
, :Coveriance Correlation and Regression   

ين     در يـك  .  خـصوصيت داده شـد  2در اكثر مطالعات ژنتيكي فهميدن اين موضوع كه آيا ارتباطي ـب

  .سري از افراد وجود دارد يا نه، مورد توجه است

براي مثال، آيا ارتباط بين ارتفاع يك درخت و وزن آن وجود دارد؟ آيا ارتباطي بين استعداد تحصيلي 

   وي وجود دارد؟ اگر يكي از اين دو خصوصيت افزايش يابد ديگري نيز افزايش خواهد يافت؟فرد و نمرات

ــدول  ــكل    1در ج ــي در ش ــورت گرافيك ــه ص ــا ب ــت و داده ه ــده اس ــال آورده ش ــك مث ــه 1ي  ب

  . نمايش داده شده اندplotscatterصورت

 

  

  

 1جدول 



  

 

د   )  xمحور ( زماني كه استعداد . ارد متغير ارتباطي وجود د2به نظر مي رسد كه بين   افزايش مـي ياـب

 متغير چه ميزان به يكديگر 2مي توان تعيين نمود كه . مشاهده كرد) yمحور( مي توان افزايش را در نمرات      

تغييـر  + 1 تـا  -1صي كه بين  شاخ–اين كار بايد ضريب همبستگي را محاسبه نموده  وابسته هستند و براي

  . متغير است2مي كند و مقدار آن وابسته به ميزان ارتباط بين 

ضريب همبستگي برابـر  )  متغير مستقل از هم باشند       2(  متغير موجود نباشد     2اگر هيچ ارتباطي بين     

  خصوصيت وجود داشته باشد به طـوري كـه افـزايش يـك      2اگر يك همبستگي كامل بين      . صفر خواهد بود  

 اگر افزايش در يك .  خواهد بود+1اه با افزايش متناسب خصوصيت ديگر باشد ضريب معادل   رخصوصيت هم 



  ) 2 شكل  (.  خواهد بود-1خصوصيت همواره باكاهش متناسب در خصوصيت ديگر باشد ضريب معادل با 

  

  

  

   :r)(فرمول ضريب همبستگي 
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xS معادل با انحراف معيار برايXSy, معادل با انحراف معيار براي yاست .  

 متغير داريم كه به 2براي محاسبه ضريب همبستگي در درجه اول نياز به محاسبه و تعيين كوواريانس   

),(صورت       YXCOV  كوواريانس مشابه واريانس است ولي در كوواريانس انحراف از         . ه مي شود  نمايش داد

  . را به طور همزمان محاسبه مي كنيم,xyميانگين را براي  
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 ( .تشابه بين كوواريانس و واريانس را مي توان از طريق مقايسه كردن معادالت آن ها مـشاهده كـرد                  

   )5و4ل هاي فرمو
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  . است66/0

اگر يك كامپيوتر  . برخي فرمول هاي محاسباتي وجود دارد كه محاسبه اين اعداد را تسهيل مي كند             ( 

 بسياري از كامپيوترهـا و  –وارد كنيم  ا الزم است كه داده ها را        يا ماشين حساب مورد استفاده قرار گيرد تنه       

  )ماشين حساب ها قابليت برنامه ريزي شدن براي انجام اين محاسبات را دارند 

در بسياري از آزمايش ها با شرايطي روبرو مي شويم كه فرض مي كنيم يك متغير به متغيرهاي ديگـر     

  . وابسته است

 دروزوفيال و افزايش تعـداد  درDDT كنيم، چه ارتباطي بين مقاومت بهبراي مثال، ممكن است سوال  

   )زِيرشكل (  وجود دارد؟ هر چه تعداد اين الل ها افزايش يابد DDTالل هاي مقاوم به  



  

  

 DDT عداد الل هاي ايجاد كننده مقاومت بهت. در مگس ها الزاماً افزايش مي يابد    DDT مقاومت به   

ر           . متغير مستقل و مقاومت مگس ها يك متغير وابسته است           DDTدر نتيجه، مقاومت يـك مگـس در براـب

  .وابسته به تعداد الل هاي ايجاد كننده مقاومتي است كه آن مگس دارد

مي توانيم فرض كنيم كه ميانگين نمرات وابسته به اسـتعداد تحـصيلي               باز مي گرديم،   » 1« به شكل 

ايـن آنـاليز بـه مـا     .  باشد مي توان از يك سيستم آناليز به نام آناليز  رسيدن استفاده كرد نهاينگو اگر. است

پيش   ) xمتغير . ( داده شدرا بر اساس تعداد استعداد تحصيلي     )  yمتغير  ( اجازه مي دهد كه ميانگين نمره       

قابل به تذكر است كه وقتي يك رابطه علت و معلولي مورد فـرض قـرار مـي گيـرد آناليزهـاي                 ( بيني كنيم   

 محاسبه شود نـه هـر       هن مي تواند روي يك سري داد      وهمبستگي يا رگوسي  . همبستگي ديگر معتبر نيستند   



لي را مورد فرض قرار ميدهد ولي آناليز همبستگي آناليز رگوسيون وجود يك ارتباط علت و معلو      . وي آن ها  د

  )اينگونه عمل نمي كند 

bxay به صورت) خط رگوسيون (  متغير   2فرمول مربوط به وجود يك ارتباط خطي بين          .  است=+

b       تغييرات  ( به عنوان شيب خط استy     را به تغييرات x  تقسيم مي كنيم )
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براي مشخص كردن هر خطي تنها الزم اسـت كـه شـيب و عـرض از مبـدا آن را       )   را ببينيد     1شكل    (است  

  .محاسبه كنيم
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را بـراي هـر   yمي توانيم مقـدار  .  متغير وجود داشته باشد2در نتيجه اگر ارتباط علت و معلولي بين  

bxay ز فرمول  داده شده پيش بيني كنيم مي توانيم ا        xمقدار  y استفاده كنيم يا براي حساب كـردن =+

حال به بررسي خود در مـورد خـصوصيات كمـي           . گوسيون استفاده كنيم  رمورد نظر از رسم خط       xبراي هر 

  .ژنتيكي ادامه مي دهيم

POLYGENIC INHERITANCE IN BEANS  

، كــسي كــه در مــورد وزن دانــه در گيــاه لوبيــاي كوتــاه       .JohnnsenW، 1909در ســال 

Vugarisphaneolus                تحقيق مي كرد بيان نمودن كه خصوصيات چند ژني توسط ژن هاي زيادي كنتـرل

  .جمعيت والدي از دانه هاي لوبيا با توزيع پيوسته اي از وزن تشكيل شد. مي شوند



Johnnsen        اين گروه جمعيتي را براساس وزن آن ها دسته بندي كرده و آن ها را كشت نموده و دانه

وي پي برد كه والدين داراي سنگين ترين دانـه     .  وزن نمود  1F ن ها را به عنوان    آهاي حاصل از خود باروري      

ا     ها فرزنداني با سنگين ترين دانه ها را توليد كرده اند و والد             يني كه سبكترين دانه ها را داشتند فرزنداني ـب

  )جدول (. سبكترين دانه هاي را توليد كرده اند

  

  

  

دان وجـود داشـت           در اين آزمايش يك همبستگي قابل تشخيص بين وزن دانه هاي والـدين و فرزـن

( )010340 // ±=r        د كه والدين از جاهـاي  ادامه دا) جمعيت لوبيا (  خط لوبيا    19وي كار خود را با شروع

پس وي نسل هاي متوالي را از طريق خودباروري طي چندين سال بـه    ساب شده بودند    ختنمتفاوتي ازتوزيع ا  

ت شـد                   . دست آورد  دون تغييـر و ثاـب در نتيجـه وقتـي   . بعد از چند نسل ميانگين و واريانس در هر خـط ـب

Johnnsen          مي كرد، والدين سنگين تـر از ميـانگين يـا والـدين              انتخاباز هر خط فردي را به عنوان والد 

سبكتر از ميانگين، فرزندان حاصل از خود باروري اين والد ميانگين و واريانس برابر ميانگين و واريانس ديده          

  .در نسل قبل را نشان ميدادند. شد

و گياهان داراي  ) 24سانتي گرم ( براي مثال در يك نسل گياهان داراي سبكترين ميانگين وزني دانه         



  cg (ند و فرزنداني با وزن متوسـط دانـه        دبا هم آميزش داده ش     ) cg 47(سنگين ترين ميانگين وزني دانه      

  .توليد كردند )37

Johnnsen             فرزندان را افـزايش     بوسيله استفاده از خود باروري در هر نسل ميزان هموزيگوت بودن

را كاهش داد و به همين دليل هر يك از خطـوط بـراي            polyqenesseqregfingداد به همين دليل تعداد      

چند ژني هاي خاصي هموزيگوت شدند كه اين هموزيگوت شدن در خطوط مختلف روي ژن هاي مختلفي رخ 

شان   Johnnsen نتيجه رد. مل محيطي بود  ميداد و در اين زمان هر گونه تنوع در وزن دانه ها به دليل عوا               ـن

  .داد كه ويژگي هاي كمي توسط چندين لوكوس مجزا كنترل مي شوند

:SELECTION EXPERIMENTS  

پرورش دهندگان حيوانات و گياهان مطلـوب       . بررسي هاي انتخابي به اهداف متفاوتي انجام مي شوند        

ژنتيـك جمعيـت    . تخاب مي كنند تـا نـسل آن هـا را بهتـر كننـد              ترين محصوالت خود را به عنوان والد ان       

خصوصيات ويژه اي را انتخاب كرده و آن ها را مورد بررسي قرار مي دهد تا ماهيت كنتـرل ژنتيـك كمـي را       

  .درك كند

يـك مـورد   ت انتخاب بود بـراي بررسـي واكـنش ژئوتاك     15براي مثال، دروزفيال در يك ماز كه داراي         

   ).3شكل ( آزمايش قرار گرفت 



  

  

 ماز به پهلو قرار داده شده بود  به همين دليل در هر تقاطع مگس مجبور به انتخاب بين باال رفتن يـا                        

( مگس هايي كه داراي بيشترين امتياز بودند به عنوان والدين براي خط باال انتخاب شـدند                 . پايين امدن بود  

 و مگس هاي با پايين ترين امتياز به عنوان والدين            )پايينت   جهت حركت به سم    –مثبت   geotaxiesداراي

 در هر نسل همـين  ).  جهت حركت به سمت باال –  منفي  geotaxiesداراي  ( براي خط پايين انتخاب شدند      

 ايـن آزمـايش  .  خط به طور قابل توجهي از هم فاصله گرفته و دور شدند  2با گذشت زمان    . انتخاب انجام شد  

آزمايشات بطور موفقيت آميزي موجـب گردآمـدن        .مولفه ژنتيكي در اين پاسخ نقش دارد        يك نشان داد كه  

نكـات  . در خط پايين شدند" به سمت باال   " در خط باال و الل هاي       " پايين به سمت "تعداد بيشتري از الل هاي      

يين به مقدار بـسيار كمـي متفـاوت      پاسخ باال و پا     در درجه اول،  . ديگري نيز از اين گراف قابل دريافت است       

خط باال با سرعت بيشتري واكنش نشان ميدهد و نمـودار           .  پاسخ متقارن نيستند   2هستند به بيان ديگر اين      

آن سريعتر هموار و صاف مي شود و اين نمودار با سرعت كمتري به حالت پايه باز مي گردد وقتي انتخاب بـه           

ين افـراد       انتخاب آ ( صورت آزادانه انجام مي شود       زادانه به گونه اي است كه والدين بـه طـور تـصادفي از ـب



  )انتخاب مي شوند و در اين انتخاب توجهي به امتياز ژئوتاكتيك نداريم 

و تغييرات آن نامنظم است و وقتي انتخاب به صـورت آزادانـه    . خط پايين با سرعت كمتري پاسخ داد      

  .شتري انجام مي شودشود بازگشت به حالت اوليه با سرعت بي انجام مي

مشخص مي كند كه خط باال به ميزان نسبت به خط پائين هموزيگـوت   ) 3شكل  (ماهيت اين پاسخ ها  

  .اين امر به وسيله پاسخ ناچيز به انتخاب آزادانه نشان داده مي شود. شده است

var

.

It has exhuoted a good deal of itn iability for the polyqenes

responoible for geotaxies

  

 باشد چـرا كـه   هوليه خود را حفظ كردبه نظر مي رسد كه خط پايين درصد بيشتري از تنوع ژنتيكي ا        

ميانگين امتياز اين خط با سرعت بيشتري در زمان انتخاب آزادانه افزايش مي يابد و تنوع در بين افراد ايـن                

  .خط به حدي است كه به ميانگين جمعيت اوليه برسد

ننـد از  ت به آزمايشات انتخابي راهي است كه پرورش دهندگان حيوانات مـي توا            نسبواكنش و پاسخ    

  .طريق آن پاسخ هاي بعدي موجود را پيش بيني كنند

    

 


