
القوى كان التلقيح عشوائي وفي غياب حالة اتزان إذا  تكون العشيرة في 
التراكيب الوراثية وتكرارات الجيني التكرار الجينات فإن من تكرار التي تغير 
 .جيلإلى من جيل تظل ثابتة 

 .العشوائي( التزاوج)التلقيح  
ال يوجد فعل انتخابي ، أي أن لكل جين فرصة االستمرار المساوية  

 .لفرص الجينات األخرى ولكل تركيب جيني نفس الكفاءات في انتاج النسل
 .عدم حدوث الطفرات 
 .العشيرة مغلقة ، عدم حدوث هجرة 
ال تتغير من جيل إلى  األليليةالعشيرة تكون كبيرة نسبياً أي أن التكرارات  

 .جيل نتيجة الصدفة

ظري  المحاضرة الخامسة ن
وراثة العشائر 
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(الطفرة / الھجرة / الصدفة / االنتخاب )



و  LN  و LM نفرتض وجود عشرية ما وأن ىناك موقع جيين معني لو أليالن مها 
فإن تكرارات الرتاكيب الوراثية   = LN q األليلتكرار   =LM P األليلان تكرار 

 :تلقيح عشوائي تكون ادلتوقعة إذا كان ىناك 
•P2= LM LM  
•2Pq= LM LN 
•q2= LN LN   
•1= P+q 
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اليت نتجت من  2Pq , P2   ,q2أي أن تكرارات الرتاكيب الوراثية 
التلقيح العشوائي جلني لو أليلني تشكل ما يعرف بقانون ىاردي 

   واينربج
P + q = 1
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 :أواًل في حالة السيادة غير التامة
 : 1مثال 

 :وجدت األعداد التالية الشورتهورنفي قطيع معين من أبقار 
AA  16لوهنا أمحر طويب   
Aa  48لوهنا طويب   
aa  36لوهنا أبيض   
 التكرار اجليين ذلذه اجملموعة؟أوجدي  -أ

 تكرارات الرتاكيب الوراثية ؟ماىي  -ب
 ىذه العشرية يف حالة اتزان أم ال؟ىل  -ج

 :  الحل 
AA  16لوهنا أمحر طويب   
Aa  48لوهنا طويب   
aa  36لوهنا أبيض   
 (اخلليطةاالفراد عدد ) 0.5+  األليلعدد االفراد األصيلة ذلذا = A=P لالليلالتكرار الجيني -أ

 العدد الكلي 
           16+0.5)48(= 0.4  

   100 4
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 (اخلليطةاالفراد عدد ) 0.5+  األليلعدد االفراد األصيلة ذلذا = a=q لالليلالجيني التكرار   -ب
 العدد الكلي 

36+0.5) 48(= 0.6  
        100 

•P2= AA   
•0.16=(0.4) 2 
•2Pq= Aa 
•0.48=(0.6)(0.4)2
•q2= aa 
•0.36=(0.6) 2 

 لألليلالجيني التكرار 
A=0.4 

 لألليلالتكرار الجيني 
a= 0.6 
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 لمعرفة اذا العشيرة في حالة اتزان أو ال  -جـ
إذا كانت متساوية فالعشرية  2Pqنستخرج تكرار االفراد اخلليطة ونقارهنا بالقيمة 

 .متزنة

 العدد الكلي\عدد األفراد اخلليطة= تكرار األفراد اخلليطة 
0.48  =100/48 = 

 2Pq= 0.48وحيث أن القيمة ادلستخرجة من الفقرة السابقة 

 .  العشيرة في حالة اتزان 
P+q=1          وP2  + 2pq+ q2 =1           

0.16+0.48+0.36 =1                 0.4+0.6=1 
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 : 2مثال 
 :سجل اآليت الشورهتورنمن ماشية  300عند فحص 

  108= عدد ادلاشية احلمراء النقية 
  48= عدد ادلاشية البيضاء النقية 
  144=  الطوبيةعدد ادلاشية ذات األلوان 

 أحسيب التكرار اجليين لكل من اجلني السائد واجلني ادلتنحي؟•
 تكرار الرتاكيب الوراثية ادلتوقعة باجليل الثاين يف حالة تزاوج العشرية تزاوجاً حراً؟•
 ىل ميكن اعتبار العشرية يف حالة توازن؟•
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 :احلل
 حساب التكرار اجليين لكل من اجلني السائد واجلني ادلتنحيأ-

 AA=  108= عدد ادلاشية احلمراء النقية 
 aa=  48= عدد ادلاشية البيضاء النقية 
 Aa=  144=  الطوبيةعدد ادلاشية ذات األلوان 

0.6 = 2)/144+(108 =
   300 

0.4   = 2)/144+(48 =
   300 

      =1  
0.6+0.4=1  

` 
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 :تكرار التراكيب الوراثية المتوقعة بالجيل الثاني في حالة تزاوج العشيرة تزاوجا حراً  -ب
P2   = AA  

2 0.36 = (0.6) 
2Pq = Aa 

0.48=(0.6) (0.4)2 
= q 2    = aa 

0.16 = (0.4) 2
 

P2 + 2Pq +q2   = 1 
(0.6) 2 + 2(0.6)(0.4)+(0.4) 2   =1 

 :حال العشيرة 
  P2  + 2pq+ q2  = 1و                                    P+q=1مبا أن 

العشيرة في حالة اتزان ألن نسب أفراد األجيال التالية متساوية مع جيل اآلباء   
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 التامةفي حالة السيادة ثانياً 
 :مثال 

ولون الصوف األسود  Bسائد  أليللون الصوف األبيض يف األغنام يعتمد على 
b  من االغنام يف قطيع معني أعطيت  900متنحي , افرتض أن عينة تتكون من

 :البيانات التالية
  891= أبيض 
   9= أسود 

 احسيب التكرار اجليين ؟أ-
 تكرار األفراد اخلليطة؟ ماىو  ب-

  1: 2 :1=نسبة الرتاكيب الوراثية    
BB:Bb:bb =                     

 3:1=األشكال ادلظهرية نسبة  
 أسود: أبيض    =
 3= عدد الرتاكيب الوراثية   
 2= و عدد األشكال ادلظهرية   
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 :الحل
 العدد الكلي \عدد االفراد ادلتنحية =    q 2= تكرار االفراد ادلتنحية  -أ

q 2    =9/900 = 0.01 
 q  =q 2ادلتنحي  االليلتكرار 
 b  =q  =0.01   =0.1ادلتنحي  األليلتكرار 
   B  =P =q-1  =0.9= 0.1-1السائد لـ  األليلتكرار 

   2Pq= ( حاملة للصفة ) تكرار االفراد اخلليطة 
 =0.18= (0.1)(0.9)2 

11

AMD
Highlight



نشاط 
aa Aa AA 

20 50 30 Population-1 

40 10 50 Population-2 
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