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 تكرار الموّرثات وتطبيقاته
(Gene Frequency and its' applications) 

 

 

 

  The Concept of Gene Frequency): ) التكرار الجيني –مفهوم تكرار الموّرثات  -

ع واق  للنظرية الناتجة في األجيال عن اسب اة انحراف النّ فَ عر  ( مَ التكرار الجيني) ُيقَصد بتكرار الموّرثات        
ل المُ ف عليه نتيجة تَ تعارَ والسلوك الوراثي المُ  ة تكرار ما. وال شكَّ أّنه من الضروري معرف ي لمصلحة صفة  ربّ دخُّ

ابق نسبة ّل على تطالسائد المورث المتنحي في الصفات الوراثية لدى أفراد القطيع ألنَّ ذلك يدُ  )الجين( المورث
وراثة زوج أو زوجين من الموّرثات أو عدم تطابقها. فقد ُتالحظ صفة  فة سواًء فيالتكرار مع النسبة الوراثية المعرو 

 حو التالي:حادّية على النّ ك في وراثتها السلوك المعروف في الهجونة األُ سلُ ما سائدة في القطيع وتَ 
 

P :  Aa    ×    Aa 

F1:   AA      2Aa      aa 

    

ة النظرية ية مما يؤّدي لنشوء النسبتنحّ ث في الصفات السائدة عند تزاوجها مع الّصفات المُ مثل هذه الحالة تحدُ فَ 
لى تحيُّز عود إ( غير أنَّ األعداد الموجودة في القطيع قد تكون ُمغايرة تمامًا لتلك النسب والسبب في ذلك يَ 1:1)

ّنما على العكس تمامًا يرغب في رفع حّصة  المربي ضد تلك الصفة السائدة مثاًل وعدم رغبته في إكثار أعدادها. وا 
ساب تكرارات العجب بخصائصها فيزيد إكثارها في القطيعالصفة المتنحية ألنه مُ  َن الّضروري ح  مورثات . لذا فم 

َعت معادالت كثيرة   ا:لحساب تكرارات المورثات منهالمعروفة انحرافها عن النسبة النظرية الَمعهودة. وقد ُوض 
 

 p² +2p.q + q² =²(p+q)                                            حالة السيادة التاّمة:في  -1

 (a)تعني المورث المتنحي     q           ،             (A)تعني المورث السائد  P           :ثيح
 

 p² : 2p.q : q²                                            :هاردي واينبرغ توازن  -2

 

p² : 2p.(1-p) : (1-p)² 

 ² : 2(1-q).q : q²(q-1)     أو 

 (a)تعني المورث المتنحي     P-1           ،             (A)تعني المورث السائد  P           :ثيح
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