
  سرآغاز

 كاركرد، تكـوين و خـصوصيات    كهموضوع علم ژنتيك، انتقال، بيان و تكامل ژنها است به مولكول هايي     

خواهيم پرداخت به انتقـال ژن     ها   بخش، ما به قوانين انتقال ژن        يندر ا . ظاهري موجود زنده را كنترل مي كنند      

 در اين بخش ما به مطالعه قوانين منـدل و    .د مندل قوانين وراثت را كشف كرد      رگوها از يك نسل به نسل بعد، گ       

  . ميم دادن آنها خواهيم پرداختعت

  

 از اتـريش  Tschermak Erichron از آلمان،CorrensCarl گياه شناس به نامهاي   ۳،  ۱۹۰۰در سال   

  .  از هلند، قوانين حاكم بر انتقال صفات از والدين به زاده ها را گزارش كردندVriesHugodeو

گزارش شده بودند   Mendel Gregor توسط يك كشيش اتريشي به نام      ۱۸۶۶اين قوانين قبالً در سال      

 بود، ولي تا قبـل از پايـان قـرن، دانـشمندان بـه         به راحتي قابل دسترس    ۱۸۶۶هر چند  كارهاي مندل بعد از        

  . ساله وجود دارد۳۴حداقل چهار دليل براي اين وقفه . نبردندپي اهميت آنها 



اول اينكه تا قبل از آزمايشات مندل، زيست شناسان به دنبال الگويي براي توضيح نحوه انتقال صـفاتي          

آنها به دنبال قـوانين وراثتـي اي       . ي مانند طول و وزن    صفات. بودند كه به صورت پيوسته اندازه گيري مي شدند        

 امـا  ارائه شـد، بيابنـد   ۱۸۵۹بودن كه صفات پيوسته اي را به خصوص بعد از تئوري تكامل داروين كه در سال                

سبز يـا زرد  براي مثال نخود فرنگي ها ). ناپيوسته ( مندل پيشنهاد كرد كه صفات وراثتي، مجزا و ثابت هستند           

قـوانين  فداران نظريه تكامل به دنبال تغييرات كوچك در صفات پيوسته بودند در حالي كـه منـدل                   طر. بودند

تكامـل بـود،   قوانين مندل، آن نوعي از تنوع را كه مـورد نظـر طرفـداران نظريـه     . وراثت ناپيوسته را ارائه داد  

منـدل باشـد،   " ذرات ارثي "  ادلدليل دوم اينكه تا آن زمان هيچ ذره فيزيكي اي كه بتواند مع    . فرموله نمي كرد  

 كه ذره خاصي در سـلول رفتـاري       دهيچ كسي بعد از مطالعه مقاله مندل نمي توانست بگوي         . شناخته نشده بود  

با تعداد زيادي گياه انجام داد و نتـايج را   سوم اينكه مندل تجربيات خود را     . مشابه با عناصر تكاملي مندل دارد     

 در آن زمان علم بسيار ناقص و ناپيوسته اي را مطالعـه             در آن زمان زيست شناسان كه       . به صورت كسر درآورد   

و در نهايت اينكه مندل شخصيت معروفي نبـود        . مي كردند، معموالً اطالعات زيادي در مورد رياضيات نداشتند        

  . دفاع از نظريه اش در مقابل دانشگاه ها نكردو تالش چنداني هم براي

اول اينكه در طي اين زمان      .  تغيير عمده در علم زيست شناسي رخ داد        ۲،  ۱۹۰۰ تا   ۱۸۶۶در طي سالهاي    

حركت هاي كروموزومي هم توجـه كـرده بودنـد و     كروموزوم را شناخته بودند، بلكه به نه تنها زيست شناسان 

ده بودند و دوم اينكه در پايان قرن، زيست شناسان راحت تر و بهتر از زمان  منـدل               آنها را مورد مطالعه قرار دا     

  .با ابزارهاي رياضياتي كار مي كردند

در چـك اسـلواكي     Brnoدر اتريش كـه امـروزه همـان          Brunnاهل  ( مندل يك كشيش اتريش بود      



داشتند وسـپس    overlap و بدون    آميزش گياهاني بود كه صفات ناپيوسته     ايده اصلي آزمايش هاي او،      ). است

  sativumمنـدل بـا نخـود فرنگـي عـادي،         بررسي فراواني و توزيع اين صفات دروازه هاي چند نسل بعـدي             

Pisum  دليل گياه نخود فرنگي را  انتخاب كرد؛ اول اينكـه آنهـا بـه راحتـي                3او حداقل به    . آزمايش مي كرد

  .توليد مثل كوتاهي دارندة پرورش داده مي شوند و دور

دوم اينكه اين گياهان صفات ناپيوسته اي مانند رنگ گل و الگوي ميوه دهي دارنـد و سـوم اينكـه بـه                

ه هـاي خـارجي   دمـي تـوان از ورود گـر   . رل استرده افشاني گياه به راحتي قابل كنت    گدليل آناتومي اين گياه     

  .جلوگيري كرد و خود لقاحي نيز به طور مصنوعي در اين گياه قابل انجام است

  

 و خامـه و پـرچم قابـل          كالله  يك مقطع عرضي از گل نخود فرنگي را نشان مي دهد و مو قعيت نسبي              

.  باز شدن گل، خود لقـاحي روي مـي دهـد          كرده به روي خامه، قبل از      نمعموالً در صورت افتاد   . مشاهده است 

ـ  دمندل لقاح را به اين صورت انجام مي داد كه قبل از بالغ شدن دانه هاي گر        ه هـاي  رده، گل را باز مي كـرد و گ



 هزار گياهي كه مندل مورد آزمـايش قـرار داد، تنهـا             ۱۰در بيش از    . يك گياه ديگر را به روي خامه قرار مي داد         

  .وش كه مد نظر مندل بود لقاح انجام دادندتعداد كمي به غير از ر

 


