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المحتويات
الفصل ال�أول

الوراثة ال ِمندل ّية

٣

اهتـ ّم ال�إ نســا ُن منــذ بدايــة الحيــاة فــي البحــث عــن �أســباب تشــا ُب ِه ال�أبنــاء مــع ال�آبــاء فــي النّبــات والحيــوان،
ـض ال�أســئلة حــول هــذا الموضــوع ،فقــد
ـض الاخْ تلافــات بينهمــا ،وقــد يخطـ ُـر ببالــك بعـ ُ
وربّمــا لاحــظ بعـ َ

ض صفــات ال�أبنــاء؟ وكيــف ُيمكــن التّح ُّك ـ ُم بكم ّيــة ونوع ّيــة
نفســك :كيــف ُيمكــن تحســي ُن بع ـ ِ
تس ـ�أ ُل َ
ال ُمنتجـ ِ
ض الوراث ّيــة فــي ال�إ نســان؟ ربّمــا تج ـ ُد �إجاب ـ ًة عــن هــذه
ـب ال�أمــرا ِ
ـات الزراع ّيــة؟ وهــل ُيمكــن تج ُّنـ ُ
ال�أســئلة ،فــي متــن هــذه ال َوحــدة.

يتوقــع مــن الطلبــة بعــد دراســتهم هــذه الوحــدة والتفاعــل مــع أ�نشــطتها أ�ن يكونــوا قادريــن علــى تطبيــق
مفاهيــم الوراثــة فــي حياتهــم العمليــة مــن خــلال تحقيــق ال�آتــي:

التعرف على دراسات وتجارب مندل على نبات البازيلاء.
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الفترة الرابعة

فات الوراث ّي ًة من ال�آبا ِء �إلى ال�أبنا ِء ،كيف يكو ُن ذلك؟
الص ُ
تنتق ُل ّ
3

الوراثة ال ِمندل ّية
Mendelian Genetics

ـات التــي بحثــت فــي التشــابه والاختــلاف بيــن الكائنــات الح ّيــة� ،إلّا �أ ّن دراســات العالــم
تكثُـ ُـر الدّراسـ ُ
(جريجــور ِمنــدل) كانــت �أه َّمهــا؛ �إ ْذ وضــع قوانيـ َـن دقيقـ ًة لتفســير انتقــال الصفــات الوراث ّيــة مــن ال�آبــاء �إلــى

الصفــات التــي تتّفـ ُق فــي توريثهــا مــع هــذه القوانيــن تُسـ ّمى الوراثــة ال ِمندل ّيــة،
ال�أبنــاء ،حتــى �أ ّن العديــد مــن ّ

نســب ًة �إلــى مكتشــفها.

يتوقــع مــن الطلبــة بعــد دراســتهم هــذا الفصــل والتفاعــل مــع أ�نشــطته أ�ن يكونــوا قادريــن علــى
تطبيــق مفاهيــم الوراثــة المندل ّيــة فــي حياتهــم العمليــة مــن خــلال تحقيــق ال�آتــي:
 -1كتابة الجينات المتماثلة ،والجينات المتخالفة.
 -٢تف ّرقَ بين ال ُط ُرز الجين ّية وال ُط ُرز الشكل ّية
في مخطط.
 -٣حل مسائل توضح قانون انعزال الصفات.

ف ّكر
•كيف تف ّسر التّشابه والاختلاف بين النباتات؟
•ما الصفات المم ّيزة لنبات البازلّاء؟
ٍ
صفات جديدة؟
إنتاج نباتات ذات
•كيف ُيمكن � ُ
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زرع البــازلّاء فــي حديقــة الديــر ،وخلــط بيــن صفاتهــا المختلفــة ،مثــل طــول ال ّســاق ،ولـ ْون الزهــرة ،ولـ ْون
البــذرة وشــكلها ،ولـ ْون قــرن البــذور وشــكله ،وسـ ّجل النتائــج ،واســتخرج القوانيــن ،ليحاو َل نشـ َـرها في ٍ
مكان
توجــه �إلــى �أكثــر مــن  100هيئـ ٍة علم ّيـ ٍة ،لكــن دون جــدوى ،قــال �إنّــه اكتشــف قوانيـ َـن مه ّمـ ًة فــي علــم
مــاّ ،
ـض العلمــاء لمــا كتــب ،ودقّقــوا فيــه،
الوراثــة ،فلــم ُيصـ ِـغ �إليــه �أحــد .وبعــد وفاتــه بسـ َ
ـت عشــر َة ســن ًة ،تن ّبــه بعـ ُ
توصــل �إليــه ِمنــدل كان ثــور ًة فــي علــم الوراثــة ،و�أطلقــوا عليــه لقــب «�أبــو علــم الوراثــة».
ليتب ّيـ َـن �أ ّن مــا ّ
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 4ـ  1ـ ِ :1مندل والباز ّلاء:
اختــار ِمنــدل نبــات البــازلّاء ل�إ جــراء تجاربــه حــول تــوارث الصفــات ،ووظّــف معارفــه فــي ال ّرياض ّيــات
العلمــي فــي
والفيزيــاء التــي تعلّمهــا فــي جامعــة فيينّــا فــي تحليــل نتائــج تجاربــه ،مســتخدماً ال�أســلوب
ّ
البحــث؛ مــا ســاعده فــي وضــع قوانيــن الوراثــة وتفســيرها ،لكــن لمــاذا اختــار البــازلّاء دون غيرهــا مــن
النباتــات؟ يبــدو �أ ّن هــذا النبــات يتمتــع بالعديــد مــن الم ّيــزات التــي جعلــت منــدل يســتخدمه فــي تجاربــه،
ومــن هــذه الميــزات مــا ي�أتــي:
 1.1سهولة زراعته وسرعة نموه.

الصفة

2.2سهولة تلقيحه ذاتـ ّيـاً (زهرته
ثنائ ّية الجنس) �أي خنثى� ،أو
خلط ّياً� ،أو صناع ّياً (تدخل

طول الساق

الصفات المتضادة

ال�إ نسان).
ٍ
سلالات
3.3يمكن الحصول على
نق ّي ٍة منه.
4.4ال�إ نتاج الوفير للنبتة من �أفراد
الجيل الواحد.
ِ 5.5قصر دورة حياته؛ مــا يتيح
المجال لزراعته ثلاث م ّر ٍ
ات

شكل البذور
لون ال�أزهار
الشكل  :1-4بعض الصفات المتضا ّدة لنبات البازلاء

في العام الواحد.
ـاف عـدّة ،متضــا ّدة الصفــات (الســاق طويــل وقصيــر ،شــكل البــذور �أملــس ومج ّعــد ،لــون
6.6يوجــد منــه �أصنـ ٌ
ويوضــح الشــكل ( )1-4بعــض الصفــات المتضــا ّدة لنبــات البازلاء.
ال�أزهــار بيضــاء و�أرجوان ّيــة  ...الــخّ .
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 4ـ  1ـ  :3خطوات تجارب ِمندل:
ـارب ِمنــدل حصولَــه علــى ُسـ ٍ
تُعـ ّد �أولــى خطـ ِ
ـوات تجـ ِ
ـلالات نق ّيـ ٍة للصفــة الوراث ّيــة (لــون ،طــول..... ،
ِ
الذاتــي ( )Self Pollinationبيــن ال�أفــراد
ســماح ِه للنبــات بالتلقيــح
الــخ) ،وتحقَّــق ذلــك مــن خــلال
ّ
بالصفــة الواحــدة ،فتــرك النبــات ذا ال�أزهــار
المتشــابهة ّ
ال�أرجوان ّيــة يتل ّقــح مــع نفســه عــدة �أجيـ ٍ
ـال ،حتــى حصــل
علــى نبـ ٍ
ـات نقـ ٍّـي لِصفـ ِة لــون ال�أزهــار ال�أرجوان ّية ،وكذلك
فعــل مــع النبــات ذي ال�أزهــار البيضــاء ،وباقــي الصفــات
ال�أخــرى؛ مــا مكّنــه مــن امتــلاك مجموعـ ٍ
ـات مــن البــذور،
تحم ـ ُل ك ٌّل منهــا صف ـ ًة نق ّيــة ،وت�أكّــد مــن ذلــك بزراعــة
عــدة �أجيــال مــن النباتــات التــي تحمــل الصفــة الوراث ّيــة،
نقي.
وكان يحصل على نتيجة تؤكّد �أ ّن النبات ٌّ
تخطيطي لزهرة ثنائ ّية الجنس
(الشكل  :)2-4رس ٌم
ّ
الخلطــي
انتقــل منــدل �إلــى مرحلــة التلقيــح
ّ
( ،)Cross Pollinationفــزرع مجموعت ْيــن مــن النباتــات تحمــل صفت ْيــن متضا ّدت ْيــن للــون ال�أزهــار� ،إحداهمــا تحمــل
تلقيحهمــا مــن خــلال متـ ِ
ـوك ومياسـ ِم ال�أزهــار (الشــكل .)2-4
اللــون ال�أرجوانـ ّـي ،وال�أخــرى تحمــل اللــون ال�أبيــض ،وتـ ّم ُ
�أنواع التلقيحType of Pollination :
1.1التّلقيــح الذاتـ ّـي :انتقــال حبــوب اللقــاح مــن متــك زهــر ٍة �إلــى ميســمها� ،أو مــن متــك زهــر ٍة �إلــى
ميســم زهــر ٍة أ�خــرى للنبتــه نفســها.
2.2التّلقيــح الخلطـ ّـي :انتقــال حبــوب اللقــاح مــن متــك زهــر ٍة �إلــى ميســم زهــر ٍة �أخــرى علــى نبـ ٍ
ـات
�آخــر� ،إ ّمــا بفعــل ال ّريــاح والحشــرات� ،أو بفعــل تدخّ ــل ال�إ نســان (صناع ّي ـاً).
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المرحلة ال�أولى من تجارب مندل:
ووضـ َع متــوكاً
1.1عمــل ِمنــدل علــى �إزالــة ال�أســدية مــن ال�أزهــار البيضــاء (لضمــان عــدم حــدوث تلقيــح ذاتــي)َ ،
ـاء علــى مياســم
ـوب لقـ ٍ
تحمــل حبــوب لقــاح مــن أ�زهــا ٍر أ�رجوان ّيــة ،ووضــع كذلــك متــوكاً تحمــل حبـ َ
ـاح بيضـ َ
تلقيح
�أزهــا ٍر �أرجوان ّيــة ،وسـ ّمى هــذا الجيـ َل جيـ َل ال�آبــاء ( ،)Pوكان يغطّــي ال�أزهــار بغطا ٍء لضمان عــدم حصول ٍ
الصناعي.
�آخر (خلطي) ،وقام بجمع البذور الناتجة من التلقيح
ّ

2.2زرع البــذور الناتجــة مــن التلقيــح

X

جيل ال�آباء

الصناعــي مــن جديــد ،وكانــت
ّ
النتيجــة �أ ّن جميــع ال�أزهــار كانــت

()P

�أرجوان ّيــة ،سـ ّماها الجي َل ال� أ ّول ()F1

الجيل ال�أول

الشكل (			 .)3-4

⇓

()F1

			

الشكل ( :)3-4المرحلة ال�أولى من تجارب مندل

المرحلة الثانية من تجارب ِمندل:
زرع نباتــات الجيــل ال�أول (،)F1
وتركهــا تتل ّقــح ذات ّيــاً ،وعندمــا
نضجــت بذو ُرهــا جم َعهــا ،وزر َعهــا

الجيل ال�أول

X

()F1

⇓

الجيل الثاني

نتــج الجيــل الثانــي
مــن جديــد ل ُت َ
( )F2الشــكل ( .)4-4قــام منــدل ()F2
بحســاب نســبة النباتــات ذات
ال�أزهــار ال�أرجوان ّيــة ،وذات ال�أزهــار

الشكل ( :)4-4المرحلة الثانية من تجارب مندل

البيضــاء ،فكانــت نســبة ال�أزهــار ال�أرجوان ّيــة �إلــى البيضــاء .١:٣
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درس منــدل صفـ ٍ
ـات �أخــرى فــي البــازلّاء ،مثــل طــول الســاق ،ولــون البــذور ،فوجــد �أ ّن �إحــدى الصفــات
تختفــي فــي الجيــل ال�أول ،وتظهــر فــي الجيــل الثانــي بنســبة .3 : 1
توصل مندل من خلال هذه التجارب �إلى مبد�أ السيادة التّا ّمة.
ّ
الصفــة التــي تظهــر فــي الجيــل ال� أ ّول الصفــة الســائدة ،ورمــز لهــا بحــرف كبيــر (،)R
�أطلــق ِمنــدل علــى ّ
وتوصــل مــن خــلال
والصفــة التــي تختفــي فــي الجيــل ال�أول الصفــة المتنح ّيــة ،ورمــز لهــا بحــرف صغيــر (ّ ،)r
ّ
مجموع ـ ٍة مــن الفــروض �إلــى �أ ّن الصفــة الوراث ّيــة تتمثّــل فــي عامل ْيــن وراث ّي ْيــن ،ينعــزلان عــن بعضهمــا عنــد

تكويــن الجاميتــات (الخلايــا الجنســية) ،بحيــث يحمــل الجاميــت عامــلا ً واحــداً لــك ّل صفــة ،وهــو مــا ُيعــرف
بقانــون انعــزال الصفــاتِ .
وطبق ـاً لذلــك ف ـ إ� ّن عوامــل ال�أزهــار ال�أرجوان ّيــة النق ّيــة تكــون ( ،)RRوعوامــل

ال�أزهــار البيضــاء ( ،)rrوقــد تكــون عوامــل ال�أزهــار ال�أرجوان ّيــة غيــر نق ّيــة ( .)Rrيتب ّيــن مــن ذلــك �أ ّن ال�أزهــار
ال�أرجوان ّيــة المتماثلــة فــي الشــكل الظاهــر ّي قــد تختلــف فــي العوامــل الوراث ّيــة ،وقــد �أطلــق منــدل علــى
ـكلي ( ،)Phenotypeوعلــى تركيــب العوامــل الطــرا َز الجينـ ّـي (.)Genotype
الشــكل الظاهــري الطــرا َز الشّ ـ ّ
الجيني:
ويب ّين الشّكل ( )5-4المرحلة ال�أولى من تجارب مندل السابقة ،حسب الشكل الظاهر ّي ،والشكل
ّ

جيل ال�آباء ()P
(الجاميتات)

 ( rrأ�بيض)
,
r

r

�( RR Xأرجواني)
,
R

R

الجيل ال�أول ()F1
�( Rrأرجواني) �( Rrأرجواني)

�( Rrأرجواني)

�( Rrأرجواني)

صناعي ل�آباء نق ّية لصفة ل ْون ال�أزهار.
خلطي
ّ
الشكل ( )5-4الطراز االشكلي والطراز الجيني ل�أفراد الجيل ال� أ ّول الناتج من تلقيح ّ
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ويب ّيــن الشــكل ( )6-4المرحلــة الثّانيــة مــن تجــارب منــدل الســابقة مــن حيــث :الشــكل الظاهــر ّي،
الجينــي.
والشــكل
ّ

الجيل ال�أول()F1
(الجاميتات)

الجيل الثاني()F2

�( Rrأرجواني)
r

 ( rrأ�بيض)

X
,

�( Rrأرجواني)

R

r

�( Rrأرجواني)

�( Rrأرجواني)

,

R

�( RRأرجواني)

الشكل ( :)6-4الطراز االشكلي والطراز الجيني ل�أفراد الجيل الثاني الناتج من تلقيح الجيل ال� أ ّول ذاتياً لصفة ل ْون ال�أزهار.
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أ�سئلة الفصل
 1ض ْع دائر ًة حول رمز ال�إ جابة الصحيحة لل�أسئلة ال�آتية:
 1ما الجزء الذي يحوي حبوب اللقاح في الزهرة؟
د .البتلة.
جـ .المتك.
ب .المبيض.
�أ .الميسم .
 2ماذا ُيس ّمى التلقيح عندما تنتقل النحلة من زهر ٍة �إلى زهرة نبتة �أخرى؟
الصناعي.
والخلطي .د.
الذاتي
جـ.
الخلطي.
ب.
الذاتي.
�أ.
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
 3عند تلقيح نبا َت ّي بازلاء �أزها ُرهما بيضاء ،ماذا تتوقع لون �أزهار الجيل ال� أ ّول؟
ب .جميعها بيضاء.
		
�أ .جميعها �أرجوان ّية.
د� 3 .أرجوان ّية 1:بيضاء.
		
ج 3 .بيضاء� 1:أرجوان ّية.
 4فيم يبحث علم الوراثة؟
ب .التشابه بين ال�آباء وال�أبناء.
�أ .الاختلافات بين ال�آباء وال�أبناء.
د .صفات ال�آباء.
جـ .التشابه والاختلاف بين ال�آباء وال�أبناء.

 ٢ما المقصود بالصفات المتضا ّدة؟
وضح مفهوم الصفة السائدة.
ّ ٣
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امتحان الحزمة ٤
س .1ضع دائرة حول رمز ال�إ جابة الصحيحة لكل من الجمل التاية

6علامات

� -١أي الطرز الجينية لل�آباء يعطي النتائد  3:1علما ب�أن العامل  Rسائد على العامل : r
اRR X rr -

بRr X Rr -

جRr X rr -

دrr X Rr -

 -٢تزوج رجل بامر�أة كل منهما ازرق العيون ،ما احتمال انجاب ولد عسلي العيون؟
ا%50 -

		
ب%75 -

د%0 -

		
ج%25 -

 -٣ما هو الجزء الذي يحوي البويضات في الزهرة؟
ا -الميسم

ب -القلم

ج -المبيض		

د -المتك

 -٤ما العملية التي تنتج من انتقال حبوب اللقاح من متك زهرة الى ميسم زهرة اخرىعلى نبات اخر بفعل الحشرات او
الرياح
ا -التكاثر الخضري

ب -التبرعم

		
ج -التلقيح الخلطي

		
س .2ما المقصود بكل مما ي�أتي؟

د -التلقيح الذاتي
3علامات

 -١الصفة السائدة
 -٢قانون انعزال الصفات
س .3وضح دور العالم مندل في علم الوراثة؟

3علامات

س .4لماذا اختار مندل البازيلاء لاجراء تجاربه حول توارص الصفات

3علامات

س .5اجري تلقيح بين نبات بازيلاء ارجواني الازهار مع اخر ابيض الازهار فظهرت نباتات الجيل الناتج من التزاوج
كالاتي:
 50 -١نبتة ارجوانية الازهار
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 50 -٢نبتة بيضاء الازهار

فسر النتائج على �أسس وراثية 			
5علامات

