول 
الزهرة: محوري أو طرفي. لون الزهرة: بنفسجي أو أبيض. شكل 
البذرة: أملس أو مجعد. لون الثمرة: أخضر أو أصفر. أسس علم 
الوراثة تُعرف الصفات التي تظهر في الجيل األول باسم الصفات 
السائدة، أما الصفات التي تظهر في الجيل الثاني، واختفت في 

يل األول؛ فتُعرف باسم الصفات المتنحية. تنتج صفات كل الج
الكائنات الحية من جين من األب، وجين من األم. تنفصل جينات 
الصفة الواحدة أثناء االنقسام، حيث ينتقل جين واحد فقط إلى 
الذرية. تنفصل جينات الصفات المنفصلة أثناء االنقسام بصورة 

م مندل نشر مندل أعماله في مستقلة عن بعضها. شهرة أعمال العال
م ولم ينتبه إليه أحد من العلماء بسبب 1860علم الوراثة في عام 

م عثر العلماء 1900اهتمامهم وقتها بنظرية داروين، وفي عام 
 .على تقريره، ومن هنا بدأت أبحاثه في الوراثة تشتهر
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  قوانين مندل الوراثيّة

قانون الفصل ينص على أّن أي فرد يحمل زوجاً من الجينان لكّل  
صفة، وأّن األبوين يورثان أحد هذه الجينات بطريقة عشوائيّة، 
ويحدد الجين السائد الصفة السائدة في النسل بأكمله مثل لون 

  النباتات، ولون فرو الحيونات، ولون عيون اإلنسان.

  

  قانون التوزيع المستقل 

ً بقانون الوراثة، وينص على أّن الجينات المسؤولة يعّرف أيض  ا
عن الصفات المنفصلة تورث لألجيال الجديدة بشكل مستقل؛ أي أّن 
اختيار الجين المورث لصفة ما ال يؤثر في اختيار الجين المورث 
لصفة غيرها، فمثالً جينات لون القطط تختلف عن جينات طول 

 .الذيل
 
  

  

  

  قانون التوزيع الحرّ 

لمندل وضع العالُم مندل أسَس علم الوراثة خالل عمِله كمدّرٍس  
للفيزياِء واألحياِء والتاريخ الطبيعّي في إحدى مدارس 
تشيكوسلوفاكيا؛ حيُث أجرى مجموعةً من التجارب على نَبات 
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البازيالء؛ ِبهدف البحِث عن انتقاِل الجينات والصفات الوراثيّة من 
  اآلباِء إلى األبناء.

  نون التوزيع الحرّ نص قا

تتمُّ وراثة الجينات المنفصلة من الوالدين إلى األبناِء بشكٍل منفصل  
عن بعضها البعض؛ أي إنَّه إذا تزاوج فردان مختلفان في زوجيِن 
أو أكثَر من الصفات المتباَدلة بينهما، فإّن كّل زوجٍ من الصفات 

ث إلى األبناء بشكٍل مستقّل ويظهر في الجيل ال :  9ثاني بنسبة يَورَّ
، ومثال ذلك أنّه ال عالقةَ بين صفِة طول ذيل القّط 1:   3:  3

  ولونه، أو بين لون شعٍر ونوِعِه. 

  

  سبب اختيار نبات البازيالء 

اختاَر العالم مندل نبتةَ البازيالِء ألسباٍب عديدةٍ أهّمها: أنّها ُخنثى 
حيث يحدُث التّلقيح الخلطّي بتزويِد َمْيسِم الزهرة بحبيباِت اللُقاح 
التي ينقُلُها الهواُء أو باستخداِم ريشِة ألوان، كما أنَّ نبتة البازيالء 

ي يُمكن مالحظتُها لها مجموعةٌ من الصفات الوراثيّة الُمتضاّدة الت
بسهولٍة ويسر؛ مثالً من الُممكن أْن تكوَن النبتة طويلةً، أو قصيرة، 
وكذلك بالنّسبة لبذورها قد تكون مجعّدة، أو َملساَء، كما أنَّ قصَر 
ع  دورةِ حياة نبات البازيالء وسهولةَ زراعتِها وجمعِ بذورها شجَّ

  مندل على استخداِمها في تجاُربه 
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  مثال 

علمَت أّن صفة لوِن األزهار في نبتة ُمعينة وطول ساِقها هما  إذا
  Rزوجاِن من الصفات المتبادلة، كما أنَّ لوَن األزهار القرمزيّ 

، أّما بالنسبة للطول فإّن صفةَ  rسائٌد على لوِن األزهار البيضاء
، وحدَث تلقيٌح  tهي صفةٌ سائدة على قصرها  Tطول ساق النبتة
طويلِة الساق مع نبتٍة أزهاُرها بيضاُء وقصيرةُ  بين نبتة قرمزيّةٍ 

  الساق: ما هي الصفات الشكليّة والُطُرز الجينيّة للجيِل الثاني ؟ 

: نباٌت قصيُر الساق ولوُن أزهاره أبيُض نبات  1 : خطوة الحل
عند   rrtt RRTT rt RTطويُل الساق ولون أزهاره قرمزيّ 

نبتة تحمل صفتين متنّحيتين، تزاوجِ نبتة تحمل صفتيِن سائدتين مع 
فإّن نباتاِت الجيِل األّول تُنتُج نباتاٍت كلّها طويلةُ الساق وأزهاُرها 

  .( RrTtقرمزيّة

: نبات طويُل الساق ولون أزهاره قرمزّي نباٌت طويل   2خطوة  
  RrTt RrTt RT, Rt, rT, rtالساق ولون أزهاره قرمزيّ 

RT, Rt, rT, rt  والشكليّة للجيل الثاني هي: إّن الطرَز الجينيّة
نبات قصيٌر وقرمزّي   .RrTtنباٌت طويٌل وقرمزّي األزهار

  نبات قصير   .rrTtنبات طويل وأبيُض األزهار  .Rrttاألزهار

    .rrttوأبيُض األزهار

  الوراثة والصفات

ً بما يحمله الكائن الحي من صفات   ً وثيقا ترتبط الوراثة ارتباطا
جسمية؛ إذ تعتبر الصفات الوراثية بأنّها المسيطرة على ما يمتلكه 
الكائن الحي من لون وشكل وحجم وطول باإلضافة إلى بعض 
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الصفات الخاصة باإلنسان كشكل الوجه والميول، وفي الغالب 
ل األب والتي تلعب دوراً مهماً تكون هذه الصفات موروثة من قب

في تحديد الترتيب بين البشر، والرتبة أو العائلة التي ينتمي إليها 
ذلك الكائن الحي أو اإلنسان، ويمكن تحديد ذلك بشكل جلّي عن 

من الجدير ذكره فإّن صفات  [٤].DNAطريق الحمض النووي الـ
   ي تنقسم إلى نوعين أساسييّن وهماالكائن الح

  لوراثية، الصفات ا

وهي تلك الصفات التي تنتقل بالوراثة بين األجيال، وتنشطر إلى 
نوعين: تتمثل بالصفات التي يكون العدد األكبر من الجينات 
يمتلكها، باإلضافة إلى أنها تتأثر بالبيئة المحيطة بها كما هو الحال 
بالجسم ويسمى هذا النوع بالصفات الكمية الصفات النوعية: هي 

ت التي يكون للجينات القليلة تأثيٌر عليها، ويمتاز هذا تلك الصفا
النوع من الصفات الوراثية بعدم قدرة البيئة على التأثير عليها مثل 

  لون العيون. 

: هي الصفات التي يقلّدها الفرد تقليداً أو يكتسبها الصفات المكتسبة
ويتعلمها وإنما ال تنتقل عبر الجينات أو الصفات الوراثية، ومن 

  األمثلة على ذلك تصفيفة الشعر
  

  الصفات السائدة والصفات المتنحية

لقد كان العالم مندل من أوائل العلماء الذين اهتموا بفكرة ظهور  
صفاٍت محددةٍ عند بعض األجيال، لذلك اختار نبات البازيالء 
ليجري عليه اختباراته في تفسير ظهور هذه الصفات، فنبات 

الصفات المتعاكسة عليه بشكٍل واضحٍ، كما البازيالء يمتاز بظهور 
أّن األنثى فيه (خنثى) أي تستطيع تلقيح نفسها، لذلك اختار صفة 
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الطول، حيث قام بتلقيح نبات بازيالء طويل الساق مع نبات بازيال 
قصير الساق والحظ إنتاج جيٍل من نبات البازيال طويل الساق، 

طلق عليها بالسائدة، ثّم فاستنتج أّن هذه الصفة هي األقوى أو ما ي
قام بتلقيح نباتّي بازيال من هذا الجيل ليظهر لديه جيٌل خليٌط من 
قصير الساق وطويل الساق ليستنتج أّن صفة قصر الساق هي 
األضعف أو ما يطلق عليها بالمتنحية. استنتج علماء الوراثة من 

ع تجاربهم على النباتات والحيوانات أّن الصفات الوراثية في جمي
 :الكائنات الحية ومن ضمنهم اإلنسان تنقسم إلى

 
  

  الصفات السائدة:

هي الصفات القوية التي تظهر على الفرد إن اجتمعت مع  -1
الصفة المشابهة لها أو المضادة، ففي تجارب مندل كانت صفة 
طول الساق هي األقوى وإن اجتمعت مع صفة طول الساق أو 

  صفة قصر الساق فإنّها هي التي ستظهر

. الصفات المتنحية: هي الصفات الضعيفة التي ال تظهر على -2
 عندما تجتمع مع الصفة التي تشبهها، ففي تجارب مندل الفرد إالّ 

إْن تّم التزاوج بين نبات طويل الساق مع قصير الساق فسينتج 
طويل الساق، بينما إْن تم تزاوج نبات قصير الساق مع آخر قصير 
 .الساق فهنا ستظهرصفة قصر الساق
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  األمراض والجينات 

أحد الجينات المنتقلة من ترتبط بعض األمراض بوجود خلٍل في 
اآلباء إلى األبناء، ويمكن أن يكون هذا الخلل في جيٍن واحٍد مما 
يّسهل عملية اكتشاف المرض، بينما توجد صعوبة في اكتشاف كّل 
األمراض المتعلقة بالجينات؛ ألنّها ال تسير على نسٍق واحٍد، ومن 

. داء أبرز األمثلة على األمراض الوراثية: فقر الدم المنجلي
 .هنتنجتون. سرطان الثدي

 
  أنواع األمراض الوراثية األمراض الجينية: 

وما يحدث في هذا النوع هو تكّون الكروموسوم من عدة مورثاٍت 
متالصقٍة، كٌل منها يتحكم بصفٍة معينٍة من صفات اإلنسان، فعندما 

  يحدث فيها خلٌل تتعطل إحدى هذه الوظائف، وهي نوعان: 

  السائدة: األمراض الجينية

وهي التي تنتقل من جيٍل إلى آخر، (من اآلباء إلى األبناء)،  
ويشمل هذا النوع ستمائة مرٍض، ومن صفاته: أن يحمل المريض 
جيناً واحداً للمرض، أو أن يحمل أحد األبوين المرض دون معاناته 
من أية أعراٍض ظاهرةٍ، أو أن يصيب اإلناث والذكور بالتساوي، 

مراض في درجة إظهار الجين من مريٍض إلى وتتفاوت تلك األ
  آخر. 

  األمراض الكروموسومية: 

يشمل هذا المرض ما يقارب الخمسمائة مرٍض، ويرثه األجيال 
بالطريقة المتنحية، ومن صفاته أن يحمل المريض الصفة المّورثة 
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للمرض، فينقله ألبناءه في المستقبل، أو أن يكون األب واألم 
منهما حامٌل للجين الذي ينقل المرض، وينتقل طبيعيين لكن كّالً 

 .للذكور واإلناث بالتساوي
 
  

 قانون التوزيع المستقل

: Law of Independent Assortment الذي ينص على: 

فلو كانت األليالت مرتبطة ببعضها البعض فإنه ينشأ نوعين فقط 
والذي يؤدي إلى إنتاج ذرية شبيهه  (RY و ry) من األمشاج

 .باألبوين

أما لو كانت غير مرتبطة في توزيعها فإن ذلك يؤدي إلى إنتاج 
 .أنواع جديدة تختلف تماما عن األبوين

 
بعض االستثناءات للنسب المتوقعة من التهجينات األحادية و 

 :الثنائية المندلية

 :Incomplete Dominance السيادة غير التامة

فيها ظاهرة الدراسات بعد مندل أشارت إلى وجود حاالت تغيب 
 .السيادة و التنحي

 :مثال: بعض سالالت الدجاج المعروفة باألندلسية

عند إجراء التلقيح بين أبوين أحدهما أبيض نقي و اآلخر أسود نقي 
 .، فان النتيجة كانت خالف المتوقع

 :و يمكن التعبير عن هذه النتيجة كما يلي

 ديك أبيض X دجاجة سوداء

 الكل أزرق

 أزرق X أزرق
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 أسود 1أزرق  2أبيض  1

 :شرح النتائج بالطريقة الرمزية

 وبإجراء التلقيح بين أفراد الجيل األول: شكل

ال يسود أحدهما اآلخر وبوجودهما معا ينتجان  B و W األليالن
 .هيئة ثالثة ، وهي السيادة غير التامة

 
 

 

 

  الحجب

 Epistasis: 

مفعول  هناك نوع من الجينات لها القدرة على الغاء أو حجب
 .جينات أخرى

مثال: أجري تلقيح بين فأر رمادي اللون نقي و فأرة بيضاء اللون 
نقية ، فكانت النتيجة أن أفراد الجيل األول كانوا ذو فراء رمادي 

 .اللون

 :وبإجراء التلقيح بين أفراد الجيل األول كانت النتيجة كالتالي

 أسود 3:  أبيض 4:  رمادي 9

يتحكم في  (B/b) نفترض أوال أن هناك جينلتفسير هذه النتيجة 
 :لون الفراء له أليالن أحدهما يسود اآلخر كما يلي

 Bb رمادي خليط BB النوع المظهري النوع الوراثي رمادي نقي
 bb أسود

عندما  (B/b) يلغي مفعول الجين (A/a) كما أن هناك جين آخر
 :فقط كما يلي (aa) يكون متنحيا

 وراثيالنوع المظهري النوع ال
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 BBaa أبيض

 Bbaa أبيض

 bbaa أبيض

بصورته السائدة أو الخليطة فانه ال يلغي  (A/a) و عندما يوجد
 .(B/b) مفعول الجين

 :يمكن تحليل النتائج السابقة كما يلي

 :وبإجراء التلقيح بين أفراد الجيل األول

 : النتيجة كانت

 أسود 3:  أبيض 4:  رمادي 9

 التالي: (مربع بانت) شكلويمكن توضيح ذلك في الجدول 

 Recessive) يعرف هذا النوع من الوراثة بالحجب المتنحي
epistasis)  ألن الجينات الحاجبة سارية المفعول في الصورة

 .المتنحية فقط

 
  Multiple Alleles:األليالت المتعددة

أظهرت الدراسات أنه يوجد لجين ما أكثر من أليلين وتعرف هذه 
 .باألليالت المتعددةالظاهرة 

a 

A أو B أو AB أو O 

 :و األليالت يرمز لها كما يلي

IA و IB و IO 

 .أي أن للجين المتحكم في نوع الدم ثالثة أليالت

 .كليهما سائد IB ال يسود IA كما أن IO يسود IB و IA وكال من

 :مجاميع الدم و النوع الوراثي لكل منها
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 IA IA B أو O IO IO A IA IO مجموعة الدم النوع الوراثي
IB IO أو IB IB AB IA IB 

بناءا على ذلك يكون نوع الدم في األطفال المولودين من جميع 
 :األنواع المحتملة لآلباء كما يلي

 O X O O O X A O , A B X نوع دم اآلباء نوع دم األطفال
B O , B B X O O , B AB X O A , B A X A A , O 
B X A O , A , B , AB AB X A A , B , AB AB X B 

A , B , AB AB X AB A , B , AB 

 
و  A : ما هو نوع دم األطفال ألبوين أحدهما يحمل فصيلة الدم س

 ؟ B اآلخر يحمل فصيلة الدم

B X A 

 :األنواع الوراثية المحتملة لآلباء هي

IA IO IA IA IB IO IB IB 

 

 :االحتمال األول

 الشكلنوع دم األطفال: كما في 

 :وشرح ذلك كما يلي

 O من األم يكون دم الطفل O من األب مع O إذا اتحد

 A من األم يكون دم الطفل A من األب مع O واذا اتحد

 B من االم فان دم الطفل يكون O من األب مع B اما إذا اتحد

 AB من األم يكون دم الطفل A من األب مع B واذا اتحد

ت التالية مع مالحظة تغيير ويمكن تطبيق ذلك على االحتماال
 .فصيلة الدم
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 االحتمال الثاني

IA IA X IB IO 

 :نوع دم األطفال

A AB 

 

 االحتمال الثالث

IA IO X IB IB 

 :نوع دم األطفال

 

 

 

AB B 

 

 االحتمال الرابع

IA IA X IB IB 

 :نوع دم األطفال

AB 

  ABO مجاميع الدم

 قصة االكتشاف -أ

 .الند ستاينر بدراسة هذا الموضوعا م قام العالم كارل 905سنة 

فصل خاليا الدم عن البالزما الدموية ألحد األشخاص ثم قام بعد 
ذلك بمزج الخاليا بالبالزما مرة أخرى فالحظ اتحادهما ببطئ 

 .وعودة الدم إلى الشكل الطبيعي
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وعندما قام بمزج خاليا دم أحد األشخاص بالبالزما الدموية 
 :لشخص آخر الحظ

تحاد يتم ببطئ ويعود الدم إلى شكله الطبيعي كما لو كانت إما أن اال
 .الخاليا والبالزما يتبعان لشخص واحد

 Blood) أو أن االتحاد ال يتم وينتج عن ذلك تجلط الدم
agglutination) 

 .أي تتجمع الخاليا الدموية وتلتصق ببعض

لو كررنا نفس العملية بمزج بين أشخاص مختلفين. ما هي النتيجة 
 ؟

 .اتحاد ببطئ و تجلط للكريات الدموية الحمراء

وبناء على ذلك وجد العالم الند ستاينر أنه يمكن تصنيف الدم إلى 
 أربعة مجاميع رئيسية

 

 

AB , A , B , O. 

 تفسير تجلط الدم وعدم تجلطه -ب

 باإلمكان تفسير تجلط الدم أو عدم تجلطه على أساس وجود

في كرات الدم  (Antigens) مواد تعرف بمولدات المضادات
 .الحمراء

في  (Antibodies) ومواد أخرى تعرف باألجسام المضادة
 .البالزما

ومولدات المضادات عبارة عن جزء معين من مركب بروتيني 
 .معين تؤدى إلى إنتاج أجسام مضادة معينة

وهذه العالقة لها أهمية وقائية في عالم الطب. فعند إصابة الجسم 
لدات المضادات الموجودة في جرثومة بجرثومة مرض فان مو

المرض تؤدى إلى إنتاج أجسام مضادة بواسطة بالزما اإلنسان 
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المصاب وهذه األجسام المضادة تؤدى بالتالي إلى تجمع جراثيم 
المرض وعلوقها ببعض السبب الذي يؤدى إلى عدم فعالية جراثيم 

 .المرض

المضادة  جدول يوضح العالقة بين مولدات المضادات و األجسام
 :في مجاميع الدم المختلفة

 (Antigen) نوع الدم مولدات المضادات في كريات الدم الحمراء
 A التفاعل مع المضاد (Antibody) الجسم المضاد في البالزما

 B التفاعل مع المضاد

O ال شئ مضاد A مضاد B ال تتجمع الخاليا ال تتجمع الخاليا A 
A مضاد B الخاليا تتجمع الخاليا ال تتجمع B B مضاد A  ال

ال شئ تتجمع الخاليا  AB A , B تتجمع الخاليا تتجمع الخاليا
  تتجمع الخاليا

 

 
 

 
 الوراثة الالمندلية

يمكن إثبات صحة نتائج مندل في حالة وراثة أكثر من شفعين من 
الصفات، وبديهي أنه يُشترط لذلك أن تكون أشفاع المورثات 

الصبغيات، أي ال تكون مرتبطة معاً محمولة على أشفاع مختلفة من 
 .[[ر. العبور الوراثي

تميل المورثات القريبة من بعضها على صبغي ما إلى تكوين 
مجموعة ارتباطية، وتزداد شدة االرتباط فيما بين المورثات بازدياد 
ً من بعض، في حين يزداد احتمال انفصالها عبر  اقترابها بعضا

أثناء االنقسام مع ازدياد في   crossing overظاهرة العبور
المسافة بين مواقعها. وقد كان هذا االكتشاف من بين عدد كبير من 
االكتشافات التي أثبتت عدم صحة تطبيق قانوني مندل في جميع 

 .األحوال
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في أبحاث مندل لم يكن هنالك تأثير لجنس األبوين في مظاهر 
لها من الوراثة األبناء في كل من الصفات السبع التي درسها، تمييزاً 

، كما هي الحال linked inheritance-] sexالمرتبطة بالجنس[ر
مثالً. كما أن األنماط المظهرية   hemophiliaفي مرض الناعور

 incomplete [تختلف في حالة السيادة غير التامة [ر
dominance  بين مظهري ً حيث يكون مظهر الهجن وسطا

الشورتهورن، إذ يُنتج التلقيح بين األبوين، كما هي الحال في ماشية 
ً في  حيوانات حمراء اللون وأخرى بيضاء اللون مظهراً وسطا
األبناء هو اللون الطوبي أو القرميدي. إضافة إلى ذلك فقد تكون 
الصفة مسببة عن فعل عدة أشفاع من المورثات أو أن مورثة واحدة 

 .قد تسبب عدة صفات

)، 1950لدنا (نحو عام إن اكتشاف أن المورثات مكونة من ا
 [وفرنسيس كريك [ر  James Watsonواكتشاف جيمس واتسون

Francis Crick  أدَّيا إلى  1953للتركيب الحلزوني للدنا عام
تطور عظيم في أبحاث الوراثة وتطبيقاتها عبر التقدم الكبير في 
تحليل المادة الوراثية وطرائق التعامل معها. وبفضل هذه التطورات 

فات التي نجمت عنها فقد استبدلت بالتحاليل الوراثية المندلية والمكتش
تقانات حديثة إلجراء التحليالت على المستويين الخلوي والجزيئي. 
ً تحديد المورثات وعزلها ونسخها، وتعرف  ومن ثم أصبح ممكنا
التركيب الجزيئي الدقيق الخاص بها، وصوالً إلى تنفيذ مشروع 

دد التركيب الدقيق لمورثات اإلنسان الجينوم البشري[ر] الذي ح
 .ومواقعها في الصبغيات

  
 وراثة المجموعات

. 

يدرس هذا القسم من الوراثة االختالفات الوراثية في مجموع من 
الكائنات من نوع معين، مجموع من األغنام مثالً. وهو في روحه 
يصف هذا المجموع وراثياً، وماذا يحدث فيه نتيجة عوامل معينة: 
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أو العزل عن مجاميع أخرى أو طرائق  migration الهجرةمثل 
، أو السلوك أو الموقع الجغرافي breeding methods التربية

 .والبيئة السائدة والمتغيرة، وغيرها

ً كيف يؤثر التنوع الوراثي لمجموع  وتدرس الوراثة الجزيئية أيضا
 cheetah ما في شؤونه مثل صحة األفراد فيه، فحيوانات الفهد

اإلفريقية السريعة مهمة جداً في التنوع الحيواني األفريقي. وقد 
ً إلى  أوضحت وراثة المجموعات أن هذه الحيوانات متشابهة وراثيا

 ً ً من أي حيوان منها لن يُرفض  graft حد كبير؛ إذ إن طعما جلديا
من جسم أي حيوان آخر. وبسبب االنخفاض الشديد في التنوع 

إن العلماء يخشون أن مرضاً ما قد يسبب الوراثي ضمن هذا النوع ف
القضاء على جميع أفراده ومن ثم انقراضه، إال إذا توافرت أفراد 

 .مقاومة لهذا المرض

إن الوصف الرياضي لوراثة مجموع ما يفيد من نواًح كثيرة، منها 
الطب الشرعي، كاستخدام حسابات احتمال التشابه بين البصمة 

لفرد ما وأخرى من فرد آخر.  DNA fingerprint [الوراثية [ر
ويستخدم الباحثون الطبيون وراثة المجاميع لمعرفة مدى انتشار 

 .طفرات معينة في محاوالتهم لتطوير أدوية وعالجات جديدة

 الوراثة الكمية

يتأثر عدد من الصفات المهمة في اإلنتاج الزراعي والوراثة الطبية 
ه بالعوامل البيئية. وغيرها بعدد من المورثات، إضافة إلى تأثر

، وذلك quantitative traits وتُسمى هذه الصفات بالصفات الكمية
الصفة بدالً » كمية«ألن األنماط المظهرية في مجموع ما تتباين في 

من كائن إلى آخر وهو مثال لهذه » كميا«من نوعها. فالطول يختلف 
ت فهي على خالف الصفا discrete الصفات. أما الصفات المتقطعة

، مثال »النوع«الكمية، وإذ تختلف فيها األنماط المظهرية من حيث 
 .ذلك لون العيون البني مقابل اللون األزرق
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 تتأثر الصفات الكمية بكل من

ـ العوامل الوراثية: باألشكال المختلفة لألنماط الوراثية لمورثة أو 
 .أكثر

في تطور ـ العوامل البيئية: بشروطها الجيدة أو الرديئة إذ تؤثر 
 .الصفة وظهورها

في حالة بعض الصفات الكمية قد تنتج الفروق في بعض المظاهر 
من فروق في األنماط الوراثية في حين تؤدي البيئة دوراً ثانوياً. 
وفي حاالت أخرى قد تكون هذه الفروق المظهرية عائدة إلى 
تباينات بيئية أساساً. ولكن معظم الصفات الكمية تقع بين هاتين 

نهايتين، والبد من أن يؤخذ في الحسبان كل من الوراثة والبيئة في ال
 .أثناء عمليات التحليل

إن معظم الصفات المهمة في تربية النبات والحيوان هي صفات 
كمية. ومن أهمها في الزراعة صفة اإلنتاج، مثالً كمية محصول 

ناتج الذرة أو البطاطا أو العنب من وحدة المساحة، أو كمية الحليب ال
من البقرة وصنفه، أو عدد البيض من الدجاج، أو إنتاج اللحم من 
العجول وصنفه وغيرها. وعند اإلنسان يمكن اإلشارة إلى معدالت 
نمو األطفال ووزن اإلنسان البالغ وضغط الدم ومستوى 

 .الكوليسترول في الدم وطول العمر أمثلة على الصفات الكمية

 pleiotropism متعددة للمورثةومن جهة أخرى فإن التأثيرات ال
تشير إلى تحكم مورثة ما بعدة صفات في آن واحد، وقد يكون 
للمورثة تأثير رئيس وتأثيرات ثانوية. ومن أمثلة ذلك أنيميا كريات 

التي تسببها مورثة  sickle cell anemia الدم الحمراء المنجلية
اذ، ش hemoglobin متنحية تأثيرها األساسي في تكوين خضاب دم

 .ولها تأثيرات أخرى

 
 التفاعل بين الوراثة والبيئة

يتفاعل كثير من المورثات مع عوامل بيئية إلظهار صفات معينة. 
الذي يتمثل بضعف  anemia (مثال ذلك مرض فقر الدم (األنيميا
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عام ويُتسبب من نقص في عدد كريات الدم الحمراء، أو من نقص 
من هذا المرض، بعضها سببه في كمية الدم. وهنالك نماذج مختلفة 

وراثي، مثل أنيميا كريات الدم الحمراء المنجلية، وبعض آخر سببه 
نقص مزمن لعنصر الحديد في الغذاء ومن ثم في الجسم، أو من 
اإلصابة بالمالريا. وهنالك أشكال أخرى سببها تآثر (تفاعل) عوامل 

ى غلوكوز بيئية معاً. فمثالً: الناس المصابون بطفرة في إنزيم يدع
 glucose-6-phosphate ـ فسفات ديِهدروجينيز6ـ

dehydrogenase  ـ وهو إنزيم مهم في المحافظة على سالمة
الغالف الخلوي لكريات الدم الحمراء ـ يصابون بفقر دم (أنيميا) 
شديد حين أكلهم الفول ألن مادة في الفول تسبب تهديم الكريات 

 ئع لهذا المرض هو نقص اإلنزيمالدموية الحمراء لديهم، واالسم الشا
G6DP.  ويمكن أن يتسبب تهدم الكريات الدموية الحمراء في بعض

الذي  naphthalene الناس بفعل عدد من الكيمياويات مثل النفثالين
 (، وبفعل صادات (مضادات حيويةmoth يستخدم لمكافحة العُث

antibiotics  معينة وعقاقير أخرى. يصيب هذا المرض الرجال
 .الباً وهو منتشر في المناطق الساحلية من البحر المتوسطغ

مثال آخر على تضافر شروط عدة إلظهار صفة معقدة هو مرض 
القلب. فمن المعروف أن العوامل الموروثة في مرض القلب 
مرتبطة باستقالب الدهون والكوليستِرول. وقد أمكن تحديد أشكال 

هنالك مكونات بيئية شديدة من المرض ذات منشأ وراثي، كما أن 
ترتبط به مثل التدخين والغذاء الغني بالدسم المشبعة والكوليسِترول 

 .والسمنة ونقص الرياضة وغيرها

 لوراثة السيتوبالزمية

يحتوي سيتوبالزم معظم الكائنات حقيقية النواة مكونات تدعى 
 وفيها تُستخلص الطاقة mitochondria (المتقدرات (الميتوكوندريا

energy  من جزيئات الغذاء وتُخزن على هيئة ثالث فسفات
لتستخدم في  triphosphate (ATP) adenosine األدينوزين

 .الخلية حين الحاجة
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تحتوي المتقدرات على جزيئات دنا خاصة بها، ويدعى دنا 
، وهذه تحتوي mitochondrial DNA (mtDNA) المتقدرات

الطاقة (إضافة إلى على عدد قليل من المورثات الخاصة باستقالب 
 .(ما هو موجود منها في الصبغيات

ً على مكونات  إضافة إلى المتقدرات تحتوي الخاليا النباتية أيضا
، يحدث chloroplasts (تدعى صانعات خضراء (كلوروبالست

وهذه المكونات تحتوي  .photosynthesis فيها التركيب الضوئي
ً على جزيئات دنا تدعى دنا الكلوروبالس  chloroplast تأيضا

DNA (cpDNA) ز لبعض ، وهذا الدنا يحتوي على مورثات تُرِمّ
 .البروتينات الالزمة للتركيب الضوئي

تتحكم المورثات الموجودة في الصبغيات بالغالبية العظمى من 
صفات الكائن الحي، لكن هنالك شذوذ عن ذلك يتمثل في أن عدداً 

المتقدرات أو  ضئيالً من الصفات يخضع لمورثات موجودة في
الكلوروبالست في السيتوبالزم، وتدعى الوراثة آنذاك وراثة 

 .cytoplasmic inheritance سيتوبالزمية

 (تبرقش أوراق نبات شب الليل البستاني (نبات الساعة الرابعة
Mirabilis jalapa  هي من أقدم الصفات المدروسة للوراثة

غصاناً أوراقها ذات لون السيتوبالزمية، والنباتات المبرقشة تمتلك أ
أخضر طبيعي، وأخرى ذات أوراق بيضاء، وثالثة ذات أوراق 

 ً  .مبرقشة باللونين معا

وهو الذي اكتشف هذه الحالة) أن البذور ) Correns كورنز وجد
الناتجة من أزهار على األغصان خضراء األوراق أنتجت جميعها 
نباتات خضراء األوراق، بغض النظر عن مظهر األوراق في 
األغصان التي أُخذت حبوب الطلع منها، أي سواء كانت خضراء أم 
 مبرقشة أم بيضاء. وأنتجت بذور األغصان بيضاء األوراق نسالً 

أبيض األوراق بغض النظر عن مظهر األوراق في األغصان التي 
أُخذت منها حبوب الطلع. ومات هذا النسل في مرحلة اإلنتاش لعدم 
امتالكه يخضوراً. أما البذور الناتجة على األغصان المبرقشة 
األوراق فأنتجت بنسب مختلفة نسالً أخضر وآخر أبيض وثالثاً 
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يضاً عن مظهر أوراق األغصان التي مبرقشاً، وذلك بغض النظر أ
أُخذت منها حبوب الطلع. وهذا يشير إلى أن مظهر النسل يماثل 
دوماً األم، في حين لم يسهم األب الذي أنتج حبوب الطلع بأي شكل 
في مظهر النسل. وهذا الفرق واضح للغاية في التهجينات اآلتية التي 

 :أجراها كورنز

 
مورثات ذات العالقة في تُفسَّر هذه الوراثة بوجود ال

الكلوروبالستيدات ضمن السيتوبالزم، وعادة تتلقى البويضات 
في الكائنات حقيقية النواة معظم سيتوبالزمها  zygotes المخصبة

من البويضة (العروس األنثوية) وتسهم األعراس الذكرية بنسبة 
قليلة جداً من السيتوبالزم. ومن ثم فإن أي مورثة في السيتوبالزم 

ويعود تبرقش  .maternal inheritance تُظِهر وراثة أموميةس
األوراق في هذا النبات إلى احتوائها كلوروبالستيدات خضراء 

 .طبيعية وأخرى بيضاء ال تحوي كلوروفيالً 

ال تمتلك الكلوروبالستيدات والمتقدرات صبغيات، ولكنها تمتلك 
ي سلوكاً جزيئات من الدنا هي التي تحمل المورثات، وهي ال تبد

ً حين االنقسام الخلوي، ومن ثم فإن توزيعها في الخاليا  منتظما
البنات هو توزيع عشوائي يؤدي إلى كون الوراثة السيتوبالزمية 

 .غير منتظمة وتشذ عن القوانين الوراثية المعروفة

زوج من  16500يمتلك جزيء دنا المتقدرات عند اإلنسان نحو 
رورية لتنفيذ الوظائف الطبيعية مورثة ض 37القواعد ويحتوي على 

للمتقدرات، ثالث عشرة منها توِفّر المعلومات الالزمة لصنع 
 oxidative إنزيمات مهمة ذات عالقة بالفسفرة التأكسدية

phosphorylation وهي العملية التي تستخدم األكسجين ،
والسكريات البسيطة لتكوين ثالث فسفات األدينوزين الذي يُعد 

يس للطاقة للخلية. أما المورثات المتبقية فهي توِفّر المصدر الرئ
 transfer RNA [المعلومات الالزمة لصنع جزيئات الرنا الناقل[ر

 .الالزمة لصنع البروتينات ribosomal RNA والرنا الريباسي
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يمكن حدوث طفرات في دنا المتقدرات، وقد ُربط ذلك ببعض 
ي الغليظ) والكبد والمعدة حاالت السرطان في الثدي والقُولُون (المع

 leukemia (والكلية، وكذلك بحاالت من ابيضاض الدم (اللوكيميا
 .lymphoma (والورم اللمفي (اللمفوم

كما يمكن أن تؤدي االختالفات الموروثة في الدنا إلى حدوث 
ً ما تتأثر  مشكالت في النمو والتطور ووظائف الجسم. وغالبا

الالت الحادثة في دنا المتقدرات، األجهزة متعددة األعضاء باالخت
ويحدث ذلك بوضوح في األعضاء واألنسجة التي تتطلب قدراً 
كبيراً من الطاقة، مثل القلب والدماغ والعضالت. ويشمل بعض آثار 
ً عضليين، وصعوبات  ً واستنزافا الطفرات في دنا المتقدرات ضعفا

ع، ، وفقد السمdementia في الحركة، ومرض السكري، والَخَرف
 .وفشالً كلوياً، ومرض القلب، ومشكالت في العين والبصر

    

  


