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 اسیدهب سبختمبن نوکلئیک

خُت االى  ؟ثَدى؟ چٌذ دستِ ثَدى یبچیبدتَى ّست هَاد آلی  !یبد صیست سبل دٍم! ای ثىٌین اص صًذُ ثیبیذ اٍل یِ تجذیذ خبعشُ

، سلَلِ هب صًذُ حبال فشلی ًوی وٌِ ایي سلَل) ًبم زاضًس هَاد آلیقًَس،  ؾبذشِ هی ظًسُی ّب ؾلَلزاضی کِ زض  هَاز کطثي یبدتَى هیبد!

ّب، لیذیسّب،  دطٍسئیي قًَس: هَاز آلی ثِ چْبض گطٍُ سمؿین هی .(جبًَس ثبضِ، سلَلِ یِ گیبُ یب حتی یِ ثبوتشی ثبضِ! ثبضِ، سلَلِ یِ

 .(1-1ًوَزاض ) اؾیسّب ّب ٍ ًَکلئیک َّیسضارکطث

 

 

    اًَاع هَاز آلی  -1-1 ًوَزاض

 ایي ٍاحسّب ظا اًس. ثِ ّط کسامُ بى ؾبذشِ قسیکؿ بیشٍ  کنی یّبیی ّؿشٌس کِ اظ ٍاحسّب طّب هَلکَلـه دلی !هشّب پلیثشین سشاغ 

 هتَجِ هیطیي. ظ هَاد آلی ٍ پلی هشّب سٍ ّن ثِ صٍدیسث قَز. گفشِ هی هًََهز یک

 آة ّبی هَلکَل ،آبدّی سٌتش ًبم ثِ ٍاکٌكی ثب هًََهطّب  ثبیذ ثچسجٌذ ثِ ّن! ثِ ایي صَست وَِهشّب ، هًَهشّب پلی تطىیل شایث

ایي  عىسِ. کطزى آة اؾز بی آظازـثِ هؼٌ« آثسّی»ثِ هؼٌبی ؾبذشي ٍ  «عؾٌش. »(1-1)قکل  دیًَسًس هی یکسیگط ثٍِ  کٌٌس آظاز هی

َطیك ٍاکٌكی ثِ ط اظ ـه ایي نَضر هَلکَل دلی زض. اش تجضیِ ثطِ بصًذُـهًََهشّبی سد ثِ ثخَا یشـه پلی وِ هیفتِ ٍاوٌص صهبًی اتفبق

ثِ هؼٌبی سؼعیِ اؾز. زض « لیع»ثِ هؼٌبی آة ٍ  «ّیسضٍ»ًَس. ـق ّن ػسا هیاظ  گیطز ٍ هًََهطّبیف اظ هحیٍ آة هی شـّیدرٍلیًبم 

 َز.ـق هیثِ هًََهط زیگط هشهل  آة OHآة ثِ یک هًََهط ٍ  Hٍاکٌف ّیسضٍلیع، 

 

 ٍاکٌف ّیسضٍلیع )ضاؾز( ٍ ؾٌشع آثسّی )چخ( -1-1 قکل

هط ٍػَز زاقشِ ثبقٌس. یؼٌی  سَاًٌس ثِ نَضر دلی زض ثیي چْبض گطٍُ هَاز آلی، ثِ ػع لیذیسّب، ؾِ گطٍُ زیگط هی حبال سثغطَى!

 اًس. سكکیل قسُّب غبلجبً اظ هًََهطّبی ثِ ّن چؿجیسُ  اؾیسّب ٍ کطثَّیسضار ّب، ًَکلئیک دطٍسئیي

 هَاز آلی

 ّب  دطٍسئیي

 ّب کطثَّیسضار

 لیذیسّب

 اؾیسّب ًَکلئیک
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چَى  ولی خَضحبل هیطین!! ایي ثخص ین. پس تَطثاسیذّب آضٌب  بس ًَولئیهثب سبخت ثبیذ جبحث طًتیه،ش هثْت چِ شی ّشثشای یبدگی

 وٌین. ًظش هی صشف )وِ خذاییص صیبد ّن ثَدى!( ّبی آلی تَضیح سبیش هَلىَلپشداصین ٍ اص  اسیذّب هی ًَولئیه تَضیحِثِ  فمظ

تش  اش ون pHیعٌی ) اؾشرطاع کطز کِ ذبنیز اؾیسی زاقز ضا ای ی ؾلَل، هبزُ اظ ّؿشِ 1فطزضیک هیكطآلبی  1871زض ؾبل 

آلی ثسى اؾز ٍ اظ  ی اظ چْبض هبزُ اؾیس یکی ًَکلئیکای( ًبهیس.  اؾیس ّؿشِ )ثِ هؼٌبی اسید ًَکلئیکضا  زلیل آى ّویي ٍ ثِ (ثَدُ 7اص 

 اؾز کِ هًََهطّبی آى ًَکلئَسیس ًبم زاضًس. یهط دلیاؾیس  ٍالغ ًَکلئیک ؾز. زضا قسُ سكکیل ًَکلئَتیدٍاحسّبیی ثِ ًبم 

 .(1-2)قکل  گطٍُ فؿفبر -3آلی ٍ  ثبظ -2ٌس، ل -1: قسُ اؾزس اظ ؾِ ثرف سكکیل ـًَکلئَسیّط 

 
 یک ًَکلئَسیس -1-2 قکل

ی هًََؾبکبضیسّب،  ثِ ؾِ زؾشِ َزـذ ّب سضارـکطثَّی. (یىی اص ّوَى هَاد آلی) ّب ّؿشٌس ی کطثَّیسضار ػًَ ذبًَازُ دّبـقٌ

 هًََهطِ ٌس ٍآی هی ةّب ثِ حؿب سطیي کطثَّیسضار ؾبزُ هًََؾبکبضیسّب. (1-3)قکل  قًَس هی سمؿین ؾبکبضیسّب دلی ؾبکبضیسّب ٍ زی

هًََؾبکبضیسّب  اظ هطی ؾبکبضیسّب ًیع دلی دلی اًس ٍ اظ زٍ هًََؾبکبضیس سكکیل یبفشِ ّب ؾبکبضیس سط ّؿشٌس. زی ّبی ثعضگ کطثَّیسضار

 ّؿشٌس.

 
ؾبظًس ٍ اظ اسهبل  ؾبکبضیس ضا هی اًَاع لٌسّب. لٌسی کِ سٌْب اظ یک هًََهط ؾبذشِ قسُ اؾز هًََؾبکبضیس ًبم زاضز. زٍ هًََؾبکبضیس ثب ّن یک زی -1-3قکل 

 قَز. ؾبکبضیس ایؼبز هی دلی ،هًََؾبکبضیسسؼساز ظیبزی 

سطیي  هْن !هیطین ّبسبوبسیذ ٍ پلی ّبسبوبسیذ دیخیبلِ  ثیوبس داسین. پس ٍ   اسیذّب فمظ ثب هًََسبوبسیذّب سش ًَولئیههب تَ سبختوبى 

کطثٌی  5 سطیي هًََؾبکبضیسّبی زاضًس( ّؿشٌس. هْن کطثي  5کطثي زض ؾبذشبض ذَز زاضًس( ٍ دٌشَظّب )کِ   6 هًََؾبکبضیسّب ّگعٍظّب )کِ

ای اظ  ثٌسیِ ؾبزُ ًوَزاض ظیط زؾشِ کٌٌس. زض ؾبذشوبى ًَکلئَسیسّب قطکز هیزاضًس. ایي زٍ لٌس  ًبم ریبَس دئَکسیٍ  ریبَس )دٌشَظّب(،

 زّس: ّب ضا ًكبى هی کطثَّیسضار

                                                      

1- Friederrich Miescher 
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 ًَکلئیک اؾیسّب
DNA زئَکؿی ضیجَظ زئَکؿی ضیجَ ًَکلئَسیس 

RNA ضیجَظ ضیجًََکلئَسیس 

                              

 اًَاع کطثَّیسضار ّب   -1-2ًوَزاض 

دیكًَسی ثِ « زِ. »سط اظ ضیجَظ زاضز ضیجَظ یک اسن اکؿیػى کن زئَکؿیضیجَظ زض ایي اؾز کِ  سفبٍر لٌسّبی ضیجَظ ٍ زئَکؿی

سط ثَزىِ  ضیجَظ یؼٌی ضیجَظی کِ فبلس یک اکؿیػى اؾز. کن ثِ هؼٌبی اکؿیػى اؾز. ثٌبثطایي زئَکؿی« اُکؿی»ٍ ( ًجَدى!!)هؼٌبی فمساى 

  .ظ زاقشِ ثبقسی ًؿجز ثِ ضیجَسط ضیجَظ ؾجت قسُ اؾز کِ ایي لٌس ػطم کن اکؿیػى زض زئَکؿی یک اسنِ

                                          

 ضیجَظ زاضز. سط اظ زئَکؿی ضیجَظ یک اسن اکؿیػى ثیف )چخ(.لٌس ضیجَظ )ضاؾز( ٍ زئَکؿی ضیجَظ  -1-4 قکل

ضیجَظ  لٌس ًَکلئَسیسّبیی کِثٌسی کطز.  زؾشِ ضفشِ زض ؾبذشوبًكبى کبض حؿت لٌس ثِ سَاى ثط اؾیسّب ضا هی ًَکلئَسیسّب ٍ ًَکلئیک

ی ّش دٍثِ وتبة دسسی ) ًسًبم زاض ریبًََکلئَتید دئَکسیٌس، ضیجَظ ّؿش لٌس زئَکؿیزاضای کِ  ًَکلئَسیسّبیی ٍ ریبًََکلئَتیدًس، زاض

ّب ضیجًََکلئَسیس  آى هًََهطکِ  اؾیسّبیی . ًَکلئیک(وٌِ ثعضی ٍلتب! ! ٍلی داًطگبُ آصاد ایي دٍتب سٍ اص ّن جذا هیًَولئَتیذ ّب هیگِ ایي

س اؾز، ـضیجًََکلئَسی ب زئَکؿیـّ ط آىـسّبیی کِ هًََهـاؾی ًَس ٍ ًَکلئیکـق سُ هیـذَاً (RNAاسید ) ًََکلئیکـریب اؾز،

 زض ًَع لٌس آى DNA  ٍRNA ّبی بٍرسف یکی اظ دؽ .(1 -3ًوَزاض ) قًَس ًبهیسُ هی (DNAاسید ) ًََکلئیکـریب دئَکسی

 .ّبؾز

 لٌسـ                                 هًََهطـ                                                             

  لٌسـ                                      هًََهطـ                                                         

 

 اًَاع ًَکلئیک اؾیسّب -1-3ًوَزاض 

 ای( حلمِ)زٍ  پَریيٍ  ای( سک حلمِ)ویدیي پیزیی  ثبظّبی آلی ثِ زٍ زؾشِّؿشٌس.  ببسّبی آلیسّب، ـعای ًَکلئَسیـاػ اظ زیگط

ّب  دیطیویسیي .)قکل( سآلی ّؿشٌ ی حلمِ  زٍ  زاضای  ّب ای حلمِ )کطثٌی( ٍ زٍ ی آلی ای زاضای یک حلمِ حلمِ ثبظّبی سک قًَس. سمؿین هی

 کطثَّیسضار ّب

 هًََؾبکبضیسّب
 ّگعٍظّب

 دٌشَظّب
 ضیجَظ

 زی ؾبکبضیسّب زئَکؿی ضیجَظ

 دلی ؾبکبضیسّب
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 شکط للبث. گیطًس ّب لطاض هی دَضیيی  ( ًیع زض زؾشGِ( ٍ گَاًیي )Aآزًیي )( ّؿشٌس. U( ٍ یَضاؾیل )Tسیویي )(، Cقبهل ؾیشَظیي )

فمٍ  Tثبظ ثِ کبض ضًٍس؛ اهب  (RNAٍ ّن زض  DNA)ّن زض  اؾیسّب س زض ؾبذشبض سوبم ًَکلئیکسَاًٌ هی A ،G  ٍCاؾز کِ ثبظّبی 

 ّب! ی آخشی خیلی هْوِ ایي جولِ قَز. زیسُ هی RNAفمٍ زض  Uثبظ ٍ  DNAزض 

 

 ثبظّبی آلی -1-4ًوَزاض

تب حبال وسی سٍ ًىطتِ! هیخَام ى ، ٍلی یه ًگبُ گزسا ثِ اٍضذُ وطیذُ وتبة دسسی «تش ثذاًیذِ ثیص» ثخصِ سبختوبى اتوی ثبصّب دس

 ای چیِ. ای ٍ دٍحلمِ حلمِ هٌظَس اص ته ثفْویفمظ 

 

 ؾِ ثبظ ؾوز ضاؾز دیطیویسیي ٍ زٍ ثبظ ؾوز چخ دَضیي ّؿشٌس.ؾبذشبض اسوی ثبظّبی آلی.  -1-5 قکل

 

ٌس. ثبق زاقشِ فسفبت ؾِ گطٍُ سب یک سَاًٌس اظ هی ًیؿشٌس( اؾیسّب ًَکلئیک ؾبذشوبى کِ زض ًَکلئَسیسّبیی )یؼٌی آظاز ًَکلئَسیسّبی

ٍ زٍ گطٍُ زیگط ضا آظاز  زاضًس ذَز ضا ًگِ هیکٌٌس فمٍ یک گطٍُ فؿفبر  اؾیسّب قطکز هی اهب ًَکلئَسیسّبیی کِ زض ؾبذشبض ًَکلئیک

 :ٍهذُ، ٍلی ثبص یِ ًگبّی ثْص ثٌذاصی ثذ ًیستا« تش ثذاًیذ ثیص» ّبیی ّستص وِ تَ لاص جولِ ضى ضىل صیش ّن .کٌٌس هی

 

 ثبظّبی آلی

 دیطیویسیي

 سیویي

 ؾیشَظیي

 یَضاؾیل

 دَضیي
 آزًیي

 گَاًیي
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 یبدهَى ببشِ کِ ...

قَز. قکل  ( گفشِ هیATPفؿفبر ) سطی قکل ؾوز ضاؾز یک ًَکلئَسیسِ آظاز اؾز کِ زاضای ؾِ گطٍُ فؿفبر اؾز. ثِ ایي هَلکَل آزًَظیي -1-6قکل 

هًََفؿفبر  آزًَظیي کٌـس. ایي هَلکَل کِ سٌْب یک گطٍُ فؿفبر زاضز، اؾیـس قطکز هی زّـس کِ زض ؾبذشوبى ًَکلئیک ؾوز چخ ًَکلئَسیسی ضا ًكبى هی

(AMPًبهیسُ هی ) .زض ؾبذشوبى  قـَزATP  ٍAMP .ثبظ آزًیي قطکز زاضز 

)خًَذیذ!( هشثَط ثِ سبختوبى یه ًَولئَتیذ ثَد. حبال ثزاسیي ثجیٌین ایي ًَولئَتیذّب چِ  ذضوب ضٌیذیجب ّش چی هب گفتین ٍ  تب ایي

 ًَکلئیکقًَس ٍ  الًؿی ثِ یکسیگط هشهل هیاًَکلئَسیسّب ثب دیًَسّبیی کٍَ اسیذ سبختِ ثطِ. چسجي تب یِ ًَولئیه جَسی ثِ ّن هی

ًَکلئَسیس ٍ اؾشط ثیي لٌسِ یک  دیًَس فؿفَزی قًَس. هیًبهیسُ  استز فسفَدییًَسّبی ایي دیًَسّبی کٍَاالًؿی، د ؾبظًس. هی اؾیسّب ضا

هیبى لٌس  کٍَاالًؿی زضٍى ّط ًَکلئَسیس ًیع دیًَسی (.جسبست ًجبضِ! هجبٍس یعٌی ثغل دستی!!) قَز ایؼبز هی رهجبٍ فؿفبرِ ًَکلئَسیسِ

 .(1-8ل )قک اؾشط ًبم ًساضز ٍ فؿفبر ٍػَز زاضز؛ اهب ایي دیًَس، فؿفَزی

  (.سٍ ثجیٌیذ 1-8ثبص ّن ّوَى ضىل ) ثِ یبز زاقشِ ثبقیس کِ ثیي ثبظ ٍ فؿفبرِ یک ًَکلئَسیس دیًَسی ثطلطاض ًیؿز

ًیؿشٌس. زض یک اًشْبی آى لٌس ٍ  ّن قجیِ ثِزٍ اًشْبی آى ضا ثطضؾی کٌین، هشَػِ ذَاّین قس کِ  DNA هط ذُیِ دلی گط یکا

خیلی  قَز. ًَکلئَسیسی هی ی دلی ؾجت لُجیز ضقشِ ذَضز. ایي سفبٍر زض زٍ اًشْبی ضقشِ، فؿفبر ثِ چكن هی آى زض اًشْبی زیگط

 وٌیذ! یِ هَلىَل لغجیِ. حبال ثبص هي هیگن ضوب تَجِ ًوی DNAهْوِ، 

 شَد.هی  ایجبد  ی ا رشتِ تک  صَرت  بِ  ًَکلئَتیذّب  پیَستي  ّن  بِ  اس  کِ است  پلی هزی  ،DNA خطیِ پلی هز تَجِ:

 اًذ. استز بِ ّن هتصل شذُ ای اس ًَکلئَتیذّب است کِ بب پیًَذ فسفَدی ی پلی ًَکلئَتیذی، سًجیزُ ًکتِ: رشتِ

 

آى آٍضًس کِ ثِ  ای ضا دسیس هی یبثٌس ٍ ظًؼیطُ اؾشط ثِ یکسیگط اسهبل هی ًَکلئَسیسّب ثب دیًَس فؿفَزیًَکلئَسیسی.  ی دلی قکل قوبسیک ضقشِ -1-7قکل 

 قَز. ًَکلئَسیسی گفشِ هی ی دلی ضقشِ

 

 ًَکلئیک اسیدّب یکی از چْبر گرٍُ هَاد آلی ّستٌد.

 هرّبست. ی پلی هرّب ٍ ّیدرٍلیس، ٍاکٌش تجسیِ سٌتس آبدّی، ٍاکٌش تشکیل پلی

 ٍ یک گرٍُ فسفبت سبختِ شدُ. (Uیب  C ،G ،A ،T) ریبَز(، یک ببز آلی ّر ًَکلئَتید از یک قٌد )ریبَز یب دئَکسی

 هب اسید انواع نوکلئیک

 ّب سٍ ثِ ثحث ٍ ثشسسی هی ًطیٌین!ى اسیذّب آضٌب ضذین، اًَاع اٍ ًَولئیه وِ ثب اجضای خُت! حبال

RNA ّط  س سكکیل قسُ اؾز.ـطّبی ضیجًََکلئَسیـهًََه ظااؾز کِ سی ـًَکلئَسی ی دلی یک ضقشِ ،د(ـاسی )ریبًََکلئیک

ٍ ثِ  ای اؾز ضقشِ ، سکRNA. اؾز A ،U ،G  ٍCلٌس ضیجَظ، یک گطٍُ فؿفبر ٍ یکی اظ ثبظّبی  یک حبٍی سـضیجًََکلئَسی

. آًعیوی کٌـس ؾبظی اؾشفبزُ هی يـی دطٍسئی ثطا RNAؾلَل اظ  .(1-8قکل ) قَز سُ هیـی زض ؾلَل زیـط ذُـه نَضر یک ضقشِ دلی
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است  DNAای ثبثب! تبصُ داضتین گشم هی ضذین!! اهب حیف وِ ثحث اصلی هب  .ؾبظز هی DNAضا اظ ضٍی  RNAطاظ، ـه دلی RNAثِ ًبم 

 ًِRNAخصَصیبت  ی ثمیًِیذ تَ ی. هRNA َسبصی هغبلعِ ثفشهبییذ! تبثلَ پیچًَذم؟!! پشٍتئیيهجحث  سٍ ت 

 

اؾشط ثِ ًَکلئَسیـس هؼبٍضـ  ًَس فؿفَزیـس ثب دیـًَکلئَسی َظ، یک فؿفبر ٍ یک ثبظ آلی زاضز. ّطـضیج سـس یک لٌـ. ّط ًَکلئَسیRNAهَلکَل  -1-8قکل 

 ای اؾز. ضقشِ سک RNAقـَز. سَػِ کٌیـس کِ  هشهل هی

 

DNA اؾز. سُـق سكکیل ضیجًََکلئَسیس زئَکؿی طّبیـهًََه ثب  ًَکلئَسیسی لید ی ضقشِ زٍ اظ د(ـیاس ریبًََکلئیک )دئَکسی  

 .اؾز A ،T ،G  ٍCضیجَظ، یک گطٍُ فؿفبر ٍ یکی اظ ثبظّبی  لٌس زئَکؿی یک حبٍی ضیجًََکلئَسیس زئَکؿی ّط

 
آى ضا سكکیل  بیـّ دلِّبی ًطزثبى ٍ ثبظّبی آلی،  ّب ًطزُ . زض ایي هَلکَلِ ًطزثبًی قـکل، لٌـس ٍ فؿفبر ٍ دیـًَسّبی ثیـي آىDNAهَلکَل  -1-9قکل 

 یبثٌـس. اؾشط ٍ ثبظّبی آلیِ هکول ثب دیـًَس ّیسضٍغًی ثِ یکسیگط اسهبل هی زی ًَکلئَسیـسّب ثب دیـًَس فؿفَ DNAزٌّـس. زض  هی

سب حسٍز  ثیٌیذ ثطِ!!! عَسی وِ االى هی ّب خَسدُ ضذ تب ّوِ چیض ایي ثیٌیذ ًجَد! خَى دل عَسی وِ االى هی اهب ّویطِ ّوِ چیض ایي

 بض ؾِـنَضر گطفز ؾبذشبیی کِ ـّ زٍضُ ثب آظهبیف ایي اظ ، اهب دؽًسسُ ثَزـهكرم ق DNAی  زٌّسُ عای سكکیلـاػ ،1951ؾبل 

ی ػبًساضاى  DNAزض  بی آلی ضاـ، همساض ثبظ1ّضٍیي چبضگفاِ، 1951 ی آغبظ زِّ ع کكف قس. زضـؼسی )فًبیی( ایي هَلکَل ًیثُ

                                                      

1- Erwin Chargaff 
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. اؾز 1 ثطاثطسمطیجبً  Gثِ  Cٍ ّوچٌیي ًؿجز ثبظ  Tثِ  Aًؿجز ثبظ ی ایي ػبًساضاى،  هرشلف اًساظُ گطفز ٍ هكبّسُ کطز کِ زض ّوِ

 ثطاثط اؾز. Gثب همساض  Cٍ ًیع همساض  Tثب همساض  Aهمساض  DNAزض  آٍضزى ایي ضٍاثٍ ًشیؼِ گطفز کِ زؾز چبضگف ثب ثِ

اظ ثلَضّبی  X یثب سهبٍیطی کِ ثِ ضٍـ دطاـ دطسَ 2ضٍظالیي فطاًکلیيٍ  1هَضیؽ ٍیلکیٌع ،هسر کَسبّی دؽ اظ ایي آظهبیف

 ظًؼیطُ سكکیل قسُ اؾز. سِیب  دٍ هبضدیچی اؾز کِ اظ ی، هَلکَلDNAسْیِ کطزًس، زضیبفشٌس کِ هَلکَل  DNAهَلکَل 

 

 

 بلَرِضا هؿشمیوبً ثِ  X یَـ، دطس(!ایىس یَـپشاش پشتّویي ) ساى زض ایي ضٍــزاًكوٌ ایِ؟! دیگِ چِ صیغِ Xپشاش پشتَی 

قًَس. ؾذؽ دطسَّبی  دطاکٌسُ هی ػؿنثلَض َضز ثِ ـَّب ثب ثطذـسبثبًٌس. ایي دطس طًس، هیـثِ ؾبذشبض آى دی ثج سـذَاٌّ ػؿوی کِ هی

َاى ؾبذشبض س ثب سؼعیِ ٍ سحلیل آى هی ٌس کِاضز، سهَیطی ایؼبز هی کٌلطاض ز پشت بلَری حؿبؾی کِ زض  دطاکٌسُ قسُ ضٍی نفحِ

 هَلکَل ضا سؼییي کطز.

 

 (.آٍسدُ ضذُ Xٍ صشفبً ثشای دسن ثْتش هىبًیسن پشاش پشتَی  ّن هطبثْی تَ وتبة دسسی ًذاسُ ایي تصَیش) Xدطاـ دطسَ  -1-11 قکل

2کطیک  ٍ 1، ٍاسؿَى1953طاًؼبم زض ؾبل ـّبی ٍیلکیٌع ٍ فطاًکلیي، ؾ ّبی چبضگف ٍ ًشبیغ آظهبیف ثب کوک یبفشِ
یک  سَاًؿشٌس 

 کطیک ٍ ٍاسؿَى قَز. َجك هسلی کِ اضائِ هی DNA؛ ایي ّوبى هسلی اؾز کِ اهطٍظُ اظ ًسثؿبظ DNAهیلِ ثطای  ٍ هسل گَی

                                                      

1- Maurice Wilkins                                                                  

2- Rosalind Franklin 

«: ة»سْیِ قسُ اؾز. قکل  DNAاظ ثلَضّبی هَلکَل  Xسهَیطی کِ ثب ضٍـ دطاـ دطسَی «: الف». قکل Xدطاـ دطسَی سهَیط حبنل اظ  -1-11قکل 

ٍ  ُوتبة دسسی ًذاس هطبثْی تَی« ة»»َیش تصزّس ) دی ثطزُ قس ضا ًكبى هی DNAای کِ اظ َطیك آى ثِ ؾبذشبض هَلکَل  ّبی هحبؾجبسی ایي قکل، ضٍـ

 (.سٍ دسن وٌیذ DNAدس ضٌبسبیی سبختبس  Xچگًَگی استفبدُ اص پشاش پشتَی ایي ّستص وِ  صشفبً ثشای
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 اؾز قجیِ ثِ ًطزثبًی DNAثؼسی  زض ٍالغ ؾبذشبض ؾِ اؾز. سكکیل قسُ دیچ ذَضزُ دلی ًَکلئَسیسیِ ی ضقشِ زٍ اظ DNA ،ؾبذشٌس

تب دستت ثگیشی  اش پیچ خَسدُ یعٌی هثل ایي وِ دٍ سشِ ثٌذِ وفطت سٍ ثب دٍ حَل هحَس عَلی .اـ دیچ ذَضزُ اؾز کِ حَل هحَض ََلی

 ًگَ وِ وفطت ثٌذی ًیست!!تش؟!  ٍ دس جْت هخبلف ّن ثچشخًَی!! هثبل اص ایي ساحت

 

 دیچ ذَضزُ اؾز.اـ  قجیِ ثِ ًطزثبًی اؾز کِ حَل هحَض ََلی DNAؾبذشبض  -1-12 قکل

یعٌی اگِ ثخَای اص  .ؾبظًس ّبی ًطزثبى ضا هی ثبظّب دلِ ٍ ػفز ٌسزّ سكکیل هی طزثبى ضاً ایي ّبی فؿفبر ًطزُ -لٌس ّبی گطٍُ

 ؟ِثبص چی اهب جفت ثبصّب! ّب ثزاسی ٍ پبّبت سٍ سٍی جفت ّبت سٍ سٍی لٌذّب ٍ فسفبت ثبال ثشی، ثبیذ دست DNAًشدثَىِ 

ي ثی ی اؾز کِدیًَسیکسیگط ًگِ زاضز. ایي ًیطٍ،  زض کٌبض ایي زٍ ضقشِ ضاثبیس ًیطٍیی  ،ای اؾز زٍضقشِ DNAػب کِ  اظ آى

هیبى  زاضز، دیًَس هیًگِ  ضا زض کٌبض یکسیگط DNAی  ػبهلی کِ زٍ ضقشِ دؽقَز.  ایؼبز هی ی همبثل زٍ ضقشِ ثبظّبی ًَکلئَسیسّبی

ًشیؼِ گطفز کِ ثیي ثبظّبی  ایي ََض هی سَاى (A=T ٍ C=G) َجك لبًَى چبضگف ثبظّب اؾز کِ ػعٍ دیًَسّبی ّیسضٍغًی اؾز.

A  ٍT  ًیع هیبى ثبظّبی ٍC  ٍG ُِی  تشتیت ثبصّبی یه سضتِ هثالً اگِزاضز )ٍػَز  ی هکولی ضاثDNA ثِ صَست ،TCGAACT 

 گطزز. هی ثبظّب ثط هکولی ثِ ؾبذشبض فًبییی  ایي ضاثُِ کِ ثساًین ثس ًیؿز (.هیطِ AGCTTGA ی دیگِ سضتِ ثبصّبی ، تشتیتثبضِ

اؾز کِ ّیچ هحسٍزیشی ثطای سطسیت ٍ سؼساز ثبظّب  شکط لبثل قًَس. ػَض هیٍ  ّن ػفز ثُؼسی( ثب )ؾِ یؼٌی ثبظّبی هکول اظ ًظط فًبیی

ی  ًیع ثط اؾبؼ ضاثُِی همبثل  یک ضقشِ سؼییي قس، سَالی زض ضقشِ زض یک ضقشِ ٍػَز ًساضز؛ اهب ثِ هحى ایي کِ سَالی ثبظّب زض

 قَز. هکولی سؼییي هی

ثب ؾِ دیًَس ّیسضٍغًی ثِ یکسیگط هشهل  C  ٍGثب زٍ دیًَس ّیسضٍغًی ٍ ثبظّبی  A  ٍTثبظّبی  هْن!! ی خیلی خیلی یِ جولِ

ّوبى ََض کِ اقبضُ قس  ًبهین. هی ببس جفتگیطًس،  دیًَس ّیسضٍغًی زض کٌبض یکسیگط لطاض هی زٍ ثبظی ضا کِ ثب .(1 -8)قکل  قًَس هی

 زٌّس. ضا سكکیل هی DNAّبی ًطزثبى  ثبظّب، دلِ ػفز

                                                                                                                                                                                

3- James Watson 

4- Francis Crick 
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 یبثٌس. ثب ؾِ دیًَس ّیسضٍغًی ثِ یکسیگط اسهبل هی G  ٍCثب زٍ دیًَس ّیسضٍغًی ٍ ثبظّبی  A  ٍTػفز ثبظّب. ثبظّبی  -1-13 قکل

 .(1-11)قکل  زٍگبًِ هؼطٍف قس هبضدیچِای یب  زٍضقشِ کطیک اضائِ کطزًس ثِ هسل هبضدیچٍِ  هسلی کِ ٍاسؿَى

سَاى  هی ،ثب یکسیگط ثطاثط اؾز ًیـع C  ٍGثبظّبی  ثب ّن ٍ سؼساز A  ٍT، سؼـساز ثبظّبی DNAػب کِ زض یک هَلکَل  اظ آى

            G+C≠T+A         بض ثطز:ّب ثِ ک ثطای آى ضٍاثٍ ظیط ضا
 

 
  ;

 

 
            1; 

 

 
 ; 

 

 
            1; 

   

   
            1; 

   

   
 

 ایي لحظِ سٍ ّیچ ٍلت یبدم ًِویشُ؛ اٍلیي ثبسی وِ لشاسُ ثب ّن هسئلِ حل وٌین! هسئلِ خیلی خَثِ!!

 استر ٍجَد دارد؟ دی ًَکلئَتید، چٌد پیًَد فسفَ 01ای بب  رضتِ ی تکDNA در یک: 1 المث

زیرا  داد ًَکلئَتیدّب است.ـتر از تع استر، یکی کن دی داد پیًَدّبی فسفَـاست، ّویطِ تع ادزرِ آى آـای کِ دٍ س رضتِ ی تکDNAدر یک  پاسخ:

 استر ٍجَد دارد. دی پیًَد فسفَ 9ًَکلئَتید دارد،  01ای کِ  رضتِ تک ی DNA يدر ای ًَکلئَتیدّبی اٍل ٍ آخر بب یکدیگر پیًَدی ًدارًد. بٌببرایي

 

داشتِ ببشذ، ّوَارُ تعذاد پیًَذّبی  دهًََهز ٍجَ nدٍ سزِ آساد دارد، تعذادِ ای کِ  رشتِ تک هزِ در یک پلیز ًکتِ: اگ

 است. n -1هًََهزّب  هیبى

 ضَد؟ استر دیدُ هی دی ًَکلئَتید دارد، چٌد پیًَد فسفَ 01کِ  ی خطی DNAدر یک هَلکَل  :2 المث

ّب است. زیرا دٍ  تر از تعداد ًَکلئَتید تب کن 2استر،  دی فسفَای کِ دٍ اًتْبی آى ببز است، ّویطِ تعداد پیًَدّبی  رضتِ ی دDNAٍدر یک  پاسخ:

 استر ٍجَد دارد. دی پیًَد فسفَ 01ًَکلئَتید دارد،  01کِ  DNAًَکلئَتیدِ اٍل بب دٍ ًَکلئَتیدِ آخر پیًَدی ًدارًد. بٌببرایي در ایي هَلکَل 

 

هًََهز ٍجَد داشتِ ببشذ، ّوَارُ تعذاد  nساد ّستٌذ، تعذادِ کِ دٍ اًتْبی آى آ ای رشتِ دٍهزِ ًکتِ: اگز در یک پلی 

 است.  n -2هیبى هًََهزّب پیًَذّبی 

 ضَد؟ استر در ایي هَلکَل دیدُ هی دی ًَکلئَتید ٍجَد دارد. چٌد پیًَد فسفَ 02، بییببکتری ی DNAدر یک هَلکَل  :3 المث

استر در آى برابرِ تعداد ًَکلئَتیدّب است. بب  دی ای ٍ حلقَی است. بِ علت ّویي حلقَی بَدى ًیس تعدادِ پیًَدّبی فسفَ رضتِ ی ببکتری دDNAٍ پاسخ:

 پیًَد است. 02استر برای ایي ببکتری،  دی ایي حسبة، تعداد پیًَدّبی فسفَ
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 پیًَذ هیبىِ هًََهزّب بزقزار است. nهًََهز، ّوَارُ تعذادِ  nًکتِ: در یک پلی هزِ حلقَی بب تعذادِ 

 ًَکلئَتید دارد، چٌد پیًَد فسفَ دی استر بِ چطن هی خَرد؟ 00کِ  RNAدر یک هَلکَل : 4مثال 

 است. 01برابر بب تک رضتِ ای است. چَى بیي ًَکلئَتیدّبی اٍل ٍ آخر پیًَدی برقرار ًیست، تعداد پیًَدّبی فسفَ دی استر  RNAپبسخ: هَلکَل 

 

ًَکلئَتیذ هَجَد ببشذ، ّوَارُ تعذاد  nًکتِ: اگز در یک پلی هز تک رشتِ ای کِ دٍ اًتْبی آى آساد است، تعذاد 

 است. n-1پیًَذّبی هیبى هًََهزّب 

 فسفبت ٍجَد دارد؟ -ًَکلئَتید دارد، چٌد پیًَد قٌد 8کِ ی خطی  DNAدر یک هَلکَل  :4 المث

استر ًیس هیبىِ قٌد ٍ  دی فسفبت دارین. پیًَدّبی فسفَ -پیًَدِ قٌد 8جب  ؛ پس تب ایيفسفبت دارد در سبختبر خَد یک پیًَد هیبى قٌد ٍّر ًَکلئَتید  پاسخ:

ای  رضتِ پیًَدی کِ از قبل داضتین اضبفِ کٌین. در ایي هَلکَل کِ دٍ 8استر را ًیس بِ  دی ضًَد. پس ببید تعدادِ پیًَدّبی فسفَ فسفبت برقرار هی

 تب. 01ضَد  فسفبتِ ایي هَلکَل هی -استر دارین. ًْبیتبً تعدادِ کل پیًَدّبی قٌد دی پیًَد فسفَ 1است ٍ دٍ اًتْبیص ببز ّستٌد 

 فسفبت ٍجَد دارد. -پیًَذ قٌذ  n2-2ًَکلئَتیذ، تعذاد  nی خطی بب  DNAًکتِ: در یک هَلکَل 

 خَرد؟ بِ چطن هیفسفبت  -ٍ چٌد پیًَد قٌداستر  فسفَدیچٌد پیًَد ، ًَکلئَتید 08ی خطی بب  DNAدر یک هَلکَل : 5مثال 

 08ّر ًَکلئَتید در درٍى خَد ًَکلئَتید ٍجَد دارد.  08استر بیي ایي  پیًَد فسفَدی 01ٍ دٍ اًتْبی آى آزاد است،  ای دٍرضتِ DNAچَى هَلکَل  پاسخ:

( پیًَد 08+01) 41هجوَعبً دارای  DNAفسفبت است، پس ایي هَلکَل  -استر ّن ًَعی پیًَد قٌد . چَى پیًَد فسفَدیدفسفبت دار -پیًَد قٌد

 ّن استفبدُ کٌین. n  ٍ2-n2-2ّبی  تَاًین ازّوبى ابتدا از فرهَل فسفبت است. هی -قٌد

 ٍجَد دارد؟ بیي ببزّب تبی آى سیتَزیي ّستٌد، چٌد پیًَد ّیدرٍشًی 4ًَکلئَتید کِ  01ای بب  رضتِ ی دDNAٍدر یک  :6ال مث

پیًَد ّیدرٍشًی برقرار است.  4بیي سیتَزیي ٍ گَاًیي دار ّن داضتِ ببضین.  ًَکلئَتید گَاًیي 4ّستٌد، پس ببید دار  تب از ًَکلئَتیدّب سیتَزیي 4 پاسخ:

 T  ٍA تبی آى 8ّستٌد؛ پس C  ٍ Gتبی آى  1ًَکلئَتید  01دار دارین. از  دار ٍ گَاًیي پیًَد ّیدرٍشًی بیي ًَکلئَتیدّبی سیتَزیي 9پس کالً 

پیًَد ّیدرٍشًی. بب ایي حسبة،  8ضَد  پیًَد ّیدرٍشًی ٍجَد دارد کِ کالً هی 2تب آدًیي(. بیي آدًیي ٍ تیویي ّن  1تب تیویي ٍ  1خَاّد بَد )

 د.ٍجَد دار DNA( پیًَد ّیدرٍشًی در ایي هَلکَل 9+8) 01هجوَعبً 

 

 رضتِ هَجَد است؟ يدار درای دار ٍجَد دارد. چٌد ًَکلئَتید گَاًیي ًَکلئَتید آدًیي 411ًَکلئَتید،  0111بب  DNAدر یک هَلکَل  :7 مثال

 411ببضین، دار در ایي هَلکَل داضتِ  ًَکلئَتید آدًیي 411برابر است. پس اگر  DNAداًین کِ تعداد ببزّبی آدًیي ٍ تیویي در یک هَلکَل  هی پاسخ:

ّستٌد.  T  ٍAتبی آى  111ًَکلئَتیدِ ایي رضتِ،  0111جب فْویدین کِ از  ًَکلئَتید. تب ایي 111ضَد  دار ّن دارین کِ رٍی ّن هی ًَکلئَتید تیویي

دار ٍ  ًَکلئَتید گَاًیي 211کِ  گیرین ببضٌد. چَى تعداد ببزّبی گَاًیي ٍ سیتَزیي ًیس برابر است، ًتیجِ هی G  ٍCًَکلئَتید دیگر، ببید  111بٌببرایي 

 دار در ایي رضتِ ٍجَد دارد. ًَکلئَتید سیتَزیي 211

 دار است؟ ، چٌد درصد از ًَکلئَتیدّبی آى سیتَزیيدار ببضد ، آدًیيDNA% از ًَکلئَتیدّبی یک هَلکَل 21اگر  :8 مثال

دار ّستٌد. ایي هقدار را  دار ٍ تیویي % ًَکلئَتیدّب آدًیي41ّستٌد. یعٌی در کل، دار  % ّن تیویي21دار ببضٌد، پس  % از ًَکلئَتیدّب آدًیي21ٍقتی  پاسخ:

کٌین  هی 2بر  تقسین % را11 ّستٌد. حبل دار سیتَزیي ٍ دار کل ًَکلئَتیدّب گَاًیي % از11%. پس 11 ضَد کٌین کِ هی هی کن ًَکلئَتیدّب %(011) کلِ از
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% ًَکلئَتیدّبی ایي هَلکَل، 24دار را بِ طَر جداگبًِ بِ دست آٍرین. بب ایي حسبة  دار ٍ سیتَزیي تب درصدِ ّر کدام از ًَکلئَتیدّبی گَاًیي

 دار ّستٌد. سیتَزیي

% ًَکلئَتیدّب 21آید. در ایي هثبل  بِ دست هی C  ٍGکن کٌین، درصد ببز  41را از عدد  Tیب  Aّب اگر درصد ببز  در ایي ًَع سؤالرٍش دٍم: 

 ببضٌد. دار هی ( ًَکلئَتیدّب ّن گَاًیي41-21% )24پس دار ّستٌد،  آدًیي

 دار ّستٌد؟ دار ّستٌد. چِ تعدادی از ًَکلئَتیدّبی ایي هَلکَل، گَاًیي % ًَکلئَتیدّب تیویي24ًَکلئَتید،  411ای بب  ی دٍ رضتDNAِدر یک  :9 مثال

%( را 21دار ّستٌد. حبل درصد ببزّبی گَاًیي ) % ّن سیتَزیي21دار ٍ در ًتیجِ  گَاًیي( ًَکلئَتیدّب 41-24% )21بب تَجِ بِ رٍضی کِ در ببال گفتین  پاسخ:

 × 411;  044کٌین تب تعداد ببزّبی گَاًیي بِ دست آید:                                                    تب( ضرة هی 411در تعداد کل ًَکلئَتیدّب )
72

011
 

یب ) ّبی ثبصیِ ٍ تعذاد حلمِ ّبی آلی حلمِذاد ـتع تًَین هیثبص داسُ  چٌذتب ًَولئَتیذ یب چٌذتب جفت DNAهَلىَل  اگِ ثذًٍین یِ

 ّؿشٌس)آلی(  ی کطثٌی ضیجَظ زاضای یک حلمِ ٌس زئَکؿیّن لٌس ضیجَظ ٍ ّن لزاًین کِ  . هیاٍى هَلىَل سٍ ثِ دست ثیبسین ًیتشٍطًیِ(

، دَضیي ثبظ یب ثِ کبض ضفشِ اؾز ثبظ دیطیویسیي زض یک ًَکلئَسیس، حبل اگط ثساًین ثجیي!!سٍ  1-4، ثشٍ ضىل جبًن تٌجلی ًىي .(1-4)قکل

ی آلی ٍ یک ثبظِ  زاض، یک لٌس ثب یک حلمِ یک ًَکلئَسیس گَاًیي هظالً .آٍضین زؾز س ضا ثِـّبی آلی آى ًَکلئَسی ساز حلمِـسؼ ینسَاً هی

 .اؾز یآلی  حلمِ 3 زاضایهؼوَػبً  ی آلی زاضز؛ دؽ ایي ًَکلئَسیس گَاًیي ثب زٍ حلمِ

 ضا سكکیل هی ًیتزٍصًیی  ؾِ حلمِ زض هؼوَع کِ ،ٍػَز زاضز دیطیویسیي ک ثبظِدَضیي ٍ ی حشوبً یک ثبظِ ،ثبظ ػفز زض یک

یب ثِ ی ٍ ی ًیشطٍغً حلمِ 3، ببس جفتزض ّط . دؽ ضٍز آلی ثِ قوبض هیی  حلمِ ًَػیًیع  ی ًیشطٍغًیِ ثبظّب زاًین کِ حلمِ هی. سٌزّ

 (.1-14)قکل  قَز ی آلی زیسُ هی حلمِ 3ػجبضر زیگط 

ّبی آلیِ  س حلمِـسّبی هکول ػالٍُ ثط ثبظّبی آلی ثبیـس هکول، لًیِ کوی هشفبٍر اؾز! زض ًَکلئَسیـزض هَضز زٍ ًَکلئَسی

ّبی آلیِ لٌس،  زلز کٌیس کِ چَى حلمِ. ی آلی اؾز حلمِ 5ًَکلئَسیس، زاضای  ّط ػفزّبی لٌس ضا ًیع ثكوبضین. ثب ایي حؿبة  هَلکَل

چطوبت چشا گِشد ضذُ؟! هیخَای  .طٍغًی ٍػَز زاضزـی ًیش حلمِ 3ثبظّب فمٍ  ًَکلئَسیس هبًٌس ػفز ط ػفزـزض ًّیشطٍغًی ًیؿشٌس، دؽ 

 گیشی! اص سٍی ضىل اگِ پیص ثشی ساحت یبد هی یِ ثبس دیگِ ایي لسوت سٍ ثخًَی؟
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ی آلی ثِ چكـن  حلمِ 5ی ًیشـطٍغًی ٍ  حلمِ 3ًَکلئَسیـس ّن  ی آلی ٍػَز زاضز. زض ّـط ػفز حلمِ 3ی ًیشـطٍغًی ٍ  حلمِ 3ثبظ  ط ػفزـزض ّ -1-14قکل 

 ذَضز. هی

 ًَکلئَتیذ، دٍ ًَکلئَتیذ هکول ّستٌذ. شًَذ. اهب جفت ببس، دٍ ببسی ّستٌذ کِ بب یکذیگز جفت هی جفت ًکتِ:

 ٍجَد دارد؟ (ببزیًیترٍشًی )ی  ًَکلئَتید، چٌد حلقِ 211بب  DNAدر یک هَلکَل  :11 مثال

 211از  يبرابرِ ّن ّستٌد. بٌببرای DNAای( در یک هَلکَل  حلقِ ای( ٍ پیریویدیي )تک حلقِ ین کِ تعداد ببزّبی پَریي )دٍداًست رٍش اٍل: پاسخ:

تر  ی ببزی بیص طَر کِ از ًبهطبى پیداست، یک حلقِ ّب ّوبى ای حلقِ تکای ّستٌد.  حلقِ تبی دیگر دٍ 011ای ٍ  حلقِ تک آى تبی 011ًَکلئَتید، 

 211پَریي  ًَکلئَتیدِ 011در  حسبة ایي بب ّستٌد. ببزی ی دٍ حلقِ ّب دارای ای حلقِ دٍ دارد. اهب ٍجَد حلقِ 011ًَکلئَتیدِ پیریویدیي  011ًدارًد؛ یعٌی در 

 ی ببزی در ایي هَلکَل ٍجَد دارد. حلقِ 411 گیرین کِ هجوَعبً ضَد. ًتیجِ هی هی دیدُ حلقِ

 هَلکَل ایي در ببزی ی ( حلق011ِ×4) 411کالً  پس دارد. ببزی ی حلقِ 4 ًَکلئَتید جفت ّر داًین کِ هی .ًَکلئَتید جفت 011یعٌی  ًَکلئَتید 211دٍم:  رٍش

 دارین.

ًَکلئَتیذ، تعذاد  n ی خطی بب DNA ًکتِ: در یک هَلکَل
3 

2
 ًیتزٍژًی )ببسی( ٍجَد دارد.ی  حلقِ 

 آلی ٍجَد دارد؟ ی ًَکلئَتید، چٌد حلقِ 411ای بب  رضتِ ی دDNAٍدر  یک  :11 المث

ی  ی ببزی ٍ یک حلقِ ًَکلئَتید پَریٌی ٍجَد دارد. ّر ًَکلئَتید پیریویدیٌی، یک حلقِ 041ًَکلئَتید پیریویدیٌی ٍ  041در ایي هَلکَل رٍش اٍل:  پاسخ:

ی آلی در ّر ًَکلئَتید پیریویدیٌی ٍجَد دارد. اهب در ًَکلئَتیدّبی پَریٌی، ببزّب دٍ حلقِ دارًد ٍ  حلقِ 2خَد دارد. بٌببرایي هجوَعبً  کربٌی در قٌدِ

ی  حلقِ 2ر د را پیریویدیٌی ًَکلئَتید 041آلی دارد. حبل  ی حلقِ پَریٌی هجوَعبً سِ ًَکلئَتید پس ّر کربٌی ّستٌد. ی حلقِ یک ّوبى دارای ّن قٌدّب

 (041 × 2) + (041 × 4) ; 141               ًوبیین: ّب را بب ّن جوع هی کٌین ٍ حبصل آى ضرة هی آلی ی حلقِ 4ًَکلئَتید پَریٌی را در  041آلی ٍ 

ی آلی  ( حلق041ِ×4) 141ی آلی دارد. پس هجوَعبً  حلقِ 4ًَکلئَتید  . ّر جفتًَکلئَتید جفت 041، یعٌی DNAًَکلئَتید در یک هَلکَل  411رٍش دٍم: 

 ٍجَد دارد. ایي هَلکَلدر 

ًَکلئَتیذ، تعذاد  nی خطی بب  DNAًکتِ: در یک هَلکَل 
  

 
 ی آلی ٍجَد دارد. حلقِ 

 ی آلی ٍجَد دارد؟ ی ًیترٍشًی ٍ چٌد حلقِ ًَکلئَتید، چٌد حلقِ 222ی ببکتریبیی بب  DNAدر یک هَلکَل : 12 مثال

ًَکلئَتید. ّر  جفت 000ًَکلئَتید برابر است بب  222ی پرٍکبریَتی ٍ یَکبریَتی ٍجَد ًدارد. DNAّب تفبٍتی بیي  ایي ًَع سؤال دقت کٌید کِ در پاسخ:

آلی ٍجَد ی  ( حلق000ِ×4) 444ی ًیترٍشًی ٍ  ( حلق000ِ×4) 444ی آلی دارد. پس در ایي هَلکَل  حلقِ 4ی ًیترٍشًی ٍ  حلقِ 4ًَکلئَتید  جفت

ّبی  تَاًستین از ّوبى ابتدا از فرهَل هی دارد.
3 

7
  ٍ

5 

7
 ّن استفبدُ کٌین. 

 

 

 ّن بب ّن برابرُ. C  ٍGبب ّن ٍ تعداد ببزّبی  A  ٍT، تعداد ببزّبی DNAهَلکَل  در

 ّیدرٍشًی برقرارُ. پیًَدسِ  C  ٍGدٍ پیًَد ٍ بیي ببزّبی  A  ٍTبیي ببزّبی 

 ی آلی دارًد. حلقِ 5ی ًیترٍشًی ٍ  حلقِ 3ّر دٍ ًَکلئَتید هکول، 

 DNAنقش 

 یبدهَى ببشِ کِ ...
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ٍاسِ   هسئلِ حل وشدین! ٍ خالصِچٌذتب اسیذّب سٍ یبد گشفتین؛ ثب اًَاعص آضٌب ضذین؛  دٍستبی گلن، االى دیگِ سبختوبى ًَولئیه

 ؟!!ثبیذ وجبی دلوَى جب ثذیندیگِ سٍ  ایي ثجیٌیناسیذّب،  ًَولئیه ٍ عولىشد ثیبیذ ثشین سشاغ ًمصحبال ای ضذین!!  خَدهَى ولی حشفِ

 ی صًتیک هبدُ ز،َـق زیگط هی ًؿل ثِ ًؿل ساض، اظ یکـّبی یک ػبً مبل ذهَنیبر ٍ ٍیػگیـاًش بى ػبهلی ضا کِ ثبػضـقٌبؾ ظیؿز

 )هظل ضًگ چكن، لس، دطٍسئیي ػبًساضّبی  ٍیػگیّبیی ٍػَز زاضز کِ ثؿیبضی اظ  ی غًشیک اَالػبر ٍ زؾشَضالؼول زض هبزًُبهٌس.  هی

زض  اؾز. DNAی غًشیک زض اًؿبى ٍ ؾبیط ػبًساضاى  قًَس. ایي هبزُ هی اظ ضٍی آى حبنل ٍ ...( لجبس، سًگ هبضیي!! عشح، ّبی ثسى

ی ؾلَل ّب ّبی الظم ثطای فؼبلیز حبٍی اَالػبسی ّؿشٌس کِ اظ ضٍی آى دطٍسئیي DNAّبی  ٍالغ سطسیت ٍ سؼساز ثبظّب زض هَلکَل

قَز.  ّب ؾبذشِ هی ّبی هرشلفی ًیع زض ثسى آى ػب کِ ایي سطسیت ٍ سؼساز زض افطاز هرشلف، هشفبٍر اؾز دطٍسئیي قًَس. اظ آى ؾبذشِ هی

ثزاسیذ زض ؾلَل چگًَِ هكرم قس؟  DNAاهب ًمف ّبی ّط فطز ثب افطاز زیگط سفبٍر زاضز.  زض ًشیؼِ قکل ظبّطی ٍ ؾبیط ٍیػگی

 ین.ّبی گشیفیت ٍ اِیَسی آضٌب ضذ وِ ثب آصهبیص ٍلتی ثذین جَاة ایي سؤال سٍ

 آزمبیش گریفیت

ایي  الطیِ سْیِ کٌس. ثیوبضی شار هَلسِ ثبکشطیِ ػلیِ ٍاکؿٌی سب زثَ سالـ زض 1گطیفیز فطزضیک ًبم ثِ قٌبؾی کشطیثب ،1928 ؾبل زض

 .ًبم زاضز 2ًَهًَیب استزپتَکَکَسثبکشطی، 

 

 اؾشطدشَکَکَؼ ًَهًَیب -1-15 قکل

 ّب زاضای کذؿَلی دلی ؾبکبضیسی زض ایي ؾَیِ اظ یکی کطز. هی ّب کبض ًَع )ؾَیِ( اظ ایي ثبکشطی زٍ ّبی ذَز ضٍی آظهبیف اٍ زض

ّب هكبّسُ کطز کِ  زاض ثِ سؼسازی اظ هَـ کذؿَل ًساقز. گطیفیز دؽ اظ سعضیك ثبکشطیِ ضا کذؿَلایي اَطاف ذَز ثَز ٍ ؾَیِ زیگط 

ثَز، ظًسُ  ُقس ّب سعضیك آى کذؿَل ثِ ثسٍى کِ ثبکشطی ّبیی کِ هَـ حبلی زض طزًس.هُ الطیِ شار ّب زض اطط اثشال ثِ ثیوبضی ّوگی آى

هیعثبى هحبفظز  زض ثطاثط زؾشگبُ ایوٌی ثسىِ ضا زاض ّبی کذؿَل ثبکشطی ؾبکبضیسی، دلی ؿَلِهبًسًس. ػلز چٌیي ضٍیسازی ایي اؾز کِ کذ

 ثبصی دس هیبسُ!! پسَل ّن ٍاسِ هب ضبخثیٌی؟! و صًذگی سٍ هی قَز. آى هی ظاییِ ًشیؼِ هَػت ثیوبضیکٌس ٍ زض  هی

زاض ضا ثب گطهب کُكز ٍ ایي  ّب اؾز یب ذیط، سؼسازی ثبکشطی کذؿَل کذؿَل ػبهل هطگ هَـگطیفیز ثطای ثطضؾی ایي کِ آیب 

گیطی اٍ اظ ایي آظهبیف  ظًسُ هبًسًس. ًشیؼِ ّب ثیوبض ًكسًس ٍ کطز کِ هَـّب سعضیك کطز. اٍ هكبّسُ  ّبی کكشِ قسُ ضا ثِ هَـ ثبکشطی

 ّب ًیؿز. ایي ثَز کِ کذؿَل ػبهل هطگ هَـ

                                                      

1- Frederick Griffith 

2- streptococcus pneumonia 
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زاضی ضا کِ ثب گطهب کكشِ ثَز ثب  ّبی کذؿَل سطسیت زاز. اٍ ایي ثبض ثبکشطی گطیفیز ثطای یبفشي ایي ػبهل، آظهبیف زیگطی ضا

ضا ثیوبض  ّب سَاًس هَـ ػب کِ ًِ کذؿَل هی آى اظ ثِ ثبکشطی سعضیك کطز.کطز ٍ هرلٌَ حبنل ضا ظًسُ هرلٌَ  ّبی ثسٍى کذؿَلِ ثبکشطی

هٌشظطُ ثَز. اٍ  ی ایي آظهبیف غیط ظًسُ ثوبًٌس. اهب ًشیؼِ ّب هَـ ی ّوِ ایي آظهبیف ضفز ثب کذؿَل، اًشظبض هی ًِ ثبکشطی ثسٍى کٌس ٍ

 .(1-16)قکل  الخبلك! جلّ، هطزًسالطیِ  ّب زض اطط شار ی هَـ هكبّسُ کطز کِ ّوِ

 

 ّب ضخ زازُ اؾز. زض اطط سطاًؿفَضهبؾیَى ثبکشطی ّب زض آظهبیكی کِ ثب ضًگ ذبکؿشطی ًكبى زازُ قسُ اؾز، گطیفیز. هطگ هَـ آظهبیف -1-16قکل 

کذؿَل،  ّبی ثسٍى ّب، ثؼًی اظ ثبکشطی ّبی هطزُ، هكبّسُ کطز کِ زض ذَى ایي هَـ گطیفیز دؽ اظ ثطضؾی ذَى هَـ

چِ  اًس. آى سجسیل قسُ زاض ّبی کذؿَل اًس ٍ ثِ ثبکشطی ّبی ثسٍى کذؿَل سغییط قکل زازُ ثِ ػجبضر زیگط، ثبکشطی اًس. قسُ زاض کذؿَل

     ی غًشیک یبفز هبزُّب ثب زض زض فطایٌس سطاًؿفَضهبؾیَى، ثبکشطی قَز. ًبهیسُ هی 1تزاًسفَرهبسیَىگطیفیز هكبّسُ کطزُ ثَز، اهطٍظُ 

 .(1-17کل )ق آٍضًس اظ هحیٍ ذبضع اظ ؾلَلِ ذَز، سغییطاسی ضا زض ذهَنیبر ظبّطی ذَز دسیس هی

زض  ایي قطٍػی ثطای کبض ؾبیط دػٍّكگطاى ثَز سب ّبی گطیفیز هكرم ًكس اهب ّب ثب آظهبیف ثبکشطی ػلز سطاًؿفَضهبؾیَىِ

 نسز یبفشي ایي ػبهل ثطآیٌس.

 

ذَز سغییطاسی  ظبّطی قکل ؾلَل، زض ذبضع اظ هحیٍ غًشیک اظ ی هبزُ زضیبفز سطاًؿفَضهبؾیَى، ثبکشطی ثب ّب. َی ثبکشطی سطاًؿفَضهبؾیَى زض -1-17 قکل

 کٌس. هی ایؼبز

                                                      

1- transformation 
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 آزمبیش اِیوری

        سب دیف اظ ایَضی، ّبیی کِ اًؼبم زازًس سَاًؿشٌس ػبهل سطاًؿفَضهبؾیَى ضا کكف کٌٌس. ٍ ّوکبضاًف َی آظهبیف 1اُؾَالس اِیَضی

اًس ٍ کبضّبی هرشلفی زض  ّب ثؿیبض هشٌَع زاًؿشٌس کِ دطٍسئیي زض اذشیبض ًساقشٌس؛ اهب هی DNAی  ظیؿز قٌبؾبى اَالػبر ظیبزی زضثبضُ

ّبیی  ًَػی دطٍسئیـي اؾز. اهب ایَضی ثب آظهبیفَز کِ ػبهل سطاًؿفَضهبؾیَى ًیـع زٌّس. ثِ ّویي ػلز سهَض ثط ایي ث اًؼبم هی ؾلَل

 اًؼبم زاز ایي ًظطیِ ضا ضز کطز.کِ 

 ؾلَل کِ ّوبى هَاز آلیِ انلی ٍػَز زاضز. ایي هَاز ی قیویبییِ زاًؿشٌس کِ زض ؾلَل چْبض ًَع هبزُ هی کبضاى اٍایَضی ٍ ّو

ثبقس، یکی اظ ایي  کِ چِ . ثٌبثطایي ػبهل سطاًؿفَضهبؾیَى ّطاؾیسّب ّب ٍ ًَکلئیک ّب، لیذیسّب، کطثَّیسضار : دطٍسئیياظ اًس اًس، ػجبضر

ّب اثشسا  آى .ی آلی ضا زض اذشیبض زاقشٌس هبزُ ی ایي چْبض کٌٌسُ ّبی سرطیت اؾز. گطٍُ ایَضی زض آى ظهبى آًعین ی آلی هبزُ چْبض ًَع

ی هَاز  اؾز )ؾیشَؾُل( ّوِ ی ؾلَلی کِ ّوبى هبیغ زضٍى ؾلَل قسُ ضا اؾشرطاع کطزًس. ػهبضُ ّبی کكشِ ی ؾلَلی ثبکشطی ػهبضُ

ی یکی اظ  کٌٌسُ آًعین سرطیت ،لؿوز لؿوز سمؿین کطزًس ٍ ثِ ّط ؾذؽ ایي ػهبضُ ضا ثِ چْبض زاضز. ثط قیویبیی زضٍى ثبکشطی ضا زض

زاض کٌٌس. ایَضی ٍ  ّبی ثسٍى کذؿَل ضا کذؿَل هَاز آلی ضا ايبفِ کطزًس. دؽ اظ آى، کَقیسًس کِ ثب ّط لؿوز ثِ ََض ػساگبًِ، ثبکشطی

زض  ٍ ايبفِ قسُ، سطاًؿفَضهبؾیَى ضخ ًسازُ اؾز اؾیس ی ًَکلئیک کٌٌسُ آًعین سرطیت کطزًس سٌْب زض آى لؿوز کِّوکبضاًف هكبّسُ 

ّب زضیبفشٌس کِ ػبهل سطاًؿفَضهبؾیَى،  ثِ ایي سطسیت آى س.ـسرطیت ًكسُ ثبق DNAقَز کِ  ؼبم هیحمیمز سطاًؿفَضهبؾیَى ظهبًی اً

 زاض اؾز. ّبی کذؿَل ی هَػَز زض ثبکشطی DNAّوبى 

زّس ٍ  ی دطٍسئیي اظ ثیي ثجطز، سطاًؿفَضهبؾیَى ّوچٌبى ضخ هی کٌٌسُ ّبی سرطیت ّب ضا ثب آًعین ایَضی زضیبفز کِ اگط دطٍسئیي

ّبی  ثبکشطی ی DNAّبی ذَز،  اٍ ثطای اَویٌبى اظ ًشبیغ آظهبیف ثب ایي حؿبة سهَض غلُی ضا کِ زض آى ظهبى ضایغ ثَز، ضز کطز.

ّبی ثسٍى کذؿَل ثِ  ّبی ثسٍى کذؿَل ايبفِ کطز. ًشیؼِ ایي قس کِ ثبکشطی ََض ذبلم سْیِ کطز ٍ آى ضا ثِ ثبکشطیزاض ضا ثِ  کذؿَل

اَالػبر ٍ  DNA. زض ٍالغ اؾز DNAػبهل سطاًؿفَضهبؾیَى، ثبلی ًوبًس کِ  سجسیل قسًس. ثٌبثطایي سطزیسی زاض ّبی کذؿَل ثبکشطی

ّبی ثسٍى کذؿَل ثط اؾبؼ ایي  کٌس ٍ ثبکشطی ّبی ثسٍى کذؿَل هٌشمل هی ا ثِ ثبکشطیّبی الظم ثطای ؾبذشي کذؿَل ض زؾشَضالؼول

 ؾبظًس. ّب، کذؿَل هی اَالػبر ٍ زؾشَضالؼول

 DNA همبنندسبزی

ّبی  ؾلَل -2ّب ّؿشٌس ٍ  ّبی دطٍکبضیَسی کِ قبهل ثبکشطی ؾلَل -1ز: زٍ ًَع ؾلَل کبهالً هرشلف ٍػَز زاض زض زًیبی ظًسُ

 یُ . هبز(والً ثذثختي!) ًساضًس هكرهی یِ ّؿشاًس ٍ  ّبی دطٍکبضیَسی فبلس اًساهک س. ؾلَلًگیط هی ثط  ّب ضا زض ثمیِ ؾلَلیَکبضیَسی کِ 

 . اهب زض یَکبضیَرطاض گطفشِ اؾزـل ًَکلئَئیدی ی ًبحیِهبًٌسی ثِ ًبم  ی ّؿشِ ًبحیِ زض طاُ آىـّبی ّو دطٍسئیي ٍ ّب ایي ؾلَل غًشیکِ

 ی زاضًس.هرشلف ٍ اػعای ؾلَلیِ ّب ّبی یَکبضیَسی اًساهک ضا احبَِ کطزُ اؾز. يوي ایي کِ ؾلَل DNAّب دَقف ّؿشِ، 

  یسُثِ قکل یک سَزُ ز ٍ اؾزای  سُـسٌی ّن زض  ٍ ّبی ثبضیک ثِ نَضر ضقشِ DNAکِ ؾلَل زض حبل سمؿین ًیؿز،  ظهبًی

 ثب هب ّوشاُ ثبضیذ.ثِ دًیبی اصغالحبت تخصصیِ طًتیه خَش آهذیذ!  .قَز گفشِ هی کزٍهبتیيثِ کل ایي سَزُ ز. قَ هی

                                                      

2- Oswald Avery 
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 اًس. ی یک ؾلَل ػبی گطفشِ ّبی کطٍهبسیٌی کِ زضٍى ّؿشِ ضقشِ -1-18 قکل

 )هًبػف کٌٌس هی ّوبًٌسؾبظی ،قًَس( هی ًبهیسُ ًیع کزٍهَسٍم)کِ  DNA ّبی ، هَلکَلقَز ثطای سمؿین آهبزُ هی ؾلَل ٍلشی

. ثِ ایي نَضر کِ اثشسا قَز اًؼبم هی هزاس پلی DNAسَؾٍ آًعین  DNAّوبًٌسؾبظی گطزًس.  هی فكطزُ سسضیغ ثِ ٍ قًَس( هی

« صیپ»ی  ایي ولوِ، )هبًٌس ثبظ کطزى ظیخقکبفس  ضا اظ هحل دیًَس ّیسضٍغًیِ هیبى ثبظّب هی DNAی  زٍ ضقشِ ّلیکبسآًعیوی ثِ ًبم 

 DNAزض ََل  هطاظ دلی DNA ( ٍ ؾذؽ آًعینِ!!خَدتَى هتَجِ اّویت هَضَع هیطیذّبی داًطگبُ آصاد  خیلی هْوِ! حبال تَ تست

زاض ٍ ًَکلئَسیس  زاض ضا ثِ ًَکلئَسیس سیویي یؼٌی ًَکلئَسیس آزًیي زّس. کٌس ٍ زض همبثل ّط ًَکلئَسیس، هکول آى ضا لطاض هی حطکز هی

کسام  قَز کِ ّط ل هیـحبن ی زذشط DNAزض اًشْبی ّوبًٌسؾبظی، زٍ هَلکَل  کٌس. زاض هشهل هی زاض ضا ثِ ًَکلئَسیس ؾیشَظیي گَاًیي

س ثَز؛ ثِ ّویي ـذَاٌّ سُ اؾز،ـِ قـؾبذش هطاظ دلی DNAی ػسیس کِ سَؾٍ  ی لسیوی اظ هبزض ٍ یک ضقشِ حبٍی یک ضقشِ ّب اظ آى

 اؾز. دُـش حفظ ًیوِثِ َطیك  DNAسؾبظی ـَز کِ ّوبًٌـق ِ هیـزلیل گفش

 ًَکلئَسیسِ کِ هکولِهطاظ ثِ اقشجبُ ًَکلئَسیسی ضا  دلی DNAگبّی  هشاص ّن هثل اًسبى جبیضالخغبست! پلی DNAاص اٍى جب وِ 

ی جذیذ DNA ی ى سضتِاست وِ اص سٍی اٍ DNAای اص  ی الگَ، سضتِ سضتِ) زّس ی الگَ لطاض هی ی الگَ ًیؿز، زض همبثل ضقشِ ضقشِ

ی الگَ  کٌس ٍ ًَکلئَسیس نحیح ضا زض همبثل ًَکلئَسیس ضقشِ گطزز ٍ ًَکلئَسیس غلٍ ضا ػسا هی هی آًعین ثطزض ایي نَضر  .(طِسبختِ هی

هطاظ ّن سَاًبیی سكکیل ٍ ّن  دلی DNAسطسیت زضیبفشین کِ  قَز. ثِ ایي گفشِ هی ٍیزایشهطاظ،  دلی DNA زّس. ثِ ایي سَاًبییِ لطاض هی

ثیي ًَکلئَسیس غلٍ ثب  قکؿشي دیًَس ی ػسیس ٍ سكکیل دیًَس ثیي ًَکلئَسیسّبی ضقشِ زاضز؛ اؾشط ضا َزیفؿف سَاًبیی قکؿشي دیًَسِ

 ثیبم! ٍ خَدتَى ثخًَیذ تب هي ثشم یِ چیضی ثخَسمٍای دلن داسُ ضعف هیشُ! ایي تیىِ س ی زض حبل ؾبذز. لجل اظ آى زض ضقشِ ًَکلئَسیسِ

     ی ػسیس  غلٍ زض ضقشِ سِـس کِ ًَکلئَسیـافش ًسضر اسفبق هی اهب ثِ طاظ ذبنیز ٍیطایكی زاضزـه دلی DNAَز ایي کِ ـثب ٍػ

    رِثِ چٌیي اقشجبّب َز.ـق هٌشمل هی ّوبى سلَل ل ثؼسیِـس غلٍ ثِ ًؿـَز. زض ایي نَضر ایي ًَکلئَسیـبًس ٍ ٍیطایف ًكـثبلی ثو

 .(1-19)قکل  قَز گفشِ هی جْشای  سُـًك سهحیح
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ی الگَ، ًَکلئَسیسِ  هطاظ زض همبثل ّط ًَکلئَسیسِ ضقشِ دلی DNAقًَس. آًعین  ّبی لسیوی )یب الگَ( ؾبذشِ هی اظ ضٍی ضقشِّبی ػسیس  ضقشِ -1-19قکل 

، ًَکلئَسیس Gکِ ثبیس زض همبثل ًَکلئَسیس  گیطز. زض ایي قکل زض حبلی ی ػسیس قکل هی زّس ٍ اظ اسهبل ایي ًَکلئَسیسّبی هکول، ضقشِ هکول آى ضا لطاض هی

C  لطاض گیطز، ثِ اقشجبُ ًَکلئَسیسT گَیین. لطاض گطفشِ اؾز. ثِ چٌیي اقشجبّبسی ػْف هی 

 گیزًذ. ّبی جذیذ هَرد استفبدُ قزار هی بِ عٌَاى الگَ بزای سبخت رشتِ DNAی  در ّوبًٌذسبسی ّز دٍ رشتِ :ًِکت 

 شًَذ. ّبی جذیذ سبختِ هی ّب رشتِ شًَذ، اس رٍی ّز دٍی آى اس ّن ببس هی DNA ی یعٌی ٍقتی دٍ رشتِ

قَز کِ ثِ آى  هی ضقشِ ایؼبز زٍ ثیي گیطز، فًبیی ؾبظی نَضر قًَس سب ّوبًٌس اظ یکسیگط ثبظ هی DNAی  کِ زٍ ضقشِ ظهبًی

 ًبم زاضز. )قکل( سبسی ّوبًٌد دٍراّیِؾبظی ًیع  قَز. زٍ اًشْبی ّط حجبة ّوبًٌس گفشِ هی سبسی ّوبًٌد حببةِ

ؼِ زٍ زٍضاّی ـؾبظی )ٍ زض ًشیسـیک حجبة ّوبًٌهؼوَالً ، DNAثِ زلیل حلمَی ثَزى  ،ّب ٍکبضیَرسؾبظی زض دطـزض ّوبًٌ

 .سـضؾٌ ی همبثل ثِ یکسیگط هی قًَس ٍ زض ًمُِ سؾبظی ثِ سسضیغ اظ یکسیگط زٍض هیـّبی ّوبًٌ َز. زٍضاّیـق هی ّوبًٌسؾبظی( ایؼبز

 

قَز ٍ ّوبًٌسؾبظی زض زٍ  ّوبًٌسؾبظی ٍ زٍ زٍضاّی ّوبًٌسؾبظی ثیي زٍ ضقشِ ایؼبز هیی حلمَی. یک حجبة DNAّوبًٌسؾبظیِ یک  -1-21 قکل

 یبثس. ضؾٌس ٍ ّوبًٌسؾبظی دبیبى هی ای زض همبثل حجبة ّوبًٌسؾبظی ثِ یکسیگط هی ّبی ّوبًٌسؾبظی زض ًمُِ گطزز. زض ًْبیز زٍضاّی ػْز هربلف آغبظ هی

 ؾبظیِ قًَس. ثِ ََضی کِ ّوبًٌس ّبی ّوبًٌسؾبظی هشؼسزی ایؼبز هی زٍضاّی، DNAّب ثِ زلیل ََیل ثَزى  زض یَکبضیَر

 .اًؼبهس ثِ ََل هیؾبػز  8یک کطٍهَظٍم اًؿبًی زض حسٍز  کبهلِ

 

قًَس. زض ّط حجبة  ؾبظی هشؼسزی ایؼبز هی ّبی ّوبًٌس ّب ٍ زٍضاّی ، حجبةDNAی ذُی. زض ًمبٌ هرشلفی اظ DNAّوبًٌسؾبظیِ یک  -1-21قکل 

زّس سب ثب زٍضاّی  ضاّی ّوبًٌسؾبظی کبض ذَز ضا ازاهِ هی کٌٌس. ّط زٍ ّبی ّوبًٌسؾبظی زض زٍ ػْز هربلف، کبض ذَز ضا آغبظ هی ّوبًٌسؾبظی، زٍضاّی

 ّوبًٌسؾبظیِ حجبة هؼبٍض ساللی یبثس.
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ّبی  دطٍسئیي سَؾٍ ،DNA قسىِ فكطزُی فكطزگی ثطؾس.  ثبیس ثِ هطحلِ قسُ( )یب ّوبًٌسؾبظی ی هًبػف قسُ DNAایٌک 

دیچس ٍ ؾبذشبضی ثِ  هَلکَل ّیؿشَى هی 8ّبیی حسٍز زٍ زٍض ثِ زٍض  ، زض هحلDNAگیطز. زض ٍالغ  اًؼبم هی ّیستَىکَچکی ثِ ًبم 

 .ثِ ََض لبثل سَػْی فكطزُ قَز DNAقَز کِ  بض ذبل ؾجت هیـایي ؾبذش آٍضز. ضا دسیس هی ًَکلئَسٍمًبم 

 

دیچـس ٍ  ّیؿشَى هی هَلکَل 8زٍض  زٍض ثِ ای زٍ ضقـشِ زٍ یDNAهَلکَل  قـسُ. ّط کطٍهَظٍم هًبػف ای سب ی زٍضقـشِ DNAاظ  -1-22قکل 

قًَس سب زض ًْبیز کطٍهَظٍم هًبػف ٍ فكطزُ قسُ ضا کِ قکلی  سط هی ّبی زیگطی فكطزُ ّب ذَز ثِ کوک دطٍسئیي آٍضز. ًَکلئَظٍم س هیدسی ضا ًَکلئَظٍم

 زاضز ضا ثِ ٍػَز آٍضًس. Xقجیِ ثِ حطف 

 هب کرومبتید

  :ِدر توبم هزاحل )قبل ٍ بعذ اس ّوبًٌذسبسی ٍ فشزدگی( بِ تَجDNA  پزٍتئیي ّبی ّوزاُ آى کزٍهَسٍم ٍ            

، کزٍهَسٍم هضبعف شذُ ًبم دارد ٍ شکل قببل رؤیت ٍ کِ هضبعف ٍ فشزدُ شذُ است هی شَد. اهب کزٍهَسٍهی  گفتِ

 خَد هی گیزد.هشخصی بِ 

ی  ًیوِ زٍ اظ کطٍهبسیس، یکی ّطاؾز.  قسُ سكکیل کزٍهبتید زٍ اظ اؾز ٍ Xزاضای قکلی قجیِ ثِ حطف  قسُ هًبػف کطٍهَظٍم

 قًَس. هشهل هی ثِ یکسیگط سبًتزٍهزّط کطٍهَظٍم زض هحلی ثِ ًبم  زٍ کطٍهبسیسِ. (1-23 قکل) اؾز هًبػف قسُ یک کطٍهَظٍمِ
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 اًس. کطٍهَظٍم هًبػف ٍ فكطزُ قسُ. ّط کطٍهَظٍم زٍ کطٍهبسیس زاضز کِ زض هحلی ثِ ًبم ؾبًشطٍهط ثِ یکسیگط هشهلیک  -1-23قکل 

 ّن ّؿشٌس. ػْز کبهالً ّوبًٌس ّبی ذَاّطی اظ ّط قًَس. کطٍهبسیس ًبهیسُ هی خَاّزیّن  ثِ کطٍهَظٍم ًؿجز کطٍهبسیسِ ّط زٍ

ّب زاقشِ ثبقس، ػیٌبً زض  ٍ ّط سطسیت ٍ سؼسازی کِ ثبظّبی یکی اظ آى اًس ٍ هحشَای غًی هكبثِزٍ کطٍهبسیس ذَاّطی اظ ًظط اًساظُ، قکل 

، ضٍی ٍػَز زاقشِ ثبقس ی، غىِ ضًگ آثی چكنکطٍهبسیسّبی ذَاّط زیگطی ًیع ٍػَز ذَاّس زاقز. ثِ ََض هظبل اگط ضٍی یکی اظ

 ضا ذَاّین زاقز. ى غى ضًگ آثیزلیمبً ّوب کطٍهبسیس زیگط ًیع

 
 ضٍی کطٍهبسیسّبی ذَاّطی، کبهالً یکؿبى اؾز. ذبل هحل ٍ ًَع زٍ غى -1-24قکل 

 

     

 هراز ّوبًٌدسبزی رٍ اًجبم هیدُ. پلی DNAکٌِ ٍ  رٍ از ّن ببز هی DNAی  ّلیکبز دٍ رشتِ

 اًد.     بِ ّن هتصل شدُ شدُ از دٍ کرٍهبتید خَاّری تشکیل شدُ کِ در هحل سبًترٍهر ّر کرٍهَزٍم هضبعف

 کرٍهبتیدّبی خَاّری از ّر ًظر کبهالً یکسبى ّستٌد.

 هبی هبپلوئید و دیپلوئید سلول

ّبپلَئیذ ٍ دیپلَئیذ اص اٍى ٍ اهب...!  غشق هیطیذ، گفتن هضاحوتَى ًطَن!! دس دسیبی علن ٍ داًص داسیذدیذم ! آ نخیلی ٍلتِ ثشگطت هي

تًَیذ خیلی چیضای دیگِ سٍ ّن ثفْویذ! پس چٌذ  فْویذ! ٍ تب چیضی اصش ًفْویذ ّن ًوی چیضی اصش ًوی هفبّیوی ّستي وِ تب عویك ًخًَیذ

ّبی  ای ٍ دطٍسئیي ی زٍضقشِ DNAکطٍهَظٍم اؾز. ثِ ّط   46ثسى اًؿبى زاضای دیکطیِ  ؾلَلِ ّط دًٍگِ حَاست سٍ ثذُ ثِ هي. 6لحظِ 

 یبدهَى ببشِ کِ ...
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 کطٍهَظٍم ثِ نَضر ضقشِ 46لَل زض حبل سمؿین ًیؿز، ایي ـػبزی ٍ ظهبًی کِ ؾزض حبلز  قَز. گفشِ هی ّوطاُ آى، یک کطٍهَظٍم

 ًَس.ـق سی ثِ ًبم کطٍهبسیي زیسُ هیـهبًٌ سٌیسُ ٍ سَزُ ّن ّبی زض

کٌس ٍ کطٍهَظٍم هًبػف قسُ  ي ّوبًٌسؾبظی هیـّبی کطٍهبسی اظ ضقشِ یک َز، ّطـق سى آهبزُ هیـلَل ثطای سمؿین قـٍلشی ؾ

ّب،  اظ آى یک ّط کطٍهَظٍم ّوبًٌسؾبظی قسُ زاضین کِ کطٍهبسیسّبی ذَاّطیِ کبهالً یکؿبىِ 46آٍضز. زض ایي نَضر هب  ثِ ٍػَز هیضا 

ضا ثِ ذَز  Xاًس ٍ ثٌبثطایي ٌَّظ قکل هكرم  ًطؾیسُ ّب ٌَّظ ثِ فكطزگی اًس. ایي کطٍهَظٍم زض هحل ؾبًشطٍهط ثِ یکسیگط هشهل

 .فكطزُ ًیؿز گیطین کِ کطٍهَظٍم هًبػف قسُ لعٍهبً ػب ًشیؼِ هی اًس. سب ایي ًگطفشِ

طٍهَظٍهی کِ اظ ًظط اًساظُ، ی زٍسبیی لطاض زاضًس. یؼٌی ّط زٍ ک زؾشِ 23زض سَاى  ضا هیّبی ثسى اًؿبى  ؾلَل کطٍهَظٍمِ 46

 ّبی ّبیی کِ کطٍهَظٍم ؾلَلکٌٌس.  زؾشِ ایؼبز هی 23گیطًس ٍ ثٌبثطایي  هحشَای غًشیکی هكبثِ ّؿشٌس زض کٌبض یکسیگط لطاض هی قکل ٍ

 اًؿبى هَضز قًَس. زض سُ هیـًبهی (n2دیپلَئید )ّبی  ّبی دیکطی اًؿبى(، ؾلَل گیطًس )هبًٌس ؾلَل طاض هیـّبی زٍسبیی ل زؾشِ ّب زض آى

 .زّین هی ًوبیف n2=46 ثِ نَضر ضا دیکطی ّبی ؾلَل کطٍهَظٍهیِ ػسز

ّبی ّط زؾشِ  قًَس ٍ کطٍهَظٍم ًبهیسُ هی َّهَلَگ یب ّوتبگیطًس ًؿجز ثِ ّن  هی لطاض زؾشِ یک زض کِ کطٍهَظٍهی زٍ ّط

 .ًبم زاضًس غیزّوتبی زیگط  زؾشِ ّبی ًؿجز ثِ کطٍهَظٍم

 
ثِ اًس ًؿجز  اًس. ّط زٍ کطٍهَظٍهی کِ زض یک زؾشِ لطاض گطفشِ ّبی یک اًؿبى ثِ ًوبیف زض آهسُ ػفز کطٍهَظٍم 23ػفز اظ  7زض ایي قکل  -1-25قکل 

 ّبی زیگط غیطّوشبؾز. ّبی زؾشِ ّن ّوشب ّؿشٌس. اهب ّط کطٍهَظٍم ًؿجز ثِ کطٍهَظٍم

اظ هبزض  ّب اظ دسض ٍ یکی اظ آى یکی . ظیطااًس اهب یکؿبى ًیؿشٌس ّبی ّوشب اظ ًظط قکل، اًساظُ ٍ هحشَای غًشیکی هكبثِ کطٍهَظٍم

؟ هؼٌبؾز ّب هكبثِ اؾز ثِ چِ آى هحشَای غًیِ گَیین کِ هی دؽ ایيهبزض ًیع یکؿبى ًیؿز. ٍ  ضؾس ٍ هحشَای غًی دسض ثِ اضص هی

ّوبى نفز ضٍی کطٍهَظٍم ّوشبی آى اؾز.  غىِ هحل یک نفز ضٍی یک کطٍهَظٍم، هكبثِ قجیِ ثَزىِ هحشَای غًی یؼٌی هحل غىِ

ّبیی کِ اظ دسض ثِ فطظًس ثِ اضص  هظالً اگط ضٍی یکی اظ کطٍهَظٍم سیت ًَکلئَسیسی ذبل ذَز ضا زاضًس.ّبی ّط کسام سَالی ٍ سط اهب غى

ضؾیسُ، غىِ ضًگ چكن ٍػَز زاقشِ ثبقس، ضٍی کطٍهَظٍم ّوشبی آى کِ اظ هبزض ثِ فطظًس ثِ اضص ضؾیسُ ّن غىِ ضًگ چكن ٍػَز 

هبزضی، حبهلِ ضًگ آثیِ  ی کِ کطٍهَظٍمایِ چكن ضا زض ذَز زاقشِ ثبقس، زض حبل اهب هوکي اؾز کطٍهَظٍم دسضی، غىِ ضًگ لَُْ زاضز.

 چكن ثبقس.
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سَاًس هشفبٍر  ّب هی ّبی هطثٌَ ثِ یک نفز )هبًٌس ضًگ چكن( ضٍی ّط زٍ کطٍهَظٍم یکؿبى اؾز؛ اهب ًَع غى ّبی ّوشب. هحل غى کطٍهَظٍم -1-26 قکل

ّب ضا ثِ نَضر  ّب، کطٍهَظٍم ضاحشی زض هكرم کطزى هحل غىزّس ٍ هب ثطای  کطٍهبسیسی ضا ًكبى هی ثبقس. زلز کٌیس کِ ایي قکل یک کطٍهَظٍم سک

 این. قسُ ًكبى زازُ فكطزُ

 قسُ زٍ کطٍهبسیس زاضز کِ ًؿجز ثِ ّن ذَاّطی ّؿشٌس ٍ هحشَای غًی کبهالً هًبػف ، یک کطٍهَظٍمِّوبى ََض کِ لجالً گفشین

ثب  کطٍهبسیسّبی غیطذَاّطی اؾز. غیزخَاّزی ّوشبیف کطٍهَظٍم کطٍهبسیسّبی ثِ ًؿجز کطٍهَظٍم یک کطٍهبسیس اهب زاضًس. یکؿبى

 دیذیذ چمذس آسَى ثَد! ایي اص دیپلَئیذ؛ حبال ثشین ثجیٌین ّبپلَئیذ چی هیگِ! ایي کِ هحشَای غًی هكبثِ زاضًس اهب یکؿبى ًیؿشٌس.

 
ای چكن  کبهالً یکؿبًی زاضًس )هظالً ّط زٍ زاضای غى ضًگ لَُْهبسیسّبی ذَاّطی ٍ غیطذَاّطی. کطٍهبسیسّبی ذَاّطی، هحشَای غًی کطٍ -1-27 قکل

ثِ ذبَط  ای ٍ زیگطی زاضای ضًگ آثی چكن ثبقس(. ّبی هشفبٍسی ثبقٌس )هظالً یکی حبٍی ضًگ لَُْ سَاًٌس زاضای غى ّؿشٌس(. اهب کطٍهبسیسّبی غیطذَاّطی هی

 کطٍهَظٍم ذَاّطی ٍ غیطذَاّطی یکؿبى اؾز.ّبی هطثٌَ ثِ یک نفز ضٍی ّط زٍ  زاقشِ ثبقیس کِ هحل غى

سبی آى اظ هبزض 23ى اظ دسض ٍ سبی آ23آٍضز(،  کطٍهَظٍم ؾلَل سرن اًؿبى )کِ ؾبیط ؾلَل ّبی ثسى ضا ثِ ٍػَز هی  46اظ 

 هَظٍمکطٍ 23 )اؾذطم یب سروک( کطٍهَظٍهی ّؿشٌس. یؼٌی ّط گبهز 23ّبی گبهز اًؿبى  قَز. ایي ثساى هؼٌبؾز کِ ؾلَل هیحبنل 

کسام،  گیطًس ٍ ّیچ هی ای ػسا لطاض ثٌسی کٌین، ّط یک زض زؾشِ ّب ضا ثط حؿت اًساظُ، قکل ٍ هحشَای غًی زؾشِ زاضز کِ اگط آى

 (nّبپلَئید )گیطًس،  هی طاضْب لسٌ ز ٍنَضر هٌفط زؾشِ ثِ ّط ّب زض ّبی آى کطٍهَظٍم کِ ّبیی . ثِ چٌیي ؾلَلقًَس ًوی زیگطی ّوشبی

ّب ًیستي وِ  حَاستَى ثبضِ! ایي فمظ گبهت .زّین هیًكبى  n;23ثِ قکل  ّب ضا زض هَضز اًؿبى، ػسز کطٍهَظٍهی گبهز .قَز گفشِ هی

ّب ٍ سبختبسّبی ّبپلَئیذی ٍجَد  یه سشی سلَل عالٍُ ثش گبهت ّب ّب، ثعضی اص آغبصیبى ٍ ... ّن ، ثعضی اص لبسچّبپلَئیذًذ؛ تَی گیبّبى

 داسى وِ گبهت ًیستي!

ّبی  زؾشِ زض اظ ًظط قکل، اًساظُ ٍ هحشَای غًی ثٌسی ّب دؽ اظ زؾشِ ّبی آى ضا کِ کطٍهَظٍمیی ّب سطسیت ؾلَل ثسیي

 ًبهین. هی ّگشاپلَئید ٍ تتزاپلَئید، تزیپلَئیدگیطًس ضا ثِ سطسیت  هی ضطال سبیی 6ٍ  سبیی 4 ،سبیی 3 کطٍهَظٍهی
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گیطًس.  سبیی ػبی هی ّبی ؾِ ّبی ّوشب زض زؾشِ ّبی سطیذلَئیسی، کطٍهَظٍم ّگعادلَئیسی. زض ؾلَل ی سطیذلَئیسی، سشـطادلَئیسی ٍ ؾِ هؼوَػِ -1-28قکل 

 ّبی قف ّبی ّوشب زض زؾشِ ّبی ّگـعادلَئیسی ًیع کطٍهَظٍم گیـطًس. زض ؾلَل ّبی سشـطادلَئیسی ّط چْبض کطٍهَظٍم ّوشب زض یک زؾشِ لـطاض هی زض ؾلَل

 ّبی زؾشـِ ّبیی کِ زض یک زؾشِ لـطاض زاضًس ًؿجز ثِ ّن ّوشب  ٍ ًؿجز ثِ کطٍهَظٍم دلَئیسی، کطٍهَظٍم ّبی دلی اًَاع ؾلَلگیـطًس. زض سوبم  سبیی ػبی هی

 آیٌـس. ّبی زیگط غیـطّوشب ثِ قوبض هی

ذى هب ثِ ث داسِ ّبی ّستِ سلَل پیىشی یعٌی ّویي سلَل) ػفز کطٍهَظٍم زاضًس 23ّب زض ّط ؾلَل دیکطی ذَز  زاًؿشین کِ اًؿبى

ّبی پیىشی ثِ  سلَل ّب دیگِ جضٍ ّبی پیىشی ّستي؛ اهب گبهت ٍ ... سلَل ، عصجیّبی پَست، چطن، هبّیچِ ّبی جٌسی! هثالً سلَل جض سلَل

قًَس. ایي  ّبی غیطػٌؿی( ًبهیسُ هی کطٍهَظٍمیب ) تَسٍماُ، ّب( آى سبی 44 )یؼٌی ّب فز اظ ایي کطٍهَظٍمػ 22. (حسبة ًویبى.

ًبم  جٌسی ّبی کزٍهَسٍمکطٍهَظٍم کِ ػفز  23 ایي ضًس. اهب یک ػفز اظّب هؿشمیوبً ًمكی زض سؼییي ػٌؿیز فطز ًسا کطٍهَظٍم

 ًبهین. هی X ٍ Yزیگط  ػبًساضاى اظ افطاز اؾز. زٍ کطٍهَظٍم ػٌؿی ضا زض اًؿبى ٍ ثؿیبضی ززاضز، هؿئَل سؼییي ػٌؿی

هطزّب  زاضًس. ثٌبثطایي زض لطاض Y کطٍهَظٍم ضٍی ،قًَس یبفشِ هی لمبح اظ سروکِ دؿط ایؼبز ًَظاز کِ ؾجت ّبیی اًؿبى غى زض

ی  ّوِثبسِ آخِ چشا ) ػٌؿیز ّؿشٌس سؼییيِ هؿئَل ّب، هطزّب اًؿبى ٍالغ زض اؾز. زض XXّب  ظى ٍ زض XYنَضر  ػٌؿی ثِ کطٍهَظٍم

ّب ثِ ًؿل ثؼس هٌشمل قَز، فطظًسِ زذشط ایؼبز  اظ آى Xسطسیت کِ اگط کطٍهَظٍم  ایي . ثِ(هطىالت صًذگی ثبیذ سٍ دٍشِ هب هشدا ثبضِ؟!!

 .(1-29کل )ق هٌشمل قَز، فطظًس، دؿط ذَاّس ثَز Yذَاّس قس ٍ اگط کطٍهَظٍم 

ٍ  X) هزداى ّبی جٌسی کزٍهَسٍم (، ّوتبی یکذیگز ّستٌذ. اهبX  ٍXدٍ کزٍهَسٍم جٌسی در سًبى ) ًکتِ: دقت کٌیذ کِ

Yًیستٌذ. (، َّهَلَگ 

 

َظٍم اسَظٍم، ـکطٍه 22طم ػبزی ػالٍُ ثط ـاؾز. اهب یک اؾذ Xَظٍم ـکطٍهَظٍم اسَظٍم ٍ یک کطٍه 22َی ـک ػبزی ّویكِ هحشـیک سرو -1-29قکل 

کطٍهَظٍم اسَظٍم ٍ زٍ  44ثب یک سروک لمبح کٌس، ؾلَل سرن زاضای  Xحبٍی کطٍهَظٍم  ثبقس. اگط اؾذطمِ Yیب کطٍهَظٍم  Xسَاًس زاضای کطٍهَظٍم  هی

س، ؾلَل سروی ثب ـثب یک سروک لمبح یبث Yطم حبٍی کطٍهَظٍم ـط ذَاّس ثَز. اهب اگط اؾذـ( ذَاّس قس ٍ ػٌؿیز فطظًس، زذشXX) Xَظٍم کطٍه
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ی  زض اًؿبى سؼییي ػٌؿیز فطظًس ثط ػْسُقَز کِ  دسیس ذَاّس آهس کِ ؾجت ایؼبز فطظًس دؿط ذَاّس قس. ثِ ّویي زلیل گفشِ هی XYکطٍهَظٍم ّبی ػٌؿی 
 ػٌؽ ًط اؾز.

ٍ ػٌؽ ًط زٍ  Yٍ یک کطٍهَظٍم  Xهبزُ یک کطٍهَظٍم  ّب ػٌؽِ دطٍاظ )ثیسّب( ٍ دطٍاًِ ّبی قت زض دطًسگبى، دطٍاًِ

 زٌّس. هی ًكبى Z ٍ W ثب سطسیت ایي ػبًساضاى ثِ ضا زض X ٍ Yهؼوَل  ّبؾز. ثِ ََض سؼییي ػٌؿیز ثب هبزُثٌبثطایي  زاضز. Xکطٍهَظٍم 

 .زّین ًوبیف هی ZWٍ ػٌؽ هبزُ ضا ثب  ZZایي ػبًساضاى ضا ثب  ثب ایي سفبؾیط ػٌؽ ًطِ

 

زاقشِ ثبقس. اهب اؾذطم ػبزی ذطٍؼ ّویكِ  Zٍ یب  Wکطٍهَظٍم اسَظٍم، یک کطٍهَظٍم ػٌؿی  38سَاًس ػالٍُ ثط  سروک ػبزی یک هطؽ هی -1-31قکل 

ّبی  ثب اؾذطم ذطٍؼ لمبح یبثس، کطٍهَظٍم W( اؾز. اگط سروک حبٍی کطٍهَظٍم Zکطٍهَظٍم اسَظٍم ٍ سٌْب یک ًَع کطٍهَظٍم ػٌؿی )یؼٌی  38زاضای 

ثب اؾذطم لمبح کٌس، ؾلَل سرن  Zذَاّس قس ٍ زض ًشیؼِ فطظًس حبنل اظ ایي آهیعـ هبزُ ذَاّس ثَز. اهب اگط سروک هحشَی کطٍهَظٍم  ZWػٌؿیِ فطظًس، 

زض دطًسگبى سؼییي ػٌؿیز فطظًس ثط َز کِ ـق س. ثِ ّویي زلیل گفشِ هیـط ثِ ٍػَز ذَاّس آهـ( ذَاّس قس ٍ فطظًس ZZً) Zحبنل زاضای زٍ کطٍهَظٍم 

 ی ػٌؽ هبزُ اؾز. ػْسُ

ّؿشٌس ٍ ًطّب فمٍ یک XX ّب  هبزُسطسیت کِ  ٍػَز ًساضز. ثِ ایي Yّب انالً کطٍهَظٍم  زض ثؼًی حكطار هبًٌس هلد

 قًَس. کطٍهَظٍم( ًوبیف زازُ هی ًجَزِ O) XOزاضًس ٍ ثِ نَضر  Xکطٍهَظٍم 

 

اؾز. اهب ػٌؽ  Xکطٍهَظٍم اسَظٍم ٍ یک کطٍهَظٍم  11سَاًس سٌْب یک ًَع گبهز سَلیس کٌس؛ کِ ایي گبهز زاضای  ّب ػٌؽ هبزُ هی زض هلد -1 -31قکل 

کِ ًَعِ  حبلی اؾز؛ زض Xکطٍهَظٍم اسَظٍم زاضًس. اهب یک ًَعِ آى زاضای یک کطٍهَظٍم  11سَاًس زٍ ًَع اؾذطم ایؼبز کٌس. ّط زٍ ًَع اؾذطم  ًطِ ایي ػبًساض، هی

ظًس هبزُ ٍ اظ ، فطXکطٍهَظٍهی ثبقس. اظ لمبح سروک ثب اؾذطمِ زاضای کطٍهَظٍم  12یب  11زیگط فبلس کطٍهَظٍم ػٌؿی اؾز. ثٌبثطایي اؾذطم هلد ًط هی سَاًس 

 ی ػٌؽ ًط اؾز. سؼییي ػٌؿیز فطظًساى ثط ػْسُ ّب زض هلدگیطین کِ  ًشیؼِ هی لمبح سروک ثب اؾذطمِ فبلس کطٍهَظٍم ػٌؿی، فطظًس ًط حبنل هی قَز.

 

 تب اتَزٍم ّستٌد. 44تب جٌسی ٍ  2تب کرٍهَزٍم دارُ کِ  46ّر سلَل پیکری اًسبى 

 تب اتَزٍم ّستٌد. 76تب جٌسی ٍ  2تب کرٍهَزٍم دارًد کِ  78هرغ ٍ خرٍس 

 ّب جٌسی ّست. تب کرٍهَزٍم دارُ کِ فقط یکی  از اٍى 23تب جٌسی ّستٌد ٍ هلخ ًر  2تب کرٍهَزٍم دارُ کِ  24هلخ هبدُ 

 جٌس هبدُ دٍ ًَع کرٍهَزٍم جٌسی دارُ. ،ی جبًَراى برعکس بقیِدر پرًدُ ّب، پرٍاًِ ّب ٍ بیدّب 

 یبدهَى ببشِ کِ ...
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 انواع جهش

 ّبی ثعضگ ٍ ػْف قًَس: ػْف ی ػوسُ سمؿین هی ّب ثِ زٍ زؾشِ ًبهین. ػْف هی جْشی غًشیک ضا  گًَِ سغییط زض هبزُ ّط

ّبی  اًس. اهب ػْف زٌّس ٍ ػوسسبً ثب هیکطٍؾکَح ًَضی لبثل ضؤیز ّب ضخ هی ّبی ثعضگ زض ؾُح کطٍهَظٍم ّبی کَچک. ػْف

 ّب لبثل هكبّسُ اؾز. ٌْب زض ثطذی هَاضز، اططار آىکَچک زض ؾُح ًَکلئَسیسّب ّؿشٌس ٍ س

ّبیی کِ ثطای سغییط زض  اًس. اظ هظبل ّب ّوطاُ ّب ثب سغییط زض سؼساز یب ؾبذشبض کطٍهَظٍم گًَِ اظ ػْف ایيّبی بشرگ:  جْش -1

ّبتَى ایي افشاد سٍ دیذیذ!  احتوبالً خیلی) ّبی افطاز هجشال ثِ ًكبًگبى زاٍى اؾز سَاى ثیبى کطز، سؼساز کطٍهَظٍم ّب هی سؼساز کطٍهَظٍم

 46. زض ایي افطاز ثِ ػبی (سٍ ثجیٌیذ ----تصَیش  ّبی وطیذُ ٍ هغَلی داسى. اًذ ٍ هعوَالً چطن افتبدُ ّبی خذا اص ًظش رٌّی عمت ایي ثٌذُ

  کطٍهَظٍم ٍػَز زاضز. 47کطٍهَظٍم، 

قسُ چِ ؾطًَقشی دیسا کٌس،  ی قکؿشِ اؾز. ثؿشِ ثِ ایي کِ لُؼِّب ّوطاُ  ثب قکؿشِ قسىِ آىّب  سغییط زض ؾبذشبض کطٍهَظٍم

 چْبض ًَع ػْف هرشلف ایؼبز ذَاّس قس:

ّبی حبنل اظ  . زض ًشیؼِ ؾلَلقَز کبهالً اظ آى ػسا هیای اظ کطٍهَظٍم کِ قکؿشِ قسُ اؾز،  زض ػْف حصفی، لُؼِحذف: 

 قَز. سط هَاضز، ػْف حصفی هٌؼط ثِ هطگ ؾلَل سرن هی ض ثیفّب ذَاٌّس ثَز. ز سمؿینِ ؾلَلِ ػْف یبفشِ، فبلس ثؼًی اظ غى

 ثِ نَضر هؼکَؼ، ثِ ػبی اٍل ذَز هشهل هیای اظ کطٍهَظٍم کِ قکؿشِ قسُ اؾز،  زض ػْف ٍاغگًَی، لُؼِ ٍاصگًَی:

 .(اسوص سٍش ّست دیگِ! ٍاطگَى هیطِ!!) قَز

ثِ کطٍهَظٍم قَز ٍ  اؾز، کبهالً اظ آى ػسا هیای اظ کطٍهَظٍم کِ قکؿشِ قسُ  زض ایي ًَع ػْف، لُؼِ هضبعف شدى:

ّب زٍ  ی قکؿشِ قسُ ثِ آى هشهل قسُ اؾز، اظ ثؼًی غى ّبیی، کطٍهَظٍم ّوشبیی کِ لُؼِ . زض چٌیي ؾلَلگطزز ّوشبیف هشهل هی

 ًؿرِ زاضز.

ی  کٌٌسُ طٍهَظٍمِ زضیبفز. ثٌبثطایي کقَز ّوشب هشهل هی ثِ کطٍهَظٍم غیطی قکؿشِ قسُ  زض ایي ًَع ػْف، لُؼِ جبیی: بِ جب

ایٌِ وِ ایي وشٍهَصٍم  جبى هٌظَس چی گفتین؟! ثبثب ّب ثَزُ اؾز. ّبیی ذَاّس قس کِ لجالً فبلس آى قسُ، حبٍی غى ی قکؿشِ لُؼِ

 ِّ ثَد!! ضذُ ّبیی وِ تَ اٍى لغعِ ضىستِ ّوَى طى ّبی جذیذ هیبد تَش! یِ سشی طى غیشّوتبِّ،

ػبیی یب افعایف ٍ کبّف یک یب چٌس ًَکلئَسیس  ثِ ثِ نَضر هَلکَلی ّؿشٌس ٍ ثب ػبّب  ایي ػْف ّبی کَچک: جْش -2

ای ٍػَز زاضز: ػْف  قَز. ثِ ََض ػوسُ زٍ ًَع ػْف ًمُِ ًیع گفشِ هی ای ّبی ًقطِ جْشّبی کَچک،  اًس. ثِ ػْف ّوطاُ

 ػبًكیٌی ٍ ػْف سغییط چْبضچَة.

ذًَی ًبقی اظ  . ثطای هظبل ثیوبضی کنقَز ثب ًَکلئَسیس زیگط ػَو هیػبی یک ًَکلئَسیس زض ایي ًَع ػْف  جْش جبًشیٌی:

ثجیي یِ ًَولئَتیذ چِ جَسی هیتًَِ حبل  اؾز. Tثب یک ثبظ  Aػبیی یک ثبظ  ثِ قکل قسى گلجَل لطهع )ضػَع کٌیس(، زض اطط ػب زاؾی

 آدم سٍ ثگیشُ!

قَز.  ایؼبز هی DNAایي ًَع ػْف زض اطط افعایف یب کبّف )حصف( یک یب چٌس ًَکلئَسیس زض  جْش تغییز چْبرچَة:

 .یبثس سؼساز ًَکلئَسیسّب سغییط هی زض ػْف سغییط چْبضچَة،ّب زض آى طبثز ثَز،  ذالف ػْف ػبًكیٌی کِ سؼساز ًَکلئَسیس ثٌبثطایي ثط

 جب فمظ یِ دًٍِ یب چٌذتب ًَولئَتیذِ فسملی حزف هیطي. ٍلی ایي ؛وشٍهَصٍم حزف هیطذیِ دلت وي! تَ جْص حزفی یه لسوت  اص 
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 شًَذ. ّبی غیزطبیعی در بذى هی ای )یب کَچک( سبب سبختِ شذىِ پزٍتئیي ّبی ًقطِ ًکتِ: اکثز جْش

 تز اس حذف یک یب چٌذ ًَکلئَتیذ است. ای اس یک کزٍهَسٍم، بسیبر خطزًبک ًکتِ: حذف یک کزٍهَسٍم یب قطعِ

 
 اًَاع ػْف ّب -1-5 ًوَزاض

 

 اًَاع ػْف

 ثعضگ

سغییط زض سؼساز  
ّب کطٍهَظٍم  

سغییط زض ؾبذشبض  
ّب کطٍهَظٍم  

 حصف

 ٍاغگًَی

 هًبػف قسى

ای کَچک یب ًمُِ ػب ثِ ػبیی  

 ػبًكیٌی

 سغییط چْبضچَة



 ّٛشیي ًٌٍٜٞ هازیار خسائی

 

1 

 

 انواع تقسین

ثرای یبد گرفتي هغبلت ایي فصل، الزهِ وِ ثب اصغالحبتی هثل ورٍهَزٍم، ورٍهبتیذ، سبًترٍهر ٍ ... آضٌب ثبضیذ. اگِ فصل لجل رٍ 

١بی  ٛ٘ٞ، سَٗیٖ ثبكز ٝ ٗظْ، ٍشي ١بی ُٛيٟ ثَای سٞٓیي ّٕٔٞ ٍ اهب فصل جذیذ ...!! تب حذ زیبدی جلَ هیفتِ! خَة خًَذُ ثبضیذ وبرِتَى

 آٍٝٛي ٝ ىٍ ٗی ٝػٞى ، ىٝ ّٕٔٞ ػيیي ث٠تقسین دٍتایی١ب عی سوٖی٘ی ث٠ ٛبٕ  شٞٛي. ثَای ٗظبّ ثبًشَی سوٖیٖ ٗیىیيٟ ٝ ...  إٓیت

 سَٗیٖ ًٜٜي ٠ً ٕجت ایؼبى ٗی ٗشبث٢ی ٝ ١بی ػيیي ٗیشُٞ، ّٕٔٞ ی ثيٙ ٗب ثب سوٖیٖ ىیيٟ ١بی إٓیت ًٜٜي. ّٕٔٞ ٗظْ ٗی كویوز سٞٓیي

آٍٝى ٝ  ١بی اٖٛبٙ ٍا ديیي ٗی ّٕٔٞ ٕبیَ هیتَز سینقت سٕٞظ سوٖ اٖٛبٙ ٛیِ ّٕٔٞ .(هثل خَة ضذى زخن!) شٞى ٗی ىیيُی إٓیت

 تقسین هیَز١ب(  ١بی ػٜٖی )ُبٗز ّٕٔٞ يِـػبٛياٍاٙ ثَای سٞٓی ثٖیبٍی اُ ي ٝ ٛ٘ٞ ثيٙ ٛوش ىاٍى. ١٘ـٜیٚـثٜبثَایٚ ایٚ سوٖیٖ ىٍ ٍش

 ّبتَى تىَى ًخَریذ!! وٌین؛ پس از پبی گیرًذُ  ث م هیالًّب هفص م از ایي تمسیندر هَرد ّر وذٍى١ٜي.  اٛؼبٕ ٗی

ٛبٗیٖ.  ٗی دختر ّای سلَل ٍا سوٖیٖ اُ كبصْ ١بی ّٕٔٞٝ  سلَل هادرشٞى،  ٍا ٠ً سوٖیٖ ٗی ٕٔٞٓی اٛٞاع سوٖیٖ ّٕٔٞ، ی ىٍ ٠٘١

 ثَٛي. ی ّٛشیي ّٕٔٞ ٗبىٍ ٍا ث٠ اٍص ٗی اُ ٗبىٟ ث٠ ٛٞع سوٖیٖ ٕٔٞٓی، ٠٘١ یب ثوشی ١بی ىهشَ ثٖش٠ ّٕٔٞ

 تقسین دوتایی

وِ ی ثسیبر هْن!!! هیتَوٌذری ٍ ولرٍپالست  یِ ًىتِ) شٞى ١ب ىیيٟ ٗی سَیٚ ٛٞع سوٖیٖ ٠ً سوٖیٖ ىٝسبیی ٛبٕ ىاٍى ىٍ ثبًشَی ٕبىٟ

ٗظْ ؿیَػٜٖی إز. یؼٜی س٢ٜب یي  سوٖیٖ ىٝسبیی ٛٞػی سٞٓیي .(دارى ّن ثب تمسین دٍتبیی زیبد هیطي!ّبی یَوبریَتی ٍجَد  سلَل تَی

ىٍ ١ِٜبٕ سوٖیٖ،  ١ب ثبًشَی ی كٔوٞیِ DNAًٜي. ایٚ ٌٛش٠ ثٖیبٍ ٢ٖٗ إز ٠ً  ١بی ىهشَ شًَز ٗی ٝآي )ّٕٔٞ ٗبىٍ( ىٍ سٞٓیي ّٕٔٞ

شٞى. ٕذٔ ؿشبی  ی ًبٗالً یٌٖبٙ سجيیْ ٗی ًٜي ٝ ث٠ ىٝ ٖٛو٠ ١٘بٜٛيٕبُی ٗی DNA. ایٚ ٞىـش ث٠ ؿشبی دالٕ٘بیی ٗشصْ ٗی

ىٍٝٙ  ث٠ ٕٝظ اُ شيٙ ٕبهش٠ اُ ؿشب دٔ شٞى. ٗی ىاٍى، اضبك٠ َاٍه DNAی  ٠ً ثیٚ ىٝ ٖٛو٠ ؿشبی هجٔی اُ ٗلٔی ث٠ ػيیيی ٕٔٞٓیِ

 .(تمسین هیطِ! ؿطب رٍ هیگن!اٍل سبختِ هیطِ ثؼذ ) ی ٖٗبٝی سوٖیٖ شٞى َاٛؼبٕ ث٠ ىٝ ٛی٠ٍ٘ٝى سب ٕ ٗیَٝ ك

ی ٕٔٞٓی  ىیٞاٍٟ ضَى دارى! تر الجتِ ثیص؛ ِ ىاٍٛيی ٕٔٞٓی ٛی ١ب ػالٟٝ ثَ ؿشبی دالٕ٘بیی، ىیٞاٍٟ َیىاٛیي ثبًش ٠ً ٗی عٍٞ ١٘بٙ

ثب  DNAی ًبٗالً یٌٖبٙ ىاٍٛي ٝ ایٚ  DNA ،١َ ىٝ ّٕٔٞػب ٠ً  شٞى. اُ آٙ ْ سوٖیٖ ایؼبى ٗیِٗبٙ ثب كٍَٝكشِی ؿشب، ىٍ ٗل١٘

DNA ّٕٞٔ ٝ ٍسَ  ١بی ىهشَ اثشيا ًٞؿي اٛي. ّٕٔٞ ١بی ىهشَ( ًبٗالً ٗشبث٠ ی ّٕٔٞ ٗبىٍ ٛیِ یٌٖبٙ إز، ١َ ٠ٕ ّٕٔٞ )ّٕٔٞ ٗبى

الجتِ در صَرت هسبػذ ثَدى ٍٕٜي ) ی ّٕٔٞ ٗبىٍ ٗی ای ثَاثَ ثب اٛياُٟ ی ٍشي ٕٔٞٓی ث٠ اٛياُٟ اُ ّٕٔٞ ٗبىٍ ١ٖشٜي؛ اٗب ثب ٌٍُ اُ َٗك٠ٔ

ی هٞى ٝػٞى ٛوٞا١ي ىاشز ٝ ىٍ هبٓت ىٝ  ىهز ًٜیي ٠ً دٔ اُ سوٖیٖ، ىیَِ ّٕٔٞ ٗبىٍ ث٠ شٌْ اٝٓی٠ .(1-28ٌْ )ش (ه یغیضرایظ 

 !ثیٌی تب چِ حذُ؟! فذاوبری هبدر هی؛ آیي ٗی ّٕٔٞ ىهشَ ىٍ
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 بُیـّٛشیي ٠ً ث٠ ؿشب ٗشصْ إز، ١٘بٜٛيٕ ی ٗبىٟيا ـُیَى. اثش ٗی ًَٔٝدالٕز صٍٞر ٝ ب، ٗیشًٜٞيٍیـ١ ثبًشَی سوٖیٖ ىٍ سوٖیٖ ىٝسبیی. ایٚ -2-1شٌْ 

شـٞٛي. ىٝ ّٕٔٞ ىهشـَ اُ ١َ ػ٢ز ًبٗالً  ی یٌٖبٙ، ث٠ یٌی اُ ىٝ ّٕٔٞ ػيیي ٜٗشوْ ٗیDNAشـٞى ٝ ١ـَ ًيإ اُ ىٝ  ٗی ٕذٔ ٕیشٞدالٕٖ سوٖیٖ ًٜي. ٗی

 شجی٠ ث٠ ّٕٔٞ ٗبىٍ ١ٖشٜي.

 ی سلول چرخه

 تَ وِ عَر ىّوَ .الزهِ سلَل ی چرخِ گیرفتي ، یبددیذُ هیطي ّبی یَوبریَتی سلَل تَیّبی هیتَز ٍ هیَز وِ  ثرای تَضیح تمسین

ثبیي هجْ اُ  ١ب ٝ اٛياٗي ١بی ٗوشٔق ١ٖشٜي. ایٚ اػِا ١بی یًٞبٍیٞسی ىاٍای ١ٖش٠ ٝ اٛياٗي ّٕٔٞ ،ًذینخَ دثیرستبى وتبة سبل دٍم

ٛي ٠ً ثشٞاٜٛي ث٠ شٌٔی ٜٗبٕت، ثیٚ ىٝ ّٕٔٞ ىهشَ سُٞیغ ثِیَٛلٞی ىٍ كضبی ّٕٔٞ هَاٍ سوٖیٖ ّٕٔٞ، ١٘بٜٛيٕبُی شٞٛي ٝ ث٠ 

 سلَلِ تباز دٍ موذٍ ، ثِ ّرطًِین تمسین هی دٍ وِ ٍلتی سلَل از ٍسظ ثِ ثطيهستمر  جَری در دٍ عرف سلَلّب ثبیذ  یؼٌی اًذاههشٞٛي. 

١ب ث٠  ایٚ ّٕٔٞ شيٟ إز ٠ً سوٖیِٖٕجت  یًٞبٍیٞسی١بی  ١ّٕٞٔبیی ىٍ  ؿٜیٚ ٝیُْی. تمریجبً ثراثری از ّر اًذاهه ثرسِدختر تؼذاد 

 ١بی دًَٝبٍیٞسی ثبشي. سَ اُ ّٕٔٞ َٗاست دیـیيٟ

ی ّٕٔٞ ثوٞا١ي یي  اَُ ؿَه٠ !وِ تبثلَئِى١ي.  ٝاهغ َٗاكْ ُٛيُی یي ّٕٔٞ یًٞبٍیٞسی ٍا ٛشبٙ ٗی ی ّٕٔٞ ىٍ ؿَه٠

ی ّٕٔٞ اُ دبیبٙ یي سوٖیٖ سب دبیبٙ  یٌٖبٙ ثبشي. ثٜبثَایٚ ١َ ؿَه٠َٝع ٝ دبیبٙ ـی ش ی ًبْٗ ٍا ٛشبٙ ى١ي ثبیي ىاٍای ٛوغ٠ ؿَه٠

 اٛؼبٗي. سوٖیٖ ثؼيی ث٠ عّٞ ٗی

( ٍا ىٍ ٗؼ٘ٞع 1G، S  ٝ2Gی اّٝ ) ٠ٕ َٗك٠ٔ .، ٗیشُٞ ٝ ٕیشًٞی1G ،S ،2Gَِٜٗك٠ٔ سشٌیْ شيٟ إز:  5اُ  ١َ ؿَه٠

ث٠  ی ٗیشُٞ ٠ٔشٞى. آٗبىٟ شيٙ ثَای َٗك ُٞ آٗبىٟ ٗییؼٜی ٗیش ثؼيی ی ي ٝ ثَای َٗك٠ًٜٔ ي ٗیٛبٗیٖ. عی ایٜشَكبُ ّٕٔٞ ٍش ٗی ایٌترفاز

 شٞى. ّٕٔٞ ىٍ ایٜشَكبُ ٕذَی ٗی ػَِ٘ ىٍصيِ 90يٙ ثَای سوٖیٖ إز. ث٠ یبى ىاشش٠ ثبشیي ٠ً ٗؼٜبی آٗبىٟ ش
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 ی ّٕٔٞ ؿَه٠ -2-2شٌْ 

 ضرح زیر است:دّذ ثِ  ی سلَل رخ هی در ّر هرحلِ از چرخِاتفبلبتی وِ خَاًٌذگبى ه ترم!! 

. ایٚ َٗك٠ٔ ثب سٞٓیي ٗیِاٙ شٞى ًٜي ٝ ثٍٍِ ٗی ّٕٔٞ ث٠ َٕػز ٍشي ٗیَٗك٠ٔ ایٚ ىٍ  (:1Gی رشذ ) ًخستیي هرحلِ -1

 ،اُ ٛظَ ّٛشیٌی ١َبی ىهش ُلشیٖ ّٕٔٞ ٍٕي. ی ػبىیِ یي ّٕٔٞ ثبٓؾ ٗی ّٕٔٞ ث٠ اٛياُٟ ٝ دَٝسئیٚ ١َ٘اٟ إز ٝ كؼٖ RNAثبالیی اُ 

ٍٕبٜٛي.  ، هٞى ٍا ث٠ كؼ٘ی ثَاثَ ثب كؼٖ ّٕٔٞ ٗبىٍ ٗی١1Gب ىٍ  سَ اُ ٗبىٍ ١ٖشٜي. ایٚ ّٕٔٞ یٌٖبٙ ثب ٗبىٍ ٝ اُ ٛظَ كؼٖ ًٞؿي

ٕبُی ىاٍى، ٗوياٍ ١َ ىٝ )١ٖ دَٝسئیٚ ٝ ١ٖ  ای ىٍ دَٝسئیٚ ٛوش ٝإغ٠ RNAػب ٠ً  آٙ ایٚ اكِایش كؼٖ ٛیبُ ث٠ دَٝسئیٚ ىاٍى ٝ اُ

RNAٗ شٞى. ی( ىٍ ّٕٔٞ ُیبى 

 Sی  شٞى. َٗك٠ٔ ی ًبٗالً یٌٖبٙ سجيیْ ٗی ٝ ث٠ ىٝ ٖٛو٠ًٜي  ١٘بٜٛيٕبُی ٗی DNAَٗك٠ٔ ىٍ ایٚ  (:Sی سٌتس ) هرحلِ -2

 یٌٖبٙ ًَٝٗبسیي ىٝ اُ ًَُٕٝٗٞٝ ١َ َٗك٠ٔ ایٚ ىٍ ثٜبثَایٚ .٠ً كشَىٟ شٞى ایٚ شٞى ثيٝٙ ٗضبػق ٗی DNAآٙ  إز ٠ً عی ای َٗك٠ٔ

 هراز؟!! اًٍب ّوص هبل ایي هرحلِ ثَد! پلی  DNAیبدتَى ّست؟ ّلیىبز ٍ زیپ ٍ  إز. ٛشيٟ ٕبهش٠ شيٟ كشَىٟ اٗب

سَسیت  شٞى. ث٠ ایٚ ی ٗیشُٞ آٗبىٟ ٗی َٗك٠ٔ ، ّٕٔٞ ثَای سوٖیٖ ١ٖش٠ ى2Gٍی  ىٍ َٗك٠ٔ (:2Gی رشذ ) دٍهیي هرحلِ -3

ی كٔوٞی، سوٖی٘ی  DNAىاششٚ  ىٓیْ ١ب ث٠ ٗیشًٜٞيٍی. ُیَى ١ب صٍٞر ٗی ١ب ٝ ٕبیَ اٛياٗي ١ب، ٗیشًٜٞيٍی ١٘بٜٛيٕبُی ٕبٛشَیّٞ

ای شٌٔی ١ٖشٜي ٠ً ىٍ ٍٗٞى  ١ب ٛیِ اػٖبٕ ًٞؿي إشٞا٠ٛ شٞٛي. ٕبٛشَیّٞ ى١ٜي ٝ ُیبى ٗی ١ب اٛؼبٕ ٗی ٗبٜٛي سوٖیٖ ىٝسبیی ثبًشَی

 شٞٛي. ١ب سوٖیٖ ٗی ٗیشًٜٞيٍی١ب ٛیِ ٗبٜٛي  ١بی ىاٍای ًَٔٝدالٕز، ًَٔٝدالٕز ١ب سٞضیق ىاىٟ هٞا١ي شي. ىٍ ّٕٔٞ ٕبهشبٍ آٙ

ثبیي سؼياى ثب سوٖیٖ ١ٖش٠، ٍٕي  ٠ً ث٠ ٛظَ ٗی كبٓی . ىٍشٞى ث٠ ىٝ ١ٖش٠ سوٖیٖ ٗی ی سلَل ّستِعی ایٚ َٗك٠ٔ  هیتـَز: -4

 ١٘بٜٛيٕبُی١ِبی ٗش٘بىی ١٘ٞاٍٟ طبثز إز ٝ ایٚ ث٠ ىٓیْ  ١ب ىٍ ْٖٛ ٜیٖ ٠ً سؼياى آٙثی ١ب ىٍ ١َ ْٖٛ ٛصق شٞى، اٗب ٗی ًَُٕٝٗٞٝ

DNA ی  ىٍ َٗك٠ٔS یي ٖٛو٠ اُ  ،١بی ػيیي إز. ثٜبثَایٚ ث٠ ١َ یي اُ ١ٖش٠DNA ٍٍٕي. سؼَیق  ص ٗیاٍث٠  ی ّٕٔٞ ٗبى

اُ ىٝ ًَٝٗبسیي ٕبهش٠ شيٟ إز. ىٍ سوٖیٖ ٗیشُٞ ىٝ ًَٝٗبسیي هٞا١َی اُ  سیي ٍا ث٠ هبعَ ثیبٍٝیي. ١َ ًَُٕٝٗٞٝبًَُٕٝٗٞٝ ٝ ًَٝٗ

١٘بٙ سؼياى  ٝ شٞٛي ٝ ١َ ًيإ ث٠ یٌی اُ ّٕٔٞ ١بی ػيیي ٜٗشوْ ٗی شٞٛي. ثٜبثَایٚ ١٘بٙ ٛٞع ػيا ٗیاُ یٌيیَِ ٗلْ ٕبٛشََٝٗ 

 ١بی ىهشَ ٛیِ ٝػٞى هٞا١ي ىاشز. ی ّٕٔٞ ىاشش٠ إز ىٍ ١ٖش٠ٗبىٍ ی ّٕٔٞ  ١بیی ٠ً ١ٖش٠ ًَُٕٝٗٞٝ
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 آیٜي ٠ً اُ ١َ ٛظَ ًبٗالً  شجی٠ ث٠ ّٕٔٞ ٗبىٍ ١ٖشٜي. ُٞ. ىٍ ایٚ ٛٞع سوٖیٖ، ىٝ ّٕٔٞ ىهشَ ث٠ ٝػٞى ٗیشسوٖیٖ ٗی -2-3شٌْ 

 سیتَپالسنِ سوٖیٖ ی ِ، َٗك٠ٔی ٕیشًٞیٜ َٗك٠َٔى. كبّ آٙ ٠ً یُ ٍٞر ٗیص ّستِ ی ٗیشُٞ، سوٖیِٖ ىٍ َٗك٠ٔس: سیتَکیٌ -5

ىٍ هٞى ػبی ىاىٟ إز، ث٠ ىٝ ی ًبٗالً ٗشبث٠ ٍا  ی ٗیشُٞ ٍا ٌٍُاٛيٟ ٝ ىٝ ١ٖش٠ ك٠ٔٝاهغ ٕیشًٞیِٜ، ٕٔٞٓی ٍا ٠ً َٗ . ىٍّٕٔٞ إز

 ًٜي. ١ٖش٠( سوٖیٖ ٗی ػيا اُ ١ٖ )١َ ًيإ ثب یي ّٕٔٞ

 
 شٞى. اكشي، یي ّٕٔٞ ثب ىٝ ١ٖش٠، ث٠ ىٝ ّٕٔٞ ٗؼِا )١َ ًيإ ثب یي ١ٖش٠(، سجيیْ ٗی ٕیشًٞیِٜ. عی ٕیشًٞیِٜ ٠ً ٗؼ٘ٞالً دٔ اُ ٗیشُٞ اسلبم ٗی -2-4شٌْ 

 ای ث٠ ١ٖش٠  ؿٜي ٕٔٞٓی ٛشیؼ٠ ىٍ ٝ يـاٝٓی٠ ایؼبى هٞا١ٜي ش سَی ىٍ ّٕٔٞ ١بی ثیش سوٖیٖ، ١ٖش٠ ثبٍ ١َ ثب ٍم ٛي١ي، ٕیشًٞیِٜ اَُ

 ای ٗوغظ دٔ اُ َٗاكْ ػٜیٜی. ١بی ٗب١یـ٠ ٗبٜٛي ّٕٔٞٝػٞى هٞا١ي آٗي؛ 

                  
ی ىٍاُ إز، سؼياى ُیبىی ١ٖش٠  )ٗوغظ( ٠ً ث٠ شٌْ یي ٍشش٠ی إٌٔشی  ی إٌٔشی. ث٠ ىٓیْ ػيٕ ٝهٞع ٕیشًٞیِٜ، ىٍ ١َ ِّٕٔٞ ٗب١یـ٠ ٗب١یـ٠ -2-5شٌْ 

 ٝػٞى ىاٍى.

 ثبر گفتی ایٌَ! 3ای ثبثب ثستِ دیگِ!! ٍ سیتَکیٌض تقسین سیتَپالسن سلَل. ی سلَل است  ًکتِ: هیتَص تقسین ّستِ

 نقاط وارسی

٠ٔ َٗكىٍ ٛوبط ٝإٍی، ػجٍٞ ّٕٔٞ اُ یي ٛبٗیٖ.  ٗی ٍارسی ًقاط١ب ٍا  ١بی كٖبٕی ٝػٞى ىاٍى ٠ً آٙ ی ّٕٔٞ ُٗبٙ ىٍ ؿَه٠

٢بی ـاُ ٛوبط ٝإٍی ىٍ اٛش ٞى. یٌیـش ي، ؿَه٠ ٗشٞهق ٗیـٞى ٝ اَُ ٗشٌٔی دیش ٍٝی ؿَه٠ ثبشـش ی ىیَِ ًٜشَّ ٗی ث٠ َٗك٠ٔ

اُ ٍٝٝى ِ ٛوٞا١ي ىاشز. دٔ ّٕٔٞ ٛی DNAيٕبُی یٖ ٛياشش٠ ثبشي، ٛیبُی ث٠ ١٘بٜٛهَاٍ ىاٍى. اَُ ّٕٔٞ ٛیبُی ث٠ سوٖ 1Gی  َٗك٠ٔ

. ثیٌِ ت ت تأثیر ػَاهل هختلفی آسیت هی DNA ّب ّن ثؼضی ٍلتشٞى.  ( ٜٗغ ٗیDNAيٕبُی ی ١٘بٜٛ )یؼٜی َٗك٠ٔ Sی  ث٠ َٗك٠ٔ
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ی ّوبًٌذسبزی ثْص  اجبزُ ترهین ًطِ DNAوِ  ٍ تب زهبًی وٌِ دیذُ جلَگیری هی ی آسیت DNA ، از ّوبًٌذسبزی1Gِی ٍارسیِ اًتْبی  ًمغِ

ی ثب سبختبر  DNA وِ ولِ ی ٍارسی تب زهبًی ایي ًمغِإز.  2Gی  َٗك٠ٔ ًسدیک بِ اًتْایی ٝإٍی ثؼيی ىٍ ٗلٔی  ٛوغ٠ دادُ ًویطِ!

 ىٍ ٛیِ ی ٝإٍی آهَیٚ ٛوغ٠ .ذًُوی َز رٍتهی ی ضرٍع ، اجبزُی جذیذ( اصالح ًطِ رضتِی لذیوی ٍ چِ  DNA ی رضتِ هؼیَة )چِ تَی

ای شٞى(، ىٍ ایٚ َٗك٠ٔ  ١ٖش٠ ؿٜي )یؼٜی ثوٞا١ي ىٝ یب ى١ي اٛؼبٕ ّٕٔٞ ٛوٞا١ي سوٖیٖ ٕیشٞدالٕ٘ی اَُ ىاٍى. اٛش٢بی ٗیشُٞ هَاٍ

 َُىى سب ٕیشًٞیِٜ ٍم ٛي١ي. هق ٗیٗشٞ

 
 اٛي. ٛشبٙ ىاىٟ شيٟ Cٝ ىٍ شٌْ ثب كَف ٗیشُٞ هَاٍ َُكش٠ اٛي دبیبٙ ٝ  2G ِٛىیي ث٠ اٛش٢بی  ،1G ی ٠كٔایٚ ٛوبط ىٍ دبیبٙ َٗٛوبط ٝإٍی.  -2-6شٌْ 

ي یب ، ىؿبٍ اهشالّ ىٍ سٞٓیًٜٜي ًٜٜي ٝ یب اُ سوٖیٖ ّٕٔٞ ػُٔٞیَی ٗی ٍا سلَیي ٗی وٖیٖ ٕٔٞٓیس ی ٠ًػٞاٗٔاُ ی ُب١ی ثؼض

 ػٌَ٘ٔىِ شٞٛي اٗب سٞٓیي ٗی ث٠ ٗوياٍ ًبكی ٝ یب شٞٛي ، یب ثیش اُ كي سٞٓیي ٗیشٞٛي یب سٞٓیي ٛ٘ی ٠ً ٗؼٜی ایٚ ث٠ شٞٛي؛ ػٌَ٘ٔى ٗی

 ىٍ ٛشیؼ٠شٞٛي. ثبُىاٍٛيٟ  ٝ یب ؿیَكؼبّ شيٙ ػٞاِْٗ ًٜٜيٟ يَیلكي ػٞاِْٗ س اُ ثیش سٞٓیيِ ثبػض سٞاٜٛي عجیؼی ٛياٍٛي. ایٚ اهشالالر ٗی

 اُ ثٖیبٍی ١بی ّٛی ١ٖشٜي. ىٓیْ ایٚ اهشالالر ٛیِ ػ٢ش ػجت!!ًٜٜي؛  َعبٙ ٗیشٞٛي ٝ ایؼبى ٕ ٗی ّٕٔٞ سَِ ١َ ؿ٠ ثیش ٕجت سوٖیِٖ

 ی ُٛيُی اكَاى ثٖشِی ىاٍى. ٗظالً َعبٙ ث٠ شیٟٞىٓیْ اثشال ث٠ ٕ ١٘یٚ شٞٛي. ث٠ َ ػٞاْٗ ٗلیغی ایؼبى ٗیی سأطی ىٍ ٛشیؼ٠ ١ب هٞى ػ٢ش

١ٞای  سٜلٔ ىٍ ٝ ی آٓٞىَُٟكشٚ ىٍ ٗؼَض دَسٞ كَاثٜلش ٝ ٗصَف ؿٌا١ب هَاٍ ،(هخصَصبً سیگبر!) ٗٞاى ٗويٍ ٝ كشی ىهبٛیبر ٗصَفِ

 ٛیِ َٕعبٙ ثَ ٍٝاٛی ١بی سٜش ؿٌایی ٝ اطَار ٍّیٖ ى١ي. ٗبٜٛي َٕة، هغَ اثشال ث٠ َٕعبٙ ٍا اكِایش ٗی ١بی شی٘یبیی آٓٞىٟ ث٠ آالیٜيٟ

 ثٍَٕی إز. كبّ ىٍ

 
ٛوبط ٝإٍی  ١بی ٗـِی ایؼبى شيٟ إز. ی ٛٞػی اُ ّٕٔٞ ُٖیوش١٠بی ثیش اُ كي ٝ اكٖبٍ یي سٍٞٗٞ َٕعبٛی. ایٚ سٍٞٗٞ ٗـِی ىٍ اطَ سوٖیٖ -2-7 شٌْ

 شيٟ هبىٍ ث٠ ًٜشَّ ایٚ سوٖی٘بر ٛیٖشٜي. ١بی َٕعبٛی ىٍ ّٕٔٞ
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 ّاست. سادُ تریي ًَع تقسین، تقسین دٍتایی در باکتری

 ، تقسین سلَل ٍ سیتَکیٌس هیشِ.1G ،S ،2Gی سلَل بِ ترتیب شاهل  چرخِ

 سیتَکیٌس قرار دارًذ.طَر بیي هیتَز ٍ  ٍ هیتَز ٍ ّویي 2G، بیي 1G  ٍSًقاط ٍارسی بیي 

 تقسینهای  ها و دوک سانتریول

، ثب اسصبّ ث٠ تقسین دٍکِشٞٛي. ٕبهشب١ٍبیی ث٠ ٛبٕ  ًَٝٗبسیي١ب ىٍ سوٖیٖ ٗیشُٞ اُ ٗلْ ٕبٛشََٝٗ اُ یٌيیَِ ػيا ٗیُلشیٖ ٠ً 

 شٞٛي. ١ب اُ ىٝ عَف ٕجت ػيا شيٙ ًَٝٗبسیي١ب ٗی ١ب ٝ ًشیيٙ آٙ ًَُٕٝٗٞٝ

ث٠ عٍٞ ٗؼّ٘ٞ یي ػلز )ىٝ ػيى(  یسلَل جاًَر١َ شٌْ ٝ دَٝسئیٜی ١ٖشٜي.  ای إشٞا٠ٛ ،ًٞؿي یٗبػٖا ّا ساًتریَل

ٖٛجز ث٠  ىٍػ٠ 90ی  ىٝ ٕبٛشَیّٞ ثب ُاٝی٠ هْن(!خیلی تَجِ! تَجِ! سلَل گیبّی سبًتریَل ًذارُ!!! ) ِٛىیٌی ١ٖش٠ ىاٍى.  ٕبٛشَیّٞ ىٍ

، ّٕٔٞ ىٝ 2Gشٞٛي. ثٜبثَایٚ ىٍ اٛش٢بی  ثَاثَ( ٗی ٗضبػق )ىٝ 2Gی  َٗك١٠ٔب ىٍ  ُلش٠ شي، ٕبٛشَیّٞ ٠ً عٍٞ ١٘بٙ ُیَٛي. ٗی ١ٖ هَاٍ

 ٕبٛشَیّٞ شيٙ ػلز ٍٝى. ثب ىٍٝ اُ ىٝ هغت ّٕٔٞ ٗی یٌی ػلز )ؿ٢بٍ ػيى( ٕبٛشَیّٞ ىاٍى ٝ ثب ٍٝٝى ث٠ ٗیشُٞ ١َ ػلز ٕبٛشَیّٞ ث٠

 سوٖیٖ إز. ُیَى ٠ً ١٘بٙ ىٝى ١ب شٌْ ٗی ثیٚ آٙ ،ای دَٝسئیٜی ١بی ١ب اُ ١ٖ، ٍشش٠

 چِ جَری؟ دلیمبًاٛي.  ٕبهش٠ شيٟ هیکرٍتَبَلث٠ ٛبٕ  دَٝسئیٚ ػٜٔ اُ هبٓی ی س١ٞبی ىٝ اُ ٠ٓٞٓ ١بی ىٝى ١َ ١ب ٝ ٍشش٠ ٕبٛشَیّٞ

سشٌیْ شيٟ إز.  ١ب اُ ٗیٌَٝسٞثّٞ سبیی 3ی  ىٕش٠ 9ٕبٛشَیّٞ اُ ٕبهش٠ شيٟ، اٗب ١َ ١بی ىٝى اُ یي ٗیٌَٝسٞثّٞ  اُ ٍشش١٠َ یي 

 ي.ٕبُٛ ای شٌْ ٍا ٗی اٛي ٠ً ىٍ ٗؼ٘ٞع ٕبهشبٍی إشٞا٠ٛ آٍایش یبكش٠ صٍٞسی ث٠ ىٕش٠ 9ایٚ 

 
ٕبُٛي. ٕبهشبٍ ٕبٛشَیّٞ ىٍ ٗؼ٘ٞع شجی٠ ث٠ یي إشٞا٠ٛ  ُیَٛي ٝ یي ٕبٛشَیّٞ ٍا ٗی هَاٍ ٗی سبیی 3ی  ىٕش٠ 9ىٍ ٗیٌَٝسٞثّٞ  27ٕبٛشَیّٞ.  -2-8 شٌْ

 إز.

ٕبٛشَیّٞ ٛياٍٛي. اٗب ثبیي  ٓیػب ب١ِٙبی ُیب١ ٠ً ّٕٔٞ (وطین از ایي وتبة سبل دٍهِ!! ّر چی هی) ىٕٝ هٞاٛيیٖ ٕبّ ىٍ ًشبة

  شٞٛي. ١بی ػبٍٛٞی ىیيٟ ٗی ىٍ ١ّٕٞٔبی ُیب١ی ٝ ١ٖ  ىٍ ّٕٔٞ وٖیٖ ١ٖ١بی س ثياٛیٖ ىٝى

بب ایي کِ ّب  ی ببکتشیّب اًذ. اهب تبطک ّبی یَکبسیَتی اص هیکشٍتَبَل سبختِ ضذُ ّبی سلَل ّب ٍ هظک تَجِ: تبطک

 ذ.ً( داسای ای )ًِ لَلِ ٍ سبختبسی سضتِ ٌذاهب هیکشٍتَبَل ًیست ٌذستپشٍتئیٌی ّ

 هیتوز

 یادهَى باشِ کِ ...
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ٛظَ  اُ ٛظَ اٛياُٟ ٝ شٌْ ٝ ؿ٠ اُ ًبٗالً ٗشبث٠ )ؿ٠ ١بی یًٞبٍیٞسی إز ٠ً عی آٙ ىٝ ِّٕٔٞ ٗیشُٞ ٛٞػی سوٖیٖ ىٍ ّٕٔٞ

 َٗك٠ٔ سَٛي. ًٞؿي بى١ٍبی ٗ ّٕٔٞ اُ ىهشَ ١بی ّٕٔٞ اثشيا ىٍ ٠ً إز شٞٛي. ثيی٢ی ّٛشیٌی( اُ ّٕٔٞ اٝٓی٠ )ّٕٔٞ ٗبىٍ( كبصْ ٗی

 ثبٍیي ىٓیْ ث٠ ًَُٝٗٞٝٗی ١بی ٍشش٠ ایٜشَكبُ ىٍ اٗب إز. ٍؤیز هبثْ ٗیٌٌَٕٝٞح ٍٛٞی سٕٞظ ١ب ًَُٕٝٗٞٝ كشَىُیِ ىٓیْ ث٠ ی ٗیشُٞ

 شٞى. ىیيٟ ٗی َٗك٠ٔ ١ٖش٠ س٢ٜب ث٠ شٌْ یي سٞىٟ ثٞىٙ هبثْ ٍؤیز ثب ٗیٌٌَٕٝٞح ٍٛٞی ٛیٖشٜي ٝ ىٍ ایٚ

 ًٜٜي: سوٖیٖ ٗی َٗك٠ٔ 4ث٠ ، آٙ ٍا (دیگِ! علجي راحت) سَ ی إٓبٙ اَُؿ٠ ٗیشُٞ كَایٜيی دیٕٞش٠ إز اٗب ثَای ٗغبٓؼ٠

، ث٠ سيٍیغ دیؾ ٝ سبة ی ًَٝٗبسیٜی ٛشيٟ ١بی ىٍاُ، ثبٍیي ٝ كشَىٟ ٍشش٠ىٍ دَٝكبُ  پرٍفاز:

١بی  ىهز ىاشش٠ ثبشیي ٠ً هٞى ٍشش٠ !هي ػسیساىشٞٛي.  ًٞسبٟ ٝ ضویٖ ٗی ٛشیؼ٠ ٝ ىٍ هٍٞٛي ٗی

DNA ای  ی ٍشش٠ شٞٛي، ث٠ٌٔ ًْ سٞىٟ ًٞسبٟ ٝ ضویٖ ٛ٘یDNA  ًٌَْٝٗبسیٚ( إز ٠ً ث٠ ش(

 هبثِْ ،شيٟ ثب ٗیٌٌَٕٝٞح ٍٛٞی ١بی ٗضبػق ٝ كشَىٟ ًَُٕٝٗٞٝكبٓز  ایٚ ىٍ آیي. ٗی كشَىٟ ىٍ

١ب ث٠ ىٝ هغت ّٕٔٞ،  ٕبٛشَیّٞ ٝ ثب كًَز ػلز شٞى ١ٖش٠ ٛبديیي ٗیدٞشش . شٞٛي ٗیٍؤیز 

ی پیتسا رٍ  تب تیىِ ؟ دیذی دٍیِ جَرایی ضجیِ چیِدًٍی  هی ُیَى. ١ب شٌْ ٗی ىٝى ٗیشُٞی ثیٚ آٙ

 ّبی دٍن ّستص!!! ّوَى رضتِ هثل ضَى وص هیبد؟! ایي پٌیرُ ثیي وٌی پٌیرِ از ّن دٍر هی

 ًِبهین. ضذُ هی هضبعف ّبی هضبعف ٍ فطشدُ ضذُ سا بِ اختصبس کشٍهَصٍم کشٍهَصٍمی هتي  تَجِ: دس اداه 

ًٜٜي ٝ ث٠  يٟ ث٠ ٕ٘ز ٕٝظ ّٕٔٞ كًَز ٗیش ١بی ٗضبػق عی ٗشبكبُ، ًَُٕٝٗٞٝ :هتافاز

١بی  كبٓز هٖ٘ز ٗیبٛی ١َُٝی اُ ٍشش٠ ایٚ . ىٍشٞٛي ٍىیق ٗی ىٍ إشٞای ّٕٔٞصٍٞر عٞٓی 

 ٗشصْ ٗی١ب ث٠ ٕبٛشََٝٗ  شٞٛي. یؼٜی یي َٕ ایٚ ٍشش٠ ١ب ٗشصْ ٗی ًَُٕٝٗٞٝ ىٝى ث٠ ٕبٛشََِٝٗ

ٌٛش٠ ی ثٖیبٍ ٢ٖٗ ىٍ ایٚ َٗك٠ٔ  ٗبٛي. ١ب ثبهی ٗی ؿٜبٙ ٗشصْ ث٠ ٕبٛشَیّٞ ١ب ١ٖ شٞى ٝ َٕ ىیَِ آٙ

١ب شَٝع ث٠ كشَىٟ شيٙ ًَىٛي، اٗب  ی هجْ )دَٝكبُ(، ًَُٕٝٗٞٝ َٗك٠ٔىٍ ٠ً  كبٓی ىٍ ایٚ إز ٠ً

 .شٞى كبُ ىیيٟ ٗی١ب ىٍ ٗشب ًَُٕٝٗٞٝ كياًظَ كشَىُیِ

ْ اُ ٗل ،شيٟ ٗضبػق ي١بی ١َ ًًََُِٕٝٗٞٝٝٗبسی١بی ىٝى،  يٙ ٍشش٠ش ثب ًٞسبٟ آًافاز:

ثيیٚ سَسیت اُ ١َ ىٝ ًَٝٗبسیيِ ًبٗالً  .شٞٛي ّٕٔٞ ًشیيٟ ٗی ١بی ٗوبٓقِ ٕ٘ز هغت ٕبٛشََٝٗ ث٠

 ىیَِ ث٠ هغت ٠ً اُ ٗلْ ٕبٛشََٝٗ ث٠ ١ٖ ٗشصْ ثٞىٛي، یٌی ث٠ یي هغت ّٕٔٞ ٝ ىیَِی یٌٖبٙ

 سي ًَُِٕٝٗٞٝ یي ١ٖ، اُ ػيا شيٟ هٞا١َیِ ًَٝٗبسیي١بی اُ یي ١َ ایٚ دٔ ث٠ اُ ٍٝى. ٗی ّٕٔٞ

 شٞى. ُلش٠ ٗی ًَٝٗبسیيی

 ًَُٕٝٗٞٝشٞى.  ٗشوص ٗی١بی ىهشَ  ١ب ىٍ ّٕٔٞ ١ٖش٠ ظ٢ٍٞ ٗؼيىِایٚ َٗك٠ٔ ثب  تلَفاز:

١ب ىٝثبٍٟ شَٝع ث٠  ١بی آٙ ١ب ٝ سبثیيُی ٝ ثب ثبُ شيٙ دیـیيُیشٞٛي  ١ب اُ كبٓز كشَىٟ هبٍع ٗی

ٝ ٍٝى  ىٝى اُ ثیٚ ٗیَٗك٠ٔ  ایٚ ىٍ آیٜي. ٗی ىٍ ٝ ث٠ كبٓز ًَٝٗبسیٚ ًٜٜي ثبٍیي ٝ ىٍاُ شيٙ ٗی

ی  ّٕٔٞ ٗبىٍ اُ صلل٠ی سٔٞكبُ  . عجن شٌْ ًشبة ىٍ َٗك٠ٔشٞى دٞشش ١ٖش٠ ىٝثبٍٟ ظب١َ ٗی
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 (.ثطِتمسین  ضَى ّن َپالسنسیت ّبیی وِ لرارُ سلَل الجتِ تَیًٜي ) هٞى شَٝع ث٠ ػ٘غ شيٙ ٗی إشٞاییِ

 سیتوکینس

١بی ػبٍٛٞی  شٞى. ىٍ ّٕٔٞ ث٠ ىٝ ٛیٖ سوٖیٖ ٗی سیتَکیٌسٗٞاٍى، ٕیشٞدالٕٖ ّٕٔٞ ٗبىٍ ٛیِ عی كَایٜيی ث٠ ٛبٕ  اُ ىٍ ثٖیبٍی

 شٞى. ثب سَٜ شيِٙ ١بی دَٝسئیٜی ىٍ ٕغق إشٞایی ّٕٔٞ ایؼبى ٗی ی ٕٔٞٓی ٛياٍٛي، ًَ٘ثٜيی اُ ٍشش٠ ٠ً ىیٞا١ٍٟبیی  ٝ ىیَِ ّٕٔٞ

١بی  ٕوز ىاٍٛي )ٗبٜٛي ّٕٔٞ ی ٕٔٞٓیِ ١بیی ٠ً ىیٞاٍٟ ٞى. ىٍ ّٕٔٞش ، ّٕٔٞ ًبٗالً اُ ٕٝظ ث٠ ىٝ ٛیٖ سوٖیٖ ٗیاُ ىاهْ ایٚ ًَ٘ثٜي

 ل٠ـصل ٝ ٞٛيٛيـدی َ ٗیـیٌيیِ ث٠ ٝ يـًٜٜ ٗی ی ّٕٔٞ سؼ٘غ ٗیب٠ٛ اٛي ىٍ يٟـىٕشِبٟ ُْٔی ٕبهش٠ ش ظـ١بیی ٠ً سٕٞ ُیب١ی(، ُٝیٌّٞ

یشًٞیِٜ، ٕیشٞدالٕٖ . ٕی ٕٔٞٓی إز ٠ً اُ ىٝ عَف سٕٞظ ؿشب اكبع٠ شيٟ إز ٝاهغ یي ىیٞاٍٟ ایٚ صلل٠ ىٍآٍٝٛي.  ٗی ٍا ديیي ای

 ًٜي. ٍا ث٠ ىٝ ٛیٖ سوٖیٖ ٗی١بی ٕٔٞٓی سشٌیْ شيٟ إز(  ٝ اٛياٗي ْ)٠ً اُ ٕیشُٕٞ

 
ًَ٘ثٜيی دَٝسئیٜی اُ ىاهْ ّٕٔٞ ٍا ث٠ ىٝ ٛیٖ سوٖیٖ  ،١بی ػبٍٛٞی ٕیشًٞیِٜ ىٍ یي ّٕٔٞ ػبٍٛٞی )آق( ٝ یي ّٕٔٞ ُیب١ی )ة(. ىٍ ّٕٔٞ -2-9شٌْ

 ی ٕٔٞٓی ػيیي إز. ٝاهغ ١٘بٙ ىیٞاًٍٟٜٜي ٠ً ایٚ صلل٠ ىٍ  ی ػيیيی ٍا ىٍ ٗیبٙ ّٕٔٞ ایؼبى ٗی ١ب صلل٠ ُٝیٌّٞ ،١بی ُیب١ی ًٜي. ىٍ ّٕٔٞ ٗی

 

شٌْ         

 ًبْٗ یي ٗیشُٞ

 

سٍد ٍ اص ابتذای هیتَص  اص بیي ًوی ّب پَضص ّستِ  . دس قبسچّب هتفبٍت است ّب، هیتَص بب سبیش یَکبسیَت : دس قبسچًکتِ

َی دٍ ـدٍک،  کشٍهبتیذّب سا بِ سّبی  گیشد. سضتِ ضَد. دس ًتیجِ دٍک تقسین دسٍى ّستِ ضکل هی تب اًتْبی تلَفبص حفظ هی

بِ ّویي دلیل  شد.ـپزی ین ّستِ، پبیبى هیـَر پَضص ّستِ بِ دسٍى ٍ تقسـَص بب ًفـذ ٍ هیتـکطٌ قطب ّستِ )ًِ سلَل( هی

 ببضٌذ. پشسلَلی هی ٍ ّبی هتعذدًذ ّب داسای ّستِ بسچق سبیش سلَلی ّستٌذ، ّبی تک بِ جض هخوشّب کِ قبسچ

 هیوز
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إز. ىٍ ایٚ  هیتَزٗظْ اُ ٛٞع ؿیَػٜٖی ٝ اُ ٍاٟ سوٖیٖ  ٝ ... سٞٓیي ؿَهبٙ ١ب، سبًّياٍاٙ ١ب ٗبٜٛي آٗیت ًٞبٍیٞرىٍ ثؼضی ی

ىاٍى ٠ً ىٍ آٙ ١َ ىٝ  ٗظْ ٝػٞى سٞٓیياٗب شٌْ ىیَِی اُ  .ًٜي ٗیّٕٔٞ ػيیي ٝ ًبٗالً یٌٖبٙ ایؼبى  س٢ٜبیی ىٝ ػبٛياٍاٙ ّٕٔٞ ٝآي ث٠

ٍ ى١ٜي. ث٠ ایٚ ٜٗظٞ ّٛی كَُٛي ٍا سشٌیْ ٗی یٌٖبٛی ًَُٕٝٗٞٝ، سًَیتِ ىٌُاششٚ سؼيا ًٜٜي ٝ ثب ث٠ اششَاى َٛ ٝ ٗبىٟ شًَز ٗی ٝآيِ

 جبست وِ پبی تمسین هیَز ّن وطیذُ هیطِ ٍسظ!! ایي ًٜٜي. ي ٗیـسٞٓی گاهت ١َ یي اُ اكَاى َٛ ٝ ٗبىٟ

١ب ١بدٔٞئیي ١ٖشٜي؛  شٞٛي. ُبٗز ٗی ٗظْ ػٜٖی ایؼبى ث٠ ٜٗظٍٞ سٞٓیي شٜي ٠ًیبكش٠ ٝ ١بدٔٞئیيی ١ٖ ١بی سوصص ١ب ّٕٔٞ ُبٗز

 ( ىٝ ُبٗزِلمبحِوَى یب ّ) . ثٜبثَایٚ ثب سًَیت شيِٙ)ىیذٔٞئیي( ثيٙ إز ١بی دیٌَیِ ١ّب ٛصق ٕٔٞ ١بی آٙ یؼٜی سؼياى ًَُٕٝٗٞٝ

تَی  اگِ ل!ی ثبحب یِ ًىتِ .ُیَى شٌْ ٗی إز، ىیذٔٞئیي٠ً  تخن یب زیگَتآیي ّٕٔٞ  ١بدٔٞئیي ٠ً یٌی اُ ديٍ ٝ ىیَِی اُ ٗبىٍ ٗی

 ! فىر وي!!ضذ ثراثر هی دٍثبیذ ّر ًسل  ّب در ضذًذ، تؼذاد ورٍهَزٍم ّبپلَئیذ ًوی ّب  گبهت ،تمسین هیَز

الجتِ شٞى.  ایؼبى ٗی هیتَزٝ ىٍ ثؼضی اُ ػبٛياٍاٙ )ٗبٜٛي ُیب١بٙ( ٛیِ ثب سوٖیٖ  هیَز١ب ىٍ ثٖیبٍی اُ ػبٛياٍاٙ ثب سوٖیٖ  ُبٗز

ن ثِ عَر گیبّبى در فصل پٌج زایی تَ گبهت طِ!ّب ثب تمسین هیَز ًصف هی از تمسین هیتَز، تؼذاد ورٍهَزٍم جبًذاراى ّن لجل تَی ایي

 پردازین. زایی از عریك تمسین هیَز هی گبهت فمظ ثِ تَضیح هراحل هختلف هیَز ٍ ّویي عَرایي ثخص  هب تَی .وبهل تَضیح دادُ ضذُ

ًٜي  یؼٜی ّٕٔٞ ٍشي ٗی ًٜي. ٗیشُٞ ٕذَی ٗی ٗیُٞ اٛؼبٕ ى١ي، اثشيا َٗاكْ ایٜشَكبُ ٍا ٗبٜٛي ایٜشَكبُِإز سوٖیٖ ٕٔٞٓی ٠ً هَاٍ 

(1G ،)DNA ١٘بٜٛيٕبُی ٗی ( ًٜيSاٛياٗي ٝ )  ٗی١ب ٗضبػق ( 2شٞٛيGٍى .) ُٞ١بی ٗیُٞ ١ٖش٠ ث٠ ٛبٕ ىٝ سوٖیٖ ٗشٞآیِ ،ٗی І ُٞٗی ٝ 

ІІ دَٝكبُ، ٗشبكبُ، آٛبكبُ ٝ سٔٞكبُ َٗثٞط ث٠ هٞى ٍا ىاٍٛي.ًيإ هٞى َٗاكْ  ٠ً ١َ ُیَى ٗی صٍٞر 

ٍؤیز  ْهبثٝ ٞٛي ـش َىٟ ٗیـيٟ، كشـش بی ٗضبػقـ١ ٠ًَُٕٔٝٞٗٝ ـَٗك ایٚ ىٍ : Іپرٍفاز 

ي ـیي ىٝ ًَٝٗبسی ١بی ١٘شب ٠ً ١َ . ًٍَُٕٝٗٞٝٝى ٗی ثیٚ  ِ اُـؿشبی ١ٖش٠ ٛیض٘ٚ  . ىٍيـَُىٛ ٗی

 ٗی ٍا ديیي تترادًَٝٗبسیيی ث٠ ٛبٕ  ٕبهشبٍی ؿ٢بٍُیَٛي ٝ  ٗی ١ٖ هَاٍ ٗوبثْ  ىاٍٛي اُ عّٞ ىٍ

 همبثلیىذیگر )ًِ در ذاد ـاهت َرت عَلی درـص ّبی ّوتب ثِ ورٍهَزٍم ،َزـهیت یبدتَى ًرُ! تَی .يـآٍٝٛ

 .شٞٛي ٗی١بی ىٝى ایؼبى  ٍشش١٠ب عی ایٚ َٗك٠ٔ،  ٕبٛشَیّٞ كًَز ١٘ـٜیٚ ثب گرفتٌذ. هی ّن( لرار

١َُٝی اُ  ٝ شـيٟٞایی ّٕٔٞ ٍىیق ـی إش سشَاى١ب ىٍ صلل٠ٔ٠ ـَٗك  ایٚ ىٍ : Іهتافاز 

 شٞٛي. ١ب ٗشصْ ٗی ىیَِ ث٠ ٕبٛشَیّٞ ٕٞی ى١ب ٝ اُاسشَ ََِٝٗـٕٞ ث٠ ٕبٛش یي ١ب اُ ىٝى

 

 

بِ ایي ضَد.  ّبی ّوتب هببدلِ هی بیي کشٍهَصٍم DNAاص بیٌیذ، گبّی قطعبتی  ضکل ببال هی طَس کِ دس ًکتِ: ّوبى

 کٌین. هَکَل هی 3اٍس سا بِ فصل  هَسد کشاسیٌگ تش دس ضَد. هطبلب بیص ٍس گفتِ هیاُ سٍیذاد کشاسیٌگ

 ٝ هغت ّٕٔٞ ىٝ ٕبٛشََٝٗ ث٠ ٕ٘ز ٗلْ اُ ١ب سشَاى ىٝى، ١بی ٍشش٠ شيٙ ًٞسبٟ ثب : Іآًافاز 

 یٌيیَِ ػيا ٗیَاى اُ ـسش ١َ دٍ کرٍهَزٍم ّوتایؼ٠ ـشٞٛي. ىٍ ٛشی ٗی ًشیيٟ ٗوبٓق ىٝ ػ٢زِ ىٍ

ًَُٕٝٗٞٝ  ٍ آ ضي جذا ًوی لِ از ّنـهرح تَی ایي ورٍهبتیذّبی خَاّری  دلت وٌیي دٍستبى!. ٞٛيـش
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 ًٜي. ٍا كْ٘ ٗی DNAی ًبٗالً یٌٖبٙ اُ  و١٠َ ًَُٕٝٗٞٝ ىٝ ٖٛ ١ُٜٞ ٗبٛي. یؼٜی ٗی ًَٝٗبسیيی )ٗضبػق شيٟ( ثبهی ؿٜبٙ ىٝ ١ٖ

ؿشبی ١ٖش٠ یبثٜي.  ىٝ هغت ّٕٔٞ سؼ٘غ ٗی ١ب ىٍ عی ایٚ َٗك٠ٔ ًَُٕٝٗٞٝ : Іتلَفاز 

سَ ػبٛياٍاٙ  ىٍ ثیش شٞٛي. ١ب اُ كبٓز كشَىٟ شيٟ هبٍع ٛ٘ی ، اٗب ًََُُٕٝٗٞٝىى ٗؼيىاً ديیياٍ ٗی

 اُ ّٕٔٞ یي ١َ كبٓز ىٍ ایٚ ىٍ شٞى. ٗی ٕیشٞدالٕٖ ٛیِ سوٖیٖ ٝ ى١ي ٗی ٍم َٗك٠ٔ ٕیشًٞیِٜ ایٚ ىٍ

 ىاشز. هٞا١ي ٞىـ١٘شب ٝػ٢ب یٌی اُ ىٝ ًَُٕٝٗٞٝ ـ١بی كبصْ، سٜ

 

 

 ( ١٘بٜٛيٕبُی ٛ٘ی١DNAب ) ، І  ٝІІًَُٕٝٞٗٝ ثیٚ ٗیٌُٞٛش٠ سٞػ٠ ًٜیي ٠ً  ایٚ شٞى. ث٠ ٗی ІІ ، ّٕٔٞ ٝاٍى ٗیІُٞ دٔ اُ سٔٞكبُ

سلبٝر ٠ً ىٍ  ایٚ ؛ ثبسوَیجبً شجی٠ ث٠ سوٖیٖ ٗیشُٞ إز ІІ ثبشي. ٗیُٞ ٗی І ، هجْ اُ ٗیSُٞی  ١٘بٙ َٗك٠ٔ ،١٘بٜٛيٕبُی ٝ س٢ٜب ٗلِْ ًٜٜي

 كوظ یٌی اُ ىٝ ًَُٕٝٗٞٝ ١٘شب كضٍٞ ىاٍى. ІІ ٗیشُٞ، ١َ ىٝ ًَُٕٝٗٞٝ ١٘شب ٝػٞى ىاٍٛي اٗب ىٍ ٗیُٞ

 ١بی سوٖیٖ سشٌیْ ٗی ىٝىٝ  دٞشش ١ٖش٠ ٗؼيىاً ٛبديیي شيَٟٗك٠ٔ،  ایٚ عی : ІІپرٍفاز 

 .شٞٛي

 

 

 

ّٕٔٞ ث٠ صٍٞر عٞٓی ىٍ ی إشٞایی  ١ب ىٍ صلل٠ ًََُٕٝٗٞٝٗك٠ٔ،  ایٚ ىٍ : ІІهتافاز 

 ىٝ عَف ث٠ ٕبٛشََٝٗ ٝ ٕبٛشَیّٞ ٗشصْ ٗی ١ب اُ ٝ ١َُٝی اُ ىٝى ُیَٛي اٗشياى یٌيیَِ هَاٍ ٗی

 شٞٛي.

 

 ١َ خَاّریِ ذـدٍ کرٍهاتی١بی ىٝى،  يٙ ٍشش٠ـش ًٞسبٟ ٠ٔ ثبـَٗك ایٚ عی : ІІآًافاز 

ٝ ث٠ ٕ٘ز ىٝ هغت ٗوبٓق ّٕٔٞ ٢ٗبػَر  شٞٛي ٗلْ ٕبٛشََٝٗ اُ یٌيیَِ ػيا ٗی ًَُٕٝٗٞٝ اُ

 ًٜٜي. ٗی
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 دی ٝ ىٍ ٍٝى ىٝى اُ ثیٚ ٗیٝ  شٞى ٗؼيىاً ظب١َ ٗی دٞشش ١ٖش٠ ىٍ ایٚ َٗك٠ٔ : ІІتلَفاز 

 ى١ي. آٙ ٕیشًٞیِٜ ٍم ٗی

 

 

 

تب دٍ Iهیَز  ثب تمسین ورٍهبتیذی ضذى.  ّبش ّوبًٌذسبزی وردى ٍ دٍ ّر وذٍم از ورٍهَزٍم ،Sی  ثؼذ از هرحلِ اٍل اٍلیِ! سلَلاٍى 

 م از ایيّر وذٍ II هیَز . ثبورٍهبتیذی ثَدى دٍ ّب ًصف سلَل اٍلی ٍلی ٌَّز ّن ىّبی اٍ وِ ورٍهَزٍم اٍهذى ٍجَد ثِ سلَل ّبپلَئیذ

ثٌبثرایي در . از ّن جذا ضذىن م ّورٍهَزٍخَاّری ّر  ورٍهبتیذِ دٍ ،ىاٍ وِ عی تمسین ضذى تب سلَل دیگِثِ دٍ ضَىسلَل، خَدتب دٍ

ّبی ّر  ّبپلَئیذ( وِ تؼذاد ورٍهَزٍم )یؼٌی چْبر سلَلِ ورٍهبتیذی ایجبد ضذى ّبی ته سلَل ثب ورٍهَزٍم تب ، چْبرآخر یه هیَز وبهل

 ّبی سلَل اٍل اٍلیِ ثَد. حبال ضىل رٍ ثجیٌی لطٌگ هتَجِ هیطی جریبى چیِ دلیمبً! وذٍهطَى ًصف تؼذاد ورٍهَزٍم

 شٌْ ٗیُٞ ًبْٗ

 زایی گاهت

شٞٛي.  ٗظْ ػٜٖی سٞٓیي ٗی یبكش٠ ٝ ١بدٔٞئیيی ١ٖشٜي ٠ً ث٠ ٜٗظٍٞ سٞٓیي ١بی سوصص ١ب ّٕٔٞ ُبٗز وِ گفتِ ضذ، عَر ىّوَ

 .شٞى ُلش٠ ٗی زایی گاهتث٠ كَایٜي سٞٓیي ُبٗز، شٞٛي.  ١ب ىٍ اطَ سوٖیٖ ٗیُٞ ایؼبى ٗی ُبٗز

بلکِ ابتذا دس اثش هیَص، ّبگ ّب پذیذ هی آیٌذ ٍ سپس بب  تَجِ: دس گیبّبى تقسین هیَص هستقیوبً تَلیذ گبهت ًوی کٌذ.

 تقسین هیتَص گبهت ایجبد هی ضَد. دس ایي هَسد هفصالً تَضیح دادُ خَاّذ ضذ.

ُایی  شٞى. إذَٕ ٛبٗیيٟ ٗی زایی اسپرمًٜي،  ٛبٕ ىاٍى. كَایٜيی ٠ً عی آٙ ػبٍٛٞ َٛ، إذَٕ سٞٓیي ٗی اسپرمُلشیٖ ٠ً ُبٗز َٛ، 

 ُیَى. ٗی ی ثیض٠( صٍٞر ًی٠ٖ َُاى )ىٗبی ٕبٛشی ی ىٍػ٠ 34 ىٗبی ىٍ ٝ ثبشٜي ٗی َٛ ػٜٖی اٛيإ ٠ً ١ب ىٍ ثیض٠

 َزـهی ٕبُ َٕـ١بی إذ ی ٠ٓٞٓ ١بی ىیٞاٍٟ ىاٍى. ثؼضی اُ ّٕٔٞ ساز رمـی اسپ لَلِيٟ ث٠ ٛبٕ ـی دیـی ُیبىی ٠ٓٞٓ سؼياى ثیض٠ ١َ

١بیی  ٞٛي ٝ ث٠ ّٕٔٞـش ُٞ، ثٍٍِ ٗیـي ١ٖشٜي، هجْ اُ ٗیـ١ب ٠ً ىیذٔٞئی ّٕٔٞ آٍٝٛي. ایٚ ٗی ٞىـٝػ َٕ ٍا ث٠ـي ٝ إذـى١ٜ بٕ ٗیـاٛؼ

ًٜي  ؼبى ٗیى١ي ٝ ىٝ ّٕٔٞ ٍا ای ٍا اٛؼبٕ ٗی Іّٕٔٞ ُایٜيٟ، سوٖیٖ ٗیُٞ  ١َ. )شٌْ( شٞٛي سجيیْ ٗی ذُـّای زایٌ سلَلٛبثبٓؾ ث٠ ٛبٕ 

ًٜٜي  ایؼبى ٗی ّٕٔٞ ١َ یي ىٝ ّٕٔٞ ػيیي ٝ ىٍ ٗؼ٘ٞع ؿ٢بٍ ١ІІبی ٛبثبٓؾ دٔ اُ اٛؼبٕ ٗیُٞ  ٛبٕ ىاٍٛي. إذَّٕای ًابالغ  اسپرم ٠ً

١ب ٛیبُ ث٠ سـییَ شٌْ ظب١َی ٝ  ُیَا ایٚ إذَٕ ؛يـسٞاٙ ثبٓؾ ٛبٗی ٛیبكش٠ ٍا ٛ٘ی ١بی س٘بیِ . إذ١َٕٖشٜيًیافتِ  ّای توایس اسپرم ٠ً ١٘بٙ

ٖ ىیَِی ث٠ ٛبٕ ـهٝ  ؾـدی ١بی دَ بّ ث٠ ٠ٓٞٓـى دٔ اُ اٛشوهٞ ٠ ٛیـِـیبكش شٌْ ١بی سـییـَ ٍ ض٘ٚ إذـَٕایؼبى َٕ، س٠ٜ ٝ ىٕ ىاٍٛي. ى

ّبیی وِ اسپرم  آخ آخ آخ!! اًمذر زیبد ثَدى ثچِ شٞٛي. ػب ثبٓؾ ٗی آٍٝٛي ٝ ىٍ آٙ ث٠ ىٕز ٗی سٞاٛبیی كًَز ًَىٙ ٍا نـدیذی اپی

 آآآ!! تَ لبعی ًىٌیحَاست ثبضِ  ثب ّن لبعی وردى! رٍ ًبثبلؾ ٍ اسپرم توبیسًیبفتِ

١بی ٛبثبٓؾ ىاٍای  إذَٕ ١بی ١٘شب ١ٖشٜي؛ ًَُٕٝٗٞٝ ػلز ٝ (I)ىٍ ٗیُٞ  ١بی ُایٜيٟ ىاٍای سشَاى شٞى ٠ً ّٕٔٞ یبىآٍٝی ٗی

هٞا١َی ١بی ثبٓؾ ٛیِ ىاٍای یٌی اُ ١َ ىٝ ًَٝٗبسیي  یٌی اُ ىٝ ًَُٕٝٗٞٝ ١٘شب )یؼٜی ًَُٝٗٞٝٗی ثب ىٝ ًَٝٗبسیي هٞا١َی( ٝ إذَٕ

 ١ٖشٜي.
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، إذَٕ ١بی ٛبثبٓؾ ٍا ایؼبى ٗی ًٜي ٝ ایٚ إذَٕ Iٕبهش٘بٙ ثیض٠ ٝ إذَٕ ٝ كَایٜي إذَٕ ٕبُی. ىٍ إذَٕ ٕبُی، ّٕٔٞ ُایٜيٟ ثب سوٖیٖ ٗیُٞ  -2-12 شٌْ

 س٘بیِٛیبكش٠، إذَٕ ١بی ثبٓؾ ث٠ ٝػٞى ٗی آیٜي.إذَٕ ١بی س٘بیِٛیبكش٠ ٍا سٞٓیي ٗی ًٜٜي. اُ ٛ٘ٞ إذَٕ ١بی ، ١IIبی ٛبثبٓؾ دٔ اُ اٛؼبٕ ٗیُٞ 

شٞى.  ٗی ٛبٗیيٟ زایی تخوکًٜٜي،  يی ٠ً عی آٙ ػبٍٛٞاٙ ٗبىٟ سو٘ي سٞٓیي ٗیـٛبٕ ىاٍى. كَایٜ اٍٍمیب  تخوک، ُبٗز ٗبىٟ

ٗبٟ ٗؼ٘ٞالً اُ ثٔٞؽ، ىٍ ١َ  ، دٔٗظٔی ُٙ ُیَى. ىٕشِبٟ سٞٓیي ٗبىٟ ١ٖشٜي، صٍٞر ٗی ١بی ػٜٖی ١ب ٠ً اٛيإ ُایی ىٍ سو٘ياٙ سو٘ي

ٍا ١ِٜبٕ هٞى  Іُبٗز ٛبثبٓؾ ىاٍٛي ٠ً سوٖیٖ ٗیُٞ  ٗیٔی١ٙٞب ١ِٜبٕ سٞٓي ٗؼ٘ٞػبً كيٝى ىٝ  ًٜي. سو٘ياٙ كوظ یي ُبٗز ثبٓؾ سٞٓیي ٗی

ٍا دٔ اُ ٕٚ ثٔٞؽ، ٞى ـی سوٖیٖ ه ٠ـ١ب اىاٗ اٛي. ایٚ ّٕٔٞ ٗشٞهق ًَىٟ І ُٞـی دَٝكبُ ٗی ٠ٔـاٛي؛ اٗب آٙ ٍا ىٍ َٗك ػٜیٜی آؿبُ ًَىٟ

 ًٜٜي. ْ ٗیـسٌ٘ی

ىٝ  І ّٕٔٞ ُایٜيٟ عی ٗیُٞشٞى.  إز ٗیُٞ اٛؼبٕ ى١ي ث٠ ّٕٔٞ ُایٜيٟ سجيیْ ٗی ٛیِ، یي ّٕٔٞ ىیذٔٞئیي ٠ً هَاٍ ىٍ ٍٗٞى ُٛبٙ

ایٚ ث٠  ٝ (ر!خَ ته) ًٜي ( ٍا ٖٛجز ث٠ ىیَِی ىٍیبكز ٗیسَی )سوَیجبً ٠٘١ ١ب ٕیشٞدالٕٖ ثیش ًٜي ٠ً یٌی اُ آٙ ّٕٔٞ ػيیي ایؼبى ٗی

 ی ًخستیي گَیچِسَ ٍا  ٝ ّٕٔٞ ًٞؿي تخوک ًابالغسَ ٍا  ّٕٔٞ ثٍٍِ. (2-13 )شٌْ ّٕٔٞ ُایٜيٟ إز ىٓیْ ٕیشًٞیِٜ ؿیَػبىیِ

 آیٜي، ٗی ديیي آٙ اُ ٠ً ١بیی ّٕٔٞ اٗب ى١ي؛ اٛؼبٕ ٍا ІІٗیُٞ  ٝ ث٘بٛي ُٛيٟ یبإز ث٘یَى  ٌٗ٘ٚ هغجی ی ُٞیـ٠ . ٛوٖشیٚٛبٗیٖ ٗی قطبی

، ٕیشٞدالٕٖ ث٠ عٍٞ َػبىیـؿی ِ عی ٕیشًٞیِٜـ. ایٚ ثبٍ ٛیٍا اٛؼبٕ ٗی ى١ي ІІُٞ ـسو٘ي ٛبثبٓؾ ىٍ اىا٠ٗ، ٗیٗبٛي.  ٛوٞا١ٜي ُٛيٟ

 ى،ىاٍ ٛبٕ ی قطبی گَیچِ دٍهیي ٠سَ ً شٞى ٝ ّٕٔٞ ًٞؿي یٛبٗیيٟ ًٗیافتِ  تخوک توایس سَ، ّٕٔٞ ثٍٍِٞى. ـش ٛبٖٗبٝی سوٖیٖ ٗی

شٞٛي.  ١بی هغجی ٛبٗیيٟ ٗی ی هغجی، ُٛيٟ ث٘بٛي ٝ سوٖیٖ شٞى، ّٕٔٞ ١بی كبصْ اُ آٙ ٛیِ ىٝٗیٚ ُٞیـ٠ ُٞیـ٠ ٛوٖشیٚ . اَُٗیَى یٗ

 ًیبفتِ ثبضِ! حَاست ثِ تخوه ًبثبلؾ ٍ توبیس .یبثي َٕاٛؼبٕ ث٠ ُبٗز ٗبىٟ ٠ً سو٘ي یب إٝٝ ٛبٕ ىاٍى، س٘بیِ ٗیٛیبكش٠  سو٘ي س٘بیِ

ًٜي.  سَی ىٍیبكز ٗی ٗیُٞ، ٕٔٞٓی ٠ً هَاٍ إز ث٠ سو٘ي س٘بیِ یبثي ٕیشٞدالٕٖ ثیش ی ًٜیي ٠ً ىٍ ١َ ىٝ َٗك٠ٔ ٗشب١يٟ ٗی

 ٗٞاى ٗٞػٞى ىٍ ٕیشٞدالٕٖ، ىٍ صٍٞر ثبٍٍٝ شيِٙ وٌي!! ّبی خَدضَى ّن رحن ًوی خبًَهب حتی ثِ سلَلاَٗ ایٚ إز ٠ً  ٚػٔز ای

يا ًٜي سـٌی٠ اُ ٕیشٞدالٕٖ ٛیِ ـؿٌا اُ هٞٙ ٗبىٍ یب ٗلیظ ٍا دی سو٘ي ثبیي ػٜیٚ ٍا سـٌی٠ ًٜٜي. آجش٠ ُٗبٛی ٠ً ػٜیٚ، سٞاٛبیی ىٍیبكز

 یبثي. دبیبٙ ٗی
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، سو٘ي ٛبثبٓؾ ٝ ٛوٖشیٚ ُٞیـ٠ ی هغجی ٍا ایؼبى Iٕبهش٘بٙ سو٘ياٙ ٝ كَایٜي سو٘ي ٕبُی. ىٍ سو٘ي ٕبُی، ّٕٔٞ ُایٜيٟ ثب سوٖیٖ ٗیُٞ  -2-13 شٌْ

س٘بیِٛیبكش٠ ٝ یٌی اُ ىٝٗیٚ ُٞیـ٠ ١بی هغجی ٍا ث٠ ٝػٞى ٗی آٍٝى. سو٘ي س٘بیِٛیبكش٠ ىٍ ٢ٛبیز ث٠ ، سو٘ي IIٗی ًٜي. ٕذٔ سو٘ي ٛبثبٓؾ ثب اٛؼبٕ ٗیُٞ 

 سو٘ي ثبٓؾ ٛ٘ٞ ٗی یبثي.

ُایی  إذَٕ ىٍ إز ٌٗ٘ٚ Xٝ  ٍاىیٞاًشیٞ دَس١ٞبی كَاثٜلش، اػشیبى ث٠ ٗٞاى ٗويٍ ٝ آٌْ، س٘بٓ ثب ُٛبٙ، ٝ ١ٖ ىٍ َٗىاٙ ىٍ ١ٖ

 ي.١ٛبی ؿیَعجیؼی ٝ ىٍ ٛشیؼ٠ ػوی٘ی شٞ ١ب ٝ سو٘ي سشٌیْ إذَٕ اهشالّ ایؼبى ًٜٜي ٝ ثبػض ُایی ٝ سو٘ي

 

 در آقایَى از سلَل زایٌذُ اسپرم ًابالغ، بعذش اسپرم توایسًیافتِ ٍ بعذ از اٍى ّن اسپرم بالغ ایجاد هیشِ.

گَیچِ ی قطبی بِ ٍجَد هیاد؛ از تخوک ًابالغ ّن تخوک توایسًیافتِ ٍ دٍهیي در خاًَم ّا از سلَل زایٌذُ تخوک ًابالغ ٍ اٍلیي 

 گَیچِ ی قطبی شکل هی گیرُ ٍ در آخر از تخوک توایسًیافتِ، تخوک بالغ ایجاد هیشِ.

 بِ ٍجَد هیارُ.اگِ اٍلیي گَیچِ ی قطبی تقسین بشِ، اٍى ّن دٍ تا از دٍهیي گَیچِ ّای قطبی رٍ 

 لقاح

هٞى  ىٍ ٍا آٙ يِـیٌی ٝ اُ ١َ ًَُٕٝٗٞٝ ١ٖ یي ًَٝٗبسی ،يٛي ٝ اُ ١َ ػلز ًَُٕٝٗٞٝ ١٘شبـَ ىٝ ١بدٔٞئیَٕ ٝ سو٘ي ١ـإذ

 ًَُٕٝٗٞٝ 46شٞى. ایٚ  ًَُٕٝٗٞٝ ىاٍى، ایؼبى ٗی ٠ً46 ای ىیذٔٞئیي  َایٚ ثب سًَیت شيٙ إذَٕ ٝ سو٘ي ٗؼ٘ٞػ٠اٛي. ثٜبث ػبی ىاىٟ

ٛبٗیٖ ٝ ٕٔٞٓی ٠ً  ٗی لقاحشٞٛي. اىؿبٕ یب سًَیت شيٙ إذَٕ ٝ سو٘ي ٍا  ىاىٟ ٗی ٛ٘بیش n2;46ىٝ ث٠ ىٝ ١٘شب ١ٖشٜي ٝ ث٠ صٍٞر 

 شٞى. ي ٛیِ ١ٖز، ُیِٞر )سوٖ( ٛبٗیيٟ ٗیـآیي ٝ ىیذٔٞئی ىٍ اطَ ٓوبف ديیي ٗی

 چی n2تب ورٍهَزٍم دارُ. حبال  44ّستص یؼٌی ایي سلَل والً  n2=44یؼٌی چی؟! ٍلتی هیگین در یه سلَلی  n2=44یِ سؤال! 

 ّبی ّوتب رٍ ًطَى هیذُ. هثالً ّن تؼذاد جفت ورٍهَزٍم nّبی ایي سلَل دٍ ثِ دٍ ّوتب ّستي ٍ  ثیٌیذ یؼٌی ورٍهَزٍم وِ هی 2هیگِ؟ اٍى 

 زٍم ّوتب در ایي سلَل ٍجَد دارُ.جفت ورٍهَ 23ٍ ایي یؼٌی  23ثراثر هیطِ ثب  nجب  ایي

 انواع لقاح

 یادهَى باشِ کِ ...
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ٓوبف ٌٗ٘ٚ إز هبٍػی یب  گفتین وِ وتبة وبهل ثطِ. ضوب حَصلِ ًذاری ًخَى!!اًَاع لمبح هرثَط ثِ ایي فصل ًیست! فمظ 

ٛي. ىٍ ایٚ ٛٞع ٓوبف، ٝآيیٚ سؼياى  ثٖیبٍ ُیبىی ىاٍ لقاح خارجی١ب ٝ ىُٝیٖشبٙ  ١ی٢َُٗبٙ آثِی، ٗب ىاهٔی ثبشي. ثٖیبٍی اُ ثی

. سؼياى ُیبى (2-14 )شٌْ شٞى ١ب ٜٗؼَ ث٠ ٓوبف ٗی سو٘ي١ب ثب  ًٜٜي. ثَهٍٞى اسلبهی إذَٕ ث٠ ىٍٝٙ آة ١ٍب ٗی ٍا إذَٕ ٝ سو٘ي

 ١ب إز. اكش٘بّ ثَهٍٞى آٙ ثَىٙ َٕ ٝ سو٘ي ٛیِ ث٠ ٜٗظٍٞ ثبالإذ

 
 یبثٜي ٝ ٍشي ّٕٔٞ سوٖ ٛیِ ىٍ ٗلیغی هبٍع اُ ثيٙ صٍٞر ٗی ١ب ىٍ هبٍع اُ ثيٙ كَى ٗبىٟ ٓوبف ٗی ٓوبف هبٍػی. ىٍ ٓوبف هبٍػی، ُبٗز -2-14 شٌْ

 دٌیَى.

ٓوبف ىٍٝٙ شٞى ٝ  ٗظْ كَى ٗبىٟ ٗی شٞى، ث٠ٌٔ إذَٕ ٝاٍى ىٕشِبٟ سٞٓیي ، سو٘ي اُ ثيٙ ػبٍٛٞ ٗبىٟ هبٍع ٛ٘یلقاح داخلیىٍ 

 دٕٞشبِٙ ُی ٝ ٛیِ ثَهی ػبٍٛٞاٙ آثِی ٗبٜٛي ٕوز . ٓوبف ىاهٔی ىٍ ٗٞػٞىار هشٌی(2-15 )شٌْ ُیَى ثيٙ ػبٍٛٞ ٗبىٟ صٍٞر ٗی

 شٞى. ٗب١ی اٛؼبٕ ٗی ىٍیبیی ٝ یي ٛٞع ٠ًٕٞ

 
ّٕٔٞ سوٖ ٛیِ سب ُٗبٙ سٞٓيِ ُٛٞاى ىٍ ثيٙ كَى  ٓوبف ىاهٔی. ىٍ ایٚ ٛٞع ٓوبف، ُبٗز َٛ ٝاٍى ثيٙ كَى ٗبىٟ شيٟ ٝ ثب ُبٗز ٗبىٟ ٓوبف ٗی یبثي. -2-15 شٌْ

 یبثي. ٗبٛي ٝ ٕذٔ ُٛٞاى ًبْٗ یب ٛبٍٓ )ثٖش٠ ث٠ ٛٞع ػبٛياٍ( ث٠ هبٍع اُ ثيٙ اٛشوبّ ٗی ٗبىٟ ثبهی ٗی

١بی َٛ یي ػبٛياٍ )ٗظالً ُیبٟ ٛوٞى  ٓوبكی. ٝهشی ُبٗز ٓوبكی ٝ ىَُ ثٜيی ًَى: هٞى سٞاٙ ىٕش٠ شٌٔی ىیَِ ٛیِ ٗی ٓوبف ٍا ث٠

١بی  َٛ یي ػبٛياٍ، ُبٗز ١بی شٞى. اٗب اَُ ُبٗز ُلش٠ ٗی لقاحی خَدي ث٠ آٙ ١ٜ٘بٙ ػبٛياٍ ٍا ثبٍٍٝ ًٜ ی ١بی ٗبىٟ كَِٛی(، ُبٗز

 صٍٞر َُكش٠ إز. لقاحی دگرُٞییٖ  ٜي، ٗیٍٜا ثبٍٍٝ ً ی ػبٛياٍ ىیَِی اُ ١٘بٙ ٠ُٛٞ ٗبىٟ
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ثب  Aٕبُى. اٗب ىٍ ىَُٓوبكی، ُبٗز َٛ ُیبٟ  ی ١٘بٙ ُیبٟ ٍا ثبٍٍٝ ٗی ، ُبٗز ٗبىAٟهٞىٓوبكی ٝ ىَُٓوبكی. ىٍ هٞىٓوبكی، ُبٗز َٛ ُیبٟ  -2-16 شٌْ

 یبثي. ٓوبف ٗی Bی ُیبٟ  ُبٗز ٗبىٟ

جب ثِ ثؼذ رٍ ثبیذ ثخًَیذ؛ چِ حَصلِ داضتِ ثبضیذ چِ  جب ثَد! از ایي ًخَى تب ّویيلسوتی وِ گفتن اگِ حَصلِ ًذاری اٍى 

 چِ حبلی هیذُ زٍر گفتي ...!!!ًذاضتِ ثبضیذ!! 

 هحاسبات

ًٛٞٔئٞسیيی ٍا ث٠ ىٕز آٍٝیي.  ١بی دٔی ١ب، ًَٝٗبسیي١ب ٝ ٍشش٠ سٞاٛیي سؼياى ًَُٕٝٗٞٝ ی ّٕٔٞ، ٗی ىٍ ١َ َٗك٠ٔ اُ ؿَه٠

ی ٕبىٟ ٍٕٖ شيٟ إز، ِٛب١ی ثیبٛياُیي ٝ ٕذٔ سٞضیلبر آٙ ٍا ث٠ ىهز ثوٞاٛیي.  ػيّٝ ُیَ ٠ً ث٠ ػٜٞاٙ یي ٠ٛٞ٘ٛ ثَای ایٚ ًبٍ ث٠

 ىٝ ١٘شب ١ٖشٜي. ث٠ ١بی آٙ ىٝ ًَُٕٝٗٞٝ ىاٍى ٝ ًَُٕٝٗٞٝ 4إز؛ یؼٜی ٕٔٞٓی ٠ً  n2;4ایٚ ػيّٝ َٗثٞط ث٠ ٗیشُٞ یي ّٕٔٞ 

 ١بی ٍشش٠ ًَٝٗبسیي١ب ١ب ًَُٕٝٗٞٝ 

 ًٛٞٔئٞسیيی دٔی

 شٌْ ١ب ٕبٛشَیّٞ ٛٞع ًَُٕٝٗٞٝ

1G 4 4 8 2 سي ًَٝٗبسیيی  

S 4 8 16 ٟ2 ٗضبػق شي  

2G 4 8 16 ٟ4 ٗضبػق شي  

  4 ٗضبػق شيٟ 16 8 4 دَٝكبُ

  4 ٗضبػق شيٟ 16 8 4 ٗشبكبُ

  4 سي ًَٝٗبسیيی 16 8 8 آٛبكبُ

  4 سي ًَٝٗبسیيی 16 8 8 سٔٞكبُ

  2 ًَٝٗبسیيیسي  8 4 4 ٕیشًٞیِٜ

 ١َ ًَُٕٝٗٞٝ هجْ اُ ٗضبػق شيٙ كوظ یي ًَٝٗبسیي ىاٍى. -1

 ًَٝٗبسیيی ١ٖشٜي. شيٟ، ١٘یش٠ ىٝ ١بی ٗضبػق ًَُٕٝٗٞٝ -2

 شٞى. ًٛٞٔئٞسیيی ٕبهش٠ ٗی ی دٔی ١َ ًَٝٗبسیي ١٘ٞاٍٟ اُ ىٝ ٍشش٠ -3

ثؼي اُ ٗضبػق شيٙ )١٘بٜٛيٕبُی(، ؿ٢بٍ  ی ثبال، ١َ ًٍَٕٝٗٞٝ هجْ اُ ٗضبػق شيٙ، ىٝ ٍشش٠ ٝ ٝ ثب سٞػ٠ ث٠ ٠ٕ ٌٛش٠ -4

 ًٛٞٔئٞسیيی ىاٍى. ی دٔی ٍشش٠

 ًٛٞٔئٞسیيی ىٕز دیيا ًٜیي. ١بی دٔی ثَاثَ ًَىٙ سؼياى ًَٝٗبسیي١ب ث٠ سؼياى ٍشش٠  سٞاٛیي ثب ىٝ ىٍ ١َ َٗك٠ٔ ٗی -5

 ثب سؼياى ًَٝٗبسیي١ب ثَاثَ إز. ١DNAبی  ١٘ٞاٍٟ سؼياى ٌّٗٞٓٞ -6

 ١ب ثَاثَ إز. ٕبٛش١ََٗٝب ثب سؼياى ١ًَُٕٝٞٗٝ٘ٞاٍٟ سؼياى  -7

 است رسن کٌید. n2=64جدٍل ثبال را ثرای سلَلی کِ در آى مثال: 

ی جدٍل را هبًٌد  ّبی دیگر پر کٌین. پس سعی کٌید ّر خبًِ ی جدٍل را جدا از خبًِ ی هْن در یبدگیری ایي جدٍل ایي است کِ ثتَاًین ّر خبًِ ًکتِپاسخ: 

 ّب در ًظر ًگیرید. ِ در ًظر ثگیرید ٍ ترتیت خبصی را در پر کردى خبًِیک سؤال جداگبً
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 است؟ Sی  ّب در هرحلِ است. تعداد کرٍهَزٍم n2=22در سلَلی  :11 مثال

 کٌد. ّب تغییری ًوی شَد. پس تعداد کرٍهَزٍم کرٍهبتیدی هی ّر کرٍهَزٍم، دٍ ،Sکرٍهَزٍم دارد. در هرحلِ ی  22ایي سلَل در اثتدای چرخِ  پاسخ:

 ی آًبفبز هیتَز ٍجَد دارد؟ در هرحلِ DNAاست، چِ تعداد هَلکَل  n2=24در سلَلی کِ  :11 مثال

 کرٍهبتیدی تجدیل هی کرٍهَزٍمِ دٍ 24ٍ ثِ  کٌٌد ّب در ایٌترفبز ّوبًٌدسبزی هی زٍمکرٍهَزٍم در ایي سلَل ٍجَد دارد. ایي کرٍهَ 24در اثتدای چرخِ  پاسخ:

 DNAّر کرٍهبتید، یک هَلکَل  کرٍهبتیدی ثِ ٍجَد خَاّد آهد. کرٍهَزٍمِ تک 22شًَد. در آًبفبز، کرٍهبتیدّبی خَاّری از ّن جدا شدُ ٍ درًتیجِ 

 شَد. در ایي سلَل دیدُ هی DNAهَلکَل  22شَد. پس در آًبفبز،  هحسَة هی

 ًَکلئَتیدی دارد؟ ی پلی ی هتبفبز چٌد رشتِ در هرحلِ n2=26سلَل  یک :11 مثال

( 26×6) 64ی هتبفبز،  ًَکلئَتیدی دارد. ثٌبثرایي در هرحلِ ی پلی رشتِ 6کرٍهبتیدی،  کرٍهبتیدی دارین. ّر کرٍهَزٍمِ دٍ کرٍهَزٍمِ دٍ 26در هتبفبز،  پاسخ:

 ًَکلئَتیدی در ایي سلَل ٍجَد دارد. ی پلی رشتِ

 تلَفبز را هحبسجِ کٌید.ًَکلئَتیدی در  ّبی پلی تِ، تعداد رشn6=64در یک سلَل  :11 مثال

کرٍهبتیدی خَاّین داشت. ّر  کرٍهَزٍمِ تک 252کرٍهَزٍم ٍ در تلَفبز،  64ثَدىِ ایي سلَل در حل ایي سؤال تأثیری ًدارد. در اثتدای چرخِ  n6 پاسخ:

 ًَکلئَتیدی دارین. ی پلی ( رشت252ِ×2) 202پس کالً ًَکلئَتیدی دارد.  ی پلی کرٍهبتید دٍ رشتِ

 ١ب اشبٍٟ هٞا١ي شي. ٠ً ث٠ آٙ ١بی ػِئی ٝػٞى ىاٍى اٗب سلبٝر ٗبٜٛي ٗیشُٞ إز. إبٓ ًبٍ ىٍ ٍٗٞى سوٖیٖ ٗیُٞ ٛیِ

 ی١ب ٍشش٠ ًَٝٗبسیي١ب ١ب ًَُٕٝٗٞٝ 

 ًٛٞٔئٞسیيی دٔی

ىیذٔٞئیيی/  ١ب ٕبٛشَیّٞ

 ١بدٔٞئیيی

 شٌْ سي/ ٗضبػق

1G 4 4 8 2 ًَٝٗبسیيی سي ىیذٔٞئیي  

S 4 8 16 2 شيٟ ٗضبػق ىیذٔٞئیي  

2G 4 8 16 4 شيٟ ٗضبػق ىیذٔٞئیي  

  شيٟ ٗضبػق ىیذٔٞئیي I 4 8 16 4دَٝكبُ 

  شيٟ ٗضبػق ىیذٔٞئیي I 4 8 16 4ٗشبكبُ 

  شيٟ ٗضبػق  I 4 8 16 4آٛبكبُ 

  شيٟ ٗضبػق ١بدٔٞئیي I 4 8 16 4سٔٞكبُ 

  شيٟ ٗضبػق ١بدٔٞئیي 2 8 4 2 ٕیشًٞیِٜ
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  شيٟ ٗضبػق ١بدٔٞئیي II 2 4 8 4دَٝكبُ 

  شيٟ ٗضبػق ١بدٔٞئیي II 2 4 8 4ٗشبكبُ 

  ًَٝٗبسیيی سي  II 4 4 8 4آٛبكبُ 

  ًَٝٗبسیيی سي ١بدٔٞئیي II 4 4 8 4سٔٞكبُ 

  ًَٝٗبسیيی سي ١بدٔٞئیي 2 4 2 2 ٕیشًٞیِٜ

 است رسن کٌید. n2=64آى جدٍل ثبال را ثرای سلَلی کِ در  مثال:

 ّبی جدٍل را ثدٍى ترتیت خبصی پر کٌید. جب ّن خبًِ سعی کٌید در ایي پاسخ:

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 را ثِ دست آٍرید. IIٍ هتبفبز  Iّب در هراحل پرٍفبز  است. تعداد کرٍهَزٍم n2=20در سلَلی  :11 مثال

 کرٍهَزٍمِ دٍ 5ّبی ّوتب از یکدیگر جدا شدُ ٍ در ّر یک از دٍ سلَل حبصل،  ، کرٍهَزٍمIکرٍهبتیدی دارین. در هیَز  کرٍهَزٍمِ دٍ I ،20در پرٍفبز  پاسخ:

 خَرد. ثِ چشن هی کرٍهَزٍم در سلَل II ،5ثٌبثرایي در هتبفبز  کرٍهبتیدی خَاّین داشت.

 دارد؟ ٍجَد چٌد کرٍهبتید Iاست، در اًتْبی آًبفبز  n2=26ک سلَل کِ در ی: 11 مثال

ًد؛ اهب شَ ّبی ّوتب از ّن جدا هی ، کرٍهَزٍمI. در آًبفبز کرٍهبتید( 22)یعٌی  شَد کرٍهبتیدی در ایي سلَل دیدُ هی کرٍهَزٍمِ دٍ 26پس از ایٌترفبز،  پاسخ:

 کرٍهبتید(. 22کرٍهبتیدی خَاّین داشت )یعٌی ثبز ّن ّوبى  کرٍهَزٍمِ تک 22شَد ٍ  کرٍهبتیدّب ایجبد ًوی تغییری در تعداد

 ًَکلئَتیدی است؟ ی پلی حبٍی چٌد رشتِ IIتلَفبز  ، درn2=24سلَلی ثب  :11 مثال

ًَکلئَتیدی  ی پلی ( رشت24ِ×2) 52دارًد. در ًتیجِ در ایي هرحلِ کرٍهبتیدی  کرٍهَزٍمِ تک I ،24، ّر یک از دٍ سلَلِ حبصل از هیَز IIدر تلَفبز  پاسخ:

 ٍجَد دارد.

 خَرد؟ ًَکلئَتیدی ثِ چشن هی پلیی  چٌد رشتِ I  ٍIIی هتبفبز  است، در هرحلِ n6=64در سلَلی کِ  :11 مثال
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ًیس  IIشَد. در هتبفبز  ًَکلئَتیدی در ایي هرحلِ دیدُ هی پلی ی ( رشت64ِ×6) 226کرٍهبتیدی ٍجَد دارد. ثب ایي حسبة  کرٍهَزٍمِ دٍ I ،64در هتبفبز  پاسخ:

 ( تشکیل شدُ است.62×6) 262دارین کِ از کرٍهبتیدی  کرٍهَزٍمِ دٍ 62

 کاریوتیپ

شی ال١ٕٗب ثَای  ی ّٙ ( إز. ٝػٞى ٠٘١وِ هسئَل اًتمبل صفبت ّستيٙ ّٙ )إًَُٝٗٞٝ ثيٙ ٗب، ىاٍای ١ِاٍ ١46َ یي اُ 

١بی ىٍ كبّ سوٖیٖ  شٞى. ًبٍیٞسیخ، سصٞیَی اُ ًَُٕٝٗٞٝسٞاٛي ٗٞػت ٍَٗ  ٗی ٛجٞى كشی یي ًَُٕٝٗٞٝثيٙ ضٍَٝی إز ٝ 

 . ًبٍیٞسیخ اُ ِّٕٔٞشٞى ی ٗشبكبُ ٗیشُٞ س٢ی٠ ٗی ایٚ سصٞیَ ىٍ َٗك٠ٔاٛي.  ١بی ١٘شب ىٍ ًٜبٍ ١ٖ هَاٍ َُكش٠ إز ٠ً ىٍ آٙ ًَُٕٝٗٞٝ

تبفبز هیتَز رٍ ی ه هرحلًَِٝٗبسیيی ١ٖشٜي ) ١ب ىٝ ىٍ سصٞیَ ًبٍیٞسیخ ًَُٕٝٗٞٝشٞى.  ىیذٔٞئیيی ٠ً ىٍ كبّ سوٖیٖ إز كبصْ ٗی

 (.تَى ّست؟!ِ یبدو

ػيا  Іی آٛبكبُ  ىاٛیي ٠ً ١ِٜبٕ ٗیُٞ ٝ سشٌیْ إذَٕ ٝ سو٘ي ىٍ اٖٛبٙ، ١َ ًَُٕٝٗٞٝ اُ ًَُٕٝٗٞٝ ١٘شبی هٞى ىٍ َٗك٠ٔ ٗی

اٛي،  ی إشٞایی ّٕٔٞ ٍىیق شيٟ ١ب ٠ً ىٍ صلل٠ ىٍ ٝاهغ ىٍ ایٚ َٗك٠ٔ سشَاىٛبٜٗي.  ١ب ٗی شٞى. ایٚ ٍٝیياى ٍا ػيا شيٙ ًَُٕٝٗٞٝ ٗی

َُىٛي. ُب١ی ثَ اطَ هغبی ٗیُٞی، یي  ١بی ١٘شب اُ یٌيیَِ ػيا ٗی شٞٛي ٝ ىٍ دی آٙ ًَُٕٝٗٞٝ ١بی ىٝى ًشیيٟ ٗی سٕٞظ ٍشش٠

سوٖیٖ، یٌی ١َ ىٝ یؼ٠ اُ ىٝ ّٕٔٞ كبصْ اُ سٞاٛي ث٠ ىٍٕشی اُ ًَُٕٝٗٞٝ ١٘شبی هٞى ػيا شٞى. ىٍ ٛش سَ ٛ٘ی ًَُٕٝٗٞٝ یب ثیش

با ّن یب  ًشذى جذاياى ٍا ـي. ایٚ ٍٝیـًٜ ًيإ اُ ایٚ ىٝ ًَُٕٝٗٞٝ ٍا ىٍیبكز ٛ٘ی ي ٝ ىیَِی ١یؾـًٜ ىٍیبكز ٗی ًَُٕٝٗٞٝ ٍا

 ٛبٜٗي. ٗی ّا زٍمَهاًذى کرٍه



 ّٛشیي ًٌٍٜٞ هازیار خسائی

 

19 

 

 
ٍم ثي١ي. اَُ ىٍ یي ػلز اُ  IIٝ ١ٖ ىٍ آٛبكبُ ٗیُٞ  Iسٞاٛي ىٍ آٛبكبُ ٗیُٞ  ١ب. ایٚ اسلبم ١ٖ ٗی ػيا ٛشيٙ یب ثب ١ٖ ٗبٛيٙ ًَُٕٝٗٞٝ -2-17 شٌْ

ٗٞكن ث٠  ١IIبی ایؼبى شيٟ ؿیَعجیؼی هٞا١ٜي شي. اٗب اَُ ًَٝٗبسیي١بی هٞا١َی ىٍ آٛبكبُ  ُبٗز س٘بٗی ،ٛشٞٛياُ ١ٖ ػيا  ١Iبی ١٘شب ىٍ آٛبكبُ  ًَُٕٝٗٞٝ

 ١ب ث٠ صٍٞر ٕبٖٓ ٝ ٛی٘ی ث٠ شٌْ ٗؼیٞة ىٍ هٞا١ٜي آٗي.  ُبٗز ٛی٘ی اُ ،ٛشٞٛيػيا شيٙ اُ یٌيیَِ 

ًٜي ثب یي ُبٗز ػبىی ٓوبف یبثي، ّٕٔٞ ُیِٞر ث٠ ػبی ىٝ ًَُٕٝٗٞٝ، ٠ٕ  ٝ ًَُٕٝٗٞٝ ١٘شب ٍا ىٍیبكز ٗیاَُ ُبٗشی ٠ً ى

شٞى. ثَهالف  ٗی داٍى 1ًشاًگاىٜٗؼَ ث٠  ١21بی ش٘بٍٟ  ٖٛو٠ اُ آٙ ًَُٕٝٗٞٝ ٍا هٞا١ي ىاشز. ىٍ اٖٛبٙ ػيا ٛشيٙ ًَُٕٝٗٞٝ

سبیی ًَُٕٝٗٞٝ  ی ٠ٕ سبیی ٝ یي ىٕش٠ ی ىٝ ىٕش٠ 22ًَُٕٝٗٞٝ ىاٍٛي، ىٍ ًبٍیٞسیخ اكَاى ٗجشال ث٠ ٛشبِٛبٙ ىاٝٙ،  46اكَاى ٕبٖٓ ٠ً 

 .ى١ٜي ٗبٛيُی ١ًٜی ٍا ٛشبٙ ٗی (. ٗجشالیبٙ ث٠ ٛشبِٛبٙ ىاٝٙ، ىٍػبر ٗوشٔلی اُ ػوتًَُٕٝٗٞٝ 47شٞى )یؼٜی ىٍ ٗؼ٘ٞع  ىیيٟ ٗی

 ٛبٜٗي. ٛیِ ٗی 21تریسٍهی ٛشبِٛبٙ ىاٝٙ ٍا  ! زًذگیِ هب دارین؟!!ن! زیبد ثبضِ هریض هیطینورٍهَزٍم ون ثبضِ هریض هیطی

                                                      

 شٞى. ١ب ٝ ػالیٖ ٗٞػٞى ىٍ یي ثی٘بٍی ُلش٠ ٗی ای اُ ٛشب٠ٛ ( ث٠ ٗؼ٘ٞػsyndrome٠ٛشبِٛبٙ یب ٕٜيٍٕ ) -1
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إز. ٗی ثیٜیي  21ٛشبِٛبٙ ىاٝٙ. ًبٍیٞسیخ ٕ٘ز ٍإز َٗثٞط ث٠ یي كَى ٕبٖٓ ٝ ًبٍیٞسیخ ٕ٘ز ؿخ َٗثٞط ث٠ یي كَى ٗجشال ث٠ سَیِٝٗی  -2-18 شٌْ

 ، ث٠ ػبی ىٝ ًَُٕٝٗٞٝ ٠ٕ ًَُٕٝٗٞٝ ٝػٞى ىاٍى.21ًبٍیٞسیخ ایٚ ثی٘بٍ ىٍ ٗلِْ ػلز ًَُِٕٝٗٞٝ ٠ً ىٍ 

ٞع ـٕبّ، شی 35سب  30ي. ىٍ ٗبىٍاٙ ـى١ سٞٓي ٍم ٗی 1500ٕبّ ٛشبِٛبٙ ىاٝٙ، سوَیجبً یي ىٍ ١َ  30َ اُ ـس ىٍ ٗبىٍاٙ ػٞاٙ

ٕبّ، هغَ سٞٓي ُٛٞاى ٗجشال ث٠ ٛشبِٛبٙ  45ٍٕي. ىٍ ٗبىٍاٙ ثبالی  ٗی سٞٓي 750شٞى ٝ ث٠ یي ٍٗٞى ىٍ ١َ  ٛشبِٛبٙ ىاٝٙ ىٝ ثَاثَ ٗی

١بی هٞى ٍا اُ ُٗبٙ سٞٓي ىٍ سو٘ياٙ  ی سو٘ي ىاٛیٖ یي ُٙ ٠٘١ ٍٕي. ٗی سٞٓي ٗی 16ث٠ یي ىٍ ١َ  ٝیبثي  ىاٝٙ ثٖیبٍ اكِایش ٗی

١بیی ٝاٍى شٞى. ىٓیْ اكِایش اكش٘بّ سٞٓي كَُٛي ٗجشال ث٠  ١بی اٝ إٓیت ی سو٘ي DNAىاٍى. ٌٓا ثب اكِایش ٕٚ ٌٗ٘ٚ إز ث٠ 

إز،  ٕبّ ١35ب ثبالی  ثبٍىاٍی ٠ً ٕٚ آٙٛشبِٛبٙ ىاٝٙ ثب اكِایش ٕٚ ٗبىٍ ٛیِ ١٘یٚ ٗٞضٞع إز. ث٠ ٕجت ٝػٞى ایٚ هغَ، ٗبىٍاٙ 

ٕز، اهيإ ًٜٜي. ایٚ ٌٛش٠ ٛیِ هبثْ ًًَ ١ب سؼییٚ ًبٍیٞسیخ ػٜیٚ ا ١بی سشویص هجْ اُ سٞٓي ٠ً یٌی اُ آٙ ثبیي ٖٛجز ث٠ اٛؼبٕ آُٗبیش

 ًٜٜي. ١٘یش٠ إذَٕ سبُٟ سٞٓیي ٗی ا١ٙب ٍا اُ هجْ ىاٍٛي، َٗى ی سو٘ي إز ٠ً ثَ هالف ُٛبٙ ٠ً ٠٘١

 بکرزایی

ًٜي. اٗب ُب١ی ىٍ ثؼضی  ٗییبثي ٝ ّٕٔٞ سوٖ ٍا ایؼبى  ٗظْ ػٜٖی، ُبٗز َٛ ثب ُبٗز ٗبىٟ ٓوبف ٗی ىاٛیٖ ٠ً ىٍ سٞٓیي ٗی

 ثیٌِ! آدم چیسایی هی یب خذا!! یبثي؛ آیي ٝ ٍشي ٝ ٛ٘ٞ ٗی ٗی ٝػٞى ٛیبكش٠ ث٠  ٓوبف ی ٠ً ثب ١یؾ ُبٗز َٛیػيیي اُ سوٌ٘ ػبٛياٍاٙ، كَى

ی ّٛشیي هٞى ٍا ثب ػبٛياٍ  سب ٗبىٟ ثٌَُایی شًَز ٛياٍى ١یؾ ػبٛياٍ َٛی ىٍٝاهغ  شٞى. ىٍ ٛبٗیيٟ ٗی 1بکرزاییٗظْ،  اُ سٞٓیيایٚ شٌْ 

 شٌْ(. ٛظَ ُا ٛظَ ّٛشیٌی ٝ ؿ٠بٗالً شجی٠ ث٠ ٗبىٍ هٞى ١ٖشٜي )ؿ٠ اُ آٗيٟ ً ىٛیب كبٓز كَُٛياِٙ ث٠ىٍ ایٚ  اششَاى ثٌِاٍى. ٗبىٟ ث٠

ي آٙ ّٙ، ـُٞیٜ ٞى، ٗیـش بی یٌٖبٙ ٝ ٗشؼيى ٕبهش٠ ٗیـ١ ٍٝی یي ّٙ، ٖٛو٠ هٞاٛیٖ ٝهشی اُ ِب١ی ٗیـىاٛش ىٍ ًشبة دیش

. ىٍ ثٌَُایی، یب ّٙ ٠ً اُ ٛظَ ّٛشیٌی ًبٗالً شجی٠ ث٠ ١٘بٙ ّٕٔٞ یب ّٙ ثبشٜي١بیی اُ یي ّٕٔٞ  ًٔٞٙ یؼٜی ایؼبى ْٖٛإز.  شيٟ کلَى

وپی ثراثر ) ثٜبثَایٚ اُ ٛظَ ّٛشیٌی ًبٗالً شجی٠ ث٠ ّٕٔٞ سو٘ي ١ٖشٜي شٞٛي. ٗی سو٘ي ایؼبى هیتَز١ِبی كَى ػيیي اُ سوٖیٖ  ّٕٔٞ

ػٜٖی  ٗظْ ؿیَ اطَ سٞٓیي ثٌَُایی، یي ًٔٞٙ ١ٖشٜي. اَُؿ٠ ىٍ عجیؼز ًٔٞٙ ىٍسٞاٙ ُلز كَُٛياٙ كبصْ اُ  صٍٞر ٗی ایٚ . ىٍ(اصل!

 آیي. ١بی ػٜٖی ث٠ ش٘بٍ ٗی ٗظْ ی هبصی اُ ًٔٞٙ ًَىٙ إز ٠ً ػِٝ سٞٓیي آیي، اٗب ثٌَُایی شیٟٞ ديیي ٗی

 ًٜي ٜٗؼَ ث٠ سٞٓیي كَُٛيیيا ٠ً ثب ُبٗز َٛی ٓوبف د آیي ٠ً ؿ٠ِٛٞ یي سو٘ي، ثيٝٙ ایٚ ٗی ىٍ ٍٗٞى ثٌَُایی ایٚ ٕإاّ دیش

اٛي. ثَ ٗجٜبی یٌی اُ  ی ػؼیت اٍائ٠ شيٟ ١بی ٗوشٔلی ػ٢ز سٞػی٠ ایٚ ديیيٟ كَضی٠ اهب !خذاست وبرِ دًٍین وبر چٌذ هی ّر شٞى؟ ٗی

                                                      

1- parthenogenesis 
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١بی  سو٘ي ٕبُى ٝ ث٠ ایٚ سَسیت ١بی هٞى یي ٖٛو٠ ٗی ١بی ديٍی، اُ ٍٝی ًَُٕٝٗٞٝ ١ب، ػبٍٛٞ ٗبىٟ ث٠ ػبی ًَُٕٝٗٞٝ ایٚ كَضی٠

 ٛبٕ ىاٍى. بارٍری خَدًٜي. ایٚ كبٓز  هٞى ٍا ثبٍٍٝ ٗی

اٛي )ٗظْ سَشق اٛٞاػی  ١بیی ٠ً ١ُٜٞ ثَای ٗب ٛبشٜبهش٠ ١ب، ثؼضی دیبٕ َٛإز ٠ً ىٍ ؿیجز عٞالٛی  ایٚ اُ ی ىیَِ كبًی كَضی٠

اصالً ایي جٌس هبدُ  ؼبى ًٜي.شٞٛي سب سو٘ي سوٖیٖ شٞى ٝ ػبٛياٍ دَٕٔٞٓی ػيیيی ٍا ای ١ٍٞٗٞٙ ىٍ ثيٙ ػبٍٛٞاٙ ٗبىٟ( ٕجت ٗی

 ١بی ایٚ ػبٛياٍ ػيیي ١بدٔٞئیي ١ٖشٜي. هغؼبً س٘بٕ ّٕٔٞ ّب! ! ٍالؼبً ػجیجي ایي هبدُوٌِ! ّویطِ یِ راّی ٍاسِ پیچًَذى جٌس ًر پیذا هی

ٝ  ػْٖ ُٛجٍِٞ ٕٕٞ٘ب١ٍب،١ب،  اُ ٗب١ی ١ب، ثؼضی اٛي اُ هبصيى ٗظْ ًٜٜي ػجبٍر عَین ثٌَُایی سٞٓیي سٞاٜٛي اُ ػبٛياٍاٛی ٠ً ٗی

 ٗب١ٍب.

 
 ػبٛياٍاٛی ٠ً هبىٍ ث٠ ثٌَُایی ١ٖشٜي.سؼياىی اُ  -2-19 شٌْ

 

 تَلیذ هی کٌذ. ًش  ًکتِ: صًبَس عسل هبدُ )هلکِ( اص طشیق بکشصایی، صًبَسِ

 انواع تولیدهثل غیرجنسی

َػٜٖی ـَىی ٠ً اُ ٍاٟ سٞٓیيٗظْ ؿیـك ظ یي ٝآي شًَز ىاٍى.ـَػٜٖی ٛٞػی اُ سٞٓیيٗظْ إز ٠ً ىٍ آٙ كوـسٞٓیيٗظْ ؿی

سَیٚ ٛٞع سٞٓیيٗظْ ؿیَػٜٖی، سوٖیٖ ىٝسبیی إز  . ٕبىٟإز ١َ ٛظَ ًبٗالً شجی٠ ث٠ ٝآي هٞى اُ ًٔٞٙإز.  کلَىشٞى یي  ایؼبى ٗی

ًٜٜي.  ؼبى ْٖٛ ٗیایِ اُ ٍاٟ سٞٓیيٗظْ ؿیَػٜٖی ـ١ب ٛی ١ب ثٖیبٍی اُ یًٞبٍیٞر شٞى. ػالٟٝ ثَ دًَٝبٍیٞر ١ب ىیيٟ ٗی ٠ً ىٍ ثبًشَی

١ب  . ػالٟٝ ثَ ایًٜٚي سٞٓیيٗظْ ٗی زدى جَاًِثب ٝ ١یيٍ  شذى قطعِ قطعِسوٖیٖ ٗیشُٞ، إذیَّٝیَ اُ ٍاٟ  اُ عَین آٗیتثَای ٗظبّ 

١بی َٛ ٝ  ُبٗز یي ٗظْ ػٜٖیىٍ سٞٓ .سٞاٜٛي ىٍ شَایظ ٛبٖٗبػي ٗلیغی اُ عَین سٞٓیيٗظْ ػٜٖی سٌظیَ یبثٜي إذیَّٝیَ ٝ ١یيٍ ٗی

٠ آیي. ىٍ سٞٓیيٗظْ ػٜٖی، كَُٛياٙ ىٍ ثؼضی اُ صلبر شجی٠ ث ١ب ػبٛياٍ ػيیيی ث٠ ٝػٞى ٗی ٛي ٝ اُ ٓوبف ایٚ ُبٗزشٞ ایؼبى ٗی ٗبىٟ

 ُبٟ ًبٗالً شجی٠ ث٠ یٌی اُ ىٝ ٝآي هٞى ٛیٖشٜي. ديٍ ٝ ٗبىٍ هٞى ١ٖشٜي؛ اٗب ١یؾ

 ها تعداد کروهوزوم

١بی ثَاثَی  إز. اٗب ػبٛياٍاٛی ٠ً ىٍ یي ٠ُٛٞ هَاٍ ىاٍٛي، سؼياى ًَُٕٝٗٞٝ ١ب ىٍ ػبٛياٍاٙ ٗوشٔق ٗشلبٝر سؼياى ًَُٕٝٗٞٝ

 ًَُٕٝٗٞٝ ىاٍٛي. ١46بی دیٌَی هٞى  ١ب ىٍ ّٕٔٞ ی اٖٛبٙ ىاٍٛي. ٗظالً ٠٘١

تَاًٌذ بب ّن آهیضش کٌٌذ ٍ فشصًذاًی سا بِ ٍجَد بیبٍسًذ کِ  ضَد کِ هی ی جبًذاساًی گفتِ هی ًکتِ: گًَِ بِ هجوَعِ

آهیضی  ّبی دیگش آهیضش هَفقیت تَاًٌذ بب افشاد گًَِ هثل ببضٌذ. افشاد یک گًَِ ًوی یک صًذگی طبیعی ٍ قذست تَلیذداسای 

 داضتِ ببضٌذ.

١ب اشبٍٟ شيٟ إز ٍا یبى ثِیَیٖ. ثٜبثَایٚ ایٚ  ١بی ثَهی ػبٛياٍاٙ ٠ً ىٍ ٗشٚ ًشبة ىٍٕی ث٠ آٙ الُٕ إز سؼياى ًَُٕٝٗٞٝ

 :وٌین!! ر ّن ًویرؿٍُ ؿُ یًٖٜ هٖ٘ز ٍا ثب ١ٖ ٍَٗٝ ٗی
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ًَُٕٝٗٞٝ ىاٍٛي.  500( ثیش اُ وِ یِ ًَع گیبُ ّستي١ب ) ٕیٔیٕٞ س٢ٜب یي ًَُٕٝٗٞٝ ىاٍى. ىٍ كبٓی ٠ً َٕهٔ هبٍؽ دٜی

ًَُٕٝٗٞٝ ىٍ ١َ ّٕٔٞ  48ُٗیٜی، آٓٞ ٝ شبٗذبِٟٛ، ٠٘١ ىاٍای  ١بی ثَاثَی ىاٍٛي. ٗظالً ٕیت ١ب ١ٖ سؼياى ًَُٕٝٗٞٝ ثؼضی اُ ٠ُٛٞ

 24ًَُٕٝٗٞٝ، ٗٔن ٗبىٟ  78ایٚ ٍا ٛیِ اُ هجْ ث٠ یبى ىاٍیٖ ٠ً َٗؽ  ًَُٝٗٞٝٗی إز. 8دیٌَی هٞى ١ٖشٜي. ِٗٔ ٠ًَٕ ٛیِ ػبٛياٍی 

 ًَُٕٝٗٞٝ ىاٍى. 23ًَُٕٝٗٞٝ ٝ ٗٔن َٛ 

. هثالً وِ اػذاد ورٍهَزٍهی ثراثری دارى لسٍهبً ضجیِ ثِ ّن ًیستي . اٍل ایي وِ جبًذاراًیطًِىتِ استٌجبط هی تباز هغبلت ثبال دٍ

 ثِ لَل ضبػر وِ هیگِ:! وٌي زهیي تب زیرزهیي ثب ّن فرق هیاهب  تب ورٍهَزٍم دارى 44تبضَى ّر دٍ زهیٌی ٍ ضبهپبًسُ سیت

 آى وجب؟! دٍ جبًسَزًذ اهب ایي وجب ٍ رٍیبى سیبُ                 ّر ی فلفل سیبُ ٍ خبلِ هِ داًِ

 اًذ. ّبی ایي دٍ جبًذار از ًظر ضىل، اًذازُ ٍ سبختبر ثب یىذیگر هتفبٍت ورٍهَزٍمدر ٍالغ هَضَع ایٌِ وِ 

 تر از اٍى ًیست. هثالً هرؽ لسٍهبً پیطرفتِ ٍهَزٍهی ثبالتری ًسجت ثِ جبًذار دیگِ دارُوِ جبًذاری وِ ػذد ور ی دٍم ایي اهب ًىتِ

الجتِ ایٌن ثگن وِ ثالًسجت ضوب  !پیص هیبد ی ایي وجب ٍ آى وجب ثبز ّن ّوَى لضیِورٍهَزٍم، اهب تب  44ٍ اًسبى  زٍم دارُورٍهَتب  84

 ی ث م خَدهَى ... جب هجبلی ثرای هجبحم اجتوبػی ًیست!! ثرین اداهِ ترى! حیف وِ ایي ّب پیطرفتِ ّب ّن از خیلی از آدم ّوَى هرؽ
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 شن

ی  ثفٟٕیذ!! پس وّٕٝ ثٝ وّٕٝ ُ طٖ ٚ اُِ سٚ خٛة ٚ دسستی ٟٔٓ تٛی ایٗ فصُ ایٙٝ وٝ ٔفبٞیٕی ٔث ثجیٙیذ دٚستبی ٌّٓ! یٝ ٘ىتٝ

اػز ا٘ؼبٖ ٔٛػٛدی دیذّٛئیذ  یبد ٌشفشیٓ وٝتأویذ ٔٙٛ جذی ثٍیشیٗ! ایٗ ٔتٗ سٚ ٔٛ ثٝ ٔٛ ثخٛ٘یذ ٚ تب چیضی سٚ یبد ٍ٘شفتیذ اصش ٍ٘زسیذ. 

ؿٛد،  ٌفشٝ ٔی کرٍهَزٍمٞب یه  وٝ ثٝ ٞش وذاْ اص آٖ DNAِٔٛىَٛ  ػفز 32داسد. یؼٙی دس ٞش ػَِّٛ دیىشی اٚ  وشٚٔٛصْٚ 64وٝ 

 وٝ كفبرِ فشد )اص ػّٕٝ سًِ٘ ا٘ذ وشٚٔٛصْٚٞبیی اص ٞش  ٞب لؼٕز طٖ اػز. شىٞش وشٚٔٛصْٚ حبٚی سؼذاد ثؼیبس صیبدی  ٚػٛد داسد.

 ؟فتٝٔیایٗ اتفبق  جٛسی ٝأب چ ؿٛ٘ذ. ٞب ػبخشٝ ٔی ٞب ٚ ...( اص سٚی آٖ ٞب، حبِز ٚ سً٘ ٔٛ، ٘ٛع ٌشٜٚ خٛ٘ی، ا٘ٛاع دشٚسئیٗ چـٓ

 ؿىُ وشبة دیؾ

 

یه  ،اص سٚی طٖ ٔشاص دّی RNA آ٘ضیِٓ . ثٝ ایٗ سشسیت وٝ(2-3)ؿىُ ؿٛد ػبخشٝ ٔی دذشیذی ی دّی اص سٚی ٞش طٖ، یه سؿشٝ

دذشیذی  ی دّی ؿٛد. ایٗ سؿشٝ دذشیذی سشػٕٝ ٔی ی دّی دس سیجٛصْٚ ثٝ یه سؿشٝ RNAػبصد )سٚ٘ٛیؼی( ٚ ایٗ  ٔی RNAی  ٘ؼخٝ

خٛسد ٚ یه  سبة ٔیٚ  ا٘ذ( دیچ ٞبی دیٍشی ػبخشٝ ؿذٜ دذشیذی دیٍش وٝ اص سٚی طٖ ی دّی )ثٝ سٟٙبیی یب ثٝ ٕٞشاٜ یه یب چٙذ سؿشٝ

سٛا٘ذ ػضیی اص  ٔی ٛا٘ذ یه آ٘ضیٓ یب یه ٞٛسٖٔٛ ثبؿذ؛س آٚسد. ایٗ دشٚسئیٗ ٔی خشبس فضبیی وٝ ٕٞبٖ دشٚسئیٗ اػز سا ثٝ ٚػٛد ٔیػب

طٖ ػغحی یه ٌّجَٛ لشٔض ثبؿذ ٚ دس سؼییٗ ٘ٛع  سٛا٘ذ آ٘شی ٔی ٚ دس ایؼبد سً٘ چـٓ ٘مؾ ایفب وٙذ؛ی چـٓ ثبؿذ  ػبخشٕبٖ ػٙجیٝ

سٛا٘ذ  ٔی، اػز ٚ یب ثب سٛػٝ ثٝ ػِّٛی وٝ ایٗ دشٚسئیٗ دس آٖ ػبخشٝ ؿذٜ (طٖ سصٚس ثٟص ٔیٍیٓ آ٘تی) ز داؿشٝ ثبؿذٌشٜٚ خٛ٘ی ؿشو

 سا ثذزیشد. ٞبی ٔخشّف دیٍشی ٘مؾ

 
 ػبخشٝ ٔی RNAوٙذ ٚ اص سٚی آٖ  ثٝ ػٙٛاٖ اٍِٛ ػُٕ ٔی DNAٞبی  ػبصی، یىی اص سؿشٝ . دس فشایٙذ دشٚسئیٗٞب دس یٛوبسیٛر ػبصی دشٚسئیٗ -2-3 ؿىُ

 سٛا٘ذ یه دشٚسئیٗ ثبؿذ )سشػٕٝ(. ؿٛد وٝ ٔی دذشیذی ػبخشٝ ٔی ی دّی یه سؿشٝ RNAی  ؿٛد )سٚ٘ٛیؼی(. اص سٚی ایٗ سؿشٝ

ی  ّبیی کِ از چٌذ رضتِ ثٌبثرایي پرٍتئیي ضَد. پپتیذی سبختِ هی ی پلی یک رضتِکِ از رٍی ّر شى، تٌْب  کٌیذ ًکتِ: دقت

 اًذ. در ٍاقغ از رٍی چٌذ شى ثِ ٍجَد آهذُاًذ،  پپتیذی سبختِ ضذُ پلی

ّب  الجتِ ثؼضی از آًسین ّبی پرٍتئیٌی کِ از رٍی شى ضًَذ. سبختِ ًوی DNAّب ٍ لیپیذّب از رٍی  ًکتِ: کرثَّیذرات

 ّب ٍ لیپیذّب هطبرکت هی کٌٌذ. رهس هی ضًَذ، در سبختي کرثَّیذرات

ٞبیی اص  ٞب یٝ لسٕت طٖوشٚٔٛصْٚ ٞضاساٖ طٖ ٚجٛد داسٜ.  یٓ: سٚی ٞشٔیٍپس اٌٝ ثخٛایٓ یٝ جٛس دیٍٝ ایٗ لصٝ سٚ تؼشیف وٙیٓ 

تئیٗ سبختٝ اص سٚی ٞش طٖ یب چٙذتب طٖ ثب ٞٓ، یه پشٚٞب ٞستٗ وٝ خٛدضٖٛ اص تؼذاد ٚ تشتیت ٔتفبٚتی ٘ٛوّئٛتیذ تطىیُ ضذٖ.  وشٚٔٛصْٚ

استفبدٜ ٔیطٝ. ٔثبَ ثض٘ٓ؟! فشض وٙیذ یٝ دفتش داسیذ وٝ تٛی  ٔیطٝ؛ ایٗ پشٚتئیٗ ػضیض!! ٞٓ ثؼذ اص سبختٝ ضذٖ دس جبیی وٝ ثٟص ٘یبص ٞست
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ای وٝ عشح تٛش ٞست ٔیطٝ یٝ طٖ!! سبختٕٛ٘ی ٞٓ  اش یٝ عشحِ سبختٕٛ٘ٝ! وُ ایٗ دفتش سٚ یٝ وشٚٔٛصْٚ دس ٘ظش ثٍیشیذ. ٞش صفحٝ ٞش صفحٝ

 خذایی؟!تش  ٞب ٞستٗ! اص ایٗ سبدٜ ٞب سبختٝ ٔیطٝ دس ٚالغ ٕٖٞٛ پشٚتئیٗ وٝ اص سٚی ایٗ عشح

دٛػز، ٞؼشٝ ٘ذاس٘ذ. ثٙبثشایٗ  ادیذسِْ یِٞبی ػغح ثبِغ یب ػَّٛ ٞبی لشٔضِ ٞبی ثذٖ ٔب، ٔب٘ٙذ ٌّجَٛ دا٘یٓ وٝ ثؼضی اص ػَّٛ ٔی

، ای( )سبسٞبی ٔبٞیچٝ ٞب ٞبی ػفیذ، ٔیٖٛ ٞبیی وٝ داسای ٞؼشٝ ٞؼشٙذ، ٔظُ ٌّجَٛ ٞب ٚػٛد ٘ذاسد. أب ػَّٛ وشٚٔٛصْٚ ٚ ط٘ی ٞٓ دس آٖ

 تب وشٚٔٛصْٚ سٚ ثب ٕٞٝ ۴۴داسِ ٔب ٞش  ٞبی ٞستٝ ی سَّٛ یؼٙی ٕٞٝ) خٛد داس٘ذ ی ٞب سا دس ٞؼشٝ ٞبی ثذٖ، سٕبٔی طٖ ٚ اوظش ػَّٛ ٞب ٘ٛسٖٚ

ؿجیٝ ثٝ ٞٓ اػز ٚ اص ایٗ ٘ظش ٍٕٞی ٔـبثٝ  داس ٔب وبٔالً ٞبی ٞؼشٝ . یؼٙی ٔحشٛای ط٘یِ سٕبْ ػَّٛ(ٞبیی وٝ سٚضٖٛ ٞست داسٖ! ی طٖ

ٔخشّف ٞبی  كٛسر دِیُ ایٗ ٕٞٝ اخشالف دس ؿىُ ٚ وبس ػَّٛ ػَّٛ سخٕی ٞؼشٙذ وٝ فشد اص آٖ ثٝ ٚػٛد آٔذٜ اػز. دس ایٗ

 چیؼز؟

 ٞبی ػَّٛ ٞبیی ٔشفبٚر ثب دشٚسئیٗ ٞب سٚ٘ٛیؼی ٚ سشػٕٝ ؿذٜ ٚ دشٚسئیٗ ػّز ایٗ اػز وٝ دس ٞش ٘ٛع ػَّٛ سٟٙب ثؼضی اص طٖ

ٔال٘یٗ دس ایٗ  ٌشدد ٚ ػجت ػبخشٝ ؿذٖ سٚؿٗ )ثیبٖ( ٔی ٞبی دٛػز ؿٛد. ٔظالً طٖ ٔال٘یٗ دس ػَّٛ ٞب ػبخشٝ ٔی ٞبی دیٍش دس آٖ

  ؿٛد. ٞب ػبخشٝ ٕ٘ی ٞبی اػشخٛا٘ی خبٔٛؽ اػز ٚ ثٙبثشایٗ ٔال٘یٙی ٞٓ دس اػشخٛاٖ دس ػَّٛ ؿٛد. أب ایٗ طٖ ثبفز ٔی

 للاَ

دس ٘ظش ثٍیشیذ.  ٌٛؽ سا ی الِٝحبِز كفشی ٔب٘ٙذ  فٟٕیذٜ ثبضیٗ دیٍٝ یبد ٌشفتٗ ٔفْٟٛ اُِ وبسی ٘ذاسٜ! طٖ فٟٕیذیٗ چیٝ؟! اٌٝ

ی ٌٛؽ چؼجیذٜ داس٘ذ. ٞش دٚی ایٗ حبالر ٔشثٛط  ی ٌٛؽ آصاد داس٘ذ ٚ ٌشٚٞی وٝ الِٝ ا٘ذ: ٌشٚٞی وٝ الِٝ افشاد اص ایٗ ٘ظش دٚ دػشٝ

حبالر ٔخشّفی (. ثٝ چٙیٗ دیٍٝ! یب چسجیذٜ صستٞ آصادیب ٞب ٔشفبٚر اػز ) أب ؿىُ آٖ(، ی ٌٛش حبِت الِٝیؼٙی ثٝ یه كفز اػز )

 .ؿٛد ٌفشٝ ٔی 1للِاَكفز ٞؼشٙذ،  یکوٝ ٔشثٛط ثٝ 

ای، آثی، ػجض ٚ ٞش  ٞبی ٔشفبٚسی ٞؼشٙذ؛ لٟٜٛ ٔخشّف داسای سً٘ چـٓ افشادِ :ی دسن ثٟتش ثٝ ایٗ ٔثبَ تٛجٝ وٙیٗثشاحبال 

 ٓ( ٔیـچـ سً٘ )یؼٙی وٝ ثشای یه كفز ذـٞؼشٙ حبالر ٔخشّفی ٞب، سً٘ ایٗ سٕبٔی ٛد داسد.ـٚػ ٓـچـ وٝ ثشای سً٘ دیٍشی

ػب وٝ كفبر اص  اُِِ سً٘ آثی اػز. اص آٖ ،ای چـٓ ٞب اُِِ یىذیٍش٘ذ. ٔظالً سً٘ لٟٜٛ ٌٛییٓ وٝ ایٗ سً٘ ثشٚص وٙٙذ. ثٙبثشایٗ ٔی ذـسٛا٘ٙ

 سً٘ آثی چـٓ اػز. ای چـٓ، اُِِ طِٖ سً٘ لٟٜٛ سا ثٝ ایٗ ؿىُ ٘ٛؿز: طِٖ ی لجُ سٛاٖ ػّٕٝ ؿٛ٘ذ، ٔی ٞب حبكُ ٔی سٚی طٖ

یٝ ٞبی ٕٞشب اص ٘ظش ا٘ذاصٜ ٚ ؿىُ ؿج . وشٚٔٛصْٚاػز سػیذٜ اسص ٕٞشب یىی اص دذس ٚ دیٍشی اص ٔبدس ثٝ وشٚٔٛصْٚ اص ٞش ػفز

 (.2-2 ٕٞبٖ كفز سٚی وشٚٔٛصْٚ ٕٞشب اػز )ؿىُ ، ٔـبثٝ ٔحُ طِٖٞب یه كفز سٚی یىی اص آٖ ثٝ یىذیٍش٘ذ ٚ ٔحُ طِٖ

طِٖ  وٝ ٔحُ ایٗ اػز. ثب سػیذٜ اسص چـٓ ثٝ فشص٘ذؿبٖ ثٝ آثی سً٘ ای چـٓ ٚ اص ٔبدس اُِ سً٘ لٟٜٛ وٙیذ اص دذس اُِ سلٛس

سٛا٘ذ اِّی  وشٚٔٛصْٚ ٔی ٞشسا داس٘ذ. ثٙبثشایٗ  خٛد وذاْ اُِِ ٔشثٛط ثٝ ٔبدس یىؼبٖ اػز، أب ٞش ٚ دذس سً٘ چـٓ، سٚی وشٚٔٛصْٚ

 تٛ٘ٗ ٔتفبٚت ثبضٗ؛ ٞیچ اججبسی دس وبس ٘یست! تٛ٘ٗ ضجیٝ ٞٓ ثبضٗ ٞٓ ٔی یؼٙی ٞٓ ٔی .ثبؿذ ٕٞشبیؾ داؿشٝ وشٚٔٛصْٚ ٔشفبٚر ثب اُِِ

                                                      

1- allele 
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ٞب اُِ  اص وشٚٔٛصْٚ یىی« ة»ای چـٓ ٞؼشٙذ. أب دس ؿىُ  ٞٓ وشٚٔٛصْٚ دذسی ٚ ٞٓ وشٚٔٛصْٚ ٔبدسی، داسای اُِ سً٘ لٟٜٛ« اِف»دس ؿىُ  -2-2 ؿىُ

 ای ٚ وشٚٔٛصْٚ ٕٞشبی آٖ، اُِ سً٘ آثی چـٓ سا داساػز. سً٘ لٟٜٛ

 َای غالة ي مغلًب الل

دٞذ  ٞب ٕٔىٗ اػز ثٝ عٛس وبُٔ خٛد سا ثشٚص آٖ اص سػٙذ، یىی یىذیٍش ٔی اُِِ ٔشثٛط ثٝ یه كفز، دغ اص ِمبح ثٝ ٚلشی دٚ

ؿٛد،  ٕ٘ی شد دیذٜـف سا وٝ دس ٚ اِّی غالةیبثذ  ٔی عٛس وبُٔ ثشٚص كٛسر اِّی سا وٝ ثٝ ایٗ شد ٔـبٞذٜ ٘ـٛد. دسـف ٚ دیٍشی اكالً دس

 ٌٛؽِ ی الِٝ ٚاِذیٗ ٚ اُِِ اص سا اص یىی آصاد ٌٛؽِ ی الِٝ ٌٛؽ سا ثٝ یبد ثیبٚسیذ. اٌش فشدی اُِِ ی ٘بٔیٓ. ٔظبَِ حبِز الِٝ ٔی هغلَب

 ؿٛد. دس ٔی فشد دیذٜ ایٗ آصاد دس ٌٛؽ ی ثٛد؛ یؼٙی الِٝ آصاد خٛاٞذ ٛؽی ٌ الِٝ یظبٞش داسا دسثجشد،  اسص چؼجیذٜ سا اص دیٍشی ثٝ

ثٛدٖ  ای چـٓ، لٟٜٛ ٔظبَ سً٘ چؼجیذٜ، ٔغّٛة اػز. یب دس ٌٛؽ ی آصاد، غبِت ٚ اُِِ الِٝ ٌٛؽ ی ٌٛییٓ اُِِ الِٝ كٛسر ٔی ایٗ

 سا داؿشٝ ٓـای ٚ سً٘ آثی چـ ٜٛـٞش دٚ اُِِ سً٘ لٟ شدیـٔغّٛة اػز. ثٝ ػجبسر دیٍش اٌش ف ،ٛدٖ آٖـغبِت ٚ آثی ث ،ٓـچـ سًِ٘

دس وُ اُِ غبِت صٚسش اص اُِ ٔغّٛة ثیص تشٜ ٚ اٌٝ ثب ٞٓ  ثٛد. ای سً٘ خٛاٞذ دٞذ ٚ داسای چـٓ لٟٜٛ ٔی ثبؿذ، سً٘ لٟٜٛ ای سا ثشٚص

 ٖ، صذاتٓ دس ٘یبد!!ثچٝ جٛ تجب ذا٘ٝ ٔیض٘ٝ تٛ سش اُِ ٔغّٛة ٚ ٔیٍٝ ثطیٗ سشِٔستج ثسیبس جبیی ثبضٗ، اُِ غبِت عی یه حشوت

ٞبی ٔغّٛة اص حشٚف وٛچه  ٞبی غبِت اص حشٚف ثضسي اٍّ٘یؼی ٚ ثشای ٕ٘بیؾ اُِ دس ػّٓ ط٘شیه ثشای ٘ـبٖ دادٖ اُِ

 دٞیٓ. ٘ـبٖ ٔی bٚ اُِ سً٘ آثی چـٓ )وٝ ٔغّٛة اػز( سا ثب  Bای چـٓ )وٝ غبِت اػز( سا ثب  ؿٛد. ٔظالً اُِ سً٘ لٟٜٛ اػشفبدٜ ٔی

 خالص ي واخالصافراد 

 ٔظالً اػز. (1)ّترٍزیگَس ًاخالصٌٛییٓ ایٗ فشد  ٚلشی فشدی ثشای یه كفز، ٞش دٚ اُِ غبِت ٚ ٔغّٛة سا داؿشٝ ثبؿذ، ٔی

ٓ(، ٘بخبِق یب ـش ایٗ كفز )یؼٙی سً٘ چــٓ سا داؿشٝ ثبؿذ، اص ٘ظـای ٚ ٞٓ اُِ سً٘ آثی چـ ٜٛـؿخلی وٝ ٞٓ اُِ سً٘ لٟ

 اؿبسٜ آٖ ثٝ اوٖٙٛ ٞٓ دٞٙذ؛ یؼٙی ٔظالً ؿخلی وٝ ٔی سا ٘ـبٖكفز  غالةِ ُؿى فمظ ٘بخبِق، شاداف ثذا٘یٓ ثبیذ ٞششٚصیٍٛع اػز.

شد ثشای آٖ ٘بخبِق اػز سا ثب یه حشف ثضسي ٚ یه ـ. كفشی وٝ ف(ٕٖٞٛ اُِ لٛیٝ!) ای خٛاٞذ ثٛد ٜٛـچـٓ لٟ ؿذ، داسای سًِ٘

 ( دس فشد ٚػٛد داسد.b( ٚ یه اُِ ٔغّٛة )Bیؼٙی یه اُِ غبِت ) Bbدٞٙذ. ثشای ٔظبَ  حشف وٛچه اٍّ٘یؼی ٘ـبٖ ٔی

                                                      

1- heterozygous 
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فشدی ثشای یه كفز، دٚ اُِِ ؿجیٝ ثٝ ٞٓ داؿشٝ ثبؿذ )ٔظالً ٞش دٚ غبِت یب ٞش دٚ ٔغّٛة ثبؿٙذ(. ثٝ ایٗ اػز وٝ  حبِز دیٍش

( BB)غبِت( سا ثب ٞٓ داؿشٝ ثبؿذ )ای چـٓ  یؼٙی اٌش ؿخلی دٚ اُِِ سً٘ لٟٜٛ ٛد.ـؿ ٌفشٝ ٔی (1هَزیگَسَخالص )ّچٙیٗ فشدی 

 اػز. ٞٛٔٛصیٍٛع(، اص ٘ظش سً٘ چـٓ، خبِق یب bbٚ یب اٌش فشدی دٚ اُِِ سً٘ آثی چـٓ )ٔغّٛة( سا ثب ٞٓ داؿشٝ ثبؿذ )

 ٘بخبِق ثٛدِٖ یىی اص كفبر ثٝ ؿىُ صیش ٘ـبٖ داد: خبِق یب  سٛاٖ افشاد سا اص ٘ظش دغ ٔی

  BBخبِق غبِت                  

  Bb٘بخبِق                  

 bbخبِق ٔغّٛة                  

، كفز غبِت سا ای چـٓ سا داس٘ذ( )ٔظالً وؼب٘ی وٝ دٚ اُِ سً٘ لٟٜٛ غبِت ٞؼشٙذ افشادی وٝ ٘ؼجز ثٝ یه كفز، خبِقِ

أب دس افشاد خبِق  .دٞٙذ ص ٔیعٛس وٝ لجالً ٌفشٝ ؿذ، كفز غبِت سا ثشٚ . افشاد ٘بخبِق ٘یض ٕٞبٖای( )سً٘ چـٓ لٟٜٛ دٞٙذ ٘ـبٖ ٔی

چشا؟ چٖٛ فمظ دٚتب اُِِ  .)سً٘ چــٓ آثی( ؿٛد ش ٔیـ، كفز ٔغّٛة ظبٞ)ٔظالً وؼب٘ی وٝ دٚاُِ سً٘ آثی چـٓ سا داس٘ذ( ٔغّٛة

 ٌٛ٘ٝ ٌفز وٝ: سٛاٖ ایٗ چـٓ ٔیدغ دس ٔٛسد سً٘  ثٝ ایٙب صٚس ثٍٝ!! وٝ ٔغّٛة دس ایٗ فشد ٚجٛد داسٜ ٚ دیٍٝ اُِ غبِجی ٘یست

 ای چـٓ لٟٜٛ        BBخبِق غبِت                  

 ای  چـٓ لٟٜٛ         Bb٘بخبِق                  

 چـٓ آثی         bbخبِق ٔغّٛة                  

 شوًتیپ ي فىًتیپ

ٚ  BB ٔظالً فشدی وٝ ثشای سً٘ چـٓ، خبِق غبِت اػز، ط٘ٛسیخِ ؿٛد. ٘بٔیذٜ ٔی 2شًَتیپٞبیی وٝ ٞش فشد داسد،  ٘ٛع اُِ

 داسد. Bb فشدی وٝ ٘بخبِق اػز، ط٘ٛسیخِ

 BBیؼٙی ط٘ٛتیپص ) غبِت اػز سً٘ چـٓ، خبِق ٔظالً فشدی وٝ ثشای ٘بٔیٓ. ٔی 3فٌَتیپكفز سا  ثٝ ٞش ٔشثٛط ظبٞشی ؿىُ

 ای اػز. فٙٛسیخ ایٗ فشد، چـِٓ لٌٟٜٛٛییٓ  ؛ ثٙبثشایٗ ٔیدٞذ ای سا ٘ـبٖ ٔی لٟٜٛ سً٘ (،ٞست

افراد خبلص هغلَة ًکتِ: طجق تَضیحبت ثبال، افراد خبلص غبلت ٍ افراد ًبخبلص، دارای فٌَتیپ یکسبى ّستٌذ. اهب 

 ًَع فٌَتیپ ثرای ایي صفت ٍجَد دارد. 2ًَع شًَتیپ ٍ  3پس در هجوَع  دارًذ. فٌَتیپی هتفبٍت

 
 ( سً٘ چـٓ سٚؿٗ داس٘ذ.bb( سً٘ چـٓ سیشٜ ٚ افشاد خبِق ٔغّٛة )Bb٘بخبِق ) ( BBٚافشاد خبِق غبِت ) -2-6 ؿىُ

 

                                                      
3- homozygous 

1- genotype 
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 ًکتِ: فردی کِ ثرای یک صفت، ًبخبلص است هی تَاًذ ثرای صفت دیگر خبلص ثبضذ.

این تب  شًی در ًظر گرفتِ یک صفت تک در ایي ثخص آى را ثِ ػٌَاىًکتِ: رًگ چطن از جولِ صفبت چٌذشًی است. اهب 

ّبی ثؼذی ّویي فصل ثحث  ذشًی در ثخصـذ. در هَرد صفبت صفبت چٌتر ثبض ّب آسبى ٍ درک آى تر هلوَسّب  هثبل

 خَاّین کرد.

اگز ٍرَد گَدی رٍی چبًِ غبلت ٍ ًجَدى گَدی رٍی چبًِ هغلَة ثبضذ، فزدی کِ دارای یک الل غبلت ٍ یک الل هغلَة است چِ صًَتیپ ٍ  :1 مثال

 فٌَتیپی دارد؟

# ًطبى هی دّین. ثٌبثزایي فزدی کِ دارای یک الل غبلت ٍ یک a# ٍ الل هغلَة را ثب حزف کَچک $هخالً Aالل غبلت را ثب حزف ثشرگ $هخالً  پاسخ:

غبلت است، ضکل غبة غفت در فزد دیذُ هی ضَد. پس در هَرد فٌَتیپ  Aدارد ٍ چَى الل  Aaالل هغلَة است $فزد ًبخبلع#، صًَتیپ 

 د دارای گَدی رٍی چبًِ است.هی گَیین ایي فز

 ت؟اگز تَاًبیی لَلِ کزدى سثبى ثز ػذم تَاًبیی لَلِ کزدى سثبى غبلت ثبضذ، فزدی کِ تَاًبیی اًزبم ایي ػول را دارد دارای چِ صًَتیپی اس :2 مثال

ًطبى هی دّین. ثٌبثزایي کسی  bهغلَة ثَدى ثب ٍ ػذم تَاًبیی لَلِ کزدى سثبى را ثِ دلیل  Bچَى تَاًبیی لَلِ کزدى سثبى غبلت است آى را ثب  پاسخ:

دیگز  دارد ٍ چَى یک الل غبلت ثزای ثزٍس ایي غفت کبفی است هْن ًیست اللِکِ دارای چٌیي تَاًبیی ای است حتوبً یک الل غبلت را 

ثزای ایي فزد هحتول است. اهب ثذٍى در اختیبر داضتي اعالػبت دیگزی ًوی تَاًین ثِ عَر  BB ٍ Bbدٍ صًَتیپ ّز غبلت ثبضذ یب هغلَة! پس 

 .Bbاست یب  BBلغؼی تؼییي کٌین صًَتیپ فزد 

ثب فزؼ ایي کِ ًجَد هَ رٍی ثٌذ هیبًی اًگطت ًسجت ثِ ٍرَد هَ رٍی ثٌذ هیبًی اًگطت هغلَة ثبضذ، چٌذ ًَع صًَتیپ ٍ چٌذ ًَع فٌَتیپ  :3 مثال

 ی یک فزد لبثل اًتظبر است؟ثزا

داضتِ  C$ًجَد هَ#. ّز فزدی ّن ثزای ایي غفت دٍ الل هی تَاًذ داضتِ ثبضذ. اگز فزد دٍ الل  c$ٍرَد هَ# ٍ  Cایي غفت دارای دٍ الل است:  پاسخ:

خَاّذ داضت. پس  ccَتیپ ثبضٌذ صً cٍ اگز ّز دٍ الل اٍ  Ccداضتِ ثبضذ صًَتیپ  cٍ یک الل  Cاست؛ اگز یک الل  CCثبضذ، صًَتیپص 

 .CC ،Cc  ٍccصًَتیپ ّبی لبثل اًتظبر سِ تب ّستٌذ: 

دارًذ چَى دارای حذالل یک الل غبلت ّستٌذ، ضکل غبلت غفت $یؼٌی ٍرَد هَ رٍی ثٌذ هیبًی اًگطت# را  CC  ٍCcافزادی کِ صًَتیپ 

ثٌبثزایي دٍ  # را ثزٍس هی دٌّذ.ًجَد هَل هغلَة غفت $یؼٌی چَى ّز دٍ الل ضبى هغلَة است ضک ccًطبى هی دٌّذ. اهب افزاد ثب صًَتیپ 

 فٌَتیپِ لبثل اًتظبر دٍ تب ّستٌذ: ٍرَد هَ رٍی ثٌذ هیبًی اًگطتبى ٍ ًجَد هَ رٍی ثٌذ  هیبًی اًگطتبى.

 

 ّای هختلف یک صفت ّستٌذ. ّا شکل الل

 افراد ّترٍزیگَت دٍ الل هختلف دارًذ.افراد َّهَزیگَس ترای  یک صفت دٍ الل یکساى ٍ 

  افراد َّهَزیگَس غالة ٍ ّترٍزیگَس، شکل غالة صفت رٍ ًشَى هیذى ٍ افراد َّهَزیگَس هغلَب، شکل هغلَب صفت رٍ.

 آزمایص مىدل

 یادهَى تاشِ کِ ...
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ثش٘ذ. ا٘شمبَ كفبر اص ٚاِذیٗ ثٝ  دس ػب٘ذاسا٘ی وٝ سِٛیذٔظُ ػٙؼی داس٘ذ، فشص٘ذاٖ، كفبر خٛد سا اص دذس ٚ ٔبدس ثٝ اسص ٔی

 سٚاثظ ٞبیی وٝ ا٘ؼبْ داد سٛا٘ؼز ا٘ذ، ثب آصٔبیؾ ٘بٔیذٜ ٘یض وٝ اٚ سا دذس ػّٓ ط٘شیه 1ٌشیٍٛس یٛٞبٖ ٔٙذَ٘بٔیٓ.  ٔی ٍراثتفشص٘ذاٖ سا 

 !!ی جبِت ایٙٝ وٝ ٔٙذَ خٛدش ٞیچ ٚلت ٘فٟٕیذ وٝ پذس ػّٓ ط٘تیه ضذٜ یٝ ٘ىتٝ ٔٛسد ٚساطز وـف وٙذ. ی سا دسٟٕٔ

 وشد؛ صیشا: فشٍ٘ی اػشفبدٜ ٔی ٞبی خٛد اص ٌیبٜ ٘خٛد ٔٙذَ دس آصٔبیؾ

 وٙذ. ٞبی ثؼیبسی سِٛیذ ٔی دٞذ ٚ دا٘ٝ ؿٛد، صٚد ٌُ ٔی ساحشی دشٚسؽ دادٜ ٔی فشٍ٘ی وٛچه اػز، ثٝ ٌیبٜ ٘خٛد -1

ٔظبَ سً٘ ٌّجشي آٖ یب . ثشای )غبِت ٚ ٔغّٛة( دٚ حبِز وبٔالً ٔشفبٚر داس٘ذایٗ ٌیبٜ چٙذ كفز داسد وٝ ٞش وذاْ  -3

 !!ٜیب صفشٜ یب صذ ٕٞیطٝ ٔب ثٟص ٔیٍی صفش ٚ صذ! یؼٙی ٞبی آٖ ٚػٛد ٘ذاسد. اسغٛا٘ی اػز یب ػفیذ ٚ ٞیچ سًِ٘ دیٍشی ثشای ٌّجشي

 تلٌدی گیاُ ٍضعیت گل شکل غالف رًگ غالف شکل داًِ رًگ داًِ رًگ گل 

 ثّٙذ ٌُ ػب٘جی كبف ػجض كبف صسد اسغٛا٘ی غالة حالت

 وٛسبٜ ٌُ ا٘شٟبیی چشٚویذٜ صسد چشٚویذٜ ػجض ػفیذ هغلَبحالت 

 ساحشی ثب یىذیٍش آٔیضؽ داد. سٛاٖ ثٝ فشٍ٘ی سا ٔی ٌیبٞبٖ ٘خٛد -2

الصْ اػز ثخؾ وٛچىی اص ٔجبحض فلُ لجُ سا ٔشٚس دیؾ اص ایٗ وٝ ثحض دس ٔٛسد چٍٍٛ٘ی آصٔبیؾ ٔٙذَ سا آغبص وٙیٓ، 

ثٝ ٞش حبَ ثبیذ ٔی  ٕٖٞٛ جبیی وٝ ٌفتٓ دٚست داسی ثخٖٛ، دٚست ٘ذاسی ٘خٖٛ!!) ا٘ٛاع ِمبحٚ دس سٛضیحِ  -ی  وٙیٓ. دس كفحٝ

ی  سٛاٖ ِمبح سا ثٝ دٚ ٘ٛعِ خٛدِمبحی ٚ دٌشِمبحی سمؼیٓ وشد. دس خٛدِمبحی، ٌبٔز ٘شِ ٞش فشد، ٌبٔز ٔبدٜ ، ٌفشیٓ وٝ ٔی(!خٛ٘ذی

 (.-وٙذ )ؿىُ ی فشد دیٍشی اص ٕٞبٖ ٌٛ٘ٝ ِمبح ٔی شد، ثب ٌبٔز ٔبدٜػبصد. أب دس دٌشِمبحی، ٌبٔز ٘ش یه ف ٕٞبٖ فشد سا ثبسٚس ٔی

 ٔشحّٝ سـىیُ یبفشٝ اػز: 2آصٔبیؾ ٔٙذَ اص  شرح آزهایش:

. اٚ داد ثشسػی لشاسفشٍ٘ی )یؼٙی سً٘ ٌّجشي( سا ٔٛسد  ٞبی خٛد یىی اص كفبر ٌیبٜ ٘خٛد ٔٙذَ دس آصٔبیؾ :1ی  هرحلِ

اٚ ایٗ وبس سا سب  وٙٙذ. خَدلقاحیچٙذ ٘ؼُ  ثشای ٌزاؿز سب سا ثٝ حبَ خٛد ػفیذ اسغٛا٘ی ٚ ٌّجشي ٌّجشي فشٍ٘یِ سؼذادی ٌیبٜ ٘خٛد

ی  غٛا٘ی، فمظ ٌیبٞب٘ی ثب ٌّجشي اسغٛا٘ی ٚ ثب ادأٝاس ی خٛدِمبحیِ ٌیبٞبِٖ ٌّجشي أٝذ دس كٛسرِ ادػبیی ادأٝ داد وٝ ٔغٕئٗ ؿ

دس ٚالغ ٔٙذَ ثب ایٗ وبس ػؼی دس خبِق وشدِٖ  ٌّجشي ػفیذ صادٜ خٛاٞٙذ ؿذ.ی ثب ػفیذ، فمظ ٌیبٞب٘ خٛدِمبحیِ ٌیبٞبِٖ ٌّجشي

 ٞٓ ٘بْ ثٍیشد. سازی خالصی  سٛا٘ذ ٔشحّٝ ط٘ٛسیخ ٚاِذیٗ داؿز. دغ ایٗ ٔشحّٝ ٔی

 

 یه ٌیبٜ وشد. ثٝ ایٗ سشسیت وٝ اػشفبدٜ ی لجُ ثٝ دػز آٚسدٜ ثٛد ی دْٚ اص ٌیبٞب٘ی وٝ دس ٔشحّٝ اٚ دس ٔشحّٝ :2ی  هرحلِ

. ٘شیؼٝ ایٗ ؿذ وٝ سٕبْ ٌیبٞبِٖ حبكُ اص ایٗ آٔیضؽ، (دگرلقاحیوشد ) س ثٝ آٔیضؽػفیذ ٚادا اسغٛا٘ی سا ثب یه ٌیبٜ ٌّجشي ٌّجشي

 االٖ ٔیٍٓ! !!ٔیطٝ ایٗ ٚسظ؟ ٚایسب دیٍٝ پس ٌّجشي سفیذ تىّیفص چی اسغٛا٘ی ؿذ٘ذ. ٌّجشي

                                                      

2- Gregor Johann Mendel 
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زاؿز سب ( سا ثٝ حبَ خٛد ٌاسغٛا٘ی ثٛد وٝ ٌّجشي) 3ی  ٔشحّٝیىی اص ٌیبٞبٖ حبكُ اص  دس ایٗ ٔشحّٝ، ٔٙذَ :3ی  هرحلِ

ٞب )حذٚد  . اٚ ٔـبٞذٜ وشد وٝ دس ثیٗ ٌیبٞبِٖ حبكُ، سؼذادی اص آٖوٙذ خَدلقاحی
1
6

ػفیذ داس٘ذ؛ دس حبِی وٝ خٛدِمبحی سا  ( ٌّجشيِ 

 ٕ٘یبسیٓ!! وٙیٓ ضبخ دس ٚالؼبً وبس ثضسٌی ٔید٘یبی ص٘ذٜ! ایٗ ثیٙٝ آدْ تٛی  ػجت چیضایی ٔی یه ٌیبٜ اسغٛا٘ی ا٘ؼبْ دادٜ ثٛد.

 

 یبد ثٍیشیٗ. ی وٝ ٌفتٓخٛدِمبحی سٚ ثب ٕٞیٗ تشتیجخٛدِمبحی، دٌشِمبحی ٚ ٔجذداً  خیّی ٟٕٔٝ! تشتیت ٔشاحُ آصٔبیص ٔٙذَ

ٔبدس ثٝ اٚ  ثب سٛػٝ ثٝ ایٗ آصٔبیؾ، ٔٙذَ دی ثشد وٝ ٞش كفزِ ٌیبٜ ٘خٛد فشٍ٘ی، سٛػظ دٚ ػبُٔ وٝ یىی اص دذس ٚ دیٍشی اص

چٟبس  اٚ دس ادأٝ ٞب ٞؼشٙذ. ٞب حشف صدٜ ثٛد، ٕٞبٖ طٖ ٞبیی وٝ ٔٙذَ اص آٖ دا٘یٓ ػبُٔ ؿٛد. ٔب اوٖٙٛ ٔی سػذ سؼییٗ ٔی ثٝ اسص ٔی

 ا٘ذ: دس صیش ثیبٖ ؿذٜفشضیٝ سا اسائٝ وشد وٝ 

ٞبیی  ٕٖٞٛ طٖ ثشد. ص ٔبدس ثٝ اسص ٔیٞب سا اص دذس ٚ دیٍشی سا ا ػب٘ذاس ثشای ٞش كفز خٛد، دٚ اُِ داسد وٝ یىی اص آٖٞش  -1

 ٞبی ٕٞتب یىی ثٛد. یبدتٖٛ اٚٔذ؟! وٝ جبٞبضٖٛ سٚی وشٚٔٛصْٚ

ٞبی ٔخشّفی داؿشٝ  سٛا٘ٙذ ؿجیٝ ثٝ ٞٓ ٚ یب ثب یىذیٍش ٔشفبٚر ثبؿٙذ )ٞش طٖ ٔی سٛا٘ذ اُِ ٞبی ٔشثٛط ثٝ ٞش كفز ٔی طٖ -3

 ثبؿذ(.

دٞذ ٚ اُِ دیٍش  عٛس وبُٔ ٘ـبٖ ٔی ٞب خٛد سا ثٝ ٌیش٘ذ، یىی اص آٖ ٔی ٍٞٙبٔی وٝ دٚ اُِ یه طٖ، دس وٙبس یىذیٍش لشاس -2

 (.تشٜ! . اُِ غبِت صٚسش اص اُِ ٔغّٛة ثیصٞب ی غبِت ٚ ٔغّٛثی اُِ ساثغٝوٙذ ) ٞیچ اطشی اص خٛد ظبٞش ٕ٘ی
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 سٚ٘ذ. ػذاٌب٘ٝ ٔیؿٛ٘ذ ٚ ٞش وذاْ ثٝ ٌبٔشی  ٔشثٛط ثٝ یه كفز، ٍٞٙبْ سـىیُ ٌبٔز اص یىذیٍش ػذا ٔی دٚ اُِِ -6

ب ایي تفبٍت کِ هٌذل، س اًجبم دادُ ثَدًذ. ثًی «ًبیت» قجل از اٍ افرادی ّوچَىّبی هٌذل را  ًکتِ: هطبثِ آزهبیص

 ضورد. را در ّر ًسل هی سفیذ ارغَاًی ٍ گلجرگ ىِ گلجرگّبتؼذاد گیب

ثٌبثرایي  ثَد ًٍبضٌبختِ  DNA، ٌَّز اٍکرد. زیرا در زهبى  استفبدُ هی« ػبهل»ی  ، از ٍاشُ«شى»هٌذل ثِ جبی ًکتِ: 

ًطذُ ثَدًذ. ّویي هَضَع ّن ثبػث ضذ کِ ارزش کبر اٍ ثیص از پیص ثِ  هفبّیوی چَى کرٍهَزٍم، شى، الل ٍ ... ًیس تؼریف

 چطن آیذ.

 ّبی هٌذل در ثؼضی ضرایط درست ًیستٌذ. در هَرد ایي هَضَع در اداهِ داًین کِ ثؼضی از فرضیِ ًکتِ: اهرٍزُ هی

 ثحث خَاّین کرد.

 َا قاوًن تفکیک شن

تب لبٖ٘ٛ ٞٓ  ۲تب فشضیٝ ساضی ٘طذ! ایٗ ثٛد وٝ  ۴ٞبی ٔٙذَ ثٛد. ِٚی ثشادس ٔٙذَ وٝ ثٝ  تب ٔٛسدی وٝ ایٗ ثبال ٌفتیٓ فشضیٝ ۴

 ٞب. ثشیٓ ثجیٙیٓ لضیٝ چیٝ؟! ٞب ٚ یىی لبٖ٘ٛ جٛس ضذٖ ٔستمُ طٖ ٞبش!! یىی لبٖ٘ٛ تفىیه طٖ لضیٝ  ٌزاضت تًِٙ

 سٚی وشٚٔٛصْٚ دیٍشی ٚ ٕٞشب ٞبی وشٚٔٛصْٚ اص یىی ٞب سٚی آٖ اص ثبؿذ، یىی داؿشٝ اُِ یه كفز، دٚ ثشای فشدی اٌش ٌفشیٓ

پس دٚتب   سٚ٘ذ. ٔی حبكُ ػَّٛ دٚ اص یىی وذاْ ثٝ ٚ ٞش ػذا ؿذٜ یىذیٍش ٞبی ٕٞشب اص وشٚٔٛصْٚ Iٔیٛص  عیدیٍش اػز )س. ن. (. 

 دٚتب وشٚٔٛصْٚ ٕٞتب لشاس داسٖ ٞٓ اص ٞٓ جذا ٔیطٗ!طِٖ ٔشثٛط ثٝ یٝ صفت وٝ سٚی 

 1ؿىُ ٔیٛص 

٘یض وشٚٔبسیذٞبی خٛاٞشی اص  II، داسای یىی اص دٚ اُِ خٛاٞٙذ ثٛد. دس ٔیٛص Iٞبی حبكُ اص ٔیٛص  ثٙبثشایٗ ٞش وذاْ اص ػَّٛ

 ا٘ذ. ٞب داسای اُِ یىؼبٖ سب اص آٖ ٞٓ ػذا ؿذٜ ٚ دس ٟ٘بیز چٟبس ػَّٛ خٛاٞیٓ داؿز وٝ ٞش دٚ

 2ؿىُ ٔیٛص 

 را اًجبم دّذ )ر. ک. ( II ی قطجی، هیَز آیذ کِ ًخستیي گَیچِ ًکتِ: در زًبى تٌْب زهبًی چْبر سلَل ثِ ٍجَد هی

 َا قاوًن جًر ضدن مستقل شن

ی  سأطیشی ثش آصاد یب چؼجیذٜ ثٛدٖ الِٝ ،ای یب آثی چـٓ . ٔظالً سً٘ لٟٜٛعجك ایٗ لبٖ٘ٛ ٞیچ كفشی اطشی ثش كفز دیٍش ٘ذاسد

ایٗ لبٖ٘ٛ ؿٛ٘ذ. اِجشٝ  ٞبی ٔشثٛط ثٝ ٞش كفز ثذٖٚ سأطیش ثش كفبر دیٍش، اص ٞٓ سفىیه ٚ ثٝ ٘ؼُ ثؼذ ٔٙشمُ ٔی ٌٛؽ ٘ذاسد ٚ اُِ

اٌش دٚ طٖ وٝ ٔشثٛط ثٝ دٚ كفز  –. صیشا ثب سٛػٝ ثٝ ؿىُ ًدارًدلشاس وشٚٔٛصْٚ  یکوٙذ وٝ سٚی  ٞبیی كذق ٔی فمظ دس ٔٛسد طٖ

 سػٙذ. ی حبالر ثب ٞٓ ثٝ اسص ٔی ٔخشّف ٞؼشٙذ، سٚی یه وشٚٔٛصْٚ لشاس داؿشٝ ثبؿٙذ، ٕٞیـٝ ٚ دس ٕٞٝ

 ؿىُ

 ثٛد. خٛاٞذ دسػز ٞب آٖ ٔٛسد دس ٞب طٖ ٔؼشمُ ؿذٖ ػٛس لبٖ٘ٛ ثبؿٙذ، داؿشٝ لشاس ٔخشّف ٞبی وشٚٔٛصْٚ سٚی ٞب طٖ ایٗ اٌش أب

 ؿىُ

 
 تاشِ کِ ... یادهَى
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 ّای هٌذل تِ ترتیة شاهل خَدلقاحی، دگرلقاحی ٍ خَدلقاحی تَد. آزهایش

 ّای یک صفت در تقسین هیَز از ّوذیگِ جذا هیشي ٍ ّر کذٍم تِ یک گاهت جذاگاًِ هیرى. ّا، الل طثق قاًَى تفکیک ژى

  ًسل تعذ تِ ارث هیرسِ.ّای دیگِ تِ  ّا، ّر صفت تِ طَر هستقل از صفت طثق قاًَى جَر شذى هستقل ژى

 آمیسش مًوًَیثریدی

 سٛا٘یٓ ثٝ ط٘ٛسیخ فشص٘ذاٖ دی ثجشیٓ. خٛا٘ذیٓ وٝ عی سمؼیٓ ٔیٛص ٚ سِٛیذ ٌبٔز، دٚ اُِ ٔخشّفِ ثب دا٘ؼشٗ ط٘ٛسیخ ٚاِذیٗ ٔی

ٞب داسای  ٕی اص ٌبٔزٞب(. ثٙبثشایٗ ٘ی ؿٛ٘ذ )لبٖ٘ٛ سفىیه طٖ ای ٔٙشمُ ٔی ٞش كفز اص یىذیٍش ػذا ؿذٜ ٚ ٞش وذاْ ثٝ ٌبٔز ػذاٌب٘ٝ

سا دس ٘ظش ثٍیشیذ وٝ ثشای كفز سً٘ چـٓ، ٘بخبِق اػز )یؼٙی  هردیذ. ثشای ٔظبَ ٕی دیٍش داسای اُِ دیٍش خٛاٞٙذ ؿیه اُِ ٚ ٘ی

 سا خٛاٞٙذ داؿز. bٚ دٚ ٌبٔز دیٍش اُِ  Bداسد(. دغ اص ٔیٛص دس ایٗ فشد، دٚ ٌبٔز اص چٟبس ٌبٔز حبكُ، اُِ  Bbط٘ٛسیخ 

 
 ؿٛ٘ذ ٚ ٞش وذاْ ثٝ یه ػَّٛ ٔی ٞبی ٕٞشب اص ٞٓ ػذا ٔی وشٚٔٛصْٚ Iوشٚٔبسیذٞبی خٛاٞشیِ ٞش وشٚٔٛصْٚ، اُِ ٞبی یىؼبٖ داس٘ذ. دس ٔیٛص  -2-9 ؿىُ

 دٚ ٔـبثٝ اػز. ثٝ ٞب دٚ ٌشد٘ذ. دس ا٘شٟب چٟبس ٌبٔز خٛاٞیٓ داؿز وٝ ط٘ٛسیخ آٖ وشٚٔبسیذٞبی خٛاٞشی ٞٓ اص ٞٓ ػذا ٔی IIسٚ٘ذ. دس ٔیٛص 

 ( دس خٛد داس٘ذ.bیب  Bوٙذ وٝ فمظ یه ٘ٛع اُِ ) ٞبیی سِٛیذ ٔی (، ٌبٔزbbیب  BBوٝ ثشای یه كفز، خبِق اػز ) فشدی

 
 ٔـبثٝ اػز. ثشای آٖ كفز، ٞبیـبٖ ی ٌبٔز ٕٞٝ ثشای یه كفز، ط٘ٛسیخ خبِق داس٘ذ افشادی وٝ -2-11 ؿىُ
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ٞبی  زاثشذا حبِ ثیٙی وشد. حبكُ اص یه آٔیضؽ سا دیؾ ٞبی دٜصا سٛاٖ ط٘ٛسیخِ خٛاٞیٓ ثشسػی وٙیٓ وٝ چٍٛ٘ٝ ٔی حبَ ٔی

 دٞیٓ. سا ٔٛسد ثشسػی لشاس ٔی ٔخشّفی وٝ یه كفز ٔی سٛا٘ذ ثٝ اسص ثشػذ

ثفٟٕیذ وٝ تٛی ٞش حبِت چٝ اتفبلبتی  ش ٘ذاسیٗ، فمظ وبفیٝـصی وشدٖ ٔغبِت ثٝ حفظ ثخص ٘یبصی ایٗ شفتٗـٌ ثشای یبد دٚستبی ٌّٓ

 ی رٞٗ سٚ خٛة اٚٔذْ!! ٘ٝ؟! ی رٞٙتٖٛ ٔیطٝ! ّٔىٝ وٙیٗ وٝ ّٔىٝ ٞب تىشاس ٔی ٞب ٚ تست ثؼذش دیٍٝ ا٘مذس ایٗ حبالت سٚ دس ٔثبَ .ٔیفتٝ

داسای ٞب  ٞبی حبكُ اص آٖ ایٗ سٕبْ ٌبٔزثشای یه كفز ٞؼشٙذ. ثٙبثش AAدٚ داسای ط٘ٛسیخ  ٔبدس ٞش ٚ وٙیذ دذس فشم -1

وٝ  ایٗ ضٕٗ ثٛد. خٛاٞذ AAكفز، لغؼبً  وٙٙذ، ط٘ٛسیخ فشص٘ذ ثشای ایٗ یىذیٍش ِمبح ٞب ثب ٌبٔز ایٗ سب اص ثٛد. اٌش دٚ خٛاٞٙذ Aاُِ 

 داد. خٛاٞٙذ صٚع، فٙٛسیخ غبِت سا ٘ـبٖ فشص٘ذاٖ ایٗ

 
 AA  ;AA × AA                                                                                                  ٘ٛیسیٓ: جٛسی ٔی ایٗ

ٞب  ٌبٔز ایٗ اص سب دٚ كٛسر ِمبحِ سا داس٘ذ. دس a ٞب اُِ آٖ ٞبی ٌبٔز ی ٕٞٝ داؿشٝ ثبؿٙذ، aaدٚ ط٘ٛسیخ  ٔبدس ٞش ٚ دذس اٌش -3

 دٞذ. ثٝ ٚػٛد خٛاٞذ آٔذ وٝ فٙٛسیخ ٔغّٛة سا ثشٚص ٔی aaفشص٘ذی ثب ط٘ٛسیخ 

 
 aa  ;aa × aa                                                                                                        ٘ٛیسیٓ: جٛسی ٔی ایٗ

وٝ ط٘ٛسیخ  آیذ. ٚاِذی ٔی داؿشٝ ثبؿذ، دٚ حبِز دیؾ Aaٚ دیٍشی ط٘ٛسیخ  AAٚاِذیٗ، ط٘ٛسیخ  اص وٝ یىی دس كٛسسی -2

AA ٌبٔز  ٕ٘ی سِٛیذسش  داسد یه ٘ٛع ٌبٔز ثیؾ( وٙذA أب ٚاِذی وٝ ط٘ٛسیخ .)Aa وٙذ  سٛا٘ذ دٚ ٘ٛع ٌبٔز ٔخشّف سِٛیذ داسد ٔی

ذ، ـ( ِمبح وAٙثب ٌبٔز ٚاِذ دیٍش )یؼٙی  A  ٚaایٗ وٝ وذاْ یه اص دٚ ٌبٔز  ثٝ ٞب ثٙب شص٘ذ آٖـ(. ثٙبثشایٗ فA  ٚa)ٌبٔز ٞبی 

 ثٛد. خٛاٞذ فشص٘ذ، غبِتض فٙٛسیخ ـكٛسر ٘ی دٚ ٞش خٛاٞذ داؿز. دس Aaٚ یب  AAط٘ٛسیخ 

 
 Aa + AA  ;Aa × AA                                                                                        ٘ٛیسیٓ: جٛسی ٔی ایٗ
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داؿز. صیشا  خٛاٞذ Aaٞب لغؼبً ط٘ٛسیخ  داؿشٝ ثبؿذ، فشص٘ذ آٖ aaٚ دیٍشی ط٘ٛسیخ  AAاص ٚاِذیٗ، ط٘ٛسیخ  اٌش یىی -6

وشد ٚ اص  خٛاٞذ ( سِٛیذaٞٓ فمظ یه ٘ٛع ٌبٔز )ٌبٔز  aa( ٚ ٚاِذ ثب ط٘ٛسیخ Aسٟٙب یه ٘ٛع ٌبٔز )ٌبٔز  AAٚاِذِ ثب ط٘ٛسیخ 

 ذ.دٞ ٔی آٔیضؽ فٙٛسیخ غبِت سا ٘ـبٖ ایٗ اص فشص٘ذ حبكُ خٛاٞذ ؿذ. Aaٞب، ط٘ٛسیخ ػَّٛ سخٓ  ِمبح آٖ

 

 Aa  ;aa × AA                                                                                                    ٘ٛیسیٓ: جٛسی ٔی ایٗ

دٚ ٘ٛع ٌبٔز  Aaداؿشٝ ثبؿذ، ثشای ٚاِذِ ثب ط٘ٛسیخ  aaٚ دیٍشی ط٘ٛسیخ  Aaٚاِذیٗ ط٘ٛسیخ  اص وٝ یىی كٛسسی دس -5

 ٞب یب ط٘ٛسیخ كٛسر فشص٘ذ آٖ ایٗ داؿز. دس خٛاٞذ ( ٚػٛدaسٟٙب یه ٘ٛع ٌبٔز )ٌبٔز  aa( ٚ ثشای ٚاِذِ ثب ط٘ٛسیخ A  ٚa)ٌبٔز 

Aa  یب ٚaa  سا خٛاٞذ داؿز. دس فشص٘ذ ثب ط٘ٛسیخAa فٙٛسیخ غبِت ٚ دس فشص٘ذ ثب ط٘ٛسیخ ،aaؿذ. خٛاٞذ ، فٙٛسیخ ٔغّٛة ظبٞش 

 

 aa   +Aa  ;aa × Aa                                                                                            ٘ٛیسیٓ: جٛسی ٔی ایٗ

داؿشٝ ثبؿٙذ. دس ایٗ كٛسر ٞش وذاْ دٚ ٘ٛع ٌبٔز  Aaش ٔشثٛط ثٝ صٔب٘ی اػز وٝ ٞش دٚ ٚاِذ، ط٘ٛسیخ ـحبِز آخ -4

 (.A  ٚaخٛاٞٙذ داؿز )ٌبٔز ٞبی 

 ؿٛد: وذاْ ٌبٔز اص دذس ثب وذاْ ٌبٔز اص ٔبدس ِمبح وٙذ، چٙذ حبِز ٔخشّف ایؼبد ٔی ثٙب ثٝ ایٗ وٝ

 وٙذ. خٛاٞذ ؿذ ٚ فٙٛسیخ غبِت ثشٚص ٔی AAثب ٞٓ ِمبح وٙٙذ، ط٘ٛسیخ فشص٘ذ  Aاِف( اٌش دٚ ٌبٔز داسای اُِ 

 
 وٙذ. خٛاٞذ ؿذ ٚ فٙٛسیخ ٔغّٛة ثشٚص ٔی aaثب ٞٓ ِمبح وٙٙذ، ط٘ٛسیخ فشص٘ذ  aة( اٌش دٚ ٌبٔز داسای اُِ 
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خٛاٞذ ؿذ ٚ دس ایٗ حبِز فٙٛسیخ غبِت  Aaِمبح وٙذ، ط٘ٛسیخ فشص٘ذ  aثب ٌبٔز داسای اُِ  Aاٌش ٌبٔز داسای اُِ ح( 

 ؿٛد. ظبٞش ٔی

 

 aa  +Aa  +AA  ;Aa × Aa                                                                                   ٘ٛیسیٓ: جٛسی ٔی ایٗ

 ّبی هحتول ثزای فزسًذاى را ثِ دست آٍریذ. ، صًَتیپBB  ٍbbّبی  اس آهیشش افزادی ثب صًَتیپ :4 مثال

کٌذ. ثٌبثزایي توبم فزسًذاى صًَتیپ  تَلیذ هی bدارد یک ًَع گبهت  bbٍ ٍالذی کِ صًَتیپ  Bدارد فمظ یک ًَع گبهت  BBٍالذی کِ صًَتیپ  پاسخ:

Bb .ًَیسین:                                       آهیشش را ثِ ایي ضکل هی خَاٌّذ داضت                                                Bb =  bb× BB 

 فزسًذاى را ثٌَیسیذ.ّبی لبثل اًتظبر ثزای  دارد آهیشش کزدُ است. صًَتیپ Ggثب فزدی کِ صًَتیپ  Ggفزدی ثب صًَتیپ  :5مثال 

ٍ  GG ،Ggآیذ:  حبلت پیص هی. ثستِ ثِ ایي کِ کذام گبهت اس پذر ثب کذام گبهت اس هبدر لمبح یبثذ سِ G  ٍgکٌذ:  ّز ٍالذ دٍ ًَع گبهت ایزبد هی پاسخ:

ggًَیسین:                     . ایي آهیشش را ثِ ایي غَرت هی                                                        gg  +Gg  +GG  ;Gg × Gg 

دس ایٗ  دٞذ. ٔی آیذ، ٘ـبٖ ی حبِز ٞبیی وٝ ٕٔىٗ اػز دیؾ ٘ظش ٌشفشٗ ٕٞٝ ، ٘شبیغ حبكُ اص یه آٔیضؽ سا ثب دسٔشثغ دب٘ز

ساػز یب چخ  ٞبی ٚاِذ دیٍش سا دس ػٕز ا٘ٛاع ٌبٔزٞبی یىی اص ٚاِذیٗ سا دس ثبالی ػذَٚ ثٝ كٛسر افمی ٚ  ػذَٚ ا٘ٛاع ٌبٔز

ٞبی دذس ٚ ٔبدس )یؼٙی ٕٞبٖ ط٘ٛسیخ  ی ػذَٚ، ط٘ٛسیخ حبكُ اص ِمبح ٌبٔز ٘ٛیؼیٓ. دس ٞش خب٘ٝ ػذَٚ ثٝ كٛسر ػٕٛدی ٔی

 ٔذٜ اػز:آ دس حبِشی وٝ دس ثبال روش ؿذ ثٝ ٕ٘بیؾ 4ؿٛد. دس ایٗ لؼٕز، ٔشثغ دب٘زِ ٔش ثٛط ثٝ ٞش یه اص  ٔی فشص٘ذ( ٘ٛؿشٝ
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ٞب  سٛاٖ ٘ؼجز ایٗ ط٘ٛسیخ وشد، ٔی ثیٙی شص٘ذاٖ سا دیؾٞبی ٕٔىٗ ثشای ف سٛاٖ ط٘ٛسیخ وٝ ٔی ایٗ ثش ثب وٕه ٔشثغ دب٘ز، ػالٜٚ

 AA%( فشص٘ذاٖ، داسای ط٘ٛسیخ 111) ی یبثیٓ وٝ ٕٞٝ ٔی سٛػٝ ثٝ ٔشثغ دب٘زِ ٔشثٛط ثٝ حبِز اَٚ دس . ٔظالً ثبآٚسد دػز سا ٘یض ثٝ

حبِز ؿـٓ  داؿز. دس خٛاٞٙذ  Aa% دیٍش ط٘ٛسیخ AA  ٚ51% فشص٘ذاٖ ط٘ٛسیخ 51ػْٛ  سشسیت دس حبِز ثٝ ٕٞیٗذ. خٛاٞٙذ ؿ

 داس٘ذ. Aa%، ط٘ٛسیخ aa  ٚ51% دیٍش ط٘ٛسیخ AA ،35% فشص٘ذاٖ ط٘ٛسیخ 35

ی آٖ، ط٘ٛسیخِ  ای ثبؿذ، ٞش خب٘ٝ خب٘ٝ چٟبساٌش ػذَٚ دب٘ز 
1
6

ٌش دٚ یب چٙذ خب٘ٝ داسای دٞذ. ا %( اص فشص٘ذاٖ سا ٘ـبٖ ٔی35)یب  

ثبؿٙذ،  Aaٞب سا ثب ٞٓ ػٕغ وشد. ٔظالً اٌش دٚ خب٘ٝ داسای ط٘ٛسیخ  ط٘ٛسیخ ؿجیٝ ثٝ ٞٓ ثبؿٙذ، ثبیذ ٘ؼجز آٖ
1
3

ذاٖ داسای %( فشص51٘) 

1                                                                ایٗ ط٘ٛسیخ خٛاٞٙذ ثٛد:                                                 
3
  ;

3
6
  ;

1
6
  +

1
6

 

دارًذ، یؼٌی اگر در تَلذی یک فرزًذ ثِ دًیب ثیبیذ، آى ًَزاد ثِ احتوبل  AA % فرزًذاى شًَتیپ05گَیین  ًکتِ: ٍقتی هی

 AAّب(، احتوبالً ًیوی از فرزًذاى شًَتیپ  % ایي شًَتیپ را دارد. اهب اگر در تَلذی چٌذ فرزًذ ثِ دًیب ثیبیٌذ )هثالً در خرگَش05

 خَاٌّذ داضت.

کٌذ. ثب استفبدُ اس هزثغ پبًت،  دارد، اسدٍاد هی dd ثب سًی کِ ثزای ّوبى غفت صًَتیپ دارد Dd ، صًَتیپهزدی کِ ثزای غفتی خبظ :6 مثال

  ثیٌی کٌیذ. ّب را پیص صًَتیپ فزسًذاى آى
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ی  ّز خبًِ در حبل ًَیسین. رذٍل هی کٌبر ػوَدی در غَرت را ثِ دیگزی ّبی بهترذٍل ٍ گ ثبالی افمی در غَرت ا ثِر ٍالذیي اس ّبی یکی گبهت پاسخ:

 کٌین. رذٍل، صًَتیپ هحتول ثزای فزسًذاى را یبدداضت هی

 خَاٌّذ داضت. dd" دیگز صًَتیپ Dd  ٍ55ّب صًَتیپ  " فزسًذاى آى55ثب ایي حسبة، 

dd 
1

2
  +Dd 

1

2
  ;dd × Dd 

 

ثیٌی کٌیذ چِ  اًذ ثب یکذیگز آهیشش کٌٌذ، ثب کوک هزثغ پبًت پیص ّب رًگ سیبُ ثذى غبلت است. اگز دٍ هَشِ سیبُ رًگ کِ ّز دٍ ًبخبلع در هَش :7 مثال

 ّب فٌَتیپ غبلت را ًطبى خَاٌّذ داد؟ درغذی اس فزسًذاى آى

عَر کِ هی  ّوبى کٌین. را ثزای ایي دٍ ٍالذ رسن هیپبًت  دارًذ. هزثغ Bbثب تَرِ ثِ غَرت سؤال، ّز دٍ ٍالذ، صًَتیپ  پاسخ:

 دٌّذ. ًطبى هی ّب فٌَتیپ غبلت را " ساد75ُی رذٍل، الل غبلت ٍرَد دارد. ثٌبثزایي  در سِ خبًِ اس چْبر خبًِثیٌیذ، 

bb 
1

4
  +Bb 

1

2
  +BB 

1

4
  ;Bb × Bb 

ثیٌی  ای ًبخبلع اسدٍاد کزدُ است. ثب کوک هزثغ پبًت پیص چطن لَُْ ای خبلع است ثب دختزی پسزی کِ هبدرش چطن آثی ٍ پذرش چطن لَُْ :8 مثال

 ّب چطن آثی ضَد؟ کٌیذ چٌذ درغذ احتوبل دارد فزسًذ آى

کٌین.  ّبی هحتول ثزای ایي پسز را ثِ دست آٍرین.  پس هزثغ پبًت را ثزای پذر ٍ هبدر اٍ رسن هی اثتذا ثبیذ صًَتیپ پاسخ:

 است. bbٍ صًَتیپ هبدر  BBصًَتیپ پذر 

 Bbاست.  Bbگیزین صًَتیپ ایي پسز لغؼبً  ًتیزِ هی
1

1
  ;bb × BB 

ثبر هزثغ پبًت را ثزای ایي دختز ٍ  دارد، اسدٍاد کزدُ است. ثِ ایي تزتیت ایي Bbسؤال ایي پسز ثب دختزی کِ صًَتیپ غَرت حبل ثب تَرِ ثِ 

 ضًَذ. هی ّب چطن آثی پسز رسن هی کٌین تب ثجیٌین چٌذ درغذ اس فزسًذاى آى

"، فزسًذِ ایي 55دّذ. ثٌبثزایي ثِ احتوبل  کِ هزثَط ثِ چطن آثی است را ًطبى هی bbی رذٍل، صًَتیپ  یکی اس چْبر خبًِ

 رًگ خَاّذ ضذ. سٍد دارای چطن آثی

bb 
1

4
  +Bb 

1

2
  +BB 

1

4
  ;Bb × Bb 

 آمیسش آزمًن

ػیبٜ ثٝ ؿٕب ثذٞٙذ ٚ اص ؿٕب  اٌش یه خشٌٛؽحبَ ای ٔغّٛة اػز.  لٟٜٛ ثذٖ غبِت ٚ سً٘ ػیبٜ ٞب، سً٘ دس خشٌٛؽ

 دٞیذ؟ ٔی ثخٛاٞٙذ ط٘ٛسیخ سً٘ ثذٖ آٖ سا ٔـخق وٙیذ، چٍٛ٘ٝ ایٗ وبس سا ا٘ؼبْ

دا٘یٓ فشدی وٝ فٙٛسیخ ٔغّٛة سا  وٙیٓ، وبس ػبدٜ ثٛد. صیشا ٔی ای سا سؼییٗ خٛاػشٙذ ط٘ٛسیخ یه خشٌٛؽ لٟٜٛ اٌش اص ٔب ٔی

شٌٛؿی وٝ فٙٛسیخ غبِت سا ـػؤاَ اػز. خ شٌٛؽ ػیبٜ ٔٛسدـ. أب دس ثبال ط٘ٛسیخ خbbذ دٚ اُِ ٔغّٛة داسد؛ یؼٙی ـدٞ ثشٚص ٔی

ثشای دی ثشدٖ ثٝ ایٗ وٝ خشٌٛؽ ٔٛسد ٘ظش ٔب خبِق اػز یب ( ثبؿذ. Bb( یب ٘بخبِق )BBسٛا٘ذ خبِق ) ، ٔیدٞذ بٖ ٔیـ٘ـ

دٞیٓ  ٔی ای آٔیضؽ عی آٔیضؽ آصٖٔٛ، ٔب خشٌٛؽ ػیبِٜ ٔٛسد ٘ظش سا ثب یه خشٌٛؽ لٟٜٛ وٙیٓ. ٘بخبِق، اص آٔیضؽ آصٖٔٛ اػشفبدٜ ٔی

داؿشٝ ثبؿذ، سٕبْ فشص٘ذاٖ حبكُ اص آٔیضؽ آٖ  BBاػز(. اٌش خشٌٛؽ ػیبٜ ٔب ط٘ٛسیخ  bbای  دا٘یٓ ط٘ٛسیخ خشٌٛؽ لٟٜٛ )صیشا ٔی

 ای، ػیبٜ خٛاٞٙذ ؿذ. ثب خشٌٛؽ لٟٜٛ
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ای، ػیبٜ  سٚد ٘یٕی اص فشص٘ذاٖ حبكُ اص آٔیضؽ آٖ ثب خشٌٛؽ لٟٜٛ داؿشٝ ثبؿذ، ا٘شظبس ٔی Bbاٌش ٞٓ خشٌٛؽ ػیبٜ ط٘ٛسیخ 

 دٞٙذ. ای سا ثشٚص ٔی ؿٛ٘ذ ٚ ٘یٕی دیٍش سً٘ لٟٜٛ ٔی

 
گلجزگ گیبُ ًخَد فزًگی دارای دٍ رًگ گلجزگ ارغَاًی ٍ سفیذ است $رًگ ارغَاًی غبلت است#. اگز در آهیشش آسهَى، ًیوی اس فزسًذاى  :9 مثال

 ارغَاًی ٍ ًیوی گلجزگ سفیذ داضتِ ثبضٌذ، صًَتیپ گیبُ ارغَاًیِ هَرد ًظز را تؼییي کٌیذ.

کِ ثفْوین ایي گیبُ دلیمبً کذام صًَتیپ را دارد، آى را ثب یک  داضتِ ثبضذ. ثزای ایي Aaیب  AAتَاًذ صًَتیپ  گیبّی کِ گلجزگ ارغَاًی دارد هی پاسخ:

ارغَاًی  ّب گلجزگ داضتِ ثبضذ، توبم سادُ AAارغَاًی صًَتیپ  دّین. اگز گیبُ گلجزگ داًین آهیشش هی صًَتیپص را هی# کِ aaسفیذ $ گیبُ گلجزگ

 خَاٌّذ ضذ.

 

 

 

ر کِ د ضًَذ. ثب تَرِ ثِ ایي سفیذ هی ارغَاًی ٍ ًیوی گلجزگ ّب گلجزگ ثبضذ، احتوبالً ًیوی اس سادُ Aaارغَاًی دارای صًَتیپ  اهب اگز گیبُ گلجزگ

داضتِ  Aaارغَاًی هَرد ًظز، صًَتیپ  گیزین کِ گیبُ گلجزگ ی آهیشش ثِ ّویي غَرت گشارش ضذُ است، ًتیزِ هی غَرت سؤال ّن ًتیزِ

 است.

 

 

 

 

 َیثریدی آمیسش دی

ٚ یبد  ٞب سٚ تٛحِ تٛح ثخٖٛ جبیی وٝ ٌفتیٓ سٚ خٛة یبد ٍ٘شفتی ثٟتشٜ وٝ ایٗ ثخص سٚ ضشٚع ٘ىٙی! اَٚ لجّی دٚستب٘ٝ اٌٝ تب ایٗ

 عٛس كفز ثٝ دٚ سا ثشای آٔیضؽ یه اص حبكُ ٞبی صادٜ خٛاٞیٓ ط٘ٛسیخ لؼٕز ٔی دس ایٗ ثٍیش ثؼذ ثیب ثضٖ تٛ ٌٛشِ ٔغبِت ایٗ لسٕت!!

 داؿز: خٛاٞذ كٛسر دٚ حبِز ٚػٛد ایٗ دسوٙیٓ.  ٕٞضٔبٖ ثشسػی

سػٙذ.  ٔی اسص ٞٓ ثٝ ثب كفز ٕٞٛاسٜ دٚ ایٗ حبِز ایٗ دس. ثبؿٙذ داؿشٝ لشاس وشٚٔٛصْٚ یه سٚی یؼٙی ثبؿٙذ، دیٛػشٝ كفز دٚ -1

 ؿٛ٘ذ. ٔی ٔٙشمُ ثؼذ ٘ؼُ ٞٓ ثٝ ٕٞیـٝ ثب ثبؿٙذ، داؿشٝ لشاس وشٚٔٛصْٚ یه سٚی ٌٛؽ ی الِٝ ثٛدٖ آصاد طٖٚ  چـٓ ای لٟٜٛ سً٘ طٖ اٌش ٔظالً

 ؿىُ           

  

 سٛضیح           
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لشاس داؿشٝ ثبؿٙذ. دس ایٗ حبِز ایٗ دٚ كفز وبٔالً ػذا ٞٓ ٚ ٞبی ٔخشّف  دٚ كفز ٔؼشمُ ثبؿٙذ، یؼٙی سٚی وشٚٔٛصْٚ -3

سػٙذ. ثشای ٔظبَ اٌش طٖ ثّٙذی لذ سٚی یه وشٚٔٛصْٚ ٚ طٖ ٔؼؼذ ثٛدٖ ٔٛی ػش سٚی  اطش ثش یىذیٍش ثٝ ٘ؼُ ثؼذ ثٝ اسص ٔی ثی

 سػٙذ. اسص ٔیعٛس وبٔالً ٔؼشمُ اص كفز دیٍش ثٝ  وشٚٔٛصْٚ دیٍشی لشاس داؿشٝ ثبؿذ، ٞش وذاْ اص ایٗ كفبر ثٝ

 ؿىُ             

  

 سٛضیح            

  

 ٔظبَ             

 اصًل احتماالت

وی اػصبة ٘ذاسٜ! ایٗ ثخص سٚ ٘خٛ٘ٝ!! ِٚی اٌٝ ثؼذاً سفتی سش حُِ ٔسبئُ  وی احتٕبالت ثّذٜ! ٞش وی تٛ سیبضی ادػبش ٔیطٝ! ٞش ٞش

 آآ!! ٍ٘ی ٍ٘فتی! ثخص سٚ ثخٛ٘یٚ خذای ٘ىشدٜ اص پسص ثش ٘یٛٔذی ثبیذ ثیبی تٟٙب ایٗ 

ی أشحبٖ(، ٔشثغ دب٘ز وبسایی چٙذا٘ی ٘ذاسد. ثٝ ٕٞیٗ  ثیٙی ٘شبیغ حبكُ اص یه آٔیضؽ دس صٔبٖ وٛسبٜ )ٔب٘ٙذ ػّؼٝ دس دیؾ

 وٙیٓ. دِیُ ٔؼبئُ ٔشثٛط ثٝ ایٗ ثخؾ سا ثب اػشفبدٜ اص اكَٛ احشٕبالر حُ ٔی

 ؿٛد: آٔذ ثٝ كٛسر صیش ٔحبػجٝ ٔی احشٕبَ ٚلٛع یه دیؾ

احشٕبَ ٚلٛع یه دیؾ آٔذ  
سؼذاد حبِز ٞبی ٔؼبػذ

سؼذاد حبِز ٞبی ٕٔىٗ
 

 ٞبیی وٝ ٔٛسد ٘ظش ٔبػز. ٞبی ٔؼبػذ یؼٙی حبِز حبِز

وٝ ثٝ عٛس اسفبلی یه ٟٔشٜ سا ثش داسیٓ ٚ  ی ػیبٜ، ػفیذ ٚ خبوؼششی ٚػٛد داسد. احشٕبَ ایٗ ای ػٝ ٟٔشٜ فشم وٙیذ دس ویؼٝ

آٖ ٟٔشٜ ػیبٜ ثبؿذ، 
1
2

سش دسٖٚ ویؼٝ ٘ذاسیٓ. أب سؼذاد حبالر  سب اػز؛ صیشا ػٝ ٟٔشٜ ثیؾ 2اػز. دس ایٗ ٔظبَ سؼذاد حبالر ٕٔىٗ  

ی ػیبٜ اص دسٖٚ ویؼٝ  ی ػیبٜ دسٖٚ ویؼٝ ٚػٛد داسد. ثٙبثشایٗ احشٕبَ ثیشٖٚ آٔذٖ ٟٔشٜ اػز؛ صیشا فمظ یه ٟٔشٜ 1ٔؼبػذ 
1
2

خٛاٞذ  

 ثٛد.

 ؿىُ            

ا٘ذاصیٓ  وٙیٓ. ٚلشی یه سبع سا ثٝ ثبال ٔی حشٕبَ آٔذٖ یه ػذد صٚع سا دس ا٘ذاخشٗ یه سبع ٔحبػجٝ ٔیدس ٔظبِی دیٍش، ا

سب اػز. سؼذاد اػذاد صٚػی وٝ ٕٔىٗ اػز دس ثبال  4ٚػٛد داسد. ثٙبثشایٗ سؼذاد حبالر ٕٔىٗ  4سب  1اص اػذاد أىبِٖ آٔذٖ یىی 

آٔذٖ یه ػذد صٚع دس ا٘ذاخشٗ یه سبع  (. ثب ایٗ حؼبة4ٚ  6، 3)سب خٛاٞذ ثٛد  2ا٘ذاخشٗ یه سبع ثٝ دػز ثیبیٙذ، 
2
4

یب ثٝ ػجبسر  

سش  ػبدٜ
1
3

 خٛاٞذ ثٛد. 
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 چمذر است؟ 5تز اس  در ریختي یک تبس، احتوبل آهذى ػذدی کَچک :11 مثال

تز ثبضٌذ؛ یؼٌی اػذاد  کَچک 5ًظز هب ّستٌذ کِ اس  هوکي است. اهب در ایي هخبل، فمظ اػذادی هَرد 6تب  1در ریختي یک تبس ، آهذىِ یکی اس اػذادِ  پاسخ:

در ریختي یک تبس ثبثز است ثب  5تز اس  . ثٌبثزایي چْبر حبلت هسبػذ ٍرَد دارد. ثب تَرِ ثِ فزهَل احتوبل آهذىِ ػذدی کَچک4ٍ  3، 5، 1
4

6
یب  

2

3
 . 

ّبی سجش ٍ آثی  ّوشهبى دٍ هْزُ را اس کیسِ ثیزٍى ثیبٍرین، ثب چِ احتوبلی هْزُ ّبی لزهش، آثی، سجش ٍ سرد دارین. اگز ای چْبر هْزُ ثِ رًگ در کیسِ :11 مثال

 خَاٌّذ ثَد؟

ش ٍ آثی، لزهش اگز دٍ هْزُ را ثِ عَر ّوشهبى اس کیسِ ثیزٍى ثیبٍرین، اهکبى دارد دٍ تب اس ایي رًگ ّب ثِ عَر تػبدفی ثب ّن اس کیسِ خبرد ضًَذ: لزه پاسخ:

حبلت اهکبى پذیز است. اهب حبلتِ هسبػذ ثزای هب حبلتی است کِ هْزُ ی  6سجش، آثی ٍ سرد ٍ یب سجش ٍ سرد. یؼٌی در کل  ٍ سجش، لزهش ٍ سرد، آثی ٍ

ثیزٍى آهذى دٍ هْزُ ی سجش ٍ آثی اس ایي کیسِ . پس عجك فزهَل احتوبل، احتوبل حبلت# 6$یؼٌی تٌْب یکی اس ایي  سجش ٍ آثی ثب ّن خبرد ضًَذ
1

6
 

 است.

ی دیٍش ٘ذاسد.  سٛػظ یه ػىٝ، سأطیشی ثش سٚ یب دـز آٔذٖ ػىٝٝ ثٝ عٛس ٕٞضٔبٖ ثبال ثیٙذاصیٓ، آٔذٖ سٚ یب دـز ٚلشی دٚ ػى

ذ ـآٔ ٘بْ داس٘ذ. احشٕبَ ٚلٛع دٚ دیؾ آهدّای هستقل پیشذ، ـشی ٘ذاؿشٝ ثبؿـذٞبیی وٝ ٚلٛع یىی ثش ٚلٛع دیٍشی سأطیـآٔ چٙیٗ دیؾ

ٞب ثٝ سٟٙبیی. ٔظالً صٔب٘ی وٝ دٚ ػىٝ سا ٕٞضٔبٖ ثب ٞٓ  حبكُ ضشة احشٕبَ ٚلٛع ٞش وذاْ اص آٖعٛس ٕٞضٔبٖ ثشاثش اػز ثب  ٔؼشمُ ثٝ

، احشٕبَ آٔذٖ ٕٞضٔبِٖ دٚ دـز ثشاثش ا٘ذاصیٓ ثبال ٔی
1
6

اػز. صیشا دس ا٘ذاخشٗ ٞش ػىٝ ثٝ سٟٙبیی، احشٕبَ آٔذٖ دـز  
1
3

اػز. دغ  

                                         وٙیٓ: ثٝ ایٗ كٛسر ػُٕ ٔی ی احشٕبَ آٔذٖ دٚ دـز دس ا٘ذاخشٗ یه ػىٝ ثشای ٔحبػجٝ
1
6
  ;

1
3
 × 

1
3

 

وٙیٓ. دس سیخشٗ ٞش سبع احشٕبَ آٔذٖ ػذد  سا دس ا٘ذاخشٗ ٕٞضٔبٖ ػٝ سبع حؼبة ٔی 6دس ٔظبَ دیٍش، احشٕبَ آٔذٖ ػٝ ػذد 

6 ،
1
4
                          دٞیٓ:                   اػز. ثٙبثشایٗ دس سیخشٗ ػٝ سبع ثٝ ایٗ كٛسر ٔحبػجٝ سا ا٘ؼبْ ٔی 

1
314
  ;

1
4
 × 

1
4
 × 

1
4

 

ًکتِ: اگر تطخیص ایي کِ دٍ پیص آهذ هستقل ّستٌذ یب ًِ، ثرایتبى هطکل است هی تَاًذ از رٍضی کِ در زیر ضرح دادُ 

 ضذُ استفبدُ کٌیذ.

 ٞب دس ٞٓ چمذس اػز، ثبیذ احشٕبَ آٖ a ٍ bآٔذ  دیؾٌبٜ خٛاػشیذ حؼبة وٙیذ وٝ احشٕبَ ثشٚص دٚ  ٞش«: یب»ٍ « ٍ»قبًَى 

 جوع ٞب سا ثب ٞٓ سا چمذس اػز، احشٕبَ آٖ b یا aٞبی  ثیٙی وٙیذ وٝ احشٕبَ سخذاد یىی اص حبِز وٙیذ. أب اٌش خٛاػشیذ دیؾ ضرب

 ٞبی صیش سٛػٝ وٙیذ. ثشای دسن ثٟشش ایٗ لبٖ٘ٛ ثٝ ٔظبَ وٙیٓ. ٔی

ّبی لزهش، آثی، سجش ٍ سرد دارین. اگز دٍ هْزُ را یکی پس اس دیگزی اس کیسِ ثیزٍى ثیبٍرین، ثب چِ احتوبلی اٍلی آثی  ثِ رًگای چْبر هْزُ  در کیسِ :12 مثال

 ٍ دٍهی سرد خَاّذ ثَد؟
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اًذ.  اس یکذیگز هستملآهذ  ی دٍم ًخَاّذ داضت ٍ ایي یؼٌی ایي دٍ پیص ی آثی رًگ ثِ ػٌَاى اٍلیي هْزُ، تأحیزی ثز رًگ هْزُ ثیزٍى آهذىِ هْزُ پاسخ:

؛ پس ثِ احتوبل ّب آثی است کٌین. چْبر هْزُ در کیسِ است کِ یکی اس آى ثٌبثزایي اثتذا احتوبل خبرد ضذى هْزُ ی آثی اس کیسِ را حسبة هی
1

4
 

 ضَد.  ی آثی اس کیسِ خبرد هی هْزُ

ی آثی را  تز در کیسِ ًذارین. سیزا هْزُ ی سرد، سِ هْزُ ثیص هْزُ ی سرد را هحبسجِ کٌین. در سهبى خبرد کزدىِ حبل ثبیذ احتوبل ثیزٍى آهذى هْزُ

ی  ی سرد را ثیزٍى ثیبٍرین. ثب ایي تفبسیز، احتوبل خزٍد هْزُ ی ثبلی هبًذُ در کیسِ، هْزُ این. پس ثبیذ اس هیبى سِ هْزُ لجالً اس کیسِ ثیزٍى آٍردُ

سرد 
1

3
 خَاّذ ثَد. 

      :ضَد هی ًْبیی رَاة ثٌبثزایي کزد. ضزة دیگزی ٍلَع احتوبل در را ّب آى اس یک ّز ٍلَع احتوبلِ ثبیذ اًذ، هستمل آهذ پیص دٍ چَى
1

12
 ; 

1

3
 × 

1

4
 

 هی کٌین. ضزة دٍهی سرد خَاّذ ثَد؟ پس دٍ احتوبل را در ّن ٍ سؤال را یک ثبر دیگز ثخَاًیذ! ثب چِ احتوبلی هْزُ ی اٍل آثی«: یب»ٍ « ٍ»لبًَى 

 آهذى چْبر پطت در پزتبة ّوشهبى چْبر سکِ چمذر است؟ احتوبل :13 مثال

سکِ  ّز ثزای پطت آهذىِ احتوبل پس رٍ. یب پطت یب ثبضذ: داضتِ تَاًذ ًوی تز ثیص ًتیزِ دٍ سکِ ّز پزتبة پاسخ:
1

2
 چْبر آهذى احتوبل ی هحبسجِ در است. 

           ثب: ضَد هی ثزاثز ییًْب رَاة غَرت ایي در کٌین. ضزة ّن در را تب چْبر ّز احتوبل ثبیذ سکِ، چْبر پزتبة در پطت
1

16
 ; 

1

2
 × 

1

2
 × 

1

2
 × 

1

2
 

پس ّز چْبر احتوبل  ن پطت ثبضذ.ی ّچْبره ٍ سَهی پطت ٍ دٍهی پطت ٍ احتوبل آهذى چْبر پطت یؼٌی پزتبة اٍل پطت«: یب»ٍ « ٍ»لبًَى 

 هی کٌین. ضزة را در ّن

 رًگ ّبی هختلف است، یک گَی را ثِ عَر تػبدفی ثیزٍى هی کطین. ثب چِ احتوبلی ایي گَی سجش یب آثی است؟گَی ثب  55اس کیسِ ای کِ دارای  :14مثال 

گَی، یک گَی سجش خبرد ضَد  55احتوبل ایي کِ اس هیبى پاسخ: 
1

22
ٍ احتوبل خبرد ضذى یک گَی آثی ًیش  

1

22
است. در غَرت سؤال هی خَاًین ثب چِ  

                                    هی کٌین:                      روغ آثی است؟ پس دٍ احتوبل را ثب ّن یب احتوبلی گَی خبرد ضذُ سجش
1

12
 ; 

2

22
 ; 

1

22
  +

1

22
 

 احتماالت در شوتیکی  محاسثٍ

ؿخلی وٝ وٙذ. ٔظالً  ٞب سا دسیبفز ٔی لجالً ٌفشیٓ وٝ اٌش فشدی ثشای یه كفز، دٚ اُِ داؿشٝ ثبؿذ ٞش ٌبٔز فمظ یىی اص اُِ

ٞبی ایٗ فشد، دٚ  سا داسد.ثٙبثشایٗ ثشای ٌبٔز bٚ یب اُِ  B( دس ٞش ٌبٔز خٛد یب اُِ Bbثشای كفز سً٘ چـٓ ٘بخبِق اػز )

ؿٛد  دس ٞش ٌبٔز ایٗ فشد سا ٔحبػجٝ وٙیٓ وٝ ٔی Bسٛا٘یٓ احشٕبَ ٚػٛد اُِ  (. حبَ ٔیbیب  Bحبِز ٕٔىٗ اػز )ٌبٔز 
1
3

. صیشا اُِ  

 ٚػٛد داسد. B  ٚbٚ دٚ ٘ٛع ٌبٔز اػز  Bٔٛسد ٘ظش ٔب 

 کٌذ؟ تَاًذ ایزبد هی #، حذاکخز چٌذ ًَع گبهتAaBbمل، ًبخبلع است $فزدی کِ ثزای دٍ غفت هست :15 مثال

 ی سیز تَرِ کٌیذ. . ثِ ًکتAB ،Ab ،aB  ٍabِتَاًذ ایزبد کٌذ کِ ػجبرتٌذ اس:  ًَع گبهت هی 4ایي فزد حذاکخز  پاسخ:

تؼذاد صفبت ًبخبلصی است کِ از یکذیگر هستقل ّستٌذ  n؛ کِ n2ّب در یک فرد ثراثر است ثب  تؼذاد اًَاع گبهت ًکتِ:

 )یؼٌی ّر کذام رٍی یک کرٍهَزٍم جذاگبًِ قرار دارًذ(.

 کٌذ؟ ، حذاکخز چٌذ ًَع گبهت تَلیذ هیAaBBCcفزدی ثب صًَتیپ  :16 مثال

، ABCاس:  گبهت ػجبرتٌذ 4ایي  .4؛ یؼٌی 55ضَد  ّب هی ّتزٍسیگَت# ّستٌذ. پس تؼذاد اًَاع گبهتّب ًبخبلع $یب  سِ غفت دارین کِ دٍتب اس آى پاسخ:

ABc ،aBC  ٍaBc. 

رٍی یک کزٍهَسٍم  A  ٍbّبی  کٌذ؟ $ثب فزؼ ایي کِ الل فزدی کِ ثزای دٍ غفتِ پیَستِ، ًبخبلع است، حذاکخز  چٌذ ًَع گبهت ایزبد هی :17 مثال

 ثبضٌذ#.
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 ی سیز تَرِ کٌیذ. ضَد. ثِ ًکتِ ایزبد هی Ab  ٍaBًَع گبهتِ  5در ایي فزد تٌْب  پاسخ:

 ضَد. صفت پیَستِ )رٍی یک کرٍهَزٍم( ّن داضتِ ثبضین، تٌْب دٍ ًَع گبهت ایجبد هی nًکتِ: در یک فرد اگر 

پیَستِ ثبضٌذ $رٍی یک کزٍهَسٍم لزار داضتِ ثبضٌذ#، در ایي فزد حذاکخز چٌذ  A  ٍBّبی  دارد. ثب فزؼ ایي کِ الل AaBbCcفزدی صًَتیپ  :18 مثال

 ضَد؟ ًَع گبهت تَلیذ هی

را  AaBbّبی  گًَِ سؤاالت، ّز چٌذ غفتی کِ پیَستِ ّستٌذ را هبًٌذ یک غفت هستملِ ًبخبلع در ًظز هی گیزین. در ایي هخبل، غفت در ایي پاسخ:

 .ABC ،ABc ،abC  ٍabcًَع گبهت دارین کِ ػجبرتٌذ اس:  55ثب ایي حسبة  گیزین. در ًظز هی ًبخبلع است یک غفت هستملکِ  Ccهبًٌذ 

 حبَ ٔظبِی سا وٝ لجالً ثب وٕه ٔشثغ دب٘ز حُ وشدیٓ ایٗ ثبس اص سٚؽ حؼبة احشٕبالر حُ ٔی ٕ٘بییٓ.

 ّب ثزای ایي غفت خبلع غبلت خَاّذ ضذ؟ سٍری را در ًظز ثگیزیذ کِ ّز دٍ اس ًظز رًگ چطن، ًبخبلع ّستٌذ. ثب چِ احتوبلی فزسًذ آى :19 مثال

خَاستِ ضذُ است. ّز  BBّستٌذ ٍ اس هب احتوبل ثِ دًیب آهذى فزسًذی ثب صًَتیپ  Bbعَر کِ اس سؤال پیذاست ٍالذیي دارای صًَتیپ  ّوبى پاسخ:

 Bثب یکذیگز لمبح کٌٌذ. احتوبل ایزبد گبهت  Bثبیذ دٍ گبهت  BB# تَلیذ کٌٌذ. اهب ثزای ایزبد فزسًذ B  ٍbتَاًٌذ دٍ ًَع گبهت $ کذام اس ٍالذیي هی

ثزای ّز ٍالذ 
1

2
در ّز  Bثبیذ احتوبل ایزبد گبهت ّبی هستمل را ثِ یبد ثیبٍریذ#، آهذ است. چَى ًَع گبهت ّز ٍالذ اس ٍالذ دیگز رذاست $پیص 

                                                                        غَرت: ایي ثِ کزد؛ ضزة زدیگ ٍالذ در B گبهت ایزبد احتوبل ثب را ٍالذ
1

4
  =

1

2
 × 

1

2
 

یؼٌی ثِ احتوبل 
1

4
 خَاٌّذ داضت. BB"#، ایي سٍد فزسًذی ثب صًَتیپ $55 

 bb             کٌین:   ثخَاّین توبم حبالت هَرَد ثزای فزسًذاى را ثِ دست آٍرین ثِ ایي غَرت ػول هیاگز 
1

4
  +Bb 

1

2
  +BB 

1

4
 ; Bb × Bb 

 ثب تَرِ ثِ سؤال ثبال، احتوبل ثِ ٍرَد آهذى فزسًذی ًبخبلع چمذر است؟ :21 مثال

داضتِ ثبضذ. در حبلت  Bbاس هبدر لمبح یبثذ تب فزسًذ صًَتیپ  Bاس پذر ثب گبهت  bهبدر ٍ یب گبهت  bاس پذر ثب گبهت  Bدر ایي غَرت ثبیذ گبهت  پاسخ:

اٍل دٍ احتوبل 
1

2
کٌین کِ حبغل  را در یکذیگز ضزة هی 

1

4
ضَد. در حبلت دٍم ًیش ثبیذ دٍ احتوبل  هی 

1

2
را در ّن ضزة کٌین کِ ثبس ّن  

1

4
ثِ دست  

           کٌین تب ثِ رَاة ًْبیی ثزسین. یؼٌی:                                                       افتذ؛ پس دٍ احتوبل را ثب ّن روغ هی ّب اتفبق هی هختلف دارین کِ فمظ یکی اس آىآیذ. اکٌَى هب دٍ احتوبل  هی
1

2
  =

2

4
  =

1

4
 + 

1

4
 

ثٌبثزایي ثِ احتوبل 
1

2
 خَاٌّذ داضت. Bb"#، ایي سٍد فزسًذی ثب صًَتیپ $55 

 دّذ؟ ّب فٌَتیپ غبلت را ًطبى هی اًذ، ثب چِ احتوبلی فزسًذ آى در اسدٍاد دٍ فزد کِ ّز دٍ ثزای غفتی خبظ ًبخبلع :21 مثال

 aa                                  یپ ٍالذیي ٍ فزسًذاى در ایي آهیشش ثِ ایي غَرت است:            صًَ پاسخ:
1

4
  +Aa 

1

2
 + AA 

1

4
 ; Aa × Aa 

ّستٌذ، فٌَتیپ هغلَة را ثزٍس  aaدٌّذ. اهب فزسًذاًی کِ دارای صًَتیپ  دارًذ، فٌَتیپ غبلت را ًطبى هی AA  ٍAaکِ صًَتیپ  یفزسًذاً

                                          ّب فٌَتیپ غبلت را ًطبى دّذ ثزاثز است ثب:      دٌّذ. پس احتوبل ایٌکِ فزسًذ آى هی
3

4
 ; Aa 

1

2
  +AA 

1

4
 

 ؿٛ٘ذ. وٙیٓ وٝ دس آٖ دٚ كفز ثٝ عٛس ٕٞضٔبٖ ثشسػی ٔی ای سا حُ ٔی حبَ ٕ٘ٛ٘ٝ

 # ٍ ثب فزدی کِ اٍ ّن ثزای ایي دٍ غفت ًبخبلع است اسدٍاد کٌذ، ثب چِ احتوبلی فزسًذ آىAaBbاگز فزدی ثزای دٍ غفت ًبخبلع ثبضذ $ :22 مثال

 ّب ثزای ّز دٍ غفت خبلع هغلَة است؟

دارًذ. ثٌبثزایي ّز یک ثِ احتوبل  Aaکٌین. در هَرد غفت اٍل ّز دٍ ٍالذ صًَتیپ  دٍ غفت را هستمل اس یکذیگز ثزرسی هی :پاسخ
1

2
گبهتی دارای الل  

a  خَاٌّذ داضت. پس ثِ احتوبل
1

4
 aa            ّب ثزای غفت اٍل خبلع هغلَة خَاّذ ثَد. فزسًذ آى 

1

4
 + Aa 

1

2
 + AA 

1

4
 ; Aa× Aa 
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ًتیزِ ثبس ّن ثِ احتوبل  دارًذ. در Bbدر هَرد غفت دٍم ًیش ّز دٍ ٍالذ صًَتیپ 
1

4
 خَاّذ داضت. bbّب صًَتیپ  فزسًذ آى 

bb 
1

4
 + Bb 

1

2
 + BB 

1

4
 ; Bb × Bb 

           هغلَة ثبضذ ثزاثز است ثب:                خبلعثزای غفت دٍم ّن  ٍ هغلَة خبلعوبل ایي کِ فزسًذ ثزای غفت اٍل احت
1

16
  ;

1

4
 × 

1

4
 

آهذ هستمل اس ّن ّستین، ثبیذ احتوبل ّز یک را در احتوبل دیگزی ضزة کٌین $#. ثٌبثزایي ایي سٍد ثِ احتوبل   رب کِ در حبل ثزرسی دٍ پیص اس آى

 خَاٌّذ داضت. aabbفزسًذی ثب صًَتیپ 

در هیبى  $ًَتزکیت# ٍ ثگَییذ چٌذ صًَتیپ رذیذّبی هحتول ثزای فزسًذاى را ثٌَیسیذ  ، توبم صًَتیپAaBbدر آهیشش دٍ فزد ثب صًَتیپ  :23 مثال

 خَرد؟ فزسًذاى ثِ چطن هی

 aa           در هَرد غفت اٍل:       دّین. رب ّن ّز غفت رٍ ثِ عَر رذاگبًِ هَرد ثزرسی لزار هی در ایي پاسخ:
1

4
  +Aa 

1

2
  +AA 

1

4
 ; Aa × Aa 

 bb                                                                                  در هَرد غفت دٍم ّن:      
1

4
  +Bb 

1

2
  +BB 

1

4
 ; Bb × Bb 

ّبی هحتول ػجبرتٌذ اس:  ّبی غفت دٍم در فزسًذاى دیذُ ضًَذ. پس صًَتیپ تَاًٌذ ثب یکی اس صًَتیپ ّبی غفت اٍل هی اس صًَتیپ کذام ّز

AABB ،AABb ،AAbb ،AaBB ،AaBb ،Aabb ،aaBB ،aaBb  ٍaabb. رش صًَتیپ  ثیٌیذ ثِ کِ هی عَر ّوبىAaBb  کِ در

 ّب ًَتزکیت ّستٌذ. ضًَذ، سبیز صًَتیپ ٍالذیي دیذُ هی

 ضَد؟ ّب دیذُ هی چٌذ فٌَتیپ رذیذ در آىّب را در فزسًذاى ثِ دست آٍریذ ٍ ثگَییذ  ثب تَرِ ثِ هخبل لجلی، ًسجت فٌَتیپ :24 الـمث

ًَع فٌَتیپ ٍرَد  4صًَتیپ ثبال، فمظ  9غبلت است. در هیبى  bثز  Bٍ ّن الل  aثز  Aاست؛ سیزا ّن الل  ABصًَتیپ ٍالذیي ثِ غَرت  پاسخ:

 ضَد. فٌَتیپ رذیذ در فزسًذاى دیذُ هی 3عَر کِ پیذاست  . ّوبىAB ،Ab ،aB  ٍabدارد کِ ػجبرتٌذ اس: 

 ثب تَرِ ثِ دٍ هخبل لجلی، احتوبل فٌَتیپی کِ در یک غفت، غبلت ٍ در غفت دیگز هغلَة ثبضذ چمذر است؟ :25 مثال

اس غفبت غبلت ٍ دیگزی هغلَة  ّب یکی اس هب خَاستِ ضذُ است. چَى در آى aBیب  Abّبی  ٍالغ در ایي هخبل احتوبل ایزبد یکی اس فٌَتیپ در پاسخ:

ّب  دٌّذ؛ پس احتوبل ایزبد آى ّبی هحتول را تطکیل هی فٌَتیپ، ًیوی اس کل فٌَتیپاست. ایي دٍ 
1

2
 است. 

 ّبی ثبال احتوبل فٌَتیپی کِ حذالل در یک غفت غبلت ثبضذ چمذر است؟ ثب تَرِ ثِ هخبل :26 مثال

ًظز هب ّستٌذ کِ حذالل یک غفت  ّبیی هذ ثبر فٌَتیپ دّیذ. ایيتَاًیذ ثِ آى پبسخ  راحتی هی اگز فزق ایي هخبل ثب هخبل لجلی را فْویذُ ثبضیذ ثِ پاسخ:

ًتیزِ رَاة ایي هخبل  . درAB ،Ab  ٍaBّب ثبضذ؛ یؼٌی:  غبلت در آى
3

4
 است. 

لزار فٌَتیپ ثزٍس کزدُ ثبضذ، صًَتیپ فزدی کِ هَرد آسهَى  4ضًَذ،  اگز در آهیشش آسهًَی کِ در آى دٍ غفت ثِ عَر ّوشهبى ثزرسی هی :27 مثال

 گزفتِ است را ثٌَیسیذ.

# آهیشش دّین. اگز aabbداًین کِ ثبیذ اٍ را ثب فزدی کِ ثزای ّز دٍغفت هغلَة است $ داًین. اهب هی صًَتیپ فزد هَرد آسهبیص را ًوی پاسخ:

رَاة آسهبیص #، در AABB ،AAbb ،aaBB ٍ aabbّبی  دٌّذُ ثزای ّز دٍ غفت خبلع ثبضذ $یؼٌی یکی اس صًَتیپ صًَتیپ فزد آسهَى

در #، Aabb یب AABb ،aaBb ،AaBBهخالً فمظ یک ًَع فٌَتیپ دیذُ خَاّذ ضذ. اگز یکی اس غفبت خبلع ٍ دیگزی ًبخبلع ثبضذ $ٍ  فمظ

ضَد. ثِ  ًَع فٌَتیپ در ثیي فزسًذاى دیذُ هی 4ثبضذ،  AaBbرَاة آسهبیص دٍ ًَع فٌَتیپ خَاّین داضت. اهب اگز صًَتیپ فزد هَرد آسهبیص 

 aabb                            ي تزتیت:              ای
1

4
  +aaBb 

1

4
  +Aabb 

1

4
  +AaBb 

1

4
 ; aabb× AaBb  

 اًتظبر است. در فزسًذاى لبثل AB ،Ab ،aB  ٍabفٌَتیپ  4عَر کِ هی ثیٌیذ  ّوبى

 :28 مثال

 یيراثتَای  اوًاع تیماری



 ط٘شیه وٙىٛس هازیار خسائی

 

31 

 

سؤاالت دیٍٝ اصش استفبدٜ ثطٝ!  ٔستمُ اصش سؤاَ عشح ثطٝ ٚ ٞٓ دس دَِتٛ٘ٝ ثٝ عٛس  ایٗ ثخص خیّی خیّی ٟٕٔٝ! چٖٛ ٞٓ ٔی

داسای خلٛكیبسی اص ٘ظش غبِجی یب ٔغّٛثی، خبِلی یب ٘بخبِلی  ٞبی ٚساطشی كفبر یب ثیٕبسی ِزت ثجشیذ!! سؼی وٙیذ ثفٕیذ ٚ اص شپس 

 دشداصیٓ. ٞب ٔی ٚ ػٙؼی یب غیشػٙؼی ثٛدٖ ٞؼشٙذ وٝ دس ایٗ لؼٕز ثٝ سٛضیح آٖ

ی  وٙٙذٜ ایؼبد ٞب ٘یض اُِِ ٔٛسد ثیٕبسی ؿذ، دس ٞبی یه كفز ثیبٖ اُِ ٔغّٛثی وٝ ثشای ٚ غبِت ی ٕٞب٘ٙذ ساثغٝ لة یا هغلَب:غا

 سٛا٘ذ ٘ؼجز ثٝ اُِ ػبِٓ یب ػبدی، غبِت یب ٔغّٛة ثبؿذ. ثیٕبسی ٔی

ٚ ٚػٛد  اػز غالةی ثیٕبسی )اُِ ٔؼیٛة( ٘ؼجز ثٝ اُِ ػبِٓ،  وٙٙذٜ ٞب اُِ ایؼبد دس ایٗ ثیٕبسیغبِت: ٞبی  اِف( ثیٕبسی

، AA  ٚAaثٙبثشایٗ افشادی ثب ط٘ٛسیخ  .(تشٜ! چٝ ثذ!! صٚس طٖ ثیٕبس اص سبِٓ ثیص) ؿٛد حشی یه اُِ ٔؼیٛة، ثبػض ایؼبد ثیٕبسی ٔی

 aaا٘ذ، ثبیذ ط٘ٛسیخ  غبِت، ػبِٓ اُِ ػبِٓ اػز(. افشادی وٝ ٘ؼجز ثٝ یه ثیٕبسیِ aٔؼیٛة ٚ  اُِ Aظبٞش )یب فٙٛسیخ( ثیٕبس داس٘ذ )

 ٞب ػبِٓ ثبؿذ(. داؿشٝ ثبؿٙذ )یؼٙی ٞش دٚ اُِ آٖ

 ؿىُ

. یؼٙی اٌش اػز هغلَبی ثیٕبسی ٘ؼجز ثٝ اُِ ػبِٓ یب ػبدی،  وٙٙذٜ ٞبی ٔغّٛة، اُِ ایؼبد دس ثیٕبسیٞبی ٔغّٛة:  ة( ثیٕبسی

، «ة»داؿشٝ ثبؿذ )دس لؼٕز  aaٞٓ داؿشٝ ثبؿذ ثیٕبسی سا ٘ـبٖ ٘خٛاٞذ داد ٚ فشد ثشای ثیٕبس ثٛدٖ ثبیذ ط٘ٛسیخ  فشدی یه اُِ ػبِٓ

A ُِػبِٓ ا a ُِط٘ٛسیخ ثب افشادی ثٙبثشایٗ ٔؼیٛة اػز(. ا AA  ٚAa، ِٓدٞٙذ. ٕ٘ی ٘ـبٖ سا ٘ظش فٙٛسیذی، ثیٕبسی اص ظبٞش ٚ دس ٚ ا٘ذ ػب 

 ؿىُ

 64وشٚٔٛصْٚ داسد. اص ایٗ  64خٛد ی ػَّٛ ٞبی  ا٘ؼبٖ ٔٛػٛدی دیذّٛئیذ اػز وٝ دس ٞؼشٝ جٌس: تِ اتَزٍهی یا ٍاتستِ

ٚ دس  XYػٙؼی اػز. یه ػفز وشٚٔٛصْٚ ػٙؼی دس ٔشداٖ ػفزِ آٖ غیشػٙؼی یب اسٛصْٚ اػز ٚ یه ػفز آٖ  33وشٚٔٛصْٚ، 

٘بٔیٓ.  ٔی اتَزٍهی ٞبی ٞؼشٙذ سا كفبر یب ثیٕبسی غیشػٙؼی ٞبی وشٚٔٛصْٚ سٚی ٞب آٖ وٝ طٖ ٞبیی ثیٕبسی یب كفبر اػز. XXص٘بٖ 

ٍاتستِ یب  جٌس تِ ٍاتستِٞبی  لشاس داس٘ذ، كفبر یب ثیٕبسیٞبی ػٙؼی  ٞب سٚی وشٚٔٛصْٚ ٞبیی وٝ طٖ آٖ ٕٞچٙیٗ كفبر یب ثیٕبسی

 ؿٛ٘ذ. ٘بٔیذٜ ٔی Xتِ 

 ؿىُ وبسیٛسیخ

ؿٛ٘ذ ٚ افشادی  ٘بٔیذٜ ٔی خالص(، AAافشادی وٝ ثشای یه ثیٕبسی غبِت، دٚ اُِ یىؼبٖ داؿشٝ ثبؿٙذ ) خالص یا ًاخالص:

 ٘بْ داس٘ذ. ًاخالص(، Aaٞبیی ٔشفبٚر داؿشٝ ثبؿٙذ ) وٝ اُِ

غبِت، آیذ: اسٛصٚٔی  سٛا٘ٙذ غبِت یب ٔغّٛة ثبؿٙذ. ثٙبثشایٗ چٟبس حبِز دیؾ ٔی ػٙغ ٔی ثٝ ٞبی اسٛصٚٔی یب ٚاثؼشٝ ثیٕبسی

 اسٛصٚٔی ٔغّٛة، ٚاثؼشٝ ثٝ ػٙغ غبِت ٚ ٚاثؼشٝ ثٝ ػٙغ ٔغّٛة.

 ٞبی اسٛصٚٔیِ ق یب ٘بخبِق ثبؿٙذ. ثٙبثشایٗ افشاد داسای ثیٕبسیِسٛا٘ٙذ خب ٞبی اسٛصٚٔی غبِت ٔی ثیٕبسی اتَزٍهی غالة: -1

ٞبی  داس٘ذ. اص ثیٕبسی aaا٘ذ، ط٘ٛسیخ  ٞب ػبِٓ )٘بخبِق( داس٘ذ. وؼب٘ی وٝ ثشای ایٗ ثیٕبسی Aa)خبِق( ٚ یب  AAغبِت، ط٘ٛسیخ 

 سٛاٖ ٞب٘شیٍٙشٖٛ سا ٘بْ ثشد. اسٛصٚٔی غبِت ٔی
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ؿٛ٘ذ وٝ آٖ فشد دٚاُِ ٔؼیٛة سا ثب ٞٓ  ٞبی اسٛصٚٔی ٔغّٛة سٟٙب دس حبِشی دس یه فشد دیذٜ ٔی ثیٕبسی اتَزٍهی هغلَب: -2

ا٘ذ  ٞبی اسٛصٚٔی ٔغّٛة ثؼیبس ٔشٙٛع ؿٛد. ثیٕبسی دیذٜ ٔیثبؿذ. دغ ایٗ ثیٕبسی فمظ دس حبِز خبف  aaداؿشٝ ثبؿذ؛ یؼٙی ط٘ٛسیذؾ 

 ... . ؿىُ ٚ ٞبی لشٔض داػی خٛ٘ی ٚاثؼشٝ ثٝ ٌّجَٛ ه فبیجشٚصیض، وٓبسر ا٘ذ اص: سبالػٕی، صاِی، ػیؼشیٞب ػج وٝ سؼذادی اص آٖ

خٛد سا ثٝ ٘ؼُ ثؼذ ٔٙشمُ  سٛا٘ٙذ طٖ ٔؼیٛة ا٘ذ، أب ٔی اص ٘ظش ظبٞشی ػبِٓ Aaٞبی ٔغّٛة، افشادی ثب ط٘ٛسیخ  دس ثیٕبسی

ٚ  Aٞب دٚ ٘ٛع ٌبٔز  آٖ اص یه وٙٙذ. ٞش ٞٓ اصدٚاع وٙیذ دٚ فشد ٘بلُ ثب ؿٛد. فشم ٔی ٌفشٝ ًاقلافشادی  چٙیٗ دِیُ ثٝ ٕٞیٗ وٙٙذ. ثٝ

a وٙٙذ. اٌش دٚ ٌبٔز  سِٛیذ ٔیa ٙٙذ ط٘ٛسیخ فشص٘ذ ثب یىذیٍش ِمبح وaa ٖؿٛد.  ثیٕبسی ٔیٞب ٔجشال ثٝ  خٛاٞذ ؿذ ٚ دس ٘شیؼٝ فشص٘ذ آ

% 35ثٙبثشایٗ ػؼیت ٘یؼز وٝ ٌبٞی اص دذس ٚ ٔبدسی ػبِٓ، فشص٘ذی ثیٕبس ثٝ د٘یب ثیبیذ. احشٕبَ سِٛذ فشص٘ذی ثیٕبس اص چٙیٗ صٚػی 

 اػز )س.ن.(.

ّب سبلن است ٍ در ظبّر  ی ثیوبری را دارًذ، اهب فٌَتیپ آى ًکتِ: ثٌب ثِ تَضیحبت ثبال، افراد ًبقل، الل ایجبد کٌٌذُ

 ای از ثیوبری ًذارًذ. ًطبًِ

اػز، ٔی سٛا٘یٓ ایٗ دٚ ػٙغ سا  XXٚ دس ص٘بٖ  XYٞبی ػٙؼی دس ٔشداٖ  ػب وٝ وشٚٔٛصْٚ اص آٖجٌس غالة:  تِ ٍاتستِ -3

ؿٛ٘ذ. ص٘بٖ خبِق  ػٙغ غبِت ثٝ دٚ ؿىُ خبِق ٚ ٘بخبِق دیذٜ ٔی ثٝ ٞبی ٚاثؼشٝ عٛس ػذاٌب٘ٝ ثشسػی وٙیٓ. دس ص٘بٖ، ثیٕبسی ثٝ

 سا داس٘ذ ٚ دس ٞش دٚ حبِز فٙٛسیخ ثیٕبس داس٘ذ. ص٘ب٘ی وٝ اص ٘ظش یه ثیٕبسی ٚاثؼشٝ      ٚ ص٘بٖ ٘بخبِق ط٘ٛسیخ     ط٘ٛسیخ 

 داس٘ذ.     ا٘ذ، ط٘ٛسیخ  ػٙغ غبِت، ػبِٓ ثٝ

یه ٔشد ٚػٛد داؿشٝ ثبؿذ، آٖ  Xٚػٛد داسد، اٌش اُِ ثیٕبسی سٚی وشٚٔٛصْٚ  Xوٝ سٟٙب یه وشٚٔٛصْٚ  یٗدِیُ ا دس ٔشداٖ ثٝ

ٚ ٔشد ػبِٓ     ثٛد. ٔشدی وٝ ثیٕبسی ٚاثؼشٝ ثٝ ػٙغ غبِت داسد، ط٘ٛسیخ  ٔشد ثیٕبس اػز ٚ اٌش اُِ ػبِٓ ثبؿذ، ٔشد ػبِٓ خٛاٞذ

 داسد.    ط٘ٛسیخ 

 در کٌبر حرف ّب را ًَیسین ٍ الل ّبی جٌسی فرد را هی ّبی ٍاثستِ ثِ جٌس، کرٍهَزٍم ًکتِ: در ًَضتي شًَتیپ ثیوبری

X دّین. قرار هی 

وٙیٓ. ص٘ب٘ی وٝ  سا ثٝ عٛس ػذاٌب٘ٝ ثشسػی ٔی ٖٞب ٞٓ ٔشداٖ ٚ ص٘ب دس ٔٛسد ایٗ دػشٝ اص ثیٕبسی جٌس هغلَب: تِ ٍاتستِ -4

داس٘ذ.      خٛد ٞؼشٙذ ٚ ط٘ٛسیخ  Xٞبی  ا٘ذ، داسای دٚ اُِ ٔؼیٛة سٚی وشٚٔٛصْٚ ػٙغ ٔغّٛة ثٝ ٔجشال ثٝ یه ثیٕبسی ٚاثؼشٝ

سٛا٘ٙذ اُِ ٔؼیٛة  ٘ذ أب ٘بلُ ثیٕبسی ٞؼشٙذ ٚ ٔیاٌشچٝ فٙٛسیخ ػبِٓ داس     داس٘ذ. ص٘بٖ      یب      ص٘بٖ ػبِٓ ٘یض ط٘ٛسیخ 

 خٛد سا ثٝ ٘ؼُ ثؼذ ا٘شمبَ دٞٙذ.

 (.   داس٘ذ ) ( ٚ ٔشداٖ ػبِٓ وٝ اُِ ػبِٓ   ؿٛد؛ ٔشداٖ ثیٕبس وٝ اُِ ٔؼیٛة داس٘ذ ) دس ٔشداٖ سٟٙب دٚ ط٘ٛسیخ دیذٜ ٔی

 ّبی ٍاثستِ ثِ جٌس هغلَة، هرد ًبقل ٍجَد ًذارد. ًکتِ: در ثیوبری

داس، ٘ـبٍ٘بٖ  سٛاٖ ٕٞٛفیّی، دیؼششٚفی ػضال٘ی دٚؿٗ، وٛسسٍ٘ی، وبْ ؿىبف ػٙغ ٔغّٛة ٔی ثٝ ٚاثؼشٝ ٞبی اص ثیٕبسی

 ٘بؿٙٛایی ٚ ... سا ٘بْ ثشد. -صاِی

وی وٝ ثتٛ٘ٝ سش اص اسشاس  سٚ ٔیطیٗ!! ٞش ثٝ ثبضٝ وٝ ضٕب دس عَٛ ػٕشتٖٛ ثب اٖٚ سٚتشیٗ ٕ٘ٛداسٞبیی  ضبیذ ایٗ ٕ٘ٛداس یىی اص ٟٔٓ

ّی صدیٗ ٛاسدی ثٛد وٝ ثبال ٌفتیٓ. دیٍٝ ٞش ٌُٔص ٔیطٝ! تٛضیح ٕ٘ٛداس ٞٓ ٕٞیٗ دی ثٝ وبِٔثیبسٜ د٘یبی ط٘تیه تب حذٚد صیب ایٗ ٕ٘ٛداس دس

 !وٙیذ خٛدتٖٛ صدیٗ دیٍٝ!! ثجیٙٓ چٝ ٔی ثٝ سشِ



 ط٘شیه وٙىٛس هازیار خسائی

 

32 

 

 

 ٞبی ٘ٛؿشٝ ؿذٜ ٔشثٛط ثٝ افشاد ثیٕبس ٞؼشٙذ. . ط٘ٛسیخا٘ٛاع ثیٕبسی ٞبی ٚساطشی -ٕ٘ٛداس

 

ّب اس ًظز ایي ثیوبری  ِ احتوبلی فزسًذ آىفزدی کِ هجتال ثِ تبالسوی است ثب فزد دیگزی کِ ًبلل ایي ثیوبری است اسدٍاد کزدُ است. ثب چ :29 مثال

 ذ؟سبلن خَاّذ ض

دارد. در افزاد هجتال ثِ  Ccٍ فزد ًبلل، صًَتیپ  ccتبالسوی یک ثیوبری اتَسٍهی هغلَة است. ثٌبثزایي فزد هجتال ثِ ایي ثیوبری، صًَتیپِ  پاسخ:

را  C  ٍcتَاًٌذ دٍ ًَع گبهتِ  #. اهب افزاد ًبلل $چِ سى ٍ چِ هزد# هیcضَد $گبهت  تبالسوی $چِ هزد ٍ چِ سى#، ثیص اس یک ًَع گبهت تَلیذ ًوی

داضتِ ثبضذ کِ در  ccٍ یب  Ccتَاًذ صًَتیپ  # لمبح کٌذ، فزسًذ هیc# ثب گبهت ٍالذ دیگز $یؼٌی گبهت cیب  Cکِ کذام گبهت $ ایزبد کٌٌذ. ثٌب ثِ ایي

 حبلت اٍل، سبلن ٍ در حبلت دٍم، ثیوبر خَاّذ ضذ.

 Cc × cc : P                                                                 ًَیسین:           گًَِ سؤاالت صًَتیپِ ٍالذیي را ثِ ایي ضکل هی در ایي

دارد، ّوِ ی $ ccدر ٍالذی کِ صًَتیپ 
1

1
، Ccخَاٌّذ ثَد. اهب در ٍالذِ ثب صًَتیپ  cّب اس ًَع  # گبهت

1

2
ٍ  Cّب  گبهت 

1

2
هی ضًَذ. ثب  cّب  گبهت 

ّبی هؼیَة تَسظِ ّز کذام اس ٍالذیي را  تَرِ ثِ غَرت سؤال، هب ثبیذ احتوبل ایزبد فزسًذ سبلن را ثِ دست آٍرین. ثٌبثزایي احتوبل ایزبدِ گبهت

" یب 55                                                                                                         ضَد: کٌین کِ حبغل هی در ّن ضزة هی
1

2
  ;

1

2
 × 

1

1
 

ایي سٍد  الف# چِ ًسجتی اس پسزاى است ثب سًی کِ ًبلل ایي ثیوبری است اسدٍاد کزدُ است. دی کِ اس ًظز ثیوبری ّوَفیلی ثیوبرهز :31 مثال

 ضًَذ؟ ّب ثیوبر هی ة# چِ ًسجتی اس دختزاى آى خَاٌّذ ضذ؟ ّوَفیل

است. صًَتیپِ  XHXhٍ سى ًبلل دارای صًَتیپ  XhY، ٍاثستِ ثِ رٌس ٍ هغلَة است. ثٌبثزایي هزدِ ثیوبر دارای صًَتیپ ثیوبری ّوَفیلی پاسخ:

 XHXh × XhY : P                               ًَیسین:                                            هزثَط ثِ ّوَفیلی در ایي سٍد را ثِ ایي غَرت هی

ثیٕبسی ٞبی 
 ٚساطشی

 اسٛصٚٔی

 غبِت

 AA خبِق

 Aa ٘بخبِق

 aa ٔغّٛة

 ٚاثؼشٝ ثٝ ػٙغ

 غبِت

 XAY ٔشد

 صٖ

 XAXA خبِق

 XAXa ٘بخبِق

 ٔغّٛة

 XaY ٔشد

 XaXa صٖ
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ّب  کٌٌذ کِ احتوبل ایزبد ّز کذام اس آى ّبی ٍاثستِ ثِ رٌس، هزداى حتوبً دٍ ًَع گبهت ایزبد هی در ثیوبری
1

2
است. در هزد هجتال ثِ ّوَفیلی، دٍ ًَع  

رب ّن احتوبل ایزبد ّز یک اس  ایي # کِ درXH  ٍXhضَد $ تَاًذ تَلیذ هی آیذ. در سىِ ًبللِ ایي ثیوبری ًیش دٍ ًَع گبهت ثِ ٍرَد هی Xh  ٍYگبهتِ 

ّب  آى
1

2
 است. 

ٍ یک الل  فزسًذ پسز، اگز حتی یک الل هؼیَة را اس هبدر دریبفت کٌذ ثیوبری را ًطبى خَاّذ داد. اهب فزسًذ دختز ثبیذ حتوبً یک الل هؼیَة اس پذر

 هؼیَة اس هبدر ثِ ارث ثجزد تب ثیوبر ضَد.

ّبی هوکي ثزای پذر را در  ایي غَرت است $ثزای ثِ دست آٍردى ایي حبالت، ّز یک اس گبهت ّبی هوکي ثزای فزسًذاى ثِ توبم حبلت

 XhY  +XHY  +XhXh  +XHXh :1Fدّین#:                                                                    ّبی هوکي ثزای هبدر لزار هی همبثل گبهت

ضَد ٍ دیگزی ثیوبریِ  یکی سجت ثزٍس ثیوبری هی # کXHY  ٍXhYِصًَتیپ ثزای پسزاى هَرد اًتظبر است $ثیٌیذ دٍ ًَع  عَر کِ هی الف# ّوبى

فزسًذ را در پی ًذارد. ثٌبثزایي هی گَیین 
1

2
 اس پسزاىِ ایي سٍد، ثیوبر خَاٌّذ ضذ. 

ضَد. ثب ایي تفبسیز  هوکي است کِ یکی سجت ثیوبر ضذى ٍ دیگزی ثبػج سالهتی فزد هی XHXh  ٍXhXhة# ثزای دختزاى ّن دٍ ًَع صًَتیپِ 

یبثین کِ ًیوی $ هی در
1

2
 # اس دختزاى ثیوبر خَاٌّذ ضذ.

 ثب تَرِ ثِ هخبل لجلی، چِ ًسجتی اس فزسًذاى ثیوبر خَاٌّذ ضذ؟ :31 مثال

 ًَیسین $هبًٌذ هخبل لجل#: ثزای پبسخ ثِ ایي سؤال، صًَتیپ ٍالذیي ٍ فزسًذاى را هی پاسخ:

XHXh × XhY : P 

XhY  +XHY  +XhXh  +XHXh :1F 

ثیٌیذ ًیوی $ عَر کِ هی ّوبى
1

2
# ٍ XHXh  ٍXHYدٌّذ $ # اس فزسًذاى فٌَتیپ سبلن را ًطبى هی

1

2
#. XhXh  ٍXhYدیگز ثِ ثیوبری هجتال خَاٌّذ ضذ $ 

 سؤال ًذارد.دلت کٌیذ کِ در ایي سؤال رٌسیت فزسًذاى، تأحیزی ثز رَاة 

کِ در هخبل  حبلی ثبیذ ًسجت فزسًذاى ثیوبر $چِ دختز ٍ چِ پسز# اس کلّ فزسًذاى را حسبة کٌین؛ در»« در ایي است کِ در هخبل »« ٍ »« تفبٍت هخبل 

 ضًَذ. گفتین چِ ًسجتی اس کلّ پسزّب ٍ یب چِ ًسجتی اس کلّ دختزّب ثیوبر هی ثبیذ هی»« 

ّب هجتال ثِ  ثب چِ احتوبلی فزسًذ آىالف# زدی هجتال ثِ تبالسوی ٍ ًبلل سالی ثب سًی کِ ثزای ّز دٍ ثیوبری ًبلل است اسدٍاد کزدُ است. ه :32 مثال

 ّب پسزی سال ٍ ًبلل تبالسوی خَاّذ ضذ؟ ة# ثب چِ احتوبلی فزسًذ آى سالی ٍ ًبلل تبالسوی خَاّذ ضذ؟

ًطبى دّین،  A  ٍaّبی سالی را ثب  ، ٍ اللC  ٍcّبی تبالسوی را ثب  ّبیی اتَسٍهی ٍ هغلَة ّستٌذ. اگز الل تبالسوی ٍ سالی ّز دٍ ثیوبری پاسخ:

 ضَد. ًَضتِ هی CcAa، ٍ صًَتیپِ سًی کِ ًبللِ ّز دٍ ثیوبری است ثِ غَرت ccAaصًَتیپِ هزد هجتال ثِ تبالسوی ٍ ًبلل سالی ثِ غَرت 

 CcAa × ccAa :Pدّین:  هی ثِ ایي غَرت ًوبیص صًَتیپِ ٍالذیي را

عَر  ّب را ثِ ضًَذ#، احتوبل ٍلَعِ ّز یک اس ثیوبری ّب دٍ ثیوبری ثِ عَر ّوشهبى ثزرسی هی گًَِ هسبئل $کِ در آى در ایيتز ضذىِ کبر،  ثزای سبدُ

 گیزین. را در ًظز هی Aa×Aaٍ در هَرد ّوَفیلی،  cc×Ccرذاگبًِ هحبسجِ هی کٌین. یؼٌی در هَرد تبالسوی، 

آٍرین کِ در ًْبیت  ثِ دست هی»« را ثب تَرِ ثِ هخبل  cc×Ccحبغلِ 
1

2
احتوبل ایزبد ثیوبری ٍ  

1

2
فزسًذ سبلنِ . احتوبل سبلن ثَدىِ فزسًذ ٍرَد دارد 

                                                                              حبغل اس ایي اسدٍاد لغؼبً ًبلل خَاّذ ثَد.              
1

2
cc  +

1

2
Cc  ;Cc × cc 

                                                 در هَرد ثیوبری سالی، ًتبیذ ثِ ایي غَرت خَاّذ ثَد:          
1

4
aa  +

1

2
Aa  +

1

4
AA  ;Aa × Aa 

حسبة کٌین. پس احتوبل ًبلل ضذىِ فزسًذ ثزای تبالسوی $خَاّین احتوبل تَلذِ فزسًذی سال ٍ ًبلل تبالسوی را  الف# هب هی
1

2
# را در احتوبل 

اثتالی فزسًذ ثِ سالی $
1

4
                                                  کٌین. حبغل ایي ضزة، رَاة ًْبیی ایي سؤال است: # ضزة هی

1

8
 = 

1

4
 × 

1

2
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ذ $کِ ّز کذام ة# در ایي لسوت ثبیذ احتوبل پسز یب دختز ضذىِ فزسً
1

2
 ضزة کٌین کِ حبغل آى هی« الف»است# را ًیش در احتوبالتِ لسوت  

 ضَد
1

16
  ;

1

2
 × 

1

4
 × 

1

2
 

ّبی اتَسٍهی  کٌین کِ در حبل ثزرسیِ غفبت یب ثیوبری سبیز احتوبالت ضزة هیدر دلت کٌیذ کِ تٌْب سهبًی احتوبل پسز یب دختز ضذىِ فزسًذ را 

آیذ $ثِ هخبل  ّبی هختلف، ثِ دست هی ی احتوبل ٍلَع صًَتیپ ٍاثستِ ثِ رٌس، رٌسیت فزسًذ خَد ثِ خَد عی هحبسجِ ّبی ثبضین. سیزا در ثیوبری

 ثؼذ تَرِ کٌیذ تب هتَرِ ایي ًکتِ ضَیذ#.

ّب دختزی سبلن  فزسًذ آىاست اسدٍاد کزدُ است.ثب چِ احتوبلی ٍ ًبلل ّوَفیلی هزدی ّوَفیل ٍ ًبلل تبالسوی ثب سًی کِ هجتال ثِ تبالسوی  :33 مثال

 خَاّذ ضذ؟

ای اتَسٍهی ٍ هغلَة است. ثٌبثزایي  رٌسِ هغلَة، ٍ تبالسوی ثیوبری ثِ ًَیسین. ّوَفیلی یک ثیوبری ٍاثستِ اثتذا صًَتیپِ ایي سى ٍ هزد را هی پاسخ:

 XHXhcc × XhYCc :P              صًَتیپ ٍالذیي ایي گًَِ است:است.  XHXhccٍ صًَتیپِ ّوسزش،  XhYCcصًَتیپ ایي هزد، 

ی ایي آهیشش  #. ًتیزِ-آٍرین $هبًٌذ هخبل  دست هی را ثِ cc×Ccکٌین. در هَرد تبالسوی، حبغل  ّب رذا اس ّن ثزرسی هی هبًٌذ هخبل لجل، ثیوبری

                                                                                                          ثِ ایي غَرت است:
1

2
cc  +

1

2
Cc  ;cc × Cc 

                                                ػول هی کٌین:»« ثزای ّوَفیلی ًیش هبًٌذ هخبل 
1

4
XhY  +

1

4
XHY  +

1

4
XhXh  +

1

4
XHXh  ;XHXh × XhY 

ثیٌیذ، احتوبل دختز یب پسز ضذىِ فزسًذ، در ٌّگبم حسبةِ  عَر کِ خَدتبى ّن هی هخبل لجل در ایي است کِ در ایي هخبل، ّوبىتفبٍت ایي هخبل ثب 

 ضَد. رٌس، خَد ثِ خَد هحبسجِ هی ثِ احتوبلِ ثیوبری ٍاثستِ

ضزةِ احتوبلِ تَلذ دختزی سبلن اس ًظز ّوَفیلی $ حبغلدر ًتیزِ احتوبل تَلذ دختز سبلن در ایي اسدٍاد، ثزاثز است ثب 
1

4
# در احتوبل تَلذ فزسًذی 

سبلن اس ًظز تبالسوی $
1

2
آیذ:  #؛ کِ ثِ ایي غَرت در هی

1

8
 ; 

1

2
 × 

1

4
 

اگز الل ّبی غبلت رٍی یک  هزدی هجتال ثِ ّوَفیلی ثب سًی کِ ًبلل ّوَفیلی ٍ دیستزٍفی ػضالًی دٍضي است اسدٍاد کزدُ است. :34 مثال

 ثب چِ احتوبلی فزسًذ آى ّب هجتال ثِ دیستزٍفی ػضالًی دٍضي خَاّذ ضذ؟ کزٍهَسٍم ثبضٌذ،

ًبلل ایي دٍ ثیوبری، دارای صًَتیپ  سىِ چَى الل ّبی غبلت رٍی یک کزٍهَسٍم ّستٌذّز دٍ ثیوبری ٍاثستِ ثِ رٌس ٍ هغلَة ّستٌذ.  پاسخ:

  
   

  کِ اس ًظز دٍضي سبلن است، دارای صًَتیپ  ٍ هزد ّوَفیلی  
 است.   

ٍ ّوَفیلی ٍ ًبلل سالی ثب سًی کِ ثزای ّز سِ ثیوبری ًبلل است، اسدٍاد کزدُ است. اگز ایي سى ثبردار ثبضذ ٍ هزدی هجتال ثِ تبالسوی  :35 مثال

 ثذاًین رٌیي اٍ دختز است، ثب چِ احتوبلی ایي دختز ّوَفیل خَاّذ ضذ؟

 پاسخ:

 َای يراثتی تیماری

 سػذ. یؼٙی افشادی وٝ ثٝ ثیٕبسی ٔبدس ثٝ فشص٘ذاٖ ثٝ اسص ٔیٞب اص دذس ٚ  آٖ ٞبیی ٞؼشٙذ وٝ ػبُِٔ ٞبی ٚساطشی، ثیٕبسی ثیٕبسی

دذشیذی وٝ اص سٚی آٖ  ی دّی ا٘ذ. دس اطش ٘مق دس یه طٖ، سؿشٝ ٞبی ٚساطشی ٔجشال ٞؼشٙذ، اُِِ ٔؼیٛة سا اص ٚاِذیٗ خٛد دسیبفز وشدٜ

ؿٛد. ایٗ دشٚسئیِٗ غیشعجیؼی ثب سٛػٝ ثٝ ٘مـی وٝ دس ثذٖ ایفب  ؿٛد ٘بلق اػز ٚ دس ٘شیؼٝ دشٚسئیٙی غیشعجیؼی ػبخشٝ ٔی طٖ ػبخشٝ ٔی

 دشداصیٓ. ٞب ٔی ٞبی ٔخشّفی سا ایؼبد وٙذ وٝ دس ادأٝ ثٝ سٛضیح ثشخی اص آٖ سٛا٘ذ ثیٕبسی وٙذ ٔی ٔی
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ٚػٛد داسد وٝ دس سٚ٘ذ ا٘ؼمبد خٖٛ ثٝ وبس ( VIII)فبوشٛس  8ی  شٛس ا٘ؼمبدی ؿٕبسٜثٝ ٘بْ فبو دشٚسئیٙیدس ثذٖ ا٘ؼبٖ  ّوَفیلی:

ٞؼشٙذ، ایٗ  8ی فبوشٛس ا٘ؼمبدی  ؿٛد. ثٙبثشایٗ افشادی وٝ داسای ٘مق دس طٖ ػبص٘ذٜ ػبخشٝ ٔی DNAآیذ. ایٗ دشٚسئیٗ اص سٚی  ٔی

 خٛا٘یٓ. ٔی 1ّوَفیلیدشٚسئیٗ سا دس ثذٖ خٛد ٘ذاس٘ذ. چٙیٗ افشادی سا ٔجشال ثٝ 

ٚ دس ٘شیؼٝ دس كٛسر ایؼبد  ؿٛد ، خٖٛ ثٝ دسػشی ٔٙؼمذ ٕ٘ی8ٔجشال ثٝ ٕٞٛفیّی، دس اطش ٘جٛدِ فبوشٛس ا٘ؼمبدی دس ثیٕبساٖ 

 دٞذ. ٞبی عٛال٘ی ٔذر سخ ٔی سیضی ٞبی وٛچه، خٖٛ خشاؽ

سیضی ضذیذ ٚ عٛال٘ی ثطٝ، تٟٙب  خٖٛ أب تٛ افشاد ٕٞٛفیُ، ٞشٚلت .صستٔجتالیبٖ ثٝ ٕٞٛفیّی، پیٛ٘ذ وجذ ٞساٜ اسبسی دسٔبٖ 

دس دستشس ٘یست(. أشٚصٜ ایٗ  ٛس ثسیبس صیبدٜ ٚ ثٝ ساحتی ٞٓ)لیٕت ایٗ فبوت سیك فبوتٛس ا٘ؼمبدی ٞطتِ خبِص ٞستتض دسٔب٘ی وٝ ٔؤثشٜ

 (.خبسج اص وتبة دسسی ثٛد!! )ایٗ پبساٌشاف طٝٞبی ٟٔٙذسی ط٘تیه ثٝ صٛست ٔحذٚد تِٛیذ ٔی فبوتٛس اص سٚش

 

سلٛیش ػٕز چخ، خشاؿی سا وٝ سٚی دٛػز یه فشد ٕٞٛفیُ ایؼبد ؿذٜ اػز، ٘ـبٖ ٔی دٞذ. ٕٞبٖ عٛس وٝ ٔی ثیٙیذ خٖٛ سیضی ٌؼششدٜ سش ٚ  -ؿىُ

ساػز، دػز وٛدوی ٔجشال ثٝ ٕٞٛفیّی ٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ اػز وٝ ثٝ ػّز ػذْ سٛا٘بیی دس ا٘ؼمبد خِٖٛ دس حبَ  ػٕز ثیؾ اص حذ ٔؼَٕٛ اػز. دس ؿىُ

 ٔحُ صخٓ، خٖٛ دس حبَ ٘ـز دس ثبفز ٞبی صیش دٛػز اػز. خشٚع اص 

 ٞب ٚاسد خٖٛ ٔی دسكذ اص اوؼیظ٘ی وٝ اص ؿؾ 97دس حبِز عجیؼی، حذٚد  شکل: ّای قرهس داسی خًَی ًاشی از گلثَل کن

اػز، دشٚسئیٙی اػز ٞبی لشٔض ػبی ٌشفشٝ  ٌشدد. ایٗ ِٔٛىَٛ وٝ دسٖٚ ٌّجَٛ حُٕ ٔی ّوَگلَتیيی ِٔٛىِٛی ثٝ ٘بْ  ؿٛد، ثٝ ٚػیّٝ

وٝ دس اطش آٖ، ٌّٕٞٛٛثیٙی وٝ  ی ٌّٕٞٛٛثیٗ داسای ٘مق اػز دس ثؼضی اص افشاد، طٖ ػبص٘ذٜؿٛد.  ٞب ػبخشٝ ٔی ٚ دس ٘شیؼٝ اص سٚی طٖ

ٞبی لشٔض لشاس ٌشفشٝ  ػب وٝ ایٗ ٌّٕٞٛٛثیِٗ غیشعجیؼی، دسٖٚ ٌّجَٛ ؿىُ داسد. اص آٖ ؿٛد عجیؼی ٘یؼز ٚ حبِشی داػی ػبخشٝ ٔی

ٞبی  ٞبی لشٔض ٘یض اص حبِز ٌشد ٚ كبف خٛد خبسع ؿٛ٘ذ ٚ ؿىّی غیشػبدی دیذا وٙٙذ. ایٗ ٌّجَٛ ؿٛد ٌّجَٛ اػز، ػجت ٔی

 ٞب ٚ ٘یض ثٝ یىذیٍش ٔی ی آٖ ٞب ثٝ دیٛاسٜ سٛا٘ٙذ اوؼیظٖ سا ثٝ خٛثی ٔٙشمُ وٙٙذ، دس ٍٞٙبْ ػجٛس اص سي غیشػبدی دس ػیٗ حبَ وٝ ٕ٘ی

ٌفشٝ  3ؿىُ ٞبی لشٔض داػی خٛ٘ی ٘بؿی اص ٌّجَٛ ثٝ ٕٞیٗ دِیُ ثٝ ایٗ ثیٕبسی، وٓ وٙٙذ. ػٌّٛیشی ٔی چؼجٙذ ٚ اص ػشیبٖ عجیؼی خٖٛ

 ؿٛد. ٔی

                                                      

1- hemophilia 

1- sickle cell anemia 
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دس  دس ػٕز چخ سلٛیش ٌّجَٛ ٞبی لشٔض یه فشد عجیؼی سا ٔـبٞذٜ ٔی وٙیذ. دس ایٗ افشاد، ٌّجَٛ ٞب ٌشد ٚ داسای فشٚسفشٍی دس ٔشوض ٞؼشٙذ. أب -1ؿىُ 

ثٝ ؿىُ ػٕز ساػز، ٌّجَٛ ٞبی داػی ؿىّی سا ٔی ثیٙیذ وٝ ٌّٕٞٛٛثیٗ آٖ ٞب وبٔالً غیشعجیؼی اػز. ایٗ ٌّجَٛ ٞبی غیشعجیؼی ػالٜٚ ثش چؼجیذٖ 

 یىذیٍش، ثٝ ػّز ؿىُ غیش ػبدی ؿبٖ ٔؼیش حشوز خٖٛ دس سي سا ٔؼذٚد ٔی وٙٙذ ٚ اثؼبد وٓ خٛ٘ی ٔی ٕ٘بیٙذ. 

 

. ثب ی ٌّٕٞٛٛثیٗ دچبس ٘مق اػز طٖ ػبص٘ذٜ ؿىُ، ٞبی لشٔض داػی خٛ٘ی ٘بؿی اص ٌّجَٛ دس سبالػٕی ٞٓ ٔب٘ٙذ وٓ تاالسوی:

ؿٛد ِٚی ؿىُ عجیؼی ٘ذاسد؛ أب دس  ؿىُ، ٌّٕٞٛٛثیٗ ثٝ سؼذاد عجیؼی سِٛیذ ٔی ٞبی لشٔض داػی خٛ٘ی ٌّجَٛ ایٗ سفبٚر وٝ دس وٓ

 سش اص حبِز عجیؼی اػز. سش ٚ وٛچه سبالػٕی ِٔٛىَٛ ٌّٕٞٛٛثیٗ وٓ

دٞٙذ ٚ افشادی ثب  ثبؿٙذ، ثیٕبسی سا ٘ـبٖ ٔی cc سبالػٕی یه ثیٕبسیِ اسٛصٚٔی ٔغّٛة اػز. ثٙبثشایٗ افشادی وٝ داسای ط٘ٛسیخ

سٚد افشادِ ثب ط٘ٛسیخ  ی ٟٔٓ دس ٔٛسد ثیٕبسی سبالػٕی ایٗ اػز وٝ اٌشچٝ ا٘شظبس ٔی ؿٛ٘ذ. ٘ىشٝ ، ػبِٓ ٔحؼٛة ٔیCC  ٚCcط٘ٛسیخ 

Cc ٓٞبی لشٔض ایٗ افشاد  خٛ٘ی ثٝ ایٗ دِیُ اػز وٝ ٌّجَٛ ٞب دیذٜ ؿٛد. ایٗ وٓ خٛ٘یِ خفیفی دس آٖ ػبِٓ ثبؿٙذ، ٌبٞی ٕٔىٗ اػز و

 ؿٛد. ٌفشٝ ٔی 1تاالسوی هیٌَرؿٛد(،  دیذٜ ٔی Ccٞبی لشٔضِ افشاد ػبدی اػز. ثٝ ایٗ ٘ٛع سبالػٕی )وٝ دس افشاد  سش اص ٌّجَٛ وٛچه

تاالسوی ؿٛد(،  دیذٜ ٔی ccثش٘ذ. ثٝ ایٗ ٘ٛع سبالػٕی )وٝ دس افشاد  خٛ٘ی س٘غ ٔی سب دبیبٖ ػٕشِ خٛد اص وٓ ccافشاد ثب ط٘ٛسیخ 

سشیٗ ساٜ دسٔبٖ آٖ،  ٞبی لشٔض ثؼیبس وٓ اػز ٚ ؿبیغ سبالػٕی ٔبطٚس، ٔمذاس ٌّٕٞٛٛثیٗ دس ٌّجَٛ ؿٛد. دس ٔجشالیبِٖ ثٝ ٌفشٝ ٔی 2هاشٍر

سب  2ا٘ذ؛ أب دس  وؼب٘ی وٝ ٔجشال ثٝ سبالػٕی ٔبطٚس ٞؼشٙذ، دس ٍٞٙبْ سِٛذ وبٔالً ػبدیلشٔض خٛ٘ی ثٝ ایٗ افشاد اػز. ٞبی  سضسیك ٌّجَٛ

 ؿٛ٘ذ. اؿشٟبیی ٔی خٛاثی ٚ وٓ دشیذٌی، وٓ خٛ٘ی ٚ دس دی آٖ سً٘ ٔبٍٞی دچبس و18ٓ

                                                      

3- minor thalassemia 

1- major thalassemia 
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 وٙذ. ػبصی داس٘ذ، سغییش ٔی ٞبی كٛسر( وٝ فؼبِیز خٖٛ ٞبی ثذٖ )اص ػّٕٝ اػشخٛاٖ ثیٕبس ٔجشال ثٝ سبالػٕی ٔبطٚس. دس ایٗ افشاد ؿىُ اػشخٛاٖ -ؿىُ

ؿٛد(  سد ثذٖ ٔی)وٝ اص ساٜ سغزیٝ ٚاآال٘یٗ سا  دس ثذٖ افشاد ػبِٓ ٚ عجیؼی، آ٘ضیٕی ٚػٛد داسد وٝ آٔیٙٛاػیذِ فٙیُ کتًََریا: فٌیل

ی  ؿٛد. اٌش دس فشدی طٖ ػبص٘ذٜ ٞب ػبخشٝ ٔی . ایٗ آ٘ضیٓ، دشٚسئیٙی اػز ٚ دس ٘شیؼٝ اص سٚی طٖوٙذ ثٝ آٔیٙٛاػیذِ سیشٚصیٗ سجذیُ ٔی

آال٘یٗ دس خٖٛ  . دس ٘شیؼٝ ٔمذاس فٙیٌُشدد آال٘یٗ ثٝ سیشٚصیٗ سجذیُ ٕ٘ی ؿٛد ٚ فٙیُ ایٗ آ٘ضیٓ، داسای ٘مق ثبؿذ، ایٗ آ٘ضیٓ ػبخشٝ ٕ٘ی

ؿٛ٘ذ  آال٘یٗ، ٔٛادی دس ثذٖ ایؼبد ٔی ؿٛد. دس اطش ٔشبثِٛیؼِٓ فٙیُ ؿٛد ٚ ایٗ آٔیٙٛاػیذ ٚاسد ٔؼیشٞبی ٔشبثِٛیؼٕیِ دیٍشی ٔی صیبد ٔی

 ؿٛد. ٌفشٝ ٔی 1وشٛ٘ٛسیب ٌشد٘ذ. ثٝ ٕٞیٗ دِیُ ثٝ ایٗ ثیٕبسی فٙیُ ٞب( وٝ ٚاسد خٖٛ ٚ ادساسِ فشد ثیٕبس ٔی وشٖٛ )فٙیُ

اٌش دس ثذٚ سِٛذ، دس ٘ٛصاداٖ . ایٗ ثیٕبسی دسٔبٖ داسٚیی ٘ذاسد؛ أب ٔب٘ذٌی رٞٙی اػز وشٛ٘ٛسیب ػمت ٓ فٙیُسشیٗ ػالی اص ٟٔٓ

 ٌیشی وشد. ٞب وٓ اػز ٚ دس ٘شیؼٝ اص ایؼبد ػالیٓ دس ٘ٛصاداٖ دیؾ آال٘یٗ آٖ ٞب غزاٞبیی داد وٝ فٙیُ سٛاٖ ثٝ آٖ سـخیق دادٜ ؿٛد، ٔی

وٝ سٛػظ یه آ٘ضیٓ دشٚسئیٙی )ثٝ  ؿٛد ذ ٔیای ثٝ ٘بْ ٕٞٛػٙشیؼیه اػیذ سِٛی دس ثذٖ افشاد ػبِٓ ٚ عجیؼی، ٔبدٜ آلکاپتًََریا:

 ٌشدد. اوؼیذاص( سؼضیٝ ٔی اػیذ ٘بْ ٕٞٛػٙشیؼیه

د ٚ دس ٘شیؼٝ ایٗ ٔبدٜ دس ؿٛ ی ایٗ آ٘ضیٓ دچبس ٘مق ثبؿذ، ٕٞٛػٙشیؼیه اػیذ دس ثذٖ اٚ سؼضیٝ ٕ٘ی اٌش دس فشدی طٖ ػبص٘ذٜ

ؿٛد. دس ثیٕبساٖ ٔجشال ثٝ آِىبدشٛ٘ٛسیب، ٕٞٛػٙشیؼیه  افشاد ٔیدس ایٗ  3ٌشدد. ایٗ ٔـىُ ػجت ثشٚص ثیٕبسی آِىبدشٛ٘ٛسیب ثذٖ ا٘جبؿشٝ ٔی

ٞب دس ٔؼبٚسر ثب  ادساس آٖ د،ٌشدد. ثٝ دِیُ ٚػٛد ایٗ ٔبدٜ دس ادساسِ ایٗ افشا ؿٛد ٚ اص ایٗ عشیك دفغ ٔی ؿذٜ ٚاسد ادساس ٔی اػیذِ ا٘جبؿشٝ

 .ؿٛد سً٘ )ٚ ٔشٕبیُ ثٝ ػیبٞی( ٔی ٞٛا سیشٜ

 

وٙیذ. ادساس ٔجشالیبٖ ثٝ ایٗ ثیٕبسی، دس  دس ػٕز چخ سلٛیش، ادساس یه فشد عجیؼی ٚ دس ػٕز ساػز، ادساس فشد ٔجشال ثٝ آِىبدشٛ٘ٛسیب سا ٔـبٞذٜ ٔی -3ؿىُ 

                                                      

3- phenylketonuria 

2- alkaptonuria 
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 آیذ. ٔی سیشٜ دسٔؼبٚسر ثب ٞٛا ثٝ سً٘ 

ی ایٗ دشٚسئیٗ  ؿٛد وٝ ٘مؾ ػبخشبسی داسد. اٌش طٖ ػبص٘ذٜ ٞبی ٔغضی افشاد ػبِٓ، دشٚسئیٙی ػبخشٝ ٔی دس ػَّٛ ّاًتیٌگتَى:

 ؿٛد. ثیٕبسی ؿٛد، ٔؼیٛة خٛاٞذ ثٛد ٚ دس ٘شیؼٝ ٔـىالسی دس ثبفز ٔغض ایؼبد ٔی دچبس ٘مق ثبؿذ، دشٚسئیٙی وٝ اص سٚی آٖ سِٛیذ ٔی

 ٘بْ داسد. 1ؿٛد، ٞب٘شیٍٙشٖٛ اطش ایٗ ٔـىُ ایؼبد ٔی ای وٝ دس

 

دس افشاد دس ایٗ ؿىُ، ثشؿی اص ٔغض یه فشد ٔجشال ثٝ ٞب٘شیٍٙشٖٛ )ثبال( ٚ ثشؿی اص ٔغض یه فشد ػبِٓ ٚ عجیؼی )دبییٗ( ثٝ ٕ٘بیؾ ٌزاؿشٝ ؿذٜ اػز.  -ؿىُ

ثیٙیذ دس فشد ٔجشال ثٝ ٞب٘شیٍٙشٖٛ، ایٗ  عٛس وٝ ٔی ؿٛد(. ٕٞبٖ ٞبی ٔغضی ٌفشٝ ٔی ٞب ثغٗ ػبِٓ ثٝ عٛس عجیؼی حفشاسی دس دسٖٚ ٔغض ٚػٛد داس٘ذ )وٝ ثٝ آٖ

 ثبؿذ. سش اص حذ ٔؼَٕٛ ٞؼشٙذ وٝ ایٗ ثٝ ػّز اص ثیٗ سفشٗ ثبفز ٔغض ٔی حفشار ثؼیبس ثضسي

ٞبیی اص  ػبٍِی، ٘ـب٘ٝ 51سب  21دس ػٙیٗ دٞٙذ. أب  ٔؼٕٛالً افشاد ٔجشال ثٝ ٞب٘شیٍٙشٖٛ دس ػٛا٘ی ػالئٓ خبكی اص خٛد ثشٚص ٕ٘ی

. ٔجشالیبٖ ثٝ  ٞب، فشأٛؿی ٚ ... ا٘ذ اص: وبٞؾ ؿذیذ سٛاٖ وٙششَ ٔبٞیچٝ ٞب ػجبسر ؿٛد وٝ ثشخی اص آٖ ٞب ظبٞش ٔی ثیٕبسی دس آٖ

ٖ سخ ؿب داس ؿذِٖ ٞب دغ اص فشص٘ذ . أب چٖٛ ٔشي ثؼیبسی اص آٖدٞٙذ ی ثیٕبسی، ػبٖ خٛد سا اص دػز ٔی ٞب٘شیٍٙشٖٛ دس ٔشاحُ دیـشفشٝ

 دٞذ، احشٕبَ ا٘شمبَ اُِِ ٔؼیٛة ثٝ فشص٘ذاٖ، ثؼیبس صیبد اػز. ٔی

ٞبی  وٙٙذ، دشٚسئیٙی ٚػٛد داسد وٝ ٔب٘ٙذ یه وب٘بَ، یٖٛ ٞبیی وٝ دس ثذٖ ٔٛوٛص سشؿح ٔی دس غـبی ػَّٛ فایثرٍزیس: سیستیک

ی ایٗ  افشادی وٝ داسای ٘مق دس طٖ ػبص٘ذٜؿٛد. دس ٘شیؼٝ  ػبخشٝ ٔی DNAوٙذ. ایٗ دشٚسئیٗ اص سٚی  ػب ٔی ثٝ ػذیٓ ٚ وّش سا ػب

 ؿٛد سا ػیؼشیه ای وٝ دس اطش ایٗ ٘مق ایؼبد ٔی . ثیٕبسیؿٛ٘ذ ی یٖٛ وّش ٔی دٞٙذٜ ٞبی ا٘شمبَ دشٚسئیٗ ٞؼشٙذ، دچبس وٕجٛدِ دشٚسئیٗ

ٞب، وجذ، دب٘ىشاع ٚ ...  ٔب٘ٙذ ؿؾ ٞب ؿٛد ٚ ثؼضی ا٘ذاْ آة ٚ چؼجٙذٜ ٔی ٘بٔیٓ. دس افشاد ٔجشال ثٝ ایٗ ثیٕبسی، ٔٛوٛص، ثی ٔی 3فبیجشٚصیض

 وٙذ. سا دُش ٔی

                                                      

1- Huntington’s disease 

3- cystic fibrosis 
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ا٘ذ. دس  ٞبی ٞٛایی یه فشد ٔجشال ثٝ ػیؼشیه فبیجشٚصیض )ػٕز ساػز( ٔمبیؼٝ ؿذٜ ٞبی ٞٛایی یه فشد ػبِٓ )ػٕز چخ( ثب ساٜ دس ایٗ ؿىُ ساٜ -ؿىُ

وٙذ.  ٞب ػجٛس ٔی دٛؿب٘ذٜ اػز ٚ دس ایٗ حبِز ٞٛا ثٝ عٛس آصادا٘ٝ اص ایٗ ساٜٞبی ٞٛایی سا  ی ٘بصن اص ٔٛوٛص، ػغح داخّی ساٜ افشاد ػبِٓ ٚ عجیؼی، یه الیٝ

 ٕ٘بیذ. وٙذ ٚ اص سٙفغ عجیؼی ػٌّٛیشی ٔی ٞبی ٞٛایی سا دش  ٔی أب دس ٔجشالیبٖ ثٝ ػیؼشیه فبیجشٚصیض، حؼٓ صیبدی اص ٔٛوٛص، دسٖٚ ساٜ

 

 ًام تردُ شذُ، ّاًتیٌگتَى ّست.تٌْا تیواری اتَزٍهی غالة کِ در کتاب 

 در کتاب درسی تِ ّیچ صفت یا تیواری ٍاتستِ تِ جٌس غالثی اشارُ ًشذُ.

 ّای ٍاتستِ تِ جٌس در هسائل ژًتیک ّستي. ّوَفیلی، کَررًگی ٍ تحلیل عضالًی دٍشي پرکارتردتریي تیواری

 وامٍ )ديدماوٍ( ضجرٌ

 ٞستٗ! ٚ تٛح داضتٙی اِؼبدٜ ساحت ٚ دٚست فٛق سؤاالتصاْ!! یؼٙی خٛدِ ٔجحث ثبحبِٝ! ٞٓ خٛدش ٞٓ  ٘بٔٝ آخ ٔٗ ػبضك ضجشٜ

سػیذٖ یه كفز یب یه ثیٕبسی یب ٘بٞٙؼبسی ط٘ی سا دس یه خب٘ٛادٜ )یب  اسص یب دٚدٔب٘ٝ ٕ٘ٛداسی اػز وٝ چٍٍٛ٘ی ثٝ 1٘بٔٝ ؿؼشٜ

ٞبی فبٔیّی ٚ ػبِٓ یب ثیٕبس ثٛدِٖ یه فشد ثشای یه ثیٕبسی خبف، لبثُ  ٘بٔٝ ػٙؼیز افشاد، ٘ؼجز دٞذ. دس ؿؼشٜ ػّؼّٝ( ٘ـبٖ ٔی

( دُش ) ثب ٔش ثغ سٛ)یب دؼشاٖ( ثیٕبس سا ( ٚ ٔشداٖ خبِی ) ٘بٔٝ، ٔشداٖ )یب دؼشاٖ( ػبِٓ سا ثب ٔشثغ سٛ سـخیق اػز. دس یه ؿؼشٜ

( دُش ) ی سٛ ( ٚ ص٘بٖ )یب دخشـشاٖ( ثیٕبس سا ثب دایـشٜخبِی ) ی سٛ دٞیـٓ. ٕٞچٙیٗ ص٘بٖ )یب دخشـشاٖ( ػبِٓ سا ثب دایـشٜ ٘ـبٖ ٔی

ی اصدٚاع اػز ٚ خغٛط ػٕٛدی  ؿٛد، ٘ـبٖ دٞٙذٜ ای وٝ ثیٗ یه صٖ ٚ ٔشد وـیذٜ ٔی ٘بٔٝ، خظ افمی دٞیٓ. دس ؿؼشٜ ٕ٘بیؾ ٔی

 چخ، ثضسي ػٕز اص فشص٘ذ ٗاِٚی یؼٙی وٙیٓ؛ ٔی ساػز سػٓ ثٝ چخ اص ػٗ سشسیت ثٝ سا فشص٘ذاٖ ا٘ذ. صٚع فشص٘ذاٖ آٖ ی دٞٙذٜ ٘ـبٖ

 سشیٗ فشص٘ذ اػز.

 

                                                      

1- genogram 

 یادهَى تاشِ کِ ...
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سٛا٘یٓ ثٝ خلٛكیبر یه كفز یب ثیٕبسی ط٘ی دی ثجشیٓ؛ اص ػّٕٝ غبِت یب ٔغّٛة ثٛدٖ، خبِق یب  ٘بٔٝ ٔی اص سٚی ؿؼشٜ

 ٘بخبِق ثٛدٖ ٚ غیشػٙؼی یب ػٙؼی ثٛدِٖ آٖ كفز یب ثیٕبسی.

      ًطبى سبلن رادـاف دیگر ذـّوبًٌ ّب ًبهِ رُـضج در ًیستٌذ برـظبّری ثیو رـًظ کِ از یيا دلیل ثِ را ًبقل رادـًکتِ: اف

 دّین. ًوبیص هی  ٍ زًبى )یب دختراى( ًبقل را ثب  دّین؛ یؼٌی هرداى )یب پسراى( ًبقل را ثب هی

ایٗ ٔؼبئُ وٕه سشِ  ٞب، وّیذٞبیی ٚػٛد داس٘ذ وٝ ثٝ حُِ ٞش چٝ ػشیغ ٘بٔٝ دس ٔؼبئُِ ٔشثٛط ثٝ ؿؼشٜ جبش ثجیٗ چٝ ثبحبِٝ!! ایٗ

سشیٗ ٘ىبر دس حُ ٔؼبئُِ ٔشثٛط ثٝ  سشیٗ ٚ وبسثشدی ی اَٚ اص ٟٔٓ ٘ىشٝ بسٟچ ا٘ذ. ی صیش ثیبٖ ؿذٜ ٘ىشٝ 8لبِتِ وٙٙذ. ایٗ وّیذٞب دس  ٔی

 ٞب، اثشذا ثٝ د٘جبَ ایٗ ػٝ ٔٛسد ثٍشدیٓ. ٘بٔٝ ایٗ ثخؾ ٞؼشٙذ. ِزا ثٟشش اػز وٝ ٍٞٙبْ ثشسػی ؿؼشٜ

 وبر ضَد، ثیوبری قطؼبً هغلَة است.ّب ثی آى سبلن ثبضٌذ ٍ حتی یکی از فرزًذاىًِکتِ: اگر پذر ٍ هبدر 

 

ی ثبال، اگر فرزًذ، دختری ثیوبر ضَد، ثیوبری قطؼبً اتَزٍهی هغلَة است. اهب اگر پسری ثیوبر  ًکتِ: ثب تَجِ ثِ  ًکتِ

 س هغلَة.هتَلذ ضَد، ثبیذ ثررسی کٌین کِ ثیوبری اتَزٍهی هغلَة است یب ٍاثستِ ثِ جٌ

 ًکتِ: اگر از پذر ٍ هبدری ثیوبر، حتی یک فرزًذِ سبلن هتَلذ ضَد، ثیوبری حتوبً غبلت است.

 
ی قجل، اگر فرزًذِ سبلن، دختر ثبضذ ثیوبری قطؼبً اتَزٍهی غبلت است. اهب اگر فرزًذ پسر سبلن  ًکتِ: ثب تَجِ ثِ ًکتِ

 هَرد ثررسی قرار گیرد.ثبضذ، ثبیذ اتَزٍهی یب ٍاثستِ ثِ جٌس ثَدى ثیوبری، 

ی ثبال اص  أب ٘ؼجز ثٝ ػٝ ٘ىشٝ ٞب ثٝ ٔب وٕه وٙٙذ. ٘بٔٝ سٛا٘ٙذ دس ثشسػی ؿؼشٜ ؿٛ٘ذ ٘یض ٔی ای وٝ دس ادأٝ روش ٔی ٘ىشٝ بسٟچ

ٞبی ٔشثٛط ثٝ  دلز وٙیذ وٝ ٘یبصی ثٝ حفظ وشدٖ ایٗ ٘ىبر ٘یؼز؛ ثّىٝ ثب حُ سٕشیٙبر ٚ ٔظبَ سشی ثشخٛسداس ٞؼشٙذ. إٞیز وٓ

 ٞب ثؼیبس آػبٖ خٛاٞذ ؿذ. ٘بٔٝ، یبدٌیشی آٖ ؿؼشٜ

پس ّرگبُ  ّبی ٍاثستِ ثِ جٌس غبلت، اگر پذر ثیوبر ثبضذ، توبهی دختراى ًیس قطؼبً ثیوبر خَاٌّذ ضذ. ًکتِ: در ثیوبری

 بلن ضَد، ثیوبری اتَزٍهی غبلت است.ی غبلت، پذر ثیوبر ثبضذ ٍ دخترش سدر یک ثیوبر

 

 ، دختری ثیوبر هتَلذ ًخَاّذ ضذ.از پذری سبلنگبُ  ٍاثستِ ثِ جٌس هغلَة، ّیچّبی  ًکتِ: در ثیوبری

 

 ًکتِ: در ثیوبری ّبی ٍاثستِ ثِ جٌس هغلَة، ّیچ گبُ از هبدری ثیوبر، پسری سبلن هتَلذ ًخَاّذ ضذ.
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 ا٘ٛاع كفبر

 كفبر غبِت ٚ ٔغّٛة

 كفبر چٙذط٘ی

 كفبر غبِت ٘بلق

سٛاٖ كفبر ٞٓ  

 كفبر سحز سأطیش ٔحیظ

ٞبی چٙذٌب٘ٝ كفبر ثب اُِ  

 

 ٍجَد ًذارد.تَاًٌذ ًبقل ثبضٌذ ٍ اصالً هرد ًبقل  ّبی ٍاثستِ ثِ جٌس هغلَة، فقط زًبى هی ًکتِ: در ثیوبری

 ای است؟ ی چِ ًَع ثیوبری ی همبثل، ًطبى دٌّذُ ًبهِ ضززُ :36مثال 

 اس پذر ٍ هبدری سبلن، دختزی ثیوبر هتَلذ ضذُ است. ثٌبثزایي ثیوبری اتَسٍهی هغلَة است.در ایي خبًَادُ  پاسخ:

 دّذ؟ ی همبثل، تَارث چِ ًَع غفتی را ًطبى هی ًبهِ ضززُ :37مثال 

اًذ. ثٌبثزایي غفت هَرد ًظز لغؼبً غبلت است. اگز ایي غفت  ًبهِ اس پذر ٍ هبدری ثیوبر، فزسًذاًی سبلن ایزبد ضذُ در ایي ضززُ پاسخ:

ثیٌین کِ در هیبى فزسًذاى، دختز سبلن ٍرَد دارد. ًتیزِ  ضذًذ. اهب هی ی دختزاى، ثیوبر هی ٍاثستِ ثِ رٌس غبلت ثَد، ثبیذ حتوبً ّوِ

 دّذ. غبلت را ًطبى هی یک غفتی اتَسٍهیًبهِ  یي ضززُگیزین کِ ا هی

 ثبضذ؟ تَاًذ ًویهزثَط ثِ کذام غفت ی همبثل،  ًبهِ ضززُ :38مثال 

گبُ اس پذری سبلن، دختزی ثیوبر هتَلذ ًخَاّذ ضذ.  ّبی ٍاثستِ ثِ رٌس هغلَة، ّیچ اگز ثِ یبد داضتِ ثبضیذ گفتین کِ در ثیوبری پاسخ:

 هغلَة ثبضذ. یک غفت ٍاثستِ ثِ رٌستَاًذ هزثَط ثِ  ًبهِ ًوی گیزین کِ ایي ضززُ ثٌبثزایي ًتیزِ هی

 تَاًذ ثبضذ؟ ای هی ی همبثل، هزثَط ثِ چِ ًَع ثیوبری ًبهِ ضززُ :39 مثال

ثیٌیذ اس پذر ٍ هبدری ثیوبر، فزسًذی سبلن هتَلذ ضذُ است؛ پس ایي ثیوبری غبلت است. ثب تَرِ  عَر کِ هی ّوبى پاسخ:

 ای غبلت ٍ اتَسٍهی است.  ًبهِ هزثَط ثِ ثیوبری کِ در هیبى فزسًذاى، دختز سبلن ٍرَد دارد، ایي ضززُ ایيثِ 

 ی همبثل، فزدی کِ ثب ػالهت سؤال ًطبى دادُ ضذُ است، اس ًظز صًَتیپی چگًَِ است؟ ًبهِ در ضززُ :41 مثال

ثیوبری هغلَة است. در سوت چپ هی ثیٌین کِ اس  اس پذر ٍ هبدری سبلن، پسزی ثیوبر ثِ دًیب آهذُ، پس ایي پاسخ:

هبدری ثیوبر، پسزی سبلن هتَلذ ضذُ؛ پس ایي ثیوبری، ٍاثستِ ثِ رٌس هغلَة ّن ًیست. ثٌبثزایي ًَع 

ػالهت سؤال ًطبى دادُ ضذُ ثیوبر است ٍ  ثیوبری کِ اتَسٍهی هغلَة است هطخع ضذ. پذرِ دختزی کِ ثب

دارد. پس خَد دختز  Aaدری ثیوبر داضتِ، لغؼبً صًَتیپ بلن است ٍ هبدارد. هبدرش ًیش کِ س aaصًَتیپ 

 است. Aa. چَى سبلن است هغوئي هی ضَین کِ صًَتیپص aaدارد ٍ یب  Aaّن یب صًَتیپ 

 صفاتاز َای تعضی  ی غالة ي مغلًتی تیه الل عدم يجًد راتطٍ

ٕٞیطٝ ٕٞٝ چی  ٞب ثٛد. أب غبِت ٚ ٔغّٛثی ثیٗ اُِ ی وٝ ٌفتیٓ، ثب فشض ٚجٛد ساثغٝ ای ٔثبَ ٚ لبٖ٘ٛ ٚ ٔبدٜ ٚ تجصشٜجب ٞش  ایٗ تب

 .ی غبِت ٚ ٔغّٛثی ثشلشاسٜ ٞب سٚاثغی جض ساثغٖٝ ٞبی اٚ ٚجٛد داس٘ذ وٝ ثیٗ اُِ ٞٓ صفبتی وٙیٓ ٘یست!! جٛسی وٝ ٔٗ ٚ تٛ فىش ٔی اٖٚ
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دذشیذی ػبخشٝ  ی دّی ٌفشیٓ وٝ اص سٚی یه طٖ، یه سؿشٝ ی ( ثٝ خبعش داسیذ وٝ دس سؼشیف طٖ )دس كفحٝ شًی: صفات چٌد

ٞبی دّی دذشیذی دیٍش، دس ایؼبد یه كفز ٘مؾ داسد. اٌش یه كفز،  ثٝ ٕٞشاٜ سؿشٝ یادذشیذی ثٝ سٟٙبیی  ی دّی ؿٛد؛ وٝ ایٗ سؿشٝ ٔی

 ی دّی اٌش چٙذ سؿشٌٝٛییٓ. أب  ٔی شًی تکدذشیذی ایؼبد ؿٛد )یؼٙی سٛػظ یه طٖ وٙششَ ؿٛد(، ثٝ آٖ كفز  ی دّی سٛػظ یه سؿشٝ

 . طٖؿٛد ٌفشٝ ٔی شًی چٌددذشیذی دس ایؼبد یه كفز دخبِز داؿشٝ ثبؿٙذ )یؼٙی آٖ كفز سٛػظ چٙذ طٖ وٙششَ ؿٛد(، ثٝ آٖ كفز 

 سً٘ چـٓ ٞبی ٔخشّفی لشاس داؿشٝ ثبؿٙذ. یب سٚی وشٚٔٛصْٚ سٛا٘ٙذ سٚی یه وشٚٔٛصْٚ ػبص٘ذ، ٔی ط٘ی سا ٔی ٞبیی وٝ یه كفز چٙذ

 ط٘ی ٔی ؿٛد.اص دیٍش كفبر چٙذ ط٘ی اػز؛ ثٝ ٕٞیٗ دِیُ ایٗ ٕٞٝ سٙٛع دس سً٘ چـٓ افشاد ٔخشّف دیذٜ ٔی اص ػّٕٝ كفبر چٙذ

 سٛاٖ سً٘ ٔٛ، لذ ٚ ٚصٖ، سً٘ دٛػز ٚ ... سا ٘بْ ثشد.

دٞٙذ أب دس  ٔی ( فٙٛسیخ غبِت سا ٘ـبAaٖی غبِت ٚ ٔغّٛثی، افشاد ٘بخبِق )ٔظالً  دا٘یٓ دس ساثغٝ ٔی صفات غالة ًاقص:

داسد ٚ ٌُ ٔیٕٛ٘ی لشٔض داسای  WWٚاػظ داس٘ذ. ثشای ٔظبَ، ٌُ ٔیٕٛ٘یِ ػفیذ ط٘ٛسیخ  غبِت ٘بلق، افشاد ٘بخبِق فٙٛسیخ حذ

خٛاٞذ ؿذ. اص  RWٞب  ، ط٘ٛسیخ فشص٘ذ آٖاػز. حبَ اٌش یه ٌُ ٔیٕٛ٘ی ػفیذ سا ثب یه ٌُ ٔیٕٛ٘ی لشٔض آٔیضؽ دٞیٓ RRط٘ٛسیخ 

ٚاػظ ػفیذ ٚ  اص ایٗ دٚ اُِ ثش دیٍشی غبِت ٘یؼز، سً٘ ٌُ حبكُ اص آٔیضؽ، كٛسسی خٛاٞذ ؿذ )یؼٙی حذ وذاْ ػب وٝ ٞیچ آٖ

 ؿٛد. ٌفشٝ ٔی غالة ًاقصٞب،  ای ثیٗ اُِ لشٔض(. ثٝ چٙیٗ ساثغٝ

 
(، ٌّی كٛسسی WWٚ ػفیذ ) (RRدس كفبر غبِت ٘بلق، فشص٘ذاٖ ؿىُ ثیٙبثیٙی اص كفبر ٚاِذیٗ سا ٘ـبٖ ٔی دٞٙذ. ثشای ٔظبَ اص ٌُ لشٔض ) -ؿىُ

(RW.ایؼبد ٔی ؿٛد ) 

سٛاٖ حبِز ٔٛٞب سا ٔظبَ صد. اٌش فشدی ثب ٔٛی فشفشی )ٔؼؼذ( ثب فشد دیٍشی ثب ٔٛی كبف اصدٚاع وٙذ،  دس ٔٛسد ا٘ؼبٖ ٔی

 داس خٛاٞذ داؿز. ٞب ٘ٝ ٔٛی كبف خٛاٞذ داؿز ٚ ٘ٝ ٔٛی فشفشی؛ ثّىٝ ٔٛٞبیی ثٝ حبِز ٔٛع فشص٘ذ آٖ

ٞب ٚػٛد ٘ذاسد. دس ایٗ ٘ٛع كفبر، فشص٘ذاٖ ٞٓ كفز دذس ٚ  ثیٗ أُِغّٛثی  ی غبِت ٚ ساثغٝ سٛا٘ی ٘یض دس ٞٓ :تَاى صفات ّن

ٞب  فشص٘ذ آٖ( آٔیضؽ وٙذ، WW( ثب اػجی ثب ٔٛی ػفیذ )RRوٙٙذ. ٔظالً ٚلشی اػجی ثب ٔٛی لشٔض ) ٞٓ كفز ٔبدس خٛدس سا ظبٞش ٔی

(RW.داسای ٔٛٞبی لشٔض ٚ ػفیذ خٛاٞذ ؿذ ) 
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یه ( ٚ RRػیبٜ ) آٔیضؽ یه اػتدس كفبر ٞٓ سٛاٖ، فشص٘ذاٖ ٞٓ كفز دذس ٚ ٞٓ كفز ٔبدس سا ثٝ عٛس ٕٞضٔبٖ ثشٚص ٔی دٞٙذ. ثشای ٔظبَ اص  -ؿىُ

 ( ثٝ ٚػٛد ٔی آیذ.RW(، اػجی ػیبٜ ٚ ػفیذ )WWاػت ػفیذ )

ًبقص، فرزًذاىِ ًبخبلص، فٌَتیپ حذ ٍاسط را ثرٍز هی دٌّذ )هثالً در هَرد گل هیوًَی قرهس ٍ سفیذ،  یتدر غبلج :ًکتِ

سهبى ٍ ثب ّن ـفرزًذ رًگ صَرتی را ثرٍز هی دّذ(. اهب در ّن تَاًی، فرزًذاىِ ًبخبلص، ّر دٍ صفتِ پذر ٍ هبدر را ثِ طَر ّو

 ثب هَّبی سفیذ ٍ قرهس خَاّذ ضذ(.ظبّر هی کٌٌذ )هثالً فرزًذ است قرهس ٍ سفیذ، اسجی 

وٙٙذ. ٔظالً  ٞب سغییش ٔی ٞبی ٔخشّف، ثؼضی فٙٛسیخ ٌبٞی دس ثؼضی ٔٛػٛدار، دس ٔحیظ اًد: صفاتی کِ تحت تأثیر هحیط

 وٝ ٕٞیٗ حیٛاٖ دس صٔؼشبٖ وٝ ٞٛا ػشد اػز، دٛؿیذٜ حبِی ای اػز؛ دس سً٘ ٔٛٞبی سٚثبٜ لغجی دس ٌشٔبی سبثؼشبٖ لشٔض ٔبیُ ثٝ لٟٜٛ

ٞبی  ؿٛ٘ذ وٝ سِٛیذ آ٘ضیٓ ٞب دس سٚثبٜ سٚؿٗ ٔی ؿٛد. ػّز ایٗ أش ٘یض ایٗ اػز وٝ دس سبثؼشبٖ، یه ػشی طٖ اص ٔٛٞبی ػفیذ ٔی

 آٚس٘ذ. ٔی ؿٛ٘ذ ٚ سً٘ ٔٛٞبی آٖ سا اص ػفیذی دس ٞب ػجت سِٛیذ سٍ٘یضٜ دس ثذٖ ایٗ ػب٘ذاس ٔی ؿٛ٘ذ. ایٗ آ٘ضیٓ خبكی سا ٔٛػت ٔی

شًَتیپ رٍثبُ در فصل ّبی هختلف تغییری ًوی کٌذ ٍ در سرتبسر ػور اٍ ّوَارُ ثبثت است. اهب ًکتِ: دقت کٌیذ کِ 

 فٌَتیپ ایي جبًذار ثب تغییر هحیط، تغییر هی یبثذ.

ٞبی  . ایٗ ٌیبٜ دس خبنسغییش فٙٛسیخ ثب سغییش ٔحیظ ثیبٖ وشد، سً٘ ٌُ ٌیبٜ ادسیؼی اػزسٛاٖ ثشای  ٔظبَ دیٍشی وٝ ٔی

 ٞبی كٛسسی داسد. ٌُ خٌثیٞبی  وٝ دس خبن حبِی وٙذ؛ دس ثی سِٛیذ ٔیٞبی آ ، ٌُاسیدی

ٞب دس ؿشایظ ٔخشّف ٔحیغی، ٔشفبٚر اػز. ٔظالً سً٘ دٛػز دس ٔٙبعمی وٝ  دس ا٘ؼبٖ ٘یض كفبسی ٚػٛد داس٘ذ وٝ فٙٛسیخ آٖ

ٚاال ٔب وٝ ٞش چی ٚسصش وشدیٓ ٕٖٞٛ لذسی  .ؿٛد ٚ یب سغزیٝ ٚ ٚسصؽ، ثش عَٛ لذ ا٘ؼبٖ ٔؤطش٘ذ سش ٔی سبثؾ آفشبة ؿذیذسش اػز، سیشٜ

 !!!ٞٓ ضذیٓ تش وٛتبٜ ؛ تبصٜٔٛ٘ذیٓوٝ ثٛدیٓ 

ػب ثشسػی وشدیٓ، كفبسی دٚ اِّی ثٛد٘ذ. أب ثشخی كفبر چٙذ اِّی  سش كفبسی وٝ سب ثٝ ایٗ ثیؾّای چٌدگاًِ:  صفات تا الل

ٞش فشدی دٚ اُِ اص ایٗ ػٝ اُِ سا داسد وٝ   .iٚ    ،   د: دس ا٘ؼبٖ ػٝ اُِ داس ABO خٛ٘ی  . ٌشABOٜٚ ٞؼشٙذ؛ ٔظُ ٌشٜٚ خٛ٘یِ

   ؿٛد. ٕٞچٙیٗ اُِ  ٔی Aشى  آًتیثٝ ٘بْ  ػجت ػبخشٝ ؿذٖ ِٔٛىِٛی   اُِ  یىی سا اص دذس ٚ دیٍشی سا اص ٔبدس ثٝ اسص ثشدٜ اػز.

ٞبی  طٖ ؿٛد. آ٘شی ط٘ی ػبخشٝ ٕ٘ی آ٘شی، ٞیچ iؿٛد. أب اص سٚی اُِ  ٔی B شى آًتیدس افشادی وٝ ایٗ اُِ سا داس٘ذ، ػجت ػبخشٝ ؿذٖ 

A  ٚB َٛسٛاٖ ٌشٜٚ خٛ٘ی یه فشد سا سؼییٗ وشد. چٟبس ٘ٛع ٌشٜٚ خٛ٘ی  ٞب ٔی ٌیش٘ذ ٚ اص سٚی آٖ ٞبی لشٔض ػبی ٔی دس ػغح ٌّج

 .A ،B ،AB  ٚOا٘ذ اص: ٌشٜٚ خٛ٘ی  ٚػٛد داسد وٝ ػجبسر
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A افشاد ثب ٌشٜٚ خٛ٘ی 
IAIA 

IAi 

B افشاد ثب ٌشٜٚ خٛ٘ی 
IBIB 

IBi 

سبوبسیذی ٞستٗ ٘ٝ پشٚتئیٙی! ایٗ ٔٛضٛع دس حذ وتبة دسسی  پّی ABOٞبی ٌشٜٚ خٛ٘ی  طٖ اِجتٝ ایٗ تٛضیح سٚ ثذْ وٝ آ٘تی

سبوبسیذی سٚ دس ثخص ط٘تیه  طٖ پّی وٝ چشا داسیٓ آ٘تی اصالً ثشای ٔب ٟٔٓ ٘یست ٚ والً ثٝ ٔب ٞیچ سثغی ٘ذاسٜ وٝ جٙسص چیٝ!! ٚ ایٗ

 وٙیٓ ثٕٛ٘ٝ ثشای ٔمغغ تحصیّی ثبالتش! ثٝ أیذ خذا! ثشسسی ٔی

ای وٝ داسای یه  ٞؼشٙذ ٚ دػشٝ   ای وٝ داسای دٚ اُِ  ا٘ذ: دػشٝ داس٘ذ دٚ دػشٝ Aافشادی وٝ ٌشٜٚ خٛ٘ی  :Aگرٍُ خًَی  -1

ٞبی  وٙیذ داسای ط٘ٛسیخ داس٘ذ؛ أب ٕٞبٖ عٛس وٝ ٔـبٞذٜ ٔی Aٞش دٚ ٌشٜٚ اص ٘ظش فٙٛسیذی، ٌشٜٚ خٛ٘ی  ٞؼشٙذ. iٚ یه اُِ    اُِ 

  ٔشفبٚسی ٞؼشٙذ.

 

 

اػز ٚ یب    داسد، یب  داسای دٚ اُِ  Bػب ٘یض دٚ ط٘ٛسیخ ٔخشّف داسیٓ. فشدی وٝ ٌشٜٚ خٛ٘ی  دس ایٗ :Bگرٍُ خًَی  -2

 داسد.  iٚ یه اُِ    یه اُِ 

 

 

 ػبخشٝ ٔی Bطٖ  ٚ ٞٓ آ٘شی Aطٖ  ٞب ٞٓ آ٘شی ٞؼشٙذ. یؼٙی دس آٖ   ٚ یه اُِ    ایٗ افشاد یه اُِ  :ABگرٍُ خًَی  -3

 اػز.     سٟٙب یه ط٘ٛسیخ داس٘ذ ٚ آٖ  ABؿٛد. افشاد ثب ٌشٜٚ خٛ٘ی 

 از راثطِ غبلت ٍ هغلَثی تجؼیت ًوی کٌٌذ. IA ٍ IBبى طَر کِ هی ثیٌیذ الل ّبی ًکتِ: ّو

ؿٛد.  ٞب ػبخشٝ ٕ٘ی طٖ ػغحی ٌّجَٛ لشٔض دس آٖ داس٘ذ. یؼٙی آ٘شی iدٚ اُِ  Oافشاد داسای ٌشٜٚ خٛ٘ی  :Oگرٍُ خًَی  -4

 اػز. iiط٘ٛسیخ ایٗ افشاد 

 اًذ. غبلت iّب ثر الل  اًذ؛ اهب ّر دٍی آى تَاى ًسجت ثِ ّن ّن IA ٍ IBّبی  ًکتِ: الل

 گريٌ خًوی مثثت ي مىفی

ٞبی دشٚسئیٙی ٚ غیشدشٚسئیٙی صیبدی ٚػٛد داسد وٝ ػجت ایؼبد چٙذیٗ ٘ٛع ٌشٜٚ خٛ٘یِ  ٞبی لشٔض، ِٔٛىَٛ سٚی ٌّجَٛ ثش

ٚ  ABOا٘ذ اص ٌشٜٚ خٛ٘ی  سش اص ػبیشیٗ ٞؼشٙذ وٝ ػجبسر ٞبی خٛ٘ی، ثؼیبس ٟٔٓ ؿٛ٘ذ. أب دٚ ٘ٛع اص ایٗ ٌشٜٚ ٔخشّف دس فشد ٔی

 ٌیش٘ذ. ٔؼٕٛالً دس ا٘شمبَ خٖٛ ٞٓ، خِٖٛ دٞٙذٜ ٚ ٌیش٘ذٜ اص ٘ظش ػبصٌبسیِ ایٗ دٚ ٌشٜٚ خٛ٘ی ٔٛسد ثشسػی لشاس ٔی. Rhٌشٜٚ خٛ٘ی 

 دشداصیٓ. ٔی)سصٚع(  Rhسا دس ثبال یبد ٌشفشیٓ ٚ اوٖٙٛ ثٝ ٌشٜٚ خٛ٘ی  ABOا٘ٛاع ٌشٜٚ خٛ٘ی 

 Rrیب  RRافشادی وٝ ط٘ٛسیخ دس غبِت اػز.  rثش اُِ  Rداسد. ٚاضح اػز وٝ اُِ  R  ٚrسٟٙب دٚ ٘ٛع اُِِ  Rhٌشٜٚ خٛ٘ی 

ؿٛد. وؼب٘ی  ٌفشٝ ٔی هثثت Rh٘شیؼٝ ثٝ ایٗ افشاد،  ؿٛد. دس ٞبی لشٔض ػبخشٝ ٔی سٚی ٌّجَٛ ، ثششى رزٍس آًتی٘ذ، دشٚسئیٙی ثٝ ٘بْ داس

 ٌٛییٓ. ٔی هٌفی Rhٞب  طٖ سصٚع ٞؼشٙذ؛ ثٙبثشایٗ ثٝ آٖ داس٘ذ، فبلذ آ٘شی rrٞٓ وٝ ط٘ٛسیخ 

 اوتقال خًن
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ایٗ ثخص ثٝ ٞیچ ٚجٝ جضٚ ٔغبِجی ٘یست وٝ ثبیذ خٛ٘ذٜ ثطٝ! ٚ صشفبً ثشای ثبال ثشدٖ اعالػبت ػٕٛٔی ضٕب دٚستبٖ ػضیضٜ. پس اٌٝ 

تٛ٘ٝ  تٛ٘ٝ ثب خیبَ ساحت اصش ثٍزسٜ ٚ ٞش وسی وٝ ػاللٝ ثٝ ٔجبحث ا٘تمبَ خٖٛ داسٜ ٔی ٔیوسی دٚست ٘ذاضت ایٗ لسٕت سٚ ثخٛ٘ٝ 

 اصش استفبدٜ وٙٝ!

ٞبی خٛ٘یِ فشد دٞٙذٜ ٚ  ثؼیبس حبئض إٞیز اػز. صیشا ٘بػبصٌبسی ٌشٜٚ ABO  ٚRhٞبی خٛ٘ی  دس ا٘شمبَ خٖٛ، سؼییٗ ٌشٜٚ

 ثبؿذ.ی خٖٛ ثؼیبس خغش٘بن  سٛا٘ذ ثشای ٌیش٘ذٜ ٌیش٘ذٜ ٔی

سا دس خٖٛ  B طِٖ ٞبی لشٔض خٛد ٞؼشٙذ(، دبدسِٗ ضذِ آ٘شی سٚی ٌّجَٛ Aطٖ  داس٘ذ )یؼٙی داسای آ٘شی Aافشادی وٝ ٌشٜٚ خٛ٘ی 

داسد خٖٛ ثٍیش٘ذ. ثشػىغِ ایٗ لضیٝ ٘یض ٚػٛد داسد؛ یؼٙی فشدی ثب ٌشٜٚ  Bسٛا٘ٙذ اص وؼی وٝ ٌشٜٚ خٛ٘ی  ٕ٘ییؼٙی  خٛد داس٘ذ.

 اػز، خٖٛ ثٍیشد. Aاؽ  ی وٝ ٌشٜٚ خٛ٘یسٛا٘ذ اص وؼ ٕ٘ی Bخٛ٘ی 

 طٖ ٞبی لشٔض خٛد داس٘ذ. أب ٞیچ دبدسٙی ػّیٝ آ٘شی سا دس ػغح ٌّجَٛ Bطٖ  ٚ ٞٓ آ٘شی Aطٖ  ، ٞٓ آ٘شیABافشاد ثب ٌشٜٚ خٛ٘ی 

 ثٙبثشایٗ ػالٜٚ ثش ایٗ. (آٚسدٖ!! خٛدضٖٛ سٚ دس ٔی ٞبی لشٔضِ ٌّجَٛ خٛدضٖٛ پذسِ اٌٝ داضتٗ) ٞب ٚػٛد ٘ذاسد دس خٖٛ آٖ A  ٚBٞبی 

 داس٘ذ ٘یض خٖٛ دسیبفز وٙٙذ. Bیب  Aسٛا٘ٙذ ثٝ ساحشی اص وؼب٘ی وٝ ٌشٜٚ خٛ٘ی  ٌشٜٚ خٛد خٖٛ ثٍیش٘ذ، ٔی سٛا٘ٙذ اص افشاد ٞٓ وٝ ٔی

 ّبی خًَی خَى ثگیرد. تَاًذ از توبم گرٍُ ًبهین. چَى هی ی ػوَهی هی را گیرًذُ AB ًکتِ: گرٍُ خًَی

ای ػض ٌشٜٚ  ٘شیؼٝ اص ٞیچ ٌشٜٚ خٛ٘ی ػبص٘ذ. دس دبدسٗ ٔی A  ٚBطٖ  داس٘ذ، ثش ضذ ٞش دٚ آ٘شی Oوٝ ٌشٜٚ خٛ٘ی افشادی 

 ٞبی خٛ٘ی دیٍش خٖٛ ثذٞٙذ. سٛا٘ٙذ ثٝ سٕبْ ٌشٜٚ سٛا٘ٙذ خٖٛ دسیبفز وٙٙذ. أب ٔی ٕ٘ی Oخٛ٘ی 

 ضَد. ی ػوَهی گفتِ هی ، دٌّذOُ ًکتِ: ثِ گرٍُ خًَی

ٚػٛد  Rhٞب دبدسٗ ضذ  ٔٙفی Rhٞب خٖٛ ثذٞٙذ؛ صیشا دس خِٖٛ  ٔظجز Rhسٛا٘ٙذ ثٝ  فمظ ٔیوٝ ٌشٜٚ خٛ٘ی ٔظجز داس٘ذ،  وؼب٘ی

ٞب خٖٛ  ٔظجز Rhٞب ٚ ٞٓ ثٝ  ٔٙفی Rhسٛا٘ٙذ ٞٓ ثٝ  ٞب ٔی ٔٙفی Rhوٝ  حبِی ٔظجز خٖٛ ثٍیش٘ذ. دس Rhسٛا٘ٙذ اص افشاد  داسد ٚ ٕ٘ی

 ثذٞٙذ.

 تَاًذ خَى ثذّذ؟ هیای  ّبی خًَی ثِ چِ گزٍُ A+فزدی ثب گزٍُ خًَی  مثال:

  ثبضذ. هی A  ٍ+AB+، تٌْب لبدر ثِ دادى خَى ثِ افزاد هخجت است Rhخَى ثذّذ. اهب چَى  A  ٍABّبی خًَی  تَاًذ ثِ گزٍُ ایي فزد هی پاسخ:

 تَاًذ خَى ثگیزد؟ ّبی خًَی هی اس چِ گزٍُ AB-گزٍُ خًَی  مثال:

خَى  AB ،-A ،-B  ٍ–O–ّبی خًَی  تَاًذ اس گزٍُ هٌفی است، فمظ هی Rhّبی خًَی خَى ثگیزد. اهب چَى  تَاًذ اس توبم گزٍُ هی ABخًَی  گزٍُ پاسخ:

 دریبفت کٌذ.

ی سِْٛ ایٗ وتبة ػجٛس وٙی. ساستص اص ٘ظش خٛد ٔٗ ایٗ فصُ  خُت دٚست ػضیضْ! تٛ دس ایٗ ِحظٝ ٔٛفك ضذی اص سذِ غَٛ ٔشحّٝ

تشیٗ فصُ ایٗ وتبة ثٛد. ِٚی خت أیذٚاسْ ثب وٕه ٞٓ تٛ٘ستٝ  تشیٗ ٚ ضبیذ پیچیذٜ حجیٓ تشیٗ؛ أب ا٘صبفبً (  ٕ٘یٍٓ سخت۳)یؼٙی فصُ 

تشٜ ٚ ٘تٛ٘ستی صٔیٗ  ثیٙی ٞٙٛص ٞٓ اٖٚ اص تٛ لٛی ٞبش سٚ ثبص وشدٜ ثبضیٓ ٚ یٝ ٌٛضٕبِی حسبثی ثٟص دادٜ ثبضیٓ. اٌٝ ٔی ثبضیٓ ٌشٜ

 ش وٙی! تٛ٘ی ثب یٝ حشوت ضشثٝ فٙی ثیٙی آخشش چمذس ساحت ٔی  ثض٘یص غٕت ٘جبضٝ! ا٘مذس تٕشیٗ وٗ ٚ ٟٔبستت سٚ ثجش ثبال تب
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 ژنتیک جمعیت

هذل سؤال رٍتیي دارُ کِ اگِ اًٍب رٍ یبد بگیزی کبر خَدت رٍ کزدی! پس خَة  ۳-۲یِ چیشی هیگن بِ ّیچ کس ًگَ! ایي فصل 

ای،  َُـّای هختلفی هاًٌذ قْ ن داسای اللـهثالً سًگ چط ذ.ـّای هختلفی داضتِ تاض ّش غفت هوکي است الل بذُ بِ هي! بت رٍگَض

شاد یک ـّای صایطی اف غفات کِ دس سلَل ی هـهمای هشتَط تِ ـّ دس طًتیک جوؼیت تِ هجوَع اللآتی، سثض، هطکی ٍ ... است. 

ٍ ّای خًَی، حالت هَّا، قذ ٍ ٍصى  ّای هشتَط تِ سًگ چطن، گشٍُ هثالً توام الل ضَد. گفتِ هی ی شنی خسانهجوؼیت ٍجَد داسًذ، 

 اًذ. ی طًی آى جوؼیت جضٍ خضاًِ ذـ... کِ دس یک جوؼیت ٍجَد داسً

 کىذ. َا را ایجاد می وکتٍ: سلًل سایطی، سلًلی است کٍ طی میًس، گامت

. (بذُ!ش ّن  اصالً ضَخی) هوکي است شـا دس یک جوؼیت، کاسی غیـّ ذاد ٍاقؼی اللـتذیْی است کِ تِ دست آٍسدى تؼ

ٍ  Dاظ کِ تا دٍ الل ـدّین. هثالً دس هَسد یک غفت خ شاس هیـتٌاتشایي دس طًتیک جوؼیت، ها فشاٍاًی ًسثی ّش الل سا هَسد تشسسی ق

d شاٍاًی ًسثی الل ـف گَیین هی َد،ـض کٌتشل هیD ،60%  فشاٍاًی ًسثی الل ٍd ،40% .است 
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شاد خالع تِ ًاخالع ـّای غالة تِ هغلَب ٍ ّوچٌیي اف ّای تضسگ، ًسثت الل دس جوؼیت، 1ٍایٌثشگ -ل ّاسدی ـعثق اغ

شٍیی کِ تِ ًفغ یا ـّا تػادفی تاضٌذ ٍ ّیچ ًی کِ دس ایي جوؼیت آهیضش ذ؛ تِ ضشط ایيـکٌ ّای هتَالی ثاتت است ٍ تغییش ًوی دس ًسل

ذ ٍ ـتاض D  ٍdتشای هثال فشؼ کٌیذ غفتی داسای دٍ الل  .ذـتِ ضشس هاًذگاسی الل خاغی است، جوؼیت سا تحت فطاس قشاس ًذّ

ذ؛ هگش ایي کِ ـهاًٌ ّا ّویطِ ثاتت هی ٍایٌثشگ ایي ًسثت -% تاضذ. عثق اغل ّاسدی 40% ٍ 60ض تِ تشتیة ـفشاٍاًی ًسثی ّش کذام ًی

ذى تِ ـل اص سسیـداسًذ هؼوَالً قث ddشادی کِ طًَتیپ ـذ، افـآٍس تاض هشگ dذ. هثالً اگش الل ـا سا تغییش دّـّ ػاهلی، فشاٍاًی ایي الل

شاٍاًی ـّای تؼذ، ف ضَد کِ عی ًسل ل کٌٌذ. ًتیجِ ایي هیـخَد سا تِ ًسل تؼذ هٌتق dتَاًٌذ الل  هیشًذ. تٌاتشایي ًوی هثل هی سي تَلیذ

 ّوٍِ ّوِ چی آرٍهِ؛ ّوِ خیلی خَضحبلي! هٌظَر عبهیبًِ آقبیَى ّبردی ٍ ٍایٌبزگ ایي بَدُ کِ  یاتذ. دس آى جوؼیت کاّص هی dالل 

هًَذم ٍاقعبً چزا ّویي جَری کِ یکی بیبد ایي ٍسط یِ اًگَلکی بکٌِ!! یِ چیشی رٍ کن ٍ سیبد بکٌِ. اصالً  اًذ؛ هگز ایي ّب ثببت ًسبت ی

 ؟!!ایي هسئلِ رٍ ىبیبى ًکزد

 ها محاسبه فراوانی الل

ًفش  000 ا،ـّ تایی اص اًساى 1000یک جوؼیت ذ دس ـن؟ فشؼ کٌیـکٌیشاٍاًی یک الل دس یک جوؼیت سا حساب ـچگًَِ ف

 bb100 + Bb300 + BB600              ذ:ـّا تِ ایي غَست تاض ًفش چطن آتی داضتِ تاضٌذ ٍ فشاٍاًی طًَتیپ 100ای ٍ  چطن قَُْ

کٌین کِ ّش فشد  کٌین. فشؼ هی ًفشی هحاسثِ 1000سا دس ایي جوؼیت  B  ٍbّای  خَاّین فشاٍاًی ّش کذام اص الل حال هی

ذ، داسای ـداسً BBشادی کِ طًَتیپ ـالل. اف 2000َد ـض ش هیـًف 1000 يّای ای ذاد کل اللـتشای ایي غفت دٍ الل داسد. تٌاتشایي تؼ

 Bالل  1200داسًذ، داسای  BBًفشی کِ طًَتیپ  600داسًذ. پس دس ایي جوؼیت،  Bیک الل  Bbّستٌذ ٍ افشاد تا طًَتیپ  Bدٍ الل 

                                                      

1- Hardy-Weinberg priniciple 
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 1500ش تا ـدس ایي جوؼیت تشات Bای ـّ َع اللـّستٌذ. تا ایي حساب هجو Bالل  300ذ، داسای ـداسً Bbشی کِ طًَتیپ ـًف 300ٍ 

                             آیذ: تِ غَست صیش تِ دست هی B( است. حال فشاٍاًی الل 1200+300=1500الل )
3
4
  =

1500
2000
 B= فشاٍاًی الل  

 Bbًفشی کِ طًَتیپ  b  ٍ300الل  200داسًذ،  bbًفشی کِ طًَتیپ  100کٌین.  ّویي غَست ػول هیّن تِ  bتشای الل 

اللی کِ تشای سًگ چطن دس ایي جوؼیت  2000الل. یؼٌی اص کل  500 ضَد هی bّای  داسًذ؛ کِ دس هجوَع تؼذاد الل bالل  300داسًذ، 

                           کٌین: است. پس فشاٍاًی آى سا تِ ایي ضکل حساب هی bتای آى الل  500ٍجَد داسد، 
1
4
  =

500
2000
 b= فشاٍاًی الل  

ٍ  B ،75/0ًسثی الل ّا سا تا اػذاد اػطاسی ًیض ًطاى دّین. دس ایي غَست تشای هثال تاال، فشاٍاًی  فشاٍاًی ًسثی الل تَاًین هی

 است. b ،25/0فشاٍاًی ًسثی الل 

 Aّای  است. فراٍاًی ًسثی ّر کذام از الل aa16  +Aa44  +AA40ّا تِ صَرت  ّا، فراٍاًی شًَتیپ در یک جوعیت صذتایی از خرگَش: 1 مثال

 ٍa .را حساب کٌیذ 

 الل است. 200ّای ایي جوعیت  الل دارًذ. پس کل الل 200تا خرگَش  100 پاسخ:

ّای  ّستٌذ. درًتیجِ هجوَع الل Aالل  44دارًذ؛ دارای  Aaًفری ّن کِ شًَتیپ  A  ٍ44الل  80دارًذ، دارای  AAًفری کِ شًَتیپ  40

A ،124 (44+80 الل است. فرارٍاًی الل )A :62/0                                                                             تراتر است تا ; 
26

011
 ; 

061

611
 

 76ّستٌذ. تٌاترایي هجوَعاً  aالل  44دارًذ ّن دارای  Aaًفری کِ شًَتیپ  a  ٍ44الل  32ًذ، دارای دار aaًفری ّن کِ شًَتیپ  16

 ; 38/0                                                          ضَد:      َد دارد کِ فراٍاًی ًسثی آى هیدر ایي جوعیت ٍج a( الل 44+32)
83

011
 ; 

62

611
 

ٍاًی را تِ ایي جوعیت اضافِ کٌین، فرا BBفرد  50است. اگر  bb26  +Bb56  +BB18ّا تِ صَرت  ّا فراٍاًی شًَتیپ جوعیتی از پرٍاًِدر  :2 مثال

 ّا در جوعیت جذیذ چقذر خَاّذ ضذ؟ الل

تایی قثلی  100اًِ تِ جوعیتِ پرٍ 50ٍ چَى  bb26  +Bb56  +BB68آیذ:  ّای هختلف تِ ایي صَرت در هی در جوعیت جذیذ، فراٍاًی شًَتیپ پاسخ:

 یاتذ. الل افسایص هی 300الل تِ  200ّا ّن از  اًذ، هجوَع الل اضافِ ضذُ

 ; 64/0       دارًذ. پس فراٍاًی ایي الل تراتر است تا: Bالل  56ّن  Bbفرد  B  ٍ56الل  136(، BBفردِ غالة خالص ) 68
096

811
 ; 

082 62

811
 

 ; 36/0   ضَد:                هی bدارًذ. تٌاترایي فراٍاًی الل  bالل  56ّن  Bbپرٍاًِ ی  b  ٍ56الل  bb ،52پرٍاًِ ی  26
013

811
 ; 

66 62

811
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دّین. هثالً تشای غفت سًگ چطن  ًطاى هی qٍ فشاٍاًی الل هغلَب سا تا  pغالة سا تا ٍایٌثشگ، فشاٍاًی الل  - دس فشهَل ّاسدی

است.  q+p=1گیشین ّویطِ  ن. تٌاتشایي ًتیجِ هیـدّی ًوایص هی qسا تا  bشاٍاًی الل ـٍ ف pسا تا  Bشاٍاًی الل ـذ، فـتاال رکش ضکِ دس 

 ضَد. تشاتش تا یک هی p  ٍqهجوَع تیٌیذ  َس کِ هیـاست. ّواى ع p  ٍ25/0=q=75/0دس هثال تاال، 

 :(ًتْبی هْن!!یعٌی ا) افشاد دس ًسل تؼذ تِ ایي ضکل خَاّذ تَدتا تَجِ تِ سٍاتغی کِ دس تاال گفتین، فشاٍاًی 

GG  =2                                                                                              فشاٍاًی افشاد خالع غالة:        
p 

 Gg  =pq2                                                                                                  فشاٍاًی افشاد ًاخالع:        

gg  =2                                                                                               فشاٍاًی افشاد خالع هغلَب:       
q 

2=  1                      ضَد:       ّا تِ ضکل صیش تیاى هی ٍایٌثشگ ًیض تا استفادُ اص ّویي ساتغِ - فشهَل ّاسدی
q  +pq2  +2

q 
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 ًفرُ هحاسثِ کٌیذ. 200را در یک جوعیت  MM ،Mm  ٍmmّای  تاضذ فراٍاًی شًَتیپ m ،4/0ٍ فراٍاًی الل  M ،6/0اگر فراٍاًی الل  :3مثال 

ٍ فراٍاًی  48/0یعٌی  pq2تراتر  Mmراد ـ، فراٍاًی اف36/0یعٌی  2pتراتر  MMراد ـاست. پس فراٍاًی اف p  ٍ4/0;q;6/0در ایي هثال  پاسخ:

دٌّذ. پس ترای تِ دست آٍردى تعذاد افرادی  است. اها دقت کٌیذ کِ اعذاد تِ دست آهذُ، فراٍاًی را ًطاى هی 16/0یعٌی  2qتراتر  mmراد ـاف

ًفر است( ضرب کرد. تا ایي حساب تعذاد افرادی  200کِ ّر شًَتیپ را دارًذ تایذ فراٍاًیِ ّر شًَتیپ را در تعذاد کل جوعیت )کِ در ایي هثال 

 ًفر 32دارًذ  mmرادی ّن کِ شًَتیپ ٍ اف( 48/0×200)ًفر  96دارًذ  Mm(، افرادی کِ شًَتیپ 36/0×200ًفر ) 72دارًذ  MMکِ شًَتیپ 

 است. (16/0×200)

 واینبرگ –ی تعادل هاردی  زننده هم عوامل بر

رسین بْص  توزکش هب رٍی اٍى بخطی ّست کِ هسئلِ دارُ. حبال هی تزِ تَی ایي قسوت هب خیلی بب هسبئل تئَری کبری ًذارین! بیص

ای هتَالی ـّ ای تضسگ، عی ًسلـّ ا دس جوؼیتـّ ٍایٌثشگ، فشاٍاًی ًسثی الل - ل ّاسدیـگفتین کِ عثق اغ هتَجِ هیطیي!خَدتَى 

 اًذ اص: ل ػثاستـطَد. تشخی اص ایي ػَاهتّا  ل یا ػَاهلی سثة تغییش ایي فشاٍاًیـکِ ػاه ذ، هگش ایيـهاً ثاتت هی

ّا  َد. دس اثش ایي جْصـض گفتِ هی جهصّا  ذ کِ تِ آىـّایی سخ دّ ، هوکي است اضتثاDNAُساصی عی ّواًٌذ جهص: -1

کِ  تا ایي دد.گش شاٍاًی الل دٍم اضافِ هیـضذُ ٍ تِ ف ذا کٌذ. دس ًتیجِ اص فشاٍاًی الل اٍل کاستِـهوکي است اللی تِ الل دیگش تغییش پی

 گیشد. ِ غَست هیـذ ٍ آّستـکٌ ی جْص تسیاس تِ ٍسیلِّا  تغییش الل جْص یک سٍیذادِ ّویطگی است، اها

َا وذارد؛ ي آن سماوی است کٍ  َا بٍ یکذیگز اثزی در کاَص یا افشایص فزاياوی الل تغییز ي تبذیل اللوکتٍ: گاَی 

تبذیل ضًد.  A بٍ a ضًد، الل تبذیل می a بٍ A َای رفت ي بزگطت بزابز باضذ. مثالً بٍ َمان تعذادی کٍ الل ذاد جُصـتع

 در ضزایط طبیعی احتمال چىیه ريیذادی بسیار کم است.

 ضًد. وکتٍ: جُص سبب ایجاد تىًع در جمعیت می

ذأ تِ ـای جذیذی اص جوؼیت هثـّ کٌٌذ، الل صهاًی کِ افشادی اص یک جوؼیت تِ جوؼیت دیگشی هْاجشت هی شن: ضارش -2

جوؼیت ای هْاجشیي دس ـّ ی ضاسش طى، افضایص فشاٍاًی الل گَیین. ًتیجِ هی ارش شنـضضَد. تِ ایي پذیذُ  جوؼیت هقػذ ٍاسد هی

 ضَد. هقػذ هی

 
ذ ـّای جذیذی سا تِ جوؼیت هقػ ذ اللـّای سفی اًذ. پشٍاًِ ذأ تِ جوؼیت هقػذ هْاجشت کشدُـّای جوؼیت هث اسش طى. تؼذادی اص پشٍاًِـض -4-1 ضکل

 کٌٌذ. ٍاسد هی

    َای جذیذ اللًد. با يريد ـض ًع ي کاَص تفايت در جمعیت پذیزوذٌ )مقصذ( میـارش صن سبب افشایص تىـض وکتٍ:

     ًد.ـض زی در ایه جمعیت میـت ز ضذٌ ي در وتیجٍ ایجاد تىًع بیصـت َا در جمعیت مقصذ بیص ًاع اللـبٍ جمعیت مقصذ، او

ًد. پس ضارش صن ـض زاد جمعیت مقصذ ضبیٍ بٍ َم میـيارد ي اف زاد تاسٌـی صوی اف ًی دیگز با گذضت سمان، خشاوٍـاس س

 ش وقص دارد.ـَا وی در کاَص تفايت بیه جمعیتعاليٌ بز ایجاد تىًع 
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ش سخذادّای تػادفی ـکٌٌذ ٍ یا دس اث شاد یک جوؼیت تِ جوؼیت دیگش هْاجشت هیـاص افی صیاد ذادـگاّی تؼ رانص شن: -3

تذیْی است کِ دس  ضَد. گفتِ هی ص شنـرانهاًٌذ. تِ ایي پذیذُ  شادِ جوؼیت اٍلیِ تاقی هیـسًٍذ. دس ًتیجِ تؼذاد کوی اص اف اص تیي هی

 ًَذ.ـی طًی آى جوؼیت حزف ض ّا تِ کلی اص خضاًِ یاتذ ٍ حتی هوکي است تؼضی الل ّا کاّص هی شاٍاًی تشخی اللـساًص طى، ف

 
خاکستشی ٍ ّای سفیذ،  ّای سفیذ، سیاُ ٍ خاکستشی تطکیل ضذُ است. دس اثش هَاد ضیویایی پشٍاًِ ساًص طى. جوؼیت اٍلیِ اص تؼذادی پشٍاًِ -4-2 ضکل

 ّای جوؼیتِ حزف ضذُ دس جوؼیت جذیذ ٍجَد ًذاسًذ. اًذ. الل ّای سیاُ اص جوؼیت حزف ضذُ تؼذادی اص پشٍاًِ

 ضًد. ماوذٌ می راوص صن سبب کاَص تىًع در جمعیت باقی وکتٍ:

ّا تػادفی  ضشـکِ آهیهاًذ  جا هی تش ٍایٌثشگ گفتین کِ ایي اغل صهاًی پا - دس تَضیح اغل ّاسدی :سش غیرتصادفیـآمی -4

 تػادفی ّستٌذ. ّا تِ غَست غیش ّا ٍضغ تذیي گًَِ ًیست ٍ آهیضش تش جوؼیت تاضٌذ. اها دس تیص

وکتٍ: آمیشش تصادفی یعىی َز فزدی با َز صوًتیپ یا فىًتیپی، ضاوس بزابزی با سایز افزاد َمجىس خًد در آمیشش با 

 جىس مخالف داضتٍ باضذ.

آهیضی حالتی است کِ دس آى احتوال آهیضشِ افشاد  دسٍىآهیضی است.  تػادفی، دسٍى ّای غیش یکی اص اًَاع آهیضش آمیسی: درون

 تش اص احتوال آهیضش تا سایش افشاد است. تا خَیطاًٍذاىِ ًضدیک تیص

 کٌذ. فشد سا تاسٍس هیی ّواى  ّای هادُ اهتای ًش ّش فشد، گّ کِ دس آى گاهتاست لقاحی  خودآهیضی،  ضذیذتشیي حالت دسٍى

 گشدد. ضَد ٍ تش فشاٍاًی افشاد خالع افضٍدُ هی لقاحی، فشاٍاًی افشاد ًاخالع دس ّش ًسل ًػف هی دس خَد

 

خَدلقاحی  AA% است.اگش افشاد 25ّن  aa% ٍ فشاٍاًی افشاد Aa ،50%، فشاٍاًی افشاد AA ،25تاال فشاٍاًی افشاد عثق ضکل 

% ضذُ است. AA ،5/37تیٌین کِ دس ًسل اٍل، فشاٍاًی افشاد  خَاٌّذ ضذ. اها دس ضکل هی AA، افشاد %25کٌٌذ، دس ًسل تؼذ تاص ّن 

ذ، ـکٌٌ لقاحی هی خَد Aaشاد ـذُ است؟ ٍقتی افـ% اضافی اص کجا آه5/12ایي 
1
4

، AAّا  صادُ 
1
2

ٍ  Aaّا  صادُ 
1
4

 aaض ـّا ًی صادُ 
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تاال گفتین،  کِ دس AA% افشاد 25خَاٌّذ ضذ. پس تِ آى 
1
4

کٌین.  سا ًیض اضافِ هی Aaاص فشصًذاى افشاد  
1
4

%. 0/21% تشاتش است تا 05اص  

 ذ.خَاٌّذ ض AA%( افشاد %0/21 + %10 )1F ،0/73شایي دس ًسل تٌات

ّا ) ، فقظ ًیوی اص صادAaُشاد ـاف تیٌیذ کِ دس خَدلقاحیِ هی
1
2

ل ـًسش ـذ. تٌاتشایي دس ّـداسً Aaذ طًَتیپ ـل تؼـ( دس ًس

 َد.ـض شاٍاًی افشاد ًاخالع ًػف هیـف

 ضًَذ. تشسسی هی AA داسًذ ًیض هاًٌذ افشاد aaکساًی کِ طًَتیپ 

       ل دٍمـقاحی، در ًس. در صَرت خَدلاست dd16  +Dd48  +DD36، تعذاد ّر شًَتیپ تِ صَرت اُـصذتایی از ًَعی گی در جوعیتی :4 مثال

 کٌذ؟ ّای تاال ّستٌذ چِ تغییری هی کِ دارای ّر کذام از شًَتیپ تعذاد افرادی

) 24کٌذ؛ یعٌی تراتر تا  تِ ًصف کاّص پیذا هی Ddتاییِ گیاّاى  48جوعیت  پاسخ:
13

6
      ی ضذُ را تِ تعذاد اٍلیِ تای کن 24ضَد. ًیوی از  ( گیاُ هی

)تا  12کٌین؛ یعٌی تِ ّر کذام  اضافِ هی ddی گیاّاى  ٍ ًیوی را تِ تعذاد اٍلیِ DDگیاّاى 
61

6
در ًسل دٍم  AAتا ایي حساب تعذاد گیاّاى  .(

 ضَد. هی( 16+12) 28تراتر  ddتعذاد گیاّاى ٍ ( 36+12) 48تراتر 

ضش ـپسٌذاًِ احتوال آهی شتػادفی است. دس آهیضش ّوساىـّای غی ایي ًَع آهیضش ًیض اص اًَاع آهیضش پسنذانه: آمیسش همسان

َالی ـّای هت لـشاد ًاخالع عی ًسـض فشاٍاًی افـش است. دس ایي حال ًیـت ذ تیصـکِ طًَتیپ یا فٌَتیپ یکساى داسً شادیـتیي اف

 ضَد. ضٍدُ هیـشاٍاًی افشاد خالع افـیاتذ ٍ تش ف ّص هیکا

 شػکسِـاست. تذ کن ـضش تیي افشادِ ّواًٌـشتػادفی است کِ دس آى احتوال آهیـًَػی آهیضش غی پسنذانه: سش ناهمسانـآمی

 َد.ـض یاتذ ٍ اص فشاٍاًی افشاد خالع کاستِ هی ضایص هیـپسٌذاًِ فشاٍاًی افشاد ًاخالع اف ضش ًاّوساىـدٍ حالت قثل، دس آهی

َاسُ ـشاد یک جوؼیت یکساى ًیست. عثیؼت ّوـی اف هثل تشای ّوِ ا ٍ تَلیذـتِ عَس عثیؼی ضاًس تق انتخاب طبیعی: -5

ًظش تگیشیذ.  دس سا ّا خشگَش اص هثال جوؼیتی افشاد ًیست. تشای تیپتا طًَ استثاط تی ساصگاسی کٌذ کِ ایي هی بسا اًتخا ساصگاستش اًَاع

ذُ هاًذى داسًذ ٍ ـشی تشای تقا ٍ صًـت شاس اص ضکاسچیاى تشخَسداسًذ، ضاًس تیصـشی تشای فـت ایی کِ اص سشػت تیصـّ خشگَش

ا تِ طًَتیپ افشاد تستگی داسًذ. ـّ ایي قثیل ٍیظگی ضَد. تش هی ضکاس ضذًطاى تیصش است، احتوال ـت ّایی کِ سشػتطاى کن خشگَش

ضَد کِ  هثل، داسای دم تلٌذی هی هشؽ جَال دس فػل تَلیذ ی ًشِ تَاى هشؽِ جَال سا هثال صد. پشًذُ هثل ًیض هی تَلیذ دس هَسد ضاًسِ

تلٌذتشی  کِ دم کٌٌذ هی هثل اًتخاب تَلیذ سا تشای جَال، ًشّایی هشؽ ی هادُ ضَد. پشًذگاى تذًص هی عَل تشاتش تا سِ آى گاّی ی اًذاصُ

 ضَد. ی طًی خَد تِ ًسل تؼذ کن هی شّای دم کَتاُ تشای اًتقال خضاًِاضٌذ. تٌاتشایي خَد تِ خَد ضاًس ًًسثت تِ سایش ًشّا داضتِ ت

 

 هشؽ جَال -4-3ضکل 
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ّای ًاهغلَب  دّذ ٍ اص فشاٍاًی الل ّای هغلَب سا دس جوؼیت افضایص هی عَس کِ دیذین، اًتخاب عثیؼی ًیض فشاٍاًی الل ّواى

 کاّذ. هی

 

 ساصًذ. ٍایٌثشگ سا اص حالت تؼادل خاسج هی -ػَاهلی کِ تؼادل ّاسدی  -ًوَداس

 بزین ببیٌین آخزِ ایي جبدُ کجبست؟! یک فصل بسیبر هختصز ٍ هفیذ!! آدم لذت هی بزُ ٍاقعبً!

ی ػَاهل تش ّن صًٌذُ  

ٍایٌثشگ -تؼادل ّاسدی   

 جْص

 ضاسش طى

 ساًص طى

 آهیضش غیشتػادفی

 دسٍى آهیضی

 آهیضش ّوساى پسٌذاًِ

 اًتخاب عثیؼی آهیضش ًاّوساى پسٌذاًِ



 طًتیک کٌکَس هازیار خسائی
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 بندی گیاهان طبقه

جا گفتِ هیشِ  ها ّن یِ خاصیتی دارُ! خاصیتش ّن ایٌِ کِ توام هطالبی کِ ایيفصل گیاّیِ ّز گیاّی یِ خاصیتی دارُ. اتفاقاً 

ایي هطالب رٍ، فقط قسوت آخز ایي کساًی کِ بلذ ّستي  بفْویذ چی بِ چیِ؛ ٍگزًِاصالً ربطی بِ ژًتیک ًذارُ!! ٍ فقط ٍاسِ ایٌِ کِ بْتز 

 .(5-1)ًوَداس  ًَذـض داس تقسین هی داًِ ٍ داًِ ی بی ش تَلیذ داًِ بِ دٍ دستِـگیاّاى اص ًظ اداهِ هیذین!! فصل )ژًتیک گیاّی( رٍ بخًَي

اٍسد. اها ـذ تا گیاُ بالغ جذیذی سا بِ ٍجَد بیـکٌ سلَل تخن ضشٍع بِ هیتَص هیّای ًش ٍ هادُ،  داًِ، پس اص لقاحِ گاهت اى بیـدس گیاّ

شاس گشفتي دس ضشایظ هٌاسب، ـّا با ق ًَذ. داًِـض تبذیل هی داًهّا، تخوک ٍ هحتَیات آى بِ  داس، پس اص لقاحِ گاهت اى داًِـدس گیاّ

 آٍسًذ. اُ جذیذی سا بِ ٍجَد هیـکٌٌذ ٍ گی ذ هیـسض

 
 تقسین بٌذی گیاّاى -5-1ًوَداس 

داًِ  اى بیـح دس هَسد گیاّـش اص تَضیـداس است. بِ ّویي خاع اى داًِـلی ها هتوشکض بش گیاّـاّی، بحث اصـدس طًتیک گی

 خَای اس سًذگیت؟! بزٍ حال کي! ایي ّن حذف شذ!! دیگِ چی هی پشداصین. داس هی اى داًِـْا بِ بشسسی گیاّـکٌین ٍ تٌ ًظش هی صشف

 دار تولیدمثل در گیاهان دانه

ذِ ایي داًِ ـآیذ ٍ گیاُ بالغ اص سض هادُ ٍ تطکیل سلَل تخن، داًِ بِ ٍجَد هی ای ًش ٍـّ داس پس اص لقاحِ گاهت دس گیاّاى داًِ

داًگاى  باصداًگاى ٍ ًْاىذهثل دس ـ. با ایي کِ تَلیداًگاى ًهاىٍ  بازداًگاىًَذ: ـض داس بِ دٍ دستِ تقسین هی ضَد. گیاّاى داًِ ایجاد هی

 پشداصین. ّا هی ضَد کِ دس اداهِ بِ بیاى آى ا دیذُ هیـّ ّایی ًیض هیاى آى ّای صیادی با یکذیگش داسًذ، اها تفاٍت ضباّت

 تولیدمثل در بازدانگان

ّایی ّستٌذ کِ با  ای گشدُ، حاٍی سلَلـّ . کیسِ(5-1)ضکل  َد داسدـٍج ی گرده کیسهدس باصداًگاى، ساختاسّایی بِ ًام 

ی ًاسس، دٍ تقسین  ی گشدُ آٍسًذ. ّش داًِ ّستٌذ( سا بِ ٍجَد هی ذـّاپلَئیّایی  )کِ سلَل ی ًارس های گرده داًهخَد،  هیوزتقسین 

 دس ًْایتشد ٍ گی ی سختی فشا هی کٌذ. اعشاف ایي چْاس سلَل سا پَستِ دّذ ٍ چْاس سلَل جذیذ سا ایجاد هی هتَالی اًجام هی هیتَص

ًام داسد.  سلول زایشیَد داسد، ـی سسیذُ ٍج ی گشدُ اس سلَلی کِ دس داًِـیکی اص چْ آیذ. بِ ٍجَد هی ذهـرسی ی ی گرده داًه

 ذ.ـکٌ سا ایجاد هی آًتروزوئیذ، دٍ گاهت ًش یا وزـهیتسلَل صایطی با اًجام یک تقسین 

 

 گیاّاى

 بی داًِ

 داًِ داس
 باصداًگاى

 ًْاى داًگاى
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 ی گشدُ آٍسًذ. داًِ ی ًاسس سا بِ ٍجَد هی ی گشدُ ی گشدُ ّستٌذ با تقسین هیَص داًِ کیسِ ّایی کِ دسٍى ی گشدُ دس باصداًگاى. سلَل ایجاد داًِ -5-1 ضکل

 کٌذ کِ حاٍی دٍ سلَل صایطی ٍ سٍیطی است. ی سسیذُ سا ایجاد هی ی گشدُ ی ًاسس ّن با تقسین هیتَص داًِ

 زا نـتخ. تخوک هحل ایجاد گاهت هادُ یا (5-2)ضکل  است تخوکخَسد،  اس دیگشی کِ دس باصداًگاى بِ چطن هیـساخت

ای دسًٍی تخوک سا ـ، فضن خورشـپاراًشیذُ است. ـن خَسش ٍ پَستِ تطکیل ضـش تخوک اص دٍ قسوت اصلیِ پاساًطیـّاست. 

 دّذ ٍ َص اًجام هیـذ است(، یک تقسین هیـای پاساًطین خَسش )کِ دیپلَئیـّ ذ گاهت، یکی اص سلَلـش کشدُ است. بشای تَلیـپ

ذ. ایي سلَلِ باقی هاًذُ، ضشٍع بِ هیتَص ـهاً ْا یک سلَل باقی هیـآٍسد. اص ایي چْاس سلَل، تٌ اس سلَل ّاپلَئیذ سا بِ ٍجَد هیـچْ

َص، گاهت هادُ ـًذٍسپشم با تقسین هیتّای آ آٍسد. تعذادی اص سلَل سا بِ ٍجَد هی رمـآًذوسپی سلَلی جذیذی بِ ًام  کٌذ ٍ تَدُ هی

 کٌٌذ. صا سا ایجاد هی یا ّواى تخن

 
ا ـّ آٍسد کِ یکی اص آى اس سلَل سا بِ ٍجَد هیـّای پاساًطین خَسش با تقسین هیَص چْ صا دس باصداًگاى. یکی اص سلَل نـّای تخ ایجاد سلَل -5-2 ضکل

 کٌذ. صا سا تَلیذ هی ّای تخن شم ٍ سلَلـّای هیتَص خَد آًذٍسپ هاًذ ٍ با تقسین باقی هی

ضَد. سلَل تخن  ّای ًش ٍ هادُ، سلَل تخن تطکیل هی کٌذ. اص لقاحِ گاهت صا لقاح هی ضَد ٍ با تخن ٍاسد تخوک هیآًتشٍصٍئیذ 

با سضذ داًِ  آٍسًذ. سا بِ ٍجَد هی داًهای اعشاف آى ـّ ساصد. سٍیاى ٍ بافت سا هی رویاىدس دسٍى تخوک ضشٍع بِ سضذ ٍ ًوَ کشدُ ٍ 

 .(5-3)ضکل  َدـض هی دس ضشایظ هٌاسب، گیاُ جذیذی ایجاد

 
کٌذ ٍ سلَل صایطی ّن بِ دٍ آًتشٍصٍئیذ  ی گشدُ سا ایجاد هی ی سسیذُ ٍجَد داسد، لَلِ ی گشدُ لقاح دس باصداًگاى. سلَل سٍیطی کِ دس داًِ -5-3 ضکل

اُ بالغ جذیذی ـذ داًِ، گیـگیشد. سپس با تطکیل ٍ سض ا لقاح صَست هیـّ صاّا سسیذُ ٍ بیي آى نـی گشدُ بِ تخ ذّا اص عشیق لَلِـضَد. آًتشٍصٍئی تبذیل هی

 آیذ. بِ ٍجَد هی

 دانگان تولیدمثل در نهان



 طًتیک کٌکَس هازیار خسائی

 

3 

 

اس ـکٌٌذ ٍ چْ َص هیـشدُ هیـی گ ای هَجَد دس کیسِـّ . سلَل(5-4)ضکل  َد داسدـی گشدُ ٍج ض کیسِـداًگاى ًی دس ًْاى

ی ًاسس  ی گشدُ ی ًاسس ّستٌذ. ّش داًِ ّای گشدُ ّا یا داًِ ّواى ّاگّای ّاپلَئیذ  آٍسًذ. ایي سلَل سلَل ّاپلَئیذ سا بِ ٍجَد هی

ای  ی دٍالیِِ ـذُ کِ یک پَستـی سسی ی گشدُ اًِش دـذ. دس ّـکٌ ی سسیذُ سا تَلیذ هی شدُـی گ َص، داًِـکٌذ ٍ با تقسین هیت ذ هیـسض

داًگاى  ًام داسد. ّواًٌذ سلَل صایطی دس باصداًگاى، دس ًْاىّا سلَل صایطی  ضَد کِ یکی اص آى دٍ سلَل دیذُ هی دس اعشاف خَد داسد،

 آٍسد. ذ سا بِ ٍجَد هیـَص، دٍ گاهت ًش یا آًتشٍصٍئیـًیض سلَل صایطی با یک تقسین هیت

 
ی ًاسس  ی گشدُ کٌٌذ. داًِ ی ًاسس سا تَلیذ هی ّای گشدُ ی گشدُ با تقسین هیَص، داًِ ّای دسٍى کیسِ . سلَلداًگاى دس ًْاى ی گشدُ ایجاد داًِ -5-4ضکل 

 آٍسد کِ حاٍی دٍ سلَل سٍیطی ٍ صایطی است. ی سسیذ سا بِ ٍجَد هی ی گشدُ ّن با تقسین هیَص داًِ

ا ّن یکی اص ـج . دس ایي(5-5)ضکل  استن خَسش ٍ پَستِ ـی پاساًطی ذُـداًگاى ّن ضاهل دٍ قسوت عو اىـًْ تخوکِ

اس سلَل باقی هاًذُ ٍ با ـیکی اص ایي چْ آٍسد. َد هیـَص، چْاس سلَل سا بِ ٍجـهیتّای پاساًطین خَسش با یک تقسین  سلَل

یکی اص  وزِـهیتصا دس اثش  نـذ. سلَل تخـکٌ سا ایجاد هی ی رویاًی کیسهذی بِ ًام ـی سلَلی جذی َص، تَدُـپیِ هیت دس تقسیوات پی

 آیذ. َد هیـی سٍیاًی بِ ٍج ی کیسِّا سلَل

                        
 آٍسد. یکی اص چْاس سلَل باقی هی کٌذ ٍ چْاس سلَل سا بِ ٍجَد هی ّای پاساًطین خَسش هیَص هی . یکی اص سلَلداًگاى دس ًْاى صا ایجاد تخن -5-5ضکل 

 کٌذ. ای سا ایجاد هی صا ٍ سلَل دٍّستِ ی سٍیاًی، تخن هاًذ ٍ با تقسین هیتَص کیسِ

یک اًی، ـی سٍی داًگاى، دس هشکض کیسِ داًگاى ایي است کِ دس ًْاى اىـّا دس باصداًگاى ٍ ًْ ای اصلی داًِـّ یکی اص تفاٍت

ی ایي سلَلِ  . بِ یاد داضتِ باضیذ کِ ّش دٍ ّستِ(5-6)ضکل  یابذ ٍجَد داسد کِ با یکی اص دٍ گاهت ًش لقاح هی ای هـدوهست سلول

 ای ّاپلَئیذ ّستٌذ. دٍّستِ
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 ( ٍجَد داسد.nی  ای )با دٍ ّستِ ( ٍ دس هشکض، سلَل دٍّستnِی  صا )با یک ّستِ داًگاى دس یک قغب تخوک، تخن دس ًْاى -5-6 ضکل

ی ایي فشایٌذ،  یابذ. ًتیجِ ای لقاح هی صا ٍ آًتشٍصٍئیذ دیگش با سلَل دٍّستِ عی فشایٌذ لقاح، یکی اص آًتشٍصٍئیذّا با سلَل تخن

آیذ.  ن بِ ٍجَد هیـسضذ ٍ ًوَ سلَل تخ اُ اصلی اصـ( است. گیn3ذ )ـ( ٍ یک سلَل تشیپلَئیn2ذ )ـدیپلَئیایجاد یک سلَل تخنِ 

ای بشای  کٌذ کِ ًقص تغزیِ سا ایجاد هی آلبوهيتشیپلَئیذی بِ ًام  َصی خَد، یک بافت پشسلَلیِـات هیتسلَل تشیپلَئیذ ّن با تقسیو

 .(5-7)ضکل  سٍیاى داسد

 
گشدد. یکی اص آًتشٍصٍئیذّا با  کٌذ ٍ سلَل صایطی ّن بِ دٍ آًتشٍصٍئیذ تبذیل هی ی گشدُ سا ایجاد هی داًگاى. سلَل سٍیطی، لَلِ دس ًْاى لقاح -5-7 ضکل

ئیذ ًیض آلبَهي آیذ ٍ با هیتَص تخن تشیپلَ یابذ. با سضذ سلَل تخن، سٍیاى ٍ گیاُ جذیذ بِ ٍجَد هی ای لقاح هی صا ٍ آًتشٍصٍئیذ دیگش با سلَل دٍّستِ تخن

 ضَد. تَلیذ هی

 گیاهان تک لپه ای و دولپه ای

ّای  داًگاى، آلبَهي دس داًِ داسد. دس بعضی اص ًْاى بش داًگاى بافت آلبَهي، هَاد غزایی هَسد ًیاص سٍیاى سا دس داًستین کِ دس ًْاى

. (5-8)ضکل  َدـض اى هٌتقل هیـل بِ سٍیـبِ عَس کاهي ـا دس گشٍّی دیگش، هَاد غزایی هَجَد دس آلبَهـذ. اهـهاً هیض باقی ـبالغ ًی

ا ـّ ِ داسًذ ٍ بِ آىـذم ٍ رست تٌْا یک لپـًَذ. گیاّاًی هاًٌذ گٌـض رخیشُ هی ها هـلپّایی اص سٍیاى بِ ًام  ایي هَاد غزایی دس بخص

 ًَذ.ـض ًاهیذُ هی ای دولپهٍ دس ًتیجِ  ّستٌذضَد. ایي دس حالی است کِ گیاّاًی هاًٌذ لَبیا ٍ ًخَد داسای دٍ لپِ  گفتِ هی ای لپه تک

 یابذ. ی غزایی دس ّواى آلبَهي باقی هاًذُ ٍ بِ لپِ اًتقال ًوی ای، رخیشُ لپِ دس گیاّاى تک

 



 طًتیک کٌکَس هازیار خسائی

 

5 

 

آلبَهي ی غزایی هَجَد دس  ای است ٍ سٍیاى دس صهاى سضذ اص رخیشُ لپِ (. رست تکسوت چپی رست ) ( ٍ داًِسوت ساستی لَبیا ) داًِ -5-8ضکل 

 کٌذ. ّا تغزیِ هی ضَد ٍ سٍیاى اص لپِ ّا هٌتقل هی ی غزایی آلبَهي بِ عَس کاهل بِ لپِ ای است اًذٍختِ اها دس لَبیا کِ دٍلپِکٌذ.  استفادُ هی

ها جسیی از رویان  ( است. اها لپهn3شود و بنابراین تریپلوئیذ ) نکته: آلبوهن از هیتوز و رشذ تخن تریپلوئیذ ایجاد هی

 ( هستنذ.n2ها دیپلوئیذ ) شونذ؛ در نتیجه لپه هستنذ و از سلول تخن دیپلوئیذ حاصل هی

 ژنتیک گیاهی

 !پژٍُ!! ٍ ژًتیک داى دٍست ٍ ژًتیک ّای ژًتیک جا بِ بعذ بحث دیگِ تخصصی هیشِ ٍ خَراک بچِ ایي اٍُ! چقذر هي ًبَدم!! اس

ی ًاسس سا  داد ٍ چْاس سلَل گشدُ ی گشدُ هیَص اًجام هی ّای کیسِ اص سلَلذّا، یکی ـبِ یاد داسیذ کِ دس فشایٌذ تَلیذ آًتشٍصٍئی

ّای  تا اص داًِ دٍ ذ. دس ًتیجِـداضتِ باض Aaکٌذ بشای یک صفت، طًَتیپ  َى دس ًظش بگیشیذ سلَلی کِ هیَص هیـکشد. اکٌ ایجاد هی

 ًذ.هی ضَ a تای دیگش داسای الل ٍ دٍ A ی ًاسس، داسای الل گشدُ

 Aّای ًش ًوَ یابذ، دٍ آًتشٍصٍئیذِ حاصل، طًَتیپ  داسد دس ًْایت بِ گاهت Aّای ًاسس کِ طًَتیپ  یکی اص گشدُحال اگش 

 .(5-9)ضکل  خَاٌّذ داضت

 
ی ًاسسی کِ  آٍسد. گشدُ داسًذ( سا بِ ٍجَد هی aٍ دٍتا طًَتیپ  Aی ًاسس )کِ دٍتا طًَتیپ  ( چْاس گشدAaُی گشدُ ) سلَل دسٍى کیسِ -5-9 ضکل

ذ. ّن سلَل صایطی ٍ ّن سٍیطی ـکٌ ذُ کِ داسای یک سلَل صایطی ٍ یک سلَل سٍیطی است سا ایجاد هیـی سسی داسد با تقسین هیتَص گشدُ Aطًَتیپ 

 ّستٌذ. Aداسای الل ضًَذ ًیض  ّستٌذ. بٌابشایي آًتشٍصٍئیذّا کِ اص هیتَص سلَل صایطی حاصل هی Aحاٍی الل 

 خَاٌّذ داضت aّش دٍ آًتشٍصٍئیذ طًَتیپ  اًًْایتداسد ایجاد ضَد،  aی ًاسسی کِ طًَتیپ  ّای ًش اص گشدُ بشعکس، اگش گاهت

 .(5-11)ضکل 

 

است، با تقسین هیتَص گشدُ ی سسیذُ  a( چْاس گشدُ ی ًاسس سا ایجاد هی کٌذ. گشدُ ی ًاسسی کِ حاٍی الل Aaسلَل دسٍى کیسِ ی گشدُ ) -5-11 ضکل
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ذ کِ  ـشاس گشفتِ است سا بِ ٍجَد هی آٍسد. سلَل صایطی ّن با اًجام یک هیتَص دٍ آًتشٍصٍئیـ( دسًٍص قa( ٍ یک سلَل صایطی )aسٍیطی )کِ یک سلَل 

 خَاٌّذ بَد سا تَلیذ هی کٌذ.aّش کذام داسای الل 

حاصل اص ایي هیَص، تٌْا یکی کٌذ ٍ اص چْاس سلَلِ  َص هیـّای پاساًطین خَسش هی داًگاى، یکی اص سلَلگفتین کِ دس ًْاى 

 کٌذ. ادُ سا ایجاد هیـای ٍ گاهت ه ی سٍیاًی، سلَل دٍّستِ ٍ با تقسیوات هیتَصی خَد، کیسِهاًذ  باقی هی

داضتِ باضذ. اص چْاس سلَلِ  Aaحال فشض کٌیذ سلَلی کِ دس پاساًطین خَسش هیَص کشدُ است، بشای یک صفت، طًَتیپ 

هیتَص کٌذ،  ضشٍع بِ Aّای داسای الل  خَاٌّذ بَد. اگش یکی اص سلَل aتای دیگش داسای الل  ٍ دٍ A تا حاٍی الل حاصل اص هیَص، دٍ

ی ّاپلَئیذ است.  دٍ ّستِای، داسای  عَس کِ هی داًیذ سلَل دٍّستِ ایجاد خَاّذ ضذ. ّواى Aای با طًَتیپ  دس ًْایت گاهت هادُ

 .(5-11)ضکل  ذخَاّذ ض Aای ًیض دس ایي حالت داسای دٍ ّستِ، ّش کذام با طًَتیپ  بٌابشایي سلَل دٍّستِ

 
ّستٌذ( سا ایجاد هی کٌذ.  aٍ دٍتا الل  A( با تقسین هیَص چْاس سلَل )کِ دٍتا داسای الل Aaیکی اص سلَل ّای پاساًطین خَسش )با طًَتیپ  -5-11 ضکل

 خَاّذ داضت. AAٍ سلَل دٍّستِ ای طًَتیپ  Aاست باقی بواًذ ٍ هیتَص کٌذ، تخن صا طًَتیپ  Aاگش سلَلی کِ حاٍی الل 

سا داضتِ  aّایی کِ الل  کٌین. فشض کٌیذ پس اص هیَصِ سلَل پاساًطین خَسش، یکی اص سلَل اکٌَى حالت دیگش سا بشسسی هی

خَاّذ ضذ ٍ ّش کذام اص  a. دس ایي حالت طًَتیپ گاهت هادُ ًیض (5-12)ضکل  است، سضذ ٍ ًوَ یابذ ٍ گاهت هادُ سا ایجاد کٌذ

 خَاٌّذ داضت. aای ًیض طًَتیپ  ّای سلَل دٍّستِ ّستِ

 
ٍ  aن صا طًَتیپ ـَص کٌذ، تخـاًذ ٍ هیتـباقی بو a(، سلَل داسای الل Aaَسش )ـن خـسلَل پاساًطیَص ـهیاس سلَل حاصل اص ـچْاگش اص  -5-12 ضکل

 خَاّذ داضت. aش کذام داسای الل ـای ّن دٍ ّستِ، َّل دٍّستِ ـسل

. به طور هثال اگر زا )گاهت هاده( است سلول تخن های آنذوسپرم هشابه شنوتیپ نکته: در هر دو حالت، شنوتیپ سلول

 .است Aهای آنذوسپرم نیس برای این صفت،  باشذ، شنوتیپ سلول Aشذه،  زا برای صفتِ یاد شنوتیپ تخن

 چِ جَری؟ ایي جَری! بیٌی کٌین. پیش َتیپ سلَل تخن بزای صفات هختلف رًٍین ژًتَ ، هیهطالب رٍ یاد گزفتینحاال کِ ایي 
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باضذ. دس ایي صَست  Aaٍ طًَتیپ گیاُ هادُ بشای ّواى صفت،  AAشض کٌیذ طًَتیپ گیاُ ًش رست بشای یک صفت، ـف

 حالی است کِ بشای گیاُ هادُ دٍ حالت ٍجَد داسد: خَاٌّذ داضت. ایي دس Aتوام آًتشٍصٍئیذّای حاصل اص گیاُ ًش، طًَتیپ 

ٍ طًَتیپ  Aصا  اً طًَتیپ تخنـباقی بواًذ، ًْایت Aَص سلَلِ پاساًطین خَسش، سلَلِ داسای الل ـاگش پس اص هی حالت اول:

 AAآًتشٍصٍئیذّا، طًَتیپ سلَل تخن، صَست پس اص لقاحِ ایي دٍ سلَل با  ایي . دس(5-13)ضکل  خَاّذ ضذ AAای  سلَل دٍّستِ

 ضَد. هی AAAّای ساصًذُ ی آلبَهي،  ٍ طًَتیپ سلَل

 

داسد، سلَل تخن داسای  AAٍ سلَل دٍّستِ ای آى طًَتیپ  Aٍاسد تخوکی ضًَذ کِ تخن صای آى طًَتیپ  Aاگش آًتشٍصٍئیذّای داسای الل  -5-13 ضکل

 خَاّذ ضذ. AAAٍ تخن تشیپلَئیذ داسای طًَتیپ  AAطًَتیپ 

َد، دس ًْایت ـباقی بواًذ ٍ تقسین ض aَص، سلَلِ با الل ـاگش پس اص هیبیٌیذ  هی 5-14عَس کِ دس ضکل  ّواى حالت دوم:

ٍ  Aaخَاّذ ضذ. بٌابشایي پس اص لقاح با آًتشٍصٍئیذّا، طًَتیپ سلَل تخن،  aaای  ٍ طًَتیپ سلَل دٍّستِ aصا  طًَتیپ تخن

 ضَد. هی Aaa، ّای آلبَهي طًَتیپ سلَل

 

 Aaباضذ، سلَل تخن طًَتیپ  aای داسای دٍ الل  ٍ سلَل دٍّستِ aصا داسای الل  داضتِ باضٌذ ٍ تخن Aاگش ّش کذام اص دٍ آًتشٍصٍئیذ، طًَتیپ  -5-14 ضکل

 خَاّذ داضت. Aaaٍ تخن تشیپلَئیذ طًَتیپ 

ای ًیض سٍش کاس بِ ّویي ضکل  کشدین. دس گیاّاى دٍلپِای بَد کِ با ّن بشسسی  لپِ ای اص آهیضش دس گیاّاى تک ایي ًوًَِ

یابذ. بٌابشایي دس  ّای هَجَد دس سٍیاى اًتقال هی ی غزایی داًِ بِ عَس کاهل اص آلبَهي بِ لپِ جا رخیشُ است؛ با ایي تفاٍت کِ دس ایي

 گیشین. سلَل تخن است سا دس ًظش هیّا کِ ّواى طًَتیپ  ی غزایی، طًَتیپ لپِ ٌّگام تعییي طًَتیپِ رخیشُ یا ّواى اًذٍختِ

 ای چگًَِ است؟ سا ٍ سلَل دٍّستِ باشذ، صًَتیپ سلَل تخن Mmاگز تخوک گیاّی دارای صًَتیپ  :1 مثال

 mٍ دٍتای دیگز صًَتیپ  Mّا صًَتیپ  شَد کِ دٍتا اس آى ی آى چْار سلَل ایجاد هی کٌذ ٍ در ًتیجِ ّای پاراًشین خَرش هیَس هی یکی اس سلَلپاسخ: 

باشذ،  Mهاًذُ دارای صًَتیپ  کٌذ. اگز ایي سلَلِ باقی ای را ایجاد هی سا ٍ سلَل دٍّستِ هاًذ ٍ در ًْایت تخن ّا باقی هی دارًذ. یکی اس ایي سلَل

صًَتیپ باشذ،  mصًَتیپ خَاّذ شذ. اها اگز سلَلی کِ باقی هاًذُ است دارای  MMای  ٍ صًَتیپ سلَل دٍّستِ Mسا  صًَتیپ سلَل تخن

 شَد. هی mmای  ٍ صًَتیپ سلَل دٍّستِ mسا  سلَل تخن
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 اًتظار بزای آًتزٍسٍئیذّا را بِ دست آٍریذ. ّای قابل هفزٍض است. صًَتیپ Ddگیاّی با صًَتیپ  :2 مثال

             دارًذ را  dٍ دٍتای دیگز صًَتیپ  Dّا صًَتیپ  کِ دٍتا اس آى ی ًارس کٌذ ٍ چْار گزدُ گزدُ هیَس هی ی ّای درٍى کیسِ یکی اس سلَل پاسخ:

     خَاٌّذ داشت. اگز ّن Dدارد در ًْایت آًتزٍسٍئیذّا را ایجاد کٌذ، آًتزٍسٍئیذّا صًَتیپ  Dی ًارسی کِ صًَتیپ  آٍرد. اگز گزدُ بِ ٍجَد هی

 شَد. هی dّا  تدارد آًتزٍسٍئیذّا را تَلیذ کٌذ، صًَتیپ گاه dی ًارسی کِ صًَتیپ  گزدُ

ّای هحتول بزای سلَل تخن ٍ آلبَهي را  ایِ ّویي گیاُ را بارٍر ساسد، صًَتیپ سا ٍ سلَل دٍّستِ ، تخنAaاگز آًتزٍسٍئیذ گیاّی با صًَتیپ  :3 مثال

 بٌَیسیذ.

حالت هختلف داشتِ باشذ؛  تَاًذ دٍ هیای ّن  سا ٍ سلَل دٍّستِ . صًَتیپ سلَل تخنaخَاٌّذ داشت یا صًَتیپ  Aآًتزٍسٍئیذّا یا صًَتیپ  پاسخ:

ٍ  aتزتیب  ای بِ سا ٍ سلَل دٍّستِ داشتِ باشذ؛ حالت دٍم: صًَتیپ تخن AAای صًَتیپ  ٍ سلَل دٍّستِ Aسا صًَتیپ  حالت اٍل: تخن

aa .باشذ 

 شَد. هی AAAٍ صًَتیپ آلبَهي  AAلقاح یابذ، صًَتیپ سلَل تخن سا ٍ سلَل دٍّستِ ای کِ در حالت اٍل گفتین  با تخن Aاگز آًتزٍسٍئیذ 

 خَاّذ شذ. Aaaٍ آلبَهي  Aaایِ حالت دٍم لقاح کٌذ، سلَل تخن  سا ٍ سلَل دٍّستِ با تخن Aاگز آًتزٍسٍئیذ 

 هی شَد. AAaٍ صًَتیپ آلبَهي  Aaّای حالت اٍل را بارٍر ساسد، سلَل تخن  ،  گاهتaاگز آًتزٍسٍئیذ 

 خَاّذ شذ. aaaٍ صًَتیپ آلبَهي  aaدٍم لقاح پیذا کٌذ، صًَتیپ تخن  تّای حال با گاهت aاگز ّن آًتزٍسٍئیذ 

 در گیاهان پسندانه آمیزش ناهمسان

ضش ـشادی کِ طًَتیپ یا فٌَتیپ یکساى داسًذ با یکذیگش آهیـاف پسٌذاًِ ذ کِ دس آهیضش ًاّوساىل قبل بِ خاعش داسیـاص فص

 ٍجَد داسد. ضـدس بیي گیاّاى ًی پسٌذاًِ ًاّوساىآهیضش  .کٌٌذ ًوی

ی گشدُ ّاپلَئیذ ٍ کاللِ دیپلَئیذ  ذ. داًِـطیًٌ ی گل هی ی گشدُ سٍی کاللِ پسٌذاًِ داسًذ، داًِ ّوساىًااّاًی کِ آهیضش ـدس گی

 عبیعتاً کٌذ ٍ ویًی گشدُ سضذ  ذ، لَلِـّایی کِ دس کاللِ است باض یکی اص الل بِ َد داسد ضبیِـی گشدُ ٍج است. اگش اللی کِ دس داًِ

 ذ.یاب ًویای لقاح  صا ٍ سلَل دٍّستِ با تخن ّن شٍصٍئیذـآًت

ضش بیي ایي دٍ گیاُ ـوا آیا آهیـباضذ، بِ ًظش ض ABاُ هادُ ـاگش طًَتیپ گیداسین.  AAشی با طًَتیپ ـاُ ًـفشض کٌیذ گی

ّایی سا  گیاُ ًش فقظ گاهت .(بگَ ًِ!!دیذی گفتن ) ایذ است دسست حذس صدُ اگش پاسخ ضوا هٌفی بگَ ًِ! پزیش است یا ًِ؟ اهکاى

ی گشدُ  پس ّن داًِاست.  Bٍ الل دیگش  A اـّ اُ هادُ ًیض یکی اص اللـدس گیبیٌیذ  عَس کِ هی داسًذ. ّواى Aطًَتیپ  کِ کٌذ ایجاد هی

تَاًذ سٍی ایي کاللِ  ی گشدُ ًوی ضش، لَلِـپسٌذاًِ بَدىِ ایي آهی اًذ. بٌابشایي با تَجِ بِ ًاّوساى هطابِ Aٍ ّن کاللِ دس داضتيِ الل 

 سضذ کٌذ.

پسٌذاًِ بَدىِ یک آهیضش ٍ با داًستي  ًاّوساى ن کِ با تَجِ بِـطخیص دّیدس سؤاالت هشبَط بِ ایي بخص، بایذ بتَاًین ت

 بگَ ًِ!!! طًَتیپ گیاّاى ًش ٍ هادُ، آیا احتوال ایجاد سلَل تخن ٍجَد داسد یا ًِ؟

 ایي دٍ گیاُ چگًَِ خَاّذ بَد؟ ی پسٌذاًِ ًاّوساى باشذ، آهیشش BCداشتِ باشذ ٍ صًَتیپ کاللِ  ABاگز پزچن گیاّی صًَتیپ  :4 مثال

 Bی  ی گزدُ . داA  ٍBًِشَد:  دٍ ًَع سلَل گزدُ ایجاد هی ABیپ تی گزدُ را با صًَتیپ کاللِ هقایسِ کٌین. اس گیاّی با صًَ بایذ صًَتیپ داًِ پاسخ:

ی گزدُ  دارد رٍی کاللِ ایجاد لَلِ Aای کِ الل  ی گزدُ است. اها داًِ Bیک الل رشذ کٌذ؛ سیزا کاللِ ًیش دارای  BCی گیاُ  تَاًذ رٍی کاللِ ًوی

سایی کِ  ٍ اگز با تخن ABاست لقاح یابذ، صًَتیپ سلَل تخن  Bسایی کِ دارای الل  است( با تخن Aکٌذ. حال اگز آًتزٍسٍئیذ )کِ دارای الل  هی

 شَد. هی ACاست لقاح کٌذ، صًَتیپ سیگَت  Cحاٍی الل 
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پسٌذاًِ باشذ،  اُ ًاّوساىـشش ایي دٍ گیـًشستِ است. اگز آهی ZYی گیاّی با صًَتیپ  رٍی کاللِ MN ی گیاّی با صًَتیپ ی گزدُ داًِ :5 مثال

 ّای هحتول بزای سیگَت را بِ دست آٍریذ. صًَتیپ

کذام اس ایي دٍ ًَع گزدُ با صًَتیپ کاللِ ساسگار ًیستٌذ  کٌذ. ّیچ ایجاد هی M  ٍNّای  ی گزدُ با صًَتیپ دارد دٍ ًَع داًِ MNگیاّی کِ صًَتیپ  پاسخ:

 ی گزدُ را ایجاد کٌٌذ. تَاًٌذ رٍی گل هادُ لَلِ ٍ در ًتیجِ هی

ار ًَع صًَتیپ بزای ـلقاح یابذ، چْ Yیا  Zسای  ّای تخن با یکی اس سلَل Nیا  Mذّای ـ. اگز یکی اس آًتزٍسٍئیYدارد یا  Zسا یا صًَتیپ  نـتخ

 .MZ ،MY ،NZ  ٍNYسلَل تخن هحتول خَاّذ بَد: 

 در هثال باال، صًَتیپ آلبَهي بِ چِ صَرت است؟: 6 مثال

اٍت کِ ـاست با ایي تفسا  نـای درست شبیِ بِ سلَل تخ صًَتیپ سلَل دٍّستِ اٍرین.ـای را بِ دست بی ذا بایذ صًَتیپ سلَل دٍّستِـابتپاسخ: 

پذیز  ای اهکاى َتیپ بزای سلَل دٍّستِ( دٍ ًَع صZYًای دارای دٍ الل است. در هَرد ایي هثال با تَجِ بِ صًَتیپ گیاُ هادُ ) سلَل دٍّستِ

صًَتیپ دیگز شَد. بِ ّویي تزتیب سِ  هی MZZرا بارٍر ساسد، صًَتیپ آلبَهي  ZZای  سلَل دٍّستِ M. اگز آًتزٍسٍئیذ ZZ  ٍYYاست: 

 .MYY ،NZZ  ٍNYYتَاًذ بزای آلبَهي ٍجَد داشتِ باشذ:  ّن هی

 چقذر است؟ EAAاحتوال ایجاد آلبَهٌی با صًَتیپ  ،ABای با صًَتیپ  ٍ گیاُ هادُ EFپسٌذاًِ بیي گیاُ ًزی با صًَتیپ  اس آهیشش ًاّوساى :7 مثال

. پس چْار AA  ٍBBپذیز است:  ای اهکاى رشذ کٌٌذ. دٍ ًَع صًَتیپ بزای سلَل دٍّستِتَاًٌذ رٍی کاللِ  هی E  ٍFی  ی گزدُ ّز دٍ داًِ پاسخ:

بزابز با  EAAبیٌیذ احتوال ایجاد آلبَهٌی با صًَتیپ  طَر کِ هی . ّواىEAA ،EBB ،FAA  ٍFBBصًَتیپ هحتول بزای آلبَهي عبارتٌذ اس: 
1

4
 

 است.


