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ژﻧﺘﻴﻚ ﻭ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﻫﺪفﻫﺎی رﻓﺘﺎری :ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﻓﺼﻞ از ﻓﺮاﮔﻴﺮ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ:
ــ ﻋﻠﻢ ژﻧﺘﻴﮏ را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﻨﺪ.
ــ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻨﺪل را ﺷﺮح دﻫﺪ.
ﺳﺎده اﺣﺘﻤﺎﻻت را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ.
ــ اﺻﻮل ٔ
ﺳﺎده ژﻧﺘﻴﮏ را ﺣﻞ ﮐﻨﺪ.
ــ ﻣﺴﺎﻳﻞ ٔ
ــ ﺻﻔﺎت واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
ــ ﻣﮑﺎﻧﻴﺴﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ را ﺷﺮح دﻫﺪ.
ــ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻋﻤﻞ ژن را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ.
ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزی  DNAرا ﺷﺮح دﻫﺪ.
ــ
ٔ
ــ آﻟﻞﻫﺎی ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
ــ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎریﻫﺎ و ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎی ﮐﺮوﻣﻮزوﻣﯽ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
ــ اﻫﻤﻴﺖ ژﻧﺘﻴﮏ در ﮐﺸﺎورزی و داﻣﭙﺮوری را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ.
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ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ
ﻣﻘﺪﻣﻪ :اﮔﺮ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﻪ ﻗﻴﺎﻓﻪﻫﺎی ﻇﺎﻫﺮی اﻓﺮاد ﻳﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻨﮕﺮﻳﻢّ ،
ﭼﻬﺮه ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﺒﺎﻫﺖ زﻳﺎدی ﺑﻪ واﻟﺪﻳﻦ دارد و ﺑﺮﺧﯽ اوﻗﺎت ﻫﻢ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﻳﻦ ﺗﺸﺎﺑﻬﯽ ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ وﺟﻮد
ٔ
درﺑﺎره اﻧﺴﺎنﻫﺎ ،آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﻴﺮ از ﻣﻮارد ﮐﺎﻣﻼ ً اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﯽ ﻫﻴﭻ ﮔﺎه ﺷﺒﺎﻫﺖ
ﻧﺪارد .اﻣﺎ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ
ٔ
ﮐﺎﻣﻠﯽ ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻓﺮدی ﭼﺸﻤﺎن ﺿﻌﻴﻒ دارد و ﻳﺎ از ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻌﻀﯽ رﻧﮓﻫﺎ ﻋﺎﺟﺮ اﺳﺖ
ﺷﺎﻣﻪﺷﺎن ﺧﻮب ﮐﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﻃﻌﻢ ﻏﺬاﻫﺎ را درک ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ
وﻟﯽ دﻳﮕﺮی ﺧﻮب ﻣﯽﺑﻴﻨﺪ .ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ ﺣﺲ ّ
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دﻳﮕﺮی ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب از ﻋﻬﺪه اﻳﻦ ﮐﺎر ﺑﺮﻣﯽآﻳﺪ .ﺣﺎل اﮔﺮ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر دﻳﮕﺮی ﻣﺴﺎﻓﺮت ﮐﻨﻴﻢ
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻇﺎﻫﺮی و اﺧﻼﻗﯽ در
ﭼﻪ ﺑﺴﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ ﮔﺮدﻧﺪ و ﻳﺎ ﺑﺎ اﺷﮑﺎل ﻣﺘﻨﻮعﺗﺮی از
ّ

ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ روﺑﻪرو ﺷﻮﻳﻢ .اﻣﺎ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﻋﻠّﺖ اﺻﻠﯽ اﻳﻦ ﺗﺸﺎﺑﻬﺎت ﻳﺎ اﺧﺘﻼﻓﺎت از ﮐﺠﺎ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮد
و آﻳﺎ ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﯽ ،در اﻳﺠﺎد آﻧﻬﺎ دﺧﺎﻟﺖ دارد ﻳﺎ ﺧﻴﺮ و اﮔﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﺛﺮ آن ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه اﺳﺖ.
ﻣﺎدهای را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺎده وراﺛﺘﯽ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد
اﻣﺮوزه ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ واﻟﺪﻳﻦّ ،
ﻣﺎده ﭼﻴﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم ﺑﺮای ﺷﮑﻞﮔﻴﺮی و ﺑﻘﺎ و دوام ﻧﺴﻞﻫﺎی ﺑﻌﺪی را
اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﻳﻦ ّ
در ﺧﻮد دارد .ﺗﺮدﻳﺪی ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻧﺴﺎن ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه دﻳﮕﺮی ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت را
ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی ﺧﻮد اﻧﺘﻘﺎل دﻫﺪ ﺗﺎ از اﻧﺴﺎن ،اﻧﺴﺎن از ﮔﺮﺑﻪ ،ﮔﺮﺑﻪ و از درﺧﺖ ﺑﻠﻮط ،درﺧﺖ ﺑﻠﻮط دﻳﮕﺮی
ﺑﻪوﺟﻮد آﻳﺪ و ﺑﻪ ﻗﻮل ﻣﻌﺮوف :ﮔﻨﺪم از ﮔﻨﺪم ﺑﺮوﻳﺪ ﺟﻮ ز ﺟﻮ؛ ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﺻﻔﺎت ﻳﺎ وراﺛﺖ
رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺮﻳﺮ درآﻣﺪه اﺳﺖ و اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﻠﻢ
ﻣﺪوﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم اﺷﮑﺎل ﺣﻴﺎت ﺑﻪ ٔ
ﻫﻤﭽﻮن ﻗﺎﻧﻮن ّ
وراﺛﺖ ﻳﺎ ژﻧﺘﻴﮏ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ژﻧﺘﻴﮏ ﻳﺎ ﻋﻠﻢ وراﺛﺖ را ﻣﯽﺗﻮان ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﺮد :رﺷﺘﻪای اﺳﺖ
از ﻋﻠﻢ زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﺻﻔﺎت ارﺛﯽ را از واﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻣﺎدی ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪوﺟﻮد آورﻧﺪه ﺻﻔﺎت ارﺛﯽ و ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﯽ را ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد
اﻳﻦ ﻋﻠﻢ ﻫﻤﭽﻨﺎن ّ
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﺮدی و ﻧﮋادی ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه را ﺑﺮ ﻣﺎ روﺷﻦ ﻣﯽﺳﺎزد.
ﺑﺤﺚ ﻗﺮار داده ،ﻧﺤﻮه ﺑﺮوز
ّ
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ﭘﺎﻳﻪﮔﺬار ﻋﻠﻢ وراﺛﺖ ﮐﻴﺴﺖ؟
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻔﮑﺮ و اﻧﺪﻳﺸﻴﺪن رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ وراﺛﺖ و ﻋﻠّﺖ ﺗﺸﺎﺑﻬﺎت و
از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺸﺮ ﺑﻪ
ٔ
اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺎﻧﻮاده و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ذﮐﺮ آن ﮔﺬﺷﺖ ﻓﮑﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻃﺒﻖ ﻣﺪارک و ﺷﻮاﻫﺪ
ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻦ
ﻣﻮﺟﻮد ٦ ،ﻫﺰار ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ،اﻗﻮام ﮐﻠﺪاﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﻮارث ﺻﻔﺎت و اﻧﺘﺨﺎب در اﺳﺐ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺠﺮه ٔ
زﻣﻴﻨﻪ ﻋﻠﻢ وراﺛﺖ ﺑﻪ
ﻃﯽ ﻗﺮنﻫﺎ ،داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ٔ
ﺣﻴﻮان ّ
ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺻﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﭘﺲ از آن در ّ
ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ .اﻣﺎ ﺳﺎل  ١٨٦٥در ﺗﺎرﻳﺦ زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﻮﻳﻦ از اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار
اﺳﺖ؛ زﻳﺮا در اﻳﻦ ﺳﺎل ﮔﺮﮔﻮرﻳﻮﻫﺎﻧﺲ ﻣﻨﺪل ،ﮐﺸﻴﺶ اﻃﺮﻳﺸﯽ ،ﭘﺲ از  ٨ﺳﺎل زﺣﻤﺎت ﺷﺒﺎﻧﻪروزی،
ﻣﻮﻓّﻖ ﺑﻪ ﮐﺸﻒ ﻗﻮاﻧﻴﻨﯽ ﮔﺮدﻳﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ،ﺑﻌﺪﻫﺎ ﭘﺎﻳﻪﻫﺎی ﻋﻠﻢ وراﺛﺖ را ﭘﯽرﻳﺰی ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻣﻨﺪل دﻫﻘﺎنزادهای ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﻮم رﻳﺎﺿﯽ و ﻓﻴﺰﻳﮏ ﻋﻼﻗﻪ ﺷﺪﻳﺪی داﺷﺖ وﻟﯽ
روزﮔﺎر ﺑﺎ او ﺳﺮ ﺳﺎزﮔﺎری ﻧﺪاﺷﺖ و ﻟﺬا در ﺳﺎل  ١٨٤٣ﺑﺎ ﮐﻤﮏ و راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﻳﮑﯽ از دوﺳﺘﺎﻧﺶ وارد
ﺻﻮﻣﻌﻪای ﺷﺪ و ﻧﺎم ﭘﺪر ﮔﺮﮔﻮر را ﺑﺮای ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد .وی ﮐﻪ اﻳّﺎم ﻓﺮاﻏﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺸﺖ ﮔﻴﺎه
ﻧﺨﻮدﻓﺮﻧﮕﯽ در ﺑﺎغ ﺻﻮﻣﻌﻪ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺑﻮد ﺑﺎ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺗﻤﺎم اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از اﻳﻦ ﮔﻴﺎه را اﻧﺘﺨﺎب و
ﻣﺘﻌﺪد دﻳﮕﺮی
ﺑﺎ ﻫﻢ آﻣﻴﺰش داد و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﮐﺎرش را ﺑﻪ دﻗﺖ ﻳﺎدداﺷﺖ ﮐﺮد .اﮔﺮﭼﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣﻨﺪل داﻧﺸﻤﻨﺪان ّ
ﻧﺤﻮه ﮐﺎر ﻣﻨﺪل
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺸﻒ ﻗﻮاﻧﻴﻦ وراﺛﺖ ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﯽ اﻓﺘﺨﺎر ﮐﺸﻒ اﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻧﺼﻴﺐ وی ﮔﺮدﻳﺪ زﻳﺮا ٔ

ﺑﺎ روش ﮐﺎر ﻣﺤﻘّﻘﺎن ﻗﺒﻞ از او ﺗﻔﺎوت ﮐﻠﯽ داﺷﺖ .اﺑﺘﮑﺎر اﺻﻠﯽ ﻣﻨﺪل ﺑﺮرﺳﯽ ﺻﻔﺎت ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺠ ّﺰا از
ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺑﻮد ،درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻗﺒﻞ از او ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺻﻔﺎت ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﺧﻮد
را در ِآن واﺣﺪ و ﺑﺎﻫﻢ ،ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﻣﯽدادﻧﺪ .ﻻزم ﺑﻪ ﻳﺎدآوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ دﻳﮕﺮی در
ﮐﺸﻒ ﻗﻮاﻧﻴﻦ وراﺛﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺪل ﮐﻤﮏ ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع ﮔﻴﺎه ﺧﻮد ﻟﻘﺎح ﻣﻮرد
آزﻣﺎﻳﺶ او و اﺳﺘﻔﺎده از رﻳﺎﺿﻴﺎت و آﻣﺎر .ﭘﺲ از ﻫﺸﺖ ﺳﺎل ﮐﺎر و ﮐﻮﺷﺶ ﺷﺒﺎﻧﻪروزی ،ﻣﻮﻗﻊ آن رﺳﻴﺪه
ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻨﺪل
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﻤﯽ آن روز ّ
ّ
ﮐﺸﻔﻴﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻃّﻼع ﺟﻬﺎﻧﻴﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،وﻟﯽ ّ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎی ﻣﻨﺪل ﻧﮑﺮد و اﻳﻦ ﺷﺎﻳﺪ از ﻋﺪم درک داﻧﺸﻤﻨﺪان آن روز از ﻋﻈﻤﺖ ﻋﻠﻤﯽ
ﺗﻮﺟﻬﯽ و درک ﻧﮑﺮدن ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻋﻤﺮ ﻣﻨﺪل اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ و وی در زﻣﺎن ﺣﻴﺎت ﺑﻪ
ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎی وی ﺑﻮد .اﻳﻦ ﺑﯽ ّ
ﺷﻬﺮﺗﯽ ﮐﻪ واﻗﻌﺎً ﺳﺰاوارش ﺑﻮد و اﻣﺮوزه از آن ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،ﻧﺮﺳﻴﺪ.
ﻣﺠﺪد ًا ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﮔﻴﺎهﺷﻨﺎس اروﭘﺎﻳﯽ ﮐﺸﻒ و
در ﺳﺎل  ١٩٠٠ﻣﻴﻼدی ،ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻨﺪل ّ
ﺗﺄﻳﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ .اﻳﻨﺎن ﺑﺮای آن ﮐﻪ ﺣﻖ ﭘﺎﻳﻪﮔﺬار ّاوﻟﻴﻪ ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،اﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ را ﺑﻪ ﻧﺎم او »ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻨﺪل«
ﻧﺤﻮه اﻧﺘﻘﺎل ﺻﻔﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﻃﺒﻖ اﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻪ ارث ﻣﯽرﺳﻨﺪ ،ﺗﻮارث ﻣﻨﺪﻟﯽ ﻳﺎ ﻣﻨﺪﻟﻴﺴﻢ ﻧﺎﻣﮕﺬاری
ﻧﺎﻣﻴﺪﻧﺪ و ٔ
ﮐﺮدﻧﺪ.
داﻳﺮه ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺸﺮی در
از آن زﻣﺎن ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺪاوم و ﭘﻴﮕﻴﺮ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﺮﺗﺒﺎً ﺑﺮ وﺳﻌﺖ ٔ
زﻣﻴﻨﻪ ﻋﻠﻢ ژﻧﺘﻴﮏ اﻓﺰوده اﺳﺖ؛ ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ اﻣﺮوزه اﻳﻦ ﻋﻠﻢ در ﺗﻤﺎم رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻋﻠﻮم زﻳﺴﺘﯽ از ﺟﻤﻠﻪ
ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﮐﺸﺎورزی و داﻣﭙﺮوری ﮐﺎرﺑﺮد وﺳﻴﻌﯽ ﭘﻴﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺗﺨﺼﺺﻫﺎﻳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺻﻼح ﻧﺒﺎﺗﺎت
و ﺑﺬر ،اﺻﻼح ﻧﮋاد دام از ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻣﻬﻢ اﻳﻦ ﻋﻠﻢ ﺑﻪﺣﺴﺎب ﻣﯽآﻳﻨﺪ .ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﻋﻠﻢ ژﻧﺘﻴﮏ
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ژﻧﺘﻴﮏ ﮔﻴﺎﻫﯽ ،ژﻧﺘﻴﮏ ﺣﻴﻮاﻧﯽ ،ژﻧﺘﻴﮏ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ژﻧﺘﻴﮏ ﺳﻠﻮﻟﯽ و ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ و
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ژﻧﺘﻴﮏ.

ﭼﺮا ﻣﻨﺪل ﮔﻴﺎه ﻧﺨﻮدﻓﺮﻧﮕﯽ را ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد؟

ﺟﺎﻧﻮﺭﺷﻨﺎﺳﯽ

٣٣

ﺷﺎﻳﺪ ارزﻧﺪهﺗﺮﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﺎر ﻣﻨﺪل ،اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع ﮔﻴﺎه در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اوﺳﺖ زﻳﺮا ﻣﻮﺟﻮداﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ژﻧﺘﻴﮑﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ از ﭼﻨﺪ ﺧﺼﻴﺼﻪ ﻣﻬﻢ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﻪوﺟﻮد آورد ﺗﺎ از ﻧﻈﺮ آرﻣﺎن ﺑﺘﻮان ﺳﺮﻳﻊﺗﺮ ﺑﻪ
دوره زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ،ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻓﺮزﻧﺪان ّ
١ــ در ٔ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ارزﻧﺪه و ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ.
ﻣﻴﺴﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،زﻳﺮا در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ژﻧﺘﻴﮑﯽ ﭘﺲ
٢ــ اﻣﮑﺎن اﻳﺠﺎد و
ٔ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻧﺴﻞ در ّﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎه ّ
از ﻧﺴﻞ دوم ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﺴﺎﻳﻞ و ﻣﺠﻬﻮﻻت ﺑﻪوﺿﻮح روﺷﻦ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.

٣٤

ﺟﺎﻧﻮﺭﺷﻨﺎﺳﯽ

٣ــ ﻣﻮﺟﻮداﺗﯽ را ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد ﮐﻪ در ﻣﺤﻴﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻳﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻗﺎﺑﻞ
زﻳﺴﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ از ﺻﺮف ﻣﺨﺎرج ﺑﻴﻬﻮده و ﮔﺰاف ﺧﻮدداری ﺷﻮد.
٤ــ آﻣﻴﺰش ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد ،اﻋﻢ از ﻏﺮﻳﺒﻪ و ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪ ،اﻣﮑﺎنﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎ ﮐﻤﯽ د ّﻗﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﻳﻢ ﮐﻪ:
ﻣﻴﻮه آن دهﻫﺎ داﻧﻪ ﻧﺨﻮد ﺟﺪﻳﺪ اﺳﺖ
اﻟﻒ( ﻫﺮ ٔ
داﻧﻪ ﻧﺨﻮد ﭘﺲ از ﮐﺸﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﺑﻮﺗﻪای ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ٔ
ﮐﻪ ﻫﺮ داﻧﻪ ﺧﻮد ﻳﮏ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد.
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻳﮏ ﺳﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮ وﻗﺖ ﻻزم ﻧﺪارد.
ب( ﺑﺮای ﺑﻪدﺳﺖ آوردن اﻓﺮاد ﻧﺴﻞ دومّ ،
ﻋﺎدی )ﻣﺜﻼ ً در ﺑﺎغ ﺻﻮﻣﻌﻪ( ﻗﺎﺑﻞ ﮐﺸﺖ اﺳﺖ.
ج( ﮔﻴﺎه در ﻣﺤﻴﻂ ّ
د( آﻣﻴﺰش ﺑﻴﻦ دو ﻧﻮع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻴﺎه ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﻴﺮد؛ زﻳﺮا ﮐﻪ ﮔﻞ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﭘﻮﺷﻴﺪه اﺳﺖ
داﻧﻪ ﮔﺮده ﻳﮏ ﮔﻴﺎه
و دﺳﺘﮕﺎه زاﻳﺎی ﮔﻴﺎه در ﻣﻌﺮض ﺑﺎد و ﺣﺸﺮات ﻗﺮار ﻧﺪارد .ﻟﺬا در ﻣﻮﻗﻊ ﻟﺰوم ﻣﯽﺗﻮان ٔ
ﻼﻟﻪ ﮔﻴﺎه دﻳﮕﺮ از ﻫﻤﺎن ﻧﻮع ،اﻧﺘﻘﺎل داد.
را ﺑﻪ ﮐُ ٔ
ﻫـ( در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﭼﻮن ﻧﺨﻮدﻓﺮﻧﮕﯽ ﮔﻴﺎه ﺧﻮدﻟﻘﺎﺣﯽ اﺳﺖ ،از ﺧﻠﻮص ژﻧﺘﻴﮑﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
ﻣﻬﻤﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﻧﺪﮐﯽ د ّﻗﺖ ّ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﻳﻢ ﮐﻪ ﻧﺒﻮغ ﻣﻨﺪل در اﻧﺘﺨﺎب ﮔﻴﺎه ﻣﻮردﻧﻈﺮ ،ﻧﻘﺶ ّ
ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺟﻮدات دﻳﮕﺮی ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﻧﺨﻮدﻓﺮﻧﮕﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ در ﻋﺎﻟﻢ ﺣﻴﻮاﻧﯽ ،ﻣﮕﺲ
ﺳﺮﮐﻪ اﻳﻦ وﻇﻴﻔﻪ را ﺑﻪﻋﻬﺪه ﻣﯽﮔﻴﺮد و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺟﺎﻧﻮران دﻳﮕﺮی ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻮش ،ﺧﻮﮐﭽﻪ ﻫﻨﺪی ،ﺧﺮﮔﻮش
و در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﻴﺮ ﻣﻮﺟﻮداﺗﯽ از ﻗﺒﻴﻞ ﻗﺎرچﻫﺎ ،ﻣﻴﮑﺮوبﻫﺎ و وﻳﺮوسﻫﺎ ﻫﺮﮐﺪام ﺑﻪ ﻧﺤﻮی در ﺧﺪﻣﺖ
ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻋﻠﻢ ژﻧﺘﻴﮏ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ وراﺛﺖ ،در ﺗﻤﺎم ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ،ﻳﮑﺴﺎن ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و آﻧﭽﻪ
اﻣﺎ ٔ
درﺑﺎره ﮔﻴﺎه ﻧﺨﻮدﻓﺮﻧﮕﯽ ﻳﺎ ﻓﻼن ﺟﺎﻧﻮر ﮐﻮﭼﮏ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﯽ ﮐﺸﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ در ﻣﻮرد ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه
ٔ
دﻳﮕﺮ و از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺴﺎن ﺻﺪق ﻣﯽﮐﻨﺪ .در واﻗﻊ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺟﻮداﺗﯽ ﭼﻮن ﻧﺨﻮدﻓﺮﻧﮕﯽ ﻳﺎ ﻣﮕﺲ ﺳﺮﮐﻪ ،ﺗﻨﻬﺎ
ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن زﻣﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ را آﺳﺎﻧﺘﺮ ﻣﯽﺳﺎزد ،زﻳﺮا ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه از ﻳﮏ ﻧﻈﺮ
ﺳﺎزﻧﺪه آﻧﻬﺎ ،ﻳﻌﻨﯽ ﺳﻠﻮلﻫﺎ و ﻳﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﻋﻮاﻣﻞ
ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ دارﻧﺪ و آن ﻫﻢ واﺣﺪﻫﺎی اﺻﻠﯽ
ٔ
ﻫﺴﺘﻪ ﺳﻠﻮل اﺳﺖ.
وراﺛﺘﯽ آﻧﻬﺎ در ٔ

ﮐﺎرﺑﺮد ﻋﻠﻢ اﺣﺘﻤﺎﻻت در ژﻧﺘﻴﮏ
ﻣﻨﺪل ،ﮐﺎﺷﻒ ﻗﻮاﻧﻴﻦ وراﺛﺖ ،در ﺗﻔﺴﻴﺮ آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎی ﺧﻮد از ﺣﺴﺎب اﺣﺘﻤﺎﻻت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده
ﺳﺎده اﺣﺘﻤﺎﻻت ،آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻳﻢ.
اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮن ٔ

ﺗﻌﺮﻳﻒ اﺣﺘﻤﺎل :اﺣﺘﻤﺎل ﻋﺒﺎرت از ﻣﻴﺰان اﻃﻤﻴﻨﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﻌﻴﻨﯽ داﺷﺖ.
وﻗﻮع ﭘﻴﺸﺎﻣﺪی ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﻃّﻼﻋﺎت ّ
ﭘﻴﺸﺎﻣﺪﻫﺎی ﻫﻢﺗﺮاز :دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﭘﻴﺸﺎﻣﺪ را وﻗﺘﯽ ﻫﻢ ﺗﺮاز ﮔﻮﻳﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻴﭻ دﻟﻴﻠﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ ﻳﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺶ از دﻳﮕﺮی اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮﺗﺎب ﻳﮏ ﺳﮑﻪ و ﺷﻴﺮ ﻳﺎ ﺧﻂ آﻣﺪن آن.
ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﻳﮏ ﭘﻴﺸﺎﻣﺪ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟
اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﻳﮑﯽ از ﭼﻨﺪﻳﻦ ﭘﻴﺸﺎﻣﺪ ﻫﻢ ﺗﺮاز ،ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺧﺎرج ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ
ﮐﻠﻴﻪ دﻓﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ آن ﭘﻴﺸﺎﻣﺪﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﻳﮑﯽ از آن ﭘﻴﺸﺎﻣﺪﻫﺎ رخ ﻣﯽدﻫﺪ )ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی ﻣﺴﺎﻋﺪ( ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ّ
رخ دﻫﺪ )ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی ﻣﻤﮑﻦ(.
ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺳﻴﺎه ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﻳﮏ
ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺳﻔﻴﺪ و ٔ ٤٥
ﻣﺜﺎل  :١در ﮐﻴﺴﻪای ٔ ١٥
ﮔﻠﻮﻟﻪ از آن ﺑﻴﺮون آورﻳﻢ ،اﺣﺘﻤﺎل ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻮدن آن ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟
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ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی ﻣﺴﺎﻋﺪ  ١٥و ﺣﺎﻻت ﻣﻤﮑﻦ  ٤٥ + ١٥ = ٦٠ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ
اﺣﺘﻤﺎل را ﺑﺎ ﺣﺮف  Pﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﻳﻌﻨﯽ در ﺟﻮاب ﺳﺆال ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﻮﺷﺖ:
1
4
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ﻣﺜﺎل  :٢اﻋﺪاد ﻳﮏ ﺗﺎ ﺑﻴﺴﺖ را روی ﺑﻴﺴﺖ ﮐﺎرت ﻧﻮﺷﺘﻪ ،ﮐﺎرتﻫﺎ را ﺧﻮب ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺰﻧﻴﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﺮ
ﺣﺴﺐ ﺗﺼﺎدف ﻳﮏ ﮐﺎرت از آن ﺑﻴﺮون ﺑﻴﺎورﻳﺪ ،اﺣﺘﻤﺎل آﻧﮑﻪ ﻋﺪد ﺣﺎﺻﻞ زوج ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟
ﺟﻮاب:
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ﻳﺎدآور ﻣﯽﺷﻮﻳﻢ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﻳﮏ ﭘﻴﺸﺎﻣﺪ ،ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻴﻦ ﺻﻔﺮ و ﻳﮏ ،ﻧﻮﺳﺎن دارد و ﻫﺮ اﻧﺪازه
ﻣﻘﺪار آن ﺑﻪ ﻳﮏ ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﺎﺷﺪ اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع آن ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ.

ﭘﻴﺸﺎﻣﺪﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ
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٣٥

دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﭘﻴﺸﺎﻣﺪ را زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﮐﻪ وﻗﻮع ﻳﮑﯽ از آﻧﻬﺎ در وﻗﻮع دﻳﮕﺮی ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺴﺮ ﻳﺎ دﺧﺘﺮ ﺷﺪن ﻓﺮزﻧﺪان اﻧﺴﺎن .ﻣﺜﻼ ً اﮔﺮ ﻓﺮزﻧﺪ اول ﺧﺎﻧﻮادهای ﭘﺴﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﻪ
ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻌﺪی آﻧﻬﺎ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﺪارد و ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل  1ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻌﺪی ﭘﺴﺮ ﻳﺎ دﺧﺘﺮ ﺷﻮد.
ّ
2
ﺣﺎل اﮔﺮ ﺳﺆال ﺷﻮد ،ﭼﻘﺪر اﺣﺘﻤﺎل دارد ﮐﻪ دو ﻓﺮزﻧﺪ ّاول و دوم ﺧﺎﻧﻮادهای ،ﻫﺮدو ﭘﺴﺮ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺪﻻل ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﮐﺮد:
ٔ

ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی ﻣﻤﮑﻦ

ﻓﺮزﻧﺪ اول

ﻓﺮزﻧﺪ دوم

-١
-٢
-٣
-٤

ﭘﺴﺮ

ﭘﺴﺮ

ﭘﺴﺮ
دﺧﺘﺮ
دﺧﺘﺮ

دﺧﺘﺮ
ﭘﺴﺮ
دﺧﺘﺮ

ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی ﻣﻮردﻧﻈﺮ )ﻣﺴﺎﻋﺪ(

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﺣﺘﻤﺎﻻت ،ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی ﻣﻤﮑﻦ ﭼﻬﺎر و ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺴﺎﻋﺪ )ﻳﻌﻨﯽ
ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻮردﻧﻈﺮ( ﻳﮏ اﺳﺖ و ﺟﻮاب ﻣﺴﺄﻟﻪ  P = 1ﻣﯽﺷﻮد.
4
1 1 1
در ﭘﻴﺸﺎﻣﺪﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ،ﻣﯽﺗﻮان از ﻋﻤﻞ ﺿﺮب اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﻳﻌﻨﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﻮﺷﺖ ، P = × = :ﺑﻪ
2 2 4
ﻣﺜﺎل زﻳﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
ﻣﺜﺎل  :١ﭼﻘﺪر اﺣﺘﻤﺎل دارد ﮐﻪ ﺳﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﻳﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻫﻤﻪ دﺧﺘﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟
ﺟﻮاب:

1
8

=

1
2

1
2

)ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﻮم( × )ﻓﺮزﻧﺪ دوم( × )ﻓﺮزﻧﺪ اول(

1
2

=P

در ﻣﺜﺎل ﺑﺎﻻ اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﻫﺮ ﻳﮏ از ﭘﻴﺸﺎﻣﺪﻫﺎ ﺗﺼﺎدﻓﺎً ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻣﺴﺎوی ﺑﻮدﻧﺪ .ﮔﺎﻫﯽ ﻣﻤﮑﻦ
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
اﺳﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻣﺜﺎل زﻳﺮ ّ
ﻣﺜﺎل  :٢ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎی زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ را روی  ٣٢ﮐﺎرت ﻧﻮﺷﺘﻪ ،درون ﺟﻌﺒﻪ ﻣﯽرﻳﺰﻳﻢ .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ
ﮐﻠﻤﻪ ﻋﻠﯽ
ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺳﻪ ﮐﺎرت از آن ﺑﻴﺮون ﻣﯽآورﻳﻢ و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮐﻨﺎر ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻣﯽﮔﺬارﻳﻢ .اﺣﺘﻤﺎل آﻧﮑﻪ ٔ
درﺳﺖ ﺷﻮد ،ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟
P = P١ * P٢ * P٣
1 1 1
1
× ×
=
32 31 30 29760

=P
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ﭘﻴﺸﺎﻣﺪﻫﺎی ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر
دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﭘﻴﺸﺎﻣﺪ را ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻫﻢ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﻨﺪ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﮔﻮﻳﻨﺪ .اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﭼﻨﻴﻦ ﭘﻴﺸﺎﻣﺪی
ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﻫﺮﻳﮏ از آن ﭘﻴﺸﺎﻣﺪﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻣﺜﺎل زﻳﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺳﻴﺎه ١٥ ،ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺳﻔﻴﺪ و  ١٤ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻗﺮﻣﺰ وﺟﻮد دارد )ﺟﻤﻌﺎً ٥٤
ﻣﺜﺎل :در ﺟﻌﺒﻪای ٔ ٢٥
ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﺳﻔﻴﺪ ﻳﺎ
ﮔﻠﻮﻟﻪ( ﻳﮏ ﮔﻠﻮﻟﻪ را ﺑﻪﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ از آن ﺧﺎرج ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ .ﭼﻘﺪر اﺣﺘﻤﺎل دارد ﮐﻪ ٔ
ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺎﺷﺪ؟ اﮔﺮ ﺳﻔﻴﺪ ﻳﺎ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻮدن ﮔﻠﻮﻟﻪ را ﻳﮏ ﭘﻴﺸﺎﻣﺪ ﺑﺪاﻧﻴﻢ:

ﺟﻮاب:

اﺣﺘﻤﺎل ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻮدن ﮔﻠﻮﻟﻪ

14
54

= P1

اﺣﺘﻤﺎل ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻮدن ﮔﻠﻮﻟﻪ

15
54

= P2

14 15 29
+
=
54 54 54

=P

ﻳﺎ P = P١ + P٢

آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯽ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻋﻠﻢ وراﺛﺖ

ﺟﺎﻧﻮﺭﺷﻨﺎﺳﯽ

ﻗﺒﻞ از آن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻨﺪل ﺑﭙﺮدازﻳﻢ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯽ ﺗﻌﺎرﻳﻒ و اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺳﺎده ﮐﻪ
ﺳﺎده ژﻧﺘﻴﮑﯽ
ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﺮاواﻧﯽ در ﻋﻠﻢ وراﺛﺖ دارﻧﺪ ،آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻳﻢ .ﺑﺮای اﻳﻦ ﻫﺪف ﺑﻪ ذﮐﺮ ﻳﮏ آزﻣﺎﻳﺶ ٔ
ﭘﺮداﺧﺘﻪ ،در ﺿﻤﻦ آن اﻳﻦ اﺻﻄﻼﺣﺎت و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﻬﻢ را ﻓﺮاﺧﻮاﻫﻴﻢ ﮔﺮﻓﺖ.
آزﻣﺎﻳﺶ :دو ﻣﻮش ﺳﻴﺎه و ﻗﻬﻮهای ﺧﺎﻟﺺ را ﺑﺎﻫﻢ آﻣﻴﺰش ﻣﯽدﻫﻴﻢ ،ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم
ﻓﺮزﻧﺪان آﻧﻬﺎ ﺳﻴﺎه رﻧﮓ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻳﻦ ﻓﺮزﻧﺪان را اﻓﺮاد ﻧﺴﻞ ّاول ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ.
از ﺟﻔﺖﮔﻴﺮی ﻓﺮزﻧﺪان ﻧﺴﻞ ّاول ،ﻓﺮزﻧﺪان ﻳﺎ اﻓﺮاد ﻧﺴﻞ دوم ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻣﻮشﻫﺎی ﻧﺴﻞ
دوم ،ﻋﺪهای ﺳﻴﺎه و ﺑﺮﺧﯽ ﻗﻬﻮهای رﻧﮓ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ )ﺷﮑﻞﻫﺎی ١ــ ٣و ٢ــ .(٣رﻧﮓ ﺳﻴﺎه ﻳﺎ ﻗﻬﻮهای را
ﻳﮏ ﺻﻔﺖ ارﺛﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ و ﺗﻌﺮﻳﻒ آن ﺑﻪ ﻗﺮار زﻳﺮ اﺳﺖ.
ﺻﻔﺖ :ﺣﺎﻟﺖ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻳﺎ ﻋﻤﻠﯽ از ﺑﺪن ﻳﺎ ﻋﻀﻮی از ﺑﺪن ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ
ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ دو ﻓﺮد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﮏ ﮔﻮﻧﻪ را از ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﺪﻫﻴﻢ .ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻧﮓ ﺳﻴﺎه ﻳﺎ ﻗﻬﻮهای
ﺑﺪن ﻣﻮشﻫﺎ در ﻣﺜﺎل ﺑﺎﻻ.
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دو ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ،ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺻﻔﺎت دو ﺑﻪ دو ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺻﻔﺎت ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ :در
ٔ
ﻗﺮارﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﻔﺎت ﻣﺜﺎل ﺑﺎﻻ ﻳﺎ ﻗﻬﻮهای و آﺑﯽ ﺑﻮدن رﻧﮓ ﭼﺸﻢ در اﻧﺴﺎن و ﻳﺎ ﮐﻮﺗﺎه و ﺑﻠﻨﺪی ﮔﻴﺎه
ﻧﺨﻮد در ﺗﺠﺎرب ﻣﻨﺪل اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺻﻔﺎت را اﺻﻄﻼﺣﺎً ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﮔﻮﻳﻨﺪ.
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﻧﺴﻞ اول ،ﺗﻤﺎم ﺳﻴﺎه رﻧﮓ
ﺻﻔﺎت ﺑﺎرز و ﻧﻬﻔﺘﻪ :در
ٔ
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و اﺛﺮی از رﻧﮓ ﻗﻬﻮهای در ﻓﺮزﻧﺪان ﻧﺴﻞ ّاول دﻳﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻳﮑﯽ از دو ﺻﻔﺘﯽ
ﮐﻪ در واﻟﺪﻳﻦ وﺟﻮد دارد ﮐﺎﻣﻼ ً ﻇﺎﻫﺮ و دﻳﮕﺮی ﻣﺨﻔﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .در ﻣﺜﺎﻟﯽ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ رﻧﮓ ﺳﻴﺎه را
ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم ﻓﺮزﻧﺪان ﻧﺴﻞ ّاول ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻳﮏ ﺻﻔﺖ ﺑﺎرز و رﻧﮓ ﻗﻬﻮهای را ﮐﻪ اﺛﺮش ﻣﺨﻔﯽ ﻣﺎﻧﺪه
اﺳﺖ ﻳﮏ ﺻﻔﺖ ﻧﻬﻔﺘﻪ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ.

٣٧

ﻣﻮش ﺳﻴﺎه ﺧﺎﻟﺺﻧﺮ

ﻣﻮش ﻗﻬﻮهای ﺧﺎﻟﺺ ﻣﺎده

ﺳﻠﻮل ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻴﻀﻪ
ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺗﺨﻤﺪاﻧﯽ

ﺗﺨﻤﮏ
اﺳﭙﺮمﻫﺎ

ﺗﺨﻤﮏ

اﺳﭙﺮم

اول ﺑﺎ
اﻓﺮاد ﻧﺴﻞ ّ
ژﻧﻮﺗﻴﭗ ﻳﮑﺴﺎن

٣٨
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ﺳﻠﻮل ﺗﺨﻢ

اول ،ﺳﻴﺎه و ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺷﮑﻞ ١ــ٣ــ ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد ﻧﺴﻞ ّ

ﺳﻴﺎه ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ

ﺳﻴﺎه ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ
ﺳﻠﻮل ﺗﺨﻤﺪان

ﺳﻠﻮل ﺑﻴﻀﻪ
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻴﻮز

دو ﻧﻮع ﺗﺨﻤﮏ
ﺣﺎﺻﻞ
ﭼﻬﺎر ﺗﺮﮐﻴﺐ ﻣﻤﮑﻦ

دوﻧﻮع اﺳﭙﺮم
ﺣﺎﺻﻞ
ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ

ﻋﻤﻞ ﻟﻘﺎح

اﻧﻮاع ﺗﺨﻢ ﺣﺎﺻﻞ

٣٩

ﺷﮑﻞ ٢ــ٣ــ در ﻧﺴﻞ دوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻪ ﻣﻮش ﺑﺎ رﻧﮓ ﺳﻴﺎه ،ﻳﮏ ﻣﻮش ﺑﺎ رﻧﮓ ﻗﻬﻮهای ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﻳﺪ.
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ﻓﺮزﻧﺪان ﻧﺴﻞ دوم

ژن ﻳﺎ ﻋﺎﻣﻞ وراﺛﺘﯽ :ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﻣﻮش ﺳﻴﺎه ﺑﺎ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﻣﻮش ﻗﻬﻮهای از
ﺣﻴﺚ ﻳﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺸﮑﻴﻞ رﻧﮓ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ .اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ را ﮐﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ
ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ و ﻣﺤﻴﻂ داﺧﻞ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﺻﻔﺘﯽ ﺷﻮد ،ژن ١ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ .ﻻزم ﺑﻪ ﻳﺎدآوری اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﻨﺪل در ﺗﺠﺎرب ﺧﻮد ژنﻫﺎ را ﻓﺎﮐﺘﻮر وراﺛﺘﯽ ﻧﺎﻣﻴﺪه اﺳﺖ )ﮐﻠﻤﻪ ژن از ﺳﺎل  ١٩٠٢وﺿﻊ ﺷﺪ( و ﺳﺎلﻫﺎ
ﺑﻌﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ّ
ﻣﺤﻞ اﺻﻠﯽ ژنﻫﺎ در روی واﺣﺪﻫﺎﻳﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﺮوﻣﻮزوم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺻﻔﺖ ﺧﺎﻟﺺ :ﻫﺮ ﺻﻔﺖ ،ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ دو ﻋﺎﻣﻞ وراﺛﺘﯽ )ژن( ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﻳﮑﯽ از آﻧﻬﺎ از ﭘﺪر و
ﻣﻌﻴﻦ ژنﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ دارد .اﻳﻦ ﻓﺮد
دﻳﮕﺮی از ﻣﺎدر اﺳﺖ .ﻳﮏ ﻓﺮد ﺧﺎﻟﺺ ،از ﻧﻈﺮ ﻳﮏ ﺻﻔﺖ ارﺛﯽ ّ
را اﺻﻄﻼﺣﺎً ﻫﻤﻮزﻳﮕﻮت ﻫﻢ ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ .ﭘﺲ ﻣﻮﺟﻮد ﺧﺎﻟﺺ از ﻧﻈﺮ آن ﺻﻔﺖ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﯽآورد.
ﻣﻌﻴﻦ
ﺻﻔﺖ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ :ﺻﻔﺖ ﻳﺎ ﻣﻮﺟﻮدی را ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻳﮏ ﺻﻔﺖ ارﺛﯽ ّ
ژن ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ )ﻓﺮد ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ را ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮت ﻧﻴﺰ ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ( .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮزﻧﺪان ﻧﺴﻞ اول در
ﻣﺜﺎل ذﮐﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﻳﮑﺴﺎن از ﻧﻈﺮ آن ﺻﻔﺖ ﺑﻪوﺟﻮد آورﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ٪٥٠
ﮔﺎﻣﺖ ﻫﺎی آﻧﻬﺎ از ﻳﮏ ﻧﻮع و  ٪٥٠ﺑﻘﻴﻪ از ﻧﻮع دﻳﮕﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻋﻮاﻣﻞ ارﺛﯽ ﻳﺎ ژنﻫﺎﻳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻳﮏ
ژﻧﻮﺗﻴﭗ و ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ :ژﻧﻮﺗﻴﭗ ﻓﺮﻣﻮل ژﻧﺘﻴﮑﯽ و
ٔ
ﺳﺎده
ﻓﺮد وﺟﻮد دارد وﻟﯽ ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ٔ
ﻗﻴﺎﻓﻪ ﻇﺎﻫﺮی ﻳﮏ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه اﺗﻼق ﻣﯽﮔﺮدد .ﻣﺜﻼ ً در آزﻣﺎﻳﺶ ٔ
ﺑﺎﻻ ،دو ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ ﺳﻴﺎه و ﻗﻬﻮهای وﺟﻮ دارد .ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪاﻧﻴﻢ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ ﺳﻴﺎه ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺧﺎﻟﺺ ﻳﺎ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺑﻮدن ،دو ژﻧﻮﺗﻴﭗ ﻣﺨﺘﻠﻒ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ ژﻧﻮﺗﻴﭗ ﻳﺎ ﻓﺮﻣﻮل
ژﻧﺘﻴﮑﯽ ﻣﻘﺮرات وﻳﮋهای وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح آﻧﻬﺎ ﻣﯽﭘﺮدازﻳﻢ.
وﺳﻴﻠﻪ دو ژن ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﻳﮑﯽ
ژنﻫﺎی آﻟﻞ ﻳﺎ ﻫﻤﺮدﻳﻒ :ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﻫﺮ ﺻﻔﺖ ارﺛﯽ ﺑﻪ
ٔ
از اﻳﻦ ژنﻫﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﭘﺪر و دﻳﮕﺮی از آن ﻣﺎدر اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ژنﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ در ﺑﺮوز ﻳﮏ
ﺻﻔﺖ ارﺛﯽ دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ ،در روی ﻳﮏ ﺟﻔﺖ ﮐﺮوﻣﻮزوم ﻫﻤﺘﺎ ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ را اﺷﻐﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
در اﺻﻄﻼح ﺑﻪ ﻧﺎم ژنﻫﺎی ﻫﻤﺮدﻳﻒ ﻳﺎ آﻟﻞ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
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ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻧﻤﺎﻳﺶ ژنﻫﺎ و ژﻧﻮﺗﻴﭗﻫﺎ
ﻳﮏ ژن ﺑﺎرز را ﺑﺎ ﺣﺮف ﺑﺰرگ ﻻﺗﻴﻦ و ﻳﮏ ژن ﻧﻬﻔﺘﻪ ﻫﻤﺮدﻳﻒ آن را ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺣﺮف ،ﻣﻨﺘﻬﺎ
ﮐﻮﭼﮏ ،ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺮوف  Bو  .bﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺎس ﻧﻤﺎﻳﺶ ژﻧﻮﺗﻴﭗﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﮐﺎر آﺳﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
 Geneــ ١

ﺷﺪ .ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﻳﻦ دو ﺣﺮف ﺳﻪ ژﻧﻮﺗﻴﭗ  Bb ، BBو  bbرا ﻣﯽﺗﻮان ﻧﻮﺷﺖ .ﻣﺜﻼ ً در ﺷﮑﻞﻫﺎی ١ــ ٣و
٢ــ ٣ﻓﺮﻣﻮلﻫﺎی ژﻧﺘﻴﮑﯽ ﻳﺎ ژﻧﻮﺗﻴﭗﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﺮار زﻳﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ:
ــ ﻣﻮش ﺳﻴﺎه ﺧﺎﻟﺺ = BB
ــ ﻣﻮش ﺳﻴﺎه ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ = Bb
ــ ﻣﻮش ﻗﻬﻮهای ﺧﺎﻟﺺ = bb
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﮐﻪ ﺻﻔﺖ ﻧﻬﻔﺘﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﮏ ژﻧﻮﺗﻴﭗ ) (bbرا دارد و ﻫﻤﻴﺸﻪ از ﻧﻈﺮ ژﻧﺘﻴﮑﯽ ﺧﺎﻟﺺ
ّ
اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺻﻔﺖ ﺑﺎرز دو ﺷﮑﻞ ﺧﺎﻟﺺ و ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ  BBو  Bbدارد.

ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻧﺴﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ
ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﻧﺴﻠﯽ ﮐﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آﻧﻬﺎ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد ،اﻓﺮاد ﺧﺎﻟﺺ واﻟﺪ ١ﻧﺎم دارﻧﺪ و ﺑﺎ ﺣﺮف
) ،(Pﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻓﺮزﻧﺪان ﺣﺎﺻﻞ در ﻧﺴﻞ ّاول ٢را ﺑﺎ ) (F١ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﻓﺮزﻧﺪان ﻧﺴﻞ
٣
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان آزﻣﺎﻳﺶ و آﻣﻴﺰش ﺑﻴﻦ ﻣﻮشﻫﺎی
دوم ﺑﺎ ) (F٢ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ ّ
ﺳﻴﺎه و ﻗﻬﻮه ای را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ زﻳﺮ ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮد:
ﻗﻬﻮهای ﺧﺎﻟﺺ  BB * bbﺳﻴﺎه ﺧﺎﻟﺺ )P
F١) Bb Bb * Bb

اﻓﺮاد ﻧﺴﻞ ّاول :ﺳﻴﺎه ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ Bb

اﻓﺮاد ﻧﺴﻞ دوم) :ﺳﻴﺎه و ﻗﻬﻮهای( F٢) BB Bb Bb bb
 /ﻗﻬﻮهای ﺧﺎﻟﺺ  /ﺳﻴﺎه ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ  /ﺳﻴﺎه ﺧﺎﻟﺺ
ﺑﺮای ﺑﻪدﺳﺖ آوردن ژﻧﻮﺗﻴﭗ اﻓﺮاد ﻧﺴﻞ دوم ،ﻣﯽﺗﻮان از ﺟﺪول زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد:
b

B

اول
اﻧﻮاع ﮔﺎﻣﺖﻫﺎی اﻓﺮاد ﻧﺴﻞ ّ

Bb

BB

B

bb

Bb

b

 Second filialــ ٣

٤١

 First filialــ ٢
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ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻨﺪل
ﻣﻨﻮﻫﻴﺒﺮﻳﺪﻳﺴﻢ )آﻣﻴﺰش ﻳﮏ ﻋﺎﻣﻠﯽ( :ﻣﺮﺣﻠﻪ ّاول ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻨﺪل ،ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻨﺪﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ
ِ
ﺑﺮرﺳﯽ وی از ﻧﻈﺮ ﻳﮏ ﺟﻔﺖ ﺻﻔﺖ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ،ﺑﺎﻫﻢ اﺧﺘﻼف
ﺳﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﺮﮐﺪام ،ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻮرد
دارﻧﺪ .ﺣﺎل ﻳﮑﯽ از آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎی او را ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﺻﻄﻼﺣﺎت ژﻧﺘﻴﮏ اﻣﺮوزی ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ً ﺑﺎ آﻧﻬﺎ آﺷﻨﺎ ﺷﺪهاﻳﻢ،
ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻴﻢ .روش ﮐﺎر او ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ:
١ــ ﻣﻨﺪل ،ﮔﻴﺎه ﻧﺨﻮد ﻓﺮﻧﮕﯽ را ﮐﻪ داﻧﻪای ﺻﺎف داﺷﺖ ﺑﺎ ﮔﻴﺎه دﻳﮕﺮی ﮐﻪ داﻧﻪاش ﭼﺮوﮐﻴﺪه ﺑﻮد
وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻴﻠﻪ ﻧﺎزﮐﯽ ﺑﻪ ﮐﻼﻟﻪ ﮔﻴﺎه دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮد(.
)داﻧﻪ ﮔﺮده ﻳﮑﯽ را ﺑﻪ
ٔ
آﻣﻴﺰش داد ٔ
داﻧﻪ ﺻﺎف داﺷﺘﻨﺪ .ﻣﻨﺪل ﺻﻔﺖ ﺻﺎﻓﯽ داﻧﻪ را ﺑﺎرز
٢ــ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ آﻣﻴﺰش ) (F١ﺗﻤﺎﻣﺎً ٔ
و ﺻﻔﺖ ﭼﺮوﮐﻴﺪه ﺑﻮدن را ﻧﻬﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻴﺪ.
٣ــ ﻣﻨﺪل داﻧﻪﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﺴﻞ ّاول ) (F١را ﻣﺠﺪد ًا ﮐﺸﺖ ﮐﺮد و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد ﮔﺬاﺷﺖ
ﺗﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺧﻮدﻟﻘﺎﺣﯽ ،آﻣﻴﺰش ﮐﻨﻨﺪ و ﮔُﻞ و داﻧﻪ ﺑﺪﻫﻨﺪ ).(F٢
٤ــ داﻧﻪﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻧﺴﻞ دوم ازﺣﻴﺚ ﻓﺘﻮﺗﻴﭗ ﻳﮑﺴﺎن ﻧﺒﻮدﻧﺪ .ﭘﺲ از ﺷﻤﺎرش و
آﻣﺎرﮔﻴﺮی ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد داﻧﻪﻫﺎی ﺻﺎف ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ داﻧﻪﻫﺎی ﭼﺮوﮐﻴﺪه اﺳﺖ.
٥ــ ﺳﭙﺲ داﻧﻪﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﺴﻞ دوم ) (F٢را ﻣﺠﺪد ًا ﮐﺸﺖ ﻧﻤﻮد و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد ﮐﻪ داﻧﻪﻫﺎی
ﭼﺮوﮐﻴﺪه ﻣﻨﺤﺼﺮ ًا ﺑﻮﺗﻪﻫﺎی ﻧﺨﻮد ﺑﺎ داﻧﻪ ﭼﺮوﮐﻴﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ  1داﻧﻪﻫﺎی ﺻﺎف،
3
داﻧﻪ ﺻﺎف دارﻧـﺪ و  2ﺑﻘﻴﻪ ﻫﺮ دو ﻧـﻮع داﻧـﻪ ﺻﺎف و ﭼـﺮوﮐﻴﺪه را ﺗـﻮأﻣﺎً ﺑـﻪوﺟـﻮد ﻣﯽآورﻧﺪ
ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﺎ ٔ
3
)ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻫﺎ(.
٦ــ ﻣﻨﺪل در آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎی ﺗﮑﺮاری ﺑﻌﺪی ،ﺟﺎی ﻧﺮ و ﻣﺎده را ﺗﻐﻴﻴﺮ داد .ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ از ﻳﮏ
دﻓﻌﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺮﺧﻼف آن را ﻋﻤﻞ
داﻧﻪ ﭼﺮوﮐﯽ ﻗﺮار ﻣﯽداد ٔ
ﮐﻼﻟﻪ ﮔﻴﺎه ٔ
داﻧﻪ ﺻﺎف ﮔﺮده را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،روی ٔ
ﮔﻴﺎه ﺑﺎ ٔ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﮑﻪ در
ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ّ
ﺗﻌﺠﺐ درﻳﺎﻓﺖ ﮐﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﺎر ﻫﻴﭻﮔﻮﻧﻪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺑﺎ ّ
زﻣﺎن ﻣﻨﺪل ،ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ از ﺳﻠﻮل ،ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﻠﻮل ﮐﺮوﻣﻮزوم و ژن در دﺳﺖ ﻧﺒﻮد ،وی ﻧﺘﺎﻳﺞ ﮐﺎرﻫﺎی ّاوﻟﻴﻪ
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
اﻟﻒ( ﻫﺮ ﺻﻔﺖ ارﺛﯽ را دو ﻋﺎﻣﻞ ارﺛﯽ ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﯽآورد ﮐﻪ ﻳﮑﯽ ﻣﺘﻌﻠّﻖ ﺑﻪ ﭘﺪر و دﻳﮕﺮی از ﻣﺎدر
اﺳﺖ.
ب( ﻫﺮﻳﮏ از واﻟﺪﻳﻦ ،ﻋﻮاﻣﻞ ارﺛﯽ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ دارﻧﺪ وﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺧﺎﻟﺺ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ج( ﻫﺮﻳﮏ از اﻓﺮاد ﻧﺴﻞ اول ،دو ﻧﻮع ﻋﺎﻣﻞ وراﺛﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺎوی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت
دﻳﮕﺮ ،ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

د( ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻧﺴﻞ دوم ،ﻋﻮاﻣﻞ ارﺛﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻧﺴﻞ ّاول ﮐﻪ از دوﻧﻮع ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺑﺎرز و ﻧﻬﻔﺘﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺣﺎل ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ را ﻃﺒﻖ ﻗﺮار ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
ﺳﺎده زﻳﺮ ﻧﻤﺎﻳﺶ دﻫﻴﻢ )ﺷﮑﻞ ٣ــ.(٣
ٔ
داﻧﻪ ﺻﺎف

داﻧﻪ ﭼﺮوﮐﯽ

واﻟﺪﻳﻦ

اﻧﻮاع ﺳﻠﻮل ﺟﻨﺴﯽ

داﻧﻪ ﺻﺎف

اﻧﻮاع ﺳﻠﻮل ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ
ﺳﻠﻮل ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﻣﺎده
1
Rr
4
1
rr
4
1
1or rr
4

داﻧﻪ ﭼﺮوﮐﯽ

1
RR
4
1
Rr
4
3
RR, Rr
4

1
R
2
1
r
2

ﺳﻠﻮل ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﻧﺮ

3or

داﻧﻪ ﺻﺎف
ﺟﺎﻧﻮﺭﺷﻨﺎﺳﯽ

٤٣

ﺷﮑﻞ ٣ــ٣ــ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﺻﻔﺖ ﺻﺎﻓﯽ داﻧﻪ در ﮔﻴﺎه ﻧﺨﻮدﻓﺮﻧﮕﯽ

ژن ﭼﺮوﮐﻴﺪﮔﯽ داﻧﻪ =  rژن ﺻﺎﻓﯽ داﻧﻪ = R
)داﻧﻪ ﭼﺮوﮐﯽ( ) RR * rrداﻧﻪ ﺻﺎف( )P
Rr

Rr

*

F١) Rr Rr

RR
Rr
Rr
rr


 1داﻧﻪﻫﺎی ﭼﺮوﮐﯽ
 3داﻧﻪﻫﺎی ﺻﺎف
4
4

)F٢

ﻣﻨﺪل در ﺗﻤﺎم ﺗﺠﺎرب ﺧﻮد ،ﺗﺼﺎدﻓﺎً ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻳﻌﻨﯽ اﻓﺮاد ﻧﺴﻞ
ّاول ،ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ ﻳﮑﺴﺎﻧﯽ داﺷﺘﻨﺪ و ﺻﻔﺖ ﺑﺎرز را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدادﻧﺪ و اﻓﺮاد ﻧﺴﻞ دوم ،ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ  3ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ
4
ﻣﺮﺣﻠﻪ ّاول ﺧﻮد ،دو ﻗﺎﻧﻮن زﻳﺮ را وﺿﻊ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎی
ﺑﺎرز و  1ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ ﻧﻬﻔﺘﻪ داﺷﺘﻨﺪ .وی از
ٔ
ٔ
4
ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻗﻮاﻧﻴﻦ ّاول و دوم ﻣﻨﺪل ﻣﻌﺮوف ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اول ﻣﻨﺪل :وﻗﺘﯽ واﻟﺪﻳﻦ از ﻧﻈﺮ ﻳﮏ زوج ﺻﻔﺖ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺗﻔﺎوت داﺷﺘﻪ
ﻗﺎﻧﻮن ّ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻓﺮزﻧﺪان ﻧﺴﻞ ّاول ﻫﻤﻪ ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ ﻳﮑﺴﺎن دارﻧﺪ و ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻧﻴﺰ در اﻧﺘﻘﺎل ﺻﻔﺎت ﺗﺄﺛﻴﺮی ﻧﺨﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ.
ﻗﺎﻧﻮن دوم ﻣﻨﺪل :ﻋﻮاﻣﻞ ارﺛﯽ ﻧﻬﻔﺘﻪ در اﻓﺮاد ﻧﺴﻞ ّاول در زﻣﺎن ﺗﺸﮑﻴﻞ ﮔﺎﻣﺖ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎرز
1
ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﭘﺲ از ﺗﺮﮐﻴﺐ ﮔﺎﻣﺖﻫﺎ و اﻳﺠﺎد اﻓﺮاد ﻧﺴﻞ دوم در آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ ﻧﻬﻔﺘﻪ ﺗﻈﺎﻫﺮ
4
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ) .ﻋﻠّﺖ اﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ،ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻴﻮز اﺳﺖ ﮐﻪ در آن زﻣﺎن ،ﻣﻨﺪل از آن آﮔﺎﻫﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ( .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ،
ﻗﺎﻧﻮن دوم ﻣﻨﺪل اﻳﻦ اﺳﺖ :دو ژن ﻫﺮ ﺻﻔﺖ ،ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺸﮑﻴﻞ ﮔﺎﻣﺖ از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻫﺮﮐﺪام ﺑﻪ ﻳﮏ
ﮔﺎﻣﺖ ﻣﯽرود.
١

٤٤

ﺟﺎﻧﻮﺭﺷﻨﺎﺳﯽ

آﻣﻴﺰش آزﻣﻮن

ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺳﺎده ژﻧﺘﻴﮑﯽ ،ﻻزم اﺳﺖ آزﻣﺎﻳﺶ را ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺧﺎﻟﺺ ﺷﺮوع
ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ در ﻫﺮ
ٔ
ﮐﺮد .ﻣﻨﺪل ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮد از ﮔﻴﺎه ﺧﻮد ﻟﻘﺎح اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد وﻟﯽ در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد ﺑﺎﻳﺪ ﭼﺎره دﻳﮕﺮی
اﻧﺪﻳﺸﻴﺪ ﻣﺜﻼ ً ﻣﯽداﻧﻴﻢ ﮐﻪ رﻧﮓ ﺳﻴﺎه در ﻣﻮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﻬﻮهای ﻳﮏ ﺻﻔﺖ ارﺛﯽ ﺑﺎرز اﺳﺖ .اﮔﺮ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺳﺎده ژﻧﺘﻴﮑﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ّاوﻟﻴﻦ ﺳﺆال آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮش ﺳﻴﺎه ﺧﺎﻟﺺ اﺳﺖ
ﻗﺼﺪ اﻧﺠﺎم ﻳﮏ
ٔ
 Test - Crossــ ١

ﻳﺎ ﺧﻴﺮ؟ زﻳﺮا ﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ را در دﺳﺖ دارﻳﻢ و از ژﻧﻮﺗﻴﭗ ﺣﻴﻮان ﭼﻴﺰی ﻧﻤﯽداﻧﻴﻢ ﭘﺲ ﺑﺎ روﺷﯽ ﺑﺎﻳﺪ
از ﺧﺎﻟﺺ ﻳﺎ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺑﻮدن ﻣﻮش ﺳﻴﺎه ﺧﺒﺮدار ﺷﻮﻳﻢ .اﻳﻦ روش را در اﺻﻄﻼح آﻣﻴﺰش آزﻣﻮن ﮔﻮﻳﻨﺪ.
ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﺎر ،ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﻣﻮش ﺳﻴﺎه را ﺑﺎ ﻣﻮش ﻗﻬﻮهای ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎً ﺧﺎﻟﺺ اﺳﺖ آﻣﻴﺰش دﻫﻴﻢ.
ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺧﺎﻟﺺ ﻳﺎ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺑﻮدن ﻣﻮش ﺳﻴﺎه دو ﺣﺎﻟﺖ در ﭘﻴﺶ ﺧﻮاﻫﻴﻢ داﺷﺖ .ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮلﻫﺎی
زﻳﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
ﺗﻤﺎم ﻓﺮزﻧﺪان ﺳﻴﺎه  BB * bb → Bb, Bb, Bb, Bbــ ١
1
ﺳﻴﺎه و  1ﻗﻬﻮهای  Bb * bb → Bb, Bb, bb, bbــ٢
2
2
اﮔﺮ در اﻳﻦ آﻣﻴﺰش ،ﺗﻤﺎم ﻓﺮزﻧﺪان ﺣﺎﺻﻞ ﺳﻴﺎه رﻧﮓ ﺑﺎﺷﻨﺪ دﻟﻴﻞ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮش ﺳﻴﺎه ﺧﺎﻟﺺ
اﺳﺖ وﻟﯽ اﮔﺮ  ٪٥٠ﻣﻮشﻫﺎ ﺳﻴﺎه و  ٪٥٠ﺑﻘﻴﻪ ﻗﻬﻮهای ﺑﺎﺷﻨﺪ دﻟﻴﻞ ﺑﺮﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺑﻮدن ﻣﻮش ﺳﻴﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

دیﻫﻴﺒﺮﻳﺪﻳﺴﻢ )آﻣﻴﺰش دو ﻋﺎﻣﻠﯽ(
ﺷﺪه ﺑﺎﻻ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ .آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎی ﻣﺸﮑﻞﺗﺮی را
ﭘﺲ از آن ﮐﻪ ﻣﻨﺪل ﺑﻪ اﺻﻮل ﮐﻠّﯽ و ﻣﻬﻢ ﮔﻔﺘﻪ ٔ
ﺷﺮوع ﮐﺮد .در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ وی ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ دو زوج ﺻﻔﺖ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ در ِآن واﺣﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ذﮐﺮ ﻳﮑﯽ
از آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎی دو ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﻨﺪل ﻳﺎ دیﻫﻴﺒﺮﻳﺪﻳﺴﻢ ،ﺑﻪ ﻗﺮار زﻳﺮ ،ﻣﯽﭘﺮدازﻳﻢ:
وﻗﺘﯽ دو ﺻﻔﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ ،ﭼﻪ ﭘﻴﺶ ﻣﯽآﻳﺪ؟
ﻣﺴﺄﻟﻪ
ﻣﻨﺪل ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺆال ﺗﺠﺎرب ﻣﺘﻌﺪدی اﻧﺠﺎم داد و ﺑﻪزودی درﻳﺎﻓﺖ ﮐﻪ
ٔ
ﻣﺴﺄﻟﻪ وراﺛﺖ ﻳﮏ ﺻﻔﺖ ﻧﺪارد و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ،اﺻﻮل ّاوﻟﻴﻪ ﮐﺸﻒ
وراﺛﺖ دو ﺻﻔﺖ ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺎ
ٔ
داﻧﻪ ﺻﺎف و زرد و
ﺷﺪه ﺑﻪ
وﺳﻴﻠﻪ وی ﺗﻐﻴﻴﺮی ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .وی دو ﮔﻴﺎه واﻟﺪ را ﻃﻮری اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد ﮐﻪ ﻳﮑﯽ ٔ
ٔ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪان
دﻳﮕﺮی ٔ
داﻧﻪ ﭼﺮوﮐﻴﺪه و ﺳﺒﺰ رﻧﮓ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم آﻣﻴﺰش ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎّ ،
داﻧﻪ ﺻﺎف و زرد رﻧﮓ دارﻧﺪ .از آﻣﻴﺰش اﻓﺮاد  F١ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻮدﻟﻘﺎﺣﯽ در ﻧﺴﻞ دوم،
ﻧﺴﻞ ّاول ) (F١ﺗﻤﺎﻣﺎً ٔ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً  ٥٥٦داﻧﻪ ﺑﻪدﺳﺖ آورد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎر ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ ﺑﻪ ﻗﺮار زﻳﺮ ﺑﻮدﻧﺪ) :ﺷﮑﻞ ٤ــ(٣
از ﻋﺪه ﮐﻞ داﻧﻪﻫﺎ
از ﻋﺪه ﮐﻞ داﻧﻪﻫﺎ

داﻧﻪ ﭼﺮوﮐﻴﺪه و زرد  ١٠١ﻋﺪد
داﻧﻪ ﭼﺮوﮐﻴﺪه و ﺳﺒﺰ  ٣٢ﻋﺪد

٤٥

از ﻋﺪه ﮐﻞ داﻧﻪﻫﺎ

داﻧﻪ ﺻﺎف و ﺳﺒﺰ  ١٠٨ﻋﺪد
ﺟﺎﻧﻮﺭﺷﻨﺎﺳﯽ

از ﻋﺪه ﮐﻞ داﻧﻪﻫﺎ

9
16
3
=
16
3
=
16
1
=
16
=

داﻧﻪ ﺻﺎف و زرد  ٣١٥ﻋﺪد

واﻟﺪﻳﻦ
داﻧﻪ ﻧﺮ و ﭼﺮوﮐﯽ

داﻧﻪ ﺻﺎف و زرد

زرد و ﺻﺎف

ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ

زرد و ﺻﺎف

زرد و ﺻﺎف

زرد و ﺻﺎف

زرد و ﭼﺮوﮐﯽ

زرد و ﺻﺎف

زرد و ﺻﺎف

ﺳﺒﺰ و ﺻﺎف

ﺳﺒﺰ و ﺻﺎف

٤٦

زرد و ﭼﺮوﮐﯽ

ﺳﺒﺰ و ﺻﺎف

ﺟﺎﻧﻮﺭﺷﻨﺎﺳﯽ

زرد و ﺻﺎف

زرد و ﺻﺎف

زرد و ﺻﺎف

زرد و ﭼﺮوﮐﯽ

زرد و ﺻﺎف

ﺳﺒﺰ و ﭼﺮوﮐﯽ
ﺷﮑﻞ ٤ــ٣ــ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻧﺘﻘﺎل دو ﺻﻔﺖ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ زرد و ﺻﺎف ﺑﺎ دو ﺻﻔﺖ ﺳﺒﺰ و ﭼﺮوﮐﯽ از ﮔﻴﺎه ﻧﺨﻮدﻓﺮﻧﮕﯽ .از اﻳﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ
اﺳﺘﻘﻼل ﺻﻔﺎت ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮔﺮدد.

ﺑﺎ ﮐﻤﯽ دﻗﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﻳﻢ ﮐﻪ در ﻧﺴﻞ دوم در ﺑﺮاﺑﺮ ) ٤٢٣ = (٣١٥ + ١٠٨داﻧﻪ ﺻﺎف
)= (١٠١ + ٣٢
١٣٣داﻧﻪ ﭼﺮوﮐﻴﺪه ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ  3ﺻﺎف ﺑﻪ  1ﭼﺮوﮐﻴﺪه
ٔ
4
4
اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻘﺎﺑﻞ  ٤١٦داﻧﻪ زرد رﻧﮓ  ١٤٠داﻧﻪ ﺳﺒﺰرﻧﮓ ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻫﻤﺎن
ﻧﺴﺒﺖ  3زرد ﺑﻪ  1ﺳﺒﺰ اﺳﺖ.
4
4
اﮔﺮ اﻳﻦ دو ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺎده ) (٣/١را درﻫﻢ ﺿﺮب ﮐﻨﻴﻢ (٣/١)(٣/١) = ٩،٣،٣،١ ،ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
اﮔﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻋﺪه ﮐﻠّﯽ ،ژﻧﻮﺗﻴﭗ واﻟﺪﻳﻦ را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﻢ و ﭘﺲ از آن ﺑﺮای ﺑﻪدﺳﺖ آوردن ژﻧﻮﺗﻴﭗ اﻓﺮاد ﻧﺴﻞ دوم
از ﺟﺪول زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﻢ وﺿﻊ ﺑﻪ ﻗﺮار زﻳﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ:
داﻧﻪ ﭼﺮوﮐﻴﺪه و ﺳﺒﺰ  RR YY * rr yyداﻧﻪ ﺻﺎف و زرد )P
È
Rr Yy * Rr Yy
)F١
ﻫﺮﮐﺪام از اﻓﺮاد ﻧﺴﻞ ّاول ،ﭼﻬﺎر ﻧﻮع ﮔﺎﻣﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ از ﺗﺮﮐﻴﺐ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺟﻤﻌﺎً
درﺑﺎره آﻧﻬﺎ ﺑﺤﺚ
در ٩ F٢ژﻧﻮﺗﻴﭗ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد .اﻳﻦ ژﻧﻮﺗﻴﭗﻫﺎ ﺑﻪ  ٤ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ً
ٔ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻨﺪل ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ درﻳﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺻﻔﺖ ارﺛﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﯽ ﻳﺎ ﻫﻤﺮاه ﺳﺎﻳﺮ ﺻﻔﺎت ،ﻫﻤﻴﺸﻪ
اﺳﺘﻘﻼل ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻗﺎﻧﻮن ﺳﻮم ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﻘﻼل ﺻﻔﺎت ﻧﺎم ﮔﺬاری ﮐﺮد.

ry

rY

Ry

RY

RrYy
Rryy
rrYy
rryy

RrYY
RrYy
rrYY
rrYy

RRYy
RRyy
RrYy
Rryy

RRYY
RRYy
RrYY
RrYy

اﻧﻮاع ﮔﺎﻣﺖﻫﺎی
اﻓﺮاد F١
RY
RY
rY
ry
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٤٧

ﻗﺎﻧﻮن ﺳﻮم ﻣﻨﺪل :ﻫﺮ ﺻﻔﺖ ارﺛﯽ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻪ ارث ﻣﯽرﺳﺪ و ﺗﻮارث ﻳﮏ ﺻﻔﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮی
در ﺗﻮارث ﺳﺎﻳﺮ ﺻﻔﺎت ارﺛﯽ ﻧﺪارد.
ﺗﻮﺟﻪ او را ﺟﻠﺐ ﮐﺮده ﺑﻮد ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﺬﮐﺮ ﻣﻬﻢ :ﻳﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ در آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎی ﻣﻨﺪل ّ
در ﻫﺮﻳﮏ از ﺻﻔﺎت ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎرز ﺑﻮدن ﻳﮏ ﺻﻔﺖ ﺑﺮ ﺻﻔﺖ دﻳﮕﺮ ﺣﺘﻤﯽ ﺑﻮد و
ﻓﺮزﻧﺪان ﻧﺴﻞ اول ﺑﻪ واﻟﺪی ﮐﻪ دارای ﺻﻔﺖ ﺑﺎرز ﺑﻮد ،ﺷﺒﺎﻫﺖ ﮐﺎﻣﻠﯽ داﺷﺘﻨﺪ .ﭘﺲ از ﻣﻨﺪل ﻣﺤﻘّﻘﺎن
دﻳﮕﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺎرز و ﻧﻬﻔﺘﻪ ﺑﻮدن ﺻﻔﺎت ﻫﻤﻴﺸﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﮔﺎﻫﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﺮزﻧﺪان

ﺣﺪ واﺳﻂ ﺑﻴﻦ واﻟﺪﻳﻦ ﺧﻮد ﺑﺸﻮﻧﺪ .ﻣﺜﻼ ً در آﻣﻴﺰش دو ﮔﻞ ﻣﻴﻤﻮن ﮐﻪ رﻧﮓ ﮔﻞ ﻳﮑﯽ ﻗﺮﻣﺰ و
ﻧﺴﻞ ّاولّ ،
ﻧﺘﻴﺠﻪ آﻣﻴﺰش دو ﮔﻴﺎه ﺑﺎ ﮔﻞ
رﻧﮓ دﻳﮕﺮی ﺳﻔﻴﺪ اﺳﺖ ،اﻓﺮاد ﻧﺴﻞ ّاول ﻫﻤﮕﯽ ﺻﻮرﺗﯽ رﻧﮓ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ٔ
ﺻﻮرﺗﯽ در ﻧﺴﻞ دوم  1ﻓﺮزﻧﺪان آﻧﻬﺎ ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ٢ ،
___ ﺻﻮرﺗﯽ رﻧﮓ و  1ﺳﻔﻴﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻳﻦ ﻧﻮع ﺻﻔﺎت
4
٤
4
را اﺻﻄﻼﺣﺎً ﻫﻤﺒﺎرز ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ )ﺷﮑﻞ ٥ــ.(٣
واﻟﺪﻳﻦ
ﻗﺮﻣﺰ

ﺳﻔﻴﺪ

ﮔﺎﻣﺖﻫﺎ

ﺻﻮرﺗﯽ
ﻧﺴﻞ اول

ﮔﺎﻣﺖﻫﺎ

٤٨
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اﺳﭙﺮم

ﺗﺨﻢﻫﺎ
ﺻﻮرﺗﯽ

ﻗﺮﻣﺰ

ﺳﻔﻴﺪ

ﺻﻮرﺗﯽ

ﻧﺴﻞ دوم

___ ﻗﺮﻣﺰ٢ ،
ﺷﮑﻞ ٥ــ٣ــ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﻳﮏ ﺻﻔﺖ ﻫﻤﺒﺎرز ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻧﺴﻞ اول ﺻﻮرﺗﯽ رﻧﮓ و اﻓﺮاد ﻧﺴﻞ دوم ١
___ ﺻﻮرﺗﯽ
ّ
٤
٤
و ١
___ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.
٤

نظریۀ کروموزومی وراثت

همانطور که گفته شد ،مندل هیچگونه شناختی از سلول و عوامل داخل آن نداشت.
در سا لهای  ١٩٠٢و  ١٩٠٣دو دانشمند آمریکایی و آلمانی به نامهای سوتون 1و بواری 2با
شناختی که از کروموزومها تقسیم سلول و بهخصوص سلولهای جنسی داشتند نظریّه کروموزومی
متوجه شده بودند که هر سلول جنسی نیمی از کروموزومهای یک
وراثت را مطرح ساختند .آنها
ّ
مجدد ًا برای تشکیل سلول تخم ،سلول جنسی والدین با یکدیگر ترکیب
سلول بدن را دریافت میکند و ّ
می شوند تا تعداد کروموزومها به وضع ثابت اولیه خود برگردد .پس با شناخت مکانیسم تقسیم میوز،
توجه به استدالل مندل اگر عوامل ارثی
ارتباط بین کروموزومها و انتقال صفات محقّق میگردد؛ زیرا با ّ
(ژنها) از نسلی به نسل بعدی منتقل میگردند باید ناگزیر در مکانی درون سلولهای جنسی قرار داشته
باشند و این مکان غیر از کروموزوم جای دیگری نمیتواند باشد .این نظریه تنها با یک اشکال مهم و
اساسی روبهرو شده بود و آن هم این بود که تعداد صفات در یک موجود زنده بسیار زیاد ولی تعداد
کروموزومها ،مشخص و معدود است .جواب این سؤال در سالهای بعد پیدا شد و نظریّه کروموزومی
وراثت کام ال ً به اثبات رسید ،زیرا ازسال  ١٩١٠که دانشمند آمریکایی مرگان 3تحقیقات جالبی را در
روی مگس سرکه شروع کرده بود ،دریافت که هر کروموزوم ّ
محل قرارگرفتن ژنهای متعددی است.
وی موفّق شد تعداد ژنهای هر کروموزوم مگس سرکه و ح ّتی ّ
محل دقیق هریک از آنها را در روی
کروموزومهای این حیوان تعیین کند.
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معلوم شده است که بسیاری حیوانات مزرعه دارای  ١٩تا  ٣٢جفت کروموزوم در سلولهای
بدنی خود هستند که بستگی به گونه مربوطه دارند .هر جفت کروموزوم هومولوگ بهطور مستقل از سایر
جفتها در زمان تشکیل سلولهای جنسی تفرق پیدا میکنند .یک جفت از کروموزومهای هومولوگ به
نام کروموزوم جنسی را به نامهای Xو  Yمینامند .حیوانات ماده دارای  ٢کروموزوم  Xدر سلول های
بدنی خود م یباشند و در حیوانات نر دارای یک کروموزوم  Xو یک کروموزوم  Yمی باشند .البته
تعیین جنسیت در همه جانداران به این صورت نیست .مثال ً در بعضی از حشرات مانند ملخ کروموزوم
 Yوجود ندارد ،مادهها  XXهستند و نرها  O( XOنشان دهنده نبودن کروموزوم است ).در پرندگان

و ﭘﺮواﻧﻪﻫﺎی ﺷﺐﭘﺮواز )ﺑﻴﺪﻫﺎ( و ﭘﺮواﻧﻪﻫﺎ ﮐﺮوﻣﻮزومﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺑﺪﻧﯽ اﻓﺮاد ﻧﺮ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ZZ
و اﻓﺮاد ﻣﺎده ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ  ZWﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﺑﻘﻴﻪ ﺟﻔﺖ ﮐﺮوﻣﻮزومﻫﺎ آﺗﻮزوم ) (Autosomeﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﺮوﻣﻮزومﻫﺎی آﺗﻮزوم ،ژنﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎری روی ﻫﺮﻳﮏ از ﮐﺮوﻣﻮزومﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﺣﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
وﻗﺘﯽ از ﺻﻔﺎت واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ ،ﺑﻪ ﺻﻔﺎﺗﯽ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ژنﻫﺎی ﺣﻤﻞ ﺷﺪه
روی ﮐﺮوﻣﻮزومﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺜﻼ ً ژنﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎی ﮐﻮررﻧﮕﯽ و ﻫﻤﻮﻓﻴﻠﯽ در
اﻧﺴﺎن روی ﮐﺮوﻣﻮزوم ﺟﻨﺴﯽ  Xﻗﺮار دارﻧﺪ و از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻳﺎ ژن ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻔﺎت
ﭘﺮ )زودﭘﺮدرآوری ،دﻳﺮﭘﺮدرآوری و رﻧﮓ ﭘﺮﻫﺎ( در ﺟﻮﺟﻪﻫﺎ روی ﮐﺮوﻣﻮزومﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و
ﺻﻔﺎت واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻳﺎ ژن ) ١BMP١٥ژﻧﯽ اﺳﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻔﺎت دوﻗﻠﻮزاﻳﯽ در ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ(
ﮐﻪ در روی ﮐﺮوﻣﻮزوم  Xﻗﺮار دارد.
ﺗﻮارث ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺟﻨﺲ )ﺟﻨﺴﻴﺖ( SEX - INFIUENCED IN HERITANCE
ﺗﻮارﺛﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺟﻨﺲ ﻗﺮار دارﻧﺪ اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﻧﻮع واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ اﺷﺘﺒﺎه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ژن ﻫﺎی ﻣﺴﺌﻮل ﺗﻮارث ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺟﻨﺲ روی اﺗﻮزومﻫﺎ ﺣﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻇﻬﻮر اﻳﻦ ژنﻫﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺟﻨﺲ
ﻓﺮد ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮد .اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ژنﻫﺎ در ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺘﺮوژﻳﻠﻮت ﺣﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را در ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده
ﺑﺮوز ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮارث ﺻﻔﺖ ﺷﺎخ در ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﮐﻪ در ﺟﺪول زﻳﺮ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ ﻧﺮﻫﺎ ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ ﻣﺎدهﻫﺎ
ژﻧﻮﺗﻴﭗ
ﺷﺎﺧﺪار
ﺷﺎﺧﺪار
HH
ﻣﺎده
ﻧﺮ
ﺑﯽﺷﺎخ
ﺷﺎﺧﺪار
Hh
ﺳﻠﻮل دﻳﭙﻠﻮﺋﻴﺪ
ﺑﯽﺷﺎخ
ﺑﯽﺷﺎخ
hh
 ٢nﮐﺮوﻣﻮزوﻣﯽ

ﺗﺨﻤﮏ

اﺳﭙﺮمﻫﺎ

٥٠
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ﺷﮑﻞ ٦ــ٣ــ اﻳﻦ ﺷﮑﻞ ،وﺿﻌﻴﺖ ﮐﺮوﻣﻮزومﻫﺎی ﻣﮕﺲ
ﺳﺮﮐﻪ ﻧﺮ و ﻣﺎده را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﻣﮕﺲ ﺳﺮﮐﻪ ﺟﻤﻌ ًﺎ ٨
ﻓﺮزﻧﺪان

ﮐﺮوﻣﻮزوم دارد ﮐﻪ  ٦ﻋﺪد آﻧﻬﺎ اﺗﻮزوم و دو ﻋﺪد دﻳﮕﺮ
ﮐﺮوﻣﻮزومﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ  Xو  Yﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻧﺮ

ﻣﺎده

 Bone Morphogenetic Protein 15ــ ١

 Aﮐﺮوﻣﻮزومﻫﺎی زن

ﺷﮑﻞ ٧ــ٣ــ در اﻳﻦ ﺷﮑﻞ ﮐﺮوﻣﻮزومﻫﺎی اﻧﺴﺎن ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪهاﻧﺪ.

٥١

در اﻧﺴﺎن  ٤٤اﺗﻮزوم وﺟﻮد دارد .ﮐﺮوﻣﻮزومﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ در زن  XXو در ﻣﺮد  XYﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺟﺎﻧﻮﺭﺷﻨﺎﺳﯽ

 Bﮐﺮوﻣﻮزومﻫﺎی ﻣﺮد

ساختمان ژن

ژن قسمتی از مولکول اسید دزوکسی ریبونوکلئیک ( )DNAمیباشد .در سلولهای حیوانی
مولکول  DNAدر هسته قرار داشته و در طول کروموزوم و کمابیش در مرکز آن امتداد یافته است.
مـولکول  DNAیـک ساختمان مـارپیچ (هـلیکس) طوالنـی دارد (شکـل ٨ــ )٣و مشابـه یک نردبان
مارپیچ طوالنی است که دو بازو یا دو رشته آن به وسیله پلههای نردبان یا میلههایی به هم متصل هستند
[ .]٦ ،2هریک از این رشته ها ،یک پلی مر ( Polyبه معنای زیاد و  merبه معنای قسمت ها) نامیده
می شود چرا که آنها از تکرار تعداد بسیار زیاد واحدهایی به نام نوکلئوتید بهوجود میآیند .یک نوکلئوتید
متشکل از یک باز ازته (یک پورین یا پیریمیدین) متصل به یک قند است .در این نوکلئوتیدهای متوالی،
قندها به وسیله یک مولکول اسیدفسفریک به یکدیگر متصل میشوند .قند در مولکول  ،DNAیک قند پنج
کربنی به نام دزوکسی ریبوز است .بنابراین یک نوکلئوتید شامل یک باز ،یک قند و یک مولکول فسفات
میباشد (شکل ٨ــ .)٣نوکلئوتیدهای موجود در مولکول  DNAبه وسیله اتصال قند یک نوکلئوتید به
فسفات نوکلئوتید دیگر ،به هم میپیوندند.

نوکلئوتید

شکل  ٨ــ٣ــ ساختمان مولکول  DNAارائه شده توسط
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واتسون و کریک .حرف  Pفسفات S ،قند A ،آدنینT ،

تیمین G ،گوانین و  Cسیتوزین را نمایش میدهد .خطوط

افقی مـوازی نشانگر پیونـدهـای هیدروژنـی بین بـازهای

مکمل می باشد( .اقتباس از بولتن شمارۀ  ٥٥٨ایستگاه

تحقیقات آزمایش کشاورزی میسوری).

دو رشته مولکول  DNAتوسط دو باز که به وسیله پیوندهای هیدروژنی به هم متصل شدهاند با
یکدیگر مرتبط میگردند .در مولکول  ،DNAفقط چهار باز به اسامی آدنین ( ،)Aتیمین ( ،)Tگوانین ()G
و سیتوزین ( )Cوجود دارند .در مولکول  DNAآدنین به تیمین و گوانین به سیتوزین متصل میشود .یک
ژن متوسط که به آن سیسترون نیز گفته میشود ،حاوی حدود  ٦٠٠جفت باز متوالی میباشد .البته بعضی
از ژنها حاوی جفت بازهای متوالی بیشتر و بعضی کمتر هستند.
اسید نوکلئیک دیگری به نام اسید ریبونوکلئیک ( )RNAنیز وجود دارد که در هسته و سیتوپالسم
سلول یافت میشود .تفاوت  RNAو  DNAبه علت داشتن قند ریبوز بهجای دزوکسی ریبوز است که در
مولکول  DNAوجود دارد .مولکول  RNAهمچنین حاوی باز اوراسیل ( )Uبه جای تیمین ( )Tاست
که در مولکول  DNAوجود دارد .از اینرو در مولکول  ،RNAهمیشه آدنین با اوراسیل جفت میشود،
در صورتی که در مولکول  ،DNAآدنین همیشه به تیمین متصل است.

وظایف ژن
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ژن در داخل سلول چند وظیفه دارد که شامل همانندسازی ،تولید مولکولهای  RNAو ذخیره
اطالعات برای سنتز پروتئینها میباشد.
همانندسازی ژن :همانندسازی مولکول  DNAاز طریق باز شدن مارپیچ و جدا شدن دو رشته
متصل به هم ،به دو رشته مجزا صورت میپذیرد (شکل 9ــ .)٣هریک از دو رشته ،یک رشته مولکول
 DNAجدید را با جفت نمودن بازهای آدنین با تیمین و گوانین با سیتوزین ،میسازند .دو مولکول
 DNAجدید ایجاد شده دقیقاً مشابه مولکول دورشتهای  DNAاولیه میباشد.
همانندسازی دقیق ژنها روی کروموزومها در طی زندگی برای تداوم سالمتی و توازن طبیعی
فرد ضروری است .عدم همانندسازی دقیق ژنها ،موتاسیون( 1جهش) نامیده میشود .اکثر جهشها
(البته نه همه آنها) برای فردی که حامل آن است ،مضر میباشند.
تولید مولکول  :RNAیکی از وظایف مولکول  ،DNAساخت مولکول  RNAمیباشد .نظر
بعضی از دانشمندان آن است که برای تولید مولکول  ،RNAدو رشته مولکول  DNAاز یکدیگر باز شده
و از روی یکی از رشتهها الگوبرداری صورت میگیرد و طی آن هریک از بازهای رشته  RNAبا باز رشته
 DNAجفت میشود .از اینرو وقتی که رشته مولکول  RNAساخته میشود هر باز موجود در رشته
مولکول  RNAباز جفتش را در روی رشته مولکول  DNAبا ترکیبات باز آدنین به اوراسیل ،اوراسیل به

ﻳﮏ ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﻴﺪ

ﺷﮑﻞ ٩ــ٣ــ ﺷﮑﻞ ﻳﮏ ﻣﻮﻟﮑﻮل  DNAدورﺷﺘﻪای ﮐﻪ در ﺣﺎل ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .دورﺷﺘﻪ از ﻫﻢ ﺟﺪاﺷﺪه و
ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه روی ﻫﺮ رﺷﺘﻪ ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزی دﻗﻴﻖ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻣﯽﺷﻮد .ﺣﺮف  Pاﺳﻴﺪﻓﺴﻔﺮﻳﮏ،
 Sﻗﻨﺪ دزوﮐﺴﯽ رﻳﺒﻮز A ،ﺑﺎز آدﻧﻴﻦ T ،ﺑﺎز ﺗﻴﻤﻴﻦ G ،ﺑﺎز ﮔﻮاﻧﻴﻦ و  Cﺑﺎز ﺳﻴﺘﻮزﻳﻦ را ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ

٥٤

ﺟﺎﻧﻮﺭﺷﻨﺎﺳﯽ

ﻳﮏ ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﻴﺪ ﮐﻪ ﺣﺎوی  S ، Pو  Tﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ.

آدﻧﻴﻦ ،ﺳﻴﺘﻮزﻳﻦ ﺑﻪ ﮔﻮاﻧﻴﻦ و ﮔﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻪ ﺳﻴﺘﻮزﻳﻦ ﻣﯽﻳﺎﺑﺪ )ﺷﮑﻞ ٩ــ .(٣اﻧﺘﻬﺎی آزاد ﺑﺎزﻫﺎ در رﺷﺘﻪ ﻣﻮﻟﮑﻮل
 RNAﺑﻪ ﺳﺮی ﺟﺪﻳﺪ رﻳﺒﻮز ،ﻓﺴﻔﺎت و ﺑﺎز ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﮏ رﺷﺘﻪ ﻣﻮﻟﮑﻮل  RNAﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ،از ﻧﺴﺨﻪ
ﻣﻮﻟﮑﻮل  DNAﺟﺪا ﺷﺪه و از ﻫﺴﺘﻪ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﻣﯽرود.

سه نوع مولکول  RNAشناخته شده ،که عبارتند از RNA :پیامبر RNA , (mRNA) 1حامل
( )tRNAکه  RNAمحلول  )sRNA( 3نیز نامیده میشود و  RNAریبوزمی .)rRNA( 4این سه نوع
مولکول  RNAاز هم تفاوت داشته و بهطور مجزا در تشکیل پروتئین در سیتوپالسم ایفای نقش میکنند.
شده فوق ساخته شوند.
احتمال دارد که هر سه شکل  RNAدر هستهها ،با روش توضیح داده ٔ
تولید پروتئین :ژنها مسئول تولید تمام پروتئینهای بدن حیوان هستند .پروتئینها ،وظایف
حیاتی بسیاری را در زندگی حیوان ،ایفا میکنند .آنها در همه سلولهای زنده حیوان ،پروتوپالسم فعالی
را میسازند .پروتئینها در عضله ،اندامهای داخلی ،پوست ،مو ،پشم ،شاخ ،سم ،سلولهای بدن و سایر
قسمتهای بدن یافت میشوند .آنزیمهایی که برای بسیاری از اعمال حیاتی در بدن حیوان ضروریند،
ماهیت پروتئینی داشته و مثل بسیاری از هورمونها عمل میکنند ،به ویژه هورمونهایی که به وسیله غده
هیپوفیز که غده مهمی در بدن است ،ترشح میشوند.
پروتئی نها زنجیرهای درازی از اسیدهای آمینه بوده که با پیوندی پپتیدی (پیوند اتم کربن یک
اسیدآمینه با اتم ازت اسید آمینه دیگر) به همدیگر متصل هستند ،در بدن انسان هزاران نوع پروتئین مختلف،
بسته به نوع ،تعداد و ترتیب قرار گرفتن  ٢٠مولکول اسید آمینه (و یا بیشتر) در طول مولکول پروتئین ،وجود
دارد.
2

اهمیت مهم ژنتیک در دامپروری

 Messenger RNAــ 1
 Transfer RNAــ 2

 Ribosomal RNAــ 4
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افزایش جمعیت انسانی یکی از عواملی است که میتواند تأثیر مهمی بر روی تولید دامهای دنیا
بگذارد .اهلی شدن دامها حدود  ٦٠٠٠سال پیش انجام شد و هدف انسان از اهلی کردن حیوانات،
استفاده بیشتر و بهتر از محصول آنها بوده است و لذا از دامهایی که میتوانستند بهتر پاسخگوی نیاز
او باشند ،بیشتر نگهداری و مراقبت کرده و حیوانات کم تولید را حذف و کشتار میکردند (انتخاب
مصنوعی) .عالوه بر انتخاب مصنوعی طبیعت نیز همواره بهطور کند و آهسته ولی مؤثر دستاندرکار
انتخاب جانداران بوده است .موجوداتی که بتوانند شرایط موجود در محیط زندگیشان را بهتر تحمل
نمایند و به آن سازگار شوند ،از طرف طبیعت به عنوان والدین نسلهای بعدی انتخاب میشدند و این
عمل طبیعت نوعی انتخاب افراد برتر بوده و انتخاب طبیعی نامیده میشود.

٥٦

ﺟﺎﻧﻮﺭﺷﻨﺎﺳﯽ

ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﻗﺮن ﻫﻔﺪﻫﻢ ﻣﻴﻼدی ﺗﺼﻮﻳﺮ روﺷﻨﯽ از ﮐﺎرﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﺻﻼح دامﻫﺎ در دﺳﺖ
ﻧﻴﺴﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از آن ﮐﺎرﻫﺎی اﺻﻼﺣﯽ ﺑﺮ روی دامﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﮐﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺳﺮﻳﻊ اﻳﻦ ﮐﺎر در ﺑﻴﻦ
ﺳﺎلﻫﺎی  ١٩١٨ﺗﺎ  ١٩٣٩ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﻤﻨﺪاﻧﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻓﻴﺸﺮ ) (Fisherو ﻻش ) (Lushﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ.
ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻋﻠﻢ اﺻﻼح ﻧﮋاد دام ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺠﻤﻮع ﺷﻴﻮهﻫﺎی ﻣﻤﮑﻦ در ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻇﺮﻓﻴﺖ
ارﺛﯽ )ژﻧﺘﻴﮑﯽ( دامﻫﺎ در زﻣﻴﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﻴﺪی ،ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﺶ ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺎﻻی ژﻧﺘﻴﮑﯽ در دامﻫﺎ ،ﺟﺰ از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ژﻧﺘﻴﮑﯽ دامﻫﺎ
و آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻧﺘﻘﺎل آﻧﻬﺎ از ﻧﺴﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ دﻳﮕﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻋﻠﻢ
ژﻧﺘﻴﮏ درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻮده و ﭘﺎﻳﻪ اﺻﻠﯽ ﻋﻠﻢ اﺻﻼح ﻧﮋاد دام را ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺻﻔﺎت
اﻗﺘﺼﺎدی دامﻫﺎ )ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻴﺮ ،ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺸﻢ ،اﻓﺰاﻳﺶ وزن و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ ،ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢﻣﺮغ و …( اﮐﺜﺮ ًا ﺻﻔﺎت
ﮐﻤﯽ ١ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ّ
ﮐﻤﯽ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺻﻔﺎت ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم ژﻧﺘﻴﮏ
آن ﺑﺨﺶ از ﻋﻠﻢ ژﻧﺘﻴﮏ ﮐﻪ درﺑﺎره روشﻫﺎی ّ
ﮐﻤﯽ ٢ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺨﺸﯽ از ﻋﻠﻢ ژﻧﺘﻴﮏ ﮐﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ژﻧﺘﻴﮑﯽ ﻳﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ زﻧﺪه در ﺣﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ را ﻣﻮرد
ّ
٣
ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﻪﻧﺎم ژﻧﺘﻴﮏ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ آن در اﺻﻼح ﻧﮋاد دام ﮐﺎرﺑﺮد وﺳﻴﻌﯽ
دارد.
از ﻃﺮﻓﯽ ﻋﻠﻢ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ژﻧﺘﻴﮏ و ﺑﻴﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی در واﻗﻊ اﻧﻘﻼب ﻋﻈﻴﻤﯽ را در ﻋﻠﻮم زﻳﺴﺘﯽ
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﮐﺸﺎورزی و داﻣﯽ ﺑﻪوﺟﻮد آورده و ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ  ٢٠ﺳﺎل ﺳﺮﺷﺎر از
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ .ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺮان آﮔﺎه ﻗﺮن ﭘﻴﺶرو را ﻗﺮن اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺧﺮﭼﻨﮓ
ﻧﺎﻣﻴﺪهاﻧﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎی اﻳﻦ ﻋﻠﻮم در داﻣﭙﺮوری ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﺗﻠﻘﻴﺢ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ،اﻧﺠﻤﺎد
ﺟﻨﻴﻦ ،ﻟﻘﺎح آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﯽ ،ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺟﻨﻴﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎوﺷﮕﺮﻫﺎی  DNAــ اﻳﺠﺎد ﺣﻴﻮاﻧﺎت
ﺗﺮارﻳﺨﻴﺪ (transgenic) ٤ژندرﻣﺎﻧﯽ ،ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎی داﻣﯽ و اﻧﺘﺨﺎب دامﻫﺎ ،ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎی
ژﻧﺘﻴﮑﯽ ﺷﺒﻴﻪﺳﺎزی ).(Cloning
ﮐﻤﯽ ﺻﻔﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﺑﻮده و ﭘﻴﻮﺳﺘﻪاﻧﺪ و ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدی ژن ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
 ١ــ ﺻﻔﺎت ّ
 Quantitative geneticsــ ٢
 Populalion geneticsــ ٣
 ٤ــ ﺣﻴﻮاﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ دﺳﺖورزی ژﻧﺘﻴﮑﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ ژﻧﺘﻴﮏ و اﺻﻼح ﻧﮋاد دام ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻳﮏ از اﻫﺪاف ﻓﻮق ﻧﺒﻮده
و ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﺑﻨﺪ.

ﺧﻮدآزﻣﺎﻳﯽ
١ــ ﻋﺎﻣﻞ ﻳﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در اﻳﺠﺎد ﺷﺒﺎﻫﺖﻫﺎ و ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﺑﻴﻦ واﻟﺪﻳﻦ و ﻓﺮزﻧﺪان
ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟
٢ــ ژﻧﺘﻴﮏ را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﻨﻴﺪ.
٣ــ ﭘﻴﺸﺎﻣﺪﻫﺎی ﻫﻢ ﺗﺮاز را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
٤ــ اﺻﻄﻼﺣﺎت زﻳﺮ را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
ج( ژن
ب( ﺻﻔﺖ ﻧﻬﻔﺘﻪ
اﻟﻒ( ﺻﻔﺖ ﺑﺎرز
و( ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ
ﻫـ( ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮت
د( ﻫﻤﻮزﻳﮕﻮت
ح( آﻟﻞ
ز( ژﻧﻮﺗﻴﭗ
٥ــ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﮐﺮوﻣﻮزوﻣﯽ وراﺛﺖ را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﻨﻴﺪ.
٦ــ ﺻﻔﺎت واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﻨﻴﺪ.
٧ــ ﻣﻨﻈﻮر از اﺻﻼح ﻧﮋاد دام و ﻧﺒﺎت ﭼﻴﺴﺖ؟ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﻴﺮد؟

ﺟﺎﻧﻮﺭﺷﻨﺎﺳﯽ

٥٧

