
  قانون جور شدن مستقل 

 نـوع  1F ،۴هر فرد .  صفت، به طور مستقل ازيكديگر رفتار مي كنند   ۲اين قانون از آنجايي ناشي مي شود كه         

RYRyrYryگامت توليد مي كند،      مـستقل از اينكـه   .  نوع گامت با فراواني هاي يكسان به وجود مي آيند  ۴اين  . ,,,

ت چه اللي را براي شكل دانه داشته باشد، آن گامت به احتمال              هر گام 
2
ايـن  .  الـل رنـگ دانـه را دارد   ۲هر كدام از    1

موضوع، فرض اصلي قانون دوم مندل، قانون جور شدن مستقل، است كه بيان مي كند كه الل هاي هر ژن، مـستقل از     

   شكل دانه، كامالً از اصل اول مندل پيروي مي كنند؟وي دو صفت رنگ آيا الل ها. ساير ژنها به وراثت مي رسند

اگر ما فقط به شكل دانه توجه كنيم، مي بينيم كه هموزيگوت هاي داراي دانه صاف با هموزيگوت هـاي داراي                     

وقتي كه ايـن زاده هـا، خـود    .  هيپريد توليد كردند، فقط زاده هاي1Fآميزش كردند و در Pدانه چروكيده در نسل    

  )۱شكل(.است2F دانه چروكيده در نسل ۱۰۱+۳۲ دانه صاف ۳۱۵+۱۰۸لقاحي انجام مي دادند، نتيجه 



  

 

پـس ژن  .  بسيار نزديك اسـت ۳:۱ مي باشد كه به نسبت       ۱۸:۱/۳ است كه برابر با      ۴۲۳:۱۳۳ اين نسبت نسبت    

با همين روش مي بينيم كه ژن مربوط به رنـگ دانـه نيـز در    .  شكل دانه، به صورت نرمال به وراثت مي رسد     مربوط به 

2F    پس هنگـامي كـه دو ژن،       .  بسيار نزديك است   ۳:۱ توليد مي كند كه باز هم به         ۹۷:۱/۲ يا   ۴۱۶:۱۴۰نسبتي برابر با



از مربـع  .هر كدام از آنها به تنهايي از قانون اول مندل تبعيت مي كننـد             . طبق اصل جور شدن مستقل رفتار مي كنند       

  )۲ شكل (پانت در

  

  

 



ي به غير از هتروزيگوت نهفتـه، دانـه هـاي سـبز و چروكيـده، از نظـر                مي بينيد كه تمام حالت هاي فنوتيپ      

ــد   ــود دارن ــف وج ــت مختل ــد حال ــه چن ــوتيپي، ب ــاي   . ژن ــپ ه ــاف، از ژنوتي ــاي زرد و ص ــه ه ــال، دان ــراي مث ب

RRYYRRYyRrYYRrYy كنار هم گذاشتن تمام ژنوتيپ هاي منجر بـه يـك فنوتيـپ،          . ممكن است ايجاد شود   ,,,

براي صفات بارز كامل، يك دي هيپريد كه خـود لقـاحي انجـام مـي دهـد،           . ا به ما مي دهد    نسبت كالسيك مندلي ر   

 ايجاد مـي  ۱:۲:۱:۲:۴:۲:۱:۲:۱نسبت ) الگوي بارز ناقص (  را ايجاد مي كند در صورت عدم وجود الل بارز          ۹:۳:۳:۱نسبت  

   )۳شكل . ( شود

  



نشان دهد، از خود لقاحي دي هيپريـدها، چـه   اگر يك صفت الگوي بارز كامل وصفت دوم الگوي بارز ناقص را           

   )۴شكل (  خواهيم داشت؟ در شكل زير يك مثال را مي بينيد 2Fنسبت فنوتيپي اي در 

  

  

  

  

    

 


