
  چه كسي قوانين مندل را دوباره كشف كرد؟

 CorrensCarlTschermakErichvon،devries گيـاه شـناس بـه نامهــاي    ۳از نظـر تـاريخي،   

Huge                  ارد به عنوان كاشفان مجدد قوانين مندل شناخته مي شوند در سالهاي اخير به اين فرضيه، ايراداتـي و

كشف مجدد يك مطلب به معناي يك كشف مستقل و سپس اطالع يافتن از كشف قبلـي و اهميـت      . شده است 

 گياه شناس به طور مستقل قوانين مندل را كـشف مجـدد   ۳اين كه گفته شود . كافي به كاشف قبلي دادن است 

 قوانين وراثـت را بدسـت آورنـد    كردند به اين معناست كه آنها واقعاً به طور مستقل و بدون اطالع از نفر قبلي،           

 نفر، بـه كـشف مجـدد ايـن          ۳اين  .  سال پيش اين قوانين را كشف كرده بود        ۳۴سپس آنها فهميدند كه مندل      

اين معنا است كه تحقيقات آنها، بـه جـاي   به . قوانين مشهور شده اند در حالي كه آنها اين كار را انجام نداده اند 

احتماالً عنوان كاشفان مجـدد قـوانين   . ساند، آنها را به مقاله مندل هدايت كرد    اينكه آنها را به قوانين وراثت بر      

  .  نفر داده شده است۳مندل، صرفاً بعد از خواندن مقاله مندل به اين 

stremCurt    همكاري بهدر پيش گفتار كتاب خود dEraSherwoo به ،Tschermak  انتقـاداتي وارد

، حاوي مهم كاملي از قوانين مندل نبـود در  ۱۹۰۰در سال )  مقاله  ۳جمعاً  ( مي كند به اين صورت كه مقاالت وي         

 دادن وجود جدا شدن كروموزومهـا را ارائـه نـداده    شان، تحليل هاي كامل براي نTschermakبسياري نقاط،  

، بايـد   )آميزش بـا  فـرد خـالص مغلـوب           (  آميزش آزمون داده مي شوند       1Fده هاي براي مثال وقتي زا   . است

 ). شكل(  غالب و مغلوب به دست آيد   بين زاده هاي ۱:۱نتيجه، نسبت 
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Tschermak      كاهش يافت و نفوذ صفت صـافي دانـه بـه    ۵۷%نفوذ صفت زرد به " در مقاله خود نوشت 

 را در زاده ها نمي ديد و ناشي از عـدم فهـم كامـل او از قـوانين             ۱:۱كه اين نشان مي دهد وي نسبت         " %۵/۴۳

عمـداً نتـايج آزمايـشات خـود را بـه صـورت       " همچنين او در ادامه مطالب خود مي نويسد كه او       . مندل است 

 دقيقاً همين عبارات تئورتيك اند كه منجر بـه كـشف   ،sternدر حالي كه به گفته  " عبارات تئوريتك در نياورد   

  .قانون جدا شدن صفات مي شوند

Monaghan,cosCor      انتقادات گسترده اي را بر عليه عنوان كاشـف مجـدد            ۱۹۸۵ در مقاله اي در ،

، اصـول  Vriesبر طبق گفته هاي آنها، مقاله هاي منتشر شده از سـوي         .  ارائه كردند  Vriesقوانين مندل براي    

قانون جداشدن صفات مندل را تا قبل از اينكه آنها قوانين مندل را مطالعه كردند، در بر نداشت، همچنين او تـا         

ه كارهاي مندل اشاره كند، او هيچ نامي از منـدل در مقالـه               در مقاله اي ب    ۱۹۰۰در سال   Corrensقبل از اينكه    

  زمان هاي مختلفي را به عنوان اولين باري كه مقاالت منـدل  Vriesهايش نبرده بود و در نوشته هاي مختلف،        

  .را ديد، گزارش كرده است

 نيز، يك كـشف  Correns پيشنهاد كردند كه ۱۹۸۷ اي در    در مقاله cosCor و Monaghanهمچنين



) بعد از اينكه آنها را مطالعه كـرده بـود   ( مستقل ناگهاني انجام نداده است بلكه به طور ناگهاني قوانين مندل را     

ين دو دانشمند پيشنهاد كردنـد      در مورد قوانين مندل، ا     Corrensبعد از مطالعه مقاالت و نوشته هاي      . فهميد

همچنـين ماننـد    . الب خود درباره قوانين مندل، آنها را مطالعه كرده بـود          ط قبل از انتشار اولين م     Corrensكه

Vries   ، Correns                افتاد بـه طـور      ۱۸۹۹ نيز در مورد اتفاقاتي كه قبل از چاپ مقاله كشف مجدد اش در پاييز 

  .واضح صحبت نمي كند

هر سه اكتشافاتي انجـام داده انـد كـه          Vriesو   ,corrensTschermakدر اينجا الزم به ذكر است كه      

اگـر  . مورد شك نيست و هر سه پيرواني دارند كه معتقد اند آنها به طور مستقل قوانين مندل را كشف كرده اند         

مقـر خواهنـد   ) بيش از فريب دادن جامعـه  (  فرد به دليل فريب دادن خود  ۳ده درست باشند، اين     اتهامات وار 

آنها در حال انجام آزمايشات و مطالعاتي بودند كه مي توانست نهايتاً منجر به كـشف قـانون جـدا شـدن                      . بود

متقاعد سازند كه خودشان    صفات باشد و بعد از خواندن نوشته هاي مندل، آنها مي توانستند به راحتي خود را                 

    .به طور مستقل در حال فكر كردن به اين ايده عالي بوده اند

 


