
  معرفي علم ژنتيك

نامه خانوادگي، تا    هاي آن، از گسترش صفات در يك شجره         ژنتيك، علم مطالعه وراثت، در تمامي زمينه      

هـدف مـا در   . اسـت  RNAو اسيد ريبونوكلئيك DNAبيوشيمي ماده ژنتيكي، اسيد دزوكسي ريبونوكلئيك 

  .هاي وراثت است كانيزماين بخش، معرفي و بررسي م

هـا و    اند، هر حيطه بـا مـشكالت، روش          حيطه مجزا فعاليت كرده    3به صورت تاريخي، ژنتيك دانان در       

 حيطه عبارتنـد از ژنتيـك كالسـيك، ژنتيـك مولكـولي و      3 اين .موجودات زنده مورد مطالعه مربوط به خود  

  ).يا ژنتيك جمعيت(ژنتيك تكاملي 

ها را به صورت خطـي   وري كروموزومي وراثت روبرو هستيم، مفهومي كه ژن   در ژنتيك كالسيك ما با تئ     

سبي ژنهـا بـا بررسـي فراوانـي زاده      . كند در كنار هم بر روي كروموزوم فرض مي       هـاي حاصـل از    موقعيـت ـن

  ژنتيك مولكولي مطالعه ماده ژنتيك است؛ ساختار، رونويسي و بيان ماده. هاي خاصي قابل تعيين است    آميزش

و اطالعـات   ) يا مهندسي ژنتيك  (نوتركيب  DNAهمچنين در همين حيطه ما انقالب بزرگ تكنولوژي         . ژنتيك

ژنتيك تكاملي يا ژنتيك جمعيت به بررسي تغييرات در فراواني ژنها . بدست آمده از آن را بررسي خواهيم كرد

  جدول   .شود  انتخاب طبيعي است بررسي ميمفهوم دارويني تكامل كه بنابر پايه. پردازد در جمعيت مي

  

  

  

 



  
   حيطه اصلي ژنتيك؛ ژنتيك كالسيك، ژنتيك مولكولي و ژنتيك تكاملي و موضوعات مورد بحث در آنها3

           ژنتيك تكاملي                         ژنتيك مولكولي              ژنتيك كالسيك    
               ژنتيك كمي               DNA           ساختار          اصل مندل                                        
   واينبرگ– هاردي            تعادل         DNAمي          شي               ميوز و ميتوز                                  

           رونويسي                                            تعيين جنسيت                           
      عوامل بر هم زننده تعادل                  ترجمه                           وابستگي به جنسيت                       

           تكامل                      DNA   كلون كردن                     نقشه ژنتيكي                             
    گونه زايي                        ها         كنترل بيان ژن  )      تغييرات كروموزومي(يتوژنتيك س         

  جهش و ترميم                                                                               
  وراثت خارج كروموزومي                                                                         

  

انـد؛ بـه عنـوان مثـال،       ناحيه، تا حدي محـو شـده  3هاي علمي، مرزهاي اين  امروزه به دليل پيشرفت  

هـا و از طـرف         به فهم بهتر ساختار و عملكرد كرومـوزوم        اطالعات به دست آمده از ژنتيك مولكولي، از طرفي        

كنيم مطالب را به صورت تاريخي آنها  در اين فصل، ما سعي مي   . كند  ديگر به فهميدن انتخاب طبيعي كمك مي      

كنـيم و سـپس بـه ژنتيـك مولكـولي             بررسي كنيم؛ از كارهاي مندل و كشف خصوصيات وراثـت آغـاز مـي             

  .پردازيم مي

اطالعـات مـا برگرفتـه از دنيـاي         . ژنتيك مانند هر علم ديگري، بر پايه متد علمي بنا نهاده شده است            

در قلب يك متد علمي، . كنند متد علمي گردآوري قوانيني است كه به فهم بهتر طبيعت كمك مي   . واقعي است 

اميم  ا يك فرضيه ميكه آن ر(آزمايش قرار دارد، طي يك آزمايش، يك حدس درباره كار بخشي از طبيعت             ) ـن

 ) شكل( نتيجه ممكن وجود دارد؛ تاييد  فرضيه و يا رد فرضيه 2در يك آزمايش خوب، تنها . امتحان مي شود



  
  

اي كـه توسـط       سـند ايـده   ر به عنوان مثال ممكن است شما تصور كنيد كه صفات اكتسابي به ارث مي             

رگ   مي  عيهايي كه س المارك فرض كرد كه زرافه. المارك پيشنهاد شد   هـاي   هـاي موجـود در شـاخه    كردند ـب

دهند  آنها اين صفت درازي گردن را به فرزندان خود انتقال مي     . هاي بلندتري داشتند    باالتري را بخورند، گردن   

هـاي   و اين روند در نهايت امروزه منجر به گـردن ) در هر نسل فقط افزايش كوتاهي در طول گردن وجود دارد (

  . شده استها بسيار طويل زرافه

ديدگاه ديگر نسبت به اين مطلب، ديدگاه تكامل براساس انتخاب طبيعـي اسـت كـه توسـط دارويـن                

ه   ها به طور طبيعي در طول گردن تنوع كمي دارند و اين تنوع براساس فرضيه داروين، زرافه . پيشنهاد شد  ها ـب

خت براي خوردن، نـسبت بـه ديگـران     از در هايي كه گردن بلندتري دارند، در تهيه برگ     زرافه. رسند  ارث مي 

هاي بلندتري دارند، بهتر و بيشتر از ديگـران           هايي كه گردن    به عبارت ديگر، درطول زمان، زرافه     . مزيت دارند 

هايي با گردن درازتر، پس از مدتي، گونه غالب در جمعيت  در نتيجه، زرافه. كنند  مانند و توليد مثل مي      زنده مي 

فراواني هـر جهـشي كـه باعـث     . تر است هاي داراي گردن كوتاه     ن اتفاق مرگ گونه   شوند كه دليل اصلي اي      مي



براي آزمودن فرضيه المارك، مـا ابتـدا   . افزايش طول گردن در جمعيت شود، در جمعيت افزايش خواهد يافت      

. ار اسـت هاي مورد نظر بر روي آنها بسيار دشـو  ها و انجام آميزش  گرفتن زرافه . بايد جاندار مناسبي پيدا كنيم    

سبتاً آسـان و   (. هاي آزمايشگاهي انجام دهيم  توانيم آزمايش را با موش      مي نگهداري و آزمايش بر روي موش ـن

هـا را   توانيم نيمي از دم موش براي مثال مي. ما بايد صفت ديگري به غير از طول گردن پيدا كنيم          ). ارزان است 

ها  كنيم اگر زاده   ها را بررسي مي     دهيم و زاده    زش مي ميآهاي عادي     سپس موش هاي دم كوتاه را با موش       . ببريم

 در مقابل در .رسد توانيم نتيجه بگيريم كه دم كوتاه، يك صفت اكتسابي، به ارث نمي  هاي عادي داشتند، مي     دم

توانيم نتيجه بگيريم كـه صـفات اكتـسابي،     تر از حد معمول باشد، مي   هاي نسل بعد كوتاه     صورتي كه دم موش   

  .ارثي هستند

دهيم، اين است كه نتايج آزمايش، بـراي      هايش انجام مي    دليل اينكه ما يك آزمايش را با تمامي سختي        

در صورتي كه آزمايش درست طراحي شده باشد و بدون خطا اجرا شود،             . ما قطعي هستند و قابل اطمينان اند      

ها به طوري كـه   آزمودن نظريه. بودنتيجه منفي در آزمايش، مانند آزمايش ما در باال، به معني رد نظريه خواهد  

  .اگر نتيجه آزمايش منفي باشد، نظريه رد شود، ايده اصلي متد علمي است

 


