مصادر التبايناث الىراثيت
د .ريم العبذ الهادي

 -1االستئناس ٌ :عتمد على البحث عن النباتات واالصول البرٌة
للمحاصٌل ،واالستفادة منها فً برنامج التربٌة ألنها غالبا تكون
متأللمة مع البٌئة المحلٌة ،وتحمل صفات المماومة لإلجهادات
االحٌائٌة وغٌر اإلحٌائٌة ،تجمع هذه األصول البرٌة فً غرف
خاصة ،وتحفظ فً البنن الوراثً لالستفادة منها الحما فً برامج
التربٌة ،فمد تدخل فً تهجٌنات مع أصناف مدخلة أو محسنة
للحصول على تباٌنات وراثٌة جدٌدة.
 -2جمع الطرز الوراثية المزروعة (المحلية)ٌ :موم المربً بإجراء
جوالت على المزارعٌن لجمع ما ٌتوفر من طرز محلٌة مزروعة
إلدخالها فً برنامج التربٌة ،وغالبا ما تكون هذه الطرز مبكرة
ومتأللمة مع الظروف البٌئٌة المحلٌة ،ولد نتجت عن االنتخاب الذي
لام به الفالح خالل سنوات زراعته للمحصول.

 -3التهجين واالنعزاالت الوراثية :Genetic Recombination
ٌعد الجٌل الثانً الجٌل االنعزالً األول لذلن ٌلجأ المربً إلى إحداث
تباٌنات وراثٌة من خالل إجراء التهجٌن بٌن سالالت نمٌة متباعدة وراثٌا
أو بٌن تراكٌب وراثٌة مختلفة ،ثم إجراء تربٌة ذاتٌة لنباتات الجٌل األول
او النسل الناتج ،وبذلن ٌحصل على بذار الجٌل الثانً ،وهو الجٌل
االنعزالً األول ،وٌموم بإجراء االنتخاب بإحدى طرق االنتخاب التً
ذكرت سابما وغٌرها للحصول على صنف مفتوح التلمٌح كما فً
االنتخاب اإلجمالً ،أو سالالت نمٌة كما فً طرٌمة االنتخاب بالساللة
النمٌةٌ .ذكر ان لالنتخاب طرق أخرى مثل االنتخاب المتكرر للمدرتٌن
العامة والخاصة على االئتالف General and specific combining
ability

 -4االدخال ٌ : introductionتم عن طرٌك وزارة الزراعة بالتعاون مع
جهات بحثٌة خارجٌة عالمٌة ،إلدخال أو استمدام مجموعة من الطرز
الوراثٌة فً كل محصول ثم تمٌٌمها فً البٌئة المحلٌة ثم االنتخاب فً حمول
مشاهدة ومالحظات وحمول موسعة على امتداد المطر النتماء التراكٌب
الوراثٌة التً تثبت تأللما مع ظروفنا البٌئٌة إلدخالها فً برنامج التربٌة،
وربما تعتمد بعض الطرز المدخلة المتفولة وٌتم إكثارها وتوزع على
الفالحٌن.
 -5التعدد الصبغي الخلطي Allopolyploid
هو التعدد الصبغً الناتج عن التهجٌن بٌن جنسٌن أو نوعٌن مختلفٌن .تعد
الهجن الخلطٌة الناتجة عن التهجٌن بٌن االجناس واالنواع مصدر هاما
للتباٌنات الوراثٌة ،مثال علٌها االلماح الطرٌة والماسٌةـ والتً نتجت عن
التهجٌن بٌن أعشاب من النجٌلٌات والممح الثنائً (لها فصل خاص) ،من
المعروف أن الهجٌن الخلطً ٌكون عمٌما بسبب اختالف جٌنومات اآلباء
مما ٌسبب فً شذوذ فً االنمسام المنصفـ وتكوٌن األعراس لذلن ٌلجأ
المربً إلى مضاعفة الصٌغة الصبغٌة للحصول على نبات خصب ٌمكن
زراعته وإكثاره.

•  -5الطفرات Mutation :
تستخدم المواد الكٌمٌائٌة بجرعات معٌنة مدروسة ،واالشعاعات مثل
أشعة جاما إلحداث تباٌنات وراثٌة فً النباتات ،ثم ٌموم المربً
بانتخاب النباتات الحاملة للطفرات المرغوبة ،واكثارها وتمٌٌمها
بٌنما تستبعد النباتات الحاملة لطفرات غٌر مرغوب ولد تكون بعض
الطفرات ممٌتة .من المواد الكٌمٌائٌة المستخدمة فً إحداث الطفرات
أزٌد الصودٌوم ،الكولشٌسٌن وغٌرها.
 -6التعدد الصبغي الذاتي Allopolyploid
التعدد الصبغً الذاتً Autopolyploidهو التعدد الصبغً الناتج
عن تكرار العدد الصبغً األساسً فً النبات عدة مرات مثال على
النباتات المضاعفة ذاتٌا الشوندر الرباعً والسداسً ،تتمٌز النباتات
المتضاعفة احٌانا بزٌادة فً حجم مجموعها الخضري وتحسن فً
صفاتها النوعٌة ،ومن المحاصٌل المتضاعفة أٌضا محصول البطاطا
ونبات الفرٌز (الحما ستدرس بتفصٌل أكثر).

 -6التباين الجسمي والهجن الجسميةSomatic Hybrids :
ٌمصد بهذا التباٌن مجموعة التباٌنات الوراثٌة التً ٌمكن ان ٌنتجها
المربً عن طرٌك دمج بروتوبالست فً انواع مختلفة للحصول
على هجن جسمٌة ،دون اجراء طرٌمة التكاثر الجنسً المعروفة،
مثال على ذلن دمج بروتوبالست البرتمال 2ن = 18مع
بروتوبالست اللٌمون 2ن=  18والحصول على الهجٌن الجسمً
الحامل لصبغبات اللٌمون والبرتمال 2ن = 36وٌتمٌز هذا الهجٌن
بانه ٌحمل صفات مورفولوجٌة مشتركة بٌن الجنسٌنٌ ،متلن صفات
نوعٌة مثل صفة منع الفساد السرٌع( .لها فصل خاص)
 -7الهندسة الوراثية Genetic Manipulation
تستخدم هذه الطرٌمة بشكل هام لتحسٌن المحاصٌل المزروعة ،ونمل
المورثات المرغوبة ،و تتطلب تجهٌزات ومخابر خاصة وتكالٌف
مالٌة وخبرات علمٌة (لها فصل خاص) .

مكىناث التباين
التباٌن هو حدوث اختالفات بٌن األفراد بسبب اختالف التركٌب الوراثً Genetic
 ،Variationواختالف الظروف البٌئٌة  Environment conditions.والتً تكون
جمٌعا االختالفات المظهرٌة بٌن االفراد.
فعند دراسة حمل من حمول التربٌة ٌالحظ وجود اختالفات مظهرٌة Phenotypic
variationبٌن األفراد هذه االختالفات التباٌنات المظهرٌة هً حصٌلة التباٌن الوراثٌة
والتباٌن البٌئٌة والتفاعل بٌنهما .إن التباٌنات بٌن أفراد النوع هً التً امنت استمراره
وتطوره وتحسنه من خالل برنامج التربٌة.
إذا التباٌن المظهري هو التباٌن الوراثً  +التباٌن البٌئً +التفاعل بٌنهما
P=G+E+GE
فً حال التزاوج العشوائً لٌمة  GEتساوي الصفر بالتالً تكون المعادلة P=G+E
التباٌن البٌئً :نوع من التباٌن ٌظهر بٌن األفراد حتى المتماثلة فً تركٌبها الوراثً بسبب
ظروف النمو المختلفة ،مثل تباٌن خصائص التربة وتباٌن الشدة الضوئٌة ...الخ ،ان هذه
التباٌنات البٌئٌة ال تورث من اآلباء الى األبناء.

التباٌن الوراثً :نوع من التباٌن ٌعود لالختالفات الوراثٌة بٌن األفراد ،وهو الذي
ٌعتمد علٌه المربً فً االنتخاب والتحسٌن الوراثً.
تمسم مكونات التباٌن الوراثً حسب السلون الوراثً للصفة المدروسة إلى:
 Aتباٌن الفعل الجٌنً التجمٌعً  Additive varianceوٌرمز لها Ϭ2 A
Dتباٌن الفعل الجٌنً السٌادي  Dominance varianceوٌرمز لهاϬ2 D
 Iالتباٌن التفولً  Epistasisوٌرمز لها ٌ Ϭ2Iشٌر هذا التباٌن الى التفاعل بٌن
الموالع الوراثٌة عندما ٌتحكم أكثر من مولع فً الصفة المدروسة
Ϭ2 P = Ϭ2 A+ Ϭ2 D+ Ϭ2 I
فعند زراعة صنفٌن من الممح الماسً الممح الحوراثً مثال والممح الحماري
ٌالحظ وجود اختالفات بٌن هاذٌن الصنفٌن من حٌث العدٌد من الصفات مثال
صفة لون العصافات أو صفة طول النبات ولون الحبوب تختلف هذه الصفات فً
سلوكها الوراثً وعدد الجٌنات المتحكمة فٌها ،وتمسم عموما الصفات إلى وصفٌة
بسٌطة ٌحكمها من  3-2عوامل وراثٌة وصفات كمٌة معمدة تنتج عن تأثٌر العدٌد
من المورثات الرئٌسٌة والثانوٌة.

الصفات الوصفية البسيطة :
ٌ-1حكم الصفة شفع مورثً واحد او ) (2-3شفع كحد ألصى مثال علٌها الصفات التً
درسها مندل لون الزهرة ولون البذور ....الخ ٌمكن ان نمول
مثال ان الفعل الوراثً السٌادي ٌحكم صفة لون الزهرة كما فً الصفات المندلٌة
-2تأثر هذه الصفات بالبٌئة منخفض .مثال تغٌر لون األزهار محدود مع ارتفاع
درجات الحرارة مثال
ٌ-3مكن تمسٌمها الى مجموعات واضحة منفصل مثال ازهار بٌضاء  ،أزهار حمراء.
-4ال ٌوجد مماٌٌس لهذه الصفات.
أما الصفات الكمية المعقدة:
ٌ-1حكم الصفة الكمٌة عدد كبٌر من المورثات مثال صفة الغلة الحبٌة بالتالً البد من
دراسة سلوكها الوراثً مع االخذ باالعتبار انها تتبع للعدٌد من المورثات.
-2تأثرها بالبٌئة عالً ،مثال عند حدوث جفاف ٌمكن ان تتراجع الغلة الحبٌة رغم أن
التركٌب الوراثً المزروع عالً الغلة.
 -3ال ٌمكن تمسٌمها الى مجموعات واضحة فالتباٌنات فً الصفة الكمٌة تكون
متواصلة وغٌر متمطعة .
ٌ -4وجد لها مماٌٌس كمٌة محددة سم  ،كغ..

شرحنا فٌما سبك ان التباٌن الوراثً مكون من التباٌن الوراثً
التجمٌعً والسٌادي والتفولً
 -1التباٌن الوراثً التجمٌعً او االضافً ADDITIVE
فً هذه الحالة ٌضٌف كل جٌن ممدارا معٌنا من المٌمة الى
التركٌب الذي ٌحمله مثال لون السوٌداء فً الذرة ان وجود
االلٌل السائد ٌ Yؤدي الى اعطاء اللون االصفر ونعلم ان
صٌغة السوٌداء  3Nفاذا كانت السوٌداء  YYYتكون شدة اللون
االصفر اكبر من السوٌداء Yyy ، YYyبٌنما السوٌداء ذات النمط
الوراثً  yyyتكون بٌضاء اللون

 -2تباٌن الفعل الوراثً السٌادي :
تحدث السٌادة عندما ٌكون وجود االلٌل السائد ٌساوي ووجود
الٌلٌن سائدٌن Aa=AA>aa
 -3تباٌن الفعل الوراثً التفولً
وهو تداخل الفعل الوراثً او الجٌنً فً مولعٌن وراثٌٌن
AB>A=B=0
لغرض اٌضاح سلون الصفات فً كل حالة من مكونات التباٌن
الوراثً نورد االمثلة االتٌة

•

•
•
•
•

اذا درسنا صفة كمٌة تتبع لمولعٌن وراثٌٌن وكانت لٌمة
االساس  aabb=1واعطً Aلٌمة  2والجٌن Bلٌمة 1
ٌمكن حساب لٌم التراكٌب الوراثٌة فً الجٌل الثانً فً كل
حالة من الحاالت الوراثٌة السابمة كما ٌلً :
 -1حسب تأثٌر الفعل الوراثً االضافً :
)AABb(1+2+2+1=6
)AABB(1+2+2++1+1=7
)AAbb (1+2+2=5
)Aabb AaBb (1+2+1=4) AaBB(1+2+1+1=5
)(1+2=3
)aabb (=1) aabB (1+1=2
aaBB ((1+1+1=3

 -2لٌمة التراكٌب الوراثٌة فً الجٌل الثانً بوجود الفعل الوراثً
السٌادي:
)AAbb (1+2=3) AABb(1+2+1=4) AABB(1+2+1=4
)Aabb (1+2=3) AaBb (1+2+1=4) AaBB(1+2+1=4
)aabb (=1
)aaBb (1+1=2
aaBB ((1+1=2
نالحظ مما سبك اهمٌة الفعل الوراثً التجمٌعً او االضافً فً
زٌادة لٌمة الصفة مما ٌؤكد اهمٌة التعامل مع التباٌن االضافً أو
التجمٌعً فً برامج التربٌة واالنتخاب ألنه ٌعطً نتٌجة لالنتخاب
المستمر وٌؤدي الى زٌادة التكرار الجٌنً للجٌن المرغوب وٌحدث
تمدما واضحا فً الصفة بعكس المكونات االخرى للتباٌن الوراثً .

 -3لٌمة التراكٌب الوراثٌة بوجود التفوق EPISTASES
فً هذه الحالة سنعطً االساس AB=2 ،A = B=0 ،aabb =1
وذلن حسب طرٌمة تأثٌر هذا الفعل الوراثً والذي ٌحدث نتٌجة
التفاعل الوراثً بٌن مولعٌن وراثٌٌن مسؤولٌن عن الصفة
المدروسة
)AAbb (1+0=1) AABb(1+2=3) AABB(1+2=3
)Aabb (1+0=1) AaBb (1+2=3) AaBB(1+2=3
Aabb(1+0=1) aaBb (1+0=1) aaBB ((1+0=1

التزبيت الذاخليت والخارجيت والتهجين والتذهىر الناتج عن التزبيت الذاتيت وتفسيزه
التهجٌن :هو نمل غبار اللماح من أسدٌة نبات إلى مٌاسم نبات آخر بهدف تحمٌك غرض معٌن
فً برنامج التربٌة.
تعرف التربٌة الداخلٌة بانها إجراء التزاوج بٌن فردٌن ٌوجد بٌنهما صلة لرابة
وتعد التربٌة الذاتٌة أكثر أشكال التربٌة الداخلٌة
أما التربٌة الخارجٌة فهً إجراء التزاوج بٌن فردٌن ال ٌوجد بٌنهما أي صلة لرابة تترافك
عادة التربٌة الداخلٌة وال سٌما الذاتٌة بتراجع فً لوة النمو ،وصفات الحٌوٌة بالنسل الناتج
ممارنة باألبوٌن ،وال سٌما فً النباتات خلطٌات التلمٌح حٌث ٌالحظ أن السالالت المرباة داخلٌا
تكون عرضة لألمراض والحشرات ،وتتنالص لدرتها االنتاجٌة خالل برنامج التربٌة الذاتٌة.
بٌنما تترافك التربٌة الخارجٌة السٌما إذا تمٌز األبوٌن بتباعد وراثً كبٌر بالزٌادة فً لوة
الحٌوٌة والنمو ،والصفات االنتاجٌة وصفات الجودة وغٌرها ممارنة باألبوٌن.
تفسير التراجع والتدهور الناتج عن التربية الذاتية :
ٌالحظ أنه ومع إجراء التربٌة الذاتٌة تتراجع نسبة الخلط فً كل جٌل ،ولكل مولع وراثً
بنسبة  %50ومع تكرار التربٌة الذاتٌة تزداد نسبة األفراد الحاملة للموالع األصٌلة ،وتمل
نسبة األفراد الحاملة للموالع الخلٌطة حتى تصل نسبتهم بعد  8-6أجٌال إلى  %1.5فمط من
األفراد ،وهذا ٌسبب تراجع فً لوة النمو فً السالالت الناتجة عن التربٌة الذاتٌة ٌوضح

التقدم في التزبيت الذاتيت
مخطط يوضح تزاجع نسبت الخلط مع
Aa xAa
الجيل االول للتربية الذاتية

)25%( aa

الجيل الثاني للتربية
الذاتية

)12.5%( aa

الجيل الثالث للتربية
الذاتية

)6.25%( aa

الجيل الرابع للتربية
الذاتية

)3.125%( aa

الجيل الخامس للتربية
الذاتية

)1.55%(aa

)50%( Aa

)25%( AA

Aa X Aa
Aa 25%

)12.5%( AA

Aa X Aa
)12.5 %( Aa

))AA 6.25%

Aa X Aa
)6.25%( Aa

)3.125%( AA

Aa X Aa
)3.1%( Aa

)1.55%( AA

Aa X Aa
الجيل السادس للتربية
الذاتية

)0.75%(aa

(1.5%) Aa

)0.75%( AA

محصلة التراكيب الوراثية

)49.2%( aa

1.5% Aa

)49.2%( AA

قىة الهجين
• لوة الهجٌن  Heterosisعرف  )1952( Shullمفهوم لوة الهجٌن
Heterosisبأنها المٌاس الكمً لتفوق الهجن على آبائها ،وتعبر عن الزٌادة
فً لوة النمو أو فً الصفات الزراعٌة األخرى التً تشكل مكونات الغلة،
وٌمكن أن تشٌر إلى الزٌادة فً الصفات النوعٌة والجودة االلتصادٌة ومماومة
اآلفات والتأللم مع الظروف البٌئٌة غٌر المواتٌة وتحدث ظاهرة لوة الهجٌن
عند التلمٌح بٌن نباتٌن من نوع واحد مختلفٌن وراثٌاً ،وتزداد كلما:
• كانت عاللة المرابة الوراثٌة بٌنهما من حٌث صلة النسب ضعٌفة أو معدومة،
أي أنها تزداد فً السالالت المتباعدة وراثٌاً ،وتتنالص لوة الهجٌن التً
تظهر فً نباتات الجٌل األول F1فً كل جٌل من األجٌال االنعزالٌة ،حٌث
تتأثر هذه الظاهرة بمدى اختالف وتكامل اآلباء فً تتابع األلٌالت Alleles
بالنسبة للصفة المدروسة ،وبالسٌادة فً الموالع الهجٌنة من جهة ،أو
بالتفاعالت بٌن الموالع الوراثٌة (التفوق)  Epstatsisوال ٌُشترط لظهور لوة
الهجٌن أن تكون اآلباء المستعملة فً إنتاج الهجن ضعٌفة النمو ،أو تعانً من
التدهور المصاحب للتربٌة الداخلٌة ،لكن ٌالحظ انخفاض فً لوة الهجٌن عند
التهجٌن بٌن عشائر مفتوحة التلمٌح واسعة

حساب قىة الهجين

•

ً
ن
الهجي قياسا إىل متوسط األبوين )H(MP
-قوة

• تقدر قوة إلهجي قياسا ؤىل متوسط إألبوين ،بحساب إلنسبة إلمئوية للفرق بي متوسط
إلصفة ف إلهجي ،ومتوسط إلصفة ف أبويه.
• H MP % = *(F1 − MP)/MP+ × 100
• حيث F1 :قثثوة إلهجثثي قياسثا لمتوسثثط إألبثثوين بالنسثبة للصثثفة إلمدروسثثة: H MP :% ،
متوسط إلصفة ف إلهجي ∶ MP ،متوسط إلصفة ف آباء إلهجي.
• تحسب إلفروق إلمعنوية لقوة إلهجي بالنسبة لمتوسط حي تقارن إلقيمة ()F1-MP
مع إلقيمة إلناتجة عن إلمعادلة:
•T = T TABLET ∗ (VP1 +VP2 + VF1 )/3
• حي  :عىل إلجدولية  Tقيمة : : T TABLETو إلمحسوبة TT ،قيمة T::
مستوى معنوية  ،0.01 ،0.05إلثان ،إألب تباين إألول ،إلجيل تباين VP1 ،VP2 ،VF1 ::
تباين إألب إألول عىل إلتوإىل.
سيصار إىل إلتوسع ع بكل خطوة من خطوإت إلحساب ف إلجزء إلعمىل.

• قوة الهجين قياسا ً إلى األب األفضل )H (BP
تحسب لوة الهجٌن لٌاسا ً إلى األب األفضل من خالل النسبة المئوٌة
للفرق بٌن متوسط الصفة فً الهجٌن الناتج ،ومتوسط الصفة فً
األب األفضل الداخل فً تكوٌن هذا الهجٌن
H BP % = *(F1 − BP)/BP+ × 100
حٌث لوة الهجٌن لٌاسا ً لألب األفضل بالنسبة للصفة ∶ % H BP
المدروسةBP ،متوسط الصفة فً األب األفضل : F1 ،متوسط
الصفة فً الهجٌن.
تمدر الفروق المعنوٌة لموة الهجٌن بممارنة ( )F1-BPمع المٌمة
الناتجة عن المعادلة :وتعطى لٌمة  Tالجدولٌة خالل حل االمثلة فً
الجلسة العملٌة.
T = T TABLET ∗ (VBP +VF1 )/2

تقديز التدهور الناتج عن التزبيت الذاتيت
ID%={(F1−F2)/F1}×100
حٌث ID %: :التدهور الناتج عن التربٌة الذاتٌة بالنسبة للصفة
المدروسةF1 : ،متوسط الصفة فً الجٌل األول F2 ،متوسط
الصفة فً الجٌل الثانً.
تحسب الفروق المعنوٌة لمٌمة التدهور الناتج عن التربٌة الذاتٌة
من خالل ممارنة المٌمة ( ) )F1-F2مع المٌمة الناتجة عن
المعادلة:
T = T TABLET ∗ (VF2 +VF1 )/2

نظزياث تفسيز قوة الهجين

فسرت ظاهرة لوة الهجٌن بالعدٌد من النظرٌات الوراثٌة والفٌزٌولوجٌة .

سنتطرق لبعض النظرٌات الوراثٌة :
 -1نظرية السيادة  :تعتمد هذه النظرٌة على ان لوة النمو التً ٌتمتع فٌها النبات
الهجٌن تكون ناتجة عن زٌادة عدد الموالع الوراثٌة المسؤولة عن الصفة
المدروسة والتً تحتوي الٌل سائد واحد او اثنٌن وذلن بالممارنة مع االبوٌن
()Aa=AA> aa
بالتالً ان زٌادة عدد المورثات السائدة ٌؤدي الى تشكٌل فعل تراكمً او
تجمٌعً لزٌادة الصفة المدروسة مثال عند التهجٌن بٌن االبوٌن
A1A1A2Aa3a3
x
a1a1a2a2A3A3
سٌكون الجٌل االول كما ٌلً A1a2A2a2A3a3
اذا كان وجود الٌل سائد او اثنٌن فً المولع الوراثً ٌعطً  2لوة نمو  ،ووجود
الٌلٌن متنحٌٌن فً المولع الوراثً ٌعطً لوة نمو واحدة بالتالً ٌ :كون فً
االب االول ٌA1A1A2Aa3a3حمل  ) )5=1+2+2لوة نمو
أما االب الثانً ٌa1a1a2a2A3A3حمل(  ) 4=2+1+1لوة نمو
بٌنما الهجٌن  6 =2+2+2لوة نمو

 -2نظرية السيادة الفائقة :
تعتمد هذه النظرٌة على ان لوة النمو التً ٌتمتع بها الفرد الهجٌن
تنتج عن تجمٌع للموالع الوراثٌة الخلٌطة فٌه ممارنة باألبوٌن
()Aa>AA>aa
مثال عند مراجعة المثال السابك واذا فرضنا ان كل مولع اصٌل
متنحً ٌعطً لوة نمو  1وكل مولع اصٌل سائد ٌعطً  2لوة نمو
بٌنما كل مولع خلٌط ٌعطً  3لوة نمو نجد أن :
لألب االول  5=1+2+2لوة نمو
لألب الثانً  4=2+1+1لوة نمو
بٌنما بالفرد الهجٌن نحسب لوة النمو  9=3+3+3لوة نمو
وهذا ٌمكن ان نحصل على لوة الهجٌن عند التهجٌن بٌن ابوٌن
صافٌٌن بٌنهما اختالف وتباعد وراثً.

