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أنظمة تحدید الجنس•

Diploid organismsالكائنات ثنائیة المجموعة الكروموسومیة: اوال•

أول من الحظ اختالفات بین كروموسومات الجنسین  Henkingااللماني •
-Xوجد كروموسوم زائد  • body 
•Mc Clung )١٩٠٢ (Steven and Wilson (1905) and 
عبارة عن كروموسوم وبذلك إستبدل لفظ جسم   Xأدركو أن الجسم •

 ٢٣كروموسوم مقابل  ٢٤أنثى الجراد تحتوى على . Xبكروموسوم 
   .كروموسوم فى الذكر



بإستخدام نظریة اإلختالف فى الكروموسومات لتحدید الجنس •
:أمكن تقسیمھا الى ثالث أنظمة

– XXالنظام   -١ • XO : الجراد والصراصیر
 Homogametic sexاالناث ھي الجنس المتماثل الجامیطات •

  (XX)ذات تركیب 
و تركیبھا  Heterogametic sexالذكور متباینة الجامیطات •

XO) (  الحتوائھا علي كروموسومX ولیس بھا  .واحد
   Yكروموسوم 
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-XXالنظام  -٢  XY:
:ھذا النظام في االنسان والدروسوفیال وفیھ یوجد    



والذكورغیر متماثل   (XX)االناث ھي الجنس المتماثل الجامیطات ذات تركیب §
 (XY)الجامیطات وبتركیب 

. Xیختلف شكال وحجما عن كروموسوم  Yكروموسوم §
§The Human X and Y Chromosomes



الطیور والدواجن وبعض الفراشات واألسماك : ZZ-ZWنظام  -٣ §

 (ZZ)الذكور ھي الجنس المتماثل الجامیطات وتركیبھا §
 (ZW)االناث غیر متماثلة الجامیطات وتركیبھا §

 Monoploid organismsالكائنات أحادیة المجموعة الكروموسومیة : ثانیا§
نبات حشیشة الكبد§
النباتات التي تتكاثر جنسیا وبھا ظاھرة تبادل االجیال فیھا طور أحادي ھو §

یلیھ طور ثنائي یحدث التكاثر . الطور الجامیطي یحدث التكاثر فیھ جنسیا 
. فیھ خضریا یعرف بالطور البوغي 

في نھایة الطور البوغي یحدث االنقسام االختزالي وینعزل §
وتحمل االخریان  Xوتحمل خلیتان كروموسوم  Y,Xكروموسوما
  Yوالذكور   Xوعلیھ فان ھذه الكائنات تكون االناث    Yكروموسوم

. XYویكون الطور البوغي الالجنسي 



:تحدید الجنس تحت النظام الكروموسومي•
: Drosophilaتحدید الجنس في الدروسوفیال :أوال•
:توجد عدة عوامل لتحدید الجنس •
: Xعدم االنفصال االولي لكروموسومي  - ١•
    XX      (XX),(O)یحدث عدم االنفصال االولي في االناث •
             XY              (XY) ,  (O) in Meiosis  Iفي الذكور •

اناث قرمزیة   xذكور حمراء                   
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                 vY½       :        +v½            F1:
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Abnormalities in chromosome number 
result from non-disjunction
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 :الحشرات متعددة المجموعة -٤ §
 ,  (4n)درس الحشرات ثالثیة المجموعة  Bridgesالعالم §

(3n)
: Bridgesلتعیین الجنس ل  Genic balanceنظریة §
.لكل فرد امكانیة الذكورة واالنوثة في تركیبة الوراثي -١§
.الجنس یتحدد باختالف التوازن الجیني §
في الدروسوفیال تحمل جینات تجعل الفرد    Xكروموسومات §

یتجھ نحو االنوثة بینما تحمل الكروموسومات الجسدیة جینات  
.تجعل الفرد یتجھ نحو الذكورة

الي الكروموسومات   Xالجنس یتحدد بنسبة كروموسومات §
.الجسدیة



تحدید الجنس الكروموسومي في الدروسوفیال
عدد مجامیع   X/Aنسبةالجنس الناتج     

الكروموسومات 
االجسمیة

عدد 
كروموسومات 

X

أنثي فائقة
 (3n)أنثي ثالثیة فائقة 

 (4n)أنثي رباعیة 
 (2n)أنثي ثنائیة 

بین جنسیة رباعیة 
بین جنسیة ثالثیة

(2n)ذكر 
 (3n)ذكر فائق ثالثي 

(4n)ذكر فائق رباعي 

1.50   
1.33   
1.00      
1.00   
0.75   
0.67   
0.50   
0.33   
0.25   

2      
3      
4      
2      
4      
3      
2      
3      
4      

3     
4     
4     
2     
3     
2     
1     
1     
1     



.العالقة بین الحشرات البین جنسیة و البیئة -٥•
الجین المحور -٦•
األفراد الموزایكیة أو الخلیطة جنسیا -٧•
 Lymantria  disparتحدید الجنس في حشرة : ثانیا•
Hetergametic sex (ZW)االناث •
 Homogagametic sex (ZZ)الذكور •
:تحدید الجنس في الحیوانات المستأنسة: ثالثا•
                     XYالذكر •
                      XXاألنثي •
: Sex ratioالنسبة الجنسیة •



    Twinsالتوائم•
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