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يعتبر قانون التوزيع الحر  

( تنعزل ازواج العوامل الوراثية عن بعضها عند تكوين الجاميطات)
هو حجر االساس الذي وضعه مندل  والذي بنيت عليه نظم توارث الصفات

AABB X aabbP

G AB ab

F1 AaBb X

F2 9     A-B- 3    A-bb 3    aaB- 1    aabb

(3: 12)1: 3علي مستوي الموقع      يكون االنعزال بنسبة  
(3: 12)1: 3علي مستوي الموقع      يكون االنعزال بنسبة  

وذلك دليل علي ان كل زوج من ازواج العوامل الوراثية يتصرف مستقال 
عن االخر 

A
B

التي يجب ان تظهر في الجيل التاني بالرغم        3:1: 3: 9وفي تجارب تلت ذلك وجد انحراف شديد في النسبة المندلية 
من ان كل من الجينين      و        يسودان علي الجينين       و     

اشكال مظهرية ولكن كانت بنسب مختلفة عن المتوقع 4رغم مشاهدة 

ABab

.مـــــقـــــــدمـــــة

1:1AaBb: 1: 1التلقيح الرجعي مع االب المتنحي يعطي نسبة  Aabb AABb aabb



يعتبر العالمان                                           اول من الحظا ان زوجين من ازواج الجينات المختلفة ليس من الضروري  
ان يتوزعا توزيعا حرا مستقال عن بعضهم البعض

Pateson & Punnet 1906

وتتلخص تجربتهما علي البسلة علي انهم قاما بتلقيح

نباتات اصيلة قرمزية االزهار ذات حبوب لقاح مستطيله 

مع نباتات حمراء االزهار مستديرة ( الصفات السائده)

( الصفات المتنحية)حبوب اللقاح 

9:3:3:1حدوث انحراف للنسبة عن 

وكانت النسبة االكبر للتراكيب االبوية وعند عمل تلقيح رجعي وجد انحراف للنسبة 

المتوقعة وكانت النسبة االكبر 1:1:1:1عن 

مقارنة بالتراكيب %( 50≥(للتراكيب االبوية 

%( 50≤(العبورية الجديده 

PpLl Ppll ppLl ppll

المشاهد 7 1 1 7

المتوقع 1 1 1 1

PpLl X ppll قرمزية مستطيلةحمراء مستديرة

11

0.8

1

3.2



اإلرتباطمنمانوعبوجودنتائجهماتفسيروبانيتباتسونحاولولقد•
السائدنالجيعنالمسئولالوراثيالعاملأنحيثاألبويةالصفاتبين

األزهارنلومعالبقاءإلييميلالمستطيلةاللقاححبوببشكلالخاص
عضهابمعللبقاءالمتنحيةالعواملتميلوكذلكالقرمزيوهوالسائد
امالنظلفظوأطلقوا.لمندلالحرالتوزيعقانونمعيتعارضوهذا

Couplingاإلزدواجي Phaseاوسائدتانصفتانتواجدحالةفي
Repulsionالتنافريالنظامولفظمعامتنحيتان Phaseماحالةفي

.متنحيةصفةمعسائدةصفةتواجدتإذا



اعطتوالتيالدروسوفيالحشرةعليابحاثعدةوتالميذهمورجانبدأالوقتنفسفي
قدمولقد9:3:3:1المتوقعةالنسبةعنانحرافالتهجيناتلبعضالثانيالجيلنتائج

عليلحصوقدالكروموسوماتنظريةعليبناءالتحوراتلهذهتفسيراوتالميذهمورجان
1933سنةأبحاثهعلينوبلجائزة

أن الكروموسومات هي الجهاز المادي للوراثة و هي التي : نظرية الكروموسومات 

تحمل الجينات  وتترتب الجينات طوليا علي الكروموسوم ويشغل كل جين مكان ثابت علي 

الكروموسوم

وبناء علي هذه النظرية فكل الجينات المتجاورة علي نفس الكروموسوم تمثل مجموعة ** 

جينات مرتبطة أو مجموعة ارتباطية                              ومعني ذلك أن الكروموسوم 

بما يحمله من جينات يعتبر مجموعة إرتباطية واحدة وأن عدد المجاميع االرتباطية يتساوي 

. في الغالب مع العدد االحادي للكروموسومات

Linkage group



تنتجائجالنتهذهمثلانافترضحيثالتحوراتهذهبتفسيروتالميذهمورجانقدمولقد

ينالصفتوراثةعنالمسئولةالجيناتزوجايكونعندماالثنائيالهجينحالهفي

منواحدزوجعليمحموالنانهماايواحدةارتباطيةمجموعةفيموجودان

العواملهذهبينماارتباطوجودواستنتجالمتماثلةالكروموسومات

:Linkageاالرتباط

معاتورثانفيبعضهامنوالقريبةواحدكروموسومعليالمحمولةالجيناتميل**

واحدهكوحده

معاقيتبباناالبوينكالمنواالتيةالكروموسومنفسعليالمحمولةالجيناتميل**

دهواحكوحدهمعاوتسلكالحرالتوزيعقانوناساسعليمتوقعهوممااكبربنسبة



Independent Assortment Linkage



:الدروسوفيالفياإلرتباطظاهرةلتفسيروتالميذةمورجانتجارب

لمسئول عن حيث قاموا بدراسة اإلرتباط ما بين العامل الوراثي المسئول عن الجناح المختزل المتنحي للعامل الوراثي ا
.حمراءالجناح العادي والعامل الوراثي المسئول عن العين القرمزية المتنحي للعامل الوراثي المسئول عن العين ال

+vgطويلة الجناح )مع حشرات برية ( pr)قرمزية العين ( vg)تم تهجين حشرات مختزلة الجناح : في التجربة االولي

جيل األول الإلناثثم قام بعمل تلقيح رجعي ( طويلة الجناح حمراء العين)فكان الجيل االول كله بري ( +prحمراء العين 
:متنحية في الصفتين فكانت نتائج التلقيح كالتاليذكورمع 



االعداد التركيب الوراثيالشكل المظهري

المشاهدة

النسبة المشاهدة

%

ة النسبة المتوقع

%

الطراز البري

(تركيب أبوي)
pr+/pr vg+/vg133947.225

جناح مختزل-عين حمراء 

(تركيب عبوري)
pr+/pr vg/vg1515.325

جناح طويل-عين قرمزية 

(تركيب عبوري)
pr/pr vg+/vg1545.425

جناح مختزل-عين قرمزية 

(تركيب أبوي)
pr/pr vg/vg119542.125

2839100100---المجموع

25بنسبةيظهرمظهريشكلكلأنأي1:1:1:1الثانيالجيلفيالمتوقعةالنسبةكانتالتجربةهذهوفي

وهي%89.3بنسبةاالبويةالتراكيبوظهرتالمتوقعةالنسبةعنمختلفةالنتيجةكانتولكنالنسلمن%

امعيبقياأنيميالاألبمصدرهمااللذينالوراثيينالعاملينألنوذلك%50المتوقعةالنسبةمنبكثيرأعلي

.المتوقعةمنأقلبنسبةولكنجديدةعبوريةتراكيبظهرتكذلك.بينهماإرتباطوجودنتيجة



جناح مختزل عين xجناح طويل حمراء العين )وفي تجربة أخري قام مورجان بتكرار نفس التلقيح 
في الصفتين متنحيةوإناثمن الجيل االول ذكورولكنه قام بالتهجين ما بين (قرمزية



لناتجة في الجيل فالحظ أن العاملين الوراثيين االبويين بقيا معا بصورة مطلقة وأن جميع التراكيب ا

.التالي هي تراكيب أبوية وبنسب متساوية ولم تظهر أي تراكيب غير أبوية

التركيب الوراثيالشكل المظهري
االعداد 

المشاهدة

النسبة 

%المشاهدة 

عة النسبة المتوق

%

الطراز البري

(تركيب أبوي)
pr+/pr  vg+/vg51948.525

جناح مختزل-عين حمراء 

(تركيب عبوري)
pr+/pr vg/vg25صفرصفر

جناح طويل-عين قرمزية 

(تركيب عبوري)
prpr vg+/vg25صفرصفر

جناح مختزل-عين قرمزية 

(تركيب أبوي)
pr/pr  vg/vg55251.525

1071100100---المجموع



 Types of Linkageأنواع االرتباط 

 Complete Linkageاإلرتباط التام أو الكامل –1

نبيماوتاممطلقارتباطيحدثالنوعهذاوفي

مطلقابينهاوراثيعبوريحدثوالالجينات

خرألجيلمنباستمرارواحدةكوحدةمعا  وتنتقل

نمجداقريبةالجيناتتكونعندماذلكويحدث

ملينعابينماتامإرتباطوجودحالةوفي.بعضها

جيلالفيالناتجةالتراكيبجميعفانوراثيين

بنسبةوتظهر(%100)ابويةتراكيبهيالتالي

(الثانيلألب%50االوللألب50%)1:1

.(جديدة)أبويةغيرتراكيبأيتظهروال

pr+pr)االولالجيلمنذكورفيهااستخدموالتيمورجانبهاقامالتيالثانيةالتجربةالتاماالرتباطعلياألمثلةومن vg+vg)متنحيةاناثمع(prpr

vgvg)تقريباأيالثانيلألب(%51.5)552واالوللالب(%48.5)519]أبويةتراكيبالناتجةالتراكيبكلكانتسابقا  توضيحةتموكما

.الالدروسوفيذكورفيالوراثيالعبورعمليةغيابيؤكدمماجديدةعبوريةتراكيبتظهرأيولم[الثانيلألب%50واالوللألب50%



Incompleteالجزئيأوالتامغيراإلرتباط–2 (Partial) Linkage

نبيماجزئيأرتباطيحدثالنوعهذاوفي

ومالكروموسونفسعليالمتجاورةالجينات

منقلأبنسبةولكنوراثيعبوربينهايحدث

ينبماجزئياالحراإلنعزاليحدث)المتوقعة

نتكويذلكعنوينتج(المرتبطةالجينات

يبالتراكعليعالوةجديدةعبوريةتراكيب

أقليةالعبورالتراكيبنسبةتكونواألبوية

بةنسعليذلكويتوقفاألبويةمنبكثير

ودوجحالةوفي.الجينينبينالعبورحدوث

راكيبالتالنسبةفإنتامغيرأوجزئيإرتباط

ونسبة%50˂تكونالتاليالجيلفياألبوية

النسبة)%50˃تكونالعبوريةالتراكيب

(منهمالكل%50هيالمتوقعة
ومن األمثلة علي اإلرتباط الجزئي التجربة األولي التي قام بها مورجان وتالميذة 



التامغيراإلرتباطعليأخرومثال

جناحالعنالمسئولالجينمابيناإلرتباط

وبين(+vg)البريأليلةو(vg)المختزل

(b)االسودالجسمعنالمسئولالجين

تهجينتمحيث(+b)البريأليلةو

اسودجسمذاتالجناحمختزلةحشرات

(b vg)الجناحطويلة)بريةحشراتمع

+vgرماديوجسم b+)األولالجيلفكان

مث(رماديوجسمالجناحطويلة)بريكله

ولاألالجيلإلناثرجعيتلقيحبعملقام

نتائجتفكانالصفتينفيمتنحيةذكورمع
:كالتاليالتلقيح

تراكيبوظهرت(الثانيلألب994+االوللألب965)أبويةتراكيبكانتالناتجةالتراكيبمعظمأنونالحظ

575)النسل1/4فيهاتركيبكليمثلالمتوقعةوالنسبة.(185+206)المتوقعةمنأقلبنسبةولكنجديدةعبورية

.عبوريةتراكيباألخرالنسل1/2وأبويةتراكيبالنسل1/2أي(حشرة



اقترح مورجان انه يمكن التعبير عن االرتباط التام
ن والغير تام بواسطة المسافة النسبية ما بين جيني

مرتبطين اي موجودين معا علي نفس الكروموسوم
فاذا ماكان الجينان قريبان جدا من بعضهما البعض 

فان حدوث العبور بينهما يكون نادرا  وفي هذه 
الحاله تكون التراكيب الوراثية المتوقع الحصول 
عليها في االجيال االتيه هي التراكيب االبوية فقط

(ارتباط تام)
اما اذا كان هذان الجينين بعيدين عن بعضهما نوعا 

الي ما فانهناك فرصة لحدوث العبور فيما بينهما وبالت
وية تنتج تراكيب عبورية جديده بجانب التراكيب االب

(االرتباط غير التام)





Crossing-over of the 

chromosomes.

A chiasma is formed.

Genetic recombination.

Occurs at Prophase I (pachytene)

تبادل:الوراثيالعبور

بينمتساويةاجزاء

قهالشقيغيرالكروماتيدات

الكروموسوماتازواجفي

قطريعنويحدثالمتماثلة

اءاجزتبادلثمكسرحدوث

التحامثمالكروموسوممن

لتكوينالملتحمةلالجزاء

جديدهوراثيةتراكيب

جودةموتكنلمأبويةغيرتراكيبظهورالسابقةالتجاربنتائجمنيالحظ
الوراثيورالعببحدوثذلكوتالميذهمورجانفسروقداألباءفيالتركيببنفس





حساب قوة االرتباط 

حساب نسبة العبور



العوامل المؤثرة علي نسبة العبور

علينجينيأيبينوالمسافةالوراثيالعبورحدوثمعدلبينماإيجابيإرتباطهناك:الجيناتبينالمسافة1.

حدوثالإحتمنسبةوزادتبينهمااإلرتباطقلالكروموسومعليجينينبينماالمسافةزادتفكلماالكروموسوم

.والعكسالوراثيالعبور

فيوراثيورعبيحدثالفمثالالوراثيالعبورحدوثتكرارعليالمؤثرةالعواملأحدالجنسيعتبر:الجنستأثير2.

الذكوريفويحدثاإلناثفيوراثيعبوريحدثالالحريردودةفيبينمااإلناثفيويحدثالدروسوفيالذكور

.الذكورمنأعلييكونالفئرانمثلالكائناتبعضإناثفيالعبورحدوثأنلوحظكما

الدروسوفيالفيالعمرفياإلناثتقدممعالوراثيالعبورحدوثمعدلينخفض:العمرتاثير3.

بالبعيدةبالمقارنةالسنتروميرمنطقةمنالقريبةالجيناتفيالوراثيالعبورحدوثمعدلينخفض:السنتروميرتأثير4.

.عنه

ممالبناتهافةالصهذهوتنتقلمنخفضعبورمعدلذاتالدروسوفيالمنإناثإنتخابيمكنحيث:السيتوبالزمتأثير5.

.الوراثيالعبورحدوثمعدلعليتؤثرالسيتوبالزمفيعواملوجودعلييدل



(في الدروسوفيال)العوامل المؤثرة علي نسبة العبور 

دروسوفيالالسالالتباختالفجينينبينالوراثيالعبورحدوثمعدليختلف:الوراثيالتركيبتأثير-6

اوتمنعالتيتالجينابعضاألنواعبعضفييتواجدحيثالنوعنفسداخلالوراثيالتركيبباختالفوكذلك

.الدروسوفيالفيc3Gالجينمثلالوراثيالعبورحدوثمنتخفض

ويزدادم˚29-17الحرارةدرجتيبينماثابتالوراثيالعبورحدوثمعدليكون:الحرارةدرجةتأثير-7

.المعدلذلكعنالحرارةدرجةانخفاضاوبارتفاعالعبورمعدل

اإلنتقاالتمثلالكروموسوميةالشذوذاتبعضوجوديؤديحيث:الكروموسوميةالشذوذاتتأثير-8

الشذوذحدوثمناطقفيالجيناتبينالعبورحدوثمعدلخفضإليالكروموسوميواإلنقالبالكروموسومية

.الكروموسومي

فيماغنسيوموالالكالسيوممثلالمعدنيةاأليوناتتركيزأنوجد:واالشعاعالكيمياويةوالموادالغذاءتأثير-9

العبوردوثحمعدلمنيقللالكالسيوممنالعاليالتركيزأنحيثالعبورمعدلعلييؤثرالدروسوفيالغذاء

كماعللجوالمعرضةاليرقاتفيمعينةجيناتبينالعبورمعدليزدادبينماXكروموسومعليالجيناتبين

معرضةالالحشراتوكذلكمايتوميسينمثلالحيويةبالمضاداتالمعاملةالحشراتفيالعبورمعدليزداد

.السينيةلالشعة



األساس السيتولوجي للعبور الوراثي 

Cytological basis of crossing over

لجديدةااإلتحاداتظهورفيالوراثيالعبوردورإلثباتالمحاوالتمنالعديدبذلت

Recombinants(العبوريةالتراكيب)

كريتونوتجاربالدروسوفيالعليStern1931ستيرنتجاربوتعتبر

Creightonوماكلينتوك and McClintock1931التجاربأهممنالذرةعلي

بينأجزاءتبادل)سيتولوجياالوراثيالتبادلحدوثإلثباتتمتالتي

.الوراثيالعبورعمليةخالل(الكروموسومات



الدروسوفيالعليStern1931ستيرنتجربة-أ

ياكروموسومشاذةحشراتستيرنإستخدمحيث

أحدبنهايةYكروموسوممنجزءفيهاإلتحمحيث

كروموسوميانتقالحدوث)Xكروموسومي

Translocation)يزتميالسهلمنأصبحبحيث

ليعأيضاحصلكما.سيتولوجياالكروموسومهذا

حيثجزئينمنمكونXكروموسومبهاحشرات

حدثثممنهجزءوفقدبهوسطيكسرحدث

السهلمنأيضاأصبحبحيثلهجزئيإلتحام

.سيتولوجياتمييزه



علي الذرةCreighton and McClintock 1931تجربة كريتون وماكلينتوك 

فياطاإلرتبعليوماكلينتوككريتوندراسةخالل

بهاالذرةمنساللةبتطويرقاماالذرةنبات

:بشيئينيمتاز(9رقمكروموسوم)كروموسوم

نهايتيأحدفيKnobعقدةوجود1.

.الكروموسوم

الطرفعندزائدةكروموسوميةقطعةوجود2.

إنتقالعمليةمنناتجةالكروموسوممناألخر

Translocation8كروموسوممن.

نشويواندوسبرمملونةحبوب



Cwx)النباتلهذااختباريتلقيحعملتمو

/ cWx)فيالمتنحيالرجعياألبمع

مواندوسبرملونةغيرحبوب)الصفتين

cwxشمعي / cwx)العبوركانفإذا

منأجزاءتبادليشملالوراثي

تحملالتيالنباتاتفإنالكروموسومات

موسومكروعليستحتويالعبوريةالتراكيب

أوةالعقد)اإلثنينمنفقطواحدشذوذيحمل

تمماوهذا(8كروموسوممنالزائدالجزء

راثيالوالعبورمنينتجحيثعليهالحصول

المحتوي9الكروموسوممنالجزءإرتباط

ومالكروموسمنطبيعيجزءمعالعقدةعلي

مالكروموسومنالجزءإرتباطوكذلكاألخر

كروموسوممنزائدجزءعليالمحتوي9

يفكماالطبيعيالكروموسومباقيمع8

التاليالشكل



Geneticالوراثيةالخرائط maps

تمثل.وماتالكروموسعليطوليةبطريقةمرتبةالجيناتأناالرتباطيةالمجاميعدراسةبينت=

يعالمجامعليبينهاوالمسافةالجيناتلموقعتحديدالوراثيةوأالكروموسوميةالخرائط

.(الكروموسومات)اإلرتباطية

اناألحيبعضفيتسميولذلكالعبوردراسةعليإعتماداالخرائطهذهمثلإعدادجاءوقد

Crossoverالعبورخرائطباسم mapsعدةعليالكروموسوميةالخريطةرسمويشمل

منالنوعذلكفيالكروموسوماتعددمعرفةخاللمناإلرتباطيةالمجاميعبتعيينتبدأخطوات

أخريوبريةسالالتبينماالتهجينتجاربخاللمنالجيناتعددوتحديدالحيةالكائنات

يتمذلكوبعدالصفاتبينمااإلرتباطتحديدخاللمناإلرتباطمجاميعتحديدوأخيراطافرة

.الكروموسومعليالجيناتترتيبتحديد

معرفةناحيثالكروموسوماتعليالجيناتمواقعتحديدطرقأهممنالمرتبطةالمجاميعتعتبر

.بهالمرتبطةاألخريالجيناتبمواقعتوقعيعطيمرتبطةلمجموعةواحدجينموقع



Mapتسميالكروموسوميةالخريطةعليكوحداتتحسبالجيناتبينالمسافة units (mu).

بينهماللمسافهدالههيجينينبينللعبورالمئويةالنسبةأنSturtevant1912سترتفانتإقترح

أناقترحفقدوعليه

ورجانسنتيموأسماههاالكروموسوميةالخريطةعليمسافةوحدةتساويالعبورنسبةمن%1كل

centiMorgan (cM)

مويت.محددينجينينبينماالعبورعنناتجةواحدةجاميطةهناكجاميطة100كلفيأنوتعني

بينها،الوراثيالعبورنسبةأومعدلحسابخاللمنالمرتبطةالجيناتبينماالنسبيةالمسافةتحديد

:ويكون

وراثيعبور1%=(mu)كروموسوميةخريطةوحدة(1)=(cM)سنتيمورجان(1)

Geneticالوراثيةالخرائط maps

الكليالعدد(/لعبوريها)الجديدةالتراكيبعدد)العبورنسبةكانتالجزئياإلرتباطفيسابقاالموضحالمثالفيفمثال  

عليبينهماالمسافةأنيعنيوهذا17%=(b)االسودالجسموجين(vg)المختزلالجناحجينبينما(للنسل

.سنتيمورجان17=الكروموسوميةالخريطة



التجاربهوهذواحدةتجربةفيإختبارهماتمجينينهناكلهالمشابهةواألمثلةالسابقالمثالوفي

Twoالنقطتينباختبارتسمي point cross.

عليشواكاألطفرةهمابالجنسمرتبطينمتنحيينجينينبينماإرتباطوجدالدروسوفيالفي

8.9بينهماالمسافةوكانتالعينفيطفرةوهيEchinus(ec)وطفرة(sc)الجسم

الجناحوطفرة(ec)العينطفرةبينماإرتباطهناككانأخريناحيةومنسنتيمورجان

Crossveinless (cr)بينماالكروموسوميةالخريطةعليالعالقةعنللتساؤلأديمماscو

crاإلختبارهذاوواحدةمرةجيناتثالثةبينماالعالقةتحليليتيحإختبارإستخداممنالبدفكان

نقاطالثالثباختباروسميSturtevantالعالمبواسطةوضع

Three point test (cross)



Threeنقاطالثالث(تضريب)إختبار point (Trihybrid) cross

منأزواجثةثالفييختلفانفردينبينماالتهجينوهو)نقاطالثالث(تضريب)إختباريوفر

فردينمابالتهجينأنحيثالوراثيةالخريطةإلعدادالضروريةالمعلومات(المتضادةالجينات

عنهينتجالجيناتلتلكمتنحيفردمعالجينيةمواقعللثالثةنقيةصورةفيالسائدةاألليالتيحمل

اإلختباريالتلقيحإجراءوعنداألولالجيلفيخليطةصورةفيالسائدةالصفاتيحملونأفراد

هذهانتكفإذامظهريةأشكالثمانيةعليالثانيالجيلفينحصلمتنحيفردمعاألفرادلهذه

ولكن1:1:1:1:1:1:1:1تكونالمتوقعةالنسبةفإنحرتوزبعتتوزعالجينات

لعملتفصيليمثاليفالحقا  سنبينكماالنسبةتلكعنالنتائجستنحرفبينهاإرتباطوجودنتيجة

نقاطالثالثإختبارباستخدامالكروموسوميةالخريطة



اكن حدوث منشأ الثمانية تراكيب الوراثية الناتجة من التلقيح االختباري لتوضيح أم

:العبور وتأثيرها علي التراكيب الناتجة

مشابهانالجاميطاتمننوعانوهما:االبويةالجاميطات1.

اتجةالنالجاميطاتمناألكبرالعددتمثلوأعدادهااالبويللتركيب

(˂50%)

حدوثمنتنتجالتيالجاميطاتوهي:العبوريةالجاميطات2.

وهي%50مناقلبتكونوأعدادهاالجيناتبينماوراثيعبور

:عنعباره

مااالوليالمنطقةفيمفردعبورحدوثمنتنتجالتيالجاميطات-ا

(الجاميطاتمننوعان)bوaالجينبين

مايةالثانالمنطقةفيمفردعبورحدوثمنتنتجالتيالجاميطات-ب

(الجاميطاتمننوعان)cوbالجينبين

رالعبويحدثحيثمزدوجعبورحدوثمنتنتجالتيالجاميطات-ج

أقلتكونأنهاونالحظ(الجاميطاتمننوعان)المنطقتينكالفي

.الوسطيللجينتبديلفيهاويحدثتواجدا  الجاميطاتانواع



Interferenceوالتوافق(التعارض)التداخل and Coincidence

بور أخر وجد في الكائنات الحية الراقية أن حدوث عبور في منطقة ما علي الكروموسوم يقلل من إحتمالية حدوث ع

دات ويرجع ذلك لعدم قدرة الكروماتي( المجموعة اإلرتباطية)في المناطق المجاورة له علي نفس الكروموسوم 

فيزيائيا علي اإلنحناء واإللتواء مرة أخري في مسافة ضيقة وتسمي هذه الحالة بالتعارض أو التداخل

Interference

يكون أقل مما Double crossing overونتيجة لحدوث التعارض فان المعدل الفعلي لحدوث العبور المزدوج 

سوم ويتم وتختلف شدة التعارض باختالف المناطق علي الكرومو. هو متوقع علي أساس المسافة ما بين الجينات

Coefficient of coincidenceقياس شدة التعارض من خالل حساب معامل التوافق  

المتوقعالمزدوجالعبور/المشاهدالمزدوجالعبور=التوافقمعامل

أنأي1=التوافق+التداخلويكونالتوافقلمعاملمكمال  يكونالتعارضو

معامل التوافق-1= التعارض



منعمنطقةفيعبورمطلقتعارض1=التعارضصفر=المزدوجالعبورصفر=التوافقمعامل

المنطقةفيالعبور

المجاورة

المشاهدالمزدوجالعبور1مناقلالتوافقمعامل

المتوقعمناقل

رالعبوقللمنطقةفيعبورجزئيتعارض1مناقلالتعارض

المجاورةالمنطقةفي

=المشاهدالمزدوجالعبور1=التوافقمعامل

المتوقع

ليعيؤثرلممنطقةفيعبورتعارضيوجدالصفر=التعارض

ةالمجاورالمنطقةفيالعبور

المشاهدالمزدوجالعبور1مناكبرالتوافقمعامل

المتوقعمناكبر

العبورزادمنطقةفيعبورسالبتعارضبالسالبالتعارض

المجاورةالمنطقةفي

1= التوافق + التعارض 

معامل التوافق-1= التعارض 



نقاطالثالثاختبارباستخدامالكروموسوميةالخريطرسملتوضيحمثال

(vg)المختزلالجناحلصفاتالمتنحيةالجيناتتحملنقيةإناثبينماالتزاوجتمإذاالدروسوفيالفي Vestigial wings

(b)االسودالجسم Black bodyالقرمزيةالعين(pr) Purple eyeالطويلالجناحصفاتتحملبريةنقيةذكورمع

Normal wingsالرماديالجسمNormal bodyالحمراءوالعينNormal eyeالتلقيحوباجراءاالولالجيلإلنتاج

:األتيةالتراكيبعليالحصولتممتنحيةذكورمعاالولالجيلمنخليطةإلناثاإلختباري

Phenotype Frequency

1 Vestigial wings, Black body, Purple eye 1779

2 Wild type 1654

3 Normal wings, Black body, Purple eye 252

4 Vestigial wings, Normal bod, Normal eye 241

5 Normal wings, Black body, Normal eye 131

6 Vestigial wings, Normal body, Purple eye 118

7 Vestigial wings, Black body , Normal eye 13

8 Normal wings , Normal body , Purple eye 9

Total 4197

ظهوروكذلكا  حرتوزيعاتتوزعلمالجيناتانعلييدلممامتساويةليستالمظهريةاالشكالنسبأنالثانيالجيلنتائجمننالحظ

.تامغيرإرتباطبينهاوأن(االرتباطيةالمجموعةنفس)الكروموسومنفسعليتقعالجيناتهذهأنعلييدلجديدةتراكيب



عليثةالثالالجيناتلتلكالوراثيةالخريطةورسمالنقاطالثالثإختبارنتائجولتحليل

:األتينتبعالكروموسوم

Phenotype Frequency

1 Vestigial wings, Black body, Purple eye 1779

2 Wild type 1654

3 Normal wings, Black body, Purple eye 252

4 Vestigial wings, Normal bod, Normal eye 241

5 Normal wings, Black body, Normal eye 131

6 Vestigial wings, Normal body, Purple eye 118

7 Vestigial wings, Black body , Normal eye 13

8 Normal wings , Normal body , Purple eye 9

Total 4197

Genotype Frequency

1 vg         b         pr 1779

2 vg+       b+       pr+ 1654

3 vg+       b         pr 252

4 vg         b+       pr+ 241

5 vg+       b         pr+ 131

6 vg         b+       pr 118

7 vg         b         pr+ 13

8 vg+       b+       pr 9

Total 4197

صفةلكلالممثلةالرموزباستخداموراثيةتراكيبإليالجدولفيالمعطاةالمظهريةاالشكالتحويليتمبداية1.



وهماالثانيلجيلافيالنسلأفرادبينعددا  األكثرالتراكيبوهياألبويةالوراثيةالتراكيبتحديديتم-2

الجدولفي2و1التراكيب

vg         b         pr         1779

vg+       b+       pr+       1654

اني وهما التراكيب تحديد التراكيب العبورية المزدوجة وهي التراكيب األقل عددا  بين افراد النسل في الجيل الث-3

في الجدول8و 7

vg         b         pr+         13

vg+       b+       pr 9



التراكيببمقارنةذلكويتمالوسطيالجينتحديدوالكروموسومعليللجيناتالصحيحالترتيبتعيين-4

العبوريالتركيببينماالمختلفالجينهوالوسطيوالجيناألبويةالتراكيبمعالمزدوجةالعبورية

(سطيالوالجينموقعفيتغييرعنهينتجالمزدوجالعبورانحيث)األبويالتركيبعنالمزدوج

تراكيب ابوية

vg         b         pr

vg+       b+       pr+

تراكيب عبورية مزدوجة

vg         b         pr+

vg+       b+       pr

المسئول prوبمقارنة التراكيب العبورية المزدوجة مع التراكيب األبوية نجد أن األختالف في الجين 

:  وموسومعن العين القرمزية لذلك فهذا الجين هو الجين الوسطي ويصبح ترتيب الجينات علي الكر

vg        pr b



Iور المفرد تعيين المسافات بين تلك الجينات علي الكروموسوم وذلك من خالل حساب نسبة العب1.

:كما يلي( bو prم بين )IIوالعبور المفرد ( prو vgما بين)

(IIو مفرد Iمفرد )تحديد التراكيب العبورية -أ



 =( prو vgما بين)Iنسبة العبور المفرد -ب

x100( العدد الكلي/ عدد األفراد الذين يحملون تراكيب جديدة مابين الجينين )

x100( العدد الكلي/ عدد التراكيب في العبور المزدوج + Iعدد التراكيب في العبور المفرد = )

 ( =252 +241 +13 +9 /4197 )x100 =12.3%

(cM)أو سنتيمورجان ( mu)وحدة خريطة 12.3= علي الكروموسوم prو vgما بينالمسافة بين 

( =  bو prما بين )IIنسبة العبور المفرد -ج

x100( العدد الكلي/ عدد األفراد الذين يحملون تراكيب جديدة مابين الجينين )

x100( العدد الكلي/ عدد التراكيب في العبور المزدوج + IIعدد التراكيب في العبور المفرد = )

 ( =131 +118 +13 +9 /4197 )x100 =6.5%

(cM)أو سنتيمورجان ( mu)وحدة خريطة 6.5= علي الكروموسوم bو prما بين المسافة بين 

علي الكروموسوم bو vgالمسافة ما بين الجينين -د

 bو prما بين المسافة بين + prو vgما بينالمسافة بين = 

(cM)أو سنتيمورجان ( mu)وحدة خريطة 18.8= 6.5+ 12.3= 



رسم الخريطة الكروموسومية للثالثة جينات-6

حساب معامل التوافق والتعارض

العبور المزدوج المتوقع/ العبور المزدوج المشاهد ( = C)معامل التوافق 

( العدد الكلي/ عدد التراكيب في العبور المزدوج = )العبور المزدوج المشاهد 

( =13 +9 /4197 = )0.005

Iنسبة العبور المفرد = العبور المزدوج المتوقع  x  نسبة العبور المفردII

 =12.3 %x6.5 = %13.2/100x6.5/100 =0.008

0.63=  0.008/ 0.005= معامل التوافق 

0.37= 0.63-1= معامل التوافق    -1= التعارض 

قلل من احتمال حدوث العبور المفرد ( في المنطقة االولي) Iمما يعني وجود تعارض جزئي أي أن العبور المفرد 

II (في المنطقة الثانية  ) 37بمقدار%.



offspring 

phenotype

count

+  +  ct 759

cv  v  + 766

cv  +  ct 73

+  v  + 80

+  v  ct 140

cv  +  + 158

+  +  + 3

cv  v  ct 1

total 1980


