
QUANTITATIVE  INHERITANCE IN HUMAN BEINGS 

ه دليـل كمبـود      مانند ديگر مطالعات در مورد انسان، اندازه       گيري ميزان وراثت پذيري در انسان نيـز ـب

 يهـا  تـوانيم آزمـايش   هاي خالص داشته باشيم همچنين نمـي  توانيم نسل  ما نمي . برخي اطالعات محدود است   

  .هاي مختلفي قرار دهيم ها را در محيط  يا اينكه آنها انجام دهيم انتخابي روي انسان

  .هايي زد توان در مورد وراثت انساني تخمين ها همچنان مي با وجود تمامي اين محدوديت

: Skin Color  

هاي طبيعي  ميزشاي براساس آ توان آناليزهاي ساده رنگ پوست يكي از صفات كمي انسان است كه مي        

بـسياري از   . م پوست سياه دارند و گروههاي ديگر اينگونه نيستند        ردخاصي از م  هاي    دسته. روي آن انجام داد   

زماني كـه  . ماند هاي متوالي بدون تغيير باقي مي كنند كه رنگ پوست طي نسل اين گروهها به روش آميزش مي   

اد از نظر رنگ پوست حدواسط گروههاي والدي هستند زماني كـه افـر          F1ازدواج بين اين گروهها رخ ميدهد       

F1     كنند رنگ پوست افراد  كنند و زاده توليد مي     با هم ازدواج ميF2  ه افـراد    نيز حالت حد واسط و نزديك ـب

F1 است ولي تنوع در   F2 بيشتر از F1 است  .   

در هر لوكـوس يـك   . داند منطبق است  لوكوس را در ايجاد اين فنوتيپ دخيل مي        4ي كه   لها با مد    داده

  .اثر است دهد و ديگري بي يش ميالل مقدار رنگ را افزا

  



: Twin studies  

هـاي حاصـل از مطالعـات روي دوقلوهـا بـراي تخمـين زدن وراث          در جمعيت انساني استفاده از داده     

  .خصوصيات كمي در انسان مفيد بوده است

د مشابه براي دوقلوهـاي دو      موار .اند   به طور مجزا پرورش يافته      (MZ)برخي از دوقلوهاي تك تخمكي      

تحقيقات روي دوقلوها اطالعات زيادي     .  كه دوقلو نيستند نيز صادق است      و خواهر و برادرهايي    (DZ) تخمكي

 زيرها فراهم كرده است شكل  را در مورد تاثير عوامل محيطي روي بسياري از صفات كمي و همچنين وراث آن       

ايـن  . باشـد   است كه يكي از صفات كمي انسان مي(IQ)وش نشان دهنده گسترده اطالعات موجود در مورد ه    

با اين وجود محيط روي اين صفت تاثير    . شكل نشان ميدهد كه همبستگي بااليي بين خويشاوندان وجود دارد         

 67/0اند به طور متوسط ضريب همبستگي معـادل      دو قلوهاي همسان كه به طور جدا پرورش يافته        (گذارد    مي

  )دارند

  



  
  

تشابه بـه ايـن معنـي       . از تشابه بين دوقلوها راه ديگري براي بررسي صفات كمي انسان است           استفاده  

 عدم تشابه زماني .است كه اگر يكي از دوقلوها يك صفت را نشان ميدهد ديگري نيز آن صفت را داشته باشد               

  .رخ ميدهد كه يكي از دو قلوها صفتي را داشته باشد ولي ديگري آن صفت را نداشته باشد

وجود تشابه باال بين دوقلوهاي همسان در مقايسه بـا دوقلوهـاي            .  مقاديري را نشان ميدهد    زيردول  ج

راي    .هاي وراثت يك صفت است      هنشانغيرهمسان يكي ديگر از          صـفاتي ماننـد چـپ دسـتي        مقادير تشابه ـب

handed ness) left(نشان دهنده تاثير باالي عوامل محيطي روي برخي صفات است .  



  
 


