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 کنکور چیزی جز کتاب نیست و کتاب خواندن کار دانش آموزان حرفه ایی.
      

 گزیده نکات پژوهش های مندل



  ي نكات   گزيده
  هاي مندل پژوهش
  :شود هاي مندل به زبان علمي امروزي به صورت زير بيان مي فرضيه

  . هر جاندار براي هر صفت خود دو الل دارد كه يك الل را از پدر و ديگري را از مادر دريافت كرده است-1
مـثالً  .  چند حالت ظـاهر شـود      هاي هر صفت ممكن است مشابه يا متفاوت باشند و يك صفت ممكن است به                 ژن -2

  .ي آن زرد يا سبز باشد هاي نخودفرنگي ارغواني يا سفيدرنگ، دانه رنگ گلبرگ
  

  .گويند مي) Allele(هاي مربوط به يك صفت الل  به حالت
ها در نسل اول به طور كامل خود را ظاهر كند به نام الل غالـب و الـل                      دو الل پس از لقاح ممكن است يكي از آن          -3
  .دهد الل مغلوب نام دارد گر كه در نسل اول اثري از خود را ظاهر نكند و در نسل دوم خود را نشان ميدي
هـا را دريافـت        دو الل مربوط، يك صفت در هنگام تشكيل گامت از هم جدا شده و هر گامـت فقـط يكـي از آن                       -4

  .كند مي
  AB و Aa ، Bb نباشند مانند ي صفت شبيه هم دهنده هاي تشكيل الل): هتروزيگوس( صفت ناخالص -
  BB و aa ، bb ، AAي صفت شبيه هم باشند مانند  دهنده هاي تشكيل الل): هوموزيگوس( صفت خالص -
 صفت نخودفرنگي استفاده كرد ولي در هر بار آزمايش فقط يـك صـفت را مـورد                  7هاي خود از       مندل در آزمايش   -

  .داد بررسي قرار مي
  .ها آميزش خودلقاحي انجام داد خالص بين آنوالدين با داشتن صفت           

  .افراد نسل اول بين والدين آميزش دگرلقاحي انجام داد   مندل براي توليد
  .افراد نسل دوم بين افراد نسل اول آميزش خودلقاحي انجام داد          

  صفت مغلوب  صفت غالب
  نبود گودي روي چانه  وجود گودي روي چانه

وجود مو روي بنـد ميـاني       
  نگشتانا

نبود مو روي بنـد ميـاني       
  انگشتان

  ي گوش چسبيده الله  ي گوش آزاد الله
كـردن    عدم توانـايي لولـه      كردن زبان توانايي لوله

  زبان
  :قوانين مندل يا قوانين وراثت

نگام  هIآنافاز ميوز ي اين قانون دو الل مربوط به هر صفت در   بر پايه، قانون اول مندل با قانون تفكيك ژن هابر-1
  .شوند تشكيل گامت از يكديگر جدا مي

كشف شد مطـابق ايـن قـانون،    ) آميزش دو صفت(هيبريدي  ها در آميزش دي   قانون دوم يا جور شدن مستقل ژن       -2
  .شوند هاي مربوط به هر صفت بدون تأثير بر صفات ديگر، از هم تفكيك مي ها، الل هنگام تشكيل گامت

  .دهد  رخ ميI  قانون دوم مندل در متافاز ميوز-
  .هاي مختلف قرار داشته باشند هايي درست كه روي كروموزوم ي ژن ها درباره  قانون جور شدن مستقل ژن-
 قانون دوم مندل در مورد صفات وابسته به جنس، صفات چند ژني، صفات چند اللي، غالب ناقص و هم توان صـدق                       -

  .كند نمي
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دي با فنوتيپ غالب، آن را با فردي با فنوتيپ مغلوب آميزش منظور مشخص كردن ژنوتيپ فر  به:آميزش آزمون
  : دهيم، دو حالت ممكن است مي

  . دهند ها صفت غالب را نشان مي  اگر فرد غالب خالص باشد، تمام زاده-1
 اگر فرد غالب ناخالص باشد،-2

2
ها، صفت فرد غالب و   زاده1

2
  .  دهند ا، صفت فرد مغلوب را نشان ميه  زاده1

  :توجه
  آميزش آزمون، فقط در مواردي كاربرد دارد كه 

  
  هايي ساده از بررسي دودمانه مثال

 در بررسي دودمانه، اگر والدين سالم باشند و فرزند بيمار دختر يا پسر متولد شود صفات والدين اتوزومي مغلـوب                     -
  .است

AaAa×  
aaAaAA

4
1

2
1

4
1

++  

بين فرزندان، دختـر و پـسر سـالم باشـند و يـا              چنين    و هم  سالم باشد    ، بيمار و مادر   ، در بررسي دودمانه، اگر پدر     -
  .تواند نهفته وابسته به جنس يا اتوزومي مغلوب باشد بيماري را نشان دهند، صفت مي

    Aaaa×              XXYX hh ×  
     aaAa

2
1

2
1

+    XYYXXXXX hhhh 4
1

4
1

4
1

4
1

+++  

  . غالب وابسته به جنس است، اگر پدر بيمار و مادر سالم باشد و تمام فرزندان دختر بيماري را نشان دهند، صفت-
XXYXD ×  

XYXXD 2
1

2
1

+  

  . اتوزومي غالب است، متولد شوند، صفت اگر والدين بيمار و فرزندان سالم و يا بيمار-  
AaAa×  

aaAaAA
4
1

2
1

4
1

++  

  
 اگر مادر بيمار و پدر سالم باشد و فقط فرزندان پسر بيماري را نشان دهند، احتمال بيمـاري مغلـوب وابـسته بـه                         -

  .كنند ر دريافت ميتر است چون فرزندان پسر الل بيماري وابسته جنس را فقط از ماد جنس قطعي

      hhXXXY×  

YXXX hh
2
1

2
1

+  
  

   .ي غالب و مغلوبي بين صفات داشته باشيم رابطه: اوالً
  .ژنوتيپ فرد با فنوتيپ غالب، مشخص نباشد: ثانياً

ــامل    ســــــــ
ا
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 اتـوزومي   ، اگر مادر بيمار و پدر سالم باشد و فرزندان دختر و پسر سالم باشند و يا بيماري را داشته باشند، صـفت                      -
  .مغلوب يا اتوزومي غالب است

      اتوزومي مغلوب    اتوزومي غالب      
   بيمار×Aaaa سالم     بيمار×aaAa   سالم

    aaAa
2
1

2
1

+      aaAa
2
1

2
1

+  

  
  ها در صفات دواللي و چنداللي ها و ژنوتيپ ي فنوتيپ قايسهم

  a وAهاي  الل← صفات دواللي-
  

  . الل شركت داردABO (3سيستم( صفات چند اللي مانند گروه خوني -
  
  

 نوع فنوتيپ گروه خوني 4
⎪
⎪
⎭

⎪
⎪
⎬

⎫

O
AB
B
A

 نوع ژنوتيپ گروه خوني 6       

⎪
⎪
⎪

⎭

⎪⎪
⎪

⎬

⎫

ii
II

II,iI

II,iI

BA

BBB

AAA

  

ي   از رابطه  -
2

1)n(n ها و    تعداد انواع ژنوتيپ   +
2

1)n(n  nآيـد   هاي هتروزيگوس بـه دسـت مـي          تعداد انواع ژنوتيپ   −

  .هاست تعداد الل
  . نوع آن هتروزيگوس است6 نوع ژنوتيپ دارد كه 10 الل باشد در كل 4 اگر صفت داراي -
-nتهاي هوموزيگوس اس ها و تعداد ژنوتيپ  تعداد الل.  

10
2

144
2

1
=

+
=

+ )()n(n   6
2

144
2

1
=

−
=

− )()n(n  
  .كند  در صفت دو اللي و چند اللي در ژنوتيپ فرد براي هر صفت دو الل شركت مي-

  صفت چندژني
چند ژن ممكن است همگي در يك       . باشد  هاي ذهني و هوش مي      مانند رنگ پوست، مو، عنبيه، طول قد، وزن، قابليت        

 جفت ژن   6 تا   3مثالً در وراثت رنگ پوست      . هاي مختلف پراكنده باشند     اشند يا در كروموزوم   كروموزوم قرار داشته ب   
  .شركت دارد

  تواني و غالب ناقص ي هم رابطه
تواني دارند مثالً رنگ موي قرمـز و سـفيد در اسـب كـه      ي هم اگر در فنوتيپ فرد هردو الل با هم ظاهر شوند، رابطه       

 BAII در گروه خوني كه گروه خونيBIوAIهاي شود يا الل   هردو الل يعني قرمزي و سفيدي رنگ مو با هم ظاهر مي           
  .نمايد را تشكيل مي

 اگر تركيب حد واسطي از دو الل دو صفت ظاهر شود و شبيه فنوتيپ والدين نباشد صفت از نوع غالب ناقص است،                       -
  .شود مثالً از آميزش گل ميموني قرمز با سفيد، صورتي حاصل مي

  غالب و مغلوب– نوع فنوتيپ٢
 AA،Aa،aa - نوع ژنوتيپ ٣
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 ×WWRRســــفيد                                       
  قرمز

  RW     صورتي                                      
و موي صاف دارند داراي ) مجعد(فرزندان دو فرد كه موي فرفري .  وراثت حالت موي انسان از نوع غالب ناقص است     -

ــوج                    .خواهند بود) ناخالص(دار  مو از نوع موج ــاف |AB→دار  م   ص
→BB| فرفري  →AA  
  

  هاي چندگانه  آلل
  .خوني انسان شوند، مانند گروه ي بيش از دو آلل كنترل مي هايي كه به وسيله  ژن-
  

  خوني  ي گروه هاي كنترل كننده آلل

  
  .دهند تواني نشان مي ي هم گر رابطهدي  غالب هستند، اما نسبت به يكi هر دو نسبت به BI و AI توجه؛

  
  برخي صفات تحت تأثير محيط قرار دارند                             رنگ گل گياه ادريسي 

   :2مثال
  رنگ موهاي روباه قطبي 

  

AI 
BI 

   
i 

   رنگ  آبي←خاك اسيدي  ١ مثال
  رنگ  صورتي←خاك خنثي 

  سفيد←رنگ زمستاني 
  اي مز مايل به قهوه قر←رنگ تابستاني
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  هاي وراثتي  بيماري
  علت  هاي بيماري نشانه  غالب يا مغلوب  نام بيماري

يژن رساني ناكافي بودن اكس  مغلوب اتوزومي  تاالسمي
  كمبود هموگلوبين  ها به بافت

كم خوني وابسته به 
هاي قرمز  بوللگ

  داسي شكل
  مغلوب اتوزومي

اكسيژن رساني ناقص به 
ها  ها، چسبيدن گلبول بافت

  ها ي رگ به ديواره

هاي  هموگلوبين
  غيرطبيعي

سيستيك 
  مغلوب اتوزومي  فايبروزيز

  ها از جمله موكوز بعضي اندام
انكراس را پر ها، كبد و پ شش

  كند مي

هاي  كمبود پروتئين
ي يون  انتقال دهنده

كلر در غشاي 
  پالسمايي

مغلوب وابسته به   Aهموفيلي 
  عدم توانايي انعقاد خون  جنس

كمبود يكي از عوامل 
فاكتور (انعقاد خون 
  )انعقادي

خرابي تدريجي بافت مغز در   غالب اتوزومي  هانتينگتون
  ميان سالي

ساخته شدن عوامل 
ي  ازدارندهب

هاي  متابوليسم سلول
  مغزي

  مغلوب اتوزومي  فنيل كتونوريا
تجمع محصوالت حاصل از 

ادي فنيل آالنين عمتابوليسم غير
   عقب ماندگي ذهني-در بدن

عدم وجود آنزيم 
ي  كننده تبديل

  آالنين به تيروزين فنيل

سفيدي تمام موها از هنگام   مغلوب اتوزومي  زالي
  تولد 

تواند  فرد نمي
ي  هاي سازنده آنزيم

  .رنگيزه را بسازد
  هاي وراثتي وابسته به جنس  بيماري

 قرار دارند و    Xهايي مانند هموفيلي، كوررنگي و ديستروفي عضالني دوشن بر روي كروموزوم            هاي مغلوب بيماري    الل
 نـوع ژنوتيـپ     2 نوع فنوتيپ و     2ها    مردان نسبت به اين بيماري    . ا ندارد ها ر   الل متقابل براي اين بيماري    Yكروموزوم
  :دارند مثالً

  
   نوع ژنوتيپ2             نوع فنوتيپ2
  

  :مثالً.  نوع ژنوتيپ دارند3 نوع فنوتيپ و 2ها  زنان نسبت به اين بيماري
  
   نوع ژنوتيپ3             نوع فنوتيپ2

 مرد سالم
  مرد هموفيل

XYسالم  
YXhبيمار   

  زن سالم
  زن هموفيل

XXسالم  
XXh حامل( سالم(  
hh XXبيمار   
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مـثالً  . باشـد   ستروفي عضالني براي مردان و زنان نيز مانند هموفيلي مي         تعداد انواع فنوتيپ و ژنوتيپ كوررنگي و دي       
 الل هموفيلي h( و ناقل زالي ژنوتيپ زير دارد       ABمرد مبتال به هموفيلي و ديستروفي عضالني با داشتن گروه خوني          

AaIYIX         ) الل ديستروفيdو BAh
d  

اگر اين زن پدر بـا      . باشد   صفت تاالسمي و هموفيلي و ديستروفي عضالني هتروزيگوس مي         3 براي   A زني با گروه   -
        : و مبتال به هموفيلي و ديستروفي عضالني داشته باشد، زن ژنوتيپ مقابل را داردOگروه خوني

                 XICcXI h
d

A  
  

  صفات اتوزومي مغلوب
  سالم    
 نوع 2  

  فنوتيپ
  بيمار

   كامالً سالمCC    تاالسمي
  سالم) حامل يا ناقل( مينور Cc   نوع ژنوتيپ3  
    ccماژور   
  سالم    
  بيمار  وتيپ نوع فن2  

   AA    زالي
   Aa   نوع ژنوتيپ3  
    aaبيمار   
  سالم    
 نوع 2  

  فنوتيپ
  بيمار

خوني داسي  كم
  شكل

  AA HbHb   

SA   نوع ژنوتيپ3   HbHb   
    SS HbHbبيمار   
  سالم    
 نوع 2  

  فنوتيپ
  بيمار

   PP    فنيل كتونوريا
   Pp   نوع ژنوتيپ3  
    ppبيمار   

  صفت اتوزومي غالب
  سالم    
 نوع 2  

  فنوتيپ
  بيمار

سامل

سامل

 سالم
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   HH    هانتينگتون
   Hh   نوع ژنوتيپ3  
    hhسالم   

  

 بيمار
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