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  Epistasis: حاالت التفوق
التفوق یشبھ السیادة غیر أنھا عالقة بین عوامل غیر ألیلیة بینما السیادة عالقة بین •

:ألیالت الجین الواحد

:وهلذه الظاهرة عدد من احلاالت هى
Recessive epistasis )٤:  ٣:  ٩(التفوق المتنحى غیر متماثل التأثیر  -١

Dominant epistasis )١:  ٣:  ١٢(التفوق السائد  - ٢

 )٧:  ٩)(العوامل المكملة(التفوق المتنحى المتماثل التأثیر- ٣
Complementary gene

     ):١:  ٦:  ٩(التفوق المتماثل التأثیر الغیر كامل  - ٤
Incomplete duplicate epistasis

):١:  ١٥( )الجینات المتضاعف(التفوق السائد المتماثل التأثیر  - ٥
 Dominant duplicate epistasis
  ):٣:  ١٣( )العامل المانع السائد(التفوق السائد والمتنحى  - ٦

Dominant and recessive epistasis



))٤٤: :   ٣٣: :   ٩٩((التفوق المتنحى غیر متماثل التأثیر التفوق المتنحى غیر متماثل التأثیر   - - ١١
    Recessive epistasisRecessive epistasis

اللون فى البصلاللون فى البصل
ساللة حمـراء      xاآلباء  ساللة بیضاء           

              CCRR                   ccrr
CcRrالجیل األول                  

أحمر        
:  الجیل الثانى

     9 C-R-                أحمر      ٩أحمر
               3  C-rr                أصفر ٣أصفر

          ccR- 3  أبیض ____
Ccrr                1   أبیض ٤____       أبیض



)٤:  ٣: ٩(لون الفراء فى القوارض وبالمثل 
خنازیر  -أرانب –فئران 

ساللة أسود      xاآلباء  ساللة ألبینو          
              CCaa ccAA

CcAa     الجیل األول       
أجوتى        

:  الجیل الثانى
     9  C-A-               أجوتى     ٩أجوتى

               3  C-aa           أسود ٣     أسود
          ccR- 3  ألبینو       ____

            ccrr  1   ألبینو ٤____       ألبینو



) ) ١١: :   ٣٣: :   ١٢١٢((التفوق السائد التفوق السائد   --٢٢ Dominant Dominant epistasisepistasis

لون الثمار فى القرع الصیفىلون الثمار فى القرع الصیفى

ساللة أخضر      xاآلباء  ساللة بیضاء         
              wwYY                  WWyy

WwYyالجیل األول           
أبیض        

:  الجیل الثانى
     9  W-Y-               أبیض     ١٣أبیض

             3  W-yy              أصفر ٣أبیض
         wwY- 3              أخضر ١أصفر

          wwyy   1   أخضر



)  )  ٧٧: :   ٩٩)()(العوامل المكملةالعوامل المكملة((التفوق المتنحى المتماثل التأثیرالتفوق المتنحى المتماثل التأثیر--  ٣٣
Complementary geneComplementary gene

لون الزھرة فى بسلة الزھورلون الزھرة فى بسلة الزھور

ساللة بیضاء األزھار     xاآلباء  ساللة بیضاء األزھار 
             aaBB                   AAbb

AaBbالجیل األول             
أرجوانى        

:  الجیل الثانى
    9  A-B-               أرجوانى     ٩أرجوانى

           3  A-bb                 أبیض
       aaB-  3                  أبیض ٧أبیض
          aabb   1  أبیض



)  )  ٧٧: :   ٩٩)()(العوامل المكملةالعوامل المكملة((التفوق المتنحى المتماثل التأثیرالتفوق المتنحى المتماثل التأثیر--  ٣٣
Complementary geneComplementary gene
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):١:  ١٥( )الجینات المتضاعف(التفوق السائد المتماثل التأثیر  -٤
 Dominant duplicate epistasis

 Shephard,s-purseصفة شكل الكبسولة  ىف نبات كيس الراعى 
مثلثة الكبسولة                 X           اآلباء             بيضاوية الكبسولة   

                    T1T1T2T2 t1t1t2t2    
T1T2اجلاميطات           t1t2        

   T1t1T2t1       اجليل األول                
مثلث الكبسولة                                      

:اجليل الثاىن
  -T1-T2مثلثة                ٩              
   T1-t1t1  مثلثة             ٣             
 -t1t1T2مثلثة                 ٣             
  t1t1t2t2بيضاوية             ١             

بيضاوية الكبسولة ١: مثلثة الكبسولة  ١٥أى تكون النسبة املظهرية ىف اجليل الثاىن 



 ):٣:  ١٣( )العامل المانع السائد(التفوق السائد والمتنحى  -٥
Dominant and recessive epistasis

 لون الريش ىف الدجاجصفة 
لجھورن أبیض      Xاآلباء              روك أبیض       

                       IICC                            iicc  
 IC                               ic          الجامیطات  
الجیل األول 

                                        IiCc  
أبیض                                          

 -I-Cأبیض               ٩:            الجیل الثانى
  I-ccأبیض                ٣                           
   -iiCملون               ٣                           
iiccأبیض               ١                           

 ملون ٣:  أبيض ١٣أى تكون النسبة املظهرية ىف اجليل الثاىن 



     ):١:  ٦:  ٩(التفوق المتماثل التأثیر الغیر كامل  -٦
Incomplete duplicate epistasis

اللون ىف اخلنازيرصفة 
رملى            X               رملى   اآلباء                 

                     RRss                     rrSS 
 Rs                         rSاجلاميطات         

  RrSsاجليل األول                      
أمحر                                    

:اجليل الثاىن
   -R-S       أمحر         ٩             
   R-ssرملى               ٣             
   -rrSرملى                ٣             
 rrssأبيض                ١             

أبيض ١: رملى  ٦: أمحر ٩أى تكون النسبة املظهرية ىف اجليل الثاىن •



الصفات الكمية
   Quantitative characters

الصفة الوصفیةالصفة الوصفیةالصفة الكمیةالصفة الكمیة
  یتحكم فیھا عدد كبیر من العواملیتحكم فیھا عدد كبیر من العوامل  --

..الوراثیةالوراثیة

..معامل توریثھا منخفضمعامل توریثھا منخفض  --
..تأثیر البیئة علیھا كبیرتأثیر البیئة علیھا كبیر  --
..تباینھا متصلتباینھا متصل  --
..یصعب تحدید فئاتھا المظھریةیصعب تحدید فئاتھا المظھریة  --

  زوجانزوجان  أوأو  واحدواحد  زوجزوج  فیھافیھا  یتحكمیتحكم  --
..الوراثیةالوراثیة  العواملالعوامل  منمن

..معامل توریثھا عالىمعامل توریثھا عالى  --
..تأثیر البیئة قلیل وقد ینعدمتأثیر البیئة قلیل وقد ینعدم  --
..تباینھا متقطعتباینھا متقطع  --
..یسھل تحدید فئاتھا المظھریةیسھل تحدید فئاتھا المظھریة  --

اىل نوعني مهااىل نوعني مها  تقسمتقسم  الصفات الوراثية ألى كائن حىالصفات الوراثية ألى كائن حى
والصفات الكميةوالصفات الكمية) ) النوعيةالنوعية((الصفات الوصفية الصفات الوصفية 

  



وأمثلة الصفات الكمية كثرية جدا فهى تشمل معظم الصفات اإلقتصادية سواء ىف النبات أو احليوان مثل 
.صفات احملصول ونوعيته وكذلك إنتاج اللحم ىف املاشية

  Nilsson Ehleومن أبسط األمثلة على الصفات الكمية ماوجده نيلسون إيل 
عند دراسته لصفة لون احلبوب ىف نبات القمح

أحمر               Xأبیض               :             اآلباء
                R1R1R2R2 r1r1r2r2 

 R1R2 r1r2الجامیطات      
 R1r1R2r2:                      الجیل األول

وسط بین األبوین                                 
:الجیل الثانى

                     ١R1R1R2R2     ١(أحمر نتیجة وجود أربعة ألیالت سائدة(
                     ٢R1R1R2r 2    ٤(أحمر متوسط نتیجة لوجود ثالث ألیالت سائدة(

                     ٢R1r1R2R2
                     ٤R1r1R2r2  
                     ١r1r1R2R2       ٦(أحمر خفیف لوجود ألیلین سائدین(
                     ١R1R1r2r2
                     ٢R1r1r2r2      ٤(أحمر خفیف جدا لوجود ألیل واحد سائد  (
                     ٢r1r1R2r2   
                     ١r1r1r2r2       ١(أبیض نتیجة لعدم وجود ألیالت اللون األحمر (

وذلك بدال من النسبة  ١:  ٤:  ٦:  ٤:  ١من ذلك نرى أن النسبة فى الجیل الثانى تحورت الى 
) .R(وأن شدة اللون تتوقف على عدد األلیالت السائدة  ١:  ٣:  ٣:  ٩
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