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 صفات چىد جایگاَی:

 . گًیىذمی جایگاَی چىذ صفات ایه بٍ دارد شرکت شن جایگاٌ یک از بیش صفات ایه بريز در

 .است قرمس تا سفیذ از طیفی ذرت وًعی روگ  مثل

 . است پیًستٍ صفات جسء صفت، ایه یعىی

 را ررت روگشوًتیپ یعىی(داروذ دگرٌ یا آلل دي جایگاٌ َر برای کٍ ستا شوی جایگاٌ سٍ با صفتی ررت وًع درایه روگ صفت

 ). دَیممی وشان شن 6  با

 . کىیم می استفادٌ C ي B ي A کًچک ي بسرگ حريف از جایگاٌ سٍ درایه َا شن دادن وشان برای

 aيAالل َای   :Aجایگاٌ         شن َا ي الل َای مربًط بٍ روگ ذرت

 bيBالل َای  :Bجایگاٌ                                                                  

   c ي Cالل َای   :C جایگاٌ                                                             

 . شًد می ایجاد مختلفی َای روگ ، )دگرٌ( َا آلل ترکیب وًع حسب بر

 .آيروذمی بًجًد را سفید روگ a ي c ، b وُفتٍ )َای دگرٌ( َای آلل ي قرمس روگ A ي C، B بارز َای آلل

 :َستذ سفید ي قرمس ، طیف آستاوٍ دي َای فىًتیپ بىابرایه

 شوًتیپ AABBCC قرمس روگ 

 شوًتیپ aabbcc داروذ را سفید روگ 

 . است بیشتر قرمس روگ مقذار ، باشذ بیشتر بارز َای آلل تعداد چٍ َر ، واخالص َای فىًتیپ در

 

 :قرمسدارود آلل یک کٍ َایی ومًوٍ در -1

 مثل است مشابٍ شان روگ Aabbcc با aaBbcc ي aabbCc ٍروگ بٍ وسدیک ي َستىذ)روگ کم صًرتی(مشابٍ روگ ک 

 َستىذ سفیذ

   َستىذ. دي جایگاٌ شوی خًد خالصدارای شوًتیپ َایی َستىد کٍ در 
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 َست. قبل حالت از تر پرروگ ي َم بٍ شبیٍ روگ: داروذ بارز آلل دي کٍ ییَاررت -2

 یک جایگاٌ شوی خًدي قطعاً دارای شوًتیپ َایی َستىذ کٍ در َستىذ قرمس آستاوٍ بٍ وسدیک دارود بارز آلل 5 کٍ َایی ومًوٍ -3

  َستىذ.واخالص 

  (وًع7.)دارد را شوًتیپ اوًاع تریهيبیش فىًتیپ تریه فرايان داروذ وُفتٍ آلل 3 ي بارز آلل 3 کٍ َاییررت -4

 باشذمیَمٍ ی اوًاع الل َا  است  دارایکٍ دارای سٍ الل بارز  AaBbCc شوًتیپ-5

َای شوی خًد فاقد  الل بارز در یکی از جایگاٌدارای شوًتیپ َایی باشىد کٍ تًاوىد می دارود بارز آلل 4 کٍ َایی ومًوٍ-6

 (AABBcc- aaBBCC- AAbbCCباشىد.)

 داروذ را فراياوی کمتریه (خالص َای شوًتیپ(قرمس ي سفید آستاوٍ دي -7

 .َستىذ بارز َا آلل َمٍ قرمس فىًتیپ در ي وُفتٍ َاآلل َمٍ سفید فىًتیپ در-8

 يجًد دارد. وًع شوًتیپ 27 دارد ي يجًد فىًتیب وًع 7 -9 

 وًع(.6) َر کدام با َم برابر است، الل بارز 4الل بارز ي فىًتیپ دارای 2فىًتیپ دارای  تعذاد اوًاع شوًتیپ َا در -11 

 ) َر کدام سٍ وًع(، با َم برابر استالل بارز 5الل بارز ي فىًتیپ دارای  1فىًتیپ دارای  تعذاد اوًاع شوًتیپ َا در -11

 است. برابر مغلوب الل چهار دارای شوًتیپی دستٍ فراياوی با غالب الل چُار دارای شوًتیپی دستٍ فراياوی کٍ گفت تًانمی -12
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 کنید  کلیکآن اسم  روی   در سایت ما ورود به هر پایهبرای 

 دبستان

 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
 

 متوسطه اول

 نهم هشتم هفتم
 

 متوسطه دوم

 دوازدهم یازدهم دهم
 

 اینستاگرام گروه تلگرام کانال تلگرام

https://biamoz.com/
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https://biamoz.com/doc/ابتدایی/سوم/
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