
   ذاريگنام 

در قرن گذشته، بوتانيست ها، جانورشناسان و ميكروبيولوژيست ها روش هاي مختلفي براي نام گـذاري الـل               

بوتانيست ها براي نام گذاري الل هاي غالب و مغلوب از حروف بزرگ و كوچـك اسـتفاده مـي             . ها به وجود آورده اند    

نوشته شـود، بـه   Capitalحرف در صورتي كه     اين  . در اين روش از حرف اول نام الل مغلوب استفاده مي شود           . كنند

بـه عنـوان مثـال، در صـورتي كـه      .  نوشته شود، الل مغلوب نشان مي دهـد     lowercaseالل غالب و در صورتي كه       

. مي نـاميم Green الل مغلوب  وYellowبخواهيم رنگ دانه نخود فرنگي را با اين روش نام گذاري كنيم، الل غالب را            

از حرف اول نام اين الل براي نام گـذاري  . از آنجاييكه در نخودر فرنگي رنگ سبز دانه نسبت به رنگ زرد مغلوب است         

  .شان دهنده رنگ سبز دانه استنg نشان دهنده رنگ زرد و حرف Gدر اين صورت، حرف . استفاده مي كنيم

جانور شناسان و ميكروبيولوژيست ها، از روش هـايي اسـتفاده مـي كننـد كـه در آنهـا الـل نـوع وحـشي،           

typewild افـراد  .  به طور طبيعي و در طبيعت يافت مي شـود  الل نوع وحشي، اللي است كه     . ، را مشخص مي كند    −

 از جمعيت، جانداران متفاوتي را انتخاب مـي كننـد و ممكـن اسـت الـل هـاي                    مختلف در نمونه گيري هاي متفاوت     

اما معموالً براي هر صفت، يك الل قرار دادي وجود دارد كه به عنـوان  . مختلفي را به عنوان الل وحشي در نظر بگيرند       

  .اين الل معموالً فراوان ترين الل در جمعيت است. الل وحشي شناخته مي شود

انداري كه معموالً در اكثر مطالعات ژنتيكي استفاده مي شود، افـراد نـوع وحـشي معمـوالً                  ، ج سركهدر مگس   

 . چشمان قرمز و بال گرد دارند



  

 

  ..  حالت هاي  ديگر به غير از نوع وحشي، گونه ها يا حالت هاي جهش يافته نام دارند

  



در شـيوه   . د، نوع جهش يافته هـستند     بنابراين، افراد داراي چشم قرمز، نوع وحشي و افراد داراي چشم سفي           

در اين روش، از حـرف اول نـام الـل جهـش             . نام گذاري مگس سركه، الل ها از روي فرم مغلوب نام گذاري مي شوند             

 از حرف بزرگ و در صورتي كه الـل جهـش يافتـه    در صورتي كه الل جهش يافته غالب باشد،   . يافته استفاده مي شود   

، نـسبت بـه الـل وحـشي،     eye whiteمغلوب باشد، از حرف كوچك استفاده مي شود براي مثال رنگ چشم سفيد،   

.  كوچك استفاده مـي كنـيم  wبراي نام گذاري الل مسبب رنگ چشم سفيد، از حرف . رنگ چشم قرمز، مغلوب است   

در برخـي  . نشان دهنده رنگ چشم قرمز استw+يعني . مشخص مي كنيم  erscriptsup+ الل نوع وحشي را با يك       

ـ     + ، از يك عالمت     + موارد، به جاي انديس      . يمبه تنهايي و بدون نوشتن حرف اول نام الل جهش يافته استفاده مي كن

اسـتفاده  + البته در صورتي مي توانيم تنها از عالمـت  . ،هر دو به معناي رنگ چشم قرمز هستند+وw+و عالمت هاي   

مثالً وقتي كه بدانيم در مورد رنگ چشم بحـث        . كنيم كه صفت مورد بحث مشخص باشد و با الل ديگري اشتباه نشود            

 الل جهش يافته در جمعيت وجود داشته باشـد       ۱استفاده مي كنيم در صورتي كه بيش از         +   از   w+مي كنيم، به جاي     

، اللي را كه نسبت به تمامي الـل   ) الل نوع وحشي در نظر مي گيريم         ۱دقت كنيد كه براي هر صفت در جمعيت، فقط          ( 

 براي مثال، بـراي رنـگ چـشم، در جمعيـت بـه      .هاي جهش يافته مغلوب باشد را براي انتخاب نام الل بر مي گزينيم          

cotapriwhiteحالت ديگري نيز وجود دارد به نام          را  whiteبنابراين الل   .  غالب است  whiteاين الل نسبت به     . −

cotapriwhiteالل. براي نامگذاري استفاده مي كنيم  aw:  مشخص مي كنيم aس  را با يك اندي−



  

  

    

 


