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ل دارد که یکی را لهر فرد براي هر صفت دو آ) قانون تفکیک ژنها ( قانون اول
ل ها هنگام گامت لاین جفت آ. از پدر و دیگري را از مادر به ارث برده است

جنسیت در به و  روند گامت می دام به یک ــدا شده و هر کـزایی از هم ج
  . دنی ندارـــارث رسیدن آنها هیچ دخالت

  

  : ) جور شدن مستقل ژن ها (  قانون –قانون دوم 
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صفات مستقل از هم به ارث می رسند و به ارث رسیدن یک صفت ربطی در 
 که ندارد که ندارد ندارد که ندارد   و  .به ارث رسیدن صفت دیگر ندارد

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

یعنی بر روي کروموزوم هاي مختلف . مندلی مستقل بودند) ژن ( صفات *    
  . قرار داشتند

 .کروموزوم دیگر قرار داشت روي ژن رنگ گلبرگ و ژن رنگ دانه روي یک کروموزوممثالً *   

  

  

  

  

  :وزوم را ژن هاي پیوسته گویند که ــدو یا چند ژن بر روي یک کروم*  

 .دل تبعیت نمی کندـمناز قوانین     

  

  

  :عالئم ، مفاهیم و اصطالحات

کنترل کننده یک صفت روي کروموزوم هاي همولوگ قرار گرفته  للجفت آ* 
 .و ترتیب ژن ها بر روي کروموزوم هاي همولوگ یکسان است

 

 

 

 

A  A  B  B  

 

B  B  

A  A  

www.konkur.in

forum.konkur.in



  

  

  

ل به ژن هایی گفته می شود که بر روي کروموزوم هاي همولوگ لژن هاي ا* 
مکان هاي مشابهی را اشغال کرده و در بروز یک صفت خاص با هم دخالت 

 B و B و همچنین A و  Aمثالً در شکل . دارند

ژن رنگ گلبرگ نخود .  به حالت هاي مختلف یک ژن گفته می شودآلل* 
 )a(سفید  و یا) A(فرنگی ، یا ارغوانی است 

صورت به فرد ژن هاي الل ممکن است از یک نوع باشند که در این *  
یکی نباشند به فرد  و اگر ژن هاي الل A و Aمانند . هموزیگوت گویند

  b و Bند مانند هتروزیگوت گوی

 
 
 
 
 
 
 
 

قابل مشاهده است فنوتیپ و  چیزي که اهري یک صفت یعنیظبه بروز * 
 .به ساختار ژنتیکی فرد ژنوتیپ گویند

 .کنیمبراي نشان دادن ژنوتیپ یک صفت از حروف التین استفاده می * 

  
A A A A 

B B b b 
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ل سبه صفاتی که در نسل اول ظاهر می شوند غالب و به صفاتی که در ن* 
مثالً رنگ گل ارغوانی در . اول خودشان را نشان نمی دهند مغلوب گویند
 .نخود فرنگی غالب و رنگ سفید آن مغلوب است

حروف بزرگ التین نشان دهنده غالب بودن و حروف کوچک نشان دهنده * 
 . مغلوب استa و A غالب.الً مث. مغلوب بودن است

  می گویند » ژنوتیپ « کال در بحث ژنتیک به نوع ژنها یا به عبارتی به نحوه آرایش ژنها  * 

            AA          Aa)     پی داره ؟؟ــــــــــــــبه به این ژن چه تی( 

BBCcDD    

  اگر دقت بفرمایید ژنوتیپ را با حروف التینی نشان می دهیم

 :به پیام و نتیجه اي ژنها که در افراد به صورت صفت ظاهر می شود  و 
   .    گویندفنوتیپ

   فارسی نشان می دهیم حروفاگر دقت بفرمایید فنوتیپ را با 

 

 

 

 

  دانش آموز   ... گروه خونی  – چشم آبی – ساقه بلند –مثال رنگ سیاه 
  زرنگ 
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  : رابطه غالب و مغلوب 

وا باشد کدومیک می تواند زور بگویید مثال   دعa   و  Aوقتی بین دو ژن 
   بزرگ است Aبرنده همان 

   AA     )    A  فنوتیپ خود را نشان می دهد یعنی حرفش رو میگه  (  

Aa              ) باز در اینجاA  بزرگ حرفشو می گه و خودشه نشون می ده (  
aa  )    متاسفانه در اینجا چونAرف  وجود ندارد مجبورا باید حa  را قبول کنیم ( 

 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

  .  باشد  خالص صفت مغلوب زمانی خود را نشان می دهد که:     نتیجه 

  

www.konkur.in

forum.konkur.in



  هموزیگوت   خالص     می گویند) aa یا  AA( اگر آرایش ژنها یکسان باشد 

 

   )Aa( فرق فوکوله برره میگن ناخالص اگر آرایش ژنها یکسان نباشد و      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گروه این می باشد از روي ............. نی  نوزادي داراي گروه خو– 1سوال 
 خونی می توان فورا ژنوتیپ آنرا حدس زد ؟

www.konkur.in

forum.konkur.in



  AB      یا     O گروه خونی      :       جواب 

 رنگ سفید را کنترل کند تمامی a رنگ ارغوانی و Aاگر ژن فرنگی  در نخود – 2سوال 
  انواع ژنوتیپ ها و فنوتیپ ها را بنویسید ؟ 

  

  

AA لص  ارغوانی               خاAaغوانی                       ناخالص ار      aa     خالص سفید   

              

              فنوتیپ مغلوب سفید      )           ارغوانی ( فنوتیپ غالب   

   کروموزومی براي ظاهر شدن یک صفت وجود  دو  الل   2nدر یوکاریوتهاي   ***     
    ***الزم است 
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 ژنوتیپ ها – نخود فرنگی ارغوانی با سفید آمیزش داده ایم در نسل اول – 3سوال 
  فنوتیپ ها و احتماالت را پیدا کنید ؟ 

              

        A          A              ارغوانی ناخالصند %)  100(          در نسل اول تماما 

                                                                                                      Aa       Aa                   a  

               Aa      Aa   ؟      در مسئله باال بی زحمت نسل دوم را حساب کنید – 4

a                                                                                                                                    

                                     آنها ارغوانی                                                                                       % 75   یعنی ¾

                                                                                                    

     آنها سفید % 25   یعنی ¼

  

                                                                                                                           a           A  
                                                                                                                                                                                               

        

                                                                    %50نصف ناخالص  %              50نصف خالص 
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  .  سریعتر و راحت تر یاد می گیرید خیلی.............به جان با استفاده از مربع پانت 

             بلکه احتمال  و نوع زاده ها را نشون می ده      مربع پانت تعداد فرزندان را نشون نمی ده
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  آزمایش * 

        ح شر      دوستانقانون دوم مندل خان را می دانید ؟؟؟؟؟    اگه نمی دانید       ?????   
   : کنید       گوش       من          پریشانی 

 است اگر سکه بعدي را نیز ½اگه یه سکه را پرتاب کنیم احتمال اینکه شیر یا خط برابر 
احتمال یک سکه چه شیر ..... اما اما اما . پرتاب کنیم همین احتمال ناقابل وجود دارد 

  % %%بیاید چه خط هیچ ربطی به سکه دیگر ندارد 

صفات موجودات نیز چنین است مثال موي مجعد صفتی مستقل است که خودش با هر 
احتمالی که بخواهد می آید و صفت بعدي یعنی رنگ چشم را  در نظر بگیریم این  صفت 
نیز خودش به تنهایی و مستقل بروز می کند اما اما اما اگر باهم در نظر بگیریم باید نتیجه 

  ضرب کنیم به این می گن قانون اصل مستقل جور شدن ژنهانهایی هر کدام را در هم 

  ) قانون دوم مندل ( 

        براي همه دانش شخــصا   یک    شکل    ابتــــکاريبا توجه به این قانون بنده      
  :اموزا ن می گم ببینید 
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ا دقت کنید احتماالت درون لوله ها هیچ کدام  به همدیگر ربطی ندارند اما ، ام
 به آن نگاه می کنیم باید اعداد و احتماالت درون لوله ها را در  همزمان وقتی 

  .نهایت به هم ضرب کنیم 

 نمیشود این طرح کامال ابتکاري است و در هیچ کتاب   ژنتیک کشوري یافت ( 
 ) گشته ایم ما   

( ا باهم مقایسه و بررسی کردیم با توجه به مطالب باال هر وقت دو پیشامد مستقل ر
 و یا  حتی چندین پشامد را باز از روش باال باید تک تک احتماالت ) دي هیبریدي 

  را در مربع پانت جداگانه  بیابیم و در نهایت جواب هاي نهایی را به هم ضرب کنیم
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  :حل مسائل مربوط به احتماالت

 

  :احتمال وقوع یک پیشامد برابر است با

  :براي حل مسائل احتماالت ابتدا باید دو اصل زیر را بدانیم

 نتیجه حاصل از یک بار آزمایش در یک پیشامد تصادفی ، تاثیري در :1ل اص
  .نتایج حاصله از آزمایش هاي بعدي همان پیشامد ندارد

ر زایمان دهم دختر د اینکه احتمال.  بار زایمان دختر آورده است9مادري در : سوال

  ؟آورد چقدر است

ه پیوندد برابر شانس اینکه دو پیشامد مستقل همزمان به وقوع ب: 2اصل 
  .ضرب احتمال وقوع هر یک از آنها به تنهایی حاصل است با

 دو مادر براي اینکه به طور همزمان در زایمان هر کدام یک دختر بیاورند چقدر :سوال
  است؟
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  احتمال اینک زن و شوهري دو دختر داشته باشند چقدر است؟: سوال

  

  تر داشته باشند چقدر است؟احتمال اینکه زن و شوهري یک پسر و یک دخ: سوال

  

  

  

  

 نوشته و درون جعبه اي می تاس 32حروف الفباي فارسی را روي : سوال
  .وریمآ از آن بیرون می تاسریزیم سپس به طور تصادفی سه 

  

  :صفات مندلی تبعیت نمی کندمهمترین الگوهایی که از 

. این چند ژن ممکن است. تاثیر چند ژن قرار دارندکه تحت  صفاتی: صفات چند ژنی
همگی در یک کروموزوم قرار داشته باشند و یا در کروموزوم هاي مختلف پراکنده 

  ن در ژهر . باشند
  

ل مثل رنگ چشم ، مو ، پوست و طو. تعیین فنوتیپ فرد سهم و اثر خاصی دارند
 قد و وزن
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در رابطه غالب مغلوبی مندلی فرد هتروزیگوت داراي فنوتیپی : غالبیت ناقص
مشابه فرد هموزیگوت غالب است ولی در غالبیت ناقص فرد هتروزیگوت فنوتیپی 

 مثل رنگ گل در گل میمونی ، گیاه الله عباسی و .خواهد داشت حد وسط والدین
 .وراثت حالت موي انسان

 ی رنگ سفید ــیاه الله عباسی با رنگ گل قرمز و خالص با گیاه الله عباسگ   :سوال
ژنوتیپ و فنوتیپ ها و خالص آمیزش داده ایم نسبت ژنوتیپی و فنوتیپی و انواع 

  محاسبه کنید؟را در 
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. موي صاف و خالص با زنی با موي مجعد و خالص ازدواج کرد مردي با: سوال
با فرض ( که نوه اي پسر و با موي موج دار داشته باشد چقدر است؟ احتمال این

  )اینکه پسر این زوج با دختري مشابه ژنوتیپش ازدواج کند

  

از آمیزش گاو مو قرمز تیره خالص با گاو موي سفید خالص احتمال اینکه در : سوال
  نسل دوم نري با رنگ موي قرمز روشن متولد شود چقدر است؟

 

  

 .رگاه دو الل همراه با هم ظاهر شونده: توانی هم

   

  طرحی براي رابطه غالبی و مغلوبی بین آلل هاي سه گا نه گروه خونی

از نوع هم توان   این طرح نشان می دهد که رابطه بین           و            
  هستند اما هر دو بر          غالبند

 گروه خونی انسان نیز رابطه همتوانی وجود  و بین الل هاي : سوال
  .دارد

 بعضی ژن ها را مانند ژن هاي مربوط به گروه خونی : چند گانه الل هاي
مورد گروههاي خونی انسان این الل ها  می کند دردو الل کنترلانسان بیش از

   و ، عبارتند است 
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 . رابطه همتوانی وجود دارد و  غالبند ولی بین  نسبت به  و 

 . در انسان شش نوع ژنوتیپ و چهار نوع فنوتیپ داردگروه خونی : نکته

ربوط به گروه تمامی انواع ژنوتیپ ها و فنوتیپ هاي م.……………………………   سوال مهم 
  خونی را بنویسید ؟ 

  فنوتیپ هاي گروه خونی  ژنوتیپ ها ي گروه خونی
AA 
AO 

 Aفنوتیپ  

BB 
BO 

 Bفنوتیپ  

OO   فنوتیپO  
AB   فنوتیپAB 

  

 Rh فنوتیپ هاي عامل  Rhژنوتیپ هاي عامل 
RR مثبت  
Rr مثبت  
rr منفی  

  

           می باشد اگه گفتی چرا ؟ 8 ها برابر                کل فنوتیپ18کل ژنوتیپ ها برابر  

  

  

 در صد فراوانی گروه ھای خونی در جامعه  
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 درصد گروه خون در صد گروه خون

O + درصد٣٨  O- درصد٧  

A + ٣۴درصد  A- ۶درصد  

B + درصد٩  B- درصد٢  

AB+ درصد٣  AB- درصد١  
 
  

     

   آللی در یک جامعه                                       نوع ژنوتیپ وجود nبراي یک صفت   
  دارد که همواره            عدد آنها 

  

  .                                           عدد آنها ناخالص باشد می تواند خالص  و 

  

 نوع 6بطور مثال براي  یک صفت  سه آللی می توان                                   یعنی 
ژنوتیپ  کل می توان در نظر گرفت که با توجه به مطالب باال می توان فهمید سه 

  . الصند  نوع بقیه ناخ3نوع آن خالص و 

  : این مثال را با گروه هاي خونی مقایسه می کنیم 

  6ژنوتیپ کل برابر  )                   A  -  B   -   o(     همان 3= تعداد آلل 
  . است با توجه به فرمول باال 

AB      AO       BO                                          OO    BB     AA  
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  که سه تاي آخري ناخالص بقیه خالصند                                

 بین فرزندان یک خانواده در حالتی که تمام فنوتیپ هاي گروه خونی : سوال
 محتمل باشد احتمال فرزندان هتروزیگوت چقدر است؟

 

  

.  دارد و فرزند دوم گروه خونی در خانواده اي فرزند اول گروه خونی : سوال

  شود چقدر است؟احتمال اینکه فرزند سوم آنها پسري با گروه خونی 

 

  

 

  ژن الل موجود باشد چند نوع ژنوتیپ از5اگر براي صفتی در جامعه انسانی : والس
  ترکیب آن بدست می آید؟

  

آلل .  در رنگ موي جمعیت خوکچه هندي دخالت دارد4 و 3 و 2 و 1آلل هاي : سوال
 3  غالب است و الل4 و 3 بر آلل هاي 2لب است آلل  بر همه آلل هاي دیگر غا1

  بینی است؟ چند نوع فنوتیپ در این جمعیت قابل پیش.  غالب است4تنهایی بر آلل 
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این صفات نیز از الگوي غالب مغلوبی مندل تبعیت نمی :  صفات تحت تاثیر محیط
  .کند

 .دریسیامثل رنگ گل در گیاه 

  

  

  :انواع صفات 

  . صفاتی هستند که ژن تنظیم کننده آنها روي کروموزوم هاي غیر جنسی قرار دارند  : اتوزومی  ) 1

  )  استفاده می کنیم … A-C- Bت از حروف التینی مانند براي نشان دادن این گروه صفا( 

قرار  ) X( صفاتی هستند که ژن تنظیم کننده آنها روي کروموزوم هاي جنسی : وابسته به جنس  ) 2
  . دارند 

  . استفاده می کنیم  )  X(   بر روي کروموزوم امابراي نشان دادن این گروه صفات از حروف التینی (  

 تحلیل -  کوررنگی  -همـــوفیلی  :  هاي وابسته به جنس مغلوب         بیماري
  میباشد......  و    هانتینگتون غالب اتوزومی عضـالنی دوشن

زنی ناقل هموفیلی با مرد سالم ازدواج می کند احتمال اینکه اولین فرزند آنها : تمرین 
  دختر ناقل باشد چیست ؟ 
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 خالص ، با زن ناقل هموفیلی و Aزالی با گروه خونی مرد سالم به هموفیلی و ناقل : تمرین 
   خالصAناقل زالی و گروه خونی 

 A ناقل زالی و گروه خونی  هموفیلازدواج می کند با چه احتمالی اولین فرزند آنها پسر
  خواهد بود ؟ 

  

مرد زال ، سالم به هموفیلی و کوررنگی  با زن ناقل همه صفات ازدواج می کند ، : تمرین 
  سالم چیست ؟  پسران ین فرزندان احتمال تولددر ب

  

مرد ناقل زالی و  سالم به هموفیلی و ناقل تاالسمی  با زن ناقل همه صفات ازدواج : تمرین 
  می کند ، در بین دختران احتمال تولد فرزند سالم چیست ؟ 

  

 

 

 

  

دوم هر دو صفت     چه نسبتی از افراد نسل       AaBb    *       aabbاز آمیزش : تمرین 
  مغلوب را نشان می دهند ؟ سوال کنکور
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متولد شده است منفی Rh   هستند ولی فرزند اول آنها پسر  مثبت Rhپدر و مادري : تمرین 
  خواهد شد ؟   منفی Rhه احتمالی فرزند دوم آنها پسر با چ

  

 در افراد جامعه تاال سمی تمامی انواع  فنوتیپ ها و ژنوتیپ هاي ممکن براي صفت - 2
  چیست بنویسید ؟

 

 

  

 جدید در اي هوالدین ناقل تاالسمی ازدواج  کرده اند فنوتیپ ها و ژنوتیپ: تمرین  
  را مشخص کنید ؟فرزندان 

  
c C   

Cc CC C 

cc Cc c 
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ي با داحتمال اینکه فرزند بع.  در خانواده اي هر چهار گروه خونی دیده می شود : تمرین 
  ژنوتیپ جدید متولد شود چیست ؟ 

    

  

  

O A   
BO AB B 

OO AO O 
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