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المدخل إلى علم الوراثة

Introduction

:دور العرب في علم الوراثة •

:من األدلة عليه •

 يشبهها تربت يداك فبم  ( : ص) قال . التشابه بين الخلف والسلف-

. ولدها

.  عودة الصفات في األحفاد إلى أجدادها السحيقة. اإلرتداد-

. تقع بين أفراد صلة قرابة شديدة. الزواج باألقارب-

ة قربى التي تحصل بين أفراد ال تربطهم صلالتزاوجات. التهجين-

.مشتركة 

.النافعة المرغوبة( الجينات ) اصطفاء المورثات . االصطفاء-



الوراثة والوراثة البيطرية

Genetics and Veterinary Genetics

.تعريف علم الوراثة•

.الوراثة البيطريةوالعالقة بين الوراثة •
.Inheritanceالتوريث -

.Variabilityالتباين -



النقاط التي يتطرق لها علم 

الوراثة 

فية أين وكي) الوراثية " الشيفرة" حفظ المعلومات مسألة •

؟ وما الذي يورث؟ ( ترجمتها 

يل من خلية إلى أخرى ومن جنقل المعلومات الوراثية مسألة •

إلى الجيل التالي ؟

حديد في تأداء المعلومات الوراثية ووظيفتها مسألة كيفية •

صفات الكائن الحي أثناء نموه ؟ 

من خالل عملية تبدل وتحول المعلومات الوراثية مسالة •

؟ الطفور



علم الوراثية البيطرية 

Veterinary Genetics

يدرس,الحيوانوراثةعلمعنعبارةفهو,تعريفه•

هاتشخيصوطرقالوراثيالمنشأذاتوالعيوباألمراض

البةبصتتمتعالتيالحيواناتواصطفاءمنهاوالوقاية

.األمراضضدعالية



مهام علم الوراثة البيطرية

The Role of Veterinary Genetics

. دراسة العيوب واألمراض الوراثية وكيفية توريثها -

ب والناقل للعيواللواقحمعرفة الحيوان الغير متماثل  -

. الوراثية 

ة في الضارة المنتشر" الجينات " السيطرة على المورثات -

. إستبعادهاالعشائر ومعرفة كيفية 

ضدراسة المناعة الوراثية وصالبة جسم الحيوان ضد المر-

إنشاء سالالت جديدة من الحيوانات تتمتع بمناعة طبيعية -

. عالية ضد األمراض 



طرق دراسة علم الوراثة 

Methodology

: توجد عدة طرق لدراسة علم الوراثة نذكر منها 

:االولىالطريقة 

و:  Pedigree analysisطريقة تحليل درجة القرابة أو سلسلة النسب 

يبينها , ployductylyمثال عنها كيفية انتقال األصبع الزائد في اإلنسان 

.المخطط التالي



ذكر عنده إصبع زائد 

ذكر طبيعي

أنثى بأصبع زائد

أنثى طبيعية



:الطريقة الثانية 

”  السيتولوجي" طريقة التوريث الخلوي 
: تستخدم لـ 

.الكروموزومدراسة بناء وتركيب -

.DNAالـمعرفة هيكلية ووظيفة جزئ -

.DNAالـوكيفية تكوين سالسل جديدة من -

ضاألمراتفيد هذه الطريقة في الكشف عن 

.الوراثيةالعيوبو



:الطريقة الثالثة 

Statcsticalطريقة التحاليل اإلحصائية  analyses

:و تستعمل لما يلي 

.اتالتهجينالنتائج المختلفة من بإحتماالتللتنبؤ -

لسلوك الختبار النظريات الفرضية الموضوعة لتفسير ا-

.الوراثي بالنسبة لصفة من الصفات 



:الطريقة الرابعة 

:  Immune analysesالتحاليل المناعية 

:تضمو 

.التحاليل المصلية -

.الكهربائيالتمنيعطرق نقل -

التي تستخدم لدراسةالمخبريةوالطرق -

واألنسجة , الزمر الدموية واألنزيمات 

.والبروتينات



:الطريقة الخامسة 

 Planned: ذات الخطةالتهجيناتطرق 

breeding experiments:

.مندلتجارب : مثال عنها 

.يئيةالجز, الوصفيةتصلح للدراسات الوراثية 



الطرق التطبيقية لعلم الوراثة

:تتضمنو

:أوال

النباتاتمنلكلالهامةالصفاتتحسين-

تحسينطريقعناالقتصاديةوالحيوانات

مةمقاوزيادة,واألغنامللماشيةواإلنتاجالمحصول

النباتيةوالمحاصيلاإلقتصاديةالحيوانات

.لألمراضاالستراتيجية



:ثانيا

منأيفيالمتحكمالوراثيالنظامعلىالتعرف

الدمسيولةمرضمثلالوراثيةاألمراض

Hemophelia,والسكريDiabetes

Deafnessالشاذوالهيموجلوبين and

blindness.الدمومجموعةRHالتنبؤفيمكن

قبلالمستفيالعائالتمنعائلةفيحدوثهابإحتمال

.الواجبةاالحتياطاتتتخذوبذلك



:ثالثا

يةالوراثاالستشاراتمجالالسابقةللنقطةويتبع

Counnesling genetic,اإلختصاصيفتزويد

يقدرأنمنتمكنهاألجدادعنالكافيةبالمعلومات

همنسلفيمعينةصفاتظهوراحتمالالزواجلراغبي

.مرغوبةأومرغوبةغيرالصفاتهذهكانتسواء



:رابعا

Legalقانونيةتطبيقاتوللوراثة

applications,تحديدطريقفعن

فيالفصلللمحكمةيمكنالدممجموعة

يدالموالخلطعملياتأواألبوةتنازعقضايا

غيراألطفالونسبالمستشفياتفي

.ذلكوغيرالشرعيين



أهمية علم الوراثة

The Importatnce Of Genetics

:فيالوراثةعلمأهميةتكمن

ىحت,الوراثيةالغيرعنالوراثيةاألمراضمعرفة-1

.معالجتهامنالبيطريالطبيبيتمكن

نشاءإإلىيؤديالمورثاتعملتأثيروتوجيهتنظيم-2

عاليإنتاجذاتوالدواجنالحيواناتمنسالالت

ذاتسالالتإنشاءوكذلك,الجودةعاليةومواصفات

.الحيواناتمناألمراضضدعاليةمناعة



جيلهخاللمنوذلك(الفحل)الثورتقييمفي-3

.الناتج

وهذه,الحيواناتعندالجنستنظيممشكلةفي-4

.القزدودةعندحلتالمشكلة

منوذلك,المخصبةالبيضةوزرعنقلعملياتفي-5

ذههأنجزتوقد,المناعيةالوراثةلعلممعرفتناخالل

.والفئراناألسماكفيالعمليات



الفراءذواتالمتوحشةالحيواناتتربيةفي-6

هذاأجلمنخاصةمزارعتوجدحيث,الثمين

.السوفيتياالتحادفيالهدف

إنتاجأمكن.الحيويةالتقنيةاألبحاثفي-7

تكوينيعتستطوالتيالمعويةالبكتريامنمستنبتات

نمجديدةأنواعإنتاجوكذلك,اإلنسانانترفيرون

أنسولينتركيبتستطيعوالتيالبكتريامستنبتات

.اإلنسان



.الهجينقوةظاهرةمناالستفادة-8

ةومعرفالشديدةاألقاربتربيةأخطاءفهمفي-9

.الضارةآثارها

اناتالحيوفيالخلقيةوالعيوبالشذوذمعرفة-10

أصلعنوالناتجةمظهريةعيوبا  تحدثوالتي

رةالضاالمورثاتواستبعادعزليسهلمما,وراثي

.



منالكبيرةالكميةمنالرغموعلى

الوقتفيالمتراكمةالوراثيةالمعلومات

عدبتكتمللمالوراثيةالمعرفةفإنالحالي

منكثيرهناكزالفالالوراثيالعالمعند

لىعاإلجابةأنعنفضال  الغامضةالظواهر

العديدإلىبدورهاتؤديماكثيرماسؤال

.دةجديإجاباتإلىتحتاجالتياألسئلةمن



Thanks for listening


