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أستاذ الوراثة الكمية وزراعة األنسجةأستاذ الوراثة الكمية وزراعة األنسجة
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جتارب مندلجتارب مندل
إختار مندل نبات بسلة األكل كنموذج لتجاربه إختار مندل نبات بسلة األكل كنموذج لتجاربه 

::ىىوميتاز هذا النبات باآلتوميتاز هذا النبات باآلت
nnالتلقیح فیھا ذاتىالتلقیح فیھا ذاتى
nnوضوح الصفات المتفارقةوضوح الصفات المتفارقة
nnسھولة التھجینسھولة التھجین
nnإنتاج عدد كبیر من النسل لكل جیلإنتاج عدد كبیر من النسل لكل جیل
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  ٧٧إختار مندل إختار مندل 
صفاتصفات

nn ممتلىء ممتلىءxx  مجعدمجعد
nn أصفر أصفرx x   ررأخضأخض
nnمنتفخمنتفخx x   رزرزخخمم
nn أخضر أخضرxx  أصفرأصفر
nn قرمزى قرمزىxx  أبیضأبیض
nn أبطى أبطىx x   مىمىقق
nn طویل طویلxx  قصیرقصیر
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Monohybrid crosses reveal units of inheritance and Monohybrid crosses reveal units of inheritance and 
Law of SegregationLaw of Segregation
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--FF11  كله حيمل مظهر الصفة السائدةكله حيمل مظهر الصفة السائدة
..متنحى متنحى   ١١: : سائد سائد   ٣٣النسبة النسبة ظهرة ظهرة   FF22ىف ىف   --
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..فروض جيب توافرها للحصول غلى هذه النتائجفروض جيب توافرها للحصول غلى هذه النتائج
nn الخاصان بكل صفة عن  الخاصان بكل صفة عن  ) ) الجینانالجینان((ینعزل العامالن الوراثیان ینعزل العامالن الوراثیان

بعضھما عند تكوین الجامیطات بحیث تحتوى كل جامیطة  بعضھما عند تكوین الجامیطات بحیث تحتوى كل جامیطة  
..على عامل واحد فقط من عاملى أى فرد من العواملعلى عامل واحد فقط من عاملى أى فرد من العوامل

nnكل من الجامیطة المذكرة والمؤنثة متماثلة فى حیویتھاكل من الجامیطة المذكرة والمؤنثة متماثلة فى حیویتھا..
nnأى بویضة ال تخصب إال بحبة لقاح واحدةأى بویضة ال تخصب إال بحبة لقاح واحدة..
nnأى حبة لقاح لھا نفس الفرصة فى إخصاب البویضةأى حبة لقاح لھا نفس الفرصة فى إخصاب البویضة..
nnالزیجوتات الناتجة متماثلة فى حیویتھاالزیجوتات الناتجة متماثلة فى حیویتھا..



::وصل إىلوصل إىلتتمن جتارب مندل من جتارب مندل 
nnأزواج الصفات ممثلة بأزواج من العوامل الوراثيةأزواج الصفات ممثلة بأزواج من العوامل الوراثية..
nnعدد أزواج العوامل يساوى عدد أزواج الصفاتعدد أزواج العوامل يساوى عدد أزواج الصفات..
nn  يوجد ىف خاليا الكائن احلى العوامل الوراثية ىف أزواج يأتى أحدمها من  يوجد ىف خاليا الكائن احلى العوامل الوراثية ىف أزواج يأتى أحدمها من

..األب واآلخر من األم وحتتوى اجلاميطة عامل واحد فقطاألب واآلخر من األم وحتتوى اجلاميطة عامل واحد فقط
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رثرثااووتتوحدة الوحدة ال
    The unite of heredityThe unite of heredity  

اجلني املسئول عن التحكم ىف الصفة اجلني املسئول عن التحكم ىف الصفة   هىهى
إخلإخل......... .........   مثل الطول أو شكل البذرةمثل الطول أو شكل البذرة

nn PhenotypePhenotype       الشكل المظھرى للفردالشكل المظھرى للفرد  
nn Genotype     Genotype       التركیب الوراثى للفردالتركیب الوراثى للفرد
Homozygous , YY,Homozygous , YY,  yy       yy       
Heterozygous YyHeterozygous Yy



  الوراثيةالوراثية  العواملالعوامل  متثلمتثل  رموزرموز  يستعمليستعمل  التجاربالتجارب  تفهمتفهم  لسهولةلسهولة
  CapitalCapital  حرفحرف  أخذأخذيي  السائدالسائد  واحدواحد  حبرفحبرف  للعاملنيللعاملني  يرمزيرمز

  SmallSmall  حرفحرف  واملتنحىواملتنحى
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    FF22ولكى یتأكد مندل من صحة النتائج التى تحصل علیھا فى ولكى یتأكد مندل من صحة النتائج التى تحصل علیھا فى 
nn أجرى التلقیح الذاتى لنباتات أجرى التلقیح الذاتى لنباتاتFF22  وحصل على نباتاتوحصل على نباتات  Offspring test Offspring test   
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nn أجرى التلقیح األختیارى أجرى التلقیح األختیارىTest crossTest crossالتلقیح الرجعى  التلقیح الرجعى    ووBack crossBack cross
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Law of SegregationLaw of Segregation

nnTwo alleles for Two alleles for 
each trait separate each trait separate 
(segregate) during (segregate) during 
gamete formation, gamete formation, 

and then unite at and then unite at 
random, one from random, one from 

each parent, at each parent, at 
fertilizationfertilization
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بدأ مندل  فى دراسة زوجین من الصفات یتحكم  بدأ مندل  فى دراسة زوجین من الصفات یتحكم  
فى كل صفة زوج من العوامل الوراثیةفى كل صفة زوج من العوامل الوراثیة

مجعدمجعد  خضرخضرأأ  xxأصفر مستدیر أصفر مستدیر   
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    Law of segregationLaw of segregationقانون االنعزال قانون االنعزال 
من العوامل من العوامل   كل صفة وراثية متثل بعاملنيكل صفة وراثية متثل بعاملني

ينعزالن عن بعضهما عند تكوين ينعزالن عن بعضهما عند تكوين   ةةومورفيومورفيليلليلاألاأل
..اجلاميطاتاجلاميطات

nn  جمیع الصفات السبعة التى درسھا مندل تتبع فى دراستھا  جمیع الصفات السبعة التى درسھا مندل تتبع فى دراستھا
Law Law of segregationof segregationالقانون األول لمندل المسمى بقانون االنعزال القانون األول لمندل المسمى بقانون االنعزال 



قانون التوزيع احلرقانون التوزيع احلر
Law of independent assortmentLaw of independent assortment    

مل  مل  ااىف حالة وجود زوجني من العوامل الوراثية ىف الفرد اخلليط فإن أزواج العوىف حالة وجود زوجني من العوامل الوراثية ىف الفرد اخلليط فإن أزواج العو
    ..تكوين اجلاميطاتتكوين اجلاميطاتويتم توزيعها توزيعا حرا عند ويتم توزيعها توزيعا حرا عند مستقلة ىف انعزاهلا مستقلة ىف انعزاهلا   تكونتكون  الوراثيةالوراثية
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