
  بر هم كنش ژنتيكي 

شـكل تـاج در     به عنـوان مثـال      .  صفت هستند  ۱در بسياري از موارد، ژن هاي متعددي مسئول وراثت          

  .خروس يكي از اين موارد است 

 

  

 

يـا  ( شكل آميـزش دهـيم   Peaشكل را با يك خروس داراي تاج Rose در صورتي كه يك مرغ با تاج    

utWa، تاج   1Fتمام زاده هاي    ) العكس  ب ln           خواهند داشت در صورتي كه مرغ و خـروس هـاي هتروزيگـوت

1F        2 را با هم آميزش دهيم، درF    تاج هاي ،utWa ln و rosepeagle ,,sin  خـواهيم  ۱:۳:۳:۹ با فراواني  را 



نيـد ؟ اولـين     آيا مي توانيد ژنوتيپ هر كدام از اين فنوتيپ ها را بدون خواندن بقيه ايـن مـتن تعيـين ك                    . ديد

در .  احتماالً دو جفت ژن درگير وراثـت ايـن صـفت هـستند    ۹:۳:۳:۱ست كه ا پاسخي كه به ذهن مي رسد اين

ا در صورت آميزش دي هيپريدهايي بـا الگـوي غالـب مغلـوبي           صورتي كه به خاطر داشته باشيد، اين نسبت ر        

  .كامل مي ديديم

  . تحليل اين آميزش در شكل زير آورده شده است

 

  

 

utWa در صورتي كه الل غالب هر دو ژن در فردي حضور داشته باشند، فرد فنوتيپ             ln   را نـشان مـي 



  .را ايجاد مي كندrose، فنوتيپ Pea، به همراه الل مغلوب ژن دوم، ژن Roseالل غالب ژن اول، ژن . دهد

عدم وجود الل غالب براي هيچ كـدام از  .  را ايجاد مي كند  Pea، فنوتيپ   Peaدر حاليكه الل غالب ژن      

 براي شكل تاج در پرنـدگان ايجـاد مـي           ۹:۳:۳:۱در نيتجه نسبت    . مي شود glesinژنها، سبب ايجاد فنوتيپ     

 صفت مجزا مي ديديم، رنـگ دانـه و شـكل دانـه در     ۲در آزمايش هاي قبلي، ما اين نسبت را در بررسي        . شود

  .خود فرنگين

در غالت، نمونه هاي بسياري كه از مزارع جمع آوري مي شوند، در خوشه، دانه هاي سـفيد توليـد مـي         

، دانه هاي ارغـواني توليـد   1Fدر صورت آميزش دو گياه مختلف از اين نوع با يكديگر، تمامي زاده هاي             . كنند

 ۹:۷افراد داراي دانه هاي ارغواني و سـفيد، بـا نـسبت    2F، در 1Fدر صورت خود لقاحي اين افراد     . مي كنند 

چگونه مي توان اين نسبت را توجيه كرد؟ احتماالً با دو ژن سر و كار خواهيم داشـت كـه هـر                      . ديده مي شوند  

، دي هيپريـد بـوده   1F در نتيجه افـراد   . ديده مي شود   ۱۶كدام دو الل دارند؛ زيرا نسبت، به صورت كسري از           

 اسـت كـه در آن گونـه هـاي     ۹:۳:۳:۱ ، مورد خاصي از نسبت ۹:۷با كمي دقت مي توانيم ببينيم كه نسبت       . اند

 از جمعيـت را تـشكيل   ۱۶/۷ و همگي فنوتيپ يكساني نشان مي دهند و در نتيجه            ۱ و   ۳،۳داراي فراواني هاي    

 ن آميزش در شكل زير نشان داده شده است اي. مي دهند



  

 

 از اين شكل مي توان ديد كه رنگ ارغواني فقط وقتي ديده مي شود كه الل هـاي غالـب هـر دو ژن در             

در صورتي كه هر كدام از دو ژن فقط الل مغلوب داشته باشند، رنگ دانه هاي سفيد خواهـد         . فرد موجود باشند  

  .داشت

    

 


