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  سومفصل 
ها نسل در اطالعات انتقال

 شود مي منتقل فرزندان به نحوي به والدين هاي ويژگي كه است آن گوياي والدين، و فرزندان بين شباهت. 
 كنند مي برقرار ها) گامت( ها كامه را ها نسل بين ارتباط جنسي مثل توليد در. 
  ناي در كه هايي دستورالعمل توسط والدين از هريك هاي ويژگيشود مي منتقل بعد نسل به دارد، قرار ها كامه در موجود د.
 آنهاست از واسطي حد و والدين صفات از اي آميخته فرزندان، صفات كه بود آن بر تصور وراثت، قوانين كشف از پيش. 
  ًداشت خواهد متوسط قدي آنان فرزند باشد، قد كوتاه ديگري و بلندقد والدين از يكي اگر مثال. 
  نيست درست تصور اين كه داد نشان متعدد مشاهدات. 
 نا عمل و ساختار هنوز كه زماني نوزدهم، قرن اواخر درنبود معلوم ها ژن و د. 
  كند كشف را وراثت بنيادي قوانين توانستمندل  گريگور نوزدهم، قرن اواخر در. 
  كرد بيني پيش را فرزندان صفات شد مي قوانين مندل كمك به. 

پايه مفاهيم:  1 ارــگفت
 شناسند مي آنها با را ما كه داريم هايي ويژگي ما از يك هر.
  ايم كرده دريافت خود والدين از را يي كه توسط آنها شناخته مي شويم،ها ويژگي اين از بعضي.
   خوني گروه ،مو رنگ چشم، رنگ هاي ارثي:مثال هايي از ويژگي
 :آفتاب معرض در قرارگرفتن علت به، پوست رنگ شدن تيره تغيير مثال هايي از ويژگي هاي غير ارثي  
  پردازد مي ديگر نسل به نسلي از صفات وراثت چگونگي به كه شناسي زيست از اي شاخه ،(ژنتيك) شناسي ژنعلم.
  :نامند مي صفت را جانداران ارثي هاي ويژگي ،( ژنتيك)شناسي ژن علم درصفت.
 شوند مي ديده مختلفي هاي شكل به صفات از يك هر. 

o  باشد آبي يا سبز اي، قهوه مشكي، رنگ به است ممكن چشم رنگ.
o  شود ديده فر يا دار موج صاف، شكل به است ممكن مو حالت.

 گويند مي صفت آن هاي شكل صفت، يك مختلف انواع به.

 خوني هاي گروه
 شخصي خوني گروه گويند مي وقتي+	A   گروه خوني را براي او مشخص كرده اند. »دو«است در واقع

  گروه خونيABO 
  گروه خونيRh 
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  Rhگروه خوني 

 گروه خونيRh	 پروتئينبودن يا نبودن  بر اساسD قرمز است كه در غشا گويچه هاي خوني	جاي	دارد.	

o گروه	خونيRh : اگر مثبت	پروتئينD  وجوددر غشا گويچه هاي خوني	داشته	باشد،	گروه	خونيRh  استمثبت	.	
o گروه	خونيRh :اگر  منفي	پروتئينD  وجوددر غشا گويچه هاي خوني	داشته	باشد،	گروه	خونيRh  استمنفي	.	

  
 بود	و	نبود	پروتئينD به	نوعي	ژن	بستگي	دارد.	

 	دو	ژن	در	ارتباط	پروتئينD ،	در	ميان	مردم	مي شود. ديده	

o  ژنD : ژني	كه	مي	تواند	پروتئينD را	بسازد	 .	
o  ژن	d:	ژني	كه	نمي	تواند	پروتئينD را	بسازد.		

 ژنD	  و ژنd ،جاي	مشخصي	در	فام	تن	دارند(كروموزوم) . 	
 ژنD	  و ژنd ،هر	دو،	جاي	يكساني	از	فام	(كروموزوم) تن	ةشمار	1	را	به	خود	داده اند.  اختصاص	

 توجه	داشته	باشيد	كه	هر	فام	(كروموزوم)تن		شماره	1	در	اين	جايگاه	يكي از ژن هاي  فقطD ياd	 .نه  را دارد
	هردو را.

  جايگاهبه اين	از	فام	تن	(كروموزوم)		شماره	،1	جايگاه	ژن	هاي Rh مي	گويند.	
  به  :) الل( گرهدD وd	  صفت مختلف يها شكل كه Rh  را تعيين مي كنند و هر دو جايگاه ژني يكساني دارند؛

	دگره (الل) مي گويند.

 ژن يبرا هم) الل( دگره دو پس م،يدار 1 (كرروموزوم) شمارة تن فام دو انسان ها از كي هر كه آنجا از Rh ميدار .	
o الل( دگره 1 ةشمار تنِ فام دو هردر فردي  است ممكن (D فرد براي اين صفت . باشند داشته را )است.) ( خالصDD(	
o الل( دگره 1 ةشمار تنِ فام دو هردر فردي  است ممكن (d فرد براي اين صفت . باشند داشته را )است.) ( خالصdd(	
o يك فام تن 1در فردي در فام تن هاي شمارة  است ممكن ،D  را داشته باشد و فام تن ديگرd فرد براي اين صفت . را داشته باشد )

	)Ddاست.) ( ناخالص

  
 كه يفرد يخون گروه DD ،است.  مثبت است 	
 كه يفرد يخون گروه Dd است. مثبت است؛	

 ي كه فرد يخون گروهdd  ،است يمنفاست .	
 داشت خواهند را مثبت يخون گروه ناخالص، افراد .	
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 ة دگر دو اگر	D وd آلل نيا رند،يبگ قرار هم كنار D كند يم بروز كه است .	
 (الل)  دگرهD نشان مي دهند. بزرگ حرف با را بارز دگره قرارداد، طبقو  است بارز	

 ة (الل) دگرd نشان مي دهند. كوچك حرف با را بارز دگره قرارداد، طبقو  است نهفته	

 است برقرار ينهفتگ و بارز ةرابط ها دگره نيب .	
 يخون گروه يها دگره ينهفتگ و بارز ةرابط علت حيتوض Rh است يآسان كار .  
 دگره كي تنها داشتن D ن يپروتئ قرمز يها چهيگو يغشا در تا است يكافD شود مشاهده.	
 شد خواهد مثبت است، ناخالص صفت نيا يكه برا يفرد يخون .	

 
  
  

 : (ژنوتيپ) تركيب ژن نمود	دگره	(الل ها) ها	را	در	است. فرد	

 :(فنوتيپ) رخ نمود	شكل	ظاهري	يا	حالت	بروز	يافته	است. ت در فردصف	

  
 ABOگروه خوني 

 	
 ي خون گروه درABO گروه  چهار به خونA ،B ،AB ،O شود يم يبند گروه.  
 اين	گروه	بندي	بر	مبناي	بودن	يا	نبودن	دو	نوع	كربوهيدرات	به	نام	هاي A و	B در	غشاي	گويچه	هاي	است. قرمز	

	
 يها دراتيكربوه شدن اضافه A وB است يميآنز واكنش كي قرمز، گلبول يغشا به .	
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 دارد وجود ميآنز نوع دو:	
o م يآنزA  دراتيكربوهكه Aكند يم اضافه به غشا ، را.	
o م يآنزB درات يكربوه كهB كند يم اضافه به غشا را.	

 شد نخواهد اضافه يدراتيكربوه چيه گاه آن باشند، نداشته م وجوديآنز دو نيا از كي چيه اگر .	
 گروه خوني  صفت يبراABO، داردوجود  دگره سه .	

o  دگرة )A:( ميآنز كه يا دگره A سازد يم را .	
o  دگرة )B :(م يآنز كه يا دگرهB سازد يم را .	
o  دگرة )O :(سازد ينم يميآنز چيه كه يا دگره. 	

 است 9 ة شمار(كروموزوم)  تن فام در يخون گروه يها ژن گاهيجا. 	
 خالص ينمودها ژن يبرا نمود رخ صيتشخ AA وBBوOO است آسان.	
 ةدگر A  نسبت به دگرة	O .بارز است	

  دگرةB  نسبت به دگرةO .بارز است	

  دگرة	A	 و دگرةB  هستند. هم تواننسبت به	
	
  گروه خوني  روي غشاي گلبول قرمز كربوهيدرات  آنزيم  ( ژنوتيپ) نمود ژن

  A يخون گروه  رديگ يم قرار A دراتيكربوه  شود يم ساخته A ميآنزفقط   AA) خالص پيژنوت( 
  Bگروه خوني   رديگ يم قرار B دراتيكربوه  شود يم ساخته B ميآنزفقط    BB) خالص( ژنوتيپ 
  Oگروه خوني   را ندارند 	Bو Aربوهيدرات ك دنكدام ساخته نمي شوهيچ  OO) خالص( ژنوتيپ 
  ABگروه خوني   را دارندB	و A هر دو كربوهيدرات  ساخته مي شوند Bو 	Aو آنزيم دهر   AB) ناخالص( ژنوتيپ 
  Aگروه خوني   قرار مي گيرد Aكربوهيدرات   ساخته مي شود Aآنزيم   AO) ناخالص( ژنوتيپ 
  Bگروه خوني   قرار مي گيرد Bكربوهيدرات   ساخته مي شود Bآنزيم   BO) ناخالص( ژنوتيپ 

	
  دگرةA	 همانAI  .است	

  دگرةB	 همانBI  .است	

  دگرةO	 همان i	 .است  
	ناقص بارزيت

	
 رابطة	بارزيت	صورت به ناخالص، حالت در صفت كه است يموقع آنناقص:  شود يم مشاهده خالص يها حالت حدواسط .	
  :يمونيم گل رنگمثال 	
 دو	دگره	براي	رنگ	گل	ميموني	وجود	د:دار	

o 	 قرمزدگرة	)R(	
o  سفيددگرة	)W(  

  

  

 

 د ( فنوتيپ)نمورخ د ( ژنوتيپ)نموژن
RRگل قرمز 
RWگل صورتي 
WW گل سفيد 
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 انواع صفات:  2 ارـگفت
 شوند يم ميتقس يجنستن هاي فام و يرجنسيغتن هاي فام ةدست دو به ها تن فام . 

 انسان يجنس يها تن فام X  و Y .هستند 

 :باشد داشته قرار غيرجنسي هاي تن فام از يكي در آنها ژني جايگاه كه را صفاتي صفت مستقل از جنس. 
 :صفات وابسته به  .باشد داشته قرار يجنس تن فام دو از يكي در آنها يژن گاهيجا كه را يصفات صفت وابسته به جنس )X( 

 

	جنس از مستقل صفات وراثت

 Rh  است جنس از مستقل صفتيك. 

 كنند يم منتقل بعد نسل به (سلول هاي جنسي) ها كامه طريق از را يكي تنها، همتا تن فام جفت هر از مادر، و پدر از يك هر . 

 

  (ژن نمود ) اگر پدر و مادر هر دو ژنوتيپDd :داشته باشند 

o نظر از پدرRh كه يا كامه يكي: كنند يم ديتول كامه نوع دو D  .كه يا كامه يگريد ودارد d دارد . 

o نظر از مادرRh كه يا كامه يكي: كنند يم ديتول كامه نوع دو D  .كه يا كامه يگريد ودارد d دارد . 

 

 داكننديپ لقاح گريكدي با ها كامه كدام كه دارد يبستگ نيا به فرزندان نمود ژن . 

 آورد دست به پانت مربع نام به يروش با توان يم را فرزندان نمود ژن . 

 است كرده شنهاديپ را روش ناي كه است يدانشمند نام پانت. 
 پانت مربع روش در،  

o ميسينو يم جدول كي ستون و سطر در جداگانه طور به را نيوالد يها گامت ابتدا. 
o ميكن يم پر هم متناظر ستون و سطر يها كامه دادن قرار هم كنار با را جدول يها خانه بعد. 

 

 
 

 ي ها نمود ژن كه داشت توجه ديباDd  و dD( معموالً ابتدا حرف بزرگ نوشته مي شود).. اند كساني 

 ي ها نمود ژن از يكي تواند يم شود يم متولد كه يفرزند هر نيبنابراDD  وDd و ddباشد داشته را. 
  

  1 فعّالیت

  پدر گروه خوني O و مادري گروه خونيAB .كنيد؟ مي بيني پيش آنان فرزندان براي هايي نمود رخ و نمود ژن چه دارد 
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	( صفت وابسته به جنس) X به وابسته صفت

  به وابستهجنس (صفات وابسته به X  : (تن فام در شود يم يبررس كه يصفت ژنِ يگاه X به وابسته صفات، نيا به. دارد قرار X نديگو يم. 
  :يليهموفمثال: 

o است نهفته به و وابسته يماريب كي . 
o تن  فام يروكه  يماريب نيا( الل)  ةدگرX است نهفته دارد قرار . 

o شود يم اختالل دچار خون شدن لخته نديفرا ،يماريب نيا در . 

o يانعقاد عامل فقدان است به مربوط يليهموف نوع نيتر عيشا VIII .(هشت) است 

o يماريب(الل)  ةدگر h (دگرة نهفته ) .است 

o سالمة (الل) دگر H  (دگرة بارز ) .است 

o  دگره ها به دليل وابسته بهX  بودن، به صورت باال نويسHX  وhX   .نوشته مي شود 

o  (كروموزوم) در فام تنY  جايگاهي براي ژن دگره هايH و h   .وجود ندارد 

 
 كند منتقل بعد نسل به تواند مي و دارد را بيماري ژن اما ( سالم است) نيست بيمار كه است فردي  :ناقل فرد. 

 اين از حاصل فرزند است ممكن آيا بداند خواهد مي زن .نيست هم ناقل و است سالم كه كند ازدواج زني با دارد قصد هموفيل مردي  :مسئله 

  باشد؟ هموفيل ازدواج،
  مسئله:حل  

o ليهموف مرد نمود ژن Y hX  .كند يم ديتول كه ييها گامت واستh X  وY   است . 

o سالم زن نمود ژن HX HX  گامت نوع كي فقط صفت نيا يبرا و است HX كند يم ديتول. 
o افتي پانت مربع كمك به توان يم را بعد يها نسل يها نمود رخ و ها نمود ژن.  

 
o بود نخواهند ليهموف ازدواج نيا از حاصل فرزندان نيبنابرا. 

 

  2 فعّالیت

 كنيد؟ مي بيني پيش آنان فرزندان براي هايي نمود رخ و نمود ژن چه .كند ازدواج هموفيل زني با دارد قصد سالم مردي 

   HXو  Yاست و دو نوع گامت مي دهد.    YHXپاسخ:  ژنوتيپ مرد سالم    
  hXاست و يك نوع گامت مي دهد.   hXhXژنوتيپ زن هموفيل         

  
	گسسته و وستهيپ صفات

 مانند اندازة قد انسان. .باشد است حداكثر، ممكن كي و حداقل كي نيببراي آن  يعدد هر : صفتي كهوستهيپ صفت 

 صفتي كه تنها دو شكل از آن وجود دارد. مانند صفت گسسته صفت :Rh   .در انسان  
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  يگاهيجا چند و يگاهيجا تك صفات
 دارند تن فام در ژن گاهيجا كي كه هستند يصفات:  يگاهيجا تك صفات.  
 است وستهيرپيغ ،يگاهيجا تك صفات نمود رخ.  
  مانند صفت گروههاي خونيABO  انسان دارند. 9كه يك جايگاه مخص در كروموزوم شمارة 

 ًاست )فيط بدون( يصورت اي قرمز اي د،يسف اي يمونيم گل رنگ مثال.   
 دارد شركت ژن جايگاه يك از بيش آنها بروز در كه هستند صفاتي: يگاهيجا چند صفات. 

 دارند يا وستهيپ يها نمود رخ يگاهيجا چند صفات. 
  است قرمز تا سفيد از طيفي ذرت اين رنگ كه ذرت نوعي رنگمانند . 

  

  
  

 است يژن گاهيجا سه با يصفت ذرت نوع نيا در رنگ صفت. 
  دارند (الل) دگره دواز جايگاه ها  كدام هر. 
 كوچك و بزرگ حروف از گاه،يجا سه نيا در ها ژن دادن نشان يبرا  Aو B وC  ميكن يم استفاده. 
 شود يم جاديادر اين نوع از ذرت ها  يمختلف يها رنگ ها، دگره بيترك نوع برحسب . 

 آورند يم وجود به را قرمز رنگ بارز، يها دگره . 

 آورند يم وجود به را ديسف رنگ ،نهفته يها دگره . 

  :دو آستانة طيف وجود دارد 

  قرمز با ژنوتيپ ( ژن نمود) خالص ( رخ نمودخالص فنوتيپ (AABBCC  
 خالص) سفيد با ژنوتيپ ( ژن نمود)  فنوتيپ خالص ( رخ نمودaabbcc 

 

 است شتريب قرمز رنگ مقدار باشد، شتريب بارز يها دگره تعداد هرچه ناخالص، يها نمود رخ در. 
 هستند. قرمز و ديسف نيب يا وستهيپ فيط مجموع در ذرت، نيا تيجمع افراد يعني. دارند يا وستهيپ يها نمود رخ يگاهيجا چند صفات 

 است زنگوله هيشب ها نمود رخ نيا يفراوان عيتوز نمودار . 
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  محيط	اثر
 

 نيست كافي ژن وجود تنها نمود رخ يك بروز براي گاهي. 

  دارد نياز هم نور به ژن، بر عالوه سبزينه شدن ساخته گياهان، در مثال براي. 

 است متعددي عوامل شامل انسان، محيط. 
  بگذارند اثر نمود رخ ظهور بر توانند مي كه اند محيطي عواملي ورزش و تغذيه. 
  دارد بستگي هم ورزش و تغذيه به انسان قد مثال، عنوان به. 
  داد توضيح را نفر يك قد اندازه علت ها، ژن روي از تنها توان نمي بنابراين.  

  
  كيژنت يها يماريب مهار
 معدود موارد در مگر( كرد درمان را كيژنت يها يماريب توان ينم حاضر حال در.( 

 كرد مهار راي عامل بيماري هاي ژنتيكي ها ژن اثر بروز ،يطيمح عوامل رييتغ با توان يم يگاه . 

 يكتونور ليفن يماريب موضوع، نيا مثال PKU است . 

  فنيل كتونوري يماريبدر 

o  ندارد وجود كند هيتجز تواند يم را نيآالن ليفن دينواسيآم كه يميآنز.  
o شود يم منجر خطرناك باتيترك جاديا به بدن در نيآالن ليفن تجمع . 

o نديب يم بيآس مغز ،يماريب نيا در. 
o كرد يريجلوگ يماريب نيا بروز از توان يم خوشبختانه . 

o است نيآالن ليفن يحاوي ها نيپروتئ از هيتغذ ،فنيل كتونوري يماريب علت . 

o شد يماريب نيا اثرات بروز مانع توان يم دارند، نيآالن ليفن كه ييها يخوراك از نكردن هيتغذ با. 
o است نهفته يماريب كي يكتونور ليفن . 

o ندارد براي بيماري فنيل كتونوري يآشكار عالئم شود، يم متولد نوزاد يوقت . 

o انجامد يم او يمغز يها اختهي بيآس به )است نيآالن ليفن يحاو كه( مادر ريش با يكتونور ليفن به مبتال نوزاد هيتغذ. 
o كنند يم يبررس خون شيآزما انجام با ،يماريب نيا به ياحتمال يابتال نظر از تولد بدو در را نوزادان علت، نيهم به . 

o شود يم هيتغذ است نيآالن ليفن فاقد كه ييها رخشكيش با نوزاد ،ابتال صورت در. 
o شود. يم استفاده نيآالن ليفن )كم اي( بدون يها ميرژ از نده،يآ يبرا فرد مبتال ييغذا ميرژ در 
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