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● انتقال مورثتين مرتبطتين وأهمية التخليط الضمصبغي في تنوع األجيال 

الجيل 

 

تزاوج بين ساللتين من ذبابــة الخل: ساللــــــة متوحشة تتميز 

بلون رمادي +b وأجنحة طويلة +vg وساللة طافرة ذات لون 

أسود b وأجنحة أثرية vg وحصل على جيل F1  مكـــون من 

ذباب ذو مظهر خارجي متوحش. 

أجنحة طويلة 
وجسم رمادي 

أجنحة طويلة 
وجسم رمادي 

أجنحة طويلة 
وجسم أسود 

أجنحة طويلة 
وجسم رمادي 

أجنحة طويلة 
وجسم رمادي 

أجنحة أثرية 
وجسم أسود 

أجنحة أثرية 
وجسم أسود 

أجنحة أثرية 
وجسم رمادي 

أجنحة أثرية 
وجسم أسود 

أجنحة أثرية 
وجسم أسود 

(     أو     ) 

(     أو     ) 

(     أو     ) 

 

ثنائي التنحي هجينة هجين  ثنائية التنحي 

 494 502 415 400 90 85

 

● الخريطة العاملية 

1. ماذا تستنتاج من نتائج التزاوج األول ؟ 
2. أحسب النسب المئوية للمظاهر الخارجية ألفراد الجيل F2 ( التزاوج الثاني ) واستخلص كيفية تموضع المورثتين المدروستيـن على   

     الصبغيات. معلال إجابتك. 
3. أحسب النسب المئوية للمظاهر الخارجية األبوية والمظاهر الخاجية الجديدة التركيب ألفراد الجيل F'2  (التزاوج الثالث)  واعــط تفسيرا  

 .F'2 و أفراد الجيل  F2 إلختالف نسب المظاهر الخارجية بين أفراد الجيل     
4. بعد تمثيل الظاهرة المسؤولة عن المظاهر الجديدة التركيب عند أنثى ذبابة الخل بواسطة رسوم تخطيطية، اعط التفسير الصبغي لنتائج   

     التزاوج الثالث. 

 

خريطة عاملية مبسطة للصبغي   عند ذبابة الخل 2 

زباني عادية 

زباني قصيرة 

 
جسم رمادي 

جسم أسود 

عيون حمراء 
أجنحة طويلة 

أجنحة أثرية 

عيون حمراء 

عيون أرجوانية  عيون بنية 
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الحظ Morgan  أن نسبة التركيبـــــات الوراثيـــــة 
الجديدة الناتجة عن ظاهرة العبور تبقى دائمـــا ثابتة 
وتختلف من زوج مورثة ألخــــــرى ومنه توصــل 
إلى أن هناك عالقة بين نسبة التركيبــــات الجديــدة 
والمسافة الفاصلة بين المــــورثتين على الصبغـــي: 
فكلما كانت نسبة التركيبـــات الجديدة مرتفعـــة كلما 
كانت المسافة بين المورثتين كبيرة والعكس صحيح. 
استثمــــر Sturtevant (تلميذ Morgan ) هــــــذه 
المعطيات وحدد وحدة قياس للمسافة بين المورثـات 
سماها centiMorgan: cMg حيث ان:                   

 
 
 

اعتمـادا على تزاوجات مختلفة مكن قياس المسافات 
بين المورثات من إنجاز الخريطة العامــلية التـــــي 

تمثل مواقع المورثات على مختلف الصبغيات. 

 1cMg =                                1% من التركيبات الجديدة

جسم رمــــادي 
وأجنحة طويلة 

جسم أســـــود 
واجنحة أثرية 

جسم رمـــادي 
وأجنحة طويلة 

[ b+ vg+ ] 

[ b+ vg+ ] [ b+ vg+ ] 

[ b+ vg+ ] 

[ b vg ] 

[ b vg ] [ b vg ] 

5. أحسب المسافة بين مورثة لون الجسم وشكل األجنحة عند ذبابة الخل ثم مثل الخريطة العاملية. 

Carte factorielle 
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الوثيقة 1 
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التزاوج األول: 

التزاوج الثالث:  التزاوج الثاني: 

الوثيقة 2 

القوانين اإلحصائية إلنتقال الصفات الوراثية عند ثنائيات الصيغة الصبغية 4 
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