اگر دااگشنه اصالح شود  ،مملکت اصالح میشود.
خم
امام ینی (ره )
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زیـــــــست شناسی تـــــــــــک رقمی ها
دفترچــــــــه پاســـــخنامه تشـــــریحی

شـــــــــــمــــارهــــــــــــــــــــ7
گروه مولفان

m
o
تعداد سواالت در هر فصل

ویژگی های پاسخنامه آزمون

آزمـــــون زیســـــــــت شناســـی – ویژه کنکور 39

پــــــیش آزمــــــــــــــونـــــــــ

 .1سروش مرادی

c
.
h

 .2محمد شاکری

s
r

آنالیز دقیق سواالت

o
to

ارائه دام های متداول تست

تشریح تمام گزینه ها همراه با نکات

o
o

ارائه کادر های آموزشی

پروژه آزمونهای جامع –  02سوال

il m
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هشدار :هرگونه کپی و استفاده از منابع این آزمون شرعا حرام وپیگرد قانونی دارد

آزمونها اسکن کنید
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آزمونهای لیموترش در سال تحصیلی 79-79
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برای ثبت نام در آزمونهای آنالین زیست شناسی کنکور  89به سایت لیموترش مراجعه کنید.
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آزمونهای زیست لیموترش

1

دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

گزینه 3

با کشف عامل گال ،دانشمندان توانستند وکتور مناسبی برای انتقال ژنها به گیاهان پیدا کنند.
بررسی سایرگزینهها :
گزینه  )1با کمک تفنگ ژنی ،ژن (نه وکتور) را بهطور مستقیم به سلولهای گیاهی وارد میکنیم.
گزینه  )2تولید دالی نخستین گام در کلونکردن جانوران بدون استفاده از سلولهای جنینی یا نوزادی بود.
گزینه  )4در طی فرآیند مهندسی ژنتیک  ،فقط پالزمید و ژن خارجی درون آن را به سلولهای گیاهی وارد میکنند.
وکتورهای گیاهی
 -1تا چندین سال ،مهندسان ژنتیک وکتور مناسبی که بتواند ژنها را به گیاه انتقال دهد ،در دسترس نداشتند.
 -2تا اینکه آنان دریافتند که عامل گال نوعی پالزمید باکتریایی است .گال نوعی بیماری گیاهی است که باعث ایجاد تومورهای
بزرگ بر روی گیاه میشود .این پالزمید ،پالزمید ( Tiالقا کننده ایجاد تومور) نام دارد.
نکته :منظور از تومور ،تودههای سلولی است .بنابراین پالزمید  Tiدارای ژن ایجاد کننده سرطان (در گروهی از گیاهان) است.

m
o

ترکیب :در طی سرطان سلول ها به طور غیر طبیعی تقسیم میشوند و تودههای سلولی ایجاد میکنند.
ترکیب :هورمون اکسین سبب طویل شدن دیواره سلولی ،هورمون سیتوکینین سبب افزایش تقسیم سلولی در گیاهان میشود.
 -4با توجه به مطالب باال میتوان فهمید که پالزمید  Tiوقتی یک گیاه را آلوده کرد در نهایت سبب سنتز هورمونهای اک سین و سیتوکینین در
گیاه می شود .وقتی مقادیر این هورمونها در گیاه بیش از حد طبیعی باشد تقسیم سلولی (میتوز  +سیتوکینز) و رشد ابعاد سلول افزایش مییابد .و
در نهایت در گیاه مذکور سرطان بروز میکند.

c
.
h

 -5پالزمید  Tiبسیاری از گیاهان زراعی مثل گوجه فرنگی ،توتون و سویا را آلوده میکند .این پالزمید وارد سلولهای گیاهی میشود و بدین
طریق گیاه را آلوده میکند.

s
r

نکته :باکتری دارای پالزمید  Tiنمیتواند گیاه گندم را آلوده کند.
 -3درباره پالزمید  Tiباید مطالب زیر را بدانید:

o
to

)a

نوعی  DNAحلقوی (کمکی) در نوع خاصی از باکتریست.

)b
)c
)d
)e
)f

دارای ژنهایی است که در  DNAاصلی باکتری (سلول دربرگیرنده) وجود ندارد.
می تواند مستقل از سلول دربرگیرنده همانند سازی کند.
دارای یک جایگاه آغاز همانند سازی و یک جایگاه پایان همانند سازی است.
برای نوع خاصی از آنزیم محدود کننده دارای جایگاه تشخیص است.
ژنهای آن (مثالً ژن ایجاد کننده تومور) در اپران قرار دارند.

)g

ژن ایجاد کنندهی تومور آن ،فقط توسط  RNAپلیمراز یوکاریوتی( )IIرونویسی میشود.

o
o

il m

نکته :ژن ایجاد کنندهی تومور موجود در پالزمید  Tiتا وقتی که درون باکتری قرار دارد خاموش است .وقتی پالزمید  Tiوارد سلولگیاهی شد .این
ژن روشن شده و توسط  RNAپلیمراز  IIرونویسی میشود.
تذکر :ژنهای پالزمید  Tiبرای اتصال عوامل رونویسی هیچ جایگاهی ندارند پس فاقد توالی افزاینده هستند.

 )hوقتی باکتری در حال آلوده کردن میزبان خود است ،پالزمید  Tiاز دیوارهی سلولی و غشاء عبور میکند.
 )iپالزمید  Tiهم توسط  DNAپلیمراز پروکاریوتی (وقتی در باکتری است) و هم توسط  DNAپلیمراز یوکاریوتی (وقتی در سلول گیاهی
است) همانندسازی میشود.
 -6به 2طریق میتوان ژن خارجی را وارد گیاه کرد :یکی با استفاده از پالزمید  Tiتغییر یافته و دیگری با استفاده از تفنگ ژنی
مراحل تغییر در گیاه با استفاده از پالزمید  Tiتغییر یافته:
 )aابتدا پالزمید  Tiرا از باکتری خارج میکنیم.
 )bطبق گفتهی کتاب درسی محققان ژن ایجاد کنندهی تومور را از پالزمید  Tiخارج میکنند.
نکته :در مرحلهی  bاز آنزیم محدود کنندهی خاصی استفاده شد.
 )cدر مرحلهی بعد یک  DNAخاص (ژن خارجی که مورد نظر محققان است) را جایگزین ژن ایجاد کنندهی تومور میکند.
نکته :در مرحلهی  cاز  DNAلیگاز برای تشکیل پیوند فسفودی استر استفاده شد.
 )dسپس  DNAنوترکیب را به باکتری بر میگردانند.
 )eباکتری را مجاور سلول گیاهی مورد نظر قرار داده تا آن را آلوده کند و پالزمید نوترکیب وارد سلول گیاهی شود.
 )fحال سلول گیاهی تغییر یافته و سلولهای حاصل از تقسیم آن دارای ویژگیهای مورد نظر خواهند بود.
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آزمونهای زیست لیموترش

گزینه 3

بررسی همهی گزینهها :
مورد اول) در هنگام بروز جدایی زمانی بین گونههای قورباغه از یک سرده  ،لقاح بی شتر بین افراد یک گونه رخ میدهد .اما ممکن ا ست در
بین دو گونه مختلف رخ دهد .درصورت لقاح بین افراد دو گونه مختلف ،جداییهای پسزیگوتی مانع اختالط خزانههای ژنی میشود( .تایید گزینه)
مورد دوم) اگر لقاح بین گونههای مختلف قورباغه رخ دهد  ،ممکن است زادههایی تولید شوند اما این زادهها زیستا نیستند.
(رد گزینه)
مورد سوم) امکان ندارد بین گونههای مختلف وزغ درخت بلوط لقاح انجام شود( .رد گزینه)
مورد چهارم) امکان ندارد بین گونههای مختلف وزغ درخت بلوط لقاح رخ دهد و در نتیجه آن نمیتواند زادههای زیستا تولید شود.
(رد گزینه)
نوع سوال  :استداللی ،مفهومی ،دامدار

مبحث سوال  :انواع سدهای پیش زیگوتی ()405

3

m
o

سطح سوال  :سخت

گزینه 3

c
.
h

در مالنینی شدن صنعتی که در پروانههای شبپرواز فلفلی رخ داد ،در مناطقی که مرگومیر پروانهها کمتر است (جنگل بیرمنگام) ،انتخاب
طبیعی به بیان بیشتر ژن مالنین منجر میشود.
بررسی سایر گزینهها :

s
r

گزینه  )1گلسنگها در مناطق آلوده از بین میروند ،در هر دو جنگل بیرمنگام (آلوده) و جنگل دورست (پاک) تنوع پروانهها حفظ میشود.
گزینه  )2در مناطق جنگلی بیرمنگام برخالف دور ست ،چون آلوده ا ست و شرایط برای بقای پروانههای شب پرواز فلفلی تیره بهتر ا ست ،بیان ژن
مالنین بیشتر صورت میگیرد.

o
to

گزینه  )4در محیطهای دارای آلودگی بیشتر (جنگل بیرمنگام) ،پروانهی دارای رنگ تیره شانس بیشتری برای حفظ بقای خود دارد.
نکته مهم  :هر دو پروانه از یک گونه هستند.

4

گزینه 2

o
o

در هنگام درونآمیزی ،از افراد هتروزیگوت کاسته شده و به افراد خالص افزوده میشود .با کاهش افراد هتروزیگوت ،افراد غالب کاهش مییابند .و افراد
مغلوب افزایش مییابند .در هنگام بروز آمیزش ناهم سانپ سندانه ،افراد هتروزیگوت افزایش مییابند .با افزایش افراد هتروزیگوت ،فراوانی افراد مغلوب
کاهش مییابد.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1در هنگام آمیزش غیرتصادفی فراوانی آللها ثابت است.
گزینه  )3در هنگام آمیزش غیرتصادفی ،تنوع آللها ثابت است.

il m

گزینه  )4در هنگام آمیزش غیرتصادفی ،تعادل جمعیت برهم میخورد.

5

گزینه 1
بررسی همهی گزینهها :
گزینه الف) با گذشت مدت زمان کوتاهی از پراکنش اولیه ،تنوع فنوتیپی در جمعیت اسبها افزایش مییابد( .تایید گزینه)
گزینه ب) با گذشت مدت زمان کوتاهی از پراکنش اولیه ،فنوتیپی حذف نمیشود چون هر سه نوع فنوتیپ قابل مشاهده است( .رد گزینه)
گزینه ج) پس از مدت زمان طوالنی ،فنوتیپی که در میانه طیف قرار دارد انتخاب میشووود ،اگر پس از مدت کوتاهی در صووورت سوووال بود

جواب یک از فنوتیپهای آستانهای بود( .به نوک پیکان در شکل کتاب که اشاره به فنوتیپ منتخب دارد دقت کنید)(رد گزینه)
گزینه د) پس از مدت زمان طوالنی ،فنوتیپ حدوا سط انتخاب می شود که بی شترین فراوانی را دارد .دقت کنید انتخاب طبیعی که امروز در
جمعیت اسبها دیده میشود از نوع پایدارکننده است ،نه جهتدار(تایید گزینه)

2

t.me/limootorsh_free

:3

آزمونهای زیست لیموترش

دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

بررسی انواع انتخاب طبیعی
انتخاب در جهت افزایش

انتخابها

افزایش فراوانی

افزایش هموزیگوتها

شانس بقا

انتخاب پایدارکننده

+

-

+

انتخاب گسلنده

+

+

-

+

-

+

+

؟

؟

به فراوانی

گزینه 1

انتخاب وابسته

انتخاب متوازن کننده

ناخالص

انتخاب جهتدار

+

؟

؟

برتری افراد

انتخاب طبیعی

معموالً  +و اگهی -

؟

؟

m
o
6

هتروزیگوتها

c
.
h

s
r

با انقراض دسته جمعی پنجم ،شرایط تغییر کرد و پس از آن دیگر خزندگان نمیتوانستند بیشترین فراوانی را در بین مهرهداران خشکی داشته باشند.
بررسی سایر گزینهها :

o
to

گزینه  )2با ایجاد رابطه همیاری بین گیاهان و قارچها ،جنگلهای اولیه شووکل گرفتند .با شووکلگیری این جنگلها ،فراوانی جانوران سووطز زمین
افزایش یافت.

گزینه  )3مدتی پس از پیدایش نخستین مهرهداران که ماهیها بودند ،نخستین انقراض دستهجمعی رخ داد.

o
o

گزینه  )4خزندگان حدود  ۰5۳میلیون سال پیش در سطز زمین پدیدار شدند و  5۳میلیون سال بعد از پیدایش آنها یعنی حدود  ۰۳۳میلیون
سال پیش دوره خشکی وسیع بر سطز زمین حاکم شد .سومین انقراض دستهجمعی 245 ،میلیون سال پیش به وقوع پیوست .پس ممکن است ،پس
از شروع دوره خشکی وسیع ،سومین انقراض دستهجمعی رخ داده باشد.

7

گزینه 2

طبق نظریه المارک صفات کسبشده میتوانند از یک نسل به نسل بعد منتقل میشوند.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1طبق نظریه ترکیبی انتخاب طبیعی ،جهش در ژنها باعث بروز گوناگونی ژنی در جمعیت میشود.

il m

گزینه  )3طبق نظریه داروین و همعصرانش ،فرزندان همواره صفتی حدواسط والدین بروز میدهند.
گزینه  )4نظریه مالتوس درباره جمعیتهای انسانی صادق است .داروین اندیشه مالتوس را به سایر گونهها تعمیم داد.

8

گزینه 3

خب بازم حرف از خودلقاحی ،وقتی درصدی از افراد غالب کم شده ،همون درصدی هستش به افراد مغلوب اضافه شده است.

اگر  %81در  2نسل از افراد مغلوب اضافه شده ،از افراد ناخالص چند درصد کم شده است؟

هتروزیگوسها

هموزیگوسها

خب معلومه ،دوبرابرش یعنی  %33از اونها کم شده.

نسل P

%84

%22

اگر فراوانی افراد ناخالص اولیه رو  Xدر نظر بگیریم ،فراوانی که در طی دو نسل از کاسته شده

نسل F1

%28

%63

نسل F2

%12

%44

𝑋

𝑋

برابر است با + 2 :
←  X = 44%خب حاال با این یافته جدول را رسم میکنیم :
4

=  ۰63با ضرب کردن دو طرف در ۰X = ۰6 × 4 : 4

نسبت هموزیگوس نسل اول به هتروزیگوس نسل اول :

11 66
24

=

6
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گزینه 9

توالیهایی از مولکول ( DNAمولکول غیرپروتئینی) هم در یوکاریوتها و هم در پروکاریوتها میتوانند بر بیان ژن اثر بگذارند.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1در سلولهای یوکاریوتی برخالف پروکاریوتی امکان مشاهده بیان همزمان چند ژن وجود ندارد.
گزینه  )2در هر سلول یوکاریوتی یا پروکاریوتی ،راهانداز (توالی خاص تنظیمی) جایگاه اتصال آنزیم  RNAپلیمراز است.
گزینه  )3جایگاه آغاز رونویسی بخشی از ژن است و این در صورتی است که محصول ژن RNA ،است.

10

گزینه 4

با بررسی جدول به نمودار زیر میرسیم و جهش یافته نوع دو در آنزیم اول این مسیر ،جهش یافته نوع سه در آنزیم دوم این مسیر و جهش
یافته نوع یک در سومین آنزیم این مسیر اختالل پیدا میکند.
D → A → C → B
پس در صورتی که به محیط ک شت هر یک از آنها همه مواد ا ضافه شوند ،در محیط ک شت جهش یافته نوع  ۰ماده  Aتجمع پیدا خواهد
کرد.

m
o

بررسی سایر گزینهها :

گزینه  )1طبق نمودار روبهرو میبینیم که  Bمحصول نهایی  D ،ماده اولیه است.

c
.
h

گزینه  )2جهش یافته نوع سه در آنزیم دوم این مسیر اختالل پیدا میکند.
گزینه  )3با توجه به تکامل در مسوویرهای آنزیمی میدانیم که آنزیم موثر بر ماده  Cقدیمیترین آنزیم مسوویر واکنش اسووت و جدیدترین
آنزیم موثر بر ماده  Dاست.
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s
r

در مرحله ادامه و پایان پیوند بین  tRNAو پپتید شکسته میشود .در جایگاه  Aپیوند پپتیدی هرگز شکسته نمیشود.
بررسی سایر گزینهها :

o
to

گزینه  )1در مرحله ادامه در جایگاه  Aریبوزوم  ،مولکول آب تولید میشود .در مرحله ادامه در جایگاه  Pنیز پیوند هیدروژنی شکسته میشود (
نه اینکه پیوند تشکیل شود)

o
o

گزینه  )2در مرحله ادامه در جایگاه  ،Aپیوند هیدروژنی تشکیل می شود ولی در این مرحله ممکن است انواعی از tRNAها وارد شوند که یکی
ممکن است  tRNAناقل متیونین باشد.
گزینه  )3در مرحله آغاز ترجمه در جایگاه  Pپیوند هیدروژنی تشکیل میشود .در این مرحله هیچ کدون پایانی وارد ریبوزوم نشده است.

نوع سوال  :استداللی و مفهومی و تحلیلی ،دامدار

مبحث سوال  :ترجمه ()401

ترجمه

il m

سطح سوال  :نسبتا سخت

⃝  1طی فرآیند ترجمه ،توالی نوکلئوتیدی در  mRNAبه توالی آمینواسیدها در پروتئین ترجمه میشود.
⃝  2اندازه ،کار ،شکل و خاصیت هر پروتئین به توالی و تعداد و انواع آمینواسیدهای آن بستگی دارد.
⃝  ۰از بین  4گروه  RNAکه وجود دارد فقط  mRNAوارد ریبوزوم شده و ترجمه میشود .در ضمن  rRNAدر ساختار ریبوزم قرار داردtRNA .
نیز آمینواسید را به ریبوزم حمل میکند و وارد ریبوزم میشود .پس همهی RNAها در پروتئین سازی نقش دارند.
⃝  4فرایند ترجمه مانند سایر فرآیندهای سنتزی درون سلول نیازمند آنزیم(مثل )rRNAو انرژی( )ATPاست.
ترکیب  :فتوسنتز ،همانندسازی ،رونویسی ،ترجمه و  ...انرژی خواه هستند.
⃝  2فرآیند ترجمه را میتوان در سه مرحلهی آغاز ،ادامه و پایان بررسی کرد:
 -1مرحلهی آغاز

 -2مرحلهی ادامه

 -3مرحلهی پایان

 -1مرحلهی آغاز ترجمه
⃝  1در این مرحله به ترتیب اتفاقات زیر رخ میدهد :
 -aبخش کوچک ریبوزوم در مجاورت کدون آغاز به  mRNAمتصل میشود.
نکته  :در این حالت کدون آغاز ( )AUGدر جایگاه  Pو کدون بعدی در جایگاه  Aریبوزوم قرار دارد.
 tRNA -bآغازگر با کدون آغاز ( )AUGرابطهی مکملی برقرار میکند و در جایگاه  Pریبوزوم  7عدد پیوند هیدروژنی تشکیل میشود.
نکته  tRNA :آغازگر حامل آمینواسید متیونین بوده و توالی آنتیکدون آن  UACاست.
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دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

 cدر مرحلهی بعد بخش بزرگ ریبوزوم به بخش کوچک متصل میشود و ساختار ریبوزوم برای ترجمه کامل میگردد و جایگاه  Aآمادهی
پذیرش  tRNAبعدی است.
⃝  3در مرحلهی آغاز اتفاقات زیر رخ نمیدهد :
 tRNA -aحامل آمینواسید هیچگاه وارد جایگاه  Aریبوزوم نمیشود.
 -bپیوند پپتیدی تشکیل نمیشود.
 -cپیوند بین آمینواسید و توالی  CCAدر  tRNAشکسته نمیشود.
-dدر جایگاه  Aریبوزوم پیوند هیدروژنی تشکیل نمیشود.
 -eجابهجایی صورت نمیگیرد و ریبوزوم بر روی رشتهی  mRNAحرکت نمیکند.
⃝  4در مرحلهی آغاز ( UACآنتیکدون  )tRNAبه ( AUGکدون آغاز) متصل میشود و  6تا پیوند هیدروژنی در جایگاه  Pتشکیل میشود.
⃝  5در مرحلهی آغاز فقط یک  tRNAدر ریبوزوم حضور دارد.
نکته :هر قسمتی از  mRNAکه زودتر ساخته میشود ،زودتر نیز ترجمه میگردد.
تذکر  :نوکلئوتیدهای قبل از رمز آغاز ،رمز پایان و بعد از رمز پایان هیچگاه ترجمه نمیشوند .پس رونوشت جایگاه آغاز رونویسی و پایان رونویسی
هیچگاه ترجمه نمیشود.

m
o

 -2مرحلهی ادامه ترجمه

در این مرحله به ترتیب اتفاقات زیر رخ میدهد :

c
.
h

⃝  tRNA 1حامل دومین آمینواسید وارد جایگاه  Aریبوزوم میشود.
نکته  :در این حالت جایگاه  Aریبوزوم حداقل  6و حداکثر  1پیوند هیدروژنی تشکیل میشود.
⃝  2آمینواسید موجود در جایگاه  Pاز  tRNAجدا میشود.

s
r

نکته  :در جایگاه  ،Pپیوند بین آمینواسید و نوکلئوتید آدنیندار ( tRNAتوالی  )CCAشکسته میشود و یک مولکول آب مصرف میگردد.
⃝  ۰آمینواسیدی که از  tRNAموجود در جایگاه  Pجدا شده بود وارد جایگاه  Aریبوزوم شده و با آمینواسید در جایگاه  Aپیوند پپتیدی برقرار میکند.

o
to

نکته  :سنتز پیوند پپتیدی در جایگاه  ،Aتوسط  rRNAو همراه با مصرف ATPصورت میگیرد.
ترکیب  :تشکیل پیوند پپتیدی از نوع سنتز آبدهی است .پس در جایگاه  Aبه تعداد پیوند پپتیدی تشکیل یافته ،مولکول آب آزاد میشود.
⃝  tRNA 4موجود در جایگاه  Pدیگر آمینواسید ندارد پس باید جایگاه  Pریبوزوم را ترک کند .در این هنگام جابه جایی رخ میدهد.
در حین جابهجایی اتفاقات زیر رخ میدهد:

″حال تصور کنید اولین جابهجایی ریبوزوم است″.

 -aریبوزوم به اندازهی یک کدون(سه نوکلئوتید) طول  mRNAحرکت میکند.

نکته  :در این حالت کدون آغاز (اولین کدون) از جایگاه ( Pریبوزوم) خارج میشود.
نکته  :کدون موجود در جایگاه  Aوارد جایگاه  Pریبوزوم میشود.
نکته  :کدون جدید (سومین کدون ) وارد جایگاه  Pریبوزوم میشود.

o
o

il m

 tRNA -bموجود در جایگاه ( Pکه آمینواسید نداشت -اولین  ،)tRNAریبوزوم را ترک میکند.
 tRNA -cموجود در جایگاه ( Aدومین  )tRNAکه  2تا آمینواسید به آن متصل است وارد جایگاه  Pریبوزوم میشود.
 -dدر این حالت جایگاه  Aریبوزوم که در آن سومین کدون قرار دارد ،خالی بوده و آماده ی پذیرش tRNAحامل آمینواسید سوم است.
نکته  :تا االن به جایگاه  Aسومین کدون و به جایگاه  Pدومین کدون وارد شده است.
نکته  :تا االن به هرکدام از جایگاههای ریبوزوم ( Aیا  2 )Pتا کدون وارد شده است.
⃝  5با ورود  tRNAحامل آمینواسید بعدی به جایگاه  ،Aچرخه فوق تکرار میشود.
چندتا نکته :

 -aدر مرحلهی ادامه ترجمه همهی tRNAهای ورودی به ریبوزوم ،ابتدا وارد جایگاه  Aو سپس  Pمیشوند .و در نهایت از جایگاه  Pخارج میشوند.
تذکر  :در مرحلهی آغاز ترجمه  tRNAآغازگر مستقیماً وارد جایگاه  Pشده و در مرحله ادامه در حین اولین جابهجایی از جایگاه  Pخارج میشود.
 -bبعد از تشکیل آخرین پیوند پپتیدی ،آخرین جابهجایی صورت میگیرد و  tRNAحامل رشتهی پلیپپتیدی وارد جایگاه  Pو کدون پایان وارد جایگاه A
ریبوزوم میشود و فرآیند ترجمه وارد مرحله ی پایان ترجمه میشود.
 -cفرض کنید کدون  AUGدر مرحله ادامه وارد جایگاه  Aریبوزوم شود .در این حالت  tRNAحامل متیونین(با آنتیکدون  )UACوارد جایگاه  Aریبوزوم
میشود .دقت کنید به این  tRNAدیگر  tRNAآغازگر نمیگویند .حال بعد از تشکیل پیوند پپتیدی و وقوع جابهجایی؛ tRNAی مذکور وارد جایگاه  Pدر
ریبوزوم میشود.
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 -dدر مرحلهی ادامهی ترجمهtRNA ،ی موجود در جایگاه  Aیا  Pمیتواند به بیش از یک آمینواسید اتصال یافته باشد.
 -eدر مرحلهی ادامهی ترجمه tRNA ،موجود در جایگاه  Aحداقل یک آمینواسید دارد( .هنگامی که تازه وارد جایگاه  Aشده است).
 -fدر مرحلهی ادامه ترجمه tRNA ،موجود در جایگاه  Pیا اصالً آمینواسید ندارد(که باید ریبوزوم را ترک کند) یا بیش از یک آمینواسید به آن
متصل شده است.
 -gدر مرحلهی ادامه ترجمه ،هیچگاه  tRNAایی که فقط یک آمینواسید دارد وارد جایگاه  Pنمیشود.
 -hهمهی اتفاقاتی که در حین مرحلهی ادامهی ترجمه در جایگاه  Pریبوزوم رخ میدهد:
 -1شکستن پیوند بین آمینواسید(یا رشتهی پلیپپتیدی) نوکلئوتید آدنیندار در tRNA
 -2مصرف آب همراه با شکستن پیوند مذکور
 -۰شکستن پیوند هیدروژنی بین کدون و آنتیکدون (ضدکدون)
 -4خروج همهی tRNAهایی که بدون آمینواسید هستند.
 -5خروج کدونهایی که رمز آنها به آمینواسید در رشتهی پلیپپتیدی ترجمه شده است.
 -iهمهی اتفاقاتی که در حین مرحلهی ادامهی ترجمه در جایگاه  Aریبوزوم رخ میدهد:
 -1تشکیل پیوند هیدروژنی بین آنتیکدون (tRNAی جدیدالورود) و کدون.
 -2تشکیل پیوند پپتیدی بین رشتهی پلیپپتیدی و آمینواسید tRNAی جدیدالورود.
 -۰آزاد شدن مولکول آب به دلیل تشکیل پیوند پپتیدی.
 -4ورود همهی tRNAهای جدید در حین مرحله ادامهی ترجمه.
 -5ورود کدون جدید که هنوز رمز آن به آمینواسید ترجمه نشده است.

m
o

c
.
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 -jهمیشه آمینواسید ابتدایی رشتهی پلیپپتیدی آمینواسید متیونین است .اگر گفتید چرا؟!

 -3مرحلهی پایان ترجمه

در این مرحله به ترتیب اتفاقات زیر رخ میدهد :

s
r

⃝  1یکی از کدونهای پایان ( UAG ،UAAو  )UGAوارد جایگاه  Aریبوزوم میشود.
⃝  2عامل پایان ترجمه وارد جایگاه  Aریبوزوم میشود.

o
to

⃝  ۰یک آنزیم پیوند بین آخرین tRNAی موجود در جایگاه  Pرا با پلیپپتید هیدرولیز میکند و پلیپپتید تازه ساخته شده رها میشود.
نکته  :آنزیم مذکور بین پلیپپتید و نوکلئوتید آدنین دار در توالی (CCAدر  )tRNAرا میشکند.
⃝  mRNA 4و دوبخش کوچک و بزرگ ریبوزوم ازهم جدا میشوند.
چندتا نکته :

o
o

 -aبرای کدونهای پایان ضد رمز (آنتیکدون) وجود ندارد پس در جاندارن آنتیکدونهای  AUC ،AUUو  ACUوجود ندارد.
تذکر  AUC ،AUU :و  ACUمیتواند به عنوان کدون(نه آنتیکدون) در  mRNAحضور داشته باشند.

il m

 -bآخرین کدون که وارد جایگاه  Aمیشود حتماً ،کدون پایان است.
 -cآخرین کدون که وارد جایگاه  Pمیشود ،همان کدونی است که طی آخرین جابهجایی از جایگاه  Aوارد جایگاه  Pشده است .و آخرین tRNA
به آن اتصال یافته است.
 -dدر مرحلهی آغاز ،کدون آغاز و  tRNAآغازگر فقط وارد جایگاه  Pمیشوند .در مرحلهی پایان ،کدون پایان فقط وارد جایگاه  Aمیشود.
در مرحلهی ادامهی ترجمه همهی کدونها و tRNAهای آنها ابتدا وارد جایگاه  Aو سپس جایگاه  Pمیشوند.
تذکر :عامل پایان ترجمه (که از جنس پروتئین است) ،هیچگاه نمیتواند پیوند بین رشتهی پلیپپتیدی و آخرین  tRNAرا بشکند.
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در آزمایشهای بیدل و تیتوم که بر روی قارچ نورو سپوراکرا سا صورت رفت ،قارچها تحت تاثیر ا شعهی  Xقرار گرفتند که در این بین گروهی
دچار جهش شدند ،بیدل و تیتوم قارچ ها را در محیط کشت کامل قرار دادند تا تکثیر شوند ( .قارچ نوروسپوراکراسا از نوع اسکومیست است و
هاگ آن طی تقسیم میوز و میتوز تولید میشوئ به عبارتی  4هاگ حاصل از یک میوز و  4میتوز )
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1هاگ هایی که دچار جهش شده بودند ،در محیط کشت حداقل توانایی رشد نداشتند و باید در محیط کشت غنی شدهیا کامل قرار
میگرفتند تا رشد کنند.
گزینه  )3در محیط کشت غنی شده  :برخی از هاگهای جهش یافته و بسیاری از هاگهایی بدون جهش توانایی رشد دارند ،فقط هاگهایی
که دچار جهش شده بودند در یکی از آنزیمهای مسیر تولید آرژنین دچار اختالل هستند.
گزینه  )4هاگهایی که در یکی از آنزیمهای مسیر ت ولید آرژنین دچار اختالل هستند ،توانایی سنتز آرژنین را ندارند.
بسته به اینکه ژن کدام آنزیم دچار جهش شده ،افزودن ارنیتین و سیترولین و آرژنین سبب رشد هاگ جهش یافته میشود.
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کپک نوروسپوراکراسا
⃝  1جانداری یوکاریوت و هاپلوئید میباشد و جز قارچهاست.
⃝  2هتروتروف بوده و توانایی فتوسنتز ندارد پس چرخه کالوین ،آنزیم روبیسکو ،تیالکوئید و کلروپالست ندارد.
⃝  ۰توانایی تثبیت  CO2و تبدیل آن به قند (مثل گلوکز یا ساکارز) ندارد.
⃝  4گوارش آن برون سلولی بوده و دارای دیوارهی کیتینی است و پلیساکارید ذخیرهای آن گلیکوژن (واحدهای سازندهی آن گلوکز) است.
⃝  5جز آسکومیستها بوده و دارای تولید مثل جنسی و غیرجنسی (میتوز ) میباشد.
⃝  6در طی تولیدمثل جنسی ،ابتدا میوز کرده و چهار هسته هاپلوئید ایجاد میکند .هر هسته یک میتوز کرده و در نهایت در هر آسک
(هاگدان) 8هاگ هاپلوئید ایجاد میشود.
نکته  :کپک نوروسپورا جز قارچهای پرسلولی بوده و نخینه دارد.
⃝  6چون هاپلوئید است  ،در هر هسته فقط یک مجموعه کروموزوم دارد پس برای هر صفت در هر هسته فقط یک آلل دارد .بنابراین حتی صفات
مغلوب نیز در آن بروز میکند.
نتیجه  :در جانداران هاپلوئید (مثل کپک نوروسپورا) ،جهش مغلوب سریعتر از جانداران دیپلوئیدی بروز میکند .این موضوع و نکتهی پایین،

m
o

باعث شد بیدل وتیتوم از کپک نوروسپورا برای آزمایشات خود استفاده کنند.
نکته  :کپک نوروسپورا در مدت زمان کوتاهی تعداد فراوانی هاگ تولید میکنند.
⃝  4کپک نوروسپوراکراسا برای زندگی به موارد زیر نیاز دارد:

c
.
h

 -aمحلول رقیقی از انواع نمکها(امالح)

 -bکمی شکر(ساکارز)

 - cویتامین بیوتین

ترکیب  :ساکارز از یک مولکول گلوکز و فروکتوز ساخته شده است.
نکته  :کپک نوروسپورا میتواند ساکارز (دی ساکارید) را به گلوکز و فروکتوز تبدیل کند چون آنزیم آن را دارد.

s
r

نکته  :کپک نوروسپورا نمیتواند موارد  c ،b ،aرا بسازد و آنزیم تولید کنندهی آنها را ندارد.
نکته  :نوروسپورا میتواند همهی آمینو اسیدها و بیشتر مواد آلی مورد نیاز خود را بسازد.

o
to

⃝  1در محل زندگی کپک نوروسپوراکراسا مونومر مواد آلی یافت میشود چون کپک نوروسپوراکراسا گوارش برون سلولی دارد و آنزیمهای
گوارشی خود را به محیط میریزد و در محیط مواد آلی به واحد سازندهی خود تبدیل میشوند و سپس توسط کپک جذب میگردد.
⃝ 1۳کپک نوروسپورا چون یوکاریوت است پس دارای هسته ،اندامک ،چرخه سلولی ،ژنوم خطی و حلقوی ،ریبوزوم کوچک و بزرگ ،سه نوع آنزیم
رونویسی کننده ،عوامل رونویسی ،توالی افزاینده ،اگزون و اینترون میباشد.

o
o

نکته  :کپک نوروسپوراکراسا هاگهای جنسی خود را طی میوز و میتوز ایجاد میکند .در هر آسک یک میوز و  4میتوز صورت میگیرد.
در طی تولید مثل جنسی تنوع افزایش مییابد.
نکته  :در هیچکدام از محیطهای کشت ،آنزیم اضافه نمیکنیم.

il m

نکته  :فقط بعضی از هاگهای پرتو دیده قادر به رویش در محیط حداقل نیستند؛ بلکه در محیطهای غنی شده میرویند.

نکته  :با توجه به همان شکل می توان فهمید که کپک نورسپورای سالم توانایی تولید تیامین (ویتامین  ،)B1ریبوفالوین ،نیاسین،
آرژینین(نوعی آمینواسید) ،اسیدفولیک ،نوکلئیک اسید ،اینوزیتول ،کولین-p ،آمینو بنزوئیک اسید و پیریدوکسین دارد.
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گزینه 3

در بیماری آلکاپتونوریا افراد مبتال به نقص ژنتیکی هستند که ادرار در مجاورت هوا سیاه می شود ،هموجنتیسیک اسید در افراد بیمار وارد خون
شده و از طریق کلیهها از طریق ادرار دفع میشود ولی در افراد سالم هرگز هموجنتیسیک اسید در خون دیده نمیشود.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1در افراد سالم و بیمار ژن آنزیم تولیدکننده هموجنتیسیک اسید ،در سلول بیان میشود.
گزینه  )2آنزیم تجزیه کننده هموجنتیسیک اسید ،همواره درون سلول حضور دارد البته توجه کنید در افراد بیمار این آنزیم ساخته نمیشود.
گزینه  )4بیماری آلکاپتونوریا ،نوعی بیماری اتوزوم مغلوب است ،اگر فرد بیمار باشد قطعا الل بیمار را به فرزندان منتقل کند و اگر فرد سالم ولی
ناخالص باشد نیز میتواند آلل بیماری را به فرزندان منتقل کند.

نوع سوال  :استداللی و خط به خط و مفهومی

مبحث سوال  :آلکاپتونوریا ()401

سطح سوال  :متوسط
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بیماری آلکاپتونوریا
⃝  1نوعی بیماری ارثی است .پس علت آن نوعی جهش ژنی است.
نکته  :این بیماری میتواند از نسلی به نسل دیگر انتقال یابد.
⃝  2در افراد مبتال به این بیماری آنزیم تجزیه کنندهی(نه تولید کننده) هموجنتسیک اسید تولید نمیشود.
نکته :هم در انسان سالم و هم در انسان مبتال به آلکاپتونوریا ،هموجنتسیک اسید تولید میشود(.هردو واجد آنزیم تولیدکنندهی هموجنتسیک
اسید هستند).
نکته :در انسان سالم برخالف انسان مبتال به آلکاپتونوریا ،هموجنتسیک اسید تجزیه شده و محصوالت حاصل از تجزیه آن در ادرار یافت میشود(.نه
خود هموجنتسیک اسید)
نکته  :در فرد مبتال به این بیماری و فرد سالم مقدار تولید هموجنتسیک اسید تغییر نمیکند .اینجوری نیست که در افراد مبتال به آلکاپتونوریا تولید
این اسید افزایش یابد.
⃝  ۰ادرار افراد مبتال به آلکاپتونوریا در مجاورت هوا سیاه می شود .زیرا در آن هموجنتسیک اسید وجود دارد(برخالف انسان سالم).
نکته  :ادرار افراد مبتال به آلکاپتونوریا ،در مثانه و در درون بدن فرد ،سیاه نمیشود .وقتی که در مجاورت هوا قرار گرفت این اسید با اکسیژن ترکیب
شده و ادرار را سیاه رنگ میکند.

m
o

ترکیب :در افراد مبتال به آلکاپتونوریا ،چون هموجنتسیک اسید تجزیه نمیشود پس فعالیت کلیه در ترشز یون هیدروژن ) (H⁺و باز جذب بیکربنات
افزایش مییابد تا  PHبدن  6/4باقی بماند.

c
.
h

تذکر  :در ادرار هیچ فردی (چه سالم چه مبتال به آلکاپتونوریا) ،آنزیم تجزیه کنندهی هموجنتسیک اسید وجود ندارد.
⃝  4در افراد مبتال به آلکاپتونوریا ،هم نقص ژنی(جهش و بیماری آلکاپتونوریا) و هم نقص آنزیمی (آنزیم تجزیه کننده هموجنتسیک اسید) وجود دارد.
نکته  :آرچیبلد گرو ،اولین کسی بود که بین نقص ژنی (بیماری آلکاپتونوریا) و یک نقص آنزیمی (آنزیم تجزیه کننده هموجنتسیک اسید ) رابطه برقرار

s
r

کرد و به این ترتیب اندیشه های اولیه ی نظریه ای که بیان میدارد « هر ژن مسئول ساختن یک آنزیم است» شکل گرفت.
تذکر :آرچیبلد گرو نظریهی « هرژن مسئول ساختن یک آنزیم است» یا « یک ژن  -یک آنزیم» را نداد.
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o
to

پس از خروج  tRNAآغازگر از جایگاه  ،Pریبوزوم اولین جابهجایی خود را انجام میدهد.
بررسی سایر گزینهها :

o
o

گزینه  )2ورود اولین  tRNAبه جایگاه  ،Aباعث شروع مرحله ادامه ترجمه میشود و ارتباطی با تکمیل ساختار ریبوزوم ندارد.
گزینه  )3قبل از ورود عامل پایان ترجمه به ریبوزوم ،آخرین  tRNAدر جایگاه  Aترجمه میشود.

گزینه  )4پس از خروج آخرین  tRNAاز جایگاه  mRNA ،Pاز زیر واحد کوچک ریبوزوم جدا میشود.

15

گزینه 2

il m

هرگاه اپراتور توسط پروتئین مهارکننده یا تنظیمکننده اشغال شود ،آنزیم RNAپلیمراز نمیتواند به راهانداز متصل شود و رونویسی از ژنهای
ساختاری اپران لک را آغاز کند .در واقع آنزیم  RNAپلیمراز نمیتواند مراحل رونویسی را طی کند .رونویسی از جایگاه آغاز رونویسی ژن اول
در اپران لک پس از برداشته شدن مانع (پروتئین مهارکننده) صورت میگیرد.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1پس از اتصال عامل تنظیم کننده یعنی آلوالکتوز (دگرشکل الکتوز) به پروتئین تنظیم کننده یا پروتئین مهار کننده در شکل فضایی
پروتئین مهارکننده تغییراتی ایجاد می شووود و این پروتئین دیگر توانایی اتصووال به اپراتور را ندارد و سوود راه آنزیم  RNAپلیمراز برداشووته
میشود و پس از آن RNAپلیمراز از سه ژن اپرانلک رونویسی میکند و غلظت هر سه آنزیم اپرانلک هماهنگ افزایش مییابد.
گزینه  )3دقت کنید که همواره درون سلول ا شری شیا کالی غلظت هر سه آنزیم مربوط به اپرانلک اندک ا ست .یعنی در واقع قبل از شروع و
باز شدن دو رشتهی الگو و غیرالگوی  DNAما این سه آنزیم را داریم و در هنگام رونویسی نیز با هم غلظت این سه آنزیم اندک است و پس از
رونویسی و ترجمهی رشتهی پلیپپتیدی غلظت این سه آنزیم هماهنگ افزایش پیدا میکند درواقع شما باید بدانید که این طور نی ست که پس
از رونویسوووی و ترجمه از ژنهای اپران لک تازه آنزیمها سووواخته میشووووند ،خیر آنزیم ها از قبل وجود دارند اما به مقدار اندک و غلظت آنها
هماهنگ افزایش مییابد.
گزینه  )4دقت کنید که بخش تنظیمکننده در اپران لک ،شامل اپراتور و راهانداز ا ست ،این دو هرگز به آلوالکتوز مت صل نمی شوند .دقت کنید
که آلوالکتوز (عامل تنظیمی) به پروتئین مهارکننده متصل میشود.
نوع سوال  :استداللی و مفهومی و خط به خط ،دامدار مبحث سوال  :اپران لک ()401

سطح سوال  :نسبتا سخت

8
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گزینه 3

تولید ن سخههایی متعدد از  DNAخارجی در مرحله کلون کردن صورت میگیرد ،مرحله بعد غربال کردن ا ست ،توجه دا شته با شید که در مرحله
از غربال کردن ا ست ،ابتدا ژن مقاومت به آنتی بیوتیک که در پالزمید باکتریهایی که  DNAخارجی را جذب کردهاند بیان می شود این به معنی
تنظیم بیان ژن منجر به روشن شدن ژن خاصی در ساختار پالزمید میشود ،است.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1رونویسی از ژن مقاومت به آنتیبیوتیک از مرحله غربال کردن رخ میدهد ،مرحله بعد از آن استخراج ژن است ،درحالی که در مرحله
تولید  DNAنوترکیب ،با فعالیت آنزیم لیگاز DNA ،خارجی با وکتور ترکیب میشود.
گزینه  )2تولید نسخههایی متعدد از  DNAخارجی در مرحله کلون کردن صورت میگیرد ،در این مرحله سلول میزبان  DNAبیگانه را خارجِ
ناحیه نوکلوئیدی ،تکثیر میکند.
گزینه  )4رونویسی از ژن مقاومت به آنتیبیوتیک از مرحله غربال کردن رخ میدهد ،در مرحله قبل از آن یعنی کلون کردن ،فعالیت آنزیم
DNAپلیمراز در نقطه آغاز همانندسازی صورت میگیرد.

m
o

غربال کردن

نکته  :منظور از غربال کردن ،جدا کردن باکتریهای دارای  DNAنوترکیب از باکتریهای بدون  DNAنوترکیب است.

c
.
h

یادآوری  :در  DNAنوترکیب ژن مقاومت به آنتی بیوتیک خاص وجود دارد .برای مثال در  DNAنوترکیب که دارای ژن انسوووولین اسوووت ،ژن مقاومت به
تتراسایکلین وجود دارد.

 -1در این مرحله به محیط کشت نوع خاصی از آنتی بیوتیک که ژن رمزکنندهی آن در  DNAنوترکیب وجود دارد ،اضافه میکنیم.

s
r

نکته  :در  DNAنوترکیب دارای ژن انسولین ،ژن مقاومت نسبت به تتراسایکلین وجود دارد.
 -2پس از اضوافه کردن تتراسوایکلین به محیط کشوت ،باکتریهایی که  DNAنوترکیب را ندارند ،میمیرند .و باکتریهایی که  DNAنوترکیب (که دارای ژن
انسولین است) دارند ،زنده میمانند.

o
to

مفهوم  :پس از اضافه کردن تتراسایکلین به محیط کشت مذکورRNA ،پلیمراز پروکاریوتی به راه انداز وصل شده و از روی ژن مقاومت به تتراسایکلین شروع
به رونویسووی میکند و  mRNAایجاد میشووود mRNA .مذکور وارد ریبوزوم باکتری (کوچک با سوواختار سوواده) شووده و از روی آن پروتئین مقاومت به

o
o

تتراسایکلین ساخته می شود .این پروتئین باعث جلوگیری از مرگ باکتری در برابر تتراسایکلین میگردد.

ترکیب  :آنتی بیوتیکها با فرایندهای سلولی تداخل دارند مثالً اریترومای سین دارویی ا ست که خا صیت آنتی بیوتیک دارد .این دارو از پروتئین سازی
در سلولهای باکتری جلوگیری میکند.

il m

نکته  :در مرحلهی غربال کردن ،آنزیم RNAپلیمراز پروکاریوتی و ریبوزوم باکتری فعالیت میکنند و ژن مقاومت به نوع خاصی از آنتی بیوتیک روشن میشود.
نکته :در بخش تنظیمی ژن مقاوم به تتراسایکلین (و سایر آنتی بیوتیکها) اپراتور وجود دارد که بیان ژن مذکور را کنترل میکند.
تذکر :در این مرحله از مهندسی ژنتیک ،پروتئین مهار کننده ی (تنظیم کننده) ژن مقاومت به آنتی بیوتیک ،از اپراتور جدا شده و ژن مذکور بیان میشود.
نکته :وجود ژن مقاوم به آنتی بیوتیک در باکتریها سبب افزایش شانس بقای آنها در طول حیات شده است.

تذکر :هر ژن مقاومت به آنتی بیوتیک ،باکتری را نسوووبت به یک آنتی بیوتیک خاص ،مقاومت میکند .محمد شووواکری برای مثال یک ژن باکتری را در برابر
تتراسووایکلین و ژن دیگر در برابر آنتی بیوتیک دیگر (مثالً اریترومایسووین) مقاوم میکند .اینجوری نی ست که یک ژن خاص ،باکتری را در برابر همهی
آنتی بیوتیکها مقاوم کند.
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معمولترین وکتور ها در مهندسووی ژنتیک ،پالزمیدها و باکتریوفاژها هسووتند ،همگی این وکتورها برای کلون شوودن نیازمند آنزیمهای دسووتگاه
همانندسازی میزبان یعنی  DNAپلیمراز و هلیکاز هستند.
گزینه  )2پالزمیدها مستقل از  DNAمیزبان همانندسازی میکنند ،در ارتباط با باکتریوفاژها دو روش نوع همانندسازی وجود دارد که مربوط
چرخههای ویروس می شود ،اگر چرخه از نوع لیتیک با شد همانند سازی م ستقل از همانند سازی  DNAا صلی سلول میزبان ا ست ولی اگر
لیزوژنی باشد ،همانندسازی  DNAبا همانندسازی  DNAسلول میزبان کامال هم زمان صورت میگیرد.
گزینه  )3پالزمیدها دارای اپران ژن مقاومت به آنتی بیوتیک هستند.
گزینه  )4وکتورها معموال یک جایگاه تشخیص برای آنزیم محدودکننده دارند ولی برخی پالزمیدها مثل پالزمید  Tiدارای دو جایگاه تشخص
میباشند.

t.me/limootorsh_free
ویژه آزمون مرحلــه  21دی قلم چی
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آزمونهای زیست لیموترش

گزینه 3

از بین موارد گفته شده در صورت سوال -1 ،تکثیر به روش جوانهزدن
 -2حضور آمینواسید در ساختار خود
 -۰ساختار مشابه غشای سلولی در بین همه کواسرواتها و میکروسفرها
(ریزکیسه پپتیدی) مشترک است.
برخی از میکروسفرها که دارای مولکولهای خودهمانندساز یعنی  RNAهستند
میتوانند انتقال صفات به نسل بعد را انجام دهند.
مولکول  RNAو میکروسفرو ساختارهای سلول ماند در بدو حیات،
کسب انرژی از مواد آلی ویژه را انجام میدادند.
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گزینه 3

m
o

در نازیستایی دورگه ،زیگوت در مراحل اولیه تقسیمات خود یا پس از مدتی بعد از تولد از بین میرود ،نوزادی که از بین
میرود قطعا حاصل از تکثیر ژنهای والدین است که زیگوت در هر بار تقسیم میتوز خود سبب تکثیر این ژنها میشود.
بررسی سایر گزینهها :

c
.
h

گزینه  )1زمانی که زمان تولیدمثل دو گونه مختلف هم پوشووانی احتمال لقاح وجود دارد ،هرچند عوامل و سوودهای پیش زیگوتی مانع میشوووند ولی
حاال یکی قصووور در رفت ،سووودهای پس زیگوتی به طور حتم از این اختالط ژنتیکی جلوگیری میکنند و هرگز اجازه نخواهند داد انتقال ژنهای
خزانهی ژنی دو گونه مختلف به روندی پایدار تبدیل شود.

s
r

گزینه  )2در نازایی دورگه و ناپایداری دودمانه دورگه ،زادهی دورگه به سوون بلوغ میرسوود و حتی خوش و خرم تا آخر عمرش هم زندگی میکند،
زادهی نازا نمیتواند به طور مسوووتقیم تضووومین بقای ژنهایش را انجام دهد ولی زادههای نسووول اول در ناپایداری دودمانه دورگه ،میتوانند به طور
مستقیم تصمین بقای ژنهای خود را انجام دهند.

o
to

گزینه  )4در انواع سدهای پس زیگوتی ،زیگوت میتواند پس از لقاح گامتهای دو گونه زنده بماند ،در این بین زادهی دورگه حاصل از ناپایداری
دودمانه دو رگه توانایی تولید گامت را دارد.
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گزینه 4

o
o

در هر دو نوع گونهزایی برای تکمیل مراحل گونه زایی باید سازوکار جداکننده گونهها سبب جدایی خزانهی ژنی دو جمعیت شوند.
بررسی سایر گزینهها :

il m

گزینه  )1در گونهزایی دگر میهنی ،انتخاب طبیعی میتواند در طی نسووول های متوالی سوووبب افزایش واگرایی بین دو جمعیت گردد ( .توجه کنید
گونهزایی هممیهنی در طی نسل رخ میدهد و فرصت برای تاثیر انتخاب طبیعی وجود ندارد).
گزینه  )2در گونهزایی
هم میهنی جدایی
تولیدمثلی و گونهزایی
در طی یک نسل روی
میدهد ولی در گونهزایی
دگر میهنی جدایی
تولیدمثلی و گونهزایی
در طی چندین نسل رخ
میدهد.
گزینه  )3در گونهزایی
دگر میهنی یکی از
عوامل تغیر دهنده
گونهها یعنی شارش کند
یا متوقف میگردد.
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