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 Backcrossالرجعي  أوالتضريب الخلفي 

من  للتأكد,ويستعمل أوكليهما األبوين بأحد األولالجيل  أفراديحدث هذا النوع عند تضريب احد 

 أبويتضريب نبات طويل القامة مجهول درجة النقاوة بجيل  فعند السائد األبويصفات الجيل 

 األبويالجيل  أفرادسائد مجهول درجة النقاوة ,وكانت جميع النباتات الناتجة طويلة القامة , فان 

تباري( هجينة ) لذا يجب القيام بعملية تضريب اخ سائدةأو كون سائدة نقية  قدت األولوالجيل 

نباتات الجيل  إنفيعني ذلك  1:2في النباتات الناتجة هي القصر إلىكانت نسبة الطول إذا ,ولكن 

 :أدناهموضح بالرموز  هي سائدة هجينة وكما األولوالجيل  األبوي

 Ddأو  DDلنبات طويل القامة =  حيث يرمز

 نبات طويل القامة             x  نبات طويل القامة                                               

                             _______________ ___________ 

 DD                        X                   DD                              P1 

          G1             D                                               D                  

   

 DD                                                                      (100%طويل نقي)  

 نبات طويل القامة                                 Xاونبات طويل القامة                              

   _________________  __________________ 

 P1       DD                                                                 Dd                        

 G1        D                                                                 D,d                                            

 DD  ,  Dd                                             

 نبات طويل                         xنبات طويل                              

___________________ _________________ 

Dd                                                                    Dd                                 

D ,d                                                                  D ,d                                         

                         DD     ,Dd           ,Dd , dd نباتات طويلة 3:1 



صفراء اللون فظهرت جميع  قرنه ذو بآخرخضراء اللون  قرنه ذوبزا ليا ضرب نبات  / 2مثال

 قرنه ن الناتج ذو% م50التضريب الرجعي ظهر إجراءخضراء اللون وعند  األولالجيل  أفراد

 صفراء اللون. قرنه % ذو50خضراء اللون و

 GG=  نرمز لنبات البزاليا ذو القرنه الخضراء

 ggنرمز لنبات البزاليا ذو القرنه الصفراء = 

 نبات بزا ليا ذو قرنه صفراء                  xت بزا ليا ذو قرنه خضراءنبا                        

 ________________                  __________________ 

                     gg                                                       GG P1           

  G1           g                                                          G                                                   

 Gg (100%)نبات ذو قرنه خضراء 

 نبات ذو قرنه صفراء               xنبات ذو قرنه خضراء                                      

 _____________  ____________ 

 P2           gg                                                              Gg              

G2           g                                                                G, g                               

F2                                     Gg    , gg                                                                         

تضريب يتم من خالله التعرف على الطراز  : هوTest crossالتضريب االختباري 

 الوراثي للفرد الذي يحمل الصفة السائدة مجهولة النقاوة.

لتلك  المتنحية الصفةيحمل آخر  يجري ذلك بتضريبه مع فرد -التضريب : كيف يجري هذا

يكون نقيا في تلك  السائد فان ذلك الفرد النسل يحملون الطراز أفرادكان جميع  فإذا الصفة

 هجين في صفته. الفرد إنمتنحي فيعني ذلك  %50من النسل سائد و %50كان أما إذا  الصفة

 من نقاوة الصفة ؟ تتأكدكيف األزهار  نبات احمر مثال/

بنبات يحمل الصفة األحمر ك بان نضرب النبات وذل االختبارينجري التضريب  -:الجواب

 أيتحمل الصفة السائدة  األولالجيل  أفرادظهرت جميع  فإذا,األزهارنبات ابيض  أيالمتنحية 

ابيض  %50و األزهار منه احمر %50كان النسل أما إذا كان النبات نقي ,األزهار  احمر

 كان النبات هجين. األزهار

 RR = األحمرللنبات  نرمز

 rr=  األبيضللنبات  نرمز



  -وكاالتي:

RR                     X                   rr                                                                          

R                                            r                                                                

 Rr نقيالنبات  إن أي

 فان النبات هجين. األزهارابيض  %50و األزهار منه احمر %50كان الجيل الناتج أما إذا 

يحمل  تضريب يحصل بين فردين احدهما : هوReciprocal Crossالتضريب المتعاكس

الطراز السائد واآلخر يحمل الطراز المتنحي لصفه معينة وبالعكس يعني الفرد الذي كان يحمل 

الطراز السائد يحمل الطراز المتنحي أما الفرد الذي كان يحمل الطراز المتنحي سوف يحمل 

وم الطراز السائد ,فإذا كان الناتج بالحالتين متشابه فالموروثة لتلك الصفة تقع على كروموس

الموروثة تقع على كروموسوم  أنيعني  عكس الطرق فهذا كانت النتائج مختلفة عند وإذاجسمي 

 العضيات. على احدأو في السايتوبالزم أو جنسي 

 )يفيد في دراسة ارتباط الصفة بكر موسومات الجنس ومعرفة الوراثة األمية (-مالحظة:

طرفية  أزهار ذو األخرى محورية الموقع نقية و أزهار / عند تزويج نباتين احدهما ذو مثال

 .محورية الموقع األولالجيل  أفرادالموقع ظهرت جميع 

 AAالجواب/ نرمز لمحورية الموقع =

 aaنرمز ألزهار طرفية الموقع =

محورية الموقعأزهار  ذو ذكري نبات         Xنهائية الموقع        أزهارذو  أنثوي نبات       

 ________________                 __________________ 

 AA                                                        aa                   

 A                                                          a                    

 Aa 100% محورية هجينه 

 نهائية الموقع أزهارنباتات ذكرية ذات          X  محورية الموقع   زهارأذات  أنثويةنباتات 

_____________________               _______________________ 

aa                                                                      AA                           

 a                                                                         A   

 Aa 100%محورية هجينة 



أما وهذا يعني إن الجينات المسؤولة عن تلك الصفة تقع على كروموسوم جسمي وليس جنسي.

الجينات المسؤولة عن نقل الصفات تقع على كروموسوم  إنيعني  كانت  النتائج مختلفة فهذاأذا 

حاملة لجين المرض  بامرأةعند زواج رجل سليم  -:اآلتيالمثال مبين في  جنسي وكما

 اثنان منهم سليمين واحدهم حامل للمرض وولد أطفال أربعة أنجبا (Haemophilia)الوراثي

 ؟واألبناء لآلباءالوراثية والمظهرية  هي الطرز مصاب فما

 سليمة حاملة للمرض أم               Xسليم             أب                                   

 ______________                    _____________ 

  H h H 

 

 , H h , H 

 

 h ,h  H,     H ,H    H 

 مريض ,  بنت حاملة ,  ولد سليم ,   بنت سليمة ولد          

 

 سليمة أم                  Xمريض          أب                                       

 ______________             _____________ 

   h H H 

 

 ,  h H ,  H 

 

 H ,h  H,     H ,h  H 

 ذكر سليم ,  أنثى حاملة  ,  ذكر سليم ,    أنثى حاملة                                 

 

 

 



 بعض المصطلحات المهمة

 

1- Homozygous:-  متماثل الزيجة لصفة معينه. هو الفرد الذي يحمل صوره متماثلة

 .( TT,BBالمتماثلين ) نوموسومي الكرل عن تلك ألصفه الواقعة على وللجين المسؤ

 

 

2- Heterozygous:-  متباين الزيجة لصفه ما .هو الفرد الذي يحمل صوره متباينة للجين

 (.Tt , Bbل عن تلك ألصفه مثال )والمسؤ

 

3- dominance :-  المعين يغطي أو يلغي تأثير  ألجين أليلي أن احد بهاالسيادة . يقصد

الليل األخر النفس الجين عندما يجتمعان في متباين الزيجة في السيادة الكاملة وعليه يعرف ا

 (Recessive allele   المتنحي بـ ليل( وأالDominant alleleاالليل السائد بـ )

 

4-Hybrid:- أبوين نقيين مختلفين مظهريا بالنسبة للصفة  بتضريالفرد الناتج من  الهجين.هو

المدروسة.بمعنى أخر هوا لفرد الناتج من تضريب أبوين متماثلين الزيجة بالنسبة للصفة المدر 

أحمر اإلزهار مع نبات أخر ابيض اإلزهار فأن جميع أفراد  وسه .كأن يضرب نبات البزاليا

  أجيل األول إزهاره حمراء أالنها هجينه

 

5-Back crosses:- احد اإلفراد الناتجة من التزوج مع  بتضريالتضريب الرجعي. هو

 احد األبوين.

 

 ل في مجال التحسينغالحصول على صفات نقيه بنسبه أعلى . ويست في) يفيد -: مالحظه

  الوراثي(.

 

6-Test cross:-  التضريب االختباري . هو تضريب بين فردين مختلفين في المظهر

 الخارجي يحمل إحدهما الصفة السائدة واألخر يحمل الصفة المتنحية .

 

 )يفيد في معرفة الفرد الذي يحمل الصفة السائدة(. -:مالحظة

 

7- Reciprocal cross :-راد الذكرية وألنثوية بصورة التضريب المتعاكس. تلقيح األف

 متعاكسة

 

 )يفيد في دراسة ارتباط الصفة بكر موسومات الجنس ومعرفة الوراثة األمية (-:مالحظة

 

 


