
  جور شدن مستقل 

.  صفت مختلف بـود ۲از جمله مطالبي كه مندل در آزمايشهاي خود بررسي كرد، بررسي وراثت همزمان           

وي سويه هـاي خالـصي از ايـن     . مثالً او گياهاني را پيدا كرد كه در رنگ و شكل دانه با يكديگر تفاوت داشتند               

ند و گياهـاني كـه دانـه هـاي سـبز و چروكيـده       گياهان را آميزش داد؛ گياهاني كه دانه هاي زرد و صاف داشت      

  .نتايج كار او در شكل نشان داده شده اند . داشتند

 



، همگي دانه هاي صاف و زرد دارند كه نشان مي دهد دانه صاف بر چروكيده غالـب اسـت و      1Fگياهان  

 نـوع زاده  ۴حاصـل، هـر   2F خود لقاحي داده شـدند، نـسل   1Fهنگامي كه زاده هاي . دانه زرد بر دانه سبز  

اعدادي كه منـدل بـراي فراوانـي      . صاف و زرد، صاف و سبز، چروكيده و زرد، چروكيده و سبز           . ممكن را داشت  

: ۳:۳۸: ۱۶:۱/۳، نـسبت  ۳۲تقسيم كردن اين اعـداد بـه        . ۳۲ و   ۱۰۸،۱۰۱،  ۳۱۵ دسته ذكر كرد عبارتند از       ۴اين  

 نزديك است و اين نسبت، نسبتي است كه در صورت وراثت مـستقل از            ۹:۳:۳:۱ را مي دهد كه به نسبت        ۸۴/۹

  .هم اين دو ژن، انتظار داريم

، ,Yyهمچنـين، حـروف  . معرف الل مغلوب، چروكيده، اسـت rمعرف الل بارز، صاف و  Rدر شكل، الل    

 ،زيردر شكل . معرف الل هاي زرد و سبز هستند



  

 

 نـوع گامـت توليـد مـي     ۱در اين شكل فقط 1Pگياهان .  آميزش شكل قبلي را مجدداً ترسيم نموده ايم   

 حاصل از اين والدين، هتروزيگوت هستند و از آنجاييكه براي هر دو صفت هتروزيگوت               ry .1Fيا  RYكنند؛  

  .را به وجود مي آورد2Fخود لقاحي دي هيبريد ها، . اند، دي هيبريد نام دارند

 گامـت حاصـل از هـر     نوع۴، فرض مهمي صورت گرفته است،  2F در ترسيم مربع پانت براي تشكيل     



، يكسان و با بقيـه برابـر        2Fدر نتيجه، فراواني هر مربع، در زاده هاي       . والد، با فراواني يكسان توليد مي شوند      

.  خواهـد بـود  ۱۶، به صورت كسري از 2F مربع وجود دارد، نسبت زاده هاي  ۱۶در نتيجه، به علت اينكه      . است

−− مربع با فنوتيپ غالب براي هر دو صـفت،      ۹با كنار هم گذاشتن مربع هاي يكسان خواهيم ديد كه            YR ۳ 

yyR مربع با فنوتيـپ      rrY  ،۳−مربع با فنوتيپ غالب براي رنگ و مغلوب براي شكل دانه،              مربـع بـا     ۱، و   −

  .را به دست مي دهد2F در ۹:۳:۳:۱وجود دارد كه نسبت rryyامل، فنوتيپ مغلوب ك

    

 


