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 Introduction to Genetics مقدمة في علم الوراثة

في عصور ماقبل التاريخ قام  دون تفهم له العمليةفي حياته منذ القدم علم الوراثة  اإلنساناستغل 

البغال من  إنتاجالقديم  اإلنسانوالحيوانية.واستطاع السالالت النباتية  كثير منالفالحون بتهجين 

في اكثراالحيان  ولهذا ربطرغم ذلك كان يجهل اسم علم الوراثة  والحمير ولكنهتهجين الخيول 

 ألشعةناتج من التعرض الطويل األسود لون البشرة  إنمثال  اإلغريقوالوراثة فاعتقد  البيئةبين 

حتى منتصف القرن التاسع واألساطير ن الحقائق العلمية الوراثة خليطا م واستمر علمالشمس 

العالم النمساوي )كريكورمندل( الذي يعد المؤسس الحقيقي لعلم  ظهور تجاربحين  عشر والى

 الحديث. الوراثة

 والدة علم الوراثة 

 أجرىالذي  ((Gregor Mendelولد علم الوراثة على يد العالم النمساوي كريكورمندل 

نبات البازالء الذي اختاره لكونه نباتا حوليا  الدير على في حديق 1864-1854تجاربه في عام 

كاملة تحوي فاته فضال عن حمله إزهارا تضريبه بسهوله وسرعة مع وضوح ص يمكن تنميته و

 بالقصيرة الطويلة الساللةتجاربه بتهجين  أولىالتذكير. وبدء مندل  وأعضاء التأنيث أعضاء

كانت نباتات  األولالجيل أفراد جميع  إنالخضراء فاكتشف  الفلقةالصفراء بذات  لفلقةاوذات 

من الجيل 3/4للتلقيح ذاتياوجدان األولتركت نباتات الجيل  صفر وعندماذات فلقات  طويلة

 الصفة)وعلى القصر (السائدة الصفةعلى  الطول اسم ) أطلق قصيرا ولهذاالثاني طويال والربع 

 (.المتنحية

تجارب  قررا جراءوالحرارة والضوء على تجاربه, ثم  كالتربة البيئةعوامل تأثير  كما درس

المنظر وراثة  إنتوارث صفتين بدال من صفه واحده, ومن خالل تجاربه استدل  إمكانيةلمعرفة 

لنبات البازالء  أخرىمندل بدراسة صفات  باللون وقد استمريتأثر لم  البذرةلسطح  الخارجي

 :أدناهموضح  سبعا وكماموع هذه الصفات وبلغ مج

 

 الصفة المتنحية الصفة السائدة الصفة

 قصير طويل ارتفاع ساق النبات

 خضراء صفراء البذرةلون فلقتي 

 مجعدة مدورة شكل البذرة

 ةمحزز منتفخة ألقرنهشكل 

 صفراء خضراء الناضجة لون القرنه غير

 رمادية بيضاء لون غالف البذرة

 رأسيه أبطيه على الساق الزهرةموقع 

 



 ا صالح سلمانم.م صف                         تاريخية عن الوراثةنبذه                   المختبر األول

 

_____________________________________________________ 

 محفوظةوالتي الزالت  أبحاثه تجربة سجلها في دفاتر آالفمن عشرة أكثر مندل  لقدا جرى

حوت التجارب  الدفاتر التيولكنه اتلف (1854)عام قبل  أوليه,وقد قام بتجارب اآلن حتى

تحدث مندل عن تجاربه في اجتماعين ل ))جمعية التاريخ  (1865)ولكن في عام الفاشلة االوليه

في مجلة  أبحاثهنتائج  ,ثم نشرآذارفي واآلخر برن احدهما في شباط  الطبيعي (( في مدينة

 .(1866)عام  الجمعية

 بإجراء( Hugho devriesعالم هولندي يدعى )هوجوديفريز عشر بدءوفي نهاية القرن التاسع 

من عالم أكثر عن توصل  باال مثلهتاريخ العلم حافل  إنورغم تهجينات على )زهرة الربيع ( 

ديفريزبين  تأليفعلميه )اثنان منها من  أبحاث ظهورا ربعة إال إناالكتشاف نفسه  إلىواحد 

  وفي عام للعلماء ودهشةفي المجاالت العلميه كان محض صدفه  (1900)وحزيران عام آذار 

مرة في التجارب  أول الفاكهةالذي استعمل ذبابة برهن توماس هنت مورغان  (1915 )

 بأبحاثالمستقلة عن كروموسومات الخلية   األبحاثدمج  إلى أدىالوراثية نظرية مندل مما 

 .Gytogenticsالخلوية جديد هو علم الوراثة  وظهر علمالوراثة 

مثل ذبابة الفاكهة ونبات الذرة  الحيةالكائنات  منالكثير  باستخدام الوراثيةواستمرت الدراسات 

لعلم الوراثة تطبيقات مهمة في  وأصبح,أحيانا اإلنسانوالبازالء والفئران والكالب وحتى 

في الكم والنوع من النباتات  اإلنتاجسالالت عاليه  إنتاجمجاالت الزراعة واستخدم في 

 والحيوانات.

 المفضلة للدراسات الوراثية األحياءميزات 

 حي لتجربة وراثية هي: الختيار كائنمهمة أمور هناك ستة 

المخصص  الكائن الحيأفراد :وتعني وجود صفات وفروق واضحة في Variationالتغاير-1

 للبشرة األلوانمن  وجود عددأو  القصرأو للدراسة كالطول 

تجميع صفات معينه يتم : وتعني قدرة الكائن الحي على Recombinationالتركيب الجديد-2

 .األموقسم اخرمن  األبوراثة قسم منها من 

الباحث على التحكم في تزاوجات  إمكانية: وتعني Controlled Matingالتزاوج الموجه -3

 الكائن الحي المخصص للتجارب الوراثية .

توارث  إمكانيةدورة الحياة ازدادت  : كلما قصرتShort Life Cycleدورة الحياة القصيرة -4

 تفضيل البكتريا. ولهذا يتم أفضلبصوره  الوراثيةالصفات 

ولهذا :كلما ازداد عدد النسل زاد تفضيل الكائن الحي Number of Offspringعدد النسل -5

 .الماشيةتفضيل الفئران على  يتم
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الكائن الحي ورخص سعر  صغر حجم: كلما Convience of Handlingسهولة االستعمال -6

 مالئمة للدراسات الوراثية.أكثر  أصبحعليه  وتيسر الحصوله 

_____________________________________________________ 

 الدراسة الوراثية  أساليب

 : الوراثيةللدراسات  أسلوبانهناك 

  Planned Breddingالمصمم التربية أسلوب-1

يحمالن صفتين متعارضتين  أبويننفسه الذي اتبعه مندل من خالل اختيار  األسلوب وهو

 منها. الناتجة األجيالوتتبع  )كالطول والقصر(

 Pedigree Analysisتحليل سجالت النسب  أسلوب-2

للتعرف على كيفية توارث صفه  األعمار الطويلةذات  الحيةسالالت بعض الكائنات  وهو تتبع

 معينه مثل الخيول.

 

  Genotype& Phenotypeلطراز الوراثي والطراز المظهريا

على مجموعة المكونات الوراثية )الجينات( ل مصطلح يد: Genotypeلطراز الوراثي ا

 .التي تبقى ثابتة خالل حياة الكائن الحي أسالفهالتي يتسلمها النسل عن 

 

الكائن : مصطلح يدل على مجموعة خصائص وميزات Phenotypeالطراز المظهري 

 والتشريحي و  الحي الخارجية كاللون والشكل والحجم والسلوك ,فضال عن تركيبه الكيمياوي

 خالل فترة حياة الكائن. باستمرار فسلجته وسلوكه المتغير


