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اهممنتعتبروالنواةحقيقية،والحيوانيةالنباتيةةالخليعضياتأهمإحدىهي

ريبوزيالديوكسيالنوويالحامضعليتحتويالنهاذلكوالخليهعضيات DNA

.األيضيةووظائفهاالخليةخصائصتحددالتيالوراثيةالمعلوماتيحملالذي
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تعريف النواة 

 The Nucleusالنواة 

• النباتيةةالخليعضياتأهمإحدىهيالخليةنواة
النواةحقيقية،والحيوانية

• لنواةاحقيقيةالخليةبهاتتميزالتيالعضيههيالنواةتعد

• ميكون10الي5بينماقطرهايتراوح

• بسهولهرؤيتهايمكنالتيالحليهعضياتاكبروهي
الضوئيالمجهربواسطة

• عليتحتويالنهاذلكوالخليهعضياتاهمالنواهتعتبر
ريبوزيالديوكسيالنوويالحامض DNA يحملالذي

ووظائفهاالخليهخصائصتحددالتيالوراثيهالمعلومات
االيضيه



 The Nucleusالنواة 6

 حقيقية النواة(الخاليا النباتية والحيوانيةعضيات أهم(

 ون رميك10الي 5قطرها ما بين يتراوح.

 كسي ريبوزيؤالديعلي الحامض النووي تحتوي/DNA الذي يحمل

يه   المعلومات الوراثيه التي تحدد خصائص الخليه ووظائفها االيض
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Nuclear membrane - (الغالف النووي)الغشاء النووي ( أ)

 (  غشاء خارجي وغشاء داخلي)يحيط بالنواه ( نانومتر40-20سمكه )غشاء مزدوج

فصل ي.غشاء الخليهكل منهم يتكون من طبقه مزدوجه من الدهون الفوسفاتيه تشبه 

intermembranal-بين الغشائين فراغ بين غشائي  space 

 يتخللة ثقوب نووية-nuclear pores

 نوويه نظيم حركة مرور المواد بين النواه و السيتوبالزم من خالل الثقوب الت:الوظيفة
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(  Chromatin)الكروماتين( ب)

 جويف من الخيوط الدقيقه الملتفه حول بعضها و التي تمأل تشبكه

ي المظهر الذي تتخذه الكرموسومات في الطور البينوتمثلالنواه 

.للخليه

متماثله و باعداد ازواج فى عصويه توجد اشكال الكرموسومات

زوج 23خلية االنسان تحتوي علي )محدده حسب نوع الكائن الحي 

(  من الكروموسومات 

طويل من الحامض النووي جزئ :الكروموسوم(DNA ) محاط

1:1بنسبة ( Histones)الهستون بتعرف ببروتينات قاعدية 

عن ال تزيدنسبة )تينات اخري غير هستونيه روالي بباالضافه 

 RNAو(5%
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(  Nucleolus)النويه( ج)

 محببةكرويهاجسام / جسم.

 الحامض النووي الريبوزومي من تتكون(rRNA ) الذي يرتبط ببروتينات

نوويه معينه لتكوين الرايبوزومات 

تكوين الرايبوزومات: لوظيفةا

(nuclear sap)السائل النووي (د)

 تسبح فيه جميع محتويات النواه مائىسائل

 الحامض النوويتكوين انزيماتيحتوى علىDNA وRNA 

يوجد به المواد الالزمه لتكوين النيوكليوتيدات الداخله في تكوينDNA

RNA , ينات الذى يتجة الى السيتوبالزم للقيام بدورة فى بناء البروت

.المختلفة
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Chromosomes /الكروموسومات

 The Nucleusالنواة 

ماتكروموسوهيئةعليالنواهحقيقيةالخاليافيالوراثيهالمادهتوجد

النواةداخل

بصبغاتصبغهايمكنالنهالملونهباالجسامالكروموسوماتوتسمى

.معينه

عليتبدوفالمنقسمهغيرالخليهفيواضحهغيرالكروموسوماتتكون

(chromatin)الكروماتينيهبالشبكهتعرفمتشابكهرفيعهخيوطشكل

الكروموسوماتتركيب

الحمضDNA-الوراثيةالمادةيشكلالذي

بالهستوناتتعرفالبروتيناتمنمجموعة((Histones.

الـشريطيقومDNAوملنيوكليوسامشكالمتكرربشكلحولهاباأللتفاف

صغيرحيزفيتخزينهاعلىيساعدوالوراثيةالمادةتكثيفإلىفيؤدي

.الخالياأنويةداخل
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Chromosomes /الكروموسومات

الكروماتيداتمنزوجمنالكرموسوميتركب.

منجزئمنكروماتيدةكلتتكونDNAيعطيهااأللتفافكثير

.الكثيفالشكل

السنتروميرنقطةعندالكروماتيداتزوجيلتقى.



12
 The Nucleusالنواة 

((Somatic cellsفي الخليه الجسديه . 1

توجد الكروموسومات علي هيئة ازواج متماثله -

كروموسوم يوجد له زميل اخر يماثله تمامافي جميع المواصفاتكل -

.  Diploid number-الكروموسومات العدد الثنائي عدديطلق علي-

.كروموسوم46فى األنسان يوجد -

– Gametes)في الخاليا الجنسيه.2 sperm / Ovum)

.توجد الكروموسومات  فرادي -

نصف )كروموسوم 23في الحيوانات المنويه  في الذكر و البويضات في االنثي يوجد -

(العدد

. Haploid number-العدد الفردى الكروموسومات عدديطلق علي-

خصائص الكرموسومات



13

خصائص الكرموسومات

ىالحللكائنالوراثيةالصفاتفىتتحكمالجيناتمنعدديحملكروموسومكل.3

(البازالءفيالبذورلون–الذبابهفياالجنحهطول–االنسانفيالعينلون)

انتاجعنومسؤلمعيناترتيباالمرتبهالنيكليوتيداتمنعددمنيتكونجينكل.4

.معينهوظيفهلهمعينبروتين

الخالياضبع–الجنينيهالخالياتميزفيتتحكموراثيهمعلوماتعليالجينيحتوي.5

.وهكذاعظميهاالخريواعصاباليتتميزوبعضها–عضالتاليتتميز
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 The Nucleusالنواة 

خصائص الكرموسومات

أعداد الكروموسومات في بعض الكائنات 
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Nucleic Acids االحماض النووية-

واة الخليه في نبكثرةتوجدوفي تكوين الكائن الحي ل خجزيئات عضويه اساسيه تد

.االوليه ياتوبالزم الخالياوفي س( النواهحقيقيات )

االحماض النوويهانواع 

( Deoxyribonucleic acid:DNA)-الديوكسى ريبوزىالحامض النووي -1

( Ribonucleic acid:RNA)-الحامض النووي الريبوزي -2

التركيب 

الوحده التركيبيه في االحماض النوويه هي النيوكليوتيده

النيوكليوتيدهتركيب
/ Pentose sugarسكر خماسي . 1

(  منزوع األكسجين)الديوكسى ريبوز –الريبوز 

 / Nitrogenous baseقاعده نيتروجينيه. 2

جوانين–أدينين : مركبات ثنائية الحلقات : /قواعد البيورين

 امينثي-سيتوزين –يوراسيل : مركبات أحادية الحلقة : قواعد البيريميدين

PO4/مجموعة فوسفات. 3
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تركيب النيوكليوتيدة
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DNA -الحامض النووى الديؤكسى ريبوز . 1

 يمثل الماده الوراثيه وللكروموسوماتالمكونات االساسيه من

لمعظم الكائنات الحيه 

 األبناءالماده الوراثيه من االباء الي انتقال ومسؤل عن.

 هي الوراثيه لبعض الفيروسات الماده(RNA)

التركيب

(منزوع االكسيجين)الديؤكسي الريبوز : سكر خماسى . 1

-( توسينسي-ثيامين –جوانين -أدينين ):القواعد النيتروجينيه . 2
يوراسيل ال يوجد به 

مجموعة الفوسفات. 3

Nucleosida/  النيوكليوسيدة 

 ط فانها القاعده النيتروجينيه مع السكر الخماسي فقتنتج من اتحاد

.تعرف بالنيوكليوسيده 
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 The Nucleusالنواة 

DNA -التركيب الجزيئ للحامض 

يوجدDNAثنائيحلزونهيئةعلي(double helix)من

هيئةيعلالنيوكليوتيداتعديداتمنينتكابشتمسلسلتين

األتجاةفيينتومتعاكسحلزون

سلسلتينالتشابكمكانهيسلسلةكلفيالنيتروجينيهالقواعد

hydrogenهيدروجينيهروابطبواسطة bondsتكون

الحلزونيالشكلثباتعنمسئوله

لـاجزئفيالسلسلتينبيناالرتباطيتمDNAخاصيةلطبقا

pairing)المتخصصاالرتباط specifity rule)بحيث

(A)االدينينمعالسلسلتيناحديفي(T)الثيامينيرتبط.1

األخرىالسلسلةفي

.(G)الجوانينمع(C)السيتوسينيرتبط.2
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 The Nucleusالنواة 

 DNA–تضاعف املادة الوراثية 
DNA - Replication

يلية بعد ان قام واطسون وكريك بعمل نموذج للدنا اصبح من السهولة بمكان وصفهما ال•

الدنا  replicationتضاعف 

ظيفقد اقترحا ان تضاعف الدنا يتم من خالي عملية تسمي التضاعف شبه التحف•

Replication is Semiconservationالتضاعف شبه التحفظي •

اساس )خالل عملية تضاعف سلسلة الدنا فان كل سلسة دنا قديمة من جزي الدنا االبوي •

(   يط جديدشر)ترسل نسخه لتكوين سلسلة جديده عبارة عن جزئ بنوي ( اللولب الثنائي

اد العلماء عملية تضاعف الدنا يجب ان تحدث قبل انقسام الخلية حيث ان فهم هذه العملية ق•

الي اقتراح عالج بعض االمراض مثل السرطان

:  وكما ذكر سابقا ان عملية تضاعف الدنا كما اقترحها وطسون وكريك هي•

لسلة جديدهعملية شبة تحفظية الن كل لولب ثنائي بنوي يحتوي علي سلسلة قديمة وس•

(1958تال ماثيو مسلسون و فرانكلين س)و قد تم تاكيد هذا التضاعف تجريبيا عن طريق •

تضاعف الدنا و احملافظه علي املعلومات الوراثية
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 The Nucleusالنواة 

DNAتضاعف الحمض النووي 
DNA- Replication

األهمية

 وظائفها من جيال آلخرأداءالخاليا الحية فياستمرارية.

 قدرتها على مضاعفة المعلومات الوراثية المخزونة في جزيء الـ الحفاظ علىDNA 
.المكون للكروموسوم

 في الطور البيني قبيل عملية االنقسام وإنتاج خاليا جديدةيحدث.

DNAالشروط الواجب توافرها حتى يتضاعف جزيء 
 جزيءDNA  جزيئات ألنتاج مضاعفته المطلوبDNA  جديدة تحمل نفس المعلومات

.الوراثية

 كميات كافية من النيوكليوتيدات األربعة التي تدخل في تركيبة((A-G-C-T

 إنزيم التضاعف(إنزيم بلمرةDNA )

بعض اإلنزيمات والبروتينات األخرى الالزمة إلتمام العملية.
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التضاعف شبه التحفظي خطوات عملية 

Semiconservative Replication

فك. Unwindingالحلزنة1 بشكلبعضعنبعضهاDNAجزيءسلسلتافصلت:/

ببعضها،جينيةالنيتروالقواعدتربطالتيالهيدروجينيةالروابطتكّسرنتيجةتدريجي،

Helicaseالحلزنهبانزيميسميخاصانزيمطريقعن enzyme /

تتكون. بشكلاألصلىDNAجزيئوينشطرمحددة،نقطةمنبدءاأحاديةسالسل2

.السلسلةنهايةحتىطولي

يرتبط. DNAالبلمرةانزيم/التضاعفإنزيم3 polymeraseاألحادية،بالسلسلة

خرىاألتلوالواحدة-النوويالسائلفيالموجودة-النيوكليوتيداتبوضعويقوم

لةسلسفيالموجودةالنيتروجينيةالقواعدترتيبحسب(Joining)متممبشكل

،AنيوكليوتيدمقابلTنيوكليوتيدوضعيتمبحيثتضاعفهيتمالذيDNAجزيء

Complementary)نيوكليوتيدمقابلGونيوكليوتيد base pairing )C.
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التضاعف شبه التحفظي خطوات عملية 

Semiconservative Replication

طة وتستمر هذه العملية بتحرك إنزيم التضاعف من نق. 4

.البدأ حتى نهاية السلسلة

في وقت  DNAتتم عمليتي تضاعف سلسلتي جزيء . 5

واحد وبنفس السرعة، 

يحتوي ،DNAمن هذه العملية جزيئان كامالن من ينتج . 6

.كل منهما على سلسلة قديمة وأخرى جديدة

رتباط تقوم بروتينات الهستونات األصلية والجديدة باال. 7

لتكوين الكروموسومات ،DNAجميعها بجزيئي 

.وتكثيفها داخل النواة
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 / Mutationالطفرة الوراثية

 حدوث أي خطأ في ترتيب أو تسلسل القواعد النيتروجينية في جزيء هىDNA

لى تغيير المعلومات الوراثيةيؤدى ا.

إلى خلل لدى الفرد الذي حدث له ذلك التغييريؤدى في الخاليا الجسدية.

ى ظهور وفي الخاليا الجنسية يصبح باالمكان نقل هذه الطفرة من جيل الخر، و يؤدي إل

.االمراض الوراثية

 تستطيع الخلية أن تقوم بإصالح الطفرات الوراثية التي قد تحدث في جزيءDNA 

. بواسطة آليات خاصة باستخدام مجموعة من اإلنزيمات

لى يحدث الخلل غالباً عندما يكون معدل حصول هذه الطفرات أعلى من قدرة الخاليا ع

.إصالحها
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RNA-الحامض النووى الريبوزى .2

 يتكون حمض الـRNA  عضها ترتبط بمن النيوكليوتيدات ( شريط واحد) من سلسلة وحيدة

.DNAمع بعض بنفس الطريقة التي يرتبط بها جزيء 

 أنواع الحمض النوويRNA 
RNAيوجد ثالث أنواع للحمض النووي 

1  .mRNA /الرسول

يتوبالزم، يقوم بنقل الشفرة الوراثية من الجينات في النواة إلى الرايبوسومات فى الس

.  ليتم تصنيع البروتينات المختلفة داخل الخلية

2  .tRNA /الناقل

ي عملية يقوم بنقل األحماض االمينية من السيتوبالزم إلى الرايبوسومات الستخدامها ف

. بناء البروتينات

3.rRNA /الرايبوسومي

يستخدم في إنتاج الرايبوسومات في النوية داخل نواة الخلية.
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 The Nucleusالنواة 

RNAو  DNAمقارنة بين 

-DNAالحامض

سلسلتينمنمكون

األكسجينمنقوصرايبوزىسكرعلىيحتوى

اليوراسيلعلىيحتوىال

RNA-الحامض

واحدةسلسلةمنمكون

جيناألكسمنقوصغيررايبوزىسكرعلىيحتوى

اليوراسيلعلىيحتوى
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RNA-الحامض النووى الريبوزى 

 DNA & RNAالعالقة بين الـ 

ٌل لوظيفة اآلخر . يُعد ُكٌل ِمْنُهما ُمَكمِّ

كليهما يُشكالن الكروموسومات  .

 يلعب الـRNA  دورا هاما في ترجمة المادة الوراثية المخزنة فيDNA 

.  إلى بروتينات، تقوم بأداء الوظائف الالزمة للكائنات الحية

 ولترجمة الجينات التي فيDNA  إلى بروتينات في الـRNA، فالبد من

ذه أوالً، ومن ثم يتم تحويلها إلى بروتين، وال تتم ه RNAنسخها إلى الـ 

.العملية إال عند نشاط الجينات
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Transcription and Translation-النسخ والترجمة

الجين

ـالجزئمنكبيرمقطععنعبارةDNAالنيوكليوتيداتمنمعينتتابعمنيتكون.

Transcriptionالنسخعملية /
اليقومDNAـالىالالجينمناالصلطبقنسخهبعملmRNA/الذي.لوالرس

السيتوبالزمفىالمصنعاليالشفرهيحمل

Translation/الترجمةعملية
اليقومmRNAالببتيدعديدمكونااالمينيهاالحماضمنسلسلهبناءتوجيهب-

Polypeptide(سلهسلاليالنيوكليوتيداتمنسلسلهشفراتبترجمةالخليهتقوم

(RNAالمنانواعالثالثةبمساعدةامينيهاحماض
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Transcription and Translation-النسخ والترجمة



https://www.youtube.com/watch?v=lAcY7D3-zS8
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D:/backup 7-9-1432/Documents/مقرر الوراثة/Genetics Course 2009/مقطع مؤثر جداً - رسالة مهمة إلى مستخدمي الإنترنت .wmv
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