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 ها نسل در اطالعات انتقال - 3فصل 
 مفاهیم پایه وراثت:

 که میدانی م نیهمچن. شودی م منتقل فرزندان بهی نحو به نیوالدی های ژگیو که است آنی ایگو ن،یوالد و فرزندان نیب شباهت

 کهیی ها دستورالعمل توسط نیوالد از کی هری های ژگیو و کنندی م برقرار ها گامت را ها نسل نیب ارتباطی جنس مثل دیتول در

 صفات که بود آن بر تصور وراثت، نیقوان کشف از شیپ .شودی م منتقل بعد نسل به دارد، قرار ها گامت در موجودی دنا در

 فرزند باشد، قد کوتاهی گرید و قد بلند نیوالد ازی کی اگر مثالً .آنهاست ازی واسط حد و نیوالد صفات ازی ا ختهیآمفرزندان،

 هنوز کهی زمان نوزدهم، قرن اواخر در .ستین درست تصور نیا که داد نشان متعدد مشاهدات اما. داشت خواهد متوسطی قد آنان

 کمک به. کند کشف را وراثتی ادیبن نیقوان تتوانس مندل گوریگر نام بهی دانشمند نبود، معلوم ها ژن و دنا عمل و ساختار

  . کردی نیب شیپ را فرزندان صفات شدی م ن،یقوان نیا

            مثل م؛یا کرده افتیدر خود نیوالد از را های ژگیو نیا ازی بعض. شناسندی م آنها با را ما که میداریی های ژگیو ما از کی هر

 قرار علت به که پوست رنگ شدن رهیت مثل ستند؛ینی ارث که میشناسی م هم رایی های ژگیوی. خون گروه ای مو رنگ چشم، رنگ

 .است شده جادیا آفتاب معرض در گرفتن

               ازی ا شاخه ،یشناس ژن. نامندی م صفت را جانداران یارثی های ژگیو ،یشناس ژن علم در صفت و شکل های آن:

 .پردازدی م گرید نسل بهی نسل از صفات وراثتی چگونگ به که استی شناس ستیز

 سبز ،یا قهوه ،یمشک رنگ به است ممکن چشم رنگ مثالً . شوندی م دهیدی مختلفی ها شکل به میبرد نام کهی صفات از کی هر

   صفت آنی ها شکل صفت، کی مختلف انواع به. شود دهید فر ای دار موج صاف، شکل به است ممکن مو حالت ا. یباشد یآب ای

 .ندیگوی م

یا پلی پپتید می انجامد. مثال  RNAاست که بیان آن به تولید    DNAبخشی از مولکول ژن : 

و  ۱شماره  بر روی فام تن (Dدر غشای گویچه قرمز)پروتئین  Rhژن مربوط به ساخت پروتئین 

غشای گویچه های قرمز  Bو  Aیا ژن های مربوط به ساخت آنزیم های سازنده کربوهیدرات های 

  قرار گرفته است. ۹شماره بر روی فام تن 

 مشابه اندازه با محتوای ژنتیکیهم  ،به کروموزوم های هم شکل)محل سانترومر( موزوم همتا )همولوگ( یا هم ساخت:کرو

 نسبت به هم، همتا گفته می شود.

جایگاه یکسانی از کروموزوم های همتا قرار گرفته اند، نسبت به ژن هایی که در کنترل یک صفت نقش داشته و در  الل )دگره( :

، (Rh)رزوس یا  D دو ژن در ارتباط با پروتئینبه طور مثال  )شکل های مختلف یک صفت با جایگاه ژنی یکسان(. به هم آلل گفته می شود

   را بسازد و ژنی که  Dژنی که می تواند پروتئین ؛ می شود در میان مردم دیده

که نسبت  می نامیمd و  D را بسازد. این دو ژن را به ترتیب Dنمی تواند پروتئین 

 فام تن شمارهدر یکسانی گاه جای dو   Dمی گویند. دگره)آلل(به هم، به آن ها 

را  dیا  D ژن گاهیجا نیا در 1 شماره تن فام هر دکهیباش داشته توجه .دارند یک

            Rh یها ژن گاهیجا ،1از فام تن شمارهنه هر دو را. به این جایگاه  دارد و

دو  را تعیین می کنند و هر Rhکه شکل های مختلف صفت  d و D .می گویند

مثبت و اگر  Rhدر غشای گویچه های قرمز وجود داشته باشد، گروه خونی  Dاگر پروتئین  هم هستند. )الل( دگره جایگاه ژنی یکسانی دارند؛

 منفی خواهد شد. Rhوجود نداشته باشد، گروه خونی 
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 خالص و ناخالص:

و هرگاه متفاوت  خالصبه سلول در مورد آن صفت  WWیا   AAهرگاه در سلولی ژن های مربوط به یک صفت یکسان بودند مثل

 م،یدار 1فام تن  از آنجا که هر یک از ما دوبه طور مثال   گفته می شود. ناخالصبه سلول در مورد آن صفت  RWیا   Aaبودند مثل

         را داشته باشند. در این صورت  d ا هر دو ی D ،1فام تن شماره  دو داریم. بنابراین ممکن است هر Rhی برا هم دگره دو پس

می گویند فرد برای این صفت،  را داشته باشد dو دیگری  Dاست. اما اگر یک فام تن  خالصمی گویند فرد برای این صفت 

 .است ناخالص

 

 

 

 

 رابطه بین دگره ها:

دگره نهفته را با حرف و  دگره بارز را با حرف بزرگطبق قرارداد، داشته که  بارز و نهفتگیگاهی آلل های یک صفت رابطه 

را  مثبتمشاهدات نشان می دهند که افراد ناخالص، گروه خونی  ،Rhبه طور مثال در رابطه با صفت  نشان می دهیم. کوچک آن

است که  Dهم قرار بگیرند، این آلل  کنار dو  Dدگره  خواهند داشت. بنابراین اگر دو

 dو آلل  بارزمثبت(  Rh)ژن D آلل در چنین حالتی گفته می شود که بروز می کند. 

 می باشد.      نهفتهمنفی(  Rh)ژن 

کار آسانی است. داشتن   Rhبارز و نهفتگی دگره های گروه خونی توضیح علت رابطه

مشاهده شود  Dگویچه های قرمز پروتئین  کافی است تا در غشای Dتنها یک دگره 

 به همین علت، گروه خونی فردی که برای این صفت ناخالص است، مثبت خواهد شد.

 

            این گروه بندی بر مبنای بودن یا نبودن  .گروه بندی می شود Oو  A  ،B ،ABچهار گروه خون به  ABOدر گروه خونی 

 است. در غشای گویچه های قرمز Bو  Aدو نوع کربوهیدرات به نام های 

 
،که  Aآنزیم است. دو نوع آنزیم وجود دارد. یکی آنزیمیبه غشای گلبول قرمز، یک واکنش  Bو  Aکربوهیدرات های  اضافه شدن

اگر هیچ یک از این دو آنزیم  اضافه می کند.را  B،که کربوهیدارت  Bآنزیم و دیگری  اضافه می کندرا به غشا  Aکربوهیدرات 

وجود دارد. دگره ای که آنزیم  سه دگرهوجود نداشته باشند، آن گاه هیچ کربوهیدراتی اضافه نخواهد شد. بنابراین برای این صفت، 

A  را می سازد، دگره ای که آنزیمB  را می سازد و دگره ای که هیچ آنزیمی نمی سازد. جایگاه ژن های گروه خونیABO در      

 است.  9 شماره فام تن
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یا  AA  ،BB خالص افرادبرای گروه خونی می نامیم. در این جا تشخیص  O و A  ،B برای سادگی، این سه دگره را به ترتیب

OO  آسان است: گروه خونی به ترتیبA  ،B  یاO .اما آیا می توانید گروه خونی افراد ناخالص را حدس بزنید؟ می شود 

 است، چیست؟ AOآیا می توانید حدس بزنید گروه خونی فردی که .  ABو  AO ،BOناخالص برای این دگره ها عبارت اند از  افراد

       خواهد شد. به همین علت گفته  Aهیچ آنزیمی نمی سازد. پس گروه خونی این فرد  Oرا می سازد اما دگره  Aآنزیم  Aدگره 

 است.  بارز Oهم نسبت به دگره  B به کار برد. دگره BO فرداست. همین استدالل را می توان برای  بارز Oنسبت به  Aمی شود

 رابطهد داشت. در اینجا خواهرا  Bو  Aهر دو آنزیم ساخته می شوند و به همین علت گلبول قرمز هر دو کربوهیدرات  AB در فرد

  Bو  Aمی نامیم و می گوییم دگره های  هم توانی، دیگر از نوع بارز و نهفتگی نیست. چنین رابطه ای را Bو  Aبین دو دگره 

 در هم توانی، اثر آلل ها، همراه با هم ظاهر می شود. هستند. هم توان ،یکدیگرنسبت به 

که  نشان می دهد نشان می دهند. این نوع نام گذاری به روشنی iو  𝐈𝐀 ، 𝐈𝐁 را به ترتیب با  Oو  A  ،Bژن شناسان دگره های 

 بارزند. iاما نسبت به  هم تواننسبت به هم  IBو  IAدگره 

. رابطه دیگری نیز بین دگره ها برقرار است و هم توانیو دیگری بارز و نهفتگی تا اینجا با دو نوع رابطه دگره ای آشنا شدیم: یکی 

  در حالت ناخالص، به صورت حدواسط حالت های خالص مشاهده می شود.صفت آن موقعی است که 

مثال خوبی است.  رنگ گل میمونیاین بار مثالی از گیاهان بیاوریم. 

دو دگره برای رنگ گل میمونی وجود دارد که یکی قرمز و دیگری 

نشان می دهیم. در حالت  Wو  Rسفید است. این دو را به ترتیب 

RR قرمز و در حالت  ،رنگ گلWW رنگ سفید است. ،رنگ گل 

حالت حد واسط قرمز و  رنگ صورتی، است. صورتی،  RWگل 

رابطه بارزیت ناقص  سفید است. در این حالت گفته می شود که

 برقرار است.

  و  O نسبت به Aو یا ژنهای  Rhدر صفت  dنسبت به  D)مثل ژنهای  گاهی آلل های یک صفت رابطه بارز و نهفتگی داشته بنابراین

B نسبت بهO  گاهی آلل ها فاقد رابطه بارز و نهفتگی بوده که در این حالت رابطه آلل ها به دو شکل  گروه خونی( در صفت            
 باشد.می در گروه خونی( B نسبت به  A)مثل آلل های و یا هم توانی  )مثل رنگ گل میمونی و حالت موی انسان(بارزیت ناقص 

 

ترکیب الل ها را در فرد، ژنوتیپ )ژن نمود( و شکل ظاهری یا حالت بروز یافته ژنوتیپ )ژن نمود( و فنوتیپ )رخ نمود( : 

 صفت را فنوتیپ )رخ نمود( می نامیم.

  

 فنوتیپ ژنوتیپ فنوتیپ ژنوتیپ

DD  AB  

Dd  OO  

dd  AA  

AO  WW  

BO  RR  

BB  RW  
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 زیر صحیح می باشد؟ چند مورد از موارد -1

  کربوهیدراتA  و کربوهیدراتB  از روی ژن هایA  وB  ساخته می شوند. 9بر روی کروموزوم شماره 

 در حالت ناخالص، به صورت حدواسط حالت های خالص مشاهده می شود.گروه خونی  صفت 

  قرار گرفته است. 1ژن ساخت پروتئین رزوس در مجاورت سانترومر کروموزوم شماره 

  گل میمونی ای که در یکی از فام تن هایش آللR  ،ممکن نیست سفید رنگ شود.دارد 

  صفت رنگ چشم انسان همانند صفت گروه خونیABO .دارای بیش از دو دگره می باشد 

 .اضافه شدن کربوهیدرات های گروه خونی به غشای گویچه های قرمز توسط سه نوع آنزیم صورت می گیرد 

  عمل دنا، گریگور مندل قوانین وراثت را کشف کرد.پس از کشف ساختار و 

  ستندین یارث ،شده است جادیشدن رنگ پوست که به علت قرار گرفتن در معرض آفتاب ا رهیمثل تبعضی از صفات ما. 

  دگرهD  آنزیمی را می سازد که پروتئینD .را به غشای گویچه های قرمز اضافه می کند 

  ،ها، همراه با هم ظاهر می شوند.اثر آلل در صفت حالت مو انسان 

 بارز را نشان می دهند. رخ نمودهمواره  دارند ناخالص ی که در مورد صفتی ژن نمودافراد 

  .در هر صفت تعداد انواع رخ نمود ها کوچکتر یا مساوی تعداد انواع ژن نمودها می باشد 

 

 نحوه وراثت در انواع صفات
هستند. صفاتی را که  Yو  Xبه یاد دارید که فام تن ها به دو دسته غیرجنسی و جنسی تقسیم می شوند. فام تن های جنسی انسان 

و صفاتی را که جایگاه ژنی  )اتوزومی( صفت مستقل از جنس ،جایگاه ژنی آنها در یکی از فام تن های غیرجنسی قرار داشته باشد

 می گویند.وابسته به جنس  ،جنسی قرار داشته باشدآنها در یکی از دو فام تن 

 )اتوزومی(وراثت صفات مستقل از جنس
داشته  Ddیک صفت مستقل از جنس است. اگر پدر و مادری هر دو ژن نمود  Rhچگونه به ارث می رسند؟  مستقل از جنس صفات

 باشند، چه ژن نمود یا ژن نمودهایی برای فرزندان آنها مورد انتظار است؟

ها به نسل بعد منتقل می کنند. در این مثال،  گامتمی دانیم هر یک از پدر و مادر، از هر جفت فام تن همتا تنها یکی را از طریق 

ژن نمود فرزندان . دارد dکه  گامتیدارد و دیگری که  D که گامتیتولید می کنند: یکی  گامتدو نوع  Rhهم مادر از نظر  هم پدر و

به دست مربع پانت می توان با روشی به نام  ها با یکدیگر لقاح پیدا کنند. ژن نمود فرزندان راگامت ه کدام به این بستگی دارد ک

 نام دانشمندی است که این روش را پیشنهاد کرده است. پانتآورد. 

در روش مربع پانت، گامت های والدین را به طور جداگانه در سطر و ستون 

        یک جدول می نویسیم و بعد خانه های جدول را با کنار هم قرار دادن 

            توجه داشت کهباید  های سطر و ستون متناظر هم پر می کنیم.گامت 

     فرزندی که متولد می شود  یکسان اند. بنابراین هر  dDو  Ddژن نمودهای 

 را داشته باشد.  ddو  DD  ،Ddمی تواند یکی از ژن نمود های 

 

 دارد.  ABو مادری گروه خونی  Oفعالیت: پدری گروه خونی 

 چه ژن نمود و رخ نمودهایی برای فرزندان آنان پیش بینی می کنید؟
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 AA×aa Aa×aa Aa×AA Aa×Aa RW×RW 

 

 گامت ها

 

   
 

 
 

 فرزندانژنوتیپ 

 تعداد انواع ژنوتیپ

 

 

 

    

 فنوتیپ فرزندان

 تعداد انواع فنوتیپ

 

 

 

    

 

 با توجه به آمیزش زیر انواع ژنوتیپ و فنوتیپ در فرزندان را معین کنید؟ -2

                                                                                                 AaBbdd × AabbDd 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 با توجه به آمیزش زیر انواع ژنوتیپ و فنوتیپ در فرزندان را معین کنید؟  -3

AaBbRW× AaBBRW                                                        
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بر چروکیدگی دانه  در گیاه نخود فرنگی، صفت بلندی ساقه بر کوتاهی و رنگ زرد دانه بر رنگ سبز و صفت صافی دانه -4

رزندان را انواع ژنوتیپ و فنوتیپ در ف غالب است. اگر افرادی که از نظر هر سه صفت ناخالص هستند، خود لقاحی نمایند.

 (96؟)د معین کنید

 

 

 

 

 
 بتوانند یاست. اگر زن و مرد مستقل از جنس و  بارزصفت  یمربوط به نوع یاب،آس یهاکه ظاهر شدن دندان کنیمفرض  -5

در داشته باشند.  ینمتفاوت با والد یپیصفت، ژنوت یناز آنها در ارتباط با ا یشوند که بعض یطور معمول صاحب فرزندان به

 (97؟ )دانواع ژنوتیپ و فنوتیپ در فرزندان را معین کنیداین خانواده، 

 

 

 

 

فنوتیپ نوترکیب ....................... در فرزندان قابل با توجه به آمیزش زیر احتمال ایجاد ژنوتیپ نوترکیب ................... و  -6

 AaBBRW × AabbRW                                                                                 .تصور می باشد

1) AaBBRR  - aBRW 

2) AaBbWW – ABRW 
3) AabbRW – AbW 
4) aaBbRW – aBW 

 
 

ایجاد ژنوتیپ نوترکیب ................... و فنوتیپ نوترکیب ....................... در فرزندان قابل با توجه به آمیزش زیر احتمال  -7

 AaBbdd × AaBBDd                                                                                   .می باشد تصور

1) AaBbDd  - abd 

2) aabbdd – ABd 
3) AABBDD – ABD 
4) AaBBdd – aBd 
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 یخونی ها گروه
 است در واقع دو گروه خونی را برای او مشخص کرده اند. یکی گروه خونی معروف به +Aوقتی می گویند گروه خونی شخصی 

ABO  و دیگری گروه خونی ای به نامRh .در ادامه این دو گروه خونی را بررسی می کنیم . 

و تک جایگاهی بوده که جایگاه ژن های مربوط به آن، بر روی فام تن  صفت مستقل از جنسنوعی ABO گروه خونی صفت 

غالب بوده و نسبت به هم، هم توان  i بر  BI و  AIبوده که آلل های  i و  BI و  AIتحت کنترل سه آلل قرار دارد. این صفت  9شماره 

 B)اضافه کننده کربوهیدرات  Bآنزیم  BIبه غشای گویچه های قرمز( و آلل  A)اضافه کننده کربوهیدرات  Aآنزیم  AIمی باشند. آلل 

 هیچ آنزیمی را نمی سازد. iبه غشای گویچه های قرمز( را می سازند ولی آلل 

و تک جایگاهی بوده که جایگاه ژن های مربوط به آن بر روی فام تن  صفت مستقل از جنسنیز نوعی  Rhگروه خونی صفت 

 منفی Rhمربوط به ژن  )الل نهفته( dمثبت و آلل  Rhژن  )الل بارز( مربوط به Dتحت کنترل دو آلل قرار دارد. این صفت  1شماره 

 را بسازد. Dنمی تواند پروتئین  dغشای گویچه های قرمز را بسازد ولی آلل  Dمی تواند پروتئین  Dآلل . می باشد

                                                                                                                                

 Rhصفت گروه خونی   ABOصفت گروه خونی 

 غشای گویچه قرمز فنوتیپ ژنوتیپ غشای گویچه قرمز فنوتیپ ژنوتیپ

      

   

      

   

      

   

                                                                                                                                                                                 

 چند نوع ژنوتیپ و فنوتیپ در جامعه قابل تصور است؟ Rhمعین کنید برای دو صفت گروه خونی و  -8

 تعداد انواع ژنوتیپ:   

 تعداد انواع فنوتیپ:   

 

 نکات گروه خونی : 

 از : ، والدین عبارتندگروه خونی در فرزندان وجود دارد هرگاه در خانواده ای عنوان شود احتمال ایجاد هر چهار نوع -1

 

 

  :عبارتند ازوالدین ، ی فرزندان با والدین وجود ندارندهرگاه در خانواده ای عنوان شود احتمال یکسان شدن گروه خون -2
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 با توجه به نسبت های داده شده در فرزندان والدین را بیابید:  -3

𝟏

𝟒
𝑨, 

𝟏

𝟐
𝑩, 

𝟏

𝟒
𝑨𝑩                                                                                                                                                           

   

𝟏

𝟒
𝑩, 

𝟏

𝟐
𝑨, 

𝟏

𝟒
𝑨𝑩                                                                                                                                                            

   
𝟏

𝟒
𝑨, 

𝟏

𝟐
𝑨𝑩, 

𝟏

𝟒
𝑩                                                                                                                                                             

.......... و کمترین تعداد ژنوتیپ احتمالی ...بیشترین تعداد ژنوتیپ احتمالی مربوط به گروه های خونی .................. -4

 است.... ...........گروه های خونی ............... مربوط به

گروه خونی ................. و ..................... را نمی توان با هم در دو نسل یک خانواده )والدین و فرزندان( به طور همزمان  -5

 ...............  فرزند .................  و یا والد ................  فرزند ................... ندارد. یعنی والد دید. 

 دارد، .................... است. Oیا  Aکه فرزند  Bدارد، ..................... و ژنوتیپ والد  Oیا  Bکه فرزند  Aژنوتیپ والد  -6

 نوع آمیزش قابل تصور است : Rh  ،۶برای صفت 

DD  ×  Dd DD  ×  dd DD  × DD 

Dd(+) – DD(+) Dd(+) DD(+) 

Dd  ×  Dd dd  ×  dd Dd  ×  dd 

DD(+) – Dd(+) – dd(-) dd(-) Dd(+) – dd(-) 
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 مسائل گروه خونی 

دارند. انواع ژنوتیپ و فنوتیپ در فرزندان  O-دختری با گروه خونی  B+و زنی با گروه خونی  A+ مردی با گروه خونی  -9

 این خانواده را معین کنید؟ 

 

 

 

 

دارند. انواع ژنوتیپ و فنوتیپ در فرزندان  B-دختری با گروه خونی   A-و زنی با گروه خونی  AB+ مردی با گروه خونی  -10

 این خانواده را معین کنید ؟

 

 
 

  نکته :

دارند. انواع ژنوتیپ و فنوتیپ در فرزندان  A-دختری با گروه خونی  AB-و زنی با گروه خونی  B+ مردی با گروه خونی   -11

 این خانواده را معین کنید ؟ 

 

 

 

، انواع ژنوتیپ و فنوتیپ در فرزندان این خانواده  A+و پدر زن  B- و مادر شوهر B-  و زن  A+در خانواده ای شامل مرد   -21

 را معین کنید؟

 

 

 

 کند؟تکمیل می نادرستعبارت را به طور  چند مورد از موارد زیر -31

 .....«.........این خانواده لزوماً ............، در این خانواده  باشد. اگر بدانیم درمی ای دارای گروه خونی فرزند اول خانواده»

 متولد شود. ممکن است فرزند بعدی با گروه خونی  -گروه خونی هر دو والد یکسان است 

 لزوماً حداقل یکی از والدین دارای هر دو کربوهیدرات  -تواند ایجاد ش  ودفقط دو نوع گروه خونی دیگر در فرزندان می

 باشد.خونی میگروه 

 باشند.می لزوماً هر دو والد دارای کربوهیدرات  -شودگروه خونی همه فرزندان یکسان می 

 متولد شود. ممکن است فرزند بعدی با گروه خونی -شودگروه خونی فرزندان متفاوت با والدین می 

A

O

A

B
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 کند؟عبارت را به طور صحیح تکمیل می چند مورد از موارد زیر -14

 باشد. اگر بدانیم در این خانواده لزوماً ....................... ، در این خانوادهمی Bای دارای گروه خونی فرزند اول خانواده» 

 ................«ممکن است 

  گروه خونی فرزند بعدیAB  یکی از والدین فاقد کربوهیدرات گروه خونی باشد. –می باشد 

  گروه خونی فرزند بعدیA  یکی از والدین فاقد کربوهیدرات گروه خونی باشد. –می باشد 

  گروه خونی فرزند بعدیO  فقط سه نوع گروه خونی در فرزندان ایجاد شود. –می باشد 

  گروه خونی فرزند بعدیAB  گروه خونی هر دو والد متفاوت با فرزندان باشد. –می باشد 

 

یدرات -51 یدرات گروه خونی و  Dگروه خونی و پروتئین Aمردی دارای کربوه قد کربوه فا با موهای صـــا  و زنی 

ــری با کربوهیدراتبا موهای موج Dپروتئین دارند. در این خانواده احتمال تولد  Dگروه خونی و فاقد پروتئین Bدار، پس

 کدام فرزند ممکن است؟

 داربا موهای موج Dپسری فاقد کربوهیدرات گروه خونی، فاقد پروتئین( 1

 با موهای صاف D( دختری دارای هر دو نوع کربوهیدرات گروه خونی، دارای پروتئین2

 با موهای فر Dگروه خونی، فاقد پروتئین Aپسری دارای کربوهیدرات (3

 داربا موهای موج Dگروه خونی، دارای پروتئین B( دختری دارای کربوهیدرات4

 

 

یدرات -61 یدرات گروه خونی و دارای  Dگروه خونی و پروتئین B مردی دارای کربوه قد کربوه فا با موهای فر و زنی 

ــری با کربوهیدرات موهای موج با  Dپروتئین ــند. در این خانواده می  Dگروه خونی و فاقد پروتئین Aدار دارای پس باش

 احتمال تولد کدام فرزند ممکن است؟

 با موهای فر Dپسری فاقد کربوهیدرات گروه خونی، دارای پروتئین( 1

 با موهای صاف Dگروه خونی، فاقد پروتئین A( دختری دارای کربوهیدرات 2

 با موهای موج دار Dگروه خونی، فاقد پروتئین  Bپسری دارای کربوهیدرات  (3

 داربا موهای موج Dگروه خونی، دارای پروتئین ( دختری دارای هر دو نوع کربوهیدرات4
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 Xصفت وابسته به وراثت 

یک ، هموفیلیمی گویند.  Xوابسته به صفت ، یصفاتچنین قرار دارد. به  Xگاهی ژن صفتی که بررسی می شود در فام تن 

قرار دارد نهفته است. در این بیماری،  Xاست یا به عبارتی دیگر، دگره این بیماری که روی فام تن  و نهفته Xبیماری وابسته به 

 .مربوط است )هشت( VIIIعامل انعقادی  فقدانبه  هموفیلینوع  شایع ترینلخته شدن خون دچار اختالل می شود.  فرایند

     است،  Xوابسته به  این صفت برای آنکه نشان دهیم .نامیده می شود H ،دگره سالم ژن ؛می نامیم hدگره بیماری هموفیلی را 

 .  Xhو  XHمی نویسیم:  Xصورت باالنویس  دگره ها را به

انواع ژن نمودها و رخ نمودها را برای هموفیلی جدول مقابل 

جایگاهی برای  Yنشان می دهد. دقت کنید که در فام تن 

که  XHXhفرد با ژنوتیپ دگره های هموفیلی وجود ندارد. 

ژن بیماری می تواند زیرا  ؛نامیده می شود سالم است، ناقل

ناقل بودن فنوتیپ محسوب نشده  کند.به نسل بعد منتقل را 
این بیماری و فنوتیپ افراد ناقل همان سالم است. در مورد 

 ، مرد ناقل قابل تصور نیست.Xبیماری های وابسته به و سایر 

  نمی باشد؟، دو آللی و با بارزیت ناقص باشد. کدام مگس زیر قابل تصور X اگر صفت رنگ چشم در مگس ها وابسته به  -71

 (ماده خاکستری4( نر خاکستری                                     3( ماده سیاه                             2سفید                     (نر1

 

 

 

 

 

در نسل های بعد، می توان همچنان از مربع پانت استفاده کرد. به  Xبرای پیش بینی ژن نمودها و رخ نمودهای صفات وابسته به 

  مثال زیر توجه کنید.

مثال: مردی هموفیل قصد دارد با زنی ازدواج کند که سالم است و ناقل هم نیست. زن می خواهد بداند 

 اصل از این ازدواج، هموفیل باشد؟آیا ممکن است فرزند ح
است.  Yو  Xhهایی که تولید می کند و گامت  XhYژن نمود مرد هموفیل 

، است و برای این صفت فقط یک نوع گامت XHXHژن نمود زن سالم 

     ژن نمودها و رخ نمود های نسل های بعد را . تولید می کند XH یعنی 

بنابراین فرزندان حاصل از این ازدواج  پانت یافت.مربع می توان به کمک 

  هموفیل نخواهند بود.

 
  مردی سالم قصد دارد با زنی هموفیل ازدواج کند.: فعالیت

 می کنید؟  چه ژن نمود و رخ نمودهایی برای فرزندان آنان پیش بینی
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 نوع آمیزش در جامعه قابل تصور است: 6در مورد صفت هموفیلی 

 
 ندارد. هرگز پسرسالم زن هموفیل هرگز دختر هموفیل و مرد سالم در مورد بیماری هموفیلی، 

 

 

 

 

 بیماری های وراثتی انسان

 و نهفته مستقل از جنس 
 فنیل کتونوری             کم خونی داسی 

مستقل از جنس و 

 بارز
 و نهفته xوابسته به 

 هموفیلی
و  xوابسته به 

 بارز

 PP-Pp مرد سالم
 ناقل      

SHbAHb - AHbAHb 

 ناقل    
tt YHX YbX 

 pp مرد بیمار
 

SHbSHb TT-Tt YhX YBX 

 PP-Pp سالمزن 
 ناقل     

SHbAHb - AHbAHb          
 ناقل       

tt hXHX-HXHX 

 ناقل        
bXbX 

 pp زن بیمار
 

SHbSHb TT-Tt hXhX bXBX-BXBX 

 ناقل بودن در بیماری های بارز مطرح نمی شود.
 مرد ناقل فقط در بیماری های اتوزوم و نهفته مطرح می شود.
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  Aخونی گروه با پسری ، Bخونی  گروه با سالم زنی هموفیلی و بیماری به و مبتال  ABخونی گروه با مردی ازدواج از -18

انواع ژنوتیپ و فنوتیپ در فرزندان را معین  در این خانواده گردید، فنیل کتونوری متولد به مبتال دختری و و مبتال به هموفیلی

 کنید؟ 
 

 

 

 

 

، دختری  A+و زنی مبتال به بیماری فنیل کتونوری با گروه خونی  Dحاصل ازدواج مردی هموفیل و دارای پروتئین  -19

است. در این خانواده، انواع ژنوتیپ و  O-و پسری مبتال به بیماری فنیل کتونوری با گروه خونی  AB+گروه خونی هموفیل با

 فنوتیپ در فرزندان را معین کنید؟ 

 

 

 

 

                    با زنی سالم و دارای  AB( و دارای گروه خونی بارزاز ازدواج مردی مبتال به هانتینگتون )بیماری اتوزوم و  -20

انواع ژنوتیپ و فنوتیپ در در این خانواده،  ، دختری فنیل کتونوری و پسری هموفیل متولد گردیده است. Oگروه خونی 

 فرزندان را معین کنید؟ 

 

 

 

 

 

 ، Aخونی  گروه با سالم زنی و  ABخونی  گروه با هانتینگتون)بیماری اتوزوم و بارز( بیماری به مبتال مردی ازدواج از  -21

در این  گردید، متولد و نهفته( xدوشن)بیماری وابسته به  عضالنی تحلیل به مبتال پسری و  Bخونی گروه با هموفیل پسری

 ؟ فرزندان را معین کنیدانواع ژنوتیپ و فنوتیپ در خانواده، 

 

 

 



    Learn Better-دهم دواز                                                  1402کنکور                     دکتر حنیف عظیمی                                                 

82 
 

در غشای گویچه های قرمز خود، می تواند  Dدارد و عالوه بر داشتن پروتئین  ABدر یک خانواده، مادر گروه خونی  -22

است. اگر دختر  8دارد و فاقد عامل انعقادی شماره ی  Dو پروتئین  Bرا بسازد و پدر گروه خونی  8ی عامل انعقادی شماره

گروه خونی را بسازد، در  Aباشد و بتواند فقط کربوهیدرات  Dو فاقد پروتئین  8این خانواده، فاقد عامل انعقادی شماره ی 

 (98است؟ )د غیرممکناین صورت، تولد کدام فرزند 

 و سالم از نظر فرایند لخته شدن خون. Dوتئین پسری دارای یک نوع کربوهیدرات گروه خونی و دارای پر (1

 . Dپسری با اختالل در فرایند لخته شدن خون و دارای یک نوع کربوهیدرات گروه خونی و فاقد پروتئین  (2

 و سالم از نظر فرایند لخته شدن خون. Dدختری دارای هر دو نوع کربوهیدرات های گروه خونی و دارای پروتئین  (3

 . Dرایند لخته شدن خون و فاقد هر دو نوع کربوهیدرات های گروه خونی و دارای پروتئین دختری با اختالل در ف (4

 

 

          در غشای  Dتئین ورا دارند و هر دو عالوه برداشتن پر Bو  Aدر یک خانواده پدر و مادر به ترتیب گروه خونی  -23

 8بسازند. اگر پسر این خانواده، فاقد عامل انعقادی شماره ی را  8گویچه های قرمز خود، می توانند عامل انعقادی شماره ی 

د کدام فرزند در این خانواده را بسازد، در این صورت، تول Dبوهیدرات های گروه خونی و نیز پروتئین رباشد و نتواند ک

 (98است؟)خ غیرممکن

 بوهیدرات های گروه خونی.و فاقد هر دو نوع کر Dو دارای پروتئین  8ی دختری دارای عامل انعقادی شماره (1

 .Dو با توانایی تولید یک نوع کربوهیدرات گروه خونی و فاقد پروتئین  8پسری دارای عامل انعقادی شماره ی  (2

 .Dپسری با اختالل در فرایند لخته شدن خون و دارای فقط یک نوع کربوهیدرات گروه خونی و فاقد پروتئین  (3

 .Dن و دارای هر دو نوع کربوهیدرات های گروه خونی و دارای پروتئین دختری با اختالل در فرایند لخته شدن خو (4

 

 
و پسری فاقد عامل  Bاند، دختری فاقد آنزیم تجزیه کننده فنیل آالنین با گروه خونی ای که والدین هر دو سالمدر خانواده -24

متولد گردید. با فرض یکسان بودن گروه خونی والدین، تولد کدام فرزند در این  Aانعقادی شماره هشت با گروه خونی 

 ( 99خانواده ممکن است؟)د

 و دارای آنزیم تجزیه کننده فنیل آالنین 8و فاقد عامل انعقادی شماره  Oپسری با گروه خونی  (1

 کننده فنیل آالنینو فاقد آنزیم تجزیه  8، و دارای عامل انعقادی شماره ABپسری با گروه خونی  (2

  8و فاقد آنزیم تجزیه کننده فنیل آالنین و دارای عامل انعقادی شماره  Oدختری با گروه خونی  (3

 و دارای آنزیم تجزیه کننده فنیل آالنین 8، و فاقد عامل انعقادی شماره ABدختری با گروه خونی  (4
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و پسری فاقد عامل  Bم تجزیه کننده فنیل آالنین با گروه خونی اند، دختری فاقد آنزیای که والدین هر دو سالمدر خانواده -25

، در این روه خونی والدین، تولد کدام موردبا فرض یکسان بودن گمتولد گردید. Aانعقادی شماره هشت با گروه خونی 

 (99)خخانواده ممکن است؟

 و دارای آنزیم تجریه کننده فنیل آالنین 8و فاقد عامل انعقادی شماره  AB( دختری با گروه خونی 1

 و فاقد آنزیم تجریه کننده فنیل آالنین 8و دارای عامل انعقادی شماره  AB( پسری با گروه خونی 2

 8و فاقد آنزیم تجزیه کننده فنیل آالنین و دارای عامل انعقادی شماره  O( دختری با گروه خونی 3

 و دارای آنزیم تجریه کننده فنیل آالنین 8و فاقد عامل انعقادی شماره  O( پسری با گروه خونی 4

 

و مادری سالم با موهای موج دار و فاقد کربوهیدرات گروه خونی  Aو دارای کربوهیدرات  با موهای صا پدری سالم  -26

ی هشت را بسازد و دختری با داشته که نمی تواند عامل انعقادی شماره گروه خونی Bگروه خونی، پسری با کربوهیدرات 

فاقد آنزیم تجزیه کننده فنیل آالنین می باشد. در این خانواده تولد چند مورد از فرزندان  گروه خونی داشته که Aکربوهیدرات 

 است؟ غیرممکنزیر 

 گروه خونی و فاقد آنزیم  هشت با موهای صاف و فاقد هر دو نوع کربوهیدرات پسری دارای عامل انعقادی شماره      

 تجزیه کننده فنیل آالنین

  پسری با اختالل در لخته شدن خون با موهای موج دار و دارای هر دو نوع کربوهیدرات گروه خونی و فاقد آنزیم       

 نین تجزیه کننده فنیل آال

 گروه خونی و دارای آنزیم  دختری با اختالل در لخته شدن خون با موهای صاف و دارای فقط یک نوع کربوهیدرات

 تجزیه کننده فنیل آالنین

 هشت با موهای فر و دارای فقط یک نوع کربوهیدرات گروه خونی و دارای آنزیم تجزیه کننده  دختری دارای عامل انعقادی شماره

 فنیل آالنین

 

 Bو پرهام با گروه خونی Aوالدین سـالم با گروه خونی یکسـان، صـاحب پسـرانی سـالم به نام علی با گروه خونی -27

 اند. معین کنید از ازدواج پرهام با آزیتا تولد کدام فرزند ممکن است؟شده

  Aو با گروه خونی 8پسری دارای عامل انعقادی شماره ( 1

  ABو با گروه خونی 8( پسری فاقد عامل انعقادی شماره 2

  Oو با گروه خونی 8دختری دارای عامل انعقادی شماره  (3

  Bو با گروه خونی 8( دختری فاقد عامل انعقادی شماره 4
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که پدر بیمار و مادر سالم باشد، های مطرح شده در بخش ژنتیک )فصل سوم( کتاب درسی، با فرض ایندر همه بیماری -28

 (99وجود کدام مورد غیر ممکن خواهد بود؟ )د

 فرزندی با ژن نمود )ژنوتیپ( پدر  (1

 دختری بیمار و پسری سالم (2

 )ژنوتیپ( مادرفرزندی با ژن نمود  (3

 دختری سالم با ژن نمود )ژنوتیپ( خالص (4

های مطرح شده در بخش ژنتیک )فصل سوم( کتاب درسی، با فرض این که پدر بیمار و مادر فقط در نوعی از بیماری -29

  (99)خ سالم باشد، تولد ........................ ممکن خواهد بود.

    ( فرزندی با ژن نمود )ژنوتیپ( ناخالص 1

 ( دختر بیمار و پسر سالم 2

   ( دختری با ژن نمود )ژنوتیپ( متفاوت با مادر 3

  ( پسری با ژن نمود )ژنوتیپ( یکسان با مادر4

 

 گر،یکدیبا  یقرمز، در صورت ازدواج هر زن و مرد سالم یشدن گلبول ها یو داس یلیهموف یها یماریبا توجه به ب -30

 (1400)دممکن است؟  ریمورد ز چند تولد

     سالم یپسر -الف 

               ماریب یپسر -ب

 ص             و خال ماریب یدختر -ج

 سالم و ناخالص یدختر -د

 

  تولد ،گریکدیبا  میسال مردو  در صورت ازدواج هر زن ،قرمز یهاشدن گلبولیو داس ی هموفیلیمارهایبا توجه به ب -31

 (1400)خ  ؟است ممکن کدام فرزند

 سالم و خالص یدختر (4          ناخالصو سالم  یپسر (3        و خالص ماریب یدختر (2 و ناخالص ماریب یپسر (1

 

 

 که مادر خالص و فقط یکی از والدین بیمار باشد،  شکل، با فرض اینخونی داسیدر مطالعۀ دو بیماری هموفیلی و کم -32

 (1401) د حاالت ممکن است؟در شرایط معمول، تولد کدام فرزند برای همۀ 

 ( دختر سالم و ناخالص2                         ( دختر بیمار1

 ( پسر سالم و خالص4                         ( پسر بیمار3
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 که فقط یکی از والدین  با فرض این و در شرایط طبیعی محیط، شکلخونی داسیدر مطالعۀ دو بیماری هموفیلی و کم -33

 (1401) خ  شرایط معمول، تولد کدام فرزند برای همۀ حاالت ممکن است؟ باشد، درسالم 

 ( پسر سالم و خالص2دختر سالم و ناخالص                                                  ( 1

 ( پسر بیمار4                        ( دختر بیمار3

 

 ....... غیرممکن خواهد بود.رد بیمار و زن سالم تولد ................. درنظر بگیریم، از ازدواج ماگر بیماری وراثتی انسان را . -34

 دختر بیمار و پسر سالم -اتوزوم و نهفته( 1

 دختر سالم و پسر بیمار -( اتوزوم و بارز2

 دختر بیمار و پسر سالم -و نهفته Xوابسته به  (3

 دختر سالم و پسر بیمار -و بارز X( وابسته به 4

 .... غیرممکن خواهد بود.سالم و زن بیمار تولد ................ درنظر بگیریم، از ازدواج مرد بیماری وراثتی انسان را .....اگر  -35

 دختر بیمار و پسر سالم -اتوزوم و نهفته( 1

 دختر سالم و پسر بیمار -( اتوزوم و بارز2

 دختر بیمار و پسر سالم -و نهفته Xوابسته به  (3

 دختر سالم و پسر بیمار -و بارز X( وابسته به 4

 افراد این دودمانه را معین کنید؟ژنوتیپ همه و بارز می باشد.  xدودمانه زیر مربوط به نوعی بیماری وابسته به  -36

 = زن سالم(       -= زن بیمار       -= مرد سالم         -)       = مرد بیمار

 

 

 

 
 معین کنید؟ژنوتیپ همه افراد این دودمانه را و نهفته می باشد.  xدودمانه زیر مربوط به نوعی بیماری وابسته به  -37

 

 

 
 

. 

 
. 

. 

 

. 

 

. 

 

. 
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 (1400)د داشت؟ انیب تیبا مشکل انعقاد خون، با قاطع ریو درگ O یبا گروه خون یتوان درباره مردیچند مورد را م -38

 است.  نیدگره )الل( گروه خو هر گونه، فاقد 9ام تن )کروموزوم( شماره ف یبر رو -الف

 ( نهفته قرار گرفته است. ی)الل یاآن، دگره یجنس ()کروموزومتن فام ینوع یبر رو -ب

 واقع شده است. Dآن، ژن  پیوتیموجود در کار یها(تن )کروموزومفام نیاز بلندتر یکی یبر رو -ج

 اند.شده جادیا اختهینوع  نیچند دیتول ییبا توانا ییهااختهیدار آن، از دراتیکربوه قرمز یهاچهیگو -د

 (99عبارت در ارتباط با انسان صحیح است؟ )دکدام  -39

 در همه افراد، بروز یک ویژگی خاص همواره ناشی از حضور دو دگره )الل( است.  (1

 تواند همراه با هم ظاهر شود. اثر دو دگره )الل( مربوط به دو فام تن )کروموزوم( غیر جنسی، می (2

 شوند. های قرمز تولید میغشای گویچه دو نوع کربوهیدرات، با حضور دو نوع دگره )الل( موجود در (3

 های قرمز به طور حتم وابسته به حضور دو دگره )الل( یکسان است. بر غشای گویچه Dوجود پروتئین  (4

 

 صفات پیوسته و گسسته 

د شنید. اندازه قد صفتی یاست؟ اگر از هم کالسی ها خود اندازه قدشان را بپرسید، اعداد گوناگونی را خواه اندازه قد شما چقدر

           چنین است؟  ،هم Rhآیا می توان گفت که  (به این معنی که هر عددی بین یک حداقل و یک حداکثر، ممکن است باشد.) است. پیوسته

 است. گسسته صفتی Rhتنها به دوشکل مثبت و منفی دیده می شود؛ بنابراین  Rhانسان ها، صفت  در میان

 

  و چند جایگاهی صفات تک جایگاهی

 ABOصفاتی که تا اینجا بررسی کردیم، صفاتی هستند که یک جایگاه ژن در فام تن دارند. برای مثال، دگره صفت گروه های خونی 

 می نامیم.تک جایگاهی  را به خود اختصاص داده اند. چنین صفاتی را 9یک جایگاه مشخص از فام تن 

 چندجایگاهیشرکت دارد. رنگ نوعی ذرت مثالی از صفات  بیش از یک جایگاه ژن در مقابل، صفاتی هستند که در بروز آنها

  است. رنگ این ذرت طیفی از سفید تا قرمز است.

در این سه جایگاه، ها گره دارند. برای نشان دادن ژن د است که هرکدام دو سه جایگاه ژنیصفت رنگ در این نوع ذرت صفتی با 

استفاده می کنیم.  Cو  A  ،Bکوچک  و از حروف بزرگ

حسب نوع ترکیب دگره ها، رنگ های مختلفی ایجاد  بر

دگره های نهفته، می شود. دگره های بارز، رنگ قرمز و 

وجود می آورند. بنابراین رخ نمودهای ه را ب سفیدرنگ 

               به ترتیب  دو آستانه طیف، یعنی قرمز و سفید

                      را دارند.  aabbccو  AABBCCژن نمودهای 

در رخ نمودهای ناخالص، هرچه تعداد دگره های بارز 

 بیشتر باشد، مقدار رنگ قرمز بیشتر است.

  یعنی افراد جمعیت این ذرت، در مجموع طیف  چنان که می بینیم صفات چندجایگاهی رخ نمودهای پیوسته ای دارند.

  نمودار توزیع فراوانی این رخ نمودها شبیه زنگوله است.ش می گذارند. به همین علت، پیوسته ای بین سفید و قرمز را به نمای
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 درجه قرمزی

 )تعداد دگره قرمز(

6 5 4 3 2 1 0 

 1 4 6 7 6 4 1 تعداد انواع ژنوتیپ

 رخ نمودها را دارا می باشند. در مورد این صفت ........... نوع ژن نمود قابل تصور بوده که ............... تا از آن ها فراوانترین
 

دگره وجود دارد مثال در  N2، جایگاهی Nنکته: در هر یک از سلول های دوالد هسته دار انسان، در مورد صفات مستقل از جنس 

در هر سلول دوالد  ،.... دگرهت چهار جایگاهی ............... دگره و در مورد یک صف.... ABOمورد صفت تک جایگاهی گروه خونی 

.. دگره و ..در هر یک از سلول های دوالد مردان ......... Xجایگاهی وابسته به  Nدر ضمن در مورد صفات  .بدن ما وجود دارد
 زنان ............. دگره وجود دارد.

 
        با توجه به این که صفت رنگ در نوعی ذرت، صفتی با سه جایگاه ژنی است و هر جایگاه دو دگره )الل( دارد و  -40

دگره های بارز، رنگ قرمز و دگره های نهفته، رنگ سفید را به وجود می آورند و رخ نمود )فنوتیپ(های دو آستانه ی طیف 

را دارند، بنابراین ذرت هایی که از آمیزش  aabbccو  AABBCCکه قرمز و سفید هستند به ترتیب ژن نمود )ژنوتیپ(های 

به وجود می آیند، از نظر رنگ به کدام ذرت شباهت بیشتری  aaBBCCو  AAbbccدو ذرت با ژن نمود )ژنوتیپ(های 

 (98دارند؟)د

1)  aaBbCC  2 )AABBCc      3  )AaBBCc         4  )AABbCC 

 

با توجه به این که صفت رنگ در نوعی ذرت دارای سه جایگاه ژنی است و هر کدام دو دگره )الل( دارند و دگره های  -41

ی طیف یعنی قرمز و آورند و رخ نمود )فنوتیپ(های دو آستانهی نهفته، رنگ سفید را به وجود میبارز، رنگ قرمز و دگره ها

 را دارند، بنابراین ذرت هایی که از آمیزش دو ذرت با ژن نمود )ژنوتیپ(های aabbccو  AABBCCژن نمود  سفید به ترتیب

AABBCC  وaabbcc (98به وجود می آیند، از نظر رنگ به کدام ذرت شباهت بیشتری دارند؟ )خ 

1) AABBcc  2  )AaBBcc  3  )AaBBCC                  4  )AABbCC 
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با توجه به صفت چند جایگاهی مربوط به رنگ نوعی ذرت، کدام مورد، از نظر رخ نمود )فنوتیپ( به ذرتی با ژن نمود  -42

 (99کمتری دارد؟ )دشباهت  aaBBCC)ژنوتیپ( 

1) AAbbCc  2 )AABBCC  3 )aaBbCc  4 )Aabbcc 

 

 

با توجه به صفت چند جایگاهی مربوط به رنگ نوعی ذرت، کدام مورد، از نظر رخ نمود )فنوتیپ( به ذرتی با ژن نمود  -43

 (99)خشباهت کمتری دارد؟  AaBbCC)ژنوتیپ( 

1) AABBCC  2 )AaBBCC  3 )Aabbcc  4 )AaBbcc 

 
 aaBbCCنمودهایی که از آمیزش دو ذرت با ژنتوجه به صفت چند جایگاهی مربوط به رنگ نوعی ذرت، ذرتبا  -44

 آیند، از نظر رنگ به کدام ذرت شباهت کمتری دارند؟بوجود می AaBBCcو

1) AABbCc     2 )AaBBcc          3) Aabbcc          4 )AABbCC 

 

 

 
  AabbCcنمودهایی که از آمیزش دو ذرت با ژنبا توجه به صفت چند جایگاهی مربوط به رنگ نوعی ذرت، ذرت -45

 آیند، از نظر رنگ به کدام ذرت شباهت کمتری دارند؟بوجود می  AaBBCCو

1) AaBbCC  2 )AaBBCc  3 )Aabbcc  4 )AABbCC 

 

 

 
   با توجه به صفت چند جایگاهی مربوط به رنگ نوعی ذرت، در کدام آمیزش زیر امکان ایجاد ذرتی با رنگی مشابه  -46

 ندارد؟فراوان ترین رنگ در جامعه، وجود 

1)  aaBbCc و AaBBCC  

2) AAbbCc  وAABbcc   

3) AaBBCC  وAABBCc   

4) AaBbcc  وAaBBcc   
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هایی که در هر سه جایگاه ژنـی خود  ذرت، با توجه به صفت چند جایگاهی مربوط به رنگ نوعی ذرت در کتاب درسی -47

 کدام گزینه در یک بخش قرار بگیرند؟با  توانند نمی فنوتیپاز لحاظ ، دگرة نهفته دارند

1)   aaBbcc              2   ) AaBBCc                3    ) AAbbcc                      4   ) aaBBCc  

 
با توجه به نمودار توزیع فراونی رنگ ذرت )صفت چند جایگاهی( در کتاب درسی، کدام گزینه در گروهی قرار گرفته  -48

 می باشد؟ AaBbccکه از نظر فراوانی مشابه گروه ژنوتیپ 

1) AAbbCc  2  )AABbCC  3  )aaBbcc                  4  )AaBBCc 

 

 (1400است؟ )د نادرستبا توجه به نمودار توزیع فراونی رنگ ذرت در کتاب درسی، کدام عبارت  -49

 ، وجود دارد.4ی انواع دگره )ال(ها در بخش نمود )ژنوتیپی( حاوی همه( ژن1

 ، در هر جایگاه ژنی، دگره )الل( بارز دارد.5نمود )ژنوتیپ( در بخش ( هر ژن2

 ناخالص است.  یژن گاهیجا کی، در 6( در بخش پیهر ژن نمود )ژنوت( 3

 است.  لصخا یژن گاهی، در دو جا2( در بخش پیهر ژن نمود )ژنوت( 4

 

 

 (1400؟ )خ است حیکدام عبارت صح ی،رنگ ذرت در کتاب درس یفراوان عیبا توجه به نمودار توز -50

 .وجود دارد 4ها در بخش (لل)ا هگرانواع د ۀهم یحاو یژن نمود( 1

 .وجود دارد 2در بخش  ،ناخالص یژن گاهیبا سه جا ییمود هان ژن( 2

 .ناخالص دارد یژن گاهیجا کیبه طور حتم  ،3نمود در بخش  ژن هر( 3

 .دارد زربا دگره ی،ژن گاهیبه طور حتم در هر جا ،5نمود در بخش  ژن هر( 4

 
 ( 1401)د  کند؟طور مناسب کامل میکدام مورد، عبارت زیر را به -51

صفت رنگ ذرت با سه جایگاه ژنی مورد بررسی قرار گرفته است و هر جایگاه دارای دو دگره )الل( است. برای نشان دادن »

کنیم. باتوجه به نمودار کتاب درسی، همۀ استفاده می Cو  B ,Aها در این سه جایگاه از حرو  بزرگ و کوچک ژن

 «....................... هستند.هایی که فقط ................ دارند، ژنوتیپ

 در فاصلۀ یکسانی از ذرت کامالً قرمز –یک جایگاه ژنی خالص غالب  (1

 تر از ذرت کامالً قرمزبه ذرت کامالً سفید نزدیک –دو جایگاه ژنیِ ناخالص  (2

 تر از ذرت کامالً سفید به ذرت کامالً قرمز نزدیک –دو جایگاه خالص مغلوب  (3

 در فاصلۀ یکسانی از ذرت کامالً سفید و ذرت کامالً قرمز –یک جایگاه ژنیِ خالصِ غالب و یک جایگاه ژنی مغلوب  (4
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 ( 1401)خ  ؟است نامناسببرای تکمیل عبارت زیر کدام مورد،  -52

رای نشان دادن صفت رنگ ذرت با سه جایگاه ژنی مورد بررسی قرار گرفته است و هر جایگاه دارای دو دگره )الل( است. ب»

کنیم. باتوجه به نمودار کتاب درسی، همۀ استفاده می Cو  B ,Aها در این سه جایگاه از حرو  بزرگ و کوچک ژن

 «هایی که فقط ................ دارند، ....................... هستند.ژنوتیپ

 ذرت کامالً سفید  در فاصله یکسانی از –دو جایگاه ژنیِ ناخالص  (1

 تر از ذرت کامالً سفید به ذرت کامالً قرمز نزدیک – غالبدو جایگاه خالص  (2

 قرمزتر از ذرت کامالً نزدیک سفیدبه ذرت کامالً  – دو جایگاه خالص مغلوب (3

 در فاصلۀ یکسانی از ذرت کامالً سفید و ذرت کامالً قرمز –یک جایگاه ژنیِ خالصِ غالب و یک جایگاه ژنی مغلوب  (4

 

 اثر محیط
ساخته شدن سبزینه عالوه بر ژن، به نور هم گاهی برای بروز یک رخ نمود تنها وجود ژن کافی نیست. برای مثال در گیاهان، 

عواملی محیطی اند که می توانند بر ظهور رخ نمود اثر بگذارند. تغذیه و ورزش محیط انسان، شامل عوامل متعددی است.  نیاز دارد.

اندازه قد یک نفر را توضیح  هم بستگی دارد. بنابراین نمی توان تنها از روی ژن ها، علت تغذیه و ورزشقد انسان به به عنوان مثال، 

 داد.

 مهار بیماری های ژنتیک
تغییر عوامل محیطی، اما گاهی می توان با  )مگر در موارد معدود( گرچه نمی توان بیماری های ژنتیک را در حال حاضر درمان کرد

آنزیمی که ( است. در این بیماری PKUمثال این موضوع، بیماری فنیل کتونوری ) را مهار کرد. نیعوارض بیماری های ژ

    منجر ایجاد ترکیبات خطرناکوجود ندارد. تجمع فنیل آالنین در بدن به  آمینواسید فنیل آالنین را می تواند تجزیه کند

 می بیند. خوشبختانه می توان از بروز این بیماری جلوگیری کرد. اما چگونه؟  مغز آسیبمی شود. در این بیماری، 

         علت این بیماری، تغذیه از پروتئین های حاوی فنیل آالنین است. پس با تغذیه نکردن از خوراکی هایی که فنیل آالنین دارند، 

است.  نهفته فنیل کتونوری یک بیماری می توان مانع بروز اثرات این بیماری شد.

وقتی نوزاد متولد می شود، عالئم آشکاری ندارد. در عین حال، تغذیه نوزاد مبتال 

آسیب یاخته های  شیر مادر)که حاوی فنیل آالنین است( به به فنیل کتونوری با

ابتالی احتمالی  همین علت، نوزادان را در بدو تولد از نظر مغزی او می انجامد. به

می کنند. در صورت ابتال، نوزاد با  آزمایش خون بررسی امبه این بیماری، با انج

است تغذیه می شود و در رژیم غذایی او  فنیل آالنین فاقد شیرخشک هایی که

 .فنیل آالنین استفاده می شود برای آینده، از رژیم های بدون )یا کم(

 باشد؟ چند مورد از موارد زیر در رابطه با بیماری فنیل کتونوری صحیح می -51

 شود.کننده استفاده میهای دارای نوعی آنزیم تجزیهبرای جلوگیری از بروز اثرات این بیماری از شیرخشک 

 شود.های مغزی میکاهش نوعی آنزیم در افراد مبتال، سبب ایجاد ترکیبات خطرناک و آسیب 

 باشد.معمول میهای بدو تولد، نوعی آمینواسید بیش از حد در خون نوزاد مبتال، در آزمایش 

 شود.ها میدیدگی آنهای مغزی سبب آسیبکاهش نوعی آمینواسید در سلول 




