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گام 
اول

تعیین پیامدهای مطلوب

 ساختار و عملکرد
 روابط و الگوها

 پایداری، تغییر و زمان
 اندازه گیری

ایده های کلیدی

پیامدهای شایستگی محور

ساختار و عملکرد
 بین ساختار  و عمل ارتباط برقرار کند.

 بتواند مدلی از نحؤه عملکرد ژن ها بسازد.
 بعضی از رویدادهای مرتبط با ژن ها را در زندگی روزمره، )مثل گروه خون( از نظر علمی تحلیل کند.

 بتواند اثرات نامطلوب برخی از رفتارها )مثل ازدواج های خویشاوندی( را تحلیل کند.
 بتواند برای پیشگیری از تولد نوزادانی با بیماری های ژنتیک راهکارهایی ارائه دهد.

روابط و الگوها
 چگونگی ارتباط بین ژنوتیپ و فنوتیپ را  نشان دهد.

 وجوه مشترک نحؤه عملکرد ژن ها را استخراج و مدل سازی کند.
 فنوتیپ و ژنوتیپ زاده ها را بر اساس ژنوتیپ والدین پیش بینی کند.

 برای چگونگی توضیح یک ویژگی معمول یا غیرمعمول در یک موجود زنده، راهکاری ارائه دهد.
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پایداری، تغییر و زمان
 علت توارث صفات و پایداری آنها را در نسل های پی درپی توضیح دهد.

اندازه گیری
 تغییر در مقدار فراوردٔه ژن چه اثری بر فنوتیپ جاندار دارد؟

پرسش های اساسی

باالتر چگونه صورت  ترازهای  و  سلول  )دنا(،  مولکول  تراز  در  بدن  مختلف  بخش های  بین  ارتباط   
می گیرد؟

 ژن ها چگونه ویژگی های یک فرد را کنترل می کنند؟ 
 صفات چگونه از نسلی به نسل دیگر منتقل می شوند؟

 چگونه می توان صفات فرزندان را براساس صفات نسل یا نسل های قبل توضیح داد؟
 چگونه می توان صفات نسل بعد را بر اساس صفات والدین پیش بینی کرد؟

                        مهارت های کلیدی

 برقراری ارتباط
 تحلیل نمودار

 تحقیق کتابخانه ای )کاغذی و دیجیتال( 
 استدالل و استنتاج
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روش تدریس

گام 
دوم

فعالیت های یادگیری

سازمان دهی محتوا در این فصل در مقایسه با کتاب های درسی نظام آموزشی قبل تفاوت آشکاری دارد 
و مبتنی بر  روش های نوین تدریس ژنتیک است. 

به طورکلی ژنتیک را می توان به دو صورت درس داد. یکی آن است که ابتدا ژنتیک کالسیک را مطرح 
کنیم و بعد ژنتیک مولکولی را. دیگری بر عکس است، به این صورت که مفاهیم ژنتیک کالسیک بعد از 

مولکولی مطرح می شوند.
به  بعد  و  فرامی گیرد  را  مولکولی  ژنتیک  مفاهیم  ابتدا  دانش آموز  دوازدهم  پایٔه  در  اینکه  به  توجه  با 
بر  براساس شیوه های امروزی، مفاهیم ژنتیک کالسیک  مبحث کالسیک وارد می شود، ترجیح داده شد 
پایٔه آموخته های مولکولی توضیح داده شوند. به این ترتیب دانش آموز ارتباط نزدیک تری را میان این دو 
موضوع می یابد و کاربرد آموخته هایش را از فصول قبل در توضیح پدیده های بیان شده در این فصل خواهد 

دید )مثل گروه های خونی(.

مثلث ارتقای یادگیری
همان گونه که می دانیم اضالع مثلث ارتقای یادگیری عبارت اند از طراحی آموزشی، رسانه های پرشمار 

آموزشی، و ارائٔه آموخته ها توسط دانش آموزان. در ادامه اضالع این مثلث را با هم مرور می کنیم.

۱. طراحی آموزشی
طراحی آموزشی خود به عوامل متعددی وابسته است که از میان آنها می توان به عوامل زیر اشاره کرد.

الف( موضوع درس: موضوع وراثت و ژنتیک غالباً برای دانش آموزان جذاب است. دانش آموزان 
کنجکاوی های زیادی در این خصوص دارند. برای ایجاد انگیزه می توانید از این کنجکاوی ها و پیش زمینه ها 

استفاده کنید.
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ـ  ب( سطح علمی کالس: این فصل با تأکید بر پرهیز از حفظیات نوشته شده است و مبتنی بر رابطٔه سادهٔ ژنـ 
پروتئین است. می توان تنها با یادآوری همین رابطه به عنوان پیش نیاز، طرح درس را به جلو برد. بنابراین نباید نگران 
پیش نیازهای علمی کالس بود چون به پیش نیازهای خاصی نیاز ندارد. روند ارائٔه مفاهیم هم به گونه ای است که وارد 

جزئیات نمی شود. به همین علت انتظار می رود همٔه دانش آموزان با روند تدریس همراه باشند.
ج( تعداد دانش آموزان: لزوماً تعداد دانش آموزان زیاد، مشکل ساز نیست. چیزی که کار را دشوار 
می کند همگن نبودن کالس است. از گروه بندی استفاده کنید. در هر گروه دانش آموزانی از سطوح علمی 

مختلف را در کنار هم قرار دهید و فعالیت هایی را به آنها واگذار کنید.
د( زمان تدریس: محتوا و مثال های کتاب نسبت به قبل کمتر به نظر می رسند، اما برای  درک مفاهیم 
پایه کامالً کفایت می کنند. بنابراین الزم نیست زمان تدریس این فصل را با کتاب های نظام قدیم مقایسه کنید و 
نگران کمبود وقت باشید. اساساً یکی از اهداف تغییر در سازمان دهی محتوا هم همین بوده است. تجربه های 
قبل نشان داده بود که در نظام های قبلی تسلط بر مباحث ژنتیک به زمانی بیشتر از آنچه که پیش بینی شده بود 

نیاز داشت. اما در روند فعلی مباحث به گونه ای ارائه شده است که این اشکال را برطرف کند.   
نیاز دارد.)چون  به امکانات کمتری  با سایر فصل ها  این فصل در مقایسه  هـ( امکانات در اختیار: 

به مکانیسم های پیچیده و جزئیات اشاره نشده( از جدول بندی و دسته بندی استفاده کنید. 

2. رسانه های پرشمار آموزشی
نوین  ابزارهای  پاورپوینت و  با  ارائٔه درس فقط  انواع رسانه ها، تخته سیاه را فراموش نکنید.  در میان 

همیشه خوب نیست. 

3. ارائۀ آموخته ها توسط دانش آموزان
فرصت های ارائه را به دور از اضطراب ارزشیابی شدن فراهم کنید. از این ارائه ها بازخورد بگیرید و 

روند کار »خود« را ارزشیابی کنید.
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دانستی هایی برای معلم

ارتباط فصل با چهار ویژگی زیست شناسی نوین
در این فصل نیز مانند سایر فصول، ارتباط با زیست شناسی نوین را می توان یافت.

 کل نگری 1
 توجه به ارتباطات بین اجزا، یکی از ابعاد کل نگری است.

 گرچه شناخت هر ژن مهم است، اما اکنون به ارتباط بین ژن ها و اثرات آنها بر یکدیگر توجه ویژه ای می شود.
 در این فصل به اثر محیط پرداخته شده است. زیست شناسی نوین جانداران را سامانه هایی می داند که 

با محیط خود ارتباط دارند و بر شناخت این ارتباطات تأکید می کند.
 نگرش بین رشته ای 2

دانش ژنتیک نه تنها پیونددهندٔه رشته های مختلف زیست شناسی با یکدیگر است، بلکه از علوم دیگر مثل 
شیمی و فیزیک نیز بهره می جوید.

 فناوری های نوین 3
و  اطالعات  فناوری  نیز  و  آزمایشگاهی  پیشرفتٔه  فناوری های  مدیون  را  پیشرفت خود  ژنتیک  بی تردید 

ارتباطات است.
 اخالق زیستی 4  

می توان به مالحظات اخالقی در پیش بینی های ژنتیک اشاره کرد. اگر جنینی که در رحم است به بیماری 
افراد  بین  بیماری مجاز هستیم که از ازدواج  برای کنترل یک  آیا  باید کرد؟  صعب العالجی مبتالست، چه 

جلوگیری کنیم؟

گروه های خونی
کشف گروه های خونی در آستانٔه ورود به قرن حاضر رخ داد. کارل لندشتاینر، دانشمند اتریشی، سیستم 
گروه های خونی ABO را در سال 1900 کشف کرد. این سیستم در ابتدا شامل سه گروه خونی B ،A و 
O بود تا اینکه دو سال بعد گروه خونی AB توسط همکاران لندشتاینر کشف شد. در سال 1937 لندشتاینر 

موفق به کشف آنتی ژن رزوس شد. او برندٔه جایزٔه نوبل 1930 در فیزیولوژی و پزشکی است.
ABO اساس مولکولی سیستم گروه خونی

آنتی ژن های A و B زنجیره های قندی اند که به یک آنتی ژن کربوهیدراتی دیگر با نام  H متصل اند )شکل 1(. 
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lipid or 
protein A antigen

O antigen

Glc

Glc

Glc

Glc = Glucose
Gal = Galactose

Fuc = Fucose

GlcNAc = N-Acetylglucosamine
GalNAc = N-Acetylgalactosamine

GlcNAc GalNAc

GlcNAc

GlcNAc

Gal

Gal

Gal Gal

Gal

Fuc

Fuc

Fuc

Gal

Gal B antigen

lipid or 
protein

lipid or 
protein

آنتی ژن H محصول ژن دیگری است که روی کروموزوم 19 قرار دارد. بنابراین توارث آن مستقل از 
توارث ژن های ABO است که روی کروموزوم 9 قرار دارد.

ـ  استیل گاالکتوز آمین به زنجیرهٔ الیگوساکاریدی  آنتی ژن  H منتقل  آنتی ژن A زمانی تولید می شود که قند  ان  ـ
ـ     استیل گاالکتوز آمینیل ترانسفراز کاتالیز می کند. ژن این آنزیم همان الل A است. به  شود. این انتقال را آنزیم ان        ـ
همین ترتیب الل        B   آنزیم د     ــ گاالکتوزیل ترانسفراز را می سازد که قند د ــ گا الکتوز را به زنجیرهٔ الیگوساکاریدی 

آنتی ژن H منتقل می کند.الل O، پروتئینی را کد می کند که غیرفعال است و عملکرد آنزیمی ندارد. 

ABO ـ آنتی ژن های شکل ۱ـ
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Rh اساس مولکولی سیستم گروه خونی
واقعیت این است که  Rh سیستم پیچیده ای است. تاکنون نظریه های مختلفی برای ژن های مسئول آن 
ارائه شده است. بر مبنای نظریٔه  fisher-Race سه جایگاه ژنی بسیار نزدیک به هم برای Rh وجود دارد. 

این جایگاه ها چنان به هم نزدیک اند که کراسینگ اور بین آنها رخ نمی دهد و با هم منتقل می شوند. 
.Ee و Cc  ،Dd: هر جایگاه الل های مخصوص به خود را دارد که عبارت اند از

آنچه در کتاب درسی، و سایر کتاب های مقدماتی، آورده می شود مدل ساده شده ای از این نظریه است که 
به سادگی Rh را نتیجٔه  دو الل D و d  می داند. منظور از d، یک ژن جهش یافتٔه D یا فقدان ژن D است 

که در این صورت، d یک ژن »فرضی« خواهد بود. ژنوتیپ ها از این قرارند.

صفات وابسته به جنس، ژن های محدود به جنس و ژن های متأثر از جنس
جنس  به  وابسته  باشد  داشته  قرار  جنسی  کروموزوم  دو  از  یکی  در  آنها  ژنی  جایگاه  که  را  صفاتی 
می گویند. این ژن ها ممکن است در هر دو جنس یا یکی از دو جنس )ژن های وابسته به Y( موجود باشند. 
ژن های محدود به جنس آنهایی هستند که در هر دو جنس موجودند اما فقط در یکی بیان می شوند و در دیگر 

خاموش اند. این ژن ها مسئول تفاوت بین نر و ماده اند )گرچه همٔه تفاوت ها را شامل نمی شوند(. 
ژن های تحت تأثیر جنس آنهایی هستند که در جنس های متفاوت به طریقٔه متفاوتی بیان می شوند مثل 

طاسی. الل طاسی در زنان به صورت مغلوب ولی در مردان به صورت غالب رفتار می کند.
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صفات چندجایگاهی
در صفات تک جایگاهی با انتقال الل یک صفت، آن صفت منتقل می شود اما در صفات چندجایگاهی، 
الل هایی از چند جایگاه باید منتقل شوند که ممکن است هر کدام روی کروموزوم های جداگانه ای قرار داشته 
باشند. از آنجا که جور شدن کروموزوم ها مستقل از یکدیگر است لذا همٔه الل ها با هم لزوماً منتقل نمی شوند 

و به این ترتیب صفت موردنظر به نسل بعد منتقل نخواهد شد.
هر چه تعداد جایگاه های کنترل کنندٔه یک صفت افزایش یابد، اثر محیط در بروز آن صفت بیشتر می شود. 

البته این صفات به میزان نفوذپذیری ژن و اثرپذیری محیطی آن هم بستگی دارد. 
صفات چند جایگاهی را صفات کّمی نیز می نامند. علت این نام گذاری، آن است که این صفات قابل 
یا سال  ماه  روز،  با  عمر  می شود. طول  اندازه گیری  کیلوگرم  یا  گرم  با  بدن  وزن  مثالً  اندازه گیری هستند. 
اندازه گیری می شود. در مقابل، صفات تک جایگاهی ژنی معموالً از نوع »یا این یا آن« هستند. رنگ بال 
شب پرٔه فلفلی انگلیسی صفتی تک ژنی است. بال ها یا روشن اند یا تیره، اما اندازٔه آنها صفتی کّمی است. 
اندازه براساس مقیاسی پیوسته سنجیده می شود و تحت تأثیر چند ژن است. ژن هایی را که بر صفات کّمی اثر 

می کنند، جایگاه های صفات کّمی یا QTL می نامند.
QTLها نظیر دیگر انواع ژن ها در بیشتر جمعیت ها متغیرند. شواهد دال بر این گوناگونی، از آزمایش های 
انتخاب مصنوعی آمده اند. در این آزمایش ها، پرورش دهندگان با زادآوری انتخابی، یک جمعیت گیاهی 
به  اگر پرورش دهنده ای بخواهد جوجه های بزرگ تر داشته باشد، فقط  یا جانوری را تغییر می دهند. مثالً 
یا  متوسط  آمیزش می دهد. مرغ و خروس هایی که جثٔه  اجازٔه  بزرگ ترین مرغ ها و خروس ها در هر نسل 
آن گاه  یابد،  ادامه  نسل  کنترل شدٔه چند  آمیزش های  اگر  نخواهند داشت.  زادآوری  اجازٔه  دارند  کوچک 
فراوانی الل های مسبب اندازٔه بدن بزرگ تر افزایش می یابند و از فراوانی الل های دیگر کاسته خواهد شد. 
پرورش دهندگان، صدها بار انتخاب مصنوعی را انجام داده اند. نتیجٔه معمول این است که انتخاب مصنوعی 
امکان  پرورش دهندگان  به  جمعیت ها،  در  ژنتیک  گوناگونی  دهد.  تغییر  را  کّمی  صفت  هر  عمالً  می تواند 
می دهد که خزانٔه ژنی جمعیت را تغییر دهند. این گوناگونی، همچنین به جمعیت ها امکان می دهد که باتغییرات 

محیط سازگار شوند.
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که  است  این  ادعا  این  برای  مدرک  بدیهی ترین  گوناگون اند.  نیز  انسانی  جمعیت های  در  کّمی  صفات 
با آنها خویشاوندی ندارند. خویشاوندان، الل های  خویشاوندان به یکدیگر بیشتر شبیه اند تا به افرادی که 
الل های  وجود  احتمال  مؤثرند.  کّمی  صفات  دیگر  و  پیگمانتاسیون  سر،  شکل  قد،  بر  که  دارند  مشترکی 
یکسان در خویشاوندان نزدیک بیشتر است و از این رو شباهت بیشتری بین آنان دیده می شود. خویشاوندان 
و  مشترک  الل های  می دهند.  نشان  را  کمتری  شباهت  و  دارند  کمتری  مشترک  الل های  احتماالً  دور، 
محیط های مشترک هر دو در ایجاد شباهت میان خویشاوندان شرکت دارند. افراد خانواده، از رژیم غذایی 
آنان  والدین  آنان یکسان است. معموالً  برای  برخوردارند و شرایط خانه  بهداشتی یکسانی  و مراقبت های 
یکسان است و در مدارس یکسانی حاضر می شوند. آنان نگرش های مشابهی را در باب تمرینات، روابط 
اجتماعی، مطالعه و ورزش دارند. در نتیجه تشابه اعضای خانواده، بخشی به علت ژنتیک است و بخشی 

به علت محیط مشترک آنان.

نفوذ ژن
گاهی یک ژن  در یک فرد بروز نمی کند و یا گاهی در افراد مختلف به صورت های مختلف بروز می کند. 
به عبارت دیگر این نوع ژن ها در بعضی افراد اثرات بالینی خود را آشکار می کنند اما  در  برخی دیگر  بروز 

نمی کنند و پنهان می مانند. 
صفت چند انگشتی مثالی از نفوذ ژن را فراهم می کند. در همٔه افرادی که ژن مسئول چند انگشتی را 

دارند انگشتان اضافی به یک صورت مشاهده نمی شود.
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فعالیت ۱
مربع پانت را رسم می کنیم:

Oگامت ها

AO

A گروه خونی

A

BO

B گروه خونی

B

فعالیت 2
ژن نمود مرد XHY و ژن نمود زن XhXh است. مربع پانت را رسم می کنیم:

YXHگامت ها

XHY

پسر سالم

XHXh

دختر ناقل

Xh
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