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 (1الوراثة الماندلية )

سندرس فيما يلي التجارب التي قام بها مندل والقوانين األساسية للوراثة التيي نتجيع  ين التجيارب السيابقة والن ريية 
 :7581  ام الزهور بازالء  لى Mendel ماندل تجارب التي تشرح هذه القوانين.

 : Pisum sativum الزهور بازالء لنباع ماندل اختيار سبب

 .التلقيح بمراقبة  ملية يسمح مما Self-fertilizing األخصاب ذاتي نباع لبازالءا -7

 .الزرا ة سهل موسمي نباع -2

 فقط واحدة بصفة  ن بعضها تختلف نقية وسالالع أصناف ويوجد واضحة صفاع يمتلك  -3

 الصفاع السبعة التي درسها ماندل :

 :قوانينه  لى وحصوله ماندل تجارب نجاح سبب

 .غيرها  ن مستقل بشكل صفة لكل الوراثية السلوكية ماندل درس -7

 .جيل كل في الصفاع م اهر من م هر كل تحمل التي االفراد و د بحساب قام  -2

 .قوانينه  ن ضمنا   تعبر نسب شكل  لى وجعلها الرقمية المعطياع بتحليل قام -3

 . Genes المورثاع هي المختلفة يةالوراث الصفاع ا هار  ن مسؤولة توريث  وامل وجود افترض -4

 بداية نقدم بعض المصطلحاع الوراثية المهمة :
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: يشييير الطييابظ ال يياهرا ملييى الم يياهر والصييفاع والخصيياثي الحيوييية الكثيييرة Phenotype الطااع ا الهااع    -
أو خصييياثي سيييلوكية بظيييض الن ييير  ييين  تركيبيييية للكييياثن الحيييي والتيييي قيييد تكيييون: صيييفاع كيمياثيييية أو بنيويييية 

لتركيييب الييوراثي لييذلك الكيياثن  فقييد يكييون الطييابظ ال يياهرا صييفة متميييزة قابليية للتقييدير واضييحة للعييين مثييل لييون ا
 الزهرة أو قوام الشعر  وقد تحتاج الختباراع خاصة لمعرفتها  كالتحليل لمعرفة طراز الدم.

ركيييب وراثييي معييين فالطييابظ ال يياهرا: هييو التعبييير ارنييي  يين تركيييب وراثييي معييين تحييع  ييرف بيثييي محييدد  فت
  ولكن  ند تبدل ال رف البيثي عيعبر  ن نفسه م هريا  بطابظ  اهرا محدد واحد تحع  رف بيثي واحد ثاب

يتبييدل الطييابظ ال يياهرا الييذا يييتحكم بييه ذلييك التركيييب الييوراثي  وبمييا أن التركيييب الييوراثي المسييؤول  يين صييفة 
ن  وامل البيثة و روفها م من الطيابظ ال ياهرا كثيير  القيول:تظيرة  فإننيا نسيتطيظ م هرية محددة ثابع نسبيا  وا 

 التبدل والتظير وفقا  لتظير  وامل البيثة وتبدلها.

:  نييد زرا يية نبيياع أخضيير كييالقمح بعيييدا   يين الضييوء يفقييد لونييه األخضيير ويتوقييف  يين القيييام بعملييية 1مثااع 
ملييى ال هييور ثانييية ويسييتمر النبيياع التمثيييل الضييوثي  وبإ ييادة النبيياع ذاتييه ملييى الضييوء تعييود المييادة الخضييراء 

بالقيام بعملية التمثيل الضوثي من جديد  فالتركيب الوراثي المسؤول  ن تكوين اليخضور في هذا النباع ثابع 
ولكيين تكييوين اليخضييور يحتيياج ملييى الضييوء  ولييذلك رأينييا أنييه مييظ ثبيياع التركيييب الييوراثي للنبيياع نفسييه كييان لييه 

 ووجود اليخضور( تحع  رف بيثتين مختلفتين )ال الم  والضوء(.طابعان  اهريان )غياب اليخضور  

: تنتج األرانب من قطيظ هيمااليا في  روف البيثة العادية صيبظة سيوداء  ليى أطيراف األنيف واليذيل و 2مثع 
األقيييدام واألذنيييين  فيييإذا وضيييعع تليييك األرانيييب تحيييع  يييروف حراريييية مرتفعييية جيييدا  تنيييتج أرانيييب بيضييياء تماميييا   

ذا يتحكم بطراز ليون الهيماالييا متخصيي فيي أنيزيم حسياس للحيرارة وليذلك يتعيرض للتثبييط  ) يدم فالمورث ال
 النشاط(  ند ارتفاع الحرارة مما ينتج  نه فقد للصباغ األسود.

يتحدد الطابظ الوراثي لكاثن معين بمجمو ة المادة الوراثية أو بالتركيب المورثي  :Genotypeالطع ا الو اثي  -
وراثية التي يرثها الكاثن الحي من آباثه ويورثها ألبناثه ويبقى الطيابظ اليوراثي ثابيع نسيبيا   فيميا  يدا أو البنية ال

 بعض التبدالع النادرة والمفاجثة التي تتعرض لها المادة الوراثية بسبب الطفراع.

 :مايلي الطوابظ الوراثيةفي وهنا نميز 

حاد  روسين تحمالن مورثاع متطابقة  والفرد األصيل ينتج : ينتج  ن ات الطابظ الوراثي األصيل )النقي( -7
 نو ا  واحدا  من األ راس .
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 حيوان منوا )نطفة(               البويضة                    مثال: 

 أ راس تتحد مظ بعضها

 

 

 بيضة ملقحة )طابظ وراثي أصيل نقي(

 

 

 

 أ راس

المتشيابهة فيي جمييظ صيفاتها وخصاثصيها والتيي لهيا تركييب وراثيي متشيابه  ألفرادمجمو ة من ا :الساللة النقية -2
واحد  ويعمل االلقاح الذاتي أو التزاوج بين أفراد شديدة القرابة وألجيال  دييدة سيالالع نقيية ذاع طوابيظ وراثيية نقيية 

 آلباء.نقيا  مشابها  لوينتج التزاوج بين األفراد األصيلة التابعة لساللة نقية نسال  أصيال  

 AA                      AAارباء                       

 أ راس

 

 

 نسل 

: ينييتج اتحيياد األ يراس التييي تحميل مورثيياع مختلفيية طابعيا  وراثيييا  مختلطيا   وتعطييي أفييراد الطيابظ الييوراثي الخلييط -3
 الطوابظ أنوا ا  مختلفة من األ راس.مثل هذه 

 

A A 

AA 

A 

A A 

AA 
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 أ راس تتحد مظ بعضها

 

 

 بيضة ملقحة )طابظ وراثي خليط(

 

 

 أ راس ناتجة  ن االنقسام

 

: يطابق هذا المصطلح الطابظ الوراثي الخليط  ففي الهجونة األحاديية يكيون الخليط فيي موقيظ Hybridالهجين  -4
 ديدة.واحد وفي الهجونة الثناثية يكون الخلط في موقعين أما في الهجونة المتعددة فيكون الخلط في مواقظ  

 :(األليل)ماهو الفرق بين المورثة وتعبير المورثة  -8

 مورثة النقول الصفة  هي وليسع معينة صفة النتاج المعلوماع تحمل DNA ال من قطعة هي :Gene المو ثة
 .....خضراء او صفراء

 –)األصيييفر  نالليييو  ميييثال المورثييية  تعبيييير أا المورثييية  تنتجيييه اليييذا الم هييير هيييو:تااارثت  تر تااا  المو ثاااة  ا لتااا  
 ... قصير( –)طويل  الشكل  األخضر(

 RR,rrالفرد الذا يحمل مورثتين متماثلتين تحددان صفة ما مثل  : ا صت   الف د متشع ه اللواقح -6

 Rr مثل ما صفة تحددان مختلفتين مورثتين يحمل الذا الفرد : الهجتن الف د متخعلف اللواقح  -1

a A 

Aa 

a A 
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 ص غتعت:  الألتالتعالقعت نهعئ   

تطيظ محيد  المورثياع التعبيير  ين نفسيها م هرييا  مال مذا سي نيدما ال تالمو ثعت السعئدة والمو ثعت المتنحتة:  -1
كانع في تركيب وراثي أصيل فإننا نسميها مورثية متنحيية  بينميا نسيمي المورثية التيي تعبير  ين نفسيها م هرييا  فيي 

الساثدة  ونعبر  ن المورثاع الساثدة كتابييا  بحيروف كبييرة كميا نعبير  الحالة الخليطة كما في الحالة النقية الموروثة
 ن المورثاع المتنحية بحروف صظيرة  و ادة ما نستخدم الحرف األول من اسيم الم هير الطيافر للصيفة مين أجيل 

 الترميز الوراثي.

رة األلبينييو غييياب ترسيييب الصييبظة فييي جسييم اظنسييان هييو م هيير طييافر )غييير  ييادا( ومتنحييي يسييمى  يياه مثااع :
Albinisim ( وليييذا نسيييتخدم  A  )( وهيييو الحيييرف األول مييين الكلمييية للتعبيييير  ييين المورثييية السييياثدة )الليييون العيييادا

  ويمكين الحصيول  ليى ثالثية طوابيظ ( للتعبير  ين المورثية المتنحيية )غيياب الليون أا األلبينيو(aونستخدم الرمز )
 وراثية وطابعين  اهريين:

 ثتةطوا ا و ا طوا ا هع  تة

 AAسعئد أصت   ععد   ذو ص غة 

 Aa  سعئد خلتط ععد   ذو ص غة 

 aaمتنحي أصت   أل تنو   دون ص غة 
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: تكون المورثاع المتنحية )مثل تلك المسؤولة  ن  اهرة األلبينو( ضارة لهؤالء الذين يحملونهيا ا ف اد الحعملة  -أ
الخليييط طبيعيييا  كالطييابظ الييوراثي السيياثد األصيييل  وتلييك بشييكل نقييي )طييابظ وراثييي متنحييي أصيييل( بينمييا يكييون الفييرد 

( يختفييي تعبيرهييا ال يياهرا بوسيياطة المورثيية السيياثدة الن يييرة  ويسييمى الفييرد Aaالمورثيية المتنحييية فييي الفييرد الخليييط )
 الخليط في هذه الحالة )الفرد الحامل(.

أكثر تكرارا  في العشيرة من الطابظ ال اهرا  ندما يكون من الواضح أن طابعا   اهريا  ت متز الطوا ا ال  تة:  -ب
 البديل له  فإن الطابظ األول  ادة ما يرجظ له  لى أنه الطابظ البرا.

بينميا يسيمى الطيابظ ال ياهرا اليذا تنيدر مالح تيه باسيم الطيابظ الطيافر  وفيي هيذا الن يام فيإن الرميز ) ( يسيتخدم 
الحرف األساسي للتعبير  ن المورثية مين اسيم الطفيرة أو الم هير للداللة  لى المورثة العادية للطابظ البرا  ويؤخذ 

 غير العادا.

( والطيابظ البيرا )الجسيم الرميادا( bمثال : ليون الجسيم األسيود فيي ذبابية الخيل نياتج  ين تحكيم المورثية المتنحيية )
حرفيا  كبييرا بيدون   مذا كيان الم هير الطيافر سياثد فيإن الرميز األساسيي يكيون (+bناتج  ين تحكيم المورثية السياثدة )

 مضافة  بينما نرمز لمورثة الطابظ البرا المتنحية الحرف الكبير نفسه مظ مضافة ) ( أ اله.

  النهعئ  ذات الستعدة المشت كة: -2

ن ييياثر المورثييياع التيييي تفتقيييد  القييياع السييييادة والتنحيييي  يمكييين أن يقيييال  نهيييا ن ييياثر وسييييطة )ن ييياثر ذاع سييييادة 
ل مورثة لها درجة معينية مين التعبيير  نيدما تكيون ضيمن الطيابظ اليوراثي الخلييط  ولهيذا مشتركة(  وهذا يعني أن ك

مييين الطيييابعين اليييوراثيين فيييإن الطيييابظ اليييوراثي الخلييييط يعبييير  ييين نفسيييه م هرييييا  بشيييكل يختليييف بوضيييوح  ييين كيييل 
 األصليين.

 ساتعدة يتا  تعماةت هير ليدينا    قيداأللبينوقد نالح  أحيانا حالة تختلف  ن السيادة التامة التي لوح ع في حالة 
بصيفاع متوسييطة بييين األبييوين  نتيجيية التييفثير المتكييافىء  F1)ناقصية أو وسييطية( حيييث تتميييز هجيين الجيييل األول 

لوح   ند مجراء تهجين بيين أزهيار قرمزيية وأزهيار بيضياء فيي نبياع شيب اللييل  مثع : .للمورثتين الساثدة والمتنحية
كانييع وردييية اللييون  ويعييود سييبب اللييون األخييير ملييى الكمييية القليليية للصييباغ  1F البسييتاني أن نباتيياع الجيييل األول

 األحمر مقارنة مظ اللون القرمزا  في حين ينعدم الصباغ في األزهار البيضاء.



 علم الوراثة والبيولوجيا الجزيئية      الثالثة الجلسة

 7الصفحة  الدكتورة ليلى الضحاك - ايمان مسعودكتورة الد –عملي  -

 

السااتعدة المشاات كة أو تحمييل صييفاع الوالييدين معييا   وهييذا مايسييمى  1Fويحييدث أحيانييا  أن نحصييل  لييى أفييراد فييي 
 المتسعوتة.

( حييث تكييون B( وارخير زميرة دميه )A( ألبيوين أحيدهما زمييرة دميه )ABوالدة األطفيال ذوا الزميرة الدمويية )مثاع : 
 (.ABمورثتي الزمرتين األخيرتين تكونان ذاع سيادة مشتركة مذا التقتا في الطابظ الوراثي )

لكيال الطيابعين الييوراثيين  ويحيدث أن يفيوق الطيابظ اليوراثي متخيالف الليواقح بطابعيه ال ياهرا  ليى الطيابظ ال ياهرا
 .الستعدة المف طة أو الفعئقة أو المتردتةلألبوين متماثلي اللواقح  تد ى مثل هذه الطوابظ الوراثية المتباينة اللواقح 

  قوانتن معند 

 صعغ الرعلم معند  ثالثة قوانتن اعتمعدا على نتعئج تجع  ه التهجتنتة:

 أو قعنون الستعدة  الهجونة ا حعدتة:  F1قعنون معند  ا و :  قعنون تشع ه  جن 

)مثييال: تكييون جميييظ أفييراد الجيييل األول )النسييل( ميين نمييط واحييد وذلييك خييالل تهجييين أشييكال أبوييية متشييابهة اللواقح.
RR×rr  تعطيRr.)  

 : قعنون معند  الثعني :  قعنون االنفصع  

)مثييال: مذا   ييراس لتعييود وتتحييد ثانييية فييي األبنيياءتنفصييل القييراثن المورثييية المتقابليية انفصيياال  متكييامال   نييد تشييكل األ
المتوضيظ  ليى الصيبظي المقابيل  rالمتوضظ  لى صبظي  ن قرينيه  Rينفصل القرين  Rrكان لدينا النمط الوراثي 
 .خالل االنقسام المنصف(

 قعنون معند  الثعلث: قعنون التوزتا الح  : 

ثير فيي الوقيع نفسيه  يحكيم كيال  منهيا شيفظ مين المورثياع وفق هذا القانون سنضيظ فيي حسيباننا وجيود صيفتين أو أك
الجسييمية المسييتقلة فييي توزيعهييا )أا مييورثتين مسييتقلتين(  ويسييود أحييد المورثيياع  لييى ارخيير سيييادة تاميية  والمييتحكم 

 بالصفة فقط زوج واحد من المورثاع.

وقييظ آخيير محمييول  لييى ( يوجييد مbb  أبيييض  -Bمثييال: باظضييافة ملييى موقييظ لييون فييراء خنييازير غينيييا )أسييود  
(  وتوجييد أربعيية ll  شييعر طويييل - Lصييبظي مختلييف يتييوزع مسييتقال  يييتحكم بطييول الشييعر  حيييث )شييعر قصييير  

( ويوجد طابعان BBLL,BBLl, BbLL, BbLlطوابظ وراثية مختلفة تتحكم بالطوابظ ال اهرية أسود قصير الشعر )
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( كمييا يوجيد طابعييان وراثييان لألبيييض Bbll, Bbllعر )وراثييان مختلفيان ينييتج كيل منهمييا خنيازير سييوداء طويلية الشي
( بينميييا يوجيييد طيييابظ وراثيييي واحيييد فقيييط يعطيييي الطيييابظ ال ييياهرا األبييييض طوييييل bbLL, bbLlقصيييير الشيييعر )

 (.bbllالشعر)

والطابظ الوراثي الهجين الثناثي هو ذليك التركييب الخلييط فيي ميوقعين  وتعطيي الهجين الثناثيية أربيظ أ يراس مختلفية 
  بتكراراع متساوية تقريبا ويرجيظ ذليك مليى الترتييب العشيواثي ألشيفاع الصيبظياع غيير الن ييرة  ليى الصيفيحة وراثيا  

 االستواثية في الدور االستواثي من االنقسام االختزالي األول.

 ( ينتج أربعة طرز من األ راس بنسب متساوية.BbLlمثال : الهجين الثناثي لخنازير غينيا أسود قصير الشعر )

 األ راس التكرار
1/4 B       L   =BL 
1/4 l    =Bl  B       
1/4 b        L   =bL 
1/4 b          l   =bl 

ويمكننا فيما يلي تلخيي األ راس التي يعطيها كل طابظ من الطوابيظ الوراثيية التسيعة الممكنية والمتضيمنة لشيفعين 
 من المورثاع ذاع التوزيظ الحر:

 الطوابظ الوراثية ها النسبيةاأل راس وتكرارات
711%BL BBLL 

1/2BL:1/2Bl BBLl 
100%Bl BBll 

1/2BL:1/2bL BbLL 

1/4BL:1/4Bl:1/4bL:1/4bl BbLl 

1/2Bl:1/2bl Bbll 

711%bL bbLL 

1/2bL:1/2bl bbLl 

711%bl bbll 



 علم الوراثة والبيولوجيا الجزيئية      الثالثة الجلسة

 9الصفحة  الدكتورة ليلى الضحاك - ايمان مسعودكتورة الد –عملي  -

 

 : من الجلسة نستنتج معتلي القوانتن  ذهووفق 

 المو ثعت  جونة أحعدتة :  واحد من  زوج  رضهمع ال رض تختلفعن عن لتتن تن سال  عندمع قعم معند  التهجتن

 .واحد م هر وتحمل متشابهة 1F أفراد كل -7

 النبياع من الطلظ حباع اخذع سواء. األبوين جنس  ن الن ر بظض  ليها الحصول تم التي النتاثج تشابهع -2
 – ذاتهيا هيي النتيجية كانيع بنفسيجية  او بيضياء زهارا من ضاعالبوي كانع أو االزهار بنفسجي أو االزهار ابيض
 .تبادلي تلقيح

 . %28 بنسبة 2F بنسل و هرع  ادع   1F في اختفع التي الصفة -3

 . Gene المورثة هو الم اهر أحد تحديد  ن المسؤول العامل -4

 .(المتنحية) الثانية الصفة خفيوت   (ساثدة صفة) 1F في ت هر التي الصفة -8

 أثرهيا وي هير يعيود تيتحطم  وال التزول المورثة ولكن 1F في المتنحية الصفة  ن المسؤولة المورثة أثر يختفي -6
 . 2F في

 القرينيييية الصيييبظياع ميييين زوج  ليييى محموليييية  (األلييييل – الن يييييرة) القرينييية المورثيييياع مييين زوج يحكمهييييا الصيييفة -1
 .صبظيةال الصيظة الثناثية النباتاع في( الن يرة -المتشابهة -الشقيقة)
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 بحيرف المتنحيية الصيفة  ين المسيؤولة والمورثية  ( B) كبير بحرف الساثدة الصفة  ن المسؤولة للمورثة يرمز -5
 .(b) صظير

 أنواع السيادة :  -9

 السيادة التامة :  -أ

  7:2:7نسبة الطوابظ الوراثية : 

 3:7نسبة الطوابظ ال اهرية :

 : ة(الوسطي -)الناقصة التامة غير السيادة -ب

 7: 2:  7:  الوراثية الطوابظ نسب

 7: 2:  7: الم هرية الطوابظ نسب
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 AB الدم  ند اظنسان ةزمر  السيادة المشتركة أو المتساوية : -ج
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 نقيي اسيود فيرد لقيح فيإذا. المتنحيية الصفة هو االبيض واللون   ساثدة صفة غينيا لخنازير االسود الفراء :1 مسرلة
 الثاني؟ الجيل في المتوقعة الخليطة اللون سوداء االفراد نسبة ماهي. ابيض فرد مظ غينيا خنازير نم

 ابيض ×      أسود              : P ال اهرا الطابظ •

 bb       ×     BB          : Gالوراثي:  الطابظ •

 G                :b                    Bاال راس  •

          

 : F1الوراثي ل الطابظ

 أسود           ال اهرا:                    الطابظ

 %711              النسبة :                       

F1      ×   F1                                        
  هجيييييييييييييييييييييييييييييييييييييين اسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييود×  هجيييييييييييييييييييييييييييييييييييييين أسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييود                 :   ال ييييييييييييييييييييييييييييييييييييياهرا الطيييييييييييييييييييييييييييييييييييييابظ

           Bb     ×      Bb                    :   اليييييوراثي الطيييييابظ
 G  :                (1/2 B+ 1/2 b)  ×   (b +1/2 B 1/2)      األ راس

  BB       2 Bb         bb            : الثييياني للجييييل اليييوراثي الطيييابظ
 نقيييييييييييييييييييييي أسيييييييييييييييييييييود   هجيييييييييييييييييييييين أسيييييييييييييييييييييود    نقيييييييييييييييييييييي أبييييييييييييييييييييييض              :       ال ييييييييييييييييييييياهرا الطيييييييييييييييييييييابظ

 %28       %81      %28                            :      النسبة

 3                 7نسب الطوابظ الم هرية:                    

 ) القراثن متعادلة السيادة )ذاع السيادة المشتركة((: :2 مسرلة

األحمييير  فييياللون يادةالسيي المتعادلييية لألليييالع تقلييييديا نموذجييا الماشيييية ميين الشيييورتهورن قطيييظ فيييي الجلييد أليييوان تمثييل
 بالتركييب واالبييض  𝑊𝐶 𝑅𝐶 بالتركييب(  واالبيض االحمر من خليط) والقرميدا 𝑅𝐶 𝑅𝐶 الوراثي بالتركيب محكوم

𝑊𝐶 𝑊𝐶  

Bb 
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A  .والتراكيييب ونسييبها ال اهرييية االشييكال هييي فمييا الييبعض  بعضييه مييظ قرميييدا لونهييا الشييورتهورن افييراد لقحييع مذا 
  اتج؟النيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي النسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييل فييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي الوراثييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية

B  .ميا   الثياني الجييل ظنتياج بعضيها ليتلقح االول الجييل افيراد تركيع و قرميديية اخير  ميظ حميراء افيراد لقحع اذا 
 االلوان؟ لبقية وكذلك قرميدا لونها يكون أن المتوقظ من الثاني الجيل افراد نسبة هي

A . ال اهرا الطابظP :             قرميدا×          قرميدا  

    G:                     𝑾𝑪 𝑹𝑪   ×      𝑾𝑪 𝑹𝑪 لوراثيا الطابظ

      )𝑹𝑪 2/𝟏+  𝑾𝑪 𝟐/𝟏(   × (𝑹𝑪 𝟐/𝟏+   𝑾𝑪  𝟐/𝟏(                اال راس

F1                                𝑹𝑪 𝑹𝑪 1/4         𝑾𝑪 𝑹𝑪 1/2           𝑾𝑪𝑾𝑪 1/4     

 %28 أبيض          %81 قرميدا            %28 أحمر    :F1 راال اهالطابظ 

 (7:2:7: ) ال اهرية النسبة

B  .أحميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييير×          قرميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييدا                :   ال يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياهرا الطييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييابظ 
 𝑾𝑪 𝑹𝑪     ×    𝑹𝑪 𝑹𝑪                          :   الوراثيالطابظ    

              𝑹𝑪21/  𝑾𝑪 (1/2      𝑹𝑪        (                            األعراا 
F1           الطابظ الوراثي             RCR: 1/2C WCR1/2C 

F1 الطابع الظاهري                            أحمر : قرميدي 

 تركت أفراد الجيل األول لتلقح بعضها فتكون االحتماالت كالتالي:
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WCR1/2C RCR1/2C  

(2)W CR× CRCRC 1/4 (1)RCR× CR CR1/4 C RCR1/2C 

(3)WCR× CWCRC 1/4 (2)W CR× CRCRC 1/4 WCR1/2C 

وبالتااالي يمكاان تلااايا الطوابااع الوراتيااف اللاتجااف فااي الجياال التااالي ماان طاارا  التاا او  الم ااار  ليهااا بالجاادول  

 السابق:

  طرا  الت او تكرار الت او  الطوابع الوراتيف للسل الجيل التالي

WCWC WCRC RCRC 

0 0 1/4 1/4 RCR× CR CRC (1) 

0 1/4 1/4 1/2 WCR× CRCRC (2) 

1/16 1/8 1/16 1/4 WCR× CWCRC (3) 

 المجموع 9/16 6/16 1/16

 الطوابع الظاهريف أحمر قرميدي أبيض

 . 3/8=6/16بالتالي لسبف األفراد ذات اللون القرميدي 

 

 

 

 

 والثاني قانون ماندل األول
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 لوظيفةا

 (:1)سألف م

 ومورتف (L)ل الطوي الساق تلتج سائدة مورتف البا الء لبات في الساق طول يحكم المورتات من  و  يوجد

 الطوابع ذكر مع التالتف الوراتيف التراكيب بين للت او  الممكلف الطر  أوجد ، ( l ) القصير الساق تلتج متلحيف

 .الظاهريف

 (:2)سألف م

 ( B ) الساائدة المورتاف األحمار اللون يحكم بيلما ( b ) هو متلحيف مورتف الفضي األسود التعالب فراء لون يحكم

 :التاليف التلقيحات من والظاهريف الوراتيف اللسب مين

 لقي أصيل أحمر×  اليط أحمر

 اليط أحمر×  فضي أسود

 لقي أحمر×  فضي أسود

 (:3)لف أسم

 الطابع بوجود الكريمي واللون ( YC YC) األصيل الوراتي الطابع وجود في األصفر غيليا الا ير فراء لون يلتج

 الطواباع لسابف مااهي ( WC WC ) األصايل الاوراتي الطاابع بوجاود األبايض واللاون ( WC YC ) الالايط الوراتي

 البعض؟ بعضها مع كريمي لولها أفراد تالقح ملد تلتج أن المحتمل من التي والظاهريف الوراتيف

 

 

 

 }التهت الجلسف{


