
  آزمايشهاي مندل 

 سال پرورش مي داد تا اطمينان ۲ را از فروشنده ها تهيه مي كرد و آنها را به مدت گياهان خودمندل 

 آورده زير صفتي را كه در شكل ۷او براي مطالعه،  . حاصل كند كه آنها براي صفات مورد مطالعه خالص هستند

  .شده است انتخاب كرد



  

چند قد معموالً صفتي پيوسته است، ولي مندل گياهي را استفاده كرد كـه   به عنوان مثال، طول گياه، هر  



گياهان بسيار بلند يا گياهان كوتوله او آميـزش هـاي موجـود در    .  حالت براي اين صفت نشان مي دادند۲فقط  

گـرده افـشاني شـدند و در    ، گياهان بلند توسط گياهان كوتولـه  1P را انجام داد در نسل والديني يا   زيرشكل  

معـادل   cross reciprocal(گياهان كوتوله توسط گياهان بلند گرده افشاني شدند        cross reciprocalيك

واهيم ديد در مورد همانطور كه بعداً خ  . ) ر و ماده عوض مي شود      ن همان آميزش است با اين تفاوت كه جاي والد        

 ها نتـايج  crossreciprocalدر آن موارد، . اري هر صفت مهم تاثير گذاراست دبعضي از صفات، جنسيت والد    

  .در گياهان كوتاه و بلند مندل، جنسيت بي تاثير بود. متفاوتي خواهند داشت

منـدل همچنـين آنهـا را     .  يا نسل اول شناخته مي شوند      1F، به عنوان    1Pزاده هاي حاصل از آميزش    

ما به طور خاص به مـواردي ماننـد زاده         . بودند)  كوتاه و بلند    ( دورگه ناميد زيرا آنها زاده هاي والدين متفاوت           

هيپريـد  ) ارتفـاع  (  صـفت  ۱هاي نخود فرنگي هاي كوتاه و بلند، مونو هيپريد مي گوييم زيرا آنها فقـط بـراي          

صـفت ديگـر،   . ، بلند بودند، مندل صفت بلنـد بـودن را غالـب ناميـد    1Fاز آنجاييكه تمام زاده هاي   . هستند

اصطالحات غالب و مغلوب هم براي ژن ها و هم براي صفاتي كه آنها كنترل مي كنند                 . كوتوله، مغلوب نام گرفت   

غالـب بـه الگـوي    . دي قد و قد بلند، هر دو غالب هستندبه اين ترتيب مي توان گفت كه ژن بلن. به كار مي رود   

 كه صفت غالـب بهتـر يـا    ظاهري صفت در فرد هتروزيگوت اطالق مي شود و به هيچ وجه به معناي اين نيست   

 در شـكل  1Fفراوان تر است و يا اينكه در طول نسل ها در جمعيت بيشتر خواهد شد هنگامي كـه زاده هـاي        

  خودلقاحي داده شدند،،زير



 

 زاده بلنـد و  ۷۸۷منـدل  . هم زاده هاي بلند قد و هم زاده هاي كوتوله ديـده شـدند             2F در زاده هاي    

 ۳:۱اينكه مندل توانست ايـن داده هـا را بـه        .  است ۸۴/۲ : ۱نسبت اين زاده ها     .  زاده كوتاه به دست آورد     ۲۷۷

    . اي براي نحوه ي وراثت اين صفت به دست بياورد، نشانه اي از هوش باالي او استتخمين بزند و از آنجا ايده

 


