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 طوَمخ كزبثخ انزمبهَو انعهًُخ:

ثٌذقٛط ثٌؼ١ٍّز صضذغ ثٌطش٠مز ثالص١ز  أوغشِٓ ثٌُّٙ ؽذثً ٌٍىجصخ ٚثٌمجسا ثْ ٠ىْٛ ثٌضمش٠ش ِٕظّجً دظٛسر دل١مز ٚثْ 

 ثٌضٟ ٠ّىٓ ٌٍطجٌخ ثْ ٠ؼضجد ػ١ٍٙج:

: صضىْٛ ِٓ ؽًّ لظ١شر ٌضؼش٠ف ثٌّشىٍز ثٌشة١غز ٚثٌغشع ِٓ ثٌضؾشدز Introductionثٌّمذِز  ثٚال:

 ٚثٌفشػ١ز.

 : Materials and methodsثٌّٛثد ٚؽشثةك ثٌؼًّ عضج١ٔج: 

  Resultsثٌٕضجةؼ عجٌغج: 

 ثٌشدؾ د١ٓ ثٌٕضجةؼ ٚثٌفشػ١ز ثٌّشثد ششفٙج. Discussionشز ثٌّٕجلسثدؼج: 

 ِج صمذَ.ىً ٌ ٔذزر ِخضظشر  ضؼّٓٚص Summaryثٌخالطز خجِغج: 

  References  ثٌّظجدس عجدعج: 

 

ثٌٛسثع١ز إٌٝ ثٌؼجٌُ ِٛسؽجْ  ثألدقجطردجدز ثٌخً ٠شؽغ ثعضخذثِٙج فٟ  أٚردجدز ثٌفجوٙز  دجعُ أ٠ؼجً صؼشف 

ِٛؽٕٙج ثألطٍٟ  Insectaطٕف ثٌقششثس  Diptra سصذز  Drosophilideaeصٕضّٟ ثٌٝ ػجةٍز (. َ 1909)

ثٌضىجعش ػٍٝ  ذسصٙجششق ثع١ج ٚسغُ ثٔضشجس٘ج فٟ وً ثٔقجء ثٌؼجٌُ ثال ثٔٙج صضأعش دذسؽز ثٌقشثسر ثر صفمذ لؽٕٛح 

ؽ١ً فٟ ثٌغٕز. ٠ٛؽذ ثٌّتجس ِٓ أٔٛثع  ٠ٚ40ّىٓ ثٌقظٛي ػٍٝ  ثٌّٕجخ١ز،َ ٠ّٚىٕٙج ثٌضى١ف ٌٍضغ١شثس  31 ذػٕ

 أٔٛثع ٟ٘: أسدغ٠ذسط ِٕٙج عٜٛ  ردجدز ثٌفجوٙز ٚال

 إعداد                                                 
 الياسينمعن حسن   م.م               د وجدي صبيح صادق  م. أ.               

                                          2013- 2014  

 يمليخ عبيخ عٍ يقزجو انىهاصخ

 Drosophila melanogasterؽشوح انلهوٍىفُال 
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 ثٌٕٛع ػذد ثألصٚثػ ثٌىشِٚٛع١ِٛز 

n = 4 D. Simulans 

n  = 5 D. subobscura 

n = 5 D.pseudoobscura 

n = 4 D. melanogaster 

 

صّضٍه ثٌؼذ٠ذ ِٓ ثٌظفجس ٚثٌخظجةض ثٌضٟ صؾؼٍٙج  ألٔٙجفٟ ثٌذسثعجس ثٌٛسثع١ز ػ١ٍٙج  ثٌضشو١ض ٌزث وجْ

  ُ٘ صٍه ثٌظفجس:أٚثٌذسثعجس ٘زٖ طجٌقز ٌّغً 

  .ؾّٙج ٠غجػذ ػٍٝ عٌٙٛز صشد١ضٙجطغش ف. 1

 طٕجػ١ز. أٚعجؽلٍز صىج١ٌف صشد١ضٙج ٚصغز٠ضٙج ػٍٝ . 2

٠َٛ فٟ دسؽز فشثسر  00-01صغضغشق فٛثٌٟ  فششر وجٍِز(-ػزسثء-٠شلز-فضشر ثٌؾ١ً ثٌٛثفذ لظ١شر )د١ؼز. 3

  صؾجسح ػذ٠ذر فٟ فضشر ٚؽ١ضر. إؽشثءٚدزٌه ٠ّىٓ  َ، 52

  ثٌقظٛي ػٍٝ ٔغً ٚف١ش ِٓ صٚػ ِٓ ثٌزدجح ٠ٚؼضّذ رٌه ػٍٝ دسؽز ثٌقشثسر.. 4

 ثٌضقىُ فٟ ثٌظشٚف ثٌذ١ت١ز ِٓ فشثسر ٚثٌضغز٠ز ٚغ١ش٘ج.عٌٙٛز . 5

 صظٙش طفجس ٚسثع١ز ػذ٠ذر.. 6

 ػذد وشِٚٛعِٛجصٙج. . طغش7

 ٌغذد ثٌٍؼجد١ز ١ٌشلجس ٘زٖ ثٌقششر.ٚؽٛد ثٌىشِٚٛعِٛجس ثٌؼّاللز فٟ ث. 8

 ٠ٚmutantّىٓ ثٌقظٛي ػٍٝ عالالس ؽجفشر  wild- typeٚلذ ػشفش ثٌذسٚعٛف١ال ٚسثع١ج دجٌطشثص ثٌذشٞ 

strains  فؼال ػٓ إِىج١ٔز  ،ٌقششرثثػذثد وذ١شر ِٓ ثٌطفشثس ثٌزثص١ز فٟ ٘زٖ  ػشفشفٟ ثٌذسٚعٛف١ال. ٚلذ

ٌزث فمذ أطذقش ٘زٖ ثٌزدجدز  ،Radiationدٛثعطز ثالشؼجع  أخشٜ Induced mutations ثفذثط ؽفشثس 

٠ّٚىٓ ثٌقظٛي  D. melanogasterفٟ دسثعضٕج ثٌقج١ٌز ٔٛع  ئضٕجٚٚعٛف  ِؾجي دقظ ٌٍضٙؾ١ٓ ثٌٛسثعٟ.

  -Drosophila information service- DIS ثٌّٛلغ:ػٍٝ ِؼٍِٛجس فٛي ثٌذسٚعٛف١ال ِٓ 

 -:مثبثخ انلهوٍىفُال يٍ انطجُعخ عًعطوَمخ 

 ٠ضُ ؽّغ ثٌقششر دٛثعطز ِظجةذ صقضٛٞ ػٍٝ فجوٙز ِضخّشر صٛػغ فٟ ِىجْ ِظٍُ دثفب.  
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 لهوٍىفُال كوهح ؽُبح ان

ِخظذز رثس شىً وّغشٞ  صىْٛ ٌٙج ٔٙج٠ز ثِج١ِز ػش٠ؼز ٚٔٙج٠ز خٍف١ز ِغضذلز ٠ذشص ِٕٙج  صؼغ ثالٔجط د١ٛع

دثخً  ث١ٌشلزِٓ ّٔٛ  ٝثألٌٚدؼذ ثٌضٍم١ـ دمضشر لظ١شر ثٚ صذمٝ ثألدٚثس  عٛؽ١ٓ ٠غجػذثْ فٟ فشوضٙج ػٍٝ ثٌٛعؾ 

  .first instars larvaeصفمظ ثٌذ١ٛع صخشػ ث١ٌشلجس ثٌظغ١شر  جٚػٕذِ ؽغُ ثالٔغٝ,

. صضقٛي دؼذ٘ج خجدسثس صقجؽ دششثٔك صضقٛي دذثخٍٙج ثٌٝ فششر وجٍِز أوغشٍُِ ثٚ   ٠5ذٍغ ؽٛي ث١ٌشلجس ثٌٕجػؾز 

 دؼذ إصّجَ ؽ١ّغ أدٚثس ثٌّٕٛ. 

 ْو.  25كواه ؽُبح ؽشوح مثبثخ انفبكهخ عُل كهعخ ؽواهح العلول َجٍُ انعًو انييٍُ 

 ثٌذٚس دجإل٠جَ دجٌغجػجس 

 وضع انجُض 0 0

 انغٍُُ  0-1  22 -0 

 (first instarsفمٌ انجُض )انلوه انُولٍ االول  1 22

 second instarsاالََالؿ االول  2 47

  third instarsاالََالؿ انضبٍَ  3 70

 ركىٍَ انشوَمخ 5 118

 Fourth instars (pre purple molt)االََالؿ لجم ركىٍَ انقبكهح  5 122

 واالهعمظهىه انوأً وانغُبؽٍُ  1/2 5 130

 اصطجبغ انعُىٌ كافم انشوَمخ 7 167

 يغعلح يطىَخ  ثأعُؾخفووط انؾشوح انجبنغخ يٍ انشوَمخ  9 214

 َشو االعُؾخ انً انؾغى االعزُبكٌ فٍ انؾشوح انجبنغخ  9 215
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 .دٚسر ف١جر ردجدز ثٌفجوٙز( 1شىً )

 انطجُعُخ:( (Wild typeصفبد انؾشوح انجوَخ 

 دٕٟ فجصـ. أٌْٚٛ ثٌؾغُ سِجدٞ . 1

 ِؤخشر ثٌذطٓ ٚصضؾجٚص٘ج. إٌِٝغضم١ّز ؽ٠ٍٛز صّضذ  ثألؽٕقز. 2

 لشِض٠ز. أٚثٌؼ١ْٛ فّشثء ثٌٍْٛ . 3
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 ٍيب َهالؽع واهٍى 

Ovum                 Early instars larva 

 

 

 

 

 

 ؽشوح كبيهخ

 

 Initiation of  cocoon  Third instars larva 

 

 

 

 

 

 

Colored eyes cocoon 

 

 

 

 

 

 انًقزجو االول

  

أ٘نننُ ثٌٕمنننجؽ ثٌٛثؽنننخ ِالفظضٙنننج فنننٟ ثٌضؾنننجسح ثٌٛسثع١نننز ػٍنننٝ فشنننشر ثٌذسٚعنننٛف١ال ٘نننٟ ثٌض١١ّنننض دننن١ٓ ِنننٓ 

 َ. 25ػٕذ دسؽز فشثسر  1:1 ثٌزوٛس ٚثإلٔجط فضٝ ٠ّىٓ إؽشثء ثٌضٍم١قجس ٚصىْٛ ثٌٕغذز ثٌؾٕغ١ز

 ٠ٚض١ّض وً ِٓ ثٌزوش ٚثألٔغٝ دجٌٕمجؽ ثٌضج١ٌز:

 ثألٔغٝ أوذش فؾّجً ِٓ ثٌزوش.. 1

 صض١ّض ِؤخشر دطٓ ثٌزوش دجالعضذثسر د١ّٕج صىْٛ ِؤخشر دطٓ ثألٔغٝ ِذدذز ٌظٙٛس آٌز ٚػغ ثٌذ١غ.. 2

 دجٌذ١غ ٚخجطز دؼذ صغز٠ضٙج ٚصٍم١قٙج. ٙجةالِضالصظٙش دطٓ ثألٔغٝ وذ١شر . 3

صٕنننذِؼ ثٌقٍمنننجس ثألسدنننغ ثألخ١نننشر فنننٟ ِنننؤخشر دطنننٓ ثٌنننزوش ِىٛٔنننز فٍمنننز ٚثفنننذر عنننٛدثء ثٌٍنننْٛ فنننٛي ثٌنننذطٓ إٌنننٝ . 4

رٌننه فننٟ ثألٔغننٝ ثٌضننٟ صض١ّننض دٛؽننٛد عننضز خطننٛؽ عننٛدثء ػش٠ؼننز ػٍننٝ ثٌغننطـ  طثألػٍننٝ ٚثألعننفً. د١ّٕننج ال ٠قننذ

ز ػٕنننذ طنننغش عنننٓ ثٌقشنننشر أٚ ػٕنننذ ٚؽنننٛد ؽفنننشثس ف١نننظ ٠ىنننْٛ فنننٟ دؼنننغ ٘نننزٖ ثٌظنننف ذثٌؼٍنننٛٞ ٌٍنننذطٓ. ٚلنننذ ال صف١ننن

ثٌطفننشثس ٌننْٛ ثٌقشننشر دج٘ضننجً )روننش أٚ أٔغننٝ( ٚأفؼننً ؽش٠مننز ٌض١١ّننض ٘ننٟ فقننض ٔٙج٠ننز ثٌننذطٓ ٌىننال ثٌؾٕغنن١ٓ ف١ننظ 

  Differentiation between male and femaleواإلناثالتمٌٌز بٌن الذكور 
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٠شننج٘ذ آٌننز ثٌغننفجد فننٟ ثٌننزوش إر صظٙننش فننٟ ِننؤخشر ثٌننذطٓ ػننذر طننفجةـ و١ض١ٕ١ننز عننٛدثء ثٌٍننْٛ ٚال صظٙننش فننٟ ثألٔغننٝ 

 ػغ ثٌذ١غ ٠ّٚىٓ ص١١ّض رٌه دمٍخ ثٌقششر ػٍٝ ظٙش٘ج.إال آٌز ٚ

ؼننننشف دجعننننُ ثٌّشننننؾ ٠ صشو١ننننخ دثوننننٓثٌشعننننغ ثالػٍننننٝ ِٕطمننننز ٍننننزوش ػٕننننذ ٌ ثالٚي سؽننننًصٚػ ثال ٠ٛؽننننذ ػٍننننٝ. 1

 ثٌؾٕغٟ.

  

 

 

 يع مثبثخ انفبكهخ فٍ انًقزجوانزعبيم 

 ِىٛٔجس ثٌٛعؾ ثٌغزثةٟ: أدٔج٠ٖٛػـ ثٌؾذٚي  انغنائٍ:رؾضُو انىٍظ 

 انمُبً انكًُخ انًبكح

 غُ agar 1.5 جسگأ

 غُ starch 10ٔشأ 

 ًِ 5 ددظ

 غُ 1.5 خ١ّشر خذض

 ًِ 120 ِجء ِمطش

 غُ 0.2 )دشٚد١ٛٔه ثع١ذ( ِؼجد فطشٞ

http://arrogantscientist.files.wordpress.com/2009/03/01161937.jpg
http://arrogantscientist.files.wordpress.com/2009/03/01161937.jpg
http://arrogantscientist.files.wordpress.com/2009/03/01161937.jpg
http://arrogantscientist.files.wordpress.com/2009/03/01161937.jpg


                                    وعلٌ صجُؼ صبكقأ. و. ك                                           انعًهٍ انىهاصخعهى              انعهىو                          كلٌة  جامعة تكرٌت/

  يعٍ ؽٍَ انُبٍٍُ             و.و                                                                                            لَى عهىو انؾُبح/ انًوؽهخ انضبنضخ        

 

 
8 

 

 Magnetic ثٌّغٕجؽ١غنٟ ثٌنذٚثسجصػ ٍِنً ِنٓ ثٌّنجء ثٌذنجسد ِنغ ثٌّنضػ ٠ٚٛػنغ ػٍنٝ ؽٙنجص ثٌّن 90فنٟ  ٠نزثح ثٌٕشنأ. 1

Stirrers (ٚعُ آِظذس فشثسر  أٞ أ )٠ؼجف ثالوجس فضٝ ٠زٚح صّجِجً.خش 

 دل١مز، 15ًٍِ ِجء ِمطش( ٠ٚضشن ٌٍغ١ٍجْ ٌّذر  20غُ خ١ّشر ِزثح فٟ  1.5ثٌذدظ ِٚقٍٛي ثٌخ١ّشر )دؼذ رٌه ٠ؼجف . 2

 .ًٍِ( 5)ِزثح فٟ  ثٌّؼجد ثٌفطشٞ ١ٌٗإعُ ٠ؼجف  ٠ٚضشن ١ٌذشد ل١ٍالً 

عنُ  2.5عُ ٚصقفع ثٌمٕجٟٔ دٛػغ ِجةً عُ صغّظ ٚسلز صشش١ـ ِضدٚؽز دؼنشع  ٠2.5ظخ فٟ لٕجٟٔ ثٌضشد١ز دجسصفجع . 3

ؽجفز صٕجعخ دخٛي ث١ٌشلجس فٟ ؽٛس ثٌؼزسثء عُ صٛػغ عذثدثس لط١ٕز  أسػ١زػٕك ثٌم١ٕٕز ٌض١ٙتز  أعفً 2.5ٚصضشن ِغجفز 

صضشن ثٌمٕجٟٔ ٌضذشد ٚصٛػغ فٟ ثٌغالؽز ٌق١ٓ ثعضؼٍّٙج فٟ صشد١ز  ثٌّؤطذر، عُفٟ فٛ٘ز ثٌم١ٕٕز. ٠ضُ دؼذ٘ج ثٌضؼم١ُ دجعضخذثَ 

 1لٕجٟٔ ثٌضشد١ز ٚػغ و١ّنز طنغ١شر ِنٓ ِقٍنٛي ثٌخ١ّنشر )لطنشر ِنٓ ثٌّقٍنٛي  إٌٝلذً ٔمً ثٌقششثس  ٝثٌقششثس ٠ٚشثػ

 ًٍِ ِجء ِمطش( ػٍٝ عطـ ثٌٛعؾ ثٌغزثةٟ ٌضغجػذ فٟ صغز٠ز ث١ٌشلجس. 100غُ/

انغنائٍ نؾشوح انلهوٍىفُال يٍ لجم انطالة نهزعوف ثشكم عًهيٍ عهيً فطيىاد انعًيم رى فالل انًقزجو رؾضُو انىٍظ 

 وثبنزبنٍ انزعوف عهً اٍزقلاو األعهيح.

انىاعجيخ عُيل  انغنائٍ وانؾهىلعهً انىٍظ  بيب رأصُوه انىٍظ انغنائٍ وانًشبكم انزٍ رىاعهُب فالل او ثعل رؾضُثعض  

 :ؽلوصهب

  حكًُخ انقًُوىَبكح: 

 

 

 

 

  اإلصبثخ ثبنعش: 

 

 

 

 

  ٍانوطت:انىٍظ انغنائ 

 

 

 

 

  ٍانغبف:انىٍظ انغنائ 

 

 

 

 

 اإلصبثخ ثبالعفبٌ وانجكزوَب: 

 

 

 



                                    وعلٌ صجُؼ صبكقأ. و. ك                                           انعًهٍ انىهاصخعهى              انعهىو                          كلٌة  جامعة تكرٌت/

  يعٍ ؽٍَ انُبٍٍُ             و.و                                                                                            لَى عهىو انؾُبح/ انًوؽهخ انضبنضخ        

 

 
9 

 External feature of D. melanogasterكهاٍخ انًظهو انقبهعٍ نؾشوح مثبثخ انفبكهخ 

 ٚصخذ٠ش٘ج.ثٌخطٛر ثالٌٚٝ: صؼٍُ ثٌطشق ثٌذغ١طز ٚثعضؼّجي ثالدٚثس ثٌّخضٍفز ٌفقض ثٌقششثس 

صؼذ ِشىٍز ثٌضٍٛط دجٌفطش٠جس ِشىٍز ثعجع١ز فٟ ِخضذنش ثٌٛسثعنز ػٕنذ دسثعنز فشنشر ردجدنز ثٌفجوٙنز. ٌّٕٚنغ فنذٚط 

ثٌضٍٛط ٠ضٛؽخ ثٌّقجفظز ػٍٝ ثٌٕظجفز فٟ ثٌّخضذش ٚصق١ًّ وً ؽجٌخ ِغؤ١ٌٚز ٔظجفز ثٌّٛثد ٚثالدٚثس ثٌّغضخذِز 

 ٚدلز ثٌطشق ثٌضم١ٕز.

 ٍذسثعز . ثٌّٛثد ٚثالؽٙضر ثٌالصِز ٌا

  Dissecting microscopeِؾٙش صشش٠ـ . 1

  Ether bottleل١ٕٕز ث٠غش وقٌٟٛ . 2

 Etherizerل١ٕٕز صخذ٠ش . 3

 Soft brushفششجر ٔجػّز . 4

 ؽذك دضشٞ ال ػجدر صخذ٠ش ثٌقششثس . 5

 ثٔذٛدز ِجطز )ع١فْٛ(. 6

 ثٚسثق صشش١ـ  .7

 . صخذ٠ش ثٌقششثس ٌغشع دسثعضٙج ة

فنٛق ل١ٕٕنز ثٌقشنشثس دق١نظ صضطنجدك فنٛ٘ضٟ ثٌم١ٕٕضن١ٓ ٚثٔمنً ثٌقشنشثس ثٌنٝ ل١ٕٕنز ثٌضخنذ٠ش  ثلٍخ ل١ٕٕنز ثٌضخنذ٠ش. 1

 دٛثعطز صقش٠ه ثٌم١ٕٕض١ٓ ٚسؽٙج.

عنذثد ل١ٕٕنز دغذثدر لط١ٕز صقٛٞ ػٍٝ لطنشثس ِنٓ ثال٠غنش ثٌىقنٌٟٛ ٚثسؽنغ دغنشػز  دئفىجَثغٍك ل١ٕٕز ثٌضخذ٠ش . 2

 ثٌقششثس ثٌٝ ِٛػؼٗ ٌّٕغ ثٌقششثس ِٓ ثٌٙشح.

ػ١ٍّننز ثٌضخننذ٠ش دّشثلذننز ثٌقشننشثس ٚػٕننذ ثوضّننجي ثٌؼ١ٍّننز ثلٍننخ ثٌم١ٕٕننز ػٍننٝ ٚسق ثٌضششنن١ـ ٚثدننذأ دفقننض صننجدغ . 3

 ثٌقششثس.

ثعضؼًّ ثٌفششجس ثٌظغ١شر ثٌٕجػّز ٌٕمنً ٚػنضي ثٌقشنشثس ِنغ ثالٔضذنجٖ ثٌنٝ فشونز ثٌقشنشثس فؼٕنذ فنذٚعٙج لنُ . 4

 ال٠غش ثٌىقٌٟٛ.دئػجدر ثٌقششر ثٌٝ دٚسق دضشٞ ٠قضٛٞ ٚسق صشش١ـ ِشؽذز دمطشثس ِٓ ث

 ّج ٠أصٟ:ٚثسعُ وً ِ الفع عُ  دٛػغ دؼغ ثٌقششثس ػٍٝ ٚسق ثٌضشش١ـ صقش ثٌّؾٙش ثٌضشش٠قٟ لُ .5
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 ثٌؾٕظ: ثٌفشٚق ثٌشة١غز د١ٓ ثٌؾٕغ١ٓ.  - أ

 Bristles: الفع ثٌٍْٛ ٚثٌشىً ٚثٔضظجَ ثٌشؼ١شثس Compound eyesثٌؼ١ْٛ ثٌّشوذز  - ح

 : الفع ثٌشىً ِٚٛصع ثٌٍٛثفك.Antennaeثٌٍٛثِظ  - س

صضننٛثسط دجٔضظننجَ الفننع ثٌٍننْٛ ٚثٌشننىً  فئٔٙننجصّغننً أػؼننجء ثإلفغننجط ٚأل١ّ٘ضٙننج  :Bristlesثٌشننؼ١شثس  - ط

 .ٚثٌقؾُ

 Longitudinalالفننع ثٌشننىً ٚثٌطننٛي ٚثٌّٛلننغ ثٌؼننجَ ٌٍؼننشٚق ثٌط١ٌٛننز ٚثٌؼشػنن١ز  :Wingثٌؾٕننجؿ  - ػ

veins and crossviens. 

 ثٌطشثص ثٌذشٞ.: الفع ثٌشىً ٚثٌقؾُ ٚثٌٍْٛ ثٌشِجدٞ ثٌؼجَ فٟ Bodyثٌؾغُ  - ؿ

 روش فششر ثٌذسٚعٛف١الثسعُ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثسعُ ثٔغٝ فششر ثٌذسٚعٛف١ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                    وعلٌ صجُؼ صبكقأ. و. ك                                           انعًهٍ انىهاصخعهى              انعهىو                          كلٌة  جامعة تكرٌت/

  يعٍ ؽٍَ انُبٍٍُ             و.و                                                                                            لَى عهىو انؾُبح/ انًوؽهخ انضبنضخ        

 

 
11 

 ثسعُ ثٌؾٕجؿ ِغ ثٌضأش١ش ػٍٝ ثٌؼشٚق ثٌط١ٌٛز ٚثٌؼشٚق ثٌؼشػ١ز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٚصغؾ١ً ثٌّالفظجس فٟ ثٌؾذٚي ثٌذٔجٖ: يدؼذ ثٌؼض٠ّىٓ ثٌضؼشف ػٍٝ خظجةض ثٌزوش ٚثالٔغٝ * 

 

 

 
 Diploid فٟ فجٌضٙج ثٌطذ١ؼ١ز عٕجة١ز ثٌّؾّٛػز ثٌىشِٚٛع١ِٛز  D. Melanogasterثٌفجوٙزصىْٛ فششر ردجدز   

ثِج ثٌزوش فضقٛٞ خال٠جٖ ػٍنٝ عنالط ثصٚثػ ِنٓ  ثصٚثػ ِٓ ثٌىشِٚٛعِٛجس ثٌّضّجعٍز. أسدغصقضٛٞ خال٠ج٘ج ػٍٝ  .

ثٌىذ١نننش  Xثٌىشِٚٛعنننِٛجس ثٌّضّجعٍنننز. ٚصٚػ ِنننٓ ثٌىشِٚٛعنننِٛجس ثٌؾٕغننن١ز غ١نننش ثٌّضّجعٍنننز ّٚ٘نننج وشِٚٛعنننَٛ 

ردجدنننز ثٌفجوٙنننز أسدنننغ أصٚثػ ِنننٓ ثٌىشِٚٛعنننِٛجس، عنننالط ِٕٙنننج ؽغننن١ّز  ٌخال٠نننج.  ثٌظنننغ١ش Yٚوشِٚٛعنننَٛ 

Autosomes   ٚ ٕظ ؾنِنٓ وشِٚٛعنِٛجس ثٌ ٚثفنذصٚػSex chromosome،  فنٟ ثإلٔنجط XX  فنٟ, ثِنج 

 .ٚثفذ Yٚثفذ ٚوشِٚٛعَٛ  Xف١ٛؽذ وشِٚٛعَٛ ثٌزوٛس 

ػذجسر ػٓ ػجًِ ٚسثعٟ ِغؤٚي ػٓ ثٌضؼذ١ش ػٓ دؼغ ثٌغّجس ثٌضٟ لنذ صىنْٛ ِظٙش٠نز، عنٍٛو١ز،  geneثٌؾ١ٓ ٚ

ػٍنٝ ؽنٛي ثٌىشِٚٛعنَٛ  Locusِفشد٘ج  Lociصؼشف دـ دشىً خطٟ فٟ ِٕجؽك ثٌخ ٚصضشصخ ثٌؾ١ٕجس ...ؽض٠ت١ز

 انًالؽظخ انصفخ

 ثالٔغٝ ثٌزوش

   اَهًب أكجو ؽغى 

االفييييزالف فييييٍ انزقطييييُظ  ىيييييب هيييي

 انًُطمخ انجطُُخانًىعىك عهً 

  

   انجطٍ  يؤفوحشكم  ىيب ه

   هم االيشبط انغَُُخ يىعىكح 

 :ثٌؼذد ثٌىٍٟ ثٌؼذد ثٌىٍٟ: 

   Study of phenocopyدراسة النسخ المظهرٌة 
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ٚال ٠قضنٛٞ ثٌىشِٚٛعنَٛ ثال ػٍنٝ ػنذد  .٠Alleleؼنشف دجأل١ٌنً ثٌظٛسر ثٌّخضٍفز ٌٍؾ١ٓ فنٟ ثٌّٛػنغ ٔفغنٗ ٚثْ 

 ل١ًٍ ِٓ ثٌؾ١ٕجس.

ٌنزٌه ثٌّضّجعٍنز  صقنٛٞ أصٚثػ ِنٓ ثٌىشِٚٛعنِٛجسفجٔٙنج ٚدّج أْ ثٌذسٚعٛف١ال عٕجة١ز ثٌّؾّٛػز ثٌىشِٚٛع١ِٛز،   

. ٚإرث ٚثٌىشِٚٛعِٛجس ثٌؾٕغ١ز فنٟ ثالٔغنٝ وً ِٛلغ ِٓ ثٌىشِٚٛعِٛجس ثٌؾغ١ّزصقٛٞ صٚػ ِٓ ثأل١ٌالس ػٍٝ 

أِج إرث وجٔش ٘زٖ ثألٌن١الس ِخضٍفنز  Homozygoteوجٔش ٘زٖ ث١ٌٍالس ِضّجعٍز صؼشف ٘زٖ ثألفشثد دّضّجعٍز ثٌض٠ؾز 

أٚ  Homozygote. ٚإرث وجْ ثٌؾ١ٓ ٠مغ ػٍٝ وشِٚٛعَٛ ثٌؾٕظ فجإلٔجط صىنْٛ أِنج  Heterozygoteفضؼشف دـ

Heterozygote ثِج فٟ ثٌزوٛس فٟٙ صٍّه ث١ًٌ ٚثفذ فٟ ثٌّٛلغ فضؼشف دـHemizygote  . 

صٚػ ِنٓ ثٌىشِٚٛعنِٛجس ثٌّضّجعٍنز  ػٍنٝٔفغٗ   locusثٌّٛلغ قضجػ صٚػ ِٓ ثٌؾ١ٕجس ٚدزٌه صؼذ ثٌطفشر ثٌضٟ ص  

ثِج ثٌطفشر ثٌضٟ ٠ضطٍخ ظٙٛس٘نج ؽن١ٓ ٚثفنذ فمنؾ فضنذػٝ ؽفنشر ِضغٍذنز . Recessive mutationsؽفشر ِضٕق١ز 

فننٟ ثٌنزوٛس فٙننٟ صظٙنش صأع١ش٘ننج  Xثِنج ثٌؾ١ٕننجس ثٌّٛؽنٛدر ػٍننٝ وشِٚٛعنَٛ  Dominant mutation)عنجةذر( 

 عٛثء وجٔش عجةذر ثٚ ِضٕق١ز. ٌّجرث؟

ثالدؾذ٠ز فضشِض  قشٚفِج ثٌث+ ثٌطجفش ٠ٚشِض ٌٗ دجٌؼالِز  غ١ش  wild typeصٛؽذ ثٌذسٚعٛف١ال دجٌطشثص ثٌذشٞ   

 ٚثٌقننشٚف ثٌظننغ١شر ٌٍطفننشر ثٌّضٕق١ننز Dominantالعننُ ثٌطفننشر ثر صغننضخذَ ثٌقننشٚف ثٌىذ١ننشر ٌٍطفننشر ثٌغننجةذر 

Recessiveٌٍغالٌز دجٌشِض .ػٕذِج ٠شِض y cv f ثْ ثالفشثد ٔم١نز  ٠ٟؼٕ فزٌهHomozygote  ٌٙنزٖ ثٌظنفجس ٚال

ثٌشِنض + ِمجدنً ونً  خٌٍظفجس ثٌّزوٛسر ف١ىض Heterozygoteوجٔش ٘ؾ١ٕز  إرث جصقضٛٞ ػٍٝ ؽفشثس غ١ش٘ج. آِ

فٙنٟ  phenocopyثٌّظٙش٠نز  ٕغنخزدجٌ فثِنج ِنج ٠ؼنش .y cv   f/+ + + أٞ إٔٙنج ٘ؾ١ٕنز ٌٍظنفجس y cv fؽن١ٓ 

فؼٕنذ ص١ّٕنز ٠شلنجس ثٌطشص ثٌضٟ صغذذٙج ػٛثًِ د١ت١ز ٚثٌزٞ ٠ىْٛ ِّجعً ٌٍطشثص ثٌّظٙشٞ ثٌٕجصؼ ػٓ ؽفشر ؽ١ٕ١نز. 

ٔغننخز ِظٙش٠ننز  فٙننٟٚدننزٌه   .ثطننفش ِننٓ ثٌطننشثص ثٌذننشٞ سِننجدٞ ثٌٍننْٛ صٕننضؼ ثفننشثد رثس ٌننْٛ ؽغننُثٌفجوٙننز ردجدننز 

٠ّٚىننٓ ص١١ّننض ثٌٕغننخ ثٌّظٙش٠ننز دضشد١ننز ث١ٌشلننجس ثٌٕجصؾننز ِننٓ صننضثٚػ  .ٌٍطننشثص ثٌذننشٞ أٞ ثٔٙننج غ١ننش لجدٍننز ٌٍضننٛثسط

ٚعنٛف ٠نضُ فنٟ د ثٌٍْٛ ثٌشِجدٞ ثٌخجص دنجٌطشثص ثٌذنشٞ. ثفشثد٘ج ػٍٝ ٚعؾ غزثةٟ خجٌٟ ِٓ ٔضشثس ثٌفؼز ف١ؼٛ

٘زث ثٌّخضذش ص١ّٕز فششثس ثٌذسٚعٛف١ال ػٍٝ ٚعؾ غنزثةٟ فنجٚٞ ػٍنٝ ٔضنشثس ثٌفؼنز ٌّالفظنز صنأع١ش رٌنه ػٍنٝ 

 ثفشثد ثٌؾ١ً ثألٚي. عُ ٠ضُ ثٌضضثٚػ د١ٓ ثفشثد ثٌؾ١ً ثألٚي ٚصغؾ١ً ثٌّالفظجس ػٍٝ ثفشثد ثٌؾ١ً ثٌغجٟٔ.

 

هغلك انهعبثُيخ فيٍ ن  Polytene chromosomesيبد يزعلكح انقُىطانكوويىٍى طوَمخ رؾضُو

 مثبثخ انفبكهخ

 ثٌىذ١شر ِٓ ثٌٛعؾ ثٌضسػٟ.جس ثٌطٛس ثٌغجٌظ ٠شل . صشفغ1

 فؼش شش٠قز صؽجؽ١ز ٔظ١فز ٚػغ لطشر ِٓ ثٌّقٍٛي ثٌٍّقٟ ثٌّضؼجدي.. 2

غُ  0.02)وٍٛس٠ذ ثٌىجٌغ١َٛ ثٌالِجةٟ  normal salineػغ ث١ٌشلز فٛق لطشر ثٌّقٍٛي ثٌٍّقٟ ثٌّضؼجدي . ص3ٛ

 ٚصٕمً ثٌشش٠قز ثٌٝ ِؾٙش صشش٠ـ. .ً(ٍِ 100غُ ٠ٚىًّ ثٌقؾُ دجٌّجء ثٌّمطش إٌٝ  0.7ٚوٍٛس٠ذ ثٌظٛد٠َٛ 

ؾ ٚدجٌؼغغشط ثالدشر ثٌغج١ٔز دٛعؾ ثٌؾغُ، صؽضثء ثٌفُ ثٌغٛدثء ٚأغشط ثدشر ثٌضشش٠ـ فٟ سأط ث١ٌشلز خٍف . ص4

ٚصىْٛ ِضطجٌٚز رثس صؾّؼجس ٔغ١ؾز شفجفز( )صٕفظً ثٌغذد ثٌٍؼجد١ز ٚصضذٌٝ ث ػٓ دؼؼّٙج ٚصقش٠ه ثالدشص١ٓ دؼ١ذ

 (.زٚالدذ ِٓ ص١١ّض٘ج ػٓ ثألؽغجَ ثٌذ١ٕ٘ز ثٌٍّجػ

ٌٝ ِٕطمز إػٓ ثٌغذد دجإلدشر ٚفشن ثٌغذد  دؼ١ذثً  ضثةذرثالٔغؾز ثٌ . صضثي5

 صفضمش ٌٍّقٍٛي ثٌٍّقٟ.

ٌّذر  AcetoOricenثٌشش٠قز دمطشر ِٓ ثالع١ضٛثٚس٠غ١ٓ  ٝغط. ص6

 ٌضغش٠غ ػٍٝ ِظذجؿ وقٌٟٛ غخٓ ثٌشش٠قز دٍطفصٚ، خّظ دلجةك

 غ .١ضظذثٌ

http://biology.clc.uc.edu/fankhauser/Labs/Genetics/Drosophila_chromosomes/d.m._chromosome_images/Dros_chromo_P1181202.JPG
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طجء ػٍٝ غ دٕٙج٠ز لٍُ ثٌشطجصؼغؾ . ٠ضُ ٚػغ غطجء ثٌشش٠قز 7٠ٚ

 ٠ٛٔز، ٌغشع عقك ثٌخال٠ج ٚثألِغ ثٌضقش٠ه ثٌّٛػؼٟ ثٌشش٠قز 

 . ٚصقش٠ش ثٌىشِٚٛعِٛجس

ثٌقضَ ثٌىشِٚٛع١ِٛز ٌض١١ّض  فقض ثٌىشِٚٛعِٛجس صقش ثٌّؾٙش.ص. 8

 ٌزدجدز ثٌفجوٙز.
 

 Some mutations in D. melanogasterثعض انطفواد فٍ ؽشوح انلهوٍىفُال 

 

 :(1طفواد عُُُخ عهً كويىٍىو انغٌُ ) اوالً:

 

: صأخنز ثٌؼن١ٓ شنىً ػّنٛد ػن١ك فنٟ ثٌنزوٛس (1-0.75)ِٚٛػنؼٙج   ٠ٚBشِض ٌٙج  Bar eyeثٌؼ١ٓ ثٌؼجِٛد٠ز . 1

( فضأخز شىً وٍٛٞ ٠ٚؼضٜ رٌه ثٌٝ صؼجػف ؽضء طغ١ش ِٓ وشِٛعنَٛ Bثالٔجط ثٌٙؾ١ٕز )+/ ٚثالٔجط ثٌٕم١ز ثِج

 ٠ّٚىٓ ص١ّض٘ج فٟ وشِٚٛعِٛجس ثٌغذر ثٌٍؼجد١ز.  xثٌؾٕظ 

: صنؤدٞ ثٌنٝ (1-13.7)ِٚٛػنؼٙج  ٠ٚcvشِنض ٌٙنج  cross vein lessفمذثْ ثٌؼنشٚع ثٌؼشػن١ز فنٟ ثٌؾٕنجؿ . 2

 ثٌٛعط١جْ.فمذثْ وً ثٚ ِؼظُ ثؽضثء ثٌؼشلجْ 

:صىننْٛ (1-56.70)ِٚٛػننؼٙج   ٠ٚfشِننض ٌٙننج دننجٌشِض  fobded Bristlesثٌشننؼ١شثس ثٌّٕخ١ننز ثٚ ثٌّٕشننمز . 3

 ثٌشؼ١شثس لظ١شر ِٕٚق١ٕز ثٚ ِٕشمز ػٕذ ثٌمّز.

: ثٌؼ١نْٛ ثٌّشوذنز د١ؼنجء ٚثٌؼ١نْٛ ثٌذغن١طز (1-15.0)ِٛػنؼٙج  ٠ٚwشِنض ٌٙنج  white eyeثٌؼن١ٓ ثٌذ١ؼنجء . 4

Ocelli  ثٌٍْٛ.ٚثل١ٕز ِجٌذ١ؾٟ ٚثٌّٕجعً ثٌزوش٠ز صىْٛ ػذ٠ّز 

 : ثٌؾغُ ثطفش ثٌٍْٛ.(1-00.0)ِٚٛػؼٙج  ٠ٚyشِض ٌٙج   yellowٌْٛ ثٌؾغُ ثطفش ثٌٍْٛ . 5

 

 :صبَُبً: طفواد عُُُخ عهً انكويىٍىو انضبٍَ

Bristl .1    ٠ٚشِض ٌٙج دجٌشِضB1  ٚصّنٛس ثٌقشنشر  : صىْٛ ثٌشؼ١شثس لظن١شر ِٚضغخٕنز(2- .54.8)ِٚٛػؼٙج

 ثٌٕم١ز.

: ٌْٛ ثٌؼ١ٓ دٕٟ ١ّ٠ً ثٌنٝ ثالسؽنٛثٟٔ (2-14.5)ِٚٛػؼٙج  ٠ٚbwشِض ٌٙج دجٌشِض  Brown eyeػ١ْٛ د١ٕز .2

 ٠ىْٛ ٌْٛ ثٌؼ١ٓ ثد١غ.  st    ٚvدضمذَ ثٌؼّش ٚدجصقجدٖ ِغ 

:٠ىننْٛ ثٌؾٕننجؿ شننذ٠ذ ثالٔقننجء ثٌننٝ ثالػٍننٝ ٚثالِننجَ  (2-1)ِٚٛػننؼٙج  ٠ٚcuشِننض ٌٙننج curly ثؽٕقننز ِٕق١ٕننز . 3

 ٚصّٛس ثٌقششر ثٌٕم١ز.

 : ٠ضمٍض فؾُ ثٌؼ١ٓ.(2-72.0)ِٚٛػؼٙج  ٠ٚLشِض ٌٙج  Lobeثٌؼ١ٓ فظ١ز . 4

 ٠ىْٛ ِخضضي. ؿثٌؾٕج (:2-67.0)ِٚٛػؼٙج  ٠ٚvgشِض ٌٙج دجٌشِض  vestigialأؽٕقز ِخضضٌز . 5

  

 صبنضبً:طفواد عهً انكويىٍىو انضبنش:

 

 .(3-70.7)ِٚٛػؼٙج    ٠ٚeشِض ٌٗ  ebonyٌْٛ ثٌؾغُ ثعٛد . 1

2 .aristapodia  ٠ٚشِض ٌٙجar   لشْٚ ثالعضشؼجس ٚثٌٍٛثفك صضقٛي ثٌٝ صٚثةذ ِفظ١ٍز.(3-58.5)ِٚٛػؼٙج : 

 ثٌؼ١ٓ دشصمجٌٟ دشثق. ْ: ٌٛ(3-44.0)ِٚٛػؼٙج  ٠ٚstشِض ٌٙج  scarletػ١ْٛ لشِض٠ز . 3
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Drosophila melanogaster Phenotypes 
Wild Female Wild Male 

 

 

 

 

 

 

 

Eye Colour 

Wild                    Plum                  Purple                 Sepia                    Vermilion                   White 
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Eye Shape 

Wild                Bar  Lobe 

 

 

 

Body Color                                                           Antennae 

 
Wild                           Ebony                        Yellow                                    wild                Aristapedia 

    

 

 

 

 

 

Wing Size                   Wing Shape                   Wing Veins 

 

 

  
Wild                 Vestigial                            curly                              wild                     cross veinless 
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فغخ ؽذ١ؼز ثٌطفشر ثٌٝ لٕجٟٔ صشد١ز ؽذ٠ذر ِٓ ثؽً  ٚػضٌٙج٠ّىٓ صقذ٠ذ ٔٛع ثٌطفشر دؼذ صخذ٠ش ثٌقششثس * 

 ثؽشثء ثٌضؾجسح ثٌالفمز. عؾً ثٌّالفظجس فٟ ثٌؾذٚي ثدٔجٖ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 ثٚالً: ػًّ ثٌضضثٚؽجس ثٌٕجؽقز ٌغشع ثٌذسثعز ثٌّخضذش٠ز ٌٍمٛث١ٔٓ ثٌٛسثع١ز 

 صضؼّٓ ؽش٠مز ثٌؼًّ ثٌخطٛثس ثٌضج١ٌز: 

 وجٍِز.صقؼش لٕجٟٔ صقٛٞ ثٚعجؽ غزثة١ز . 1

 .ثٌؼزثسٜ ِٓ ثٌغالٌز ثٌّطٍٛدز صؼضي ثالٔجط. 2

)٠ؾنخ ثْ صىنْٛ ثالٔنجط ػنزثسٜ(  ثالٔنجطثٌٝ ثٌمٕجٟٔ ثٌضٟ صقٛٞ ِٓ ثٌغالٌز ثٌّطٍٛدز ٚثٔمٍٙج روٛس ش ٠خذ. لُ دض3

  .ث٠جَ 7 -5 ٌّذرفٟ ثٌّضسػز عُ صضشن 

 ٚٚػغ ثٌذ١غ دؼذ ػٙٛس ث١ٌشلجس صطشد ثٌقششثس )ثالدجء( ٚصؼجد ثٌٝ ثٌقجػٕز. ثٌضضثٚػ٠ضُ خالي ٘زٖ ثٌّذر . 4

 ٟٚ٘ صّغً ثٌؾ١ً ثالٚي.ِٓ ششثٔمٙج ثٌقششثس  صخشػث٠جَ صمش٠ذجً  10دؼذ ِشٚس . 5

 ث٠جَ. 8صفقض ثٌقششثس ٚصضُ دسثعضٙج خالي ِذر ال صمً ػٓ ١ِٛ٠ٓ ِٓ دذء خشٚػ ثٌقششثس ٚال صض٠ذ ػٓ . 6

ثٌؾ١ً ثالٚي ثٌٝ ِضسػز ؽذ٠ذر ٚصضشن فٟ  ِٓ ٔجطالٌغشع ثٌقظٛي ػٍٝ ثٌؾ١ً ثٌغجٟٔ صٕمً دؼغ ثٌزوٛس ٚث. 7

عنز ثٌقشنشثس دؼنذ خشٚؽٙنج ِنٓ ؽنٛس ث٠جَ دؼذ٘ج صطشد ثالدجء ٚصؼجد ثٌٝ ثٌقجػنٕز عنُ ٠نضُ دسث 7 -5ثٌقجػٕز ٌّذر 

 (.5ثٌششٔمز وّج فٟ ثٌخطٛر )

 

  Isolation of virgin femalesػضي ثالٔجط ثٌؼزثسٜ 

 

عجػجس ٚرٌه دفقظٙج صقش ثٌّؾٙش ٚػضي  8ػّش٘ج ػٓ  ذال ٠ض٠دؾّغ ثٌقششثس ثٌضٟ ثالٔجط ثٌؼزثسٜ  ٠ضُ ػضي

 ثالٔجط ػٓ ثٌزوٛس فٟ ثٚعجؽ غزثة١ز ؽذ٠ذر.

 

 

 

 

 

 

 

 ثٌؼذد ثٌؾٕظ ثٌطفشر
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 Principle of segregation   االنعزال( مبدأ)االول قانون مندل 

تعوود لتوزدوج بعمةيوة االب وا   األمشاج ثم)تتوزع ازواج العوامل الوراثية )الجينات( عن بعضها عند تكوين 

عادة لكل  فة بزوج مون االرورؾ يكوون الكبيور لةداللوة عةوة ال وفة ال وا دة  ويرمز .(عند تكوين الفرد الجديد

. ن اموا  وا د او متنروق ناوق او  جوينوالذي يكوو  RR Rr rrالمتنرية مثبلا والررؾ ال ؽير لةداللة عةة ال فة 

ومن الرموووز لهوا.او اي رورؾ ابوور ر و  ا وم ال وفة التوق يرموز  ®اموا االمشواج الرامةوة لة وفة زيرموز لهوا 

 االبرى الم تبدمة زق الوراثة ما يةق:

 (x) .رمز يدل عةة التزاوج 

  لةداللة عةة االنثة و ق رموز التينية. ♀الرمز زي تبدم  لةداللة عةة الذكر اما  ♂ي تبدم الرمز 

 (P1)  من كةمة(Parents) .لةداللة عةة االبوين اال ةين 

 (G1)  من كةمة (Gametes) ةيين.لةداللة عةة امشاج االبوين اال  

 (F1)   من كةمة(Filial)    و ق كةمة التينية تعنق ذرية, وت تعمل لةداللة عةة االبناء و م ازراد الجيل

 .وامشاج  ذه االباء وازراد الجيل الثانق عةة التوالق الجيل الثانقالباء  تكونز (P2),(G2), (F2)اما االول.

 توضيح نتا ج التزاوجات ي تبدم مربع بونيت لوPunett square   ن بة لةعالم R.C. Punett (1906) . 

مراوالت التضري   يراول كل طال  اجراء عدد من  تطبٌق قانون مندل األول على حشرة الدروسوفٌال: -

وذلك بإجراء عدد من التزاوجات الماتررة زق الجدول ادناه او  ،االنعزالقانون  لتوضيح mating او التزاوج 

 تزاوجات أبرى ر   أنواع الطفرات المتوزرة زق المبتبر.

 (P1)اإلباء  جيل
 ♂الذكر                                                    ♀االنثة                           

 النمط البري )لون العين رمراء(                                                  se) )xلون العين بنق داكن 

 النمط البري  ) اجنرة طويةة(             x                                     (dp)اجنرة ق يرة 

 بري ) اجنرة طويةة (النمط ال             x                                        (vg)اجنرة اثرية 

 الج م رمادي بنق( )لونالنمط البري              x                                     (e)لون الج م ا ود 

 

وضوع قطورات مون مرةوول البميورة ال بلالت وانثة عذراء مبدرة من  بللة أبورى  أرداعزل ذكر مبدر من 

و ويبدأ  الانينوة.مون  وبعد مورور  وبع او ثمانيوة أيوام ابورج اإلبواءالمعةق الة الو ط الؽذا ق قبل نال الرشرات 

بودر ,  F1الجيول األول  ازرادأيام من التزاوج. وبعد ظهور اعداد من  10أبناء الجيل األول بالظهور بعد روالق 

 زق جدول التضريبات.  Phenotypesاالناث و جل األنماط المظهرية 

 Monohybrid crossتزاوج ارادي الهجين 

وضعهم زق قنينوة جديودة راول ابتبار ثبلث ذكور وثبلث اناث من الجيل األول  F2الثانق لةر ول عةة الجيل 

ولوي  مون الضوروري  األول،راوية عةة الو ط الؽذا ق با تعمال طرياة التزاوج المذكورة  ابااا زق التوزاوج 

موورور  ووبعة الووة ثمانيووة أيووام ابوورج  ان تكووون انوواث الجيوول األول عووذارى ألؼووراا  ووذا التووزاوج. لموواذا  بعوود

ثووم اعووزل  F2الجيوول الثوانق  ازورادبوودر الجيوول األول مون الانينووة وبعود اليوووم الرابوع عشوور موون التوزاوج  رشورات

 المبادئ المندلٌة للتوارث

Mundelein principles of inheritance  
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الووذكور عوون االنوواث و ووجل األنموواط المظهريووة زووق جوودول التضووريبات. وموون  ووذه النتووا ج روودد ن ووبة األنموواط 

 السائدة التً حصلت علٌها؟. ماهً الصفة المظهرية التق ر ةت عةيها

 .........................................(P1)الذكر         x         .................................. (P1)االنثة 

 
 تاريخ تزاوج اإلباء                                             تاريخ ز ل اإلباء

 األول............................................النمط المظهري إلناث الجيل 

 النمط المظهري لذكور الجيل األول............................................

 .................................ذكر الجيل األول...         x   انثة الجيل األول..................................

 
 الجيل األول                تاريخ ز ل الجيل األول                    تاريخ زرص الجيل األولتاريخ زواج 

.............................                      ..........................                ............................ 
 

 اناث الجيل الثانق ذكور الجيل الثانق

 العدد األنماط المظهرية لةجيل الثانق العدد األنماط المظهرية لةجيل الثانق

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 المجموع = المجموع =

 
 الذكر                                      االنثة                                                

 ..................................              ................................                  لآلباءالنمط الوراثق 

 النمط الوراثق لةجيل األول          ...................................              ................................

 ...............................              ...............................النمط الوراثق لةجيل الثانق          ....

 
 

 

 ال اق.ق ير ال اق زكانت جميع النباتات الناتجة طويةة  مع نبات( ضر  نبات بزاليا طويل ال اق 1) مثال

 الناتجة ما الطرز الوراثية لؤلبوين واالزراد  -



                                    وعلٌ صجُؼ صبكقأ. و. ك                                           انعًهٍ انىهاصخعهى              انعهىو                          كلٌة  جامعة تكرٌت/

  يعٍ ؽٍَ انُبٍٍُ             و.و                                                                                            لَى عهىو انؾُبح/ انًوؽهخ انضبنضخ        

 

 
19 

)عةماا ان  الناتجة زما ق الطرز الوراثية والمظهرية لةنباتات  الذاتق،اذ تركت نباتات الجيل االول لةتةايح  -

 الا ر(. عةة  فة فة الطول  ا دة 

 ما  ق النتا ج المتوقعة عند تضري  ازراد الجيل االول مع اال  ق ير ال اق  -

 نبات بزاليا طويل ال اق ناق              ناق   ق ير ال اقنبات بزاليا                     

TT        x           tt       P 

G          T                       t 

          F1                   Tt                       

 ازراد  جينة                                                               100 %

P2                    Tt           x                Tt         

                 G2                T       t                      T           t           

                    F2            TT          Tt            Tt                tt          

 3: 1بن بة  %(  ا د75)          %( 25)متنرق                        

 ق يرة  4  1 \وطويةة  4 \3 مظهرياا * 

  جينة.طويةة   4  2 \ ق يرة ناية متنرية,   4  1 \ طويةة ناية  ا دة,   4  1 \وراثياا * 

 % قصٌرة.50و% طوٌلة 50اي  1 :1: كٌف ٌمكن الحصول على نباتات بزالٌا بنسبة تمرٌن

 :Test crossاالفزُبهٌ  التضرٌب

٠قًّ ثٌظفز ثٌّضٕق١ز ٚثالخش ٠قًّ ثٌظفز ثٌغجةذر ثٌّؾٌٙٛز ثٌٕمجٚر ٚثٌٙذف  أفذّ٘ج٘ٛ صضثٚػ ٠ؾشٞ د١ٓ فشد٠ٓ 

 ثٌّؾٌٙٛز.ِٕٗ ثٌضأوذ ِٓ ٔمجٚر ثٌظفز 

)اما عهًذ اٌ صفخ انهىٌ االؽًو  َمبوره؟ٍؤال: َجبد ثيانُب اؽًو االىهبه يغهىل انُمبوح كُف ًَكٍ يعوفخ 

 ماد ٍُبكح ربيخ عهً انهىٌ االثُض(.

ثفشثد ثٌؾ١ً ثالٚي دأفذ ثالد٠ٛٓ ثٚ والّ٘ج ٠ٚغضؼًّ ٌٍضأوذ ِٓ  أفذ٘ٛ صؼش٠خ :back crossانزضوَت انوععٍ 

 ثٌغجةذ.طفجس ثٌؾ١ً ثالدٛٞ 

 :Independent assortmentيجلأ انزىىَع انؾو 

الناية المتضادة زعند تكوين امشاج الجيل االول لهما ينعزل عامبل كل  من ال فاتاذ ابتةؾ زردان زق زوجين  
عامةق الزوج االبر وتظهر  فة كل زوج زق الجيل الثانق  عن انعزالب ورة م تاةة  من ال فاتزوج 

 ( متنرق.1(  ا د الة )3بن بة )

 قانون مندل الثانً 
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اموا  الثالوث،( عةوة الكرومو ووم (eمثال: زق رشرة الدرو وزيبل ياع الجين الم ووول عون لوون الج وم األ وود 
عمول تضوريبات متبادلوة مون   الثانق. ويجوعةة الكرومو وم  زياع (vg) االثرية،الجين الم وول عن االجنرة 

  ذه األ ول وكما يةق:

(vg
+ 

vg
+ 

: ee)                       انثة  وداء الج مx          (vg vg : e
+
e

+
 ذكر اثري الجناح  (

 مبلرظة: يج  ا تبدام االناث العذارى. لماذا 

ظهوور أبنوواء الجيوول األول ت ووجل اعووداد ا وتروودد ال ووفات التووق  داإلبوواء. وبعووبعود ثمانيووة أيووام يووتم الووتبةص موون 
 ات. ماذا تتوقع ان يكون النمط المظهري والوراثق لةجيل األول. ظهرت وت جل النتا ج زق جدول التضريب

 .........................................(P1)الذكر         x         .................................. (P1)االنثة 

 
 تاريخ تزاوج اإلباء                                             تاريخ ز ل اإلباء

 النمط المظهري إلناث الجيل األول............................................

 النمط المظهري لذكور الجيل األول............................................

 ...................ذكر الجيل األول...........        x    انثة الجيل األول..................................

 
 تاريخ زواج الجيل األول                تاريخ ز ل الجيل األول                    تاريخ زرص الجيل األول

.............................                      ..........................                ............................ 
 

 لجيل الثانقاناث ا ذكور الجيل الثانق

 العدد األنماط المظهرية لةجيل الثانق العدد األنماط المظهرية لةجيل الثانق

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 المجموع = المجموع =

 
 الذكر                                      االنثة                                                

 ..................................              ................................                  لآلباءالنمط الوراثق 

 النمط الوراثق لةجيل األول          ...................................              ................................

 ...............................              ...............................النمط الوراثق لةجيل الثانق          ....
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 Dihybrid crossتضري  ثنا ق الهجين 

ازوراد الجيول األول وعنود  تطوردنعمل تزاوج لذكور واناث الجيل األول زق قنينة جديدة وبعد مورور ثمانيوة أيوام 
 ظهور ازراد الجيل الثانق ن جل اعداد ا و فاتها المدرو ة ون بها زق جدول التضريبات.

 .........................................(P1)الذكر         x         .................................. (P1)االنثة 

 
 تاريخ ز ل اإلباء                            تاريخ تزاوج اإلباء                 

 النمط المظهري إلناث الجيل األول............................................

 النمط المظهري لذكور الجيل األول............................................

 ..............األول..................... ذكر الجيل           xانثة الجيل األول.................................. 

 
 تاريخ زواج الجيل األول                تاريخ ز ل الجيل األول                    تاريخ زرص الجيل األول

.......                      ..........................                .................................................. 
 

 اناث الجيل الثانق ذكور الجيل الثانق

 العدد األنماط المظهرية لةجيل الثانق العدد األنماط المظهرية لةجيل الثانق

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 المجموع = المجموع =

 
 الذكر                                      االنثة                                                

 ..................................              ................................                  لآلباءالنمط الوراثق 

 ...................................              ................................النمط الوراثق لةجيل األول          

 النمط الوراثق لةجيل الثانق          ...................................              ...............................

 
 

 

زق اعبله مع ازراد رامةة لة فتين المتنريوة  موا  وق طرز االزراد الناتجة عن تزاوج ازراد الجيل االول ما  ق 
 الن   التق تظهر بها تةك الطرز 
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  Segregation in cornاالنعزال زق الذرة 

الموضح زوق الشوكل  ear of corn: يأبذ كل طال  بذور الجيل الثانق من الذرة المأبوذة من كوز الذرة 2مثال
المنا بة التق  ل جةها. ا تعمالمظهرية األربعة وار   عدد البذور الممثةة لكل مظهري ثم  ردد األنماط ادناه.

 تمثل كل نمط مظهري تم التعبير عنه.

 

تعكس وجود الجٌنات على مختلف  9: 3: 3: 1حٌث ان النسبة هً  dihybrid crossشكل ٌوضح: عرنوص والذي ٌمثل 
 الكروموسومات.

 النمط المظهري                                     االلٌل                   

.....................................................                         ..................................... 

...........................                         ............................................................... 

.....................................................                         ..................................... 

...................................................                          ....................................... 

 

   ما ق ال فات المتنرية

 

 

    ما ق ال فات ال ا دة

 

 

 متماثةق الزيجات. األ ةيين لئلباءردد النمط المظهري والوراثق 
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نباتوات كةهوا  زأنتجوا الموقع،از اره بيا نها ية  آبروالموقع  ةإبطينبات بزاليا از اره رمر  تم تضري مثال: 
 -كما يأتق:الجيل االول لنباتات  التةايح الذاتق كانت نتيجةو الموقع، ةإبطيذات از ار رمر 

 
 

  
 از ار رمر ابطية الموقع           

 

  
 از ار رمر نها ية الموقع  

 
 

  
 از ار بيا ابطية الموقع          

 

  
 از ار بيا نها ية الموقع   

االز وار الرمور االبطيوة  تق وفعوامبل الطرز المظهرية لؤلبوين وازراد الجيةين االول والثانق  عةما ان  ق ما 
 Aو   Rالموقع  ا دان عةة عامةق  فتق االز ار البيا النها ية الموقع. اما الرموز

 انواع السٌادة:

الادرة  Locusعندما يكون الرد االليةين زق الموضع الجينق  :Complete Dominanceال يادة التامة  -1
يظهر كل من التركي  الوراثق الناق والمتباين )الهجين( طرازا ز عةة ابفاء تأثير االليل الثانق )المتنرق(

  .1:3زق ازراد الجيل الثانق بن بة مظهريا واردا 

عنوودما يكووون لةتركيوو  الوووراثق المتبوواين زووق الموضووع الجينووق طوورازا  :Incompleteال وويادة ؼيوور التامووة  -2
اي من االبوين بل يكون  هال يشبمتباين الزيجة اي ان الفرد  مظهريا و طا بين الطراز ال ا د والطراز المتنرق

كوون تومن االمثةة عةة ذلك تهجين نبات رنك ال بع ذي از ار رمر موع نبوات ذي از وار بويا  و طا بينهما.
ارمور: وردي: ابويا       1:2:1بالن و  از وار ورديوة اموا نتوا ج الجيول الثوانق زتكوون اتازر اد الجيل االول ذ

 الوراثية. ن   الطرز المظهرية معالطرز وبها تتطابق ن   عةة التوالق 

يكون لكل اليول توأثيره الكامول زوق الفورد الهجوين . زموثبل تكوون  وزيها:  Co dominanceال يادة المشتركة  -3
موع بعضوهم  ABاد مون مجموعوة تزاوج ازوران  كما  ،  ABال يادة مشتركة بين االليبلت المكونة ل نؾ الدم 

 .عةة التوالق 1:2:1 بالن   وتكون     و      و      ومظهرية  ينتج ن   وراثية 

 

 

:  الروظ العةمواء  عنود تضوري  ذبوا  الفاكهوة ارمور العوين موع ابويا  Overdominanceال يادة الفوقيوة  -4
العين زأن عيون  الذبا  الناتج تكون متألاة رمراء مموا يجعول قودرتها عةوة الرويوة ازضول وقودرتها عةوة الباواء 

 ازضل من االزراد البوية.

بعووا ال ووفات الوراثيووة  : توورتبطSex Linked Characteristicsبووالجن   تبطووةالمرال ووفات وراثووة  -5
مثوول موورامووع تناوول كرومو وووم الجوون  ممووا يووودي الووة انتاووال ال ووفة الوراثيووة  الجن ووية،بالكرومو ووومات 

 نزؾ الدم الوراثق. 

 :Lethal genesالجٌنات الممٌتة 

ويمكن ان تكون  .الكا ن الرق قبل الوالدة او قبل و وله زترة البةوغ الجن ق ت ب  زق موتالجينات التق ت هً
يتعوذر درا وتها اذ انهوا تت وب  زوق مووت كول االزوراد الرامةوة لهوا بالتراكيو  الوراثيوة النايوة و وذه   وا دة مميتوة

 .2:1الة  1:2:1وبها تترور الن بة المندلية من  او متنرية مميتة  والهجينة

 طرز وراثية طرز مظهرية

A  I
 A 

i  ,     

B I
B
 i     ,     

AB      
O ii 
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جين الةون اال فر زوق الف وران او جوين االرجول المتنرق المميت ذات التأثير ومن االمثةة عةة الجينات ال ا دة 
اذ تعوانق االزوراد الرامةوة لةتركيو  الووراثق الناوق مون تشوو ات شوديدة تت وب  زوق موتهوا زق الطيور  الا يرة 
وتتكواثر تعوي  الطيوور الزارفوة الهجينوة  زاناما االزراد الهجينة زانها تكون ؼير قادرة عةة المشق لذا الم ابة 

بدال من  1: 2ويبلرظ  نا تؽيير الن   المندلية اذ زتكون  زانها تموت زق عمر مبكر.ارفة الناية الطيور الز اما
3 :1. 

C1C2   x    C1C2 

 زارؾ  جين    زارؾ  جين

C1C1         +         2 C1C2            +     C2C2 

 زارؾ ناق )يموت(  1زارؾ   جين       2 اعتيادي            1         

الفرد الناق الرامل  يموتؼالبا ما اذ مرا الببليا المنجةية مثل الجين الم ب  لاما الجينات المتنرية المميتة 
 وبذلك ال يمكن الر ول عةة ازراد رية ناية لةجين الم ب  لةمرا. ssلةتركي  الجينق 

 الة و ولالقبل  ازراد الذرية% من 50اكثر من ت ب  زق موت التق تالجينات  هق زشبه المميتة  الجيناتاما 
  الجن ق.مررةة النضج 

 Multiple Allelesالمتعددة: االلٌالت 

زوج مون  جينوق معوين زوق عضووم مون  وورتين لجوين معوين عةوة  أكثور وجووداالليبلت المتعددة عند  تردث

زوق تؽيير زق النمط الوراثق وارياناا وذلك ي ب   .زاطت يطر عةة  فة واردة  قالمتماثةة والتالكرومو ومات 
الروورؾ الكبيور او روورؾ  وؽير يرمول اشووارة موجبوة لةداللووة عةوة االليوول ذو  مالرووق. ي وتبدالمظهوري لةكوا ن 

 لة فة المتنرية. (-a, a)و (+A, a)ال فة ال ا دة اال ةية 

            ومن االمثةة عةة االليبلت المتعددة ز ا ل الدم زق االن ان 

     ‹ c          ›   C‹اء زق االران  له  ة ةة  يادة يرمز لها ولون الفر

  

 

 

 

 رعطً رًبهٍَ فبهعُخ نزىضُؼ لبَىٌ يُلل األول وانضبٍَ؟ -

 التراكي  الوراثية الطرز المظهرية 

     Cc ,C    CC, C,           رمادي(  الةون )

                                   زضق(شنشيبل )

        ,        زاتح زضق 

           مااليا

 cc )ابهق(البينو 

  رًبهٍَ فبهعُخ واالٍزقلايبد االؽصبئُخ فٍ انىهاصخ 
 



                                    وعلٌ صجُؼ صبكقأ. و. ك                                           انعًهٍ انىهاصخعهى              انعهىو                          كلٌة  جامعة تكرٌت/

  يعٍ ؽٍَ انُبٍٍُ             و.و                                                                                            لَى عهىو انؾُبح/ انًوؽهخ انضبنضخ        

 

 
25 

 

 

  االٍزقلايبد االؽصبئُخ فٍ انىهاصخ 
  االؽزًبلProbability 

 ٟ٘:ِٚٓ ثُ٘ لٛثػذ ثالفضّجي 

ٔفغٗ. أٞ ثْ ثفذ٘ج ال فٟ ثٌٛلش ثع١ٕٓ ثٚ ثوغش ِٓ ثالفذثط ثٌّغضمٍز ٠طذك ػٕذِج ٠مغ  ثالفضّجالس:لجْٔٛ ػشح  -

 ٠ؤعش ثٚ ٠ضأعش دٛلٛع ثالفذثط ثالخشٜ.

ِؼ١ٓ ثٌٝ ػذَ ٚلٛع ثالفذثط ثالخشٜ أٞ ثْ ثالفذثط فذط ٚلٛع  ِج ٠مٛدػٕذ ثالفضّجالس: ٠طذكلجْٔٛ ؽّغ  -

 ثالخش. أفذ٘جصٕفٟ 

 binomial Theoremَظوَخ ماد انؾلٍَ 

٠ّىٓ ثعضؼّجي لجػذصٟ ثإلػجفز ٚثٌؼشح ٌٍذشٕ٘ز ػٍٝ ثالفضّجي فٟ ثٌؼ١ٕجس ثٌظغ١شر ٌٚىٓ ٘نزٖ ثٌؼ١ٍّنجس صنضدثد 

ػٍنٝ ثْ ثٌمن١ُ ثٌضنٟ ٔقظنً ػ١ٍٙنج طنق١قز  زٔغضخذَ ٔظش٠ز رثس ثٌقذ٠ٓ ٌٍذشٕ٘ن ثٌؼ١ٕز ٌٚٙزثفؾُ  وٍّج صثدصؼم١ذثً 

  (   )       صٟ                             ثٌّؼجدٌز دجٌشىً ثال ْفؼال ػٓ صغ١ٍٙٙج ث٠ؾجد ل١ُ ثالفضّجالس. صىٛ

 ثٌّؼجدالس:ثِغٍز ػٍٝ و١ف١ز فه 

 

(   )  =    + 2pq +    

 

(   )  =    + 3   q + 3pq
2
 + q

3 

 

(   )  = p
4 
+ 4 p

3 
q +6 p

2 
q

2 
+ 4 p q

3 
+ q

4 

 

(   )  = p
5 
+5 p

4
q +10 p

3
 q

2
 +10 p

2
 q

3
 +5 pq

4
 +q

5 

 

(   )  = p
6
 + 6 p

5
 q +15 p

4
 q

2
 +20 p

3
 q

3
 +15 p

2
 q

4
 +6p q

5
 + q

6 

 

 ثٚ ٠ّىٓ ثعضخذثَ ثٌمجْٔٛ ثٌضجٌٟ:

)p + q)
n
 = 

  

  
 +

       

  
 + 

 (   )        

  
+ 

 (   )(   )        

  
+

 (   )(   )(   )        

  
+. 

 ػٕذِج ٠شثد ثْ ٠ؼشف فذ ِٓ فذٚد ِؼجدٌز ٔغضخذَ ثٌمجْٔٛ ثٌضجٌٟ: 

P = 
  

  (   ) 
         

 

ؽذ١ؼٟ فجًِ  جوً ِّٕٙٚوجْ   ِٓ إِشأرصضٚػ سؽً  (c)طفز ثالٌذ١ٕٛ فٟ ثالٔغجْ ٠ضقىُ دٙج ؽ١ٓ ِضٕقٟ  ِغجي:

 ثفضّجي: ِٛج ٌٍّ٘شع 

 (1)  4 ِظجح 1ٚثؽفجي ع١ّ١ٍٓ  3 3))      ثؽفجي ِظجد١ٓ    3  (2)                       ٓثؽفجي ؽذ١ؼ١١                    

 ِظجح  3ٚؽذ١ؼٟ  1 (5)                  ِظجح  2ؽذ١ؼٟ ٚ 2 (4)

 

 

 qٚثٌّش٠غ  pٔفشع ثٌشخض ثٌغ١ٍُ 
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n= 4 

(   )  =p
4 
+ 4 p

3 
q +6 p

2 
q

2 
+ 4 p q

3 
+ q

4 

Or 

1. 
  

  
 = 

2. 
 (   )(   )(   )        

  
  

3. 
       

  
  

4. 
 (   )        

  
  

5. 
 (   )(   )        

  
 

Or 

P = 
  

  (   ) 
         

 فطىاد انؾم يع انزأكل يٍ َزبئظ انمىاٍَُ:  أكًم

1: 

 

 

 

 

2: 

 

 

 

3: 

 

 

 

4: 
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5: 

 

 

 

 اؽزًبل: ىيب هأطفبل كههى ٍهًٍُُ  6انًَزشفُبد رى والكح  أؽلٍؤال: فٍ 

 ثُبد وونلاٌ  4 (3)                 اوالك وثُذ واؽلح    5  (2)        ثُبد   3اوالك و 3 (1)

 انؾم:

1: 

 

 

2: 

 

 

3: 

 

 

 

Chi_squre test (xافزجبه يوثع كبٌ 
2
)                                                                

وب وورة ابورى يعتمود عةوة  مون العينوةبتبار  دق النتا ج التق يفترا الر ول عةيهوا ي تبدم مربع كاي ال
من العينوة والاويم المتوقوع الر وول عةيهوا زوق المجتموع ومودى ذلوك  المتر ةةالفرق بين الايم المشا دة الواقعة 

 المتوقعة.المشا دة عن الفرق وقد تم تربيع )كا( لةتبةص من االشارة لذلك ي مة مربع انرراؾ الايم 

Xوت تبدم ال يؽة االتية ال تبراج قيمة مربع كا:  
2
 = ∑ 

(   ) 

 
 

Xريث: 
 = مربع كا 2

 = مجموع ∑

O  الايم المشا دة =Observed values 

E  الايم المتوقعة =Expected values 
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 بع كايجدول قيم مر

 

 

وكانت ازراد الجيل االول كةها  (t)ال اق مع نباتات ق يرة  (T)ال اق  طويل طماطم: زق تهجين نبات مثال
نبات ق ير ال اق زهل البيانات تنطبق  36نبات طويل ال اق و 97طويةة ال اق اما نتا ج الجيل الثانق  ق 

 وبا تبدام مربع كاي اوجد المتوقعات:  3:1عةيها ن بة 

 

 

(O-E)
 2
 / E  (O-E)

 2 
O - E E O  

0.125641 12.25 3.5 - 97.5 94 3 Tt 

0.3769231 12.25 3.5 32.5 36 1 tt 

0.5025641   130 130 total 

  

X
2
 = ∑ 

 (   ) 

 
 

     =
    

   
 = 0.18846 

 2عدد الف ات = 

 1=  2- 1درجة الررية = 

 3.84نجد ان قيموة مربوع كواي الجدوليوة  1ودرجة ررية =   0.05من جدول مربع كاي وعند م توى معنوية 
 وبماارنة الايمة المر وبة نجد ان:

  

 0.001 0.005 0.010 0.025 0.050 0.100 0.250 0.500 0.750 0.900 0.950 0.975 0.990 0.995 0.999 

1 10.83 7.88 6.63 5.02 3.84 2.71 1.32 0.45 0.10 0.02      

2 13.82 10.60 9.21 7.38 5.99 4.61 2.77 1.39 0.58 0.21 0.10 0.05 0.02 0.01  

3 16.27 12.84 11.34 9.35 7.81 6.25 4.11 2.37 1.21 0.58 0.35 0.22 0.11 0.07 0.02 

4 18.47 14.86 13.28 11.14 9.49 7.78 5.39 3.36 1.92 1.06 0.71 0.48 0.30 0.21 0.09 

5 20.52 16.75 15.09 12.83 11.07 9.24 6.63 4.35 2.67 1.61 1.15 0.83 0.55 0.41 0.21 

6 22.46 18.55 16.81 14.45 12.59 10.64 7.84 5.35 3.45 2.20 1.64 1.24 0.87 0.68 0.38 

7 24.32 20.28 18.48 16.01 14.07 12.02 9.04 6.35 4.25 2.83 2.17 1.69 1.24 0.99 0.60 

8 26.12 21.95 20.09 17.53 15.51 13.36 10.22 7.34 5.07 3.49 2.73 2.18 1.65 1.34 0.86 

9 27.88 23.59 21.67 19.02 16.92 14.68 11.39 8.34 5.90 4.17 3.33 2.70 2.09 1.73 1.15 

10 29.59 25.19 23.21 20.48 18.31 15.99 12.55 9.34 6.74 4.87 3.94 3.25 2.56 2.16 1.48 

11 31.26 26.76 24.72 21.92 19.68 17.28 13.70 10.34 7.58 5.58 4.57 3.82 3.05 2.60 1.83 

12 32.91 28.30 26.22 23.34 21.03 18.55 14.85 11.34 8.44 6.30 5.23 4.40 3.57 3.07 2.21 

13 34.53 29.82 27.69 24.74 22.36 19.81 15.98 12.34 9.30 7.04 5.89 5.01 4.11 3.57 2.62 

14 36.12 31.32 29.14 26.12 23.68 21.06 17.12 13.34 10.17 7.79 6.57 5.63 4.66 4.07 3.04 

15 37.70 32.80 30.58 27.49 25.00 22.31 18.25 14.34 11.04 8.55 7.26 6.26 5.23 4.60 3.48 
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  3.84الايمة الجدولية  › 0.503الايمة المر وبة 

 تتطابق مع الن   المتوقعة المشا دة اذن الفروق ؼير معنوية أي ان الن  

 %75اي  (O)مجموووع  مووع Ttو Ttموون بووبلل ضوور  ن ووبة التووزاوج بووين  (E)الر ووول عةووة  مبلرظووة: تووم

)  ) 130 تضر  زق % 25و 130تضر  زق 
        

   
 

  

   
 

وترمل  وذه  األمشاجال فات البا ة بكل زرد عند اتراد الكرومو ومات الذكرية واالنثوية التق ترمةها  دتترد
 وذا  قالروق. وزوبوا وطة الكوا ن  االتعبيور عنهوالكرومو ومات الجينات التوق ترودد ال وفات المبتةفوة التوق يوتم 

وكذلك مجاميع الدم زق  لف ةجيه ياوم كل طال  بدرا ة توارث عدد من ال فات المظهرية وال فات ا المبتبر
 االن ان.

 :الصفات المظهرٌة بعض اوالً: توارث

يمكن لةعديد من األشوباص طوق الرازوات الجانبيوة لة وان بريوث تتاوار   :Tongue Rolling: طً اللسان 1
انيوة طوق الة وان ر و  كرازات الة ان من بعضها من طرؾ الة ان. ثبت المعةومات لطبل  الشعبة لمعرزوة ام

 ادناه. الجدول

الن ووووووووووووبة  الطةبة الذين يمكنهم طق الة ان  الت ة ل
 الم وية

الووووذين ال يمكوووونهم طووووق  الطةبووووة
 الة ان

 الن بة الم وية 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     

10     
11     
12     
13     
14     
15     

 

كانووت متوارثووة  وول الجووين الم وووول عنهووا  ووا د ام متنرووق  وإذاال ووفة متوارثووة ام ال  تةووككانووت  إذاولمعرزووة 
 ولؽرا معرزة ذلك ردد ازراد عا ةتك و جل المبلرظات رول قابةية طق الة ان:

 قابةية طق الة ان  ( تمثل)+

 ( تمثل عدم قابةية طق الة ان  -)

 انىهاصخ انجشوَخ
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(T) فة  ا دة لاابةية طق الة ان  

(t )  فة عدم قابةية طق الة ان  

 لكل زرد من ازراد العا ةة باال تعانة بالمبطط ادناه: ( TT ; Tt : tt)النمط الوراثق  ل يمكن معرزة 

 

 الجدة ) (    Xالجد )  (            الجدة ) (                             xالجد )  (                   

    

 بال )   (  بال ()   بال )  ( االم )  (   x)  ( اال    عم )  ( عم  )    ( عم  )  (

  

 )  (       x       )  ( اخ او ابت متزوجة )  ( انت )  ( اخ  )  ( اخ  )  ( اخ )  ( اخ 

       

 )  ( ابن  )  ( ابن  )   ( ابن      

  

 األخ او األبت ر   ابتبلؾ الراالت. او البالةمبلرظة: يمكن ت جيل البيانات لةعم او العمة البال 

بعود ت ووجيل : زورط انب واط المف وول البعيود لؤلبهووام: يمكون درا ووة ن وبة وجوود  ووذه الرالوة زووق طوبل  الشووعبة 2
 البيانات زق الجدول ادناه:

الن ووووووووووووبة   ب ط االبهامالطةبة الذين يمكنهم  الت ة ل
 الم وية

بوووو  الطةبووووة الووووذين ال يمكوووونهم 
 االبهام

 الن بة الم وية 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     

10     
11     
12     
13     
14     
15     
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 لكل زرد من ازراد العا ةة باال تعانة بالمبطط ادناه: ( TT ; Tt : tt )ويمكن معرزة النمط الوراثق 

 الجدة ) (    Xالجدة ) (                                   الجد )  (      xالجد )  (                   

    

 )   ( بال  )  ( بال )  ( بال االم )  (   x)  ( اال    )  ( عم )    ( عم  )  ( عم 

  

 )  (       x       )  ( اخ او ابت متزوجة )  ( انت )  ( اخ  )  ( اخ  )  ( اخ )  ( اخ 

       

 )  ( ابن  )  ( ابن  )   ( ابن      

 

 .انطواء اللسان الى الخلف: 3

 : نقطة اذن دارون.4

 :فسلجٌهثانٌاً: توارث صفات 

 القابلٌة على تذوق الفنٌل ثاٌوكارٌامٌد. 1-

 القابلٌة على تذوق بنزوات الصودٌوم. -2

الطوورز المظهريووة والوراثيووة لمجوواميع الوودم زووق يوضووح الجوودول ادنوواه : تااوارث مجااامٌع الاادم فااً االنسااان: ثالثاااً 
 االن ان.

 

 رابعاً: بعض الخصائص او الصفات الوراثٌة األخرى المتوارثة:

دد منهم يضع االبهوام عندما ياوم األشباص بمشابكة األ ابع مع بعضها البعا زان ع األصابع المتشابكة: -1
بينموا يعمول االبورون عةوة وضوع االبهوام األيمون عةوة ( Fاالليول  ال وا دة، )ال وفةاأليمون  االي ر عةة االبهوام

 (fاالي ر )االليل المتنرق 

 بؽة زق مادمة العين وتظهر طباة زرقاء  دتوج( ال ppعندما تكون  ذه ال فة متنرية )القزحٌة الملونة:  -2
( زوان ال وبؽة زوق  _pاذا كان  ناك الةيل  ا د وارد زوق األقول ) زرقاء. مازق ظهر الازرية. إذا تكون العيون 

العووين  ووترج  الةووون األزرق بوودرجات متفاوتووة اعتموواداا عةووة بايووة الجينووات المنظمووة لكميووة  ووذه ال ووبؽة التووق 
 ترج  الةون األزرق. لذا قد يكون لون العين بنق او ابضر او بندقياا او أي لون ابر.

 شعر منتصف االصبع: -3

 االصبع الصغٌر المنحنً: -4

 الجنس فً خالٌا االنسان دراسة كروماتٌن -5

 طرز وراثية طرز مظهرية

A        ,     

B          ,     

AB      

O     
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وجود ج م  ؽير ؼامق اال طباغ قري  من الؽشاء النووي او النوية  (Barr and Bertram, 1949)الرظ 
الببليا الع بية إلناث الاطط, ونادرا ما يمكن مشا دة مثول  وذا التركيو  زوق ببليوا الوذكور. وأثبتوت زق معظم 

 االن جة لةريوانات المبتةفة ومنها الثدييات.الدرا ات وجود  ذه الظا رة زق ببليا معظم 

يعرؾ  ذا الج م الذي يميز ببليا اإلناث وال يوجد زق ببليا الذكور بج م بار ن بة الة مكتشوفه وي ومة ايظوا 
 كروماتين الجن . 

يبةػ قطر ج م بوار زوق انوواع الببليوا ميكورون وارود با وتثناء الببليوا الع وبية ويكوون ذو شوكل مرود  م وتو 
ون موضعه مبل اا لة وطح الودابةق لةؽوبلؾ النوووي. ويكوون كرومواتين الجون  موجبوا ل وبؽة الفيوولجين ويك

وتوودل الدرا ووات عةووة ان كروموواتين . DNAوي ووطبػ بشوودة بال ووبؽات النوويووة ممووا يشووير الووة ارتوا ووه عةووة 
ذكر االعتياديوة زوق وارد زق نواة البةية, لذا زوان ببليوا الو Xالجن  ينتج عن وجود اكثر من كرومو وم جن  

وارد زاوط ,  زوق روين  Xاالن ان مثبل ال ترتوي عةة كروماتين الجن  وذلك النها ال تمتةك  وى كرومو وم 
وزوق رواالت زوان نواتهوا ترتووي عةوة ج وم بوار وارود.  Xان ببليا االنثة االعتيادية التق تمتةك كرومو ومق 

ترتوووي عةووة عوودد موون اج ووام بووار ي وواوي عوودد  يكووون لبلنثووة اكثوور موون كرومو ووومين جن وويين زووان النووواة
موثبل, يكووون زوق النوواة اثنووين مون اج ووام  XXXكرومو وومات الجون  ناق ووا وارود زفووق ببليوا االنواث ثبلثيووة 

الكرومووواتين الجووون . كموووا ان الرووواالت ؼيووور االعتياديوووة زوووق الوووذكور مثووول متبلزموووة كةينفةتووور يكوووون لةببليوووا 
وارد زيكون زق النواة كروماتين جن وق وارود. ومون المعةووم االن ان كول  Yو كرومو وم  XXكرومو ومق 

بةية ال يمكن ان ترتوي عةة اكثور مون كرومو ووم جون  وارود نشوط, اموا كرومو وومات الجون  االبورى ان 
 .X X chromosome inactivationوجدت زانها تكون ؼير نشطة وتدعة  ذه الظا رة تثبيط كرومو وم 

, ان معظوم  Radio labelingبا وتبدام طرياوة التعةويم االشوعاعق  Morishima et al., 1962وقود وجود 
الوذي ا وتمر زوق   Xالكرومو ومات ا تكمةت تضواعفها مبكورا زوق الطوور البينوق با وتثناء ارود كرومو وومق 

ع رتة اوابر الطور البينق, زضبل عن انه يتبذ موضعا قريبا من الؽبلؾ النووي و و الموضعمةية التضاعؾ 
 الذي يوجد عنده كروماتين الجن .

ويتم ترضير كروماتين الجن  زق المبتبر بأبذ م رات من باطن البد بعد ابعاد الة وان وترمول عةوة شوريرة 
 -نظيفة, ثم تجفؾ الم رة بالهواء لمدة ن ؾ دقياة ثم تعامل الشريرة كما يأتق:

% لمدة دقياتين زوق كول تركيوز, 50% و 70%, 95تمرر الشريرة زق تركيز متناقص من الكرول االثيةق  -1
 ثم زق ماء ماطر لمدة دقياتين ايضا. 

 ثانية. 5( لمدة 6 – 5تمرر الشريرة زق رما الهيدروليك عيارية ) -2

 ( ثانية الزالة اثار الرما.15 – 10)تنال الشريرة الة ماء ماطر لمدة  -3

 دقياة, ثم تؽ ل بالماء الماطر. 15) – 10% لمدة )1تةون الشريرة بالثيونين الما ق  -4

% ولمدة ن ؾ دقياة لكل 100%  ثم 95%, 70%, 50تمرر الشريرة بتركيز متزايد من الكرول االثيةق  -5
 تركيز.

الة الزيةين لمدة دقياة واردة, ثوم توضوع قطورة مون بة وم كنودا عةوة الشوريرة وتؽطوة بؽطواء تنال الشريرة  -6
  وا ية ترت الؽطاء.شريرة ويراعة تراضق تكون زااعات 

تكووون الببليووا المرضوورة بهووذه الطرياووة ذات  وويتوببلزم عووديم الةووون وتكووون النووواة ذات لووون ازرق با ووت زووق 
 .داكن  ود مزرقويظهر كروماتين الجن  ترت الؽبلؾ النووي بةون ا
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 انىهاصخ انًورجطخ ثبنغٌُ

Sex – Linked Inheritance 

 انغٌُ:رعٍُُ انغٌُ ثكوويىٍىو 

 )مثال..............................................( XX -- Xyنظام  -1

 )مثال.............................................( XO -- XXنظام  -2

 )مثال............................................( ZW -- ZZنظام  -3

 

 بالجنس المرتبطة وراثة الصفات

               Sex Linkage In Drosophilaاالهرجبط ثبنغٌُ فٍ مثبثخ انفبكهخ                                  

أعٕجء ل١جِٗ دضؾجسح صشد١ز ردجدز ثٌفجوٙز ِنٓ ثٌنّٕؾ ثٌذنشٞ رٚ ثٌؼ١نْٛ  َ،1910ػجَ  Morganالفع ِٛسوجْ 

ظٙشس ثٌؼ١ْٛ  د١ؼجء.عالٌز ٔم١ز رثس ػ١ْٛ ػٍٝ ِٕٙج  صّىٓ ثٌقظٛي ردجدز ٚثفذر رثس ػ١ْٛ د١ؼجء  ثٌقّشثء،

ّػنشح ِٛسونجْ إٔنجط رثس ػ١نْٛ  ثٌؾذ٠نذ،ٌٚذسثعنز ٘نزث ثٌنّٕؾ ثٌظنج٘شٞ  .Mutationثٌذ١ؼجء دٛثعطز ثٌطفنشر 

ٚػٍٝ ردجدجس  فّشثء.( رثس ػ١ْٛ F1فّشثء ِغ روٛس رثس ػ١ْٛ د١ؼجء ٚالفع دأْ ؽ١ّغ ردجدجس ثٌؾ١ً ثألٚي )

صظٙنش  د١ؼنجء.( الفع دأْ فٛثٌٟ عالعز أسدجػٙج رثس ػ١ْٛ فّنشثء ٚفنٛثٌٟ سدؼٙنج رثس ػ١نْٛ F2ثٌؾ١ً ثٌغجٟٔ )

٘زٖ ثٌٕضجةؼ ٌٙزث ثٌقذ دأٔٙج ِشجدٙز إٌٝ ٔضجةؼ صؼش٠ذجس أفجد٠ز ثٌٙؾ١ٓ ثٌضٟ فُغشس ػٍٝ أعجط ثٔؼضثي صٚػ ٚثفنذ 

ٚؽذ ِٛسوجْ دأْ وً ثإلٔجط  ،ثٌؼ١ْٛ( إٌٝ ثٌؾٕظ ٌْٚٛ F2ٌٚىٓ ػٕذ صظ١ٕف ردجدجس ثٌؾ١ً ثٌغجٟٔ ) ثٌؾ١ٕجس.ِٓ 

أٞ أْ ثٌؼ١نْٛ  د١ؼنجء،فٍّش ػ١ْٛ فّشثء د١ّٕج ٔظف ثٌزوٛس فًّ ػ١ٛٔج فّشثء ٚثٌٕظنف ث٢خنش فّنً ػ١ٛٔنج 

ٚ٘نزٖ ثٌٕض١ؾنز صخضٍنف ػنٓ ٔض١ؾنز  ثٌغجٟٔ،ثٌذ١ؼجء ٟٚ٘ ثٌظفز ثٌّضٕق١ز وجٔش ِمضظشر ػٍٝ ثٌزوٛس فمؾ فٟ ثٌؾ١ً 

ونزٌه  ِضغنج٠ٚز.ٙش ثٌظفز ثٌّضٕق١ز فٟ وً ِٓ ثإلٔنجط ٚثٌنزوٛس دٕغنذز صؼش٠ذجس أفجد٠ز ثٌٙؾ١ٓ ثٌغجدمز ٚثٌضٟ صظ

ِنغ رونٛس رثس  د١ؼنجء،ٚرٌه دضؼنش٠خ إٔنجط رثس ػ١نْٛ  Reciprocal cross ِؼجوغجً أؽشٞ ِٛسوجْ صؼش٠ذجً 

( دننأْ ثإلٔننجط رثس ػ١ننْٛ فّننشثء ٚأِننج ثٌننزوٛس رثس ػ١ننْٛ F1ػ١ننْٛ فّننشثء ٚالفننع ػٍننٝ ردجدننجس ثٌؾ١ننً ثألٚي )

( إٌٝ ثٌؾٕظ ٌْٚٛ ثٌؼ١ْٛ ٚؽذ ِٛسوجْ أْ ٔظف ثإلٔنجط ٚٔظنف ثٌنزوٛس F2دجدجس ثٌؾ١ً ثٌغجٟٔ )ِٚٓ ر د١ؼجء،

ٚ٘نزٖ ثٌٕضنجةؼ فنٟ ثٌؾ١نً ثألٚي  فّنشثء.رثس ػ١ْٛ د١ؼنجء د١ّٕنج ثٌٕظنف ث٢خنش ِنٓ ثإلٔنجط ٚثٌنزوٛس رثس ػ١نْٛ 

 ثٌٙؾ١ٓ.ٚثٌؾ١ً ثٌغجٟٔ صخضٍف آ٠ؼج ػٓ ٔضجةؼ صؼش٠خ أفجدٞ 

ٌٚضفغ١ش ٔضجةؼ ٘زٖ ثٌضؼش٠ذجس ثٌضٟ صؼّٕش دسثعز ٚسثعز طفز ٌنْٛ ثٌؼن١ٓ فنٟ ردجدنز ثٌفجوٙنز أفضنشع ِٛسونجْ   

 ثٌؾ١ٓ.ال ٠قًّ أ١ًٌ ٌٙزث  Yٚأْ وشِٚٛعَٛ  xدأْ ؽ١ٓ ٌْٛ ثٌؼ١ٓ ٠مغ ػٍٝ وشِٚٛعَٛ 

٠ّٚغنً  wٟ ح ٌٚؾن١ٓ ثٌؼن١ٓ ثٌذ١ؼنجء ثٌّضٕقن Wٌٚضٛػ١ـ ٘زٖ ثٌفشػ١ز ٠شِض ٌؾن١ٓ ثٌؼن١ٓ ثٌقّنشثء ثٌغنجةذ دنـ   

ٚفٟ  F1عُ ٔضجدغ ٔضجةؼ ثٌضؼش٠خ ثألٚي فٟ  ِؼمٛفز.دخؾ ٔٙج٠ضٗ  Yوشِٚٛعَٛ  ِغضم١ُ ٠ّٚغًدخؾ  xوشِٚٛعَٛ 
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F2،  ٟٚوزٌه ٔضجدغ ٔضجةؼ ثٌضؼش٠خ ثٌغجٟٔ )ثٌّضذنجدي( فنF1  ٟٚفنF2  ٟٔالفنع أْ ثٌٕضنجةؼ  ثٌشنىً.وّنج ِٛػنقز فن

 ثٌضؼش٠ذ١ٓ.ثٌفشػ١ز ِطجدمز ٌٍٕضجةؼ ثٌضؾش٠ذ١ز ٌىال 

Y |xد١ؼجء ثٌؼ١ْٛ ♂ 
w
            P1            X

W
| | X

W
 فّشثء ثٌؼ١ْٛ♀   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 انعُىٌ.اِثبء: اإلَبس ؽًواء انعُىٌ واننكىه ثُضبء  انلهوٍىفال.شكم َىضؼ وهاصخ نىٌ انعُىٌ انًورجطخ ثبنغٌُ فٍ 

 انزضوَت انعكٍَ

Y |xثٌؼ١ْٛ  ثفّش♂ 
W

            P1            X
w

| | X
w
 ثٌؼ١ْٛ د١ؼجء♀   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 انعُىٌ. ؽًوانعُىٌ واننكىه  ثُضبءشكم َىضؼ وهاصخ نىٌ انعُىٌ انًورجطخ ثبنغٌُ فٍ انلهوٍىفال. اِثبء: اإلَبس 

 

 xw        F1| | XW  Y | XW
 رمراء العيون ♀ رمراء العيون ♂ 

XW  |  |XW
 

 العيونرمراء ♀ 

 

Xw  |  |xW
 

 رمراء العيون♀ 

 

Y         |  |XW
     F2 

 رمراء العيون♂ 

 

Y |  |xw
 

 بيضاء العيون♂ 

 

 رمراء رمراء ارمر ابيا

 xw        F1| | XW  Y | Xw
 رمراء العيون ♀ ابيا العيون ♂ 

Xw  |  |XW
 

 رمراء العيون♀ 

 

Xw  |  |xw
 

 رمراء العيون♀ 

 

Y         |  |XW
     F2 

 رمراء العيون♂ 

 

Y |  |xw
 

 بيضاء العيون♂ 

 

 رمراء بيضاء ارمر ابيا
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 Criss crossثٌّضمنجؽغ  ّٔنؾ ثٌضنٛثسط ١ٓ ثػنالٖثٌؼ١ٓ ثٌذ١ؼجء فٟ ثٌضؼش٠ذ ِغًثٌظفجس ثٌّشصذطز دجٌؾٕظ صضذغ 

pattern of inheritance ٠ٕمنً ثٌنزوش طنفضٗ ثٌّشصذطنز دنجٌؾٕظ إٌنٝ أففنجدٖ )ثٌنزوٛس( دٛثعنطز دٕجصنٗ ٌٚن١ظ  ثر

فأْ ثٌظفز ثٌّشصذطز دجٌؾٕظ صظٙش ثٌضٕجٚح أٚ ثٌضمنجؽغ ِنٓ ؽنٕظ إٌنٝ آخنش أعٕنجء ِشٚس٘نج  ٗ ٚػٍىدٛثعطز أدٕجءٖ 

  ِٚٛعنَٛٚسثعز ثٌطشثص ثٌّضمجؽغ أ٠ؼج ف١ظ صقظً ثٌذٕجس فمنؾ ػٍنٝ وش ٠ٚXضذغ وشِٚٛعَٛ  آخش.ِٓ ؽ١ً إٌٝ 

X ػٍٝ وشِٚٛعَٛ  الدٕجءِٓ ث٢دجء د١ّٕج صقظً ثٌذٕجس ٚثX   ِٓ.ٚدؼذ ثوضشجف ٚسثعز ؽ١ٓ ٌْٛ ثٌؼن١ٓ ثألِٙجس 

ثٌضنٟ صضذنغ  Drosophila melanogasterؽن١ٓ فنٟ ردجدنز ثٌفجوٙنز ِنٓ ٔنٛع  140, صُ ثوضشجف فنٛثٌٟ  ثٌذ١ؼجء

 .  Xؽش٠مز ٚسثعز ِشجدٙز ٌٛسثعز ؽ١ٓ ٌْٛ ثٌؼ١ٓ ٚ٘زث ٠ذي ػٍٝ أْ ٘زٖ ثٌؾ١ٕجس صمغ ػٍٝ وشِٚٛعَٛ 

 

                                                Sex linkage in humanاالهرجبط ثبنغٌُ فٍ اإلََبٌ 

ِٚٓ ٘زٖ ثٌظفجس ثٌشجةؼز  وغ١شر.٠قذط ثالسصذجؽ دجٌؾٕظ فٟ ثإلٔغجْ ِغً ِج ٠قذط فٟ ردجدز ثٌفجوٙز ٚف١ٛثٔجس   

ٚوننً ثٌقمننجةك  Red-green color blindnessفننٟ ثإلٔغننجْ ٘ننٟ ػّننٝ ثٌٍننْٛ ٚدننأخض ٌ خؼننش ٚثألفّننش 

ِغؤٚالً ػٓ  Xشِٚٛعَٛ ثٌّؼشٚفز ػٓ ٚسثعز ٘زٖ ثٌظفز ٠ّىٓ صفغ١ش٘ج دجفضشثع ٚؽٛد ؽ١ٓ ِضٕقٟ ٠مغ ػٍٝ و

ٚثفذ أِج ثإلٔجط فأٔٙج  Xال ٠قًّ أ١ٌالً ٌٙزث ثٌؾ١ٓ ., ٠ٚقًّ ثٌزوٛس وشِٚٛعَٛ  Yػّٝ ثٌٍْٛ , ٚأْ وشِٚٛعَٛ 

ثٌننزٞ ٠ننؤدٞ إٌننٝ ػننذَ ظٙننٛس ػّننٝ ثٌٍننْٛ فننٟ ثإلٔننجط ِضذج٠ٕننز ثٌض٠ؾننز. ٚدٕننجء ػٍننٝ ٘ننزٖ  Xصقّننً وشِٚٛعنن١ِٛٓ 

ٚػٕنذِج دغنغ ثٌٕظنش ػنٓ طنفز صٚؽٙنج ,  ِظنجدزِٓ أَ  الٌٛثِْظجد١ٓ دؼّٝ ث روٛسثٌقمجةك ٠ّىٓ صٛلغ أٔؾجح 

ؼنذ ص ّظجدز ٌزث فىنً ِنِٕٙٓٓ ثألَ ثٌّ ثال ثٔٙٓ ٚسعٓ ثٌؾ١ٓ ثٌّضٕقٟ, غ١ش ِظجدز ٗىْٛ دٕجصفغض ٠ىْٛ ثالح ع١ٍّج

ؽذ١ؼ١نز ٚفنٛثٌٟ ٔظنف  ثٔنجطذٓ ِٓ رونٛس عن١ٍّز, عن١ٕؾ ثالٔجط ثٌقجٍِزٚػ ثصض ػٕذْ , ٚالٌٛثػّٝ ث ٌؾ١ٓ زٍِجف

ِنٓ  ِظنجدز . ٠ّىنٓ ثٌقظنٛي ػٍنٝ دٕنشِٓ ثٌزوٛس فضىْٛ ِظجدز دؼّٝ ثالٌٛثْثٌٕظف ث٢خش ثِج  ع١ٍّز زوٛسثٌ

 ْ.الٌٛثثِضّجعٍز ثٌض٠ؾز ٌؾ١ٓ ػّٝ )ِظجدز( ِضذج٠ٕز ثٌض٠ؾز أٚ )فجٍِز(  ِظجح دجٔغٝصٚثػ سؽً 

 Hemophiliaٚطنننفز أخنننشٜ ِشصذطنننز دنننجٌؾٕظ فنننٟ ثإلٔغنننجْ ٘نننٟ ِنننشع ثٌٕنننجػٛس أٚ ثٌٕنننضف ثٌنننٛسثعٟ  

 أ٠ؼجً.ٚثٌٕجصؼ ِٓ ؽ١ٓ ِضٕقٟ ِشصذؾ دجٌؾٕظ  صمش٠ذج ٚثٌّمضظش ػٍٝ ثٌشؽجي

 Y Chromosome Linkage in human                               فٍ اإلََبٌ   Yاالهرجبط ثكوويىٍىو 

, ٚ٘نزث  Yأشجسس دؼغ دسثعجس ثٌغالالس فنٟ ثإلٔغنجْ دٛؽنٛد ؽ١ٕنجس ِض١ّنضر ػٍنٝ ؽنضء ِنٓ وشِٚٛعنَٛ 

 زوٛس٠ننز. ٠ضٛلننغ دننأْ ٘ننزٖ ثٌؾ١ٕننجس صغنن١طش ػٍننٝ ثٌٛسثعننز ثٌ Xوشِٚٛعننَٛ  فننٟثٌؾننضء ال ٠ٛؽننذ ٌننٗ ؽننضء ِّجعننً 

Holandric inheritance ثٌنزوش )أٞ ِنٓ ثألح إٌنٝ ثٌٝ ثالدٕجء ثٌزوٛس ِٓ ثدجءُ٘ إٔٙج صٕضمً دظٛسر خجطز  ثر

ُّشؼشر    ثألرْ.ف١ظ ٠ىْٛ ّٔٛ ثٌشؼش ػٍٝ ثٌقجفز ثٌخجسؽ١ز ِٓ  Hairy pinnaثالدٓ ِذجششر( ِٚغجٌٙج ثألرْ ثٌ

 

 Sex-Influenced Dominance                                   انَُبكح انًزأصوح ثبنغٌُ                         

لذ صخضٍف ع١جدر ثأل١ٌالس دقجٌز ِضذج٠ٓ ثٌض٠ؾز فٟ ثٌؾٕغ١ٓ, ٠ٚطٍك ػٍٝ ٘زٖ ثٌظج٘شر ثٌغن١جدر ثٌّضنأعشر دنجٌؾٕظ,   

ثٌض٠ؾز فٟ ثٌؾٕغن١ٓ  ِٟضذج٠ٕ ١ز فٟ ثالفشثدؾ١ٕثٌٕٛثصؼ ثٌٚدزث صىْٛ ثٌظفجس ثٌّؼ١ٕز طفجس ِضأعشر دجٌؾٕظ. ٚصضأعش 

ثٌّغؤٌٚز ػنٓ ثٌمنشْٚ فنٟ دؼنغ عنالالس ثألغٕنجَ دظنٛسر فّغالً صغٍه ثٌؾ١ٕجس ثألٚصٛع١ِٛز  ثٌؾٕظ،دٙشِٛٔجس 
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صٛؽنذ ثٌمنشْٚ فنٟ ونال  Dorsetففنٟ عنالٌز أغٕنجَ دسٚعن١ش  ٚثألٔغ٠ٛنز.ِخضٍفز دٛؽٛد ٘شِٛٔجس ثٌؾٕظ ثٌزوش٠نز 

hثٌؾٕغ١ٓ ٠ٚىْٛ ؽ١ٓ ثٌمشْٚ دقجٌنز ِضّجعٍنز ثٌض٠ؾنز 
+
 h

+ 
٠ىنْٛ ونال ثٌؾٕغن١ٓ  Suffolk. ٚفنٟ عنالٌز ثٌغنفٌٛه 

ثٌٕجصؼ ِٓ صؼش٠خ ٘جص١ٓ ثٌغالٌض١ٓ , صىْٛ ثٌنزوٛس رثس لنشْٚ   F1. ٚفٟ  h hٌّٕؾ ثٌٛسثعٟ دذْٚ لشْٚ ٠ٚىْٛ ث

hمشْٚ. دّج أْ ثٌؾٕغ١ٓ ِضشجدٙجْ ٚسثع١جً ػذ٠ّز ثٌٚثإلٔجط 
+ 

h  ٓفؼ١ٍٗ ٠غٍه ثٌؾ١ ,h
+

وغجةذ فٟ ثٌزوٛس ِٚضٕقنٟ  

لنشْٚ إٌنٝ ٚثفنذ دنذْٚ لنشْٚ, د١ّٕنج رثس رونًٛس دٕغنذز عالعنز ٠ضُ ثٌقظٛي ػٍٝ  F2 ثٌؾ١ً ثٌغجٟٔ فٟ ثإلٔجط. ٚفٟ

 F2ٚفٟ  F1وجٔش ثإلٔجط دٕغذز عالعز دذْٚ لشْٚ إٌٝ ٚثفذ رثس لشْٚ. ٠ٕٚضؼ ثٌضؼش٠خ ثٌّضذجدي ٔفظ ثٌٕضجةؼ فٟ 

  دجٌؾٕظ.ِّج ٠ذي ػٍٝ أْ ٘زٖ ثٌظفز ١ٌغش ِشصذطز 

ٚصٛؽذ دؼغ ثٌظفجس دجإلٔغجْ وجٌظٍغ ّٚٔؾ ِؼ١ٓ ِٓ ثٌٕجط١ز ثٌذ١ؼجء ٚػذَ ٚؽٛد أعٕجْ ثٌشدجػ١جس ثٌؼ٠ٍٛز   

  ثٌٛسثع١ز.ّٚٔؾ خجص ِٓ ثٌضٛعغ فٟ ِفجطً ثألطجدغ ثٌضٟ صضذغ ٔفظ ثٌقجٌز 

 Sex-limited Gene Expression                                  رعجُو انغٍُ انًؾلك ثبنغٌُ                   

ونزٌه ٠ٕمنً ؽ١ٕنجس إٌنٝ ثٌزس٠نز ثٌضنٟ صٕنضؼ ّٔنؾ ظنج٘شٞ  خجطنز،لذ ٠ؼذش ؽٕظ ٚثفذ دظٛسر ِٕضظّز ػٓ طفز   

 دجٌؾٕظ.ٚصغّٝ ٘زٖ ثٌقجٌز دضؼذ١ش ثٌؾ١ٓ ثٌّقذد دجٌؾٕظ ثٌضٟ ٠ٕضؼ ػٕٙج طفجس ِقذدر  ث٢خش.ِخضٍف فٟ ثٌؾٕظ 

صؼذ١ش ثٌؾ١ٓ ثٌّقذد دجٌؾٕظ ٘ٛ إٔضجػ ثٌق١ٍخ فٟ ثألدمجس ٚثٌغذ١٠جس ثألخشٜ ثٌزٞ ٠ىْٛ ِقذدثً دجٌؾٕظ  ِٚغجي ػٍٝ

ٚصىننْٛ دؼنغ ثٌغ١ننشثْ دطٍننخ وذ١ننش ِننٓ لذننً ِشدننٟ ثألدمننجس  ثٌّٕجعننذز.ثٌّؾٙنض دجٌغننذد ثٌغذ١٠ننز ثٌٕج١ِننز ٚثٌٙشِٛٔننجس 

٘نزٖ ثٌغ١نشثْ  ذٚصؼن ثٌق١ٍنخ.ٔضنجػ ِنٓ ثؽنذثً  ػج١ٌنز ِغض٠ٛجسٚششوجس ثٌضٍم١ـ ثٌظٕجػٟ ألْ أِٙجصُٙ ٚدٕجصُٙ صّضٍه 

 ثٌق١ٍخ.رثس أ١ّ٘ز ِغً أ١ّ٘ز ثألدمجس فٟ ِٕج٘ؼ ثٔضخجح ثإلٔضجؽ١ز ثٌؼج١ٌز ِٓ 

 

و تعرزنا زيما  بق عةة اال تثناءات التق تردث زيها تؽيرات زق الن   المندلية عند درا ة موضعين جينين ا
 اكثر, ولم ي تطع مندل زق رينها وضع تف ير لها. 

ان  ةوك الجينات يمكن زهمه اذا ازترا انها مرتبة بشكل بطق  (1903)زق  Walter Sutton اقترحوقد 
عةة الكرومو ومات, كما انه ازترا ان عدد الجينات يفوق كثيرا عدد الكرومو ومات زق معظم الكا نات 

الرية, و ذا يعنق ان الجينات الموجودة زق الكرومو وم الوارد ال يمكن ان تتوزع بشكل م تال, أي انها تكون 
 (1906)زق  Bannetو  Batsonع بعضها وبذلك زهق تنتال بشكل وردة ارتباطية. وقد نشر كل من مرتبطة م

الول مرة مااال عن التوزيع ؼير الم تال زق نبات بازالء الز ور اذ اوضرا ان الجين الم وول عن لون 
بدأ التوزيع الرر )قانون االز ار والجين المردد لشكل ربو  الةااح ال ي ةكان زق انعزالهما  ةوكا يتطابق مع م

. اال ان  ذين البارثين لم يوزاا زق اعطاء تف ير لنتا جهما وزاا لمبدأ االرتباط اذ اقتررا نظرية مندل الثانق(
 تبادلية باط ة. 

وبعد الدرا ة الم تفيضة لبلرتباط تمكن عدد من البارثين الة راياة عدم وجود ارتباط مطةق, و ذا يعنق ان 
يدة تردث بين الجينات المرتبطة ب ب  ردوث العبور الوراثق. وان ن بة التركي  الجديدة تبتةفا التراكي  الجد

تبعا لةم ازة بين الجينات المرتبطة. أي انه كةما كانت الم ازة بين الجينين المرتبطين اكبر تزداد الن   الم وية 
ر زق عدد من الجينات تم التو ل الة برا ط لةتراكي  الجديدة. وبتجميع المعةومات البا ة باالرتباط التق توث

 Linkage and Crossing Over االهرجبط وانعجىه
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ارتباطية لةعديد من االنواع. وقد بينت  ذه البرا ط العبلقة بين كل جين وآبر عةة ا ا  الن   الم وية 
, وقد قام البارثون بالتو ل الة برا ط ارتباطية تف يةية لةدرو وزبل والذرة وبعا البكتريا لةعبور بينهما
 والفيرو ات. 

المثال االزتراضق االتق كيفية ا تبدام الن   الم وية لةعبور زق عمل برا ط الجينات عةة يبين 
 الكرومو ومات.

 ( كما يأتق: Two points)ناطتان  Dihybridاجريت ثبلث تضريبات لثنا ق الهجين

 a b / a b X A B / A B                  A B / a b                     F1                       

Test cross    A B / a b X a b / a b                    A and  B             6 %   Crossing over    

b c / b c X B C / B C                  B C / b c                       F1                                   

Test cross    B C / b c X b c / b c                    B   and  C           10 %    Crossing over 

a c / a c X A C / A C                  A C / a c                       F1                                   

Test cross    A C / a c X a c / a c                    A   and  C           15 %    Crossing over 

 الجينية باالعتماد عةة البيانات الناتجة عن التهجينات الثبلثة اعبله كما يأتق:يمكن ر م البريطة 

A     6    B    10    C 

 15  

التراكي  الجديدة. ويمكن الم ازات بين الجينات با تبدام تكرار و  ABCويمكن التوثق من ترتي  الجينات 
%( من 15% ( والم ازة بين الجينات الطرزية )10% + 6توضيح التناقا بين مجموع الم ازات الو طية )

(  Three points)ثبلث نااط Trihybridيمكن لنا وبا تبدام تضري  ثبلثق الهجين  ببلل تجار  ابرى.
 ردوث التناقا ال ابق.با تبدام تهجين وارد يتبع بتهجين ابتباري توضيح  ب  

a b c / a b c X A B C / A B C                 A B C / a b c     F1   

Test cross       A B C / a b c  X a b c / a b c                                                    

 لطرز المظهرٌةالعدد                           الطرز الوراثٌة                 ا   

  862                                A B C         االبوٌن نسل ٌشابه 

828                                    c a b                      

51                                   A b c                     A . B 

59                                  a B C       نسل ناتج عن عبور مفرد بٌن B  . C 

102                                A B c       نسل ناتج عن عبور مفرد بٌن B . C                    

88                                   a b C 

6                                    A b C      نسل ناتج عن عبور مزدوج بٌن B . c  وA . B 

1                                    a B c              
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وذلك  A . Cو  B . Cو    A . B بين لةعبور وبا تبدام بيانات التهجين االبتباري يمكننا ر ا  الن   الم وية
 بتجميع كل االزراد العبورية بين أي جينين وتا يم العدد عةة العدد الكةق لةن ل وكما يأتق:

A . B                                        51 + 59 + 6 + 4 / 2000 = 120 / 2000 = 6 %  

B . C                                     102 + 88 + 6 + 4 / 2000 = 200 / 2000 = 10 % 

A . C               51 + 59 + 102 + 88 + 2 (6 + 4) / 2000 = 320 / 2000 = 16 % 

% والتق ال تتفق مع 16(  ق A , Cلطرزية )بة الم وية لةعبور بين الجينات ا الن انن  ذه الر ابات ميبلرظ 
% التق تم الر ول عةيها من التهجين الثنا ق زق المثال ال ابق. زفق 15الن بة الم وية لةتراكي  الجديدة 

تعيين االزراد الناتجة عن العبور المزدوج, اذ ان مثل  ذه االزراد تكون مطاباة زق التهجين الثنا ق ال يمكن 
ة عةة تمييز الشكل المظهري لةطرز االبوية زق الن ل لذلك تجمع معها. اما التهجين الثبلثق زانه يعطينا الادر

وتعيين الن ل الناتج عن العبور المزدوج. زعند ر ابنا لةن بة الم وية لةتراكي  الجديدة بين الجينين الطرزيين 
(A, C من بيانات التهجين الثبلثق زان االزراد الناتجة عن العبور المزدوج يمكن مرة تا يمها كطرز ابوية )

 (  وؾ نجد ان:A, C)بالن بة ل 

 %15=  2000 / 300=   2000 / 88 + 102 + 59 + 51الن بة الم وية لةتراكي  الجديدة = 

 Coefficientويمكن ر ا  دليل ار ا ق اضازق من بيانات االرتباط بين ثبلث نااط ويدعة معامل التوازق 

of Coinicidence  مزدوج عةة العدد المعامل با مة العدد الراياق لبلزراد الناتجة عن العبور الويردد  ذا
المتوقع لبلزراد الناتجة عن العبور المزدوج. ويمكن ر ا  العدد المتوقع لبلزراد الناتجة عن العبور المزدوج 

با تبدام قاعدة االرتماالت لوقوع ردثين زق وقت وارد اذ تكون ارتمالية وقوعهما  وية م اوية لرا ل 
 ضر  ارتمالق وقوعهما بشكل منفرد.

%  يكون ارتمال ردوث العبور 10 و  B, C% وبين 6 و  A, Bدوث العبور المفرد بين والن ارتمال ر
و و  x 2000  =12 0.006وبضر   ذه الن بة زق العدد الكةق لةن ل  0.006( = x 0.1 0.06المزدوج )

 العدد المتوقع لبلزراد الناتجة عن العبور المزدوج. ونتيجة ذلك يكون:

 % 83.3 =  12 /10معامل التوازق = 

( عةة A, Bيعنق ان ردوث عبور مفرد زق منطاة ما ) Interferenceووجود بعا التعارا او التدابل  
( والعك   ريح, أي ان B, Cالكرومو وم يتعارا او يتدابل مع ردوث عبور مفرد زق منطاة مجاورة )

المنطاة المجاورة ( يتعارا او يتدابل مع ردوث عبور مفرد زق B, Cردوث عبور مفرد زق المنطاة )
(A,B زاذا كان معامل التوازق م اويا الة  فر زذلك يعنق وجود تعارا تام اما اذا كان معامل التوازق .)

 م اويا الة وارد  ريح زذلك يعنق عدم وجود أي تعارا او تدابل.

لتعارا يكون معامل التوازق اكبر من  فر واقل من وارد  ريح وذلك يعنق وجود بعا اوزق الدرو وزبل 
لكنه لي  تاما. وبذل زان اجراء تجربة عةة الدرو وزبل يتيح لنا عمل بريطة لةجينات عندما نأبذ باالبتبار 

 جين مع جين ابر زق  جين ثبلثق.

 

Quantitative Genetics 

عٍٙز ثٌضظ١ٕف ثٌٝ ِؾج١ِغ ِض١ّنضر ِنٓ  Qualitative trailsوجٔش ثٌظفجس ثٌّٕذ١ٌز ثٌىالع١ى١ز طفجس ٔٛػ١ز   

ثٌٝ ثٌظنفجس ثٌٕٛػ١نز  دجإلػجفز ٕجس.ؾ١ثع١ٕٓ ِٓ ثٌ أٚ ٚثفذ ثألّٔجؽ ثٌظج٘ش٠ز ٚٔضؾش ٘زٖ ثٌظفجس ِٓ صأع١ش ؽ١ٓ

٠ّٚىنٓ ثْ  .٠ضقىُ فٟ ظٙٛس٘ج ؽ١ٕنجس ِضؼنذدر ٠ٛؽذ ثٌىغ١ش ِٓ ثٌظفجس ثٌّّٙز فٟ ثٌٕذجصجس ٚثٌق١ٛثٔجس ٚثإلٔغجْ
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٠ّىٓ ل١جعٙج ٚثٌضؼذ١ش ػٕٙج دٛفذثس ل١جط ثٌّغجفز أٚ ثٌنٛصْ أٚ ثٌقؾنُ  Metricٓ ِضش٠ز صىْٛ فٟ ٚثفذ ِٓ ٔٛػ١

ٚف١ٙج  Threshold characteristicsِغً ثٌظفجس ثٌقذ٠ز  Meristic, ثٚ ِشعض١ز ِغضّشر ثخضالفجسٚدزث صشىً 

دّشع ِؼ١ٓ ثر ٠ٛؽذ ِؾّٛػض١ٓ فمؾ ّ٘ج   Susceptibilityثالعضؼذثد ٌالطجدز٠ّىٓ ص١١ّض ِؾّٛػض١ٓ فمؾ ِغً 

فنشغُ ثْ  .Thresholdػٕذِج ٠ضؾجٚص ٚؽٛد ثٌّغذخ ثٌّشػنٟ فنذ ثٌؼضذنز  ِؾّٛػز ِظجدز ٚثخشٜ غ١ش ِظجدز

ثٌظفز صظٙنش فنٟ ِؾّنٛػض١ٓ فمنؾ ثال ثْ ثالعنجط ثٌنٛسثعٟ ٌٙنج ٠ضٛعنطٗ ػنذد ِنٓ ثٌؾ١ٕنجس. ثِنج دجٌٕغنذز ٌٍظنفجس 

  Accumulativeجس فغجٌذنج ِنج ٠ىنْٛ فؼنً ٘نزٖ ثٌؾ١ٕنجس دطش٠منز صشثو١ّنز ثٌّضش٠ز ثٌضٟ ٠ضقىُ دٙج ػذد ِٓ ثٌؾ١ٕن

٠ٚىنْٛ ٌٍؼٛثِنً ثٌذ١ت١نز صنأع١شث ِؼ٠ٕٛنج فنٟ ظٙنٛس ثٌظنفز ِّنج ٠منٛد ثٌنٝ Additive ٠ٚىْٛ صأع١ش وً ؽ١ٓ ِؼجفج 

 ؽ١ٕنجس،فٟ ؽذ١ؼضٙج ٚصٕضؼ ِٓ فؼً ٚصفجػً ػذر  Quantitative trailsٚصىْٛ ٘زٖ ثٌظفجس و١ّز صذسػ ثٌظفز  

ِٚٓ ثألِغٍز ػٍٝ ثٌظفجس ثٌى١ّنز ٘نٟ ثٌظنفجس ثٌّّٙنز صسثػ١نجً  ثٌّخضٍفز.ٚوزٌه صضأعش ٘زٖ ثٌظفجس دؼٛثًِ ثٌذ١تز 

ِٚننٓ  ٚثٌذنن١غ.ثٌٕذننجس إٔضننجػ ثٌق١ٍننخ  فننجعٚثسصثٌقذننٛح  وئٔضننجػ ٚثٌق١ٛثٔننجس:فننٟ ثٌىغ١ننش ِننٓ ثٌٕذجصننجس  ٚثلضظننجد٠ج

 ثٌؾغُ.ثٌظفجس ثٌى١ّز فٟ ثألٔغجْ ٟ٘ ثٌمجِز ٚٚصْ 

 Ear Length in Maize                  اننهح انصفواء                                   طىل كىى 

 Tomَ ٚسثعننز ؽننٛي وننٛص ثٌننزسر ثٌظننفشثء دضؼننش٠خ ثٌظننٕف صننَٛ عّننخ  1913ػننجَ  Eastدسط ث٠غننش 

Thumb  ثٌظٕف دنالن ِىغن١ىجْ ِغ  ٍى 6.6 زىٍظٍى وي 8 - 5 ثًليلظ١ش ثٌىٛصBlack Mexican 

( ِضٛعنؾ دن١ٓ F1. ونجْ ؽنٛي و١نضثْ ثٌؾ١نً ثألٚي ) ٍيى 16.8 زىٍيظٍيى وي 21 -13ًيلي ثؽ٠ًٛ ثٌىنٛص 

 .  ٍى 12.1 زىٍظٍى وي  15-9يلي  وومثألد٠ٛٓ 

ٚونجْ ػنذد ل١ٍنً ِٕٙنج دمنذس ؽنٛي  ،(ٍيى  21-7ييلي واٍيع )( فئٔٙج دٍغنش F2أِج ؽٛي و١ضثْ ثٌؾ١ً ثٌغجٟٔ )

ٚػنذد وذ١نش ِٕٙنج  ثٌىنٛص،ٚػذد ل١ًٍ آخش ِٕٙج دمذس ؽنٛي و١نضثْ ثٌظنٕف ثٌط٠ٛنً  ثٌىٛص،و١ضثْ ثٌظٕف ثٌمظ١ش 

. إْ ٘نزٖ ثٌٕضنجةؼ ِنٓ ف١نظ ثألعنجط ِشنجدٙز ٍيى  12.9 ضٛعؾِضٛعطز ثٌطٛي دمذس ؽٛي و١ضثْ ثٌؾ١ً ثألٚي دّ

 .ثٌىٛص طٛيٌ دجٌٕغذز رٌىٓ فٟ ٘زٖ ثٌقجٌز ال ٠ّىٓ صظ١ٕف ثٌى١ضثْ ثٌٝ ِؾج١ِغ ِض١ّض ثٌقٕطز،ثٌٝ ٔضجةؼ ٌْٛ دزس 

ثال إْ ثٌض٠جدر فٟ ثإلخضالف فنٟ ثٌؾ١نً ثٌغنجٟٔ ِمجسٔنز دجٌؾ١نً ثألٚي ٠ّىنٓ صفغن١ش٘ج ػٍنٝ أعنجط ثٔؼنضثي ػنذد ِنٓ 

ونزٌه ٚ ثالدنجء٠ىنْٛ عنذخ ثإلخنضالف دن١ٓ و١نضثْ  ٌهصؾ١ّؼ١نز. ٚدنزثٌؾ١ٕجس ثٌضٟ صؤعش ػٍنٝ ؽنٛي ثٌىنٛص دظنٛسر 

)دغنذخ  زً ٚٚسثع١ زد١ت١ف١ىْٛ دجعذجح و١ضثْ ثٌؾ١ً ثٌغجٟٔ  , أِج عذخ ثإلخضالف د١ٓجثٌؾ١ً ثألٚي د١ت١و١ضثْ ٔذجصجس 

ثٌنٝ ثٌطنٛي  ٍيى 2.55إٔؼضثي ػذد ِٓ ثٌؾ١ٕجس ثٌضٟ لذسس دأسدؼز أصٚثػ ٚوً صٚػ ٠ٕضؼ صأع١ش ِضغجٚٞ دّمنذثس 

 ثألعجعٟ ِٓ ثٌىٛص( .

ٌْٛ ثٌذششر فنٟ ثإلٔغنجْ ٚؽنٛي أٚسثق ثٌضن٠ٛؼ فنٟ ثٌضذنغ ٚفؾنُ ثألسٔنخ ثٌضنٟ ِغً ٚصٛؽذ أِغٍز أخشٜ شجةؼز 

ألعجعن١جس ثٌّّٙنز فنٟ ػٍنُ ِفَٙٛ ثٌؾ١ٕجس ثٌّضؼنذدر ٌٍظنفجس ثٌى١ّنز أفنذ ث ذ٠ٚؼ ثٌّضؼذدر.صٛػـ فشػ١ز ثٌؾ١ٕجس 

ٌٚىٕٙنج صنؤعش ػٍنٝ  ػنجدرً، دجعنضماليٚصشصىض ٚسثعز ثٌظفجس ثٌى١ّز ػٍٝ ؽ١ٕجس وغ١نشر )ِضؼنذدر( ثٌّٕؼضٌنز  ثٌٛسثعز.
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ٚوً ؽن١ٓ ٠ٕنضؼ ؽنضء ِنٓ ثٌضنأع١ش ثٌىٍنٟ ٚال صٛؽنذ عن١جدر وجٍِنز دن١ٓ ثألٌن١الس  صؾ١ّؼ١ز،ثٌّٕؾ ثٌظج٘شٞ ٚدطش٠مز 

ٚصؤعش ػٛثًِ ثٌذ١تز ػٍٝ ثٌٕجصؼ ثٌٕٙجةٟ ٌٍظفجس ثٌى١ّز ٠ّٚىٓ ثٌضؼذ١ش ػٓ ثٌّٕؾ ثٌظج٘شٞ ٌٍظفز ثٌى١ّز دجٌّؼجدٌز 

  ثٌضج١ٌز:

 ثٌذ١تز(صأع١ش ×  صأع١ش ثٌؾ١ٕجسثٌذ١تز + )صأع١ش +  جسؾ١ٕثٌصأع١ش ثٌّٕؾ ثٌظج٘شٞ = 

 ثٌّؼجدٌز:ٚصظذـ  Variance ٌضذج٠ٚٓ٠ّىٓ ل١جط صأع١ش وً ؽضء ِٓ ثٌّؼجدٌز إفظجة١جً دٛثعطز ث

 ثٌذ١تز( , ٚدضؼذ١ش آخش :× )ثٌّٕؾ ثٌؾ١ٕٟ  صذج٠ٌٓذ١تز + ث صذج٠ٓثٌّٕؾ ثٌؾ١ٕٟ +  صذج٠ٌّٕٓؾ ثٌظج٘شٞ=  صذج٠ٓ

σ
2
p = σ

2
G + σ

2
E + σ

2
GE 

 خجطز. ظجة١زفأؽشق  دجعضؼّجيٚػٕذ دسثعز ٘زٖ ثٌظفجس ٠ؾخ فظً ثٌضأع١ش ثٌٛسثعٟ ػٓ ثٌضأع١ش ثٌذ١تٟ 

 

  Frequency Distribution                                                انزىىَع انزكواهٌ

 ثٌنٝ ثٌذ١جٔنجس ٌٍٛطنٛي دغنٌٙٛز٘ٛ ِؾّٛػز ِٓ ثٌذ١جٔجس ثٌضٟ صٛػغ دشىً ِٕظُ فٟ ؽذٚي دٙذف صٍخ١ض صٍنه   

ثصخجر ثٌمشثس دئؽشثء ِج ٚثٌؾذٚي ٘زث ٠شًّ ػٍٝ ػذد ِٓ ثٌفتنجس ثٌّضغنج٠ٚز ٠مجدنً ونً ِٕٙنج ثٌضىنشثس ثٌّٕجعنخ ِنٓ 

 .ثٌذ١جٔجس ف١ظ ٠ضُ فظش وً ثٌذ١جٔجس فٟ ثٌؾذٚي ٚثٌّؼشٚف دؾذٚي ثٌضٛص٠غ ثٌضىشثسٞ

 انُىعُخ:انجُبَبد  أوالً:

 ثالِضقجْٚثٌضمذ٠ش فٟ  ثالؽضّجػ١زثٌقجٌز  طفجس،ٟٚ٘ ثٌذ١جٔجس ثٌضٟ ال ٠ّىٓ ثٌضؼذ١ش ػٓ ِفشدثصٙج دأسلجَ ػذد٠ز ِغً 

 .ِّضجص( –ؽ١ذ ؽذثً  –ؽ١ذ  –ِمذٛي  –)سثعخ 

ٚصٛػغ صٍه ثٌذ١جٔجس فٟ ؽذثٚي صىشثس٠ز ٚرٌه دقظش ثٌظفجس ثٌضٟ ٌُ صشٍّٙج ٘زٖ ثٌذ١جٔجس ٚإ٠ؾجد ػذد ثٌّفشدثس 

 ثٌظفجس.ش ٌضٍه ثٌّٕجظ

 (:1يضبل )

 ؽجٌذجً ِٓ ثالِضقجْ ثٌٕٙجةٟ فٟ ثٌظف ثألٚي ثٌغجٔٛٞ ِٓ ثٌّذسعز 01صّغً ثٌذ١جٔجس ثٌضج١ٌز 

 ؽ١ذ ؽ١ذ ؽذثً  سثعخ ِّضجص ِّضجص ؽ١ذ ؽ١ذ

 ؽ١ذ ؽذثً  ِمذٛي سثعخ ؽ١ذ ؽذثً  ؽ١ذ ِمذٛي ؽ١ذ

 ِمذٛي ؽ١ذ ِمذٛي ؽ١ذ ؽ١ذ ؽذثً  ؽ١ذ ؽ١ذ

 ِّضجص ؽ١ذ سثعخ ؽ١ذ ؽذثً  ِّضجص ؽ١ذ ِّضجص

 ؽ١ذ ؽذثً  سثعخ ؽ١ذ ؽذثً  ؽ١ذ سثعخ سثعخ ِمذٛي

 ؽ١ذ ؽ١ذ ؽذثً  ؽ١ذ ؽذثُ  ؽ١ذ ؽ١ذ    
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 ٠ٍٟ:وّج  صىشثسٞٚعٛف ٔمَٛ دضفش٠غ صٍه ثٌذ١جٔجس فٟ ؽذٚي 

 ؽذٚي ثٌضفش٠غ

 ثٌضمذ٠ش ثٌؼالِجس ػذد ثٌطالح ثٌقجط١ٍٓ ػ١ٍٗ

 ِّضجص  5

 ؽ١ذ ؽذثً  8

 ؽ١ذ 16

 ِمذٛي 5

 سثعخ 6

 ثٌّؾّٛع   40

 

صمذ٠ش ِّضجص  ػٍٝٔؼغ ػالِز وٍّج ٚؽذٔج ثٌضمذ٠ش عُ ٔؾّغ ثٌؼالِجس فٟ ثٌؼّٛد ثٌغجٌظ فّغالُ ػذد ثٌطالح ثٌقجط١ٍٓ 

 ُ٘5 

 

 انزكواهٌ:انزىىَع 

 ثٌضجٌٟ:صٛص٠غ صىشثسٞ ٔأخز ثٌؼّٛد٠ٓ ثألٚي ٚثألخ١ش ِٓ ؽذٚي ثٌضفش٠غ ف١ظذـ ٌذ٠ٕج ثٌؾذٚي  ػٌٍٍٝقظٛي 

 (3ثٌضىشثسٞ )ثٌؾذٚي 

 ثٌضمذ٠ش ػذد ثٌطالح ثٌقجط١ٍٓ ػ١ٍٗ

 ِّضجص 5

 ؽ١ذ ؽذثً  8

 ؽ١ذ 16

 ِمذٛي 5

 سثعخ 6

 ثٌّؾّٛع 40

 

 انجُبَبد انكًُخ )انعلكَخ(صبَُبً: 

أٚ ثٌذخً .....  ثٌغٓ،ٟ٘ ثٌذ١جٔجس ثٌضٟ ٠ّىٓ ثٌضؼذ١ش ػٓ ِفشدثصٙج دم١ُ ػذد٠ز ِغً دسؽز ثٌطجٌخ فٟ ثإلِضقجْ أٚ 

 ٔٛػ١ٓ ِٓ ثٌذ١جٔجس ٔالفعٕٚ٘ج  ثٌخ.

٠شصفغ أٚ ٠ٕخفغ ِجسثً دىً  ّم١جطال صقٛٞ لفضثس ف أٞل١ّز  أ٠ّٚٞىٓ أْ صأخز   ثٌّغضّشر :ِغً دسؽز ثٌقشثسر - أ

 ثٌم١ُ .

 .3.23فال ٠ٛؽذ ِغالً  4أٚ  3 ثٌخِغً ػذد أفشثد ثألعشر ....   ثٌّضمطؼز : - ح
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 ّشثؽؼضُٙ ثٌّغضشفٝ:ٚفمج ٌ)دجٌغٕز( ٌغالع١ٓ ِش٠ؼجً  ٌٍؼّش الص١زآفئرث أخزٔج ِؾّٛػز ثٌذ١جٔجس  (2يضبل )

12    17    13    12    27    13 

18    22    27    18    22    20 

13    14    16    18    20    21 

27    22    23    20    21    12 

18    17    16    14    25    26 

 

 :انالىيخ نزكىٍَ علول انزىىَع انزكواهٌ ديب انقطىا

 ـ Intervals أوال: علك انفئبد ـ

فمذ طفز ثالخضظجس ٚخٍك فتجس خج١ٌز ِٓ فضفمذ دؼغ ثٌذ١جٔجس أٚ وذ١شر فض٠ؾخ أال ٠ىْٛ ػذد ثٌفتجس ل١ًٍ   

فتز ٠ّٚىٓ صطذ١ك  20،  5ثٌضىشثس ٌٚزث ٔٙضُ دّذٜ ثالخضالف د١ٓ ثٌذ١جٔجس ٌٍٛطٛي ٌؼذد ثٌفتجس ٚثٌزٞ ٠ضشثٚؿ د١ٓ 

 ثٌمجػذر

 n  =1  +3.322  ×1.4771  =1  +4.9  =5.9  ≈6  ٌـٛ 3.322+  1=  علك انفئبد   

 ـ Interval Width صبَُبً: طىل انفئخ )يلي انفئخ( ـ

 أٚ ػذد ثٌفتجس ثٌّمضشفز أٞ: 6 ػٍٝ ثٌذ١جٔجس(ثٌفشق د١ٓ أوذش ٚأطغش ل١ّز فٟ ) ثٌّذٜدمغّز  

  3ٔمشدٙج إٌٝ  2.5=  6÷  15=  6( ÷ 12 – 27= ) 6÷ أطغش ل١ّز(  –ل١ّز  )أوذش=  طىل انفئخ  

 ـ Interval Limits صبنضبً ؽلوك انفئبد ـ

 ( ٚثٌقذ ثألػٍٝ ٌٍفتز ثألٌٚٝ ٠ضقذد دم١ّز: 12ثٌقذ ثألدٔٝ ٌٍفتز ثألٌٚٝ ٠ضّغً دأطغش ل١ّز فٟ ثٌذ١جٔجس )

 14=  1 – 3+  12=  1 –ثٌقذ ثألدٔٝ + ؽٛي ثٌفتز 

ٔىْٛ ؽذٚي ٠ؼشف دؾذٚي ثٌضفش٠غ      Frequency Table رىىَع انزكواهاد نكم فئخ ـ -انزفوَػ  علول

٠ٚضىْٛ ِٓ عالعز أػّذر ٌٍفتجس ٚثٌؼالِجس ٚثٌضىشثس ٚطفٛف دؼذد ثٌفتجس ِغ ص٠جدر طف١ٓ ٠خضظجْ دجٌّؾّٛع 

 ١ٌٓ ّ٘ج:ٚثٌؼٕٛثْ ِٚٓ عُ ٔقزف ػّٛد ثٌؼالِجس ٌٍقظٛي ػٍٝ ؽذٚي ثٌضٛص٠غ ثٌضىشثسٞ ٚثٌؾذٚ

 ثٌضىشثس ثٌؼالِجس ثٌفتجس   ثٌضىشثس ثٌفتجس

12 – 14 8   12 – 14 /////  /// 8 

15 – 17 4   15 – 17 //// 4 

18 – 20 7   18 – 20 /////  // 7 

21 – 23 6   21 – 23 /////  / 6 

24 – 26 2   24 – 26 // 2 

27 – 29 3   27 – 29 /// 3 
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 30   ثٌّؾّٛع   30 ثٌّؾّٛع

 

 مُخ فٍ انًقزجو:ُايضهخ رطج

 ؽٛي و١ضثْ ثٌزسر ثٌظفشثء.1. 

 ػ١ٕز ػشٛثة١ز ِٓ ثٌطالح. ٚصْ(ؽٛي )ثٚ 2 .

 

 لُبً انجُبَبد

 X دجٌّضٛعؾ ثٌقغجدٟ: ٠ؼذش ػٓ ثٌم١ّز ثٌّظٙش٠ز ثٌّضٛعطز ٌظفز ِٛصػز صٛص٠ؼجً ِؼضذالً انًزىٍظ انؾَبثٍ

 : Nٚ٘ٛ ػذجسر ػٓ ِؾّٛع ثٌم١جعجس ثٌفشد٠ز ِمغّج ػٍٝ ػذد ثالفشثد  X-barٚصمشأ ثوظ فضقز ثٚ 

          

 
=X 

 ال ٠ىفٟفجْ ِؼشفز ثٌم١ّز ثٌّظٙش٠ز ثٌّضٛعطز  ٔفغٙج ٌؼش١شص١ٓثٌظفز ثٌى١ّز  ػٕذ ِمجسٔز:لُبً االفزالفبد

ٌزٌه ٠ؾخ ِؼشفز  ثٌؼش١شص١ٓ وٍضجٌّؼشفز ثالخضالف د١ٓ ثٌؼش١شص١ٓ الْ ثٌم١ّز ثٌّضٛعطز لذ صىْٛ ِضشجدٙز فٟ 

ِٓ وً ل١جط فشدٞ  ٠Xضُ ؽشؿ ِضٛعؾ فغجح ثٌؼ١ٕز  ٌٚقغجدٗ standard division (S)ثالٔقشثف ثٌم١جعٟ 

xi  عُ ٠شدغ ثالٔقشثف(xi - x)
2 

.عُ ٠ضُ ؽّغ ِشدغ ثالٔقشثف ٌؾ١ّغ ثفشثد ثٌؼ١ٕز ٠ٚمغُ ػٍٝ ػذد ثالفشثد ٔجلض  

 ثٌم١ّز. ٚثفذ. عُ ٠ضُ ثخز ثٌؾزس ثٌضشد١ؼٟ ٌٙزٖ

 14ٚ15ٚعُ ٚفٟ ثٌغج١ٔز   21ٚ  20ٚ  19ٚ 18ٚ  17ػش١شصجْ ِٓ ثٌمّـ دٍغ ثؽٛثي ثٌؼ١ذثْ فٟ ثفذّ٘ج  يضبل:

 ِؼذي ثالٔقشثف ثٌم١جعٟ ٌىٍضج ثٌؼش١شص١ٓ : فّج ٘ٛ   24ٚ  23ٚ 22 21ٚ  20ٚ  19ٚ  ٚ 18 17ٚ  ٚ 16

   19= 5 \  21+ 20 +19  + 18  + 17ثٌّضٛعؾ ثٌقغجدٟ ٌٍؼش١شر ثالٌٚٝ =

 \ 24 +23  +22  +21  +20  +19  + 18+17  +16  + 15 +14ثٌّضٛعؾ ثٌقغجدٟ ٌٍؼش١شر ثٌغج١ٔز = 

11= 19 
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(xi-x)
2 

xi-x xi 

4 -2  17 

1 -1  18 

0 0 19 

1 1 20 

4 2 21 

10 0  95= ∑ 

  S
2 
=

 (    ) 

   
 

     = 
  

 
 = 2.5      S=1.58 

 3.316ثِنج ثالٔقنشثف ثٌم١جعنٟ ٌٍؼشن١شر ثٌغنجٟٔ فٙنٛ  1.58ٌٍؼش١شر ثالٌٚٝ ٘نٛ    ثالٔقشثف ثٌم١جع٠ٟؼٕٟ رٌه ثْ 

 صغ١ش ثٌذ١جٔجس ثٌّذخٍز ثٌخجطز دجٌؼش١شر ثٌغج١ٔز. ثٌغجدمز ِغٚصُ ثٌقظٛي ػ١ٍز دٕفظ ثٌخطٛثس 

عٍغنٟ ثٌؼشن١شر  د١ّٕنج  0.20= 1.58+ 19ٚ 17.42=1.57 -19 ثٞ ثْ عٍغٟ ثٌؼش١شر ثالٌٚٝ صمنغ ػنّٓ ثٌم١ّضن١ٓ 

٠ّٚىٓ صٛػن١ـ ثٌٕضنجةؼ دشعنُ ثٌشنىً  .22.316=3.316 +19ٚ  15.632=  3.316-19غج١ٔز صمغ د١ٓ ثٌم١ّض١ٓثٌ

 ثٌٙغضٛوشثِٟ ٌٍؼش١شص١ٓ.

 

 

 

 

 

 

 

 


