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من المعلوم أن هناك صفات تنتقل من اآلباء إلى األبناء مثل لون العينين ولون الجلد وفصيلة الدم و  

  الصفات الوراثية  .........وهذة الصفات تسمى 

وهناك صفات أخرى  ال تنتقل من اآلباء إلى االبناء  ولكن يجب اكتسابها مثل القراءة و الكتابة وقيادة  

  كتسبة الصفات المالسيارة وتسمى 

  وهنا نشأ علم يسمى علم الوراثة لدراسة الصفات التى تنتقل من اآلباء الى األبناء   

    علم الوراثةالعملية الفضل الكبير في نشأة   مندلوكانت لتجارب  
 

   اإلنسان في الصفات أنواع

  الصفات المكتسبة  الصفات الو راثية

هي الصفات التي تنتقل من جيل  
  آلخر

التي التنتقل من جيل  هي الصفات 
  آلخر

وفصيلة الدم ولون الجلد مثل لون  
  الشعر

  .كرة القدمأو  المشي: تعلم مثل

 

 

 تعريف علم الوراثة  

وهو أحد فروع علم األحياء و هو  علم  يهدف إلى تفسير كيفية انتقال الصفات المختلفة عبر  

  الصفات المختلفة عبر األجيال األجيال و تفسير اوجة التشابه و االختالف التي تظهر في 

 

 

 الدرس األول : المباديء األساسية للوراثة  

 الوحدة الثالثة  ( الجينات و  الوراثة )
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 : علم الوراثة

يفسر اوجة الشبة واالختالف في الصفات بين أفراد النوع    العلم الذيهو  
   .الواحد من خالل كيفية انتقالها من جيل إلي أخر

  جر يجور مندل الذي               -:  ومؤسسة 

  علي نبات البازالء  -: أجرا تجاربه  

  تجارب مندل
  منل نبات البسلة لكي يجري عليه تجاربه  والسؤال لماذا بالتحديد نبات البازالء ؟اختار 

   -:خصائص وهي   االجابة ألن نبات البازالء يتميز بعدة 
  

عن طريق تغطية  الذاتي التلقيح، مما يتيح إجراء عملية رة خنثياازه .1
 . الحريربأكياس من  األزهار

 سهولة  التلقيح الصناعي:    .2

 أنتاج النبات لعدد كبير من أفراد الجيل الواحد.  .3

 ه (عدة أشهر)قصر دورة حيات .4

 .بذورهسهولة زراعة نبات البازالء وجمع  .5

 وجود عدة أنواع من البازالء تحمل أزواج من الصفات الوراثية المتضادة  .6
  

  صفات أساسية لنبات البازالء إلجراء تجاربه   7وقد اختار مندل    
  

  
شكل 
  البذرة 

لون 
  البذرة 

لون 
  الزهرة 

وضع 
  الزهرة 

لون قرن 
  الثمرة 

قرن  شكل
  الثمرة 

طول 
  الساق 

  طويل  أملس  أخضر   جانبية   قرمزي  أصفر   أملس

  قصير  مجعد   أصفر   طرفية  ابيض  أخضر   مجعد 

 

  في نبات البازالء   الصفات المتضادة ذات الفروق الواضحة وهي 
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 الصفات السبع التي درسها مندل علي نبات البازالء 

  صفـة متنحـية    صفـــة سائدة    الصفه الوراثيــــة  

  مجعد   أملس  ــ شكل البذرة 1

  أخضر  أصفر  ــ لون البذرة 2

  أبيض    قرمزى   ــ لون الزهرة 3

  طرفية   أبطية   ــ وضع الزهرة 4

  أصفر   أخضر  ــ لون قرن الثمرة 5

  محزز   منتفخ   ــ شكل قرن الثمرة6

  قصير  طويل   ــ طول الساق7

  
  

  تجربة مندل لدراسة صفة لون البذرة في نبات البازالء
  

  بذوره صفراء مع نبات بازالء بذوره خضراء أراد مندل  إجراء تلقيح خلطي لنبات بازالء 
  ولكن قبل اجراء التجربة أراد مندل التأكد من نقاء الصفة الصفراء و الصفة الخضراء    

لذلك قام مندل بعمل تلقيح ذاتي لكل نبات على حدة حتى تأكد من نقاء    
  الصفتين

  بذور خضراء   فالنباتات ذات البذور الخضراء ( النقية ) تعطى دوما نباتات ذات   
  والنباتات ذات البذور الصفراء  ( النقية ) تعطى دوما نباتات ذات بذور صفراء   

 بعد أن تأكد مندل من نقاء صفتي البذرة     الصفراء و الخضراء  
  

  قام مندل بزراعة بذور هذه النباتات  والتى اعتبرها ( اآلباء )   -1
( لضمان  قام مندل بانتزاع األسدية قبل نضج المتكعندما أعطى كل نبات زهوره  

     )عدم حدوث التلقيح الذاتي 
                            

  قام مندل بعمل تلقيح خلطى للنباتات  الصفراء مع الخضراء   -2
 ( لضمان عدم حدوث التلقيح الخلطى من ازهار  مندل المياسم ثم غطى

  
 أخرى ) 
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نتج عن هذا التلقيح  الخلطي بين النباتات ذات البذور الصفراء و الخضراء نباتات كلها    -3
  ذات بذور صفراء  

  

  
  مندل أن  هنا استنتج 

  صفة اللون األخضر صفة متنحية و       صفة اللون األصفر   صفة سائدة 
  

قام مندل بزراعة بذور النباتات الصفراء  الناتجة  وتركها  تتلقح ذاتيا فحصل على نباتات   -4
:-     
  

  النباتات الناتجة ذات بذور صفراء      % )75ثالثة أرباع (        
  النباتات الناتجة ذات بذور خضراء    % ) 25و ُربع (       
  الصفراء : النباتات ذات البذور الخضراء نسبة لنباتات ذات البذور  أي أن    

                            3                    :1     
  كرر  مندل تجاربه على باقي صفات نبات البازالء وتوصل إلى    -5

    
 
 
 
 
 

 
  وقد توصل مندل من خالل تجاربه إلى 

  
  % 100( هي  الصفة التى تظهر في جميع أفراد الجيل األول )بنسبة  الصفة السائدة -1
( هي  الصفة التى تختفي في الجيل األول )  وتظهر في الجيل    الصفة المتنحية -2

 % 25الثانى بنسبة 
  

( ظهور صفة وراثية نقية عند تزاوج فردين يحمل كالهـما  مبدأ السيادة التامة -3
 ى يحملها الفرد اآلخر  ) صفة وراثية نقية مضادة للصفة الت 

  
  كل صفة يتحكم في اظهارها عامالن  -4
  بذرة صفراءيكون الناتج   األصفرمع عامل اللون  األصفرإذا التقى عامل اللون  -5
  بذرة صفراءيكون الناتج  األخضرمع عامل اللون  األصفرإذا التقى عامل اللون  -6
بذرة يكون الناتج    األخضرمع عامل اللون  األخضرإذا التقى عامل اللون  -7

  خضراء

  شكل  
  البذرة 

لون  
  البذرة 

لون  
  الزهرة 

وضع  
  الزهرة 

لون  
قرن  
  الثمرة

شكل  
قرن  

  الثمرة

طول  
  الساق 

الصفة  
  السائدة 

  طويل   أملس  أخ   جانبية  قرمزي  أصفر   أملس

الصفة  
  المتنحية

  قصير   مجعد   أصفر   طرفية   ابيض   أخ   مجعد 
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التى تفسر ظهور الصفة السائدة و اختفاء الصفة   ثم وضع مندل بعد ذلك مجموعة من الفروض

     المتنحية وهى 
تعتمد الصفات الوراثية علي عوامل وراثية تنتقل من اآلباء إلى األبناء عن طريق   -1

 االمشاج

  )يتحكم بكل صفة وراثية عامالن وراثيان (أحدهما من األب واآلخر من األم  -2

ينفصل العامالن الوراثيان لكل صفة عند تكوين األمشاج بحيث يحمل المشيج    -3
 عامالً واحداً لكل صفة وراثية  

 اإلخصاب يندمج المشيج المذكر والمشيج المؤنث وما بهما من عوامل   عند-4

 -:فهناك عدة احتماالت   

كان الفرد نقى (متشابهة الالقحة )للصفة  -: العامالن متماثالن للصفة السائدة  -أ
 السائدة 

كان الفرد نقى (متشابهة الالقحة )للصفة  -:  العامالن متماثالن للصفة المتنحية  - ب
  المتنحية 

كان الفرد   -واألخر للصفة المتنحية : العامالن مختلفان احدهما للصفة السائدة -ج 
  ( متباين الالقحة ) وتظهر الصفة السائدة  ان هجي

 
  

ثم لخص مندل فروضه السابقة في قانون يعرف بقانون مندل األول ( قانون انعزال   
  العوامل )   

  
  قانون مندل األول ( قانون انعزال العوامل ) 

  
إذا اختلف فردان نقيان في صفاتهما المتضادة فإنهما ينتجان بعد التزاوج جيالً به صفة أحد  

  الفردين فقط (الصفة السائدة )
  متنحي 1سائد :  3الصفتان معاً في الجيل الثاني بنسبة   ثم تورث 

  استخدام الرموز للتعبير عن نتائج تجارب الوراثة
  

    ( حروف )    تذكر أن كل صفة يتحكم فيها عامالن نكتب العاملين على هيئة رموز
  

 AA     اذا كانت الصفة سائدة نقية  نكتبر رمزين كبيرين    مثال - 1
 aaمثال    ب رمزين صغيرين اذاكانت الصفة متنحية نكت - 2

  Aa      اذا كانت الصفة هجين نكتب رمزين األول كبير و الثاني صغير -3
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وضح على أُسس وراثية ناتج تزاوج نبات البازالء ذو البذور الصفراء :  1مثال
  اللون االصفر يسود على اللون األخضر )  ( النقية   النقية مع نبات البازالء ذو البذور الخضراء

    -اإلجابة :
  بذور صفراء نقية      : بذور خضراء نقية      ×  )Pاآلباء(  

                            c c                  ×        CC         
  
  

  ):        Gاألمشاج) 
  
  
  
  

  ) :   F1الجيل األول (  
  
  

%   100من المالحظ أنه :   كل الجيل األول له نفس الصفة وهى   صفراء هجين   أي (   
  هجين )  

  ولتسهيل الحصول على صفات األفراد الناتجة يتم وضع األمشاج في هذا الجدول  
  ( لو عايز )      
  
  
  
  

تلقيح ذاتي بين   وعند حدوث 
  أفراد الجيل الناتج نحصل على : 

  :  بذور صفراء هجين  ×  بذور صفراء هجين  )Pاآلباء(  
                                Cc                     ×Cc                             

  
  ):     Gاألمشاج) 

  
  ) :  F2الجيل الثاني (    
  
  

  أخضر     1اصفر   :     3الجيل الثاني                                          
  

C  C    

Cc  Cc  c 

Cc  Cc  c  

c C c C 

Cc 
Cc Cc Cc 

CC 
cc 

Cc 
Cc  صفراءبذور   بذور خضراء 

 صفراءبذور  

 صفراءبذور  

C C c c 
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  : 2مثال

وضح على أُسس وراثية ناتج تزاوج نبات  بازالء قرمزى الزهرة مع نبات  بازالء أبيض الزهرة   
  نقى 

  (صفة اللون القرمزى سائدة على صفة اللون األبيض)                   
  : نبات بازالء قرمزى نقى  ×    نبات بازالء أبيض نقى  )Pاآلباء(      

  
                               R R                               ×r r       

   

  ):      Gاألمشاج) 

  

  

  ) :                F1الجيل األول (  

  % هجين )   100كل الجيل األول له نفس الصفة وهى   قرمزى ولكن  هجين   أي (   
   وعند حدوث تلقيح ذاتي بين أفراد الجيل الناتج نحصل على  

  : نبات بازالء قرمزى هجين × نبات بازالء قرمزى هجين ) Pاآلباء( 
                   R r                                ×R r            

  
  

  ):       Gاألمشاج) 
  

    ) : F2الجيل الثاني (  
                       
  

  قرمزىأبيض               قرمزى            قرمزى                                       
        

  أبيض        1       قرمزى   :   3   :      الجيل الثاني    

  

   

R r R r 

Rr 
Rr 

 
Rr 

 
Rr 

 

R R r r 

RR 
rr  
 

Rr 
 

Rr 
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  : 3مثال
وضح على أُسس وراثية ناتج تزاوج نبات  بازالء قرمزى الزهرة هجين مع نبات    

  بازالء أبيض الزهرة        
  (  صفة اللون القرمزى سائدة على صفة اللون األبيض )              

  ×   نبات بازالء أبيض   : نبات بازالء قرمزى هجين)Pاآلباء(  
                               R r                              ×r r                

                        
  

  ):         Gاألمشاج) 
           

  
  
  

  ) :   F1(     ول الجيل اال      
  قرمزى         ابيض   قرمزى      أبيض                                                     

  
  % أبيض )  50:% قرمزى50أبيض ( 2قرمزى:  2الجيل الناتج :    

  
  
  
  

  من االمثلة السابقة نستنتج أن 
 %  هجين )   100صفة سائدة نقية ×  صفة متنحية   (  الناتج    -1
 هجينصفة هجين ×  صفة  - 2

 % متنحي )  25% سائد و 75( الناتج  
 صفة هجين × صفة متنحية   -3

  % متنحي )  50% سائد   و  50( الناتج   
   

R r r r 

Rr 
rr 
 

Rr 
 

rr 
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  قانون مندل الثاني ( التوزيع الحر للعوامل الوراثية ) 
  قانون مندل األول  كان يتناول زوج واحد من الصفات المتقابلة   

  البذرة (   بذور  صفراء  و  بذور خضراء  ) ( المتضادة ) مثل  صفتى لون  

  اما في قانون مندل الثاني فكان  يتابع و يراقب  زوجين من الصفات المتضادة في كل مرة 
  )    مثل ( صفتى الطول   ( طويل و قصير )   و صفتى لون الذهرة ( قرمزى و أبيض

  

  فقام مندل بإجراء تلقيح خلطي بين نباتي بازالء

  )   و  نبات ( قصير الساق و  أبيض الزهار  طويل الساق  و قرمزى األزهار ) نقيصفاته (   
   

  حصل مندل على نباتات ( الجيل األول ) كلها طويلة الساق قرمزية األزهار  - النتائج :
ستنتاج :   ( ظهرت الصفتين السائدتين فقط )وهى -ا

  (طويلة الساق قرمزية األزهار )  
  

  

  )  مندل بعمل تلقيح ذاتي بين نباتات الجيل األول (طويلة الساق قرمزية األزهاربعد ذلك قام 

    -حصل مندل على نباتات ( الجيل الثاني ) وكانت صفاتها كالتالي : -النتائج :
  طويلة الساق قرمزية األزهار )        9(   -1   
  طويلة الساق بيضاء األزهار )   3(   -2   
  ة األزهار )  قصيرة الساق قرمزي 3(  - 3 
  قصيرة الساق بيضاء األزهار )  1(    - 4 

     بالنظر للنتائج السابقة نجد أن هناك 
  نباتات قصيرة الساق   4نبات طويل الساق    و      12   
  ( قصير  )    1( طويل )  :     3أن النسبة        
    

  نباتات أزهاره بيضاء   4نبات أزهاره قرمزية  و 12وكذلك  هناك 
  ( أبيض  )      1( قرمزى )  :  3ة      أي أن النسب

  
    1:               3          نسبة ظهور الصفة السائدة:نسبة ظهورالصفة المتنحية   -االستنتاج :
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  من هذه النتائج توصل مندل لقانونه الثاني 
  

إذا تزاوج فردان نقيان مختلفان في زوجين أو أكثر من الصفات المتضادة  فتورث كل زوج   
  منهما مستقلة بحيث تظهر الصفات السائدة في الجيل األول ثم تظهر الصفات 

  ( متنحى )    1( سائد )  :       3في الجيل الثاني بنسبة                     
  

  مثال على قانون مندل الثاني 
  وضح على أُسس وراثية ناتج تزاوج نبات  بازالء بذوره ملساء الشكل وصفراء اللون

  مع نبات  بازالء   بذوره مجعدة خضراء اللون 
     rوصفة المجعد     Rنرمز لصفة ملساء الشكل بالرمز  -

  ( ألن األملس سائد على المجعد)      
    yوصفة األخضر       Yنرمز لصفة أصفر اللون  بالرمز   -

  ( ألن األصفر سائد على األخضر )      
  
  
  
   

   

  R R  Y Yفيكون النبات ذو البذور  الملساء الشكل وصفراء اللون  
  r r  y y والنبات ذو البذور المجعدة وخضراء اللون      
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     بذور  مجعدة الشكل وخضراء اللون × بذور ملساء الشكل وصفراء اللون
     P(:    R R              Y Y      ×r r  y yاآلباء(  
  
  ) G (ألمشاجا  

  ×  
                                                              

  
بذور ملساء الشكل          F1                (            R r  Y yالجيل األول (  

  صفراء  ( هجين )  
  وعند حدوث تلقيح ذاتي بين أفراد الجيل األول   
     هجين ) بذور ملساء الشكل صفراء ( × ( هجين )  بذور ملساء الشكل صفراء  

  P(:      R r   Y y            ×R r   Y yاآلباء( 
  : G )  (األمشاج

  
               )                2F(    الثانيالجيل 

y  r y R  Y r  Y R   الجاميتات  
Y y  R  r 
ملساء  
  صفراء 

Y y  R R 
ملساء 
  صفراء

Y Y  R r 
ملساء 
  صفراء

Y Y  R R 
ملساء 
  صفراء

Y R  

Y y  r  r 
مجعد  
  أصفر

Y y  R r  
ملساء 
  اصفر

Y Y  r r 
مجعد  
  أصفر

Y Y  R r  
ملساء 
  صفراء

Y r  

y y  R  r  
ملساء 
  أخضر

y y  R R  
ملساء 
  أخضر

Y y  R r  
ملساء 
  صفراء

Y y  R R   
ملساء 
  صفراء

y R  

y  y  r  r  
مجعد  
  أخضر

y  y  R r   
ملساء     

  أخضر

Y  y  r r  
مجعد  
  أصفر

Y y  R r   
ملساء 
  صفراء

y  r  

  
  الجيل الثاني يمكن وصفه كالتالي

ملساء   ملساء صفراء  
  خضراء 

  مجعدة خضراء    مجعدة صفراء

9  3  3  1  
    4إجمالي األخضر :          12إجمالى األصفر : 

Y R  

Y R  Y r  y R  y  r   

Y R  y r  
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  ) 1:    3( نسبة األصفر : األخضر   كنسبة        
     4إجمالي المجعد :             12إجمالى األملس :  

  )  1:    3( نسبة األملس : المجعد      كنسبة        

  الصفات السائدة و الصفات المتنحية 
  من المعلوم أن أي صفة يتحكم في اظهارها عامالن ( زوج من الجينات ) 

  جين من األب    وجين من األم     
  فإذا كان أحد الجينان سائد  تظهر الصفة السائدة  

    بينما لظهور الصفة المتنحية يستلزم وجود جينان متنحيان
  

  الصفة المتنحية   الصفة السائدة  
االلتفاف االنبوبي  القدرة على 

  للسان 
عدم القدرة على االلتفاف االنبوبي  

  للسان 
  شحمة األذن المتصلة  شحمة األذن المنفصلة

  الشعر الناعم   الشعر المجعد 
  العيون الضيقة   العيون الواسعة 

  وجود النمش فى الوجه   عدم وجود النمش فى الوجه 
  غياب الغمازات في الوجه  وجود الغمازات في الوجه

  العيون الملونة   العيون البنية 

  :  تدريب
وضح على أُسس وراثية ناتج تزاوج نبات  بازالء طويل الساق  قرمزى األزهار نقي مع 

  نبات  بازالء قصير الساق  أبيض األزهار 
.......................................................................    

.......................................................................     
.......................................................................    
.......................................................................    
.......................................................................    
.......................................................................    
.......................................................................    

........................................ ......................................................
 ..............................................................................................

 .........................  
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و  ائي لل ال   ال ال
  مقدمة  علمت سابقا  

    تالنواة تحتوي علي الكر وموسوما  -1   

  والبروتين   DNAيتركب كيميائيا من   مالكر وموسو-2   

 يحمل الصفات الوراثة للكائن الحي  DNAوالحمض النووي   -3
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  يتكون من أجزاء من الجينات ي الحمض النوو -1

مسئولة  وجودة بالكروموسومات و  DNAأجزاء من الحمض النووي   الجينات  -أوال:
أو تتابع معين من النيوكليوتيدات علي       -   للكائن الحي.عن أظهار الصفات الوراثة

     DNAشريط 

 

 

( اللولب  DNA نموذج واطسون وكريك لتركيب جزئ -ثانيا:
  المزدوج )

فيما يشبة    ايتكون من شريطين من النيوكليوتيدات ملتفين حول بعضيهم
 الحلزون المزدوج 
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  ؟ كيفية أداء الجينات لوظائفها -ثالثا:

 استحقا جائزة نوبل ( توصال العالمان بيدل وتاتوم إلي إلية عمل الجين:

 م) 1958(   
 

  كل جين يعطي إنزيم خاص  -1         

كل إنزيم مسئول عن حدوث تفاعل ينتج   -2
  عنه بروتين  

كل بروتين يعمل علي إظهار صفة وراثية   -3
 معينة 

 

 

 

 

 

 

إذا ورث الفرد احد الجينات السائدة للون الشعر األسود من احد   -1مثال
  األبوين 

  فان الجين يفرز إنزيما معينا يحدث تفاعال كيميائيا معينا  -1 

يؤدي هذا التفاعل إلي تكوين بروتين معين (صبغ الميالنين) الذي   -2 
  يظهر الصفة

إذا ورث الفرد احد الجينات السائدة للون العيون البنية من احد   -2مثال
  األبوين 

    يائيا معينا فان الجين يفرز إنزيما معينا يحدث تفاعال كيم -1 
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العيون  يؤدي هذا التفاعل إلي تكوين بروتين معين الذي يظهر  -2 
  البنية 

 
 

 

 

 المجتمع  و  التكنولوجيا   و العلم

  تكنولوجى  يق تطب

  الحيوية التكنولوجيا الجينات هندسة 

  في  تطبيقاتها  أهم وأحد الحديثة، الوراثة  علم فروع أحد الجينات هندسة
 عن الناشئة  األمراض لمكافحة  چينيا   معدل أرز  إنتاج   على الزراعي   المجال

  .التغذية سوء

    چينيا المعدل  األرز

 شخص ۵٠٠,٠٠٠ حوالي  )  آسيا شرق جنوب دول( النامية  الدول  في يصاب 
    ؟  علل ...  البصر   بفقدان سنويا

  .  المهمة الغذائية العناصر   أحد  وهو) أ ( فيتامين نقص عن  الناتج   التغذية السوء

  علل...  لهم  رئيسي كغذاء األرز  على يعتمدون الذين  بين) أ( فيتامين   نقص  وينتشر
  ؟ 

  الكاروتين  باسم المعروفة)  أ(  البروفيتامين مادة على يحتوي ال األرز  ألن
  المشكلة هذه حل أمكن وقد  و)  أ(  فيتامين  إلى الجسم  تتحول داخل والتي 

   بإنتاج الصحية 

 .الكاروتين مادة على يحتوي چينيا  معدل أرز
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 وراثيا  معدل الذهبي  األرز

 

 ؟  العلمي  األساس ما

 . الكاروتين مادة على  يحتوي الذي  األرز إنتاج عليه يعتمد الذي 

  تخليق   إلى  تؤدي  التي   الجينات  بإدخال  األرز  لمحصول   الوراثي  التركيب  تعديل  
 .األرز  حبوب  في للنشا المخزن النسيج  داخل المادة هذه

 حياتي  تطبيق 

 Human Genome Projectی رمشروع الجينوم البش

  

  للجينات  الكاملة  المجموعة  توضح   التي   الوراثية   الخريطة |    البشري   الجينوم 
  البشرية بالكروموسومات الموجودة

  

   المشروع أهداف

  على   الحصول   بغرض   م١٩٩٠  عام  أكتوبر   في   البشري   الجينوم   مشروع   بدأ  
  : من للتمكن النيتروجينية   القواعد لتتابع جدا دقيقة تفصيلية خريطة 

  .  المختلفة وظائفها  على والتعرف البشرية )  الجينات( الموروثات  جميع تحديد

  المختصة الجينات  على التعرف) ٢( 

  المختلفة،  باألمراض) الجين  يظهرها التي  الوراثية  الصفة  تغير

  العقلية األمراض: .  مثل 

  .الدموية  األوعية  أمراض  و 

    السكر و

  .  السرطان  و
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  على  المختلفة الطفرات  تأثير تحديد--

  .  الجينات عمل

  على   والتعرف  اإلنسان  بيولوجية  فهم--

  البشري   الجينوم   في   الفردية  االختالفات
 .وآخر   شخص بين

  المشروع نتائج

  أكثر   في   البشر   تشابه  المشروع   أظهر  
  فإن   وبالتالي   ،DNA من   ٪٩٩  من

:    مثل   البشر،  لدى  الفردية  االختالفات
  والطول   الجلد  ولون   العيون  لون

  ضئيلة   نسبة  تشكل  الصفات  من  وغيرها
  .  جدا

  تقبل   في  كبير  بشكل   تؤثر  إنها   إال  االختالفات،  هذه  نسبة  ضآلة  من  وبالرغم
  و   السموم  و  والفيروسات  البكتيريا :    مثل   الضارة،   البيئية  للمؤثرات  الفرد

  .المختلفة   العالجات و  األدوية  و الكيماويات

  
  

  تم بحمد هللا .. 
  

    


