
  بخش هايي از مقاله اصلي مندل

ايـن دو  .  تحويـل داد Brunn مقاله را به انجمن تاريخ طبيعـي شـهر    ۲، مندل   ۱۸۶۵در فوريه و مارس     

مقاله در گزارش ساليانه انجمن     .  صفحه اي دست نويس به زبان آلماني منتشر شدند         ۴۸ مقاله   ۱مقاله به صورت    

HybridenPflanzen"مقالـه .  نـشر رسـيد     چاپ شد، به   ۱۸۶۶كه در سال     −uber Versuche"    بـه معنـي

در زير، بخشي از ترجمه فارسي اصل مقاله آورده شده است تا مفهـوم    . چاپ شد " تجربياتي در آميزش گياهان     

  اصلي مقاله را بهتر برساند؛

  :در بخش معرفي مندل نوشته

ريدها باشـد، بـه طـور    ب تا كنون هيچ قانون قابل اجرايي كه حاكم بر ايجاد و تكوين هي    اين حقيقت كه  " 

موفقيت آميز فرموله و چاپ نشده است، چندان جاي تعجب ندارد زيرا هر كس كه با اين كار، سر و كـاري دارد                     

ا چه حد مشكل    و از دشواري هاي انجام چنين آزمايش هايي مطلع است، تاييد خواهد كرد كه چنين آزمايش ت                

نتايج نهايي تنها زماني به دست مي آيند كه اطالعات كامل حاصل از آزمايش هـاي انجـام                 . و طاقت فرسا است   

  " شده به روي نسل هاي متنوعي در مقابل ما باشند 

افرادي كه در اين دپارتمان مسابقه فعاليت دارند، گواهي خواهند داد كه تـا كنـون در ميـان آزمـايش      " 

دي كه انجام شده اند، هيچ كدام با اين تعداد و اين روش انجام نشده است تا بتوان تعـداد زاده هـاي             هاي متعد 

ريد ها را از هم مجزا كرد و يا اينكـه  بداراي هر فرم را مشخص كرد و يا اينكه بتوان به دليل نسل هاي مجزا،  هي    

  "نتايج را به فرم هاي آماري در آورد 



 با اين جزئيات نتيجه شـده اسـت ايـن آزمـايش             يه مي شود، از چنين آزمايش     مقاله اي كه اكنون ارائ    " 

ا جزئيات كامـل  ب سال  تعقيب نتايج،   ۸خاص بر روي دسته كوچكي از گياهان انجام شده است و اكنون، پس از               

يا اينكه آيا روش طراحي آزمايشها براي به دست آوردن نتايج بهترين روش ممكن بوده است                . آماده ارائه است  

  "خير، به نظر دوستانه خواننده واگذار مي شود 

 پـردازد؛   ميريد هابيا همان هي1Fبعد از بررسي مبدا دانه ها و نوع آزمايش ها، مندل به بحث در مورد           

ـ    ۷در هر كدام از     . اين دقيقاً همان حالتي است كه در مورد هيبريدهاي نخودفرنگي وجود دارد           " ام  آميـزش انج

 شبيه است كه يا صفت ديگر در آنها اصـالً مـشاهده نمـي        والد  دو ريد ها، به قدري به يكي از      بصفت هي شده،  

اين شرايط، در فهميـدن و تعيـين   . شود ويا به قدري نادر است كه از نظر آماري با قطعيت قابل تشخيص نيست    

از اينجـا بـه   به همين دليل، . زائي داردو طبقه بندي روشهايي كه صفات هيپريدها تعيين مي شوند، اهميت بس           

ريدها به ارث مـي رسـد، صـفت غالـب و        ببه هي بعد در اين نوشته، آن صفتي كه به طور كامل و دست نخورده              

اصـطالح مغلـوب از آنجـا       . صفت ديگر كه در هيپريدها مشاهده نمي شود، صفت مغلوب ناميده خواهـد شـد              

ميده مي شود، به طور كامل يا تقريباً كامل در هيپريدها حذف مـي       انتخاب شده است كه صفتي كه به اين نام نا         

  "شود هر چند كه، همانطور كه بعداً خواهيم ديد، دوباره در زاده هاي آنها بدون تغيير مشاهده مي شود

  . مي نويسد2Fسپس او در مورد نسل 

خصوصياتش ظاهر مي شود و ايـن     ه همراه صفت غالب، صفت مغلوب نيز مجدداً با تمام           در اين نسل، ب   " 

 گيـاه ايـن   ۴يعني اينكه به طـور ميـانگين در هـر    .  مي افتد۳:۱اتفاق، در نسبت آماري غير قابل چشم پوشي        

ـ      .  گياه صفت مغلوب را نشان مي دهند       ۱ گياه صفت غالب و      ۳نسل،    صـفت  ۷ر  اين اتفاق، بدون استثناء براي ه



توزيــع غــالف هــا، رنــگ زد غــالف هــاي .  زائــده كنــار دانــه رنــگ ســبز آلبــومن؛مــورد مطالعــه افتــاد

و شكل مغلوب برگ، شكل مغلوب گل آذين و ساقه كوتاه، همگي بـه نـسبت داده شـده،         ,stalkCalyxنارس،

  ."كال بينابيني مشاهد نشدنددر هيچ آزمايش اش. بدون هيچ رابطه ي ديگري در اين نسل مشاهده مي شوند

 دانه به دسـت آمدنـد كـه در ميـان آنـان      ۷۳۲۴ هيپريد، در سال دوم ۲۵۳؛ شكل دانه ؛ از    ۱آزمايش  " 

نشانگر يكـي  Aاگر .  بود۲ /۹۶:۱نسبت آنها، .  دانه كشيده وجود داشتند    ۱۸۵۰ دانه گرد يا تقريباً گرد و        ۵۴۷۴

فرم هاي هيپريد را نشان دهد كـه        Aaنشانگر صفت مغلوب باشد و      aمثالً صفت غالب و      صفت ثابت،    ۲از اين   

  :، عبارت )در آنها هر دو صفت وجود دارد 

2+ +A Aa a  

  ."فت استعبارت الزم براي به دست آوردن تعداد هر فرم در ميان زاده هاي هيپريدهاي هر دو ص

 را بـه دسـت آورد و   ۱:۲:۱:۲:۴:۲:۱:۲:۱او نسبت ژنوتيپي. مندل همچنين دي هيپريدها را نيز بررسي كرد   

  .اصل جور شدن مستقل را نيز قيد كرد

دانه هاي بارور شده ظاهري گرد و زرد داشته مانند والدين آنها، و دانـه هـايي كـه از آنهـا بـه وجـود        " 

 گيـاه بـه     ۱۵ دانه از    ۵۵۶در مجموع   . ه فراواني در ميان زاده ها ديده مي شدند        آمدند، چهار حالت داشتند كه ب     

  دست آمد و در بين آنها 

   دانه گرد و زرد ۳۱۵ •

   دانه كشيده و زرد ۱۰۱ •

   و سبز گرد دانه ۱۰۸ •



   دانه كشيده و سبز۳۲ •

عبـارت زيـر بـه     از  صفت مجزا مورد مطالعه قرار بگيرند،۲در نتيجه زاده هاي هيپريدها، در صورتي كه        

AaBbAabAaBaBbABbabaBAbABدست مي آيند 42222" ++++++++  

aAbB صورت ۲ي تركيباتي است كه در آن دو صفت به راين عبارت يك س"  وجود دارند اعضاي     ,,,

  . "كامل هر گروه، بدون توجه به گروه ديگر، برابر با عبارات زيراند

aAaA ++ 2  

bBbB ++ 2  

 صـفت در آنهـا   ۱نتيجتاً هيچ شكل باقي نمي ماند كه براي همه صفات، در آزمايش هايي كـه بـيش از           " 

ي تركيباتي وجود دارد كه در هر كدام، عبارات مربوط به حالت هايي كـه وابـسته   رلحاظ شده است، تعدادي س    

ن مشخص است كه صفات      با هم جمع مي شوند و همچني       ] حالت هاي مختلف همان صفت     [به همان صفت اند،     

  . "مختلف مستقل از يكديگر هستند

  

  

  

  

  

  



  

 


