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Genes Interactionتفاعل الجینات 

 مظھریة صفة كل أن مندل درسھا التي الصفات من یتضح
 لفك ذلك، غیر األمر حقیقة ولكن محدد واحد جین عنھا مسؤول

 ومع اتالجین بین تتم التي التفاعالت عن ناتجة مظھریة صفة
  .الحي بالكائن المحیطة الظروف

 أولو تفاعالت، من یتم ما ضوء على تتحور المظھریة فالنسب
Complete التامة السیادة ھو التفاعالت ھذه Dominance 
  صیلةاأل السائدة األفراد فیھا تختلف ال والتي مندل درسھا التي
AA الخلیطة السائدة عن Aa

19/11/14342 زینب المطیري/ د



Genes Interactionتفاعل الجینات 

  Dominanceبالسیادة ویسمى التفاعل بین إلیالت الجین الواحد 
Epistasisبالتفوق في حین یسمى التفاعل بین الجینات 
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Genes Interactionتفاعل الجینات 

-:الكاملة غیر السیادة :أوالً 
 یحمل دھماأح نقیین فردین تھجین عند المندلیة، الصفات حالة في

 الصفة رتظھ كانت المتنحیة، الصفة یحمل واآلخر السائدة الصفة
ًا تانالصف تظھر بینما األول، الجیل أفراد بین فقط السائدة  مع
 اھذ على وتطلق الثاني الجیل في 1 : 3 بنسبة والمتنحیة السائدة
.التامة السیادة اسم الوراثي النمط

 نظامل خاضعة مندل درسھا التي السبعة الصفات كل كانت وقد
 تامة ادةسی ھناك یكون ال الحاالت بعض في ولكن التامة، السیادة

.األبوین بین وسطیة صفة تظھر بل الصفتین ألحد
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Genes Interactionتفاعل الجینات 

-:الكاملة غیر السیادة :أوالً 
 ً  یضاء،الب األزھار لون صفة حاملة نباتات بین تھجین إجراء عند :مثال

 األول الجیل أفراد ظھرت السبع حنك نبات في األزھار حمراء وأخرى
 لاألو الجیل ألفراد الذاتي التلقیح إجراء وعند الوردي، اللون حاملة
:بنسبة مظھریة أشكال ثالثة ھناك أن الثاني الجیل في لوحظ

أبیض 1 :وردي 2 :أحمر 1 

آلخر ومعنى ذلك أنھ لیس ألي جین من زوج الجینات تأثیر سائد على ا
 Incomplete Dominanceبالسیادة غیر الكاملة ویسمى ذلك 

19/11/14345 زینب المطیري/ د



P  األباء

1–
2

1–
2

generation 1F 1الجیل األول

generation 2F2الجیل الثاني

Red أحمر
RR

Gametes  األمشاج

Gametes  األمشاج

Eggs بیض

Sperm  حبوب اللقاح

RR
rR

Rr rr

R

r

R r

R r

Pink  وردي”قرمزي “
Rr

R r

White أبیض
rr

RR

Incomplete dominance in snapdragon color 
في لون زھور حنك السبعالكاملة السیادة غیر  19/11/14346 زینب المطیري/ د



 ةمثال آخر على السيادة غير الكامل
ماشیة الشورتھورن

أحمر  RR  طوبي Rr أبیض   rr 
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 ةمثال آخر على السيادة غير الكامل ةمثال آخر على السيادة غير الكامل
ماشیة الشورتھورن

إذا لقح ثور 
شورتھورن 
أحمر بقرة 

اد بیضاء فإن أفر
الجیل األول 
یكون لونھم 

ر مزیج بین االحم
)  طوبي(واالبیض

  rrبقرة بیضاء             RR ثور أحمر
األمشاج

اللون طوبي )  Rr(   الجیل األول 
 X    Rr Rr تزاوج الجیل األول 

rRاألمشاج
  Rr  طوبي  RR  أحمرR

rr  أبیض    Rr  طوبيr

rR rR

r R
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Genes Interactionتفاعل الجینات 

 ً -:التفوق :ثانیا
 مختلفة مواقع تحتل أي إلیلھ، لیس وآخر ما جین بین التفاعل ھو
  الكروموسوم من

A/a الجینان :مثال & B/b معینة، صفة في تأثیر منھما لكل 
 تاإللیال بین بالسیادة شبیھة بینھما ما عالقة وجود ولوحظ
  والمتنحیة السائدة

  قمتفو بإنھ اآلخر على تأثیره یطغى الذي الجین ویوصف
Epistatic علیھ متفوق بإنھ اآلخر والجین Hypostatic
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Comb –Shape in Fowlsوراثة شكل العرف في الدجاج 
نات اكتشف أول حالة من حاالت التفاعل لتأثیر زوجین من الجی

:على صفة مظھریة في الدجاج، فتوجد 
كما في   Combed–rose ورديسالالت أصیلة ذات عرف  -1

  Wyandotteساللة الوایندوت 
كما  Pea Combed بازالئيسالالت أخرى أصیلة ذات عرف  -2

Brahmaفي ساللة البراھما 
  Combed–Single مفردسالالت أخرى أصیلة ذات عرف  -3

  Loghornكما في ساللة الیجھورون 
Combed–Wallnut جوزيسالالت أخرى ذات عرف  -4

مثال على التفوق
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Comb –Shape in Fowlsوراثة شكل العرف في الدجاج  
لى وتوصل العلماء عند إجراء التھجینات إلى سیادة العرف الوردي ع
لمفرداألشكال األخرى، كما انھما توصال لسیادة العرف البازالئي على ا

مثال على التفوق

مفردجوزي بازالئيوردي
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ً ذات عرف العرف الوردي والمفرد أعطت التلقیحات بني   رديوأفرادا
:وذلك في الجیل األول ،بینما كانت النسبة في الجیل الثاني

عرف مفرد  1: عرف وردي  3 
مما یدل على أن العرف الوردي ھو السائد على المفرد 

ة بازالئیة العرف وأخرى وردی ولكن عندما أجرى تلقیح بین أفراد
ً في األبوین ف كان العرف ظھر في الجیل األول عرف لم یكن موجودا

وكانت نسبة   Walnut Combed الجوزيشكل العرف ھو العرف 
:المجامیع المظھریة في الجیل الثاني ھي

. عرف مفرد  1: عرف وردي  3: عرف بازالئي  3: عرف جوزي  9 

Comb –Shape in Fowlsوراثة شكل العرف في الدجاج  
مثال على التفوق
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Comb –Shape in Fowlsوراثة شكل العرف في الدجاج  
مثال على التفوق

جوزي 9: بازالئي  3: وردي  3:  مفرد 1

وردي Xبازالئي  

جوزي
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Comb –Shape in Fowlsوراثة شكل العرف في الدجاج  
مثال على التفوق

اآلباء وردي   RRpp X  rrPP   بازالئي   

الجیل األول   RrPpجوزي

تھجین الجیل األول جوزي  RrPp X RrPp جوزي 

الجیل الثاني جوزي 9/16
وردي 3/16
بازالئي  3/16

مفرد  1/16
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Comb –Shape in Fowlsوراثة شكل العرف في الدجاج  
مثال على التفوق

rprPRpRP
RrPpRrPPRRPpRRPP

RP
جوزيجوزيجوزيجوزي
RrppRrPpRRppRRPp

Rp
جوزيورديجوزيوردي
rrPprrPPRrPpRrPP

rP
جوزيجوزيبازالئيبازالئي
rrpprrPpRrppRrPp

rp
جوزيورديبازالئيمفرد
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Comb –Shape in Fowlsوراثة شكل العرف في الدجاج  
مثال على التفوق

جوزي  9/16 R-P-
3/16 وردي    R-pp
 3/16 بازالئي   rrP-
مفرد  1/16 rrpp

19/11/143416 زینب المطیري/ د



:  تحلیل ھذا التلقیح 
 Pھو الجین السائد المتحكم في صفة العرف الوردي، و  Rإذا كان 

ھو الجین السائد المتحكم في صفة العرف البازالئي، 
rrppھو  المفردفإن التركیب الوراثي للعرف 

  R , Pائدین فھي ناتج التفاعل بین الجینین الس الجوزيأما صفة العرف 
في صورة سائدة   Pیعود لوجود الجین  البازالئيفي حین أن العرف 

في صورة سائدة Rلوجود الجین  الورديویعود العرف  

  

Comb –Shape in Fowlsوراثة شكل العرف في الدجاج  
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لذي فتالحظ من ھذه التجربة أن النسبة المندلیة لم تتأثر، ولكن ا
ن بالعرف حدث ھو تفاعل بین الجنین غیر األلیلین السائدین الخاصی

. وسبب ظھور صفة جدیدة 
لجیني وتعتبر حالة شكل العرف في الدجاج من أبسط حاالت التفاعل ا

كانا مستقلین في تأثیرھما على " P"و " R"فكل من الجینین 
ة الصفة ولكن اشتراكھما معاً في تركیب وراثي واحد أحدث صف

مظھریة جدیدة

Comb –Shape in Fowlsوراثة شكل العرف في الدجاج  
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وجد انواع من تبعاً للعالقة التفاعلیة بین الجینات غیر األلیلیة ی
:التفوق 

Additive Genesالجینات إضافیة التأثیر  -1
 Complementary Genesالجینات متكاملة التأثیر  -2
 Duplicate Genesالجینات متضاعفة التأثیر  -3
Recessive Epistatsisالتفوق المتنحي   -4 
Dominant Epistatsisالتفوق السائد   -5

 ً Epistasisالتفوق       : ثانیا
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الجینات إضافیة التأثیر -1
 أشكال مظھریة؛ القرصي والكروي والمستطیل، 3في ثمار القرع، توجد 

ن نباتین ولكن حین أجري تھجین بی. ویسود الشكل القرصي على الكروي
جیل الثاني كرویین كان الجیل األول كلھ نباتات قرصیة الشكل ووجد في ال

:ثالثة أشكال مظھریة للثمرة بنسبة

مستطیل 1: كروي  6: قرصي  9

 ً Epistasisالتفوق       : ثانیا
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الجینات إضافیة التأثیر -1
 ً Epistasisالتفوق       : ثانیا

اآلباء كروي   aaBB X  AAbb كروي     

الجیل األول   قرصي AaBb

تھجین الجیل األول قرصي  AaBb X قرصي AaBb
الجیل الثاني 

A-B-  9/16قرصي
3 A_bb + 3 aaB_ 6/16  كروي

aabb   1/16مستطیل
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الجینات إضافیة التأثیر -1

 ً Epistasisالتفوق       : ثانیا

التركیب الوراثي لون الثمرة
9 A_B_ قرصي

3 A_bb
+

3 aaB_ 
كروي

1 aabb مستطیل
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الجینات إضافیة التأثیر -1
تمرین

لي على اكملي التحلیل الوراثي في الجدول الذي بین یدیك لتحص
:النسبة المظھریة 

مستطیل 1: كروي  6: قرصي  9

 ً Epistasisالتفوق       : ثانیا
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الجینات إضافیة التأثیر -1
 ً Epistasisالتفوق       : ثانیا

19/11/143424 زینب المطیري/ د

abaBAbAB
AaBbAaBBAABbAABB

AB
قرصيقرصيقرصيقرصي
AabbAaBbAAbbAABb

Ab
قرصيكرويقرصيكروي
aaBbaaBBAaBbAaBB

aB
قرصيقرصيكرويكروي
aabbaaBbAabbAaBb

ab
قرصيكرويكرويمستطیل



الجینات إضافیة التأثیر -1

مستطیل 1: كروي  6: قرصي  9

 ً Epistasisالتفوق       : ثانیا

19/11/143425 زینب المطیري/ د



  -:التأثیر متكاملة الجینات -2•
 من زوجین یحملھا الصفة أن حیث بعضھا، عمل تكمل جینات ھي•

 واحد دسائ جین یتواجد أن یشترط السائدة الصفة تظھر ولكي الجینات،
.الجینات زوجي من زوج كل في األقل على
  -:الزھور بسلة نبات أزھار لون حالة :مثال

 تحمل أخرى ونباتات بنفسجیة أزھاًرا تحمل الزھور بسلة نباتات توجد -•
.بیضاء أزھاًرا

ًا بیضاء أزھاًرا تحمل الزھور بسلة نباتات تھجین عند -•  في نتجت .مع
.%100 بنسبة فقط بنفسجیة أزھاًرا األول الجیل

7 : 9 بةبنس بیضاء وأزھاًرا بنفسجیة أزھاًرا تنتج الثاني الجیل وفي -•
.األزھار لون في تؤثر الجینات من زوجین وجود تؤید النسبة ھذه -

 ً Epistasisالتفوق       : ثانیا
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  -:رالتأثی متكاملة الجینات -2•
الزھور بسلة نبات أزھار لون•
أبیض 7 : بنفسجي 9•

 ً Epistasisالتفوق       : ثانیا
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أبیض األزھار  ccPP  X CCppأبیض األزھار  اآلباء

ارجواني األزھار CcPp الجیل األول

ارجواني  X CcPp Cc Ppارجواني تھجین نباتات الجیل األول

 ً Epistasisالتفوق       : ثانیا

 -:الجینات متكاملة التأثیر -2
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ارجواني األزھارC_ P_  9 الجیل الثاني
  + cc pp + C_pp_ cc P_ 7ابیض األزھار

 ً Epistasisالتفوق       : ثانیا

 -:الجینات متكاملة التأثیر -2
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 ً Epistasisالتفوق       : ثانیا
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cpcPCpCP
CcPpCcPPCCPpCCPP

CP
أرجوانيأرجوانيأرجوانيأرجواني
CcppCcPpCCppCCPp

Cp
أرجوانيأبیضأرجوانيأبیض
ccPpccPPCcPpCcPP

cP
أرجوانيأرجوانيأبیضأبیض
ccppccPpCcppCcPp

cp
أرجوانيأبیضأبیضأبیض



  -:الجینات متكاملة التأثیر -2•
أبیض 7  :بنفسجي  9  :نسبة الجیل الثاني -

حیث أن الطرز  1:  3:  3:  9ھذه النسبة تحویر في النسبة المندلیة 
لھا نفس الطرز المظھري وھي لون األزھار  1:  3:  3الجینیة الثالثة 

.7:  9األبیض لذا أصبحت النسبة 
ج أو تعتمد ظھور صفة اللون البنفسجي على اجتماع جین سائد من كل زو

نفسجي أكثر ألن كال الجینین السائدین یشاركان في إنتاج لون األزھار الب
من  حیث یتحكم كل منھما في إنتاج إنزیم معین یؤثر في خطوة أو أكثر

.خطوات تكوین اللون الفنسجي
وقد ثبت صحة ھذا التفسیر، عند خلط مستخلص من أزھار كال  -

تیجة توافر الساللتین البیضاء في أنبوبة اختبار فظھر اللون البنفسجي ن
.اإلنزیمات الالزمة الكتمال التفاعل

 ً Epistasisالتفوق       : ثانیا
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الجینات متكاملة التأثیر -2
 ً Epistasisالتفوق       : ثانیا

الوراثي التركیب لون االزھار نشاط األنزیمات
9 C_P_ أرجواني & P كال األنزیمان C  یعمالن
3 C_pp أبیض الیعمل  Pاألنزیم  
3 ccP_ أبیض الیعمل  Cاألنزیم  

1 ccpp أبیض & Pكال األنزیمان   C  
الیعمالن
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  -:الجینات متضاعفة التأثیر -3•
اك ساللة ھناك في كیس الراعي ساللتان تختلفان في نوع الكبسولة فھن

.  ذات كبسولة مثلثة واألخرى بیضاویة الشكل 
  .الشكل  بیضاویةالشكل وأخرى  مثلثةأجرى تلقیح بسن ساللة 

الكبسولة  مثلثةظھرت أفراد الجیل األول كلھا 
  1: 15بة وظھر في الجیل الثاني نباتات بیضاویة ومثلثة الكبسولة بنس

مما یدل على وجود زوجین من العوامل یتحكم في توارث ھذه الصفة 
كما ھو موضح في التحلیل 

 ً Epistasisالتفوق       : ثانیا
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T1t1T2t2 مثلث

T1t1مثلث  T2t2 X T1t1 T2t2 مثلث

9 T1_T2_ + 3 T1_t2t2 + 3 t1t1T2_ 
1 t1t1t2t2

P مثلث الكبسولة T1 T1 T2 T2 x  t1t1 t2t2  بیضاوي الكبسولة

 ً Epistasisالتفوق       : ثانیا
 -:الجینات متضاعفة التأثیر -3

تھجین أفراد الجیل األول

الجیل الثاني

مثلث الكبسولة  15

بیضاوي الكبسولة  1

الجیل األول

19/11/143434 زینب المطیري/ د



  -:الجینات متضاعفة التأثیر -3•
وأعطیا ارقام   Tینبغي مالحظة أن الجینین رمز لھما بنفس الرمز 

مختلفة
أن وجود زوج الجینات معا  1: 15یتضح من النسبة المظھریة •

جود أي ، وأن وبیضاویة الكبسولةبصورة متنحیة فقط یعطي نباتات 
المثلث للكبسولةیعطي الشكل  T1 &  T2 السائدین  من الجینین

 ً Epistasisالتفوق       : ثانیا
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Recessive Epistasisالتفوق المتنحي -4
في الحیوانات القارضة ، وبجانب   Agoutiیشاھد لون الفراء األجوتي 

)  األبیض(األجوتي یوجد ألوان أخرى وأشھرھا ھو اللون األلبینو 
ً أصیلة متنحیة ، وقد یكون لون الفراء أسود وصفة  والحیوانات األلبینو دائما

اللون األسود متنحیة أمام األجوتي عالوة على أنھا تكون أصیلة 
ول ذات كانت أفراد الجیل األ )أبیض(البینومع آخر  أسودعند تلقیح فرد 

:، ووجد في الجیل الثاني ثالثة مجامیع مظھریة وھيأجوتيلون 

أبیض 4: أسود  3: أجوتي  9 
 

 وھذه النسبة على وجود زوجین من الجینات یحكمان صفة لون الفراء
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Recessive Epistasisالتفوق المتنحي -4

أبیض 4: أسود  3: أجوتي  9
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Recessive Epistasisالتفوق المتنحي -4
وأفراد الجیل األول كلھا  ccaaواأللبینو ھو  CCaaالسود األصیلة  

:  ویكون توزیع الجیل الثاني ھو CaAaأجوتي 
9 C_A_أجوتي  
3 C_aa أسود
3 ccA_ أبیض (البینو(
1               ccaa أبیض ( البینو  (

.  أبیض  4: أسود  3: أجوتي  9:  وتبعاً لذلك تكون النسبة المظھریة
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Dominant Epstasisالتفوق السائد  -5
ثالثة ألوان من الثمار  Summer Squashیوجد في القرع الصیفي 

ن كما أبیض وأصفر وأخضر، ویسود اللون األبیض على اللونین اآلخری
یسود اللون األصفر على األخضر

متفوق على اللونین  Wوقد دلت التحلیالت الوراثیة على وجود جین سائد 
ي األصفر واألخضر ، وطالماً أن ھذا الجین موجوداً في التركیب الوراث

یالً أي للفرد فإنھ یمنع تكوین أي لون في الثمرة، أما إذا كان متنحیاً أص
)ww ( فیظھر اللون األصفر في وجود الجین السائدY  ویظھر اللون

في حالة متماثلة، وتبعاً لذلك یكون  yاألخضر في وجود ألیلھ المتنحي 
وللثمار الخضراء ھو  _wwyالتركیب الوراثي للثمار الصفراء ھو 

wwyy  بینما التركیب الجیني للثمار البیضاء ھو إماW_Y_  أوW_yy
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Dominant Epstasisالتفوق السائد  -5
 WWyyوأخرى بیضاء wwYYصفراء عندما أجري تلقیح بین ثمار 

  WwYyبیضاء اللون وجد أن ثمار الجیل األول كانت 
: ووجد في الجیل الثاني ثالث مجامیع مظھریة 

12W_ _ _         بیضاء.
3ww Y_        صفراء .
1ww yy      خضراء
:وتبعاً لذلك تكون النسبة المظھریة 
أخضر  1: أصفر  3: أبیض 12  
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Dominant Epstasisالتفوق السائد  -5

أخضر  1: أصفر  3: أبیض 12
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 ً Epistasisالتفوق       : ثانیا
ضوء تشمل التفاعالت بین الجینات التي إلقي علیھا ال

ال ست تحورات في النسبة المندلیة الخاصة بانعز
 1: 3: 3: 9زوجین من العوامل الوراثیة وھي 

:وھذه النسب كالتالي
•9 :6  :1
•9 :7
•15 :1
•9 :3 :4
•12 :3 :1
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