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يعتمد التوارث على الجينات التي تنتقل بدقة من اآلباء إلى النسل 

في عملية التكاثر و التي توجد على كروموسومات الكائن ، 

و يتمثل محتواها الشفري في  DNAوتتكون هذه الجينات من 

.  تتابعات من أزواج القواعد التي تتكرر بدقة خالل عملية التناسخ

التي تساعد عملية تكرره على  DNAو تشتمل إنزيمات بلمرة 

 ´3من طرفه في االتجاه  DNAلهدم  Exonucleaseنشاط 

الناتجة وتصحيح  DNAمما يمكنها من مراجعة جزيئات  ´5إلى 

 .األخطاء الحادثة خالل تفاعل البلمرة األولى





أن هناك ميكانيكيات قد نشأت لتسهيل النقل الصحيح أي    

للمعلومات الوراثية من جيل إلى آخر ومع ذلك تحدث 

بعض التغيرات في مادة الوراثة و التي تعرف باالختالفات 

الوراثية و هذه التغيرات المفاجئة و المتوارثة في مادة 

   Mutationsالوراثة تسمى بالطفرات 

   و بذلك تعرف كلمة طفرة بأنها 

 " التغير الفجائي المستمر في التركيب الوراثي للكائن " 
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 الطفرة لوجود نتيجة جديداا  مظهرياا  شكالا  يبدي الذي الكائن

 .mutant بالطافر يسمى



 التغريات الوراثية 

Chromosomal mutation 

الكروموسوميهالطفرة   

Gene mutation  

 الطفرة الجينية



Chromosomal mutation  الكروموسوميهالطفرة  

هي طفرة تحدث على مستوى الكروموسومات مثل ان يحدث تغير في عدد الكروموسومات 

...  أو ادخال منطقة جديدة الى الكروموسوم DNAاثناء االنقسام او حذف قطعة من الـ 

 وغيرها من التغيرات
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 A-C-G-Tمميز يحتوي على القواعد النيتروجينية االربعة  نيوكليوتيديالجين عبارة مقطع معين من تتابع 
 الناتجة  لالفرادأي تغير يحدث في الجين الواحد ينتج عنه صورة مختلفة لهذا الجين وتنتقل 

 الوحيدة للحصول على أليالت مختلفة للجين الواحد الوسيلهوهذه 

Gene mutation  الطفرة الجينية 
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تعتبر الطفرة هي المصدر األساسي لجميع االختالفات    
:الوراثية و ذلك ألنها   

توفر المادة األساسية الالزمة لحدوث التطور -  
..متعددة للجين  األليالتأنها مصدر الحصول على  -  

..مثال   
االتحادات الجديدة تقوم بإعادة ترتيب التباين الوراثي في  -أ 

.و توافيق جديدة  تباديل  
االنتخاب الطبيعي أو الصناعي يحافظ على التراكيب األكثر  -ب

.تكيفاا مع الظروف البيئية الموجودة   



 Spontaneous mutationطفرة تلقائية  -1

                         

 mutation Inducedطفرة مستحدثه  -2 



 تغيرات فجائية وراثية الطفرة التلقائية هي التي تظهر على شكل
، وتعاود الظهور بين الحين و اآلخر و معدل حدوثها ضئيل طبيعياا 

او اقل وتختلف من جيل إلى آخر و يعتمد معدل %  1بنسبة . جداا 
حدوث الطفرة التلقائية على الحالة الفسيولوجية و الكيموحيوية  

 .  للخلية
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 وقد ، المطفرة بالمواد المعاملة من صناعياا  تنتج التي الطفرة هي   
 أثر اكتشاف في الفضل 1920 عام Muller مولر العالم كان

 كان و الدروسفيال في الطفرات استحداث في السينيه األشعة
 اكتشاف في الفضل  1943 عام Auerbach اورباخ للعالمة

 أصبح و . الطفور زيادة في فعال أثر لها الكيمائية المواد أن
 على أيضاا  المؤثرات أقوى من α ,  ,  األشعة أن معروفاا 

 خالل من تمر عندما أنها خصائصها ومن الطفرات استحداث
  تفاعالت في تدخل و جزيئاتها لبعض تأيناا  تسبب الوراثية المادة
 كمية مع طردياا  يتناسب الطفرة معدل أن ووجد ، تركيبها و بنائها

  زيادة في فعال أثر لها الكيمائية المواد وكذلك المستخدمة األشعة
 .الطفور



 يمكن استحداث الطفرات صناعيا في مجال الزراعة حيث تستخدم لتحسين صفات بعض الخضر والفواكة 

 . مثل انتاج ثمار بدون بذور كالليمون والبرتقال وغيرها


