
  عدم تقارن 

crosscriss مدت زيادي است كه به عنوان الگوي         Xلگوي وابسته به    ا در وراثت شناخته مي شود     −

 به پسرانش منتقـل مـي   اچون در آن پدر صفات خود را به دختر به ارث مي رساند كه به نوبه خود او صفات ر            

اين مطلب كه پدر يك صفت خاص را دارد يـا مـادر در چگـونگي بـروز و                   كند به عبارتي در اين گونه وراثت        

فراواني آن صفت در فرزندان تاثير مي گذارد و مثل صفات آتوزومي نمي توان جاي صفت را در مادر يـا پـدر                    

 نشان داده شده است در اين شكل يك مگس ماده كه چشم سـفيد دارد بـا     2جابجا كرد اين مطلب در شكل       

رها چشم رمز آميزش داده شده در بين زاده ها در نسل اول همه ماده ها چشم قرمز و تمامي نمگس نر چشم ق

 دارند اين نتيجه را با نتيجه اي كه از          از هر جنس در بين زاده ها چشم سفيد        % 50سفيد دارند و در نسل دوم       

ن داده شـد   با يك مگس ماده ي چشم قرمز بوچود امـد و در شـكل نـشا             آميزش يك مگس نر چشم سفيد       

مقايسه كنيد اين عدم تقارن پيوستگي ژنتيكي صفات وابـسته بـه جـنس را نـشان مـي دهـد كـه الگـوي                    

crosscriss   .تاييد مي كند−

  

  )1شكل (



 

  1معكوس آميزش هاي شكل : زير نويس  : 2شكل 



  

  

ن طـور كـه قـبالً       شكل زير الگوي توارث يك صفت وابسته به جنس را در مرغ نشان مي دهد كه هما                

اسـت  Zژن پرهاي زينتي بسته يك ژن وابسته به . استogametichomتوضيح داده شده در آن جاندار نر   

كه نسبت به آلل پرهاي نابسته غالب است اگر ما جاي صفت پرهاي نابسته را با چشم سفيد و مگس سركه ي                     

كنيم به همان نتيجه ي شكل مي رسيم كه البته در آن شكل جنس ماده اسـت كـه   عوض ) ماده ( نر را با مرغ   

cHomogametiاست.  

  



   :زيرشكل 

  

  توارث صفت پرهاي زينتي بسته در مرغ

  

)در مگس سركه شش جايگاه      Yروي كروموزوم    )locus نـدار نـر    براي زايامانـدن جا     كه شناخته شده

در مگـس سـركه   Yت اوليه عمل مي كنند در كنار آن كروموزوم        سيالزامي است اين ژن ها فقط در اسپرماتو       

 دارد  در حالت هموزيگـوت مغلـوب باعـث كوتـاه شـدن          locusbobbedجايگاه هاي شبه آتوزومي به نام       



bristle       مي شوند اين جايگاه در كروموزومXY,      نتيجـه هـاي آميـزش هـاي         4 و 3وجود دارد شكل هـاي 

نشان داده شده است در هر دو bb مي باشد كه اين آلل در آن به صورت bobbedمعكوس شامل مگس هاي    

اين صفت را دارند در يك آميزش اين مگس ها نر و در يك آميـزش ديگـر                  2F مورد يك چهارم از نسل دوم     

  .ماده اند

  

   : 3شكل 

  

  

   در مگس سركهlocus bobbedالگوي توارث: زير نويس 

  



  :4شكل 

  

  معكوس آميزش شكل قبل

  

  :سيت صفات تحت تاثير جنسيت و محدود به جن

)صفات محدود به جنس      )LimitedSex صفاتي هستند كه فقط در يك جنس خاص از يك جانـدار            −

در زنان تشكيل سينه و تخمـدان جـزء صـفات    . بروز مي كند با اين كه هر دو جنس ژن مربوط به آن را دارند       

به جنس مردان است يـا      محدود به جنس است همچنين ايجاد موهاي روي بدن و توليد اسپرم صفات محدود               

صفاتي مانند ايجاد شاخ در بسياري از گونه هاي گوسفندان و چهارپايان توليد شير در پستانداران هـر كـدام        



فقط در يك جنس ظاهر مي شوند اما صفات تحت تاثير جنس در هر دو جنس تشكيل مي شوند امـا در يـك            

 انسان بيشتر در مردها بروز مي  درودرسز بلوغ  جنس خاص بيشتر از جنس ديگر بروز مي كنند مثالً تاسي يا           

اين صفات با آلل هايي كنترل مي شوند كه به نظر ) با فراواني كمتر ( كند اما گاهي هم در زن ها ديده مي شود        

  .مي رسد در مردان غالب و در زنان مغلوب هستند

جنسي مردانـه  هورمون  صفت تاسي معموالً به صورت كم مويي در زنان بروز مي كند و تستسترون كه                

  .است براي بروز كامل آن مورد نياز است

 


