
 

 

 

 

 

 

 

 

سايت جامع آموزش كنكور كشور 

 

www.farayand-pasokh.com       سايت :
      www.mohasebat.com  

مهندس   امير حسين دربندي 

http://www.farayand-pasokh.com/
http://www.forum.farayand-pasokh.com/
http://www.forum.farayand-pasokh.com/
http://www.forum.farayand-pasokh.com/




:هاي مندلپژوهش
شود:هاي مندل به زبان علمی امروزي به صورت زیر بیان میفرضیه

را از مادر دریافت کرده است.هر جاندار براي هر صفت خود دو الل دارد که یک الل را از پدر و دیگري-1
هـاي  هاي هر صفت ممکن است مشابه یا متفاوت باشند و یک صفت ممکن است به چند حالت ظاهر شود. مثالً رنگ گلبرگژن-2

ي آن زرد یا سبز باشد.نخودفرنگی ارغوانی یا سفیدرنگ، دانه
گویند.) میAlleleهاي مربوط به یک صفت الل (به حالت

ها در نسل اول به طور کامل خود را ظاهر کند به نام الل غالب و الل دیگر که در نسـل  پس از لقاح ممکن است یکی از آندو الل -3
دهد الل مغلوب نام دارد.اول اثري از خود را ظاهر نکند و در نسل دوم خود را نشان می

کند.ها را دریافت میت فقط یکی از آندو الل مربوط، یک صفت در هنگام تشکیل گامت از هم جدا شده و هر گام-4
ABو Aa ،Bbي صفت شبیه هم نباشند مانند دهندههاي تشکیلصفت ناخالص (هتروزیگوس): الل-
BBو aa ،bb ،AAي صفت شبیه هم باشند مانند دهندههاي تشکیلصفت خالص (هوموزیگوس): الل-
ستفاده کرد ولی در هر بار آزمایش فقط یـک صـفت را مـورد بررسـی قـرار      صفت نخودفرنگی ا7هاي خود از مندل در آزمایش-

داد.می
ها آمیزش خودلقاحی انجام داد.والدین با داشتن صفت خالص بین آن

افراد نسل اول بین والدین آمیزش دگرلقاحی انجام داد.مندل براي تولید
جام داد.افراد نسل دوم بین افراد نسل اول آمیزش خودلقاحی ان

نـوع  4نـوع ژنوتیـپ و   6نـوع آلـل   3آلل هاي چند گانه : صفاتی مانند گروههاي خونی که تحت تاثیر بیش از یک آلل هستند . در گروههاي خونی 
گروه خونی ایجاد می کنند. جدول زیر بررسی گروههاي خونی است. 
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گروه خونی
(فنوتیپ) 

توضیحاتBآنتی کور Aآنتی کور نوع آنتی کور یا سرمآنتی ژننوعنوع ژنوتیپ

AAA- AOAB_+42%
BBB- BOBA+_9%

ABABA, Bگیرنده عمومی3-_ندارد %
OOOنداردA, B++46دهنده عمومی %

مقطع و رشته :    تجربی دکتر مجید ابراهیمی نام  دبیر :
ژنتیک مندلمبحث



هاي چندگانه آلل
خونی انسان.گروهشوند، مانند ي بیش از دو آلل کنترل میهایی که به وسیلهژن-

خونی  ي گروههاي کنترل کنندهآلل

دهند.توانی نشان میي همدیگر رابطهغالب هستند، اما نسبت به یکiهر دو نسبت به BIو AIتوجه؛ 

رنگ گل گیاه ادریسی برخی صفات تحت تأثیر محیط قرار دارند                             

:2مثال
رنگ موهاي روباه قطبی

بیماري هاي وراثتی : 
علتهاي بیمارينشانهغالب یا مغلوبنام بیماري
کمبود هموگلوبینهاناکافی بودن اکسیژن رسانی به بافتمغلوب اتوزومیتاالسمی

کم خونی وابسته به 
هاي قرمز داسی بوللگ

شکل
ها، یژن رسانی ناقص به بافتاکسمغلوب اتوزومی

هاي غیرطبیعیهموگلوبینهاي رگها به دیوارهچسبیدن گلبول

ها، ششها از جملهموکوز بعضی انداممغلوب اتوزومیسیستیک فایبروزیز
کندکبد و پانکراس را پر می

هاي انتقال کمبود پروتئین
ي یون کلر در غشاي دهنده

پالسمایی

Aهموفیلی 
بسته به مغلوب وا

کمبود یکی از عوامل انعقاد عدم توانایی انعقاد خونجنس
خون (فاکتور انعقادي)

خرابی تدریجی بافت مغز در میان غالب اتوزومیهانتینگتون
سالی

ساخته شدن عوامل 
ي متابولیسم بازدارنده
هاي مغزيسلول

مغلوب اتوزومیفنیل کتونوریا
تجمع محصوالت حاصل از متابولیسم 

عقب ماندگی -ادي فنیل آالنین در بدنعغیر
ذهنی

ي کنندهعدم وجود آنزیم تبدیل
آالنین به تیروزینفنیل

هاي تواند آنزیمفرد نمیسفیدي تمام موها از هنگام تولد مغلوب اتوزومیزالی
ي رنگیزه را بسازد.سازنده

ه جنس هاي وراثتی وابسته ببیماري
الـل متقابـل بـراي ایـن     Yقرار دارند و کرومـوزوم Xهایی مانند هموفیلی، کوررنگی و دیستروفی عضالنی دوشن بر روي کروموزومهاي مغلوب بیماريالل

پ دارند مثالً:نوع ژنوتی2نوع فنوتیپ و 2ها ها را ندارد. مردان نسبت به این بیماريبیماري
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رنگآبيخاك اسیدي 1مثال 
رنگصورتيخاك خنثي 

سفیدرنگ زمستاني 
ايقرمز مایل بھ قھوهرنگ تابستاني




