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انتقال اطالعات در نسل ها
بهوالدینهایویژگیکهاستآنگویایوالدین،وفرزندانبینشباهت

تولیدمثلدرکهدانیممیهمچنین.شودمیمنتقلفرزندانبهنحوی
کیهرهایویژگی.کنندمیبرقرارهاگامتراهانسلبینارتباطجنسی

د،دارقرارهاگامتدرموجوددنایدرکههاییدستورالعملتوسطوالدیناز
.شودمیمنتقلبعدنسلبه

ایتهآمیخفرزندان،صفاتکهبودآنبرتصوروراثت،قوانینکشفازپس
وبلندقدوالدینازیکیاگرمثالً.آنهاستازواسطیحدووالدینصفاتاز

.داشتخواهدمتوسطقدیآنانفرزندباشد،قدکوتاهدیگری

معلومهاژنودناعملوساختارهنوزکهزمانینوزدهم،قرناواخردر
کشفراتوراثبنیادیقوانینتوانستمندلگریگورنامبهدانشمندینبود،
.کردبینیپیشرافرزندانصفاتشدمیقوانین،اینکمکبه.کند



همفاهیم پای
دخووالدینازراهاویژگیاینازبعضیکهداریمهاییویژگیماازیکهر

همراهاییویژگی.خونیگروهیامورنگچشم،رنگمثل.ایمکردهدریافت
علتبههکپوسترنگشدنتیرهتغییرمثلنیستند،ارثیکهشناسیممی

.استشدهایجادآفتابمعرضدرگرفتنقرار
نامندمیصفتراجانداران،ارثیهایویژگیشناسی،ژنعلمدر.
اتصفوراثتچگونگیبهکهاستشناسیزیستازایشاخهشناسی،ژن

.پردازدمیدیگرنسلبهنسلیاز

هدیدمختلفیهایشکلبهصفاتازیکهر
رنگبهاستممکنچشمرنگمثالً.شوندمی

ومحالتیا.باشدآبییاسبزای،قهوهمشکی،
دیدهفریادارموجصاف،شکلبهاستممکن

آنهایشکلصفت،یکمختلفانواعبه.شود
.گویندمیصفت



گروه های خونی
خونیگروهازمنظورAچیست؟مثبت
شخصیخونیگروهگوییممیوقتیAگروهدوواقعدراستمثبت

وABOبهمعروفخونیگروهیکی.اندکردهمشخصاوبرایراخونی
.RHنامبهایخونیگروهدیگری

خونیگروهRH:نیپروتئینبودنیابودناساسبرخونیگروهاین
مینامیدهDپروتئینوداردجایقرمزهایگویچهغشایدرکهاست
استمثبتRHخونیگروهباشد،داشتهوجودپروتئینایناگر.شود

.شدخواهدمنفیRHخونیگروهباشد،نداشتهوجوداگرو



گروه های خونی
پروتئیننبودوبودDدرژندو.داردبستگیژننوعیبه

میکهژنی.شودمیدیدهمردممیاندرپروتئین،اینباارتباط
راDپروتئینتواندنمیکهژنیوبسازدراDپروتئینتواند

.نامیممیdوDترتیببهراژندواین.بسازد
Dوdیکسانیجایدو،هر.دارندکروموزومدرمشخصیجای

.انددادهاختصاصخودبهرا1شمارهکروموزوماز

ژنجایگاهایندر1شمارهکروموزومهر:نکتهDیاd

،1هشمارکروموزومازجایگاهاینبه.رادوهرنهوداردرا
.گویندمیRHهایژنجایگاه



گروه های خونی
بهDوdصفتمختلفهایشکلکهRHهروکنندمیتعیینرا

هرکهآنجااز.گویندمی(الل)دگرهدارند،یکسانیژنیجایگاهدو
.داریمRHبرایهماللدوپسداریم،1کروموزومدوماازیک

داشتهراdیاD،1شمارهکروموزومدوهراستممکنبنابراین
اما.استخالصصفتاینبرایفردگویندمیصورتایندر.باشند

برایفردگویندمیباشدداشتهراdدیگریوDکروموزومیکاگر
.استناخالصصفتاین



گروه های خونی

گامت ها D d

D DD(خونی مثبتگروه) Dd(گروه خونی مثبت)

d Dd(خونی مثبتگروه) dd(خونی منفیگروه)

.کندمیبروزکهاستDاللاینگیرند،قرارهمکنارdوDاللدواگر:نکته
اللبینواستنهفتهdاللوغالبDاللکهشودمیگفتهحالتیچنیندر
.استبرقرارنهفتگیوبارزرابطهها

نشانانکوچکحرفبارانهفتهاللوبزرگحرفبارابارزالل،قراردادطبق
.دهیممی



گروه های خونی
خونیگروههایاللنهفتگیوبارزرابطهعلتتوضیحRHکار

گویچهغشایدرتااستکافیDاللیکتنهاداشتن.استآسانی
فردیخونیگروهعلت،همینبهشودمشاهدهDپروتئینقرمزهای

.شدخواهدمثبتاست،ناخالصصفتاینبرایکه
تهیافبروزحالتیاظاهریشکلوژنوتیپفرد،درراهااللترکیب

.نامیممیفنوتیپراصفت







ABOگروه های خونی 

خونیگروهدرABOگروهچهاربهخونA،B،ABوOمیبندیگروه
.شود

هایامنبهکربوهیدراتنوعدونبودنیابودنمبنایبربندیگروهاین
AوBاستقرمزهایگویچهغشایدر.



ABOگروه های خونی 

هایکربوهیدراتشدناضافه:نکتهAوBواکنشیکقرمز،گلبولغشایبه
بهراAکربوهیدراتکهAآنزیمیکی.داردوجودآنزیمنوعدو.استآنزیمی

اگر.کندمیاضافهراBکربوهیراتکه،Bآنزیمدیگریوکندمیاضافهغشا
اضافهتیکربوهیدراهیچآنگاهباشند،نداشتهوجودآنزیمدواینازیکهیچ

راAنزیمآکهاللی.داردوجوداللسهصفت،اینبرایبنابراین.شدنخواهد
.سازدنمیراآنزیمیهیچکهاللیوسازدمیراBآنزیمکهاللیوسازدمی
خونیگروههایژنجایگاهABOاست9شمارهکروموزومدر.



ABOگروه خونی 

گامت ها A B O

A AA AB AO

B AB BB BO

O AO BO OO
ژنوتیپ فنوتیپ

AA A

AO A

BB B

BO B

AB AB

OO O

ژنوتیپ نوع6 نوع فنوتیپ4



ABOگروه خونی 

گروه های خونی

A

AOAA

B

BOBB

AB

AB

O

OO



مثبتBانواع ژنوتیپ برای گروه خونی 

Bمثبت

BBDD

BODD

BBDd

BODd



مثبتAانواع ژنوتیپ برای گروه خونی 

Aمثبت

AADD

AODD

AADd

AODd



منفیBمنفی و Aانواع ژنوتیپ برای گروه خونی 

Aمنفی

AAdd

AOdd

Bمنفی

BBdd

BOdd



مثبتOومثبتABخونیگروهبرایژنوتیپانواع

ABمثبت

ABDD

ABDd

Oمثبت

OODD

OODd



منفیOومنفیABخونیگروهبرایژنوتیپانواع

ABddABمنفی

OOddOمنفی

الل:نکتهAوBهبنسبت
هرولیهستندتوانهمهم،
.غالبندOبهنسبتدو





























بارزیت ناقص

حالتدرصفتکههاستاللبینایرابطهناقص،بارزیت
.شودمیمشاهدهخالصهایحالتواسطحدصورتبهناخالص،

گیاهاندرمیمونیگلرنگمانند

الل ها Rقرمز رنگ W رنگ سفید

R رنگ قرمز RRرنگ قرمز RWرنگ صورتی

W رنگ سفید RWرنگ صورتی WWرنگ سفید











انواع صفات
شوندمیتقسیمغیرجنسیوجنسیدستهدوبههاکروموزوم.

آنهاژنیجایگاهکهراصفاتی.هستندYوXانسانجنسیهایکروموزوم
زامستقلصفتباشدداشتهقرارجنسیغیرهایکروموزومازیکیدر

رارقجنسیکروموزومدوازیکیدرآنهاژنیجایگاهکهراصفاتیوجنس
.گویندمیجنسبهوابستهباشدداشته

RHجفتهرازمادر،وپدرازیکهر.استجنسازمستقلصفتیک
میمنتقلبعدنسلبههاگامتطریقازرایکیتنهاهمتاکروموزوم

ایننظرازدوهرباشند،داشتهDdژنوتیپدوهرمادریوپدراگر.کنند
:کنندمیتولیدگامتنوعدوصفت

دارایگامتDدارایگامتوdهکداردبستگیاینبهفرزندانژنوتیپو
روشیابتوانمیرافرزندانژنوتیپ.یابندلقاحیکدیگرباهاگامتکدام

.آوردبدستپانتمربعنامبه

وراثت صفات 
:مستقل از جنس







آنهاانفرزندازنیمیآبی،چشمزنیباایقهوهچشمبامردیازدواجاز
.بنویسیدراآنهاوالدیننمودژن.اندشدهآبیچشمدارای



شدهلحاصزردفرنگینخودتعدادیسبز،هایفرنگینخودآمیزشاز
.بنویسیدراوالدهایفرنگینخودنمودژن.است



لبرگگهایفرنگینخودآمیزشاز
برگگلفرنگینخودباارغوانی
لبرگگهافرنگینخودهمهسفید،

دنخونمودژن.اندشدهارغوانی
.دبنویسیراوالدهایفرنگی













انواع صفات
کروموزومدرشودمیبررسیکهصفتیژنگاهیXبه.داردقرار

Xهبوابستهبیمارییکهموفیلی،.گویندمیXبهوابستهصفاتاین
.استنهفتهاستXکروموزومرویکهبیماریاینالل.استنهفتهو

.شودمیاختاللدچارخونشدنلختهفرآیندبیماری،دراین

انعقادیعاملفقدانبهاستمربوطهموفیلینوعترینشایعVIII
(هشت)

Xه صفت وابسته ب

کهتاسفردیبودن،ازناقلمنظور:نکته
تواندیموداردرابیماریژنامانیستبیمار
.دهدانتقالبعدنسلبه

کروموزومدرYهایاللبرایجایگاهی
.نداردوجودهموفیلی



Xه صفات وابسته ب

واستسالمکهکندازدواجزنیباداردقصدهموفیلمردی:مثال
ازحاصلفرزنداستممکنآیابداندخواهدمیزن.نیستهمناقل
باشد؟هموفیلازدواج،این
بودنخواهندهموفیلازدواجاینازحاصلفرزندانبنابراین.







سنکاتی در ارتباط باصفات وابسته به جن

.کندنمیصدقآنعکسولیاستداشتهبیمارپدرحتماًبیماردختر
.کندنمیصدقآنعکسولیداردبیمارپسرحتماًبیمارمادر

.کندپسر بیمار حتماً مادر بیمار داشته است ولی عکس آن صدق نمی
. پدر بیمار حتماً دختر بیمار دارد ولی عکس آن صدق نمی کند

در صفات وابسته به
جنس و مغلوب

در صفات  وابسته به
جنس غالب



تهصفات پیوسته و گسس

یکنبیعددیهرکهمعنیاینبهاستپیوستهصفتیقداندازه
(ارنددگستردهفنوتیپ).باشداستممکنحداکثر،یکوحداقل

صفتRHمیدیدهمنفیومثبتشکلدوبههاانسانمیاندر
(دارندنگستردهفنوتیپ)استگسستهصفتیRHبنابراین.شود



یصفات تک جایگاهی و چند جایگاه

ال،مثبرای.دارندکروموزومدرژنجایگاهیککههستندصفاتی
کروموزومازمشخصجایگاهیکABOخونیهایگروهصفتالل

.انددادهاختصاصخودبهرا9

نندما.داردشرکتژنجایگاهیکازبیشآنهابروزدرکهصفاتی
.استقرمزتاسفیدازطیفیکهذرتنوعیرنگ

:صفات تک جایگاهی

صفات چند جایگاهی



صفات چند جایگاهی
لالدوکدامهرکهاستژنیجایگاهسهباصفتیذرتدررنگصفت

کوچکوبزرگحروفازجایگاه،سهایندرژندادننشانبرای.دارند
A،BوCهایرنگها،اللترکیبنوعحسببر.کنیممیاستفاده

گرننهفتههایاللوقرمزرنگبارز،هایالل.شودمیایجادمختلفی
.آورندمیبوجودراسفید

ژنوتیپرتیبتبهسفیدوقرمزیعنیطیف،آستانهدونمودهایرخ:نکته
.دارندراaabbccوAABBCCهای
باشد،شتربیبارزهایاللتعدادچههرناخالص،هایفنوتیپدر:نکته

.استبیشترقرمزرنگمقدار



صفات چند جایگاهی
اینجمعیترادافیعنی.دارندایپیوستههایفنوتیپجایگاهیچندصفات:نکته

همینبه.ذارندگمینمایشبهراقرمزوسفیدبینایپیوستهطیفمجموعدرذرت،
.استزنگولهشبیههافنوتیپاینفراوانیتوزیعنمودارعلت،







اثر محیط
درمثالبرای.نیستکافیژنوجودتنهافنوتیپیکبروزبرایگاهی

.داردنیازهمنوربهژن،برعالوهسبزینهشدنساختهگیاهان،

وستپرنگشدنتیرهومالنینشدنساختهسببخورشیدنورانسان،در
.شودمی
محیطیعواملورزشوتغذیه.استمتعددیعواملشاملانسانمحیط

بهنساناقدمثال،عنوانبه.بگذارنداثرفنوتیپظهوربرتوانندمیکهاند
تعلها،ژنرویازتنهاتواننمیبنابراین.داردبستگیورزشوتغذیه
.دادتوضیحرانفریکقداندازه

تغییربدونوگیرندمیقرارمحیطتاثیرتحتجایگاهیچندصفات:نکته
.ودشمیایجادتریمتنوعهایها،فنوتیپژنبیانتغییربافقطوژنی
ازبیشمحیطاثرگرفتننظردرباذرتنوعیدردانهرنگ:مهمبسیارنکته

.کردخواهدپیدافنوتیپنوع7



مهار بیماری های ژنتیک
کرددرمانحاضرحالدرراژنتیکهایبیماریتواننمیگرچه
،محیطیعواملتغییرباتوانمیگاهیاما(معدودموارددرمگر)

.(PKU)کتونوریفنیلبیماریمانند.کردمهارراهاژناثربروز
رانینآالفنیلآمینواسیدکهآنزیمیکتونوریفنیلبیماریدر

بهبدندرآالنینفنیلتجمع.نداردوجودکندتجزیهتواندمی
یبآسمغزبیماری،ایندر.شودمیمنجرخطرناکترکیباتایجاد

.کردجلوگیریبیماریاینبروزازتوانمیخوشبختانه.بیندمی



مهار بیماری های ژنتیک

پس.تاسآالنینفنیلحاویهایپروتئینازتغذیهبیماری،اینعلت
مانعتوانمیدارند،آالنینفنیلکههاییخوراکیازنکردنتغذیهبا

.شدبیماریایناثراتبروز
شود،میمتولدنوزادوقتی.استنهفتهبیمارییککتونوریفنیل

تونوریکفنیلبهمبتالنوزادتغذیه،حالعیندر.نداردآشکاریعالئم
اوزیمغهاییاختهآسیببه(استآالنینفنیلحاویکه)مادرشیربا

مالیاحتابتالینظرازتولدبدودررانوزادانعلتهمینبه.انجامدمی
بتال،اصورتدر.کنندمیبررسیخونآزمایشانجامبابیماری،اینبه

وودشمیتغذیهاستآالنینفنیلفاقدکههاییخشکشیربانوزاد
نآالنیفنیل(کمیا)بدونهایرژیماز،آیندهبرایاوغذاییرژیمدر

.شودمیاستفاده
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