


2 

 4فصل 

 تغییر در گونه ها•

2 

 3گفتار 
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 ؟وجود داشته اندآیا این گونه ها در گذشته های دور هم . می کنندگونه های بسیاری روی کرٔه زمین زندگی 
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 شواهدی بر تغییر گونه ها 

 فسیل ها یا سنگواره ها•

 ایتشریح مقایسه •

 مطالعات مولکولی•
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 فسیل ها  : شواهد تغییر گونه ها

 :سنگواره

 .استاز جانداری که در گذشتٔه دور زندگی می کرده  آثارییک جاندار یا  بقایای
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 :دیرینه شناسی

 می پردازدسنگواره ها مطالعٔه که به است زیست شناسی از شاخه ای 
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   . امروز دیگر نیستند مثل دایناسورهاکرده اند که دیرینه شناسان دریافته اند که در گذشته جاندارانی زندگی می •

 فسیل ها  : شواهد تغییر گونه ها



   شناسيدیرینه 

 ،که به  بررسي سنگواره ها مي پردازد است علمي

 روش کار

استفاده از روش عمرسنجي با دقت نسبتاً زیادي، با 

  .سن سنگواره ها را تعیین مي کنند

ها را در یک توالي از کهن ترین به جوان نگواره س

 .کنندترین مرتب 

از تهیة چنین ترتیبي، الگوهاي تغییر گونه ها پس 

 .بودقابل مشاهده خواهد 
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زندگی نمی کرده اند مثل گل در گذشته ، اما می کنندمقابل، جاندارانی هم هستند که امروز زندگی در 

 .  الله یا گربه

تا زمان حال زندگی کرده اند مثل درخت های دور این میان، گونه هایی هم هستند که از گذشته در 

 گیسو

 فسیل ها  : شواهد تغییر گونه ها
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در مجموع، سنگواره ها نشان •

که در زمان های می دهند 

های به شکل مختلف، زندگی 

 .مختلفی جریان داشته است

 فسیل ها  : شواهد تغییر گونه ها
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 .مقایسه می شودبا یکدیگر در تشریح مقایسه ای اجزای پیکر جانداران گونه های مختلف 

 تشریح مقایسه ای : شواهد تغییر گونه ها

 .  گونه ها از طرح مشابهی برخوردار استبدنی بعضی می دهد که ساختار نشان تشریح مقایسه ای 
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 تشریح مقایسه ای : شواهد تغییر گونه ها

 .مختلف، از طرح ساختاری یکسان حکایت داردمهره داران در حرکت جلویی مقایسٔه اندام •
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 یا همتا هومولوگاندام های 

کار  است، با اینکهساختاری آنها یکسان اندام هایی را که طرح •

 .نامندمی همتا  ساختارهای یا اندام ها دارند  متفاوتی

، بالٔه دلفین و دست گربه مثال هایی از بال پرندهدست انسان، •

 .اندام های همتا هستند



 ؟نیستهمتا کدام اندام با بقیه 

 بال خفاش: 1

 باله پنگوئن: 2

 بال پروانه: 3

 انساندست : 4
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 اندام های هومولوگ یا همتا

 ؟علت وجود ساختارهای همتا در گونه های متفاوت چیست

 در گذشته از گونٔه مشترکی مشتق شده اندیعنی اینکه دارند نیای مشترکی زیست شناسان بر این باورند که این گونه ها، 



16 

 اندام های هومولوگ یا همتا

 .نیای مشترکی دارندهایی را که گونه 

 .می گویندگونه های خویشاوند   

 رده بندیزیست شناسان از ساختارهای همتا برای 
 جانداران استفاده می کنند 
 .می دهندو جانداران خویشاوند را در یک گروه قرار  
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 نیای مشترک  

 از خویشاوندی موجودات زنده در. نیای مشترک و گونه های خویشاوند

 دلفین با شیر کوهی خویشاوندی نزدیک تری دارد. رده بندی هم استفاده می شود
 .بنابراین دلفین و شیر کوهی در یک گروه قرار م یگیرند. تا با کوسه



18 

 ساختارهای آنالوگ
 .  می نامند آنالوگساختارهای ساختارهایی را که کار یکسان اما طرح متفاوت دارند، 

 اما ساختارهای متفاوتی دارند( کار یکسان)ناند پرواز کرد کبوتر و بال پروانه آنالوگ اند چون هر دو برای بال 
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 ساختارهای وستیجیال   

بسیار های گونه ای از عده در یک ساختارهایی که 

و کوچک یا ساده شده هستند اما در عدٔه دیگر،  کارآمد

این . باشندفاقد کار خاصی است حتی ممکن 

را ضعیف شده ساده یا کوچک، ساختارهای 

 .می نامیم( ردپامعنی به )ساختارهای وستیجیال 
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 ساختارهای وستیجیال   

 . پدید آمده اندیافتن سوسمارها متعددی در دست است که نشان می دهد مارها از تغییر شواهد 

موجود است و این حاکی از وجود  صورت وستیجیال پیتون با اینکه پا ندارد اما بقایای پا در لگن آن بهمار 

 است داران ای میان آن و دیگر مهره رابطه

 بقایای پا در مار پیتون



 برخی از اندام های وستیجیال در انسان

Appendix 

Wisdom Teeth 

Tailbone 

کودکی از اهالی بنگال غربی است که در هنگام " چاندر اورام"

 را در پشت خود داشت 33cmتولد یک دم 



 ساختارهای آنالوگ

 کدام یک اندام وستیجیال است؟

 بال خفاش: 1

 بال پروانه: 2

 بال شترمرغ: 3

 کبوتربال : 4

 استبال شترمرغ به نسبت تحلیل رفته : 3گزینه 

 .اندام وستیجیال استبنابراین .نداردوظیفه پروازی و  
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   مولکولی مطالعات: شواهد تغییر گونه ها

شناسی مقایسه (ژنگان)اطالعاتی  که از  ژنوم
 ای بدست می آید

کدام ژن ها ویژگی های خاص 
 یک گونه را باعث می شوند

 کدام ژن ها در بین گونه ها مشترک اند 
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   مطالعات مولکولی: شواهد تغییر گونه ها

ی جانداران  DNAاطالعاتی  که از مقایسه ی 
 مختلف بدست می آید

 تشخیص خویشاوندی آنها پی بردن به تاریخچۀ تغییر آنها
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   مطالعات مولکولی: شواهد تغییر گونه ها

را که در بین گونه  DNAتوالی هایی از 

های توالی می شوند های مختلف دیده 

 .می نامندحفظ شده 

 چگونگی مشتق شدن پنج

 DNAتوالی  گونه فرضی از یک نیای مشترک
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 در رابطه با نمودار 

 :همکار گرامی خانم موسویان 

 میلیون سال قبل بر می گردد  3گونه به بیش از  ۵گونه امروزی است که نیای مشترک هر  ۵نمودار مربوط به 

 بیشترین شباهت را در بخش مطرح شده ماده وراثتی ، با هم دارند و گونه مشترک این دوگونه به حدود یک میلیون سال قبل میرسد   Bو Aگونه 

نشان میدهد شباهت این دو گونه به هم بیشتر از شباهت این دو گونه با سه تای دیکر است   DوCو همچنین مقایسه  ماده وراثتی مطرح شده  در گونه 

 نیای مشترک دو گونه به یک میلیون سال قبل بر می گردد
به زمان حال نزدیکتر است DوCبا گونه های  Eاست که این نشان میده نیای مشترک  Bو Aبیشتر از گونه های  Dو  Cبه گونه های  Eشباهت گونه 

 Bو Aبا گونه های  Eتا نیای مشترک 
 

 دو میلیون سال پیش بوده   Dو  Cبا  Eنیای مشترک 

 میلیون سال پیش مشاهده میشه 3در    Bو Aبا  Eنیای مشترک 

 :نکته مهم دیگه در این شکل

 داشته چون گونه زایی بیشتری رخ داده  ABدر شرایط زیستی متغیرتر و بهتری نسبت به نیای مشترک  CDEتیای مشترک 

 ازهمان زمان دو میلیون سال پیش تا امروز به سه گونه اشتقاق یافته  CDEبه دو گونه اشتقاق یافته و نیای  ABمیلیون سال پیش نیای  2از حدود 

 Cشباهت و خویشاوندیش بیشتره تا  Aبه  Eکتاب زیست پالس هم گفته گونه .

 ولی یه نکته ای هست که اینجا  تناقض داره 
 با گونه های دیگه رو چه طوری باید تشخیص داد؟؟؟؟Eمیزان شباهت گونه  

 اتومتن گفته بر اساس شباهت توالی های دنا

 

 !!!!!Cبیشتر شبیهه تا گونه  Aبه Eواگر مقایسه کنید متوجه میشیم که توالی دنای گونه
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    مطالعات مولکولی: شواهد تغییر گونه ها

مولکولی جانداران  ی مقایسه 

پی بردن به مختلف برای 

 تاریخچۀ تغییر آنها



   مطالعات مولکولی: شواهد تغییر گونه ها

ی جانداران  DNA ی مقایسه 

برای تشخیص مختلف 

 آنهاخویشاوندی 

 نواحی

 DNAتوالی 

 Aگونه 

 Bگونه 

 Bگونه 

 Dگونه 

 Eگونه 
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 بیشتر بدانید

 .توالی های حفظ شده در ژن یکی از پروتئین های باکتریایی

 حفظ شده اند اما درکامالً در بخش های قرمز، توالی ها 

 .بخش های زرد، کمتر حفظ شده اند

 زیست شناسان در برخورد با ساختار یا توالی های حفظ شده

 از خود می پرسند این ساختار یا توالی چه اهمیت ویژه ای

 داشته است که همچنان حفظ شده و تغییر نکرده است؟

 چرا همٔه غشاهای یاخته ای از دو الیٔه فسفولیپیدمثالً 

 شده اند؟ به این ترتیب، زیست شناسان امروزیتشکیل 

 بلکه با نگرشینمی کنند فقط به توصیف دنیای زنده بسنده 
 .چراجویانه به تجزیه و تحلیل آن نیز می پردازند

   مطالعات مولکولی: شواهد تغییر گونه ها



 بیشتر بدانید
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 گونه زایی  

 ارنست مایرتعریف گونه از دیدگاه   •

 هایو زاده هم آمیزش کنند در طبیعت با می توانند که می شود جاندارانی گفته •
 باشندموفقیت آمیز داشته با جانداران دیگر آمیزش نمی توانند به وجود آورند ولی  زایاو  زیستا  •

 .که زنده می ماند و زندگی طبیعی خود را ادامه می دهدمی شود در تعریف باال، به جانداری گفته  زیستا
 .همچنین، منظور از آمیزش موفقیت آمیز، آمیزشی است که به تولید زاده های زیستا و زایا منجر شود
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مرغ فرانسوی 

ایرانی خروس 

توانند در می 

طبیعت با هم 

 آمیزش کنند 
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 گونه زایی  

تکاملی است که از طریق آن گونه های گونه زایی فرایندی •
 . ، پدید می آیندجدید
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 زایی چگونگی گونه  

 تولیدمثلی جدایی   •

نباشد شبیه  هم، آواز جفت یابی دو نوع پرنده دیگر به مثالً •

یا ساختار سطحی دانه های گرده گروهی از گیاهان به گونه 

گل های گروه دیگر کاللٔه  رویای تغییر کند که نتوانند 

 .رویش انجام دهند

اگر میان افراد یک گونه جدایی تولیدمثلی •

رخ دهد، آن گاه خزانه ژنی آنها از یکدیگر 

 جدا و احتمال

 .تشکیل گونٔه جدید فراهم می شود•

منظور از جدایی تولیدمثلی، عواملی است   •

یک گونه از افراد که مانع آمیزش بعضی 

با بعضی دیگر از افراد همان گونه می 

 .شوند
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 زایی چگونگی گونه  

 تولیدمثلی جدایی   

جفت یابی دو نوع پرنده دیگر آواز 

 شبیه نباشد همبه 
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 جدایی تولید مثلی

 تولیدمثلی جدایی  •

جفت یابی دو نوع آواز •

شبیه  همپرنده دیگر به 

 نباشد

جغرافیایی جدایی  زیستگاهی جدایی   زمانی جدایی    

گامتی جدایی  رفتاری جدایی   مکانیکی جدایی    



38 

رخ دهد،  تولیدمثلیاگر میان افراد یک گونه جدایی 

 آنها از یکدیگر جدا و احتمالخزانه ژنی آن گاه 

 تشکیل گونٔه جدید فراهم می شود

   Gene Poolژن خزانٔه  
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 زایی وکارهای گونه ساز   

به طور کلی ساز وکارهایی را که باعث ایجاد گونه ای 

 :جدید می شوند، به دو گروه تقسیم می کنند

 هم میهنیو   دگرمیهنیگونه زایی 

دگرمیهنی که در آن جدایی گونه زایی 

هم گونه زایی و می دهد جغرافیایی رخ 

رخ نمی جدایی جغرافیایی در آن میهنی که 

 .  دهد
 هم میهنی  دگرمیهنی
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 زایی وکارهای گونه ساز   

گاهی بر اثر وقوع : دگرمیهنیگونه زایی •

و وقوع سدهای زمین شناختی رخدادهای 

، به دو قسمت جداگانه یک جمّعیتجغرافیایی، 

 . تقسیم می شود

در نتیجه پدیده کوه زایی، ممکن است در مثالً •

ایجاد شود  دریاچهو یا  دره، کوهمنطقه مثالً یک 

 .و یک جمعیت را به دو قسمت تقسیم کند



بین آنها دیگر می کنند و ، ارتباط دو قسمت را  که قبالً به یک جمعیت تعلق داشتند  قطع سدهای جغرافیایی

، به تدریج دو انتخاب طبیعیو  نوترکیبی ،جهشپدیده هایی همچون  وقوعبر اثر . شارش ژن صورت نمی گیرد

از آنجا که شارش ژن میان آنها وجود ندارد، این تفاوت بیشتر و . جمعیت یاد شده با یکدیگر متفاوت می شوند

داد و بنابراین می آمیزشی بین آنها رخ نخواهد ، حتی اگر این دو جمعیت کنار هم باشندبیشتر می شود تا جایی که 

 .توان آنها را دوگونه مجزا به شمار آورد

   Allopatric speciation:گونه زایی دگرمیهنی  

شده است کوچک باشد، آن وقت اثر رانش ژن را نیز باید در نظر گرفت که اصلی جدا اگر جمعیتی که از جمعیت 

     .می افزایدجمعیت بین دو خود بر میزان تفاوت 
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 زایی وکارهای گونه ساز   



 زایی وکارهای گونه ساز   

 یک  گونه درمحدوه ایپراکنده شدها ند

جدا شدن  به دو جمعیت در اثر باال آمدن آب و سازش 
 جمعیت ها به محیط های مختلف دو طرف آب

 با برداشته شدن  سد ممکن است نتوانند با هم آمیزش  کنند 



می افتد تولیدمثلی اتفاق جدایی ، می کنندیک زیستگاه زندگی گاهی بین جمعیت هایی که در : گونه زایی هم میهنی

در گونه زایی . می نامندمیهنی هم گونه زایی را گونه زایی این نوع . و در نتیجه، گونه جدیدی حاصل می شود

 .دگرمیهنی، جدایی جغرافیایی رخ نمی دهدگونه زایی برخالف هم میهنی، 

  speciation sympatric: گونه زایی هم میهنی 

 هم میهنی 
 دگرمیهنی



پلی . هم میهنی استگونه زایی مثال خوبی از ، ( چندالدی)پلی پلوییدیپیدایش گیاهان 

در نتیجٔه نمی توانند اما زیستا و زایا هستند گیاهانی منجر می شود که پلوییدی به تولید 

پدید آورند و بنابراین گونه ای جدید زیستا و زایا های خود، زاده گونۀ نیایی آمیزش با افراد 

 .می روندبه شمار 

  speciation sympatric: گونه زایی دگرمیهنی 



بر اثر خطای گیاهان پل پلوئیدی 

می دانیم که . ایجاد می شوندمیوزی 

به کروموزوم ها در میوز جدانشدن 

کروموزومی با عدد گامت هایی تشکیل 

منجر می شود و اگر این غیرطبیعی 

کنند تخم طبیعی لقاح با گامت گامت ها 

 طبیعی تشکیل نخواهد شد

   speciation sympatric: گونه زایی دگرمیهنی 

میوزتقسیم اول   

میوزتقسیم دوم   

 گامت 

 هاپلوئید

 جدا نشدن در تقسیم دوم جدا شدن طبیعی

 کروموزوم

بیشتر   

 گامت  کروموزوم کمتر

 هاپلوئید

 کروموزوم طبیعی

کمتر   
 کروموزوم

بیشتر   

 گامت ها



 مورد انتظار حاصل از لقاح گامت های حاصل با گامت سالم تخم  انواع سلول مورد انتظار حاصل از لقاح گامت های حاصل با گامت سالم تخم  انواع سلول



 پلی پلوئیدی



کار می کرد، متوجه شد ( n2 =14)مغربیگیاهان گل دووری با دانشمندی به نام هوگو  1900اوایل دهٔه در 

آن دریافت که این کروموزوم های وی با بررسی . که یکی از گل های مغربی ظاهری متفاوت با بقیه دارد

گامت هایی که گیاه . است( n4)تتراپلوئید و بنابراین کروموزوم دارد  28کروموزوم،  14گیاه به جای 

 .n) )هاپلوئیدنه اند ( 2n) دیپلوئیدتتراپلوئید ایجاد می کند، 

حاصل تریپلوئید آمیزش کنند تخم های هاپلوئید اند، های گیاهان طبیعی، که گامت این گیاه با گامت های اگر 

3n گیاه تریپلوئیدحاصل از نمو این تخم، نازاست. خواهند شد. 

 هوگو دووری   مشاهدات  



خودلقاحی انجام دهد، یا در نزدیکی آن گیاه تتراپلوئید مشابه دیگری وجود بتواند (چارالد)تتراپلوئیداما اگر گیاه 

.  بنابراین زایاستبوده، میوز شود، قادر به ایجاد می بود و گیاهی که از آن خواهد ( n4)داشته باشد، یاخته تخم 

دارد تعلق  جدیدیتواند آمیزش کند و بنابراین به گونٔه نمی ( بودند 2nکه )خودبودنداین گیاه، با جمعیت نیایی 

 .هستند 4n  آنکه افراد 

 میهنیساز وکارهای گونه زایی هم    

 گیاه والد

2n= 6 تترایپلوئید 

میوزیخطای   

تعدادکروموزومبدون کاهش در گامت    

 خودلقاحی

 تخم

4n= 12 



یکی دیگر از ساز وکارهای گونه زایی هم 

میهنی، آمیزش بین افراد متعلق به دو گونه 

 .مختلف است

گونه اگرچه زاده های حاصل از آمیزش بین 

، زیستا و زایا نیستند اما گاهی به لطف ای

ایجاد گونه جدید، به میوزی، امکان خطای 

 .خصوص در گیاهان، فراهم می شود

 ساز وکارهای گونه زایی هم میهنی 

2n= 6 

بدون گامت  

کاهش در 

 تعدادکروموزوم
 دو رگه زیستا و زایا دو رگه

B گونۀ 

A گونۀ 

2n= 4 

 گامت   طبیعی 

بدون گامت  

کاهش در 

تعدادکرومو

 زوم

 گامت   طبیعی 

2n= 10 



یکی دیگر از ساز وکارهای گونه زایی هم 

میهنی، آمیزش بین افراد متعلق به دو گونه 

 .مختلف است

گونه اگرچه زاده های حاصل از آمیزش بین 

، زیستا و زایا نیستند اما گاهی به لطف ای

ایجاد گونه جدید، به میوزی، امکان خطای 

 .خصوص در گیاهان، فراهم می شود

 ساز وکارهای گونه زایی هم میهنی 

2n= 28 2n= 14 

2n= 21 

 دو رگه نازا

 دوبرابر شدن تعداد

کروموزوم ها    

2n= 42 

n= 14 
n= 7 
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 امکان ایجاد گونه جدید (با خطای میوزی و مضاعف شدن عدد کروموزومی(                              )دورگه سازی)بین گونه ایآمیزش 

 
 (با خودلقاحی یا لقاح با گیاه مشابه از نظر عددکروموزومی(                           )مغربیگل )پلی پلوئیدی 

 امکان ایجاد گونه جدید

 ساز وکارهای گونه زایی هم میهنی 



 ؟کدام ویژگی تولید مثل جنسی است

 جهش: 1

 نوترکیبی: 2

 انتخاب طبیعی: 3

 گونه زایی : 4

 
 جهش، انتخاب طبیعی و گونه زایی؛ : 2گزینه 

 .هم در تولید مثل جنسی و هم در تولید مثل غیر جنسی است
 .اما نوترکیبی فقط در تولیدمثل جنسی است



55 



56 

 نکات تکمیلی

 و مرتبط با زیست





 شکل ص بعد



 تتراد

 احتمال کراسینگ اور

 4سانترومر

سانترومر2  

 در هر قطب سلول

سانترومر4  

 در هر قطب سلول

دراین سلول   2n=4 

2n 
 

nمضاعف 
1آنافاز  2آنافاز   

n تک کروماتیدی 

سانترومر2  

 جداشدن 
1سانتریول ها  

 جداشدن 
   3سانتریول ها 

 جداشدن 
  2سانتریول ها



 چند نکته بسیار مهم
 

مثل ناپایداری دودمان دورگه که تعریف .تولدهر زاده ی زیستاوزایانمیتواندبیانگراین باشدکه والدینشان ازیک گونه اند
 .ارنست مایررانیز نقض میکند

 
مثالانتخاب طبیعی درمالنینی شدن صنعتی ویامثالانتخاب :باتغییرفراوانی الل هاالزاماتنوع فنوتیپی تغییرنمیکند

 .وابسته به فراوانی
 

 .مریکیپوس درتمام دوران هامی زیسته امافراوانی آن تغییرمی کرده است��
 .مانندآمیزش غیرتصادفی:اتغییرفراوانی ژنوتیپ ها،الزامافراوانی الل هاتغییرنمیکند

حتی اگرافرادبه علت رخدادحوادث طبیعی .طی رانش ،حذف شدن الل هاهمواره باازبین رفتن افرادهمراه نیست
 .عقیم   شوند،درواقع الل های آنهاازخزانه ژنی جمعیت حذف شده است

 
 .عواملی که سبب به هم خوردن تعادل هاردی واینبرگ میشوند،ساختارژنی جمعیت رانیزتغییرمیدهند

 
ژنوتیپ گیاه هموزیگوس -1:درآمیزش ناهمسان پسندانه دررابطه باژن خودناسازگار،سه پیشامدغیرممکن است��

 .گیاه بتواندخودلقاحی کند-۳.ژنوتیپ گیاه حاصل ازآمیزش والدین مشابه گیاه مادرباشد-2.باشد(خالص)
 



                                                   
                                                                       

 گل مغربی



2n=14 2n=14 

 خود لقاحی

4n=28 

3n=21 

 دگر

 میوز

n=7 n=7 

 تریپلوئید نازا

 میوز

 هوگودووری وکشف گونه زایی هم میهنی



 شبدر





 گر اندیشه مخالف شما را عصبانی می کند ، 
 نشانه ی آن است که شما ناخودآگاه می دانید د
 لیل مناسبی برای آنچه که می پندارید ، ندارید 

 ، اگر کسی ادعا کند که دو به اضافه دو می شود 
 پنج یا اینکه آلمان بر روی خط استوا قرار دارد ، 

احساس دلسوزی می کردیعصبانی شدن شما بجای   





AB 

AB 

AB 
گرفته  B ودو سری از  A دوسری کروموزوم ازAABB 

 دو سری

 چون گامت دیپلویید آن در صورت لقاح با گامت هاپلویید دو گونه اولیه تشکیل سلول تریپلویئد می دهند که نازا است 

 نازایی دو رگه

 چون کرو موزوم ها همتا نیستند نازاست

 به دلیل همتا نبودن کروموزوم ها یش نازاست

 میوزی



به تنهایی هاپلویید ولی با در نظر گرفتن اینکه                          

B ‘گرفته دیپلوئید و نازا است ویک سری از    Aیک سری کروموزوم از 

 نازا به دلیل غیر همتا بودن 

 هیبریید نازا

گرفته  B   ودو سری از Aتترا پلوئید دو سری از 

4n    2n میوز حاصل نموده دو سری کرو موزوم ایجاد می نماید 

,BB  --AA  ولی با و جود داشتن کروموزوم های اولیه   

 آمیزش با آنها نتیجه ای ندارد چون حاصل آن تریپلوئید و نازا است 

 نازایی دو رگه

 خطای میوزی

 خطای میوزی

 میوز طبیعی



 در پیدایش گندم  هگزا پلوئید امروزی چند گونه گندم شرکت داشته اند؟

 چهار گونه

AA 

BB 

AABB 

DD 
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 نکات مهمی از جمع بند سال های قبل











می دهدافزایش که افزایش آن در خون فشار خون را  سدیمبرعکس    



که افزایش آن در خون پتاسیمبرعکس    
می دهدکاهش فشار خون را    

است انتقال فعال قند های ساده با  اغلبولی جذب   

 جذب همه قند های ساده در روده 

 به کمک یون سدیم

قند های ساده اغلبجذب   

انتقال فعالبا   

 جذب همه آمینو اسید ها در روده 
آمینو اسید ها در روده  رخیجذب ب  

 برای جذب آمینو ساید ها صد درصد ضروری ایت ATPوجود سدیم برای جذب قندها و 



 چند نوع گامت تولید می کند؟ AaBbccDdاسپرماتوگونی با ژنوتیپ 

 �💡�هرسلول اسپرماتوگونی فقط یک بار تقسیم میوز انجام میدهد بنابراین می تواند دونوع گامت ایجاد کند ��

 �💡�برای حل اینگونه سواالت به چند نکته زیر به دقت توجه کنید

 : صورت سوال را به دقت بررسی کنید و ببینید کدامیک از حالتهای زیر مورد پرسش قرار گرفته است  �💡� 

 :در ژنهای گسسته �💡�

را برابر تعداد  nمحاسبه کنید و  nبه توان  2در این حالت تعداد انواع گامتها را از رابطه : صورت سوال ژنوتیپ یک فرد را داده و انواع گامت را خواسته ��1

 .هتروزیگوسها بگیرید 

در این حالت بایددقت کنید که یک سلول فقط یک بار : صورت سوال ژنوتیپ یک سلول ، مثال یک اسپرماتوگونی را داده و انواع گامتهای تولیدی را خواسته ��2

 !  میوز دارد پس از بین حالتهای مختلف ممکنه فقط یکی انجام خواهد شد 

 1و اگر ژنوتیپ داده شده تماما هوموزیگوس باشد ( برای هرنوع ژنوتیپ)عدد 2یک هتروزیگوس باشد ، انواع گامتها برابر ( حتی)اگر ژنوتیپ داده شده دارای 

 �💡�.نوع گامت ایجاد خواهد شد 

ه است، رفتاگر در صورت سوال ژنوتیپ یک سلول مثال یک اسپرماتوگونی داده شده ، اما توانایی و پتانسیل آن سلول جهت تولید گامت مورد سوال قرار گ��3

   �💡�برابر تعداد هتروزیگوسها استفاده کنیدnو nبه توان  2آنگاه دوباره از فرمول 

 !!!!  خواهد بود 1اگر در صورت سوال ژنوتیپ یک  اووگونی به شما داده شده و انواع گامت را خواسته پاسخ در هر صورت ��4

 ��از بین می روند( گویچه های قطبی)سلول دیگر  3و !! به یاد دارید که اووگونی فقط یک گامت می دهد

 :(  در ژنهای پیوسته�💡�

را برابر nاستفاده کنید و در این حالت nبه توان  2اگر ژنوتیپ فردی را به شما داده اند و تعداد انواع گامت بدون کراسینگ اور را خواسته اند، از رابطه   ��1

 تعداد جفت کروموزومهای حاوی صفات هتروزیگوس بگیرید  �💡�



ر میوز با اگر ژنوتیپ یک سلول داده شده و تعداد انواع گامتهای تولیدی بدون کراسینگ اور مد نظر بوده است ، به خاطر بیاورید که یک سلول فقط یک��2

 �💡�.نوع خواهد بود  2انجام میدهد پس تعداد انواع گامتها درصورت وجود هتروزیگوس ، 

را برابر  nاستفاده کنید و nبه توان  2اگر درصورت سوال ژنوتیپ فردی داده شده و انواع گامتها را در صورت وقوع کراسینگ اور خواسته از رابطه ��3

 . بگیرید ( نه جفت کروموزوم)تعداد هتروزیگوس 

 یاداگر در صورت سوال ژنوتیپ یک سلول داده شده وتعداد انواع گامتهای تولیدشده در صورت وقوع کراسینگ اور مورد پرسش قرار گرفته است، به ��4

نوع گامت  4( به شرط داشتن صفات هتروزیگوس)داشته باشید یک سلول فقط یک بار میوز انجام می دهد و در صورت وقوع کراس ، با هر ژنوتیپی 

 �💡�.عدد نوترکیب خواهند بود  2خواهد داد که دوتا از آنها والدی و 

داده شده و توانایی تولید انواع گامت در صورت وقوع کراس مورد پرسش قرار گرفته ( مثال یک اسپرماتوگونی)اگر در صورت سوال ژنوتیپ سلولی ��۵

 .  را برابر تعداد هتروزیگوسها بگیرید nاستفاده کنید و  nبه توان  2است از رابطه 

 �💡�به یاد داشته باشید اووگونی با هر ژنوتیپی به هر حال یک نوع گامت می دهد��6



4فصل از گفتار سوم    
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