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  التفاعل الجيني وتأثير البيئة

 effect of the EnvironmentGene Interaction the  

لدراسة تأثير الجينات على الصفات يجب ان يوجد الجين باليلين او اكثر وكذلك      

 يكون الجين ذو تأثير يمكن مالحظتة بطريقة ما .

اثبتت الدراسات التي أجريت على نبات الذرة وحشرة الدروسوفيال والفئران بان 

النمو باوقات مختلفة وكذلك الحال  للجينات تأثير على كل مرحلة من مراحل

فمثالً في االنسان تظهر .  بالنسبة لصفات الكائنات األخرى التي تدرس دراسة جيدة

الجينات تأثيرها على الصفات في مراحل مختلفة من مراحل النمو فقد ثبت علمياً 

 بانه :

في مرحلة يظهر تأثيره زيادة عدد أصابع اليد او الرجل المسؤول عن الجين  -1

 النمو الجنيني المتقدمة 

بعد عده أيام او أسابيع يظهر تأثيره لون صبغة العين الجين المسؤول عن  -2

 من الوالدة .

يظهر الجين المسؤول عن التدهور التدريجي للعضالت المرتبط بالجنس   -3

 سنة . 15 – 10عند عمر تأثيره 

 سنة. 25 – 20الجين المسؤول عن الصلع الوراثي عند عمر  -4

 – 30التدهور التدريجي لالعصاب والعقل عن عمر الجين المسؤول عن  -5

 سنة .  50
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 العديد من الجينات تؤثر على صفة واحدة وبالعكس

وجد ان الجين الذي يؤثر على اللون األبيض لعيون حشرة الدروسوفيال له      

لهذا يطلق على الجين الذي له تأثير على صفات تأثير ايضاً على لون الخصيتين 

  . Polymorphبالجين متعدد الشكل عديدة 

موقع  20هناك جينات عديدة تؤثر على صفة واحدة ومثال ذلك يوجد حوالي 

 لها عالقة بصبغة عين حشرة الدروسوفيال . lociوراثي 

توضيحها ان بعض الجينات تكون ثابتة في توضيحها للصفات والبعض االخر 

ً تغايرات التوضيحات للجين تسببها اختالفات العوامل البيئية او  متغير . احيانا

عوامل وراثية أخرى يمكن السيطرة عليها وفي حالت أخرى ال يوجد أي عامل 

 لذلك في حشرة الدروسوفيال معظم جينات لون العين تكون ذات تأثير ثابت . 

 

  النفاذية

ً الصفة تعتبر النفاذية نوع اخر من االختالفات في توضيحات الجين       احيانا

المقترنة بجين معين تفشل في الظهور على االطالق فيقال عن الجين انه منخفض 

بنسب الحاالت المعروفة من التراكيب الوراثية التي وتعرف النفاذية : النفاذية 

 تظهر فيها الصفة .

 ً % وتوجد جينات عديدة لها نفاذية اقل 100نفاذيته  ان الجين الذي يوضح دائما

 من ذلك  .

 

  تأثيرات البيئة على توضيحات الجين 

تعتبر احد العوامل البيئية التي يمكن السيطرة عليها في التجارب  الحرارة :

الوراثية التي تجري على الكائنات الحية في المختبر . حيث ان العديد من جينات 

% عند حصول تغير في 100الى  0تختلف نفاذيتها من  حشرة الدروسوفيال

في ارنب الهماليا اذ يكون االرنب ذات التركيب  hC.مثالً ان الجين درجات الحرارة 

يكون ابيض اللون مع وجود مناطق سوداء اللون على قمة االقدام  hC hCالوراثي 
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عن الصبغة واالذان واالنف والذيل اللون األسود يعود الى االنزيم المسؤول 

الملونة يكون غير فعال في درجة حرارة الجسم الطبيعية وبذلك تصبح هذه األجزاء 

 ملونة عند درجات حرارة اقل .

في الذرة يوجد جين احمرار الشمس له عالقة بكمية ضوء :  ضوء الشمس

الشمس فالنباتات تصبح حمراء اللون في المناطق المعرضة لضوء الشمس 

 ناطق المظللة .وخضراء اللون في الم

اللون األزرق لورد الهيدرنجس تتأثر الوان ازهارها بالتربة  تبعض النباتا:  التربة

ينتج عند زراعته في تربة حامضية اما في التربة القاعدية او المتعادلة يكون لون 

 االزهار ابيض او وردي فاتح .

لها تأثير على التراكيب الوراثية فالساللة المرتفعة المحصول من القمح  : التغذية

 منخفضاً عند زراعتها في تربة غير خصبة . تعطي محصوالً 

بعض الجينات توضح نفسها في جنس واحد فقط )صفات مقتصرة على  : الجنس

الجنس( او تختلف في توضيح نفسها في كال الجنسين )صفات متأثرة بالجنس( 

مثالً الصلع في االنسان الجين المسؤول عن الصلع المبكر يوضح نفسه في الذكور 

رية جداً لتوضيح فقط ان البيئة الداخلية للذكور ) الهرمونات الذكرية( تكون ضرو

 الجين .

 أهمية البيئة

هناك امثلة كثيرة توضح ان لنوع البيئة تأثير كبير على التحديد النهائي       

للصفة التي ينتجها الجين مثالً ان مرض السكر في االنسان قد يكون سببة وراثياً 

قدة او قد يكون سببه جرح في الكبد او البنكرياس . في حاالت كثيرة الصفات المع

مثل الصحة ، الحجم ، الذكاء ، تكون تأثيرات العوامل البيئية والوراثية اكثر تعقيداً 

 بحيث يصبح الفصل بينهما مستحيل .
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 التفاعل الجينات 

 Gene Interaction 

ان كل صفة مظهرية مسؤول عنها جين واحد للصفات التي درسها مندل لكن في 

الحقيقة ان كل صفة مظهرية ناتجة من التفاعالت التي تتم بين الجينات والظروف 

 Completeالسيادة التامة المحيطة بالكائن الحي ومن هذه التفاعالت هي 

Dominance تكون فيها االفراد السائدة النقية  اذAA  مشابه لالفراد الهجينة

Aa . 

 هي التفاعل بين اليالت الجين الواحد وتشمل : : Dominanceاوالً : السيادة 

عند تهجين فرديين نقيين احدهما يحمل الصفة السائدة  السيادة الكاملة : -1

والثاني يحمل الصفة المتنحية وتظهر الصفة السائدة فقط بين افراد الجيل األول 

في افراد الجيل الثاني   3:  1صفتان معاً أي السائدة والمتنحية بنسبة بينما تظهر ال

ويطلق عليها اسم السيادة التامة . كل الصفات التي درسها مندل كانت خاضعة 

 لنظام السيادة التامة .

عند تلقيح ثور من شورتهورن احمر اللون مع بقرة  السيادة غير الكاملة : -2

فراد الجيل األول يكون لونها طوبي اللون ) وهو شورتهورن بيضاء اللون فان ا

طوبي ،  2احمر ،  1مزيج بين األحمر واألبيض ( اما افراد الجيل الثاني فكانت ) 

   1:  2:  1ابيض ( أي ان النسبة  1

معنى ذلك انه ليس ألي جين من زوج الجينات تأثير سائد على االخر لذلك يسمى 

 بالسيادة غير التامة 

هو التفاعل بين الجينات أي بين جين ما واخر ليس  : Epistasisلتفوق ثانياً : ا

 اليله ) تحتل مواقع مختلفة من الكرموسوم ( :

 وراثة شكل العرف في الدجاج : 

اكتشف اول حالة من حاالت التفاعل لتأثير زوجين من الجينات على صفة مظهرية 

 هي وراثة شكل العرف في الدجاج وجد 
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 Rrppاو  RRppالوايندوت هي سالالت اصيلة ذات عرف وردي ساللة  -1

 rrPpاو  rrPPساللة البراهما هي ساللة اصيلة ذات عرف بازالئي  -2

 rrppساللة اللكهورن هي ساللة اصيلة ذات عرف مفرد  -3

 RRPpاو  RrPPاو  RrPpاو  RRPPساللة أخرى ذات عرف جوزي  -4

 rrppمع افراد ذات عرف مفرد  rrPPمثال : تم تلقيح افراد ذات عرف بازالئي 

 3كان افراد الجيل األول جميعها ذات عرف بازالئي اما افراد الجيل الثاني كانت 

 مفرد مما يدل على العرف البازالئي سائد على العرف المفرد  1بازالئي و 

 

 افراد ذات عرف بازالئي            ×افراد ذات عرف مفرد                               

                                    rrpp                            rrPP            p 

                                                                                            G 

                                                       rrPp                            1F 

 % 100افراد ذات عرف بازالئي                                          

 rrPp  ×  rrPpتلقيح ذاتي 

Rp rP 
 ذكر 

 انثى      

rrPp rrPP rP 

Rrpp rrPp rp 
 

 مفرد  1 وبازالئي  3 افراد الجيل الثاني

 rrppمع افراد ذات عرف مفرد  RRppمثال : تم تلقيح افراد ذات عرف وردي 

 3كان افراد الجيل األول جميعها ذات عرف وردي اما افراد الجيل الثاني كانت 

 مفرد مما يدل على العرف الوردي سائد على العرف المفرد  1وردي و 

 

 

r r p P 
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 افراد ذات عرف وردي            ×افراد ذات عرف مفرد                               

                                    rrpp                           RRpp           p 

                                                                                            G 

                                                       Rrpp                           1F 

 % 100 ورديافراد ذات عرف                                          

 Rrpp  ×  Rrppتلقيح ذاتي 

Rp Rp 
 ذكر 

 انثى      

Rrpp RRpp Rp 

Rrpp Rrpp rp 
 

 مفرد  1 ووردي  3افراد الجيل الثاني 

مع افراد ذات عرف بازالئي  RRppمثال : تم تلقيح افراد ذات عرف وردي 

rrPP  كان افراد الجيل األول جميعها ذات عرف جوزي اما افراد الجيل الثاني

 مفرد  1بازيالئي و  3وردي و  3جوزي  9كانت 

 افراد ذات عرف وردي            ×افراد ذات عرف بازالئي                            

                                    rrPP                           RRpp           p 

                                                                                            G 

                                                       RrPp                           1F 

 %100 جوزيافراد ذات عرف              

 

 

 

r R p p 

r R P p 
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 RrPp  ×  RrPpتلقيح ذاتي 

Rp rP Rp RP 
 ذكر 

 انثى      

RrPp RrPP RRPp RRPP RP 

Rrpp RrPp RRpp RRPp Rp 

rrPp rrPP RrPp RrPP rP 

Rrpp rrPp Rrpp RrPp rp 

 

 افراد الجيل الثاني

 – R – P   جوزي 9 16/

      R – ppوردي  3/16

 – rr P    بازالئي 3/16

 rrpp       مفرد  1/16

 

هو   Pهو الجين السائد المتحكم في صفة العرف الوردي اما  Rمن هذا يتضح ان 

اما الجين المتنحي فهو مسؤول الجين السائد المتحكم في صفة العرف البازالئي 

عن العرف المفرد . لكن صفة العرف الجوزي هي ناتجة من تفاعل بين الجينين 

  R , Pغير االليلين السائدين 

 

 حاالت التفوق

  : Recessive Epiststsisالتفوق المتنحي  -1

حمراء اللون وأخرى بيضاء اللون  عند تلقيح بين ساللتين من البصل احدهما    

حمراء  9حصل على افراد الجيل األول جميعها حمراء اللون وافراد الجيل الثاني 

 بيضاء  4صفراء و  3و 



 درس المادة العملي م                              مدرس المادة النظري                                    
 . هيثم رجب منهي  م                                                 هللا            أ.د. ظافر شاكر عبد   

السائد يسبب الصبغة واليلة  Cتم تفسير هذه النتائج على أساس ان الجين 

واليلة  السائد يحدد لون الصبغة الحمراء Rال يكون الصبغة والجين  cالمتنحي 

اليستطيعان تكوين اللون اال  R , rيحدد اللون األصفر أي ان الجينين  rالمتنحي 

 السائد الخاص بتكوين الصبغة . Cفي حالة وجود الجين 
 

 ساللة بصل لون احمر             ×ساللة بصل لون ابيض                            

                                    ccrr                          CCRR           p 

                                                                                            G 

                                                       CcRc                           1F 

 % 100 لون احمر جميعها ذاتافراد                                         

 CcRr  ×  CcRrتلقيح ذاتي 

Cr cR Cr CR 
 ذكر 

 انثى      

CcRr CcRR CCRr CCRR CR 

Ccrr CcRR CCrr CCRr Cr 

ccRr ccRR CcRr CcRR cR 

Ccrr ccRr Ccrr CcRr cr 

 

 افراد الجيل الثاني

 – C – Rحمراء    9 16/

  C – rr   صفراء 3 16/

  – cc R    بيضاء 3/16

 ccrr     بيضاء 4/16

  بيضاء 4صفراء و  3و  حمراء 9أي ان المظاهر الخارجية الفراد الجيل الثاني 

 

c C r R 
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  : Dominanat Epiststsisالتفوق السائد  -2

، األصفر ، األخضر (  يوجد ثالثة الوان للثمار في القرع الصيفي هي ) األبيض

ان تلقيح نباتات بيضاء الثمار مع نباتات صفراء الثمار حصل على افراد الجيل 

صفراء و  3بيضاء و  12األول جميعها بيضاء اللون اما افراد الجيل الثاني كانت 

 خضراء . 1

يمنع تكوين اللون واليلة  Wتم تفسير هذه النتائج على أساس ان الجين السائد 

يظهر اللون األصفر واليلة  Yيسمح بظهور اللون الوجين السائد  w المتنحي

 يظهر اللون األخضر . yالمتنحي 

 نباتات بيضاء الثمار              ×نباتات صفراء الثمار                                

                                    wwYY                          WWyy           p 

                                                                                                G 

                                                       WwYy                            1F 

 % 100 ثمار بيضاء جميعها ذاتافراد                                         

 WwYy  ×  WwYyتلقيح ذاتي 

Wy wY Wy WY 
 ذكر 

 انثى      

WwYy WwYY WWYy WWYY WY 

Wwyy WwYy WWyy WWYy Wy 

WwYy wwYY WwYy WwYY wY 

Wwyy wwYy Wwyy WwYy wy 
 

 

 

 

 

 

 

 

w W Y y 
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 افراد الجيل الثاني

  – W – Y   ثمار بيضاء 9 16/

  W –  yy   بيضاءثمار  16/3

  – ww Yصفراء  ثمار  3 16/

 wwyy    ثمار خضراء 1/16

صفراء و  ثمار 3و  ثمار بيضاء 12أي ان المظاهر الخارجية الفراد الجيل الثاني 

  ثمار خضراء 1

 

  : Recessive Duplicate Epiststsisالتفوق المتنحي المتماثل التأثير  -3

تسمى هذه الحالة ايضاً اسم الجينات المكملة ان تلقيح بين ساللتين من البازالء 

الحلوة كالهما ابيض االزهار حصل على افراد الجيل األول جميعها بنفسجية 

 بيضاء االزهار.  7بنفسجية االزهار و  9االزهار اما افراد الجيل الثاني كانت 

لة تحتوي زوجين من الجينات وهي تم تفسير هذه النتائج على أساس ان كل سال

ينتج حبيبات صبغية  Cمستقلة تمام االستقالل في انعزالهما حيث ان الجين السائد 

ينتج  Pالينتج هذه الحبيبات الصبغية والجين السائد  cغير ملونة واليلة المتنحي 

االنزيم الذي يحول الحبيبات الصبغية غير الملونة الى اللون البنفسجي واليلة 

 الينتج هذا االنزيم . pمتنحي ال

 ساللة بيضاء االزهار              ×ساللة بيضاء االزهار                                

                                    ccPP                          CCpp               p 

                                                                                                G 

                                                       CcPp                               1F 

 % 100 جميعها بنفسجية االزهارافراد                                         

 

c C P p 
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 CcPp  ×  CcPpتلقيح ذاتي 

Cp cP Cp CP 
 ذكر 

 انثى      

CcPp CCPp CCPp CCPP CP 

Ccpp CcPp CCpp CCPp Cp 

ccPp ccPP CcPp CcPP cP 

Ccpp ccPp Ccpp CcPp cp 

 

 افراد الجيل الثاني

 – C – Pبنفسجية االزهار    9 16/

  C – pp     بيضاء االزهار   3 16/

  – cc P      بيضاء االزهار   3 16/

        ccppبيضاء االزهار   1 16/

بيضاء  7و  بنفسجية االزهار 9أي ان المظاهر الخارجية الفراد الجيل الثاني 

 االزهار 

 

  : Dominanat Duplicate Epiststsisالتفوق السائد المتماثل التأثير  -4

ً اسم الجينات المكررة ان تلقيح بين ساللتين من نبات    تسمى هذه الحالة ايضا

كيس الراعي احدهما ذو كبسولة مثلثة الشكل واخر ذو كبسولة بيضوية الشكل 

حصل على افراد الجيل األول جميعها ذو كبسولة مثلثة الشكل اما افراد الجيل 

 كبسولة بيضوية الشكل. ذو  1ذو كبسولة مثلثة الشكل و  15الثاني كانت 

تم تفسير هذه النتائج على أساس وجود زوجين من الجينات المتماثلة التأثير أي 

سائد على اليلة  A2وكذلك الجين  a1سائد على اليلة المتنحي  A1ان الجين 

 . A2يماثل تأثير الجين  A1أي تأثير الجيت  a2المتنحي 
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 ساللة ذو كبسولة مثلثة الشكل          ×ساللة ذو كبسولة بيضوية الشكل             

                           2a2a1a1a                    2A2A1A1A              p 

                                                                                           G 

                                                2a2A1a1A                           1F 

 % 100 جميعها ذو كبسولة مثلثة الشكلافراد                                  

 تلقيح ذاتي 
2a2A1a1A ×  2a2A1a1A 

2a1a 2A1a 2a1A 2A1A 

 ذكر 

      

 انثى

2a2A1a1A 2A2a1a1A 2a2A1A1A 2A1A1A1A 2A1A 

2a2a1a1A 2a2A1a1A 2a2a1A1A 2a2A1A1A 2a1A 

2a2A1a1a 2A2A1a1a 2a2A1a1A 2A2A1a1A 2A1a 

2a2a1a1a 2a2A1a1a 2a2a1a1A 2a2A1a1A 2a1a 

 

 افراد الجيل الثاني

  2A – 1A – ذو كبسولة مثلثة الشكل  9 /16

  2a2a – 1A  ذو كبسولة مثلثة الشكل  3 /16

 2A 1a1a –   ذو كبسولة مثلثة الشكل 3 /16

  2a2a1a1aذو كبسولة بيضوية الشكل  1 /16

ذو  1و  ذو كبسولة مثلثة الشكل 15أي ان المظاهر الخارجية الفراد الجيل الثاني 

 كبسولة بيضوية الشكل 

 

 

 

1a 1A 2a 2A 
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   : and Recessive Epiststsis Dominanatالتفوق السائد والمتنحي  -5

تلقيح بين دجاج اللكهورن األبيض ودجاج الباليموث روك االبيض حصل على 

بيضاء  13افراد الجيل األول جميعها بيضاء اللون اما افراد الجيل الثاني كانت 

 ملونة .  3اللون و 

تم تفسير هذه النتائج على أساس زوجين من الجينات النتاج اللون حيث ان الجين 

ليس له تأثير على انتاج اللون  cيعمل على انتاج اللون واليلة المتنحي  Cالسائد 

ليس له تأثير  iمن انتاج اللون واليلة المتنحي  Cيمنع الجين  Iوالجين السائد 

 على منع اللون المنتج .

 ساللة اللكهورن االبيض              ×ساللة الباليموث روك االبيض                   

                               ccii                                  CCII               p 

                                                                                              G 

                                                       CcIi                               1F 

 % 100 جميعها بيضاء اللونافراد                                         

 CcIi  ×  CcIiتلقيح ذاتي 

Ci cI Ci CI 
 ذكر 

 انثى      

CcIi CcIi CCIi CCII CI 

Ccii CcIi CCii CCIi Ci 

ccIi ccII CcIi CcII cI 

Ccii ccIi Ccii CcIi ci 

 

 

 

 

 

c C i I 
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 افراد الجيل الثاني

 – C – Iبيضاء اللون    9 16/

 C – ii    ملونة اللون  3 16/

 – cc Iبيضاء اللون    3 16/

 cc ii   بيضاء اللون   1 16/

 ملونة  3بيضاء اللون و  13أي ان المظاهر الخارجية الفراد الجيل الثاني 

 

   : Epiststsis Incomplete Duplicateالتفوق المتماثل التأثير غير الكامل  -6

تلقيح بين حيوانين من خنازير دوروك جيرسي رمادية اللون من منطقتين 

مختلفتين حصل على افراد الجيل األول جميعها حمراء اللون اما افراد الجيل الثاني 

 بيضاء اللون .  1رمادية اللون و  6حمراء اللون و  9كانت 

والجين السائد  Rتم تفسير هذه النتائج على أساس تأثير زوجين هما الجين السائد 

S  وكل منهما مختلف عن االخر ولكنها متماثلة التأثير على المظهر الخارجي 

 ساللة الخنازير رمادية اللون        ×ساللة الخنازير رمادية اللون               

                          rrSS                                   RRss               p 

                                                                                            G 

                                                RrSs                                   1F 

 % 100 اللونجميعها حمراء افراد                                    

 

 

 

 

r

r 

R S s 
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 RrSs  ×  RrSsتلقيح ذاتي 

Rs rS Rs RS 
 ذكر 

 انثى      

RrSs RrSS RRSs RRSS RS 

Rrss RrSs RRss RRSs Rs 

rrSs rrSS RrSs RrSS rS 

Rrss rrSs Rrss RrSs rs 

 

 افراد الجيل الثاني

 – R – Sحمراء اللون    9 16/

  R – ssرمادية اللون     3 16/

 – rr S  رمادية اللون   3 16/

 rr ss   بيضاء اللون    1 16/

رمادية اللون و  6اللون و  حمراء 9أي ان المظاهر الخارجية الفراد الجيل الثاني 

  بيضاء اللون 1

 ملخص نسب المظاهر الخارجية الفراد الجيل الثاني لحاالت التفاعل زوجين من الجينات

 الخارجيةنسبة المظاهر  التفوق

 4:  3:  9 المتنحي

 1:  3:  12 السائد

 7:  9 متنحي متماثل التأثير

 1:  15 سائد متماثل التأثير

 3:  13 سائد ومتنحي

 1:  6:  9 متماثل غير كامل التأثير
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 الجينات المميتة وشبه المميتة

lethal genes –Lethal and semi  

الجين للفرد الحامل له هو وفاته بعد اكتشاف  ان التأثير الخطير الذي قد يسببه

من اكتشاف التأثير المميت للجين عن طريق قوانين مندل تمكن عدد من العلماء 

االختالفات في النسب المتوقعة لالفراد الناتجة عن التزاوجات وبمساعدة علم 

 االجنة . 

  جين ذو تأثير مظهري متغلب وتأثير مميت متنحي -أ

من دراسة الجين ذو التأثير  1905في سنة  Cuenotتمكن العالم الفرنسي 

األصفر لجسم الفئران اذ قام بمزاوجة فأر اصفر الجسم مع انثى صفراء الجسم 

ً بمزاوجة افراد  1صفراء و  2وكانت نسبة االفراد الناتجة  رمادي. وقام أيضا

استنتج من ذلك  1:  1 صفراء ورمادية بنسبة صفراء مع رمادية حصل على افراد

ان الفئران الصفراء ذات تركيب وراثي هجين والرمادية ذات تركيب وراثي متنحي 

نقي أي ان الجين األصفر له تأثير مظهري متغلب وبنفس الوقت له تاثير مميت 

 متنحي لذلك فان االفراد النقية الصفراء التكون على قيد الحياة .

 

 المظهر الخارجي لالباء        انثى صفراء            ×فأر اصفر                   

Y/+                                           Y/+            التركيب الوراثي لالباء 

 الكميتات                                                                    

 

Y/Y            Y/+       Y/+          +/+             التركيب الوراثي للجيل االول 

 رمادي                اصفر                مميت       المظهر الخارجي للجيل االول   

 %      نسبة افراد الجيل األول %25                %50               25   

 

 

Y Y +

 

+
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 انثى رمادي      المظهر الخارجي لالباء           ×      ر       فأر اصف      

Y/+                                           +/+          التركيب الوراثي لالباء 

 الكميتات                                                                 

 

Y/+                                  +/+                   التركيب الوراثي للجيل االول 

 المظهر الخارجي للجيل االول   اصفر                                 رمادي               

 نسبة افراد الجيل األول             50%                      %            50     

 

  وتأثير مميت متنحي متنحيجين ذو تأثير مظهري  -ب 

لوحظ في نبات الذرة وجود بادرات بيضاء اللون ) البينو ( وهذه البادرات تموت 

لعدم مقدرتها على القيام بعملية التركيب الضوئي ) النعدام الكلوروفيل ( الالزم لها 

الكلوروفيل يعتمد على عدد من الجينات  وقد دلت التجارب على ان تكوين مادة

وان صفة االلبينو ظهرت نتيجة طفرة متنحية . ان االفراد ذات التركيب الوراثي 

النقي لهذا الجين المتنحي تموت في طور البادرة ولذلك التوجد االليالت المتنحية 

 اال في حالة االفراد الهجينة . 

وراثي هجين لهذا العامل المميت يحصل عند اجراء التلقيح الذاتي لنبات ذو تركيب 

بما انه على التوالي   1:  3على األبناء من نباتات خضراء ونباتات البينو بنسبة 

  0:  3البادرات االلبينو تموت لذا تعدل النسبة 

  

Y +

 

+
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 نبات اخضر       المظهر الخارجي لالباء              ×نبات اخضر               

Ww                                          Ww           التركيب الوراثي لالباء 

 الكميتات                                                                    

 

       WW         Ww         Ww        ww      األولالتركيب الوراثي للجيل 

 

 المظهر الخارجي للجيل االول                     اخضر                     البينو مميت

 نسبة افراد الجيل األول         %              75           %            25   

 

 الجينات شبة المميتة -جـ 

اليسبب موت جميع االفراد الحاملة لها ولكنها تسبب موت حوالي نصف هذه 

الجينات شبه المميتة قد تكون ذات تأثير متغلب او متنحي ففي االنسان  االفراد ،

يوجد ظهور حالة مرضية تسمى مرض االبيلويا وسببها جين متغلب شبه مميت 

ويصحب هذا المرض عادة نمو غير طبيعي في الجلد وظهور اورام في القلب 

ن مبكرة ولكن والكلى وظهور نقص عقلي شديد وغالباً ما تموت هذه االفراد في س

 في الحاالت المرضية الغير شديدة يعيش الفرد الى سن الزواج .

اما التأثير المتنحي للجين شبة المميت فقد لوحظ في حشرة الدروسوفال حيث ان 

وان بعض االفراد النقية لهذا الجين الذي يسبب عدم وجود العين متنحي التأثير 

ة وكذلك الحالة بالنسبة لصفة ندرة الجين المتنحي تموت اثناء مرحلة نمو الحشر

الشعر في الماشية حيث الينمو شعر على بعض أجزاء جسم الفرد الحامل للصفة 

W W w w 
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كما ان بعض االفراد النقية لهذا الجين المتنحي تكون بطيئة النمو وتنفق بعد فترة 

 قصيرة من والدتها . 

 


