
  صفات كمي 

زماني كه در گذشته در مورد ويژگي هاي ژنتيكي صحبت مي كرديم به طور معمول بـه بررسـي ويژگـي                     

هايي مي پرداختيم كه توسط يك ژن كنترل مي شوند و الگوي وراثتي ان ها به گونه اي بود كه نسبت هاي ساده 

 توليد  –تي كه اهميت اقتصادي دارند      شامل خصوصيا با اين وجود بسياري از خصوصيات،     . ندداي را نتيجه مي دا    

iafionConfinuonp  الگويي را به نمايش مي گذارند به نام–ذرت و گوشت  شير، var . هر چند در بين گياهان

 دسته كوتاه يا بلند جـاي  2نخود فرنگي مندل نيز تفاوت در ارتفاع وجود داشت ولي تمام آن ها را مي توان در                  

  .داد

  .ي ارتفاع خوشه در ذرت نيز از روشي مشابه مندل استفاده كردمي توان براي بررس

  )شكل( 

  



  

 

ا ذرت خوشـه    . بلند بودند 1F در نخود فرنگي هاي مندل تمام افراد     در آميزش بين ذرت خوشه بلنـد ـب

حاصل (  1Fاد اين دو   فر از ا  يك زماني كه هر   .  خوشه هاي با طول حد واسط خواهند داشت         1Fكوتاه تمام افراد    

  . ي شركت مي كند نتيجه متفاوت خواهد بوددر خود بارور) از ذرت يا حاصل از نخود فرنگي 

 الگوي قد فرزندان مشابه والدين بود ولي نسبت بين بلند و كوتاه به صورت         2F در مدلي مندلي در نسل    

  . تغيير كرده بود 3:1

در نسل دوم ذرت طول هاي متفاوتي از كوتاهترين تا بلندترين ديـده مـي شـود و هـيچ دسـته بنـدي                

خصوصيت ژنتيكي كه اين سيستم تنوع را نشان مي دهد توسط چندين لوكوس كنتـر              . گسسته اي وجود ندارد   

  .ل مي شود

ه   س. ط چندين لوكوس كنترل مي شود     در اين فصل به بررسي اين شكل تنوع مي پردازيم كه توس            پس ـب



  .مفهوم وراثت در صفات چند ژني مي پردازيم

  :خصوصياتي كه توسط چندين لوكوس كنترل مي شوند

ژاد     دارايبحث را با بررسي رنگ دانه هاي گندم آغاز مي كنيم زماني كه يك نژاد        دانه هـاي قرمـز بـا ـن

زماني . داراي دانه هاي با رنگ حد واسط هستند 1Fافراد نسلتمام . داراي دانه هاي سفيد آميزش داده مي شود

  )شكل(.  خواهد بود1قرمز : 2حد واسط : 1  به صورت   سفيد 2Fت دربكه اين زاده ها خود باروري مي كنند نس

  

  

 رنگينه،A  الل قرمز،. ، رنگدانه توليد نمي كندaالل سفيد، .  الل است2 اين وراثتي شامل يك لوكوس با  

]، حد واسط هستند     1F،  Aaزاده هاي هتروزيگوت    . قرمز توليد مي كند    ]ancedoCompleteIn min  زماني

  . حاصل مي شود1:2:1  د خودباروري مي كند نيستيكه اين موتو هيبر

:Three locw Control−  

در ايـن  . در اين بخش به بررسي آميزش بين گراد گندم دانه قرمز با گراد گندم دانه سفيد مـي پـردازيم         

: 4قرمـز روشـن     : 1ت هاي سفيد    ب دسته رنگ در زاده ها با نس       5خود باروري مي كند     1Fحالت زماني كه افراد     

dmedium Re 6 :reddarkmedium 4 : شكل  (1قرمز تيره(  



  

 لوكوس ناپيوسـته  2، زماني حاصل مي شود كه خود باروري در يك دي هيپريد كه      16ت زاده ها، در   ب نس

در شـكل  .  لوكوس با يك روش يك خصوصيت را تحت تاثير قرار مي دهنـد 2در اين حالت . هستند، انجام شود 

 هر حرف بزرگ بيانگر اللي است كه ايجاد كننده يك واحد رنگ است و حروف كوچك بيانگر اللي هـستند    202

AaBbAAbbaaBBدر نتيجه ژنوتيپ هاي    . كه رنگ توليد نمي كنند      واحد رنگي هستند و رنگ حد 2 داراي ,,

ت هـاي  ب ژنوتيپ با نـس   9ش مانند باال      كه در يك آميز     مي بينيم   2با يادآوري از فصل     . واسط را ايجاد مي كند    

حاصل مي شود اگر اين گروهها براساس تعداد واحدهاي رنگي كه توليد مي كنـد جمـع                  1:2:1:2:4:2:1:2:1

  .حاصل مي شود 1:4:6:4:1 نسبتشوند 

:Three locus Control−  

EhleNilpnon  –مز و ديگري با دانه هاي سفيد   نژاد از گندم را يكي با دانه هاي قر2  1909در سال  −

رنگ حد واسط را داشتند زماني كه اين گياهان خود باروري كردند حداقل  1Fتمام زاده ها در . با هم آميزش داد   

  )شكل  (. بود 1:6:15:20:15:6:1 زاده ها به صورت نسبت بين  رنگ تشكيل شد كه 7



  

  

كوس كه به طور مستقل بـه ارث مـي   لو 3ده ها اينگونه فرض شد كه اين صفت توسط      براي توجيه اين دا   

  الل است يكي از الل ها يك واحد رنگ توليد مي كند و الـل ديگـر     2 داراي   لوكوسهر  . رسند كنترل مي شوند   

  » ×88 « است كه حاصل از    64ت حاصل ازخودباروري در صورت كسرهايي با مخرج         نسب. رنگ توليد نمي كند   

به تري هيپريد است و در اين حالت زاده ها را براساس تعداد واحدهاي رنگي كه توليد مي كنند تقـسيم بنـدي           

  . هاي باال حاصل مي شودنسبتمي كنند و 

:Multi locus Control  

ان به كليات پرداخت از اين به بعد مي توان تنها بر اساس اطالعات به دست آمده از مثال هاي قبل مي تو          

حـاظ تئـوري    از ل.و بررسي اينكه چگونه يك لوكوس مي تواند يك توزيع پيوسته ايجاد كند سخت نخواهد بود               



حدي كه چشم قابليت تفكيك طول موج هاي نورمرئي را دارد قابل تشخيص هستند     اكالس هاي متفاوت رنگ ت    

ـ   ا را از دسـت بـدهيم توانـايي اختـصاص دادن يـك      ولي در حقيقت قبل از اينكه ما توانايي تفكيك فنوتيپ ه

ن تنوع بسياري در بين ژنوتيپ هاي ايجاد كننـده          و چ مفنوتيپ خاصي به يك ژنوتيپ خاصي را از دست ميدهي         

  .يك فنوتيپ وجود دارد

ه    reddarkmedium لوكوسي يك رنگ كه كمي روشن تر از          3براي مثال در حالت      است مي تواند ـب

 الـل رنـگ     2بـا    −redmedium الل رنگ متعلق باشد يا متعلق به كالس          3با  reddarkmediumكالس      

  .باشد

 موجود كه داراي ژنوتيپ يكـسان   2 به همين دليل     –تنوع در هر ژنوتيپ وابسته به عوامل محيطي است          

وژيكي و    هستند الزاماً رنگ يكساني ندارند به دليل اينكه فاكتورهاي بسياري         ...  مانند تغذيـه، وضـعيت فيزيوـل

  .روي ژنوتيپ اثري مي گذارد

ل را نيـز تحـت    2سيستم تك لوكوسي با .  نشان مي دهد كه فاكتورهاي محيطي قادر هستند  1شكل    اـل

   ] 3 ستون 1 شكل [ ايجاد شود Aaيا  aa مي تواند تحت اثر ژنوتيپ 2Fدرcm17طول  . تاثير قرار دهند



  

  

 بـا ارتفـاع     مييزارگان 1 مورد ديگر موجود در شكل       2در  . اين در حالي است كه تنوع گسترده اي داريم        

cm17  ن كمي در فنوتيـپ تـاثير      در تمام سيستم هايي كه تا به حال بررسي شوند هر الل به ميزا             .  وجود ندارد

ت از محيط اثر مي پذيرند و حاصل اين اثرپذيري ايجاد يك ساختار زنگي شـكل در            شددارد اين سيستم ها به      

  . نمايش داده شدزيرتوزيع فنوتيپي آن ها است كه در شكل 



  

  

ر نـسل  فنوتيپ هايي كه در ايجاد آن ها هر لل يك لوكوس نقش مشابهي نيست به الل هاي ديگر دارد د              

2F وزيع پيوسته را ايجاد مي كندت يك.  

. يا كمي گوينـد  polygenic  گويند و الگوي وراثتي آن را Mefricalاين نوع صفت را پيوسته، كمي يا     



"mod"به سيستم مدل اضافه اي  eltiveaddi به فنوتيپ مي افزايدگويند چون هر الل مقدار مشخص .  

يش از     لاث م 3 از ي كه در مورد گندم ها مورد بررسي قرار گرفتند مي توان به يك مدل كلي تر كه داراي ـب

  . الل است رسيد2 ژن و هر ژن داراي 3

 مي توان براي تعيين توزيع فنوتيپ و ژنوتيپ براي مدل اضافه اي با هر تعداد لوكوس كه هر  زيراز جدول   

در ايجاد يك   . از اين جدول براي تعيين تعداد لوكوس هاي شركت كنند         .  الل است استفاده كرد    2ي  لوكوس دارا 

  .صفت مقداري مي توان استفاده كرد البته با اين شرط كه قادر به تفكيك كالس هاي فنوتيپي باشيم

  

  

  

 داراي وزن 1Fبراي مثال زماني كه سويه موش سنگين با يك سويه سبكتر آميزش داده مي شـود تمـام     

. حالت پيوسـته دارد 2Fين غزماني كه اين زاده ها با هم آميزش مي كنند توزيع وزن در بال       . متوسط خواهند بود  

)( موش به سنگين والدين   250در اين مورد تنها يك موش در بين          pاضافه اي با فرض صادق بودن مدل.  است 

  . لوكوس در ايجاد اين فنوتيپ دخيل هستند4به اين نتيجه مي رسيم كه 



n)(4چون انتظار داريم كه 
)( تا از زاده ها مشابه هر يك از والدين 1 pباشند .  

  

 


