
  اصل جدا شدن 

كه امروزه ما آنهـا را ژن مـي   (  عامل تعيين كننده براي هر صفت دارد     ۲مندل فرض مي كرد كه هر گياه        

مثالً يك هيپريد براي صـفت      . فرم هاي مختلف يك ژن در جمعيت وجود دارند كه الل ناميده مي شوند             ) ناميم  

بـراي نـشان دادن فنوتيـپ    . كوتـولگي دارد طول گياه، يك الل غالب براي طول زياد و يك الل مغلـوب بـراي           

 ۲ الل وارد گامت مـي شـود و لقـاح         ۲فقط يكي از اين     . مغلوب، يك جفت الل مغلوب كوتولگي مورد نياز است        

اين كه صفت مغلـوب در نـسل     .  دست الل را تضمين مي كند      ۲گامت براي تشكيل زيگوت، براي همه صفت ها         

2F    1مي شود، نشان مي دهد كه اين الل تحت تاثير مخفي بودنش در نسل                مجدداً ديدهF    قرار نمـي گيـرد .

اين توضيح در مورد نحوه وراثت عوامل تعيين كننده صفات، ژن ها، ناشي از قانون اول مندل هـستند؛ قـانون                     

 اللـي را كـه   ۲ نسخه از ۱ گامت، فقط اين قانون را مي توان به طور خالصه به صورت زير نوشت؛ يك         . جدا شدن 

مـا مـي   .  نـسخه مـي رسـد   ۲مجدداً تعداد الل ها به  )  گامت   ۲هم جوش   ( والد دارد، خواهد داشت و در لقاح،        

  . نشان دهيمزيرتوانيم اين مطلب را با ترسيم مجدد شكل 



  

  



زرگ بـراي نـشان دادن   مندل از حروف ب. اين بار براي نشان دادن الل ها از حروف استفاده خواهيم كرد     

بـراي اشـاره   Tدر اينجا ما از . صفات غالب و از حروف كوچك براي نشان دادن صفات مغلوب استفاده مي كرد       

 مي توان فهميـد كـه قـانون منـدل     ۱از شكل . براي اشاره به طول كوتاه استفاده خواهيم كرد     tبه طول بلند و     

  :اجازه دهيد تعدادي اصطالح را تعريف كنيم.  را كامالً توجيه مي كند2F ۳:۱  نسبت 1Fان بودن همه يكس

  

  

  

، TT، ژنوتيپ والد بلند،فوقدر شكل . ژنوتيپ يك جاندار، ژنهايي كه آن جاندار دارد را نشان مي دهد

فنوتيپ به ظاهر جاندار و صفتي كه در . است1F،Ttدر حالي كه ژنوتيپ هيپريدهاي . استttو والد كوتاه 



، فنوتيپ قد بلند را Tt و هم هيپريدهاي TTبراي مثال هم افراد خالص . ظاهر آن ديده مي شود، اشاره دارد

  .، فنوتيپ كوتولگي را خواهند داشتttدر حالي كه افراد خالص مغلوب، . دارند

ژنوتيپ ها، به دو صورت كلي مي توانند باشند؛ هموزيگوت ها ؛ افرادي كه در آنها هـر دو الـل يكـسان             

ايـن دو  . Aa هتروزيگوت ها به افرادي كه دو الل متفاوت دارند يـا همـان هيپريـدها بـه     و,AAaaهستند ؛   

كلمه ژن براي اولـين بـار توسـط گيـاه           .  پيشنهاد شدند  ۱۹۰۱در سال   esonWilliamBatاصطالح آخر توسط    

 نگاه كنيد، مي بينيد كـه  ۱ر صورتي كه به شكل    د.  استفاده شد  ۱۹۰۹در  nsenWilhemJohnشناس دانماركي،   

به همين ترتيـب هموزيگـوت    . T فقط مي توانند يك نوع گامت توليد كنند؛  گامت هاي     TTهموزيگوت هاي 

، نيـز تنهـا   Ttدر حالي كه هتروزيگوت ها، افراد . t فقط مي توانند يك نوع گامت توليد كنند؛ گامت           TTهاي  

، كه همگي هتروزيگوت هستند، هر دو نـوع گامـت را توليـد     1F را توليد مي كنند، افراد       ,Ttيك نوع گامت    

 ۳، اين دو نوع گامت به طور نرم با يكديگر آميزش مي كنند تـا هـر            2Fمي كنند و در هنگام به وجود آمدن           

  . اين مطلب را نشان مي دهدزير   را به وجود آورند؛ شكل TtوTT،ttحالت ممكن،



  

  

    

 


