المختبر الرابع

م.م .صفا صالح سلمان

السيادة

___________________________________________________
تعريف السيادة  :Dominanceهي تغلب أو سيادة الصفة التي يحملها جين معين على الصفة
التي يحملها المتنحي الذي يحتل الموقع نفسه على احد الكروموسومين المتماثلين وهناك أنواع
متعددة من السيادة تشمل:
-1السيادة التامة Complete Dominance
هي السيادة التي يظهر فيها تأثير صفة أحد اآلباء في الجيل األول بنسبة  %100وفي الجيل
الثاني بنسبة  %75للصفة السائدة و %25للصفة المتنحية و1:2:1في الطراز الوراثي.
-2السيادة الغير تامة Incomplete Dominance
هي السيادة التي ال يظهر فيها تأثير أي من صفات اآلباء ولكن تظهر صفة وسط بين صفتي
لون اآلباء ,فمن خالل التجارب التي أجريت على الدجاج األندلسي المتميز بوجود ساللتين
نقيتين احدهما ذات ريش اسود و األخرى ذات ريش ابيض وجد أن تضريب الساللتين ينتج
ساللة زرقاء اللون هجينة  ,مما يعني إن تغلب اللون األسود تغلب ناقص على اللون األبيض ,
علما إن تضريب دجاج اسود مع دجاج اسود ينتج دجاجا اسود,وكذلك الحال عند تضريب
ساللتين كالهما من النوع األبيض.
إن تضريب أفراد الجيل األول الهجين مع بعضها سينتج لدينا نسبة وراثية مظهرية هي
1:2:1حيث إن ربع الجيل الناتج سيحتوي على دجاج اسود اللون والربع اآلخر يكون دجاجا
ابيض اللون والنصف المتبقي هو دجاج ازرق هجين.و كما مبين أدناه:
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جدول يبين الفرق بين السيادة التامة والسيادة غير التامة
وجه المقارنة
التعريف
نسبة الظهور في الجيل الثاني
عدد الطرز الجينية
عدد الطرز المظهرية

السيادة التامة
يظهر تأثير صفة احد اآلباء
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السيادة غير التامة
يظهر صفة وسط
%25 , %50 ,%25
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مثال  / 2عند تهجين نبات فجل كروي البذور مع آخر متطاول نتجت نباتات
بيضاوية الشكل باستخدام الرموز المناسبة اكتب الطرز الوراثية والمظهرية
الناتجة وماهي نتائج  F_2الناتجة من تضريب فجل بيضاوي.
الحل  -:نرمزلصفة الكروي= , LLوالمتطاول =ll
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 -3السيادة المشتركة Condominance
تكون السيادة مشتركة عندما يكون لكل اليل تأأثيره الكامأل فأي الفأرد الهجأين  ,فمأثال تكأون
السيادة مشأتركة بأين االلأيالت المكونأة لصأنفي الأدم  . A, Bفمأثال فأي األنسأان يكأون األليأل IA
لمجموعة الدم  Aسائدا مشتركا مع األليل  IBوعليه يعبر متباين الزيجة  IA IBعأن صأفتي كأل
من المجموعة  Aوالمجموعأة  . Bوبمأا إن األليلأين يسأيطران علأى نأواتج بروتينيأة مختلفأة فأي
كريات الدم الحمراء فإن التزاوج بين فرد متماثل الزيجة  IA IAمأع خخأر متماثأل الزيجأة IB IB
ينتج أبناء متباينة الزيجأة  . IA IBوينأتج التأزاوج بأين أفأراد متباينأة الزيجأة ()IA IB X IA IB
أبناء بنسبة  1مجموعة  2 : Aمجموعة  1 : ABمجموعة  , Bوبذا تكون النسبة  1 :2 : 1نسبة
محورة عن النسبة المندلية  1 : 3بسبب السيادة المشتركة.
-4السيادة الفوقية Overdominance
وهي قدرة األفراد الهجينة على البقاء أكثر من األفراد األبوية النقية.او هأي نأوع مأن أنأواع
السيادة تكون فيها األفراد ألخليطأه متفوقأة (مأن ناحيأة الحيويأة و االنتاجيأه والخصأوبة والتحمأل
والمقاومة لألمراض) على نوعي األفأراد األصألية يكأون متبأاين الزيجأة فأي السأيادة الفوقيأة ذو
نمط ظاهري عند قياسه كميا أكثر من كأال األبأوين المتمأاثلين الزيجأة  .فمأثال فأي ذبابأة الفاكهأة
يسأبب متبأاين الزيجأة للأون العأأين  Wwزيأادة فأي كميأة الصأبغات التألقيأأة عأن كأل مأن متماثأأل
الزيجأأأة البأأأري  WWواألبأأأيض  . wwكأأأذلك تظهأأأر السأأأيادة الفوقيأأأة فأأأي الحأأأاالت المتعلقأأأة
بالصأأالحية الحيويأأة مثأأل الحجأأم واألنتاجيأأة والحيويأأة  .فالتضأأريبات بأأين أفأأراد متماثلأأة الزيجأأة
الضأعفاء فأأي صأأفات الصأأالحية الحيويأأة أنتجأأت فأأي كثيأأر مأأن الحأأاالت ذريأأة ذات سأأيادة فوقيأأة
بالنسبة لكال األبأوين  ,وبسأبب السأيادة الفوقيأة ينأتج فأي  F2النسأبة  1 : 2 : 1فأي التضأريبات
أحادية الهجين .
مثال / 1ضربت ذبابة فاكهة ذات عين حمراء (طراز بري ) مأع ذبابأة فاكهأة ذات عأين بيضأاء
(طراز مطفر) فما هي الطرز الوراثية والمظهرية الفراد الجيل الناتج؟
الحل /نرمز لذبابة الفاكهة ذات الطراز البري =WW
نرمز لذبابة الفاكهة ذات الطراز المطفر=ww
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قدرتها على الرؤية افضل
 -5السيادة المتأثرة بالجنس Sexb Dominance
تعني قدرة بعض الصفات الوراثية على االرتباط بالكروموسومات الجنسية  ,الذكرية أو األنثوية
مما يؤدي إلى انتقال الصفة الوراثية إلى احد الجنسين دون اآلخر,مثل وراثة مرض
الهيموفيليا.Hemophilia
مثال -: / 1عند زواج رجل سليم بامرأة حاملة لجين المرض الوراثي) (Hemophiliaأنجبا
أربعة أطفال اثنان منهم سليمين واحدهم حامل للمرض وولد مصاب فما هي الطرز الوراثية
والمظهرية لآلباء واألبناء؟
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