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نشانگرهای مولکولی
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نشانگرهای مولکولی فقط ابزارهایی برای تولید داده هستند  .
برای تولید داده های مناسب باید نشانگرهای مناسب را انتخاب کنیم.

:نکات مهم در انتخاب نشانگر

نشانگرتنوعوگوناگونیمیزان
االبتنوعوکیفیتدرجهبانشانگرهاییبهنیازیکدیگرنزدیکخویشاوندیارتباطباافرادمطالعه-
کمتنوعبانشانگرهایبهنیازیکدیگرباکمخویشاوندیارتباطباافرادمطالعه-

مختلفهایژنومدرتوارثشیوهوجهشنرخ
درگیریتصمیمبرخصوصیاتاینمختلف،هایژنومدرتوارثشیوهوجهشنرخبودنمتفاوتدلیلبه-

.باشدمیموثرشناسیبومسواالتبهپاسخدرمناسبنشانگرانتخاب

نشانگرهاازیکهرکاربردجهتنیازموردمهارتوهزینهزمان
.هاستدادهآوردندستبهسهولتونیازمورددقتبینتعادلحاصلنشانگریکانتخاب-
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مقایسه نشانگرهای هم چیره و نشانگرهای چیره

هاینشانگراما.می کندفراهمرالوکوسیکدرموجودهایآللتمامیشناساییامکانچیرههمنشانگرهای
.می کندمشخصراغالبآللفقطچیره

ظرنازچیرهنشانگرهایاما.استبرخوردارباالتریبسیاردقتازچیرهبامقایسهدرچیرههمنشانگرهای
.استترسادهبسیارآزمایشگاهیکاروهادادهاستخراجسهولت

.استکمتربسیارچیرههمنشانگربامقایسهدرآنهاسازیآمادهصرفبرایالزمزمان

نشانگرهای مولکولی
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نشانگرهای هم چیره 

فرددرآللدووهوموزیگوتفرددرآللیکدیپلوئیدجانداراندرچیرههمنشانگرهایازاستفادهبا
.می شودشناساییهتروزیگوت

.توانایی تشخیص افراد هوموزیگوت از هتروزیگوت از ویژگی های مهم نشانگرهای هم چیره است

برای یک نمونه( فراوانی هر یک از آلل ها در جمعیت)بدست آوردن راحت فراوانی آلل 

نشانگرهای مولکولی
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نشانگرهای هم چیره 

:مثال
فرد30دارایدیپلوئیدجانوریکازجمعیتیککنیدتصور.استکمیابیافراوانآللیکمی گویدمابه

جمعیتاینازفرد12اگر.داردوجود(30×2=60)آلل60جنسیغیرهایلوکوسازیکهردربنابراین.است
آللفراوانیباشند،داشتهAaژنوتیپوهتروزیگوتفرد18وباشندAAژنوتیپدارایوبودههوموزیگوت

Aازعبارتستجمعیتایندر:

70 %=0/7=60[/18(+12)×2]

18/60=0/3=% 30برابر خواهد بود با                                                                        aو فراوانی آلل 

نشانگرهای هم چیره در فراهم کردن اطالعات مناسب از لوکوس های ژنتیکی، تشخیص افراد 
.هوموزیگوت و هتروزیگوت و محاسبه فراوانی آللی مفیدند

نشانگرهای مولکولی
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نشانگرهای چیره 

نشانگرهای مولکولی

.د کنندنشانگرهای چیره یا نشانگرهای چند لوکوسی قادرند از چندین لوکوس مختلف داده های ژنتیکی تولی

می کنندتکثیرراژنومازناشناختهمناطقتصادفیآغازگرهایازاستفادهبانشانگرهااین.

توالیازاولیهاطالعاتداشتنبهنیازیآغازگرهابودنتصادفیدلیلبهDNAکهزمانینتیجهدرونیست
.استاندکمی شود،هانمونهسازیآمادهصرف

قرارستفادهاموردنزدیکافرادژنتیکیروابطتشخیصبرایدارند،کهباالییتنوعدلیلبهچیرهنشانگرهای
.نیستندهمازدورتاکسون هایبینتکاملیروابطحلبهقادرنشانگرهاایناما.می گیرند

آللیکفقطژنیجایگاههردریعنی.هاستآنچیرهطبیعتچیره،نشانگرعیوبمهمترینازیکی
رامعیتجدرهاآللفراوانییاوکردهشناساییهتروزیگوتازراهوموزیگوتافرادتوانندنمیوکردهشناسایی
.نمایندمحاسبه

گرهاینشان.نمایندتفکیکیکدیگرازراهتروزیگوتوهوموزیگوتافرادنیستندقادرچیرهنشانگرهای
.آورنددستبهجمعیتدرهاآللفراوانیازخوبیبرآوردتوانندنمیهمچنینمذکور

داردبستگینیازموردامکاناتوبودجهزمان،مثلعواملیبهنشانگرهاانتخاب.

ردموچیرههمنشانگرهایبهنسبتسازیآمادهاندکزمانواستفادهسهولتدلیلبهچیرهنشانگرهای
.می گیرندقراراستفاده
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مبانی ژنتیک جمعیت

جمعیت چیست؟

جغرافیایی جمعیت به گروهی متشکل از افراد یک گونه که قادرند به تولید مثل با یکدیگر بوده و در محدوده ی
.محدود و مشخصی زیست می کنند، گفته می شود

کاربرد ژنتیک جمعیت در زیست شناسی حفاظت

استجمعیتیکهایویژگیمهمترینازیکیژنتیکیتنوع.

شرایطدرزیستبرایهاگونهسازگاریوتکاملتداومبرایژنتیکیتنوعوتغییرندحالدرهموارههامحیط
.استالزمجدید

دهدشکاهراهاجمعیتوافرادبرازندگیمی تواندکهشدهآمیزیدرونافزایشبهمنجراندکژنتیکیتنوع.

ردکاربوهاستجمعیتژنتیکمطالعهدراهدافمهمترینازجمعیتیکدرموجودژنتیکیتنوعارزیابی
.داردحفاظتشناسیزیستدرمهمیبسیار

هاستژنوتیپیاهاآللفراوانیبراساسژنتیکیتنوعبرآوردهایازبسیاری.
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وینبرگ-موازنه هاردی

روشنرایب.می کندپیرویبینیپیشقابلالگوییکازجمعیتیکدرموجودژنوتیپفراوانیمعین،شرایطدر
Panaxia)قرمزببریپرهشبمثالازمطلباینشدن dominula)استشدهاستفاده.

خالیزانمدرهاآنتفاوتکهمی کندتولیدبالیالگوینوعسهآلل،دوحضورباژنیجایگاهیکگونهایندر
.استعقبیهایبالقرمزقسمتدرسیاهخطوطوجلوییبالسیاهبخشدرسفیدهای

مغلوبهوموزیگوت،غالبهتروزیگوت،غالبهوموزیگوت:شاملژنوتیپنوعسهبامترادفبالیالگوی هایاین
.باشدمی

آللدوشاملهاآللAوaایدارلوکوسهردروبودهدیپلوئیدجانوریکپرهشبایناینکهدلیلبهاست
.باشدمیآللدو

بنابراین
هوموزیگوتژنوتیپ:AAوaa

هتروزیگوتژنوتیپ:Aa

.نشان داده می شودqرا با ( a)و فراوانی آلل مغلوب pرا با ( A)فراوانی آلل غالب 
1q=+p: در نتیجه چون فقط دو آلل وجود دارد

.باشد1باید مساوی (AA ،Aa ،aa)فراوانی حضور ژنوتیپ ها در این مثال 
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:شاملباشدصادقپرهشبهاینمونهجمعیتدربایدکهشرایطی

تولید. ونرهامامیتبینمثلتولیداحتمالکهاستصادفیمثلتولیدزمانی.استتصادفیجمعیتدرمثل1
.باشدبرابربالغهایماده

هیچ. .شودنمیبرگزیدهخاصیژنوتیپ2

تاثیر. .گرفتنادیدهراآنتوانمیکهاستکمحدیبهجمعیتبرهاآللفراوانیبرجهشیاومهاجرت3

اندازه. .(استبزرگکافیاندازهبهجمعیتیعنی)استنامحدودجمعیت4

جدایی. .می کندتبعیتمندلقانونازصفات5

-هاردیموازنهدرجمعیتکهداشتانتظارتوانمینتیجهدرباشدحاکمجمعیتبربیشوکمفوقشرایطاگر
.می شودمحاسبهآللفراوانیازاستفادهباجمعیتیچنیندرژنوتیپفراوانیواستوینبرگ
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.دیگر بستگی داردAبا یک آلل Aبه میزان احتمال ترکیب یک آلل AAاحتمال وجود یک فرد با ژنوتیپ 

.نشان داده می شودp2وینبرگ این فراوانی برابر با توان دو فراوانی یکی از آلل هاست که با -تحت موازنه هاردی
.نشان داده می شودq2دارد را با aکه بستگی به ترکیب دو آلل aaفراوانی حضور ژنوتیپ 

Aاز والد پدری با آلل aدر نهایت فراوانی ژنوتیپ هتروزیگوت در مثال مذکور بستگی به میزان احتمال ترکیب آلل 

نشان pq2وینبرگ به صورت -را تحت موازنه هاردیAaداشته و فراوانی حضور ژنوتیپ ( یا برعکس)از والد مادری 
.می دهند

.ندوینبرگ پیروی می ک-فراوانی ژنوتیپ در یک جمعیت از موازنه هاردی
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با آرزوی سالمتی و موفقیت
پیروز باشید


