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Sex-linkageبالجنس االرتباط 

  یكون یةالوراث المادة انتقال أن تعني بالجنس المرتبطة الوراثة
 رتبطةم تكون أخرى بعبارة أو ،واألبناء اآلباء بجنس متعلقا
 الوراثة أن .x كروموسوم أو الجنس كروموسوم بوراثة

 ثنائیة یةالح الكائنات من العدید في معروفة بالجنس المرتبطة
. الكروموسومیة المجموعة
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زوج من الكروموسومات 23كل خلیة في اإلنسان بھا 

)  XY(زوج جنسي + زوج من الكروموسومات الجسدیة ،  22: في الذكر
)  XX( زوج جنسي + زوج من الكروموسومات الجسدیة ،  22: في األنثى

XY لذلك تتكون الحیوانات المنویة من نوع 
XXنوع  البویضات من 
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الصفات المرتبطة بالجنس

 بالجینات   Xو  Y الكروموسومین على المحمولة الجینات تسمى
 الصفاتب فیھا تتحكم التي الصفات على ویطلق بالجنس المرتطبة
 . بالجنس المرتبطة
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Sex-linkageاالرتباط بالجنس 
:Sex-linkageاالتباط بالجنس 

م ارتباط الجینات بكروموسومات الجنس وخاصة الكروموسوظاھرة ھي 
X

:بالجنسجینات مرتبطة 
.الجنس كرومسوماتعلى تلك الجینات التي توجد ھي 

:Xجینات مرتبطھ بالكروموسوم 
.Xفي الكرموسوم تلك الجینات التي توجد ھي 

:Yبالكرموسوم جینات مرتبطھ 
وتورث فقط من االباءالى Yالكروموسوم تلك الجینات التي توجد في ھي 

.افراد النسل الذكور
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Sex-linkageاالرتباط بالجنس 
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Sex determination systemsنظم تحدید الجنس 

 داخل الجنس تحدید عن المسؤولة النظم لمعرفة عدة محاوالت بذلت
 ملقحةال البویضة من تجعل التي األسباب عن والكشف الحي، الكائن
 ً   .أنثى أو ذكرا
 وھ األنثى وخلیة الذكر خلیة بین الفارق ألن العلماء توصل وأخیرا

 X كرموسوم األنثى لدى یوجد حیث الكروموسومي، المحتوى
 إضافة X كروموسوم من واحدة نسخة الذكور تحمل بینما أضافیاً،

 ماثلھی وال اإلختزالي، اإلنقسام أثناء معھ یقترن آخر لكروموسوم إلى
 أن االقتراح وكان ،Y كروموسوم وھو المورفولوجیة الناحیة من

الجنس تحدید عن المسؤول ھو اإلضافي X كرموسوم
  الجنس كروموسومات الجنس تحدد التي الكروموسومات على أطلق

Sex chromosomes الكروموسومات بقیة تعرف بینما 
Autosomes الجسدیة بالكروموسومات
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Sex determination systemsنظم تحدید الجنس 

 نوم الحیة الكائنات في الجنس لتحدید مختلفة أنماط توجد•
:أشھرھا

:(XX-XY) الجنس تحدید نمط•
:(XO-XX) الجنس تحدید نمط•
:(ZZ-ZW) الجنس تحدید نمط•
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Sex determination systemsنظم تحدید الجنس 

 نوم الحیة الكائنات في الجنس لتحدید مختلفة أنماط توجد•
:أشھرھا

:(XX-XY) الجنس تحدید نمط•
 لدى یكون حیث الفاكھة، ذبابة وفي اإلنسان في موجود نمط ھو•

 نسخة یحتوي الذكر أن حین في X كروموسوم من نسختین األنثى
. Y كروموسوم إلى باإلضافة X كروموسوم من واحدة

:(XO-XX) الجنس تحدید نمط•
:(ZZ-ZW) الجنس تحدید نمط•
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Sex determination systemsنظم تحدید الجنس 

 نوم الحیة الكائنات في الجنس لتحدید مختلفة أنماط توجد•
:أشھرھا

:(XX-XY) الجنس تحدید نمط•
:(XO-XX) الجنس تحدید نمط•
 يویعن والصرصور، النطاط مثل الحیوانات بعض تمثلھ نمط وھو•

 غیر وأ غائب (Y) الجنسي الكروموسوم أن أي صفرا، (O) الرمز
  ھما جنسیین كروموسومین فتحوي األنثى أما الذكر، في موجود

(XX).
:(ZZ-ZW) الجنس تحدید نمط•
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Sex determination systemsنظم تحدید الجنس 

 نوم الحیة الكائنات في الجنس لتحدید مختلفة أنماط توجد•
:أشھرھا

:(XX-XY) الجنس تحدید نمط•
:(XO-XX) الجنس تحدید نمط•

:(ZZ-ZW) الجنس تحدید نمط•
 كرفالذ دقیق، وأبي والفراشات األسماك وبعض الطیور في یوجد•

 تحوي األنثى بینما ،(ZZ) متماثلین كروموسومین یحوي
.(ZW) مختلفین كروموسومین

11زینب المطیري/ د26/11/1434



نظم تحدید الجنس   
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ري   أجسائداً مرتبطاً بالجنس، في نوع من الحمام الذي یحمل عامالً كریمیاً  -4     
iZIZرؤوسھا باللون الكریمي وذكور  W iZتزاوج بین أناث رؤوسھا رمادیة 

رمادي، ذكر رأسھ رمادي، رأسھا أنثى : األولنسبة أفراد الجیل وكانت ) خلیطة(
وضحي ذلك؟... رأسھ كریميأنثى رأسھا كریمي، ذكر 

في الطیور والفراشات نجد أن األناث ھو الجنس المختلف الجامیتات
.      والذكر ھو الجنس المتماثل الجامیتات 

ZWالتركیب الوراثي لألنثى   ZZالتركیب الوراثي للذكر 
Iنرمز للجین المسؤول عن اللون الكریمي 
   iنرمز للجین المسؤول عن اللون الرمادي

         

WiZالتركیب الوراثي لألنثى   iZIZالتركیب الوراثي للذكر 

W iZ        ×iZIZ P

G

W             iZiZiZ  W       IZ           iZIZ      F
أنثى رمادیة      ذكر رمادي     أنثى كریمیة     ذكر كریمي                       
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Sex-linkageاالرتباط بالجنس 

 فةص توارث متابعة خالل من بالجنس االرتباط ظاھرة اكتشفت
 Morgan انجمور الحظ الفاكھة، ذبابة في األبیض العین لون
 مطالن من الفاكھة ذبابة تربیة بتجارب قیامھ أثناء , م1910 عام

 ، سلالن في بیضاء عیون وذ ذكر وجود , الحمراء العیون ذو البري
 العیون حمر إناث مع التھجینات من عدد في الذكر ھذا واستخدم

  :كالتالي النتائج فكانت

14زینب المطیري/ د26/11/1434



Sex-linkageاالرتباط بالجنس 

  بیضاء عیون ذات ذكور مع حمراء عیون ذات إناث انجمور لقح
 . حمراء عیون ذات )1F( األول الجیل ذبابات جمیع بأن والحظ
 ذات أرباعھا ثالثة حوالي بأن الحظ )2F( الثاني الجیل ذبابات وعلى
 یفتصن عند ولكن .بیضاء عیون ذات ربعھا وحوالي حمراء عیون
 انجمور وجد ,العیون ولون الجنس إلى )2F( الثاني الجیل ذبابات

 ناعیو حمل الذكور نصف بینما حمراء عیون حملت اإلناث كل بأن
 اءالبیض العیون أن أي , بیضاء عیونا حمل اآلخر والنصف حمراء

 جیلال في فقط الذكور على مقتصرة كانت المتنحیة الصفة وھي
  .الثاني
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Sex-linkageاالرتباط بالجنس 

ً  تلقیح انجمور أجري كذلك Reciprocal متبادال cross بتلقیح وذلك  
 على والحظ حمراء عیون ذات ذكور مع , بیضاء عیون ذات إناث

 الذكور وأما حمراء عیون ذات اإلناث بأن )1F( األول الجیل ذبابات
 ولون الجنس إلى )2F( الثاني الجیل ذبابات ومن , بیضاء عیون ذات

 عیون ذات الذكور ونصف اإلناث نصف أن انجمور وجد العیون
  . اءحمر عیون ذات والذكور اإلناث من اآلخر النصف بینما بیضاء

16زینب المطیري/ د26/11/1434



صفة لون  
ض العین األبی

في ذبابة 
الفاكھة

.  
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صفة لون  
ض العین األبی

في ذبابة 
الفاكھة

.  
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Sex-linkageاالرتباط بالجنس 

 لون صفة وراثة دراسة تضمنت التي التلقیحات ھذه نتائج ولتفسیر•
 على یقع العین لون جین بأن انجمور أفترض الفاكھة ذبابة في العین

. الجین لھذا ألیل یحمل ال Y كروموسوم وأن X كروموسوم
 +w ـب السائد الحمراء العین لجین یرمز الفرضیة ھذه ولتوضیح•

 على بخط X كروموسوم ویمثل w ـب المتنحي البیضاء العین ولجین
  . معقوفة نھایتھ بخط Y كروموسوم ویمثل قضیب شكل
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Sex-linkageاالرتباط بالجنس 

Sex اإلنسان في بالجنس االرتباط• linkage in Man
 الفاكھة ذبابة في یحدث ما مثل اإلنسان في بالجنس االرتباط یحدث•

 مىع ھي اإلنسان في الشائعة الصفات ھذه ومن .كثیرة وحیوانات
Red-green واألحمر لألخضر وبأخص اللون color blindness  
ً  X كروموسوم على یقع متنحي جین جدیو حیث  عمى عن مسؤوال
ً  یحمل ال Y كروموسوم وأن ,اللون  یمكن وبذا .الجین لھذا ألیال

 في تلك عن الذكور في اللون عمى نسبة ارتفاع سبب معرفة بسھولة
 X سومكرومو الذكور ویحمل متنحي بجین تتعین ألنھا وذلك ,اإلناث
 عدم إلى یؤدي الذي X لـ كروموسومین تحمل فأنھا اإلناث أما واحد

  الخلیطة اإلناث في اللون عمى ظھور
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توارث صفة عمى األلوان في اإلنسان•
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یؤدي لإلصابة بالمرض    ̶ المتنحي اإللیل

یؤدي للسالمة من المرض +السائد  اإللیل

Xیحمالن على الكروموسوم الجنسي  اإللیالنوكال 
مصابة  X –X̶  ممكن تكون األنثى

+X–X خلیطة(حاملة للمرض(
+X+ Xسلیمة

Y+ X  سلیمأو  Y–X  مصابیكون إما  الذكر



Sex linkage in manاالرتباط بالجنس في اإلنسان •
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Sex linkage in manاالرتباط بالجنس في اإلنسان •
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توارث صفة عمى األلوان في اإلنسان•
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توارث صفة عمى األلوان في اإلنسان•

تمرین•

شاركي مجموعتك حل التمرین الذي بین یدیك•

25زینب المطیري/ د26/11/1434



برجل إبصاره عادياأللوان تزوجت إمرأة إبصارھا عادي كان أبوھا مصاباً بعمى   -6
الناتج ؟النسل ماھي نسب األشكال المظھریة والتراكیب الوراثیة المتوقعة في 

ورثت الكروموسومحاملة للمرض ألنھا بما أن المرأة كان أبوھا مصاب فھي أذن        
-X  األبمن.

X+X-= تركیب الزوجة 
Y+X= تركیب الزوج 

Y+ X            ×-X+X

F

P

G + X X
+ 

-X

-X+ y            X-Xy+X+ X+ X 
 ♀          ♂         ♀          ♂

سلیمة  سلیم حاملة  مصاب
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Sex-linkageاالرتباط بالجنس 

Sex اإلنسان في بالجنس االرتباط• linkage in man
  أو لیاالھیموفی مرض ھي اإلنسان في بالجنس مرتبطة أخرى وصفة•

ً  والمقتصر Hemophilia )الوراثي النزف( الدم سیولة  على كلیا
ً  بالجنس مرتبط متنحي جین من والناتج الرجال . أیضا
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في اإلنسان) سیولة الدم(توارث مرض الھیموفیلیا 
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یؤدي لإلصابة بالمرض  h  المتنحي اإللیل

یؤدي للسالمة من المرض +السائد  اإللیل

Xیحمالن على الكروموسوم الجنسي  اإللیالنوكال 
مصابة  hXhX  ممكن تكون األنثى

+XhX خلیطة(حاملة للمرض(
+X+ Xسلیمة

Y+ X  سلیمأو  YhX  مصابیكون إما  الذكر



في اإلنسان) سیولة الدم(توارث مرض الھیموفیلیا 
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hX

)مرض سیولة الدم ( رجل تجلط دمھ عادي كان أبوه مصاباً بالھیمو فیلیا 1.
..المرض والدھا مصاب بھذا تزوج امرأة  
ماھي فرصة ظھور الھیمو فیلیا في أبنائھا ؟۩ 

X+hXالتركیب الوراثي لألم 
X+Yلألب الوراثي التركیب 

                                    ×Y+ X     P

G

F

+ Xh X 

XhX + X + X + X + Y XhY
حاملة أنثى سلیمة إنثى سلیم ذكر  مصاب ذكر

X+Y ذكر سلیم
XʰY ذكر مصاب بالھیموفیلیا

X+X+ انثى سلیمة
+XʰX انثى حاملة للمرض

XʰXʰ انثى مصابة بالھیوفیلیا
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توارث صفة لون العین في ذبابة الفاكھة•

تمرین•
اء العیون وضحي بالتحلیل الوراثي تزاوج أنثى ذبابة الفاكھة بیض•

wXw X  مع ذكر أحمر العیونY+ X أن لون العین األحمر ً ، علما
لى سائد على األبیض وأن الجین المسؤول عن ھذه الصفة محمول ع

.Xالكروموسوم 
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توارث صفة عمى األلوان في اإلنسان•
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خاص بلون العین األبیض w اإللیل المتنحي

خاص بلون العیون األحمر w+اإللیل السائد 

Xیحمالن على الكروموسوم الجنسي  اإللیالنوكال 
بیضاء العین wX wX  ممكن تكون األنثى
+wXwX خلیطة(حمراء العین(

+wX+ wX أصیلة(حمراء(

Y+ wXأحمر العین أو  YwXأبیض العین یكون إما  الذكر



صفة لون  
ض العین األبی

في ذبابة 
الفاكھة

.  
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توارث صفة لون العین في ذبابة الفاكھة•

+Googleعلى ) واجب(تمرین •
العیون  راءـوضحي بالتحلیل الوراثي تزاوج أنثى ذبابة الفاكھة حم•

+X+ X  مع ذكر أبیض العیونYw X ، أن لون العین األحمر ً علما
لى سائد على األبیض وأن الجین المسؤول عن ھذه الصفة محمول ع

.Xالكروموسوم 
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