فصل هشتم
ژنتیک و خاستگاه آن
تقدیم به :گرگورمندل

که با پیداکردن ژنتیک حال همهی بچه کنکوریها رو گرفت!!

فصل هشتم ژنتیک و خاستگاه آن

قوانین احتماالت ریاضی
اصل اول احتماالت :نتیجهی حاصل از یک پیشامد تصادفی تأثیری در نتایج دیگر همان پیشامد ندارد.
اصل دوم احتماالت :اگر دو یا چند پیش��امد مس��تقل را همزمان مورد مطالعه قرار دهیم ،احتمال آن برابر اس��ت با حاصلضرب هر پیشامد
که اگر حالتهای مختلفی داشت ،ابتدا هر حالت را حساب کرده و نتایج آن را با هم جمع میکنیم.

تمرین :زوجی خواهان  3فرزند هستند ،با توجه به قوانین احتماالت ،احتمال هر حالت چقدر است؟
الف) هر  3فرزند آنها جنسیت یکسان داشته باشند.
ب) جنسیت یکی از فرزندان با بقیه متفاوت باشد.
ج) دومین فرزند آنها پسر شود.
د) فقط دومین فرزند آنها پسر شود.
ه) اولی و سومی ،یکی پسر و یکی دختر شود.
و) اگر بدانیم که اولی پسر به دنیا آمده است ،احتمال دو پسر یک دختر چقدر است؟
ز ) اگر بدانیم که حداقل یک پسر دارند ،احتمال اینکه دو دختر داشته باشند چقدر است؟
ح) احتمال دو دختر دوقلوی همسان و یک پسر چقدر است؟
ط) احتمال دو دختر دوقلوی غیرهمسان و یک پسر چقدر است؟

پاسخ :وقتی زوجی خواهان  3فرزند هستند پس ما در حال محاسبهی سه پیشامد مستقل هستیم که در هر مورد به نکتهی گفته شده دقت
کنید و اص ً
ال نیازی به استفاده از فرمولهای ریاضی مثل فاکتوریل و … نداریم.
الف)
نکته :چون جنسیت هر  3را یکسان خواسته است پس دو حالت هر  3تا پسر یا هر  3تا دختر را باید جداگانه حساب کنیم و نتایج را با هم
جمع کنید.
ِ
احتمال یک حالت ،حالتهای مستقل هر پیشامد را در هم ضرب کرده و احتمال حالتهای مختلف را با هم
نکته :همیش��ه برای محاس��بهی
جمع میکنیم( .افقی ضرب ،عمودی جمع)
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ب) باید احتمال یکی دختر و بقیه پسر باشد را با حالتنویسی و احتمال یکی پسر و بقیه دختر را با حالتنویسی حساب کنیم.
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ج)
نکته :در این مثال چون احتمال دومین فرزند را خواسته ولی احتمال سایر فرزندان
را مد نظر قرار نداده است پس همان اصل اول احتماالت است و به احتمال حاالت
دیگر فضولی نمیکنیم.
د)
نکت��ه :هر گاه در مس��ائل ژنتیک کلمهی «فق��ط» را در مورد احتمال حالتی دیدید
باید احتمال همان حالت خواس��ته شده را حساب کنید و برای سایر پیشامدها عدد
متمم آن را بگذاریم و نیازی به حالتنویس��ی در مورد س��ایر حاالت نداریم( .حاال
در این مثال قطع ًا در صورت پس��ر نش��دن ،فرزند دختر خواهد شد ولی همیشه از

متمم آن استفاده کنید).

ه)
نکت��ه :در ای��ن حال��ت نیز ب��ه فرزن��د دوم کاری نداریم ولی برای اولی و س��ومی
حالتنویسی یادمون نرهها!!

و)
نکت��ه :هرگاه در مس��ائل ژنتیک ،در مورد احتمال حالت��ی گفت «اگر بدانیم که
فالن��ی ……… به دنیا آمده اس��ت» یعنی احتم��ال آن را یک در نظر بگیریم
یعنی «اگر بدانیم که = میدانیم که»
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ز)

نکته :این مثال از مس��ائل ش��رطی میباشد چون در این مثال هر پیش��امد  2حالت پسر یا دختر دارد پس ک ً
ال  2×2×2 =8حالت مختلف
وجود دارد که چون اعالم کرده حداقل یک پسر دارند ،پس حالت سه تا دختر را باید کنار بگذاریم و از هفت حالت باقیمانده احتمال داشتن
دو دختر و یک پسر را حساب کنیم که  3حالت (د د پ یا د پ د یا پ د د) میباشد ،پس  3جواب سؤال است نه !! 3
8
7
ح)
نکته :در مسائل ژنتیک احتمال دوقلوی همسان را در مورد همهی صفات آنها یکبار
حساب میکنیم چون دوقلوی همسان در اثر یک زیگوت و یک پیشامد ایجاد شدهاند،
1 j × 1N →1 
j
مث ً
ال اگر در مسألهای گفت «احتمال دو پسر دوقلوی همسان با قد بلند ،چشم آبی»… ،
2
2
4  2 1
= =
باید احتمال یک پسر با این ویژگیها را حساب کنیم!
1j →1  4 2
N1 × j
و اگر احتمال دوقلوزایی همسان را در مسأله داده بود جواب را در آن احتمال ضرب
2
2
4 
میکنیم.
j
N
j
(آخه بین دو قلوکه بچه به دنیا نمییاد!!)
ط)
نکته :در مسائل ژنتیک احتمال دوقلوی غیرهمسان را مانند احتمال دو پیشامد مستقل
حساب میکنیم چون در اثر دو زیگوت ایجاد شدهاند (فقط باید دنبال هم این دو بچه
به دنیا بیایند) و باز هم در صورت دادن احتمال دوقلوزایی در مسأله جواب نهایی را
در آن احتمال ضرب میکنیم.
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*خیلی مسخره است که بین دو قلو ،بچهی دیگری به دنیا بیاید.
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مسائل احتماالت ریاضی
-1

1خانوادهای چهار فرزند دارد که فرزندان اول و دوم پسر هستند .احتمال آنکه فرزند چهارم نیز پسر باشد ،چقدر است؟

-2

2در یک خانواده احتمال اینکه از  3فرزند آنها فقط سومی پسر باشد ،چقدر است؟

-3

3فرض کنید سه گروه خونی برای انسان ممکن است و میزان وقوع آنها در جمعیت مساوی است .احتمال یکسان بودن گروه خونی سه فرد که
به طور تصادفی انتخاب شدهاند چیست؟

-4

4در سؤال قبل احتمال اینکه اولی و سومی گروه خونی یکسان داشته باشند ولی با دومی متفاوت باشند ،چقدر است؟

-5

5خانوادهای دو فرزند دارد که حداقل یکی از آنها دختر است .احتمال آنکه یک پسر هم داشته باشند ،چقدر است؟
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* در جامعهای  4نوع رنگ چش��م  C ،B ،Aو  Dبا نس��بت  4 ،2 ،1 ،3وجود دارد 3 .فرد را به طور تصادفی انتخاب میکنیم ،با توجه به
قوانین احتماالت به  7تست زیر پاسخ دهید:

6 -6هر  3رنگ چشم یکسان داشته باشند.
0 / 2 )3
0 / 027 )2
0 /1 )1
7 -7دو تا رنگ چشم  Bو یکی  Dباشد.
0 /12 )3
0 / 012 )2
0 / 004 )1
8 -8اولی و دومی مثل هم ولی با سومی متفاوت باشند.
0 / 3 )3
0 / 2 )2
0 /1 )1
9 -9اولی و سومی یکی  Aو یکی  Cشود.
%18 )3
%6 )2
%12 )1
1010سومی  Dشود.
0 / 24 )3
0 / 6 )2
0 /144 )1
1111فقط سومی  Aشود.
0 / 021 )3
0 /147 )2
0 / 3 )1
1212اگر بدانیم که هیچکدام  Cنشده است ،احتمال اینکه دو تای آنها  Aو یکی  Dشود ،چقدر است؟

27 )1
128

9 )2
128

18 )3
128

0 / 036 )4
0 / 008 )4
0 / 4 )4
%36 )4
0 / 4 )4
0 / 049 )4
36 )4
128

تاریخچهیژنتیک
ژنتیک یکی از شاخههای پیشرو در زیستشناسی است که کاربرد آن در دامپروری ،کشاورزی ،شناسایی و درمان بیماریها و تولید داروهای
جدید و… میباشد.
* انتقال صفات از والدین به فرزندان را وراثت میگویند .مندل کش��یش اتریش��ی که پدر کشاورزی داشت و خودش از ریاضی و احتماالت
سررشته داشت اولین بار به قوانین ژنتیک و وراثت پی برد.
نکته :اولین بار مندل قوانین ژنتیک را با اس��تفاده از علم احتماالت ریاضی بیان کرد ولی او هیچ اطالعی از ژن ،کروموزوم ،گامت و تقس��یم
س��لول نداش��ت .قبل از مندل ،نایت با دگرلقاحی نخودفرنگی س��فید با ارغوانی دیده بود که در نسل اول همه دارای گلبرگ ارغوانی شدند
و با دگرلقاحی دوبارهی آنها در نس��ل دوم نخودفرنگی با گلبرگ س��فید هم مشاهده کرد ولی مندل با شمارش دانهها از احتماالت ریاضی
استفاده کرد و تجزیه و تحلیل ریاضی را بهکار برد.
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نکته :ویژگیهای نخودفرنگی:
 -1دارای چند صفت اس��ت که همواره رابطهی غالب مغلوبی دارند و حد واس��ط در بین آنها نیس��ت و همواره فقط در هر صفت دو حالت
را نشان میدهد.
 -2در حالت طبیعی دو تا گلبرگ دارد و گیاهی دوجنسی است که پرچم و مادگی آنها توسط گلبرگ پوشانده شده است.
 -3نخودفرنگی نسبت ًا کوچک است و زود و سریع گل میدهد و میتواند خودلقاحی کند و میشود با قطع پرچمهای آن دگرلقاحی هم انجام
داد( .لقاح مصنوعی) ⇐ پس نخودفرنگی برخالف شبدر و کدو ژن خودناسازگار ندارد و توانایی خودلقاحی دارد.
 -4رنگ گلبرگ ارغوانی به سفید ،رنگ دانه زرد به سبز ،شکل صاف دانه به چروکیده ،غالف سبز به زرد ،غالف صاف به چروکیده و بلندی
ساقه به کوتاهی ،صفتهای غالب در نخودفرنگی میباشند (گلهای جانبی نیز به گل انتهایی غالب است).
نکته :آزمایشهای مندل( :مندل مشاهده کرد که صفات به نسبتهایی که قابل پیشبینی است ،به ارث میرسند).
مندل در آزمایش مرحلهی اول که مونوهیبریدی (آمیزش در یک صفت) نام دارد ،نخودهای صاف را با هم و چروکیده را با هم (یا سفید را با
هم و ارغوانیها را با هم) تا چند نسل خودلقاحی طبیعی (مرحلهی اول) داد (حاصل آنها نسل  Pبود که با هم دگرلقاحی مصنوعی در مرحلهی
دوم داد) که در  F1حاصل از آنها یک نوع شکل ظاهری (فنوتیپ) غالب (صاف یا ارغوانی) ایجاد شد و آن را با عالمت  Aنشان داد .سپس

مندل افراد  F1را با هم خودلقاحی طبیعی در مرحلهی سوم داد ولی در  F2دو نوع فنوتیپ غالب و مغلوب بهدست آورد که با شمارش دانهها

پی به نسبت  3به  1غالب مغلوبی برد و از روی نسبت افراد مغلوب نسل دوم که  1بود ،فهمید که هر جانداری برای هر صفت دو عامل (الل)
4
میخواهد که اگر مثل هم بود ( AAیا  )aaخالص یا هموزیگوس است و اگر مثل هم نبود ( )Aaناخالص یا هتروزیگوت است.

«سه مرحلهی آزمایش مندل»
نکته :قبل از مندل نظریهی آمیختگی صفات خیلی رواج داش��ت (عصر داروین و المارک) که
ً
فکر میکردند همواره فرزندان آمیختهای حد واس��ط از والدین هس��تند مثال فکر میکردند گل سفید
س��فید با قرمز باید فرزند صورتی داش��ته باشد که مندل با آزمایشات خود این نظریه را باطل
کرد.
سفید
نکته :گیاه کدو و ش��بدر خود لقاح نیس��تند ،درنتیجه آزمایش مرحلهی یک و س��ه مندل با
آنها به مشکل میخورد.

نخودفرنگی
خودلقاحی
(درونآمیزی)
×
دگرلقاحی

ارغوانی
ارغوانی P:

 1ارغوانی ()A
1
خودلقاحی
 3ارغوانی  1 +سفید
4
4

F1 :
F2 :

فرضیههای مندل:
مندل نتایج حاصل از پژوهشهای خود را در چهار فرضیه خالصه کرد که پایه و اساس علم ژنتیک کالسیک است:
 -1هر جاندار برای هر صفت خود ،دو عامل دارد که هر کدام را از یک والد گرفته است.
 -2عاملهای مربوط به هر صفت میتواند مشابه (هموزیگوس) یا متفاوت (هتروزیگوس) باشد که از طریق گامت به نسل بعد میرسد.
 -3هنگام رس��یدن دو عامل یک صفت به هم ،عاملی که بهطور کامل بروز میکند غالب اس��ت و با حرف بزرگ و عاملی که در نس��ل اول
بروز نمیکند ،مغلوب است و با حرف کوچک نشان میدهد.
 -4همواره در نسل دوم غالبها سه برابر مغلوبها بروز کردهاند ولی در نسل اول همه غالب شدهاند.

378

متشه لصف  -نآ هاگتساخ و کیتنژ

یافتههای مندل به زبان علمی امروزی
 -1به حالتهای مربوط به یک ژن ،الل میگویند.
 -2فردی که دو حالت الل یکسانی دارد را خالص (هموزیگوس  )AAو اگر حالت متفاوتی دارد را ناخالص (هتروزیگوس  )Aaمینامند.
 -3به نوع اللهای یک فرد ژنوتیپ و به شکل ظاهری مربوط به هر صفت ،فنوتیپ میگوییم.

قوانین مندلی:

 -1قان��ون اول مندل (قانون تفکیک ژنها) :جدا ش��دن اللها ( ژنها) در مورد همهی صفات صادق اس��ت که اللهای
یک صفت در مرحلهی آنافاز  Iمیوز از هم جدا میشوند( .این قانون در مورد ژنهای مستقل و پیوسته صادق است).
 -2قانون دوم مندل :جور شدن مستقل ژنها است که در آزمایش دیهیبریدی  AaBb × AaBbفقط در مورد ژنهای
مستقل و جدا از هم روی کروموزومهای مختلف صادق است و در مورد ژنهای پیوسته صادق نیست که البته مندل معتقد
بود که اللهای یک صفت در موقع جدا ش��دن و تش��کیل گامت به اللهای صفت دیگری ربطی ندارند ولی این موضوع در
مورد صفات پیوسته که روی یک کروموزوم هستند نادرست است.

نکته :در انسان وجود گودی روی چانه (نسبت به نبودن گودی) ،وجود مو روی انگشتان (نسبت به نبودن مو) ،نرمهی گوش آزاد (نسبت به
چسبیده) و توانایی لوله کردن زبان نسبت به عدم توانایی آن ،صفت غالب میباشد (در موش رنگ سیاه به قهوهای غالب است و در انسان
رنگ آبی چشم مغلوب و قهوهای غالب است ).و در خوکچه هندی سیاه به سفید غالب است.
نکته :منظور از یک جفت صفت همان یک صفت دو اللی است و اگر در مسائل گفت وراثت سه جفت صفت یعنی سه صفت دو اللی را درنظر بگیرید.

«تفکیک و جور شدن مستقل ژنها»

تاریخچهی ژنتیک و کارهای مندل
1313کدامیک از جملههاى زیر ،به طور صحیح مفهوم ژنهاى الل را نشان مىدهد؟
 )1ژنهاى واقع بر آتوزومها

 )2ژنهایى که در مکانهاى مشابه روى کروموزومهاى همتا واقعاند.

 )3ژنهاى روى یک کروموزوم که اثر مشابه دارند.

 )4ژنهاى روى یک کروموزوم ،که غالب یا مغلوبند.

1414در آزمایش مندل ،کدام ضرورت نداشت؟
 )1خودلقاحی والدین غالب

 )2خودلقاحی والدین مغلوب

 )3دگرلقاحی والدین غالب و مغلوب

 )4خودلقاحی افراد نسل اول
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1515کدام عبارت در مورد گیاه مورد آزمایش مندل ،نادرست است؟
 )1پرچمها و مادگی آن توسط دو گلبرگ پوشانده میشوند.

رنگ سبز غالف در آن ،نسبت به ِ
ِ )2
رنگ زرد ،غالب است.

 )3احتمال خودلقاحی در آن ،بیشتر از دگرلقاحی است.

 )4وضعیت گلِ انتهایی در آن ،بر گلِ جانبی غالب است.

1616اگر بخواهیم آزمایش مونوهیبریدی مندل را با گیاه کدو انجام دهیم ،در کدام مرحله یا مراحل آزمایش ،بیشتر دچار مشکل میشویم؟
 )1اول و دوم

 )2اول و سوم

 )3فقط دوم

 )4دوم و سوم

1717کدام گزینه در مورد سه مرحلهی آزمایش مندل در وراثت یک صفت ،درست است؟
 )1همهی افراد  F1یک نوع الل دارند.

 )2افراد  F2سه نوع فنوتیپ دارند.

 )3والدین مجموع ًا دو نوع الل دارند.

 )4در مراحل  2و  ،3آمیزش خودلقاحی انجام داد.

1818در ژنوتیپ نرمهی گوش چسبیده ……… ژنوتیپ وجود گودی روی چانه ………
 )1برخالف  -همواره یک نوع الل وجود دارد.

 )2همانند  -میتواند دو نوع الل وجود داشته باشد.

 )3برخالف  -دو نوع الل وجود دارد.

 )4همانند  -همواره فقط یک نوع الل وجود دارد.

1919با توجه به شکل مقابل که دو ژن فرضی روی جفت کروموزوم  12انسانی را نشان میدهد ،کدام گزینه نادرست
است؟ (بدون در نظر گرفتن کراسینگ اوور)
 A )1و  Bژنهای پیوسته میباشند.
 A )2و  Cمیتوانند دو الل یک ژن باشند.
 C )3و  Dمیتوانند با هم وارد یک گامتشوند.
 C )4و  Dاز قانون جور شدن مستقل ژنها تبعیت میکند.
2020کدامیک از مراحل میوز اصل اول مندل را توجیه میکند؟
 )1آنافاز I

 )2تلوفاز I

 )3آنافاز II

 )4تلوفاز II

2121اصل اول مندل بیانگر کدام است؟
 )1استقرار تترادها روی دوک به اشکال گوناگون در متافاز I
 )2تجمع ژنها به اشکال گوناگون در گامتها
 )3جدا شدن کروموزومهای همتا در آنافاز I
 )4جدا شدن کروموزومها در آنافاز II
2222از مقایسهی دو صفت دو اللی که یکی از آنها غالب ناقص و دیگر مندلی است ،کدام مشابه است؟
 )1انواع ژنوتیپها

 )2انواع فنوتیپها

 )3نسبت فنوتیپی

 )4نسبت و تعداد فنوتیپها

2323مندل در ابتدا نسبت  3به  1را در نسل دوم نخودهای مورد آزمایش چگونه به دست آورد؟
 )1از طریق محاسبات آماری پیچیده

 )2از شمارش و جمعبندی اطالعات به دست آمده

 )3به کمک اصل جور شدن مستقل ژنها

 )4از روی وجود رابطهی غالب و مغلوبی در نسل والدین

2424کدام یک از نتیجهگیریهای مندل نیست؟
 )1توزیع مستقل فاکتورهای وراثتی

 )2تصادفی بودن ترکیب گامتها

 )3عمومیت رابطهی غالب و مغلوب صفات

 )4منتقل شدن همزمان ژنهای پیوسته

2525گزینهی مناسبتر برای تعریف ژنهای الل کدام است؟
 )1رابطهی غالب و مغلوبی ندارند.

 )2رابطهی غالب و مغلوبی دارند.

 )3در کروموزومهای همتا و در مکان مشابهاند.

 )4در کروموزومهای غیرهمتا و در مکان مشابهاند.

2626کدام نتیجهگیری مندل عمومیت ندارد؟
 )1اثر ژنها در وراثت صفات

 )2اصل تفکیک ژنها

 )3ترکیب تصادفی گامتها

 )4جور شدن مستقل ژنها
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آمیزش صفات غالب مغلوبی و حد واسطها
نکت��ه :در ژنتی��ک ه��رگاه از آمیزش دو فرد با فنوتیپ متفاوت ،تمام فرزندان آنها فنوتیپ مانند یک والد را داش��تند آن صفت که در F1

ایجاد ش��ده اس��ت غالب اس��ت ،مثل گلبرگ ارغوانی به س��فید در نخودفرنگی که همهی فرزندان در  F1ارغوانی شدند .صفات غالب را با
عالمت بزرگ ( Aیا  Bیا  )...و مغلوب را با عالمت کوچک ( aیا  bیا  )...نشان میدهیم.
نکته :در ژنتیک هرگاه دو فرد با فنوتیپ متفاوت را با هم آمیزش دهیم و در فرزندان آنها حالت جدید فنوتیپی دیده شود ،نتیجه میگیریم
ک��ه در والدی��ن رابط��هی غالب مغلوبی وجود ندارد و صفات والدین را خالص و با دو عالمت متفاوت مثل هم  RRو  wwنش��ان میدهیم و
فرزند دارای حالت جدید را ناخالص و با  Rwنشان میدهیم.
نکته:
یعنی فرزند دارای فنوتیپ جدید حد واس��طی از دو والد اس��ت که بیشتر به سمت فنوتیپ یک والد
قرار گرفته است.
غالب ناقص گل میمون��ی صورتی ( Rwاز س��فید  wwو قرمز  )RRیا حالت موی م��وجدار ( MNاز صاف  MMبا
وقتی رابطهی غالب
فرفری مجعد )NN
مغلوبی بین اللها
ِ
فنوتیپ هر دو نوع اللِ والدین را در خود نشان میدهد.
فنوتیپ جدید،
فرزند دارای
یعنی
ِ
ِ
نباشد
همتوانی رنگ موی اسب قرمز سفید از دو اسب با موی قرمز و سفید و یا گروه خونی ABانسان از دو فرد دارای
اللهای  Aو  Bگروه خونی

نکته :وقتی بین اللها رابطهی غالب مغلوبی وجود دارد:
 اللها را با دو حرف بزرگ و کوچک ( Aو  )aنشان میدهیم. دو نوع فنوتیپ در  F2با نسبت  3به  1و  3نوع ژنوتیپ با نسبت  1:2:1دیده میشود. -افراد نسل  ،Pخالص و  ، F1ناخالصاند و  F2هر دو حالت را دارند.

P : AA × aa
F1 : Aa + Aa
F2 : 1 AA + 2 Aa + 1 aa
4
4  4

¶1 a J¼±û
4

نکته :وقتی بین اللها رابطهی غالب مغلوبی وجود نداشته باشد (همتوانی یا غالب ناقص):
 اللها را با دو حرف مختلف ( Rو  )wنشان میدهیم. سه نوع فنوتیپ و سه نوع ژنوتیپ با نسبتهای مساوی دیده میشود. افراد نسل  Pخالص و  F1ناخالصاند و  F2هر دو حالت را دارد. -هیچگاه نسبت  3به  1در آنها وجود ندارد.

3 A K²Iü
4

P : RR × ww
F1 : Rw + Rw
F2 : 1 RR + 2 Rw + 1 ww
4
4
4
1: 2:1 = ÂPÃU¼ºr SLvº = ÂPÃU¼¹Î SLvº

تمرین :از آمیزش دو نخودفرنگی با گلهای ارغوانی ناخالص با هم ،احتمال اینکه از  3نخود متوالی حاصل از آنها:
الف) هر  3شکل یکسانی داشته باشند ،چقدر است؟
ب) اولی ارغوانی ناخالص و سومی سفید شود ،چقدر است؟
ج) هر  3خالص شوند چقدر است؟
د) فقط دومی ارغوانی خالص شود چقدر است؟
هـ) اگر بدانیم که هر  3نخود گلبرگ ارغوانی دارند ،چقدر احتمال دارد که دو تای آنها خالص و یکی ناخالص باشد؟
پاسخ:
نکته :همواره در مسائل ژنتیک اول ژنوتیپهای والدین را بنویسید؛ بعد احتمال هر حالت خواسته شده در فرزندان را فقط در نظر بگیرید و
برای هر صفت مستقل (یا صفات پیوسته) احتمال آمیزش آنها در مخرج عدد  4را بگذارید و در صورت تعداد برخوردهای مورد نظر طراح
را قرار بدهید و در آخر پاس��خهای هر پیش��امد مس��تقل را در هم ضرب کنید( .مث ً
ال به جای  2عدد  1نگذارید تا از ش��ر مخرج مشترک
2
4
گرفتن در انتها ،اگر حاالت مختلف داشت خالص شوید).
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الف)

Aa × Aa

نکته :در مس��ائل ژنتیک هرگاه در مورد خالص ناخالصی ،یک صفت یا تعداد

اللها ،حرفی نزده بود باید مسأله را فنوتیپی در نظر بگیریم پس در این مسأله

3 ÂºH¼ünH = 27 

7
4
= 64  ⇒ 28
1 kÃÿw = 1  64 16
4
64 

س��ه پیش��امد را به صورت هر  3فرزند ارغوانی با هر  3سفید به دنیا بیایند در

نظ��ر میگیریم از چهار برخ��ورد اللها 3 ،حالت ) (AA - Aa - Aaرا غالب
ارغوانی و یک حالت  aaرا سفید در نظر میگیریم.

3 ÂºH¼ünH
4
1 kÃÿw
4

3 ÂºH¼ünH
4
1 kÃÿw
4

ب) در این قسمت به نخود دومی کاری نداریم ولی فقط باید اولی را ارغوانی ناخالص ) (Aaبا احتمال  2و سومی را سفید  aaبا احتمال
4
 1حساب کنیم( .چون اولی و سومی را مشخص کرده است پس حالت برعکس آنها مورد قبول نیست).
4
3

aa = 2 × 1 = 2 = 1
4 4 16 8

2

1

Aa

ج)
نکته :میدونم که اغلبتون این قس��مت را اولش اش��تباه حل کردین و فقط احتمال  3تا  AAو  3تا  aaرا حساب کردین! ولی فکر نکردین که
مث ً
ال ) (AA - AA - aaهم  3تا خالص داره!! پس به جای فضولی! (چون نوع خالص را از شما نخواسته بود!!) باید برید احتمال خالص که
 2میشه رو اول حساب کنین بعد  3بار در هم بضربید!!!
4

}²Ii

}²Ii

}²Ii

= 2× 2× 2 = 1
(AA - aa)×(AA - aa)×(AA - aa) 4 4 4 8
د) خُ ب در تمرین درسنامهی اول گفتم که وقتی کلمهی فقط در سؤال میآید احتمال آن حالت را حساب کرده و برای بقیهی حاالت متمم آن را
میگذاریم ،پس برای نخود دوم احتمال ارغوانی خالص ) (AAکه  1است را قرار داده و برای سایر حاالت  3میگذاریم.
4
4
ô£Î
3 1 3 9
= × × = j¼zº AA j¼zº
4 4 4 64
ه)
نکتهی مهم :گوش کن!! هرگاه در مسائل ژنتیک در آمیزشی گفت «اگر بدانیم که فالنی ……… به دنیا آمده است»
AA Aa
میشود و چون گفته هر 3
فقط در همین مس��ائل ،ابتدا جدولهای پانت را برای صفات مس��تقل (و پیوستهها با هم) بکشید که
Aa
aa
ارغوانی ش��ده اس��ت پس خانه  aaرا حذف میکنی��م

Aa

AA

aa

Aa

پس احتمال خالص از حاالت باقیمان��ده  (AA) 1و احتمال ناخالص
3

) 2 (Aaمیشود که در هر حالت ( 2 = 2 × 1 × 1برای دو خالص و یک ناخالص) شده که در  3حالت جابهجایی ضرب میشود و  2 = 6میشود.
9 27
27 3 3 3
3

صفات غالب مغلوب و حد واسط
2727از خودلقاحی فردی با فنوتیپ  ،ABCبرخی از زادههای حاصل ،فنوتیپ مغلوب را برای هر سه صفت بروز میدهند ،چه نسبتی از زادههای حاصل،
ژنوتیپ هموزیگوس غالب را نشان میدهند؟

1 )1
64

3 )2
64

1 )3
16

3 )4
16

2828کدام فنوتیپ را میتوان با انواع ژنوتیپهای بیشتری نشان داد؟
 )1بوتهی نخودفرنگی ساقه کوتاه با غالف چروکیده

 )2بوتهی نخودفرنگی ساقه بلند با غالف چروکیده

 )3بوتهی نخودفرنگی ساقه کوتاه با غالف صاف

 )4بوتهی نخودفرنگی ساقه بلند با غالف صاف

متشه لصف  -نآ هاگتساخ و کیتنژ
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2929فرد هتروزیگوس ،به فردی گفته میشود که………
 )2اللهای متفاوت داشته باشد.
 )1اللهای شبیه به هم داشته باشد.
 )4ژنهای یکسان داشته باشد.
 )3بعضی ژنهای او غالب و بعضی مغلوب باشند.
3030کدام عبارت صحیح است؟
 )1اگر اللهای انتقالدهندهی یک صفت از یک نوع نباشند ،جاندار نسبت به آن صفت ،هموزیگوس یا خالص است.
 )2در آزمایش مندل ،تنوع فنوتیپهای یک صفت بیش از تنوع ژنوتیپهای آن بود.
 )3پس از جهش مضاعف شدن ،اللهای یک ژن از قانون اول مندل تبعیت نمیکنند.
 )4قانون جور شدن مستقل ژنها دربارهی ژنهایی صدق میکند که روی کروموزومهای یکسانی قرار داشته باشند.
3131در افراد با اللهی گوش آزاد و توانایی لوله کردن زبان ،حداقل و حداکثر چند نوع ژنوتیپ دیده میشود؟
4-1 )4
4-2 )3
2-2 )2
2-1 )1
3232طبق اصل اول مندل ،کدام یک از نتیجهگیریهای زیر صحیح است؟
 )2هر جفت الل ،مستقل از اللهای دیگر وارد سلول گامت میشوند.
 )1هر جفت الل ،مستقل از اللهای دیگر وارد سلول تخم میشوند.
 )4هر جفت الل ،هنگام تشکیل گامت وارد یک سلول میشوند.
 )3هر جفت الل ،هنگام تشکیل گامت از یکدیگر جدا میشوند.
3333در آزمایش مندل ……… آزمایش نایت ،افراد نسل دوم از طریق ……… به دست آمدهاند.
 )4برخالف  -دگرلقاحی
 )3همانند  -دگرلقاحی
 )2برخالف  -خودلقاحی
 )1همانند  -خودلقاحی
3434فرد مونوهیبرید کدام است؟
 )2فردی که برای یک جفت الل ،هتروزیگوت است.
 )1فردی که حاصل از آمیزش دو والد با ژنوتیپ متفاوت است.
 )4فردی که ژنوتیپ هتروزیگوت دارد.
 )3فردی که از هر جفت کروموزوم همتا یک نسخه دارد.
3535در آمیزش  AABB × A′A′B′B′فرزند حاصل  4نوع فنوتیپ را نشان میدهد .توارث این صفات از چه الگویی پیروی میکند؟

⇓
AA′BB′

 )4صفات چند ژنی
 )3غالب ناقص
 )2همتوانی
 )1آتوزومی غالب
3636در یک مونوهیبرید با رابطهی غالب و مغلوبی کامل ،زمانی که والدین هموزیگوت باشند ،نسبتهای فنوتیپی در  F2چیست؟

1:1 )4
9:3:3:1 )3
1:2:1 )2
3:1 )1
3737وجود نسبت فنوتیپی  3:1در بین زادهها ،بیانگر دخالت ……… و ……… بودن هر دو والد است .نمونهای از چنین نسبیتی را در نتایج آمیزش
……… مندل میبینیم.
 )2چند ژن  -هتروزیگوس  -دی هیبریدی
 )1یک ژن  -هموزیگوس  -مونوهیبریدی
 )4چند ژن  -هموزیگوس  -دی هیبریدی
 )3یک ژن  -هتروزیگوس  -مونوهیبریدی
3838در صورتی که بین اللهای  Rو  Wرابطهی غالبیت ناقص برقرار باشد ،نسبت فنوتیپی حاصل از این اللها در نسل دوم کدام است؟
4:2:2:1 )4
1:2:1 )3
6:3:3:1 )2
9:3:3:1 )1
3939در صورت آمیزش یک گیاه گل میمونی سفید با قرمز ،نسبت ژنوتیپی به دست آمده در نسل دوم ،مشابه نتایج حاصل از ……… است.
 )4آمیزش مونوهیبریدی مندل
 )3آمیزش دیهیبریدی مندل
 )2آمیزش AaBb × aaBB
 )1خودلقاحی گیاه تریهیبرید
4040کدام گزینه نادرست است؟
 )1ژن نامطلوب میتواند غالب یا مغلوب باشد.
 )2مرحلهای از میوز که طی آن اللهای هر ژن به نحوی آرایش مییابند که تعیینکننده اللی گامتهای ایجاد شده باشند ،آنافاز  Iاست.
 )3اگر ژنی بتواند در ظاهر فرد تغییراتی ایجاد کند (خودش را بروز دهد) ،غالب یا همتوان و یا غالب ناقص است.
 )4آمیزشی که در آن چگونگی وراثت دو نوع صفت متفاوت مورد بررسی قرار میگیرد ،آمیزش دیهیبریدی است.
4141در مورد صفات غالب ناقص میتوان گفت……… ،
 )1در افرادی که نسبت به این گونه صفات هتروزیگوت هستند ،تجلی همزمان فنوتیپهای هر دو الل به خوبی قابل مشاهده است.
 )2از روی فنوتیپ افراد میتوان به ژنوتیپ دقیق آن پی برد.
 )3افراد دارای فنوتیپ غالب ،میتوانند هموزیگوس یا هتروزیگوس باشند.
 )4همانند همتوانی ،افراد ناخالص به صورت حد واسط یعنی ترکیبی از هر دو صفت ظاهر میشوند.
4242کدام گزینه تعریف جامعتری دربارهی ژنهای پیوسته ارائه میدهد؟
 )1همان ژنهای مستقل بوده که روی یک کروموزوم قرار داشته و با هم به ارث میرسند.
 )2ژنهای غیرمستقلی که روی یک کروموزوم قرار داشته و تابع قانون دوم مندل نباشند.
 )3ژنهایی که به همراه هم در بین گامتها توزیع میشوند و تابع اصل جور شدن مستقل ژنها هستند.
 )4ژنهایی که روی کروموزومهای مختلف قرار داشته و از اصل اول مندل پیروی میکنند.
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4343اگر حرف  Bنشاندهندهی رنگ موی سیاه در خرگوش و حرف  bنشاندهندهی رنگ موی قهوهای باشد ،فنوتیپ خرگوشی که ژنوتیپ آن Bb
است چگونه است و این خرگوش از نظر این صفت چگونه است؟
 )1سیاه هموزیگوس

 )2قهوهای هتروزیگوس

(آزاد غیرپزشکی )88 -

 )3قهوهای هموزیگوس

 )4سیاه هتروزیگوس

4444از خودلقاحی نخودفرنگی گل ارغوانی ناخالص ،طبق قوانین احتماالت ………
 )1تمام زادههای خالص ،فنوتیپی متفاوت با والد دارند.
 )2تمام زادههای دارای الل مغلوب ،ناخالصاند.
 )3تمام زادههایی که فنوتیپ جدید دارند ،خالصاند.
 )4تمام زادههایی که فنوتیپ مشابه والد دارند ،ژنوتیپ مشابه والد نیز دارند.

(قلمچی )94 -

4545اگر یک گیاه میمونی گل قرمز را با گیاه گل سفید که از الگوی مندلی پیروی نمیکنند با هم آمیزش دهند ،زادههای آنها همگی چگونه خواهند
بود و به این حالت چه میگویند؟
 )1صورتی  -غالب ناقص

(آزاد پزشکی )88 -

 )3سفید  -غالب ناقص

 )2قرمز  -همتوانی

4646از خودلقاحی فردی با ژنوتیپ ( Aaطبق قانون احتماالت) در نسل اول:

1 )1
4
3
زادهها از نظر ژنوتیپ و فنوتیپ به والد خود شباهت دارند.
)3
4
از زادهها با فنوتیپ غالب ،هموزیگوس هستند.

 )4سفید  -همتوانی
(سراسری خارج از کشور )91 -

1 )2
4
2
از زادههایی که فنوتیپ غالب دارند ،هتروزیگوس میباشند.
)4
3
افراد هموزیگوس ،فنوتیپ مغلوب دارند.

حل مسائل مندلی و غیرمندلی
نکته :در مسائل ژنتیک هرگاه در مورد صفت وابسته به  xدر مسأله صحبت کرده بود ،باید تمام صفات جنسی را با جنسیت هر فرد با هم
در نظر بگیریم و  1پسر یا دختر را جداگانه حساب نمیکنیم .ولی اگر در مورد صفت جنسی حرفی نزده بود ،برای هر جنسیت  1را جداگانه
2
2
حساب میکنیم.
نکته :هرگاه در مسائل ژنتیک ،احتمال حالتی را در بین دختران یا در بین پسران آنها خواست ،مسأله را عادی (مانند نکتهی باال) حساب
میکنیم ،ولی جواب را در آخر در عدد  2ضرب میکنیم( .مث ً
ال اگر گفت چه نس��بت از پس��ران قد بلند میشوند ،احتمال پسر قد بلند را در
بین کل فرزندان حساب کرده و پاسخ را در  2ضرب میکنیم).
نکته :تمام صفات پیوسته را که روی یک کروموزوم قرار دارند ،با هم در نظر میگیریم و جدا جدا آنها را در آمیزشها در نظر نمیگیریم،
مثل کوررنگی ،زالی ناش��نوایی ،هموفیلی ،س��ندرم ماهیچهای دوشن ،کام شکافدار و رنگدانهای شدن شبکیهی چشم که همگی وابسته به  xو
پیوستهاند.
نکته :الف) هرگاه در مسألهای گفت صفتی مندلی است یعنی دو اللی با رابطهی غالب مغلوبی است.
ب) هرگاه گفت دو صفت مندلی است یعنی هر دو ،دو اللی با رابطهی غالب مغلوبی و غیرپیوسته یعنی مستقل میباشد.
ج) هرگاه گفت از آمیزش  nجفت صفت یعنی  nصفت دو اللی را بررسی میکند.
تمرین :از آمیزش زوج روبهرو احتمال ژنوتیپها و فنوتیپهای خواسته شده را حساب کنید.

 )Aژنوتیپهای

الف) دختری خالص در همهی صفات
ب) پسر F aa Bb Rw Dd
ج) دختری ناخال��ص در همهی صفات در
بین دختران آنها
د) فرزندی AA BB Rw dd

 x F y Aa BB Rw Dd
 : زوج
F f
 x x Aa Bb Rw dd

ه) چه نسبت از پسران فنوتیپ  f A B Rدارند.
و) دختری در بین دختران با فنوتیپ a B Rw d
 )Bفنوتیپهای ز) فرزندی F A B w D
ح) چ��ه نس��بت از فرزن��دان دارای فنوتیپ  Aو ،F
دارای ژنوتیپ  FfAaBbRRمیباشد؟
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متشه لصف  -نآ هاگتساخ و کیتنژ

پاسخ:
یادآوری :در این مثال  5صفت مستقل را باید بررسی کنیم و صفت )  (F, fرا باید با جنسیت پسر یا دختر با هم در نظر بگیریم

و برای هر حالت  4را در مخرج کسر قرار داده و برای صورت کسر احتمال حالت مورد سؤال قرار گرفته را قرار دهیم.


?
?
?
?
? 1 2 2 2 2 1
 þ²H)(FFoTij) 4 ×(aa IÄ AA) 4 ×(bb IÄ BB) 4 ×(ww IÄ RR ) 4 ×(dd IÄ DD) 4 = 4 × 4 × 4 × 4 × 4 = 64

1
=  J)(FOÃU¼¹Î ovQ) 1 ×(aa) 1 ×(Bb) 2 ×(Rw) 2 ×(Dd) 2

4
4
4
4
4 128

A)IÀïOÃU¼ºr 
1
2
2
2
2
1
= ) Z )(·HoTij ¸ÃM nj)2×(FfoTij) 4 ×(Aa) 4 ×(Bb) 4 ×(Rw) 4 × Dd(4
32

AA BB Rw dd

)(F) SÿÅ » SÃv¹] ¾M Sµv¤ ¸ÄH nj
1 2 2 2 1
) j
= × × × ⇒
¨ (!!!SwH ¾TwH¼hº I¶ pH ·¼a ,´Ã{IM ¾T{Hj kÄILº ÁnI
4 4 4 4 32
) @À)(·HovQ pH)2×(fovQ) 1 × A( 3)× B(4)× R(1 = RR ) = 3 (´ÄnHkº ÁnI¨ D SÿÅ ¾M

4
4
4
4
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1 1
4
2
2 1

1
= ) (B)IÀïOÃU¼¹Î  »)(·HoTij pH)2×(oTij ) × a( )× B( )× Rw( )× d
)(´ÄnHm¬ïÂ¶ ô£Î oTij ÁHoM ½jo§º ÂwnoM Hn F IÄ f SÿÅ ·¼a
2
4
4
4
4
16
2

)9 (SÃv¹] ¾M ¾]¼U ·»kM
= ) p)F( 3)× A( 3)× B(4)× w(1)× D(2

4
4
4
4
4 128

ح) برای حل این مدل مسائل که در قسمت اول یک سری صفات را بهدنیا آورده است ولی در قسمت دوم یک سری صفات را میخواهد
2
باید صفاتی را که در قسمت دوم میخواهد ولی در ابتدا از آن صحبتی نکرده است را مستقل بهدست بیاوریم مث ً
ال احتمال  Bbکه و RR
4
که  1میش��ود را جدا در هم ضرب کنیم که  2میش��ود ولی برای صفات ) (A, aو )  (F, fچون در ابتدا گفته فرزند  AFبهدنیا آمده
16
4
پس برای این صفات جدول پانت بکش��ید و احتمال حاالتی را که نمیخواهد حذف کنید و در نهایت احتمال حالتهایی را که میخواهد از
باقیماندهها بهدست بیاورید.
F
 x y
Aa
BB Rw
Dd
¸Äk²H» 
F f
Aa
Bb Rw
dd
 x x
در مورد  Dدر فرزند حرف نزده
AA Aa Bb RR
FovQ
fovQ
kºpoÎ
و ما هم کاری بهش نداریم.
FFoTij FfoTij
Aa
aa
 Aaرا خواسته است.

1 × 2 × 2 × 1 =1
3 3 4 4 36
 aaرا کن��ار میگذاریم

چون گفت��ه فنوتیپ A
بهدنیا آمده

 Ffرا خواسته است.
پس��ر  fرا کن��ار
میگذاری��م چ��ون
گفته  Fبهدنیا آمده

تمرین :از آمیزش زوج روبهرو احتمال فرزندان خواسته شده را حساب کنید.
 x A y Rw Tt
b
زوج
A a
 x B x b Rw tt
الف) پسری با فنوتیپ  ABکه در دو صفت آتوزومی ناخالص باشد ،در بین پسران آنها.
ژنوتیپها و فنوتیپهای
ب) فرزندی با فنوتیپ پدر ،بدون توجه به جنسیت.
ج) فرزندی که نسبت به پدر و مادر بدون توجه به جنسیت فنوتیپ جدید (نوترکیب) داشته باشد.
د) چه نسبت از پسران دارای الل  Rآنها فنوتیپ  bTدارند؟

