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امروزه ژنتیک دانشی جوان و پیشرو است که بیشتر مردم از کاربردهای مفید آن در شناسایی و درمان بسیاری از بیماریهای وراثتی و
همچنین اصالح نژاد گیاهان زراعی و دامها آگاهاند.

ژنتیک مندلی(کالسیک)
پیش از مندل نیز مردم ،صفاتی مانند رنگ چشم و مو ،اندازهی قد و وزن را صفات وراثتی مینامیدند و اگر چه به ارتباط این صفات با
وراثت ،به علت تکرار آنها در طی نسلها و همین طوردر اعضای خانواده آگاهی داشتند ولی از توضیح چگونگی این ارتباط ناتوان بودند.
آزمایشهای دانشمندانی مثل مندل و کشف ساختار مادهی وراثتی و نقش آن در تعیین خصوصیات سلولها و در نهایت جانداران ،سبب یافتن
بسیاری از پاسخ پرسشهایی بود که پیش از آن ذهن بشر را اشغال کرده بود.
نظریهی آمیختگی صفات :مطابق این نظریه که تا اویل قرن بیستم رواج داشت؛ هر صفت را یک عامل وراثتی ایجاد میکرد که خود حاصل از
ترکیب دو عامل به ا رث رسیده از والدین بود .یعنی دو عامل وراثتی والدین با هم ترکیب شده و یک عامل جدید را پدید میآورند که صفت
مربوطه ناشی از اثر آن است.
آزمایش نایت :نایت ،کشاورزی انگلیسی بود که نخودفرنگیهای گل ارغوانی را با نخودفرنگیهای گل سفید آمیزش داد .حاصل این آمیزش،
پیدایش زادههایی بود که پس از کشت ،گلهای ارغوانی داشتند .پس از آمیزش این نخودفرنگیها با هم ،نخودفرنگیهای نسل بعدی را به
دست میآورد که بعضی از آنها ،گلهای ارغوانی و بعضی دیگر ،گلهای سفید داشتند .نایت هیچ توضیحی برای ایجاد نخودفرنگیهای
دارای گلهای سفید رنگ از آمیزش نخود فرنگیهای ارغوانی با هم نداشت.

مندل ،پدر علم وراثت
مندل را پدر علم وراثت میدانند زیرا پژوهشهای وی برای اولین بار منجر به کشف قواعد و قوانینی برای پیشبینی الگوهای وراثت شد.
شناخت این قوانین ،علم بررسی چگونگی به ارث رسیدن صفات ،یعنی ژنتیک را پایهگذاری کرد.

مندل در کشف قوانین وراثت موفق شد ،زیرا؛
 .1دربارهی روش کاشت و پرورش گیاهان اطالع کافی داشت .او در کودکی به پدرش که کشاورز بود کمک میکرد.
 .2دارای تحصیالت دانشگاهی (از دانشگاه وین) در علوم و ریاضیات بود .بنابراین میتوانست در توضیح پدیدهها از روشهای ریاضی
استفاده کند.
 .3او کشیش بود و وقت زیادی برای کشت دادن و آمیزش دادن بوتههای مختلف نخودفرنگی در اختیار داشت.
 .4در محلی که کلیسایش در آن قرار داشت ،کشت رایج ،نخودفرنگی بود.
 .5نخودفرنگی چه تصادفی و چه هوشمندانه توسط مندل ،انتخاب شده باشد ،دارای خصوصیات مفیدی بود که به موفقیت مندل کمک
بسیاری کرد ،این خصوصیات عبارتاند از:
الف) صفتهای مورد مطالعه از گیاه نخودفرنگی توسط مندل ،دو حالت بیشتر نداشتند:
رنگ گل

رنگ دانه

شکل دانه

رنگ غالف

شکل غالف

وضعیت گل

بلندی گیاه

ارغوانی

سبز

گرد

سبز

صاف

جانبی(محوری)

بلند

سفید

زرد

چروکیده

زرد

بندبند

انتهایی

کوتاه

ب) کنترل آمیزش در گیاه نخودفرنگی آسان است زیرا در هر گل ،دو گلبرگ ،پرچمها و مادگی را میپوشانند .پس برای خودلقاحی (لقاح
گامتهای نر و ماده ی یک گیاه با هم) ،کافی است که گیاه را به حال خود رها کرد ولی برای دگرلقاحی (تلقیح گامتهای مادهی یک گیاه با
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