
 القوانین اإلحصائیة      القوانین اإلحصائیة     
النتقال الصفات الوراثیة      النتقال الصفات الوراثیة      

 عند الكائنات ثنائیة الصیغة الصبغیة          عند الكائنات ثنائیة الصیغة الصبغیة         



II--الھجونة األحادیةالھجونة األحادیة

انتقال زوج من الحلیالت انتقال زوج من الحلیالت 

تزاوج بین ساللتین تختلفان في صفة واحدة تزاوج بین ساللتین تختلفان في صفة واحدة  =  = 



الھجونة األحادیة    الھجونة األحادیة    

 دراسة انتقال صفة واحدة أو زوج من الحلیالت دراسة انتقال صفة واحدة أو زوج من الحلیالت

الصفة الوراثیة الصفة الوراثیة 

 نمط وراثي نمط وراثي مظھر خارجي  مظھر خارجي 

الحلیالت المسؤولة عن الصفة الظاھرة   الحلیالت المسؤولة عن الصفة الظاھرة    الصفة المالحظة   الصفة المالحظة  

 حلیالن مختلفان  حلیالن مختلفان  نسختان من نفس الحلیل نسختان من نفس الحلیل وسیط وسیط متنحي متنحي سائد سائد

مختلف االقترانمختلف االقتران== ھجین ھجینمتشابھ االقترانمتشابھ االقتران== نقي نقي



٢٢مظھر مظھر   *  *١١مظھرمظھر

مظاھر غیر أبوية      مظاھر غیر أبوية      /  /  ١٠٠١٠٠  مظھر أحد األبوين      مظھر أحد األبوين      /  /  ١٠٠١٠٠  

 الصفة غیر الظاھرة متنحیة            الصفة غیر الظاھرة متنحیة            الصفة الظاھرة سائدة          الصفة الظاھرة سائدة         

تساوي السیادة      تساوي السیادة        سیادة      سیادة    

 األبوان  ساللتان نقیتان          األبوان  ساللتان نقیتان         

 تجانس الجیل األول           تجانس الجیل األول          

١١ مظھر مظھر %%٥٠٥٠
٢٢ مظھر مظھر %%٥٠٥٠

إختباريإختباري تزاوج  تزاوج 
السائد ھجینالسائد ھجین

إختباريإختباري تزاوج  تزاوج 
السائد ھجینالسائد ھجین

١١ مظھر مظھر %%٥٠٥٠
٢٢ مظھر مظھر %%٥٠٥٠

 تزاوج اختباري تزاوج اختباري
السائد ھجینالسائد ھجین

 تزاوج اختباري تزاوج اختباري
السائد نقيالسائد نقي

 السیادة وتساوي السیادة         السیادة وتساوي السیادة        
عدم عدم 

االرتباط االرتباط 
بالجنسبالجنس

عدم عدم 
االرتباط االرتباط 
بالجنسبالجنس

 السیادة وتساوي السیادة         السیادة وتساوي السیادة        
عدم عدم 

االرتباط االرتباط 
بالجنسبالجنس

عدم عدم 
االرتباط االرتباط 
بالجنسبالجنس



XX  ١١مظھرمظھر   ١١مظھرمظھر

  ١١مظھرمظھر%%٧٥٧٥
٢٢مظھرمظھر%%٢٥٢٥  

 ھجین ھجین١١ مظھر مظھر
 سائد سائد١١مظھرمظھر
 متنحي متنحي٢٢مظھرمظھر

١١ مظھر مظھر %%١٠٠١٠٠

سائدسائد١١ مظھر مظھر متنحي متنحي١١ مظھر مظھر
وأحدھما نقي وأحدھما نقي 

١١  مظھر  مظھر %%٥٠٥٠
٢٢ مظھر مظھر %%٢٥٢٥
٣٣ مظھر  مظھر  %%٢٥٢٥

 وسیط وسیط١١ مظھر مظھر

  ١١مظھرمظھر%%٦٦٦٦
٢٢مظھرمظھر%%٣٣٣٣  

 ھجین ھجین١١ مظھر مظھر
 سائد سائد١١مظھرمظھر
 متنحي متنحي٢٢مظھرمظھر

تساوي السیادةتساوي السیادة
 السیادة السیادة السیادة السیادة

السائد حلیل ممیت السائد حلیل ممیت 
))تزاوج اختباريتزاوج اختباري((متنحيمتنحيXX  سائد  سائد

٥٠٥٠%%سائدسائد١٠٠١٠٠%%سائدسائد
٥٠٥٠%% متنحي متنحي

 السائد ھجین السائد ھجین السائد نقي السائد نقي

 الممیت الممیتوالحلیلوالحلیل السیادة وتساوي السیادة  السیادة وتساوي السیادة 

عدم عدم 
االرتباط االرتباط 
بالجنسبالجنس



 األبوان نقیان األبوان نقیان

عدم تحقق القانون عدم تحقق القانون 
األول لماندل  األول لماندل  

 الصفة تختلف بین  الصفة تختلف بین 
الذكور واإلناث الذكور واإلناث 

اإلناث تحمل صفة األب  اإلناث تحمل صفة األب  
الذكور تحمل صفة األم الذكور تحمل صفة األم 

التزاوجان العكسیان التزاوجان العكسیان 
یعطیان نتائج مختلفةیعطیان نتائج مختلفة

الصفة مرتبطة بالجنسالصفة مرتبطة بالجنس

المورثة محمولة على صبغي جنسي  المورثة محمولة على صبغي جنسي  

الصفة تظھر عند الذكور واإلناثالصفة تظھر عند الذكور واإلناث

المورثة محمولة على    المورثة محمولة على    
XXالصبغي الصبغي 

الصفة تظھر عند الذكور فقطالصفة تظھر عند الذكور فقط

المورثة محمولة على    المورثة محمولة على    
YYالصبغيالصبغي    االرتباط بالجنس   االرتباط بالجنس

  الصفة الوسیطة تظھر عند اإلناث فقط  الصفة الوسیطة تظھر عند اإلناث فقط



IIII--  الھجونة  الھجونة
الثنائیة  الثنائیة  



الھجونة الثنائیة    الھجونة الثنائیة    
انتقال صفتین أو زوجین من الحلیالتانتقال صفتین أو زوجین من الحلیالت

المورثتان محمولتان على   المورثتان محمولتان على   

نفس الصبغينفس الصبغيصبغیین مختلفینصبغیین مختلفین

المورثتان مرتبطتانالمورثتان مرتبطتانالمورثتان مستقلتانالمورثتان مستقلتان
یحدد ذلك بیحدد ذلك ب

تزاوج الھجناء تزاوج الھجناء 
F1XF1F1XF1

التزاوج الراجع  التزاوج الراجع  
یتم بین الھجین وثنائي التنحيیتم بین الھجین وثنائي التنحي



F1XF1F1XF1تزاوج الھجناء تزاوج الھجناء 

:: مظاھر خارجیة بنسب مظاھر خارجیة بنسب٤٤

 ابوي ثنائي السیادة ابوي ثنائي السیادة٩٩//١٦١٦

 جدید التركیب جدید التركیب٣٣//١٦١٦

 جدید التركیب جدید التركیب٣٣//١٦١٦

 ثنائي التنحي ثنائي التنحي١١//١٦١٦

المورثتان مستقلتانالمورثتان مستقلتان

 مظاھر خارجیة    مظاھر خارجیة   ٤٤
بنسب مختلفة عن  بنسب مختلفة عن  

٩٣٣١٩٣٣١  

المورثتان مرتبطتان نسبیاالمورثتان مرتبطتان نسبیا

حدوث التخلیط  البیصبغيحدوث التخلیط  البیصبغي

انتاج افراد جدیدة التركیبانتاج افراد جدیدة التركیب

حدوث التخلیط الضمصبغيحدوث التخلیط الضمصبغي

امشاج جدیدة التركیبامشاج جدیدة التركیب

  ٤٤الھجین ینتج الھجین ینتج 
انواع من األمشاج انواع من األمشاج  نسبة األمشاج األبویة نسبة األمشاج األبویة بنسب متساویةبنسب متساویة

أكبر من جدیدة التركیب أكبر من جدیدة التركیب 

::مظھران أبویان فقط بنسبمظھران أبویان فقط بنسب

 ثنائي السیادة ثنائي السیادة٣٣//٤٤

 ثنائي التنحي ثنائي التنحي١١//٤٤

المورثتان مرتبطتان المورثتان مرتبطتان 
ارتباطا مطلقا  ارتباطا مطلقا  

الھجین ینتج الھجین ینتج 
نوعین فقط من نوعین فقط من 

األمشاج األمشاج 

غیاب االفراد غیاب االفراد 
جدیدة التركیبجدیدة التركیب

غیاب التخلیط غیاب التخلیط 
البیصبغي والضمصبغيالبیصبغي والضمصبغي



ثنائي التنحيثنائي التنحيF1 F1   XX: : تزاوج راجعتزاوج راجع

:: مظاھر خارجیة بنسب مظاھر خارجیة بنسب٤٤

ابوي ثنائي السیادةابوي ثنائي السیادة١١//٤٤

 جدید التركیب جدید التركیب١١//٤٤

 جدید التركیب جدید التركیب١١//٤٤

 ثنائي التنحي  ثنائي التنحي ١١//٤٤
%R=%P%R=%P

المورثتان مستقلتانالمورثتان مستقلتان

 مظاھر خارجیة    مظاھر خارجیة   ٤٤
بنسب مختلفة عن  بنسب مختلفة عن  

١١١١١١١١  %R<%P:%R<%P:

المورثتان مرتبطتان نسبیاالمورثتان مرتبطتان نسبیا

حدوث التخلیط  البیصبغيحدوث التخلیط  البیصبغي

انتاج افراد جدیدة التركیبانتاج افراد جدیدة التركیب

حدوث التخلیط الضمصبغيحدوث التخلیط الضمصبغي

امشاج جدیدة التركیبامشاج جدیدة التركیب

  ٤٤الھجین ینتج الھجین ینتج 
انواع من األمشاج انواع من األمشاج  نسبة األمشاج األبویة نسبة األمشاج األبویة بنسب متساویةبنسب متساویة

أكبر من جدیدة التركیب أكبر من جدیدة التركیب 

::مظھران أبویان فقط بنسبمظھران أبویان فقط بنسب

 ثنائي السیادة ثنائي السیادة١١//٢٢

 ثنائي التنحي ثنائي التنحي١١//٢٢

المورثتان مرتبطتان المورثتان مرتبطتان 
ارتباطا مطلقا  ارتباطا مطلقا  

الھجین ینتج الھجین ینتج 
نوعین فقط من نوعین فقط من 

األمشاج األمشاج 

غیاب االفراد غیاب االفراد 
جدیدة التركیبجدیدة التركیب

غیاب التخلیط غیاب التخلیط 
البیصبغي والضمصبغيالبیصبغي والضمصبغي


