


 
 

 

 خالصه فصل هفتم : 

مانند : رنگ چشم ، رنگ  .ندیگو یم یصفات ارث (رسد یبه ارث م) شوند یبه فرزندان منتقل م نیکه از والد یبه صفات : یصفات ارث

 پوست، قد، نرمه گوش و ...

 DNA همان ای یکیکه ماده ژنت میریگ یم جهیبرند پس نت یخود به ارث م نیرا از والد)دِنا( DNA ای یکیفرزندان ماده ژنت : 1نکته 

 کننده صفات است. نییتع)دِنا(

DNA : )ییدستور العمل ها یقرار دارد و حاو )یاخته(است که در هسته سلول یخورده ا چینردبان پ هیدراز و شب یمولکول )دِنا 

 شود. یم نییبدن جانداران تع یهایژگیکه بر اساس آنها صفات و و است

 نیهر ژن را چند پله ا) کند. یم نییصفت را تع کیرمز  ایاست که دستور )دنا(  DNAاز  یقسمت : ژن

  (دیریبگ نردبان در نظر

 ژن عامل وراثت است. : 2نکته 

 ندیگو یم )فام تن( را کروموزوم نیپروتئ یفشرده شده همراه با مولکول ها)دنا(  DNA :)فام تن( کروموزوم

 شود. یم دهید Xکه به شکل 

     کروموزوم 46کروموزوم )فام تن ( را می سازد.  سلول های بدن انسان درون سلول)یاخته(  DNA : 3نکته 

 جفت آن کروموزوم جنسی است. 2دارد که  جفت( 23)

 

کروموزوم( هم در  44) جفت کروموزوم 22  : 4نکته 

مردان و هم در زنان مشترک هستند، اما جفت بیست 

و سوم کروموزوم ها )کروموزوم های جنسی (  هستند 

 می کنند.          که مردان و زنان را از هم متمایز 

در زنها مشابه هم  یجنس یکروموزوم ها : 5نکته 

 دو کروموزوم با هم نیدر مردها ا یهستند ول

 متفاوت هستند. 

 شوند. یم دهید کروسکوپیو با استفاده از م میدر حال تقس یها سلول درکروموزوم ها  : 6نکته 

 یبرخ لیدل هم دارند به یشتریمشابه ب یکنند ژنها یم افتیدر پدر و مادر کیخود را از  یخانواده چون ژنها کیفرزندان  : 7نکته 

 یآنها پ یبه شباهت ژن ها میتوان یاز شباهت دو نفر م، بنابراین هستند هیشب نشانیبه والد ایخانواد به هم  کیمواقع فرزندان 

 .میببر

جفت کروموزوم مشترک در  22

 بین مردان و زنان 

جنسی که جفت کروموزوم  یک

  مردان و زنان متفاوت هستنددر 
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 .دارند جانداران قرار کریاند که در خارج از پ یعوامل ،یطیعوامل مح محیطی :عوامل 

جانداران در آن رشد و  که است یطینوع جاندار وجود دارد، به علت عواملِ موجود در مح کیافراد  نیتفاوت ها، که ب یبعض : 8نکته 

 .مهم اند زین یطیبلکه عوامل مح ست؛یجانداران ن یریکننده در شکل گ نییاز صفات، ژن تنها عامل تع یاریدر بس کنند. یم یزندگ

 )ژن( :  بر وراثت یطیعوامل مح ریاز تأث ییمثال ها

سالم داشته باشند و  هیاگر تغذ افراد نیا است. شتریب گرانیکه دارند از د ییافراد به علت ژن ها یدر بعض قلبیخطر سکته  -1

 کنند. یزندگ سالمت در گریتوانند همانند افراد د یمناسب انجام دهند، م یورزش ها

 شود. یرنگ م یرشد کند صورت یرنگ و اگر در خاک خنث یرشد کند آب یدیاگر در خاک اس یسیادر گل -2

که گیاهی می کنیم مشاهده در ادامه در تاریکی نگه داریم  رادیگری گلدان اگر یک گدان را در معرض نور خورشید بگذاریم و  -3

شروع به زرد شدن  اهی که در تاریکی بوده برگهایشدر معرض نور بوده رشد کرده و برگهای آن سبز و بزرگ شده است اما گیکه 

 رشد آن کند و متوقف می گردد. در ادامه و است کرده

  کند. یصفت مربوط به آن ژن در جاندار بروز م میکن یجاندار DNAژن را وارد  کیاگر :  در جانداران دیصفات جد جادیا

 مثالهایی از ایجاد صفات جدید در جانداران : 

کردند. امروزه  یباکتر یو وارد دِنا استخراج را از انسان نیانسول دیدانشمندان، ژن مربوط به تول باکتری تولید کننده انسولین : -1

 .برند یبه کار م نیقند وابسته به انسول یماریدرمان ب یرا برا نینوع انسول نیا

 A نیتامیاست که دربدن به و یماده ا ینوع برنج دارا نیا:  تولید محصوالت کشاورزی با ویژگی های خاص مثل برنج طالیی -2

 ماده را ندارند. نایکننده  دیژن تول ،یمعمول یها برنج رایدر برنج وجود ندارد؛ ز یعیماده به طور طب نیشود.ا یم لیتبد

می باشد، قرار می  آب سرد  یماه یژن نوعاین گوجه فرنگی ها ژنی که  از   DNAدر : تولید گوجه فرنگی مقاوم در برابر سرما -3

 .داشتخواهند  در برابر سرما  یشتری، مقاومت بشوند دیتول قیطر نیکه به ا ییها یگوجه فرنگدهند 

 .سلول هستندها در  نیپروتئ دیتولی برا ییاطالعات و دستورالعمل ها یژن ها دارا:  9نکته  

سیم در این تق شود. یم میمشابه تقس )یاخته(به دو سلول )یاخته(سلول کیآن  یاست که ط یمیتقس: )ِرشتمان(  توزیم میتقس

 سراسر عمر ما انجام می شود.

سلول  کیکه  یشوند و هنگام یبرابر م 2داخل هسته ها )فام تن( کروموزوم  توزیم میقبل از تقس: چگونگی تقسیم میتوز)رِشتمان( 

 تعداد کروموزوم ها در سلول لیدل نیکند. به هم یم افتیاز کروموزوم ها را در یمین دیشود هر سلول جد یم میتقس سلول به دو

 کند. ینم یرییتغ دیجد

رفته را  نیب از یها سلول یشوند تا جا یم میپوست دائماً تقس یها سلولبدن ما، مانند  یها سلولاز یانواع توده های سرطانی :

 یسرطان یشوند و توده ها یم میتقس ها به سرعت سلولباشد،  یازیدر بدن ن یشتریب یها سلولبه  نکهیبدون ا یاما گاه رند؛یبگ

 دهند. یم لیتشک

 نور -6 یکشاورز یاز کودها و سم ها یبرخ -2 ییایمیدارو ها و مواد ش یبرخ -2مواد پرتو زا  یبرخ -1 : سرطان جادیعوامل ا

 شده و ........ سرخ یغذاها یبعض -7الکل و مواد مخدر  -4 یلیفس یسوخت ها یها ندهیآال - 5 دیخورش میمستق
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