
: NONRANDOM  MATING  

weinbergHardyتعادل   ميـزش تـصادفي   انحراف از آ  . ود آميزش تصادفي است   براساس فرض وج  −

تشابه فنوتيپي زمـاني روي   . آيد كه تشابه فنوتيپي يا خويشاوندي روي آميزشي تاثير بگذارند           زماني پيش مي  

ودن  ابه بودن فنوتيپ، همسان پسندانه،      متش سگذارد كه افراد جفت خود را براسا        آميزش اثر مي   يا متفاوت ـب

ها آميزش براساس قد به صورت همـسان          براي مثال در ميان انسان    . فنوتيپ، ناهمسان پسندانه، انتخاب كنند    

پسندانه است به اين معني كه مردان كوتاه تمايل دارند با زنان كوتاه ازدواج كنند و مـردان قدبلنـد بـا زنـان          

  .قدبلند

ها از حالتي كه طـرفين        گذارد كه ارتباط خويشاوندي بين جفت       ندي زماني روي آميزش اثر مي     خويشاو

يا breedingout به طور تصادفي از جمعيت انتخاب شوند بيشتر يا كمتر باشد اين اثر ممكن است به صورت         

inbreedingمانند ازدواج عموزادگان باهم.  باشد.  

ــت ــر دو حال ــصادفي ه ــزش غيرت ــا ( آمي ــسندانه ي ــسان پ ــسندانه، ناهم ــسان پ ، inbreedingهم

breedingout (اثر كيفي مشابهي روي تعادلweinbergHardy   . دارند−

 هـا  ها موجب افزايش هموزيگوت  واني الل ابدون تغييردادن فر   inbreeding آميزش همسان پسندانه و   

ها موجـب     بدون تغييردادن فراواني الل    breedingoutشوند در حالي كه آميزش غيرهمسان پسندانه و           مي

  .شوند ها مي افزايش فراواني هتروزيگوت

 جنبه با هم متفاوت هستند در درجـه اول،          2تاثير خويشاوندي و تشابه فنوتيپي روي انتخاب جفت از          



ش غيرهمــسان پــسندانه تنهــا زمــاني موجــب بــرهم خــوردن تعــادل آميــزش همــسان پــسندانه و آميــز

weinbergHardy در نتيجه اگـر آميـزش   . شوند كه فنوتيپ و ژنوتيپ در ارتباط نزديك با هم باشند           مي  −

ا يـك خـصوصيت غيرژني            رهم خـوردن تعـادل             همسان پسندانه در ارتبـاط ـب ه ـب تيكـي رخ دهـد منجـر ـب

weinbergHardy   .نخواهد شد −

out breedingو inbreedingبه طور مستقيم روي ژنوم اثر مي گذارند  .  

out نوع آميزش اين است كه  2تفاوت دوم بين      breedingو inbreeding    كل ژنـوم را تحـت تـاثير 

سان پسندانه تنها موجب انحراف صفت مورد نظـر از  دهد در حالي كه آميزش همسان پسندانه يا ناهم       قرار مي 

  )هايي كه با فاصله كم به ژن ايجاد كننده آن صفت پيوسته هستند و لوكوس. (شود تعادل مي

  .كنيم   متمركز ميinbreeding را روي  توجهماندر مباحث بعدي

inbreeding  

  دشو  روش زير ايجاد مي2درون آميزي به 

  انتخاب سيستماتيك خويشاوندان به عنوان جفت .1

هـاي محـدودي     هر فرد انتخابها تقسيم شدن يك جمعيت به زيرواحدهاي كوچك كه در آن   .2

  .ميزش با خويشاوندان داردبراي آ

نتيجه هـر   . پردازيم   به روش اول كه شامل انتخاب سيستماتيك خويشاوندان به عنوان جفت است مي            

  .دو روش مشابه است



  :مشتركجد 

 زاده  – در درخت خانوادگي يك جد مشترك وجود دارد          –اند    فردي كه والدينش با هم خويشاوند بوده      

در نتيجه درجه درون آميزي تابعي از ميزان سـهم هـر يـك از والـدين در جـد      . حاصل از درون آميزي است  

ن ممكن است الل اجـدادي  هاي اجدادي سهيم هستند هر يك از طرفي ها در ژن زماني كه جفت. مشترك است 

هاي يكـساني   تواند داراي كپي در نتيجه يك فرد حاصل از درون آميزي مي. مشابهي را به فرزندان منتقل كند    

ك كه از هر ي   aهاي   هموزيگوت است و اگر الل     aa يان ديگر، يك فرد با ژنوتيپ     به ب . از يك الل اجدادي باشد    

مربوط به جد مشترك اسـت،   DNAهايي از يك      باشند كه كپي   DNAسند قطعاتي از    ر از والدين به ارث مي    

  .دانيم  را حاصل از درون آميزي ميaaپ فرد با ژنوتي

ه طـور         در جمعيت . اولين اثر قابل مشاهده درون آميزي بيان صفات مغلوب است          هاي انساني هر فرد ـب

equivalentLethal الل4متوسط داراي    آينـد كـشنده    ها وقتي به فرم هموزيگوت در مي  است كه اين الل−

 از اثـرات  goutbreadinها توسط الگوهاي فرهنگـي مربـوط بـه       در اكثر جواب انساني زيگوت     . خواهند بود 

 هـاي حاصـل از    بـه نـدرت برخـي زيگـوت    – ازدواج با غيرخويشاوندان –مانند   ان مي ها در ام    خرب اين الل  م

goutbreadin كنند هاي مغلوب كشنده را از هر يك از والدينشان دريافت مي الل.  

د ولي طي فرآينـد درون آميـزي كـه در آن يـك      نشو  يهاي مغلوب مضر م     هاي غالب مانع بيان الل      الل

هاي مشابهي از الل اجدادي را از هر يك از والدينش دريافت كند، افزايش محسوسي            كپي زيگوت ممكن است  

  )1شكل (بينيم  ها مي هاي مضر و ايجاد فرم هموزيگوت آن را در احتمال جفت شدن الل



  
  

در . هاي مـادرزادي شـود   درون آميزي ممكن است منجر به سقط خوبخودي جنين، مرگ جنين و نقص     

هـا   معموالً اين گونـه .  به طور معمول و طبيعي رخ ميدهد– حتي خودباروري    –ها درون آميزي     بسياري از گونه  

equivalentLethalهاي ديگر با      برخالف گونه  هايي كه به طور معمـول    در طول زمان گونه   .  مشكلي ندارند  −

با توجه به . اند بيعي حذف شدهاند و به واسطه انتخاب ط هاي مخرب را داشته و اين الل  . ميزي بود آداراي درون   

ي بـا هـم          tyallozygoni 2 -توان تشخيص داد      موزيگوت را مي   نوع ه  2مباحث قبلي     الل مشابه هستند وـل

 الل از يك تبـار و نـسل هـستند    tyoutozygoni 2و ) هايي از يك الل اجدادي نيستند     كپي(ارتباطي ندارند   

توانـد بـه عنـوان احتمـال      ، ميF ضريب دروني آميزي،    )دنباش  ز يك الل اجدادي مي    هايي ا   براي مثال كپي  (

tyoutozygoni         ـ  الل از يك لوكوس داده شـده داراي     2مطرح شود، احتمال اينكه در يك فرد د يكـساني  ج

 autozygousيقينـاً   فرد  زماني كه 1 ارد تاداين ضريب بين صفر، زماني كه هيچ درون آميزي وجود ن          . باشند

  .است



 


