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 التفاعل بين الجينات

 ليها قانون التوزيع الحر ان كل عامل وراثي ينتقل من جيل الخر كوحدة مستقلة غير من فرضيات مندل التي بنا ع

انه اليوجد مثل هذه االستقاللية التامة في تحديد الصفات المظهرية و انه ليس هناك جين معين يكون مسؤال عن 

 ظهور صفة معينة.

 

 الطراز المظهري( عبارة عن محصلة نواتج  الطراز المظهري اليمكن تفسيره دائما بموجب الوراثة المندلية ألنه(

 سلوك عدة جينات في ظروف بيئية معينة.

 

  تشمل الظروف البيئية عوامل خارجيةExternal environmental factors   كالحرارة والرطوبة والضوء

 والتغذية والكثافة وغيرها من العوامل المحيطة بالكائن الحي.

 

  هناك عوامل بيئية داخليةInternal environment   مثل الوظائف الفسلجية للجسم والهرمونات واالنزيمات

وغيرها .. اضافة الى ذلك فهناك تداخالت بين فعل زوجين من الجينات او اكثر لتخليق او تكوين مادة نهائية 

   End productمعينة 

 

 توافر كافة الجينات الالزمة الجينات تحدد تركيب البروتينات ونوعيتها بموجب فعل االنزيمات لذلك يجب ان ت

 ألتمام سلسلة تخليق او بناء حيوي معين.

 

  ان التفاعل الجينيGene Interaction  يحدث عندما يقوم جينان او اكثر لتعيين االنزيمات االزمة  التمام سلسلة

 خط تخليق حيوي معين ... 

 

 تأثيره بالجين المتفوق  يسمى الجين الذي يمنع جينا اخر في موقع اخر )غير أليلي( من أظهارEpistasis gene 

 . Hypostatic gene والجين االخر الذي لم يستطع اظهار تأثيره بالجين المكبوت او المتفوق عليه 

 

  ان السيادةDominance   والتي اشير اليها سابقا هي عبارة عن حالة تفوق داخل الموقع الجيني الواحد )تفوق

بتعبير اخر هي حالة تفوق بين االليلين في الموقع الجيني الواحد وهذا النوع و intra-locus epistasisضمن( 

وفيه يمنع او يخفي االليل السائد تأثير االليل المتنحي عند  Intra-allelic interactionمن التفاعل يسمى 

 وجودهما معا في الفرد الخليط.
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  اما التفوقEpistasis   ( فهو كبت او اخفاءSuppressتعبي ) ر جيني عندما يعبر جين اخر في موقع جيني اخر

 inter allelic( ويعرف هذا النوع من التفوق الجيني inter-allelic epistasisعن نفسه )تفوق بيني 

interaction  ونتيجة للتفاعل بين الجينات فان النسبة المندلية في الجيل الثاني والناتجة من دراسة زوجين من

والذي يؤدي  gene interactionنسب اخرى نتيجة لظاهرة التداخل بين فعل الجينات  الصفات سوف تتحور الى

 .الى ظهور اشكال مظهرية جديدة في النسل لم تكن موجودة في االباء

 

  انواع التفوقTypes of Epistasis 

 Dominant epistasisالتفوق السائد  .1

( وباية حالة أليلية Bي نمط الجين االخر )( نمطا ظاهريا يخفAفيه يعطي االليل السائد لجين معين )و

ان يعبر عن نفسه أال بوجود األليلين  Bواليمكن للجين  Bمتفوق على  A, لهذا يكون  Bيوجد فيها الـ 

(aa( يصورة متنحية )Homozygous( لهذا يظهر , )A_ B_( و )A_ bb بنفس النمط الظاهري اما )

 (aa B_( فيكون بنمط أخر وكذلك )aa bbي )  .ظهر بنمط ظاهري مختلف ايضا 

 مثال ذلك لون ثمار القرع الصيفي:

  F1% ابيض 100اخضر ===  Xابيض  

    F1  ابيضX  === أخضر  1اصفر :  3ابيض :  12ابيض 

 

 12يعطي اللون االبيض =  Wالجين 

 ww  =3يعطي اللون االصفر شرط وجود  Yالجين 

 1يعطي اللون االخضر = wwyyتنحية في حالة كون كال الجينين السابقين بصورة م

 

 

   Recessive epitasisلتفوق المتنحي ا .2

هناك حاالت معينة يمنع فيها النمط الوراثي المتنحي تعبير او نفاذ االليالت االخرى في موقع اخر وال 

 تستطيع االليالت االخرى ان تعبر عن نفسها اال عندما يكون االليل االول من النوع السائد 

 لك كما في البصل مثال ذ

 % أحمرF1 100أبيض ==  Xأحمر  

 أبيض 4أصفر :  3أحمر :  9أحمر ==  Xأحمر    

 

 تفسير نتائج التضريب هو 

 ( اليسبب الصبغةc( يسبب الصبغة بشكله السائد اما اليله المتنحي )Cوجود جين )
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 عن اظهار اللون االصفر  المتنحي المسؤول  rالمسؤول عن الصبغة الحمراء وأليله  Rكما يوجد الجين 

والتركيب الوراثي  ccrrوللساللة البيضاء هي  CCRRلذلك التراكيت الوراثية للساللة الحمراء هي 

 اما افراد الجيل الثاني فتكون: CcRrللجيل االول هو 

  _C_ Rحمراء  بتركيب  9 

  C_ rrصفراء بتركيب  3 

  _cc Rبيضاء بتركيب  3 

  cc rrابيض بتركيب  1 

الخاص   Cال يستطيعان تكوين اللون اال في حالة وجود الجين  R , r ن هنا نالحظ ان كل من الجينين م

 فيصبح تأثير الجين المكون للون منعدما  cبتكوين الصبغة اما في حالة وجود الجين المتنحي 

 

 التفوق السائد المتماثل التاثير ) الجينات المكررة السائدة ( .3

نفس الشكل المظهري دون ان تظهر  A , Bاالليالت السائدة لكال الموقعين للجيني في هذه الحالة تعطي 

 تأثيرا تراكميا

 مثال ذلك شكل العلبة في ثمرة نبات كيس الراعي 

 بيضوي === مثلث الثمرة  Xمثلث الثمرة 

 بيضوي 1مثلث :  15مثلث ===  Xمثلث   

  

 

 

 (:التفوق المتنحي متماثل التأثير )العوامل المكملة  .4

للموقعين الجينين اشكاال ظاهرية متشابهة .. لذلك  aa , bbوفيه يعطي التركيبين الوراثيين المتنحيين 

( لهم نمط ظاهر واحد ) متشابه( وعندما يوجد االليالن السائدان aa bb( و )A_ bb( و )_aa Bيكون )

 معا سيعطيان نمطا ظاهريا مختلفا

 مثال ذلك لون االزهار في البزاليا :

 ابيض == قرمزي  Xابيض  

 ابيض 7قرمزي :  9قرمزي ===  Xقرمزي    

 CCpp X cc PP  ==Cc Pp  

   Cc Pp X Cc Pp  ؟؟؟؟ == 

 

 

 

 



 قسم المحاصيل الحقلية / المرحلة الثالثة                                                                                                                    
 ضلالوراثة / أ.م.د. فائز تحسين فاعلم                                                                                                                     

 3م.                                                                                                                        
 

 

 التفوق المتماثل التاثير غير الكامل  .5

 وتتم بصورتين 

( يعطيان _aa B( و )A_ bbباالشكال الوراثية ) Bوالموقع    Aاذا  كان كل من الموقع الوراثي   -أ

 نمط الظاهري نفس ال

 ( يعطي تأثيرا تراكميا  للمواد الناتجة _A_ Bفي الشكل الوراثي ) A , Bاذا كان وجود  -ب

 

 

 :األرتباط والعبور الوراثي 

من المعروف وكما أسلفنا فأن عدد الجينات لكل كائن حي هو اكبر من عدد الكروموسومات مما يشير الى أن كل 

نات المتجاورة على نفس الكروموسوم، ومن حسن حظ مندل أن الصفات كروموسوم يحمل عدد كبير ايضاً من الجي

فلو كانت جينات هذه الصفات واقعة بالقرب التي درسها في نبات البزاليا كانت كل صفة محمولة على كروموسوم 

 من بعضها البعض على كروموسوم واحد لما أستطاع مندل من مالحظة التوزيع الحر ألليالت الصفة ولما أستطاع

من صياغة قانونه الثاني حيث أن أساس التوزيع الحر عادة هو االنعزال الحر لمختلف أزواج الكروموسومات 

 المتشابهة خالل االنقسام الميوزي.

وقد تكون الجينات  Linkedأذن عند وجود جينين أو أكثر على نفس الكروموسوم يقال بأنها جينات مرتبطة 

وتميل الجينات الموجودة على نفس الكروموسوم الى البقاء معاً خالل  مرتبطة على كروموسوم جسمي أو جنسي

عملية تكوين الكاميتات، وتكون جميع الكروموسومات المحمولة على كروموسوم معين مجموعة أرتباط 

Linkage group  .واحدة. ويتوقع أن تتوارث بشكل مجاميع من جيل الى أخر ان لم يحصل عبور وراثي 

ً الى العدد األحادي للكروموسومات وتم معرفة وجود عادة يكون عدد م جاميع األرتباط في الكائن الحي مساويا

 Suttonفبعد ثالث سنوات من أعادة أكتشاف قوانين مندل أقترح  االرتباط قبل القيام بالبرهنة على وجوده فعالً 

موسوم يجب أن تتوارث وجوب حمل الكروموسون ألكثر من جين واحد وأن الجينات الممثلة في كرو  1903

 Butesonسوية، على العموم لم يتمكن هذا العالم من برهنة فرضيته هذه بطريقة تجريبية وبعد سنوات قليلة حصل 

على المعلومات التجريبية ولكنهما فشال في معرفة عالقة هذه  1908الى  1905في الفترة من  Punnet و

 المعلومات بأرتباط الجينات.
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 أكتشاف األرتباط: 

ان االنعزال الوراثي للجينات كما ذكر سابقاً يتم بصورة مستقلة أي ان كل جين له تأثير معين وتنعزل 

الجينات بصورة مستقلة في الجيل الثاني ولكن هذا ال ينطبق على كافة التهجينات. فمثالً لو تم التزاوج بين 

تات الجيل االول ستكول طويلة نبات طويل ذو أزهار حمراء مع نبات قصير ذو أزهار بيضاء فأن نبا

ذات ازهار حمراء أذا كانت صفة الطول واللون األحمر متغلبة على صفة القصر واللون االبيض ويمكن 

 توضيح ذلك بالرموز التالية 

  TT نبات طويل 

 tt نبات قصير 

 RR أزهار حمراء

 rr أزهار بيضاء 

 

 

  TTRR   التركيب الوراثي للنبات الطويل االحمر االزهار 

 ttrr   التركيب الوراثي للنبات القصير االبيض االزهار

 وعند التزاوج بين هذين التركيبين الوراثين

   TTRR x ttrr 

    TtRr  F1      

 نباتات طويلة ذات ازهار حمراء 

  1:3:3:9دلية وفي الجيل الثاني أي تعد أجراء التلقيح الذاتي بين نباتات الجيل االول فأننا سنحصل على النسبة المن

 أي توزيع حر للجينات وكما يلي:

 : نباتات طويلة حمراء االزهار 9

 : نباتات طويلة بيضاء االزهار3

 : نباتات قصيرة حمراء االزهار3

 : نبات قصير أبيض االزهار1

 

)طويل  RrTtوللتأكد من أن انعزال العوامل الوراثية كان مستقالً يجب اختبار نباتات الجيل االول والتي تركيبها 

أحمر( مع نباتات قصيرة ذات أزهار بيضاء )تحمل الصفات المتنحية( وهذا النوع من االختبار يسمى بالتضريب 

ويستخدم هذا االختبار للتأكد من وراثة الصفات ولمعرفة فيما أذا كان انعزال  Test cross)التزاوج( االختباري 

ع االنعزال الحر للعوامل الوراثية. ونتيجة للتضريب السابق العوامل الوراثية حراً أم وجود عوامل أخرى تمن
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(TtRr x ttrr فأذا ظهرت النسبة )نباتات طويلة حمراء االزهار، نباتات طويلة بيضاء االزهار، نباتات  1:1:1:1(

 قصيرة حمراء االزهار، نباتات طويلة بيضاء االزهار( ويمكن توضيح ذلك كما يلي

       TtRr                x               ttrr 

 كاميتات 4نحصل على  نحصل على كميت واحد      

       tr   TR,Tr,tR,tr 

 TtRr, Ttrr, ttRr, ttrrالنسل الناتج يكون بتراكيب وراثية 

 حسب النسبة وبالطرز المظهرية المبينة أعاله

 أما االنحراف عن هذه النسبة فيدل تعني بأن العوامل الوراثية قد أنعزلت أنعزاالً مستقالً  1:1:1:1والنسبة 

على ان العوامل الوراثية )الجينات( غير مستقلة في توزيعها أي انها توجد على نفس الكروموسوم ويسمى 

 .( Linkageهذا باالرتباط الوراثي )

التشكيلة أن الجينات المرتبطة ال تتوزع توزيعاً حراً كما هو الحال في قانون مندل الثاني ولكن تبقى في نفس 

على  rو   tمرتبطان على نفس الكروموسوم والجينان  R و  Tكما هو الحال في االباء. فأذا كان الجينان 

 الكروموسوم المتماثل فالتضريب سينتج عنه نباتات مشابهة لألباء 

 

          TR/tr     x     tr/tr   

        tr   TR       tr      

                            TR/tr   tr/tr  

          1:1 

 

 


