
Location of polygenes:   

         

خش باشـند  پاين حقيقت كه ژن هاي كنترل كننده خصوصيات با توزيع پيوسته مي توانند در كل ژنوم      

 در دروزوفيال مي پرداخـت  DDTوي به بررسي سويه هاي مقاوم به . نشان داده شد  CrowJamesتوسط        

در اين حشرات از طريق رشد دادن آن ها در محيطي كه درصد حشره كش آن افـزايش  DDTسويه مقاوم به  

  به صورت سيستماتيك هر كروموزوم را براي تعيين درصد مقاومتي كـه              Crowپس  . داده مي شد حاصل شد    

  .ايجاد مي كرد آزمايش نمود

سـپس  . نددش backcrossند و پسران حاصل دمگس هاي حساس با مگس هاي مقاوم آميزش داده ش  

 هر كروموزوم يـك   [زاده ها براي كروموزوم هاي خاصي كه ايجاد كننده مقاومت در آن ها بودند شمرده شدند  

  .تعيين شدDDTآن ها به و ميزان مقاومت ]عالمت خاصي داشت

دارد بـه همـين دليـل           overcrossاستفاده شدند چـون در نرهـا       backcross پسرها در  وجـود ـن

  .كروموزوم هاي حساس و مقاوم به صورت دست نخورده به نسل بعد منتقل مي شوند

 نشان داده شده اسـت و همانگونـه كـه مشخـصي اسـت هـر                زير درشكل   crowنتايج حاصل از كار     

به همين دليل هر كروموزوم حاوي لوكوس       .  در مگس دارد   DDTكروموزوم پتانسيلي براي افزايش مقاوت به       

  .دخيل هستند additiveهايي است كه در فنوتيپ اين صفت 



 

  

Significance of polygenic Inheritance  

د قوانين  تيك از اهميت زيادي برخوردار است چرا كه بيان مي كن          ندر تئوري ژ  additiveمفهوم صفات   

در نتيجه قوانين منـدل بـراي خـصوصيات         . ر به تحليل صفات داراي توزيع پيوسته هستند       دلي قا دوراثت من 

  .گسسته قابل استفاده براي صفات كمي نيز هستند

 گياهان و جانوران –بسياري از محصوالت كشاورزي    . داراي اهميت عملي نيز هستند     additiveصفات  

مانند توليد شير و ميوه و سبزيجات اضافه بر اين بسياري از خصوصيات انسان              . ثت چندژني هستند   تابع ورا  –

 نيز به نظر مي رسد كه چند ژني هستند البته اين صفات تحت تاثير شرايط محيطي نيـز قـرار    IQمانند قد و    

  .مي گيرند

در واقـع در  . باره كشف شدن كارهاي مندل آغاز شد     از نظر تاريخي مطالعه روي صفات كمي قبل از دو         



   يـا عقايـد   » Mendilians« اوايل اين قرن بين بيولوژيك ها مناظرات وجود داشت در مورد اينكـه عقايـد              

»onsbiometrici « در مورد وراثت درست بود؟  

  onsbiometrici      لعه خصوصياتي كه داراي ويژگـي توزيـع پيوسـته    از روش هاي استاتيك براي مطا

  .بودند استفاده مي كردند و عقيده داشتند كه يك ژن مستقل نمي تواند چنين الگوي وراثتي را ايجاد كند

 صفاتي كه در طول زمان به آهستگي –اين افراد به جنبه هاي تكاملي يك فنوتيپ عالقمند بودن 

  . تغيير مي كنند

Mendilians               در انتهـا   . عقيده داشتند كه فنوتيپ توسط ژن هاي ژن هاي مستقل كنترل مـي شـود

 براي مطالعـه صـفات      onsbiometriciولي ابزار و روش هاي    . درست بود  Mendilians اثبات شد كه عقيده   

  .كمي مناسب تر است

سياري از          .  شد سيستاpearson  و Gottonتوسطbiometricمدرسه د كـه ـب اين افراد نـشان دادـن

آن ها ابزارهاي استاتيكي بـراي آنـاليز همبـستگي و رگرسـيون ابـداع      . صفات كمي همچون قد ارثي هستند 

  .بپردازند. كردند تا به بررسي صفاتي كه به طور يكنواخت توزيع مي شوند

:population Statitions  

يك راه تحقيق يـك فرمـول بـراي    . يك توزيع مي تواند از جهات بسيار زيادي مورد بررسي قرار گيرد 

يك توصـيف كـاربردي تـر از يـك     . شكلي است كه توسط فراواني هاي انواع موجب در توزيع ايجاد مي شود    

  ) شكل   (ع توسط تعيين ميانگين آن توزيع شروع مي شود يتوز



  

  

تغييـرات  . خص است ميانگين به تنهايي براي توصيف يك توزيع كافي نيست           از شكل مش    كه همانگونه

ه        (در اطراف ميانگين تعيين كننده شكل واقعي منحني است           ما توصيف خود را به يك منحني متقـارن كـه ـب

بسياري از توزيع ها به صورت توزيع نرمال . شكل زنگوله است منحصر مي كنيم و آن را توزيع نرمال مي ناميم         

  )تند هس

,Mean Variance and standard Deviation  

ميانگين يك سري از اعداد يك ميانگين حسابي از آن اعداد است كه به صورت زير نمـايش داده مـي             

  .شود
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  :كه در آن

  x=ميانگين

∑مجموع تمام داده ها  =x  

  n=ع شده اندتعداد داده هايي كه با هم جم

تغييرات اطراف .  محاسبه شده استزير ميانگين داده هاي توزيع نشان داده شده در شكل     1در جدول   

  :ميانگين به صورت ميانگين مربعات تفاضل داده ها و ميانگين محاسبه مي شود
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اين مقدار واريانس ناميده مي شود مشاهده مي شود كه هر چه توزيع دامنـه بيـشتري داشـته باشـد                     

  .مقدار واريانس بيشتر خواهد بود

واريانس يكي از ساده ترين ساختارهاي محاسباتي است كه با اسـتفاده از ميـانگين مـي تـوان آن را                      



ه  شايد اين سوال پيش بيايد كه چرا ميانگين تف    . محاسبه كرد  اضل داده ها و ميانگين را محاسبه نمي كنيم و ـب

  .واريانس استفاده مي كنيم  از جاي آن 

  :براي مثال مي توانيم مقياس تغيير را به صورت زير محاسبه كنيم
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n
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  ) مي پردازيم   استفاده مي كنيمn به جايn−1بعداً به اين موضوع كه چرا در محاسبات از( 

با توجه به تعريف ميانگين، حاصل     . خاطر نشان مي كنيم كه مقدار محاسبه شده در باال برابر صفر است            

جمع داده هاي حاصل از تفاضل داده ها و ميانگين براي داده هاي بيشتر از ميانگين دقيقاً برابر حاصـل جمـع              

 ميانگين است در حالي كه يك مجموع      ي كوچكتر از    داده ها ي حاصل از تفاضل داده ها ميانگين براي داده ها           

  .و ديگري منفي است در نتيجه مجموع كل برابر صفر خواهد بود+ 

پس مجموع را حساب كنيم و از روي آن واريانس را س برسانيم 2در اين حالت اگر هر تفاضل را به توان     

  .به دست آوريم عدد حاصل صفر نخواهد  بود

 وشته شده است كه اين داده هـا حاصـل نمونـه گيـري از يـك جمعيـت            طول خوشه ها ن    1در جدول   

براي نشان ( كارشناسان آمار به مقدار نمونه ها داده آماري گويند . از گونه ذرت است) از نظر تئوري (نامتناهي  

آن براي نشان دادن    ( و به مقادير جمعيت متغير گويند       ) دادن آن ها از حروف الفباي رومي استفاده مي كنند           

  .مقدار نمونه يك تخمين از مقدار واقعي در جمعيت است). ها از حروف الفباي يوناني استفاده مي كنند 

.  از واريـانس جمعيـت اسـت   ، يك تخمـين Vيا  2Sبراي مقادير نمونه،  ) 2(در نتيجه فرمول واريانس     

خمين زدن متغيرها استفاده مي شود يك واحد از درجه آزادي كاهش مي يابد   زماني كه از مقادير نمونه براي ت      



)(ريانس نمونـه در مخـرج از        و به همين دليل براي محاسبه وا       1−n          ه اسـتفاده مـي دازه نموـن  بـه جـاي اـن

)(كنيم 1−nبراي درجه آزادي است .  

) و مقدار تمام داده هاي مشخص اسـت  µض كه ميانگين جمعيت     با اين فر    (واريانس براي كل جمعيت     

  . محاسبه شده است1حساب مي شود واريانس نمونه در جدول  nاز طريق تقسيم كردن به  

در . يكي از اين خصوصيات جمع پـذير بـودن ان اسـت         . واريانس داراي خصوصيات قابل توجهي است     

نتيجه اگر بتوانيم تعيين كنيم كه هر متغير چه مقدار در واريانس تاثير گذار است مي توان آن مقدار را از كـل         

  .پس مقدار باقيمانده حاصل از تاثير متغيرهاي ديگر روي ويژگي است. واريانس كم كرد

االيي                       اين خصوصيت سبب شده است كه واريانس در بخش هـاي كمـي تئـوري ژنتيـك از اهميـت ـب

  .برخوردار باشد

انحراف معيار ريشه دوم واريانس     . انحراف معيار نيز يك مقياس براي سنجش تنوع در يك توزيع است           

  است

VS =.3  

] سطح زير منحني در فاصله67% در يك توزيع نرمال تقريباً       ]sxsx +− سطح زير  96% قرار دارد و ,

]منحني در فاصله ]sxsx 22 +− ] سطح زير منحني در فاصله 99%و  , ]sxsx 33 +−   )شكل  ( قرار دارد  ,



  

3  تقريبا1ًدر نتيجه براي داده هاي جدول 
 سانتي 12/13 و 12/9جمعيت داراي طول خوشه هاي بين  2

  .متر خواهند بود

  )انگين مي ±انحراف معيار ( 

)اخرين مقياس پراكندگي اطراف ميانگين   ) meantheoferrordardsSE tanنام دارد .  

n
SSE =  

ه   ميانگين هـاي     ميانگين  توزيع     استاندارد اطراف   يك انحراف )براي ميانگين (خطاي استاندارد       نموـن

ر كنيم در هر مرتبه يك مقدار خاصي براي     اگر نمونه گيري وازمايش را چندين مرتبه تكرا        ,به بيان ديگر  . است

انتظار داريم كه تنوع .درگام بعدي ميتوان ازاين ميانگين هابه عنوان داده استفاده نمود     .ميانگين حاصل ميشود  

  .وتغيير در جمعيت ميانگين ها كمتر از تنوع در داده ها باشد كه اينطور نيز هست

  .خالصه كرد" ميانگين ±SE"در اكثر موارد داده ها را مي توان به صورت 

4.0 , آورده شـده اسـت  1در مثالي كه در جدول 
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2SE ,     ه  مـي تـوانيم داده هـا را ـب

  . خالصه كنيم 11.1 ±0.4صورت



 


