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سواالت اشکال :
شکل 1.4 : با تقسیم بندی طول سلول پروکاریوتی به قطعاتی به طول 
چوبه مقیاس . در می یابیم ، اندازه این سلول ، حدودا 1.4  برابر چوبه 
مقیاس است. با توجه به اینکه هر چوبه مقیاس هم ارز 1 میکرومتر  
است.  طول سلول پروکاریوتی 1.4 میکرومتر خواهد بود.  همچنین 
در ادامه نیز با تقسیم بندی طول سلول یوکاریوتی به قطعاتی به طول 
چوبه مقیاس . در می یابیم سلول یوکاریوتی نیز به اندازه 8.2 برابر 

چوبه مقیاس است.  درنتیجه طول آن 8.2 میکرومتر خواهد بود.
شکل 1.10 پاسخ به انسولین در مثال مذکور ، افزایش جذب گلوکز 
توسط سلول ها و ذخیره سازی گلوکز درون سلول های کبدی است.

عامل محرک ترشح انسولین ، سطح باالی گلوکز خون است و زمانی 

کاهش  تحریک  این  بیاید.  افزایش  ها  توسط سلول  گلوکز  که جذب 
پیدا می کند.

شکل 1.18 هنگامی که رنگ خاک به تدریج به سمت نقره ای روشن 
، توسط  دارند  با خاک  ای  تر میرود.  سوسک هایی که رنگ مشابه 
پرندگان شناسایی نمیشوند و درنتیجه خورده نخواهند شد . به طور 
مثال هنگامی که خاک ، رنگ بینابینی به خود میگیرد . قطعا برای 
پرندگان مشاهده کردن و خوردن سوسک های به مراتب تیره  تر و 
روشن تر ، آسان تر خواهند بود. )اکثر یا همة سوسک های روشن تر 
خورده خواهند شد . ولی سوسک های روشِن باقی ماندة جدید ، دچار 
افزایش فراوانی در جمعیت نسل جدید می شوند.( بدین ترتیب در طی 
زمان ، جمعیت به سبب روشن تر شدن خاک ، سمت روشن تر شدن 

رنگ پوست سوسک ها می رود.

 حالت 5 : تغییرات محیطی بر بقای موجودات دارای صفات متفاوت 
اثر می گذارد.

بررسی مفهوم 1.1:
1-مثال ها : یک مولکول متشکل از اتم است که به با یکدیگر پیوند 

داده اند. همه اندامک ها تشکیل شده از چینش با منظم مولکول ها 
کلروپالست  نام  به  هایی  اندامک  دارای  فتوسنتزی  گیاهان   . هستند 
هستند.  یک بافت متشکل از سلول های مشابه هم می باشد. اندام 
)فرضا قلب( ساخته شده از چندین نوع بافت متفاوت است. یک جاندار 
و  برگ  از  اعم  متفاوت  اندام  دارای چندین  گیاه  مانند یک  پرسلولی 
ریشه است. جمعیت ، مجموعه ای از جانداران یک گونه است. جامعه 
، تجمعی از جمعیت هایی از گونه های متفاوت است که مقیم در یک 
اجتماعات  از  است  متشکل  اکوسیستم  یک  هستند.  مکانی  موقعیت 
زیستی همراه با عوامل غیرزنده  که برای حیات ضروری هستند. مانند 
هوا ، خاک و  آب . بیوسفر نیز ، متشکل از همة اکوسیستم های موجود 

در کره زمین است.
2-الف( صفات نوپدید ، موجب افزایش موفقیت موجود زنده در سازمان 
یابی زیستی می شود که نشان دهنده این است که  ساختار و عملکرد 
با هم در ارتباط هستند. ب(پروسه حیات ، متشکل از بیان کردن  ژن 

ها و تغییر کردن الگوی بیان ژن است . ج(حیات نیازمند انتقال و تغییر 
شکل یافتن انرژی و ماده است.

در  انسان  قلب  توانایی   : نوظهور(  )صفات  یابی  سازمان   : ها  3-مثال 
پمپ کردن خون نیازمند یک قلب سالم است و امکان ندارد که بافت 
ها یا سلول های قلب به تنهایی بتوانند عملکرد الزم را داشته باشند.  
سازمان یابی )ساختار و عملکرد( :دندان های قوی و بُرنده گرگ مناسب 
برای غافلگیر کردن یکباره و تکه تکه کردن طعمه است. اطالعات : 
رنگ چشم انسان توسط ترکیب ژن هایی که توسط والدینش به ارث 

میرسد تعیین میشود. انرژی و ماده :یک گیاه ، بطور مثال علف ،انرژی 
خورشیدی را جذب میکند و آن را تبدیل به انرژی درون مولکول ها 
میتوانند بخش  میشود.جانوران   عنوان سوخت ذخیره  به  که  میکند 
هایی از گیاهان را بخورند و از غذا به عنوان منبع انرژی برای فعالیت 
هایشان استفاده کنند . میانکنش ها)مولکول ها( : هنگامی که معده 
شما پر می شود به مغز سیگنالی میدهد تا اشتهای شما را کاهش دهد.  
میانکنش ها)اکوسیستم ها( : یک موش با خوردن دانه خشک یا علف 
به عنوان غذا.  مقداری از آن را )به شکل مدفوع یا ادرار( دفع میکند. 
ساخت و ساز یک النه، محیط فیزیکی را بازآرایی می کند و ممکن 
است تخریب اکوسیستم را تسریع کند برخی از اندام های آن موش 

همچنین ممکن است به عنوان غذا برای یک شکارچی عمل کند.
بررسی مفهوم 1.2:

طبیعی  انتخاب  توسط  جمعیت  یک  در  طبیعی  وراثتی  1-تنوع 
تر  مناسب  صفات  دارای  افراد  که  دلیل  این  به  شود  می  »ویرایش« 

بخش اول: بیوشیمی
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برای محیط زنده میمانند و با موفقیت بیشتری نسبت به دیگران تولید 
مثل می کنند و این ویژگی ها را به نسل بعدی منتقل می کنند. این 
روند با گذر زمان ادامه می یابد و  افراد شایسته تر فراوانی بیشتری در 
جمعیت پیدا میکنند .درحالی که افرادی غیرشایسته ، نادر تر میشوند.

این درواقع یک نوع »ویرایش« جمعیت است.
2-در اینجا یک توجیه  محتمل آورده شده است : نیای مشترک گونه 
جزیره  یک  در   )green warbler finch( سبز  بیدی  فنچ سسک 
زندگی  میشدند  یافت  وفور  به  غذایی  منبع  عنوان  به  حشرات  که  
اندازه در  ، تنوع شکلی و  نیایی  افراد جمعیت  میکرده است. در بین 
منقار وجود داشته است. افرادی که دارای منقار های باریک و تیز بوده 
اند ، موفقیت بیشتری در شکار کردن و برداشتن حشرات به عنوان 
غذا داشته اند. خوب تغذیه شدن ، امکان زادآوری بیشتری برای این 
فنچ ها نسبت به فنچ هایی که دارای نوک پهن و کوتاه هستند ایجاد 
کرده است. در نسل های بعدی ، تعداد افراد دارای منقار باریک و تیز 

بیشتر از پیش خواهد بود )چرا که اطالعات وراثتی از نسلی به نسل 
بعد منتقل می شود. اگرچه که داروین این را نمی دانست( در هر نسل 
زاده های منقار باریک ، بهترین و شایسته ترین افراد جهت خوردن 
و برداشتن حشرات هستند . بیشتر از بقیه غذا میخورند و بیشتر از 
بقیه نیز زاده می آورند . از این رو است که امروزه فنچ سسک بیدی 
سبز )green warbler finch( دارای منقار های باریک هستند که 
به خوبی مطابق منبع غذایی شان ، حشرات شده است )سازگار شده 

است(.

 -3

بررسی مفهوم 1.3 :
و  ساحلی  جمعیت  دو  هر  در  ها  موش  پوست  رنگ  و   پوشش   -1

غیرساحلی با رنگ محیط زندگیشان تطبیق  یافته است.
2- استدالل استقرایی تعمیم ها و نتیجه گیری ها را از موارد خاص 
استخراج می کند ولی استدالل استنتاجی نتایج خاصی را از مقدمات 

کلی پیش بینی می کنند .
تر  عمومی  عمده  بصورت  تئوری  یک   ، نظریه  یک  با  مقایسه  در   -3
میباشد و  توسط شواهد و مشاهدات بیشتری را اثبات میشود. انتخاب 
طبیعی یک ایده صرف توجیه کردن شواهد زیستی است که توسط 

شواهد مربوط به طیف زیادی از جانداران حمایت میشود.
4- بر اساس رنگ پوشش موش ها در شکل 1.25 شما احتماال پیش 

بینی خواهید کرد که موش هایی که در خاک شنی زندگی میکنند ، 
دارای رنگ روشن تر و آن موش هایی که در خاک گدازه ای زندگی 
میکنند ، احتماال رنگ پشم تیره تری دارند.  در واقع این چیزی است 
که پژوهشگران به آن رسیده اند . شما میتوانید بر مبنای اینکه  یک 
موش در یک محیط خاص ، چه رنگی داشته باشد تا کمترین میزان 
شکار شدن موش را مشاهده بکنید ، تحلیل بکنید) نتیجه پژوهش ها 
نیز از این پیش بینی حمایت میکند(.شما میتوانید آزمایش هوکسترا 
را با مدل های رنگی نقاشی شده ، تکرار کنید . یا میتوانید با انتقال 
افراد  با  مشابه  رنگ  که  )محیطی  بومی  غیر  محیط  یک  به  جمعیت 
میتوانید  روز  چند  گذشت  از  پس  که  افرادی  تعداد  ندارد(  جمعیت 
شمارش کنید و تشخیص دهید را بدست آورید.میتوانید چهار گروه 
نقاشی  کنید.)مدلهای  مقایسه  را  هوکسترا  آزمایشگاه  درون  متفاوت 
شده طبیعتا راحت تر تشخیص داده می شوند!( در خصوص منتقل 
اقدامات جهت حذف  از  باید مجموعه  ، شما  زنده  های  کردن موش 

جدید  قلمرو  به  ها  موش  کردن  وارد  به  مربوط  هایی  متغییر  کردن 
تعبیه کنید. شما میتوانید با منتقل کردن چند موش تیره ، از خاک 
گدازه ای به بخش های دور تر و همچنین چند موش روشن از خاک 

شنی به ناحیه دورتری ، کنترل انجام بدهید.
بررسی مفهوم 1.4 :

1-هدف علم درک پدیده های طبیعی و زیربنای آن و مکانیسم هایی 
که بر آن ها تأثیر می گذارند است، در حالی که فناوری شامل استفاده 
مشکل  یک  حل  برای  یا  خاص  هدف  یک  برای  علمی  اکتشافات  از 

خاص میباشد.
انتخاب طبیعی  کلید اصلی است.  ماالریا در جنوب  2-عمل کردن 
افرادی  برای  آفریقا حضور دارد درنتیجه احتماال یک مزیت  صحرای 
که ژن دارای گلوبول قرمز داسی شکل را دارند وجود دارد که موجب 
میشود آن ها در شرایط حضور ماالریا بقا پیدا کنند و درنتیجه این ژن 
را به نسل بعد منتقل کنند.  در میان نژاد آفریقایی ها ساکن ایاالت 
متحده که ماالریایی نیز وجود ندارد ، چنین مزیتی برای افراد دارای 
گلوبول داسی شکل وجود ندارد .درنتیجه در جمعیت جنوب صحرای 
به مراتب  بیماری گلوبول داسی شکل  و  انتخاب ژن  ، شدت  آفریقا  

بیشتر است و در افراد بیشتری در هر نسل مشاهده خواهد شد.

خالصه ای از سواالت کلیدی مباحث :

0.1حرکات انگشت به هماهنگی بین ساختار های متعددی در دست 
متکی است.)ماهیچه ها ، اعصاب ، استخوان ها و...( هر کدام از این 
ارکان ، متشکل از عناصری کوچک تر هستند که نشانی از سازماندهی 
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زیستی است. )سلول ها و مولکول ها( . تکوین دست متکی بر اطالعات 
ژنتیکی است که در کروموزوم های موجود در سلول ها ، کد گذاری 
می شوند. نیروی حرکت دادن انگشت که نتیجه آن نوشتن یک پیام 
متنی میشود. ماهیچه ها و سلول های عصبی نیازمند انرژی شیمیایی 
هستند . این انرژی به شکل نیروی حرکتی در ماهیچه ها و یا بصورت 
در  پیامک   . میشوند  منتقل  عصبی  های  سلول  در  الکتریکی  امواج 
اصل یک نوع ارتباط است، تعاملی که اطالعات را بین دو موجود زنده 

منتقل می کند »در این مثال بین دو فرد از یک گونه«. 
0.2اجداد موش های ساحلی دارای تنوع مشخصی در رنگ پشم های 
خود بوده اند.بدلیل قدرت بصری شکارچی ، گونه ای که بهتر استتار 
بیشتر  و  کرده  پیدا  بقا  بیشتر  تر(  روشن  موش  اینجا  است)در  کرده 
عمل می کند و امکان تولید مثل و ایجاد زاده های بیشتری نسبت به 
سایرین دارد. در گذر زمان ، فراوانی افرادی که استتار بهینه ای داشته 

اند  و رنگ روشن تری داشته اند بیشتر و بیشتر میشود.

های  فرآیند  در  ها  فعالیت  مرکز   ، ها  داده  تفسیر  و  آوری  0.3جمع 
و  کاوش   : میباشند  نیز  دیگر  مورد  سه  تاثیر  تحت  که  است.  علمی 
بازخورد ها و مزیت های اجتماعی و  آنالیز جامعه و   ، اختراع کردن 

نتایج حاصل از آن .
0.4رویکردهای مختلفتوسط دانشمندانی که پدیده های طبیعی را در 
سطوح مختلف مطالعه می کنند، مکمل هستند یکدیگر، بنابراین در 
مورد هر مسئله ای که مورد مطالعه قرار می گیرد، اطالعات بیشتری 
ممکن  دانشمندان  میان  در  زمینه  پیش  در  تنوع  کسب خواهد شد. 

است موجب ایجاد ایده های پرباری در یک مسیر یکسان شود. این 
نوآوری ها اغلب هنگامی به وجود می آیند که ترکیب فرهنگ ها رخ 

بدهد که موجب ایجاد چندین نقاط نظر متفاوت میشود.
خود را بیازماید:

1-ب                 2-ج                3-ج                4-ب                    
5-ج                      6-الف                    7-د

8-شکل ترسیم شده توسط شما باید موارد زیر را نشان دهد:
از  که  فلش  یک  همراه  به  زمین  کره   : کره)بیوسفر(  زیست  برای   -

اقیانوس های گرمسیری جدا میشود.
های  صخره  از  کراندار  منظره  یک   : بوم)اکوسیستم(  زیست  برای   -

مرجانی
- برای جامعه : مجموعه ای از جانوران حاضر در صخره و جلبک ها 
به همراه مرجان ها ، ماهی ها ، علف های دریایی و یا هر موجود زنده 

دیگری که به ذهنتان رسیده است.

- برای جمعیت : گروهی از ماهی هایی که از یک گونه هستند
- برای موجود زنده)ارگانیسم( : یک ماهی از جمعیت ماهیان شما.

- برای اندام : معدة ماهی
- برای بافت : گروهی از سلول های بافت معده

- برای سلول : یک سلول از بافت مذکور ، که هسته و چند اندامک 
دیگر آن مشخص است.

آن  در  سلول   DNA محتویات  اغلب  که  هسته   : اندامک  برای   -
جایگیری کرده است.

- برای مولکول : یک مولکول DNA که مارپیچ دورشته ای بوده .

فصل 2

سواالت اشکال :
شکل 2.7. عدد اتمی = 12 ، 12 پروتون ، 12 الکترون ، 3 الیه الکترون 

و 2 الکترون پیوندی 

بررسی مفهوم 2.1 :
ما  است.  تشکیل شده  کلر  و  از سدیم  کلرید(  نمک طعام)سدیم   -1
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میتوانیم این ترکیب را بخوریم ، که نشان میدهد در مقایسه با عناصر 
خواص  سمی)کلر(،  گاز  و  )سدیم(  فلز  یک  که  اش  دهنده  تشکیل 

متفاوتی و نوظهوری دارد.
در  تنها  اگرچه  است.  عناصر کمیاب  نیازمند  ارگانیسم  ، یک  بله   -2

مقدار اندک .
خستگی  عالئم  احتماال   ، هستند  آهن  کمبود  دارای  که  افرادی   -3
این  )به  نشان میدهند.  را  اکسیژن خون  اثرات کمبود سطح  و دیگر 
شرایط فیزیولوژیک، آنمی گفته میشود که نتیجه کاهش تعداد گلوبول 

های قرمز و یا ناهنجاری های وابسته به هموگلوبین است (
باالی  میزان  به  نسبت  گیاهان،  نیایی  جمعیت  افراد  از  تعدادی   -4
امکان رشد و تولید مثل در  اند و  عناصر سرپنتن خاک، مقاوم بوده 
این شرایط را داشته اند. )گیاهان که به خوبی سازگار به گیاهان خاک 
غیرسرپنتنی نمی توانند در محیط سرپنتنی بقا پیدا کنند.(  زاده های 
نسل بعد دارای تنوع در میزان مقاومت به خاک سرپنتی خواهند بود. 

که توانا ترین آنها در رشد و تولید مثل ، در نسل بعد فراوانی بیشتری 
خواهد داشت. در طی گذشت نسل های متمادی ، این احتمال منجر 

به ایجاد جمعیت های مقاوم به خاک سرپنتنی امروز شده است.
بررسی مفهوم 2.2 :

1- هفت
 -2

3- 9 الکترون ، 2 الیه الکترونی 2s.2p،1s )سه اوربیتال( 1 الکترون 
نیاز است تا الیه ظرفیت ، پر شود.

4-عناصری که در یک دوره قرار دارند ، دارای تعداد الیه های الکترونی 
مشابه ای هستند. عناصری که هم گروه هستند ، تعداد الکترون الیه 

ظرفیت مشابه ای دارند .
بررسی مفهوم 2.3 :

که  درحالی   ، دارد  پیوند   3 فقط  کربن  هر   ، مذکور  ساختار  در   -1
بایستی 4 پیوند داشته باشد.

، پیوند یونی تشکیل  بار متضاد دارند  2- میانکنش بین دو یون که 
میدهد.

مولکولی  شکل  کننده  تقلید  که  مولکول  یک  بتوانید  شما  اگر   -3
مذکور  باشد ، تعبیه کنید. . شما میتوانید یک بیماری که ناشی از 
ناتوانی ساخت یک مولکول است را درمان کنید یا اینکه میتوان برای 
جلوگیری از عملکرد آن برای هنگامی که این ماده زیاد ساخته شود ، 

مورد استفاده و درمان قرار گیرد.

بررسی مفهوم 2.4 :
-1

 
2- در تعادل سرعت واکنش رفت و برگشت یک واکنش تعادلی ، با 

هم برابر است.
H2O 6 + CO2 6 . گلوکز و   O2 6 + C6H12O6+3- انرژی
اکسیژن واکنش داده و تولید کربن دی اکسید و آب میکنند که انرژی 
به  را  اکسیژن  ما  استشمام میکنیم چرا که  اکسیژن  ما  آزاد میکنند. 
عنوان واکنش دهندة ای واکنش نیازمندیم و ما کربن دی اکسید را با 

بازدم خارج میکنیم چرا که فرآورده این واکنش است. )به این واکنش 
در اصطالح تنفس سلولی گفته میشود و در فصل 9 اطالعات بیشتری 

راجب آن کسب خواهید کرد(

خالصه ای از سواالت کلیدی مباحث :

2.1: یک ترکیب متشکل از دو یا چند عنصر است که با نسبت ثابتی 
، ترکیب شده اند. درحالی که یک عنصر نمیتواند به قطعات و اجزای 

دیگری تجزیه و تفکیک شود.
2.2. هر دو عنصر آرگون و نئون دارای الیه ظرفیت کامل شده است 

که 8 الکترون در آن وجود دارد و الکترون جفت نشده ای در آنها وجود 
ندارد که در پیوند های شیمیایی مشارکت کنند.

 2.3. در ترکیبات غیر قطبی الکترون ها بصورت برابری بین دو اتم به 
اشتراک گذاشته میشوند.  در ترکیبات قطبی ، الکترون های پیوندی 
، بیشتر نزدیک عنصری هستند که الکترونگاتیو تر)الکترون خواه تر( 
است.  در ترکیبات یونی ، الکترون به طور کامل از یک اتم به اتمی که 

الکترونگاتیویته بیشتری دارد منتقل میشود.
فرآورده  به  آنها  شدن  تبدیل  و  دهنده  واکنش  افزودن  2.4.هنگام 
،غلظت محصول واکنش زیاد میشود . درنهایت هنگامی که واکنش به 

دهد در مقایسه با عناصر توانیم این ترکیب را بخوریم ، که نشان مینمک طعام)سدیم کلرید( از سدیم و کلر تشکیل شده است. ما می -1
 و گاز سمی)کلر(، خواص متفاوتی و نوظهوری دارد. تشکیل دهنده اش که یک فلز )سدیم(

 بله ، یک ارگانیسم نیازمند عناصر کمیاب است. اگرچه تنها در مقدار اندک . -2
دهند. )به این شرایط افرادی که دارای کمبود آهن هستند ، احتماال عالئم خستگی و دیگر اثرات کمبود سطح اکسیژن خون را نشان می -3

 شود که نتیجه کاهش تعداد گلوبول های قرمز و یا ناهنجاری های وابسته به هموگلوبین است (گفته میفیزیولوژیک ، آنمی 
تعدادی از افراد جمعیت نیایی گیاهان ، نسبت به میزان باالی عناصر سرپنتن خاک، مقاوم بوده اند و امکان رشد و تولید مثل در این  -4

توانند در محیط سرپنتنی بقا پیدا کنند.(  زاده های ار به گیاهان خاک غیرسرپنتنی نمیشرایط را داشته اند. )گیاهان که به خوبی سازگ
ی نسل بعد دارای تنوع در میزان مقاومت به خاک سرپنتی خواهند بود. که توانا ترین آنها در رشد و تولید مثل ، در نسل بعد فراوانی بیشتر

 ال منجر به ایجاد جمعیت های مقاوم به خاک سرپنتنی امروز شده است.خواهد داشت. در طی گذشت نسل های متمادی ، این احتم

 : 2.2بررسی مفهوم 

 هفت -1

2-  711 
 الکترون نیاز است تا الیه ظرفیت ، پر شود. 1)سه اوربیتال(  1s،2p,2sالیه الکترونی  2الکترون ،  9 -3
ای هستند. عناصری که هم گروه هستند ، تعداد الکترون الیه ظرفیت عناصری که در یک دوره قرار دارند ، دارای تعداد الیه های الکترونی مشابه  -4

 مشابه ای دارند .

 : 2.2بررسی مفهوم 

 پیوند داشته باشد. 4پیوند دارد ، درحالی که بایستی  3در ساختار مذکور ، هر کربن فقط  -1
 دهد.میانکنش بین دو یون که بار متضاد دارند ، پیوند یونی تشکیل می -2
توانید یک بیماری که ناشی از ناتوانی ساخت بتوانید یک مولکول که تقلید کننده شکل مولکولی مذکور  باشد ، تعبیه کنید. . شما میاگر شما  -3

توان برای جلوگیری از عملکرد آن برای هنگامی که این ماده زیاد ساخته شود ، مورد استفاده و یک مولکول است را درمان کنید یا اینکه می
 ار گیرد.درمان قر

 : 2.2بررسی مفهوم 

1-  

 

 در تعادل سرعت واکنش رفت و برگشت یک واکنش تعادلی ، با هم برابر است. -2
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تعادل برسد ، سرعت واکنش رفت و برگشت برابر خواهد شد و غلظت 
واکنش دهنده و فرآورده ها تا قبل از افزودن واکنش دهنده جدید ،)و 

خروج از تعادل( ثابت خواهد ماند .
خود را بیازماید:

1- د          2-الف                  3-ب                   4-الف                    
5-د                 6-ب           7-ج                 8-د

9-این ساختار ملموس تر است چرا که همه الیه های ظرفیت کامل 
هستند و همه پیوند ها تعداد صحیحی الکترون دارند

این ساختار ولیکن ملموس و صحیح نیست . چرا که هیدروژن فقط 
1 الکترون پیوندی برای اشتراک گذاری دارد و نمیتواند با 2 اتم وارد 

پیوند شود

فصل 3

سواالت اشکال :

شکل 3.8 گرما دادن به یک محلول ، موجب افزایش سرعت تبخیر آب 
در مقایسه با دمای اتاق میشود. در یک نقطه ، مولکول های آب کافی 
برای حل کردن یون های نمک وجود نخواهد داشت درنتیجه نمک 
همه  درنهایت  کرد.  خواهد  کریسال  ایجاد  و  کردن  رسوب  به  شروع 
مولکول های آب تبخیر شده و درنتیجه توده بی شکلی از کریستال 
های نمکی ، مانند همان کریستال های نمک پیش از انحالل ایجاد 

خواهد شد. 

اقیانوس ها در  به  مازاد  اکسید  اضافه کردن کربن دی  شکل 3.12  
میتواند  را   زنده(  موجودات  کلسیفیکاسیون)توسط  سرعت  نهایت 

کاهش دهد.
بررسی مفهوم 3.1 :

1- الکترونگاتیویته )الکترون خواهی( ، تمایز یک اتم به جذب الکترونی 
است که در پیوند کوواالنسی قرار گرفته است. چونکه اکسیژن الکترون 
خواهی بیشتری نسبت به هیدروژن دارد. اتم اکسیژن در مولکول آب 
، الکترون ها را به سمت خود میکشد.  درنتیجه به اندازه 2 واحد بار 
جزئی منفی در اتم اکسیژن ایجاد میشود و 1 جزئی بار منفی به هر 
اتم هیدروژن ، داده میشود. اتم هایی که در مجاورت مولکول های آب 
هستند و بار متضادی با اتم های آب دارند ، به سمت  آب جذب شده 

و پیوند هیدروژنی را تشکیل میدهند.
دارد.  وجود  آب  مولکول  یک  در  قطبی  پیوند  دو  اینکه  بدلیل   -2
اتم هیدروژن است که  بار مثبت در نزدیکی  از  ناحیه  مولکول دارای 

اجازه میانکنش هیدروژنی دادن با اتم اکسیژن  مولکول آب مجاور که 
خود دارای جزئی بار منفی است را فراهم میکند.

3- اتم های هیدروژن درون مولکول آب همه دارای جزئی بار مثبت 
هستند که همدیگر را دفع میکنند. درنتیجه دیدن ساختار مذکور دور 

از ذهن است.
4- در این شرایط پیوند کوواالنسی در آب ، قطبی نبوده و ناحیه ای 
دارای جزئی بار نزدیک اتم ها وجود نخواهد داشت و مولکول های آب 

نمیتواستند با هم پیوند هیدروژنی برقرار کنند.

بررسی مفهوم 3.2:
1- پیوند های هیدروژنی ، مولکول های آب مجاور را کنار یکدیگر نگه 
میدارد. این هم چسبی امکان ایجاد یک زنجیره از مولکول های آب 
را تشکیل میدهد که به برخالف نیروی جاذبه در سلول های منتقل 
حرکت  باال  سمت  به  برگ  در  ها  مولکول  تبخیر  تبع  به  آب  کننده 
میکنند. دگرچسبی بین مولکول های آب و دیواره )داخلی( سلول های 
منتقل کننده آب ، امکان انتقال خالف جهت گرانش را فراهم میکند.

2- رطوبت زیاد ، مانع خنک شدن توسط عرق کردن میشود. چرا که 
تبخیر شدن عرق را مختل میکند.

3- با یخ زدن ، آب منبسط می شود زیرا مولکول های آب با ایجاد 
کریستال های یخ از هم دورتر می شوند. هنگامی که آب در شکاف 
است  ممکن  زدن  یخ  از  ناشی  انبساط  دارد،  وجود  سنگ  تخته  یک 

موجب شود سنگ بخورد.
4- مواد آبگریز ، آب را دفع میکنند و شاید این پوشش آبگریز کمک 
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کند که انتهای پای حشره ، آب را نشکافد . اگر پای حشره با یک ماده 
آب دوست پوشیده شده بود . آب ، پای حشره را در خود فرو میبرد و 

احتماال گام برداشتن بر سطح آب را برای آنها دشوار میکرد.
بررسی مفهوم 3.3 :

100،000-1
2- غلظت هیدروژن : 0.01 موالر

 CH3COOH ترکیب . CH3COOH CH3COO-+H+ -3
یک اسید است )دهنده +H میباشد( و CH3COO- یک باز است 

)گیرنده +H میباشد(
در  که  )همانطور  میرسد   2 به  و  یابد  می  کاهش   7 از  آب   pH  -4
کمی  مقدار  به  اسید  استیک  محلول    pH است(.  شده  اشاره  متن 
کاهش خواهد یافت . چرا که یک اسید ضعیف )مانند کربنیک اسید( 
سوم  سوال  برای  که  واکنشی  کرد.  خواهد  عمل  بافر  یک  عنوان  به 
نمایش داده شده است . شیفت به سمت چپ پیدا خواهد کرد.  چرا 

تبدیل   CH3COOH مولکول  به   H+ با گرفتن   -CH3COO که 
میشود.

خالصه ای از سواالت کلیدی مباحث :

: 3.1

خیر. یک پیوند کوواالنسی یک پیوند قوی است که حاصل اشتراک 
، یک  )میانکنش(هیدروژنی  پیوند  است.  اتم  بین دو  الکترون  گذاری 
پیوند ضعیف است . چرا که در آن الکترونی به اشتراک گذاشته نشده 

است و صرفا یک جاذبه این دو جزئی بار اتم های مجاور است .
3.2: یون ها هنگامی در آب حل میشوند که مولکول های قطبی آب ، 
دور یون ها گرفته و الیه آبپوشی دور آن تشکیل دهند. بار های جزئی 
متضاد با بار یون ، یون را جذب میکند . مواد قطبی با پیوند هیدروژنی 

دادن با مولکول های آب در آن حل میشوند و مولکول های آب دور 
آن را میگیرند محلول ، مخلوط همگنی از حالل و حل شونده  است.

محلول   pH و  باشد   10-11 باید   )H+( هیدروژن  یون  غلظت   3.3
مذکور ، 11 خواهد بود.

خود را بیازماید:
ج                      2-د              3-ج                   4-الف                    -1

5-د
-6

7- بدلیل پیوند های هیدروژنی بین مولکول ها در آب ، این ترکیب 
گرمای ویژه باالیی دارد. ) مقدار گرمای الزم جهت افزایش دمای آب 
به اندازه یک درجه سانتی گراد( هنگامی که آب گرم میشود. قبل از 
اینکه مولکول های آب پر جنب و جوش شوند و دمای آب زیاد شود ، 
اکثر گرمای جذب شده ، صرف شکست پیوند های هیدروژنی میشود. 
در مقابل ، هنگامی که آب سرد میشود. پیوند های هیدروژنی متعددی 
گرما  آزادسازی  این  میکند.  آزاد  زیادی  گرمای  که  میشود  تشکیل 
موجب محافظت نسبت به سرمازدگی برگ گیاهان میشود .همچنین 
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از آسیب دیدن سلول ها نیز محافظت میکند.
8-  هر دو مسائل گرمایش جهانی و اسیدی شدن اقیانوس ها ، بدلیل 
ازدیاد میزان کربن دی اکسید اتمسفری است. که خود حاصل سوختن 

سوخت های فسیلی است .

فصل 4

سواالت اشکال: 
شکل4.2 : به این دلیل که غلظت واکنش دهنده در تعادل اثر میگذارد 
 HCN است  ممکن  داده شد(  توضیح   2.4 مفهوم  در  که  )همانطور 
بیشتری نسبت به CH2O وجود داشته باشد.زیرا غلظت بیشتری از 

گاز های واکنش دهنده دارای نیتروژن هستند.
شکل 4.4 :

و  کربن  های  پیوند  از  متشکل  تنها   ، چربی  های  دم   :  4.6 شکل 
هیدروژن بوده که غیرقطبی هستند . باتوجه به اینکه این بخش ها ، 
اکثر بخش مولکول چربی را تشکیل میدهند ،مولکول چربی بطور کلی 
با مولکول های  برقراری پیوند هیدروژنی  امکان  آبگریز خواهد بود و 

آب را نخواهد داشت.
بررسی مفهوم 4.1 :

1-جرقه ، انرژی الزم برای واکنش دادن مولکول های معدنی داخل 
اتمسفر را فراهم میکند. ) در خصوص انرژی و پیوند های شیمیایی در 

فصل 8 بیشتر خواهید آموخت(
بررسی مفهوم 4.2: 

-1

2- فرم C4H10 در b یک ایزومر ساختاری است. همچنین بوتن ها 
در شکل c نیز ایزومر یکدیگرند)هر دو فرم های  C4H8 هستند( 

3- هر دو عمدتا متشکل از زنجیره بزرگی از هیدروکربن ها هستند. 
گازولین سوخت برای موتور و چربی  سوخت برای گیاهان ، رویان ها 
را فراهم میکند. واکنش دادن هر دو نوع مولکول موجب  و جانوران 

آزادسازی انرژی میشود.
4- خیر. تنوع کافی در اتم های مولکول پروپان وجود ندارد  و نمیتواند 
اتصال 3  برای  روش  فقط یک  که  باشد. چرا   داشته  ایزومر ساختار 
کربن به یکدیگر وجود دارد )در یک راستا بصورت خطی(. همچنین 
پیوند دوگانه ای نیز وجود ندارد که ایزومر های سیس-ترانس محتمل 
است.  متصل  آن  به  که  دارد  هیدروژن   2 کم  کربن دست  هر  باشد. 

درنتیجه مولکول متقارت است و نمیتواند انانیتومر تشکیل دهد.
بررسی مفهوم 4.3 :

سازنده  که   )NH2¬( آمینو   : عاملی  گروه  دو  هر  ها  آمینواسید   -1
اسید  دهنده  تشکیل  که   )COOH¬( کربوکسیل   -2 و  آمین  مواد 

کربوکسیلیک ها هستند  را دارا میباشند.
 ADP به  فسفات  عاملی  گروه  دادن  دست  از  با   ATP مولکول   -2

تبدیل میشود.
گروه  جایگزین  میتواند   ، دارد  اسیدی  خاصیت  که  عاملی  گروه   -3
عاملی که خاصیت بازی دارد بشود که موجب افزایش خاصیت اسیدی 
مولکول خواهد شد. شکل مولکول میتواند تغییر کند و مولکول هایی 
کرد.  خواهد  تغییر  نیز  دهد  میانکنش  مولکول  این  با  میتوانند  که 
مرکز خود  در  نامتقارن  کربن  یک  دارای   ، اصلی  مولکول سیستئین 
است. پس از جایگزین کردن گروه آمینو با کربوکسیل ، کربن مولکول 

جدید متقارن خواهد شد و دیگر نامتقارن نخواهد بود

خالصه ای از سواالت کلیدی مباحث :
در  میتوانند  آلی حال حاضر  های  مولکول  که  داد  نشان  میلر   :  4.1
شرایط فیزیکی و شیمیایی تخمین زده شده از زمین ابتدایی )پیش از 
حیات( بوجود بیایند. این سنتز غیرزیستی مواد آلی اولین قدم برای 

بررسی منشاء حیات است. 
و  اسید  استیک  هستند.  ساختاری  ایزومر  پروپانال   و  استون    :4.2
یک  فسفات  گلیسرول  که  .درحالی  ندارند  نامتقارن  کربن  گالیسین 
عدد کربن کایرال دارد از این رو گلیسرول فسفات میتواند در اشکال 
انانیتومری دیده شود. ولیکن استیک اسید و گالیسین چنین امکانی 

ندارند.
. مابقی 6 گروه  ناپذیر است  4.3: گروه متیل ، غیر قطبی و واکنش 
باقی مانده را گروه عاملی میخوانند چرا که در واکنش های شیمیایی 
شرکت میکنند. همچنین همه بجز سولفیدریل ، آبدوست هستند و 

موجب افزایش انحالل پذیری ماده آلی در آب میشوند.
خود را بیازماید:

1-ب                2-ب               3-ج                 4-ج              5-الف              
6-ب              7-الف

8-کربن میانی مولکول سمت راست ، نامتقارن است.
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رو  این  .از  کربن   مانند   ، دارد  ظرفیت  الکترون   4  ، 9-سیلیسیوم 
که  بکند  ایجاد  شاخه  دارای  و  بلند  های  زنجیره  میتواند  سیلیسیوم 
به عنوان اسکلت مولکول های بزرگ ، عمل کنند . این عنصر بهتر از 
نئون  یا آلومینیوم میتواند چنین کاری انجام دهد )نئونی که الکترون 

پیوندی ندارد و آلومینیومی که 3 الکترون ظرفیت دارد(

فصل 5

سواالت اشکال :
شکل 5.3: گلوکز و فروکتوز ایزومر های ساختاری هستند.

شکل 5.4:

چهار کربن در حلقه فروکتوز حضور دارند و دو کربن دیگر در حلقه 
نیستند.)دو کربن دیگر متصل به کربن 2و5 داخل حلقه هستند( .حلقه 
فروکتوز از حلقه گلوکز متمایز است . حلقه گلوکز 5 کربن داخل حلقه 
خود دارد و یک کربن خارج از آن است. )توجه داشته باشید که جهت 
این فروکتوز به صورت افقی چرخانده شده است.نسبت به آن چیزی 
کربن  اکسیژن  که  کنید  توجه  میبینید.همچنین   b5.5 در شکل که 
5 ، پروتون خود را از دست داده و اکسیژن کربن 2 که گروه عاملی 

کربونیل را می سازد یک پروتون به دست آورده است.

شکل5.5: 

الف( در مالتوز ، پیوند 1 به 4 گلیکوزیدی داریم. چرا که کربن شماره 1 
در مونوساکارید سمت چپ )گلوکز( به کربن شماره 4 در مونوساکارید 

سمت راست )گلوکز( متصل میشود. 
ب(در ساکارز پیوند 1 به 2 گلیکوزیدی داریم . چرا که کربن شماره 1 
در مونوساکارید سمت چپ )گلوکز( به کربن شماره 2 در مونوساکارید 
سمت راست )فروکتوز( متصل میشود.) توجه کنید که مولکول فروکتوز 

در شکل نسبت به شکل های 5.4 و  b5.5 چرخانده شده است که 
کربن 2 به سمت راست است در فروکتوز شکل b5.5 و اینجا ، کربن 

2 فروکتوز به سمت چپ است.(

به  پپتید  پلی  اصلی  اسکلت   )1(   5.16 شکل 
راحتی در مدل روبانی نشان داده شده اند.

)2(
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سلول های  میدهد  نشان  تصویر  این  در  شده  داده  نشان  )3(نکته 
برای  شکل  درنتیجه  میکنند.  ترشح  را  انسولین  پروتئیِن  پانکراسی 

نشان دادن پروسه مهم نیست. 
شکل 5.17 میتوانیم مشاهده کنیم که شکل مکمل پروتئین ها امکان 

این را ایجاد میکنند که بصورت کامال دقیقی با هم هماهنگ شوند.
شکل 5.19 گروه R آمینواسید گلوتامیک اسید ، اسیدی و آب دوست 
این  از  دارند.  غیرقطبی  و  آبگریز   R گروه  والین  که  درحالی  است. 
بین  میانکنش  یک  در  بتوانند  مولکول  دو  این  که  نمیرود  انتظار  رو 
در  اختالل  باعث  ها  میانکنش  این  در  تغییر  کنند.  شرکت  مولکولی 

ساختار مولکولی خواهد شد.
 شکل 5.26 استفاده از رویکرد ژنومی به ما اجازه میدهد تا با بررسی 
توالی های ژنی ، گونه ها را شناسایی کنیم و در خصوص تکامل و روند 
ها و ارتباطات تکاملی بین دو گونه ، بیاموزیم.  این به آن دلیل است 
که همه گونه ها با هم روابط تکاملی دارند. و این شواهد تکاملی ، در 

توالی DNA نهفته است. پروتئومیکس )بررسی بیان پروتئین ها در 
یک ارگانیسم( به ما این اجازه را میدهد که درباره چگونگی عملکرد 

سلول ها در گذر زمان در یک گونه یا بین چند گونه قضاوت کنیم.
بررسی مفهوم 5.1 : 

ها  پروتئین   -1  : زیستی  های  ماکرومولکول  اصلی  گروه  چهار   -1
2-کربوهیدرات ها 3-لیپید ها 4-نوکلئیک اسید. که لیپید ها پلیمر 

نیستند.
 ، مونومر  بین هر دو  پیوند  تا  است  مولکول آب الزم  با یک   . نُه   -2

هیدرولیز شود. 
واکنش  در  بایستی   ، ماهی  پروتئین های  داخل  آمینواسید های   -3
های هیدرولیز ، آزاد شوند و در پروتئین ها ، توسط واکنش آبدهی ، 

گنجانده شوند.
بررسی مفهوم 5.2 :

 C3H6O3 -1
C12H22O11 -2

3- درمان با آنتی بیوتیک ، موجب کشته شدن پروکاریوت های تجزیه 
کننده سلولز در لوله گوارش گاو شده است. نبود این پروکاریوت ها 
موجب اختالل در گوارش و جذب انرژی از غذا می شود و درنتیجه 
موجب کاهش وزن و افزایش احتمال مرگ میشود. سپس ، پروکاریوت 
که  میشوند  کشت  و  یافته  توسعه  گاو  گوارش  لوله  در  مناسب  های 

میتواند موجب درمان گاو شود.
بررسی مفهوم 5.3 :

1- هر دو دارای گلیسرول هستند که به اسیدهای چرب متصل است . 
گلیسرول در چربی)تری گلیسرید( دارای سه اسید چرب متصل است. 
درحالی که گلیسرول فسفولیپید به دو اسید چرب و یک گروه عاملی 

فسفات متصل شده است.
2- هورمون های جنسی انسان ، استروئیدی هستند. دسته ای از مواد 

که آبگریز بوده و جزئی از لیپید ها محسوب میشوند.
بصورت  لیپیدی  دوالیه  تشکیل  جای  به  میتوانند  چربی  قطرات   -3
تک الیه ای قرار بگیرند. بخاطر اینکه گردهمایی دم های آب گریز  و 
ارتباط این دم های هیدروکربنی میتواند مبنای تشکیل ناحیه آبگریز 

شود که در تماس با آب نیست و پایدار است.
بررسی مفهوم 5.4:

1- ساختار دوم متشکل از پیوند های هیدروژنی بین اتم های داخل 
اسکلت پلی پپتیدی است. ساختار سوم پروتئین ، متشکل از میانکنش 
های بین گروه های جانبی زیرواحد های آمینواسیدی درون زنجیره 

است.
2- دو نوع گلوکز حلقوی میتوان متصور شد : آلفا و بتا . که وابسته به 
چگونگی ایجاد پیوند گلیکوزیدی و قرارگیری گروه عاملی هیدروکسیل 
بتا هستند.   و صفحات مسطح  آلفا  مارپیچ  دارای  ها  پروتئین  است.  
دو نوع از ساختار های تکرار شوند پلی پپتیدی هستند که به دلیل 
میانکنش بین اجزای تشکیل دهنده زنجیره پلی پپتیدی)و نه زنجیره 
جانبی(ایجاد میشود. مولکول هموگلوبین متشکل از دو نوع پلی پپتید 

است : مولکول آلفا-گلوبین و مولکول بتا-گلوبین 

3- در حین تشکیل پلی پپتید از طریق پلیمریزه شدن آمینواسیدها  . 
گروه عاملی آمینو یک آمینواسید با کربوکسیل آمینواسید بعدی وارد 
پیوند شده و پیوند پپتیدی را تشکیل میدهد.  از این رو در یک پلی 
پپتید تنها یک گروه آمینو در انتهای N پپتید و یک گروه کربوکسیل 
در  که  آمینی  یا  کربوکسیل  گروه  هر  عالوه  به  پپتید   C انتهای  در 
اسیدی  که خاصیت  ها هستند  آمینواسید   )R )گروه  جانبی  زنجیره 

یا بازی دارند.
، غیرقطبی و آب گریز هستند. درنتیجه  این آمینواسید ها  4- همه 
تا  پروتئین  داخلی  و  انتظار خواهید داشت که در بخش عمقی  شما 
خورده ، قرار داشته باشند که در تماس با محیط آبی  دخال سلول 

نباشند .
بررسی مفهوم 5.5:
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بررسی مفهوم 5.6: 
1- محتویات DNA یک موجود زنده کد کننده همه پروتئین های 
آن است و پروتئین ها نیز پیش برنده اصلی عملکرد یک سلول هستند. 
 DNA خواه موجود زنده پرسلولی یا تک سلولی باشد. با دانستن توالی
یک موجود زنده ، دانشمندان میتوانند یک فهرست کامل از توالی های 

پروتئین ها داشته باشند.
ساخت  برای  ضروری  اطالعات  حامل   DNA توالی  نهایت  در   -2

پروتئین هاست که صفات یک گونه را تعیین میکند. باتوجه به اینکه 
صفات دو گونه خاص مشابه یکدیگر است. شما میتوانید حدس بزنید 
است.  شده  شباهت  این  موجب  که  دارد  وجود  مشابه  پروتئین  که 
همچنین از این رو میتوان انتظار داشت توالی ژنی مشابه نیز دربین 

این دو جاندار وجود داشته باشد

خالصه ای از سواالت کلیدی مباحث :

5.1. پلیمر هایی از کربوهیدرات های بزرگ )پلی ساکاریدها( پروتئین 
ها و نوکلئیک اسید ها از سه نوع مونومر متفاوت ساخته شده است.)به 

تربیت مونوساکاریدها ، آمینواسید ها و نوکلئوتیدها(
در  اما  هستند.  گلوکز  از  پلیمرهایی   ، سلولز  و  نشاسته  دو  5.2.هر 
 ، سلولز  در  ولی  شده  دیده  آلفا  کانفیگوراسیون  به  گلوکز   ، نشاسته 
کانیفیگوراسیون بتا دیده میشود. پیوند های گلیکوزیدی که هندسه 
متفاوتی دارند ، موجب ایجاد اشکال متفاوتی از پلیمر ها میشوند که 
انرژی در  خصوصیات های متفاوتی دارند.  نشاسته یک ماده ذخیره 

گیاهان است. سلولز  یک ترکیب  حمایت کننده ساختاری در  دیواره 
انسان میتواند نشاسته را هیدولیز کرده و  سلول های گیاهی است.  
انرژی آن را آزاد کند اما نمیتواند سلولز را هیدرولیز کند.  سلولز به 

گذر غذا از لوله گوارش کمک میکند. 
5.3. لیپید ها پلیمر نیستند ، بدلیل اینکه بصورت زنجیره های مونومر 
نمیشوند.لیپید ها درشت مولکول محسوب  به هم متصل دیده  های 
مانند  زیستی  مولکول های  مابقی درشت  اندازه  به  نمیشوند چرا که 

پروتئین ها، نوکلئیک اسید ها و پلی ساکارید ها نمی رسد.
5.4. توالی مشخص  یک پلی پپتید که متشکل از صدها آمینواسید 
است  .)ساختار اول( دارای ناحیه های فنری و مسطح است )ساختار 
دوم( که به شکل پیچیدگی های بی نظمی تا خورده اند )ساختار سوم( 
و شاید بصورت غیر کوواالنسی متشکل از چند پلی پپتید باشد)ساختار 
چهارم( ترتیب خطی آمینواسید های دارای خواص متفاوت در زنجیره 
جانبی)گروه R( تعیین کننده ساختار دوم و سوم پروتئین و همچنین 

شکل سه بعدی منحصر به فردی اتخاذ کنند که مطابق با عملکرد آن 
هاست.

امکان   DNA رشته  دو  در  مکمل  های  باز  شدن   جفت   .5.5
میکند.  فراهم  زمانی  هر  در  را  سلول   DNA دقیق  همانندسازی 
تضمین میکند اطالعات ژنتیکی صادقه منتقل شده. در برخی از انواع 
RNA ها  جفت شدن باز ها در RNA امکان شکل دهی سه بعدی 

و تسهیل تنوع عملکردی را میدهد.
5.6. شما انتظار دارید که توالی ژن های انسان بیشترین شباهت را 

به موش )یک پستاندار دیگر( داشته باشد. سپس به ماهی)یک مهره 
دار دیگر( و کمترین شباهت ژنی را با مگس سرکه )که یک بی مهره 

است( داشته باشد.
خود را بیازماید:

د                         2-الف                    3-ب                       -1
4-الف                    5-ب             6-ب                  7-ج

-8
پلیمر یا مولکول نوع پیوند

های بزرگتر
مونومر یا 
ترکیبات

کربوهیدرات هامونوساکاریدهاپلی ساکاریدهاپیوند گلیکوزیدی

چربی هااسیدهای چربتری گلیسیرید هاپیوند استری

پروتئین هاآمینواسید هاپلی پپتید هاپیوند پپتیدی
فسفودی  پیوند 

استری
نوکلئیک اسیدنوکلئوتید هاپلی نوکلئوتیدها
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-9

بخش دوم: سلولی

فصل ۶

سواالت اشکال:

شکل 6-3( مژک ها در قسمت پایین تصویر TEM در طول محور 
برش قرار گرفته اند در حالی که جهت گیری آن ها در قسمت باالی 
تصویر عمود بر محور برش است. بنابراین در قسمت پایین تصویر برش 

عرضی و در باالی آن برش طولی از مژک ها گرفته شده.
شکل 6-4( باید از لوله آخر که غنی از ریبوزوم است استفاده کرد. این 

ها محل ترجمه پروتئین هستند.
دوست  آب  به سر  مربوط  تیره  باند   ،  TEM تصویر  در   )6-6 شکل 
اسید چرب  دم  به  مربوط  روشن  باند  که  در حالی  است؛  فسفولیپید 

آبگریز فسفولیپید می باشد.
 RNA یک  ساخت  دستور  کروموزوم  درون   DNA  )9-6 شکل 
پیک)Mrna( را می دهد که پس از خروج به سیتوپالسم می رود. در 
آنجا اطالعات آن درون ریبوزوم ها برای ساخت پروتئین به کار می 

رود که به عملکرد سلولی می انجامد.
شکل 6-10( پاسخ تمام ریبوزوم های متصل به ER را شامل می شود 

زیرا تمام آنها توانایی ساخت پروتئینی که بعدا ترشح شود را دارند.
جدول 6-1( سه عدد دیمر

نتیجتا کل  شکل 6-22( هر سانتریول 9 ست 3 میکروتوبولی دارد، 
سانتروزوم)دو سانتریول( 54 میکروتوبول دارد. هر میکروتوبول هم از 
آرایش مارپیچی دایمر های توبولین تشکیل می شود)همانطور که در 

جدول 6-1 مشاهده شد(.

شکل 6-24( دو میکروتوبول مرکزی در باالی جسم پایه خاتمه می 
یابند، بنابراین در برش عرضی جسم پایه قابل مشاهده نیستند)نشان 

داده شده با مستطیل قرمز پایینی در شکل سمت چپ(.

شکل 32-6( 
. c 1- منفذ هسته ای، ریبوزوم، پمپ پروتون، سیتوکروم

پلیمراز   RNA آنزیم  قابل مشاهده است،  2- همانطور که در شکل 
در طول DNA حرکت کرده، اطالعات ژنتیکی را درون یک مولکول 
Mrna رونویسی می کند. از آنجایی که RNA پلیمراز تا حدی بزرگ 

تر از نوکلئوزوم است، آنزیم قادر نیست بین هیستون های نوکلئوزوم 
و خود DNA قرار بگیرد. بنابراین هیستون ها باید از هم جدا شده یا 
 DNA پلیمراز به RNA حرکت کنند تا  DNA به شکلی در طول

دسترسی پیدا کند.
3- یک میتوکندری.
بررسی مفهوم 1-6

های  مولکول  نوری  میکروسکوپ  برای  استفاده  مورد  های  رنگ   -1
رنگی هستند که به اجزای سلول متصل شده، در عبور نور از آنها تاثیر 
میکروسکوب  در  استفاده  مورد  های  رنگ  که  حالی  در  گذارند؛  می 

الکترونی شامل فلزات بر پرتو های الکترون تاثیر می گذارند.
.)SEM(میکروسکوپ الکترونی نگاره )2- الف( میکروسکوپ نوری. ب
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بررسی مفهوم 2-6
1- شکل 6-8 را مشاهده کنید.

-2

این سلول دارای حجمی برابر با سلول های ستون 2 و 3 شکل 7-6 
ولی به نسبت سطح به حجم بیشتری از سلول ستون 2 و کمتر نسبت 
به ستون 3 خواهد داشت. بنابراین نسبت سطح به حجم باید بزرگتر 
از 1.2 ولی کوچکتر از 6 باشد. برای به محاسبه مساحت سطح شما 
باید مساحت 6 وجه)باالیی، پایینی،کناره ها و سر و ته( را جمع کنید: 
یا  بر حجم 125،  با تقسیم 502  برابر است  به حجم  . نسبت سطح 

تقریبا 4.
بررسی مفهوم 3-6

داخل   DNA از  را که  ژنتیکی  پیام  ها در سیتوپالسم،  ریبوزوم   -1
هسته به واسطه Mrna انتقال پیدا می کند؛ به زنجیره پلی پپتیدی 

ترجمه می کنند.
2- هستک شامل DNA و RNA های ریبوزومی)rRNAs( ساخته 
شده از ژن های آن در DNA و پروتئین های وارد شده از سیتوپالسم 
می باشد. در کنار یکدیگر، این Rrna ها و پروتئین ها به زیرواحد های 
بزرگ و کوچک ریبوزوم تبدیل می شوند.)این ها به از طریق منافذ 
پلی  در ساخت  که  جایی  می شوند،  به سیتوپالسم صادر  ای  هسته 

پپتید نقش ایفا می کنند.(
3- هر کروموزوم شامل یک مولکول بلند DNA متصل به تعداد بی 

دارد. هنگام شروع  نام  ترکیبی که کروماتین  است،  پروتئین  شماری 
تقسیم سلولی، هر کروموزوم همانطور که توده پراکنده کروماتین پیچ 

می خورد، “فشرده می شود” .
بررسی مفهوم 4-6

1- وجه تمایز اولیه بین شبکه اندوپالسمی زبر و صاف، وجود ریبوزوم 
های متصل روی شبکه اندوپالسمی زبر است. هردو فسفولیپید ها را 
تولید می کنند، اما پروتئین های غشایی و ترشحی تماماً توسط شبکه 
اندوپالسمی زبر تولید می شوند. همچنین شبکه اندوپالسمی صاف در 
سم زدایی، متابولیسم قند ها و ذخیره یون های کلسیم عملکرد دارد.

انتقالی، غشا و محتویاتی که در میان دیگر اجزای  2- وزیکول های 
سیستم غشایی درونی محصور شده اند را جا به جا می کنند.

Mrna -3 درون هسته سنتز شده و سپس از طریق منفذ هسته ای 
به سیتوپالسم اتقال می یابد، جایی که بر روی یک ریبوزوم متصل به 
ER ترجمه می شود. این پروتئین به درون لومن ER سنتز شده و 

شاید متحمل تغییراتی شود. یک وزیکول انتقالی پروتئین را به دستگاه 
از تغییرات بیشتر در گلژی، یک وزیکول  گلژی حمل می کند. پس 
انتقالی دیگر آن را مجدد به ER حمل می کند، جایی که نقش سلولی 

خود را ایفا می کند.
بررسی مفهوم 5-6

1- هر دو اندامک در تبدیل انرژی نقش دارند، میتوکندری در تنفس 
اند  چندالیه  غشایی  دارای  هردو  فتوسنتز.  در  کلروپالست  و  سلولی 
که داخل آن ها را به قسمت های مختلف تقسیم می کند. در هردو، 
غشای  های  تاخوردگی  درون  همان  یا  کریستا،   – غشا  ترین  داخلی 
داخلی در میتوکندری ها و غشای تیالکوئیدی در کلروپالست ها – 
دارای سطح وسیعی همراه با آنزیم هایی درون آن هستند که منجر به 

عملکرد اصلی آن ها می شوند.
2- بله. سلول های گیاهی توانایی تولید قند خود را توسط فتوسنتز 
اند(  یوکاریوتی  به طبع  دارند، ولی میتوکندری در سلول گیاهی)که 

اندامک هایی هستند که توانایی تولید ATP مورد استفاده از قند ها 
به  برای سلول  ایجاد می کنند که یک عملکرد ضروری  را در سلول 

حساب می آید.
3- میتوکندری ها و کلروپالست ها نه از ER مشتق شده اند، و نه 
به آن به واسطه اتصال فیزیکی یا جا به جایی وزیکول های انتقالی به 
اندامک های سیستم غشایی درونی مرتبط اند. آن ها از نظر ساختاری 
کامال با وزیکول های مشتق از ER که یک الیه غشا دارند، متفاوت 

اند.

بررسی مفهوم 6-6
1- بازو های داینئینی، به کمک ATP، جفت میکروتوبول های کنار 
آنها درون  اینکه  به خاطر  به یکدیگر حرکت می دهد.  را نسبت  هم 
ساختار مژک یا تاژک نسبت به یک دیگر متصلند؛ جفت ها به جای 
جفت   9 شدن  خم  هماهنگی  شوند.  می  خم  هم،  روی  سرخوردن 

میکروتوبول باعث خم شدن هردو مژک و تاژک می شود.
2- چنین افرادی دارای نقص در حرکت برپایه میکروتوبول ها در تاژک 
و مژک هستند. در نتیجه اسپرم به دلیل عملکرد نادرست یا نبود تاژک 
ها، و راه های هوایی به دلیل عدم وجود یا عملکرد نادرست مژک هایی 
که سطح نای را می پوشانند، در معرض خطرند و موکوس نمی تواند 

از ریه ها پاکسازی شود.
بررسی مفهوم 7-6

1- واضح ترین تفاوت در وجود ارتباطات مستقیم سیتوپالسمی بین 
دار(  شکاف  جانوری)اتصاالت  و  گیاهی)پالسمودسماتا(  های  سلولی 
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است. این اتصاالت منجر به ایجاد پیوستگی در سیتوپالسم بین سلول 
های کناری می شود.

تا  باشد  نفوذپذیر  باید   ECM یا  سلولی  دیواره  که  آنجایی  از   -2
اجازه تبادل مواد بین سلول و محیط خارجی را بدهد؛ سلول قادر به 
انجام صحیح عملکرد های خود نیست و به زودی می میرد. مولکول 
های دخیل در تولید انرژی و استفاده از آن باید همانند آن هایی که 
داشته  ورود  اجازه  کنند،  می  محیط سلول حمل  مورد  در  اطالعاتی 
باشند. دیگر مولکول ها همانند فرآورده هایی که توسط سلول تولید 
شده و محصوالت جانبی تنفس سلولی، باید اجازه خروج داشته باشند.

از پروتئین که در مقابل نواحی آبی قرار  انتظار می رود قسمتی   -3
نواحی  و  باردار)آبدوست( داشته،  یا  آمینواسید های قطبی  می گیرد 
که درون غشا قرار می گیرند آمینواسید های غیرقطبی)آبگریز( داشته 
باشند. می توان آمینواسید های قطبی یا باردار را در هر انتهای)دم( 
خارج  های  لوپ  ناحیه  در  و  سیتوپالسمی،  های  لوپ  در  پروتئین، 

غیرقطبی  های  آمینواسید  توان  می  کرد. همچنین  پیشبینی  سلولی 
کنند،  می  عبور  غشا  از  که  ها  لوپ  و  ها  دم  بین  ناحیه ی   4 در  را 

پیشبینی کرد.
بررسی مفهوم 8-6

به  ها  مژک  کمک  به  شیرین  آب  در   Colpidium colpoda  -1
از غشای پالسمایی که میکروتوبول  اطراف حرکت می کند، زوائدی 
ارتباط بین پروتئین های  ها را در آرایش “9+2” محصور می کنند. 
حرکتی و میکروتوبول ها باعث خم شدن هماهنگ مژک ها شده و 

سلول را در آب حرکت می دهد. این امر به کمک ATP انجام می 
به  میتوکندری  در  غذا  درون  قندهای  از شکستن  که  ترکیبی  شود، 
غذایی،  منبع  عنوان  به  را  ها  باکتری   C. colpoda آید.  می  دست 
احتماال به همان شیوه ای که ماکروفاژ ها در شکل 6-31 استفاده می 
کنند)شامل فیلوپودیا(، به دست می آورد. این فرایند از ریزرشته های 
اکتین و دیگر عناصر اسکلت سلولی برای بلعیدن باکتری استفاده می 
کند. پس از بلعیدن، باکتری توسط آنزیم های درون لیزوزوم تجزیه 
می شوند. پروتئین هایی که در تمام این مراحل استفاده می شوند، 

توسط ژن های DNA درون هسته این جاندار کد می شوند.

خالصه ای از سواالت کلیدی مباحث :
6-1( هردو میکروسکوپ های نوری و الکترونی اجازه مطالعه بصری 
سلول ها را می دهند، در نتیجه به ما در درک ساختار سلولی داخلی و 
آرایش اجزای سلول کمک می کنند. تکنیک جزء به جزء کردن سلولی 
از اجزای سلول می شود که در  باعث جداسازی گروه های مختلفی 

بیوشیمیایی  های  آنالیز  مورد  عملکرد  تعیین  برای  توانند  می  نهایت 
قرار بگیرند. استفاده از میکروسکوپ برای بررسی یک بخش، کمک به 
ارتباط عملکرد بیوشیمیایی آن بخش در سلول با جزء سلولی متناظر 

آن می کند.
6-2( جداسازی عملکرد های متفاوت در اندامک های متفاوت مزیت 
در یک  توانند  می  ها  آنزیم  و  ها  دهنده  واکنش  دارد.  بسیاری  های 
ناحیه متمرکز شده باشند تا اینکه در کل سلول پخش باشند. واکنش 
توانند  پایین، می   Ph نیاز دارند، همانند  هایی که به شرایط خاصی 
آنزیم های واکنش های خاصی معموال  دسته بندی شوند. همچنین 
درون غشا هایی قرار می گیرند که اندامکی را محصور یا تقسیم بندی 

می کند.
6-3( هسته دارای ماده ژنتیکی سلول به فرم DNA است که باعث 
پروتئین  ساخت  دستورالعمل  ادامه  در  که  پیک،   RNA ساخت 
فراهم می  را  ریبوزوم(  زیرواحد های  پروتئین های سازنده  ها)شامل 

کند. DNA همچنین RNA های ریبوزومی را کد می کند، که در 
هستک با پروتئین ها ادغام شده و زیرواحد های ریبوزوم را تشکیل 
می دهند. در سیتوپالسم، ریبوزوم ها جهت ساخت پلی پپتید ها به 

Mrna می پیوندند و از اطالعات ژنتیکی آن استفاده می کنند.

توسط  شده  سنتز  غشای  و  ها  پروتئین  انتقالی،  های  وزیکول   )4-6
شبکه اندوپالسمی زبر را برای پردازش بیشتر به گلژی انتقال داده و از 
آنجا به غشای پالسمایی، لیزوزوم ها و دیگر مکان ها در سلول)شامل 

بازگشت به ER(، انتقال می دهند.

از یک سلول  به تئوری درون همزیستی، میتوکندری  با توجه   )5-6
پروکاریوتی مصرف کننده اکسیژن منشا گرفته که توسط سلول اجدادی 
تمام یوکاریوت ها در بر گرفته شده است. به مرور زمان، میزبان و درون 
همزیست به یک ارگانیسم تک سلولی دارای میتوکندری تکامل یافته 
است. کلروپالست ها زمانی منشا گرفتند که حداقل یکی از این سلول 
های یوکاریوتی دارای میتوکندری، یک سلول پروکاریوت فتوسنتزی 
را در بر گرفته و حفظ می کند؛ که در نهایت به کلروپالست می یابد.

سلولی  اسکلت  عناصر  با  حرکتی  های  پروتئین  سلول،  درون   )6-6
برهمکنش می کنند تا اجزای سلولی را حرکت دهند. وزیکول ها با 
پروتئین های حرکتی در طول میکروتوبول ها حرکت  برداشتن  گام 
می کنند. حرکت سیتوپالسم درون سلول به واسطه برهمکنش های 
پروتئین حرکتی میوزین و ریزرشته های اکتین انجام می شود. کل 
سلول می تواند با خم شدن سریع مژک یا تاژک به حرکت در بیاید، 
که به واسطه سر خوردن میکروتوبول ها در این ساختار ها به کمک 
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است. همچنین حرکت سلول می  پذیر  انجام  های حرکتی  پروتئین 
تواند هنگام تشکیل پای کاذب در یک سمت سلول)به کمک پلیمریزه 
به  انقباض سلول  دنبال  به  ای(،  ریزرشته  ای  در شبکه  اکتین  شدن 
ریزرشته  برهمکنش  واسطه  به  آمیبی  حرکت  این  که  سمت؛  همان 
ها با میوزین انجام می شود. برهمکنش های پروتئین های حرکتی و 
ریزرشته ها در سلول های ماهیچه ای باعث انقباض عضله می شود که 

کل ارگانیسم را حرکت می دهد)برای مثال، راه رفتن یا شنا کردن(.
6-7( دیواره سلول گیاهی در درجه اول از میکروفیبریل های سلولزی 
قرار گرفته در دیگر پلی ساکارید ها و پروتئین ها تشکیل شده است. 
ماتریکس خارج سلولی)ECM( سلول های جانوری نیز در نگاه اول 
متشکل از کالژن و دیگر پروتئین های فیبری، همانند فیبرونکتین و 
دیگر پروتئوگلیکان ها است. این فیبر ها در شبکه ای از پروتئوگلیکان 
های غنی از کربوهیدرات ها قرار می گیرند. دیواره سلولی در سلول 
گیاهی باعث پشتیبانی ساختاری سلول و در مجموع از کل گیاه می 

شود. عالوه بر این پشتیبانی ساختاری، ECM یک سلول جانوری به 
آن اجازه مخابره تغییرات محیطی به درون سلول را می دهد.

متشکل  هرکدام  که  گیرد؛  می  بر  در  را  ها  کروموزوم  هسته   )8-6
طول  در  که  هایی  ژن  است.   DNA مولکول  یک  و  ها  پروتئین  از 
DNA حضور دارند، اطالعات ژنتیکی ضروری برای ساخت پروتئین 

بلعیدن  در  نیاز  مورد  های  پروتئین  مانند  کنند؛  می  فراهم  را  ها 
پاهای  که  هایی  ریزرشته  های  اکتین  همانند  باکتریایی،  سلول 
تامین  مسئول  های  پروتئین  دهند،  می  تشکیل  را  کاذب)فیلوپودیا( 

ATP الزم در میتوکندری ها، و آنزیم های موجود در لیزوزوم ها که 

سلول های باکتریایی را هضم می کنند.
خود را بیازمایید

1- ب
2- ج
3- ب

4- الف
5- د

6- به شکل 6-8 رجوع کنید.

فصل ۷

سواالت اشکال
خارج  مایع  و  آبی)سیتوزول  محیط  با  آبدوست  قسمت   )2-7 شکل 
با دیگر فسفولیپید ها در داخل  آبگریز  سلولی( در تماس، و قسمت 

غشای دوالیه در ارتباط است.

شکل 7-4( ما نمی توانیم از حرکت پروتئین ها درون غشای یک گونه 
صرف نظر کنیم. ممکن است به علت برخی ناسازگاری ها، لیپید های 
با غشای گونه  به مخلوط شدن  قادر  پروتئین های یک گونه  و  غشا 

دیگر نباشند.
شکل 7-7(یک پروتئین تراغشایی مانند دیمر شکل )f( ممکن است 

به واسطه اتصال به یک مولکول خاص ماتریکس خارج سلولی تغییر 
شکل دهد. در شکل جدید ممکن است قسمت داخلی پروتئین قادر 
به اتصال با پروتئین سیتوپالسمی ثانویه ای باشد، و همان طور که در 

)c( نشان داده شده باعث تقویت پیام به داخل سلول شود.
شکل 7-8( شکل پروتئین سطحی HIV تمایل دارد تا مکمل شکل 
گیرنده)CD4( و همینطور کمک گیرنده)CCR5( باشد. یک مولکول 
 ،CCR5 می تواند با اتصال به HIV با شکل مشابه با پروتئین سطحی
اتصال ویروس را مهار کند.)پاسخ دیگر می تواند مولکولی باشد که با 

 HIV به  اتصال آن  باعث عدم  تغییر شکل آن  به CCR5 و  اتصال 
شود؛ در واقع همانطور که maraviroc عمل می کند.(

شکل 9-7( 

که  آنجایی  بود.)از  خواهد  تماس  در  سلولی  خارج  مایع  با  پروتئین 
از آن در  قرار دارد، هیچ بخشی   ER یک سمت پروتئین در غشای 
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قرار  غشا  درون  که  پروتئین  از  قسمتی  نمییابد.(  امتداد  سیتوپالسم 
ندارد، به سمت لومن ER قرار می گیرد. پس از آمیختن وزیکول با 
قرار  لومن  ER که در مقابل  غشای پالسمایی، سمت داخلی غشای 
مقابل  که  می شود  تبدیل  پالسمایی  غشای  خارجی  به سمت  دارد، 

مایع خارج سلولی قرار دارد.
شکل 7-12( رنگ نارنجی به طور مساوی درون محلول هردو سمت 
غشا منتشر می شود. سطح محلول تحت تاثیر این امر قرار نمی گیرد، 
زیرا رنگ نارنجی می تواند از طریق غشا منتشر شده و غلظت خود را 
در برابر کند. بنابراین اسمز اضافه ای در هیچ جهتی ایجاد نمی شود. 

در این مطالعه، غشا می تواند نماینده غشای پالسمایی سلول باشد.
شکل 7-13( سلول ها آب جذب کرده و متورم می شوند که باعث می 

شوn ساقه سستی خود را از دست داده و ترد شود.
شکل 7-16( غلظت یون سدیم در داخل سلول کم و خارج آن زیاد 
است، در حالی که غلظت یون پتاسیم در داخل کم و در خارج سلول 

وارد  پتاسیم  یون  و 2  یون سدیم خارج  در هر چرخه 3  است.  زیاد 
سلول می شوند.

شکل 7-17( امالح لوزی شکل در حال حرکت به داخل سلول)رو به 
پایین(، و امالح گرد در حال عبور به خارج سلول)رو به باال( هستند؛ 

هرکدام در حال حرکت بر خالف شیب غلظت خود هستند.
شکل 21-7(

)a( در میکروگراف سلول جلبک، قطر این سلول حدود 2.3 برابر نوار 
مقیاس که نشان دهنده  است، بنابراین قطر سلول جلبک حدود  است.

)b( در میکروگراف وزیکول پوشش دار، قطر وزیکول پوشش دار حدود 
وزیکول  قطر  بنابراین  است،  دهنده  نشان  که  مقیاس  نوار  برابر   1.2

پوشش دار حدود  است.
)c( نتیجتا، واکوئل غذایی دور سلول جلبک، حدود 40 برابر بزرگتر از 

وزیکول پوشش دار است.
بررسی مفهوم 1-7

1- آنها در داخل غشای وزیکول انتقالی قرار دارند.
2- انتظار می رود در غشای علف های نواحی سرد تر اسید های چرب 
غیراشباع بیشتری مشاهده کرد، زیرا این اسید های چرب در دمای 
های پایین سیال باقی می مانند. علف هایی که نزدیک چشمه های آب 
گرم زندگی می کنند، انتظار می رود اسید های چرب اشباع بیشتری 
داشته باشند که به اسید های چرب اجازه می دهد نزدیک تر به هم 
“تجمع” کنند. این موضوع باعث ایجاد غشایی کمتر سیال می شود 
و در نتیجه کمک می کند تا در دما های باال سالم بماند.)در گیاهان، 

عموما از کلسترول برای تعدیل اثر دما بر سیالیت غشا استفاده نمی 
شود، زیرا نسبت به سلول های جانوری در مقادیر بسیار کمتری در 

غشای سلول های گیاهی یافت می شود.(
بررسی مفهوم 2-7

O2 -1 و CO2 هر دو مولکول هایی کوچک و غیر قطبی هستند که 
به راحتی می توانند از درون غشای دوالیه آبگریز عبور کنند.

2- آب مولکولی قطبی است، بنابراین نمی تواند به سرعت از ناحیه 
آبگریز مرکز فسفولیپید دوالیه عبور کند.

اساس  احتماال  است.  باردار  گلیسرول،  بر خالف  هیدرونیوم  یون   -3
ممانعت منافذ آبی، بیشتر تحت تاثیر بار است تا سایز مولکول.

بررسی مفهوم 3-7
غشای  طریق  از  تواند  می  که  است  غیرقطبی  مولکولی   CO2  -1
در  آن  غلظت  شود،  می  پخش  که  زمانی  تا  شود.  منتشر  پالسمایی 
خارج سلول کم باقی می ماند و از این طریق به خروج از سلول ادامه 

می دهد.)برعکس این قضیه برای O2 صدق می کند، همانطور که در 
این بخش از کتاب شرح داده شد.(

2- واکوئل انقباضی واکوئل کمتر فعالیت می کند. واکوئل، آب اضافه 
که در سلول تجمع کرده را به بیرون پمپ می کند و این تجمع تنها 

در محیط هایپوتونیک رخ می دهد.
بررسی مفهوم 4-7

1- این پمپ ها ATP مصرف می کنند. برای ایحاد ولتاژ، یون ها باید 
در خالف شیب شان پمپ شوند که این فرایند انرژی می خواهد.

2- هر یون دارد بر خالف شیب الکتروشیمیایی اش جا به جا می شود. 
اگر یکی از یون ها در جهت شیب الکتروشیمیایی خود انتقال پیدا می 

کرد، می شد آن را انتقال همراه در نظر گرفت.
3- محیط داخل لیزوزوم اسیدی است، لذا غلظت +H باالتری نسبت 
به سیتوزول دارد. بنابراین می توان انتظار داشت غشای لیزوزوم پمپ 
پروتونی مانند آنچه در شکل 7-18 مشاهده شد داشته باشد تا +H را 

به داخل آن پمپ کند.
بررسی مفهوم 5-7

وزیکول  زمانی که یک  اگزوسیتوز.   -1
می  ادغام  پالسمایی  غشای  با  انتقالی 
شود، غشای وزیکول به بخشی از غشای 

پالسمایی تبدیل می شود.
-2

3- گلیکوپروتئین در لومن ER سنتز 
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شده، از دستگاه گلژی عبور کرده و سپس در داخل وزیکولی به غشای 
 ECM پالسمایی می رود، جایی که اگزوسیتوز کرده و به بخشی از

تبدیل می شود.
خالصه ای از سواالت کلیدی مباحث :

محیط  از  سلول  اجزاء  جدایی  با  را  سلول  پالسمایی  غشای   )1-7
خارجی تعیین می کند. این قضیه اجازه کنترل شرایط داخل سلول 
و خروج  ورود  کنترل  که سبب  را می دهد  پالسمایی  توسط غشای 
مولکول ها و حتی عملکرد سلول می شود. این فرایند زندگی می تواند 
غشاها  بنابراین  بیاید،  عمل  به  سلول  شده  کنترل  داخلی  محیط  در 
ضروری هستند. عالوه بر این در یوکاریوت ها غشاها در تقسیم بندی 
کردن سیتوپالسم به قسمت های مختلف نقش ایفا می کند، که فرایند 
های مختلفی حتی در شرایط مختلف مانند Ph باال یا پایین در آن 

ها رقم می خورد.
7-2( منافذ آبی، کانال های پروتئینی هستند که به طور قابل توجهی 

اند و به راحتی از  نفوذپذیری غشا را به مولکول های آب که قطبی 
داخل غشای آبگریز عبور نمی کنند، افزایش می دهند.

7-3( شاهد انتشار خالص آب از سلول به محلول هایپرتونیک خواهیم 
بود. غلظت آب آزاد در داخل سلول بیشتر از محلول است)جایی که 
اطراف  ها  آن  از  بسیاری  زیرا  نیستند،  آزاد  زیادی  آب  های  مولکول 

مقدار زیادی ذرات حل شونده جمع می شوند(.
7-4( یکی از حل شونده هایی که توسط انتقال همراه حرکت می کند، 
به واسطه انتقال فعال در خالف شیب الکتروشیمیایی اش جا به جا می 

شود. انرژی این انتقال از شیب غلظت دیگر حل شونده که خود آن 
توسط پمپ الکتروژنیکی با مصرف انرژی ایجاد می شود، به دست می 
آید. برای اینکه روی هم رفته برای این فرایند انرژی می خواهد)چون 
برای حفظ شیب غلظت نیاز به ATP داریم(، آن را انتقال فعال در 

نظر می گیریم.
خود را بیازمایید

1- ب
2- ج

3- الف
4- ج
5- ب

-6
)a(

 )b( محلول خارجی، هایپوتون است؛ ساکارز کمتری دارد که ترکیبی 
نفوذناپذیر است.

)c( به پاسخ )a( مراجعه کنید.
)d( سلول ساختگی بیشتر متورم خواهد شد.

)e( در نهایت، هر دو محلول غلظت حل شونده برابری خواهند داشت. 
حتی اگر ساکارز نمی تواند از غشا عبور کند، جریان آب)اسمز( شرایط 

ایزواسموتیک را رقم می زند.

فصل ۸

سواالت شکل ها
شکل 8-5( به کمک پمپ پروتون)شکل 7-18(، انرژی ذخیره شده در 
ATP جهت پمپ پروتون ها در عرض غشا و ایجاد غلظت باالتر)غیر 

منجر  فرایند  این  و  شود  می  استفاده  سلول  خارج  در  آن  شانسی( 
به انرژی آزاد باالتری می شود. وقتی مولکول های حل شونده)نظیر 
یون هیدروژن( به طور یکنواختی پخش شده باشند همانند پراکنش 
شانسی در پایین شکل)b( ، سیستم انرژی آزاد کمتری نسبت با باالی 
شکل)b( دارد. سیستم در حالت پایینی توان انجام کار ندارد. به خاطر 

شیب غلظتی که توسط پمپ پروتون ایجاد شده)شکل 7-18(که نشان 
دهنده انرژی آزاد باالتری است، این سیستم هنگام وجود غلظت باالتر 
در  که  دارد)همانطور  کار  انجام  پتانسیل  غشا  یک سمت  در  پروتون 

شکل 9-15 خواهید دید(.
در  کربوکسیل  گروه  دارای   )Glu(اسید گلوتامیک   )10-8 شکل 
انتهای گروه R خود است. گلوتامین)Gln( دقیقا ساختاری مشابه با 
گلوتامیک اسید دارد، با این تفاوت که به جای O-  دارای گروه آمینو 
گلوتامین،  سنتز  واکنش  حین  اکسیژن  اتم  است.)این   R جایگاه  در 
به  متصل   Gln شکل،  این  در  بنابراین  کند.(  می  ترک  را   R گروه 

NH2 به جای Glu کشیده شده است.
شکل 13-8(
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شکل 16-8(

بررسی مفهوم 1-8
1- قانون دوم، تمایل به شانسی شدن یا همان افزایش انتروپی است. 
بیشتر  پراکنش  برابر است،  ماده در دو سمت غشا  وقتی غلظت یک 
شانسی است تا زمانی که نا برابر باشد. انتشار ماده به ناحیه ای که در 

آن غلظت کمتری دارد آنتروپی را افزایش می دهد و باعث می شود از 
منظر قانون دوم، فرایند از نظر انرژیتیک مساعد)خود به خودی( شود.

انرژی پتانسیل دارد و  2- سیب هنگامی که از درخت آویزان است، 
قند ها و دیگر مواد مغذی درون آن انرژی شیمیایی دارند. این سیب 
هنگام افتادن از درخت به زمین، انرژی جنبشی دارد. در نهایت وقتی 
سیب هضم شده و مولکول هایش تجزیه می شوند، مقداری از انرژی 
شیمیایی آن برای انجام کار و باقی آن تحت عنوان انرژی گرمایی از 

دست می رود.
3- وقتی کریستال های قند حل می شوند و به طور شانسی در آب 
به  یابد(.  افزایش می  تر می شوند)انتروپی  نامنظم  پخش می شوند، 
مرور زمان، آب تبخیر شده و کریستال ها مجدد شکل می گیرند زیرا 
حجم آب برای محلول نگه داشتن آن ها کافی نیست. در حالی که 
ایجاد دوباره کریستال های قند نشان دهنده فرایندی خود به خودی 
با  فرایند  این  انتروپی( می شود،  افزایش نظم)کاهش  باعث  است که 

کاهش نظم)افزایش انتروپی( مولکول های آب که از آرایشی فشرده 
در آب به حالتی بسیار پراکنده و نامنظم تر در بخار آب در می آیند؛ 

به تعادل می رسد.
بررسی مفهوم 2-8

1- تنفس سلولی یک فرایند خود به خودی و انرژی زا است. انرژی 
آزاد شده از گلوکز جهت انجام کار در سلول به کار می رود یا به شکل 

گرما از دست می رود.
2- کاتابولیسم مولکول های آلی را تجزیه می کند، انرژی شیمیایی آن 
ها را آزاد می کند که حاصل آن فرآورده هایی کوچک تر با انتروپی 
بیشتر است؛ همانطور که از باال به پایین شکل c( 5-8( حرکت می 
از  تر  تا مولکول هایی بزرگ  انرژی مصرف می کند  آنابولیسم  کنیم. 
 )c( ترکیباتی ساده سنتز کند؛ همانطور که از پایین به باالی بخش

حرکت می کنیم.
3- واکنش انرژی زا است زیرا انرژی آزاد می کند – در این مورد به 

 1-8 شکل  در  بیولومینسانس  غیرزیستی  نسخه  یک  نور.)این  شکل 
است.(

بررسی مفهوم 3-8
کردن  فسفوریله  با  معموال   ATP خواه،  انرژی  های  واکنش  در   -1
مولکول دیگر انرژی را انتقال می دهد.)واکنش های انرژی زا، به نوبه 

خود ADP را برای بازسازی ATP فسرفریله می کنند.(
2- یک دسته از واکنش های جفت شده می توانند ترکیب اولیه را به 
ترکیب ثانویه تبدیل کنند. تا زمانی که این فرایند به طور کلی انرژی 

زا است،  منفی است و ترکیب اولیه می بایست انرژی آزاد بیشتری 
داشته باشد)شکل 8-10 را مشاهده کنید(.

3- انتقال فعال: حل شونده برخالف شیب غلظتش حمل می شود که 
نیازمند انرژی تامین شده با هیدرولیز ATP می باشد.

بررسی مفهوم 4-8
اگر  این حال  با  است.  زا  انرژی  واکنشی  به خودی،  واکنش خود   -1
انرژی فعال سازی باالیی داشته باشد که به ندرت تامین شود، احتماال 

سرعت این واکنش کم است.
2- اکسیژن به عنوان سوبسترا برای واکنش با گاز مورد نظر الزم است. 
دارد، همین چرایی وجود شعله  آزمایشگاه حضور  در هوای  اکسیژن 
با وجود نبود اکسیژن در  انتقال گاز در مشعل بنزنی را  باالی دهانه 

داخل لوله الستیکی یا منبع گاز، توجیه می کند.
3- در حضور مالونات، غلظت سوبسترای طبیعی واکنش)سوکسینات( 
را افزایش می دهیم و مشاهده می کنیم که آیا سرعت واکنش افزایش 
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می یابد یا نه. اگر افزایش یافت، مالونات یک مهارکننده رقابتی است.
 -4

بررسی مفهوم 5-8
1- فعال کننده به نحوی متصل می شود که حالت فعال آنزیم را پایدار 

کند، در حالی که مهارکننده فرم غیرفعال آنزیم را پایدار می کند.
2- یک مسیر کاتابولیک، مولکول های آلی را می شکند و انرژی آزاد 
شده را در ATP ذخیره می کند. در مهار بازخوردی همچین مسیری، 

ATP)یک فرآورده( می تواند به عنوان مهارکننده آلوستریک آنزیمی 

فراوان   ATP وقتی  کند.  عمل  کاتابولیک  مسیر  ابتدایی  مراحل  در 
باشد، مسیر می بایست خاموش شده و مقدار بیشتری تولید نخواهد 

شد.

خالصه ای از سواالت کلیدی مباحث :

انتروپی)بی  افزایش  با  سلول،  یک  ساختار  دهی  نظم  فرایند   )1-8
نظمی( جهان همراه است. برای مثال سلول یک جانور مولکول های 
برای  نیاز  مورد  انرژي  و  ماده  منبع  عنوان  به  را  منظمی  بسیار  آلی 

همین  در  حال  این  با  کند.  می  خود جذب  ساختار  و حفظ  ساخت 
فرایند، سلول گرما و مولکول های ساده ای مثل CO2 و H2O را در 
انتروپی در فرایند اخیر، کاهش  افزایش  محیط اطراف آزاد می کند. 

انتروپی در فرایند قبلی را جبران می کند.
8-2( یک واکنش خود به خودی  منفی دارد و انرژی زا است. برای 
پیشروی یک واکنش شیمیایی با رهایش خالص انرژی آزاد)(، آنتالپی 
یا همان مقدار انرژی سیستم باید کاهش یافته)(، و یا انتروپی یا همان 
بی نظمی باید افزایش پیدا کند)ایجاد عبارتی منفی تر،(. واکنش های 

خود به خودی انرژی انجام کار های سلولی را تامین می کنند.
واکنش   ،ATP هیدرولیز  از  شده  رها  آزاد  انرژی  دارد  امکان   )3-8
های انرژی خواه را با انتقال گروه فسفات به مولکول واکنش دهنده و 
ایجاد حدواسط فسفریله واکنش پذیرتر پیش ببرد. همچنین هیدرولیز 
با  را معموال  انتقالی سلول  و  توان کارهای مکانیکی  تواند  ATP می 

تامین انرژی تغییر شکل در پروتئین حرکتی مدنظر، پیش ببرد. تنفس 

خواه  انرژی  واکنش  انرژی  گلوکز،  کاتابولیک  تجزیه  همان  یا  سلولی 
بازسازی ATP از ADP و فسفات غیرآلی را تامین می کند.

8-4( سد انرژی فعال سازی مانع تجزیه خود به خودی مولکول های 
پیچیده سلول، که غنی از انرژی آزاد هستند؛ به مولکول هایی کمتر 
اتصال به سوبسترای  آنزیم ها به واسطه  پایدار تر می شود.  منظم و 
اختصاصی  طور  به  که  آنزیم-سوبسترا  کمپلکس های  ایجاد  و  خاص 
متابولیسمی  دهد،  می  کاهش  را  سلول  شیمیایی  های  واکنش   EA

تنظیم شده را برای سلول فراهم می کنند.
8-5( سلول، مسیر های متابولیک خود را سفت و سخت در پاسخ به 
نیازهای در حال نوسان خود به انرژی و ماده کنترل می کند. اتصال 
آنزیم  یا مهارکننده ها به جایگاه های تنظیمی روی  فعال کننده ها 
های آلوستریک، حالت فعال یا غیرفعال زیرواحد ها را پایدار می کند. 
برای مثال اتصال ATP به آنزیمی کاتابولیک در سلولی با ATP مازاد، 
موجب مهار مسیر می شود. چنین مدل هایی از مهار بازخوردی، منابع 

شیمیایی را درون سلول حفظ می کنند. اگر ذخایر ATP ته کشیده 
اتصال به جایگاه تنظیمی آنزیم های کاتابولیک موجب فعال  باشند، 

سازی مسیر شده و باعث تولید بیشتر ATP می شود.
خود را بیازمایید

1- ب
2- ج
3- ب

4- الف

5- ج
6- د
7- ج

-8

-9

پانکراسی  های  سلول  به  ورود  حال  در  سوبسترا  های  مولکول  الف( 
هستند، لذا هنوز فرآورده ای تولید نشده است.
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ب( مقدار کافی از سوبسترا وجود دارد، در نتیجه واکنش در حداکثر 
سرعت خود در حال پیشروی است.

ج( به مرور که سوبسترا مصرف می شود، سرعت کاهش می یابد)شیب 
کمتر تند است(.

د( منحنی صاف می شود زیرا دیگر سوبسترایی باقی نمانده و در نتیجه 
فرآورده جدیدی حاصل نمی شود.

فصل ۹

سواالت شکل ها
شکل 9-2( اتم کربن اکسید شده است. الکترون هایی که قبال در متان 
 CO2 به طور مساوی با اتم های هیدروژن در اشتراک بودند، حاال در

بیشتر به اتم های اکسیژن نزدیک ترند تا کربن.
الکترون،   2 همراه  به  اضافه  هیدروژن  یک  احیا  9-3(حالت  شکل 
تعداد  دارد.   )N آمید)مقابل  نیکوتین  باالی  در  که  کربنی  به  متصل 
پیوند های دوگانه در دو حالت متفاوت است: حالت اکسید  و مکان 
شده دارای سه پیوند دوگانه در حلقه است در حالی که فرم احیا فقط 
آموخت  یا خواهید  یاد گرفتید  احتماال  آلی  دارد.)در شیمی  دو عدد 
که سه پیوند دوگانه در یک حلقه می تواند “رزونانس” داشته باشد، 
یا به عنوان حلقه ای از الکترون ها عمل کند. داشتن 3 پیوند دوگانه 
رزونانس دار، اکسید تر از داشتن صرفا دو پیوند دوگانه در یک حلقه 
است.( در حالت اکسید شده، بار مثبتی روی N وجود دارد)چون 4 
جفت الکترون به اشتراک می گذارد(، در حالی که در فرم احیا تنها 3 
جفت الکترون به اشتراک می گذارد)در کنار جفت الکترون خودش(.

شکل 9-6( از آنجایی که هیچ منبع خارجی از انرژی در واکنش حضور 
در سطح  باید  ها  دهنده  واکنش  و  باشد  زا  انرژی  بایست  می  ندارد، 

انرژی باالتری نسبت به فرآورده ها باشند.
شکل 9-8( تا زمانی که تعادل را در مرحله 5 به سمت DHAP می 
را  گلیکولیز  احتماال  این حذف  این شکل(،  در  پایین  کشد)به سمت 
متوقف می کند یا حداقل سرعت آن را کم می کند. اگر مقدار کم)یا 
نباشد، سرعت مرحله 6  هیچ( گلیسرآلدهید 3-فسفاتی در دسترس 

کم می شود)یا دیگر انجام پذیر نیست(.
شکل 9-12( الکترون های NADH در پیوند C-H قرار دارند)سمت 
راست شکل 9-3(. در آب، الکترون ها در پیوند O-H قرار دارند. به 
 NADH دلیل تشابه الکترونگاتیویته کربن و هیدروژن، الکترون ها در
به شکل برابری به اشتراک گذاشته شده اند. الکترونگاتویته اکسیژن 
بسیار بیشتر از کربن یا هیدروژن است، بنابراین الکترون ها در آب به 

اکسیژن نزدیک تر بوده و انرژی پتانسیل کمتری دارند.

 III تا کمپلکس  الکترون  انتقال  زمانی که  تا  ابتدا،  شکل 9-14( در 
صورت گرفته و مقداری شیب +H ایجاد شود؛ مقداری ATP می تواند 
 III ساخته شود. ولی به زودی الکترون دیگری نمی تواند از کمپلکس
 IV گذر کند زیرا دیگر نمی تواند با انتقال الکترون ها به کمپلکس

اکسید شود.
 6 عالوه  به  پیرووات  اکسیداسیون  از   2NADH اوالً،   )15-9 شکل 
آید که  به دست می   )CAC(اسید از چرخه سیتریک   NADH تا 
دست  به  کربس  چرخه  از  نیز   FADH عدد   2 دوماً  است.  معادل  
می آید که معادل 2 می باشد. سوماً 2 عدد NADH از گلیکولیز به 
وسیله یکی از دو نوع شاتل موجود، وارد میتوکندری می شود. آن ها 
 FADH2 2 انتقال داده که بهFAD الکترون های خود را یا به 2 تا
تبدیل شده و 3ATP حاصل می شود؛ یا به 2NAD+ انتقال داده که 
به NADH تبدیل شده و 5ATP حاصل می شود. بنابراین  یا  از 

کل NADH و FADH2 ها تولید می شود.

بررسی مفهوم 1-9
1- هر دو فرایند چرخه اسید سیتریک و فسفوریالسیون اکسیداتیو، 
شامل گلیکولیز می شوند. در تنفس هوازی، آخرین گیرنده الکترون 
مولکول اکسیژن است و در تنفس بی هوازی، آخرین گیرنده الکترون 

مولکولی متفاوت است.
C4H6O5 -2 اکسید شده و NAD+ احیا می شود.

بررسی مفهوم 2-9
الکترون ها  NAD+ به عنوان عامل اکسید کننده در مرحله 6،   -1

را از گلیسرآلدهید 3-فسفات)G3P( که نقش احیا کننده را ایفا می 
کند، دریافت می کند.

بررسی مفهوم 3-9
NADH -1 و FADH2 ؛ یک ATP به واسطه فسفریالسیون در 

سطح سوبسترا در مرحله 5 تولید می شود.
بازدمی، توسط اکسیداسیون پیرووات و چرخه  2- کربن دی اکسید 

اسید سیتریک تولید می شود.
از دست   CO2 3- در هر دو مورد، مولکول پیش ساز یک مولکول
داده و در یک مرحله اکسیداسیون به حامل الکترون، الکترون اهدا می 
کند. به عالوه فرآورده نیز به واسطه اتصال با گروه CoA از طریق اتم 

S، فعال می شود.
بررسی مفهوم 4-9

1- در نهایت فسفریالسیون اکسیداتیو کامال متوقف شده و در نتیجه 
آن هیچ ATP از این مسیر حاصل نمی شود. بدون حضور اکسیژن 
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برای پایین کشیدن الکترون ها در مسیر انتقال الکترون، +H ای به 
داخل فضای بین دو غشای میتوکندری پمپ نشده و شیمیواسمز رخ 

نمی دهد.
2- کاهش Ph به معنای افزایش +H است. این امر باعث ایجاد شیب 
و می  الکترون می شود،  انتقال  زنجیره  بدون عملکرد  پروتون، حتی 
توان پیش بینی که ATP سنتاز عمل کرده و ATP تولید کند.)در 
واقع، تجربه هایی مانند این بوده اند که مکانیسم شیمیواسمز جفت 

شدن انرژی را تائید کرده اند.(
3- یکی از اجزای زنجیره انتقال الکترون، یوبی کوئینون، باید درون 
غشا منتشر شود. اگر اجزای غشا به سختی در جای خود قفل شده 

باشند، این امر امکان پذیر نیست.
بررسی مفهوم 5-9

خود  الکلی،  تخمیر  حین  استالدهید  مانند  پیرووات  مشتقات   -1
پیرووات حین تخمیر الکتیکی؛ اکسیژن؛ پذیرنده الکترون دیگری در 

.)-SO42(انتهای زنجیره انتقال الکترون، مانند سولفات
مصرف  هوازی،  محیط  به  نسبت  برابر   16 را  گلوکز  باید  سلول   -2
کند)2ATP در تخمیر تولید می شود، در مقابل 32ATP در تنفس 

سلولی(.
بررسی مفهوم 6-9

1- چربی بسیار احیاتر است، دارای واحد های بسیاری از CH2 است 
و در تمام این پیوند ها، الکترون ها به طور مساوی به اشتراک گذاشته 
شده اند. از آنجایی که تعدادی از الکترون ها در پیوند با اکسیژن قرار 

دارند، الکترون های موجود در کربوهیدرات ها تا حدی اکسید شده 
اند)پیوند های C-O و O-H بیشتری وجود دارند که به طور نابرابری 
اشتراک دارند(. الکترون هایی که به شکل برابر در اشتراک اند، مانند 
چربی ها، سطح انرژی باالتری دارند نسبت به آنهایی که به طور نابرابر 

در اشتراک اند، مانند کربوهیدرات ها.
برای  بدن  شود،  می  مصرف  بیش حد ضروری  غذایی  که  زمانی   -2

ذخیره انرژی و استفاده متعاقب از آن، چربی ذخیره می کند.
AMP -3 تجمع می یابد، فسفوفروکتوکیناز را تحریک کرده، و در 
نتیجه سرعت گلیکولیز را افزایش می دهد. تا زمانی که اکسیژن حضور 
ندارد، سلول پیرووات بیشتری را به الکتات تبدیل کرده تا منبعی برای 

ATP تامین کند.

4- زمانی که اکسیژن حضور دارد، زنجیره اسید چرب که عمده انرژی 
چربی در آن است، اکسید شده و به چرخه اسید سیتریک و زنجیره 
انتقال الکترون منتقل می شود. با این حال، حین ورزش سنگین به 

مسیر  از  تنها   ATP ای،  ماهیچه  های  سلول  در   O2 کمبود  دلیل 
یا همان  از مولکول چربی  گلیکولیز سنتز می شود. قسمت کوچکی 
اما مقدار  تواند توسط گلیکولیز اکسید شود؛  اسکلت گلیسرولی، می 
آزاد  چرب  اسید  زنجیره  از  آنچه  مقابل  در  کند  می  آزاد  که  انرژی 
در  ورزش  که  است  دلیلی  همان  است.)این  ناچیز  بسیار  شود،  می 
حد متوسط یا همان ماندن زیر 70 درصد حداکثر ضربان قلب، برای 
سوزاندن چربی مفید تر است، زیرا مقدار کافی اکسیژن در دسترس 

ماهیچه ها قرار دارد.(
خالصه ای از سواالت کلیدی مباحث :

فسفوریالسیون  از  سلولی  تنفس  در  تولیدی   ATP بیشتر   )1-9
اکسیداتیو منشا می گیرد که در آن انرژی آزاد شده از واکنش های 
ردوکس، در یک زنجیره انتقال الکترون برای تولید ATP استفاده می 
شود. در فسفوریالسیون در سطح سوبسترا، یک آنزیم مستقیما یک 
گروه فسفات را از یک سوبسترای حدواسط، به ADP انتقال می دهد. 

تمام سنتز ATP در گلیکولیز توسط فسفریالسیون در سطح سوبسترا 
است و همینطور این فرم تولید ATP در یک مرحله از چرخه اسید 

سیتریک نیز رخ می دهد.
انرژی  3-فسفات،  گلیسرآلدهید  کربنه  سه  قند  اکسیداسیون   )2-9
 +NAD به   H+ و  الکترون ها  اکسیداسیون،  این  تولید می کند. در 
به  فسفات  گروه  یک  و  کنند  می  تولید   NADPH شده،  منتقل 
گروه  این  که  زمانی  متصل می شود. سپس  اکسید شده  سوبسترای 
فسفات به ADP منتقل شد، ATP به وسیله فسفریالسیون در سطح 

سوبسترا تولید می شود.
کامل  اکسیداسیون  دهنده  نشان   CO2 مولکول   6 آزادسازی   )3-9
 ،CoA استیل  دو  به  پیرووات  دو  تبدیل  فرایند  حین  است.  گلوکز 
به شکل 2CO2 پیرووات  گروه های کربوکسیل کامل اکسید شده، 
را ترک می کنند. 4 کربن باقی مانده نیز در چرخه اسید سیتریک، 
حین اکسیداسیون مجدد سیترات به اگزالواستات، به شکل CO2 آزاد 

می شوند.
ساختار  باعث چرخش  سنتاز،   ATP کمپلکس  از   H+ جریان   )4-9
گردان و استوانه متصل به آن شده و با در معرض قرار دادن جایگاه 
های کاتالیتیک حاضر در برجستگی، تولید ATP از ADP و فسفات 
معدنی مهیا می شود. ATP سنتاز ها در غشای داخلی میتوکندری، 
غشای پالسمایی پروکاریوت ها و غشاهای درون کلروپالست ها یافت 

می شوند.
 2ATP کند.  می  تولید  بیشتری   ATP هوازی  بی  تنفس   )5-9
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توسط  شده  تولید   ATP کل  نماینده  سوبسترا  سطح  در  تولیدی 
تخمیر است. NADH الکترون های پر انرژی خود را به پیرووات یا 
مشتقی از پیرووات متنقل کرده، NAD+ بازیافت شده و اجازه ادامه 
را به گلیکولیز می دهد. در تنفس بی هوازی، NADH تولید شده 
اکسیداسیون  NADH هایی که حین  به همراه دیگر  در گلیکولیز، 
یک  شوند.  می  استفاده   ATP تولید  برای  اند،  شده  تولید  پیرووات 
به  را   NADH داخل  های  الکترون  انرژی  الکترون،  انتقال  زنجیره 
کمک یک سری واکنش ردوکس تخلیه کرده، و در نهایت الکترون ها 

به یک مولکول الکترونگاتیو غیر اکسیژن منتقل می شود.
ATP )6-9 تولیدی در مسیر های کاتابولیک، در مسیر های آنابولیک 
مصرف می شوند. همچنین بسیاری از حدواسط های گلیکولیز و چرخه 

اسید سیتریک برای بیوسنتز مولکول های سلول استفاده می شوند.
خود را بیازمایید

1- ج

2- ج
3- الف
4- ب

5- الف
7- ب

8- تا زمانی که فرایند گلیکولیز در مجموع منجر به تولید ATP می 
شود، این فرایند آهسته می شود وقتی سطح ATP باال رفته باشد. 
بنابراین، انتظار داریم ATP به طور آلوستریک، فسفوفروکتوکیناز را 

مهار کند.
9- پمپ پروتون در شکل های 7-18 و 7-19 با هیدرولیز ATP برای 
پمپ کردن پروتون ها برخالف شیب غلظت شان، در حال انتقال فعال 
است. به دلیل نیاز به ATP، این فرایند انتقال فعال پروتون ها است. 
پروتون ها در جهت  از حرکت  استفاده  با  ATP سنتاز شکل 13-9 

آنجایی  از  کند.  تامین می  را   ATP تولید  انرژی  شیب غلظت شان، 
که پروتون ها در جهت شیب غلظت شان حرکت می کنند، نیازی به 

انرژی نیست و این فرایند، انتقال غیرفعال است.
 -10

-12

+H به پمپ شدن بین فضای میان دو غشا ادامه می دهد و اختالف 

 ATP ماتریکس و فضای بین دو غشا افزایش می یابد. تا زمانی که Ph

سنتاز توسط این سسم مهار شده، +H نمی تواند از طریق این آنزیم به 
عقب برگردد؛ بنابراین به جای حفظ این تفاوت در دو طرف غشا، این 
تفاوت دائما افزایش پیدا می کند. )در طول زمانی طوالنی تر، غلظت 
+H میان دو غشا به حدی باال می رود که +H  دیگری نمی تواند در 

مقابل این شیب، پمپ شود. این موضوع مورد سوال قرار نگرفته بود، 
ولی اگر انتهای سمت راست منحنی شما به این دلیل ثابت می ماند، 

پاسخ تان صحیح است.(

فصل ۱۰

سواالت شکل ها
شکل 10-11( در برگ، بیشتر الکترون های برانگیخته کلروفیل ها به 

واسطه جذب فوتون، در واکنش های فتوسنتز مصرف می شود.
شکل 10-15( فرد باالی برج فتوسیستم 1، به سمت چپ برنگشته 
و الکترون هایش را در سبد NADPH رها نمی کند. در ازایش آن 
ها را به سمت سطح شیب دار سمت راست، کنار برج فتوسیستم 2 
پرتاب می کند. این الکترون روی سطح شیب دار به پایین غل خورده، 
توسط یک فوتون انرژی گرفته و مجدد به خودش)فتوسیستم 1( بر 
می گردد. این چرخه تا زمانی که نور فراهم باشد، ادامه پیدا می کند.

)این همان دلیلی است که آن را چرخه انتقال الکترون می نامیم.(
شکل 10-16( می بایست، )a( pH خارج میتوکندری را کاهش)افزایش 
غلظت +H( و )b( pH داخل استرومای کلروپالست را افزایش)کاهش 
+H در  ایجاد شیب  باعث  این کار  +H( داد. در هر دو مورد،  غلظت 

عرض غشا شده که باعث تولید ATP توسط ATP سنتاز می شود.
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یا  افزایش  را  تیالکوئیدی  فضای   ]H+[ که  مراحلی   )17-10 شکل 
 ]H+[ داخل استروما را کاهش می دهند، در ایجاد شیب غلظت ]H+[
در عرض غشا نقش ایفا می کنند. در مرحله 2، آب در فضای تیالکوئید 
تجزیه شده، +H 2 آزاد کرده و ]+H[ را افزایش می دهد. در مرحله 
به   4 H+ الکترون،  انتقال  زنجیره  در  ها  الکترون  3، در طول حرکت 
فضای تیالکوئیدی پمپ شده و ]+H[ را افزایش می دهند. در مرحله 
5، ساخت NADPH در استروما یک +H مصرف کرده و ]+H[ را 

کاهش می دهد.
شکل 10-22( ژن کد کننده هگزوکیناز، قسمتی از DNA در یک 
رونویسی   Mrna به   ژن  این  آنجا  در  است.  درون هسته  کروموزوم 
ریبوزوم  به سیتوپالسم منتقل می شود، جایی که توسط یک  شده، 
آزاد به یک پلی پپتید ترجمه می شود. این پلی پپتید به یک پروتئین 
کسب  از  پس  خورد.  می  تا  سوم،  و  دوم  ساختار  دارای  عملکردی 

عملکرد، اولین واکنش گلیکولیز را پیش می برد.

بررسی مفهوم 1-10
1- از آنجایی که هتروتروف ها نمی توانند فتوسنتز کنند، بر خالف 
اتوتروف ها، نمی توانند با انرژی خورشید ترکیبات غنی از انرژی مانند 
قند ها را تولید کنند. قند ها در تنفس سلولی، اکسید شده و انرژی 
فرایند های سلولی را)به شکل ATP( تامین می کنند. در فقدان این 
توانایی، هتروتروف ها برای تامین قند ها به عنوان مولکول های غذایی 
که سوخت فرایند های حیاتی آن ها می باشند، به اتوتروف ها وابسته 

اند.

2- محصول اصلی احتراق سوخت های فسیلی)برای مثال، در ماشین 
انتشار  منبع  نزدیکی  قرار دادن ظروف جلبکی در  است.   CO2 ،)ها
CO2 معنی می دهد، زیرا جلبک برای فتوسنتز کردن به CO2 نیاز 
نیز  جلبک  فتوسنتز  سرعت  باشد،  بیشتر   CO2 غلظت  هرچه  دارد. 
 CO2 بیشتر می شود.)در همین حال، جلبک در حال کاهش غلظت
در این نواحی است که می تواند موجب تغییرات اقلیمی شود؛ مبحث 

1-1 را مالحظه کنید.(
بررسی مفهوم 2-10

CO2 -1 از طریق روزنه ها وارد برگ شده و از آنجایی که مولکولی 
های  غشا  و  برگ  های  سلول  غشای  از  تواند  می  است،  ناقطبی 

کلروپالست عبور کند تا به استرومای کلروپالست برسد.
2- با استفاده از 18O )ایزوتوپ سنگین اکسیژن( به عنوان نشانگر، 
محققان توانستند فرضیه نیل که اتم اکسیژن داخل O2 در فتوسنتز 

از H2O منشا می گیرد، نه CO2 را؛ تایید کنند.

3- واکنش های نوری نمی توانند به سنتز NADPH و ATP ادامه 
چرخه  در  معدنی  فسفات  و   NADP+ ، ADP اینکه  مگر  دهند، 

کالوین بازتولید شوند. هر دو چرخه به یکدیگر وابسته اند.
بررسی مفهوم 3-10

1- سبز، به این دلیل که نور سبز بیشترین عبور و بازتاب را توسط 
رنگدانه های فتوسنتزی دارد)جذب نمی شود(.

2- آب اولین دهنده الکترون است؛ NADP+ در آخر زنجیره انتقال 
الکترون، الکترون ها را پذیرفته و به NADPH احیا می شود.

3- در این مطالعه، سرعت تولید ATP می بایست کم شده و درنهایت 
ایجاد شیب پروتونی در  اجازه  متوقف شود؛ زیرا ترکیب اضافه شده، 
دو طرف غشا را نمی دهد و ATP سنتاز نمی تواند سنتز ATP را 

کاتالیز کند.
بررسی مفهوم 4-10

12 ، 18 ، 6 -1

2- هرچه یک مولکول انرژی پتانسیل و قدرت احیای بیشتری در خود 
ذخیره کند، انرژی و قدرت احیای بیشتری برای ساخت آن مولکول 
نیاز است. گلوکز منبع انرژی با ارزشی است، زیرا بسیار احیا بوده)پیوند 
های C-H بسیار(، و انرژی پتانسیل زیادی در الکترون هایش ذخیره 
می کند. برای احیای CO2 به گلوکز، به ترتیب مقدار بسیار زیادی 

انرژی و قدرت احیا به شکل ATP و NADPH ، نیاز است.
3- بله، واکنش های تاریکی را مهار خواهد کرد. واکنش های نوری 
متوقف  کالوین  چرخه  اگر  که  هستند   +NADP و   ADP نیازمند 

شود، نمی توانند به مقدار کافی از ATP و NADPH تولید شوند.
-4

برای هر سه باری که چرخه کالوین طی می شود، تعداد کل اتم های 
کربن ثابت باقی می ماند، زیرا 3 کربن به شکل CO2 وارد شده و در 

ازای آن یک مولکول G3P خارج می شود.
5- در گلیکولیز، G3P به عنوان یک حدواسط عمل می کند. قند 6 
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کربنه فروکتوز 1-6 بیس فسفات به دو قند سه کربنه شکسته که یکی 
از آن ها G3P است. دیگر ترکیب، دی هیدروکسی استون فسفات نام 
دارد که می تواند به کمک ایزومراز به G3P تبدیل شود. از آن جایی 
که G3P سوبسترای آنزیم بعدی است، به طور ثابت برداشت شده و 
تعادل واکنش بیشتر به سمت تبدیل DHAP به G3P متمایل می 
شود. در چرخه کالوین، G3P هم به عنوان حدواسط و هم به عنوان 
محصول عمل می کند. به ازای هر 3 مولکول CO2 که وارد چرخه می 
شود، 6 مولکول G3P ساخته شده و 5 تای آن ها باید در چرخه باقی 
بمانند و جهت بازسازی 3 مولکول پنج کربنه RuBP به کار بروند. 
آن یک عدد G3P باقی مانده، محصول مسیر است که می توان آن را 
نتیجه احیا 3 مولکول CO2 ورودی در چرخه، به یک قند سه کربنه 

دانست که بعدا در تولید انرژی به کار می رود.
بررسی مفهوم 5-10

 CO2 به جای  O2 افزودن با  را  فتوسنتزی  بازده  نوری،  تنفس   -1

تولید  نتیجه آن، هیچ قندی  در چرخه کالوین، کاهش می دهد. در 
نشده)هیچ کربنی تثبیت نمی شود( و O2 به جای تولید، مصرف می 

شود.
2- بدون PS II ، هیچ اکسیژنی در سلول های غالف آوندی تولید 
نمی شود. این موضوع، از رقابت O2 با CO2 برای اتصال به روبیسکو 

جلوگیری می کند.
نتیجه  در  زمین  اتمسفر  شدید  تغییرات  دلیل  به  مشکل  هردو   -3
 CO2 سوزاندن سوخت های فسیلی رخ می دهد. افزایش در غلظت

، شیمی اقیانوس را با کاهش Ph و در نتیجه آهکی شدن موجودات 
و   CO2 غلظت  روی خشکی،  دهد.  می  قرار  تاثیر  تحت  را  دریازی 
دمای محیط، شرایطی هستند که گیاه با آن آداپته شده و تغییر در 
این پارامتر ها، تاثیری قوی بر فتوسنتز گیاهان دارد. بنابراین، تغییر در 
این دو فاکتور بنیادی، اثرات مهمی بر کل موجودات زنده کره زمین در 

تمام زیستگاه های مختلف می گذارد.
4- می توان پیشبینی کرد که گونه های C4 و CAM جای بسیاری 

از گونه های C3 را بگیرند.
بررسی مفهوم 6-10

شکل  کنند)به  می  تولید  خودشان  که  قندی  توانند  می  گیاهان   -1
فرایند های  برای   ATP و  تنفس سلولی مصرف کرده  در  را  گلوکز( 
سلولی بسیاری مانند واکنش های شیمیایی انرژی خواه، انتقال مواد 
در عرض غشا و حرکت مولکول ها در سلول، تولید می کنند. در برخی 
سلول ها، ATP همچنین برای حرکت کلروپالست ها هنگام جریان 

سیتوپالسمی مصرف می شود.

خالصه ای از سواالت کلیدی مباحث :

نامیده می  نیز  تولیدکنندگان  اتوتروف های فتوسنتز کننده،   )1-10
از نور خورشید برای تولید مولکول های آلی خود  شوند، زیرا آن ها 
از H2O و CO2 استفاده می کنند. هتروتروف ها هم مصرف کننده 
نامیده می شوند، زیرا آن ها نمی توانند خودشان غذای خود را تامین 
تغذیه  یا هتروتروف دیگری،  اتوتروف  از دیگر جانداران،  باید  و  کنند 
می  مصرف  را  مرده  جانداران  مانده  باقی  که  هایی  هتروتروف  کنند. 
برای  غذا  تولید  با  فتوسنتز،  شوند.  می  نامیده  کننده  تجزیه  کنند، 
می  ها  هتروتروف  اکثر  غذای  خود  که  اتوتروف  کنندگان  فتوسنتز 

شوند، باعث بقای تقریبا تمام جانداران می شود.
CO2 )2-10 و H2O محصوالت تنفس سلولی و واکنش دهنده در 
فتوسنتز هستند. در تنفس، گلوکز به CO2 اکسید شده و الکترون 
 H2O در طی کرده، و O2 ها در زنجیره انتقال الکترون از گلوکز به

تولید می کنند. در فتوسنتز H2O منبع الکترون ها هستند که توسط 
برای  و  شوند  می  ذخیره   NADPH در  سپس  و  گرفته  انرژی  نور 

احیای CO2 به کربوهیدرات ها به کار می روند.
10-3( طیف عمل فتوسنتز نشان می دهد که برخی طول موج های 
فتوسنتز  در  همچنان  شوند،  نمی  جذب   a کلروفیل  توسط  که  نور 
دارای  ها،  فتوسیستم  در  نور  کننده  دریافت  های  کمپلکس  موثرند. 
رنگدانه های فرعی مانند کلروفیل b و کاروتنوئید ها هستند که طول 
موج های متفاوتی را جذب کرده و انرژی را به کلروفیل a منتقل می 

کنند و باعث افزایش وسعت طیف نوری قابل استفاده در فتوسنتز می 
شوند.

)4-10

را  کربنه  سه  ترکیب  یک   ATP کالوین،  چرخه  احیای  مرحله  در 
 ATP کند.  می  احیا   G3P به  را  آن   NADPH و  کرده  فسفریله 
همچنین در مرحله بازسازی، زمانی که 5 مولکول G3P به 3 مولکول 
پنچ کربنه RuBP تبدیل می شود، استفاده می شود. روبیسکو مرحله 
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اول تثبیت کربن -افزودن CO2 به RuBP- را کاتالیز می کند.
10-5( هردوی فتوسنتز C4 و CAM، تثبیت اولیه CO2 و تولید 
یک ترکیب 4 کربنه را شامل می شوند)در سلول های مزوفیلی گیاهان 
C4 و هنگام شب در گیاهان CAM(. این ترکیبات سپس شکسته 
آزاد می کنند)در سلول های غالف آوندی گیاهان C4 و    CO2 و
ابتدا  در  که  مولکولی  بازیافت  برای   .)CAM گیاهان  در  روز  هنگام 
برای ترکیب با CO2 استفاده شده بود، به ATP نیاز است. این مسیر 
ها از تنفس نوری جلوگیری می کنند که ATP مصرف کرده و بازده 
فتوسنتزی گیاهان C3 را هنگام بسته بودن روزنه ها در روز های گرم، 

خشک و روشن کاهش می دهد.
10-6( ساکارز تولید شده در برگ های گیاهان، از طریق آوند ها به 
بخش های غیرفتوسنتزی گیاه منتقل می شود؛ جایی که مقداری از 
 ATP ،آن در تنفس سلولی اکسید شده و برای فرایند های سلولی
تولید می کند. دیگر مولکول های قند وارد مسیر های آنابولیک می 

شوند؛ جایی که برای سنتز پروتئین ها، چربی ها و پلی ساکارید هایی 
مانند سلولز که جزء اصلی دیواره سلولی است، استفاده می شوند. قند 
مازاد، به شکل زیرواحد های گلوکز در پلی ساکارید نشاسته، انباشته 

می شود.
خود را بیازمایید

1- د
2- ب
3- ج

4- الف
5- الف
6- ب
7- ج
 -10

ATP در خارج تیالکویید تولید می شود. تیالکویید ها می توانستند 

در تاریکی ATP تولید کنند، زیرا محققان یک شیب غلظت پروتون 

این  نتیجه،  در  کردند؛  ایجاد  تیالکویید  غشای  عرض  در  مصنوعی 
 ATP مورد نیاز برای سنتز H+ واکنش های نوری برای ایجاد شیب

توسط ATP سنتاز ، ضروری نبودند.
فصل ۱۱

سواالت شکل ها
شکل 11-6( اپی نفرین یک مولکول پیامرسان خارج سلولی است که 
احتماال به یک پروتئین گیرنده سطح سلول متصل شده و قسمتی از 

مرحله درک سیگنال است.
شکل 11-8( این مثالی از انتقال غیرفعال است. یون در حال عبور در 

جهت شیب غلظتش است و هیچ انرژی مورد نیاز نیست.
به  نیازی  است،  استروئید  یک  که  آلدوسترون  مولکول  شکل 9-11( 
لیپید  از  مستقیما  تواند  می  و  است  آبگریز  ندارد؛  گیرنده  پروتئین 
کند.)مولکول  عبور  سلول  داخل  به  پالسمایی،  غشای  آبگریز  دوالیه 

های آبدوست نمی توانند.(

شکل 11-10( کل مسیر فسفریالسیون پیش نمی رود. بدون توجه 
به متصل بودن یا نبودن مولکول پیامرسان، پروتئین کیناز 2 همیشه 
پاسخ  به  که  رنگ  بنفش  پروتئین  تواند  نمی  و  مانده  باقی  غیرفعال 

سلولی منتهی می شود را فعال کند.
شکل 11-11( مولکول پیامرسان camp در فرم فعال خود باقی مانده 
و به پیامرسانی ادامه می دهد؛ مسیر نیز حتی در نبود لیگاند، به دلیل 

ماندگاری camp ، فعال باقی می ماند.
شکل 12-11(

با  نشان داده شده در شکل 13-11،  شکل 11-14( پمپ کلسیمی 
استفاده از انرژی ATP ، یون های کلسیم را در خالف شیب غلظتی 
که دارند، انتقال می دهد. این پمپ ها به حفظ ]Ca2+[ بسیار کم در 
سیتوپالسم نسبت به خارج سلول و درون ER ، کمک می کنند. کانال 
های کلسیمی که در شکل 11-14 دیده می شوند، انتشار Ca2+ را در 
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جهت شیب غلظتش تسهیل می کنند؛ در اینجا Ca2+ در حال عبور 
از داخل ER، جایی که بیشتر تغلیظ شده، به سمت سیتوپالسم است. 
از آنجایی که این یون در حال عبور در جهت شیب غلظتش است، به 

هیچ انرژی نیاز نیست.
شکل 11-16( با اتصال 1 عدد اپی نفرین به گیرنده، 100000000)صد 
میلیون یا 108( مولکول گلوکز آزاد می شود. مرحله اول باعث تقویت 
100 برابری)هر اپی نفرین، G-protein 100 را فعال می کند( ، در 
مرحله بعد تقویتی در پاسخ رخ نمی دهد، سپس 100 برابر در مرحله 
 cyclic بعد تقویت شده)102  مولکول آدنیلیل سیکالز، 104 عدد
AMP ایجاد می کنند.( ، در مرحله بعد مجدد تقویتی رخ نداده، دو 

مرحله بعد، هر کدام 10 برابر تقویت کرده و در مرحله آخر 100 برابر 
تقویت رخ می دهد.

به  منجر   ،14-11 شکل  در  حاضر  پیامرسانی  مسیر   )17-11 شکل 
شکستن PIP2 به پیامرسان های ثانویه DAG و IP3 می شود که 

 DAG پاسخ های متفاوتی را القا می کنند.)به پاسخ القا شده توسط
اشاره شده ولی در شکل نشان داده نشده است.( مسیر نشان داده شده 
برای سلول B در شاخه شاخه شدن و ایجاد دو پاسخ نهایی، به آن 

مشابه است.
بررسی مفهوم 1-11

مولکول  یک  هرکدام   ، آمیزشی)(  نوع  در  متفاوت  های  سلول   -1
به گیرنده هایی  تواند  تنها می  ترشح می کنند که  پیامرسان خاص 
 a روی سلول نوع جنسی مقابل متصل شود. بنابراین، فاکتور آمیزشی

نمی تواند به سلول a دیگری وصل شده و آن را به سمت خودش رشد 
دهد. تنها سلول  می تواند این مولکول پیامرسان را دریافت کرده و با 

رشد مستقیم به آن پاسخ دهد.
به  سلولی  پاسخ  همان  یا  سوم  مرحله  در  فسفریالز  گلیکوژن   -2

پیامرسانی اپی نفرین، عمل می کند.
نیاز  آنزیم،  فعال شدن  زیرا  نخواهد شد،  تولید  گلوکز 1-فسفات   -3
به یک سلول سالم دارای گیرنده سالم روی غشا و مسیر انتقال پیام 
سالم دارد. آنزیم نمی تواند مستقیما به کمک برهمکنش با مولکول 

پیامرسان در مخلوط عاری از سلول، فعال شود.
بررسی مفهوم 2-11

یک  برخالف  بنابراین  است،  آب)آبدوست(  در  محلول   ،NGF  -1
داخل  های  گیرنده  به  رسیدن  برای  تواند  نمی  استروئیدی،  هرومون 
پیشبینی  توان  می  نتیجه  در  کند.  عبور  لیپیدی  غشای  از  سلولی، 
کرد که گیرنده NGF در غشای پالسمایی قرار داشته باشند.)که در 

حقیقت نیز همینطور است.(
به  به درستی  تواند  نمی  باشد،  2- سلولی که گیرنده معیوب داشته 
مولکول پیامرسان هنگام حضور آن پاسخ دهد. تا زمانی که به درستی 
عوارض  شود؛  نمی  انجام  گیرنده،  توسط  سلول  های  فعالیت  تنظیم 

شومی برای سلول پیشبینی می شود.
توانایی  و  داده  تغییر  را  گیرنده  شکل  گیرنده،  به  لیگاند  اتصال   -3
پیامرسانی گیرنده را تحت تاثیر قرار می دهد. اتصال یک تنظیم کننده 
آلوستریک به آنزیم، شکل آنزیم را جهت مهار یا تحریک فعالیت آن، 

تغییر می دهد.
بررسی مفهوم 3-11

1- پروتئین کیناز، آنزیمی است که گروه فسفات را از ATP به یک 
پروتئین منتقل و معموال منجر به فعال شدن آن می شود)اکثرا یک 
شامل  سیگنال،  انتقال  های  مسیر  از  خیلی  دیگر(.  کیناز  پروتئین 
یک سری برهمکنش می شوند که در هر کدام؛ یک پروتئین کیناز 

آبشار های  این  فسفریله می کند.  را  بعدی  کیناز  پروتئین  فسفریله، 
فسفریالسیون، پیام را از خارج سلول به پروتئین های سلولی که پاسخ 

می دهند، منتقل می کنند.
را خنثی  اثرات کیناز ها  با دفسفریالسیون،  2- پروتئین فسفاتاز ها، 
می کنند و پس از اینکه غلظت مولکول پیامرسان به حد کافی برای 
اتصال مجدد به گیرنده نباشد، پروتئین کیناز ها توسط این فسفاتاز 

ها، غیر فعال می شوند.
که  است  اطالعاتی  همان  شود،  می  منتقل  سلول  در  که  پیامی   -3

مولکول پیامرسان به گیرنده سطح سلول متصل شده و به آن انتقال 
می دهد. اطالعات در یک توالی برهمکنش های پروتئین-پروتئین که 
موجب تغییر شکل می شوند، منتقل شده و باعث عملکرد آن ها در 

عبور پیام)اطالعات( در این مسیر می شود.
4- کانال دریچه دار وابسته به IP3 باز شده و اجازه جریان کلسیم 
 +Ca2 غلظت  افزایش  باعث  که  دهد  می  را  سیتوپالسم  به   ER از 

سیتوزولی می شود.
بررسی مفهوم 4-11

یون  یا  مولکول  یک  ها،  سازی  فعال  این  آبشار  از  مرحله  هر  در   -1
ممکن است مولکول های بسیاری که در مرحله بعد عمل می کنند را 
فعال کنند. این باعث تقویت پاسخ در هر مرحله شبیه به این می شود 

و به طور کلی پیام اصلی خیلی تقویت می شود.
در  را  پیامرسانی  مسیر  مولکولی  اجزای  داربست،  های  پروتئین   -2
یک کمپلکس کنار هم نگه می دارند. پروتئین های داربست مختلفی، 
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مجموعه های مختلفی از پروتئین ها را کنار هم قرار داده و برهمکنش 
های  پاسخ  به  منجر  که  کنند  می  تسهیل  را  متنوعی  مولکولی  های 

سلولی متفاوت در دو سلول می شود.
3- یک پروتئین فسفاتاز غیرعملکردی، نمی تواند گیرنده یا پروتئین 
تقویت کننده خاص خود را دفسفریله کند. در نتیجه مسیر پیامرسانی 
پس از فعال شدن، دیگر نمی تواند خاتمه یابد.)در واقع، مطالعه ای 
متوجه حضور پروتئین فسفاتاز های تغییریافته در 25 درصد سرطان 

های روده بزرگ شد.(
4- پروتئین های دو سلول، متفاوتند و باعث پاسخ سلولی متفاوتی می 
شوند. در سلول های ماهیچه ای قلب، مسیر نشان داده شده در شکل 
11-16، به گلوکز اجازه می دهد تا عضله، انقباض و ضربان سریع تری 
کننده  تقویت  های  پروتئین  تنفسی،  های  ماهیچه  در  باشد.  داشته 
متفاوتند، در نتیجه انقباض عضله مهار می شود.)در واقع، مراحل مسیر 
A اشتراک دارند، ولی در سلول ماهیچه تنفسی،  در پروتئین کیناز 

PKA پروتئینی که برای انقباض الزم است را فسفریله می کند-در 

در  شود.  می  پروتئین  غیرفعال شدن  باعث  فسفریالسیون  مورد  این 
نتیجه انقباض نمی تواند انجام شود.(

بررسی مفهوم 4-11
در شکل گیری دست یا پنجه پستانداران، سلول ها در ناحیه بین انگشتان، 
برای آپوپتوز برنامه ریزی می شوند. این موضوع، انگشتان دست و پنجه را 
شکل داده و به همین دلیل شبکه ای نیستند.)فقدان آپوپتوز این نواحی 

در پرنده های آبی، منجر به ایجاد پاهای شبکه ای می شود.(

مرگ  سیگنال  پیامرسان  مولکول  برای  گیرنده  پروتئین  یک  اگر   -2
فعال  مرگ  پیام  نبود  در  حتی  که  این صورت  به  باشد،  داشته  نقص 
شود؛ این منجر به آپوپتوز می شود، حتی زمانی که به طور طبیعی رخ 
نمی دهد. نقص های مشابه در هر پروتئین دیگری از مسیر پیامرسانی، 
اگر پروتئین های معیوب در نبود برهمکنش با پروتئین قبلی یا پیک 
دومین ، پروتئین های تقویت کننده یا پاسخ را فعال کنند؛ می توانند اثر 
مشابهی داشته باشند. برعکس اگر هر پروتئینی در مسیر، در برهمکنش 
با پروتئین بعدی یا مولکول یا یون دیگر، نقص پیدا کند؛ آپوپتوز رخ نمی 
دهد، برخالف حالت طبیعی. برای مثال، یک پروتئین گیرنده برای یک 
مولکول لیگاند پیامرسان مرگ، احتماال حتی در اتصال با لیگاند هم فعال 

نمی شود. این باعث توقف انتقال سیگنال در سلول می شود.
خالصه ای از سواالت کلیدی مباحث :

که  دهد،  پاسخ  هورمون  یک  به  تواند  می  زمانی  تنها  سلول   )1-11
گیرنده آن را در سطح یا داخل خود داشته باشد. پاسخ به یک هورمون، 

به مسیر انتقال پیام خاص سلول بستگی دارد که منجر به پاسخ سلولی 
خاص آن می شود. پاسخ می تواند برای انواع مختلف سلول ها، تفاوت 

داشته باشد.
11-2( هردو GPCR ها و RTK ها، یک ناحیه اتصال خارج سلولی 
پپتیدی  پلی  ناحیه  چند  یا  یک  و  دارند  پیام)لیگاند(  مولکول  برای 
مارپیچ آلفا که از غشا می گذرند. یک GPCR به تنهایی عمل می 
بزرگ  های  گروه  یا  دیمر  دارند  تمایل  ها   RTK که  حالی  در  کند، 
تری تشکیل دهند. GPCR ها معموال یک مسیر انتقال پیام واحد را 
تحریک می کنند؛ درحالی که تیروزین های فعال زیادی که بر روی 
دیمر RTK حضور دارند، مسیر های انتقال سیگنال زیاد و متفاوتی 

را تحریک می کنند.
به  را  فسفات  گروه  یک  که  است  آنزیمی  کیناز،  پروتئین   )3-11
از  قسمتی  اکثرا  ها  کیناز  پروتئین  کند.  می  اضافه  دیگری  پروتئین 
پیک  کنند.  می  منتقل  را  سیگنال  که  هستند  فسفریالسیون  آبشار 

دومین، یک مولکول کوچک غیر پروتئینی یا یونی است که به سرعت 
پروتئین  تقویت می کند. هردو  را در کل سلول  پیام  و  منتشر شده 
کیناز ها و پیک های دومین می توانند در یک مسیر مشترک عمل 
کنند. برای مثال، پیک دومین cAMP غالبا پروتئین کیناز A را فعال 

می کند که خود آن، دیگر پروتئین ها را فسفریله می کند.
 GTPase ، قسمت   G-protein به  وابسته  11-4( در مسیر های 
یک G-protein ، GTP را به GDP تبدیل کرده و G-protein را 
غیرفعال می کند. پروتئین فسفاتاز ها، گروه فسفات را از پروتئین های 

فعال برداشته و آبشار فسفریالسیون پروتئین کیناز ها را متوقف می 
کنند. فسفودی استراز، با تبدیل cAMP به AMP ، موجب کاهش 

اثر cAMP در مسیر انتقال پیام می شود.
در  زود  خیلی  سلول،  شده  کنترل  خودکشی  پایه  مکانیسم   )5-11
تکامل یوکاریوت ها به وجود آمده و پایه ژنتیکی این مسیر ها در طول 
تکامل جانوران، حفاظت شده است. چنین مکانیسمی برای تکوین و 

بقای تمام جانوران ضروری است.
خود را بیازمایید

1- د
2- الف
3- ب

4- الف
5- ج
6- ج
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7- ج
8- این یک نقشه احتمالی از مسیر است.)نقشه های مشابه نیز صحیح اند.(

فصل ۱2

سواالت شکل ها
شکل 4-12( 

خط کشیدن دور کروماتید دیگر هم صحیح خواهد بود.
تک)مضاعف  های  کروموزوم  دارد.  بازو   4 کروموزوم،   )5-12 شکل 
شده( در 2 ، به دو کروموزوم)غیر مضاعف شده( در 3 تبدیل می شود. 
کروموزوم مضاعف شده در مرحله 2، یک تک کروموزوم در نظر گرفته 

می شود.
شکل 12-7( 12 ؛ 2 ؛ 2 ؛ 1

شکل 8-12( 

شکل 12-9( بخش نشان دار به سمت قطب نزدیک تر به خود، حرکت 
یابد، در  و قطب کاهش می  دار  نشان  بین بخش  خواهد کرد. طول 

حالی که فاصله آن تا کروموزوم ها ثابت باقی می ماند.
شکل 12-14( در هر دو مورد، هسته G1 تا زمانی که به طور طبیعی 

وارد S نشود، در G1 باقی می ماند. فشردگی کروموزوم ها و شکل 
گیری دوک تا زمانی که فاز S و G2 طی نشوند، رخ نمی دهد.

شکل 12-16( گذر از نقطه بازرسی G2 در دیاگرام، مربوط به ابتدای 
در  زرد  زمینه  میتوز)پس  فاز  به  ورود  و  است،  نمودار  زمان  محور 
دیاگرام( مربوط به پیک فعالیت MPF و غلظت سایکلین در نمودار 
است. حین فاز G1 و S در دیاگرام، Cdk در نبود سایکلین، حضور 
دارد و غلظت سایکلین و فعالیت MPF روی گراف کم است. فلش 
بنفش رنگ در دیاگرام، افزایش غلظت سایکلین را نشان می دهد که 
نهایت  S و حین G2 مشاهده می شود. در  فاز  اواخر  نمودار در  در 

چرخه سلولی دوباره تکرار می شود.
شکل 12-17( سلول تقسیم می شود حتی در شرایط نامناسب برای 
تقسیم. اگر سلول های دختر و زادگان آن ها نیز نقاط بازرسی را نادیده 
گرفته و تقسیم شوند، به زودی یک جرم سلولی غیر طبیعی تشکیل 
می شود.)این نوع از تقسیم سلولی نا به جا، می تواند در شکل گیری 

سرطان نقش داشته باشد.(
شکل 12-18( سلول های ظرف دارای PDGF ، نمی توانستند به 
پیام فاکتور رشد پاسخ دهند و تقسیم نمی شدند. محیط دقیقا مشابه 

ظرف فاقد PDGF است.
بررسی مفهوم 1-12

1- 1 ؛ 1 ؛ 2
2- 39 ؛ 39 ؛ 78

بررسی مفهوم 2-12

1- 6 کروموزوم که مضاعف شده اند؛ 12 کروماتید.
2- در ادامه میتوز، سیتوکینز باعث ایجاد سلول های دختری یکسان 
در هردوی سلول های گیاهی و جانوری می شود. با این حال، مکانیسم 
سلول  در  است.  متفاوت  جانوران  و  گیاهان  در  سیتوپالسم  تقسیم 
جانوری، سیتوکینز به واسطه عمل شکافتگی، سلول والدی را به کمک 
یک حلقه انقباضی از رشته های اکتین به دو سلول تقسیم می کند. 
در سلول گیاهی، یک صفحه ی سلولی در مرکز سلول تشکیل و رشد 
می کند تا زمانی که با غشای پالسمایی سلول والد ادغام شود. یک 
نهایت بین دو سلول  دیواره سلولی جدید داخل صفحه سلولی و در 

جدید، رشد می کند.
3- از آخر فاز S در اینترفاز تا انتهای متافاز در میوز.

دوک  گیری  شکل  در  توبولین  یوکاریوتی،  سلولی  تقسیم  حین   -4
حین  اکتین  که  حالی  در  کند،  می  شرکت  ها  کروموزوم  حرکت  و 
موضوع  این  باکتری،  تایی  دو  تقسیم  در  کند.  می  عمل  سیتوکینز 
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برعکس است: مولکول های مشابه اکتین، کروموزوم ها را به دو انتهای 
مخالف سلول منتقل می کنند و مولکول های توبولین مانند در جدا 

کردن سلول های دختری نقش ایفا می کنند.
دارای  که  کنید  توجه  موتور،  نقش  دوک)در  توکور،  کینه  یک   -5
پروتئین های حرکتی است( را به یک کروموزوم)در نقش محموله ای 

که منتقل می شود( متصل می کند.
6- میکروتوبول ها از توبولین تشکیل شده و در سلول، ”ریل” هایی می 
سازند که وزیکول ها و دیگر اندامک ها، به کمک برهمکنش پروتئین 
های حرکتی با توبولین ها، در طول آن حرکت می کنند. در سلول 
های ماهیچه ای، ریزرشته های اکتین با رشته های میوزین برهمکنش 

می کنند تا ماهیچه منقبض شود.
بررسی مفهوم 3-12

1- هسته سمت راست در ابتدا در فاز G1 قرار داشته، بنابراین هنوز 
کروموزوم هایش را مضاعف نکرده است. هسته موجود در سمت چپ، 

در فاز M قرار داشته و کروموزوم هایش مضاعف شده اند.
2- مقدار قابل توجهی از MPF باید موجود باشد تا سلول از نقطه 
های  پروتئین  تجمع  واسطه  به  موضوع  این  کند؛  عبور   G2 بازرسی
سایکلین و تشکیل کمپلکس با Cdk و ایجاد MPF)فعال( رخ می 
آغاز  میتوز  و  کرده  فسفریله  هارا  پروتئین  دیگر   MPF دهد. سپس 

می شود.
گیرنده  مثال  شود)برای  فعال  سلولی  داخل  گیرنده  که  زمانی   -3
استروژن(، می تواند به عنوان فاکتور رونویسی در هسته عمل کرده و 

ژن هایی که باعث گذر از نقاط بازرسی و تقسیم می شوند را روشن 
کند. گیرنده RTK وقتی با یک لیگاند فعال شود، دیمر تشکیل داده 
و هر زیرواحد آن، دیگری را فسفریله می کند. این منجر به یک سری 
مرحله انتقال سیگنال شده که در نهایت ژن هایی را در هسته روشن 
های  پروتئین  ها،  ژن  این  استروژن،  گیرنده  مورد  همانند  کنند.  می 
ضروری برای عبور سلول از نقاط بازرسی و تقسیم را روشن می کنند.

خالصه ای از سواالت کلیدی مباحث
DNA )1-12 سلول یوکاریوتی در ساختار هایی به نام کروموزوم قرار 
گرفته است. هر کروموزوم، مولکول DNA بلندی است که صدها تا 
هزاران ژن را در کنار پروتئین های مرتبط در حفظ ساختار کروموزوم 
و کنترل فعالیت ژن، حمل می کند. این کمپلکس DNA-پروتئین، 
کروماتین نام دارند. کروماتین هر کروموزوم زمانی که سلول در حال 
تقسیم نیست، طویل و باریک است. قبل از تقسیم سلولی، هر کروموزوم 
مضاعف شده و کروماتید های متصل به هم به کمک دیگر پروتئین 

ها، در سانترومر و برای بسیاری از گونه ها در کل طول خود)مفهومی 
تحت عنوان چسبندگی کروماتید های خواهری(؛ حاصل می شود.

12-2( کروموزوم، در G1 از اینترفاز و در آنافاز و تلوفاز از میتوز، به 
شکل یک مولکول DNA تنها باقی می ماند. حین فاز S ، همانندسازی 
DNA ، دو کروماتید خواهری به ازای هر کروموزوم تولید می کند؛ 

که در طول G2 از اینترفاز و در طول پروفاز و پرومتافاز و متافاز میتوز 
با هم باقی می مانند.

12-3( نقاط بازرسی، به مکانیسم های نظارتی سلول اجازه می دهند، 
یا نه. پیام  تعیین کنند که سلول آماده رفت به مرحله بعدی هست 
های داخلی و خارجی سلول را از این نقاط بازرسی عبور می دهند. 
نقطه بازرسی G1 تعیین می کند که آیا سلول در چرخه سلولی جلو 
می رود یا به سمت G0 تغییر مسیر می دهد. پیام های عبور از این 
نقطه بازرسی، عمدتا خارجی هستند، مانند فاکتور های رشد. عبور از 
نقطه بازرسی G2 به تعداد قابل توحهی کمپلکس MPF فعال نیاز 

 MPF را هماهنگ کنند.  بسیاری  میتوزی  وقایع  ادامه،  در  دارد که 
همچنین باعث شروع تخریب شدن قسمت سایکلین خود شده و به 
میتوز پایان می دهد. تا زمانی که دوباره مقدار قابل توجهی سایکلین 
در فاز S و G2 بعدی، تولید نشود؛ فاز M مجدد شروع نمی شود. 
پیام عبور از نقطه بازرسی فاز M ، تا زمانی که تمام کروموزوم ها به 
کینه توکور متصل نشده و در صفحه متافازی آرایش پیدا نکنند؛ صادر 
اتفاقات، جدایی کروموزوم های خواهری  این  از  تنها پس  نمی شود. 

انجام پذیر است.

خود را بیازمایید
1- ب

2- الف
3- ج
4- ج

5- الف
6- ب

7- الف
8- د

9- به شکل 12-7 ، برای مشاهده توضیحات رویداد های مهم رجوع 
کنید. تنها یک سلول برای هر مرحله نشان داده شده است، ولی دیگر 

پاسخ های درست هم در این تصویر قابل مشاهده اند.
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-10

بخش سوم: ژنتیک 

فصل ۱3

سواالت اشکال :
شکل 13.3   کروموزوم های نشان داده شده در یک کاریوتایپ در 
متراکم ترین حالت خود، در متافاز، که در فاز M چرخه سلولی رخ می 
دهد، قرار دارند . در این مرحله، کروموزوم ها قباًل در فاز S  مضاعف 
شده اند، بنابراین هر کروموزوم به صورت دو کروماتید خواهری وجود 

دارد.
شکل 13.4   در شکل دو مجموعه کروموزوم، شامل سه جفت کروموزوم 
همولوگ وجود دارد. یکی از کروموم های بلند، قرمز )مادری( و یکی 
آبی )پدری( خواهد بود. به همین ترتیب یکی از هر جفت کروموزوم 

های متوسط و کوچک هم   قرمز و دیگری آبی خواهد بود. 
شکل 13.6  در )الف(، سلول های هاپلوئید دچار میتوز نمی شوند. 
برای تشکیل گامتوفیت تحت میتوز و  ید  در )ب(، هاگ های هاپلوئ
سلول های هاپلوئید گامتوفیت برای تشکیل گامت تحت میتوز قرار 
می گیرند. در )ج(، سلول های هاپلوئید تقسیم میتوز انجام می دهند 
تا  یک ارگانیسم هاپلوئید چند سلولی یا یک ارگانیسم هاپلوئید تک 
سلولی جدید را تشکیل دهند و این سلول های هاپلوئید برای تشکیل 

گامت ها تحت میتوز قرار می گیرند. 

شکل 13.7 برای سادگی رشته کوتاهی از DNA در اینجا نشان داده 
 DNA شده است، اما هر کروموزوم یا کروماتید حاوی یک مولکول

پیچیده و تاخورده بسیار طوالنی است(.
سلول  یک  اگر    13.8  شکل 
دو  تحت  کروموزوم  شش  با 
قرار گیرد، هر یک  میتوز  دور 
شش  حاصل  سلول  چهار  از 
در  داشت،  خواهند  کروموزوم 
حالی که چهار سلول حاصل از 
میوز در شکل 13.8 هر کدام 
هستند.  کروموزوم  سه  دارای 
در میتوز، تکثیر DNA)و در 
قبل  کروموزوم(  تکثیر  نتیجه 
انجام می شود و  از هر پروفاز 

تعداد  همان  دارای  دختر  های  سلول  که  شود  می  حاصل  اطمینان 
کروموزوم به اندازه سلول والد هستند. در مقابل در میوز، همانندسازی 
DNA فقط قبل از مرحله اول )نه قبل از پروفاز ) II اتفاق می افتد. 

بنابراین، در دو دور میتوز، کروموزوم ها دو بار تکرار و دو بار تقسیم 
می شوند، در حالی که در میوز، کروموزوم ها یک بار تکرار و دو بار 

تقسیم می شوند.
شکل 13.9

بله. هر یک از شش کروموزوم )سه کروموزوم در هر  شکل 13.10  
سلول( نشان داده شده در تلوفاز I دارای یک کروماتید غیر نوترکیب و 
یک کروماتید نوترکیب است. بنابراین، هشت )2  حالت برای کروموزوم 
اول * 2 تا برای کروموزوم دوم * 2 تا برای سوم( مجموعه ممکن از 
کروموزوم ها را می توان برای سلول سمت چپ و هشت مورد برای 

سلول سمت راست ایجاد کرد.
بررسی مفهوم 13.1

1. والدین ژن ها را به فرزندان خود منتقل می کنند. ژن ها با هماهنگ 
کردن تولید RNA های پیام رسان )mRNA(، سلول ها را جوری 
را  پروتئین هایی  آنزیم های خاص و سایر  تا  برنامه ریزی می کنند 

بسازند که فعالیت تجمعی آنها صفات ارثی فرد را تولید می کند.
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2. چنین ارگانیسم هایی با میتوز تولید مثل می کنند لذا فرزندانی را 
تولید می کند که ژنوم آنها کپی دقیقی از ژنوم والدین است )در صورت 

عدم وجود جهش(.
 3. او باید آن را شبیه سازی کند )یک کلون از آن ایجاد کند(. آمیزش 
متقابل آن با یک گیاه دیگر باعث تولید فرزندانی می شود که دارای  
صفات جدید مضاعفی هستند، اما از آنجا که او اکنون که ارکیده ایده 

آل خود را به دست آورده دیگر تمایلی به انجام این کار ندارد.
بررسی مفهوم 13.2

مولکول  دو  کدام  هر  و  هستند  مضاعف  کروموزوم  شش  از  یک  هر 
DNA مارپیچ دوگانه  دارند،بنابراین 12 مولکول DNA در سلول 

وجود دارد. عدد هاپلوئید، n، 3 است. یک مجموعه همیشه هاپلوئید 
است

23 جفت کروموم و دو مجموعه وجود دارد.
 یک سلول دیپلوئید انسانی دارای 23 جفت کفش است. یک سلول 

هاپلوئید دارای 23 "کفش" خواهد بود، یکی از هر جفت. 
این ارگانیسم دارای چرخه زندگی است که در شکل   13.6ج نشان 
داده شده است، زیرا زیگوت تحت میتوز قرار نمی گیرد بلکه بالفاصله 
پس از تشکیل تحت میوز قرار می گیرد. ، لذا انتظار می رود که یک 

قارچ یا یک آغازی ، شاید یک جلبک باشد.
بررسی مفهوم 13.3

کروماتید  دو  از  کدام  هر  که  شبیه هستند  نظر  این  از  ها  کروموزوم 
اند و کروموزوم های منفرد به طور مشابه در  خواهری تشکیل شده 

صفحه متافاز قرار گرفته اند. کروموزوم ها از این نظر متفاوت هستند 
کروماتیدهای خواهری هر  میتوز،  تقسیم  در حال  در یک سلول  که 
اما در یک سلول در حال  از نظر ژنتیکی یکسان هستند،  کروموزوم 
تقسیم میوز ، کروماتیدهای خواهر به دلیل کراسینگ اور در میوز I از 
نظر ژنتیکی متمایز هستند. عالوه بر این، کروموزوم ها در متافاز میتوز 
می توانند یک مجموعه دیپلوئید یا یک مجموعه هاپلوئید باشند، اما 
کروموزوم ها در متافاز میوز II همیشه از یک هاپلوئید تشکیل شده 

اند. 
به هیچ  اور رخ نمی داد، دو کروموزوم همولوگ  اگر  کراسینگ   .2 
این دلیل است که  این به  ارتباط برقرار نمی کردند.  با یکدیگر  وجه 
 DNA از  تماماً  یا  مادری   DNA از  تماماً  یا  هر کروماتید خواهری 
 DNA به  DNA واحد  بنابراین  یک مولکول  و  بود،  پدری خواهد 
کروماتید غیرخواهر متصل نمی شد که کمپلکس را کنار هم نگه  دارد. 
فقدان ارتباط همولوگ ها می تواند به راحتی منجر به چینش نادرست 

همولوگ ها در طول متافاز I شود، )مثاًل هر دو ممکن است به سمت 
یک قطب بروند ( و در نهایت باعث تشکیل گامت هایی با تعداد غیر 

طبیعی کروموزوم ها شوند.
بررسی مفهوم 13.4

1. جهش در یک ژن منجر به انواع مختلف )آلل( آن ژن می شود.
2. بدون تالقی، دسته بندی مستقل کروموزوم ها در طول میوز I از 
نظر تئوری می تواند  دو به توان n  گامت هاپلوئید ایجاد کند، و لقاح 
تصادفی می تواند )n^2(^2 زیگوت دیپلوئید تولید کند. از آنجایی که 
عدد هاپلوئید )n( ملخ ها 23 و مگس های میوه 4 است، انتظار می 
رود دو ملخ تنوع ژنتیکی بیشتری از زیگوت ها را نسبت به دو مگس 

میوه تولید کنند.
 3. اگر بخش های کروماتیدهای مادر و پدری که  با هم دیگر کراسینگ 
برای هر ژن  بنابراین  و  باشند  ژنتیکی یکسان  نظر  از  اور  می دهند 
دو آلل یکسان داشته باشند، کروموزوم های نوترکیب از نظر ژنتیکی 

اور تنها زمانی  معادل کروموزوم های والدین خواهند بود.  کراسینگ 
بازآرایی آلل های  افزایش تنوع ژنتیکی کمک می کند که شامل  به 

مختلف باشد.

خالصه ای سواالت کلیدی مفاهیم :

13.1  ژن ها صفات  خاص را برنامه ریزی می کنند و فرزندان ژن های 
از والدین به ارث می برند که شباهت های ظاهری  خود را از هر یک 
آن ها را به یکی از والدین توضیح می دهد. انسان ها از طریق جنسی 
تولید مثل می کنند که ترکیبات جدیدی از ژن ها )و در نتیجه صفات( 

را در فرزندان تضمین می کند. در نتیجه، فرزندان کلون والدین خود 
نیستند )که اگر انسان ها به صورت غیرجنسی تولید مثل می کردند 

چنین می بود(.
13.2  جانوران و گیاهان هر دو از طریق جنسی تولید مثل می کنند، 
میوز و به دنبال آن لقاح را انجام می دهند. هر دو گامت هاپلوئیدی دارند 
که با هم  ترکیب می شوند و یک زیگوت دیپلوئید تشکیل می دهند. 
این زیگوت سپس به صورت میتوزی تقسیم می شود و یک ارگانیسم 
سلول های  جانوران،  در  آورد.  می  وجود  به  را  دیپلوئید  سلولی  چند 
هاپلوئید به گامت تبدیل می شوند و تحت میتوز قرار نمی گیرند، در 
حالی که در گیاهان، سلول های هاپلوئید حاصل از میوز دچار میتوز 
می شوند تا یک ارگانیسم چند سلولی هاپلوئید یا گامتوفیت را تشکیل 
دهند. سپس این ارگانیسم به تولید گامت هاپلوئید ادامه می دهد. )در 
برای  و  یافته  کاهش  کاماًل  گامتوفیت  اندازه  درختان،  مانند  گیاهانی 

بیننده معمولی مشخص نیست.(
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I، دو عضو یک جفت همولوگ در سلول های  میوز  پایان   13.3 در 
با  دوم  پروفاز  طول  در  نمی توانند  بنابراین  می گیرند،  قرار  مختلف 

یکدیگر جفت شوند و کراسینگ اور بدهند.
 13.4  اول، در طول جور شدن مستقل در متافاز I، هر جفت کروموزوم 
می  ردیف  متافاز  صفحه  در  جفت  یک  از  مستقل  طور  به  همولوگ 
شوند، بنابراین یک سلول دختر میوز I به طور تصادفی یک کروموزوم 
مادری یا پدری از هر جفت را به ارث می برد. ثانیاً، به دلیل کراسینگ 
اور، هر کروموزوم منحصراً مادری یا پدری نیست، بلکه شامل مناطقی 
انتهای کروماتید از یک کروماتید غیر خواهر )کروماتید همولوگ  در 
دیگر( است. )بخش غیر خواهری همچنین می تواند در ناحیه داخلی 
کروماتید باشد اگر کراسینگ اور دوم پس از کراسینگ اور اول جلوتر 
قالب  در  را  بیشتری  تنوع  این  دهد(.  رخ  کروماتید  انتهای  ناحیه  از 
ترکیبات جدیدی از آلل ها فراهم می کند. سوم، لقاح تصادفی تنوع 
از حالت  تعداد زیادی  با  را تضمین می کند زیرا هر اسپرم  بیشتری 

های ممکن ترکیبات ژنتیکی می تواند هر تخمک را با تعداد مشابهی 
از ترکیبات احتمالی بارور کند.

 خود را بیازمایید
1.الف  2. ب   3. الف   4. د   5.ج  6. الف، یک جواب ممکن:

یک  از  رنگ ها  ترکیب  به  توجه  بدون  هاپلوئید،  مجموعه  یک  ب( 
کروموزوم بلند، یک متوسط و یک کروموزوم کوتاه تشکیل شده است. 
به عنوان مثال، یک کروموزوم بلند قرمز، یک کروموزوم متوسط آبی و 
یک کروموزوم کوتاه قرمز یک مجموعه هاپلوئید را تشکیل می دهند. 
)در مواردی که کراسینگ اور رخ داده است، یک مجموعه هاپلوئید از 
یک رنگ ممکن است شامل بخش هایی از کروماتیدهای رنگ دیگر 
باشد.( همه کروموزوم های قرمز و آبی با هم یک مجموعه دیپلوئید را 

 I تشکیل می دهند. ج( متافاز
7. این سلول باید تحت میوز قرار گیرد زیرا دو  کروموزوم یک جفت 
همولوگ در صفحه متافاز با یکدیگر مرتبط هستند. این در میتوز رخ 
نمی دهد. همچنین، کیاسماتا به وضوح وجود دارد، به این معنی که 

کراسینگ اور رخ داده است) فرآیند دیگری که منحصر به میوز است(.
فصل ۱4

سواالت اشکال:
)نسبت  هستند.  بنفش  های  گل  دارای  فرزندان  همه     14.3 شکل 
گل های بنفش به سفید، 1 بنفش: 0 سفید خواهد بود.( گیاهان نسل 
P در حال  true- breedingهستند، بنابراین  آمیزش دو گیاه با گل 
ارغوانی نتیجه ای مشابه خود گرده افشانی دارد: همه فرزندان دارای 
ویژگی یکسانی هستند. اگر مندل بعد از نسل  F1  کار را متوقف می 
کرد، می توانست به این نتیجه برسد که   عامل صفت رنگ سفید به 

طور کامل ناپدید شده است و هرگز دوباره ظاهر نمی شود.
شکل 14.8 

را  متفاوتی  تا پیش بینی های  اجازه می داد  به مندل  آمیزش  این  بله، 
تا  او اجازه می داد  از این طریق به  انجام دهد و  برای این دو فرضیه 

فرضیه صحیح را تشخیص دهد.
 شکل 14.10  همکالسی شما احتماالً به این نکته اشاره خواهد کرد 
که هیبریدهای نسل F1 یک فنوتیپ میانی را بین والدین هموزیگوت 
نشان می دهند که از فرضیه اختالط صفات پشتیبانی می کند. شما 
ظهور  به  منجر   F1 هیبریدهای  از  عبور  که  دهید  پاسخ  توانید  می 
مجدد فنوتیپ سفید می شود، نه فرزندان صورتی شبیه به هم، که از 
ایده ترکیب صفات در طول وراثت پشتیبانی نمی کند. فرضیه ترکیب 
صفات پیش بینی می کند که صفت سفید پس از نسل F1 از بین رفته 
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است. شکل 14.11 هر دو آلل I)A( و I)B( بر آلل i غالب هستند زیرا 
 )I)A منجر به عدم وجود کربوهیدراِت متصل می شود. آلل های i آلل
 )I)A(I)B غالب هستند و هر دو در فنوتیپ هتروزیگوت های )I)B و

که دارای گروه خونی AB هستند بیان می شوند. 
شکل 14.12  در این آمیزش، "3" و "1" یک  آمیزش استاندارد  در 
یک گروه فنوتیپی قرار می گیرند. این امر به این دلیل رخ می دهد 
که در سگ هایی که ee هستند، هیچ رنگدانه ای رسوب نمی کند، 
بنابراین سه سگی که دارای B در ژنوتیپ خود هستند )معموالً سیاه( 

دیگر نمی توانند از سگ bb) معموال قهوه ای( تشخیص داده شوند.
 شکل 14.16  در مربع پانت، دو نفر از سه فرد با رنگ طبیعی  ناقل 
هستند، بنابراین احتمال آن 3⁄2 است. )توجه داشته باشید که هنگام 
محاسبه احتمال باید همه چیزهایی را که می دانید در نظر بگیرید: 
می دانید که او aa نیست، بنابراین فقط سه ژنوتیپ ممکن برای در 

نظر گرفتن وجود دارد(.

بررسی مفهوم 14.1
1. طبق قانون جور شدن مستقل می شود که 25 گیاه ) 16/1 فرزندان 
aatt ) یا برای هر دو صفت فنوتیپ مغلوب داشته باشند.نتیجه واقعی 

احتماالً کمی با این مقدار متفاوت است.
 YRI( ، YRi، YrI، 2. این گیاه می تواند هشت گامت مختلف بسازد 
Yri، yRI، yRi، yrI  و )yri برای در نظر گرفتن همه گامت های 
ممکن در یک خود گرده افشانی، یک مربع پانت به 8 ردیف و 8 ستون 
برای 64 ترکیب احتمالی گامت ها در فرزندان  نیاز دارد که فضایی 

خواهد داشت.
 3. خود گرده افشانی نوعی تولیدمثل جنسی است زیرا میوز در تشکیل 

گامت ها نقش دارد که در طی لقاح برای تشکیل زیگوت با یکدیگر ترکیب 
می شوند. در نتیجه، فرزندان در خود گرده افشانی از نظر ژنتیکی با والدین 
متفاوت هستند. )همانطور که در پاورقی نزدیک به ابتدای  مفهوم 14.1 
ذکر شد، برای ساده سازی یک گیاه نخود را به عنوان والد در نظر گرفتیم 

هرچند باید در نظر داشت که، گامتوفیت های گل ، دو "والد" هستند(.
بررسی مفهوم 14.2

 2/1 و   )aa( مغلوب  هموزیگوت   0،)AA( غالب  2/1هموزیگوت   .1
    )Aa( هتروزیگوت

BBDD. ¼ BbDD. ¼ BBDd. ¼ BbDd ¼ .2
 ppyyII 3. ژنوتیپ هایی که این شرط را برآورده می کنند عبارتند از
قانون  از    ppyyii. و   ، ppyyIi، ppYYii، ppYyii، Ppyyii
ضرب برای یافتن احتمال به دست آوردن هر ژنوتیپ استفاده کنید 
و سپس از قانون جمع برای یافتن احتمال کلی برآورده شدن شرایط 

این مشکل استفاده کنید.

بررسی مفهوم 14.3
1.غابیت ناقص رابطه بین دو آلل یک ژن را توصیف می کند، در حالی 

که اپیستازی به رابطه ژنتیکی بین دو ژن )و آلل های مربوط به هر 
یک( مربوط می شود.

 2. انتظار می رود نیمی از کودکان دارای گروه خونی A و نیمی از 
گروه خونی B باشند.

رنگ  لذا  دارند  ناقص  غالبیت  طور  به  سفید  و  سیاه  های  آلل   .3  
هتروزیگوت ها خاکستری است. آمیزش بین یک خروس خاکستری 
و یک مرغ سیاه، باید به تقریباً تعداد مساوی از فرزندان خاکستری و 

سیاه داشته منجر شود.
بررسی مفهوم 14.4

1. 9⁄1 ) از آنجایی که فیبروز کیستیک توسط یک آلل مغلوب ایجاد می 
شود، خواهر و برادرهای لوسیا و جارد که  CF  دارند باید هموزیگوت 
مغلوب باشند. بنابراین، هر یک از والدین باید ناقل آلل مغلوب باشند. 
 C/c  ).نیستند cc   ،ندارند CF از آنجایی که نه لوسیا و نه جارد
آلل های ژن CF در نظر گرفته می شوند(. این بدان معنی است که 
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هر کدام 3⁄2 شانس ناقل بودن دارند. اگر هر دو ناقل باشند، احتمال 
آنکه کودک مبتال به CF باشد ¼  است ) 3⁄2 * 3⁄2 * 4⁄1 = 9⁄1(؛ 
به  تا کودکی مبتال  باشند  ناقل  باید  0 )هم لوسیا و هم جارد  تقریباً 
این بیماری تولید کنند، مگر اینکه یک جهش )تغییر( بسیار نادر در 
DNA سلول های سازنده تخمک یا اسپرم در یک غیرناقل رخ دهد 

که منجر به ایجاد آلل CF شود( 
اسید  گلوتامیک  آمینه  اسید  ششمین  طبیعی  هموگلوبین   در   .2.2
)Glu( است که اسیدی است )زنجیره جانبی آن بار منفی دارد(. در 
هموگلوبین داسی شکل، گلوتامیک اسید با والین )Val( جایگزین می 
شود که یک اسید آمینه غیرقطبی است و بسیار متفاوت از Glu است. 
ساختار اولیه پروتئین )توالی اسید آمینه آن( در نهایت شکل پروتئین 
به جای   Val تعیین می کند. جایگزینی  را  نتیجه عملکرد آن  و در 
گلوتامیک اسید، مولکول های هموگلوبین را قادر می سازد تا به یکدیگر 
متصل شوند و فیبرهای بلندی را تشکیل دهند که منجر به عملکرد 

ناقص پروتئین و تغییر شکل گلبول قرمز می شود.
3.3. ژنوتیپ خوانیتا Dd است. از آنجایی که آلل پلی داکتیلی )D( بر 
 DD غالب است، این صفت در افراد دارای ژنوتیپ )d(  آلل پنج انگشتی
یا Dd بیان می شود. اما چون پدر خوانیتا پلی داکتیلی ندارد، ژنوتیپ 
او باید dd باشد، به این معنی که خوانیتا یک آلل d را از او به ارث برده 

است. بنابراین، خوانیتا، که این ویژگی را دارد، باید هتروزیگوت باشد
4. در  آمیزش تک هیبریدی رنگ گل، نسبت 3.15 بنفش : 1 سفید 
است، در حالی که در خانواده انسانی در شجره نامه، نسبت در نسل 

سوم 1 حساس به  PTC : 1غیر حساس به PTC  است. این تفاوت 
به دلیل حجم نمونه کوچک )دو زاده( در خانواده انسان ها است. اگر 
زوج نسل دوم در این شجره می توانستند 929 فرزند مانند آمیزش 
گیاه نخود داشته باشند، این نسبت به احتمال زیاد به 3:1 نزدیک می 
شد. )توجه داشته باشید که هیچ یک از آمیزش های گیاه نخود در 

جدول 14.1 دقیقاً نسبت 3:1 را نشان نمی دهد(.

خالصه سواالت مفاهیم کلیدی
14.1 حالت های متفاوت ژن ها که آلل نامیده می شوند، در طی تولید 
مثل جنسی از والدین به فرزندان منتقل می شوند. در آمیزش بین والدین 
هموزیگوت با گل های بنفش و سفید، فرزندان F1 همگی هتروزیگوت 
هستند و هر کدام یک آلل بنفش را از یکی از والدین و یک آلل سفید 
را از دیگری به ارث می برند. از آنجا که آلل بنفش غالب است، فنوتیپ 
فرزندان F1  را آلل بنفش تعیین می کند و بیان آلل سفید مغلوب توسط 
آلل بنفش پوشانده شود. فقط در نسل F2 ممکن است برخی از فرزندان 

هموزیگوت مغلوب باشند که باعث می شود صفت سفید بیان شود.
 14.2

14.3 گروه خونی ABO نمونه ای از آلل های متعدد است زیرا این 
از آلل ها،  تا  از دو آلل دارد I)A(: ، I)B(، و. i دو  ژن منفرد بیش 
 A هم توانی نشان می دهند زیرا هر دو کربوهیدرات ،)I)B و )I)A
و B زمانی که این دو آلل با هم در یک ژنوتیپ وجود داشته باشند، 

i دارند.  آلل  بر  I)B( هر کدام  غالبیت کاملی  .و   )I)A وجود دارند 
این وضعیت نمونه ای از غالبیت ناقص نیست زیرا هر آلل به روشی 
قابل تشخیص بر فنوتیپ تأثیر می گذارد، بنابراین نتیجه فنوتیپ حد 
واسطی نیست. از آنجا که این وضعیت شامل یک ژن واحد می شود، 

نمونه ای از اپیستازی یا وراثت چند ژنی هم نیست.
14.4 احتمال ابتالی فرزند چهارم به فیبروز کیستیک 4⁄1 است، مانند هر 
یک از کودکان دیگر، زیرا هر تولد یک رویداد مستقل است. از قبل می 
دانیم که والدین هر دو ناقل هستند، بنابراین اینکه سه فرزند اول آنها ناقل 

هستند یا نه، هیچ تاثیری بر احتمال ابتالی فرزند بعدی آنها به این بیماری 
ندارد. ژنوتیپ های والدین تنها اطالعات مرتبط با حل مسئله هستند.

خود را بیازمایید
1. آمیزشIi* ii.   فرزندانی با نسبت ژنوتیپی  II : 1 Ii  1  یا )2:2( 

و نسبت فنوتیپی  1 متورم: 1 چروک ایجاد می کند.
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2. مرد     A(i(I:  زن   i)I)B: کودک  ii : ژنوتیپ فرزندان آینده با 
نسبت های زیر پیش بینی می شود :

ii 4⁄1 ،I)B(i 4⁄1 ،I)A(i 4⁄1 ، 4/1)I)A(I)B  
 23/3.1

4. صفت غالف سبز غالب است، بنابراین آلل غالف سبز G و آلل غالف 
 I است. صفت غالف متورم غالب است، بنابراین آلل غالف متورم g زرد
و آلل غالف منقبض i است. صلیب توصیف شده GgIi * GgIi است.

5. الف( 64⁄1 )ب( 64⁄1 )ج( 8⁄1  )د( 32⁄1
6. الف( 4⁄3 * 4⁄3 * 4⁄3 = 64⁄27  )ب( 64⁄27  1-= 64⁄37 ج( 4⁄1 

* 4⁄1 * 4⁄1 = 64⁄1; )د( 64⁄1 1-= 64⁄63 
7. )الف( 256⁄1; )ب( 16⁄1; )ج( 256⁄1; )د( 64⁄1; ه( 128⁄1 

8. )الف( 1 )ب( 32⁄1 )ج( 8⁄1 )د( 2⁄1 

1/9 .9
10. جفت گیری گربه موتانت اصلی با گربه های  noncurl خالص 
در صورت غالب بودن آلل curl، هم curl و هم noncurl F1 تولید 
 noncurl فرزندان  فقط  باشد،  مغلوب   curl آلل  اگر  اما  کند،  می 
ایجاد می کند. فرقی نمی کند که صفت curl غالب باشد یا مغلوب، از 
 true-breeding، curl   حاصل از F1 جفت گیری بین گربه های
بدست   curl آلل  برای  خالص  هموزیگوت  فرزندانی   ،  * noncurl
خواهید آورد. اگر غالب بود، نمی توانید فرزندان خالص و هموزیگوت 
را از هتروزیگوت ها بدون  اجرای آمیزش های بیشتر تشخیص دهید. 
می  دانید که گربه ها زمانی true-breeding می شوند که جفت گیری 
که  اینجور  می کند.  تولید   curl فرزندان  تنها   curl * noncurl

پیداست، آللی که باعث curl گوش می شود، غالب است.
11. 25 درصد یا ¼  چشم های صلیبی خواهند داشت و تمام آنهایی 

که چشم صلیبی دارند سفید خواهند بود.

12. آلل غالب I  برای لوکوس P/p  اپیستاتیک است. نسبت ژنوتیپی 
و فنوتیپی برای نسل F1  به صورت زیر خواهد بود:

نسبت های ژنوتیپی:
 ii 1: )بنفش( -ii P 3 : )بی رنگ( I- pp 3 :)بی رنگ(  -I- P 9

pp)قرمز(

نسبت های فنوتیپی:
12  بی رنگ: 3 بنفش : 1 قرمز

13. مغلوب
همه افراد مبتال به آلکاپتونوریا )آریانا، بنیتو، النا و کارلوتا( هموزیگوت 
مغلوب aa هستند. خورخه Aa است، زیرا برخی از فرزندان او با آریانا 
آلکاپتونوریا دارند. دیگو، کارمن، هکتور و جولیو هر کدام Aa هستند، 
دارند.  دیده  آسیب  والدین  یک  که  هستند  فرزندانی  آنها  همه  زیرا 
میگل همچنین Aa است، زیرا او یک فرزند مبتال )کارلوتا( با همسر 
هتروزیگوت خود، کارمن دارد. ماریپوزا، پالوما و روبرتو هر کدام می 

توانند دارای ژنوتیپAA یا Aa  باشند.
6/1 .14

فصل ۱5

سواالت اشکال:
و  قرمز  های  چشم  دارای   F2 فرزندان  از   4⁄3 حدود    15.3 شکل 
از آنجایی که کروموزوم  حدود 4⁄1 دارای چشم های سفید هستند. 
های جنسی در تعیین رنگ چشم در این تالقی فرضی نقشی ندارند، 
حدود نیمی از مگس های چشم سفید ماده و نیمی نر خواهند بود. 
به طور مشابه، حدود نیمی از مگس های چشم قرمز ماده و نیمی از 
مگس ها نر خواهند بود. )توجه داشته باشید که کروموزوم های اتوزوم 

دارای آلل های رنگ چشم در مربع پانت یک شکل خواهند بود - بر 
خالف کروموزوم های X و - Y  و هر فرزند دو آلل را به ارث می 
می  تعیین  جنسی  های  کروموزوم  توارث  با  ها  مگس  جنسیت  برد. 
اسپرم  در  ممکن  ترکیب  چهار  دارای   F2 پانت  مربع  بنابراین  شود. 
دارای هشت مربع  و در مجموع  بود  ترکیب در تخمک خواهد  و دو 

خواهد بود. 
شکل 15.4

نسبت ها مشابه یک آمیزش آزمون به صورت زیر خواهد بود:
1 زرد صاف : 1 زرد چروک : 1 سبز صاف : 1 سبز چروک

شکل 15.7  همه نرها کوررنگ و همه ماده ها ناقل خواهند بود. )روش 
دیگری برای بیان این موضوع این است که 2⁄1 فرزندان نر کوررنگ و 

2⁄1 فرزندان ماده ناقل خواهند بود.(
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 شکل 15.9  دو دسته بزرگ هنوز فرزندان با فنوتیپ مگس های نسل 
خاکستری  رنگ  به  آنها  اما   ، بود.  خواهند   true-breeding والدی 
وستجیال و وحشی سیاه هستند، که اکنون »نوع والدی« است، زیرا 
آن ها ترکیب های آللی خاص در نسل P بودند  )الل های مرتبط روی 

کروموزوم هایشان(.
شکل 15.10  دو کروموزوم در سمت چپ طرح زیر مانند دو کروموزوم 
       P.نسل مگس  هر  از  یکی  هستند،   F1 ماده  توسط  رسیده  ارث  به 
منتقل  فرزندان  به  نخورده  دست  صورت  به    F1 ماده  توسط  آنها 
دو  نامید.  "والدی"  کروموزوم  را  آنها  توان  می  بنابراین  و  شوند  می 
 F1 ماده در  میوز  تقسیم  در طول  اور  کراسینگ  از  دیگر  کروموزوم 
حاصل می شوند. از آنجا که آنها ترکیباتی از آلل دارند که در هیچ یک 
از کروموزوم های ماده F1 دیده نمی شود، می توان آنها را کروموزوم 
های "نوترکیب" نامید. )توجه داشته باشید که در این مثال، ترکیبات 
آللی روی کروموزوم های نوترکیب، b+ vg+  و b vg، ترکیب های آللی 

هستند که روی کروموزوم های والدین قرار دارند که در آمیزش نشان 
داده شده در شکل های 15.9 و 15.10 مشخص است. مبنای نامیدن 
آنها به عنوان کروموزوم های والدی این است که آنها ترکیبی از آلل ها 

را دارند که در کروموزوم های نسل P وجود داشت.

بررسی مفهوم 15.1
آلل  تنها یک  باید  نر  یافته، یک  فنوتیپ جهش  برای نشان دادن   .1
جهش یافته داشته باشد. اگر این ژن روی یک جفت اتوزوم قرار داشت، 
یک فرد تنها در صورتی فنوتیپ مغلوب را نشان می داد که هر دو آلل 

جهش یافته بودند، وضعیتی که احتمال بسیار کمتری داشت. 2
2. قانون تفکیک آلل ها جدا شدن آلل های یک صفت واحد را توصیف 
می کند در حالیکه قانون جورشدن مستقل آلل ها، وراثت آلل ها را 
برای دو صفت توصیف می کند. 3. مبنای فیزیکی برای قانون تفکیک، 
قانون طبقه  I است. مبنای فیزیکی  آنافاز  جداسازی همولوگ ها در 
بندی مستقل، ترتیبات جایگزین همه جفت های کروموزوم همولوگ 

مختلف در متافاز I است.
بررسی مفهومی 15.2

1. از آنجا که ژن صفت رنگ چشم در کروموزوم X قرار دارد، همه 
 ))X)w+(  X)w(   فرزندان ماده چشم قرمز و هتروزیگوت خواهند بود

.همه فرزندان پسر یک کروموزوم Y را از پدر به ارث می برند و چشم 
سفید )X)w( Y( خواهند داشت. )یک راه دیگر برای گفتن این است 
که 2⁄1 فرزندان، ماده هتروزیگوت ]ناقل[ چشم قرمز و 2⁄1 نر چشم 

سفید خواهند بود.( 
2. 4⁄1 )2⁄1 احتمال اینکه کروموزوم Y را از پدر به ارث  ببرد و مرد 
باشد * 2⁄1 احتمال دارد که الل X حامل بیماری را از مادرش به ارث 
ابتال به این بیماری 2⁄1 وجود  ببرد(. اگر کودک پسر باشد، احتمال 

دارد. شانس یک زن صفر است )اما 2⁄1 شانس ناقل بودن دارد(.
3. در اختاللی که توسط یک آلل غالب ایجاد می شود، چیزی به نام 
"حامل" وجود ندارد، زیرا کسانی که آلل را دارند، این اختالل را دارند. 

"مزیت" در داشتن دو  آلل غالب است، زنان هر گونه  آنجایی که  از 
کروموزوم X را از دست می دهند، زیرا یک آلل مرتبط با اختالل برای 
ایجاد اختالل کافی است. تمام پدرانی که دارای آلل غالب هستند، آن 
را به تمام دختران خود منتقل می کنند که آنها نیز به این اختالل 

مبتال خواهند شد. مادری که دارای آلل )و در نتیجه اختالل( باشد، آن 
را به نیمی از پسران و نیمی از دخترانش منتقل می کند.

بررسی مفهومی 15.3
1. کراسینگ اور در طی میوز I در والد هتروزیگوت باعث تولید گامت 
فرزندان  شود.  می  ژن  دو  این  برای  نوترکیب  های  ژنوتیپ  با  هایی 
از لقاح گامت های نوترکیب توسط گامت های  با فنوتیپ نوترکیب، 

مغلوب والد هموزیگوت دارای دو جهش به وجود می آیند. 2
2. در هر مورد، آلل های به ارث رسیده توسط والد ماده )در تخمک( 

فنوتیپ فرزندان را تعیین می کند زیرا نر در این آمیزش فقط آلل های 
مغلوب را به فرزندانش می دهد. بنابراین، شناسایی فنوتیپ فرزندان 
به شما می گوید که چه آلل هایی در تخمک مادر )ماده دی هیبرید( 

وجود دارد.
تعیین  برای  باشد.   C-A-B یا   A-C-B تواند  می  ترتیب  خیر.   .3
 C و B اینکه کدام احتمال صحیح است، باید فراوانی نوترکیبی بین

را بدانید.
بررسی مفهومی 15.4

کروموزوم  یک  مانند   21-14 ترکیبی  کروموزوم  یک  میوز،  در   .1
رفتار می کند. اگر یک گامت کروموزوم ترکیبی 14-21 و یک نسخه 
طبیعی از کروموزوم 21 را دریافت کند، زمانی که این گامت با یک 
شود،  ترکیب  لقاح  طول  در  خود(   21 کروموزوم  )با  طبیعی  گامت 

تریزومی 21 ایجاد می شود.
 2. خیر. کودک می تواند A(I)A(i(I یا ii)I)A باشد. یک اسپرم از 
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ژنوتیپ IAIA می تواند از عدم تفکیک کروموزوم ها در پدر در طول 
میوز II ایجاد شود، در حالی که یک تخمک با ژنوتیپ ii می تواند 
از عدم تفکیک کروموزوم ها در مادر در طول میوز I یا میوز II ناشی 

شود. 
 3. فعال شدن این ژن می تواند منجر به تولید بیش از حد این کیناز 
شود. اگر کیناز در یک مسیر سیگنال دهی که باعث تقسیم سلولی می 
شود نقش داشته باشد، مقدار بیش از حد آن می تواند باعث تقسیم 
سلولی نامحدود شود که به نوبه خود می تواند به ایجاد سرطان )در 

این مورد، سرطان یک نوع از گلبول های سفید خون( کمک کند.
بررسی مفهومی 15.5

1. غیرفعال شدن یک کروموزوم X در زنان و نقش پذیری ژنومی. به 
دلیل غیرفعال شدن  X، دوز موثر ژن ها روی کروموزوم X در مردان 
و زنان یکسان است. در نتیجه نقش پذیری ژنومی، تنها یک آلل از ژن 

های خاص به صورت فنوتیپی بیان می شود.

سیتوپالسم  داخل  پالستیدهای  در  برگ  رنگ  مسئول  های  ژن   .2  
به  را  مادری ژن های پالستید  والد  تنها  به طور معمول،  دارند.  قرار 
از آنجایی که فرزندان رنگارنگ تنها زمانی  فرزندان منتقل می کند. 
تولید می شوند که والد ماده از نوع B باشد، می توان نتیجه گرفت که 
واریته B هم شامل آلل های نوع وحشی و هم آلل های جهش یافته 
ژن های رنگدانه است که برگ های متنوع تولید می کند. )واریته A باید 

فقط حاوی آلل نوع وحشی ژن های رنگدانه باشد.(
 3. هر سلول حاوی میتوکندری های متعددی است و در افراد مبتال، 

از میتوکندری های طبیعی و  اکثر سلول ها حاوی مخلوط متغیری 
جهش یافته هستند. میتوکندری های معمولی تنفس سلولی کافی را 
برای بقا انجام می دهند. ) این وضعیت در مورد کلروپالست ها نیز 

صادق است(

خالصه سواالت مفاهیم کلیدی :

15.1 از آنجایی که کروموزوم های جنسی با یکدیگر متفاوت هستند 
و جنسیت فرزندان را تعیین می کنند، مورگان می تواند از جنسیت 
فرزند به عنوان یک ویژگی فنوتیپی برای دنبال کردن کروموزوم های 
والدین استفاده کند. )او همچنین می توانست آنها را زیر میکروسکوپ 
دنبال کند، زیرا کروموزوم های X و Y متفاوت به نظر می رسند.( در 
همان زمان، او می توانست از رنگ چشم برای دنبال کردن آلل های 

رنگ چشم استفاده کند.
 15.2  مردان تنها یک کروموزوم X به همراه یک کروموزوم Y دارند، 
در حالی که زنان دارای دو کروموزوم X هستند. کروموزوم Y دارای 

X دارای حدود 1000 ژن  ژن های بسیار کمی است، در حالی که 
است. هنگامی که یک آلل مغلوب مرتبط با X که باعث اختالل می 
شود توسط یک مرد در X از مادرش به ارث می رسد، الل دوم روی 
Y وجود ندارد )مردها همی زیگوت هستند(، بنابراین مرد این اختالل 
را دارد. از آنجایی که زنان دارای دو کروموزوم X هستند، باید دو آلل 
مغلوب را به ارث ببرند تا به این اختالل مبتال شوند که یک اتفاق نادر 

است.
 15.3  کراسینگ اور باعث ایجاد ترکیبات جدیدی از آلل ها می شود. 
ژن  دو  بین  فاصله  چه  هر  و  است  تصادفی  اتفاق  یک  اور  کراسینگ 
بیشتر باشد، شانس بیشتری برای رخ دادن آن وجود دارد که منجر به 

ترکیب آلل های جدید می شود.
 15.4  در وارونگی ها و جابه جایی های متقابل، ماده ژنتیکی یکسانی 
در همان مقدار نسبی وجود دارد، اما فقط به طور متفاوتی سازمان دهی 
می شود. در آنیوپلوئیدی، تکثیر، حذف، و جابه جایی غیر متقابل، تعادل 

مواد ژنتیکی به هم می خورد، زیرا بخش های بزرگی وجود ندارد یا در 
بیش از یک نسخه وجود دارد. ظاهراً این نوع عدم تعادل برای ارگانیسم 
بسیار مضر است. )انتقال متقابلی که کروموزوم فیالدلفیا را تولید می 
کند، می تواند با تغییر بیان ژن های مهم منجر به یک بیماری جدی، 

سرطان شود. اگرچه در جنین در حال رشد کشنده نیست.(
 15.5  در این موارد، جنسیت والد اهدا کننده آلل بر الگوی وراثت 
تأثیر می گذارد. برای ژن های نقش پذیر، بسته به نوع نقش پذیری، آلل 
پدری یا مادری بیان می شود. برای ژن های میتوکندری و کلروپالست، 

تنها سهم مادر بر فنوتیپ فرزندان تأثیر می گذارد، زیرا فرزندان این 
اندامک ها را از طریق سیتوپالسم تخمک مادر به ارث می برند.

خود را بیازمایید
 16⁄1 ،2⁄1 ،0 .1

2. مغلوب، اگر این اختالل غالب بود، حداقل یکی از والدین کودکی 
که با این اختالل متولد شده بود را تحت تاثیر قرار می داد. توارث این 
اختالل به جنسیت مرتبط است زیرا فقط در پسران دیده می شود. 
برای اینکه یک دختر به این اختالل مبتال شود، باید آلل های مغلوب 
را از هر دو والدین به ارث ببرد. این امر بسیار نادر است، زیرا مردان 

دارای آلل مغلوب در کروموزوم X خود در اوایل نوجوانی می میرند.
3.  17%، بله، سازگار است. در شکل 15.9، فراوانی نوترکیبی نیز 17 
درصد بود. )شما انتظار دارید که این گونه باشد زیرا این دو ژن دقیقاً 
آزمایش  به  آزمایشی  از  یکدیگر  از  آنها  فاصله  و  همان دوژن هستند 

دیگر تغییر نمی کند.(
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5 %5 ،S و A 12%;  بین ،A و T 4. بین
 T-A-S :توالی ژن ها به صورت رو به روست ;  ،S و T 5. بین

6. 6% است. هتروزیگوت نوع وحشی برای بال های معمولی و چشم های 
قرمز * هموزیگوت مغلوب برای بال های وستجیال و چشم های بنفش.

7. این نتایج مشابه نتایج حاصل از یک  کراسینگ اور  است که در 
آن A و B روی کروموزوم یکسانی نیستند، و شما این گونه نتیجه 
گیری می کنید که ژن ها به هم متصل نیستند. ) کراسینگ اور های 

بیشتر ژن های دیگر بین A و B در همان کروموزوم، ارتباط ژنتیکی و 
فاصله ها را نشان می دهد.(

8. )هر کدام( 450 آبی/بیضی و سفید/گرد ) حالت والدی( و )هر کدام( 
50 عدد آبی/گرد و سفید/بیضی )نوترکیب(

9.  تقریبا یک سوم فاصله کروموزوم از لوکوس بال وستجیال تا لوکوس 
چشم قهوه ای.

10. از آنجایی که موز تریپلوئید است، جفت های همولوگ نمی توانند 
در طول میوز در یک ردیف قرار گیرند. بنابراین، نمی توان گامت هایی 

تولید کرد که بتوانند برای تولید یک زیگوت با تعداد کروموزوم های 
سه پلوئیدی با هم ترکیب شوند.

 12. )الف( برای هر جفت ژن، باید یک مگس دی هیبریدی F1 تولید 
کنید. بیایید از ژن های A و B به عنوان مثال استفاده کنیم. مگس 
های والدینی هموزیگوت را به دست آوردید، یا اولی با آلل های غالب 
دو ژن )AABB( و دومی با آلل های مغلوب )aabb(، یا اولی با آلل 
های غالب ژن A و آلل های مغلوب ژن B )Aabb( و دومی با آلل 
B  )aaBB(. آمیزش هر  A و آلل های غالب ژن  های مغلوب ژن 
یک از این جفت مگس های نسل P به شما یک دی هیبرید F1 می 
 )aabb( دهد که سپس آن را با یک مگس هموزیگوت مغلوب مضاعف
آمیزش آزمون می دهید. شما فرزندان را بر اساس ژنوتیپ های والدین 
نسل P  )یکی از دو جفتی که در باال توضیح داده شد( به عنوان والدین 
یا نوترکیب طبقه بندی و شما تعداد انواع نوترکیب را جمع و سپس بر 
تعداد کل فرزندان تقسیم می کنید. این به شما درصد نوترکیبی )در 

این مورد، 8%( می دهد، که می توانید آن را به واحدهای نقشه )8 
واحد نقشه( برای ساخت نقشه خود تبدیل کنید.

فصل ۱۶

سواالت اشکال:
شکل 16.2  سلول های S زنده موجود در نمونه خون قادر به تولید 
مثل سلول های S بیشتری بودند که نشان می دهد صفت S یک دائمی 
 S سلول های  کپسول های  از  یک باره  استفاده  صرفاً  نه  است،  ارثی  و 

مرده.
 شکل 16.4  هنگامی که پروتئین ها برچسب گذاری شدند )دسته 1( 
رادیواکتیویته در رسوب یافت می شد زیرا پروتئین ها باید وارد سلول 
های باکتریایی می شدند تا آنها را با دستورالعمل های ژنتیکی برنامه 
 DNA ریزی کنند. اکنون تصور کردن آن برای ما سخت است، اما
ممکن است نقش ساختاری داشته باشد که اجازه می دهد برخی از 
پروتئین ها در حالی که خود خارج از سلول باکتری باقی می ماند به 
داخل تزریق شوند )بنابراین هیچ رادیواکتیویتی در رسوب در دسته 

2 یافت نمی شود(. 
توسط  منفرد   DNA رشته  یک  نوکلئوتیدهای   )1(  16.7 شکل 
پیوندهای کوواالنسی بین اکسیژن روی کربن 3 یک نوکلئوتید و گروه 
فسفات روی کربن 5 نوکلئوتید بعدی در زنجیره با هم نگه داشته می 
این دو رشته را  شوند. به جای پیوندهای کوواالنسی، پیوندهایی که 

در کنار هم نگه می دارند، پیوندهای هیدروژنی بین یک باز نیتروژنی 
در یک رشته و باز نیتروژنی مکمل در رشته دیگر هستند. )پیوندهای 
پیوندهای  اما  هستند،  کوواالنسی  پیوندهای  از  ضعیف تر  هیدروژنی 
هیدروژنی زیادی در یک مارپیچ دوگانه DNA وجود دارد که با هم، 
برای نگه داشتن این دو رشته کافی است.( )2( یک سر، انتهای 5'، 
دارای فسفات است. گروهی که به کربن 5' قندی که در حلقه نیست 
 OH          چسبیده است. انتهای دیگر، انتهای 3'، دارای یک گروه
است که به کربن 3' قند متصل است. این کربن در حلقه است. )3( 
نمودار سمت چپ بیشترین جزئیات را نشان می دهد. این نشان می 
آبی(  های  ضلعی  )پنج  قندها  از  فسفات  قند-  اسکلت  هر  که  دهد 
پیوندهای  با  که  است  شده  تشکیل  زرد(  های  )دایره  ها  فسفات  و 
هیچ  میانی  نمودار  اند.  وصل شده  هم  به  سیاه(  )خطوط  کوواالنسی 
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و  نمودار سمت چپ  دو  هر  دهد.  نمی  نشان  را  اسکلت  در  جزئیاتی 
وسط، باز ها را برچسب گذاری می کنند و مکمل بودن آنها را با شکل 
های مکمل در انتهای باز ها نشان می دهند )منحنی برای G/C یا 
T/A( نمودار سمت راست کمترین جزئیات را  برای  Vشکل  شکاف 
دارد، به این معنی که باز ها جفت می شوند، اما همه باز ها را به یک 
شکل نشان می دهد، بنابراین اطالعات مربوط به ویژگی و مکمل بودن 
قابل مشاهده در دو نمودار دیگر را نشان نمی دهد. نمودارهای چپ 
و راست نشان می دهد که رشته سمت چپ اخیراً سنتز شده است، 
همانطور که با رنگ آبی روشن نشان داده شده است. هر سه نمودار 

انتهای 5 و 3 پریم را نشان می دهند.
 شکل 16.12 لوله همانند سازی اول یکسان به نظر می رسد، با یک 
نوار میانی از DNA هیبریدی N -15N14، اما لوله دوم نوار باالیی 
مولکول های DNA که از دو رشته آبی روشن تشکیل شده باشد را 
نخواهد داشت. در عوض، یک نوار پایینی از DNA خواهد داشت که 

نتیجه  پایین در  نوار  مانند  تیره تشکیل شده است،  آبی  از دو رشته 
.conservative پیش بینی شده پس از یک  دور همانندسازی در مدل

به  باید  )b(، فلش ها  باالی میکروگراف در   شکل 16.13 در حباب 
سمت چپ و راست کشیده شوند تا دو چنگال همانندسازی را نشان 

دهند.
شکل 16.15 

شکل  16.18 

شکل 16.19 

شکل 16.24  دو عضو یک جفت همولوگ )که یک رنگ هستند( در 
طول متا فاز I میوز I بمحکم در صفحه متافاز در کنار یکدیگر قرار 
خواهند داشت. در متافاز میتوز اما هر کروموزم به طور مستقل قرار 
می گیرد لذا دو کروموزوم همرنگ در مکان های متفاوتی در صفحه 

متافاز قرار دارند.
بررسی مفهوم 16.1

1. برای اینکه بفهمید کدام انتهای انتهای 5  پریم است، باید بدانید 
کدام انتها دارای یک گروه فسفات روی کربن 5 است )انتهای 5 پریم( 
 3 )پایان  است.   3 کربن  در   OH گروه  یک  دارای  انتهای  کدام  و/یا 

پریم(.
 S 2. گریفیث انتظار داشت که موشی که به آن ترکیبی از سلول های 
کشته شده در اثر حرارت و سلول های زنده R تزریق شده زنده بماند، 

زیرا هیچ یک از این سلول ها به تنهایی موش را نمی کشند.
بررسی مفهوم 16.2

1. جفت شدن باز مکمل تضمین می کند که دو مولکول دختر کپی 
دقیقی از مولکول والدین باشند. هنگامی که دو رشته مولکول والدین 
الگویی عمل می کنند که  به عنوان  از هم جدا می شوند، هر کدام 
نوکلئوتیدها بر اساس قوانین جفت شدن باز ها بر روی آن چیده می 
شوند. سپس توسط آنزیم ها به رشته های مکمل جدید پلیمریزه می 

شوند. 
DNA Pol III 2 به صورت کوواالنسی نوکلئوتیدها را به رشته های 
DNA جدید اضافه می کند و هر نوکلئوتید اضافه شده را برای جفت 

شدن باز درست تصحیح می کند.
 G1 بین فازهای ،S در طول فاز DNA 3. در چرخه سلولی، سنتز 
و G2 بین فازی رخ می دهد. بنابراین همانندسازی DNA قبل از 

شروع فاز میتوزی کامل می شود.
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که  شود،  می  آغاز   RNA پرایمر  یک  توسط  پیشرو  رشته  سنتز   .4
 DNA جایگزین شود، کاری که اگر DNA باید برداشته شود و با
pol I سلول غیرعملکردی بود، انجام نمی شد. در کادر نمای کلی در 
شکل 16.18، درست در سمت چپ  نقطه آغاز همانندسازی باالیی، 
یک  DNA Pol I عملکردی، پرایمر RNA رشته پیشرو )با رنگ 
قرمز نشان داده شده است( را با نوکلئوتیدهای DNA )آبی( جایگزین 
می کند. نوکلئوتیدها به انتهای 3' اولین قطعه اوکازاکی از رشته پیرو 

باالیی )نیمه سمت راست حباب همانندسازی( اضافه می شوند.
بررسی مفهوم 16.3

نوع  چهار  از  نوع  دو  هیستون،  پروتئین  هشت  از  نوکلئوزوم  یک   .1
پیچیده شده  آنها  اطراف  DNA در  مختلف، تشکیل شده است که 
است DNA. پیوند دهنده از یک نوکلئوزوم به نوکلئوزوم بعدی می 

رود.
میتوز  از  کمتر  اینترفاز  طول  در  یوکروماتین  نانومتری   10 فیبر   .2  

قابل  بیان ژن  پروتئین های سلولی مسئول  برای  و  فشرده می شود 
دسترسی است. در مقابل، فیبر 10 نانومتری هتروکروماتین در طول 
اینترفاز نسبتا فشرده شده است )به طور متراکم قرار گرفته است( و 
ژن های موجود در هتروکروماتین تا حد زیادی برای پروتئین های الزم 

برای بیان ژن غیرقابل دسترسی هستند.
 3. الیه هسته ای شبکه ای از رشته های پروتئینی است که پشتیبانی 
مکانیکی را درست در داخل پوشش هسته ای فراهم می کند و بنابراین 
شکل هسته را حفظ می کند. شواهد قابل توجهی همچنین از وجود 

یک ماتریس هسته ای پشتیبانی می کند، چارچوبی از الیاف پروتئینی 
که در سراسر داخل هسته گسترش یافته است.

خالصه سواالت مفاهیم کلیدی :

که  انتهایی  است.  قطبیت  دارای  دوگانه  مارپیچ  در  رشته  هر    16.1
دارای یک گروه فسفات روی کربن '5 قند است، انتهای 5' و انتهایی 
که دارای یک گروه OH روی کربن 3' قند است، انتهای 3' نامیده می 
شود. این دو رشته در جهات مخالف هم قرار دارند، یکی در  جهت 5 
پریم به سه پریم و دیگری در امتداد سه پریم به 5 پریم. بنابراین، هر 
انتهای مولکول دارای یک انتهای 5 و 3 پریم است، یکی در هر رشته 
از مارپیچ دوگانه. به این آرایش موازی ناهمسو می گویند. اگر رشته 
ها موازی باشند، در هر دو رشته 5 پریم به سه پریم در یک جهت 
قرار دارند، بنابراین یک انتهای مولکول، دو انتهای 5' یا دو انتهای 3' 

خواهد داشت.
 3' انتهای  به  پلیمراز   DNA پیرو،  و   16.2 در هر دو رشته پیشرو 

پرایمر RNA سنتز شده توسط پریماز،  DNA اضافه می کند و آن 
را در جهت 5 به 3پریم سنتز می کند. با این حال، از آنجایی که رشته 
های والدین ناموازی هستند، تنها در رشته پیشرو سنتز به طور مداوم 
در چنگال، همانندسازی انجام می شود. رشته پیرو ذره ذره در جهت 
دور از چنگال به عنوان یک سری قطعات کوتاه تر اوکازاکی سنتز می 
شود که بعداً توسط DNA لیگاز به یکدیگر متصل می شوند. هر قطعه 
رشته  باز شدن  به محض  پریماز  توسط   RNA پرایمر  یک  با سنتز 
الگوی تک رشته ای  از حالت مارپیچ دوگانه آغاز می شود. اگرچه هر 
دو رشته با سرعت یکسان سنتز می شوند، سنتز رشته پیرو کمی به 
تأخیر می افتد زیرا شروع هر قطعه تنها زمانی آغاز می شود که رشته 

الگوی کافی در دسترس باشد.
 16.3 کروماتین هسته اینترفازی به صورت فیبر 10 نانومتری وجود 
است  شده  چیده  یوکروماتین  در  سست  نسبتاً  طور  به  یا  که  دارد، 
)مانند  است  شده  چیده  هتروکروماتین  در  تر  متراکم  صورت  به  یا 

بزرگ تر  بخش های  به  همچنین  یوکروماتین  تلومرها(.  و  سانترومرها 
و نواحی حلقه دار کوچک تر تقسیم می شود. این سازمان دهی ممکن 

است منعکس کننده تفاوت در بیان ژن در این مناطق باشد.
خود را بیازمایید

1. ج   2.ج    3. ب   4.د   5. الف   6.د   7.ب     8. الف 
حاوی  رود  می  انتظار   E.coli های  پروتئین  ها،  هیستون  مانند   .9
آرژنین  لیزین و  بار مثبت( مانند  بازی)با  از اسیدهای آمینه  بسیاری 
باشند که می تواند پیوندهای ضعیفی با گروه های فسفات با بار منفی 

روی اسکلت قند فسفات مولکول DNA ایجاد کند.

فصل ۱۷

سواالت اشکال:
شکل 17.3  مسیر فرض شده قبلی اشتباه بوده است. نتایج جدید این 
اورنیتین به  به  مسیر را پشتیبانی می کند: پیش ماده به سیترولین 
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آرژنین. این همچنین نشان می دهد که جهش یافته های کالس I در 
مرحله دوم نقص دارند و جهش یافته های کالس II دارای نقص در 

مرحله اول هستند.
 ’3-UGGUUUGGCUCA-’5( mRNA( شکل 17.5  توالی 
 )'3-TGGTTTGGCTCA-'5( غیرالگو   DNA رشته  توالی  با 
 U وجود دارد، یک DNA در T یکسان است، با این تفاوت که هر جا
در mRNA وجود دارد. رشته غیرالگو احتماالً برای نشان دادن یک 
 mRNA استفاده می شود زیرا شباهت زیادی به دنباله DNA توالی

دارد که حاوی کدون است.
 شکل 17.6

)Arg)-R(-Glu)or E(–Pro )or P(–Arg )or R
شکل 17.8  فرآیندها از این نظر مشابه هستند که پلی مرازها پلی 
کنند..  ایجاد  را  ناهمسو    DNA رشته  با یک  مکمل  نوکلئوتیدهای 
می  عمل  الگو  عنوان  به  رشته  دو  هر  همانندسازی،  در  حال،  این  با 

عنوان  به   DNA رشته  یک  تنها  رونویسی،  در  که  حالی  در  کنند، 
یک الگو عمل می کند. البته این نشان دهنده این واقعیت است که 
همانندسازی منجر به یک محصول دو رشته ای )DNA( می شود 
 )RNA( در حالی که رونویسی منجر به یک محصول تک رشته ای

می شود. 
شکل 17.12 

شکل RNA 17.9  پلیمراز مستقیماً به پروموتر متصل می شود، نه 
اینکه به اتصال قبلی فاکتورهای رونویسی وابسته باشد.

شکل 17.16  آنتی کدون روی tRNA ’5-AAG-’3 است، بنابراین 
به کدون mRNA ’3-UUC-’5 متصل می شود. این کدون فنیل 
این  که  است  اسیدی  آمینو  که  کند،  می  کد  را   F یا   Phe آالنین 

tRNA حمل می کند.

 شکل 17.22 در یک وزیکول بسته بندی می شود ، برای پردازش 
بیشتر به دستگاه گلژی منتقل می شود و سپس از طریق یک وزیکول 
به غشای پالسمایی منتقل می شود. وزیکول با غشاء ترکیب می شود 

و پروتئین را در خارج از سلول آزاد می کند.
 شکل 17.24  دورترین mRNA در سمت راست )طوالنی ترین( اول 

رونویسی را آغاز کرده است. ریبوزوم قرار گرفته در باال، نزدیکترین به 
DNA، اول شروع به ترجمه کرده و بنابراین دارای طوالنی ترین پلی 

پپتید است.
بررسی مفهوم 17.1

  1. مغلوب.
2. پلی پپتیدی متشکل از 10 اسید آمینه Gly )گلیسین(

رونویسی  برای  الگویی  عنوان  به  توانست  می  غیرالگو  توالی  اگر   .3
mRNA استفاده شود، پروتئین ترجمه شده از آن   mRNA دارای 

یک توالی اسید آمینه کاماًل متفاوت خواهد بود، بنابراین. نمی تواند به 
جای پروتئین اصلی )ترجمه شده از mRNA رونویسی شده از رشته 

الگو( عمل کند. همچنین به دلیل سیگنال توقف UGA که در توالی 
از کدون  بعضی  باال نشان داده شده است - و احتماالً  mRNA در 

 mRNA های پایان قبل تر از کدون توقف نشان داده شده در توالی
قرار گرفته اند.

بررسی مفهوم 17.2
1. پروموتر ناحیه ای از DNA است که RNA پلیمراز برای شروع 
)واحد  ژن  باالدست  انتهای  در  و  شود  می  متصل  آن  به  رونویسی 

رونویسی( قرار دارد.

را  ژن  پروموتر  پلیمراز،   RNA از  بخشی  باکتری،  سلول  یک  در   .2
یوکاریوتی،  سلول  یک  در  شود.  می  متصل  آن  به  و  کرده  شناسایی 
 RNA فاکتورهای رونویسی باید ابتدا به پروموتر متصل شوند، سپس
در  موجود  توالی های  مورد،  دو  هر  در  شود.  متصل  آنها  به  پلیمراز 
در  آنزیم  تا  می کنند  تعیین  را  پلیمراز   RNA دقیق  اتصال  پروموتر 

مکان و جهت مناسب قرار گیرد.
قادر  دهد  می  تشخیص  را   TATA توالی  که  رونویسی  فاکتور   .3  
و  شود  متصل  تواند  نمی  پلیمراز   RNA بنابراین  نیست،  اتصال  به 

رونویسی آن ژن به احتمال زیاد رخ نمی دهد.
بررسی مفهوم 17.3

به  منجر  تواند  می  ژن  هر  ها،  اگزون  متناوب  پیرایش  دلیل  به   .1
mRNA  های چندگانه شود لذا می توانند سنتز چندین پروتیین 

مختلف را هدایت کنند.
خود  از  هایی  بخش  شده،  پیش ضبط  از  برنامه  یک  تماشای  در   .2
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نمایش )اگزون( را تماشا می کنید و از تبلیغات به سرعت می گذربد، 
که مانند اینترون هستند. با این حال، برخالف اینترون ها، آگهی های 
تبلیغاتی در ضبط باقی می مانند، در حالی که اینترون ها از رونوشت 

RNA در طول پردازش RNA بریده می شوند.

 3. هنگامی که mRNA از هسته خارج شد، کالهک از تجزیه آن 
به  آن  اتصال  و  کند  می  جلوگیری  هیدرولیتیک  های  آنزیم  توسط 
ها   mRNA همه  از  کالهک  اگر  کند.  می  تسهیل  را  ها  ریبوزوم 
بود  نخواهد  پروتئینی  هیچ  به سنتز  قادر  دیگر  برداشته شود، سلول 

و احتماال می میرد.
بررسی مفهوم 17.4

اسید  به طور خاص یک  aminoacyl-tRNA سنتتاز  اول، هر   .1
آمینه منفرد را تشخیص می دهد و آن را فقط به یک tRNA مناسب 
متصل می کند. دوم، یک tRNA باردار با اسید آمینه خاص خود فقط 

به کدون  mRNA آن اسید آمینه متصل می شود.

2. یک پپتید سیگنال در انتهای اصلی )انتهای آمینه یا N-پایانه( پلی 
پپتید در حال سنتز توسط یک ذره تشخیص سیگنال که ریبوزوم را 
به غشای ER می رساند شناسایی می شود. آنجا،  ریبوزوم متصل می 
شود و  سنتز پلی پپتید را ادامه می دهد و آن را در لومن ER رسوب 

می کند.
3. به دلیل لغزش،  tRNA می تواند به    GCA-’5-3’یا   5’-

GCG-3’ متصل شود که هر دو کد آالنین )Ala( ، یا A هستند. 

آالنین به tRNA متصل می شود )شکل زیر را ببنیدید(.

 4. هنگامی که یک ریبوزوم به ترجمه پایان می دهد و جدا می شود، 
دو زیر واحد بسیار نزدیک به کالهک خواهند بود. این می تواند اتصال 
مجدد آنها و شروع سنتز یک پلی پپتید جدید را تسهیل کند، بنابراین 

کارایی ترجمه را افزایش می دهد.
بررسی مفهومی 17.5

1. در mRNA، چارچوب خواندن در سمت پایین جهش حذف تغییر 
می کند، که منجر به یک رشته طوالنی از اسیدهای آمینه نادرست در 

توقف رخ می دهد  موارد، یک کدون  بیشتر  و در  پپتید می شود  پلی 
زیاد  احتمال  به  پپتید  پلی  می شود.  زودرس  خاتمه  به  منجر  که 

غیرعملکردی خواهد بود.
2. افراد هتروزیگوت که گفته می شود دارای صفت سلول داسی هستند، 
هر کدام یک کپی از آلل های نوع وحشی و آلل سلول داسی دارند. 
هر دو آلل بیان می شوند، بنابراین این افراد مولکول های هموگلوبین 
سلول داسی و نرمال خواهند داشت. ظاهراً داشتن ترکیبی از دو شکل 
b-گلوبین در اکثر شرایط تأثیری ندارد، اما در طول دوره های طوالنی 

مدت کم هیپوکسی)مانند ارتفاعات باالتر(، این افراد می توانند برخی 
از عالئم بیماری سلول داسی شکل را نشان دهند. بدون تاثیر: توالی 
اسید آمینه قبل و بعد از جهش Met-Asn-Arg-Leu است زیرا 
می  کد  را   Leu هر   ’3-UUA-’5 و     ’3-CUA-’5 های  کدون 

کنند. )کدون پنجم یک کدون توقف است(. 
.3

ناحیه جهش  مکمل  به صورت  تواند  راهنمای  Cas9می   RNA.4
یافته سنتر شود و سپس کمپلکس به داخل سلول جهش یافته تزریق 
شود. ناحیه ای از DNA دو رشته ای با توالی صحیح نیز ارائه می شود. 
Cas9 توالی جهش یافته را قطع می کند و سیستم ترمیم DNA در 
سلول با استفاده از توالی صحیح به عنوان یک الگو، DNA را ترمیم 
می کند. با این حال، بر اساس پاسخ به سؤال 3، این کار ارزشی نخواهد 
داشت زیرا هیچ تغییر اسید آمینه در پروتئین کدگذاری شده وجود 
ندارد، بنابراین عملکرد پروتئین کدگذاری شده توسط ژن جهش یافته 

طبیعی است.

خالصه سواالت مفاهیم کلیدی :

17.1  یک ژن حاوی اطالعات ژنتیکی به شکل یک توالی نوکلئوتیدی 
است. این ژن ابتدا به یک مولکول RNA رونویسی می شود و یک 
ترجمه می  پپتید  پلی  به یک  نهایت  در  پیام رسان   RNA مولکول 
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شود. پلی پپتید بخشی یا تمام پروتئین را می سازد ، که عملکردی 
را در سلول انجام می دهد و منجر به ایجاد فنوتیپ خاصی ارگانیسم 

می شود.
 17.2  هر دو ژن باکتریایی و یوکاریوتی دارای پروموترهایی هستند، 
مناطقی که RNA پلیمراز در نهایت به آن متصل شده و رونویسی 
به پروموتر  را آغاز می کند. در باکتری ها، RNA پلیمراز مستقیماً 
متصل می شود. در یوکاریوت ها، فاکتورهای رونویسی ابتدا به پروموتر 
متصل می شوند و سپس RNA پلی مراز به فاکتورهای رونویسی و 

پروموتر متصل می شود.
17.3 هر دو کالهک 5 و دم پلی A  به mRNA کمک می کنند تا از 
هسته خارج شود و سپس در سیتوپالسم، به پایداری mRNA کمک 

می کنند و به آن اجازه می دهند به ریبوزوم ها متصل شود.
 17.4  در ریبوزوم، tRNA ها به عنوان مترجم بین  زبان مبتنی بر 
نوکلئوتید mRNA و زبان مبتنی بر اسید آمینه پلی پپتیدها عمل 

آنتی  و  آمینه خاص است  اسید  tRNA حامل یک  می کنند.  یک 
است   mRNA در  موجود  کدون  مکمل   tRNA در  موجود  کدون 
 A به جایگاه tRNA  ،که آن اسید آمینه را کد می کند. در ریبوزوم
متصل می شود.. سپس پلی پپتید در حال سنتز )در حال حاضر بر 
روی tRNA در جایگاه P به اسید آمینه جدید متصل می شود که به 
 tRNA ترمینال( پلی پپتید تبدیل می شود. سپس C (انتهای جدید
موجود در جایگاه A به جایگاه P منتقل می شود. پس از انتقال پلی 
پپتید به tRNA جدید و در نتیجه افزوده شدن  اسید آمینه جدید، 

tRNA خالی از محل P به سمت E حرکت می کند، جایی که از 

ریبوزوم خارج می شود.
 17.5 هنگامی که یک باز نوکلئوتیدی از نظر شیمیایی تغییر می کند، 
ویژگی های جفت باز آن ممکن است تغییر کند. هنگامی که این اتفاق 
 DNA می افتد، احتماالً یک نوکلئوتید نادرست در طول تکثیر بعدی
به رشته مکمل اضافه می شود و دورهای همانندسازی پی در پی این 
جهش را تداوم می بخشد. هنگامی که ژن رونویسی می شود، کدون 
عملکرد  که  کند  کد  متفاوتی  آمینه  اسید  است  ممکن  یافته  جهش 
تغییر شیمیایی  اگر  این حال،  با  تغییر می دهد.  یا  مهار  را  پروتئین 
باز توسط سیستم ترمیم DNA قبل از دور همانندسازی بعدی  در 

شناسایی و ترمیم شود، هیچ جهشی ایجاد نخواهد شد.
خود را بیازمایید

1. ب   2.ج    3. الف   4.ب   5. ب   6.ج   7.د     8. خیر. رونویسی 
سلول  ای  هسته  غشای  توسط  یوکاریوتی  سلول  یک  در  ترجمه  و 

یوکاریوتی در مکان و زمان از هم جدا می شوند.
.9

انواع RNAعملکرد 

حمــل کننــده اطالعــات اختصاصــی بــرای توالــی 
ــه  ــد از DNA ب ــی پپتی ــک پل ــیدی ی آمینواس

ــوزوم ریب

RNA پیام رسان 
)mRNA(

در  آمینواســید  دهنــده  انتقــال  عنــوان  بــه 
ــای  ــدون ه ــن حاصــل ترجمــه  ک ســنتز پروتئی

میکنــد عمــل   mRNA

)tRNA( ناقل RNA

در ریبــوزوم بــه نقــش عملکــردی بــازی میکنــد. 
دارد)کاتالیــز  کاتالیتیــک  نقــش  ریبوزیــم  در 

ــدی( ــد پپتی ــکیل پیون تش

RNA ریبوزومی 
)rRNA(

یــک پیــش ســاز بــرای انــواع RNA هــای 
دیگــر قبــل از دســتخوش تغییــر شــدن. برخــی 
اینتــرون هــا بــه عنــوان ریبوزیــم عمــل کــرده و 

ــوند ــود میش ــش خ ــب پیرای موج

رونوشت اولیه

عملکــرد ســاختاری و عملکردی در اسپالیســوزوم 
ــن  دارد. کمپلکســی متشــکل از RNAو  پروتئی

کــه وظیفــه پیرایــش mRNAرا برعهــده دارد.

ــک در  ــای کوچ RNA ه
ــگر پیرایش

فصل ۱۸

سواالت اشکال:
شکل 18.3 با کاهش غلظت تریپتوفان در سلول، در نهایت اتصالی به 
مولکول های سرکوب کننده trp وجود نخواهد داشت. آنها سپس به 
شکل های غیرفعال خود تغییر می کنند ، از اپراتور جدا شده و اجازه 
می دهند رونویسی اپرون از سر گرفته شود. آنزیم های سنتز تریپتوفان 
ساخته خواهد شد و دوباره تریپتوفان را در سلول سنتز خواهند کرد.

شکل 18.10  هر یک از دو پلی پپتید دارای دو ناحیه است - یکی  
که بخشی از دمین اتصال به DNA پروتیین MyoD را تشکیل می 
دهد و دیگری که بخشی از دمین  فعال سازی MyoD را تشکیل می 
دهد. هر حوزه عملکردی در پروتئین کامل MyoD از بخش هایی از 

هر دو پلی پپتید تشکیل شده است.
دارای  آلبومین  ژن  افزاینده  سلول،  نوع  دو  هر  در    18.12 شکل   
در  توالی ها  است.  قرمز  و  خاکستری  زرد،  رنگ  به  کنترل  عنصر  سه 
سلول های کبد و عدسی یکسان هستند، زیرا سلول ها در یک ارگانیسم 

هستند.
ژن  نتواند  یافته  MyoD جهش  پروتئین  اگر   شکل 18.18  حتی 
myoD را فعال کند، همچنان می تواند ژن های سایر پروتئین های 
موجود در مسیر را فعال کند )برای مثال سایر عوامل رونویسی، که ژن 
های پروتئین های خاص عضله را فعال می کنند(. بنابراین، برخی از 
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ویژگی ها تمایز می یابند. اما تا زمانی که فعال کننده های دیگری وجود 
پروتئین  توسط   myoD ژن  رفتن  بین  از  بتوانند  که  باشند  نداشته 
MyoD را جبران کنند، سلول نمی تواند حالت متمایز خود را حفظ 

کند.
ساخته  قدامی  انتهای  در   Bicoid طبیعی  پروتئین   18.22 شکل   
می شود و حضور mRNA bicoid جهش یافته مادر را در تخمک 
)این همان چیزی  باشد.  با سر  و  باید طبیعی  جبران می کند. رشد 

است که مشاهده شد.(
 شکل 18.25  جهش احتماالً مغلوب است زیرا اگر هر دو نسخه ژن 
جهش یافته باشند و پروتئین های غیرعملکردی را کد کنند، احتمال 
تاثیرگذاری آن بیشتر است. اگر یک نسخه طبیعی از ژن وجود داشته 
باشد،محصول آن می تواند چرخه سلولی را مهار کند. )با این حال، 
موارد شناخته شده ای از جهش های غالب p53 نیز وجود دارد، و ژن 
HNPCC، که بعداً مورد بحث قرار گرفت، یک جهش غالب در مسیر 

سرکوب کردن تومور است.(
 شکل 18.27  سرطان بیماری است که در آن تقسیم سلولی بدون 
توسط  توان  می  را  سلولی  تقسیم  افتد.  می  اتفاق  معمول  تنظیم 
های  گیرنده  به  که   )12.18 )شکل  کرد  تحریک  رشد  فاکتورهای 
های  سلول  ببینید(.  را   11.8 )شکل  شوند  می  متصل  سلول  سطح 
سرطانی از این کنترل های طبیعی فرار می کنند و اغلب می توانند 
در غیاب عوامل رشد تقسیم شوند )شکل 12.19 را ببینید(. این نشان 
می دهد که پروتئین های گیرنده یا برخی اجزای دیگر در یک مسیر 

 Ras سیگنال دهی به نحوی غیرطبیعی هستند )برای مثال، پروتئین
جهش یافته را در شکل 18.24 ببینید( یا در سطوح غیر طبیعی بیان 
این شکل مشاهده می شود.  گیرنده های  برای  که  می شوند، همانطور 
استروئیدی  های  هورمون  پستانداران،  بدن  در  شرایط  برخی  تحت 
تقویت  را  سلولی  تقسیم  تواند  می  نیز  پروژسترون  و  استروژن  مانند 
سلولی  دهی  سیگنال  مسیرهای  از  همچنین  ها  مولکول  این  کند. 
استفاده می کنند، همانطور که در مفهوم 11.2 توضیح داده شده است 
)شکل 11.9 را ببینید(. از آنجا که گیرنده های سیگنال در تحریک 
سلول ها برای انجام تقسیم سلولی نقش دارند، جای تعجب نیست که 
ژن های تغییر یافته کد کننده این پروتئین ها نقش مهمی در ایجاد 
عملکرد  که  از طریق جهشی  است  ممکن  ها  ژن  کنند.  ایفا  سرطان 
محصول پروتئینی را تغییر می دهد یا جهشی که باعث می شود ژن 
در سطوح غیر طبیعی بیان شود و تنظیم کلی مسیر سیگنالینگ را 

مختل می کند، تغییر یابد.

بررسی مفهوم 18.1
را   trp مهارکننده  تریپتوفان(،   (  trpمهارکننده کمک  به  اتصال   .1
 trp متصل می شود و رونویسی اپران trp فعال می کند که به اپراتور
را متوقف می کند. اتصال القاء کننده lac )آلوالکتوز( باعث غیرفعال 
شدن مهارکننده lacمی شود، به طوری که دیگر نمی تواند به اپراتور 

الک متصل شود و منجر به رونویسی اپرون lac می شود.
 2. هنگامی که گلوکز کمیاب است، cAMP به CRP و CRP به 
پروموتر lac متصل می شود، که باعث اتصال RNA پلیمراز می شود. 
با این حال، در غیاب الکتوز، مهارکننده lac به اپراتور lac متصل می 
شود و مانع از رونویسی RNA پلیمراز از ژن های اپرون lac می شود.

برای  را  دیگر  آنزیم  دو  و  بتاگاالکتوزیداز  مداوم  طور  به  سلول   .3  
استفاده از الکتوز تولید می کند، حتی در غیاب الکتوز و در نتیجه 

منابع سلولی را هدر می دهد.
بررسی مفهوم 18.2

1. استیالسیون هیستون به طور کلی با بیان ژن مرتبط است، در حالی 
که متیالسیون DNA به طور کلی با عدم بیان همراه است.

 2. همان آنزیم نمی تواند هم هیستون و هم یک پایه DNA را متیله 
کند. آنزیم ها از نظر ساختار بسیار خاص هستند و  آنزیمی که می 
توانند اسید آمینه ای را متیله کنند نمی تواند به باز DNA  را در 

جایگاه فعال متصل شود.
 3. فاکتورهای رونویسی عمومی در مونتاژ کمپلکس شروع رونویسی 
در پروموترها برای همه ژن ها عمل می کنند. فاکتورهای رونویسی 

خاص به عناصر کنترل مرتبط با یک ژن خاص متصل می شوند و پس 
از اتصال، رونویسی آن ژن را افزایش می دهند )فعال کننده ها( یا کاهش 

می دهند.
 4. تنظیم شروع ترجمه، تخریب mRNA، فعال شدن پروتئین )برای 

مثال با اصالح شیمیایی(، و تخریب پروتئین.
5.سه ژن باید توالی یکسان یا مشابهی در عناصر کنترل افزاینده خود 
داشته باشند.. به دلیل این شباهت، همان فاکتورهای رونویسی خاص 
که در سلول های ماهیچه ای وجود دارند، می توانند به تقویت کننده های 
هر سه ژن متصل شوند و بیان آنها را به طور هماهنگ تحریک کنند.

بررسی مفهوم 18.3
هم miRNA ها و هم siRNA ها RNA های تک رشته ای کوچکی 
هستند که با مجموعه ای از پروتئین ها مرتبط می شوند و سپس می 
توانند با mRNA هایی که دارای یک توالی مکمل هستند جفت باز 
شوند. این جفت شدن باز منجر به تخریب mRNA یا انسداد ترجمه 
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آن می شود. در برخی از مخمرها، siRNAهای مرتبط با پروتئین ها 
متصل  سانترومریک  کروماتین  به  می توانند  متفاوت  مجموعه ای  در 
به  تراکم آن کروماتین  باعث  به کار گیرند که  را  آنزیم هایی  و  شوند 
هتروکروماتین می شوند. هم miRNA ها و هم siRNA ها از پیش 
سازهای RNA دو رشته ای پردازش می شوند، اما تغییرات ظریفی 

در ساختار آن پیش سازها دارند.
 mRNA .2 باقی می ماند ، به پروتئین تقویت کننده تقسیم سلولی 
 miRNA اگر  شود.  می  تقسیم  احتماالً  سلول  و  شود  می  ترجمه 
دست نخورده برای مهار تقسیم سلولی الزم باشد، تقسیم این سلول 
ممکن است بی رویه باشد. تقسیم سلولی کنترل نشده می تواند منجر 
عملکرد صحیح  از  که  )تومور( شود  ها  از سلول  ای  توده  تشکیل  به 
ارگانیسم جلوگیری می کند و می تواند به توسعه سرطان کمک کند. 
XIST RNA .3 از ژن XIST روی کروموزوم X ای که غیرفعال 
می شود رونویسی می شود. سپس به آن کروموزوم متصل می شود 

و باعث ایجاد هتروکروماتین می شود. یک مدل محتمل این است که 
می  کار  به  را  کروماتین  اصالح  های  آنزیم  نوعی  به   RNA XIST

گیرد که منجر به تشکیل هتروکروماتین میشود. 
بررسی مفهوم 18.4 

از  و  گیرند  می  قرار  تمایز  تحت  جنینی  رشد  طول  در  ها  سلول   .1
یکدیگر متفاوت می شوند. بنابراین، ارگانیسم بالغ از بسیاری از انواع 
سلول های بسیار تخصصی که با یکدیگر متفاوت هستند تشکیل شده 

است.

 2. با اتصال به یک گیرنده در سطح سلول گیرنده و راه اندازی یک 
پیام  مانند  سلولی  داخل  های  مولکول  شامل  سیگنال،  انتقال  مسیر 
رسان های دوم و فاکتورهای رونویسی که بر بیان ژن تأثیر می گذارند. 
توسط مادر، سر و انتهای دم و همچنین پشت و شکم تخم و جنین )و 

در نهایت مگس بالغ( را تعیین کنید.
3. محصوالت ژن های اثر مادری که توسط مادر ساخته و در تخمک 
قرار می گیرند، سر و دم انتهایی و همچنین پشت و شکم تخم و جنین 

)و در نهایت مگس بالغ( را تعیین می کند..

زیرا  است  های سیگنالینگ  مولکول  در حال سنتز  پایینی  سلول   .4
ژن کد کننده آنها فعال شده، به این معنی که فاکتورهای رونویسی 
افزاینده ژن متصل شده است. ژن های کدکننده ی  به  خاص مناسب 
این فاکتورهای رونویسی خاص نیز در این سلول بیان می شوند چون 
کنند،  روشن  را  آن ها  می توانند  که  رونویسی  فاکتور  فعال کننده های 

که  سلول هایی  مورد  در  مشابهی  توضیح  می شوند.  بیان  سلول  در  
پروتئین های گیرنده را بیان می کنند نیز صدق می کند. این سناریو با 
تعیین کننده های سیتوپالسمی خاص که در نواحی خاصی از تخمک 
به طور  سیتوپالسمی  تعیین کننده  عوامل  این  شد.  آغاز  داشتند  قرار 
نابرابر در سلول های دختر توزیع شدند و در نتیجه سلول ها مسیرهای 

رشد متفاوتی را طی کردند.
 بررسی مفهوم 18.5 

1. جهش ایجاد کننده سرطان در یک پروتوآنکوژن معموالً محصول 
ژن را بیش فعال می کند، در حالی که جهش ایجاد کننده سرطان در 

ژن سرکوبگر تومور معموالً محصول ژن را غیرفعال می کند.
یک  از  یافته  جهش  آلل  یک  یا  انکوژن  یک  فردی  که  هنگامی   .2  

سرکوبگر تومور را به ارث برده است. 
 DNA هنگامی که یک سلول آسیب p53 3. آپوپتوز توسط پروتئین
گسترده ای داشته باشد به راه می افتد،بنابراین آپوپتوز نقش محافظتی در 

از بین بردن سلولی دارد که ممکن است به سرطان کمک کند. اگر جهش 
در ژن ها مسیر آپوپتوز را مسدود کند ، سلولی با چنین آسیبی می تواند 

به تقسیم شدن ادامه دهد و ممکن است منجر به تشکیل تومور شود. 
خالصه سواالت مفاهیم کلیدی

 18.1 یک کمک کننده و یک القا کننده هر دو مولکول های کوچکی 
هستند که به پروتئین مهارکننده در اپران متصل می شوند و باعث 
تغییر شکل آن می شوند. در مورد کمک مهارکننده )مانند تریپتوفان(، 
این تغییر شکل به مهارکننده اجازه می دهد تا به اپراتور متصل شود 

و رونویسی را مسدود کند. در مقابل، یک القاء کننده باعث جدا شدن 
مهارکننده از اپراتور می شود و اجازه می دهد تا رونویسی آغاز شود.

 18.2 در آن نوع خاص از سلول، کروماتین نباید به شدت متراکم شود 
زیرا باید در دسترس فاکتورهای رونویسی باشد. فاکتورهای رونویسی 
به  باید  می شوند،  ساخته  سلول  نوع  آن  در  که  )فعال کننده ها(  خاص 
عناصر کنترلی در تقویت کننده ژن متصل شوند، در حالی که مهارکننده 
ها نباید متصل شوند. DNA باید توسط یک پروتئین خم کننده خم 
شود تا فعال کننده ها بتوانند با پروتئین های واسطه تماس پیدا کنند و با 
فاکتورهای رونویسی عمومی در پروموتر کمپلکسی تشکیل دهند. سپس 

RNA پلیمراز باید متصل شود و رونویسی را آغاز کند.

 miRNA 18.3 ها اسیدهای آمینه یک پروتئین را "کد" نمی کنند 
- آنها هرگز ترجمه نمی شوند. هر miRNA با گروهی از پروتئین 
اتصال  دهد.  تشکیل  را  کمپلکس  یک  تا  کند  می  برقرار  ارتباط  ها 
 mRNA با یک توالی مکمل باعث تخریب آن mRNA کمپلکس به

می شود یا ترجمه آن را مسدود می کند. این نوعی تنظیم ژن در نظر 
گرفته می شود زیرا مقدار mRNA خاصی را که می تواند به پروتیین 

عملکردی مرتبط ترجمه شود را کنترل می کند.
 18.4 اولین فرآیند شامل عوامل تعیین کننده سیتوپالسمی، از جمله 
mRNA ها و پروتئین ها است که توسط سلول های مادر در مکان های 

خاصی در تخمک قرار می گیرند. سلول های جنینی که از نواحی مختلف 
تخمک در طول تقسیمات اولیه سلولی تشکیل می شوند، پروتئین های 
متفاوتی در خود دارند که برنامه های متفاوت بیان ژن را هدایت می کنند. 
فرآیند دوم شامل واکنش سلول مورد نظر به مولکول های سیگنالی 
ترشح شده توسط همسایگان است ) القا(. مسیر سیگنالینگ در سلول 
پاسخ دهنده نیز منجر به الگوی متفاوتی از بیان ژن می شود. هماهنگی 
این دو فرآیند منجر به این می شود که هر سلول یک مسیر منحصر به 

فرد را در جنین در حال رشد دنبال کند.
که  مسیری  در  معموالً  پروتوآنکوژن  یک  پروتئینی  محصول   18.5  

تقسیم سلولی را تحریک می کند درگیر است. محصول پروتئینی یک 
ژن سرکوبگر تومور معموالً در مسیری دخالت دارد که تقسیم سلولی 

را مهار می کند. 

خود را بیازمایید.
1. ج   2.الف   3. ب   4.ج   5. ج   6.د   7. الف   8. ج    9.ب    10.د    

بافت بالغ  پروتئین های فعال کننده بنفش، آبی و قرمز وجود خواهند داشت.



ی
اس

شن
ت 

یس
د ز

پیا
الم

ی 
لیف

 تأ
ت

واال
 س

عه
مو

مج

ی
ت شناس

ی المپیاد زیس
ت تألیف

مجموعه سواال

45 44

45

44

می شود یا ترجمه آن را مسدود می کند. این نوعی تنظیم ژن در نظر 
گرفته می شود زیرا مقدار mRNA خاصی را که می تواند به پروتیین 

عملکردی مرتبط ترجمه شود را کنترل می کند.
 18.4 اولین فرآیند شامل عوامل تعیین کننده سیتوپالسمی، از جمله 
mRNA ها و پروتئین ها است که توسط سلول های مادر در مکان های 

خاصی در تخمک قرار می گیرند. سلول های جنینی که از نواحی مختلف 
تخمک در طول تقسیمات اولیه سلولی تشکیل می شوند، پروتئین های 
متفاوتی در خود دارند که برنامه های متفاوت بیان ژن را هدایت می کنند. 
فرآیند دوم شامل واکنش سلول مورد نظر به مولکول های سیگنالی 
ترشح شده توسط همسایگان است ) القا(. مسیر سیگنالینگ در سلول 
پاسخ دهنده نیز منجر به الگوی متفاوتی از بیان ژن می شود. هماهنگی 
این دو فرآیند منجر به این می شود که هر سلول یک مسیر منحصر به 

فرد را در جنین در حال رشد دنبال کند.
که  مسیری  در  معموالً  پروتوآنکوژن  یک  پروتئینی  محصول   18.5  

تقسیم سلولی را تحریک می کند درگیر است. محصول پروتئینی یک 
ژن سرکوبگر تومور معموالً در مسیری دخالت دارد که تقسیم سلولی 

را مهار می کند. 

خود را بیازمایید.
1. ج   2.الف   3. ب   4.ج   5. ج   6.د   7. الف   8. ج    9.ب    10.د    

  پروتئین های فعال کننده بنفش، آبی و قرمز وجود خواهند داشت.

 فقط ژن 4 رونویسی می شود.
 در سلول های عصبی، فعال کننده های زرد، آبی، سبز و سیاه باید 
وجود داشته باشد، که رونویسی از ژن های 1، 2، و 4 فعال شود. در 
باید  آبی  و  بنفش  قرمز، سیاه،  های  کننده  فعال  پوست،  های  سلول 

وجود داشته باشند، تا ژن های 3 و 5 فعال شوند.

فصل ۱۹

سواالت اشکال:
شکل Beijerinck 19.2 ممکن است به این نتیجه رسیده باشد که 
عامل یک سم تولید شده توسط گیاه است که می تواند از یک فیلتر 
عبور کند اما رقیق تر و رقیق تر می شود. در این مورد، او به این نتیجه 

می رسید که عامل عفونی نمی تواند تکثیر شود.
شکل19.4 

شکل 19.9 پروتئین اصلی روی سطح سلول که HIV به آن متصل 
می شود CD4 نام دارد. با این حال، HIV همچنین به یک کمک 
گیرنده نیاز دارد که در بسیاری از موارد پروتئینی به نام CCR5 است. 
HIV به هر دوی این پروتئین ها با هم متصل می شود وسپس به 

داخل سلول برده می شود. محققان این نیاز را با مطالعه افرادی که به 
نظر می رسید علیرغم تماس های متعدد در برابر عفونت HIV مقاوم 
هستند، کشف کردند. مشخص شد که این افراد دارای جهش هایی در 
ژن کد کننده CCR5 هستند، به طوری که پروتئین ظاهرا نمی تواند 
به عنوان یک کمک گیرنده عمل کند و بنابراین HIV نمی تواند وارد 

سلول ها شود و آنها را آلوده کند.

بافت بالغ
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بررسی مفهوم 19.1
1. هر دو ویروس از RNA به عنوان ماده ژنتیکی مرتبط با پروتئین ها 
 RNA متشکل از یک مولکول TMV ،تشکیل شده اند. با این حال
است که توسط یک آرایه مارپیچ از پروتئین ها احاطه شده است، در 
حالی که ویروس آنفوالنزا دارای هشت مولکول RNA است که هر 
یک با پروتئین ها مرتبط هستند که در یک مارپیچ دوتایی پیچ خورده 
اند . تفاوت دیگر بین ویروس ها این است که ویروس آنفوالنزا دارای 

یک پوشش بیرونی است و   TMV آن را ندارد. 
آزمایش هرشی- استفاده در  برای  عالی  انتخاب  فاژهای T2 یک   .2

DNA احاطه شده توسط یک پوشش  از  آنها فقط  چیز بودند، زیرا 
برای  کاندید  دو  پروتئین  و   DNA و  بودند  شده  تشکیل  پروتئینی 
کردند.  می  حمل  را  ژنتیکی  اطالعات  که  بودند  هایی  ماکرومولکول 
به صورت  به تنهایی  را  مولکول  نوع  هر  توانستند  چیس  و  هرشی 
رادیواکتیو برچسب گذاری کنند و آن را در طول  دوره آلودگی باکتری 

ها با فاژ ها به صورت جداگانه دنبال کنند. فقط DNA در زمان آلوده 
شدن باکتری ها وارد سلول باکتریایی شد و تنها DNA نشاندار شده 
نتیجه  این  به  داد. هرشی و چیس  نشان  فاژهای جدید  از  برخی  در 
رسیدند که DNA باید حامل اطالعات ژنتیکی الزم برای برنامه ریزی 

مجدد سلول و تولید فاژهای فاژ باشد.
بررسی مفهوم 19.2

دهند،  انجام  را  میزبان  لیز سلول  توانند  می  فقط  لیتیک  فاژهای   .1
در حالی که فاژهای لیزوژنیک ممکن است سلول میزبان را لیز کنند 

ویروسی   DNA دوم،  مورد  در  ادغام شوند.  میزبان  کروموزوم  در  یا 
می  تکثیر  میزبان  های  کروموم  با  همراه  سادگی  به   )prophage(
شود. تحت شرایط خاصی، یک پروفاژ ممکن است از کروموزوم میزبان 

خارج شود
و یک چرخه لیتیک را آغاز می کند.

2.هم سیستم CRISPR-Cas و هم miRNA ها شامل مولکول 
های RNA هستند که در یک کمپلکس پروتئینی متصل شده اند و 
به عنوان »homing devices« عمل می کنند که این کمپلکس را 
قادر می سازد تا یک توالی مکمل را به هم متصل کند. با این حال، 
miRNA ها در تنظیم بیان ژن )با تأثیر بر mRNA ها( نقش دارند 

و سیستم CRISPR-Cas از سلول های باکتریایی در برابر مهاجمان 
 CRISPR-Cas خارجی)  فاژها( حفاظت می کند. بنابراین سیستم

 .miRNA  بیشتر شبیه یک سیستم ایمنی است
3. هر دو RNA پلیمراز ویروسی و RNA پلیمراز در شکل 17.10 

یک مولکول RNA مکمل یک رشته الگو را سنتز می کنند. با این 
از رشته های مارپیچ  از یکی  حال،RNA  پلیمراز در شکل 17.10 
 RNA به عنوان الگو استفاده می کند، در حالی که DNA دوگانه
استفاده می  الگو  به عنوان  RNA ژنوم ویروسی  از  پلیمراز ویروسی 

کند.
از  استفاده  با  را   DNA زیرا  شود  می  نامیده  رتروویروس   HIV  .4
ژنوم RNA خود به عنوان الگو سنتز می کند. این معکوس )»رترو«( 

جریان اطالعات از  DNA به RNA  است.
کرد:  ایجاد  اختالل  آنها  در  که می شود  دارد  وجود  زیادی  مراحل   .
اتصال ویروس به سلول، عملکرد رونویسی معکوس، ادغام در کروموزوم 
سلول میزبان، سنتز ژنوم )در این مورد، رونویسیRNA  از پروویروس 
زدن  جوانه  و  سلول،  داخل  در  ویروس  تجمع   ) ژنوم  در  گرفته  قرار 
اگر نگوییم همه، هدف راهبردهای واقعی  اینها،  از  ویروس. )بسیاری 
 HIV به  آلوده  افراد  در  عفونت  پیشرفت  از  برای جلوگیری  پزشکی 

هستند(
بررسی مفهوم 19.3

1. جهش می تواند منجر به سویه جدیدی از ویروس شود که دیگر 
نمی تواند به طور موثر توسط سیستم ایمنی تحت تاثیر قرار بگیرد، 
حتی اگر حیوانی در معرض سویه اصلی قرار گرفته باشد. یک ویروس 
اگر  و  کند.  پیدا  انتقال  جدید  میزبان  یک  به  گونه  یک  از  تواند  می 
جمعیت میزبان کمتر ایزوله شود، یک ویروس نادر می تواند گسترش 

یابد.

آلوده می  ویروس  به  از یک منبع خارجی  گیاه  افقی،  انتقال  در   .2 
شود که از طریق شکستگی در اپیدرم گیاه به دلیل آسیب علفخواران 
یا عوامل دیگر وارد آن می شود. در انتقال عمودی، گیاه یا از طریق 
)تولید  آلوده  قلمه  طریق  از  یا  جنسی(  مثل  )تولید  آلوده  بذرهای 

غیرجنسی( ویروس ها را از والدین خود به ارث می برد.
3. انسان ها در محدوده میزبان TMV نیستند، بنابراین نمی توانند 
توسط ویروس آلوده شوند. )TMV نمی تواند به گیرنده های سلول 

های انسانی متصل شود و آنها را آلوده کند.(
خالصه سواالت مفاهیم کلیدی

19.1 ویروس ها به طور کلی غیر زنده در نظر گرفته می شوند زیرا 
قادر به تکثیر خارج از سلول میزبان و انجام واکنش های تبدیل انرژی 
متابولیسم نیستند. برای تکثیر و انجام متابولیسم، آنها کاماًل به آنزیم 

ها و منابع میزبان وابسته هستند.
پلیمراز   RNA یک  به  ای  رشته  تک   RNA های  ویروس   19.2  
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بسازد   RNA RNA الگوی  از یک  استفاده  با  بتواند  که  دارند  نیاز 
 DNA را با استفاده از یک الگوی RNA پلیمرازهای سلولی )RNA

الگوی  از  استفاده  با   DNA ساختن  برای  رتروویروس ها  می سازند.( 
اولین  که  )هنگامی  دارند.  نیاز  ترنسکریپتاز  ریورس  آنزیم  به   RNA

 DNA ساخته شد، همان آنزیم می تواند سنتز رشته DNA رشته
دوم را تقویت کند.(

 DNA بیشتر از ویروس های RNA 19.3 نرخ جهش ویروس های 
است، زیرا RNA پلیمراز عملکرد تصحیح کننده ای ندارد، بنابراین 
از  یکی  آن ها  باالتر  نرخ جهش  شود.  نمی  تصحیح  تکثیر  در  خطاها 
 DNA از ویروس های  RNA سریع تر  دالیلی است که ویروس های 
تغییر می کنند، که منجر به این می شود که بتوانند دامنه میزبان تغییر 
یافته داشته باشند و از دفاع ایمنی در میزبان های احتمالی فرار کنند.

خود را بیازمایید.
1. ج   2.د   3. ج   4.د   5. ب    

6. همانطور که در زیر نشان داده شده است، ژنوم ویروس مستقیماً به 
پروتئین های کپسید و گلیکوپروتئین های پوششی ترجمه می شود، 
 RNA مکمل. با این حال، یک رشته RNA نه پس از تهیه یک کپی
مکمل همچنان ساخته می شود که می تواند به عنوان الگوی بسیاری از 

نسخه های جدید ژنوم ویروسی استفاده شود.

فصل 2۰

سواالت اشکال:
شکل 20.5 :

از  شده  پیوند  هسته های  دارای  تخم های  از  یک  هیچ   20.16 شکل 
نمی شوند.  تبدیل  قورباغه  به  باال  در سمت چپ  سلولی  جنین چهار 
همچنین، نتیجه ممکن است فقط شامل برخی از بافت های قورباغه 
باشد که بسته به هسته پیوند شده ممکن است متفاوت باشد. )این 
فرض را بر این می گذارد که راهی برای تشخیص چهار سلول از هم 
وجود دارد، همانطور که در برخی از گونه های قورباغه می توان وجود 

داشت.(
تبدیل شده خطر مشابهی   iPS از سلول های  استفاده   شکل 20.21 
که  آنجایی  از  است.  آن  اصلی  مزیت  که  داشت،  نخواهد  همراه  به 
بیمار می آیند، کاماًل مطابقت دارند. سیستم  از  سلول های اهداکننده 
ایمنی بیمار آنها را به عنوان سلول های »خودی« تشخیص می دهد و 
حمله ای را انجام نمی دهد )این همان چیزی است که منجر به طرد 
می شود(. از سوی دیگر، سلول هایی که به سرعت در حال تقسیم 
هستند ممکن است خطر ایجاد نوعی تومور یا کمک به توسعه سرطان 

را داشته باشند.
بررسی مفهوم 20.1

 DNA 1. پیوندهای کوواالنسی قند فسفات رشته های
2. بله،  PuvI مولکول را برش می دهد )در موقعیتی که با خط قرمز 

چین نشان داده شده است(

نمی  بزرگ هستند که  از حد  بیش  یوکاریوتی  از ژن های  برخی   .3
توانند در پالسمیدهای باکتریایی گنجانده شوند. سلول های باکتری 
فاقد ابزاری برای پردازش رونوشت های RNA به mRNA هستند، 
و حتی اگر نیاز به پردازش RNA با استفاده از cDNA اجتناب شود، 
باکتری ها فاقد آنزیم هایی برای کاتالیز کردن پردازش پس از ترجمه 
هستند که بسیاری از پروتئین های یوکاریوتی برای عملکرد مناسب 
به آن نیاز دارند. )اغلب این مورد برای پروتئین های انسانی است که 

تمرکز بیوتکنولوژی هستند.(
 4. در طول همانندسازی انتهای مولکول های DNA خطی )به شکل 
16.21 مراجعه کنید(،  از یک پرایمر  RNA در انتهای  5 پریم هر 
 DNA باید با نوکلئوتیدهای RNA .رشته جدید استفاده می شود
جایگزین شود، اما DNA پلیمراز قادر به شروع از ابتدا در انتهای 5 
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پریم رشته DNA جدید نیست. در طی PCR، پرایمرها از قبل از 
بنابراین نیازی به جایگزینی  اند،  نوکلئوتیدهای DNA ساخته شده 
ندارند - آنها فقط به عنوان بخشی از هر رشته جدید باقی می مانند. 
و  ندارد  وجود  انتهایی  تکثیر  برای  مشکلی   PCR حین  در  بنابراین 

قطعات با هر تکرار کوتاه نمی شوند.
بررسی مفهوم 20.2

1. جفت شدن باز مکمل در سنتز cDNA که برای هر سه تکنیک 
مورد نیاز است RT-PCR: ، تجزیه و تحلیل ریزآرایه DNA و توالی 
الگویی  عنوان  به   mRNA از  معکوس  ترنسکریپتاز   .  RNA یابی 
برای سنتز اولین رشته  cDNA استفاده می کند و نوکلئوتیدهای 
پلیمراز   DNA که  هنگامی  کند.  می  اضافه   mRNA به  را  مکمل 
رشته دوم cDNA را سنتز می کند، از جفت شدن باز های مکمل 
استفاده می شود. عالوه بر این، در RT-PCR، پرایمرها باید با توالی 
های هدف خود در مخلوط DNA جفت شوند و یک ناحیه خاص را 

DNA پلیمراز  آنها هدف قرار دهند. همچنین،  از  در میان بسیاری 
)به عنوان مثال، Taq پلیمراز( مورد استفاده در PCR به جفت شدن 
بازهای مکمل با رشته الگو برای افزودن نوکلئوتیدهای جدید در طول 
سنتز قطعات متکی است. در تجزیه و تحلیل ریزآرایه DNA، پروب 
نوکلئیک مکمل  اسید  به دلیل هیبریداسیون  نشاندار شده   cDNA
)هیبریداسیون DNA-DNA ( تنها به دنباله هدف خاص متصل می 
شود. در RNA-seq، هنگام تعیین توالی cDNAها، مکمل بودن باز 

ها در فرآیند توالی یابی نقش دارد. 

2. به عنوان یک محقق عالقه مند به چگونگی ایجاد سرطان، شما می 
خواهید ژن هایی را مطالعه کنید که با  رنگ های سبز یا قرمز نشان 
داده می شوند زیرا اینها ژن هایی هستند که سطح بیان آنها بین دو 
نتیجه  در  است  ها ممکن  ژن  این  از  برخی  است.  متفاوت  بافت  نوع 
سرطان به طور متفاوتی بیان شوند، در حالی که برخی دیگر ممکن 
مطلوب  دو  هر  بنابراین  باشند،  داشته  نقش  سرطان  ایجاد  در  است 

هستند. 
بررسی مفهوم 20.3

کمتر  بدون شک  روده  سلول  هسته  در  کروماتین  تغییر  وضعیت   .1
بود، و توضیح می دهد که چرا  بارور شده  شبیه به هسته یک تخم 
تعداد کمتری از این هسته ها می توانند دوباره برنامه ریزی شوند. در 
مقابل، کروماتین موجود در یک هسته از یک سلول در مرحله چهار 
سلولی بسیار بیشتر شبیه هسته یک تخمک بارور شده بود و بنابراین 

به راحتی برای رشد مستقیم برنامه ریزی می شد.

 2. خیر، اساساً به دلیل تفاوت های ظریف )و شاید نه چندان ظریف( 
در محیطی که کلون در آن رشد می کند و در آن زندگی می کند در 
مقایسه با محیطی که حیوان خانگی اصلی در آن زندگی می کرده است 
باعث  این مسئله  ببینید(.  را  )تفاوت های ذکر شده در شکل 20.18 
ایجاد سؤاالت اخالقی می شود. برای تولید دالی، که یک پستاندار نیز 
هست، چند صد جنین شبیه سازی شد، اما تنها یکی از آنها زنده ماند. 
اگر هر یک از جنین های سگ » reject« تا زمان تولد به عنوان سگ 
های معیوب زنده بماند، آیا باید کشته  شوند؟ آیا تولید حیوانات زنده 
ای که ممکن است معیوب باشند اخالقی است؟ احتماالً می توانید به 

مسائل اخالقی دیگری نیز فکر کنید.
 3. با توجه به اینکه تمایز سلول های عضالنی شامل یک ژن تنظیم 
 MyoD است، می توانید با معرفی پروتئین )MyoD( کننده اصلی
شروع  بنیادی  های  سلول  در   MyoD ژن  حامل  بیان  ناقل  یک  یا 
کنید. )این احتماالً جواب نمی دهد، زیرا سلول پیش ساز جنینی در 

شکل 18.18 از سلول های بنیادی که با آنها کار می کنید متمایزتر 
است، و برخی تغییرات دیگر نیز باید انجام شود. اما این راه خوبی برای 

شروع است! و شما ممکن است بتواند به موارد دیگر  نیز فکر کنید.(
بررسی مفهوم 20.4

1. سلول های بنیادی به تکثیر خود ادامه می دهند و تضمین می کنند 
که محصول ژن اصالحی همچنان ساخته می شود.

2.  2. مقاومت به علف کش، مقاومت در برابر آفات، مقاومت در برابر 
بیماری، مقاومت به خشکی و تاخیر در رسیدن .

توانید  می  است،   RNA ویروس  یک   A هپاتیت  که  آنجایی  از   .3
 RNA از  هایی  نسخه  کنید  سعی  و  کنید  جدا  خون  از  را   RNA

هپاتیت A را با RT-PCR شناسایی کنید. ابتدا mRNA خون را به 
cDNA رونویسی معکوس می کنید و سپس از PCR برای تقویت 
 A هپاتیت  های  توالی  مخصوص  پرایمرهای  از  استفاده  با   cDNA
استفاده می کنید. اگر سپس محصوالت را روی یک ژل الکتروفورتیک 
لود کنید، وجود نواری با اندازه مناسب فرضیه شما را تایید می کند. 
متناوبا، می توانید از RNA-seq برای تعیین توالی تمام RNAهای 
خون بیمارتان استفاده کنید و ببینید آیا هر کدام از توالی ها با هپاتیت 

A مطابقت دارد یا خیر. هر RT-PCR انتخاب بهتری است(

خالصه سواالت مفاهیم کلیدی :

20.1 یک ناقل پالسمید و یک منبع DNA خارجی که باید کلون 
قطعات  و  می شوند  بریده  کننده  محدود  آنزیم  همان  با  دو  هر  شود، 
هم  با  قطعات  این  می شوند.  تولید  چسبنده  انتهای  با  محدودکننده 
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مخلوط شده، به هم متصل می شوند و دوباره وارد سلول های باکتریایی 
از  می شوند. پالسمید دارای ژن مقاومت به آنتی بیوتیک است.پس 
که  میزبانی  های  سلول  تنها  محیط کشت،  به  بیوتیک  آنتی  افزودن 
که پالسمید را گرفته اند رشد می کنند. )یک روش دیگر به محققان 
اجازه می دهد تا تنها سلول هایی را انتخاب کنند که دارای پالسمید 

نوترکیب هستند، نه پالسمید اصلی بدون ژن وارد شده.(
شوند،  می  بیان  سلولی  گروه  یا  بافت  یک  در  که  هایی  ژن   20.2  
که  کنند  تعیین می  را  کننده(  کد  غیر  های   RNA )و  ها  پروتئین 
اساس ساختار و عملکرد آن بافت یا گروه سلول هستند. درک اینکه 
کدام گروه از ژن های برهمکنش دهنده ساختارهای خاصی را ایجاد 
می کنند و عملکردهای خاصی را انجام می دهند، به ما کمک می کند 
تا یاد بگیریم که چگونه اجزای یک ارگانیسم با هم کار می کنند. ما 
همچنین بهتر می توانیم بیماری هایی که زمانی رخ می دهند که بیان 

ژن معیوب منجر به عملکرد نادرست بافت ها شود را درمان کنیم.

 20.3 )1( شبیه سازی یک موش شامل پیوند یک هسته از یک سلول 
هسته  که  است  موشی  تخم  سلول  یک  داخل  به  یافته  تمایز  موش 
خودش را برداشته اند. فعال کردن سلول تخمک و رشد دادن آن به 
جنین در یک مادر جایگزین منجر به وجود آمدن موشی می شود که 
از نظر ژنتیکی با موش اهدا کننده هسته یکسان است. در این مورد، 
هسته تمایز یافته توسط عوامل موجود در سیتوپالسم تخمک دوباره 
برنامه ریزی شده است. )2( سلول های ES موش از سلول های توده 
داخلی در بالستوسیست های موش به وجود می آیند، بنابراین در این 

حالت سلول ها به طور طبیعی با فرآیند تکثیر و توسعه مجدد برنامه 
ریزی می شوند. )جنین های موش کلون شده همچنین می توانند به 
عنوان منبع سلول های ES مورد استفاده قرار گیرند.( )3( سلول های 
iPS را می توان بدون استفاده از جنین، از یک سلول موش بالغ تمایز 

یافته با افزودن فاکتورهای رونویسی خاص به سلول تولید کرد. در این 
حالت، فاکتورهای رونویسی، سلول ها را برای تبدیل شدن به پرتوان 

شدن مجدد برنامه ریزی می کنند.
20.4 اول، بیماری باید توسط یک ژن ایجاد شود و اساس مولکولی 
وارد  بیمار  به  قرار است  باید درک شود. دوم، سلول هایی که  مشکل 
به  و  ادغام شوند  بدن  بافت های  در  که  باشند  باید سلول هایی  شوند 
تکثیر ادامه دهند )و محصول ژن مورد نیاز را فراهم کنند(. سوم، ژن 
باید بتواند به روشی ایمن وارد سلول های مورد نظر شود، زیرا مواردی 
است.  داشته  وجود  درمانی  ژن  آزمایشات  برخی  از  ناشی  سرطان  از 
است؛  موش  روی  آزمایش  مستلزم  امر  این  که  باشید  داشته  )توجه 

عالوه بر این، عوامل تعیین کننده یک وکتور ایمن هنوز به خوبی درک 
نشده اند. شاید یکی از شما به حل این مشکل ادامه دهد!(

خود را بیازمایید
1. د   2.ب   3. ج   4.ب   5. ج   6.الف   7. ب   

را  این  کنید.  استفاده  ژن  تکثیر  برای   PCR از  توانید  می  شما    .8
می  دیگر،  روش  در  داد.  انجام  ژنومی   DNA روی  از  توان  می 
توان  mRNA را از سلول های عدسی جدا کرد و با آنزیم ریورس 
ترنسکریپتاز برای ساخت cDNA  رونویسی معکوس کرد. سپس این 
cDNA می تواند برای PCR استفاده شود. در هر صورت، ژن باید 
در یک ناقل بیانی وارد  شود تا بتوانید پروتئین را تولید کرده و آن را 

مطالعه کنید.
 9. کراسینگ اور که باعث ترکیب مجدد می شود،یک رویداد تصادفی 
است با افزایش فاصله بین دو جایگاه، احتمال کراسینگ اور هم افزایش 
با بیماری  می یابد. اگر یک SNP بسیار نزدیک به یک آلل مرتبط 

قرار داشته باشد، گفته می شود که از نظر ژنتیکی مرتبط است. تالقی 
افتد، بنابراین SNP می تواند  اتفاق می  بین SNP و آلل به ندرت 
به عنوان یک نشانگر ژنتیکی که حضور آلل خاص را نشان می دهد 

استفاده شود.
.10

فصل 2۱

سواالت اشکال
شکل 21.2 در مرحله 2 این شکل، ترتیب قطعات نسبت به یکدیگر 
ماهیت  کامپیوتر مشخص خواهد شد.  توسط  بعداً  و  نیست  مشخص 

نامرتب قطعات با آرایش پراکنده آنها در نمودار منعکس می شود.
 شکل 21.8 ترانسپوزون به جای کپی برداری از DNA در محل اصلی 
جدا می شود، بنابراین شکل، قطعه اصلی DNA بدون ترانسپوزون 
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)پس از قطع شدن ترانسپوزون متحرک( را نشان می دهد.
شکل 21.10 رونوشت های RNA که از DNA در هر واحد رونویسی 
گسترش می یابند در سمت چپ کوتاه تر و در سمت راست طوالنی تر 
هستند. این بدان معنی است که RNA پلیمراز باید از انتهای چپ 
واحد شروع و به سمت راست حرکت کند. آنها ممکن است در اثر هر 
گونه جهش در نسخه دوم که محصول ژنی را قادر به عملکرد خود نمی 
کند به وجود آمده باشند. به عنوان مثال، تغییرات بازی که کدون های 
توقف را در توالی وارد می کند، اسیدهای آمینه را تغییر می دهد، یا 
ناحیه ای از پروموتر ژن را تغییر می دهد به طوری که ژن دیگر نمی 

تواند بیان شود. 
شکل 21.13 

شکل 21.14 ژن های کاذب غیرعملکردی هستند و حاصل ایجاد یک 
جهش در نسخه دوم ژن است که مانع عملکرد آن کپی از ژن میشود.

برای مثال تغییر در باز های مربوط به کدهای پایان در توالی یا تغییر 
در توالی آمینواسید ها و یا پروموتر که موجب ناتوانی در بیان ژن شود. 

یک  و  لیزوزیم  در  )آرژنین(   R یک   ،5 موقعیت  در   21.15 شکل 
آمینو  اینها  دوی  هر  دارد.  وجود   a-lactalbumin در  )لیزین(   K

اسیدهای بازی هستند. 
شکل 21.16 بیایید بگوییم یک عنصر قابل انتقال )TE( در اینترون 
سمت چپ اگزون EGF نشان داده شده در ژن EGF وجود داشت و 
همان TE در اینترون سمت راست اگزون F در ژن فیبرونکتین قرار 
داشت. در طول نوترکیبی میوز، این TE ها می توانند باعث شوند که 
کروماتیدهای غیر خواهر در کروموزوم های همولوگ به اشتباه جفت 
شوند، همانطور که در شکل 21.13 مشاهده می شود. یک ژن ممکن 
است به اگزون F در کنار اگزون EGF ختم شود. اشتباهات بیشتر 
در جفت شدن در طول چندین نسل ممکن است منجر به جدا شدن 
این دو اگزون از بقیه ژن شود و باعث قرار گرفتن آنها در کنار یک 
اگزون K منفرد یا مضاعف شود. به طور کلی، وجود توالی های مکرر 
در اینترون ها و بین ژن ها این فرآیندها را تسهیل می کند، زیرا امکان 

که  می کند  فراهم  را  خواهر  غیر  کروماتیدهای  نادرست  شدن  جفت 
منجر به ترکیب های جدید اگزون می شود. 

شکل 21.18 از آنجایی که می دانید شامپانزه ها صحبت نمی کنند 
چه  که  بدانید  خواهید  می  احتماالً  کنند،  می  صحبت  ها  انسان  اما 
تعداد تفاوت اسید آمینه بین پروتئین نوع وحشی FOXP2 انسانی 
و شامپانزه وجود دارد و اینکه آیا این تغییرات بر عملکرد آن تأثیر می 
گذارد یا خیر.  )همانطور که بعداً در متن توضیح دادیم، دو تفاوت اسید 
دارای  که  هایی  انسان  که  دانید  می  دارد(.  وجود  پروتیین  در  آمینه 
جهش در این ژن هستند، دچار اختالل شدید زبانی هستند. شما می 
خواهید بیشتر بدانید که آیا جهش های انسانی همان آمینو اسیدهایی 
انسان  با  شامپانزه  که  دهند  می  قرار  تأثیر  تحت  ژن  محصول  در  را 
تفاوت دارد؟. اگر چنین باشد، آن اسیدهای آمینه ممکن است نقش 
ادامه، می توانید  در  کنند.  بازی  تکلم  در  پروتئین  عملکرد  در  مهمی 
تحلیل  را  موش  و  شامپانزه   FOXP2 پروتئین های  بین  تفاوت های 

کنید. ممکن است بپرسید: آیا آنها شبیه تر از پروتئین های شامپانزه و 
انسان هستند؟ )معلوم شد که پروتئین های شامپانزه و موش تنها یک 
تفاوت اسید آمینه دارند و بنابراین شبیه تر از پروتئین های شامپانزه و 
انسان هستند که دو تفاوت دارند و همچنین شبیه تر از پروتئین های 

انسان و موش هستند که سه تفاوت دارند. (
بررسی مفهوم 21.2

و   GenBank مانند  داده  پایگاه های  تا  اجازه می دهد  اینترنت   .1
آزادانه در  را  آنها  و  BLAST متمرکز شده  مانند  افزاری  نرم  منابع 

دسترس قرار دهد. وجود تمام داده ها در یک پایگاه داده مرکزی که 
به راحتی در اینترنت قابل دسترسی است، احتمال خطا و کار محققان 
با داده های مختلف را به حداقل می رساند. این فرآیند علم را ساده 
می کند، زیرا همه محققان می توانند از برنامه های نرم افزاری یکسانی 
اینکه هر کدام مجبور به دستیابی به نرم افزار  استفاده کنند، به جای 
احتماالً متفاوت خود باشند. انتشار داده ها را سرعت می بخشد و تا 
امکان اطمینان می دهد که خطاها به موقع تصحیح می شوند.  حد 
اینها فقط چند پاسخ هستند. احتماالً می توانید به چیزهای بیشتری 

فکر کنید.
2. سرطان بیماری ناشی از عوامل متعدد است. تمرکز بر یک ژن یا یک 
نقص واحد به معنای نادیده گرفتن سایر عواملی است که ممکن است بر 
سرطان و حتی رفتار تک ژن مورد مطالعه تأثیر بگذارد. رویکرد سیستمی، 
به دلیل اینکه فاکتورهای زیادی را همزمان در نظر می گیرد، به احتمال 

زیاد منجر به درک علل و مفیدترین درمان های سرطان می شود.
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بقیه  شود.  می  ها  اینترون  شامل  رونویسی شده  ناحیه  از  بخشی   .3
به RNA های غیر کد کننده، از جمله RNA های کوچک، مانند 
ها   piRNA و  ها   miR-NAs(، siRNA( ها   microRNA
رونویسی می شوند. برخی از این RNA ها با مسدود کردن ترجمه، 
تخریب mRNA، اتصال به پروموتر و سرکوب رونویسی، یا بازسازی 
در ساختار کروماتین، به تنظیم بیان ژن کمک می کنند RNA های 
طوالنی غیر کد کننده )lncRNAs( همچنین ممکن است به تنظیم 

ژن یا بازسازی ساختار کروماتین کمک کنند.
 4. مطالعات ارتباط گسترده ژنومی از رویکرد زیست شناسی سیستم ها 
تک  پلی مورفیسم های  از  بسیاری  ارتباط  آنها  زیرا  می کنند،  استفاده 
قلبی  بیماری  مانند  خاص،  بیماری های  با  را   )SNPs( نوکلئوتیدی 
بیماری  با هر  SNP هایی که  الگوهای  تا  و دیابت، در نظر می گیرند 

مرتبط هستند را بیابند. 
بررسی مفهومی 21.3

.1پیرایش متناوب رونوشت های RNA از یک ژن و پردازش پس از 
ترجمه پلی پپتیدها.

توالی یابی  پروژه های  تعداد  می توانید  پایین،  به  کردن  اسکرول  با   .2
به  دمین  اساس  بر  پروژه ها  تعداد  سال،  اساس  بر  را  ناقص  و  کامل 
سال )ژنوم ویروس ها و متاژنوم ها نیز شمارش می شوند، حتی اگر اینها 
»دمین« نیستند(، توزیع فیلوژنتیکی پروژه های ژنوم باکتریایی و پروژه 
های مرکز توالی یابی را ببینید. در نهایت، در نزدیکی پایین، نمودار 
دایره ای از »ارتباط پروژه های پروژه های ژنوم باکتریایی« را می بینید 

که نشان می دهد حدود 58.6 درصد مربوط به پزشکی هستند. )این 
عدد ممکن است در طول زمان متفاوت باشد.( صفحه وب با نمودار 
دایره ای دیگری که مراکز توالی پروژه های آرکئا و باکتریایی را نشان 

می دهد به پایان می رسد.
 3. یک سلول پروکاریوتی به طور کلی کوچکتر از یک سلول یوکاریوتی 
است و پروکاریوت ها با تقسیم دوتایی تولید مثل می کنند. فرآیند 
سلول ها  سریع تر  تکثیر  برای  طبیعی  انتخاب  اعمال  درگیر،  تکاملی 
کنند،  تقسیم  و  کرده  تکثیر  را  خود   DNA سریع تر  هرچه  است: 
احتمال بیشتری وجود دارد که بتوانند بر جمعیت پروکاریوت ها تسلط 
باشند، سریعتر  برای تکثیر داشته  DNA کمتری  پیدا کنند. هرچه 

تولید مثل می کنند.
بررسی مفهومی 21.4

DNA غیر کد  1. تعداد ژن ها در پستانداران بیشتر است و مقدار 
پستانداران  ژن های  در  اینترون  وجود  همچنین  است.  بیشتر  کننده 

باعث می شود که به طور میانگین بزرگ تر از ژن های پروکاریوتی باشد. 
2

2. مکانیسم ترانسپوزون کپی و چسباندن و جابجایی مجدد
3. در خانواده ژن rRNA، واحدهای رونویسی یکسان، که هر کدام 
حاوی ژن برای هر سه محصول مختلف RNA هستند، در آرایه های 
تعداد  شوند.  می  تکرار  دیگری  از  پس  یکی  که  دارند  وجود  طوالنی 
تا  می سازد  قادر  را  زنده  موجودات   rRNA ژن های  از  کپی  زیادی 
فعال  پروتئین  سنتز  انجام  برای  کافی  ریبوزوم های  برای  را   rRNA

تولید کنند، و واحد رونویسی واحد برای سه rRNA تضمین می کند 
مناسب  شده  تولید  مختلف   rRNA مولکول های  نسبی  مقادیر  که 
باشند. هر بار که یک rRNA ساخته می شود، یک کپی از هر یک از 
دو مورد دیگر نیز ساخته می شود. به جای واحدهای متعدد یکسان، 
از تعداد نسبتا کمی ژن غیر یکسان تشکیل  هر خانواده ژن گلوبین 
شده است. تفاوت در پروتئین های گلوبین کدگذاری شده توسط این 

ژن ها منجر به تولید مولکول های هموگلوبین سازگار با مراحل رشد 
خاص ارگانیسم می شود.

ناحیه  شوند.  می  بندی  طبقه   )%1.5( اگزون  گروه  در  ها  4.اگزون 
پروموتر  به  نزدیک تر  ناحیه  دیستال،  کنترل  عناصر  حاوی  افزاینده 
توالی های  به عنوان  پروموتر  خود  و  پروگزیمال،  کنترل  عناصر  حاوی 
تنظیمی )5%( طبقه بندی می شوند. و اینترون ها نیز در دسته اینترون 

)20%( طبقه بندی می شوند.
بررسی مفهومی 21.5

.1 اگر میوز معیوب باشد، دو نسخه از کل ژنوم می تواند در یک سلول 
منفرد قرار بگیرند. خطا در عبور از میوز می تواند به کپی شدن یک 
بیانجامد . در طول  بخش در حالی که قسمت دیگر حذف می شود 
منجر  تواند  الگو می  امتداد رشته  در  به عقب  لغزش   ،DNA تکثیر 
به تکثیر قطعه شود. همچنین، یک عنصر قابل جا به جایی »کپی و 
از DNA را کپی و جایگذاری کند، که  چسباندن« می تواند بخشی 
منجر به تکراری شدن آن بخش )و خود عنصر قابل انتقال( می شود. 
ممکن است بین دو نسخه از آن ژن اتفاق بیفتد، به طوری که یکی از 
آنها با یک اگزون تکراری ختم شود. )نسخه دیگر به یک اگزون حذف 
شده ختم می شد.( این ممکن است چندین بار اتفاق بیفتد و منجر به 

کپی های متعدد از یک اگزون خاص در هر ژن شود.
3. عناصر قابل انتقال همولوگ که در سرتاسر ژنوم پراکنده شده اند، 
بین  تواند  می  نوترکیبی  آن  در  که  کنند  می  فراهم  را  هایی  مکان 
کروموزوم های مختلف رخ دهد. حرکت این عناصر در توالی های کد 
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کننده یا تنظیم کننده ممکن است بیان ژن ها را تغییر دهد که می 
تواند فنوتیپ را به گونه ای تحت تأثیر انتخاب طبیعی قرار دهد. عناصر 
قابل انتقال همچنین می توانند ژن ها را با خود حمل کنند که منجر 
به پراکندگی ژن ها و در برخی موارد الگوهای متفاوت می شود. انتقال 
یک اگزون در حین جابجایی و قرار گرفتن آن در یک ژن ممکن است 
اضافه  اولیه  شده  کدگذاری  پروتئین  به  جدید  عملکردی  دمین  یک 
کند، یک نوع از برزدن اگزونی. )برای اینکه هر یک از این تغییرات قابل 
وراثت باشد، باید در سلول های زایا، سلول هایی که گامت ها را ایجاد 

می کنند، اتفاق بیفتد.(
 4. از آنجایی که فرزندان بیشتری از زنانی متولد می شوند که این 
وارونگی را دارند، این وارونگی باید در طول فرآیند تولید مثل و رشد، 
فرزندان  نسبت  به  که  آنجا  از  باشد.  داشته  همراه  به  را  هایی  مزیت 
در  و  یابد  ادامه  که  داریم  انتظار  ما  دارند،  را  وارونگی  این  بیشتری 
به  مطالعه  این  در  موجود  شواهد  واقع،  )در  یابد.  گسترش  جمعیت 

محققان این امکان را داد که به این نتیجه برسند که به نسبت جمعیت 
در حال افزایش است. در بخش بعدی درباره ژنتیک جمعیت بیشتر 

خواهید آموخت.(
بررسی مفهومی 21.6

انتظار  ها نخستی هستند،  ماکاک  و هم  انسان  آنجایی که هم  از   .1
می رود ژنوم آنها بیشتر از ژنوم ماکاک و موش شبیه باشد. دودمان 
موش قبل از اینکه دودمان انسان و ماکاک از هم جدا شوند از دودمان 

نخستی ها جدا شد.

که   ( خود  غیرهومئوباکس  توالی های  در  هومئوتیک  ژن های   .2
برهمکنش محصوالت ژن هومئوتیک را با سایر فاکتورهای رونویسی 
اینکه کدام ژن ها توسط ژن های هومئوتیک  تعیین می کنند و روی 
های  توالی  این  هستند.  متفاوت   ) میگذارند  تاثیر  می شوند  تنظیم 
الگوهای  nonhomeobox در دو گونه متفاوت است، همانطور که 

بیان ژن های homeobox نیز متفاوت است.
3. عناصر Alu به دالیلی به طور فعال تری در ژنوم انسان قرار گرفتند. 
خطاهای  که  شود  باعث  است  ممکن  آن ها  درج  مکان های  افزایش 
تکرارهای  به  منجر  که  ایجاد شود  انسان  ژنوم  در  بیشتری  نوترکیب 
بیشتر یا متفاوت شود. واگرایی سازماندهی و محتوای دو ژنوم احتماالً 
کروموزوم های هر ژنوم را کمتر به ژنوم دیگر شبیه کرده است، بنابراین 
واگرایی دو گونه را تسریع می کند و باعث می شود جفت گیری به 
دلیل عدم تطابق کمتر و کمتر اطالعات ژنتیکی منجر به کاهش ایجاد 

فرزندان بارور شود.

خالصه سواالت مفاهیم کلیدی :

21.1 یکی از تمرکزهای پروژه ژنوم انسانی بهبود فناوری توالی یابی 
به منظور تسریع فرآیند بود. در طول پروژه، پیشرفت های زیادی در 
تر  راحت  شناسایی  و  سریعتر  واکنش های  امکان  توالی یابی  فناوری 

محصوالت را فراهم کرد که هزینه کمتری داشتند
از 75  بیش  نظر می رسد  به  که  است  این  یافته  ترین  مهم   21.2 .
درصد از ژنوم انسان حداقل در یکی از انواع سلول های مورد مطالعه 
در مقطعی رونویسی شده است. همچنین حداقل 80 درصد از ژنوم 
حاوی عنصری است که عملکردی دارد و در تنظیم ژن شرکت می کند 
یا به نوعی ساختار کروماتین را حفظ می کند. این پروژه برای سایر 
گونه ها نیز برای بررسی بیشتر عملکرد این عناصر DNA رونویسی 
شده گسترش یافت. الزم است این نوع آنالیز بر روی ژنوم گونه هایی 
انجام شود که می توان از آنها در آزمایشات آزمایشگاهی استفاده کرد.

 21.3 )الف( به طور کلی، باکتری ها و آرکئاها ژنوم های کوچکتر، 
تعداد ژن های کمتر و تراکم ژنی باالتری نسبت به یوکاریوت ها دارند. 
بین  آشکاری  سیستماتیک  رابطه  هیچ  ها،  یوکاریوت  میان  در  )ب( 
اندازه ژنوم و فنوتیپ وجود ندارد. تعداد ژن ها اغلب کمتر از آن چیزی 
است که از اندازه ژنوم انتظار می رود - به عبارت دیگر، تراکم ژن اغلب 

در ژنوم های بزرگتر کمتر است. )انسان ها مثال خوبی هستند.(
 21.4 توالی های مرتبط با عنصر قابل انتقال می توانند از مکانی به 
مکان دیگر در ژنوم حرکت کنند، و برخی از این توالی ها وقتی این 
بنابراین،  از خود می سازند..  انجام می دهند یک کپی جدید  را  کار 

جای تعجب نیست که آنها درصد قابل توجهی از ژنوم را تشکیل می 
دهند، و ممکن است انتظار داشته باشیم که این درصد در طول زمان 

تکامل افزایش یابد.
 21.5 بازآرایی های کروموزومی در یک گونه منجر به این می شود 
که برخی از افراد آرایش های کروموزومی متفاوتی داشته باشند. هر 
یک از این افراد هنوز می توانند تحت میوز قرار بگیرند و گامت تولید 
آرایش های کروموزومی متفاوت  با  لقاح شامل گامت هایی  و  کنند، 
میوز  طول  در  حال،  این  با  شود.  زنده  های  زاده  به  منجر  تواند  می 
در فرزندان، کروموزوم های مادری و پدری ممکن است نتوانند جفت 
شوند و باعث تشکیل گامت هایی با مجموعه ای از کروموزوم های ناقص 
می شوند. اغلب، زمانی که زیگوت ها از چنین گامت هایی تولید می 
شوند، زنده نمی مانند. در نهایت، اگر دو آرایش کروموزومی متفاوت 
در یک جمعیت رایج شود و افراد بتوانند با موفقیت تنها با سایر افراد 
دارای آرایش مشابه جفت شوند، یک گونه جدید می تواند شکل بگیرد.
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را  اطالعاتی  تواند  می  هم  به  نزدیک  گونه  دو  ژنوم  مقایسه   21.6  
دهنده  نشان  شاید  دهد،  نشان  اخیر  تکاملی  رویدادهای  مورد  در 
رویدادهایی که منجر به ویژگی های متمایز این دو گونه شده است 
باشد. مقایسه ژنوم گونه های بسیار دور می تواند به ما درباره رویدادهای 
تکاملی که مدت ها پیش روی داده اند، بگوید. به عنوان مثال، ژن هایی 
که بین دو گونه ی دوردست مشترک هستند، باید قبل از جدا شدن 

این دو گونه به وجود آمده باشند.
خود را بیازمایید

1.ب      2. الف     3. ج     4 . پاسخ های )الف( تا )ج(:

توالی شامپانزه، گوریل و میمون رزوس یک  توالی موش و  بین  )د(: 
تفاوت وجود دارد. دو تفاوت بین توالی انسان و توالی شامپانزه، گوریل 
این  به  منجر  است  ممکن  حقایق  این  دارد.  وجود  رزوس  میمون  و 
فرضیه شود که ژن FOXP2 در اصل و نسب انسان سریعتر از سایر 
پستانداران تکامل یافته است: دو تفاوت بین انسان و سایر نخستی ها 
در طول 6 میلیون سال از زمان واگرایی آنها رخ داده است، اما تنها یک 
تفاوت در طول دوره دوره بسیار طوالنی تر از 65 میلیون سال از زمان 
جدا شدن جوندگان و نخستی ها. با این حال، همانطور که در متن 

توضیح داده شد، تجزیه و تحلیل بعدی که شامل ژنوم های بیشتری 
بود که تنوع بیشتری داشتند، نتوانست این فرضیه را پشتیبانی کند.

بخش چهارم : تکامل و سیستماتیک

فصل 22

سواالت اشکال:
شکل 22.6 شما باید دور شاخه واقع در سمت چپ شکل 1.2 دایره 
 Certhidea( می کشیدید. اگرچه سه تن از نوادگان این جد مشترک
 Camarhynchus و   olivacea، Camarhynchus pallidus

parvulus( از حشرات تغذیه می کردند، اما سه گونه دیگر که از این 

جد منشأ گرفتند حشرات را نمی خوردند.
زیسته  می  پیش  سال  میلیون   5.5 مشترک حدود  22.8 جد  شکل 

است.
 شکل22.13 این نتایج نشان می دهد که پرورش از مرحله تخم روی 
مناسب  منقار  داشتن طول  به  منجر  دیگر  گونه  یا  گیاهی  گونه  یک 

برای آن میزبان نشده است. در عوض، طول منقار بالغ در درجه اول 
توسط جمعیتی که از آن تخم ها به دست آمد تعیین شد. از آنجایی 
که تخمی از جمعیت تاک بالون احتماالً دارای والدین منقاری بلندی 
احتماالً  طالیی  بارانی  درخت  جمعیت  از  تخمی  که  حالی  در  است، 
دارای والدینی با منقار کوتاه است، این نتایج نشان می دهد که طول 

منقار یک ویژگی ارثی است. 
شکل 22.14 هر دو استراتژی باید مدت زمانی را که طول می کشد 
تا استافیلوکوکوس اورئوس نسبت به داروی جدید مقاوم شود افزایش 
دهند. اگر دارویی که به استافیلوکوکوس اورئوس آسیب می رساند به 
باکتری های دیگر آسیب نرساند، انتخاب طبیعی به مقاومت در برابر 
آن دارو در گونه های دیگر کمک نمی کند. این باعث کاهش شانس 
استافیلوکوکوس اورئوس می شود که ژن های مقاومت را از باکتری های 
دیگر بدست آورد و در نتیجه تکامل مقاومت را کند می کند. به طور 
مشابه، انتخاب برای مقاومت در برابر دارویی که رشد را کند می کند 

اما استافیلوکوکوس اورئوس را نمی کشد، بسیار ضعیف تر از انتخاب 
مقاومت به دارویی است که استافیلوکوکوس اورئوس را می کشد – که 

دوباره تکامل مقاومت را کند می کند.
بیشتر  ها  کروکودیل  تکاملی،  درخت  این  اساس  بر   22.17 شکل   
مشترک  جد  آنها  زیرا  ها،  مارمولک  با  تا  هستند  مرتبط  پرندگان  با 

جدیدتری با پرندگان )جد 5( دارند تا با مارمولک ها )جد 4(. 
 Rodhocetus کرد.  تغییر  ابتدا  عقبی  اندام  ساختار   22.20 شکل 
فاقد باله عقبی بود، اما استخوان های لگن و اندام های عقبی آن نسبت 

به شکل و چینش آن استخوان ها در Pakicetus به طور اساسی تغییر 
کرده بود. به عنوان مثال، در Rodhocetus، لگن و اندام های عقبی 
به نظر می رسد برای دست و پا زدن جهت گیری شده اند، در حالی 

که آنها برای راه رفتن در Pakicetus هستند.
بررسی مفهوم 22.1

Hutton .1 و Lyell پیشنهاد کردند که رویدادهای زمین شناسی در 
با همان  انجام می شوند،  امروزه  گذشته توسط فرآیندهای مشابهی که 
سرعت تدریجی ایجاد می شوند. این اصل نشان می دهد که زمین باید 
بسیار قدیمی تر از چند هزار سال باشد، سنی که در اوایل قرن نوزدهم 
به طور گسترده پذیرفته شد. ایده های هاتون و الیل نیز داروین را به این 
استدالل برانگیخت که انباشت آهسته تغییرات کوچک در نهایت می تواند 
تغییرات عمیق مستند شده در سابقه فسیلی را ایجاد کند. در این زمینه، 
سن زمین برای داروین مهم بود، زیرا تا زمانی که زمین خیلی پیر نبود، او 
نمی توانست تصور کند که چگونه زمان کافی برای وقوع تکامل وجود دارد.
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 2. با این معیار، توضیح کوویر از سوابق فسیلی و فرضیه تکامل المارک 
هر دو علمی هستند. کوویر فکر می کرد که گونه ها در طول زمان 
و  ناگهانی  حوادث  که  کرد  پیشنهاد  همچنین  او  اند.  نیافته  تکامل 
فاجعه بار باعث انقراض در مناطق خاصی شده و این مناطق بعداً توسط 
مجموعه ای از گونه های مختلف که از مناطق دیگر مهاجرت کرده اند، 
دوباره سکنی داده شدند. این ادعاها را می توان در برابر سوابق فسیلی 
برای  استفاده المارک می توان  عدم  و  استفاده  اصل  از  کرد.  آزمایش 
اجداد  مانند  گروه هایی  فسیل های  برای  آزمایش  قابل  پیش بینی های 
نهنگ که با زیستگاه جدید سازگار شدند، استفاده کرد. اصل استفاده 
و عدم استفاده المارک و اصل مرتبط با توارث خصوصیات اکتسابی را 

نیز می توان مستقیماً در موجودات زنده آزمایش کرد.

بررسی مفهوم 2.22
1. موجودات دارای خصوصیات مشترک هستند )وحدت زندگی( زیرا 

آنها دارای اجداد مشترک هستند. تنوع زیاد حیات به این دلیل اتفاق 
می افتد که وقتی ارگانیسم های نسل به تدریج با محیط های مختلف 
سازگار شدند، گونه های جدیدی به طور مکرر شکل گرفتند و در نتیجه 

با اجداد خود متفاوت شدند. 
2. گونه های پستاندار فسیلی )یا اجداد آنها( به احتمال زیاد کوه های 
اجداد  که  حالی  در  کرده اند،  تسخیر  جنوبی  آمریکای  از  را  آند 
پستاندارانی که در حال حاضر در کوه های آسیایی یافت می شوند به 
احتمال زیاد آن کوه ها را از سایر بخش های آسیا تسخیر کرده اند. در 

نتیجه، گونه های فسیلی آند با پستانداران آمریکای جنوبی جد مشترک 
نزدیک تری نسبت به پستانداران آسیایی دارند. بنابراین، برای بسیاری 
شبیه  بیشتر  احتماالً  فسیلی  پستاندار  گونه های  آن،  ویژگی های  از 
پستاندارانی است که در جنگل های آمریکای جنوبی زندگی می کنند تا 
پستاندارانی که در کوه های آسیایی زندگی می کنند. همچنین ممکن 
است برای برخی از ویژگی ها، گونه های پستاندار فسیلی آند، شباهت 
زیادی به یک پستاندار از کوه های آسیا داشته باشد. این ممکن است 
سازگاری های  برای  مشابه  محیط های  که  بیفتد  اتفاق  دلیل  این  به 
از  و گونه های آسیایی  اگر فسیل ها  بودند )حتی  انتخاب شده  مشابه 

نظر خویشاوندی بسیار دور با یکدیگر مرتبط بودند(
 )pp ژنوتیپ  توسط  شده  )کدگذاری  سفید  فنوتیپ  که  زمانی  تا   .3
افراد سفیدپوست  نسبت  باشد،  انتخاب طبیعی  مورد عالقه  همچنان 
در جمعیت باید در طول زمان نسبت به نسبت افراد بنفش )که توسط 
نتیجه،  در  یابد.  افزایش  Pp کدگذاری می شوند(  و   PP ژنوتیپ های 

فراوانی آلل p در جمعیت احتماالً در طول زمان افزایش می یابد.
بررسی مفهوم 22.3

1. یک عامل محیطی مانند دارو، صفات جدیدی مانند مقاومت دارویی 
ایجاد نمی کند، بلکه باعث انتخاب صفاتی از میان صفاتی که از قبل 

در جمعیت موجود بوده میشود.
عملکردهای  علیرغم  مختلف  پستانداران  جلویی  اندامهای  الف(   .2  
نشان دهنده  زیرا همگی  نظر ساختاری مشابه هستند  از  متفاوتشان 
تغییرات ساختاری هستند که در جد مشترک یافت می شود. بنابراین، 
آنها ساختارهای همولوگ هستند. )ب( در این مورد، ویژگی های مشابه 
این پستانداران نمایانگر ویژگی های مشابهی است که با تکامل همگرا 
 flying و   sugar glider بین  شباهت های  است.  آمده  وجود  به 
squirrel نشان می دهد که محیط های مشابه با وجود تبار متفاوت 

برای سازگاری های مشابه انتخاب شده اند.
 3. در زمان پیدایش دایناسورها، خشکی های زمین یک قاره بزرگ 

دایناسورها  از  بسیاری  آنجایی که  از  دادند.  را تشکیل  آ  پانگه  نام  به 
بزرگ و متحرک بودند، احتماالً اعضای اولیه این گروه ها در بسیاری 
جدا  هم  از  پانگه آ  وقتی  کردند.  می  زندگی  آ  پانگه  مختلف  نقاط  از 
شد، فسیل های این موجودات همراه با سنگ هایی که در آن نهشته 
شده اند حرکت می کردند. در نتیجه، پیش بینی می کنیم که فسیل های 
بود  خواهند  گسترده ای  جغرافیایی  توزیع  دارای  اولیه  دایناسورهای 

)این پیش بینی تأیید شد(.

خالصه سواالت مفاهیم کلیدی :

با اصالح به عنوان یک  مفهوم22.1  داروین فکر می کرد که توارث 
فرآیند تدریجی و گام مانند رخ می دهد. سن زمین برای او مهم بود، 
عقیده  که  )همانطور  داشت  هزار سال سن  تنها چند  زمین  اگر  زیرا 
متعارف مردم آن زمان بود(، زمان کافی برای تغییرات عمده تکاملی 

وجود نداشت.
دارند،  را  از حد  بیش  تولیدمثل  پتانسیل   مفهوم 22.2 همه گونه ها 
یعنی فرزندان بیشتری نسبت به آنچه که محیط میتواند تحمل کند 
امر تضمین می کند که آنچه داروین آن را »مبارزه  این  تولید کنند. 
برای هستی« می نامد، وجود خواهد داشت که در آن بسیاری از فرزندان 
می شوند  بیمار  می مانند،  گرسنه  می شوند،  خورده  مختلف  دالیل  به 
از  اعضای یک جمعیت طیف وسیعی  نیستند.  مثل  تولید  به  قادر  یا 
تغییرات ارثی را از خود نشان می دهند، که برخی از آنها این احتمال 
را ایجاد می کند که حامالن آنها فرزندان بیشتری نسبت به سایر افراد 
مؤثرتری  به طور  مثال، حامل ممکن است  )به عنوان  بگذارند  به جا 
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فیزیکی  شرایط  به  نسبت  بیشتری  تحمل  یا  کند  فرار  شکارچیان  از 
محیط داشته باشد(. با گذشت زمان، انتخاب طبیعی ناشی از عواملی 
مانند شکارچیان، کمبود غذا یا شرایط فیزیکی محیط می تواند نسبت 
افراد با ویژگی های مطلوب را در یک جمعیت افزایش دهد )سازگاری 
تکاملی(. مفهوم 22.3  این فرضیه که cetaceans از یک پستاندار 
با جفت سم ها دارند،  ارتباط نزدیکی  اند و  زمینی سرچشمه گرفته 
مثال، فسیل ها  برای  پشتیبانی می شود.  توسط چندین خط شواهد 
نشان می دهند که سیتاسین های اولیه دارای اندام های عقبی بودند، 
نشأت  پستاندار خشکی  یک  از  که  ارگانیسم هایی  برای  که  همانطور 
می گرفتند، انتظار می رفت. این فسیل ها همچنین نشان می دهند که 
اندام های عقبی سیتاسین به مرور زمان تحلیل رفته است. فسیل های 
پا  مچ  استخوان  نوعی  اولیه  سیتاسین  های  که  می دهد  نشان  دیگر 
یافت می شود، که شواهد محکمی  داشتند که فقط در جفت سمان 
، پستانداران خشکی  نشان می دهد جفت سمان  ارائه می دهد که  را 

آنها دارند. داده های  به  را  هستند که سیتاسین ها بیشترین شباهت 
، پستانداران  نشان می دهد که جفت سمان  DNA همچنین  توالی 

خشکی هستند که سیتاسین ها به آنها بسیار نزدیک هستند.
خود را بیازمایید

1.ج                  2.د                  3.ج                  4.الف               5.ب
7-الف:

 )ب( افزایش سریع درصد پشه های مقاوم به DDT به احتمال زیاد 
ناشی از انتخاب طبیعی است که در آن پشه های مقاوم به DDT می 
توانند زنده بمانند و تولید مثل کنند در حالی که پشه های دیگر نمی 
توانند. )ج( در هند - جایی که مقاومت به DDT برای اولین بار ظاهر 
فراوانی پشه های مقاوم در  باعث می شد که  انتخاب طبیعی  شد - 
طول زمان افزایش یابد. اگر پشه های مقاوم پس از آن از هند مهاجرت 
کنند )مثاًل با باد یا با هواپیما، قطار یا کشتی حمل بشوند( به سایر 
نقاط جهان، فراوانی مقاومت DDT در آنجا نیز افزایش می یابد. عالوه 
بر این، اگر مقاومت به DDT به طور مستقل در جمعیت پشه های 
خارج از هند ایجاد شود، آن جمعیت ها نیز افزایش فراوانی در مقاومت 

به DDT را تجربه خواهند کرد.

فصل 23

سواالت اشکال
شکل 23.4 : کد ژنتیک تکراری است، یعنی بیشتر از یک کدون می 
تواند یک امینواسید را تعیین کند. درنتیجه جانشینی در یک مکان 
مشخص در ناحیه ی کدینگ ژن Adh ممکن است باعث تغییر کدون 
رمز  نهایی  پروتئین  بنابراین  امینواسید،  ترجمه  در  تغییر  نه  اما  شود 
شده توسط ژن هم تغییر نمیابد. یک راه برای جایگذاری در اگزون 
که تاثیری بر محصول ژن نگذارد؛ تعبیه در ناحیه ی غیر ترجمه ای 
اگزون است. )این یک کیس برای جایگذاری در ناحیه ی 1703 است.(

شکل 23.7 : باید 24 توپ قرمز وجود داشته باشد.
 CRC %36 CWCW %16/  شکل 23.8 : فرکانس معلوم اینها هستند

CRCW %48 / R

 CW الل  دوم  نسل  در  ابتدا  اتفاقی  طور  به  درنهایت   :  23.9 شکل 
افزایش یافته و بعد در نسل سوم به صفر می رسد_ سبب ترمیم الل

CR می شود. )رسیدن به فرکانس %100 (

جزیره  جمعیت  در  رنگی  الگو  باند  فرکانس  احتماال   :  23.12 شکل 
بالفاصله در سال بعد از طوفان باید افزایش یابد. از انجایی که تعداد در 
سطح جمعیت جزیره کاهش نیافته پس احتماال تعداد مهاجرت افراد 
از سرزمین اصلی به جزیره هم نباید کاهش یافته باشد. درنتیجه پس 
از انکه تعداد در سطح جمعیت جزیره کاهش یافت )به دلیل طوفان( 
باید بخش  از سرزمین اصلی منتقل شدند  الل های کدشده که  باند 
اعظم استخر ژنی جمعیت جزیره را شامل شود. این اتفاق سبب میشود 

که فرکانس پترن های رنگی در جمعیت جزیره افزایش یابد.
 golden rain درخت  های  دانه  مستقیم.  انتخاب   :  23.13 شکل 
 balloon vine بومی  های  دانه  به  نسبت  در عمق کمتری    tree

که   soapberry bug درنتیجه جمعیت حشرات  است.  خاک شده 
حشراتی با شاخ های کوتاه تر هستند و از درخت طالیی تغذیه می 
کنند برتری دارند. درنتیجه ی انتخاب مستقیم حشرات با طول شاخ 

کوتاهتر انتخاب می شوند.
شکل 23.16 : تالقی یک تخم ماده تنها با هردو SC و LC اسپرم نر 
به محققان این اجازه را می دهد تا به طور مستقیم مشارکت نر را در 
نسل بعد مقایسه کنند.و مشاهده کنند آیا این دو مشارکت یکسان در 
فرزندان دارند؟ این جدایی اثر نر، محققان را قادر می سازد تا نتیجه را 

درباره ی تفاوت های کیفیت ژنتیک بین SC وLC رسم کنند. 
شکل 23.18 : در شرایط کم اکسیژن طوالنی مدت، گلبول های قرمز 
هتروزیگوت ممکن است داسی شکل شوند که منجر به اثرات مضر می 
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شود. این اتفاق در افراد دارای دو آلل هموگلوبین نوع wild رخ نمی 
دهد که نشاندهنده ی اینست که شاید انتخاب در برابر هتروزیگوت ها 
در مناطق عاری از ماالریا باشد )جایی که مزیت هتروزیگوت رخ نمی 
دهد(. با این حال، از آنجایی که هتروزیگوت ها در در اکثر شرایط سالم 

هستند، انتخاب در برابر آنها بعید است قوی باشد.
بررسی مفهوم 23.1:

1. در یک جمعیت، تفاوت های ژنتیکی بین افراد، مواد اولیه را فراهم 
می کند که انتخاب طبیعی و مکانیسم های دیگر می توانند بر روی 
آن عمل کنند. بدون چنین تفاوت هایی، فرکانس های آللی نمی توانند 
در طول زمان تغییر کنند - و از این رو جمعیت نمی تواند تکامل یابد.

2. جهش های زیادی در سلول های سوماتیک رخ می دهد که گامت 
تولید نمی کند و بنابراین با مرگ ارگانیسم از بین می رود. از جهش ها 
که در رده های سلولی که گامت تولید می کنند رخ می دهد، بسیاری 
از آنها فنوتیپی ندارند که انتخاب طبیعی بتواند بر آن اثر بگذارد. برخی 

دیگر اثر مضر دارند بنابراین بعید است که در فرکانس افزایش یابد زیرا 
آنها تولید مثل موفق حامالن آنها را کاهش می دهند.

3.  تنوع ژنتیکی )چه در سطح ژن یا در سطح توالی های نوکلئوتیدی 
در طول  یابد.  می  کاهش  زمان  در طول  احتماالً  گیری شود(  اندازه 
ترکیبات  از  بسیاری  بندی مستقل کروموزوم ها  میوز، عبور و دسته 
جدید از آلل ها را تولید می کند. عالوه بر این، یک جمعیت شامل 
تعداد زیادی از ترکیبات احتمالی جفت گیری و لقاح گامت های افراد 
با هم زمینه های ژنتیکی متفاوت به ارمغان می آورد. بنابراین، از طریق 

crossing over، مجموعه ای مستقل از کروموزوم ها، لقاح، تولید 

مثل جنسی ، آلل ها را در هر نسل به ترکیبات تازه تغییر می دهد. 
بدون تولید مثل جنسی، سرعت تشکیل ترکیبات جدید آلل به شدت 

کاهش یافته و باعث کاهش کلی تنوع ژنتیکی می شود.
بررسی مفهوم 23.2:

1. 700 نفر در جمعیت وجود دارد: 85 نفر از ژنوتیپ AA، 320 نفر 
از ژنوتیپ Aa و 295 ژنوتیپ aa. بنابراین فراوانی ژنوتیپ 0.12 است. 
 ،Aa 700/320( برای ژنوتیپ( 0.46 ،AA برای ژنوتیپ )700/85(
است،  آلل  دو  دارای  فرد  هر   .aa ژنوتیپ  برای   )700/295( و 0.42 
بنابراین تعداد کل آلل ها برابر است1400. برای محاسبه فراوانی آلل 
A، توجه داشته باشید که هر یک از 85 فرد ژنوتیپ AA دارای دو 
 A دارای یک آلل Aa است که هر یک از 320 فرد ژنوتیپ A آلل
و هر یک از 295 فرد ژنوتیپ aa دارای آلل A صفر هستند. بنابراین 

بسامد )p( الل A برابر است 

 a  qپس فرکانس الل )a وA ( فقط دو الل در جمعیت ما وجود دارد
= p - 1 = 0.65 است.

2. چون a=0.45  است پس A=0.55 خواهد بود. پس انتظار می رود 
 0.495 = 2pq و AA 0.3025  برای ژنوتیپ = p2 ژنوتایپ به صورت

برای ژنوتیپ Aa و q2 = 0.2025 برای ژنوتیپ aa باشد.
3. در کل 120 فرد در جمعیت وجود دارد بنابراین 120 الل خواهیم 
 92Vv 16 و 92تا ازVV خواهیم داشت – 32 از V داشت. 124 الل
– درنتیجه تناوب اللV p = 240/124 = 0.52 است؛ پس تناوب الل

v هم q = 0.48 . اگر در جمعیت جهشی رخ ندهد براساس معادله 
 0.27 = 0.52 * 0.52 = p2 باید VVی هاردی-وینبرگ، تناوب الل
باید  2pq = 2 * 0.52 * 0.48 = 0.5 و   Vv  الل باشد و تناوب 
ژنوتیپ الل vvهم q2 = 0.48 * 0.48 = 0.23. در یک جمعیت 120 

نفره براساس تناوب های ژنوتیپی انتظار می رود که بتوان پیش بینی 
کرد که 32 تاVV  )0.27 * 120( و شصت تاVv )0.5 * 120( و 
28 تا همvv )0.23 * 120( خواهیم د اشت. تعداد واقعی جمعیت 
متفاوت از این انتظار )vv16 12 .Vv 92 .VV( است. )هموزیگوت 
بیشتر و هتروزیگوت کمتر( درنتیجه جمعیت مثل معادله ی هاردی-

وینبرگ نیست بلکه جهش در یک مکان رخ می دهد.
بررسی مفهوم 23.3:

1. انتخاب طبیعی »پیش بینی پذیرتر« است؛ زیرا فرکانس های آلل را 

به روش غیر رندوم تغییر می دهد. تمایل به افزایش فراوانی آلل هایی 
دارد که باعث افزایش باروری موفق ارگانیسم در محیط خود می شوند 
و کاهش فراوانی آلل هایی که موفقیت تولیدمثلی ارگانیسم را کاهش 
می دهند. آلل های مشمول رانش ژنتیکی به تنهایی به طور تصادفی 
افزایش یا کاهش فراوانی می یابد، در هر صورت آنها سودمند هستند.

شود  می  باعث  که  است  تصادفی  حوادث  از  ناشی  ژنتیکی  رانش   .2
فرکانس های آللی به طور تصادفی از نسلی به نسل دیگر در نوسان 
باشد. در داخل یک جمعیت، این فرآیند به مرور زمان تنوع ژنتیکی 
است؛  ها  جمعیت  بین  آلل  انتقال  ژن،  جریان  دهد.  می  کاهش  را 
فرآیندیست که می تواند آلل های جدید به یک جمعیت معرفی کند 
و ممکن است تنوع ژنتیکی آن را افزایش دهد )البته به آهستگی، زیرا 

سرعت جریان ژن اغلب کم است(.
3. در این مکان انتخاب مهم نیست؛ عالوه بر این، جمعیت کوچک نیست، 
و از این رو اثرات رانش ژنتیکی نباید لحاظ شود. جریان ژن از طریق 
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حرکت گرده ها و دانه ها اتفاق می افتد. بنابراین، فراوانی آلل و ژنوتیپ 
در این جمعیت ها باید در طول زمان در نتیجه جریان ژن شبیه تر شوند.

بررسی مفهوم 23.4:
1. تناسب نسبی یک قاطر )mule( صفر است، زیرا تناسب اندام شامل 
کمک باروری به نسل بعدی است و یک قاطر عقیم نمی تواند فرزندانی 

تولید کند.
2.اگرچه هم جریان ژن و هم رانش ژنتیکی می توانند فراوانی آلل های 
مزبور را در یک جمعیت افزایش دهند، اما می توانند فراوانی آلل های 
ژئوس مزبور را کاهش دهند یا فراوانی آلل های مضر را افزایش دهند. 
فقط انتخاب طبیعی به طور مداوم منجر به افزایش فراوانی آلل هایی 
انتخاب  می شود که بقا یا تولید مثل را افزایش می دهند. بنابراین، 
طبیعی تنها مکانیسمی است که به طور مداوم منجر به تکامل تطبیقی 

می شود. 
3. سه حالت انتخاب طبیعی )جهتی، تثبیت کننده و مخرب( بر حسب 

ژنوتیپ  نه  شوند،  می  تعریف  مختلف  های  فنوتیپ  انتخابی  مزیت 
مزیت  توسط  شده  داده  نشان  انتخاب  نوع  بنابراین،  مختلف.  های 
سوال،  این  در  دارد.  بستگی  ها  هتروزیگوت  فنوتیپ  به  هتروزیگوت 
زیرا افراد هتروزیگوت فنوتیپ شدیدتری نسبت به هموزیگوت دارند ، 

مزیت هتروزیگوت نشان دهنده انتخاب مستقیم است.

خالصه سواالت مفاهیم کلیدی :

23.1 : بسیاری از تنوع نوکلئوتیدی در یک مکان ژنتیکی در داخل 
معموالً  ها  مکان  این  در  نوکلئوتیدی  تنوع  دهد.  می  رخ  ها  اینترون 

بر فنوتیپ تأثیر نمی گذارد؛ زیرا اینترون ها برای محصول پروتئینی 
ژن کد نمی شوند. )توجه: در شرایط خاص، ممکن است که تغییر در 
یک اینترون بر پیوند RNA و در نهایت برخی از اثرات فنوتیپی بر 
روی ارگانیسم را به وجود اورد، اما چنین مکانیسم هایی در این متن 
مقدماتی پوشش داده نشده است.( همچنین مکان های نوکلئوتیدی 
متغیر زیادی درون اگزون ها وجود دارد؛ با این حال، بسیاری از مکان 
های متغیر در اگزون ها منعکس کننده تغییرات توالی DNA هستند 
که توالی اسیدهای آمینه کدگذاری شده توسط ژن را تغییر نمی دهد 

)و از این رو ممکن است بر فنوتیپ تأثیری نداشته باشد(.
23.2 : خیر، این یک مثال از استدالل دایره ای نیست! محاسبه p و 
q از فراوانی های ژنوتیپ مشاهده شده انجام می شود به این معنی 
واینبرگ  هاردی  تعادل  در  باید  ژنوتیپ  فرکانس های  آن  که  نیست 
 195 دارای  که  بگیرید  نظر  در  را  جمعیتی  مثال،  عنوان  به  باشند. 
 p است. محاسبه aaو 195 ژنوتیپ Aa 10 نفر ژنوتیپ ،AA ژنوتیپ

و q از این مقادیر p = q = 0.5 به دست می آید. با استفاده از معادله 
هاردی واینبرگ، فرکانس های تعادلی پیش بینی شده برای ژنوتیپ 
pq = 0.5 و  با   برابر   Aa برای ژنوتیپ   ،  p2 = 0.25 با برابر   AA

برای ژنوتیپ  aaبرابر q2 = 0.25. از آنجایی که 400 نفر در جمعیت 
وجود دارد، اینها پیش بینی کردند فراوانی ژنوتیپ نشان می دهد که 
باشد.، و 100 فرد  Aa وجود داشته  AA، 200 فرد  باید 100 فرد 
aa - اعدادی که تفاوت زیادی با مقادیر دارند که برای محاسبه p و 

q استفاده کردیم.
23.3 : بعید است که دو جمعیت با روش های تکاملی مشابه وجود 
احتماالً  است،  متفاوت  بسیار  آنها  محیط  که  آنجایی  از  باشد.  داشته 
اگرچه  است.  متفاوت  جمعیت  دو  این  بین  طبیعی  انتخاب  ها  آلل 
این جمعیت  از  یک  هر  در  مهمی  اثرات  است  ممکن  ژنتیکی  رانش 
بینی  پیش  غیرقابل  تغییرات  باعث  رانش  باشد،  داشته  کوچک  های 
در فراوانی آلل می شود، بنابراین بعید است که رانش باعث شود که 

جمعیت ها به روش های مشابهی تکامل پیدا کنند. هر دو جمعیت از 
نظر جغرافیایی جدا شده اند، که نشان می دهد جریان ژن کمی بین 
آنها اتفاق می افتد )و بازهم این احتمال را کاهش می دهد که آنها به 

روش های مشابه تکامل پیدا کنند(.
این احتمال وجود دارد که ماده های  نرها،  برای  : در مقایسه   23.4
چنین گونه هایی بزرگتر، رنگارنگ تر و دارای تزئینات دقیق تر باشند، 
)به عنوان مثال، یک مورفولوژی بزرگ ویژگی هایی مانند دم طاووس( 
و بیشتر برای انجام رفتارهاییست که جفت را جذب کنند یا از نزدیکی 

سایر اعضای جنس خود جلوگیری کنند.
تست هایی جهت تفهیم:

1.د       2. ج       3. ب       4. الف      5.ج

فصل 24

سواالت اشکال: 
 starch" شدید  ترجیح  شد،  نمی  انجام  کار  این  اگر   24.7 شکل   
flies" و " maltose flies" برای جفت گیری با مگس های سازگار 
می توانست فقط به این دلیل رخ دهد که مگس ها می توانستند )مثاًل 
با حس بویایی(  غذای احتمالی که جفت آنها به  عنوان الرو خورده 
بویی  که  مگس هایی  با  می دادند  ترجیح  و  دهند  تشخیص  را  بودند 

مشابه با مگس هایشان داشتند جفت گیری کنند. 
های  گونه   T. pratenis و   Tragopogon dubius  24.11 شکل 
 T. و   T. dubius هستند.   T. miscellus پلوئید  پلی  گونه  والد 
porrifolius گونه های والد دیگر گونه پلی پلوئیدی T. mirus هستند
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. شکل 24.12 در آب های تیره که ماده ها رنگ ها را به خوبی تشخیص 
گونه های  نرهای  با  اغلب  است  ممکن  گونه  هر  ماده های  نمی دهند، 
دیگر جفت شوند. از این رو، از آنجایی که هیبریدهای بین این گونه 
ها زنده و بارور هستند، استخرهای ژنی این دو گونه ممکن است در 

طول زمان شبیه تر شوند.
 شکل 24.13  نمودار نشان می دهد که جریان ژنی برخی از آلل های 
وجود   yellow-bellied toad محدوده  در   fire-bellied toad

داشته است. در غیر این صورت، همه افراد واقع در سمت چپ ناحیه 
هیبریدی نمودار، فرکانس آللی برابر با 1 خواهند داشت. هر گونه موانع 

موجود برای تولید مثل در طول زمان تضعیف خواهد شد.
 شکل 24.19 با گذشت زمان، کروموزوم های هیبریدهای آزمایشی 
شبیه H. anomalus شدند. این اتفاق حتی با وجود اینکه شرایط 
یافت  آن  در   H. anomalus که  محیطی  شرایط  با  آزمایشگاهی 
انتخاب برای شرایط  می شود بسیار متفاوت بود، که نشان می دهد 

آزمایشگاهی قوی نبود. بنابراین، بعید است که افزایش مشاهده شده 
در باروری هیبریدهای تجربی به دلیل انتخاب برای زندگی در شرایط 

آزمایشگاهی باشد.
 M. آلل  حامل  که   M. cardinalis گیاهان  وجود   24.20 شکل   
بین  را  زنبورها  توسط  گرده  انتقال  احتمال  هستند،   lewisii yup
انتظار داریم تعداد  نتیجه،  افزایش می دهد. در  دو گونه گل میمون 

فرزندان هیبریدی افزایش یابد.
برسی مفهوم 24.1

1. الف( همه به جز مفهوم گونه های زیستی را می توان هم برای گونه 
های غیرجنسی و هم برای گونه های جنسی به کار برد، زیرا آنها گونه 
ها را بر اساس ویژگی هایی غیر از توانایی تولید مثل تعریف می کنند. 
در مقابل، مفهوم گونه های زیستی را می توان تنها برای گونه های 
جنسی به کار برد. )ب( ساده ترین مفهوم گونه برای به کارگیری در 
واقعیت، مفهوم گونه های مورفولوژیکی است زیرا فقط بر اساس ظاهر 
تولید  یا  اکولوژیکی  عادات  مورد  در  اضافی  اطالعات  است.  ارگانیسم 

مثل آنها مورد نیاز نیست.
 2. از آنجا که این پرندگان در محیط های تقریباً مشابهی زندگی می 
کنند و می توانند با موفقیت در اسارت تولید مثل کنند، مانع تولید 
مثل در طبیعت احتماالً پیش تخمی است. با توجه به تفاوت گونه ها 
زیستگاه  از جداسازی  ناشی  تواند  می  مانع  این  زیستگاه،  ترجیح  در 

باشد.
برسی مفهوم 24.2

انزوای  در  که  حالی  در  گونه جدید  یک  آلوپاتریک،  زایی  گونه  1.در 
زایی  گونه  در  شود.  می  تشکیل  است،  خود  والد  گونه  از  جغرافیایی 
سمپاتریک، گونه جدیدی در غیاب انزوای جغرافیایی شکل می گیرد. 
انزوای جغرافیایی جریان ژنی بین جمعیت ها را تا حد زیادی کاهش 
های  جمعیت  در  انجام  حال  در  ژنی  جریان  که  حالی  در  دهد،  می 
سمپاتری احتمال بیشتری دارد. در نتیجه، گونه زایی آلوپاتریک رایج 

تر از گونه زایی سمپاتریک است.
منطقه  یک  در  که  جمعیتی  های  زیرمجموعه  بین  ژن  جریان   .2  
توان به طرق مختلف کاهش داد. در برخی  زندگی می کنند را می 
می تواند  کروموزوم ها  تعداد  در  تغییرات   - گیاهان  به ویژه   - گونه ها 
جریان ژن را مسدود کند و جداسازی تولیدمثلی را در یک نسل ایجاد 
تمایز  با  همپا  در جمعیت های  را  ژن  جریان  می توان  همچنین  کند. 
راگولتیس  سیب،  انگل  مگس  در  که  )همانطور  داد  کاهش  زیستگاه 
دیده می شود( و انتخاب جنسی )همانطور که در سیچالیدهای دریاچه 

ویکتوریا دیده می شود(
. 3. احتمال وقوع گونه زایی آلوپاتریک در جزیره ای نزدیک به سرزمین 
اصلی کمتر از جزیره ای منزوی تر با همان اندازه است. ما انتظار این 
نتیجه را داریم زیرا ادامه جریان ژنی بین جمعیت های سرزمین اصلی 
واگرایی  اینکه  احتمال  هستند،  مجاور  جزیره  یک  در  که  آن هایی  و 

ژنتیکی کافی برای گونه زایی آلوپاتریک رخ دهد را کاهش می دهد.
 4. اگر همه همولوگ ها در طول آنافاز I میوز از هم جدا نشوند، برخی 
از گامت ها با مجموعه ای از کروموزوم های اضافی )و برخی دیگر بدون 

کروموزوم به پایان می رسند(. اگر یک گامت با مجموعه ای از کروموزوم 
های اضافی با یک گامت معمولی ترکیب شود، یک تریپلوئید ایجاد می 
شود. اگر دو گامت با مجموعه ای از کروموزوم های اضافی با یکدیگر 

ترکیب شوند، یک تتراپلوئید ایجاد می شود.
برسی مفهوم  24.3

1. مناطق هیبرید مناطقی هستند که در آن اعضای گونه های مختلف 
اجداد مختلط  از  فرزندانی  و  و جفت گیری می کنند  با هم مالقات 
تولید می کنند. چنین مناطقی را می توان به عنوان "آزمایشگاه های 
کنند،  می  مطالعه  را  زایی  گونه  آن  در  که  گرفت  نظر  در  طبیعی" 
زیرا دانشمندان می توانند مستقیماً عواملی را مشاهده کنند که باعث 

جداسازی تولید مثل می شوند )یا نمی توانند باعث ایجاد آن شوند(.
 2. )الف( اگر هیبریدها در مقایسه با فرزندان جفت گیری های درون 
باشند،  تولیدمثل ضعیفی داشته  گونه ای به طور مداوم زنده مانده و 
ممکن است تقویت شود. اگر چنین شود، انتخاب طبیعی باعث می شود 
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طول  در  مادر  گونه های  بین  مثل  تولید  برای  پیش زیگوت  موانع  که 
زمان تقویت شود و تولید هیبریدهای نامناسب کاهش یابد و منجر به 
تکمیل فرآیند گونه زایی شود. اگر تقویت اتفاق نیفتد، هیبریدها ممکن 
صورت  انتخاب  آنها  خالف  بر  اگر  حتی  دهند،  ادامه  تولید  به  است 
گیرد )مانند منطقه هیبریدی Bombina(. )ب( اگر فرزندان دورگه و 
همچنین فرزندان جفت گیری درون گونه ای زنده می ماندند و تکثیر 
تولید  به  والد منجر  می شدند، جفت گیری بی رویه بین گونه های 
تعداد زیادی از فرزندان هیبرید می شد. از آنجایی که این هیبریدها 
با یکدیگر و با اعضای هر دو گونه والد جفت می شوند، استخرهای ژنی 
گونه های والد می توانند در طول زمان ترکیب شوند و فرآیند گونه زایی 

را معکوس کنند.
برسی مفهوم 24.4

1. زمان بین رویدادهای گونه زایی شامل )1( مدت زمانی است که 
صورت  به  شده  تشکیل  تازه  های  گونه  جمعیت  تا  کشد  می  طول 

تولیدمثلی از یکدیگر جدا شوند و )2( زمانی که طول می کشد تا گونه 
زایی پس از شروع این واگرایی کامل شود. اگرچه زمانی که جمعیت ها 
شروع به انشعاب از یکدیگر کردند، گونه زایی می تواند به سرعت اتفاق 
بیفتد، ممکن است میلیون ها سال طول بکشد تا این تنوع آغاز شود.

می  تأثیر  گل  رنگ  بر  )که   yup جایگاه  در  را  ها  آلل  محققین   .2  
 M. گیاهان  کردند.  منتقل  دیگر  گونه  به  والد  گونه  هر  از  گذارد( 
با آلل M. cardinalis yup بسیار بیشتر از حد معمول   lewisii

مورد بازدید پرندگان مگس خوار قرار گرفتند. مرغ مگس خوار معموال 

 M. lewisii از  اما  کنند  می  افشانی  گرده  را   M. cardinalis
آلل  با   M. cardinalis گیاهان  مشابه،  طور  به  کنند.  می  اجتناب 
بازدید  زنبورها  از  معمول  حد  از  بیشتر  بسیار   M. lewisii yup
 M. را گرده افشانی می کنند و از M. lewisii کردند. زنبورها معموال
cardinalis اجتناب می کنند. بنابراین، آلل ها در جایگاه yup می 
توانند بر انتخاب گرده افشان تأثیر بگذارند، که در این گونه ها مانع 
اولیه برای جفت گیری بین گونه ای است. با این وجود، این آزمایش 
 M. بین  تولید مثل  تنهایی موانع  به   yup ثابت نمی کند که مکان 
lewisii و M. cardinalis را کنترل می کند. ژن های دیگر ممکن 

است اثر مکان yup )با تغییر رنگ گل( را افزایش دهند یا موانع کاماًل 
جداسازی  مثال،  عنوان  )به  کنند  ایجاد  مثل  تولید  برای  را  متفاوتی 

گامت یا سد پس زیگوتیک(. 
3. عبور از روی. اگر تالقی رخ نمی داد، هر کروموزوم در یک هیبرید 
تجربی مانند نسل F1 باقی می ماند: تماماً از DNA یک گونه والد یا 

گونه دیگر تشکیل شده است.

خالصه سواالت مفاهیم کلیدی :

به  گونه  یک  بیولوژیکی،  های  گونه  مفهوم  اساس  بر   24.1 مفهوم 
آمیخته  یکدیگر  با  آن  اعضای  از جمعیت گفته می شود که  گروهی 
میشوند و فرزندان بارور و زنده تولید می کنند. بنابراین، جریان ژن 
گونه  اعضای  مقابل،  در  دهد.  می  رخ  گونه  یک  های  جمعیت  بین 
بین  ژنی  جریان  هیچ  رو  این  از  و  شوند  نمی  آمیخته  مختلف  های 
جمعیت آنها رخ نمی دهد. بنابراین، به طور کلی، در مفهوم گونه های 
جدا  هم  از  ژن  جریان  وجود  عدم  با  می توان  را  گونه ها  بیولوژیکی، 
کرد - که باعث می شود جریان ژنی برای مفهوم گونه های بیولوژیکی 

از اهمیت محوری برخوردار باشد.
 مفهوم 24.2 گونه زایی سمپاتریک می تواند توسط عواملی مانند پلی 
پلوئیدی، انتخاب جنسی، و تغییر زیستگاه ترویج شود، که همگی می 
توانند جریان ژن را بین زیر جمعیت های یک جمعیت بزرگتر کاهش 

دهند. از میان این عوامل، انتخاب جنسی و تغییر زیستگاه نیز می تواند 
گونه زایی  می تواند  رو  این  از  و  دهد  رخ  آلوپاتریک  جمعیت های  در 

آلوپاتریک را ترویج کند.
منطقه   ، شود  انجام  ها  هیبرید  علیه  بر  انتخاب  اگر   24.3 مفهوم   
هیبرید می تواند ادامه یابد اگر افراد گونه های والد به طور منظم به 
منطقه سفر کنند، جایی که برای تولید فرزندان هیبریدی جفت می 
برای  ای  ، هزینه  نشود  اعمال  ها  علیه هیبرید  بر  انتخاب  اگر  شوند. 
ادامه تولید هیبریدها وجود ندارد و ممکن است تعداد زیادی فرزندان 

هیبرید تولید شوند. با این حال، انتخاب طبیعی در جهت زندگی در 
محیط های مختلف ممکن است استخرهای ژنی دو گونه والد را متمایز 
نگه دارد، بنابراین از از بین رفتن )با ادغام( گونه های مادر جلوگیری 
می کند و بار دیگر باعث می شود که منطقه هیبریدی در طول زمان 

پایدار باشد. 
ماگوت  و  باهاما  بز، پشه ماهی  مفهوم 24.4 همانطور که گیاه ریش 
سیب نشان می دهد، گونه زایی امروزه ادامه دارد. هر زمان که جریان 
ژنی بین جمعیت گونه های مادر کاهش یابد، یک گونه جدید می تواند 
شروع به شکل گیری کند. چنین کاهش هایی در جریان ژن می تواند 
به روش های مختلفی رخ دهد: یک جمعیت جدید و جدا شده از نظر 
جغرافیایی ممکن است توسط چند کلونی ایجاد شود. برخی از اعضای 
گونه های مادر ممکن است شروع به استفاده از یک زیستگاه جدید 
کنند. یا انتخاب جنسی ممکن است جمعیت ها یا زیرجمعیت هایی که 
قباًل به هم مرتبط بودند را جدا کند. این اتفاقات و بسیاری دیگر از این 
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قبیل امروز در حال وقوع است.
خود را بیازمایید

1-ب           2-ج                3-ب                  4-الف            5-د            
6-ج

8- یکی از احتماالت را در زیر میبینید

فصل 25

سواالت اشکال :
شکل 25.2 پروتئین ها تقریباً همیشه از همان 20 اسید آمینه نشان 
از  بسیاری  حال،  این  با  میشوند.  تشکیل   5.14 شکل  در  شده  داده 
اسیدهای آمینه دیگر به طور بالقوه می توانند در این آزمایش یا هر 
آزمایش دیگری تشکیل شوند. به عنوان مثال، هر مولکولی که دارای 
یک گروه R باشد که با موارد ذکر شده در شکل 5.14 متفاوت باشد، 
تا زمانی که حاوی یک کربن، یک گروه آمین و یک گروه کربوکسیل 
نیز باشد، همچنان یک اسید آمینه خواهد بود - اما آن مولکول یکی از 

20 اسید آمینه ای که معموال در طبیعت یافت می شود نخواهد بود.
جذب  یکدیگر  به  ها  مولکول  گونه  این  آبگریز  مناطق   25.4 شکل   
می شوند و از آب جدا می شوند، در حالی که مناطق آبدوست تمایل 
زیادی به آب دارند. در نتیجه، مولکول ها می توانند یک الیه دوتایی 
تشکیل دهند که در آن نواحی آبدوست در قسمت بیرونی الیه دوتایی 
به  آبگریز  مناطق  و  دارند  قرار  دوتایی(  در هر طرف الیه  به آب  )رو 

سمت یکدیگر )یعنی به سمت داخل الیه دوتایی( قرار دارند.
 شکل 25.6 از آنجایی که اورانیوم-238 نیمه عمر 4.5 میلیارد سال 
دارد، محور x )بر حسب میلیارد سال( به صورت 4.5، 9، 13.5، و 18 

برچسب گذاری می شود. 
فسیل های  از  حیات  از  مستقیم  شواهد  اولین   )1(25.8 شکل 
پروکاریوت هایی که مربوط به 3.5 میلیارد سال پیش است، به دست 

میلیارد   2 برای  که  دهد  می  نشان  همچنین  فسیلی  شواهد  می آید. 
سال بعد از آن )3.5 تا 1.5 میلیارد سال پیش(، زندگی روی زمین 
کاماًل از موجودات تک سلولی تشکیل شده بود. در واقع، از 3.5 میلیارد 
سال پیش تا 1.8 میلیارد سال پیش، همه موجودات زمین پروکاریوت 
بودند. حدود 1.8 میلیارد سال پیش، این پروکاریوت های تک سلولی 
توسط یوکاریوت های تک سلولی به هم پیوستند )یوکاریوت های چند 
سلولی حدود 1.3 میلیارد سال پیش ظاهر شدند(. )2( نمونه پاسخ: 
دارد.  وجود   x محور  در  شده  مشخص  پنجره  دو  شکل 25.12،  در 
بازه های زمانی بزرگ است.  جز حالتی  این پنجره ها نشان دهنده 
زمانی  بازه های  این  دادن کل  نشان  باشد،  بسیار گسترده  نمودار  که 
گروه های  که  زمانی  مانند  می کند،  مبهم  را  شکل  کلیدی  جزئیات 
حیوانی منتخب برای اولین بار در بقایای فسیلی ظاهر می شوند. )3( 
مقیاس زمانی افقی نشان می دهد که پروکاریوت ها 3.5 میلیارد سال 
پیش به وجود آمدند و گسترده شدنشان در زمین در 500 میلیون 

سال پیش اتفاق افتاد. در مقیاس زمانی 1 ساعته، این نشان می دهد 
که  حالی  در  شدند،  ظاهر  پیش  دقیقه   46 ها حدود  پروکاریوت  که 

پراکنش در زمین کمتر از 7 دقیقه پیش رخ داد.
 شکل 25.12 شما باید دور گره ای را که در نمودار درختی در حدود 
635 میلیون سال پیش نشان داده شده است و به دودمان خارپوستان/

کوردات و به دودمانی که موجب پیدایش بازوپایان، آنلیدها، نرم تنان و 
بندپایان می شود، دایره میکشیدید. برای تعیین حداقل تخمین از سن 
اجدادی که توسط این گره نشان داده شده است، توجه داشته باشید 

اندازه  به  حداقل  باید  آنلیدها  و  کورداتا  مشترک  جد  جدیدترین  که 
هر یک از نوادگانش سن داشته باشد. از آنجایی که نرم تنان فسیلی 
حدود 560 میلیون سال قدمت دارند، جد مشترک نشان داده شده 
توسط نقطه روی شاخه دایره کشیده شده باید حداقل 560 میلیون 

سال سن داشته باشد. 
شکل 25.14  دو رویداد گونه زایی و پنج انقراض در دودمان A وجود 
 B دارد، در حالی که پنج رویداد گونه زایی و یک انقراض در دودمان

در طول 2 میلیون سال گذشته وجود دارد. 
شکل 25.17 جهت حرکت فعلی صفحه استرالیا تقریباً مشابه جهت 
طی  گذشته  سال  میلیون   66 طی  قاره  این  که  است  شرقی  شمال 
بین جمعیت   Pitx1 ژن کننده  کد  است. شکل 25.27 توالی  کرده 
های دریایی و دریاچه ای متفاوت است، اما الگوهای بیان ژن متفاوت 

نیست.
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بررسی مفهوم 25.1
 1. این فرضیه که شرایط در زمین اولیه می توانست سنتز مولکول های 
بر خالف   .2 فیزیکی  های  واکنش  کند.  مجاز  را  معدنی  مواد  از  آلی 
سیستم  جداسازی  باز،  محلول  یک  در  ها  مولکول  تصادفی  اختالط 
متمرکز  را  آلی  های  مولکول  تواند  می  غشاها  توسط  مولکولی  های 
اطالعات  امروزه   .3 کند.  کمک  بیوشیمیایی  های  واکنش  به  و  کند 
ژنتیکی معموالً از DNA به RNA جریان می یابد، مانند زمانی که 
توالی DNA یک ژن به عنوان الگویی برای سنتز mRNA که یک 
پروتئین خاص را کد می کند، استفاده می شود. با این حال، چرخه 
اطالعات  که  دهد  می  نشان   HIV مانند  هایی  رتروویروس  زندگی 
جریان   )DNA به   RNA )از  معکوس  در جهت  تواند  می  ژنتیکی 
به   RNA از  ترانس کریپتاز معکوس  آنزیم  این ویروس ها،  یابد. در 
عنوان الگویی برای سنتز DNA استفاده می کند که نشان می دهد 
یک آنزیم مشابه می تواند نقش کلیدی در انتقال از دنیای RNA به 

دنیای DNA داشته باشد.
بررسی مفهوم 25.2

 1. سوابق فسیلی نشان می دهد که گروه های مختلفی از موجودات 
از  بسیاری  و  داشتند  تسلط  مختلف  زمانی  مقاطع  در  زمین  روی  بر 
نمونه های  اند.  اکنون منقرض شده  بودند  زنده  زمانی که  موجودات 
خاصی از این نقاط را می توان در شکل 25.5 یافت. سوابق فسیلی 
همچنین نشان می دهد که گروه های جدیدی از موجودات می توانند 
از طریق اصالح تدریجی موجودات قبلی به وجود آیند، همانطور که 

سینودونتشان  اجداد  از  را  پستانداران  منشأ  که  فسیل هایی  توسط 
مستند می کنند نشان داده شده است )شکل 25.7 را ببینید(.

 2. 22920 سال )چهار نیمه عمر: 5730 * 4( 
بررسی مفهوم 25.2

 1. اکسیژن آزاد به پیوندهای شیمیایی حمله می کند و می تواند آنزیم 
ها را مهار کند و به سلول ها آسیب برساند. در نتیجه،حضور اکسیژن 
در جو احتماالً باعث شد بسیاری از پروکاریوت هایی که در محیط های 
بی هوازی رشد کرده بودند، زنده بمانند ولی تولیدمثل ضعیفی داشته 
باشند و در نهایت بسیاری از این گونه ها را به سمت انقراض سوق دهد.

اما  دارند،  اندامک ها  این  بقایای  یا  یوکاریوت ها میتوکندری   2. همه 
حیات  از  فسیلی  پیشینه  یک   .3 ندارند.  پالستید  یوکاریوت ها  همه 
امروزی شامل بسیاری از ارگانیسم ها با قسمت های سخت بدن )مانند 
اما ممکن است  از بی مهرگان دریایی( می شود،  مهره داران و بسیاری 
هستیم،  آشنا  بسیار  آن ها  با  ما  که  نباشد  گونه هایی  از  برخی  شامل 

جمعیت  اندازه  یا  کوچک  جغرافیایی  محدوده  که  آن هایی  مانند 
کوچکی دارند)مانند گونه های تحت خطر همچون پاندای غول پیکر؛ 

ببر و چندین گونه کرگدن(
برسی مفهوم 25.4

1. تئوری تکتونیک صفحه ای، حرکت صفحات قاره ای زمین را توصیف 
می کند که جغرافیای فیزیکی و آب و هوای زمین را تغییر می دهد، 
تغییر  را  نظر جغرافیایی  از  ارگانیسم ها  میزان جدا شدن  و همچنین 
می دهد. از آنجایی که این عوامل بر نرخ انقراض و گونه زایی تأثیر می 
گذارند، تکتونیک صفحه ای تأثیر عمده ای بر حیات روی زمین دارد

گروه  تنوع  تکاملی؛  عمده  های  نوآوری  جمعی;  دسته  انقراض   .2  .
دیگری از ارگانیسم ها )که می توانند منابع غذایی جدیدی را فراهم 
کنند(. مهاجرت به مکان های جدید که در آن گونه های رقیب کمی 

وجود دارند
تنوع  قبلی نشان می دهد که  انقراض های دسته جمعی  از   3. شواهد 

حیات بر روی زمین، برای میلیون ها سال، به شکل آنچه قبل از انقراض 
دسته جمعی بوده است احیا نمیشود - دوره زمانی بسیار بیشتری از 
ابتدای زمانی که گونه ما به وجود امده است )حدود 200000 سال(. 
اگرچه رویدادهای گونه زایی جدید در نهایت باعث می شود که تعداد 
دودمان  و  گونه ها  از  بسیاری  بازیابی شود،  زمین  روی  گونه های  کل 
بین  از  همیشه  برای  شده اند  کشیده  انقراض  سمت  به  که  تکاملی 
بنابراین برای همیشه مسیر تکامل در سیاره ما تغییر  خواهند رفت، 
ششمین  که  می دهد  نشان  قبلی  شواهد  این،  بر  عالوه  کرد.  خواهد 

انقراض جمعی جوامع زیست محیطی پربازده و پیچیده )مانند جنگل ها 
و صخره های مرجانی( را تا حد زیادی کاهش می دهد که ممکن است 
به سختی به آنچه اکنون هستند شبیه باشند. ششمین انقراض دسته 
جمعی نیز انواع موجوداتی را که در جوامع زیست محیطی زندگی می 
کنند و نحوه تعامل آن موجودات با یکدیگر را تغییر می دهد. سرانجام، 
ششمین انقراض دسته جمعی راه را برای تطابق های شعاعی   جدید 
در برخی از گروه هایی که از انقراض جان سالم به در می برند هموار 

می کند.
بررسی مفهومی 25.5

 1. هتروکرونی می تواند باعث ایجاد انواع تغییرات مورفولوژیکی شود. 
به عنوان مثال، اگر زمان شروع بلوغ جنسی تغییر کند، ممکن است 
حفظ ویژگی های نوجوانی )پدومورفوزیس( منجر شود. پدومورفوزیس 
می تواند ناشی از تغییرات ژنتیکی کوچک باشد که منجر به تغییرات 
بزرگ در مورفولوژی می شود، همانطور که در سمندر axolotl دیده 
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می شود. 2. در جنین حیوانات، ژن های Hox بر رشد ساختارهایی 
مانند اندام ها و زائده های تغذیه تأثیر می گذارد. در نتیجه، تغییرات 
در این ژن ها - یا در تنظیم این ژن ها - احتماالً تأثیرات عمده ای بر 
مورفولوژی خواهد داشت.   3. در علم ژنتیک می دانیم که تنظیم ژن 
توسط چگونگی اتصال عوامل رونویسی به توالی های DNA غیرکد 
کننده به نام عناصر کنترل تغییر می کند. بنابراین، اگر تغییرات در 
مورفولوژی اغلب ناشی از تغییرات در تنظیم ژن باشد، بخش هایی از 
DNA غیرکدکننده که حاوی عناصر کنترل هستند احتماالً به شدت 

تحت تأثیر انتخاب طبیعی قرار می گیرند.
بررسی مفهومی 25.6

صورت  به  بلکه  نمی یابند،  تکامل  یکباره  به  پیچیده  ساختارهای   .1
تدریجی، با انتخاب طبیعی برای انواع تطبیقی نسخه های قبلی، تکامل 

می یابند.
از  برخی  ابتدا  در  است،  کشنده  بسیار  میکسوما  ویروس  اگرچه   .2  

خرگوش ها مقاوم هستند )0.2 درصد خرگوش های آلوده کشته نمی 
شوند(. بنابراین، با فرض اینکه مقاومت یک ویژگی ارثی است، انتظار 
داریم جمعیت خرگوش روند افزایش مقاومت به ویروس را نشان دهد. 
ما همچنین انتظار داریم که ویروس یک روند تکاملی به سمت کاهش 
مرگ و میر را نشان دهد. ما انتظار این روند را داریم زیرا خرگوشی 
که به ویروسی کمتر کشنده آلوده شده باشد، به احتمال زیاد به اندازه 
کافی عمر می کند که پشه بتواند آن را نیش بزند و از این رو به طور 
بالقوه ویروس را به خرگوش دیگری منتقل کند. )ویروسی که میزبان 

اینکه پشه ویروس را به خرگوش  از  خرگوش خود را می کشد قبل 
دیگری منتقل کند همراه با میزبان خود میمیرد.(

خالصه سواالت مفاهیم کلیدی :

 مفهوم 25.1 ذرات خاک رس مونتموریلونیت ممکن است سطوحی 
را فراهم کرده باشند که مولکول های آلی روی آنها متمرکز شده و 
بنابراین احتمال بیشتری برای واکنش با یکدیگر داشته باشند. ذرات 
های  مولکول  انتقال  است  ممکن  همچنین  موریلونیت  مونت  رس 
کلیدی مانند رشته های کوتاه RNA را به داخل وزیکول ها تسهیل 
مولکول های  از  خود  به  خود  می توانند  وزیکول ها  این  باشند.  کرده 
»رشد  و  شوند«  »تولید  خود  به  خود  شوند،  تشکیل  ساده  پیش ساز 
محیط  با  )که  کنند  حفظ  را  مولکول ها  درونی  غلظت های  و  کنند« 
اطراف متفاوت است(. این ویژگی های وزیکول ها نشان دهنده مراحل 
زنده  اولین سلول های  نهایت(  )در  و  پروتوسل ها  پیدایش  در  کلیدی 

است.
 مفهوم 25.2 یک چالش این است که رادیوایزوتوپ های با نیمه عمر 
بسیار طوالنی توسط ارگانیسم ها برای ساختن استخوان ها یا پوسته 
از  تر  قدیمی  های  فسیل  نتیجه،  در  شوند.  نمی  استفاده  خود  های 
75000 سال را نمی توان به طور مستقیم تاریخ گذاری کرد. فسیل ها 
اغلب در سنگ های رسوبی یافت می شوند، این سنگ ها معموالً حاوی 
برای  تالش  هنگام  دوباره  که  هستند،  مختلف  سن های  با  رسوباتی 
برای  می کنند.  ایجاد  را  چالش هایی  قدیمی،  فسیل های  تاریخ گذاری 
دور زدن این چالش ها، زمین شناسان از ایزوتوپ های رادیویی با نیمه 
عمر طوالنی تا به امروز از الیه های سنگ آتشفشانی استفاده می کنند 
که فسیل های قدیمی را احاطه کرده اند. این رویکرد حداقل و حداکثر 
برای سن فسیل هایی که بین دو الیه سنگ آتشفشانی  را  تخمین ها 

قرار گرفته اند، ارائه می کند.
 مفهوم 25.3"انفجار کم برایان" به یک بازه زمانی نسبتاً کوتاه )535 

تا 525 میلیون سال پیش( اشاره دارد که در طی آن اشکال بزرگی 
فسیل  در  بار  اولین  برای  امروزی  جانوری  های  فایلوم  از  بسیاری  از 
مانند  این زمان رخ داد،  تکاملی که در  تغییرات  ها ظاهر می شوند. 
ظهور شکارچیان بزرگ و طعمه هایی که به خوبی توانایی دفاع داشتند، 
مهم بودند، زیرا زمینه را برای بسیاری از رویدادهای کلیدی در تاریخ 
زندگی در طول 500 میلیون سال گذشته فراهم کردند. مفهوم 25.4 
تغییرات گسترده تکاملی مستند شده توسط شواهد فسیلی، منعکس 
کننده ظهور و سقوط گروه های اصلی ارگانیسم ها است. به نوبه خود، 

ظهور یا سقوط هر گروه خاصی از تعادل بین نرخ گونه زایی و انقراض 
ناشی می شود: اندازه یک گروه زمانی افزایش می یابد که سرعت تولید 
گونه های جدید از اعضای آن بیشتر از سرعتی باشد که گونه های عضو 
آن در اثر انقراض از بین می روند. ، در حالی که اگر نرخ انقراض بیشتر 

از نرخ گونه زایی باشد، اندازه یک گروه کوچک می شود.
 مفهوم 25.5تغییر در توالی یا تنظیم یک ژن رشدی می تواند تغییرات 
تغییرات  چنین  موارد،  برخی  در  کند.  ایجاد  ای  عمده  مورفولوژیکی 
انجام عملکردهای  به  قادر  را  ها  ارگانیسم  است  مورفولوژیکی ممکن 
بالقوه  جدید یا زندگی در محیط های جدید کند - بنابراین به طور 
منجر به سازگاری های شعاعی و تشکیل گروه جدیدی از موجودات 

می شود.
 مفهوم 25.6تغییر تکاملی ناشی از تعامالت بین موجودات و محیط 
فعلی آنهاست. هیچ هدفی در این فرآیند دخیل نیست. همانطور که 
مورد  موجودات  های  ویژگی  کند،  می  تغییر  زمان  طول  در  محیط 
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این  که  هنگامی  کند.  تغییر  است  ممکن  نیز  طبیعی  انتخاب  عالقه 
اتفاق می افتد، چیزی که زمانی ممکن است مانند یک »هدف« تکامل 
به نظر برسد )مثاًل، بهبود عملکرد یک ویژگی که قباًل توسط انتخاب 
طبیعی مورد عالقه بود( ممکن است مفید نباشد یا حتی ممکن است 

مضر باشد.

خود را بیازمایید
1-ب                2-الف                  3- د                4-ب               

5-د             6-ج                     7-الف

فصل 2۶

سواالت اشکال:
خویشاوندی  ترین  نزدیک  ها  قورباغه  درخت،  این  26.5)1(در  شکل 
دارند. ها  انسان  و  ها  ها، شامپانزه  مارمولک  از  با گروهی متشکل  را 

قورباغه  دودمان  که  بکشید  را خط  انشعابی  نقطه  دور  باید  )2( شما 
را از دودمان منتهی به مارمولک ها، شامپانزه ها و انسان ها جدا می 
قورباغه- مارمولک-شامپانزه/انسان.  شامپانزه-انسان،  چهار:  کند.)3( 

شامپانزه   / مارمولک   / قورباغه   - ماهی  و  انسان؛  مارمولک/شامپانزه/ 
/ انسان. )4( : 

)5( هر یک از این سه درخت، شامپانزه ها و مارمولک ها را به عنوان 
دو خویشاوند نزدیک انسان در این درختان شناسایی می کنند، زیرا 

آنها گروه هایی هستند که در دو جد اخیرمان با ما مشترک هستند.

و مجهول های 13-9  نمونه 1(  از  )بخشی   1b شکل 26.5 مجهول 
به  حاضر  حال  در  که  گیرند  قرار  درختی  شاخه  روی  باید  همگی 
Minke )نیمکره جنوبی( و مجهول های 1a و 2-8 منتهی می شود.

شکل 26.9 چهار باز ممکن )A، C، G، T( در هر موقعیت نوکلئوتیدی 

وجود دارد. اگر نوع باز در هر موقعیت به شانس بستگی داشته باشد، 
نه تبار مشترک، انتظار داریم تقریباً از هر چهارتا یکی )25%( از آنها 

یکسان باشد.
شکل 26.11 شما باید دور چپ ترین نقطه انشعاب )جد مشترک همه 
گونه ها نشان داده شده( دایره بکشید. هر دوی سیتاسین ها و فوک 
ها از دودمان پستانداران خشکی زاده شده اند، که نشان می دهد که 
جد مشترک سیتاسین ها و فوک ها فاقد فرم بدنی ساده بوده و از این 

رو بخشی از گروه سیتاسین-فک نخواهد بود.

برای  اجدادی مشترک  ویژگی  یک  لوالیی  های  آرواره  شکل 26.12 
گروهی است که شامل قورباغه ها، الک پشت ها و پلنگ ها می شود. 
بنابراین، شما باید دور دودمان قورباغه، الک پشت و پلنگ را به همراه 

آخرین اجداد مشترک آنها دایره بکشید.
شکل 26.16 کروکودیل ها تاکسون خواهری کالد دایناسورها هستند 
)که شامل پرندگان نیز می شود( زیرا کروکودیل ها و کالد دایناسورها 

جد مشترکی دارند که هیچ گروه دیگری در آن مشترک نیست.
و   rRNA توالی های  که  می دهد  نشان  درخت  این   26.21 شکل 
پروتئوباکتری ها  با  را  ارتباط  بیشترین  میتوکندری ها  در  ژن ها  سایر 
ارتباط  بیشترین  کلروپالست  ژن های  توالی های  که  حالی  در  دارند، 
است  چیزی  همان  ژنی  توالی  روابط  این  دارند.  سیانوباکتری ها  با  را 
که از نظریه درون همزیستی پیش بینی می شود، که بیان می کند هم 
بلعیده  پروکاریوتی  سلول های  از  کلروپالست ها  هم  و  میتوکندری ها 

شده منشأ گرفته اند.
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بررسی مفهوم 26.1
از  متشکل  گروهی  خواهری  تاکسون  ها  پلنگ   ،26.4 شکل  در   .1
 Canidae خانواده  و  ها(  گورکن  )شامل   Mustelidae خانواده 
خواهری  گروه  یک  اعضای  که  آنجایی  از  هستند.  ها(  گرگ  )شامل 
با  نزدیک ترین خویشاوندان یکدیگر هستند، پلنگ ها به طور مساوی 

گورکن و گرگ ها نسبت خویشاوندی دارند. 

2. درخت موجود در )c( الگوی متفاوتی از روابط تکاملی را نشان می 
 D و C گونه های خواهری هستند، در حالی که B و c(، C( دهد. در
در )a( و )b( دسته های خواهری هستند. 3. نسخه دوباره ترسیم شده 

شکل 26.4 در زیر نشان داده شده است. 
بررسی مفهوم 26.2

1. الف( آنالوگ، از آنجایی که خوک ها و کاکتوس ها با هم خویشاوند 
ب(  ندارند.  مشابهی  ساختارهای  گیاهان  و  حیوانات  اکثر  و  نیستند 
هومولوگ، زیرا گربه و انسان هر دو پستاندار هستند و اندامهای جلویی 

همولوگ دارند که دست و پنجه قسمت پایینی آن است. ج( آنالوگ 
، از آنجایی که جغدها و زنبور های سرخ ارتباط نزدیکی با هم ندارند 
و ساختار بال های آنها بسیار متفاوت است. 2. گونه های B و C به 
)مانند  ژنتیکی کوچک  تغییرات  نزدیک هستند.  به هم  زیاد  احتمال 
گونه های B و C( می تواند ظاهر فیزیکی متفاوتی ایجاد کند، اما اگر 
بسیاری از ژن ها تا حد زیادی از هم جدا شده باشند )مانند گونه های 

A و B(، احتماالً دودمان ها برای مدت طوالنی از هم جدا بوده اند.
بررسی مفهوم 26.3

1. خیر؛ مو یک ویژگی اجدادی مشترک برای همه پستانداران است 
و بنابراین در تشخیص زیرگروه های مختلف پستانداران مفید نیست.

 2. اصل صرفه جویی )maximum parsimony( حداکثری بیان 
می کند که فرضیه ای که در مورد طبیعت ابتدا بررسی می کنیم باید 
ساده ترین توضیحی باشد که با واقعیت ها سازگار است. روابط تکاملی 
واقعی ممکن است با روابط استنباط شده توسط صرفه جویی به دلیل 

عوامل پیچیده ای مانند تکامل همگرا متفاوت باشد. 
 .3

در  می کند،  ارائه  تکاملی  تاریخ  با  تطابق ضعیفی  طبقه بندی سنتی   
طبقه بندی  این   - می کند  نقض  را  کالدیستیک  اساسی  اصل  نتیجه 
باید بر اساس تبار مشترک باشد. هم پرندگان و هم پستانداران از گروه 

هایی که به طور سنتی خزندگان نامیده می شدند منشاء می گیرند و 
خزندگان را به یک گروه پارافیلتیک تبدیل می کنند. این مشکالت را 
می توان با حذف Dimetrodon و cynodont ها از خزندگان و با 
در نظر گرفتن پرندگان به عنوان گروهی از خزندگان )به طور خاص، 

به عنوان گروهی از دایناسورها( برطرف کرد.
بررسی مفهوم 26.4

1. پروتئین ها محصوالت ژنی هستند. توالی اسید آمینه آنها توسط 
می  تعیین  کند  می  کد  را  آنها  که   DNA نوکلئوتیدی  های  توالی 

شود. بنابراین، تفاوت های بین پروتئین های قابل مقایسه در دو گونه 
منعکس کننده تفاوت های ژنتیکی اساسی است که با جدا شدن گونه ها 
پروتئین ها  بین  تفاوت های  نتیجه،  در  شده اند.  انباشته  یکدیگر  از 

می تواند منعکس کننده تاریخچه تکامل گونه باشد
. 2. ژن های ارتولوگ، ژن های همولوگ هستند که در آنها همسانی از 
یک رویداد گونه زایی حاصل می شود و از این رو بین ژن های موجود 
پارالوگ، ژن های همولوگ  در گونه های مختلف رخ می دهد. ژن های 
هستند که همسانی در آنها ناشی از تکرار ژن است. از ژن های ارتولوگ 
بین آن ها  تفاوت های  زیرا  استفاده شود،  فیلوژنی  استنباط  برای  باید 

نشان دهنده تاریخچه رویدادهای گونه زایی است.
3. در پردازش RNA، اگزون ها یا نواحی کدکننده یک ژن می توانند 
مختلف  mRNA های  و  شوند  متصل  هم  به  مختلف  روش های  به 
نتیجه،  در  کنند.  تولید  متفاوتی  پروتئینی  محصوالت  نتیجه  در  و 
پروتئین های مختلفی می توانند به طور بالقوه از یک ژن در بافت های 
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عملکردهای  تا  می سازد  قادر  را  ژن  نتیجه  در  شوند،  تولید  مختلف 
متفاوتی را در این بافت های مختلف انجام دهد.

بررسی مفهوم 26.5
1.  ساعت مولکولی روشی برای تخمین زمان واقعی رویدادهای تکاملی 
این  بر  این  است.  ارتولوگ  ژن های  در  پایه  تغییرات  تعداد  اساس  بر 
با سرعت ثابتی  فرض استوار است که نواحی ژنوم های مورد مقایسه 

تکامل می یابند.
نمی  کد  را  ها  ژن  که  دارند  وجود  ژنوم  از  زیادی  های  بخش   .2  
کنند. جهش هایی که توالی بازها را در چنین مناطقی تغییر می دهند، 
تجمع  رانش  طریق  از  ارگانیسم،  شایستگی  بر  تأثیر  بدون  می توانند 
یابند. حتی در مناطق کد کننده ژنوم، برخی جهش ها ممکن است 

تأثیر مهمی بر ژن ها یا پروتئین ها نداشته باشند.
بررسی مفهوم 26.6

اکنون  اما  بود،  ها  آرکی  و  ها  باکتری  شامل   Monera فرمانرو   .1

دارند.  قرار  ای  جداگانه  های  قلمرو  در  موجودات  این  که  دانیم  می 
فرمانروها زیرمجموعه ای از قلمروها هستند، بنابراین یک فرمانرو واحد 
باشد  مختلف  قلمروهای  از  گونه هایی  شامل  که   )Monera )مانند 

معتبر نیست.
از ژن ها در یوکاریوت ها بیشتر  افقی ژن، برخی  انتقال  2. به دلیل 
با باکتری ها مرتبط هستند، در حالی که برخی دیگر بیشتر با آرکی 
ها مرتبط هستند. بنابراین، بسته به اینکه کدام ژن استفاده می شود، 
درختان فیلوژنتیک ساخته شده از داده های DNA می توانند نتایج 

متناقضی را به همراه داشته باشند.
3. فرض بر این است که یوکاریوت ها زمانی به وجود آمده اند که یک 
را  باکتری  یک  باستانی(  میزبان  سلول  )یک  هتروتروف  پروکاریوت 
بلعیده است که بعداً تبدیل به اندامکی می شود که در همه یوکاریوت ها 
رخ  ارگانیسم ها  ادغام  زمان،  با گذشت  میتوکندری.   - می شود  یافت 
داد، زیرا سلول میزبان باستانی و درون همزیست باکتریایی آن برای 
تبدیل شدن به یک ارگانیسم تکامل یافتند. در نتیجه، ما انتظار داریم 
که سلول یوکاریوت شامل DNA باستانی و DNA باکتریایی باشد، 
که منشا یوکاریوت ها را به عنوان نمونه ای از انتقال ژن افقی تبدیل 

می کند.

خالصه سواالت مفاهیم کلیدی :
26.1 این واقعیت که انسان ها و شامپانزه ها گونه های خواهری هستند، 
به  اخیر تری نسبت  با شامپانزه ها جد مشترک  ما  نشان می دهد که 
این بدان معنا نیست که  اما  سایر گونه های نخستی های زنده داریم. 

انسان ها از شامپانزه ها تکامل یافته اند یا برعکس. در عوض، نشان 
می دهد که هم انسان ها و هم شامپانزه ها از نوادگان آن جد مشترک 

هستند.
26.2 ویژگی های همولوگ از نسب مشترک ناشی می شوند. همانطور 
که موجودات زنده در طول زمان از هم جدا می شوند، برخی از صفات 
همولوگ  خصوصیات  شوند.  می  جدا  هم  از  نیز  آنها  همولوگ  های 
از  بیشتر  معموالً  شده اند  جدا  هم  از  پیش  مدت ها  که  موجوداتی 
خصوصیات همولوگ موجوداتی که اخیراً از هم جدا شده اند متفاوت 
برای  تواند  می  همولوگ  های  ویژگی  در  تفاوت  نتیجه،  در  است. 
استنتاج فیلوژنی استفاده شود. در مقابل، ویژگی مشابه از تکامل همگرا 
تخمین های  می توانند  رو  این  از  و  مشترک،  تبار  نه  می شوند،  ناشی 

گمراه کننده ای از فیلوژنی ارائه دهند.
26.3  همه ویژگی های موجودات زنده در مقطعی از تاریخ زندگی پدید 
آمدند. در گروهی که در آن یک ویژگی جدید برای اولین بار بوجود 

آمد، آن ویژگی یک ویژگی مشتق شده مشترک است که منحصر به 
آن کالد است. گروهی که هر ویژگی مشتق شده مشترک برای اولین 
بار در آن ظاهر شد را می توان تعیین کرد و الگوی تودرتوی حاصل را 

می توان برای استنباط تاریخ تکاملی مورد استفاده قرار داد.
برای چنین ژن هایی،  ارتولوگ استفاده شود.  از ژن های  باید   26.4
همسانی ناشی از گونه زایی است و از این رو تاریخ تکامل را منعکس 

می کند.
که  است  این  مولکولی  ساعت های  کلیدی  فرض  26.5 یک 

این  از  و  می افتد،  اتفاق  ثابتی  نرخ های  با  نوکلئوتیدی  جانشینی های 
با  متناسب   DNA توالی  دو  بین  نوکلئوتیدی  تفاوت های  تعداد  رو 
از محدودیت  برخی  یکدیگر جدا شده اند.  از  توالی ها  است که  زمانی 
با دقت کامل مشخص  های ساعت های مولکولی: هیچ ژنی زمان را 
را   DNA در  خاصی  تغییرات  تواند  می  طبیعی  انتخاب  کند.  نمی 
نسبت به سایرین ترجیح دهد. نرخ های جایگزینی نوکلئوتید می تواند 
در دوره های زمانی طوالنی تغییر کند )که باعث می شود تخمین های 
ساعت مولکولی از زمان وقوع رویدادهای گذشته دور بسیار نامشخص 
باشد(. و یک ژن می تواند با سرعت های مختلف در موجودات مختلف 

تکامل یابد.
26.6 داده های ژنتیکی نشان داد که بسیاری از پروکاریوت ها به همان 
داشتند.  تفاوت  یکدیگر  با  بودند،  متفاوت  یوکاریوت ها  با  که  اندازه 
این نشان داد که موجودات زنده باید به سه "ابر فرمانرو" یا  قلمرو 
)آرکئا، باکتری، یوکاریا( گروه بندی شوند. این داده ها همچنین نشان 
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بود(  پروکاریوت ها  همه  حاوی  )که   Monera قبلی  فرمانرو  که  داد 
ژنتیکی  داده های  شود.  گذاشته  کنار  باید  و  ندارد  بیولوژیکی  معنای 
و مورفولوژیکی بعدی نیز نشان داد که فرمانرو سابق Protista )که 
از  برخی  زیرا  باید رها شود  بود(  شامل موجودات تک سلولی  عمدتاً 
آغازی ها بیشتر از سایر آغازی ها با گیاهان، قارچ ها یا حیوانات مرتبط 

هستند.
خود را بیازمایید

1.ب               2.ج                     3.ب                      4.ج            
5.ب         6.الف          7.د

  .9

دارد، در حالی که  نیاز  تکاملی  تغییر  به هفت  )الف(  در  )ج( درخت 
درخت در )ب( به 9 تغییر تکاملی نیاز دارد. بنابراین، درخت موجود 
دارد، صرفه  نیاز  تکاملی کمتری  تغییرات  به  آنجایی که  از  )الف(  در 

جویانه تر است.

فصل 2۷

سواالت شکل
شکل 27.7 حلقه باالیی که قالب به آن وصل شده است، در قسمت 
که  است  شده  تعبیه  بیرونی  غشای  لیپیدی  دوالیه  آبگریز  و  داخلی 
نشان می دهد حلقه باالیی آبگریز است. به همین ترتیب، حلقه سوم 
به سمت پایین در بخش آبگریز دوالیه لیپیدی غشای پالسمایی تعبیه 

شده است، که نشان می دهد این حلقه نیز آبگریز است.
 شکل 27.9 سومین پالسمید حلقه پیچ خورده جداگانه و کوچکی 
برچسب  به  که  است  خطی  چپ  سمت  و  باال  در  درست  که  است 

"کروموزوم" اشاره دارد.
ژن هایی  توالی  یا  بیان  که  دارد  وجود  احتمال  این   27.10 شکل 
ژن های  باشد.  کرده  تغییر  می گذارند،  تأثیر  گلوکز  متابولیسم  بر  که 
ممکن  نیز  نیستند  سلول  نیاز  مورد  دیگر  که  متابولیکی  فرآیندهای 

است تغییر کرده باشند.
شکل 27.11 انتقال منجر به انتقال افقی ژن می شود زمانی که سلول 

های میزبان و گیرنده اعضای گونه های مختلف هستند.  
شکل 27.16 یوکاریوت ها 

 شکل 27.18 ترموفیل ها در محیط های بسیار گرم زندگی می کنند، 
بنابراین این احتمال وجود دارد که آنزیم های آنها در دماهای بسیار 
باالتر نسبت به آنزیم های موجودات دیگر به عملکرد عادی خود ادامه 
به  است  ترموفیل ها ممکن  آنزیم های  پایین،  اما در دماهای  دهند. 

خوبی آنزیم های موجودات دیگر عمل نکنند.
شکل 27.19 از نمودار، جذب گیاه را می توان به ترتیب 0.72، 0.62 

زد.  تخمین   3 و   2  ،1 های  سویه  برای  پتاسیم  گرم  میلی   0.96 و 
این مقادیر به طور متوسط به 0.77 میلی گرم پتاسیم می رسد. اگر 
باکتری ها تاثیری نداشتند، میانگین جذب پتاسیم توسط گیاه برای 
باشد،  باید نزدیک به 0.51 میلی گرم پتاسیم  سویه های 1، 2 و 3 
مقدار مشاهده شده برای گیاهانی که در خاک عاری از باکتری رشد 

می کنند
.شکل 27.22  پنی سیلین

بررسی مفهوم 27.1

1. سازگاری ها شامل کپسول )از پروکاریوت ها در برابر سیستم ایمنی 
تا  اندوسپورها )سلول ها را قادر می سازد  میزبان محافظت می کند( و 
در شرایط سخت زنده بمانند و زمانی که محیط مساعد می شود دوباره 

احیا شوند(.
2. سلول های پروکاریوتی فاقد بخش بندی پیچیده مرتبط با اندامک 
ژنوم های  هستند.  یوکاریوتی  های  سلول  غشای  در  محصور  های 
پروکاریوتی دارای DNA بسیار کمتری نسبت به ژنوم های یوکاریوتی 
هستند و بیشتر این DNA در یک کروموزوم حلقه ای شکل که در 
قرار  غشاء  در  محصور  واقعی  هسته  یک  جای  به  دارد  قرار  نوکلوئید 
دارد. عالوه بر این، بسیاری از پروکاریوت ها دارای پالسمیدها هستند، 
مولکول های DNA حلقه ای شکل کوچک که حاوی چند ژن هستند.

یک  از  ها  کلروپالست  مانند  پالستیدهایی  که  شود  می  تصور   .3
طور  به  باشند.  یافته  تکامل  همزیستی  درون  فتوسنتزی  پروکاریوت 
خاص تر، درخت فیلوژنتیک نشان داده شده در شکل 26.21 نشان 
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از  دارند.  ها  سیانوباکتری  با  نزدیکی  ارتباط  پالستیدها  که  دهد  می 
کلروپالست ها  تیالکوئید  غشاهای  که  کنیم  فرض  می توانیم  رو،  این 
شبیه سیانوباکتری ها هستند، زیرا کلروپالست ها از یک سیانوباکتری 

درون همزیستی تکامل یافته اند.
بررسی مفهوم 27.2

تا  باشند،  داشته  زیادی  بسیار  جمعیت  توانند  می  ها  پروکاریوت   .1
حدی به این دلیل که آنها اغلب طول نسل کوتاهی دارند. تعداد زیادی 
کند  می  ایجاد  را  احتمال  این  پروکاریوتی  های  در جمعیت  افراد  از 
که در هر نسل افراد زیادی وجود داشته باشند که دارای جهش های 
جدید در هر ژن خاص هستند و در نتیجه تنوع ژنتیکی قابل توجهی 

به جمعیت اضافه می شود.  
از محیط توسط یک  DNA برهنه و خارجی  2. در ترنسفورمیشن، 
سلول باکتری جذب می شود. در ترنسداکشن، فاژها ژن های باکتریایی 
را از یک سلول باکتری به سلول دیگر منتقل می کنند. در کانژوگیشن، 

یک سلول باکتری به طور مستقیم پالسمید یا DNA کروموزومی را 
به هم  را  به طور موقت دو سلول  از طریق یک پل جفت گیری که 

متصل می کند، به سلول دیگر منتقل می کند. 
 3. بله. ژن های مقاومت آنتی بیوتیکی می توانند )از طریق ترنسفورمیشن 
یک  به  بیماری زا  غیر  باکتری  یک  از  کانژوگیشن(  یا  ترانسداکشن   ،
به  را  زا  بیماری  عامل  تواند  می  این  شوند.  منتقل  بیماری زا  باکتری 
کلی،  طور  به  کند.  تبدیل  انسان  سالمت  برای  بزرگتر  تهدید  یک 
انتشار  افزایش  به  تمایل  ترانسداکشن و کانژوگیشن   ، ترنسفورمیشن 

ژن های مقاومت دارند.
بررسی مفهوم 27.3

1. یک فوتوتروف انرژی خود را از نور به دست می آورد، در حالی که 
کند.  دریافت می  منابع شیمیایی  از  را  انرژی خود  یک شیمیوتروف 
اتوتروف کربن خود را از HCO3 ،CO2 - یا ترکیبات مرتبط  یک 
به دست می آورد، در حالی که یک هتروتروف کربن خود را از مواد 
مغذی آلی مانند گلوکز می گیرد. بنابراین، چهار حالت تغذیه ای وجود 
پروکاریوت ها(،  برای  )محصول  فتوهتروتروفیک  فتواتوتروفیک،  دارد: 

کمواتوتروفیک )محصول برای پروکاریوت ها(، و شیمی هتروتروفیک.
2. شیمیوهتروتروفی; این باکتری باید به منابع شیمیایی انرژی متکی 
باشد، زیرا در معرض نور قرار نمی گیرد، و اگر به منبع کربنی غیر از 
CO2 )یا یک ترکیب مرتبط مانند HCO3 - ( نیاز داشته باشد، باید 

هتروتروف باشد.
3. اگر انسان ها می توانستند نیتروژن را تثبیت کنند، می توانستیم با 

استفاده از N2 اتمسفر پروتئین بسازیم و از این رو نیازی به خوردن 
غذاهای پر پروتئین مانند گوشت، ماهی یا سویا نداشتیم. با این حال، 
رژیم غذایی ما باید حاوی منبع کربن، همراه با مواد معدنی و آب باشد. 
بنابراین، یک وعده غذایی معمولی ممکن است شامل کربوهیدرات ها 
به عنوان منبع کربن، همراه با میوه ها و سبزیجات برای تامین مواد 

معدنی ضروری )و کربن اضافی( باشد.
بررسی مفهوم 27.4

از  برخی  که  می دهد  نشان  مولکولی  سیستماتیک  مطالعات   .1
موجودات که زمانی به عنوان باکتری طبقه بندی می شدند، نزدیک تر 
به یوکاریوت ها مرتبط هستند و به قلمرو خود تعلق دارند: آرکی ها. 
رایج  افقی ژن  انتقال  داده است که  نشان  چنین مطالعاتی همچنین 
است و نقش مهمی در تکامل پروکاریوت ها ایفا می کند. با عدم نیاز 
به کشت ارگانیسم ها در آزمایشگاه، مطالعات متاژنومیک تنوع بسیار 
زیادی از گونه های پروکاریوتی ناشناخته قبلی را نشان داده است. با 

تحلیل  و  تجزیه  توسط  مداوم گونه های جدید  زمان، کشف  گذشت 
های متاژنومی ممکن است درک ما از فیلوژنی پروکاریوتی را به شدت 
تغییر دهد.  2. سه دامنه نشان داده شده در شکل 27.16 تحت این 
فرض معتبر نیستند زیرا قلمرو یوکاریوت ها در دامنه آرکی ها تودرتو 
است. به این ترتیب، یوکاریا زیرمجموعه ای از آرکی ها خواهد بود، نه 

یک قلمرو جداگانه برای خود.

بررسی مفهوم 27.5
توانایی های  اما تعداد زیاد و  1. اگرچه پروکاریوت ها کوچک هستند، 
مواد  بازیافت  ضایعات،  تجزیه  با  تا  می سازد  قادر  را  آن ها  متابولیکی 
شیمیایی و تأثیر بر غلظت مواد مغذی موجود برای سایر موجودات، 
ها  سیانوباکتری   .2 کنند.   ایفا  اکوسیستم ها  در  کلیدی  نقش های 
شود،  می  شکافته  فتوسنتز  نوری  های  واکنش  در  آب  که  هنگامی 
اکسیژن تولید می کنند. چرخه کالوین CO2 را از هوا به مولکول های 

آلی وارد می کند که سپس به قند تبدیل می شود.
بررسی مفهوم 27.6

1. نمونه پاسخ: خوردن غذاهای تخمیر شده مانند ماست، نان خمیر 
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داروهای  مصرف  فاضالب؛  تصفیه  از  تمیز  آب  دریافت  پنیر.  یا  ترش 
تولید شده توسط باکتری ها  2. خیر. اگر سم به صورت اگزوتوکسین 
منتقل  دیگری  به شخص  توانند  می  زنده  های  باکتری  شود،  ترشح 
شوند. اما اگر سم یک اندوتوکسین باشد، همین امر صادق است - فقط 
در این مورد، باکتری های زنده ای که منتقل می شوند ممکن است 

نوادگان باکتری )اکنون مرده( باشند که سم را تولید کرده اند.
انسان  روده  در  که  پروکاریوت هایی  مختلف  گونه های  از  برخی   .3
زندگی می کنند بر سر منابع )از غذایی که می خورید( با یکدیگر رقابت 
می کنند. از آنجایی که گونه های پروکاریوتی مختلف سازگاری های 
متفاوتی دارند، تغییر در رژیم غذایی ممکن است باعث شود کدام گونه 
می تواند سریعتر رشد کند و در نتیجه فراوانی گونه ها را تغییر دهد.

خالصه سواالت مفاهیم کلیدی :

27.1 ویژگی های ساختاری خاصی که پروکاریوت ها را قادر می سازد 
در محیط های متنوع رشد کنند، شامل دیواره سلولی آنها )که شکل 

و محافظت می کند(، تاژک )که در حرکت هدایت شده عمل می کند(، 
برابر  در  دو می توانند  )که هر  اندوسپور  یا  تشکیل کپسول  توانایی  و 
شرایط سخت محافظت کنند( است. به پروکاریوت ها همچنین دارای 
سازگاری های بیوشیمیایی برای رشد در شرایط مختلف هستند، مانند 
شرایطی که آنها را قادر می سازد تا محیط های بسیار گرم یا شور را 

تحمل کنند.
27.2 بسیاری از گونه های پروکاریوتی می توانند بسیار سریع تولید 
مثل کنند و جمعیت آنها به تریلیون ها می رسد. در نتیجه، با وجود 

اینکه جهش ها نادر هستند، هر روز فرزندان زیادی تولید می شوند که 
جهش های جدیدی در جایگاه های ژنی خاص دارند. عالوه بر این، حتی 
اگر پروکاریوت ها به صورت غیرجنسی تولید مثل می کنند و از این رو 
اکثریت قریب به اتفاق فرزندان از نظر ژنتیکی با والدین خود یکسان 
ترنسفورمیشن،  با  توان  می  را  آنها  جمعیت  ژنتیکی  تنوع  هستند، 
از این فرآیندهای  افزایش داد. هر یک  ترنسداکشن، و کونژوگاسیون 
یک  از   DNA انتقال  با  را  ژنتیکی  تنوع  می تواند  تولیدمثلی(  )غیر 
سلول به سلول دیگر، حتی در میان سلول هایی که از گونه های مختلف 

هستند، افزایش دهند.
27.3 پروکاریوت ها طیف وسیعی از سازگاری های متابولیکی دارند. به 
عنوان یک گروه، پروکاریوت ها هر چهار حالت تغذیه را انجام می دهند 
)فتواتوتروفی، کمواتوتروفی، فوتوهتروتروفی، و شیمیوهتروتروفی(، در 
و  )فتواتوتروفی  روش ها  این  از  مورد  دو  تنها  یوکاریوت ها  که  حالی 
به  قادر  همچنین  ها  پروکاریوت  می دهند.  انجام  را  شیمو هتروفی( 

برخالف  )باز هم  مختلف هستند  اشکال  به  نیتروژن  کردن  متابولیزه 
های  گونه  از  پروکاریوتی  های  سایر سلول  با  اغلب  و  ها(،  یوکاریوت 

مشابه یا متفاوت همکاری می کنند.
تصویر  تغذیه  و حالت  تحرک  مانند شکل،  فنوتیپی  معیارهای   27.4
روشنی از تاریخچه تکاملی پروکاریوت ها ارائه نمی دهند. در مقابل، 
داده های مولکولی روابط بین گروه های اصلی پروکاریوت ها را روشن 
کرده است. داده های مولکولی همچنین به محققان این امکان را داده 
است که از ژن ها مستقیماً از محیط نمونه برداری کنند. استفاده از 
چنین ژن هایی برای ساخت فیلوژنی منجر به کشف گروه های جدید 

بزرگی از پروکاریوت ها شده است.
ایفا می  پروکاریوت ها نقش کلیدی در چرخه های شیمیایی   27.5
پروکاریوت ها  مثال،  عنوان  به  دارد.  بستگی  آن  به  حیات  که  کنند 
تجزیه کننده های مهمی هستند که اجساد و مواد زائد را تجزیه می کنند 
و در نتیجه مواد مغذی را به محیط آزاد می کنند که در آن موجودات 

دیگر می توانند از آنها استفاده کنند. پروکاریوت ها همچنین ترکیبات 
معدنی را به اشکالی تبدیل می کنند که سایر موجودات می توانند از 
آنها استفاده کنند. با توجه به فعل و انفعاالت اکولوژیکی خود، بسیاری 
از پروکاریوت ها با گونه های دیگر همزیستی پایداری برای زندگی ایجاد 
فعالیت های  گرمابی،  دریچه  جوامع  مانند  موارد،  برخی  در  می کنند. 
متابولیکی پروکاریوت ها منبع انرژی است که صدها گونه دیگر به آن 

وابسته هستند. در غیاب پروکاریوت ها، جامعه از هم می پاشد.
بستگی  متقابل  های  پروکاریوت  با  ما  ارتباط  به  انسان  رفاه   27.6

کنند  می  زندگی  ما  های  روده  در  که  زیادی  های  گونه  مانند  دارد، 
همچنین  ها  انسان  کنند.  می  هضم  نمیتوانیم  ما  که  را  غذاهایی  و 
برای  ها  پروکاریوت  توجه  قابل  متابولیکی  های  قابلیت  از  توانند  می 
تولید طیف وسیعی از محصوالت مفید و انجام خدمات کلیدی مانند 
پاکسازی زیستی بهره ببرند. اثرات منفی پروکاریوت ها عمدتاً از عوامل 

بیماری زای باکتریایی ناشی می شوند که باعث بیماری می شوند. 
خود را بیازمایید:

1- د                  2-الف                  3-ب                    4-ج              
5-د              6-الف

فصل 2۸

سواالت اشکال: 
شکل 28.3  نمودار نشان می دهد که یک رویداد درون همزیستی 
ثانویه منجر به ایجاد استرامنوپیل ها و آلوئول ها شده است - بنابراین، 
این گروه ها می توانند اجداد خود را به یک آغازی هتروتروف منفرد 
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)که با رنگ زرد نشان داده شده است( که جلبک قرمز را بلعیده است، 
ردیابی کنند. در مقابل، اوگلنید ها و کلروآراکنیوفیت ها هر کدام از 
یک آغازی هتروتروف متفاوت )که یکی از آنها به رنگ خاکستری و 
دیگری به رنگ قهوه ای نشان داده شده است( منشاء گرفتند. از این 
رو، این احتمال وجود دارد که استرامنوپیل ها و آلوئول ها نسبت به 

اوگلنیدها و کلروآراکنیوفیت ها ها بیشتر به هم مرتبط باشند.
شکل28.5

غیرجنسی  تقسیم  با  نمودار  در  اسپرم  های  سلول   28.14 شکل 
تولید می شوند که خود  نر  گامتوفیت  ها در یک  )میتوتیک( سلول 
با تقسیم غیرجنسی )میتوتیک( یک زئوسپور منفرد تولید شده است. 
بنابراین، سلول های اسپرم همگی از یک زئوسپور منفرد مشتق شده اند 

و از نظر ژنتیکی با یکدیگر یکسان هستند.
غیرجنسی  سلولی  تقسیم  طریق  از  ها  مروزویت   28.18 شکل 

)میتوتیک( اسپوروزوئیدهای هاپلوئید تولید می شوند. به طور مشابه، 
می  تولید  ها  مروزوئیت  غیرجنسی  سلولی  تقسیم  با  ها  گامتوسیت 
شوند. از این رو، این احتمال وجود دارد که افراد در این سه مرحله 
دارای مکمل یکسانی از ژن ها باشند و تفاوت های مورفولوژیکی بین 

آنها ناشی از تغییر در بیان ژن باشد.
شکل 28.19 این رویدادها تأثیر کلی مشابهی با لقاح دارند. در هر دو 
مورد، هسته های هاپلوئیدی که در اصل از دو سلول ژنتیکی متفاوت 
بودند، با هم ترکیب می شوند تا یک هسته دیپلوئیدی را تشکیل دهند.

: مرحله 6، جایی که  باید عالمت زده شود  زیر  شکل 28.26مراحل 
یک سلول بالغ تحت میتوز قرار می گیرد و چهار یا چند سلول دختر 
را تشکیل می دهد. در مرحله 7، زئوسپورها در نهایت به سلول های 
تولید  جدید  دختر  سلول های  اما  می شوند،  تبدیل  بالغ  هاپلوئید 
گامت  به  بالغ  سلول  یک   ،2 مرحله  در  ترتیب،  همین  به  نمی کنند. 

تبدیل می شود، اما سلول های دختر جدیدی تولید نمی کند.

بررسی مفهوم 28.1
استعماری و  آغازی ها شامل موجودات تک سلولی،  نمونه:  پاسخ   .1
چند سلولی هستند. فوتواتوتروف ها، هتروتروف ها و میکسوتروف ها؛ 
گونه هایی که به صورت غیرجنسی، جنسی یا به هر دو روش تولید 
با اشکال و سازگاری های فیزیکی  ارگانیسم هایی  مثل می کنند. و 

متنوع.
از  2. شواهد قوی نشان می دهد که یوکاریوت ها میتوکندری را پس 
اینکه یک سلول میزبان )اعم از آرکی یا سلولی که نزدیک به آرکی 

ها است( به دست آوردند و سپس یک ارتباط درون همزیستی با یک 
که  می رسد  نظر  به  مشابه،  طور  به  کردند.  ایجاد  آلفا  پروتئوباکتری 
کلروپالست های موجود در جلبک های قرمز و سبز از یک سیانوباکتری 
شده  غرق  باستانی  هتروتروف  یوکاریوت  یک  توسط  که  فتوسنتزی 
است، نشات گرفته اند. درون همزیستی ثانویه نیز نقش مهمی داشت: 
دودمان های مختلف آغازی با بلعیدن جلبک های قرمز یا سبز تک 

سلولی، پالستیدها را به دست آوردند.
3. چهار ژنوم اول )و اولیه( DNA است که در هسته کلرااخنیوفیت 
قرار دارد. یک کلراآراکنیوفیت همچنین حاوی بقایای DNA هسته ای 

جلبک سبز است که در نوکلئومورف قرار دارد. در نهایت، میتوکندری 
ها و کلروپالست ها حاوی DNA باکتری های )مختلف( هستند که از 
آنها تکامل یافته اند. این دو ژنوم پروکاریوتی شامل سومین و چهارمین 

ژنوم موجود در یک کلراآراکنیوفیت است.
بررسی مفهوم 28.2

1. میتوکندری آنها زنجیره انتقال الکترون ندارد و بنابراین نمی تواند 
در تنفس هوازی عمل کند. 

به  نسبت  دیپلمونادها  با  بیشتر  ناشناخته  آغازی  که  آنجایی  از   .2
به  منتهی  دودمان  انشعاب  از  پس  باید  است،  مرتبط  اوگلنیدها 
عالوه  باشد.  شده  منشعب  اوگلنوزواها  از  پاراباسالیدها  و  دیپلمونادها 
بر این، از آنجایی که گونه ناشناخته دارای میتوکندری کاماًل کاربردی 
احتمال  این  ندارند -  پاراباسالیدها  اما هم دیپلمونادها و هم  است - 
وجود دارد که گونه ناشناخته قبل از آخرین جد مشترک دیپلمونادها 

و پاراباسالیدها سرچشمه گرفته باشد.
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بررسی مفهوم 28.3
1. از آنجایی که آزمایش های فوم با کربنات کلسیم سخت می شوند، 
فسیل های ماندگاری را در رسوبات دریایی و سنگ های رسوبی تشکیل 

می دهند.
کروموزومی   DNA به  شبیه  بیشتر  احتماالً  پالستید   DNA  .2
پشتیبانی  خوبی  به  فرضیه  این  اساس  بر  که  است  ها  سیانوباکتری 
شده است که پالستیدهای یوکاریوتی )مانند آنهایی که در گروه های 
یوکاریوتی ذکر شده یافت می شوند( از یک رویداد درون همزیستی 
که در آن یوکاریوت یک سیانوباکتری را بلعیده است، منشاء می گیرد. 
 DNA آن از DNA ،اگر پالستید از سیانوباکتری مشتق شده باشد

باکتری مشتق می شود.
مرحله  دارای  نسل  تناوب  با  گیاهان  و  ها  جلبک   .13.6b شکل   .3
دو  در  دیپلوئید چند سلولی هستند.  مرحله  و  هاپلوئید چند سلولی 
چرخه زندگی دیگر، یا مرحله هاپلوئید یا مرحله دیپلوئید تک سلولی 

است. 4. جلبک های هوازی در طول فتوسنتز O2 تولید می کنند و از 
CO2 استفاده می کنند. O2 به عنوان یک محصول جانبی از واکنش 
های نوری تولید می شود، در حالی که CO2 به عنوان ورودی چرخه 
شود.  می  استفاده  هستند(  قندها  آن  نهایی  محصوالت  )که  کالوین 
جلبک های هوازی نیز تنفس سلولی را انجام می دهند که از O2 به 
عنوان ورودی استفاده می کند و CO2 را به عنوان یک محصول زائد 

تولید می کند.
بررسی مفهوم 28.4

نام  به  فتوسنتزی  رنگدانه  حاوی  قرمز  های  جلبک  از  بسیاری   .1
فیکواریترین هستند که به آنها رنگ مایل به قرمز می دهد و به آنها 
اجازه می دهد تا فتوسنتز را در آب های نسبتاً عمیق ساحلی انجام 
هیچ  قرمز  جلبک های  قهوه ای،  جلبک های  برخالف  همچنین  دهند. 
مرحله  تاژک داری در چرخه زندگی خود ندارند و باید به جریان های 

آب وابسته باشند تا گامت ها را برای لقاح به هم نزدیک کنند.
2. اولوا حاوی سلول های زیادی است و بدن آن به تیغه های برگ 
مانند و نگهدارنده ریشه مانند تمایز می یابد. بدن کولرپا از رشته های 
چند هسته ای بدون دیواره های متقاطع تشکیل شده است، بنابراین 

اساساً یک سلول بزرگ است.
3. جلبک های قرمز هیچ مرحله تاژک داری در چرخه زندگی خود 
ندارند و از این رو باید به جریان آب وابسته باشند تا گامت های خود 
را به هم نزدیک کنند. این ویژگی آنها ممکن است دشواری تولید مثل 
سبز  های  های جلبک  گامت  مقابل،  در  دهد.  افزایش  را  در خشکی 

تاژک دار هستند و این امکان را برای آنها فراهم می کند که در الیه 
های نازکی از آب شنا کنند. عالوه بر این، انواع جلبک های سبز حاوی 
ترکیباتی در سیتوپالسم، دیواره سلولی یا پوشش زیگوت خود هستند 
از نور شدید خورشید و سایر شرایط زمینی محافظت می کنند.  که 
چنین ترکیباتی ممکن است شانس زنده ماندن نوادگان جلبک سبز را 

در خشکی افزایش داده باشد. 
بررسی مفهوم 28.5

1. آمیبوزوئن ها شبه پایه ای لوب یا لوله ای شکل دارند، در حالی که 
فورام ها دارای شبه پایه های نخی هستند

2. کپک های لجن مانند قارچ هستند زیرا اجسام میوه ای تولید می 
که  جهت  این  از  و  کند  می  کمک  ها  هاگ  پراکندگی  به  که  کنند 
متحرک هستند و غذا را می بلعند شبیه به حیوانات هستند. با این 
حال، کپک های لجنی بیشتر به توبولینیدها و انتامباها مرتبط هستند 

تا قارچ ها یا حیوانات.

3. ژن های مورد استفاده برای تخمین درخت نشان داده شده در شکل 
28.26 از یک پروتئوباکتری آلفا به یک یوکاریوت اولیه منتقل شدند. 
بر اساس توالی این ژن ها، یوکاریوت ها باید بیشتر از سایر دودمان 
بنابراین،  باشند.  مرتبط  آلفا  های  پروتئوباکتری  با  ها  پروکاریوت 
پروتئوباکتری های آلفا به عنوان یک برون گروه برای یوکاریوت ها )گروه 
مناسب  هستیم(  آنها  روابط  تعیین  برای  تالش  در  ما  که  گونه هایی 

هستند.
بررسی مفهوم 28.6

1. از آنجا که آغازی های فتوسنتزی پایه شبکه های غذایی آبزیان را 
تشکیل می دهند، بسیاری از موجودات آبزی برای غذا به آنها وابسته 
درصد  این،  بر  )عالوه  مستقیم.  غیر  یا  مستقیم  طور  به  چه  هستند، 
قابل توجهی از اکسیژن تولید شده توسط فتوسنتز توسط آغازی های 

فتوسنتزی ساخته می شود.(
2. آغازی ها با سایر موجودات ارتباط متقابل و انگلی ایجاد می کنند. 
به عنوان مثال می توان به داینوفالژله های فتوسنتزی اشاره کرد که 
دهند.  می  تشکیل  را  مرجانی  های  پولیپ  با  متقابل  همزیستی  یک 
می  تشکیل  را  ها  موریانه  با  متقابل  همزیستی  یک  که  پاراباسالیدها 
دهند. و استرامینوفیل  Phytophthora ramorum، انگل درختان 

بلوط.
وابسته  به همزیست های داینوفالژله خود  برای تغذیه  3. مرجان ها 
هستند، بنابراین سفید شدن مرجان ها می تواند باعث مرگ مرجان 
ها شود. با مرگ مرجان ها، غذای کمتری برای ماهی ها و سایر گونه 
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هایی که مرجان می خورند در دسترس خواهد بود. در نتیجه، جمعیت 
این گونه ها ممکن است کاهش یابد، و این به نوبه خود ممکن است 

باعث کاهش جمعیت شکارچیان آنها شود.
کنند  ایجاد  است  ممکن  که  تکاملی  تغییرات  در  رویکرد  دو  این   .4
پالسمودیوم  عفونت  برابر  در  که  ولباخیا  از  گونه ای  هستند.  متفاوت 
مقاومت می کند و به پشه ها آسیب نمی رساند، به سرعت در جمعیت 
فرد  نفع هر  به  انتخاب طبیعی  مورد،  این  در  پشه ها پخش می شود. 
ولباخیا  توسط  شده  اعطا  مقاومت  بر  بتواند  که  است  پالسمودیوم 
برابر  در  که  پشه هایی  شود،  استفاده  حشره کش ها  از  اگر  کند.  غلبه 
خواهند  قرار  طبیعی  انتخاب  توجه  مورد  هستند،  مقاوم  حشره کش 
گرفت. از این رو، استفاده از ولباخیا می تواند باعث تکامل در جمعیت 
های پالسمودیوم شود، در حالی که استفاده از حشره کش ها می تواند 

باعث تکامل در جمعیت پشه شود.

خالصه سواالت مفاهیم کلیدی :

از این نظر   28.1 پاسخ نمونه: آغازی ها، گیاهان، حیوانات و قارچ ها 
پروکاریوت ها  سلول های  برخالف  آنها  سلول های  که  هستند  شبیه 
دارای هسته و سایر اندامک های محصور در غشاء هستند. این اندامک 
های محصور در غشاء سلول های یوکاریوت ها را پیچیده تر از سلول 
های پروکاریوت ها می کنند. آغازی ها و دیگر یوکاریوت ها نیز از نظر 
داشتن اسکلت سلولی توسعه یافته با پروکاریوت ها متفاوت هستند که 
به آنها امکان می دهد اشکال نامتقارن داشته باشند و در حین تغذیه، 
حرکت یا رشد تغییر شکل دهند. با توجه به تفاوت بین آغازی ها و 

سایر یوکاریوت ها، بیشتر آغازی ها بر خالف حیوانات، گیاهان و بیشتر 
قارچ ها تک سلولی هستند. آغازی ها نیز تنوع غذایی بیشتری نسبت 

به سایر یوکاریوت ها دارند.
28.2 ویژگی های اسکلت سلولی منحصربه فرد در بسیاری از اکسکاواتا 
مشترک است. عالوه بر این، برخی از اعضای اکسکاواتا دارای یک شیار 
تغذیه "حفاری شده" هستند که مسبب نام گروه است. عالوه بر این، 
مطالعات ژنومی اخیر از مونوفیلتیک بودن اکسکاواتا حمایت می کند.

اثر  در  ها  آلوئوالت  و  ها  استرامنوپیل  که  است  این  بر  فرض   28.3
درون همزیستی ثانویه ایجاد شده اند. بر اساس این فرضیه می توان 
استنباط کرد که جد مشترک این دو گروه دارای یک پالستید بوده 
است که در این مورد منشا جلبک قرمز دارد. بنابراین، ما انتظار داریم 
یا  استرامنوپیل(  یا  آلوئوالت  های  آغازی  )و  ها  کمپلکسان  آپی  که 
پالستید داشته باشند یا پالستیدهای خود را در طول تکامل از دست 

داده باشند.

28.4 جلبک های قرمز، جلبک های سبز و گیاهان در یک سوپرگروه 
قرار می گیرند، زیرا شواهد قابل توجهی نشان می دهد که این موجودات 
همه از یک اجداد، یک آغازی هتروتروف باستانی که درون همزیستی 

سیانوباکتری به دست آورده است، آمده اند. 
شامل  که  هستند  ها  یوکاریوت  از  متنوعی  گروه  ها  28.5یونیکونت 
بیشتر  شود.  می  ها  قارچ  و  حیوانات  همراه  به  ها  آغازی  از  بسیاری 
آغازی های یونیکونت ها آمیبوزوئن ها هستند، دسته ای از آمیب ها که 
دارای شبه پایه های لوب یا لوله ای شکل هستند )بر خالف پای کاذب 
یونیکونت ها شامل چندین  آغازی ها در  ریزارین ها(. سایر  نخ نمای 
گروه هستند که با قارچ ها و چندین گروه دیگر که نزدیک به حیوانات 

هستند.
داینوفالژله  آغازی های مهم زیست محیطی شامل  پاسخ:  نمونه   28.6
شرکای  برای  را  انرژی  ضروری  منابع  که  هستند  فتوسنتزی  های 
همزیست خود، مرجان هایی که صخره های مرجانی می سازند، فراهم 

که  آنهایی  از  عبارتند  ها  آغازی  مهم  همزیست های  دیگر  می کنند. 
موریانه ها را قادر می سازند چوب را هضم کنند و پالسمودیوم، پاتوژنی 
از  ها  دیاتوم  مانند  فتوسنتزی  های  آغازی  ماالریا می شود.  باعث  که 
مهمترین تولیدکنندگان در جوامع آبی هستند. به این ترتیب، بسیاری 
از گونه های دیگر در محیط های آبی برای غذا به آنها وابسته هستند.

تست هایی جهت تفهیم
1-د           2-ب           3-ب          4-د       5-د     6-ج

-7

دارند،  انسان  با  جدید  نسبتاً  مشترک  جد  یک  که  هایی  پاتوژن   -8
انسان  با  نیز  مشترکی  ساختاری  و  متابولیکی  های  ویژگی  احتماالً 
دارند. از آنجایی که داروها متابولیسم یا ساختار پاتوژن را هدف قرار 
می دهند، تولید داروهایی که به پاتوژن آسیب می رسانند اما به بیمار 
آسیب نمی رسانند، برای پاتوژن هایی که جدیدترین تاریخچه تکاملی 
به  رو  بررسی  با  است.  بسیار دشوار  اشتراک می گذاریم،  به  آنها  با  را 
ترتیبی  تعیین  برای  فیلوژنتیک  درخت  از  می توانیم  زمان،  در  عقب 
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استفاده کنیم که در آن انسان ها جد مشترکی با پاتوژن ها در گونه های 
تولید  این پیش بینی می شود که  به  فرآیند منجر  این  دارند.  مختلف 
پاتوژن های جانوری سخت ترین کار است و پس  با  مبارزه  برای  دارو 
از آن پاتوژن های کوانوفالژالت ها، پاتوژن های قارچی و نوکلئارید ها، 

آمیبوزوئان ها، سایر آغازیان و در نهایت پروکاریوت ها قرار دارند.

فصل 3۰

سواالت اشکال: 
شکل 30.2 حفظ گامتوفیت در داخل اسپوروفیت از گامتوفیت حاوی 
تخمک در برابر اشعه UV محافظت می کند. اشعه UV یک جهش 
زا است. از این رو، انتظار داریم جهش های کمتری در سلول های تخم 
تولید شده توسط گامتوفیت حفظ شده در بدن اسپوروفیت رخ دهد. 
بیشتر جهش ها مضر هستند. بنابراین، “کیفیت” جنین ها باید افزایش 

یابد زیرا جنین های کمتری حامل جهش های مضر هستند.
 شکل 30.3 دانه حاوی سلول هایی 
اسپوروفیت   )1( است:  نسل  سه  از 
پلوئیدی   2n )سلول های  فعلی 
بقایای  در  و  بذر  پوشش  در  که 
را  هاگ  دیواره  که  مگاسپورانژیوم 
گامتوفیت   )2( است(،  کرده  احاطه 
 ، پلوئیدی(   n )سلول های  ماده 

 2n موجود در مواد غذایی و )3( اسپوروفیت نسل بعدی )سلول های
پلوئیدی که در جنین یافت می شوند(. 

شکل 30.4 میتوز. یک مگاسپور هاپلوئید منفرد با میتوز تقسیم می 
شود و یک گامتوفیت ماده چند سلولی و هاپلوئید تولید می کند. )به 

همین ترتیب، یک میکروسپور هاپلوئید منفرد با میتوز تقسیم می شود 
تا یک گامتوفیت نر چند سلولی تولید شود.(  شکل 3.12 بیشترین 
تعداد دانه هایی که این گل می تواند تولید کند، شش دانه است. ما 
می توانیم این را استنباط کنیم زیرا گل دارای شش تخمک است که 
هر کدام می توانند به یک دانه تبدیل شوند. حداقل شش دانه گرده 
باید روی کالله رشد کنند تا شش دانه تولید شود. شکل 30.14 خیر. 
ترتیب انشعاب نشان داده شده هنوز می تواند صحیح باشد اگر گونه 
های روی دودمان منتهی به آنژیوسپرم ها و مگنولیدهای پایه قبل از 
150 میلیون سال پیش منشأ گرفته باشند، اما فسیل های با آن سن 
سن از آن دودمان هنوز کشف نشده بودند. در چنین شرایطی، تاریخ 
در  شده  داده  نشان  های  آنژیوسپرم  منشأ  برای  ساله  میلیون   140

فیلوژنی نادرست خواهد بود.

برسی مفهوم 30.1 
1. برای رسیدن به تخمک ها، اسپرم تاژک دار گیاهان بی دانه باید از 
میان باریکه ای از آب شنا کند که معموالً در فاصله ای بیش از چند 
سانتی متر نیست. در مقابل، اسپرم گیاهان بذری به آب نیاز ندارد زیرا 
در دانه های گرده ای که تولید می شود می توانند توسط باد یا گرده 
افشان حیوانات به فواصل طوالنی منتقل شوند. اگرچه در برخی گونه 
ها تاژک وجود دارد، اما اسپرم گیاهان دانه ای نیازی به تحرک ندارد 
از نقطه ای که دانه گرده شروع به رشد  را  آنها  لوله های گرده  زیرا 
میکند می کند )نزدیک تخمک ها( مستقیماً به تخمک ها می رساند.

 2. گامتوفیت های کاهش یافته گیاهان بذری توسط اسپوروفیت ها 
تغذیه می شوند و از استرس محافظت می شوند، مانند شرایط خشکی 
در  اسپورپولنین،  حاوی  دیواره های  با  گرده،  دانه های   .UV اشعه  و 
هنگام حمل و نقل توسط باد یا حیوانات محافظت می شوند. دانه ها 
دارای یک یا دو الیه بافت محافظ؛ پوشش دانه هستند که با محافظت 

بیشتر در برابر استرس های  محیطی نسبت به دیواره هاگ ها، بقا را 
بهبود می بخشد. دانه ها همچنین حاوی ذخایر ذخیره شده ای از غذا 
هستند که پس از شکسته شدن خفتگی و رشد جنین به عنوان یک 

گیاهچه، منابع مورد نیاز برای رشد را فراهم می کند.
به  لقاح  از  وارد دوره خفتگی شود، جنین پس  نتواند  بذری  اگر   .3  
رشد خود ادامه می دهد. در نتیجه جنین ممکن است به سرعت بیش 
از حد بزرگ شود برای آنکه بخواهد پراکنده نشود، بنابراین حمل و 
نقل آن را محدود می کند. شانس زنده ماندن جنین نیز ممکن است 

کاهش یابد زیرا نمی تواند رشد را تا زمانی که شرایط مساعد شود به 
تاخیر بیاندازد.

برسی مفهوم 30.2
مخروط  زیرا  دهد،  می  نشان  را  هتروسپوری  کاج؛  زندگی  چرخه   .1
کنند.  می  تولید  میکروسپور  نر  مخروط  و  مگاسپور  تخمک  حاوی 
گامتوفیت های کاهش یافته به شکل دانه های گرده میکروسکوپی که 
ها  از مگاسپور  ماده میکروسکوپی که  گامتوفیت  و  ها  از میکروسپور 
ایجاد می شوند، مشهود هستند. تخمک در حال رشد در یک تخمک 
نشان داده شده است و یک لوله گرده نشان داده شده است که اسپرم 
را منتقل می کند. شکل همچنین ویژگی های محافظتی و تغذیه ای 

یک دانه را نشان می دهد.
 2. در کاج، گرده افشانی زمانی اتفاق می افتد که یک دانه گرده به 
فلس مخروط ماده ، بخشی از کاج که حاوی تخمک است، منتقل شود. 
لقاح زمانی اتفاق می افتد که هسته اسپرم با هسته تخمک ترکیب می 
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شود و یک زیگوت دیپلوئیدی تشکیل می دهد. اگرچه گرده افشانی 
برای لقاح الزم است، اما رویدادهای جداگانه ای هستند: در کاج ها، 

گرده افشانی معموال بیش از یک سال قبل از لقاح رخ می دهد.
 .3

برسی مفهوم 30.3
1. در چرخه زندگی بلوط، درخت )اسپوروفیت( گلهایی تولید می کند 
که حاوی گامتوفیت در دانه های گرده و تخمک است. تخمک ها در 
تخمدان ها بارور می شوند. تخمدان های بالغ به میوه های خشکی به 
نام بلوط تبدیل می شوند. می توانیم چرخه زندگی بلوط را از زمانی 

جنین ها  نتیجه  در  و  می زنند  جوانه  بلوط  دانه های  که  کنیم  شروع 
نهال ها و در نهایت درختانی بالغ می شوند که گل ها و سپس بلوط های 

بیشتری تولید می کنند.
 2. مخروط های کاج و گل ها هر دو دارای اسپوروفیل هستند، برگ 
دارای  کاج  درختان  کنند.  می  تولید  هاگ  که  ای  شده  اصالح  های 
مخروط های گرده مجزا )با دانه های گرده( و مخروط های تخمک دار 
)با تخمک ها در داخل فلس های مخروطی( هستند. در گل ها، دانه 
های گرده توسط بساک برچه ها تولید می شوند و تخمک ها در داخل 

تخمدان برچه ها قرار دارند. برخالف مخروط های کاج، بسیاری از گل 
ها هم گرده و هم تخمک تولید می کنند

. 3. این واقعیت که کالد با گل های متقارن دو طرفه دارای گونه های 
برقرار  گیاه  گونه زایی  میزان  و  گل  بین شکل  ارتباطی  بود،  بیشتری 
می کند. شکل گل لزوماً مسئول نتیجه نیست زیرا شکل )یعنی تقارن 
دو طرفه یا شعاعی( ممکن است با عامل دیگری که علت واقعی نتیجه 
باشید که  داشته  توجه  این حال،  با  باشد.  مرتبط  بود،  مشاهده شده 
شکل گل با افزایش میانگین گونه زایی در 19 جفت مختلف دودمان 
نسب  و  اصل  دارای  19 جفت  این  که  آنجایی  از  بود.  همراه  گیاهی 
مستقل از یکدیگر بودند، این ارتباط نشان می دهد - اما ثابت نمی 
می  زایی  گونه  نرخ  در  تفاوت  باعث  گل  در شکل  تفاوت  که   - کند 
آزمایش های  از  علیت می تواند  برای  قوی  به طور کلی، شواهد  شود. 
معموالً  آزمایش هایی  چنین  اما  باشد،  شده  دستکاری  و  کنترل شده 

برای مطالعات رویدادهای تکاملی گذشته امکان پذیر نیست.

برسی مفهوم 30.4
1. تنوع گیاهی را می توان یک منبع مهم در نظر گرفت زیرا گیاهان 
فواید مهم بسیاری را برای انسان فراهم می کنند. به عنوان یک منبع، 
تنوع گیاهی تجدید ناپذیر است، زیرا اگر گونه ای در اثر انقراض از بین 

برود،  از دست دادن آن دائمی است.
 2. یک فیلوژنی دقیق از گیاهان دانه می تواند بسیاری از گروه های 
از  استفاده  با  کند.  شناسایی  را  دانه  گیاهان  از  گیاهی  تک  مختلف 
این فیلوژنی، محققان می توانند به دنبال کالدهایی بگردند که حاوی 
گونه هایی هستند که قباًل ترکیبات مفید دارویی در آنها کشف شده 
بود. شناسایی چنین کالدهایی به محققان اجازه می دهد تا جستجوی 
متمرکز  کالد  اعضای  میان  در  جدید  دارویی  ترکیبات  برای  را  خود 
کنند - در مقابل جستجوی ترکیبات جدید در گونه هایی که به طور 
انتخاب  دانه ای  گیاه  موجود  گونه  از 290000  بیش  بین  از  تصادفی 

شده اند.

خالصه سواالت مفاهیم کلیدی :
30.1 پوشش یک تخمک به پوشش محافظ یک دانه تبدیل می شود. 
و  تبدیل می شود  هاپلوئید  ماده  گامتوفیت  به یک  مگاسپور تخمک 
دو قسمت از دانه مربوط به آن گامتوفیت است: منبع غذایی دانه از 
سلول های گامتوفیت هاپلوئید تشکیل میشود و جنین دانه ؛ پس از 
می  رشد  اسپرم  سلول  یک  توسط  ماده  گامتوفیت  تخم  سلول  لقاح 
کند. بقایای مگاسپورانژیوم ، دیواره هاگ را احاطه کرده است که منبع 

غذایی دانه و جنین را در بر می گیرد.

30.2 بازدانگان حدود 305 میلیون سال پیش پدید آمدند که آنها را 
به گروهی موفق از نظر طول عمر تکاملی تبدیل کرد. بازدانگان دارای 
)گامتوفیت  دار  دانه  گیاهان  همه  برای  مشترک  اشتقاقی  پنج صفت 
های کاهش یافته، هتروسپوری، تخمک ها، گرده ها و دانه ها( هستند 
که آنها را برای زندگی در خشکی به خوبی سازگار می کند. سرانجام، 
تسلط  وسیعی  جغرافیایی  مناطق  بر  بازدانگان  امروزه  که  آنجایی  از 

دارند، این گروه در توزیع جغرافیایی نیز بسیار موفق است
شناخته  حیاتش  زمان  در  که  فسیل هایی  اساس  بر  داروین   30.3  .
شده بود، از ظهور نسبتاً ناگهانی و گسترده ی آنژیوسپرم ها در فسیل ها 
در  آنژیوسپرم ها  که  می دهد  نشان  اخیر  فسیلی  شواهد  بود.  ناراحت 
طی یک دوره 20 تا 30 میلیون ساله به وجود آمدند و شروع به گونه 
از آنچه بود که  فسیل های  اتفاقی که سریع تر  زایی گسترده کردند، 
شناخته شده در دوران حیات داروین میتوانست نشان دهد. اکتشافات 
فسیلی همچنین دودمان های منقرض شده ای از گیاهان دانه چوبی 
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را کشف کرده اند که گمان می رود بیشتر به آنژیوسپرم ها نزدیکی 
ها،  گروه  این  از  یکی  اند.  داشته  ها  ژیمنوسپرم  به  نسبت  بیشتری 
است  ممکن  که  داشتند  مانندی  Bennettitales، ساختارهای گل 

توسط حشرات گرده افشانی شود. عالوه بر این، تجزیه و تحلیل های 
فیلوژنتیک، گونه ای چوبی به نام آمبورال را به عنوان پایه ترین دودمان 
اجداد  هم  که  واقعیت  این  کرده اند.  شناسایی  موجود  آنژیوسپرم های 
گیاهی دانه دار منقرض شده آنژیوسپرم ها و هم پایه ترین تاکسون 
آنژیوسپرم های موجود چوبی بودند نشان می دهد که جد مشترک 

آنژیواسپرم ها نیز چوبی بوده است.
 30.4 از بین رفتن جنگل های استوایی می تواند به گرمایش جهانی 
خواهد  بشری  جوامع  از  بسیاری  بر  منفی  تأثیرات  )که  کند  کمک 
داشت(. مردم همچنین برای بسیاری از محصوالت و خدمات به تنوع 
زیستی زمین وابسته هستند و از این رو با از بین رفتن گونه هایی که 
اتفاق می  باقی مانده در جهان  در صورت قطع جنگل های استوایی 

انقراض دسته جمعی،  احتمال  به  توجه  با  افتد، آسیب خواهند دید. 
جنگل های استوایی حداقل 50 درصد از گونه های روی زمین را در 
خود جای داده اند. اگر جنگل های استوایی باقی مانده از بین می رفتند، 
تعداد زیادی از این گونه ها می توانستند به سمت انقراض سوق داده 
شوند، بنابراین با ضررهایی که در پنج رویداد انقراض جمعی ثبت شده 

در فسیل ها ثبت شده بود، رقابت می کردند.
خود را بیازمایید

1-ج             2-ب              3-الف               4-د                   5-ج

-6

8- )الف(

 )ب(فیلوژنی نشان می دهد که آنژیوسپرم های پایه از نظر تعداد سلول 
های گامتوفیت ماده و عدد پلوئیدی آندوسپرم با سایر آنژیوسپرم ها 
تفاوت دارند. وضعیت اجدادی آنژیوسپرم ها را نمی توان به تنهایی از 
روی این داده ها تعیین کرد. این امکان وجود دارد که جد مشترک 
آنژیوسپرم ها گامتوفیت های ماده هفت سلولی و اندوسپرم تری پلوئید 
داشته باشد و از این رو شرایط هشت سلولی و چهار سلولی موجود در 
آنژیوسپرم های پایه نشان دهنده صفات مشتق شده برای آن دودمان 
است. از طرف دیگر، شرایط هشت سلولی یا چهار سلولی ممکن است 

نشان دهنده وضعیت اجدادی باشد.

فصل 3۱

سواالت اشکال:
شکل DNA  31.2 هر یک از این قارچ ها یکسان خواهد بود اگر هر 

قارچ بخشی از یک شبکه هیف واحد باشد.   
 شکل 31.5 هاگ های هاپلوئید تولید شده در بخش جنسی چرخه 
زندگی از هسته های هاپلوئیدی که توسط میوز تولید شده اند ایجاد 
می شوند. از آنجا که نوترکیبی ژنتیکی در طول میوز رخ می دهد، این 
هاگ ها از نظر ژنتیکی با یکدیگر متفاوت خواهند بود. در مقابل، هاگ 
های هاپلوئید تولید شده در بخش غیرجنسی چرخه زندگی از هسته 
هایی که توسط میتوز تولید شده اند، ایجاد می شوند. در نتیجه، این 

هاگ ها از نظر ژنتیکی با یکدیگر یکسان هستند.
 شکل 31.17  یک یا هر دو مورد زیر برای هر گونه اعمال می شود: 
تجزیه و تحلیل DNA نشان می دهد که عضوی از کالد آسکومیست 
از چرخه زندگی جنسی آن نشان می دهد که  یا جنبه هایی  است، 
تولید  را  آسکوسپورها  و  آسکومیست  مثال،  )برای  است  آسکومیست 

می کند.(. 
 )n( از سلول هایی تشکیل شده است که هاپلوئید شکل 31.18 هیفا 
هستند، همانطور که با فلش سبز رنگ پشت آن نشان داده شده است. 
از  بارده  جسم  یا  بازیدیوکارپ  یک  قارچ  باالیی  جسم  شکل 31.20  
 )n+n( میسلیوم دیکاریوتی است و بنابراین سلولی از بدنه آن دیکاریوتی
است. شکل 31.22 دو کنترل ممکن E-P- و E+P- هستند. نتایج یک 
کنترل E-P- را می توان با نتایج آزمایش E-P+ مقایسه کرد، و نتایج 
یک کنترل E-P- را می توان با نتایج آزمایش E-P- مقایسه کرد. این 
دو مقایسه با هم نشان می دهد که آیا افزودن پاتوژن باعث افزایش مرگ 
و میر برگ می شود یا خیر. نتایج حاصل از آزمایش E-P- همچنین می 
تواند با نتایج کنترل دوم )E+P-( مقایسه شود تا مشخص شود که آیا 

افزودن اندوفیت های قارچی تأثیر منفی بر گیاه دارد یا خیر.
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برسی مفهوم 31.3
1. هم قارچ و هم انسان هتروتروف هستند. بسیاری از قارچ ها با ترشح 
آنزیم ها در غذا و سپس جذب مولکول های کوچک حاصل از هضم، 
غذای خود را در خارج بدنه خود هضم می کنند. سایر قارچ ها چنین 
مولکول های کوچکی را مستقیماً از محیط خود جذب می کنند. در 
مقابل، انسان ها )و اکثر حیوانات دیگر( قطعات نسبتاً بزرگی از غذا را 

می بلعند و غذا را در بدن خود هضم می کنند.
 2. اجداد چنین همزیستی به احتمال زیاد آنزیم های قدرتمندی برای 
هضم بدن میزبان حشره خود ترشح می کردند. از آنجایی که چنین 
آنزیم هایی به میزبان زنده آسیب می رسانند، این احتمال وجود دارد 
که همزیست چنین آنزیم هایی را تولید نکند یا ترشح و استفاده از آنها 

را محدود کند.
 3. کربنی که از طریق روزنه وارد گیاه می شود از طریق فتوسنتز به 
با  قارچی که  قندها توسط  این  از  برخی  تثبیت می شود.  قند  شکل 

گیاه همزیستی میکند و میکوریزا را تشکیل می دهد جذب می شود. 
بقیه در داخل بدنه گیاه حمل می شوند و در گیاه استفاده می شوند. 
بنابراین، این کربن ممکن است در بدن گیاه یا بدن قارچ رسوب کند.

برسی مفهوم 31.2
1.اکثر چرخه زندگی قارچ ها در مرحله هاپلوئید سپری می شود، در 
حالی که اکثر چرخه زندگی انسان در مرحله دیپلوئید سپری می شود

2. این دو قارچ ممکن است ساختارهای تولید مثلی یک میسلیوم )یک 
باشند  ارگانیسم مجزا  از دو  یا ممکن است بخشی  باشند.  ارگانیسم( 

که از طریق تولید مثل غیرجنسی )مثاًل از دو هاگ غیرجنسی با ماده 
ژنتیکی یکسان( از یک ارگانیسم تک والد به وجود آمده اند و بنابراین 

حامل اطالعات ژنتیکی یکسانی هستند.
برسی مفهوم 31.3

1. شواهد DNA نشان می دهد که قارچ ها، حیوانات و خویشاوندان 
آغازی آنها یک کالد به نام اپیستوکونت ها را تشکیل می دهند. عالوه 
بر این، کیتریدها و سایر قارچ هایی که تصور می شود اعضای دودمان 
پایه هستند، تاژک های خلفی دارند، مانند بسیاری از اپیستوکونت های 
از جدا  این نشان می دهد که سایر دودمان های قارچی پس  دیگر. 
شدن از اجدادی که تاژک داشتند، تاژک های خود را از دست دادند.

 2. میکوریزا شبکه های گسترده ای از هیف ها را در خاک تشکیل می دهد 
و باعث می شود که مواد مغذی به طور موثرتر از یک گیاه به تنهایی 
جذب شوند. این امر امروز نیز صادق است و احتماالً روابط مشابه برای 
برای  بود. شواهدی  مهم  بسیار  بودند(  ریشه  فاقد  )که  گیاهان  اولین 

قدمت رشته های میکوریزا شامل فسیل هایی است که میکوریزاهای 
آربوسکوالر را در گیاه اولیه Aglaophyton نشان می دهد و نتایج 
مولکولی نشان می دهد که ژن های مورد نیاز برای تشکیل میکوریزا در 

جگر واش ها و سایر دودمان های گیاه پایه وجود دارد.
 3. قارچ ها هتروتروف هستند. قبل از تسخیر زمین توسط گیاهان، 
)یا  دیگر  موجودات  که  می کردند  زندگی  جایی  در  زمینی  قارچ های 
بقایای آن ها( وجود داشتند و منبع غذا آنجا وجود داشت. بنابراین، اگر 
قارچ ها قبل از گیاهان، روی زمین گسترش می  یافتند، می توانستند 
زندگی  آب  کنار  یا  روی خشکی  که  هایی  آغازی  یا  پروکاریوت ها  از 
می کردند تغذیه کنند - اما نه از گیاهان یا حیواناتی که امروزه بسیاری 

از قارچ ها از آنها تغذیه می کنند.
برسی مفهوم 31.4

1. اسپورهای تاژک دار; شواهد مولکولی همچنین نشان می دهد که 
کیتریدها شامل گونه هایی هستند که متعلق به دودمان هایی هستند 

که در اوایل تاریخ این گروه از سایر قارچ ها جدا شده اند. 
ها،  موکورومیست  در  است:  زیر  موارد  احتمالی شامل  پاسخ های   .2
زیگوسپورانژیوم محکم و با دیواره ضخیم می تواند در شرایط سخت 
تحت  است  مساعد  تولیدمثل  برای  محیط  که  زمانی  و  کند  مقاومت 
موکورومیست ها،  از  گروه  یک  در  گیرد.  قرار  میوز  و  کاریوگامی 
گلومرومیست ها، هیف ها مورفولوژی تخصصی دارند که قارچ ها را قادر 
تشکیل  را  گیاهی  ریشه های  با  آربوسکوالر  میکوریزاهای  تا  می سازد 
دهند. در آسکومیست ها، هاگ های غیرجنسی )کنیدی ها( اغلب به 

صورت زنجیره ای یا خوشه ای در نوک کنیدیوفورها تولید می شوند، 
جایی که به راحتی توسط باد پراکنده می شوند. آسکوکارپ های اغلب 
فنجانی شکل؛ آسک های تشکیل دهنده هاگ جنسی را در خود جای 
می دهند. در بازیدیومیست ها، بازیدیوکارپ از سطح وسیعی از بازیدیا 
حمایت می کند و از آن محافظت می کند که هاگ ها از آن پراکنده 

می شوند. 
تنوع  و  تعداد  آسکومیست،  یک  زندگی  در چرخه  تغییری  3. چنین 
را کاهش  رویداد جفت گیری  از یک  ژنتیکی آسکوسپورهای حاصل 
زیرا یک رویداد جفت  یابد  تعداد آسکوسپورها کاهش می  می دهد. 
ژنتیکی  تنوع  شود.  می  آسکوس  یک  تنها  تشکیل  به  منجر  گیری 
رویداد  یک  ها،  آسکومیست  در  زیرا  یابد  می  کاهش  نیز  آسکوسپور 
های  سلول  از  بسیاری  توسط  آسک  تشکیل  به  منجر  گیری  جفت 
دیکاریوتی مختلف می شود. در نتیجه، نوترکیبی ژنتیکی و میوز به 
یک  تنها  اگر  که   – می دهد  رخ  مختلف  زمان های  در  مستقل  طور 
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آسکوس تشکیل می شد، امکان پذیر نبود. همچنین این احتمال وجود 
دارد که اگر چنین آسکومیستی یک آسکوکارپ تشکیل دهد، شکل 
آسکوکارپ به طور قابل توجهی با شکل موجود در خویشاوندان نزدیک 

آن متفاوت خواهد بود.
برسی مفهوم 31.5

1. محیطی مناسب برای رشد، حفظ آب و مواد معدنی، محافظت در 
برابر نور شدید خورشید، و محافظت در برابر خورده شدن. توانایی آنها 
برای رشد سریع در یک محیط جدید مساعد، آنها را قادر می سازد تا 

از منابع محیط میزبان استفاده کنند.
 2. ممکن است نتایج متفاوتی رخ داده باشد. موجوداتی که در حال 
انجام  توانایی  است  ممکن  میدهند،  انجام  همزیتی  قارچ ها  با  حاضر 
وظایفی را که در حال حاضر توسط شرکای قارچی شان انجام می شود، 
با  مشابهی  های  همزیستی  است  ممکن  یا  باشند،  آورده  دست  به 
دیگر،  از طرف  باشند.  کرده  ایجاد  باکتری ها(  )مانند  موجودات  سایر 

ارگانیسم هایی که در حال حاضر با قارچ ها همزیست هستند ممکن 
این همزیستی ضعیف  بدون  در محیط کنونی خود  زندگی  در  است 
بود  ممکن  گیاهان  توسط  زمین  تسخیر  مثال،  برای  کنند.  عمل  تر 
دشوارتر باشد. و اگر گیاهان در نهایت زمین را بدون همزیست  های 
گیاهانی  بود  ممکن  طبیعی  انتخاب  میگرفتند،  پوشش  تحت  قارچی 
را که سیستم های ریشه ای بسیار تقسیم شده و گسترده تری تشکیل 

می دادند )تا حدی جایگزین میکوریزا( ترجیح می داد.

خالصه سواالت مفاهیم کلیدی :

از رشته های نازکی به نام  31.3 بدن یک قارچ چند سلولی معموالً 
هیف تشکیل شده است. این رشته ها یک توده در هم تنیده )میسلیوم( 
را تشکیل می دهند که به بستری که قارچ روی آن رشد کرده و تغذیه 
می کند نفوذ می کند. از آنجایی که رشته های جداگانه نازک هستند، 
نسبت سطح به حجم میسلیوم به حداکثر می رسد و جذب مواد مغذی 

را بسیار کارآمد می کند.
31.2

و  قارچ ها  که  می دهد  نشان  فیلوژنتیک  تحلیل های  و  تجزیه   31.3
حیوانات نسبت به سایر یوکاریوت های چند سلولی )مانند گیاهان یا 
جلبک های چند سلولی( به یکدیگر نزدیک تر هستند. این تحلیل ها 
همچنین نشان می دهند که قارچ ها بیشتر از حیوانات به آغازی های 
تک سلولی به نام نوکلئارید ها نزدیک هستند، در حالی که حیوانات 
به گروه دیگری از آغازی های تک سلولی، کوانو فالژالت ها، نزدیک 
تر هستند. در نتیجه ، این نتایج نشان میدهد که چند سلولی بودن 
در قارچ ها و حیوانات به طور مستقل، از اجداد تک سلولی مختلف 

تکامل یافته است.
31.4

تجزیه  را  مرده  موجودات  بدن  تجزیه کننده،  به عنوان  قارچ ها   31.5
می کنند و در نتیجه عناصر را بین محیط های زنده و غیرزنده بازیافت 
مواد  باکتریایی،  تجزیه کننده های  و  قارچ ها  فعالیت  بدون  می کنند. 
که  همانطور  زندگی  و  می مانند  باقی  آلی  مواد  در  ضروری  مغذی 
می دانیم متوقف می شود. به عنوان نمونه ای از نقش کلیدی خود به 
ایجاد می  میکوریزی  پیوندهای  گیاهان  با  ها  قارچ  عنوان همزیست، 

کنند. این ارتباطات رشد و بقای گیاهان را بهبود می بخشد، در نتیجه 
به طور غیرمستقیم بر بسیاری از گونه های دیگر )از جمله انسان( که 
به گیاهان وابسته هستند تأثیر می گذارد. قارچ ها به عنوان پاتوژن 
ها به گونه های دیگر آسیب می رسانند. در برخی موارد، پاتوژن های 
قارچی باعث کاهش جمعیت میزبان آنها در مناطق وسیع جغرافیایی 

شده اند، مانند مورد شاه بلوط آمریکایی.
خود را بیازمایید

1-ب              2-د                  3-الف               4-د

فصل 32

سواالت اشکاۀ: 
شکل 32.3  همانطور که در 1 و 2 توضیح داده شد، کوانو فالژالت 
از  ای هستند.  یقه  دارای سلول های  از حیوانات  ها و طیف وسیعی 
آغازی  یا  ها  قارچ  گیاهان،  در  هرگز  ای  یقه  های  سلول  که  آنجایی 
که  دهد  می  نشان  این  است،  نشده  مشاهده  کوانوفالژالت  غیر  های 
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کوانوفالژالت ها ممکن است از سایر یوکاریوت ها به جانوران نزدیک 
تر باشد. اگر کوانوفالژالت بیشتر از هر گروه دیگر از یوکاریوت ها با 
حیوانات خویشاوند است، کوانوفالژالت ها و حیوانات باید دارای ویژگی 
های اشتقاقی باشند که در یوکاریوت های دیگر یافت نمی شوند. داده 
های شرح داده شده در 3 با این پیش بینی سازگار است. شکل 31.8 
)1( هر برش فرضی از طریق محور مرکزی یک حیوان شعاعی بدن آن 
را به تصاویر آینه ای تقسیم می کند. در نتیجه حیوان شعاعی هیچ 

سمت جلو و عقب و هیچ سمت چپ و راستی ندارد.
.2

 شکل 32.11 شانه داران در درخت کالد خواهری است
برسی مفهوم 32.1

1. در اکثر حیوانات، زیگوت دچار تقسیم می شود که منجر به تشکیل 
به  جنین  انتهای  یک  گاستروالسیون،  در  شود. سپس،  می  بالستول 
سمت داخل چین می خورد و الیه هایی از بافت جنینی تولید می کند. 
با تمایز سلول های این الیه ها، انواع مختلفی از اشکال حیوانی تولید 

توسط  حیوانات  رشد  حیوانی،  های  شکل  تنوع  علیرغم  شود.  می 
ها  گونه  از  وسیعی  طیف  در   Hox های  ژن  از  مشابه  ای  مجموعه 

کنترل می شود.
 2. گیاه خیالی به بافت هایی متشکل از سلول هایی نیاز دارد که مشابه 
بافت  هستند:  حیوانات  در  موجود  عصبی  و  ماهیچه ای  سلول های 
»عضالنی« برای گیاه برای تعقیب طعمه و بافت »عصبی« برای گیاه 
الزم است تا هنگام تعقیب طعمه حرکات خود را هماهنگ کند. برای 
باید آنزیم هایی را در یک یا چند  هضم طعمه های گرفته شده، گیاه 
باشد،  اصالح شده  برگ های  می تواند  )که  کند  ترشح  گوارشی  حفره 
مانند تله مگس زهره( یا آنزیم هایی را در خارج از بدنش ترشح کند و 
با جذب تغذیه کند. برای استخراج مواد مغذی از خاک - با این حال 
قادر به تعقیب طعمه - گیاه به چیزی غیر از ریشه های ثابت نیاز دارد، 
شاید "ریشه های" جمع شونده یا راهی برای بلعیدن خاک. برای انجام 
فتوسنتز، گیاه به کلروپالست نیاز دارد. به طور کلی، چنین گیاه خیالی 

بسیار شبیه به حیوانی است که دارای کلروپالست و ریشه های جمع 
شونده است.

برسی مفهوم 32.2
   c.b.a.d..1

2. قسمت قرمز رنگ درخت نشان دهنده اجداد جانورانی است که بین 
تا 770 میلیون سال پیش زندگی می کردند.  1 میلیارد سال پیش 
آنها  ها،  قارچ  تا  نزدیک هستند  به جانوران  بیشتر  اجداد  این  اگرچه 
را به عنوان جانور طبقه بندی نمی کنند. یکی از نمونه های اجدادی 
داده می شود، جدیدترین  نشان  این درخت  رنگ  قرمز  با قسمت  که 
مشترک  جانوران  و  ها  کوانوفالژالت  میان  که  است  مشترکی  جد 
یک  )یا  جانور  یک  مشترک  جد  آن  ببینید(.  را   32.3 )شکل  است 

کوانوفالژالت( نبود، بلکه جد مستقیم جانوران بود.
 3. در توارث همراه اصالح، یک موجود زنده با اجداد خود )به دلیل 
اصل و نسب مشترک آنها( دارای ویژگی های مشترک است، در عین 

زمان  در طول  موجودات  )زیرا  است  متفاوت  نیز  اجداد خود  با  حال 
با اجدادشان پیدا میکنند(. به  با اطراف خود؛ تفاوت هایی  با تطبیق 
عنوان مثال، تکامل پروتئین های کادهرین جانوری را در نظر بگیرید، 
که گامی کلیدی در پیدایش حیوانات چند سلولی است. این پروتئین ها 
هر دو جنبه از توارث با اصالح را نشان می دهند: پروتئین های کادهرین 
جانوری در بسیاری از حوزه های پروتئینی با پروتئین کادهرین مانندی 
که در اجداد کوانوفالژالتشان یافت می شود اشتراک دارند، با این حال 
آنها یک دامنه منحصر به فرد "CCD" دارند که در کوانوفالژالت ها 

یافت نمی شود.
برسی مفهوم 32.3

1. حلزون دارای الگوی تقسیم مارپیچی و مشخص است. انسان دارای 
با  نامشخص است. در یک حلزون، حفره سلومیک  و  تقسیم شعاعی 
شکافتن توده های مزودرم تشکیل می شود. در انسان، سلوم از چین 
های آرکنترون تشکیل می شود. در یک حلزون، دهان از بالستوپور 

تشکیل می شود. در انسان، مقعد از بالستوپور ایجاد می شود
. 2. حیواناتی که فاقد حفره بدن هستند تمایل دارند بدنی باریک و 
صاف داشته باشند. چنین حیواناتی به سیستم انتقال مواد داخلی نیاز 
مواد  تبادل  دارند،  تنها چند سلول ضخامت  بدن هایی که  با  ندارند: 
مغذی، گازها و مواد زائد می تواند در سراسر سطح بدن اتفاق بیفتد. 
3. بیشتر تریپلوبالست ها دو دهانه به دستگاه گوارش خود دارند، یک 
دهان و یک مقعد. به این ترتیب، بدن آنها ساختاری مشابه ساختار 
دونات دارد: دستگاه گوارش )سوراخ دونات( از دهان به مقعد می رود 
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و توسط بافت های مختلف احاطه شده است )قسمت جامد دونات(. 
 32.10c تشبیه به دونات در مراحل اولیه رشد آشکارتر است )شکل

را ببینید(.
برسی مفهوم 32.4

1. کیسه تنان دارای بافت هستند، در حالی که اسفنج ها بافت ندارند. 
تقارن بدنی هستند،  تنان دارای  همچنین بر خالف اسفنج ها، کیسه 
اگرچه شعاعی است و مانند سایر فایلوم های جانوری دو طرفه نیست.

 .2

بر اساس این فرضیه که شانه داران متازوئن های پایه هستند، اسفنج 
ها )که فاقد بافت هستند( در یک کالد قرار می گیرند که سایر اعضای 
آن همگی دارای بافت هستند. در نتیجه، گروهی متشکل از حیوانات 

دارای بافت، کالد تشکیل نمی دهند. 3. فیلوژنی در شکل 32.11 نشان 
می دهد که نرم تنان اعضای Lophotrochozoa، یکی از سه گروه 
 )Ecdysozoa و   Deuterostomia )دیگری  ها  طرفی  دو  اصلی 
هستند. همانطور که در شکل 25.11مشاهده می شود، سابقه فسیلی 
نشان می دهد که نرم تنان ده ها میلیون سال قبل از انفجار کامبرین 
کالد  کامبرین،  انفجار  از  قبل  مدت ها  بنابراین،  اند.  داشته  وجود 
از دودمان تکاملی  Lophotrochozoa شکل گرفته بود و مستقل 
منتهی به Deuterostomia و Ecdysozoa در حال تکامل بود. 
نتیجه  توانیم  می  همچنین  ما   ،32.11 شکل  در  فیلوژنی  اساس  بر 
 Ecdysozoa و   Deuterostomia به  منتهی  دودمان  که  بگیریم 
قبل از انفجار کامبرین مستقل از یکدیگر بودند. از آنجایی که دودمان 
منتهی به سه دسته اصلی دوطرفی ها قبل از انفجار کامبرین مستقل 
از یکدیگر تکامل می یابند، آن انفجار را می توان شامل سه »انفجار« 

دانست، نه یک انفجار.

خالصه سواالت مفاهیم کلیدی :

می  را  خود  غذای  و  هستند  هتروتروف  که  جانوران  بر خالف   32.1
هستند  هایی  هتروتروف  ها  قارچ  و  هستند  اتوتروف  گیاهان  بلعند، 
که روی غذا رشد می کنند و با جذب تغذیه می کنند. حیوانات فاقد 
دیواره سلولی هستند که هم در گیاهان و هم در قارچ ها یافت می 
شود. حیوانات همچنین دارای بافت عضالنی و بافت عصبی هستند که 
نه در گیاهان و نه در قارچ ها یافت نمی شوند. عالوه بر این، اسپرم و 
سلول های تخمک حیوانات بر خالف آنچه در گیاهان و قارچ ها اتفاق 
با  تخمک  و  اسپرم  مانند  مثلی  تولید  سلول های  که  )جایی  می افتد 
در  می شوند.  تولید  میوز  تقسیم  با  می شوند(  تولید  میتوزی  تقسیم 
نهایت، حیوانات رشد فرم بدن را با ژن های Hox تنظیم می کنند، 
گروهی منحصر به فرد از ژن ها که در گیاهان و قارچ ها یافت نمی 

شوند.
 32.2 فرضیه های فعلی در مورد علت انفجار کامبرین شامل روابط 
انعطاف  افزایش  اتمسفر و  افزایش اکسیژن  جدید شکارچی و طعمه، 
پذیری تکاملی ناشی از ایجاد ژن های Hox و سایر تغییرات ژنتیکی 

است.
 32.3 طرح های بدن راهی مفید برای مقایسه ویژگی های کلیدی 
فیلوژنتیک  تحلیل  و  تجزیه  حال،  این  با  کند.  می  فراهم  موجودات 
نشان می دهد که طرح های بدن مشابه به طور مستقل در گروه های 
مختلف ارگانیسم ها بوجود آمده است. به این ترتیب، طرح های بدنی 
مشابه ممکن است با تکامل همگرا به وجود آمده باشند و از این رو 

ممکن است در مورد روابط تکاملی آموزنده نباشند. 
32.5  فهرست شده به ترتیب از بیشترین تا کم شامل ترین کالد، انسان 
 Metazoa، Eumetazoa، Bilateria، Deuterosto به  متعلق 

mia، و Chordata است.

خود را بیازمایید
1-الف                2-د                3-ج                  4-ج

فصل 33

سواالت اشکال:
شکل 33.7 اوبلیا یک جانور است و چرخه زندگی اش در واقع بسیار 
شبیه به چرخه زندگی فراگیر در جانوران است )عکس 13.6 ای(. در 
اوبلیا، هم پولیپ و هم مدوزا موجوداتی دیپلوئید می باشند. مشابه دیگر 
جانوران، در اوبلیا تنها گامت های تک سلولی هاپلوئید هستند. برخالف 
اوبلیا، گیاهان و بعضی جلبک ها )عکس 13.6بی( دارای نسلی پرسلولی 
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هاپلوئید و نسلی پرسلولی دیپلوئید هستند. اوبلیا هم چنین با قارچ ها 
دیپلوئید  بخش  آنها  در  13.6 سی(.  )عکس  است  متفاوت  آغازیان  و 

موجودات تک سلولی می باشد.
افزایش  )پهن شدن:  مثال های ممکن شامل جسم گلژی  شکل 33.8 
میتوکندری  کریستای   ، پروتئین ها(  انتقال  و  دریافت  برای  سطح 
سیستم   ، سلولی(  تنفس  برای  قابل استفاده  سطح  افزایش  )تاشدن: 
قلبی تنفسی )شاخه شاخه شدن: افزایش سطح برای تبادالت مواد در 

بافت ها(، و موهای ریشه )انشعابات: افزایش سطح برای جذب(
شکل 33.10 افزودن کود به مخزن آب احتماالً فراوانی جلبک ها را 
افزایش می دهد و این به نوبه خود، به احتمال زیاد فراوانی حلزون 
افزایش می دهد. اگر آب همچنین  ها )که جلبک ها را می خورند( 
آلوده به مدفوع انسان یا ادرار آلوده باشند، افزایش در تعداد حلزون 
)که  شود  می  خون  کپلک های  فراوانی  افزایش  به  منجر  احتماالً  ها 
نیازمند به حلزون به عنوان میزبان حدواسط هستند(. در نتیجه، وقوع 

شیستوزومی ممکن است افزایش یابد.
شکل 33.21  انقراض دوکفه ای های آب شیرین ممکن است منجر به 
افزایش فراوانی آغازی ها و باکتری های فتوسنتزی بشود. چون اینها 
موجودات در پایه شبکه های غذایی آبزیان قرار دارند، افزایش فراوانی 
آنها ممکن است اثرات عمده ای بر جوامع آبزی  )از جمله افزایش و 

کاهش فراوانی دیگر گونه ها داشته باشد( 
 abd-A Hox و Ubx شکل 33.29 چنین نتیجه ای با منشا ژن های
که نقش عمده ای در تکامل افزایش تنوع بخش بدن در بندپایان دارند، 

سازگار خواهد بود. با این حال، توجه داشته باشید که چنین نتیجه 
ای صرفا نشان می دهد که وجود ژن های Ubx و abd-A Hox با 
افزایش تنوع بخش بدن در بندپایان مرتبط است. با این حال، مدرکی 
مستحکم مبنی بر اینکه منشا ژن های Ubx و abd-A باعث افزایش 

تنوع بخش های بدن بندپا شده را فراهم نمیکند. 
شکل 33.35 شما باید دور شاخه ای که شامل حشرات، گوش پایان 
سایر سخت پوستان، همراه با نقطه انشعابی که نشان دهنده آخرین 

جد مشترک آنها است، حلقه بزنید.
بررسی مفهوم 33.1

که  کشند،  می  خود  یقه  طریق  از  را  آب  کوآنوسیت  های  تاژک   .1
ذرات غذا را به دام می اندازد. ذرات غذا توسط کوآنوسیت یا توسط 

آمیبوسیت ها با فاگوسیتوز جذب و در ادامه هضم می شوند.
2. سلول های یقه اسفنج ها شباهت قابل توجهی به سلول کوآنوفالژه 
گروه  و  مشترکحیوانات  جد  آخرین  که  دهد  می  نشان  این  دارند. 

این  با  باشد.  کوآنوفالژه  یک  شبیه  است  ممکن  آنها  آغازی  خواهری 
وجود، مزومیستوزوئن ها هنوز هم می توانند گروه خواهری جانوران 
مزومیستوزوئن ها  در  یقه  سلول های  فقدان  باشد،  چنین  باشند.اگر 
تکامل  ای  گونه  به  آنها  ساختار  زمان  گذشت  با  که  دهد  می  نشان 
یافته است که باعث می شود دیگر شبیه یک سلول کوآنوفالژه نباشند. 
همچنین ممکن است که کوآنوفالژه ها و اسفنج ها در نتیجه تکامل 

همگرا، سلول های یقه مشابهی داشته باشند.
بررسی مفهومی 33.2

1. پولیپ و مدوزا هر دو از یک اپیدرم بیرونی و یک گاسترودرم داخلی 
که توسط یک الیه ژالتینی به نام مزوگلیا جدا شده اند، تشکیل شده 
است. پولیپ شکلی استوانه ای است که از طریق انتهای تحتانی خود 
به سطح می چسبد. مدوزا یک شکل صاف و دهان به پایین است که 

آزادانه در آب حرکت می کند.
با فلش صورتی  2. هر دو  پولیپ و مدوزا تغذیه کننده، همانطور که 

در نمودار نشان داده شده است، دیپلوئید هستند. مرحله مدوزا گامت 
های هاپلوئید تولید می کند.

3. تکامل هدف گرا نیست. از این رو، این استدالل درست نیست که 
میلیون   560 طول  در  آنها  شکل  که  اینکه  دلیل  این  به  نایدرین ها 
گذشته به نسبت کم تغییر کرده است، بسیار تکامل یافته نیستند.در 
عوض، واقعیت این است که نایدرین ها برای صدها میلیون سال باقی 

مانده اند، نشان می دهد که طرح بدن نایدرین ها بسیار موفق است.
بررسی مفهوم 33.3

جذب  خود  محیط  از  را  غذایی  مواد  توانند  می  نواری  های  کرم   .1
کرده و آمونیاک را از طریق سطح بدن در محیط خود آزاد کنند. این 
آزادسازی به دلیل آن است که بدن آنها بسیار صاف است و این صاف 

بودن تا حدودی مرتبط به فقدان حفره بدن است. 
2. لوله داخلی مجرای گوارشی است که طول بدن را طی می کند. لوله 

بیرونی دیواره بدن است. دو لوله توسط سلوم از هم جدا می شوند.
3. همه نرم تنان یک پا را از جد مشترک خود به ارث برده اند، با این 
حال، در گروه های مختلف نرم تنان، ساختار پا در طول زمان توسط 
به  که  است  سر  گاستروپودها  در  است.  یافته  تغییر  طبیعی  انتخاب 
عنوان نگهدارنده یا برای حرکت آهسته روی سطح استفاده می شود.

در سرپایان پا به بخشی از شاخک ها و به یک سیفون جریانی تغییر 
یافته است. که آب از طریق آن رانده می شود )در نتیجه، منجر به 

حرکت جانور در جهت مخالف خروج آب از سیفون میشود(.
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بررسی مفهوم 33.4
را  دو  آنلیدها هر  و سلوم هستند.  بدن  فاقد بخش های  نماتودها   .1

دارند.
است،  یافته  تکامل  اقیانوس  در  قباًل  که  بندپایان،  بیرونی  اسکلت   .2
در  خود  بدن  از  حمایت  و  آب  حفظ  برای  را  زمین  روی  گونه های 
در  سریع  پراکندگی  برای  را  حشرات  بال   میکند.  حمایت  خشکی 
زیستگاه های جدید و یافتن غذا و جفت یاری میکند. سیستم تراکه ای 
علی رغم وجود وجود یک اسکلت بیرونی امکان تبادل گاز کارآمد را 

فراهم می کند.
3. بله. بر اساس فرضیه سنتی، ما انتظار کنترل شدن قطعه بندی بدن 
توسط ژن های Hox مشابه در حلزون ها و بندپایان  را داریم. با این 
باشند،  اکدیسوزوآ  در  بندپایان  و  لوفوتروکوزوآ  در  آنلیدها  اگر  حال، 
)همانطور که شواهد فعلی نشان می دهد(، تقسیم بندی بدن ممکن 
است به طور مستقل تکامل یافته باشد. در چنین حالتی، ممکن است 

توسعه  ژن ها  آن  که  باشیم  داشته  را  متفاوتی   Hox ژن های  انتظار 
بخش بندی بدن را در این دو کالد کنترل می کنند.

بررسی مفهومی 33.5
1. هر پای لوله از یک آمپول و یک پا تشکیل شده است. وقتی آمپول 
را فشار می دهد، آب را به داخل پا وارد می کند که باعث انبساط آن 
می شود و باعث میشود با بستر تماس بگیرید. سپس مواد چسبنده از 

پایه پا ترشح می شود، در نتیجه پا را به سطح متصل می کند.
2. هر دو حشره ها و نماتودها اعضای اکدیسوزوآ هستند، یکی از سه 

کالد اصلی دوسوئیان هستند. بنابراین، ویژگی مشترک مگس سرکه و 
Caenorhabditis ممکن است درباره سایر اعضای کالد آنها مفید 
عوض، شکل  در  دوتروستوم.  اعضای  دیگر  برای  لزوما  نه  اما   - باشد 
پوستان  فی مابین سخت  بی مهره  گونه های  نشان می دهد که   33.2
یا مهره داران ممکن است مدلی مناسب تر برای موجودی باشد که از 
آن می توان درباره تفاوت های انسان و سایر مهره داران استنباط کرد.

3. خارپوستان شامل گونه هایی با طیف وسیعی از فرم های بدن است. 
با این حال، حتی خارپوستان که بسیار متفاوت از یکدیگر به نظر می 
رسند، مانند ستاره های دریایی و خیارهای دریایی دارای ویژگی های 
منحصر به فرد دسته خود هستند، از جمله سیستمی عروقی مبتنی 
بر آب و پای لوله ای. تفاوت بین گونه های خارپوستان تنوع زندگی 
را نشان می دهد، در حالی که ویژگی های مشترک آنها نشان دهنده 
توان  را می  آنها  و محیط  بین موجودات  تطابق  است.  وحدت حیات 
مانند شکم منعطف ستارگان دریایی  از خارپوستان  در ویژگی هایی 

و  یاری میدهد(  از دهانشان  بزرگتر  برای هضم طعمه هایی  آنها  )به 
ساختاری پیچیده، فک مانند که خارپشت های دریایی برای خوردن 

جلبک دریایی از آن استفاده می کنند.

خالصه سواالت مفاهیم کلیدی :
33.1 بدنه اسفنج از دو الیه سلول تشکیل شده است که هر دوتماس با 
آب هستند. در نتیجه آن مواد به داخل و خارج سلول های بدن منتشر 
میشود و همگام با آن تبادل گاز و دفع مواد روی میدهد.کوآنوسیت 
ها و آمیبوسیت ها ذرات غذا را از آب اطراف می بلعند. کوآنوسیت ها 
همچنین ذرات غذا را بر روی آمیبوسیت ها رها می کند که سپس 
آمیبوسیت ها ذرات غذا را هضم می کنند و در ادامه مواد مغذی را به 

سلول های دیگر می رساند.
33.2 طرح بدن نایدرین ها شامل یک کیسه با بخش گوارش مرکزی، 
به عنوان  این محفظه هم  حفره گوارشی و مخرج است.دهانه منفرد 
این  در  اصلی  تغییر  کند.دو  می  عمل  مخرج  عنوان  به  هم  و  دهان 

طرح بدن، پولیپ های ثابت )که باعث چسبیدن سطحی از بدن که 
متحرک  مدوزای  و  میشود.(  است  دهان/مقعد  مشترک  حفره  مقابل 
)که آزادانه در آب حرکت می کنند و شبیه نسخه ای صاف و دهان به 

پایین پولیپ ها هستند(.
33.3 خیر. گروهی از لوفوتروکوزوآ دارای تاجی از شاخک های مژک 
دار هستند که در تغذیه عمل می کنند )به نام لوفوفور(،در حالی که 
دیگران یک مرحله رشد مشخص به نام الرو تروکوفور را پشت سر می 
را  مراحلی  از چنین  لوفوتروکوزوآ هیچ کدام  از  گذارند.بسیاری دیگر 

ندارنددر نتیجه، کالد در درجه اول با شباهت های DNA - و نه با 
شباهت های ظاهری - تعریف می شود.

33.4 بسیاری از گونه های نماتود در خاک و در رسوبات انتهای آب ها 
هستند. این گونه های آزادزی نقش مهمی را در تجزیه و چرخه مواد 
مغذی بازی میکند.نماتودهای دیگر انگل هستند، از جمله بسیاری از 
)از  به حیوانات  آنها که  از  به ریشه گیاهان و گروهی  گونه هایی که 
جنبه  تمام  در  عمیقی  اثرات  کنند.بندپایان  می  حمله  انسان(  جمله 
های اکولوژی دارند.در محیط های آبی سخت پوستان نقش کلیدی 
و  الشخورها  ها،  جلبک  از  تغذیه کنندگان  عنوان  کنند.به  می  ایفا 
شکارچیان و برخی گونه ها مانند کریل، از منابع مهم غذا برای نهنگ 
ها و سایر مهره داران هستند. در خشکی، ویژگی های جهان طبیعی 
که تحت تاثیر حشرات و دیگر بندپایان قرار نمیگیرد نادر است.بیش از 
1 میلیون گونه از حشرات، که بسیاری از آنها دارای تاثیری اکولوژیک 
و  ها  کننده  تجزیه  ها،  انگل  شکارچیان،  گیاهخواران،  روی  عظیمی 
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برای  غذا  اصلی  منابع  از  همچنین  هستند.حشرات  بیماری ها  ناقلین 
بسیاری از موجودات من جمله انسان در برخی مناطق جهان هستند

33.5 خارپوستان و مهره داران هر دو عضو دهان دومیان هستند، یکی 
از سه کالس اصلی دوسوئیان.به این ترتیب، مهره داران )از جمله انسان 
ها( نسبت به دیگر شاخه هایی از جانوران که در این فصل مورد بحث 
قرار گرفته اند، به خارپوستان نزدیکتر هستند.با این وجود، برای بیش 
از 500 میلیون سال خارپوستان و مهره داران به طور مستقلی تکامل 
مهره داران  و  خارپوستان  نزدیک  رابطه  با  منافاتی  گفته  یافته اند.این 
ندارد، اما این را به ما میرساند که "نزدیک" یک اصطالح نسبی است 
دیگر  به  نسبت  مذکور  شاخه  دو  این  از  یک  هر  دهد  می  نشان  که 

شاخه های دهان دومیان به یکدیگر نزدیکتر هستند.

تست های جهت تفهیم:
1-الف               ب-ج           3-ب                 4-ج                5-ج               

6-د
فصل 34

سواالت اشکال:
شکل 34.2: 

درختی که دوباره ترسیم شده است پستانداران )از جمله انسان( را به 
صورت تو در تو در نزدیکی وسط درخت تکاملی مهره داران نشان می 
دهد. نمایش درخت مهره داران به صورت این ترتیب یک تصویر بصری 
از این واقعیت ارائه میدهد که تاریخچه تکاملی مهره داران شامل یک 

سری مراحل »منتهی به« انسان نبوده است.
 شکل 34.6 : الگوهای موجود در این شکل ها نشان می دهد که ژن 
های خاص Hox و همچنین ترتیب بیان آن ها، در طول تکامل بسیار 

مورد استفاده قرار گرفته اند.
 شکل Tiktaalik : 34.20 یک ماهی باله گوشتی بود ماهی هایی 
که هم وجهه ماهی داشتند و هم وجهه چهارپایان. Tiktaalik مثل 
داروین  مفهوم  در  آبشش داشت. همانطور که  و  ها  فلس  باله،  ماهی 
از  تباِر با تغییر توضیح داده شده است، چنین صفات های مشترک 
تبار  مورد،  این  در   - گونه  داد.  نسبت  جانوران  اجداد  از  میتوان  را 
Tiktaalik از اجداد ماهی است. Tiktaalik نیز دارای ویژگی هایی 

بر خالف ماهی، اما مانند چهارپایان بود، از جمله جمجمه صاف،گردن، 
مجموعه ای کامل از دنده ها و ساختار اسکلتی باله آن. این صفات ها 
قسمت دوم وراثت را با اصالح نشان میدهد و نشان میدهد که چگونه 

ویژگی ها در طول زمان تغییر یافته بودند.
می  ما  پیش.  سال  میلیون   340  -  350 بین  زمانی   :  34.21 شکل 
مشترک  جد  آخرین  از  باید  چوندوزیستان  بفهمیم  را  این  توانیم 
دوزیستان و آمنیوت منشاء گرفته باشند. )و آن جد نشان داده شده 

که 350 میلیون سال زندگی کرده است(، اما نه دیرتر از اولین فسیل 
های شناخته شده دوزیستان )در شکل 340 ملیون سال پیش نشان 

داده شده است(.
به  دایناسورها  همه  مشترک  اجداد  از  پتروسورها   :  34.25 شکل 
وجود نیامده اند. از این رو، پتروسارها دایناسور نیستند. با این حال، 
یک  نتیجه،  در  هستند.  دایناسورها  مشترک  جد  نوادگان  پرندگان 
کالد مونوفیلتیک از دایناسورها باید شامل پرندگان باشد. از این نظر، 

پرندگان دایناسور هستند.

هوازی  فرآیندهای  مانند  کاتابولیک،  مسیر  یک  در   :  34.37 شکل 
با یک ترکیب آلی  به عنوان یک محصول جانبی  تنفس سلولی، آب 
کانگورو  اکسیژن. موش  با  گلوکز  مخلوط شدن  مانند  آزاد می شود؛ 
)kangaroo rat( می تواند آب را حفظ کرده و استفاده کند و نیاز 

آن به نوشیدن آب کاهش می یابد.
که  می دهد  رخ  زمانی  مذکور  فرآیند  کلی،  طور  به   :  34.38 شکل 
ساختاری که یک عملکرد داشت، عملکرد متفاوتی از طریق یک سری 
مراحل میانی پیدا می کند. هر یک از این مراحل میانی به طور معمول 
در ارگانیسمی که در آن یافت می شود عملکردی دارد. ادغام استخوان 
های مفصلی و چهارگانه در گوش پستانداران فرآیند مذکور را نشان 
میدهد؛ زیرا این استخوان ها در ابتدا به عنوان بخشی از فک تکامل 
یافته اند، جایی که در آن قرار دارند به عنوان لوالی فک عمل میکرد، 
یعنی  شدند،  انتخاب  دیگری  عملکرد  برای  آنها  زمان  گذشت  با  اما 

انتقال صدا.
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این فیلوژنی نشان داده شده است ،  : همانطور که در  شکل 34.44 
شامپانزه ها و انسان ها نشان داده شده در نوک شاخه های جداگانه 
از تکامل هستند. به این ترتیب، دودمان انسان و شامپانزه پس از جدا 
شدن از جد مشترک خود به طور مستقل تکامل یافته اند - رویدادی 
که حدود 8 میلیون سال پیش رخ داده است. از این رو این که بگوییم 
برای  است.  نادرست  یافته  تکامل  برعکس(  )یا  ها  شامپانزه  از  انسان 
مثال، اگر انسان ها از شامپانزه ها آمده بودند، اجداد انسان در دودمان 
شامپانزه النه سازی می شد، همان طور که پرندگان در کالد خزندگان 

النه می کردند )شکل 34.25 را ببینید(.
بررسی مفهوم 34.1:

1. چهار مورد شامل : نوتوکورد ، طناب عصبی توخالی پشتی؛ شکاف 
حلق یا )clefts( ؛ و یک دم پشت مقعدی ماهیچه ای.

به  نوتوکورد  دارد.  وجود  جنین  در  فقط  این صفات  ها  انسان  در   .2
و  پشتی  عصبی  طناب  می شود.  تبدیل  سینه  مهره های  بین  دیسک 

توخالی در مغز و نخاع رشد می کند. شکاف های حلق به ساختارهای 
مختلف بالغ تبدیل می شوند و دم تقریباً به طور کامل از دست رفته 

می باشد.
 3. شما انتظار دارید که گروه مهره داران ماهیان باله شعاعی، ماهیان 
باله گوشتی، ماهیان شش دار ، دوزیستان، خزندگان و پستانداران برای 
داشتن ریه یا مشتقات ریه همه این گروه ها از سمت راست )بعد از 
دریچه تکامل یافته( سرچشمه گیرند. عالمتی که نمایانگر ظاهر این 

صفات مشتق شده در اصل و نسب آنهاست.

بررسی مفهوم 34.2:
1. لمپرهای انگلی دارای دهان گرد و خش دار هستند که از آن برای 
به  فقط  انگلی  غیر  المپرهای  کنند.  می  استفاده  ماهی  به  چسبیدن 
عنوان الرو تغذیه میکنند. این الروها شبیه نیزه و مانند آنها هستند؛ 
آنها فیدرهای تعلیقی هستند. کنودونت ها دارای دو دسته از عناصر 
دندانی معدنی بودند که ممکن است برای برش زدن طعمه و برش آن 

به قطعات کوچکتر استفاده شده باشد.
2. چنین یافته ای نشان می دهد که ارگانیسم های اولیه با سر توسط 
قرار  توجه  مورد  تکاملی  مختلف  دودمان  در چندین  انتخاب طبیعی 
گرفته اند. با این حال، در حالی که منطقی می توان استدالل کرد که 

داشتن سر مفید بود، فسیل ها به تنهایی نمی توانند اثبات کنند.
 3. در مهره داران بدون آرواره زرهی، استخوان به عنوان زره خارجی 
عمل می کرد که ممکن است در برابر شکارچیان محافظت کند. برخی 
از گونه ها نیز دارای قطعات دهانی معدنی  شده بودند که می توانست 

از آن برای شکار یا جمع آوری استفاده کند.
بررسی مفهومی 34.3:

از ژن های  1. هر دو گناتوستوم هستند و آرواره دارند، چهار دسته 
Hox بزرگ شده اند، پیش مغزها و سیستم های خط جانبی. اسکلت 
کوسه عمدتاً از غضروف تشکیل شده است در حالی که tuna دارای 
اسکلت استخوانی است. کوسه ها همچنین دارای یک دریچه مارپیچ 
هستند. تونا یک اپرکولوم و مثانه شنا، و به انعطاف پذیری پرتوها که 

از باله های آنها حمایت می کند.
2. گناتوستوم های آبزی دارای آرواره ها )انطباق برای تغذیه(، باله های 
جفتی و یک دم )سازگاری برای شنا( هستند. گناتوستوم های آبزی 
و  کارآمد  شنای  برای  که  ساده  بدنه ای  دارای  معمول  طور  به  نیز 
در  روغن  ذخیره سازی  )مانند  دیگر  های  مکانیسم  یا  شنا  مثانه های 

کوسه ها(  برای شناوری.

4. بله، ممکن است این اتفاق بیفتد. زائده های جفتی از گناتوس های 

باله های گوشتی می توانند به عنوان نقطه شروعی برای  آبزی به جز 
تکامل اندام ها باشد.تصرف خشکی توسط گناتوستوم های آبزی پس از 
باله گوشتیان  و  تسهیل ریه ها، که امکان تنفس هوا را ممکن می سازد.

بررسی مفهومی 34.4: 
پیش  سال  میلیون  در حدود 365  چهارپایان  که  می شود  تصور   .1
اندام  به  لوب  های  باله  از  برخی  های  باله  که  زمانی  از  شدن،  اغاز 
چهارپایان تکامل یافتند. عالوه بر آنها چهار دست و پا با انگشت - یک 
نامگذاری شده است -  برای آن  صفت مشتق شده کلیدی که گروه 
دیگرصفات چهارپایان شامل گردن )متشکل از مهره هایی است که از 
هم جدا می شوند سر از بقیه بدن( و یک کمربند لگنی که به استخوان 

پشت جوش خورده است.
2. برخی از گونه های کاماًل آبزی پدومورف هستند و ویژگی های الرو 
برای زندگی در آب در بزرگسالی حفظ می کنند. گونه هایی که  را 
در محیط های خشک زندگی می کنند ممکن است با پنهان شدن یا 
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زندگی در زیر برگ های مرطوب از کم آبی جلوگیری کنند و از تخم 
های خود با النه های فوم، زنده زایی، و سازگاری های دیگر محافظت 

می کنند.
3. بسیاری از دوزیستان بخشی از چرخه زندگی آنها در محیط های 
آبی و بخشی در خشکی است. بنابراین، آنها ممکن است در معرض 
طیف وسیعی از مشکالت زیست محیطی از جمله آب و هوا قرار گیرند.

از بین رفتن یا تخریب زیستگاه های آبی ویا خشکی. که  آلودگی و 
محافظت  و  دارند  نفوذپذیری  بسیار  پوست  دوزیستان  این،  بر  عالوه 
آنها  تخم های  و  می کنند  ایجاد  خارجی  شرایط  برابر  در  کمی  نسبتاً 

محافظی ندارند.
بررسی مفهومی 34.5:

اجازه  به جنین  و  کند  محافظت می  از جنین  آمنیوتیک  تخمک   .1
توسعه در خشکی را می دهد، از بین بردن نیاز به یک محیط آبی برای 
تولید مثل. سازگاری کلیدی دیگر تهویه قفسه سینه است که راندمان 

ورودی هوا بهبود می یابد و ممکن است به آمنیوت های اولیه تنفس 
از طریق پوست اجازه بخشیده باشد. در نهایت، تنفس از طریق پوست 
نه ؛ بلکه پوست نسبتاً غیرقابل نفوذی که در نتیجه اب حفظ می کند 

به انها اجازه ی تکامل بر روی زمین را داد.
2. بله. اگرچه مارها فاقد اندام هستند، اما از نسل مارمولک ها به وجود 
آمده اند. برخی از مارها استخوان های لگن و ساق پا را حفظ می کنند 
که شاهدی از این موضوع ارائه می کند که نسب آنها از اجدادی با پا 

است.

 3. پرندگان دارای تغییرات کاهش وزن هستند، از جمله فقدان دندان، 
مثانه و تخمدان دوم. در زنان بال ها و پرها سازگاری هایی هستند که 
پرواز را تسهیل می کنند. سیستم های تنفسی و گردش خون کارآمد 

که متابولیک باال را پشتیبانی می کند
4. الف( سیناپسیدها، ب( تواتاراها، ج( الک پشت ها

بررسی مفهومی 34.6:
1. مونوترم ها تخم می گذارند. کیسه داران Marsupials(( بچه های 
زنده بسیار کوچکی را به دنیا می آورند که  به نوک پستان در کیسه 
مادر می چسبند ، جایی که رشد آنها کامل می شود. اتریایی ها بچه 

های زنده رشد یافته تری به دنیا میاورند.
 2. دست ها و پاهای مناسب برای گرفتن، ناخن های صاف، مغز بزرگ، 
چشم های رو به جلو . روی صورت صاف، مراقبت از والدین و شست پا 

و انگشت شست با قابلیت حرکت
طیف  در  تا  می سازد  قادر  را  آنها  و  هستند  گرمازا  پستانداران   .3  

گسترده ای از زیستگاه ها زندگی کنند. شیر مجموعه متعادلی از مواد 
از چربی زیر  برای کودکان فراهم می کند و مو و الیه ای  را  مغذی 
پوست به پستانداران کمک می کند تا گرما را حفظ کنند. پستانداران 
دندان های تمایز یافته دارند که آنها را قادر می سازد تا انواع مختلفی 
از غذا را بخورند. پستانداران همچنین دارای مغز نسبتاً بزرگی هستند 
و بسیاری از گونه ها یادگیرندگان توانمندی هستند. پس از انقراض 
پایان دوره کرتاسه، عدم وجود دایناسورهای بزرگ  دسته جمعی در 
زمینی؛ ممکن است بسیاری از اقلیم های اکولوژی  جدید را به روی 
پستانداران باز کرده باشند و احتمال سازگار شعاعی را افزایش دهند . 
رانش قاره نیز بسیاری از گروه های پستانداران را از یکدیگر جدا کرده 

است؛ که تشکیل بسیاری از گونه های جدید را ترویج می کنند.
بررسی مفهومی 34.7:

شامل  که  ها هستند  میمون  درون کالد  یک کالد   Hominins  .1
انسان ها و همه گونه ها می شود که  بیشتر از سایر به انسان نزدیک 

و  دوپا  شامل حرکت  ها  هومینین  از  مشتق شده  های  است. صفات 
مغزهای نسبتا بزرگتر است.

 2. در هومینین ها، حرکت دوپا خیلی قبل از بزرگ شدن اندازه مغز 
تکامل یافته است. برای مثال هومو ارگاستر Homo ergaster، کاماًل 
قائم، دوپا و به قد انسان های امروزی بود، اما مغز آن به طور قابل توجهی 

کوچک تر از مغز انسان های امروزی بود.
 3. بله، هر دو می توانند صحیح باشند. Homo sapiens  احتماالً 
انسان های خردمند در خارج از آفریقا جمعیت ایجاد کرده اند 18000 

نشان داده  بوده است؛ همانطور که توسط سوابق فسیلی  سال پیش 
را  کمی  تعداد  است  ممکن  جمعیت  آن  از  حال،  این  با  است.  شده 
باقی مانده باشند یا امروز هیچ نسلی نداریم. در عوض، همانطور که 
داده های ژنتیکی نشان می دهد، همه انسان های زنده ممکن است 
از آفریقایی هایی که تقریباً 50000 سال پیش از آفریقا پخش شده 

اند، آمده باشند.

خالصه سواالت مفاهیم کلیدی :

در  و  هستند  زنده  آکوردهای  گروه  ترین  ای  پایه  ها  لنسلت   34.1
بزرگسالی نیز آنها را تشکیل می دهند. انها دارای کاراکترهای کلیدی 
رسیده از آکوردها هستند. این نشان می دهد که جد مشترک آکورد 
ممکن است از نظر داشتن انتهای قدامی شبیه به نیزه باشد؛ یک دهان 
نوتوکورد. طناب عصبی  با چهار کاراکتر مشتق شده زیر: یک  همراه 

پشتی، توخالی؛ شکاف یا شکاف حلق؛ و دم عضالنی پس از مقعد
اولین مهره داران موجود در فسیل ها،  34.2 کنودونت ها، در میان 
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بودند. برای 300 میلیون سال بسیار فراوان بودند. در حالی که بدون 
آرواره، دندان های آنها به خوبی توسعه یافته است عالئم اولیه تشکیل 
استخوان را نشان می دهد. گونه های دیگر مهره داران بی آرواره در 
قسمت بیرونی بدن خود زره ایجاد کردند که احتماالً به محافظت از 
ها  المپری  مانند  ها  گونه  این  شکارچیان  از  است.  کرده  کمک  آنها 
دارای باله های جفتی برای حرکت بودند، یک گوش داخلی با کانال 
های نیم دایره ای که حس تعادل را ایجاد می کند. گونه های زیادی 
از این مهره داران زره پوش بدون آرواره وجود داشتند، اما همه آنها در 

پایان دوره دونین، 359 میلیون سال پیش منقرض شدند.
34.3 منشاء فک ها نحوه بدست آوردن غذا توسط گناتوستوم های 
فسیلی را تغییر داد که به نوبه خود اثرات زیادی بر تعامالت اکولوژیکی 
استفاده کنند و  آرواره های خود  از  توانستند  داشت. شکارچیان می 
شکار را بگیرند یا تکه های گوشت را بردارند؛ ابزارهای پیشرفته دفاعی 
در گونه های طعمه تکامل را به طور فزاینده ای تحریک کرد. شواهدی 

یافت شود که شامل  فسیلی  پرونده  در  تواند  تغییرات می  این  برای 
و  است  قدرتمند  بسیار  آرواره های  متری  فسیل های شکارچیان 10 
همچنین دودمان گونه های طعمه ای که به خوبی دفاع می شوند اجساد 

با صفحات زره پوش پوشیده شده بود.
34.4 دوزیستان برای تولید مثل به آب نیاز دارند؛ بدن آنها می تواند 
به سرعت آب را از طریق پوست مرطوب خود از دست بدهد. و تخم 
های دوزیستان پوسته ندارند و در نتیجه در برابر خشک شدن آسیب 

پذیر هستند

34.5 پرندگان از نسل دایناسورهای تروپود و دایناسورها در دودمان 
آرکوسور هستند ، یکی از دو دودمان تودرتو اصلی خزندگان، هستند. 
به  ترند  نزدیک  ها،  کروکودیل   ، خزندگان  زنده  آرکوسور  بنابراین، 
پرندگان نسبت به خزندگان غیر آرکوسور مانند مارمولک ها است. در 
نتیجه پرندگان به عنوان خزندگان محسوب می شوند. )توجه داشته 
باشید که اگر خزندگان به استثنای پرندگان تعریف شوند، خزندگان 
یک کالد تشکیل نمی دهند، در عوض، خزندگان یک گروه پارافیلتیک 

هستند.(
آنها  به  که  ها هستند  آمنیوت  از  اعضای گروهی  پستانداران   :  34.6
)غیر  اولیه  سیناپسیدهای   .)synapsids سیناپسیدها  گویند  می 
شواهد  داشتند.  پراکنده  رفتن  راه  و  گذاشتند  می  تخم  پستانداران( 
فسیلی نشان می دهد که ویژگی های پستانداران به تدریج در طی یک 
دوره زمانی بیش از 100 میلیون سال پدید آمدند. به عنوان مثال، فک 
به مرور زمان از سیناپسیدهای غیر پستانداران تغییر کرد و در نهایت 

شبیه پستانداران شد. 180 میلیون سال پیش، اولین پستانداران ظاهر 
شدند. گونه های زیادی از پستانداران اولیه وجود داشت، اما بیشتر آنها 
کوچک بودند و فراوان یا اعضای مسلط جامعه خود نبودند. پستانداران 

تا پس از انقراض دایناسورها به محیط زیست مسلط نشدند.
 34.7 : سابقه فسیلی نشان می دهد که از 4.5 تا 2.5 میلیون سال 
پیش، طیف گسترده ای از گونه های هومینین ها راست راه می رفتند 
اما اندازه مغز نسبتاً کوچکی داشتند. حدود 2.5 میلیون سال پیش، 
استفاده  ابزار  از  ها  این گونه  اعضای جنس همو ظهور کردند.  اولین 
شواهد  داشتند.  قبلی  های  انسان  از  بزرگتر  مغزهای  و  کردند  می 
فسیلی نشان می دهد که چند عضو جنس ما در هر نقطه از زمان زنده 
بوده اند. عالوه بر این، تا حدود 1.3 میلیون سال پیش، این گونه های 
مختلف هومو نیز با اعضای دودمان هومینین قبلی، مانند پارانتروپوس 
Paranthropus(( وجود داشتند. همونین های مختلف زنده در یک 
دوره زمانی از نظر اندازه بدن، شکل بدن، اندازه مغز، مورفولوژی دندان 

 Homo به جز  نهایت،  بودند. در  ابزار متفاوت  از  استفاده  و ظرفیت 
sapiens، همه این گونه ها منقرض شدند. به طور کلی، تکامل انسان 

می تواند به عنوان یک درخت تکاملی با شاخه های زیاد باشد - تنها 
دودمان بازمانده مال ماست.

خود را بیازمایید: 
1.د        2.ج       3.ب       4.ج       5.د       6.الف

مداوم  به طور  در چنین دودمانی  مغز  اندازه  که  آنجایی  از  )الف(   .8
افزایش می یابد، ما می توانیم نتیجه گیری کنیم که انتخاب طبیعی 

بیشتر  ها  هزینه  بر  آن  منافع  و  است  بزرگتر  مغزهای  تکامل  نفع  به 
است. )ب( تا زمانی که فواید مغز که نسبت به اندازه بدن بزرگترست 
از هزینه ها بیشتر باشد، مغزهای بزرگ میتوانند تکامل یابند. انتخاب 
طبیعی ممکن است به نفع تکامل مغزهایی باشد که نسبت به اندازه 
بدن آنها بزرگ هستند، زیرا چنین مغزهایی در به دست آوردن جفت 

و یا بقا یک مزیت ایجاد می کنند.



ی
اس

شن
ت 

یس
د ز

پیا
الم

ی 
لیف

 تأ
ت

واال
 س

عه
مو

مج

ی
ت شناس

ی المپیاد زیس
ت تألیف

مجموعه سواال

85 84

85

84

مرگ و میر در پرندگان با مغز بزرگتر رابطه عکس دارد.

بخش پنجم :زیست شناسی گیاهی
فصل 35

سواالت شکل ها:
ساقه  آنها  همه  زیرا  هستند  گره  دارای  مثال  سه  هر   :35.5 شکل 
هستند. گره ها مکان هایی هستند که جوانههای جانبی در آنجا ظاهر 

می شوند.
ثانویه)زایلم(،  آوند چوبی  افزودن سلول های  نتیجه  شکل 35.11: در 

کامبیوم آوندی به بیرون رانده می شود.
                                                                                                 )1

 )2

شکل 35.15:  

 
که  زمینهایای  بافت  عنوان  به  ترتیب  به  قشر  و  مغز   :35.17 شکل 

به ترتیب داخل و خارج از بافت آوندی هستند تعریف می شوند. از 
سراسر  در  ساقه  در  لپهای  تک  گیاهان  آوندی  دستجات  که  آنجایی 
بافت زمینهای پراکنده هستند، هیچ تمایز واضحی بین این دو بافت 

وجود ندارد.
ساقه  قطر  که  کند  می  ایجاد  رشدی  آوندی  کامبیوم   :35.19 شکل 
آوندی  کامبیوم  بیرون  که  هایی  بافت  دهد.  می  افزایش  را  ریشه  یا 
هستند نمی تواند با رشد همگام شود زیرا سلول های آنها دیگر تقسیم 

نمیکنند در نتیجه این بافت ها پاره می شوند.
پنبه(،  چوب  کامبیوم  و  پنبه  )عمدتاچوب  پریدرم   :35.23 شکل 
آبکش اولیه، آبکش ثانویه، کامبیوم آوندی، آوند چوبی ثانویه ) چوب 
صنوبر)sapwood( و چوب قلب)heartwood( (، آوند چوبی اولیه 
و مغز. در پایه redwood باستانی که چندین قرن قدمت دارد، بقایای 
رشد اولیه )اولیه آبکش، آوند چوبی اولیه و مغز( بسیار ناچیز خواهد 

بود.

شکل 35.30: هر سلول اپیدرم ریشه یک تار کشنده ایجاد می کند.
در ژن  از جهش ژن هومئوتیک جهش  دیگری  نمونه  شکل 35.32: 
Hox است که باعث می شود پاها در جای آنتن ها در مگس سرکه 

شکل بگیرند. )شکل 18.20 را ببینید(.
شکل 35.33: 

بررسی مفهوم 35.1:

1. سیستم بافت آوندی، برگ ها و ریشه ها را به هم متصل می کند 
و اجازه می دهد قندها از برگ ها به ریشه، در آبکش جابجا شوند و 
چوبی  آوند  در  ها  برگ  به سمت  معدنی  مواد  و  آب  دهد  می  اجازه 

حرکت کنند.
از فتوسنتز، به سطح زیادی از  انرژی کافی  2. برای به دست آوردن 
نیاز داریم. این نسبت بزرگ سطح به  سطح در معرض نور خورشید 
حجم، با این حال، ایجاد یک مشکل جدید میکند )از دست دادن آب 
باشیم(.  متصل  آبی  منبع  یک  به  دائم  طور  به  باید  ما  پس  تبخیری 

خاک، منبع مواد معدنی ما. به طور خالصه، ما احتماال بسیار شبیه به 
گیاهان رفتار می کنیم.

3. همانطور که سلول های گیاهی بزرگ می شوند، معموالً یک واکوئل 
مرکزی که حاوی شیره رقیق و آبکی است را تشکیل می دهند. واکوئل 
های مرکزی، سلول های گیاهی را قادر می سازند که با حداقل سرمایه 
گذاری برای سیتوپالسم جدید بزرگ شوند. جهت گیری میکروفیبریل 
های سلولزی در دیواره سلولی گیاه، بر الگوی رشد سلول ها تأثیر می 

گذارد.
بررسی مفهوم 35.2:

1. بله. در یک گیاه چوبی، رشد ثانویه در قسمت های قدیمی ساقه 
اولیه در نوک ریشه و ساقه  و ریشه رخ می دهد، در حالی که رشد 

اتفاق می افتد.
جا  پایینترین  در  ساقه،  در  ها  برگ  ترین  قدیمی  و  ترین  بزرگ   .2
هستند. از آنجا که آنها احتماال به شدت روی این برگها سایه افتاده 

بافت بالغ

مریستم اولیه
مریستم راسی ریشه
کالهک ریشه
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با  رشد  کنند.  نمی  فتوسنتز  زیاد  اندازه،  گرفتن  نظر  در  بدون  باشد، 
کم  محصول  که  هایی  اندام  در  فزاینده  گذاری  سرمایه  از  جلوگیری 

فتوسنتزی ارائه می کنند؛ به نفع گیاه است.
3. خیر. ریشه هویج احتماالً در پایان سال دوم کوچکتر می شود زیرا 
غذای ذخیره شده در ریشه برای تولید گل، میوه و دانه استفاده می شود.

بررسی مفهوم 35.3: 
1. در ریشه ها، رشد اولیه در سه مرحله متوالی رخ می دهد و از نوک 
ریشه دور می شود: مناطق تقسیم سلولی، طویل شدن و تمایز. رشد 
اولیه در شاخه ها، در نوک جوانه های راسی رخ می دهد و جوانههای 
برگ در امتداد طرفین یک جوانه راسی ایجاد می شود. بیشترین رشد 

طولی در میانگره های قدیمی زیر نوک ساقه اتفاق می افتد.
2. فسیل احتماالً از یک برگ شناور به دست آمده است. داشتن روزنه 
انحصاری در سطح فوقانی، سازگاری ضعیفی برای یک گیاه  به طور 
دیگر  از طرف  آب  دادن  از دست  به  منجر  زیرا  بود  صحرایی خواهد 

میشود؛ اما یک برگ شناور از داشتن روزنه روی آن سود می برد زیرا 
فقط سطح باالیی است که با محیط گازی در تماس است.

3. تارهای کشنده انشعابات سلولی هستند که سطح اپیدرم ریشه را 
افزایش می دهند. در نتیجه جذب مواد معدنی و آب را افزایش می 
دهد. میکروویلی ها انشعاباتی هستند که با افزایش سطح روده، جذب 

مواد مغذی را افزایش میدهند.
بررسی مفهوم 35.4: 

این  زیرا  بود  از سطح زمین خواهد  باالتر  1. عالمت همچنان 2 متر 

قسمت از درخت دیگر رشد در طول )رشد اولیه( نمیکند؛ اکنون فقط 
در ضخامت رشد می کند )ثانویه رشد(.

2. روزنه ها باید بتوانند بسته شوند زیرا در نتیجه نسبت باالتر سطح به 
حجم در برگ نسبت به تنه درختان، تبخیر از برگها بسیار شدیدتر است.

3. از آنجایی که تغییرات دمای فصلی کمی در مناطق استوایی وجود دارد، 
تشخیص حلقه های رشد یک درخت از مناطق استوایی دشوار است مگر 
اینکه درخت از منطقه ای که دارای فصول مرطوب و خشک است، بیاید.

4. درخت به آرامی می میرد. یک حلقه کامل از آبکش ثانویه )قسمتی از 
پوست( را جدا می کند و به طور کامل از انتقال قند و نشاسته از شاخه ها 
به ریشه جلوگیری می کند. پس از چندین هفته، ریشه ها از تمام ذخایر 

کربوهیدرات ذخیره شده خود استفاده کرده و خواهند مرد.
بررسی مفهوم 35.5:

1. اگرچه تمام سلول های رویشی زنده یک گیاه دارای ژنوم یکسانی هستند، 
اما آنها به دلیل بیان متفاوت ژن، اشکال و عملکردهای متفاوتی ایجاد میکنند.

بالغ  را نشان می دهند. مراحل جوانی و  نامشخصی  2. گیاهان رشد 
بر روی یک گیاه یافت می شود و تمایز سلولی در گیاهان بیشتر به 

موقعیت نهایی بستگی دارد.
3. یک فرضیه این است که اگر فعالیت ژن  Bدر هر سه حلقه بیرونی گل 

وجود باشد، تپال ها که در هر سه حلقه بیرونی گل به وجود می آیند.

خالصه ای از سواالت کلیدی مباحث :
35.1: در اینجا چند مثال آورده شده است: کوتیکول برگ ها و ساقه 
کند. سلول  برابر خشک شدن محافظت می  در  این ساختارها  از  ها 
های کالنشیم و اسکلرانشیم دارای دیواره های ضخیمی هستند که از 
گیاهان حمایت میکنند. سیستم های ریشه ای قوی و منشعب به لنگر 

انداختن گیاهان در خاک کمک میکنند.
35.2: رشد اولیه از مریستم های راسی ناشی می شود و شامل تولید 
و طویل شدن اندام ها است. رشد ثانویه از مریستم های جانبی ناشی 

می شود و باعث افزایش قطر ریشه و ساقه میشود.

ظهور  )پریسیکل(  محیطیه  دایره  دور  از  جانبی  های  ریشه   :35.3
میکنند و سلول های گیاهی را با ظهورشان از بین می برد. در ساقه 
ها، شاخه ها از جوانه های جانبی به وجود می آیند و هیچ سلولی را 

از بین نمیبرند.
35.4: با تکامل رشد ثانویه، گیاهان توانستند قد بلندتر شده و روی 

رقبا سایه بندازند.
ترین  درونی  در  سلولزی  های  میکروفیبریل  گیری  جهت   :35.5
شود.  می  محور  یک  امتداد  در  رشد  باعث  سلولی  دیواره  های  الیه 

در  کلیدی  نقش  سلول  سیتوپالسم  ترین  بیرونی  در  ها  میکروتوبول 
تنظیم محور انبساط سلول دارد، زیرا جهت گیری آنهاست که جهت 

میکروفیبریل های سلولزی را تعیین می کند.
خود را بیازمایید:

1. د / 2. ج / 3. ج / 4. الف / 5. د / 6. ج / 7. د / 8. ب / 9. د / 10. د
 .11

عنصر آوندی

حلقه رشد

چوب ثانویه

چوب اولیه
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12.  برگ های چای و زنبق در چینش سلول های مزوفیل فتوسنتزی 
تقسیم  به دو الیه  متفاوت است. در برگ چای، سلول های مزوفیل 
می شوند که قسمت پایینی آن است برگ دارای یک الیه اسفنجی 
به صورت شل با فضاهای هوایی بزرگ و قسمت باالیی دارای الیه ای 
مقابل،  در  است.  شده  بندی  بسته  محکم  ای  استوانه  های  سلول  از 
سلول های مزوفیل در زنبق، برگها به طور مساوی و بدون فضاهای 
جهتگیری  دلیل  به  ها  تفاوت  این  شوند.  می  توزیع  بزرگ  هوایی 
طبیعی برگ های این دو گونه است. برگ های چای به صورت افقی 
جهت گیری دارند و احتمال بیشتری برای دریافت نور در سطح باالیی 
دارند، بنابراین بیشتر سلول های مزو فیل در الیه ی استوانهای متمرکز 
شده اند تا نور را به طور موثر جذب کنند. متقابال، برگ های زنبق به 
صورت عمودی قرار گرفته و در طول روز، هر دو طرف برگ به طور 
مساوی روشن می شوند؛ بنابراین سلول های مزوفیل به طور مساوی 
توزیع می شوند. در هر دو برگ، ساختار برای عملکرد مناسب است 

زیرا آرایش سلول های مزوفیل، فتوسنتز را به حداکثر می رساند.
13. آنها دوچرخه را به باالی درخت برده اند و آن را روی یک شاخه 
چوبی جوان نخ کرده اند: رشد اولیه دوچرخه را از زمین بلند نکرد. با 
ثانویه در ناحیه شکاف درخت دوچرخه را در بر  گذشت زمان، رشد 

گرفت.
فصل 3۶

سواالت شکل ها:
شکل 36.2: هیچ اشاره ای به فتوسنتز وجود نخواهد داشت زیرا در 

شب، متوقف می شود همچنین، جهت فلش های CO2 و O2 مرتبط 
با برگ ها معکوس خواهد بود، زیرا در شب فقط تبادل گاز مربوط به 

تنفس سلولی است که رخ می دهد.
شکل 36.3: برگ ها به صورت مارپیچی در جهت خالف جهت عقربه 
و  بین  تقریباً  بعدی  برگ  پریموردیوم  شوند.  می  تولید  ساعت  های 

داخل برگهای 8 و 13 ظاهر می شود.
فتوسنتز  افزایش  باعث  لزوماً  باالتر  برگ  36.4: شاخص سطح  شکل 
نخواهد شد. این امر به دلیل سایه افتادن برگ های باالیی روی برگ 

های پایینی است.
را دپالریزه  پتانسیل غشا  پروتون،  مهارکننده پمپ  شکل 36.6: یک 
غشای  سراسر  در  کمتری  هیدروژن  های  یون  زیرا  میکند  )افزایش( 
 H+/ساکارز ناقل  کننده  مهار  یک  فوری  اثر  میشوند.  پمپ  پالسما 
های  یون  زیرا  شود.  می  غشاء  پتانسیل  )کاهش(  هایپرپالریزه  باعث 
هیدروژن کمتری از طریق این انتقال دهنده ها به داخل سلول نشت 

می کنند. یک مهارکننده هم ترانسپورتر H+/-NO3 هیچ تأثیری بر 
پتانسیل غشاء نخواهد داشت، زیرا انتقال همزمان یک یون با بار مثبت 
و یک یون با بار منفی هیچ اثر خالصی بر اختالف بار در سراسر غشا 
نمی گذارد. یک مهار کننده کانال های یونی پتاسیم، پتانسیل غشاء 
را کاهش می دهند زیرا یون های باردار مثبت اضافی خارج از سلول 

جمع نمی شوند.
شکل 36.8: تعداد کمی از سلول های مزوفیل، در صورت وجود، بیش 

از سه سلول آوند فاصله دارند.
بین  معدنی  مواد  و  آب  حرکت  از  مانع  کاسپاری  نوار   :36.9 شکل 
سلول های اندودرمی یا در اطراف سلولهای اندودرمی از طریق دیواره 
باید از غشای پالسمایی  سلولی می شود. بنابراین، آب و مواد معدنی 

سلول های اندودرمی عبور می کند.
با  برابر  میکرومتر   300 در  میکرومتر   500 بخش   :36.13 شکل 
150000 میکرومتر مربع یا 0.0015 سانتی متر مربع است. از آنجایی 

که پنج روزنه قابل مشاهده در 0.0015 سانتی متر مربع وجود دارد، 
تراکم روزنه ای این برگ لوبیا تقریباً 3333 روزنه در هر سانتی متر 

مربع از سطح برگ است. 
شکل 36.18: زیرا آوند چوبی تحت فشار منفی )تنشن( است، برداشتن 
یک استایلت که در تراکئید یا عنصر آوندی قرار داده شده بود احتماالً 
هوا را به سلول وارد می کند. شیره آوند چوبی تراوش نمی کند مگر 

اینکه فشار مثبت ریشه غالب باشد.
بررسی مفهوم 36.1: 

1. گیاهان آوندی باید مواد معدنی و آب جذب شده توسط ریشه را به 
تمام گیاه انتقال دهند. سایر قسمت های گیاه همچنین باید قندها را 

از محل های تولید به محل های مورد استفاده حمل کنند.
2. افزایش طول ساقه باعث بلند شدن برگ های باالیی گیاه می شود. 
برگ های صاف و کاهش انشعاب جانبی باعث می شود که گیاه کمتر 

تحت تأثیر قرار گرفتن زیر سایه توسط همسایگان باشد.
3. هرس کردن نوک شاخه ها باعث از بین رفتن غالبیت راسی می 
شود و در نتیجه شاخه های جانبی )شاخه ها( از جوانه های جانبی 
رشد می کنند )به مفهوم 35.3 مراجعه کنید(. این انشعاب باعث تولید 

گیاه بوته دار با شاخص سطح برگ باالتر می شود.
بررسی مفهوم 36.2:

 -0.4 برابر   Ψ با   محلولی  در  است.  مگاپاسکال   0.7 سلول   ΨP  .1
مگاپاسکال، ΨP  سلول در تعادل 0.3 مگاپاسکال خواهد بود.

2. سلول همچنان با تغییرات محیط اسمزی خود سازگار می شود، اما 
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پاسخ آن کندتر خواهد بود. اگرچه آکواپورین ها شیب پتانسیل آب 
در سراسر غشاها را تحت تاثیر قرار نمی دهد، اما آنها اجازه می دهند 

تنظیمات اسمزی سریعتر اتفاق بیفتد.
3. اگر تراکئیدها و عناصر آوندی در بلوغ زنده بودند، سیتوپالسم آنها 
از سرعت حمل و نقل در فواصل دور  از حرکت آب می شد و  مانع 

جلوگیری می کرد.
از  بسیاری  دارای  سیتوپالسم  چون  ترکند.  می  ها  پروتوپالست   .4
وارد  تعادل  به  رسیدن  بدون  مداوم  طور  به  آب  است،  محلول  امالح 
با  پارگی  از  سلولی،  دیواره  وجود  صورت  )در  شود.  می  پروتوپالست 

محدود کردن گسترش پروتوپالست جلوگیری می کند.(
بررسی مفهوم 36.3:

1. هنگام سحر، قطره ای از کنده تراوش می کند زیرا آوند چوبی تحت 
فشار مثبت ناشی از فشار ریشه قرار دارد. در ظهر، آوند چوبی تحت 
فشار )کشش(  منفی است. اگر کنده بریده شود، شیره آوند چوبی به 

عقب کشیده می شود. فشار ریشه نمی تواند با سرعت افزایش یافته 
تعرق در ظهر همگام شود.

غشاهای  کمتر  نفوذپذیری  جبران  به  بیشتر  ریشه  توده  شاید   .2
پالسمایی به آب کمک کند.

3. نوار کاسپاری و اتصاالت محکم، هر دو از حرکت مایع بین سلول ها 
جلوگیری می کنند.
بررسی مفهوم 36.4:

ریتم  و   CO2 نور، غلظت توسط  روزنه در سحر عمدتاً  باز شدن   .1

مانند خشکسالی،  های محیطی  تنش  کنترل می شود.  روزی  شبانه 
دمای زیاد و باد، می توانند روزنه ها را تحریک کنند تا در طول روز 
هورمون  ترشح  باعث  تواند  می  روز  اوج  در  اب  کمبود  شوند.  بسته 
می  نگهبان سیگنال  های  سلول  به  که  آبسیزیک شود  اسید  گیاهی 

دهد تا روزنه ها را ببندند.
باعث می شود  روزنه،  پروتون سلول های  فعال سازی پمپ های   .2
سلول های نگهبان K+ را جذب کنند. افزایش تورژسانس سلول های 
محافظ، روزنه ها را باز می کند و منتهی به تبخیر شدید از برگ می شود.

3. پس از بریدن گل ها، تعرق از برگها  و از گلبرگ ها )که برگ های 
اصالح شده هستند( برای کشیدن آب آوند چوبی ادامه خواهد داشت. 
اگر گل های شاخه بریده، مستقیماً به گلدان منتقل شوند، هوای درون 
آوند چوبی مانع از انتقال آب از گلدان به گل ها می شود. برش ساقه 
ها دوباره در زیر آب، چند سانتی متر باالتر از برش اصلی، باعث میشود 
آوند چوبی باالی حباب هوا جدا شود. قطرات آب از به وجود آمدن 

هوای دیگر جلوگیری می کنند.
4. مولکول های آب در حرکت ثابت هستند و با سرعت های متفاوتی 
آورند،  بدست  کافی  انرژی  آب  های  مولکول  اگر  کنند.  می  حرکت 
و  کافی  سرعت  مایع،  سطح  نزدیکی  در  ها  مولکول  ترین  پرانرژی 
بنابراین انرژی جنبشی کافی برای خروج از مایع به شکل مولکول های 
گازی )بخار آب( را دارند. همانطور که مولکول هایی با انرژی جنبشی 
باال از مایع خارج می شوند، میانگین انرژی جنبشی باقی مانده مایع 
مولکول  انرژی جنبشی  میانگین  با  مایع  دمای  زیرا  یابد.  می  کاهش 

های آن رابطه مستقیم دارد، با ادامه تبخیر، دما کاهش می یابد.
بررسی مفهوم 36.5: 

1. در هر دو مورد، حمل و نقل در فواصل طوالنی یک جریان حجیم 
ها هدایت می  لوله  انتهای مخالف  در  فشار  اختالف  توسط  است که 
شود. فشار در انتهای منبع یک لوله غربال با بارگیری قند و در نتیجه 
جریان اسمزی آب به داخل آبکش ایجاد می شود و این فشار شیره 

را از انتهای منبع به انتهای مصرف لوله می راند. متقابال، تعرق یک 
پتانسیل فشار منفی )تنشن( ایجاد می کند که شیره را در آوند چوبی 

به باال می کشد.
2. منابع اصلی برگهای کاماًل رشد یافته )تولید قند از طریق فتوسنتز( 
تجزیه  طریق  از  قند  )تولید  یافته  توسعه  کاماًل  ذخیره  اندامهای  و 
نشاسته( هستند. ریشه ها، جوانه ها، ساقه ها، برگ های در حال گسترش 
و میوه ها، محل های مصرف قدرتمندی هستند زیرا آنها به طور فعال 
در حال رشد هستند. اندام ذخیره سازی ممکن است در تابستان هنگام 

میتواند  بهار  در  اما  باشد،  مصرف  محل  یک  کربوهیدرات ها،  انباشت 
هنگام تجزیه نشاسته به یک منبع شکر برای رشد شاخه تبدیل شود.

3. فشار مثبت، چه در آوند چوبی به دلیل غالبیت فشار ریشه باشد و 
چه در لوله آبکش، نیاز به انرژی برای حمل و نقل فعال دارد. بیشتر 
حجیمی  جریان  به  چوبی  آوند  در  طوالنی  فواصل  در  نقل  و  حمل 
فشار  است.  ایجاد شده  منفی  فشار  پتانسیل  توسط  که  دارد  بستگی 
منفی توسط تبخیر آب به وجود آمده است. آب از برگ خارج می شود 

و به سلول های زنده نیاز ندارد.
4. خراشهای مارپیچی مانع از رفتن جریان فله ای مطلوب شیره آبکش 
آبکش  شیره  بنابراین،  شود.  می  ریشه  در  مصرف  محلهای  به سمت 
بیشتر می تواند از برگ های منبع به سمت میوه)محل مصرف( حرکت 

کند و آنها را شیرین تر کند.
بررسی مفهوم 36.6:

1. پالسمودسماتا برخالف گپ جانکشن، توانایی عبور RNA، پروتئین 
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ها و ویروس ها از سلولی به سلول دیگر را دارد.
2. سیگنال دهی در فواصل دور برای عملکرد یکپارچه همه موجودات 
بزرگ حیاتی است، اما سرعت چنین سیگنال دهی برای گیاهان بسیار 
کمتر مهم است زیرا بر خالف حیوانات، واکنش آنها به محیط زیست 

معموالً شامل حرکات سریع نیست.
3. اگر چه این استراتژی گسترش سیستمیک عفونت های ویروسی را 

از بین می برد؛ اما به شدت بر رشد گیاهان تأثیر می گذارد.
خالصهای از سواالت کلیدی مباحث:

معموالً  بلند  برگ  های  سایبان  و  بلند  های  شاخه  با  گیاهان   :36.1
نسبت به رقبای کوتاه قد برتری داشتند. نتیجه فشار انتخابی برای قد 
بلند، منجر به جداسازی بیشتر برگها از ریشه بود. این جدایی ایجاد 
شده باعث ایجاد مشکالت برای حمل و نقل مواد بین سیستم ریشه و 
ساقه شد. گیاهان دارای سلول های آوند چوبی بیشتر در تامین منابع 
موفق تر  خود  ساقه های  برای سیستم  خاک  از   معدنی(  مواد  و  )آب 

بودند. به طور مشابه، آنهایی که سلول های آبکشی بیشتری داشتند، 
در تامین کربوهیدرات های محلهای مصرف قند موفق بودند.

36.2: شیره آوند چوبی گیاه که با تعرق  به سمت باال کشیده میشود، 
نقش خیلی بیشتری از هل داده شدن توسط فشار ریشهای دارد.

به  آب  های  مولکول  همچسبی  برای  هیدروژنی  پیوندهای   :36.3
یکدیگر و برای دگرچسبی آب به سایر مواد مانند دیواره های سلولی 
ضروری هستند. همچسبی و دگرچسبی مولکول های آب در صعود 

شیره آوند چوبی تحت شرایط فشار منفی نقش دارند.

36.4: اگرچه روزنه ها بیشتر آب از دست رفته گیاهان را تشکیل می 
مثال،  عنوان  به  مهم هستند.  گازها  تبادل  برای  اما همینطور  دهند، 
برای جذب دی اکسید کربن که برای فتوسنتز مورد نیاز است، ضروری 
است. از دست دادن آب از طریق روزنه ها نیز باعث می شود انتقال آب 

در فواصل طوالنی، مواد مغذی خاک را از ریشه به بقیه گیاه برساند.
دارد،  بستگی  تودهای  جریان  به  آبکش  شیره  حرکت  اگرچه   :36.5
گرادیان فشاری که انتقال آبکش را هدایت می کند به اسمزی بستگی 
دارد که باعث جذب آب در پاسخ به بارگیری قندها در لوله ابکش در 
 H+ منابع قند میشود. باربرداری آبکش به فرآیندهای انتقال همزمان
 +K که توسط پمپ H+ بستگی دارد که در نهایت به گرادیان های

ایجاد می شود بستگی دارد.
 +Ca2 غلظت  سیتوپالسمی،   pH الکتریکی،  دهی  سیگنال   :36.6
ارتباطات  بر  همگی  ویروسی  حرکتی  های  پروتئین  و  سیتوپالسمی 
می  تأثیر  پالسمودسماتها  تعداد  در  رشدی  تغییرات  و  سمپالستیک 

گذارند.
خود را بیازمایید:

1. الف / 2. ب / 3. ب / 4. ج / 5. ب / 6. ج / 7. الف / 8. د
فصل 3۷

سواالت شکل ها:
بیشتری   )H+( پایین، پروتون های   pH شکل 37.3: کاتیون ها. در 
برای جابجایی وجود خواهد داشت. کاتیون های معدنی از ذرات خاک 
با بار منفی جدا شده و وارد محلول خاک می شوند و پروتونها جایگزین 

آنها میشوند.
شکل 37.4: افق A، که از خاک سطحی تشکیل شده است.

جدول 37.1: در طول فتوسنتز، CO2 به کربوهیدرات ها تثبیت می 
شود که به ایجاد توده خشک کمک می کند. در تنفس سلولی، O2 به 

H2O کاهش می یابد و به توده خشک کمک نمی کند.

شکل 37.9: برخی از نمونه های دیگر از همیاری روابط زیر هستند. 

مواد  ها  باکتری  بیولومینسانس:  های  باکتری  و  قوه  چراغ  ماهی 
مغذی و محافظت را از طریق ماهی به دست می آورند، در حالی که 
برای ماهی جذب می کند. گیاهان  را  بیولومینسانس طعمه و جفت 
گلدار و گرده افشان ها: حیوانات گرده را پراکنده کرده و با یک وعده 
برخی  و  گیاهخوار  مهرهداران  گیرند.  می  پاداش  شهد،  یا  غذایی 
باکتری ها در دستگاه گوارش: میکروارگانیسم های موجود در مجرای 
گوارشی، سلولز را به گلوکز تجزیه می کنند و در برخی موارد، ویتامین 
برای حیوان فراهم می کنند. در همین حال،  را  یا آمینو اسیدها  ها 

میکروارگانیسم ها دارای یک منبع غذایی ثابت و گرم هستند. انسان 
و برخی باکتری ها در دستگاه گوارش: برخی باکتری ها ویتامین ها 
را برای انسان فراهم می کند، در حالی که باکتری ها مواد مغذی را از 

مواد هضم شده دریافت می کنند.
شکل 37.11: هم آمونیوم و هم نیترات. یک حیوان در حال تجزیه، 
اسیدهای آمینه را در خاک آزاد می کند که در ادامه توسط باکتری 
این  از  مقداری  گیاه  می شود.  تبدیل  آمونیوم  به  ساز  آمونیاک  های 
حال،  این  با  دهد.  قرار  استفاده  مورد  مستقیماً  توانذ  می  را  آمونیوم 
بخش بزرگی از آمونیوم با نیتریفیکاسیون توسط باکتری های شوره 
گذار) nitrifing bacteria ( به نیترات تبدیل می شود که می تواند 

توسط سیستم ریشه گیاه نیز جذب شود.
شکل 37.12: گیاهان بقوالت سود می برند زیرا باکتری ها نیتروژن را تثبیت 
می کنند که توسط ریشه های آنها جذب می شود. باکتری ها به این دلیل 

سود می برند که محصوالت فتوسنتتیک را از گیاهان به دست می آورند.
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شکل 37.13: هر سه سیستم بافت گیاهی تحت تأثیر قرار می گیرند. 
تارهای کشنده ریشه )بافت پوستی( برای اجازه نفوذ ریزوبیوم اصالح 
در طی  آوندی(  )بافت  پری سیکل  و  زمینی(  )بافت  قشر  می شوند. 
تشکیل گرهک تکثیر می شوند. تشکیل گرهک باعث میشود که بافت 
مواد  موثر  تبادل  و  ریشه متصل شود  آوندی  بافت  به  آوندی گرهک 

مغذی صورت گیرد.
بررسی مفهوم 37.1:

1. آبیاری بیش از حد ریشه ها را از اکسیژن محروم می کند. کود دهی 
بیش از حد بیهوده است و می تواند منجر به شوری خاک و آلودگی 

آب شود.
2. همانطور که بریده های چمن تجزیه می شوند، باعث بازگرداندن 
مواد مغذی معدنی به خاک میشوند. اگر آنها حذف شوند، مواد معدنی 

از بین می روند و خاک باید با کوددهی جایگزین شود.
3. به دلیل کوچک بودن و منفی بودن بارشان، ذرات رس باعث افزایش 

تعداد محل های اتصال برای کاتیون ها و مولکول های آب می شود 
و بنابراین تبادل کاتیونی و احتباس آب را در خاک افزایش می دهد.

4. به دلیل پیوند هیدروژنی بین مولکول های آب، آب وقتی یخ می 
ها می  مکانیکی سنگ  باعث شکستگی  این  و  منبسط می شود  زند 
می  اجسام،  از  بسیاری  به  دگرچسبی  نیروی  دلیل  به  نیز  آب  شود. 
چسبد. و این انسجام همراه با نیروهای دیگر، مانند گرانش، می تواند 
کمک به کشیدن ذرات از سنگ کند. در نهایت، آب، چون قطبی است، 
یک حالل عالی است که به بسیاری از مواد از جمله یون ها اجازه می 

دهد تا در محلول حل شوند.
بررسی مفهوم 37.2:

1. خیر. اگرچه مواد درشت مغذی در مقادیر بیشتری مورد نیاز است، 
را  زندگی خود  گیاه چرخه  تا یک  عناصر الزم ضروری هستند  همه 

تکمیل کند.
2. خیر. این واقعیت که افزودن یک عنصر منجر به افزایش سرعت رشد 
یک محصول می شود، به این معنی نیست که عنصر به شدت برای 

تکمیل چرخه زندگی گیاه مورد نیاز است.
به روش هیدروپونیک،  ریشه گیاهان کشت شده  ناکافی  3. هوادهی 
تخمیر الکل را تقویت می کند، که انرژی بیشتری مصرف می کند و 
اتانول که محصول جانبی سمی تخمیر  به تجمع  ممکن است منجر 

است، بشود.
بررسی مفهوم 37.3:

1. ریزوسفر منطقه ای در خاک است که بالفاصله در مجاورت ریشه 

های زنده قرار دارد. این الیه ریزوباکترهای زیادی را در خود جای داده 
است که سیستم های ریشه با آنها متقابل های مفیدی را تشکیل می 
دهند. برخی از ریزوباکترها آنتی بیوتیک هایی تولید می کنند که از 
ریشه ها در برابر بیماری محافظت می کند. برخی دیگر فلزات سمی 
را جذب می کنند یا مواد مغذی را در دسترس ریشه قرار می دهند. 
برخی دیگر نیز نیتروژن گازی را به اشکال قابل استفاده توسط گیاه یا 
تولید مواد شیمیایی تبدیل می کند که رشد گیاه را تحریک می کند.

2. باکتری های خاک و میکوریزا، با در دسترس قرار دادن مواد معدنی 
خاص برای باعث تقویت گیاه می شوند. مثال، بسیاری از انواع باکتری 
های خاک در چرخه نیتروژن نقش دارند. هیف های میکوریزا سطح 
فراهم  یون های فسفات  ویژه  به  مواد مغذی،  برای جذب  را  وسیعی 

می کند.
3. میکسوتروفی به استراتژی استفاده از فتوسنتز و هتروتروفی برای 
شده  شناخته  میکسوتروفهای  از   Euglenoids دارد.  اشاره  تغذیه 

هستند.
4. بارندگی فراوان ممکن است خاک را از اکسیژن تخلیه کند. کمبود 
اکسیژن خاک، تثبیت نیتروژن توسط گرهک های ریشه بادام زمینی 
را مهار کرده و از طرف دیگر، نیتروژن در دسترس گیاهان را کاهش 
می دهد. باران شدید ممکن است نیترات را از خاک خارج کند. یکی 

از عالئم کمبود نیتروژن زرد شدن برگهای مسن است.

خالصه ای از سواالت کلیدی مباحث :
یک  در  موجود  موجودات  اجتماعات  به  اکوسیستم  اصطالح   :37.1

دارد.  اشاره  اطرافشان  فیزیکی  محیط  با  آنها  تعامل  و  معین  منطقه 
خاک مملو از جوامع بسیاری از ارگانیسم ها، از جمله باکتری ها، قارچ 
این جوامع فردی  ها، حیوانات و سیستم ریشه گیاهان است. قدرت 
به عوامل غیر زنده در محیط خاک بستگی دارد؛ مانند مواد معدنی، 
اکسیژن، آب و همچنین تعامالت مثبت و منفی بین جوامع مختلف 

موجودات.
37.2: خیر. گیاهان می توانند زمانی که به صورت هیدروپونیک رشد 
های  محلول  در  یعنی  کنند.  کامل  را  خود  زندگی  چرخه  کند،  می 
نمک با هوادهی، حاوی نسبت مناسبی از تمام مواد معدنی مورد نیاز 

گیاهان، میتواند رشد کند.
37.3: خیر. برخی از گیاهان انگلی انرژی خود را با مکیدن مواد مغذی 

کربنی از موجودات دیگر بدست می آورند.
خود را بیازمایید:

1. ب / 2. ب / 3. الف / 4. د / 5. ب / 6. ب / 7. د / 8. ج / 9. د 
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فصل 3۸

سواالت شکل ها:
شکل 38.4: داشتن یک گرده افشان خاص، کارآمدتر است؛ زیرا گرده 
کمتری به گل هایی از گونه های اشتباه تحویل داده میشود. با این 
گرده  جمعیت  اگر  است:  آمیز  مخاطره  استراتژی  یک  نیز  این  حال، 
افشان به میزان غیرمعمولی به دلیل شکار، بیماری، یا تغییر آب و هوا 

کاهش یابد، آنگاه گیاه ممکن است قادر به تولید بذر نباشد.
شکل 38.6: بخشی از چرخه زندگی آنژیوسپرم که با بیشترین تقسیم 
میتوز مشخص می شود، مرحله بین جوانه زنی بذر و اسپوروفیت بالغ 

است.
شکل 38.8: ارتباط دهید: تک لپه ها عالوه بر داشتن یک لپه، دارای 

برگ هایی با رگبرگ های موازی، دستجات آوندی پراکنده در ساقه ها، 
سیستم ریشهای افشان، قسمت های گل سه یا مضرب سه و دانه های 
گرده تنها با یک دهانه هستند. در مقابل، دولپههای حقیقی، دارای دو 
لپه، برگ هایی با رگبرگ های منشعب، دستجات آوندی در یک حلقه 
در ساقه، ریشه های راست، قسمت های گل چهار یا پنج یا مضرب آن 
و دانه های گرده با سه دهانه هستند. مهارت های بصری: دانه لوبیا 
باغی بالغ در زمان بلوغ فاقد آندوسپرم است. آندوسپرم آن در طول 

رشد بذر مصرف شده و مواد مغذی آن در لپه ها ذخیره شده است.

شکل 38.9: لوبیاها از قالب هیپوکوتیل برای فشار دادن خاک استفاده 
می کنند برگهای ظریف و مریستم رأسی ساقه نیز به دلیل اینکه بین 
دو لپه بزرگ قرار گرفته اند، محافظت می شوند. کولئوپتیل نهال ذرت 

به محافظت از برگ های در حال ظهور کمک می کند.
بررسی مفهوم 38.1:

1. گرده افشانی در آنژیوسپرم ها انتقال گرده از بساک به کالله است. 
لقاح عبارت است از ادغام تخمک و اسپرم برای تشکیل زیگوت که تا 

پس از رشد لوله گرده از دانه گرده نمی تواند رخ دهد.
2. خامه های بلند به از بین بردن دانه های گرده ای که از نظر ژنتیکی 
قادر به رشد موفقیت آمیز لوله های گرده بلند نیست، کمک می کند.

3. خیر. نسل هاپلوئید )گامتوفیت( گیاهان چند سلولی است و از هاگ 
ها به وجود می آید. مرحله هاپلوئید چرخه زندگی حیوان، یک گامت 
تک سلولی )تخمک یا اسپرم( است که مستقیماً از میوز ایجاد می شود 

)هیچ هاگی وجود ندارد(.

بررسی مفهوم 38.2:
1. گیاهان گلدار می توانند با خودناسازگاری از خود باروری جلوگیری 
کنند، داشتن گلهای نر و ماده روی گیاهان مجزا ) گونه های دوپایه 
( یا داشتن پرچم و خامه با ارتفاع مختلف روی گیاهان مجزا )گلهای 

"pin" و "thrum"(، از مکانیسمهای خودناسازگاری است.

هستند.  ژنتیکی  تنوع  فاقد  غیرجنسی،  شده  تکثیر  محصوالت   .2
جمعیت های دارای تنوع ژنتیکی کمتر احتمال دارد در مواجهه با یک 
بیماری همه گیر منقرض شوند زیرا احتمال کمتری وجود دارد که 

تعدادی از افراد در جمعیت، مقاوم باشند.
3. در کوتاه مدت، خودلقاحی ممکن است در جمعیتی که به قدری 
آنها  به  است،  اعتماد  قابل  غیر  آن  در  انتقال گرده  که  است  پراکنده 
کمک کند. با این حال، در دراز مدت، خودلقاحی یک بنبست تکاملی 
است زیرا منجر به از دست دادن تنوع ژنتیکیای می شود که باعث 

تکامل است  .

بررسی مفهوم 38.3:
مصنوعی  انتخاب  شامل  دو  هر  ژنتیک  مهندسی  و  تی  سن اصالح   .1
برای صفات مورد نظر است. با این حال، تکنیک های مهندسی ژنتیک 
سریعتر انتقال ژن را تسهیل میکنند و محدود به انتقال ژن بین گونه 

های نزدیک به هم، نیست.
2. ذرت Bt آسیب کمتری از حشرات متحمل می شود. بنابراین ذرت 
Bt کمتر به قارچ های مولد فامونیسین که به گیاهان از طریق زخم 

آسیب میرسانند، آلوده می شوند.

3. در چنین گونه هایی، مهندسی ژن تراریخته در DNA کلروپالست، 
 DNA مانع از فرار آن در گرده نمی شود. چنین روشی نیاز دارد که
کامال  روش  یک  بنابراین  شود.  یافت  تخمک  در  فقط  کلروپالست 
عقیمی  مانند  است،  نیاز  تراریخته  فرار  از  جلوگیری  ای  ر ب متفاوت 

مردان، آپومیکسیس یا خودگرده افشانی گلهای بسته. 

خالصه ای از سواالت کلیدی مباحث :
38.1: پس از گرده افشانی و لقاح، گل به میوه تبدیل می شود. گلبرگ 
مادگی  کالله  افتند.  می  گل  از  معموال  ها  پرچم  و  ها  کاسبرگ  ها، 
پژمرده می شود و تخمدان شروع به متورم شدن می کند. بالغ شدن 

تخمک ها )دانه های جنینی( نیز در داخل تخمدان شروع می شود.
پایدار سودمند  تواند در یک محیط  تولیدمثل غیرجنسی می   :38.2
باشد، زیرا گیاهانی که به خوبی با آن محیط سازگار هستند، ژنهای 
خود را به فرزندان منتفل میکنند. همچنین، تولیدمثل غیرجنسی به 
طور کلی منجر به تولید فرزندانی می شود که نسبت به فرزندان تولید 
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مثل جنسی شکننده تر هستند. با این حال، تولید مثل جنسی مزیت 
تولیدمثل جنسی  این،  بر  عالوه  دهد.  ارائه می  را  ها  دانه  پراکندگی 
تنوع ژنتیکی را تولید می کند که ممکن است برای یک فرد در محیط 
ناپایدار مفید باشد. احتمال اینکه حداقل یکی از فرزندان تولید مثل 

جنسی در یک محیط تغییر یافته، زنده بماند، بیشتر است.
38.3: اگرچه "برنج طالیی” هنوز در تولید تجاری نیست، برای تولید 
ویتامین A بیشتر مهندسی شده است، در نتیجه ارزش غذایی برنج 
ذرت  در  خاک  باکتری  یک  از  پروتوکسین  ژن  یک  برد.  می  باال  را 
کشنده  مهرگان  بی  برای  پروتوکسین  این  است.  شده  مهندسی   Bt

است اما برای مهره داران بی ضرر است. محصوالت Bt به سم پاشی 
کمتری نیاز دارند و سطوح عفونت قارچی و سموم قارچی در آنها کمتر 
هستند. ارزش غذایی کاساوا از بسیاری جهات توسط مهندسی ژنتیک 
افزایش یافته است. سطوح غنی از آهن و بتاکاروتن )پیش ساز ویتامین

A( به دست آمده است و مواد شیمیاییای که سیانید تولید می کنند، 

تقریباً از ریشه حذف شده اند.
خود را بیازمایید:

1. الف / 2. ج / 3. ج / 4. ج / 5. د / 6. د / 7. د
 .8

فصل 3۹

سواالت شکل ها:
شکل 39.4: پنل B در شکل 11.17 یک مسیر انتقال پیام را نشان 
هنگام  به  فیتوکروم  به  وابسته  پیام  انتقال  مسیر  شبیه  که  دهد  می 

داتیوله شدن است.
شکل 39.5: برای تعیین موثرترین طول موج های نور در فوتوتروپیسم، 
می توانید از یک منشور شیشه ای برای تقسیم نور سفید به رنگ های 
اجزای آن استفاده کنید و ببینید که کدام رنگ ها باعث سریع ترین 

خمش می شوند )پاسخ آبی است؛ شکل 39.15 را ببینید(.
شکل 39.6: خیر. انتقال قطبی اکسین به توزیع پروتئین های انتقال 

اکسین در انتهای پایه سلول ها بستگی دارد.
شکل 39.13: خیر. از آنجایی که جهش ein نهال را نسبت به اتیلن 
غیرحساس می کند، افزایش تولید اتیلن با افزودن یک جهش etoدر 
مقایسه با جهش ein به تنهایی هیچ تاثیری بر روی فنوتیپ نخواهد 

داشت.
شکل 39.16: بله. نور سفید که حاوی نور قرمز است، جوانه زدن بذر 

در تمامی تیمارها را تحریک میکند.
شکل 39.20: از آنجایی که نور قرمز دور، مانند تاریکی، باعث تجمع 
شکل جذب کننده قرمز )Pr( فیتوکروم می شود، فالش های منفرد 
نور قرمز دور در شب هیچ تاثیری بر گلدهی فراتر از آنچه که دوره های 

تاریک به تنهایی می تواند داشته باشد، نخواهد داشت.
شکل 39.21: اگر این درست بود، پس فلوریژن یک بازدارنده گلدهی 

خواهد بود نه یک القاء کننده.
رخ  مولکولی  در سطح  تواند  می  فتوسنتزی  شکل 39.27: سازگاری 

دهد، همانطور که گیاهان C3 در ابتدا از روبیسکو برای تثبیت دی 
اکسید کربن استفاده می کنند، در حالی که C4 و گیاهان CAM از 
PEP کربوکسیالز استفاده می کنند. یک سازگاری در سطح بافت این 

است که گیاهان بر اساس ژنوتیپ و شرایط محیطی، تراکم روزنه ای 
متفاوتی دارند. در سطح ارگانیسمی، گیاهان ساختار شاخه های خود 
خود  مثال،  عنوان  به  شود.  کارآمدتر  فتوسنتز  تا  دهند  می  تغییر  را 
هرس کردن، شاخه ها و برگ هایی که بیشتر از فتوسنتز، تنفس می 

کنند را حذف می کند.

بررسی مفهوم 39.1:
1. نهال های رشد کرده در تاریکی اتیوله می شوند: ساقه های بلند و 
سیستم های ریشه توسعه نیافته و برگ های باز نشده و شاخه های 
شرایط  در  بذرها  زدن  جوانه  برای  اتیوله  رشد  دارند.  کلروفیل  فاقد 
و  ساقه  برای طویل شدن  بیشتر  انرژی  با صرف  است.  مفید  تاریکی 
صرف انرژی کمتر برای افزایش سطح برگ و رشد ریشه، گیاه احتمال 
این که قبل از تمام شدن مواد غذایی ذخیره شده اش به نور خورشید 

برسد را افزایش می دهد.
2. سیکلوهگزامید باید با جلوگیری از سنتز پروتئین های جدید الزم 

برای داتیوله شدن، از اتیالسیون جلوگیری کند.
3. نه. استفاده از ویاگرا، مانند تزریق GMP حلقوی همانطور که در 
متن توضیح داده شده است، باید فقط یک پاسخ داتیوله شدن نسبی 
ایجاد کند. داتیوله شدن کامل نیاز به فعال شدن شاخه کلسیم مسیر 

انتقال سیگنال دارد.

خامه
برچه

کالله

میله

کاسبرگ

نهنج

تخمدان

پرچمبساک

گلبرگ
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بررسی مفهوم 39.2:
1. توانایی فوزیکوکسین برای افزایش فعالیت پمپ +H پالسما، دارای 

یک اثر اکسین مانند و افزایش طول سلول های ساقه است.
2. گیاه یک پاسخ سه گانه به نمایش خواهد گذاشت؛ زیرا کینازی که 
ناکارآمد است.  از پاسخ سه گانه جلوگیری می کند،  به طور معمول 
گیاه بدون در نظر گرفتن اینکه آیا اتیلن وجود دارد یا آیا گیرنده اتیلن 

عملکردی دارد، پاسخ سه گانه را متحمل می شود.
تحت  کند،  می  تحریک  را  خود  سنتز  اغلب  اتیلن  که  آنجایی  از   .3

فیدبک مثبت است.
بررسی مفهوم 39.3:

1. نه لزوما. بسیاری از عوامل محیطی مانند دما و نور، در یک دوره 
24 ساعته در این زمینه تغییر می کند. برای تعیین اینکه آیا آنزیم 
تحت کنترل شبانه روزی است یا نه، یک دانشمند باید حتی زمانی 
که شرایط محیطی ثابت نگه داشته می شود، فعالیت نوسانی آنزیم را 

نشان دهد.
2. نمیتوان گفت. برای اثبات اینکه این گونه یک گیاه روز کوتاه است، 
باید طول شب بحرانی برای گلدهی این گونه تعیین شود. این گونه 
اگر بخواهد روز کوتاه باشد، ضروری است که فقط زمانی گل دهد که 

شبش طوالنی تر از طول شب بحرانیاش باشد.
3. با توجه به طیف عمل فتوسنتز، موثرترین نور در فتوسنتز، نور قرمز 
و آبی هستند بنابراین، جای تعجب نیست که گیاهان کیفیت محیط 
خود را با استفاده از گیرنده های نور آبی و فیتوکرومهای جذب کننده 

نور قرمز ارزیابی کنند.
بررسی مفهوم 39.4:

1. گیاهی که ABA بیش از حد تولید می کند، کمتر تحت سرمایش 
تبخیری قرار می گیرد زیرا روزنه های آن به این اندازه باز نمی شود.

فشارهای  تحت  بیشتر  است  ممکن  راهروها  به  نزدیک  گیاهان   .2
نزدیک  گیاهان  باشد.  هوا  جریان  و  کارگران  عبور  از  ناشی  مکانیکی 
به وسط سکو نیز ممکن است در نتیجه سایه زدن و استرس تبخیری 

کمتر بلندتر باشند.
3. خیر. چون کالهک های ریشه در حس کردن گرانش نقش دارند، 
به طور  ریشه هایی که کالهک ریشه آنها برداشته شده است تقریباً 

کامل به نیروی جاذبه حساس نیستند.
بررسی مفهوم 39.5:

1. عفونت می تواند پاسخ حساسیت بیش از حد را ایجاد کند که باعث 
ایجاد حلقه ای از مرگ سلولی در اطراف محل عفونت می شود، در 

نتیجه پاتوژن را از سلول های میزبان زنده جدا می کند و از عفونت 
سیستمیک جلوگیری میکند.

بافت  برابر عفونت که  اولین خط دفاعی گیاه در  2. آسیب مکانیکی 
پوستی محافظ آن است را از بین میبرد.

تعداد  به زودی  را می کشند،  پاتوژن هایی که میزبان خود  3. خیر. 
قربانیانشان کاهش مییابد و قدرتشان کم میشود و خودشان منقرض 

می شوند.
تولید می  فرار که گیاهان  ترکیب دفاعی  نسیم غلظت یک  4. شاید 

کنند را رقیق کند.

خالصه ای از سواالت کلیدی مباحث :
فعال می  را  پروتئین کینازها  اغلب  انتقال سیگنال  39.1: مسیرهای 
کنند، آنزیم هایی که پروتئین های دیگر را فسفریله میکنند. پروتئین 
کینازها می توانند مستقیماً برخی از آنزیم های موجود را با فسفریله 
فاکتورهای  کردن  فسفریله  با  توانند  می  یا  کنند  فعال  آنها  کردن 

رونویسی خاص رونویسی ژن را تنظیم کنند)و تولید آنزیم(.
39.2: بله، این ضرب المثل قدیمی وجود دارد که می گوید یک سیب 
بلوغ  که  گازی  هورمون  اتیلن، یک  کند.  می  را خراب  بد کل دسته 
رسیده  یا  آلوده  دیده،  آسیب  های  میوه  توسط  کند،  می  تحریک  را 
تولید می شود. اتیلن می تواند به میوه های سالم در "دسته" برسد و 

رسیدن آنها را تحریک کند.
39.3: فیزیولوژیست های گیاهی وجود به یک عامل تقویت کننده گل 
)فلوریژن( اعتقاد دارند. اساس این واقعیت این است که یک گیاهی که 

گل میدهد، می تواند باعث گلدهی گیاه دومی شود که به آن پیوند 
زده شده است، حتی اگر گیاه دوم در محیطی نباشد که به طور معمول 

باعث گلدهی در آن گونه شود.
اغلب  گیرند  می  قرار  خشکی  تنش  معرض  در  که  گیاهانی   :39.4
نوع  دو  این  زیرا  دارند  یخزدگی  استرس  به  نسبت  بیشتری  مقاومت 
یخ زدن آب در فضاهای خارج سلولی  کاماًل مشابه هستند.  استرس 
باعث کاهش غلظت آب آزاد در خارج از سلول می شود. این به نوبه 
خود باعث می شود که آب آزاد از سلول با اسمز خارج شود و منجر 
به کم آبی سیتوپالسم شود، دقیقاً مانند آنچه در تنش خشکی دیده 

می شود.
39.5: حشرات جونده با ایجاد اختالل در کوتیکول مومی شاخه ها، 
گیاهان را مستعد تهاجم پاتوژن می کند. در نتیجه منفذی برای عفونت 
ایجاد می شود. عالوه بر این، مواد آزاد شده از سلول های آسیب دیده، 

می تواند به عنوان مواد مغذی برای پاتوژن های مهاجم عمل کند.
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بخش ششم : فیزیولوژی جانوری

فصل 4۰

سواالت اشکال
شکل 40.4 چنین سطوح مبادله ای، داخلی هستند به این معنا که 
در داخل بدن قرار دارند. با این حال، آنها با منافذی در سطح خارجی 

بدن که با محیط تماس دارند، در ارتباطند.
مسیر  یک  در  همیشه  عصبی  سیستم  در  ها  سیگنال   40.6 شکل   

مقابل،  در  کنند.  گیرنده حرکت می  و  فرستنده  بین سلول  مستقیم 
هورمون هایی که به سلول های هدف می رسند، می توانند بدون توجه 
به مسیری که طی یا تعداد باری که در سیستم گردش خون حرکت 

می کنند، تأثیر بگذارند.
افزایش  از  عبارتند  های خاکستری(  )جعبه  ها  محرک   40.8  شکل 
دمای اتاق در حلقه باال و کاهش در حلقه پایین. پاسخ ها می تواند 
شامل خاموش شدن بخاری وپایین آوردن دما در حلقه باال و روشن 
شدن بخاری و افزایش دما در حلقه پایین باشد. مرکز)سنسور( کنترل 
ترموستات است.سیستم خنک کننده یک مدار کنترل دوم را تشکیل 
می دهد و هنگامی که دمای هوا از نقطه تنظیم شده فراتر می رود، 
خانه را خنک می کند. چنین جفت های متضاد یا آنتاگونیست کنترلی، 

اثربخشی مکانیزم هومئوستاتیک را افزایش می دهند.
 شکل 40.12 فلش های رسانش در جهت مخالف خواهند بود و گرما 

را از پنگوئن به یخ منتقل می کنند زیرا پنگوئن گرم تر از یخ است. 

شکل 40.16 اگر یک پیتون ماده برمه ای بر روی تخم ها نمی خوابید، 
مصرف اکسیژن او با کاهش دما کاهش می یافت، مانند هر اکتوترم 

دیگری.
 شکل 40.17 آب یخ بافت های سر و خونی که در ادامه گردش خواهد 
کرد را خنک می کند. این اثر بازگشت به دمای طبیعی بدن را تسریع 
برسد و رگ خونی  پرده گوش  به  یخ  اگر آب  این حال،  با  می کند. 
تامین کننده هیپوتاالموس را خنک کند، ترموستات هیپوتاالموس با 
مهار تعریق و انقباض رگ های خونی در پوست واکنش نشان می دهد 

و خنک شدن را در سایر نقاط بدن کاهش می دهد.
 RNA انتقال مواد مغذی از طریق غشاها و یا سنتز  شکل 40.18 
و پروتئین با هیدرولیز ATP همراه است. این فرآیندها خود به خود 
انرژی  و  می یابد  کاهش  کلی  طور  به  آزاد  انرژی  زیرا  می یابند  ادامه 
اضافی به صورت گرما منتشر می شود. به طور مشابه، کم تر از نیمی از 
انرژی آزاد در گلوکز در واکنش های جفت شده تنفس سلولی جذب 

می شود. باقی مانده انرژی به صورت گرما آزاد می شود.
 شکل 40.22 هیچ کدام. اگرچه ژن هایی که تغییرات شبانه روزی در 
ثابتی را در   RNA بیان را در طول یوترمی نشان می دهند، سطوح 
طول خواب زمستانی نشان می دهند، ژنی که بیان ثابتی را در طول 
خواب زمستانی نشان می دهد نیز ممکن است بیان ثابتی را در طول 

یوترمی نشان دهد.
در  حیوانات  هم  و  گیاهان  هم  گرم،  های  محیط  در   40.23 شکل   
زدن  نفس  نفس  و  تعریق  یا حمام کردن،  گیاهان(  )در  تعرق  نتیجه 

)در حیوانات( سرد شدن تبخیری را تجربه می کنند. هم گیاهان و هم 
حیوانات پروتئین های شوک حرارتی را سنتز می کنند که پروتئین های 
دیگر را از استرس گرمایی محافظت می کند. و حیوانات نیز از واکنش 
های رفتاری مختلف برای به حداقل رساندن جذب گرما استفاده می 
کنند. در محیط های سرد، هم گیاهان و هم حیوانات نسبت اسیدهای 
از  و  دهند  می  افزایش  لیپیدهای غشای خود  در  را  غیراشباع  چرب 
پروتئین های ضد یخ استفاده می کنند تا از تشکیل بلورهای یخ داخل 
سلولی جلوگیری بکنند. گیاهان غلطت سیتوپالسمی امالح خاصی را 
افزایش می دهند که به کاهش از دست دادن آب داخل سلولی در طی 
انجماد خارج سلولی کمک می کند. حیوانات تولید گرمای متابولیکی 
را افزایش می دهند و از عایق سازی، سازگاری های گردش خون مانند 
تبادل جریان مخالف و واکنش های رفتاری برای به حداقل رساندن 

e saved.اتالف گرما استفاده می کنند
بررسی مفهوم 40.1

مهارکننده 
کنترلهمراه اتیلنتولید اتیلن

نوع وحشی

به  حساس  غیر 
)ein( اتیلن

)eto( تولید مازاد اتیلن

)ctr( پاسخ سهگانه دائمی
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که یک سطح  اند  تشکیل شده  هایی  از سلول  اپیتلیوم  انواع  1.همه 
را می پوشانند، به طور محکم به هم اتصال دارند، در باالی یک الیه 
بازال قرار دارند و یک رابط فعال و محافظ با محیط خارجی تشکیل 

می دهند.
تبادلِی  به بدن در سطِح  ابتدا هنگام ورود  اکسیژن   2. یک مولکول 
سیستِم تنفسی، در ادامه هم در ورود و هم در خروج از سیستم گردش 
خون و در آخر هنگام حرکت از مایع بینابینی به سیتوپالسم سلول 

بدن، باید از غشای پالسمایی عبور کند.
 3. شما به سیستم عصبی نیاز دارید تا خطر را درک کند و یک واکنش 
عضالنی در کسری از ثانیه تحریک کند تا بتواند از سقوط جلوگیری 
کند. با این حال، سیستم عصبی ارتباط مستقیمی با رگ های خونی 
یا سلول های ذخیره کننده گلوکز در کبد برقرار نمی کند. در عوض، 
سیستم عصبی باعث ترشح هورمونی )به نام اپی نفرین یا آدرنالین( 
توسط سیستم غدد درون ریز می شود و تنها در چند ثانیه تغییری در 

این بافت ها ایجاد می کند.
بررسی مفهوم 40.2

محرک،  کاهش  با  دما(  )تغییر  مسیر  محصول  حرارت،  تنظیم  1.در 
فعالیت مسیر را کاهش می دهد. در یک فرآیند بیوسنتزِی کاتالیز شده 
توسط آنزیم، محصول، )در این مورد، ایزولوسین( مسیری که توسط 

آن تولید شده را مهار می کند.
 2. شما می خواهید ترموستات را نزدیک جایی قرار دهید که زمان 
خود را سپری می کنید، جایی که از آشفتگی های محیطی مانند تابش 

مستقیم آفتاب محافظت شود و در مسیر خروجی سیستم گرمایش هم 
قرار نگیرد. به طور مشابه، حسگرهای هومئوستاز واقع در مغز انسان 
نیز از تأثیرات محیطی جدا هستند و می توانند شرایط را در یک بافت 

حیاتی و حساس نظارت کنند.
 3. در تکامل همگرا، یک صفت بیولوژیکی به طور مستقل در دو یا 
چند گونه پدید می آید. تجزیه و تحلیل ژن می تواند شواهدی برای 
منشا مستقل ارائه دهد. به طور خاص، اگر ژن های مسئول این صفت 
در یک گونه، شباهت توالی قابل توجهی با ژن های مربوطه در گونه 
مبنای  که  می رسند  نتیجه  این  به  دانشمندان  باشند،  نداشته  دیگر 
ژنتیکی جداگانه ای برای این صفت در دو گونه وجود دارد و بنابراین 
منشا مستقلی دارند. در مورد ریتم های شبانه روزی، ژن های موجود در 

سیانوباکتری ها با ژن های موجود در انسان ارتباطی ندارند.
بررسی مفهوم 40.3

1.خنک شدن با باد شامل از دست دادن گرما از طریق همرفت است، 

زیرا هوای متحرک به از دست دادن گرما از سطح پوست کمک می 
کند.

سرعت  کوچک،  بسیار  اندوترم  یک  عنوان  به  خوار  مگس  مرغ   .2  
متابولیسم بسیار باالیی دارد. اگر گل های خاصی با جذب نور خورشید 
شهد خود را گرم کنند، مرغ مگس خواری که از این گل ها تغذیه می 
کند، از هزینه متابولیک گرم کردن شهد )برای هم دما کردن شهد با 

دمای بدنش( جلوگیری و صرفه جویی می کند.
 3. هیپوتاالموس برای باال بردن دمای بدن تا محدوده تب باالتر، تولید 
گرما را با انقباضات عضالنی یا لرز ایجاد می کند. فرد تب دار در واقع 
ممکن است بگوید که احساس سرما می کند، حتی اگر دمای بدنش 

باالتر از حد نرمال باشد.
Translation is too long to be saved

بررسی مفهوم 40.4
1.موش اکسیژن را با سرعت بیشتری مصرف می کند، زیرا یک اندوترم 

است، بنابراین نرخ متابولیک پایه آن باالتر از نرخ متابولیک استاندارد 
مارمولک اکتوترم است.

ازای  به  باالتری  متابولیسم  نرخ  کوچکتر  حیوانات  خانگی،  گربه   .2  
واحد توده بدن و تقاضای بیشتری برای غذا به ازای واحد توده بدن 

دارند.
 3. دمای بدن تمساح همراه با دمای هوا کاهش می یابد. بنابراین با 
کاهش سرعت واکنش های شیمیایی، سرعت متابولیسم آن نیز کاهش 
می یابد. در مقابل، دمای بدن شیر تغییر نمی کند. سرعت متابولیسم 

آن با لرزیدن و تولید گرما برای ثابت نگه داشتن دمای بدن افزایش 
می یابد.

خالصه سواالت مفاهیم کلیدی :

اطراف  محیط  با  را  مواد  خود  بدن  سطح  سراسر  در  جانوران   40.1
مبادله می کنند. شکل کروی،حداقل نسبت سطح به حجم را دارد. با 

افزایش اندازه بدن، نسبت سطح به حجم بدن کاهش می یابد.
نقاط تنظیم شده  اطراف   40.2 خیر، محیط داخلی جانور کمی در 
پویا  حالت  یک  هومئوستاز  کند.  می  نوسان  طبیعی  محدوده  در  یا 
است. عالوه بر این، گاهی اوقات تغییرات برنامه ریزی شده برای این 
نقطه تنظیم شده )set point(وجود دارد، مانند تغییراتی که منجر 
به افزایش شدید سطح هورمون در زمان های خاصی از رشد می شود.

 40.3 تبادل حرارت در سراسر پوست یک مکانیسم اولیه برای تنظیم 
دمای مرکز بدن است که در نتیجه ی آن پوست سردتر از مرکز بدن 
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است.
 40.4 حیوانات کوچک BMR باالتری در واحد جرم دارند و بنابراین 
ترمصرف  بزرگ  حیوانات  به  نسبت  جرم  واحد  در  بیشتری  اکسیژن 
می کنند. برای تامین این افزایش مصرف اکسیژن، به سرعت تنفس 

باالتری هم نیاز است.
خود را بیازمایید

                           B.4                   A.3             C.2                B.1
D.7                    B.6                      C.5

فصل 4۱

سواالت اشکال
شکل 41.6 نمودار شما باید غذا را نشان دهد که از طریق دهان هیدر 
وارد شده و در بخش بزرگی از حفره گوارشی به مواد مغذی  سازنده 
خود هضم میشود. سپس مواد مغذی از طریق امتداد حفره در بازوها 

به آن جا می رسد. در آنجا، مواد مغذی توسط سلول های گاسترودرم 
جذب شده و به سلول های اپیدرم بازو منتقل می شود.

اپی  اگر  شود.  انجام  بازدم  تا  باشد  باز  باید  هوایی  راه   41.9 شکل   
گلوت باال باشد، آبی که از دهان وارد گلو می شود، با هوای خارج شده 
از ریه ها مواجه می شود و به داخل حفره بینی و خارج بینی منتقل 

می شود.
 شکل 41.11 از آنجایی که آنزیم ها پروتئین هستند و پروتئین ها در 
روده کوچک هیدرولیز می شوند، آنزیم های گوارشی در آن بخش باید 
به غیر از برش مورد نیاز برای فعال کردن آنها در برابر برش آنزیمی 

مقاوم باشند.
 شکل 41.12 هیچ کدام. از آنجایی که هضم در روده کوچک کامل 
می شود، کرم های نواری به سادگی مواد مغذی پیش هضم شده را از 

طریق سطح بزرگ بدن خود جذب می کنند.
 شکل 41.13 بله. خروج شیلومیکرون ها شامل اگزوسیتوز است، یک 
فرآیند فعال که انرژی را به شکل ATP مصرف می کند. در مقابل، 
انتشار که  ورود مونوگلیسریدها و اسیدهای چرب به سلول از طریق 

یک فرآیند غیرفعال است و بدون مصرف انرژی صورت می پذیرد.
بازخورد  مدارهای  در  گلوکاگون  و  انسولین  دوی  هر   41.23 شکل   

منفی دخیل هستند.
بررسی مفهوم 41.1

1.اسیدهای آمینه ضروری آنهایی هستند که جانور نمی تواند آن ها را 
از مولکول های دیگر سنتز کند.

 2. بسیاری از ویتامین ها به عنوان کوفاکتورهای آنزیمی عمل می کنند 
و در اثر واکنش های شیمیایی ای که در آن شرکت می کنند، تغییری 
از  بسیار کمی  مقادیر  فقط  بنابراین،  آنزیم ها(.   نمی یابند)مانند خود 

ویتامین ها مورد نیاز است.

جاندار  غذایی  رژیم  در  که  ضروری  مغذی  ماده  شناسایی  برای   .3  
وجود ندارد، یک محقق می تواند رژیم غذایی را با مواد مغذی جداگانه 
تکمیل کند و تعیین کند که کدام ماده مغذی عالئم سوء تغذیه را از 

بین می برد.
بررسی مفهوم 41.2

حفره گوارشی یک کیسه گوارشی با یک دهانه است که هم در بلع و 
هم در دفع عمل می کند. مجرای گوارش یک لوله گوارشی با دهان و 
مقعد مجزا در دو انتهای مخالف است. 2. تا زمانی که مواد مغذی در 

داخل حفره/مجرای گوارشی قرار دارند، در محفظه ای هستند که از 
طریق دهان و مقعد با محیط بیرون در ارتباطند و هنوز از یک غشاء 
های  مورد، سوخت  دو  هر  در   .3 اند.  نشده  بدن  وارد  و  نکرده  عبور 
پرانرژی مصرف می شود، مولکول های پیچیده به مولکول های ساده 
تر تجزیه می شوند و مواد زائد حذف می شوند. عالوه بر این، بنزین 
مانند مواد غذایی در یک محفظه تخصصی شکسته می شود، به طوری 
که  همانطور  نهایت،  در  شوند.  می  محافظت  اطراف  ساختارهای  که 
غذا و مواد زائد خارج از بدن در دستگاه گوارش باقی می مانند، بنزین 

وئمواد زائد آن نیز وارد محفظه سرنشینان خودرو نمی شوند.
بررسی مفهوم 41.3

1. از آنجا که سلول های جداری در معده، یون های هیدروژن را به 
ترکیب  کلرید  های  یون  با  که  جایی  کنند،  می  پمپ  معده  مجرای 
پروتون  HCl تشکیل می دهند، یک مهار کننده پمپ  و  می شوند 
اسیدیته کیموس و در نتیجه تحریکی را که هنگام ورود کیموس به 
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مری ایجاد می شود را کاهش می دهد.
 2. اسیدهای صفراوی به عنوان امولسی فایر عمل می کنند قطره های 
چربی بزرگ را به قطرات چربی کوچک تر تبدیل می کنند. سطوح 
محلول در چربی اسیدهای صفراوی به قطرات چربی متصل می شوند 
و سطوح محلول در آب اسیدهای صفراوی با مایعات گوارشی تعامل 
دارند. در نتیجه کشش سطحی کاهش می یابد و قطرات تثبیت می 

شوند و هضم آنزیمی چربی ها توسط لیپازها تسهیل می شود.
هضم  یابند.  می  گوارش  پپتیدها  به  و  شده  دناتوره  ها  پروتئین   .3  
بیشتر، به اسیدهای آمینه منفرد، به ترشحات آنزیمی موجود در روده 

کوچک نیاز دارد. هضم کربوهیدرات ها یا چربی ها اتفاق نمی افتد.

بررسی مفهوم 41.4
1. افزایش زمان برای عبور از کانال گوارشی امکان پردازش گسترده 
تری را فراهم می کند و افزایش سطح کانال فرصت بیشتری را برای 

جذب فراهم می کند.
 2. سیستم گوارشی پستانداران، محیطی را برای میکروارگانیسم های 
سایر  برابر  در  معده  شیره  و  بزاق  توسط  که  می کند  فراهم  متقابل 
میکروارگانیسم ها محافظت می شود و در دمای ثابتی که برای فعالیت 
آنزیم ها مساعد است نگه داشته می شود و منبع ثابتی از مواد مغذی 

را فراهم می کند.
باید  باکتری های ماست  با ماست موثر باشد،  اینکه درمان   3. برای 
یک رابطه متقابل با روده کوچک برقرار کنند، جایی که دی ساکاریدها 

روده  در  موجود  شرایط  شوند.  می  جذب  قندها  و  شوند  می  تجزیه 
کوچک احتماالً با شرایط موجود در ماست بسیار متفاوت است. باکتری 
ها ممکن است قبل از رسیدن به روده کوچک از بین بروند، یا ممکن 

است نتوانند به تعداد کافی برای کمک به هضم در آنجا رشد کنند.
بررسی مفهوم 41.5

1. در طوالنی مدت، بدن کالری های اضافی را در چربی ذخیره می 
کند، چه این کالری ها از چربی، کربوهیدرات یا پروتئین موجود در 

غذا باشد.
 2. در بیشتر افراد، سطح لپتین در طول روزه داری کاهش می یابد. 
افراد در گروهی که سطوح لپتین پایینی دارند احتماالً قادر به تولید 
لپتین نیستند، بنابراین سطوح لپتین بدون توجه به مصرف غذا پایین 
باقی می ماند. افرادی در گروهی که سطح لپتین باالیی دارند احتماالً 
قادر به پاسخگویی به لپتین نیستند، اما همچنان باید تولید لپتین را 

متوقف کنند مادامی که ذخایر چربی مصرف می شود.

 3. تولید بیش از حد انسولین باعث کاهش سطح گلوکز خون به زیر 
سطح فیزیولوژیکی طبیعی می شود. همچنین باعث سنتز گلیکوژن 
در کبد می شود و سطح گلوکز خون را بیشتر کاهش می دهد. با این 
سلول  از  گلوکاگون  آزاد شدن  باعث  خون  گلوکز  پایین  حال، سطح 
های آلفا در پانکراس و در ادامه منجر به به تجزیه گلیکوژن می شود. 

بنابراین، اثرات آنتاگونیستی در کبد وجود خواهد داشت.

خالصه سواالت مفاهیم کلیدی :
هستند،  ضروری  حیوانات  همه  در  کوفاکتورها  که  آنجایی  از   41.1
جانورانی که در رژیم غذایی خود آن ها را ندارند، باید بتوانند آن را از 

سایر مولکول های آلی سنتز کنند. 
سایر  و  آمینه  اسیدهای  گلوکز،  حاوی  مایع  غذایی  رژیم  یک   41.2
عناصر سازنده می تواند بدون نیاز به هضم مکانیکی یا شیمیایی جذب 

شود. 
41.3 سطح روده کوچک بسیار بزرگتر از معده است. 

41.4 مجموعه دندان ها در دهان ما و طول کوتاه سکوم ما نشان می 
دهد که سیستم گوارشی اجداد ما برای هضم مواد گیاهی تخصصی 

نبوده است.
 41.5 هنگامی که زمان غذا فرا می رسد، ورودی های عصبی از مغز 
به معده سیگنال می دهند که از طریق ترشحات و حرکات فیزیکی 

غذا برای هضم آماده شود.
خود را بیازمایید

B.7 D.6 B.5 B.4 B.3 A.2 B.1

فصل 42

سواالت اشکال

شکل 42.2 اگرچه ممکن است تبادل گاز با جریان یک طرفه و ثابت 
و سیال بهبود یابد، اما اگر مایع به این روش از داخل حفره عبور کند، 
احتماالً زمان کافی برای هضم غذا و جذب مواد مغذی وجود نخواهد 

داشت.
شکل 42.5 دو بستر مویرگی. مولکول دی اکسید کربن باید قبل از 
انگشت  در  مویرگی  بستر  وارد یک  راست  بطن  و  دهلیز  به  بازگشت 
شست شود، سپس به ریه رفته و وارد یک بستر مویرگی دوم شود که 

از آنجا به داخل آلوئول منتشر شده و برای بازدم در دسترس باشد.
 شکل 42.8 هر یک از ویژگی های ضبط ECG، مانند موج تیز رو به 
باال، یک بار در هر سیکل قلبی رخ می دهد. استفاده از محور x برای 
اندازه گیری زمان بر حسب ثانیه بین موج های متوالی و تقسیم آن بر 

60، ضربان قلب را به عنوان تعداد سیکل ها در دقیقه نشان می دهد.
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سورفکتانت  حضور  از  ناشی  سطحی  کشش  کاهش   42.25 شکل   
است. بنابراین، برای تمام نوزادانی که به دلیل RDS فوت کرده اند، 
نوزادانی  برای  باشد.  صفر  به  نزدیک  سورفکتانت  مقدار  دارید  انتظار 
که به دالیل دیگر فوت کرده اند، انتظار دارید مقدار سورفکتانت برای 
برای  اما  باشد  صفر  به  نزدیک  گرم   1200 از  کمتر  بدن  توده های 

توده های باالی 1200 گرم بسیار بیشتر از صفر باشد.
 شکل 42.27 از آنجایی که بازدم عمدتاً غیرفعال است، پس داشتن 
الیاف االستیک در آلوئول ها به خروج هوا از ریه ها کمک می کند. 
از دست می دهند،  را  ارتجاعی خود  آلوئول ها خاصیت  هنگامی که 
همانطور که در بیماری آمفیزم رخ می دهد، هوای کمتری بازدم می 
شود. از آنجایی که هوای بیشتری در ریه ها باقی می ماند، هوای تازه 
کمتری را می توان با دم وارد کرد. با حجم کمتری از هوای مبادله 
شده، شیب فشار جزئی)که باعث تبادل گاز می شود( کاهش می یابد.

 شکل 42.28 تنفس با سرعتی بیشتر از میزان مورد نیاز برای برآوردن 

نیاز متابولیک )هیپرونتیالسیون( باعث کاهش سطح CO 2 خون می 
شود. حسگرها در رگ های خونی اصلی و مدوال به مرکز کنترل تنفس 
سیگنال می دهند تا سرعت انقباض دیافراگم و ماهیچه های دنده و به 
طور کلی سرعت تنفس را کاهش دهد، تا سطح طبیعی CO 2 را در 

خون و سایر بافت ها بازگرداند.
 شکل 42.29 افزایش Tidal volume منجر به افزایش تهویه در ریه 

ها، افزایش P O 2 و کاهش P CO 2 در آلوئول ها می شود.
بررسی مفهوم 42.1

1. هم در سیستم گردش خون باز و هم در فواره، مایع از طریق یک 
باز می  به پمپ  از جمع آوری در استخر  لوله پمپ می شود و پس 
گردد. 2. توانایی قطع خون رسانی به ریه ها در هنگام غوطه ور شدن 
حیوان 3. محتوای O2 به طور غیر طبیعی کم است زیرا مقداری از 
خون خالی از اکسیژن که از مدار سیستمیک به دهلیز راست باز می 

گردد با خون غنی از اکسیژن در دهلیز چپ مخلوط می شود. 
بررسی مفهوم 42.2

1. وریدهای ریوی خونی را حمل می کنند که به تازگی از بسترهای 
مویرگی در ریه ها عبور کرده است، جایی که O2 انباشته شده است. 
بسترهای  از  تازگی  به  که  می کنند  حمل  را  خونی  اجوف  وریدهای 
مویرگی در بقیه بدن عبور کرده است، جایی که O2 را در بافت ها از 
دست داده است. 2. تأخیر اجازه می دهد دهلیزها به طور کامل تخلیه 
شوند و بطن ها قبل از انقباض کامل پر شوند. 3. قلب نیز مانند هر 
ماهیچه دیگری با ورزش منظم قوی تر می شود. شما انتظار دارید که 

قلب قوی تر حجم ضربه بیشتری داشته باشد که باعث کاهش ضربان 
قلب می شود.

 بررسی مفهوم 42.3
1. سطح بزرگ مقطع همه مویرگ ها 2. افزایش فشار خون و برون ده 
قلبی همراه با انحراف بیشتر خون به عضالت اسکلتی، ظرفیت عملکرد 
مغذی  مواد  و  اکسیژن  رساندن  و  خون  گردش  سرعت  افزایش  با  را 
بیش تر افزایش می دهد. 3. می توان از قلب های اضافی برای بهبود 
بازگشت خون از پاها استفاده کرد. با این حال، هماهنگ کردن فعالیت 
قلب های متعدد و حفظ جریان خون کافی به قلب های دور از اندام 

های تبادل گاز ممکن است دشوار باشد.
بررسی مفهوم 42.4

1. افزایش تعداد گلبول های سفید خون )لکوسیت ها( ممکن است 
 .2 است.  عفونت  با  مبارزه  حال  در  فرد  که  باشد  این  دهنده  نشان 
مراحل  بلکه  نیستند،  شدن  لخته  کننده  شروع  انعقادی  فاکتورهای 

از  ناشی  قفسه سینه  لخته شدن هستند. 3. درد  فرآیند  ضروری در 
جریان ناکافی خون در عروق کرونر است. اتساع عروق ناشی از اکسید 
نیتریک از نیتروگلیسیرین، جریان خون را افزایش می دهد و اکسیژن 
اضافی را به ماهیچه قلب می رساند و در نتیجه درد را تسکین می دهد. 
4. سلول های بنیادی جنینی به جای چند توان، پرتوان هستند، به 
این معنی که می توانند به جای چند نوع سلول، تعداد زیادی از انواع 

سلول ها را ایجاد کنند.
بررسی مفهوم 42.5

1. موقعیت داخلی آنها به بافت های تبادل گاز کمک می کند مرطوب 
یابد، به  بمانند. اگر سطوح تنفسی ریه ها به محیط بیرون گسترش 
سرعت خشک میشوند و انتشار O2 و CO2 در این سطوح متوقف 
را  خود  پوست  باید  گاز  تبادل  برای  خاکی  های  کرم   .2 شود.  می 
مرطوب نگه دارند، اما به هوای خارج از این الیه مرطوب نیاز دارند. 
اگر آنها پس از باران شدید در تونل های پر آب خود بمانند، خفه می 
اندازه هوا O2 دریافت کنند. 3. در  به  از آب  توانند  شوند زیرا نمی 
ماهی، آب از روی آبشش ها در جهت مخالف جریان خون در مویرگ 
های آبشش عبور می کند و استخراج اکسیژن از آب را در طول سطح 
تبادل به حداکثر می رساند. به همین ترتیب، در قسمت انتهایی برخی 
از مهره داران، خون در رگ ها و شریان های مجاور در جهت مخالف 
جریان دارد. این ترتیب جریان مخالف، بازپس گیری گرمای خون را 
که از هسته بدن در شریان ها خارج می شود، به حداکثر می رساند، 

که برای تنظیم حرارت در محیط های سرد مهم است.
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بررسی مفهوم 42.6
1. افزایش غلظت CO2 خون باعث افزایش سرعت انتشار CO2 در 
مایع مغزی نخاعی می شود، جایی که CO2 با آب ترکیب می شود 
و اسید کربنیک را تشکیل می دهد. تفکیک اسید کربنیک یون های 
هیدروژن را آزاد می کند و pH مایع مغزی نخاعی را کاهش می دهد. 
2. افزایش ضربان قلب، سرعت انتقال خون غنی از CO2 به ریه ها را 
افزایش می دهد، جایی که CO2 خارج می شود. 3. یک سوراخ، به 
هوا اجازه ورود به فضای بین الیه خارجی و درونی غشای دوالیه شده 
و در نتیجه وضعیتی به نام پنوموتوراکس ایجاد می شود. این دو الیه 
دیگر به هم نمی چسبند و ریه در سمتی که سوراخ ایجاد شده روی 

خود می خوابد و از کار می افتد.
بررسی مفهوم 42.7

1. تفاوت در فشار جزئی بین مویرگ ها و بافت های اطراف یا محیط. 
انتشار خالص گاز از ناحیه ای با فشار جزئی باالتر به ناحیه ای با فشار 

 O2 جزئی کمتر رخ می دهد. 2. پدیده بور باعث می شود هموگلوبین
بیشتری را در pH پایین تر آزاد کند، مانند آنچه در مجاورت بافت ها 
با نرخ باالی تنفس سلولی و انتشار CO2 یافت می شود. 3. پزشک 
فرض می کند که تنفس سریع پاسخ بدن به pH پایین خون است. 
تواند  متابولیسم، می  نتیجه  pH خون در  متابولیک، کاهش  اسیدوز 
دیابت،  از  خاصی  انواع  عوارض  جمله:  از  باشد،  داشته  زیادی  دالیل 

شوک )فشار خون بسیار پایین( و مسمومیت.

خالصه سواالت مفاهیم کلیدی :

42.1 در یک سیستم گردش خون بسته، یک پمپ عضالنی مبتنی 
بر ATP عموماً مایعات را در یک جهت در مقیاس میلی متر تا متر 
انتشار متکی  به  آنها  حرکت می دهد. تبادل بین سلول ها و محیط 
است که شامل حرکات تصادفی مولکول ها می شود. گرادیان غلظت 
مولکول ها در سطوح تبادلی می تواند باعث انتشار سریع خالص در 
مقیاس 1 میلی متر یا کمتر شود. 42.2 تعویض دریچه معیوب باید 
برای حفظ  تر  کم  قلب  بنابراین ضربان  دهد.  افزایش  را  حجم ضربه 
برون ده قلبی یکسان کافی است. 42.3 فشار خون در بازو 25 تا 30 
میلی متر جیوه کاهش می یابد، همان تفاوتی که معموالً بین قلب و 
مغز شما مشاهده می شود. 42.4 یک میکرولیتر خون حاوی حدود 5 
میلیون گلبول قرمز و 5000 لکوسیت است، بنابراین لکوسیت ها تنها 
حدود 0.1% از سلول ها را در غیاب عفونت تشکیل می دهند. 42.5 
از آنجایی که CO2 بخش کوچکی از گاز اتمسفر است )0.29 میلی 
متر جیوه / 760 میلی متر جیوه، یا کمتر از 0.04%(، گرادیان فشار 

جزئی CO2 بین سطح تنفسی و محیط همیشه به شدت به انتشار 
CO2 کمک می کند. 42.6 از آنجایی که ریه ها با هر نفس به طور 
با هم مخلوط می  و خروجی  ورودی  نمی شوند، هوای  تخلیه  کامل 
شوند. بنابراین ریه ها حاوی مخلوطی از هوای تازه و قدیمی هستند. 
42.7 یک آنزیم بدون تغییر در تعادل و بدون مصرف شدن، واکنش را 
سرعت می بخشد. به طور مشابه، یک رنگدانه تنفسی بدون تغییر در 
حالت تعادل و بدون مصرف شدن، تبادل گازها را بین بدن و محیط 

خارجی سرعت می بخشد.
خود را بیازمایید

    A.7 A.6 C.5 C.4 D.3 A.2 C.1
Transl

فصل 43

سواالت اشکال 
یا  اندازه  به  rna دو رشته ای را بدون توجه  شکل 43.3  دایسر-2، 
به قطعاتی که هر 21  را   RNA توالی متصل می کند و سپس آن 

 RNA جفت باز طول دارند برش می دهد. کمپلکس آرگو به قطعات
یک  می شود،  متصل  هستند  باز  21 جفت  کدام  هر  که  رشته ای  دو 
رشته را جابجا می کند و سپس از رشته باقی مانده برای تطبیق با یک 

توالی هدف خاص در mRNA تک رشته ای استفاده می کند.
 شکل TLR 43.4 های سطح سلولی مولکول های روی سطح پاتوژن 
ها را تشخیص می دهند، در حالی که TLR ها در وزیکول ها مولکول 
های داخلی پاتوژن ها را پس از تجزیه پاتوژن ها تشخیص می دهند.

Translation is too long to be saved

از  پس  بالفاصله  تقریباً  ترکش  یک  درد  که  آنجایی  از   43.5 شکل 
درستی  به  توانید  می  شود،  می  متوقف  پوست  روی  از  آن  برداشتن 
استنباط کنید که سیگنال هایی که واسطه پاسخ التهابی هستند بسیار 

کوتاه مدت هستند. 
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استحکام  یک  ژن  آنتی  گیرنده  یا  آنزیم  از  بخشی   43.10 شکل 
ساختاری را فراهم می کند که شکل کلی را حفظ می کند، در حالی 
که برهمکنش در سطحی با تناسب نزدیک با سوبسترا یا آنتی ژن رخ 
در محل  متعدد  غیرکوواالنسی  برهمکنش های  ترکیبی  اثر  دهد.  می 
ویژگی  با  باال  ترکیبی  میل  با  برهمکنش  یک  اتصال،  محل  یا  فعال 

فوق العاده است
شکل 43.14 پس از بازآرایی ژن، یک لنفوسیت و سلول های دختر 
آن یک نسخه واحد از گیرنده آنتی ژن می سازند. در مقابل، پیرایش 
جایگزین ارثی نیست و می تواند منجر به تولید محصوالت ژنی متنوع 

در یک سلول شود. 
شکل 43.16 یک سلول B منفرد بیش از 100000 گیرنده آنتی ژن 
 B یکسان روی سطح خود دارد، نه چهار، و بیش از 1 میلیون سلول

وجود دارد که از نظر ویژگی آنتی ژنی متفاوت هستند، نه سه. 
شکل 43.19 این گیرنده ها سلول های حافظه را قادر می سازند تا 

آنتی ژن را روی سطح سلول خود به سلول T کمکی ارائه دهند. این 
ارائه آنتی ژن برای فعال کردن سلول های حافظه در یک پاسخ ایمنی 

ثانویه مورد نیاز است. 
از آنتی ژن )نخستین قرار  اولیه: فلش هایی که  شکل 43.23 پاسخ 
گرفتن در معرض(، سلول ارائه دهنده آنتی ژن، سلول T کمک کننده، 
سلول B، سلول های پالسما، سلول T سیتوتوکسیک و سلول های 
T سیتوتوکسیک فعال امتداد یافته اند. پاسخ ثانویه: فلش هایی که از 
آنتی ژن )برخورد دوم(، سلول های T کمک کننده حافظه، سلول های 

B حافظه، سلول های T سیتوتوکسیک حافظه، سلول های پالسما، و 
سلول های T سیتوتوکسیک فعال گسترش می یابند

آنجایی که دو  از  ندارد.  نتایج وجود  تغییری در   شکل 43.25 هیچ 
محل اتصال آنتی ژن یک آنتی بادی دارای ویژگی یکسانی هستند، 

دو باکتریوفاژ متصل شده باید پپتید ویروسی یکسانی را نشان دهند.
بررسی مفهوم 43.1 

1. از آنجا که چرک حاوی گلبول های سفید، مایع و بقایای سلولی 
است، نشان دهنده یک پاسخ التهابی فعال و حداقل تا حدی موفق در 

برابر عوامل بیماری زای مهاجم است.
 2. در حالی که لیگاند برای گیرنده TLR یک مولکول خارجی است، 
انتقال سیگنال، مولکولی است که  از مسیرهای  برای بسیاری  لیگاند 

توسط خود ارگانیسم تولید می شود.
های  ویژگی  از  برخی  شناخت  مستلزم  ایمنی  پاسخ  یک  ایجاد   .3  
مولکولی تخم زنبور است که در میزبان یافت نمی شود. ممکن است 

داشته  الزم  ویژگی  با  ای  گیرنده  بالقوه  های  میزبان  از  برخی  فقط 
باشند.

بررسی مفهوم 43.2 
1. شکل 43.9 را ببینید. نواحی گذرنده در نواحی C قرار دارند که 
پل های دی سولفیدی را نیز تشکیل می دهند. در مقابل، محل های 

اتصال آنتی ژن در مناطق V هستند. 
تولید سلول های حافظه تضمین می کنند که گیرنده ای خاص   .2
برای یک اپیتوپ خاص وجود دارد و تعداد لنفوسیت های بیشتری با 
این ویژگی نسبت به میزبانی که هرگز با آنتی ژن مواجه نشده است، 

وجود خواهد داشت.
3. اگر هر سلول B برای گیرنده آنتی ژنی خود دو زنجیره سبک و 
سنگین متفاوت تولید می کرد، ترکیبات مختلف چهار گیرنده متفاوت 
را می ساخت. اگر هر کدام به خودی واکنش نشان بدهد، لنفوسیت در 
مرحله تولید حذف می شود. به همین دلیل، تعداد زیادی از سلول های 

B حذف می شد و آن هایی که می توانستند به یک آنتی ژن خارجی 
پاسخ دهند، به دلیل تنوع گسترده گیرنده ها )و آنتی بادی ها( در انجام 

این کار کم تر مؤثر می شدند.
بررسی مفهوم 43.3 

1. کودکی که فاقد تیموس باشد سلول T دارای عملکرد ندارد. بدون 
سلول های T کمکی، برای کمک به فعال سازی سلول های B، کودک 
قادر به تولید آنتی بادی علیه باکتری های خارج سلولی نخواهد بود. 
 T سلول های  یا  سیتوتوکسیک   T سلول های  بدون  این،  بر  عالوه 

آلوده  بردن سلول های  بین  از  به  قادر  ایمنی کودک  کمکی، سیستم 
به ویروس نیست.

قطعات  است،  نخورده  ژن دست  آنتی  اتصال  که محل  آنجایی  از   .2
آنتی بادی می توانند ویروس ها را خنثی)نوترالیزه( کرده و باکتری ها 

را اپسونیزه کنند. 
ونین  آنتی  در  موجود  های  پروتئین  به  نسبت  کننده  کنترل  اگر   .3
را  شدیدی  ایمنی  پاسخ  تواند  می  بعدی  تزریق  کند،  ایجاد  ایمنی 

تحریک کند.
بررسی مفهوم 43.4 

1. میاستنی گراویس یک بیماری خود ایمنی در نظر گرفته می شود 
خودی  های  مولکول  علیه  را  هایی  بادی  آنتی  ایمنی  سیستم  زیرا 

)گیرنده های خاصی روی سلول های عضالنی( تولید می کند.
 2. فرد مبتال به سرماخوردگی احتماالً ترشحات دهان و بینی تولید 
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می کند که انتقال ویروس را تسهیل می کند. عالوه بر این، از آنجایی 
که بیماری می تواند باعث ناتوانی یا مرگ شود، ویروسی که برای خروج 
از میزبان در زمان استرس فیزیولوژیکی برنامه ریزی شده است، فرصت 
پیدا کردن میزبان جدید را در زمانی که میزبان فعلی ممکن است از 

کار بیفتد، دارد.
 3. فردی با کمبود ماکروفاژ ممکن است دچار عفونت های مکرر شود. 
علل می تواند پاسخ های ذاتی ضعیف، به دلیل کاهش فاگوسیتوز و 
واکنش های التهابی، و پاسخ های تطبیقی ضعیف، به دلیل عدم وجود 

ماکروفاژها برای ارائه آنتی ژن به سلول های T کمک کننده باشد.

خالصه سواالت مفاهیم کلیدی :
43.1 لیزوزیم موجود در بزاق دیواره سلولی باکتری را از بین می برد. 
 PH .ویسکوزیته مخاط به به دام انداختن باکتری ها کمک می کند
اسیدی معده بسیاری از باکتری ها را از بین می برد. و اتصال محکم 
ایجاد می  برای عفونت  فیزیکی  مانع  پوشاننده روده یک  سلول های 

کند.
 43.2 تعداد کافی سلول برای واسطه یک پاسخ ایمنی ذاتی همیشه 
وجود دارد، در حالی که یک پاسخ اکتسابی مستلزم انتخاب و تکثیر 
یک جمعیت سلولی در ابتدا بسیار کوچک است که مخصوص پاتوژن 

آلوده کننده است.
از  پس  و  طبیعی  عفونت  از  پس  ایمونولوژیک  حافظه  خیر.   43.3  
در  های جزئی  تفاوت  است  ممکن  است.  شبیه  بسیار  واکسیناسیون 
قابل  بعدی  عفونت  در  که  باشد  داشته  وجود  خاص  های  ژن  آنتی 

تشخیص باشد. 43.4 خیر. ایدز به از دست دادن عملکرد ایمنی اشاره 
دارد که می تواند در طول زمان در فرد آلوده به HIV رخ دهد. با این 
حال، ترکیبات چند دارویی خاص )"کوکتل"( یا تغییرات ژنتیکی نادر 
معموالً از پیشرفت به ایدز در افراد آلوده به HIV جلوگیری می کند.

خود را بیازمایید
C .7 B .6 B .5 B .4 C.3 C .2 B .1

 8. یک پاسخ ممکن:

9. ایده بی اعتبار المارک این بود که ارگانیسم ها شکل خود را تغییر 
می دهند تا با چالش ها سازگار شوند و سپس به نحوی این تغییرات 

تفاوت های  کلونال،  انتخاب  در  کنند.  می  منتقل  فرزندان خود  به  را 
ارثی که منجر به تنوع می شوند، قبل از هر چالشی به وجود می آیند. 
مواجهه با یک آنتی ژن خاص منجر به تکثیر انواعی می شود که برای 

تشخیص و پاسخ به آن چالش مناسب تر هستند.

فصل 44

سواالت اشکال
دهنده  پوشش  های  سلول  این  که  دارید  انتظار  شما   44.13 شکل 
لوله ها را در جایی که از مدوالی کلیه عبور می کنند، پیدا کنید. از 
آنجایی که مایع خارج سلولی مدوالی کلیه دارای اسموالریته بسیار 
باالیی است، تولید امالح آلی توسط سلول های لوله ای در این ناحیه، 
اسموالریته درون سلولی را باال نگه می دارد و در نتیجه این سلول ها 

حجم طبیعی را حفظ می کنند.
 شکل 44.14 فوروزماید حجم ادرار را افزایش می دهد. فقدان انتقال 
یون در قسمت صعودی باعث می شود که فیلتر برای کاهش حجم 
قابل توجهی در لوله دیستال و مجرای جمع کننده بیش از حد متمرکز 

شود.
 شکل 44.17 هنگامی که غلظت یک یون در سراسر غشای پالسما 
متفاوت است، تفاوت در غلظت یون ها در داخل و خارج نشان دهنده 
بار در داخل و  پتانسیل شیمیایی است، در حالی که اختالف  انرژی 

خارج نشان دهنده انرژی پتانسیل الکتریکی است.
 شکل 44.20 سطوح ADH احتماالً در هر دو گروه از بیماران مبتال 
به جهش افزایش می یابد زیرا هر یک از این نقص ها از بازجذب آب 
جلوگیری می کند که اسموالریته خون را به سطوح طبیعی باز می 

گرداند.

نامیده می شوند فلش هایی   شکل 44.21 فلش هایی که "ترشح" 
می  نشان  را  رنین  و  آنژیوتانسینوژن  آلدوسترون،  ترشح  که  هستند 

دهند.
بررسی مفهوم 44.1

1. از آنجا که نمک بر خالف گرادیان غلظت خود حرکت می کند، از 
غلظت کم )آب شیرین( به غلظت باال )خون(.

2. یک تطبیق شونده اسمزی آب شیرین می تواند مایعات بدنش آنقدر 
رقیق بشود که نتواند فرآیندهای زندگی را انجام دهد.

 3. بدون الیه ای از خز عایق، شتر باید از اثر خنک کننده ی از دست 
دادن آب تبخیری برای حفظ دمای بدن استفاده کند، بنابراین تنظیم 

حرارت و تنظیم اسمزی را به هم مرتبط می کند.
 بررسی مفهوم 44.2
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1. از آنجایی که اسید اوریک تا حد زیادی در آب نامحلول است، می 
توان آن را به صورت خمیر نیمه جامد دفع کرد و در نتیجه از دست 

دادن آب جانور را کاهش داد.
 2. انسان ها اسید اوریک را از تجزیه پورین تولید می کنند و کاهش 
پورین ها در رژیم غذایی اغلب شدت نقرس را کاهش می دهد. با این 
حال، پرندگان اسید اوریک را به عنوان یک محصول زائد متابولیسم 
عمومی نیتروژن تولید می کنند. بنابراین آنها به یک رژیم غذایی کم 

در تمام ترکیبات حاوی نیتروژن و نه فقط پورین نیاز دارند.
بررسی مفهوم 44.3

 1. در کرم های پهن، سلول های مژک دار مایعات بینابینی حاوی مواد زائد 
را به داخل پروتونفریدیا می کشند. در کرم های خاکی، مواد زائد از مایعات 
بینابینی به کولون منتقل می شوند. از آنجا، مژک ها ضایعات را از طریق یک 
قیف احاطه کننده دهانه داخلی متانفریدیا به متانفریدیا منتقل می کنند. 
در حشرات، لوله های مالپیگی مایعات را از همولنف پمپ می کنند که در 

جریان گردش خون، مواد زائد را در طی تبادل با سلول ها دریافت می کند.
 2. فیلتراسیون زمانی تشکیل می شود که گلومرول خون را از شریان 
فیلتره  محتویات  از  برخی  کند.  فیلتره  بومن  کپسول  درون  کلیوی 
بازجذب می شوند، وارد مویرگ ها می شوند و از ورید کلیوی خارج 

می شوند. بقیه باقی می مانند و از کلیه در میزنای خارج می شوند.
میزان  دیالیز،  در  )الکترولیت ها(  یون ها  سایر  و   +  Na وجود   .3  
بنابراین  می کند.  محدود  را  دیالیز  طول  در  فیلتره  از  آن ها  حذف 
تنظیم الکترولیت ها در دیالیز اولیه می تواند منجر به بازیابی غلظت 

الکترولیت مناسب در پالسما شود. به طور مشابه، عدم وجود اوره و 
سایر مواد زائد در دیالیز اولیه، حذف آنها از فیلتره را تسهیل می کند

بررسی مفهوم 44.4 
1. نفرون های متعدد و گلومرول های توسعه یافته ماهیان آب شیرین 
با سرعت باالیی ادرار تولید می کنند، در حالی که تعداد کمی نفرون و 
گلومرول های کوچکتر ماهیان دریایی با سرعت پایین ادرار تولید می کنند.

 2. مدوالی کلیه آب کمتری را بازجذب می کند. بنابراین، این دارو 
مقدار آب از دست رفته در ادرار را افزایش می دهد.

با  را  فیلتراسیون  سرعت  آوران،  شریان  در  خون  فشار  کاهش   .3  
جابجایی مواد کمتر در رگ ها کاهش می دهد.

بررسی مفهوم 44.5 
از  افزایش  باعث  و  ADH جلوگیری می کند  آزاد شدن  از  الکل   .1

دست دادن آب در ادرار و افزایش احتمال کم آبی بدن می شود.
 2. مصرف مقدار بسیار زیاد آب در مدت زمان کوتاه، همراه با عدم 

قابل  حد  از  کمتر  به  را  خون  سدیم  تواند سطح  می  امالح،  دریافت 
تحمل کاهش دهد. این وضعیت که هیپوناترمی نامیده می شود، منجر 
از  برخی  در  شود.  می  تنفسی  ناراحتی  اوقات  گاهی  و  نظمی  بی  به 
نوشند،  نوشیدنی های ورزشی، آب می  به جای  ماراتن که  دوندگان 
اتفاق افتاده است. )همچنین باعث مرگ یک شرکت کننده در مسابقه 

نوشیدن آب شده است.(
 3. فشار خون باال.

خالصه سواالت مفاهیم کلیدی :

 44.1 هنگامی که مایع خارج از سلول هیپواسموتیک باشد )غلظت 
امالح کمتری نسبت به سیتوزول داشته باشد( آب با اسمز به داخل 

سلول حرکت می کند.
 44.2 به عنوان کوفاکتور برای آنزیم هایی که متابولیسم را کاتالیز می 
کنند، مولکول های حاوی نیتروژن مانند NAD+ /NADH در طی 
تنفس سلولی "بازیافت" می شوند. بنابراین آنها تجزیه نمی شوند و 

اجزای آنها جذب یا دفع نمی شوند.
تولید می کند  تبادلی  برای فرآیندهای  را   44.3 فیلتراسیون مایعی 
که عاری از سلول ها و مولکول های بزرگ است که برای حیوان مفید 

است و به راحتی قابل جذب مجدد نیستند.
که  هستند  پروگزیمال  لوله های  دارای  نفرون  نوع  دو  هر   4  .44  
نفرون های کنار هم  تنها  اما  بازجذب کنند،  را  مواد مغذی  می توانند 
تا عمق مدوالی کلیه گسترش  از هنله هستند که  دارای حلقه هایی 
می توانند  جانبی  نفرون های  حاوی  کلیه های  تنها  بنابراین،  می یابند. 

که  بیمارانی   44.5 کنند.  تولید  خون  از  بیشتری  غلظت  با  ادراری 
این هورمون برطرف می  با  با درمان  تولید نمی کنند عالئم   ADH

شود، اما بسیاری از بیماران مبتال به دیابت بی مزه فاقد گیرنده های 
عملکردی برای ADH هستند.

 درک خود را آزمایش کنید
B.6 C .5 D .4 C .3 A .2 C .1

فصل 45 
سواالت اشکال

شکل 45.4 
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شکل 45.5 این هورمون محلول در آب است و دارای گیرنده سطح 
سلولی است. چنین گیرنده هایی، بر خالف گیرنده های هورمون های 
محلول در چربی، می توانند تغییرات قابل مشاهده ای را در سلول ها 

بدون رونویسی ژن وابسته به هورمون ایجاد کنند.
 شکل ATP 45.6 به طور آنزیمی به cAMP تبدیل می شود. مراحل 

دیگر نشان دهنده واکنش های اتصالی است.
 شکل 45.21 گناد جنینی می تواند به بیضه یا تخمدان تبدیل شود. 
در مقابل، مجاری یا ساختار خاصی را تشکیل می دهند یا تحلیل می 

روند، و مثانه در مردان و زنان تشکیل می شود.
 بررسی مفهوم 45.1 

به غشای پالسمایی  توانند  نمی  1. هورمون های محلول در آب که 
نفوذ کنند، به گیرنده های سطح سلول متصل می شوند. این تعامل 
انتقال سیگنال درون سلولی می شود که در  ایجاد یک مسیر  باعث 
نهایت فعالیت یک پروتئین موجود در سیتوپالسم را تغییر می دهد و 

یا رونویسی ژن های خاص را در هسته تغییر می دهد. هورمون های 
استروئیدی محلول در چربی هستند و می توانند از غشای پالسمایی به 
داخل سلول عبور کنند، جایی که به گیرنده های واقع در سیتوزول یا 
هسته متصل می شوند. سپس مجموعه هورمون - گیرنده مستقیماً به 
عنوان یک فاکتور رونویسی عمل می کند که رونویسی ژن های خاص 

را تغییر می دهد. 
2.  یک غده برون ریز، زیرا فرومون ها در مایع بینابینی ترشح نمی 
شوند، بلکه معموالً در سطح بدن یا در محیط آزاد می شوند. سیتوزول 

 Translation is too long to be .پاسخی را تحریک نمی کند
saved

بررسی مفهوم 45.2 
1. پروالکتین تولید شیر را تنظیم می کند و اکسی توسین ترشح شیر 

را تنظیم می کند. 
2. هیپوفیز خلفی، امتداد هیپوتاالموس، که حاوی آکسون های سلول 
های ترشح کننده عصبی است، محل ذخیره و آزادسازی دو هورمون 
است.   )ADH( دیورتیک  آنتی  هورمون  و  توسین  اکسی  عصبی، 
هیپوفیز قدامی حاوی سلول های غدد درون ریز است که حداقل شش 
قدامی  هیپوفیز  های  هورمون  ترشح  سازند.  می  را  مختلف  هورمون 
توسط هورمون های هیپوتاالموس کنترل می شود که از طریق رگ 

های خونی به هیپوفیز قدامی حرکت می کنند.
غدد  مسیرهای  از  بسیاری  در  هیپوفیز  غدد  و  هیپوتاالموس   .3  
غدد،  این  در  نقایص  از  بسیاری  کنند.  می  عمل  مختلف  ریز  درون 

از  مانند مواردی که بر رشد یا سازماندهی تأثیر می گذارد، بسیاری 
مسیرهای هورمونی را نیز مختل می کند. فقط یک نقص بسیار خاص، 
مانند یک جهش که بر یک گیرنده هورمونی خاص تأثیر می گذارد، 
برای غده  را تغییر می دهد. وضعیت  تنها یک مسیر غدد درون ریز 
نهایی در یک مسیر، مانند غده تیروئید، کاماًل متفاوت است. در این 
مورد، طیف وسیعی از نقایص که عملکرد غده را مختل می کند، تنها 
یک مسیر یا مجموعه کوچکی از مسیرهایی را که در آن غده کار می 

کند، مختل می کند.
 4. هر دو تشخیص می تواند صحیح باشد. در یک مورد، غده تیروئید 
و  هیپوتاالموس  از  طبیعی  هورمونی  ورودی  وجود  با  است  ممکن 
دیگر،  سوی  از  کند.  تولید  اضافی  تیروئید  هورمون  قدامی،  هیپوفیز 
افزایش غیر طبیعی ورودی هورمونی )سطح TSH باال( ممکن است 

علت پرکاری غده تیروئید باشد.
Translation is too long to be saved

بررسی مفهوم 45.3
 1. اگر عملکرد مسیر، ارائه یک پاسخ گذرا باشد، یک محرک کوتاه 

مدت کمتر به بازخورد منفی وابسته خواهد بود.
 2. از فعالیت ضد التهابی گلوکوکورتیکوئیدها استفاده می کنید. تزریق 
اگر  که  کند  می  جلوگیری  گلوکز  متابولیسم  روی  اثرات  از  موضعی 
گلوکوکورتیکوئیدها به صورت خوراکی مصرف شوند و در سراسر بدن 

در جریان خون منتقل شوند، رخ می دهد.
 3. هر دو هورمون در بافت های هدف مختلف اثرات متضادی ایجاد 

می کنند. در پاسخ جنگ و گریز، اپی نفرین باعث افزایش جریان خون 
به عضالت اسکلتی و کاهش جریان خون به عضالت صاف در دستگاه 
گوارش می شود. در ایجاد تسلط راسی، اکسین باعث رشد جوانه های 

راسی شده و از رشد جوانه های جانبی جلوگیری می کند. 

خالصه سواالت مفاهیم کلیدی :

فعال   45.1 همان طور که در شکل 43.18 نشان داده شده است، 
سازی سلول های T کمکی توسط سیتوکین هایی که به عنوان تنظیم 
و  اتوکرین  دهی  سیگنال  شامل  کنند  می  عمل  محلی  های  کننده 

پاراکرین می شود.
 45.2 لوزالمعده، غدد پاراتیروئید و غده پینه آل

غیر  و  عصبی  بافت  ادغام  از  آدرنال  و  هیپوفیز  غده  دو  هر   45.3  
ADH توسط بخش ترشح کننده عصبی  عصبی تشکیل می شوند. 
غده هیپوفیز و اپی نفرین توسط بخش ترشح کننده عصبی غده فوق 

کلیوی ترشح می شود. 
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خود را بیازمایید
:8 A.7 B.6 B.5 A.4 D.3 D.2 C.1

فصل 4۶

سواالت اشکال
شکل 46.7 اسپرم تازه تشکیل شده از بیضه وارد کیسه منی شده و 
در حین مقاربت از طریق مجرای انزال خارج می شود. اسپرم پس از 
مقاربت وارد اسپرماتکا می شود و پس از ذخیره سازی به داخل مجرای 
تخمک رها می شود تا تخمک در حال حرکت به داخل رحم،  بارور 

شود. 
شکل 46.8 هنگامی که یک نر دوم بدون توجه به ژنوتیپ با موفقیت 
در باروری قرار گرفت، حدود یک سوم ماده ها از شر تمام اسپرم های 
جفت گیری اول خالص می شوند. پس، دو سوم ماده ها از اولین جفت 
گیری مقداری اسپرم را حفظ کردند. بنابراین پیش بینی می کنیم که 
دو سوم از این ماده ها فرزندانی داشته باشند که فنوتیپ چشم کوچک 

که جهش غالب نرهای آمیزش اول بود را نشان دهند. 
 شکل 46.11 تجزیه و تحلیل آموزنده خواهد بود زیرا اجسام قطبی 
حاوی تمام کروموزوم های مادری هستند که به تخمک بالغ ختم نمی 
شوند. به عنوان مثال، یافتن دو نسخه از ژن بیماری در اجسام قطبی 
نشان دهنده عدم وجود آن در تخمک است. این روش آزمایش ژنتیکی 
زمانی انجام می شود که تخمک های جمع آوری شده از یک ماده با 

اسپرم در ظرف آزمایشگاهی بارور شوند.
شکل 46.15 جنین به طور معمول حدود یک هفته پس از لقاح النه 

رحم می  در  را  روز  گزینی چندین  النه  از  قبل  اما  کند،  می  گزینی 
گذراند و مواد مغذی را از آندومتر دریافت می کند. بنابراین، تخم بارور 
شده باید برای چند روز در مایعی که در دمای طبیعی بدن است و 
حاوی همان مواد مغذی است که توسط آندومتر قبل از النه گزینی 
ارائه می شود، کشت داده شود. شکل 46.16 تستوسترون می تواند از 
طریق گردش خون جفتی از خون جنین به خون مادر منتقل شود و 

به طور موقت تعادل هورمونی در مادر را بر هم بزند. 
زایمان می  القای  باعث  زیاد  احتمال  به  توسین  اکسی  شکل 46.18 
شود و یک حلقه فیدبک مثبت را شروع می کند که فرایند زایمان را 
به سمت جلو هدایت می کند. اکسی توسین مصنوعی در واقع اغلب 
زمانی که بارداری طوالنی مدت ممکن است مادر یا جنین را به خطر 

بیندازد،برای القای زایمان استفاده می شود. 

بررسی مفهوم 46.1

1. فرزندان حاصل از تولید مثل جنسی، از نظر ژنتیکی تنوع بیشتری 
فرزندان  تعداد  تواند  می  غیرجنسی  تولیدمثل  حال،  این  با  دارند. 

بیشتری را در طی چند نسل تولید کند.
2. بر خالف سایر اشکال تولید مثل غیرجنسی، پارتنوژنز شامل تولید 
گامت است. با کنترل بارور شدن یا عدم بارور شدن تخمک هاپلوئید، 
گونه هایی مانند زنبورهای عسل می توانند به راحتی بین تولید مثل 

غیرجنسی و جنسی جابجا شوند.
میوز،  طول  در  ها  کروموزوم  تصادفی  بندی  دسته  دلیل  به  3.خیر. 

یک  از  متفاوتی  های  نسخه  یا  نسخه  همان  است  ممکن  فرزندان 
کروموزوم خاص والدی را از اسپرم و تخمک دریافت کنند. عالوه بر 
این، نوترکیبی ژنتیکی در طول میوز منجر به دسته بندی مجدد ژن 

ها بین جفت کروموزوم های والدین می شود. 
دهد.  می  رخ  حیوانات  در  هم  و  گیاهان  در  هم  شدن  تکه  تکه   .4
همچنین، جوانه زدن در حیوانات و رشد ریشه های ناخواسته گیاهان 

هر دو شامل ظهور فرد جدید از رویش های والدین است.
بررسی مفهوم 46.2

1. لقاح داخلی اجازه می دهد تا اسپرم بدون خشک شدن گامت به 
تخمک برسد.

 2. )الف( حیوانات با لقاح خارجی تمایل دارند گامت های زیادی را به 
طور همزمان آزاد کنند که در نتیجه تعداد زیادی زیگوت تولید می 
شود. این احتمال زنده ماندن برخی تا بزرگسالی را افزایش می دهد. 
)ب( حیوانات با لقاح داخلی فرزندان کمتری تولید می کنند اما عموماً 
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مراقبت بیشتری از جنین و جوان نشان می دهند. 
خالف  بر  است.  لقاح  محل  حشره  رحم  مانند  نیز  گیاه  تخمدان   .3
حشره  تخمدان  در  که  نیست  تخم  تولید  محل  رحم  گیاه،  تخمدان 
اتفاق می افتد. عالوه بر این، تخم حشره بارور شده از رحم خارج می 
شود، در حالی که جنین گیاه در داخل یک دانه در تخمدان رشد می 

کند.
بررسی مفهوم 46.3

1. اسپرماتوژنز به طور طبیعی تنها زمانی اتفاق می افتد که بیضه ها 
خنک تر از دمای طبیعی بدن باشند. استفاده زیاد از وان آب گرم )یا 
لباس زیر بسیار تنگ( می تواند باعث کاهش کیفیت و تعداد اسپرم شود.

 2. در انسان، تخمک ثانویه قبل از اینکه تقسیم میوز دوم را به پایان 
برساند با اسپرم ترکیب می شود. بنابراین، اووژنز پس از لقاح کامل می 

شود، نه قبل از لقاح.
3. تنها اثر بسته شدن مجرای وابران)لوله منی بر( عدم وجود اسپرم در 

انزال است. پاسخ جنسی و حجم انزال بدون تغییر است. برش و بسته 
مردانی  برای  رایج  جراحی  روش  یک  وازکتومی،  مجاری،  این  شدن 

است که مایل به تولید فرزند )دیگر( نیستند.
بررسی مفهوم 46.4

1. در بیضه، FSH سلول های سرتولی را تحریک می کند که اسپرم در 
حال رشد را تغذیه کند. LH تولید آندروژن ها )عمدتا تستوسترون( 
را تحریک می کند که به نوبه خود تولید اسپرم را تحریک می کند. 
هم در زنان و هم در مردان، FSH رشد سلول هایی را تحریک می کند 

از گامت های در حال رشد حمایت و تغذیه می کنند )سلول های  که 
تولید   LH و  مردان(،  در  سرتولی  سلول های  و  زنان  در  فولیکولی 
گامتوژنز  افزایش  باعث  که  می کند  تحریک  را  جنسی  هورمون های 
می شوند )استروژن ها، در درجه اول استرادیول، در زنان و آندروژن ها، 

به ویژه تستوسترون، در مردان(.
 2. در چرخه های فحلی، که در اکثر پستانداران ماده رخ می دهد، 
اگر لقاح اتفاق نیفتد، اندومتر دوباره جذب می شود )به جای ریختن(. 
چرخه های فحلی اغلب فقط یک یا چند بار در سال اتفاق می افتد 
و فرد ماده معموال فقط در طول دوره تخمک گذاری پذیرای جفت 
گیری است. چرخه های قاعدگی فقط در انسان و برخی پستانداران 
دیگر دیده می شود. آنها تجمع و تجزیه پوشش رحم را کنترل می 

کنند، اما پذیرش جنسی را کنترل نمی کنند.
بر  منفی  بازخورد  اثر  یک  پروژسترون  و  استرادیول  ترکیب   .3
هیپوتاالموس خواهد داشت و از انتشار GnRH جلوگیری می کند. 

این باعث اختالل در ترشح LH توسط هیپوفیز می شود و در نتیجه از 
تخمک گذاری جلوگیری می کند. این در واقع یکی از پایه های عمل 

رایج ترین داروهای ضد بارداری هورمونی است. 
بیان  با  ژنوم های ویروسی جدید  تولید  تکثیر ویروسی،  4. در چرخه 
ویروسی  های  پوشش  برای  فسفولیپیدها  تولید  با  و  کپسید  پروتئین 
هماهنگی  انسان،  زن  یک  مثل  تولید  چرخه  در  شود.  می  هماهنگ 
هورمونی بلوغ تخمک با رشد بافت های حمایت کننده رحم وجود دارد.

بررسی مفهوم 46.5
1.ترشح hCG توسط جنین اولیه، جسم زرد را تحریک می کند تا 
پروژسترون بسازد که به حفظ بارداری کمک می کند. با این حال، در 
طول سه ماهه دوم، تولید hCG کاهش می یابد، جسم زرد متالشی 
می شود و جفت به طور کامل تولید پروژسترون را به دست می گیرد.

2. هم بستن لوله ها و هم وازکتومی، حرکت گامت ها را از غدد جنسی 
به محلی که لقاح می تواند انجام شود، مسدود می کند. 

3. ورود یک هسته اسپرم به طور مستقیم به تخمک باعث دور زدن 
حرکت اسپرم در اپیدیدیم، شنا کردن آن برای برخورد با تخمک در 

مجرای تخمک و همجوشی آن با تخمک می شود.
خالصه سواالت مفاهیم کلیدی

46.1 خیر. از آنجایی که پارتنوژنز شامل میوز است، مادر یک ترکیب 
تصادفی و معموالً متمایز از کروموزوم هایی را که از مادر و پدرش به 

ارث برده است به هر یک از فرزندان منتقل می کند.
 46.2 هیچ

با  اسپرم  یک  مشخصه  سیتوپالسم  فقدان  و  کوچک  اندازه   46.3  
 DNA انتقال  وسیله  ی  عنوان  به  آن،  عملکرد  برای  سازگاری خوب 
است. اندازه بزرگ و محتوای سیتوپالسمی غنی تخم ها از رشد و نمو 

جنین حمایت می کند. 
46.4 استروئیدهای آنابولیک در گردش، تنظیم بازخورد تستوسترون 
را تقلید می کنند، سیگنال هیپوفیز را به بیضه ها خاموش می کنند و 
در نتیجه آزاد شدن سیگنال های مورد نیاز برای اسپرم زایی را مسدود 
می کنند. 46.5 اکسیژن در خون مادر از حوضچه های داخل آندومتر 
به مویرگ های جنینی در پرزهای کوریونی جفت منتشر می شود و از 

آنجا به سراسر سیستم گردش خون جنین می رود.
خود را بیازمایید

          B .6        A .5           C .4      B .3         B .2          D .1
C .8             C .7

9 .ذخایر سلول های بنیادی تمام می شود و اسپرماتوژنز نمی تواند 
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ادامه یابد.

فصل 4۷

سواالت اشکال
شکل 47.3  شما می توانید ترکیب را به یک تخمک لقاح نیافته تزریق 
کنید و  سپس تخمک را در معرض اسپرم قرار داده و مشاهده کنید 

که آیا پوشش لقاح شکل می گیرد یا خیر.
شکل 47.6  سلول های کمتری وجود خواهند داشت که به یکدیگر  

نزدیک تر خواهند بود.
را  معده  ای شکل می دهد که  بالستوسل محفظه  شکل 47.8  1- 
احاطه می کند، درست همانطوری که یک دونات حفره ای را احاطه 
و  دهد  می  تشکیل  را  جانور  خارجی  پوشش  اکتودرم   -2 کند.  می 
مزودرم  پوشاند.  را می  گوارش  لوله  مانند  داخلی  های  اندام  اندودرم 

نیزبیشتر فضای بین این دو الیه را پر می کند.
شکل 47.19  8 تقسیم سلولی نیاز است تا نزدیک ترین سلول های 

روده ای به دهان ایجاد شوند.
شکل 47.22  وقتی محققان اجازه دانند چرخش کورتیکال به طور 
طبیعی رخ دهد، تعیین کننده های شکل گیری قسمت پشتی فعال 
شدند. وقتی آن ها چرخش مخالف را وادار به رخ دادن کردند، قسمت 
سمت  های  مولکول  زیرا  شد  تشکیل  نیز  مخالف  سمت  در  پشتی 
طبیعی از قبل فعال شده بودند و رخ دادن چرخش مقابل ظاهرا باعث 

لغو تشکیل قسمت پشتی به وسیله اولین چرخش نشد.
شکل 47.23  آن را بکش! 

چه میشد اگر؟ در کنترل اسپمان، دو بالستمور به صورت فیزیکی جدا 
شده بودند و با رشد هر کدام یک رویان کامل ایجاد شده بود. در آزمایش 
روکس، باقی مانده های یک بالستومر مرده هنوز با بالستومر زنده در 
تماس بودند که باعث ایجاد تنها نیمی از رویان شد. بنابراین مولکول 
های موجود در بقایای سلول های مرده ممکن است با ارسال سیگنالی به 
سلول های زنده باعث مهار شکل گیری کل ساختار رویانی شده باشند.

 mRNA شکل 47.24  شما می توانید پروتئین ایزوله شده )یا یک
کد کننده آن( را به سلول های شکمی یک گاستروال که در مراحل 
اولیه تر قرار دارد تزریق کنید. اگر ساختار های پشتی بر سمت شکمی 

تشکیل شوند این اتفاق، این ایده را که این پروتئین مولکول پیام رسان 
ترشح شده توسط لب پشتی است را، تایید می کند. شما همچنین باید 
آزمایش کنترلی انجام دهید تا اطمینان حاصل کنید، عمل تزریق به 

تنهایی باعث ایجاد ساختار پشتی در سمت شکمی نمی شود.
 Sonic hedgehog یا پروتئین mRNA شکل 47.26  هر یک از
شدن  پوالریزه  فعالیت  ناحیه  برای  مارکر  یک  عنوان  به  توانند  می 
نوک کتودرم  از حذف  بعد  )ZPA( عمل کنند. عدم حضور هرکدام 
راسی می تواند فرضیه تان را حمایت کند. شما همچنین می توانید 
رشد فیبروبالست را متوقف کنید و مشاهده کنید که آیا ناحیه فعالیت 
عدم  یا  مشاهده  وسیله  )به  خیر.  یا  گیرد  می  شکل  شدن  پوالریزه 

)Sonic hedgehog مشاهده
بررسی مفهوم 47.1

1- پوشش لقاحی بعد از آن که گرانول های کورتیکال مواد درون خود 
را رها می کنند، شکل می گیرد که باعث می شود غشای وایتلینی 

ایجاد و سپس سخت شود. پوشش لفاحی به عنوان سدی برای بیش 
از یک بار لقاح یافتن عمل می کند.

باعث می شود که  یافته یون کلسیم  در تخمک  افزایش  2- غلظت 
آزاد  را  ادغام شوند و مواد درون خود  با غشا  گرانول های کورتیکال 
کنند و پوشش لقاحی شکل بگیرد. حتی با اینکه هیچ اسپرمی وارد 

تخمک نشده است این عمل باعث جلوگیری از لقاح می شود.
3- انتظار داریم نوسان کند. نوسان MPF باعث انتقال بین فاز همانند 
سازی DNA )فاز S( و میتوز )فاز M( می شود که هنوز برای چرخه 

سلولی کوتاه شده شکاف الزم است.
بررسی مفهوم 47.2

1- سلول ها نوتوکورد به سمت خط میانی رویان مهاجرت می کنند 
نوتوکورد  عرض  در  بنابرین  میشوند.  چیده  دوباره  و  شدن(  )همگرا 
سلول های کمتری وجود دارد و به طور کلیطول آن افزایش می یابد 

)گسترش می یابد، شکل 47.17 را ببینید(.
2- زیرا میکروفالمنت ها قادر نخواهند بود با یکدیگر در تماس باشند 
و اندازه یک انتهای سلول کاهش یابد. خم شدن به سمت داخل در 
وسط لوله عصبی و خم شدن به سمت بیرون در ناحیه مفصل مسدود 

خواهند شد. در نتیجه احتماال لوله عصبی شکل نخواهد گرفت.
قابل  طرز  به  غذایی  رژیم  توسط  اسید  فولیک  ویتامین  دریافت   -3

توجهی فراوانی نقص های لوله عصبی را کاهش می دهد.
بررسی مفهوم 47.3

را  جانور  بدن  محور  سه  قطبیت  و  مکان  ها،  محور  گیری  شکل   -1
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تثبیت می کند که باعث ایجاد هماهنگی برای رشد می شود. طرح 
شکل گیری موقعیت بافت های مشخص و اندام ها در سه بعد فضا به 

وسیله این هماهنگی ها تعیین می شود.
2- شیب غلظت مورفوژن ها سرنوشت سلول ها را در بین سلول هایی 
غلظت  شیب  نتیجه  در  کند.  می  مشخص  تمایز  از  وسیعی  طیف  با 
برهمکنش  یا  تمایز کننده های سیتوپالسمی  به  نسبت  ها  مورفوژن 

های القایی بین چند جفت سلول، به طور کلی تری عمل می کند.
فعالیت  کردن  مهار  زیرا  کند  رشد  تواند  می  دوم  رویان  یک  بله،   -3
BMP-4 همان تاثیر جا به جا کردن مکان یک سازمان دهنده را دارد.

4- دستی که رشد یافته است احتماال به صورت آینه ای مضاعف شده 
است و بیشترین انگشتان عقبی را در وسط و بیشترین انگشتان جلویی 

را در هر انتها دارد.

خالصه ای از سواالت کلیدی مباحث :

بسیار  تخمک  یک  روی  بر  ای  گیرنده  به  اسپرم  یک  اتصال    47.1

متفاوت  گونه  دو  به  متعلق  گامت  دو  اگر  احتماال  و  بوده  اختصاصی 
باشند اتفاق نخواهد افتاد. بدون اتصال اسپرم، غشای اسپرم و تخمک 

ادغام نخواهد شد.
نیاز هستند،  نابالغ  تنها در شکل  را که  اپوپتوز ساختار هایی    47.2
بافت  نیاز هستند و  از تعداد مورد  سلول ها غیرعملکردی که بیشتر 
جاندار  برای  که  اند  گرفته  ای شکل  تکوینی  برنامه  توسط  که  هایی 

سازگار نیستند را حذف می کند.
47.3  جهش هایی که تکوین هر دو دست و کلیه را مورد تاثیر قرار 

دادند به احتمال زیاد باعث تغییر مونوسیلیا شده اند. زیرا این اندامک 
ها در چندین مسیر پیام رسانی نقش دارند.  جهش هایی که تکوین 
هر دو دست را تغییر داده اما تاثیری بر کلیه نداشته اند به احتمال زیاد 
تنها یک مسیر پیام رسانی را تغییر داده اند، مانند مسیر پیام رسانی 

.Hedgehog
خود را بیازمایید

.8 B.7 C.6 D.5 A.4 D.3 B.2 A.1

فصل 4۸

سواالت اشکال
48.7  کانال های سدیمی و پتاسیمی باید در مجرایی که یون ها از آن 
عبور می کنند تفاوت داشته باشند. این تفاوت مجرا می تواند در اندازه 
سوراخ، توزیع بار ها یا ویژگی های دیگری باشد که به یک یون اجازه 

انتشار اما به یون های دیگر اجازه انتشار از عرض غشا را نمی دهند.
48.8  اضافه کردن کانال های کلریدی احتمال باعث منفی تر شدن 
پتانیل غشا می شود. اضافه کردن کانال های پتاسیمی هیچ تغییری 

نخواهد داشت چرا که هیچ یون پتاسیمی وجود ندارد.
48.10  در غیاب نیروهای دیگر، شیب غلظت های شیمیایی انتشار 
خالص را تعیین می کند. در این صورت یون ها غلظت بیشتری در 
با باز شدن کانال ها به درون آن منتشر می  خارج از سلول دارند و 

شوند.
  48.11

  48.12

  48.13 
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48.16  بر تولید و انتقال پتانسیل های عمل تاثیر گذاشته نخواهد شد. 
هرچند پتانسیل های عملی که به سیناپس های شیمیایی می رسند 
بود.  نخواهند  عصبی  های  دهنده  انتقال  رهاسازی  تحریک   به  قادر 

بنابراین در چنین سیناپسی پیام رسانی مسدود خواهد شد.
48.17  تجمیع تنها زمانی اتقاق می افتد که وروردی ها همزمان یا 
نزدیک هم باشند. بنابراین تجمیع مکانی که در آن ورودی ها از دو منبع 

مختلف دریافت می شوند در تاثیرگذاری تجمع زمانی نیز می باشد.
بررسی مفهوم 48.1

1- یک نورون معمولی چندین دندریت و یک آکسون دارد. دندریت 
ها اطالعات را به جسم سلولی انتقال می دهند و در آن جا آکسون 
ها اطالعات را از جسم سلولی دریافت و منتقل می کنند. دندریت و 
آکسون هر دو از جسم سلولی توسعه یافته اند و در انتقال اطالعات 

عمل می کنند.
2- حسگر های درون گوش اطالعات را به مغز منتقل می کنند. آن 

جا فعالیت اینترنورون ها در مراکز پردازش شما را قادر می سازد تا 
نامتان را تشخیص دهید. در پاسخ پیام هایی که به وسیله نورون های 
که  هایی می شوند  ماهیچه  انقباض  باعث  منتقل می شوند  حرکتی 

گردن شما را می چرخانند.
3- شاخه های بیشتر اجازه کنترل تعداد بیشتری از سلول های پس 
را  پیام سیستم عصبی  به  پاسخ  را می دهد که هماهنگی  سیناپسی 

افزایش می دهد.
بررسی مفهوم 48.2

1- اگر شیب الکتریکی قوی ای وجود داشته باشد، یون ها می توانند 
در خالف شیب غلظت خود انتشار یابند.

افزایش در نفوذپذیری به  2- کاهش در نفوذپذیری به یون پتاسیم، 
یون سدیم یا هر دو.

3- مولکول های رنگی باردار شده تنها در صورتی می توانند به تعادل 
برسند که مولکول های باردار دیگر نیرز بتوانند از غشا عبور کنند. در 
تواند شیب  ایجاد می شود که می  پتانسیل غشایی  این صورت  غیر 

شیمایی را خنثی کند.
بررسی مفهوم 48.3

1- یک پتانسیل درجه بندی شده، یزرگی ای دارد که بسته به قدرت 
تحریک متفاوت است در حالی که یک پتانسیل عمل بزرگی صفر یا 

یکی دارد که از شدت تحریک مستقل است.
2- از دست دادن عایقی که توسط صفحه های میلینی تامین می شود 
باعث اختالل  در گسترش پتانسیل عمل در طول آکسون می شود. 

کانال های سدیمی وابسته به ولتاژ محدود به گره های رانویه هستند 
و بدون اثر عایقی میلین، جریان داخلی تولید شده در یک گره حین 
پتانسیل عمل نمی تواند پتانسیل غشا را در گره بعدی به آستانه برساند.

3- بازخورد مثبت علت باز شدن سریع بسیاری از کانال های سدیمی 
وابسته به ولتاژ است. که باعث جریان سریع یون های سدیم می شود 
که علت فاز صعودی پتانسیل عمل است. همینطور که پتانسیل غشا 
به غشا  وابسته  پتاسیمی  کانال های  رود،  به سمت مثبت شدن می 
باز می شوند که باعث پدید آمدن فاز نزولی  به علت بازخورد منفی 

پتانسیل عمل می کردد.
ناپذیری  تحرک  دوره  که  چرا  یابد  می  کاهش  فرکانش  حداکثر   -4

طوالنی تر خواهد بود.
بررسی مفهوم 48.4

انواع مختلفی از گیرنده متصل شود که هرکدام  1- آن می تواند به 
پاسخ خاصی را در سلول پس سیناپسی راه اندازی می کند.

2- این سموم می توانند EPSP هایی را کهاستیل کولین تولید می 
کند را طوالنی کنند زیرا که انتقال دهنده عصبی مدت طوالنی تری 

در فضای سیناپسی باقی می ماند.
3- دپالریزه شدن غشا، اگزوسیتوز و ادغام  غشا هر کدام هم در لقاح 

و هم در انتقال عصبی اتفاق می افتند.

خالصه ای از سواالت کلیدی مباحث :

48.1  آن می تواند باعث جلوگیری انتقال اطالعات از جسم سلولی در 
امتتدار آکسون بشود.

48.2  در یک نورون در حال استراحت کانال های سدیمی باز اندکی 
وجود دارند بنابراین پتانسیل استراحت یا تغییری نمی کند یا اندکی 

منفی تر می گردد )هیپرپوالریزیشن(.
48.4  یک انتقال دهنده عصبی می تواند گیرنده های زیادی داشته 
باشد که می توانند در مکان و فعالیت از هم متمایز باشند. دارو هایی 
پایداری  یا  رهاسازی  در  تغییر  نه  و  گیرنده  فعالیت  تغییر  باعث  که 
آثار  و  بیشتر  اختصاصیت  توانند  می  می شوند  دهنده عصبی  انتقال 

جانبی غیرقابل پیشگیری کمتری داشته باشند.
خود را بیازمایید

D.6 A.5 B.4 C.3 C.2 C.1
7. فعالیت پمپ سدیم پتاسیم برای ایجاد پتانسیل استراحت ضروری 
پتاسیم  و  سدیم  های  غلظت  شیب  شود  فعال  غیر  پمپ  اگر  است. 
پتانسیل  باعث کاهش شدید  بین خواهند رفت که  از  زمان  در مرور 

استراحت می گردد.
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8. از آنجایی که GABA در سیستم عصبی مرکزی یک انتقال دهنده 
فعالیت  کاهش  باعث  دارو  این  رود  می  انتظار  است.  مهاری  عصبی 
مغزی بشود. کاهش در فعلیت مغزی احتماال فعالیت های رفتاری را 
کند خواهد کرد یا آن ها را کاهش خواهد داد. بسیاری از دارو های 

آرامبخش اینگونه عمل می کنند.
9. همانطور که در این چند طراحی نشان داده شده است. دو پتانسیل 
شد.  خواهند  خارج  الکترود  دو  هر  مکان  در  جهت  دو  هر  از  غشا 
)پتانسیل های عمل بدون جهت هستند مگر اینکه در یک سر آکسون 
ایجاد شوند.( هر چند به علت دوره تحریک ناپذیری دو پتانسیل عمل 
بین الکترود ها در جایی که به هم برسند متوقف می شوند. بنابراین 

تنها یک پتانسیل عمل به انتهای آکسون می رسد. 

فصل 4۹

سواالت اشکال
به  دارند،  قرار  مری  امتداد  در  که  هایی  ماهیچه  بلع،  طی    49.5
موجب  که  شوند  می  منبسط  و  منقبظ  میان  در  قسمت  یکی  طور 
این  ابرای  برای توضیح  حرکتدکرمی شکل مری می شود. یک مدل 
متناوب بودن انقباض و انبساط ها این است که هر قسمت پیام های 
عضله  که  همانطور  کند  می  دریافت  مهار  و  تحریک  متناوب  عصبی 

چهارسر و عضله پشت ران سیگنال های متضادی را در رفلکس سریع 
کشیدن زانو دریافت می کنند.

49.15  ناحیه های خاکستری شکل و طرح متفاوتی دارند که مرحله 
های متفاوتی را در مغز نشان می دهند. این واقعیت نشان می دهد 
که هسته های اکامبنس و آمیگدال در مرحله های متفاوتی قرار دارند. 
دست  زیرا  است  شده  داده  نشان  ساعد  از  تر  بزرگ  دست    49.17
مداخله بیشتری نسبت به ساعد برای ورودی های حسی و خروجی 

های حرکتی دریافت می کند..
49.24  اگر دپالریزه شدن باعث شود پتانسیل غشا به آستانه برسد یا از 
آن بگذرد، باعث راه اندازی پتانسیل عمل می شود که باعث آزاد شدن 
دوپامین از نورون های VTA می شود. این موضوع باعث تقلید سیستم 
پاداش مغز می شود که موجب احساس های مثبت و لذتبخش می شود.

بررسی مفهوم 49.1 
1- قسمت سمپاتیک دستگاه عصبی احتماال فعال خواهد شد. این قسمت 

باعث راه اندازی پاسخ جنگ یا فرار در موقعیت های استرس زا می شود.
2- عصب ها چند دسته آکسون دارند. برخی از آن ها به نورون های 
حرکتی متعلق هستند که پیام ها را از CNS حارج می کنند. برخی 
را به  به نورون های حسی تعلق دارند که  که پیام های عصبی  نیز 
CNN می برند. بنابراین شما باید انتظار تاثیر بر احساس و کنترل 

حرکتی را داشته باشید.
3- سلول های عصبی-ترشحی بخش مرکزی قده فوق کلیه هورمون 
های اپی نفرین و نوراپی نفرین را در پاسخ به ورودی ها پس گرهی 
از نورون های سمپانیک ترشح می کنند. این هورمون ها در سیستم 
گردش خون بدن سفر می کنند و پاسخ هایی را در بسیاری از بافت 

ها راه اندازی می کنند.
بررسی مفهوم 49.2

1- قشر مخ سمت چپ مغز، حرکت های ارادی بخش راست بدن را 
راه اندازی می کند.

2- الکل فعالیت مخ را کاهش می دهد.
3- کما یک اختالل در چرخه خواب و بیداری را بازتاب می کند که 
توسط مغز میانی و ساختار مشبک و مخ تنظیم می شود. انتظار میرود 
این گروه دچار آسبب دیدگی در مغز میانی، ساختار مشبک، مخ یا هر 
قسمتی از مغز بین این سه قسمت شده باشند. فلج شدن ناتوانی در 
انتقال پیام های حرکتی را که مخ به نخاع ارسال می شوند را بازتاب 

می کند.. انتظار می رود این گروه دچار آسیب دیدگی در قسمتی از 
CNS شده باشند که در نخاع یا باال تر از آن قرار دارد ولی شامل مغز 

میانی و ساختار مشبک نمی شود.
بررسی مفهوم 49.3

1- آن نوع آسیب مغزی که باعث اختالل در رفتار، شناخت، حافظه 
یا دیگر عملکرد ها می گردد. شواهدی را تامین می کند که قسمتی 
که تحت تاثیر این آسیب قرار گرفته است برای فعالیت طبیعی ای که 

مختل شده یا تغییر کرده است مهم است.
2- ناحیه ی بروکا که در هنگام تولید سخن فعال است در نزدیکی 
کورتکس حرکتی قرار گرفته است که ماهیچه های اسکلتی را کنترل 
می کند که ماهیچه های صورت را نیز شامل می شود.  ناحیه ورنیکه 
که درهنگام شنیدن سخن فعال است در قسمت پشتی لب گیجگاهی 

قرار دارد که در شنیدن نقش دارد.
این  از  برای قسمت های مختلفی  نیمکره های مخ   از  3- هر کدام 
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و  چهره  تشخیص  برای  راست  نیمکره  است.  شده  اختصاصی  وظیفه 
نیمکره چپ برای زبان. بدون جسم پینه ای سالم، هیچکدام از نیمکره 

ها نمی توانند از توانایی پردازش نیمکره دیگر بهره ببرد.
بررسی مفهوم 49.4

یا  نورون ها  بین  تعداد سیناپس ها  افزایش در  1- ممکن است یک 
یک افزایش در قدرت ارتباط سیناپس های موجود وجود داشته باشد.

های  برهمکنش  نتیجه  که  نوپدید  ویژگی  یک  آگاهی  خود  اگر   -2
ناحیه های مختلف زیادی از مغز است، باشد، بعید است آسیب محلی 

به مغز، تاثیری مجزا بر خود آگاهی داشته باشد.
3- هیپوکامپ مسئول سازماندهی اطالعاتی است که به تازگی دریافت 
شده اند. بدون عملکرد هیپوکامپ اتصاالتی که برای بازیابی اطالعات 
از قشر مخ نیاز هستند، وجود نخواهند داشت و هیچ حافظه عملکردی 

کوتاه یا بلند مدتی شکل نخواهد گرفت.
بررسی مفهوم 49.5

1- هر دو بیماری های مغزی پیشرونده هستند که ریسک آنها با باال 
رفتن سن افزایش می یابد. هر دو به دلیل مرگ نورون های مغزی ایجاد 

می شوند و با تجمیع پپتید ها یا پروتئین ها در مغز مرتبط هستند.
2- نشانه های اسکیزوفرنی می تواند توسط مواد مخدری که نورون 
سیستم  شود.  تقلید  کند  می  تحریک  را  دوپامین  کننده  آزاد  های 
پاداش مغز که باعث اعتیاد به مواد مخدر می شود از نورون های آزاد 
ناحیه تگمنتوم شکمی را  به  کننده دوپامین تشکیل شده است که 
نواحی ای از مخ مرتبط می کند. بیماری پارکینسون به دلیل مرگ 

نورون های آزاد کننده دوپامین  رخ می دهد.
3- نه ضرورا. ممکن است پالک ها، گره خوردگی ها و نواحی از دست رفته 
مغز که در مرگ دیده شده اند بازتاپ کننده تاثیر ثانویه مراتب دیگر تغییر 

های دیده نشده باشند که در واقعیت مسئول تغییر عملکرد مغز هستند.

خالصه ای از سواالت کلیدی مباحث :
را شامل می شود.  نورون  تعداد کمی  تنها  رفلکس  زیرا مدار    49.1
ساده ترین مدار تنها از یک نورون حسی و یک نورون حرکتی تشکیل 
می شود. مسیر انتقال اطالعات ساده و کوتاه است که سرعت پاسخ را 

افزایش می دهد.
را هماهنگ می کند. مخچه  رفلکس های دیدارای  میانی  49.2  مغز 
هماهنگی بین حرکات را کنترل می کند و برای آن به ورودی های دیداری 
وابسته است. تاالموس به عنوان مسیر مرکزی برای اطالعات دیداری عمل 

می کند. مخ  برای تبدیل ورودی دیدار به تصویری ضروری است.
49.3  انتظار داریم قسمت راست بدن فلج شود چرا که توسط نیمکره مخ 

چپ مغز کنترل می شود جایی که مراکز تولید و تحیلیل زبان فعال هستند.
نیازمند وجود سیناپس هایی است  49.4  یادگیری یک زبان جدید 

که در رشد اولیه شکل می گیرند ولی در بزرگسالی از بین می روند.
49.5  از آنجایی که آمفتامین آزادسازی دوپامین را تحریک می کند، 
PCP گیرنده های گلوتامات را مسدود می کند که پیشنهاد می دهد 

دهنده  انتقال  یک  عملکرد  در  نقص  دهنده  نشان  تنها  اسکیزوفرنی 
عصبی نیست.

خود را بیازمایید
 .7 A.6 C.5 D.4 D.3 A.2 B.1

فصل 5۰

سواالت اشکال
  50.17
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به یک  را  بیشترین حساسیت  نوع مخروط  از سه  کدام  هر    50.19
طول موج مشخص دارد. یک مخروط ممکن است در حضور نور کامال 

دپالریزه شود اگر طول موج آن نور از طول موج بهینه دور باشد.
50.21  در انسان ها فراوانی یک کرموزوم X با نقص در اپسین قرمز 
یا سبز بسیار کمتر از کروموزوم X معمولی است. بنابراین کور رنگی 
معموال در یک نسل اتفاق نمی افتد اگر  یک الل بیماری زا از یک نر 
بیمار به یک دختر ناقل و سپس به یک نوه پسر بیمار منتقل شود. 
هیچ کروموزوم ایکسی نمی تواند باعث دید رنگی کامل شود و بنابراین 
تمام نر ها کور رنگ خواهند بود و الگوی وراثت غیر عادی مشاهده 

نمی شود.
50.23  نتیجه های آزمایش یکسان خواهند بود.چیزی که مهم است 
از نورون هاست. هر سیگنالی که توسط یک  فعالسازی گروه خاصی 
سلول حسی مزه تلخ تولید شود، توسط مغز به عنوان مزه تلخ تحلیل 

خواهد شد و این موضوع مستقل از ترکیب و گیرنده درگیر است.

اتصال یک مولکول بو دار به گیرنده اش باعث  50.25  تنها ادراک. 
می شود پتانسیل های عمل به مغز فرستاده شوند. هرچند فزونی آن 
مولکول بو دار ممکن است باعث ایجاد یک پاسخ کاهش یافته از طریق 
است  باعث  است  ممکن  دیگری  دار  بو  مولکول  گردد.  شدن  سازگار 

باعث عدم درک مولکول بو دار قبلی توسط مغز شود.
50.26  هردو. یک فیبر ماهیچه ای از تعداد زیادی میوفیبریل تشکیل 
شده که دسته دسته شده اند و به صورت طولی به سارکومر ها تقسیم 
زیادی  تعداد  از  که  است  انقباضی  واحد  اند. یک سارکومر یک  شده 

سارکومر  از  قسمتی  میوفیبریل  هر  و  است  شده  تشکیل  میوفیبریل 
های زیادی است.

50.28  صد ها سر میوزین در سر خوردن یک جفت رشته نازک و 
اینکه تشکیل و  به دلیل  ضخیم به سمت یکدیگر شرکت می کنند. 
میوزینی  زیادی سر  تعداد  نیستند،  های طولی همزمان  پل  شکست 

همواره به رشته های نازک در هنگام انقباض نیرو وارد می کنند.
50.33  با وادار کردن تمام نورون های حرکتی که ماهیچه را کنترل 
میکنند به تولید پتانسیل های عمل در فرکانسی که به اندازه کافی باال 

باشد تا کزاز را در تمام فیبر های ماهیچه ای تولید کند.
بررسی مفهوم 50.1

1- گیرنده های الکترومغناطیس معموال تنها محرک های خارجی را 
تشخیص می دهند. گیرنده های غیر الکترومغناطیسی مانند گیرنده 
های شیمیایی یا مکانیکی می توانند هم به عنوان حسگر داخلی و هم 

به عنوان حسگر خارجی عمل کنند.

2- کپسای سین موجود در فلفل گیرنده های دمایی دمای باال را فعال 
می کند. در پاسخ به دمای باالی درک شده سیستم عصبی تعریق را 

راه اندازی می کند تا خنک سازی به وسیله تبخیر آب حاصل شود.
3- اگر گیرنده حسی ای که آن نورون را تنظیم می کند فعال شود 
الکتریکی را درک خواهید کرد. به عنوان مثال تحریک  شما محرک 
توسط  که  ای  دمایی  گیرنده  توسط  که  ای  حسی  نورون  الکتریکی 
منتول فعال میشود به عنوان یک خنک شدن محلی درک خواهد شد.

بررسی مفهوم 50.2
1- اتولیت به وسیله جاذبه جهت گیری جانور را تشخیص می دهد 
که اطالعاتی را که برای محیط هایی چون زیستگاه تونلی مول دماغ 
ستاره ای ضروری است را تامین می کند. جایی که عالمت های نور 

غایب هستند.
2- به عنوان یک صدا که آرام آرام از یک فرکانس بسیار پایین به یک 

فرکانس بسیار باال تغییر می کند.

را  ها  لرزش  میانی  استخوان های گوش  و دیگر  رکابی  استخوان   -3
این  کنند.جوش خوردن  می  منتقل  بیضی  دریچه  به  پرده صماخ  از 
استخوان ها )که در یک بیماری به نام اتواسکلروزیس رخ می دهد.( 
می تواند این انتقال را مسدود کند و باعث از دست رفتن شنوایی شود.

4- در چانوران استاتولیت ها خارج سلولی هستند. در مقابل در گیاهان 
یافت می شوند.  اندامک های درون سلولی  استاتولیت ها درون یک 
این دو متفاوت است. در جانوران  نیز در  روش های تشخیص مکان 
تشحیص تشخیص به وسیلی نوعی از گیرنده های مکانیکی روی سلول 

های مژک دار صورت میگیرد. درگیاهان به نظر میرسد پیام رسانی به 
وسیله کلسیم در سیگنال مربوطه دخیل باشد.

بررسی مفهوم 50.3
1- پالناریا اوسلی هایی دارد که نمی توانند تصویری تشکیل دهند ولی 
می توانند شدت و جهت نور را حس کنند که اطالعات کافی را برای 
قادر ساختن جانور برای پیدا کردن دفاع در مکان های سایه دار را 
تامین می کند. مگس ها چشم های مرکب دارند که تصویر شکل می 

دهند و در  تشخیص حرکات بهتر هستند.
2- فرد که نمی تواند بر اجسام دور برخالف اجسام نزدیک تمرکز کند 
)بدون عینک( زیرا تمرکز بر اجسام نزدیک نیازمند آن است که عدسی 
تقریبا کروی شود. این مشکل در سنین بیش از 50 سال معمول است.

مخروطی  و  ای  استوانه  های  سلول  توسط  شده  تولید  سیگنال   -3
نور  معرض  در  ها  آن  توسط  گلوتامات  رهاسازی  و  است  گلوتامات 
می شود  باعث  گلوتامات  تولید  کاهش  این  هرچند  یابد.  می  کاهش 
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را  مغز  به  عمل   های  پتانسیل  ارسال  نرخ  شبکیه  دیگر  های  سلول 
افزایش دهند. بنابراین مغز در روشنایی نسبت به تاریکی پتانسیل های 

عمل بیشتری دریافت می کند.
4- جذب نور توسط رتینال باعث می شود رتینال از شکل ایزومری 
را  باعث  که  شود.  تبدیل  خود  ترنس  ایزومری  شکل  به  خود  سیس 
توسط  که  فوتونی  مقابل  در  شود.  می  نور  تشخیص  فرایند  اندازی 
کلروفیل جذب می شود باعث ایزومراسیون نمی شود ولی در عوض 
یک الکترون را به مدار های انرژی باالتری می برد که باعث راه اندازی 

جریان الکترونی می شود که ATP و NADH می شود.
بررسی مفهوم50.4

در  پروتئینی  های  گیرنده  بویایی،  و  چشایی  های  سلول  دو  هر   -1
غشای پالسمایی خود دارند که به مواد خاصی متصل می شوند و این 
عمل موجب دپالریزه شدن غشا توسط یک مسیر پیام رسانی سلولی 
حاوی پروتئین G می شود. هر چند سلول های بویایی بر خالف سلول 

های چشایی نورون های حسی هستند.
2- از آنجایی که جانوران برای رفتار هایی شامل جفت یابی، مشخص 
کردن قلمرو و دوری از مواد خطرناک است به سیگنال های شیمایی 
به  حتی  که  یافته  تکامل  طوری  بویایی  سیستم  هستند،  وابسته 

مقدارکمی از مولکول های بودار نیز به شدت پاسخ دهد.
 GPCR های  پروتئین  اومامی  و  تلخی  شیرینی،  های  مزه  زیرا   -3
را درگیر می کنند اما مزه ترشی خیر، شما شاید پیشبینی کنید که 
جهش در مولکولی صورت که گرفته در مسیر انتقال پیامی شرکت می 

کند که در GPCR ها مختلف مشترک است.
بررسی مفهوم 50.5

1- در یک ماهیچه اسکلتی، کلسیم به کمپلکس تروپونین می شود 
که تروپومیوزین را از قسمت اتصال میوزین به اکتین کنار می برد و 
اجازه می دهد پل های طولی شگل بگیرند.  در یک ماهیچه صاف، 
کلسیم به کالمودولین متصل می شود که آنزیمی را فعالیت می کند 
که سر میوزین را فسفریله می کند و پل های طولی را قادر به شکل 

گیری می کند.
است  مرگ  سفتی  معنای  به  التین  عبارت  یک  مورتیس،  ریگور   -2
که به علت اتمام کامل ATP در ماهیچه اسکلتی اتفاق می افتد. از 
آنجایی که ATP برای جدا شدن سر میوزین از اکتین و پمپ کلسیم 
به خارج از سیتوزول نیاز است، حدود 3-4 ساعت بعد از مرگ ماهیچه 

ها به طور مزمن منقبض می شوند.
از آنزیم متصل می شود  3- یک مهار کننده رقابتی به همان جایی 

که پیش ماده به آن متصل می شود. در مقابل کمپلکس تروپونین و 
تروپومیوزین پوشانده می شود ولی به مکان اتصال میوزین به اکتین 

متصل نمی شود.
بررسی مفهوم 50.6

دوکی  بدن  یک  است.  آب  مقاومت  کردن  شنا  در  اصلی  مشکل   -1
شکل مقاومت آب را به حداقل می رساند. مشکل اصلی در پرواز غلبه 
به جاذبه است. بال هایی شبیه فویل هوایی باعث باال رفتن می شود و 
سازکاری های همچون استخوان هایی که با هوا پر شده اند، جرم بدن 

را کاهش می دهند.
2- در مدل سازی حرکت کرمی شکل شما باید لوله خمیر دندان را  
امتداد آن جمع کنید، دستتان را استفاده  در نقطه های مختلف در 
کنید و لوله خمیر دندان را حلقه کنید و به شکل متمرکز فشار دهید. 
برای نشان دادن حرکت غذا در لوله گوارش شما ممکن است بخواهید 
اینکه در خمیر  یا  از لوله خمیر دندان جدا کنید  در خمیر دندان را 

دندان را بگذارید تا نشان دهید چطور حرکت کرمی لوله گوارش به 
حرکت کرم شبیه است.

3- وقتی شما کناره های صندلی را محکم می گیرید، شما در حال 
استفاده از انقباض عضله سه سر بازو هستید تا دستتان را مقابل نیروی 
جاذبه ای که بدنتان وارد می شود، باز شده نگه دارید. همانطور که 
خودتان را آرام به سمت صندلی پایین می آورید، آرام آرام تعداد واحد 
های حرکتی منقبض شده در عضله سه سر خود را کاهش می دهید. 
انقباض عضله دو سر ممکن است شما را به صندلی بکوبد از آنجایی 

که دیگر در حال مقابله با جاذبه نخواهید بود.

خالصه ای از سواالت کلیدی مباحث :
دیگر  های  کالس  با  محرک  نوع  لحاظ  از  درد  های  گیرنده    50.1
گیرنده ها همپوشانی دارند. آن ها از لحاظ این که چطور یک محرک 

خاص درک می شود متفاوت هستند.
مغز  به  که  عملی  های  پتانسیل  فرکانس  توسط  صدا  بلندی    50.2
فرستاده می شوند، کد می شود. بم یا زیر بودن صدا به وسیله اینکه 
کدام آکسون پتانسیل های عمل را به مغز منتقل می کند، کد می 

شوند.
اطالعات  شبکیه  در  ها  نورون  که  است  این  اساسی  تفاوت    50.3
به  فرستادن  از  قبل  را  نوری(  های  )گیرنده  حسی  گیرنده  چندین 

سیستم عصبی مرکزی با هم ادغام می کنند.
50.4  حس بویایی ما مسئول بیشتر آن چیزی است که ما به عنوان 
دالیل  دیگر  یا  سرماخوردگی  یک  کنیم.  می  توصیف  مشخص  مزه 
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به گیرنده هایی  نتوانند  بو دار  باعث می شود مولکول های  گرفتگی 
برسند که بخش هایی از حفره بینی را آستر کرده اند.

50.5  هیدرولیز ATP برای تبدیل میوزین به آن شکل پر انرژی ای 
که به اکتین متصل می شود الزم است. ATP همچنین برای تامین 
انرژی پمپ کلسیمی که کلسیم سیتوزولی را هنگام استراحت ماهیچه 

حذف می کند، الزم است.
50.6  حرکات بدن انسان وابسته به انقباض ماهیچه هایی است که به 
یک اسکلت درونی مستحکم متصل شده اند. تاندون ها ماهیچه ها را 
به استخوان ها متصل می کنند که در نتیجه شامل فیبر هایی هستند 
رشته  اند.  شده  ساخته  سارکومر  یعنی  سازماندهی  واحد  یک  از  که 
نازک و ضخیم نقطه های اتصال جدایی در سارکومر دارند. در پاسخ به 
خروجی حرکتی سیستم عصبی، تشکیل و شکست پل های طولی بین 
سر های میوزین و اکتین، رشته های و ضخیم و نازک را به سمت هم 
می کشاند. از آنجایی که اکتین و میوزین به بخش هایی از سارکومر 

لنگر شده اند، این سر خوردن باعث کوتاه شدن فیبر ماهیچه ای می 
ماهسچه  از  قسمتی  خودشان  ها  فیبر  که  آنجایی  از  عالوه  به  شود. 
هستند که در هر انتها به استخوان متصل می شوند. انقباض ماهیچه 
استخوان های بدن را نسبت به یکدیگر حرکت می دهد. به این صورت 
ساختار اتصالی ماهیچه ها و رشته ها عملکرد ماهیچه ها را ممکن می 

کند. مانند خم کردن آرنج به وسیله انقباض عضله دو سر بازو.
خود را بیازمایید

 .7 D.6 B.5 C.4 B.3 A.2 C.1

پاسخ پراکندگی سلول های استوانه ای و مخروطی را در چشم انسان 
نشان می دهد. نمودار شما ممکن است متفاوت باشد ولی باید ویژگی 
هایی که در ادامه می آید را داشته باشد : 1- تنها سلول های مخروطی 
در لکه زرد 2- سلول های مخروطی کمتر و استوانه ای بیشتر در دو 

انتهای محور X 3- میزان صفر گیرنده نوری در نقطه کور چشم

بخش هفتم : اکولوژی

فصل 52

سواالت شکل
شکل 52.8 پراکندگی گونه ها می تواند با محدودیت های پراکندگی، 
فعالیت های مردم )مانند تغییرکاربری گسترده جنگل ها به کشاورزی یا 
برداشت انتخابی(، یا بسیاری از عوامل دیگر، از جمله مواردی که بعداً در فصل 
 مورد بحث قرار خواهد گرفت، تغییر پیدا بکند )شکل 52.18 را ببینید(. 
های  سیستم  برای  فقط  آتش،  مانند  عوامل،  از  برخی   52.18 شکل 
زمینی مرتبط هستند. در نگاه اول، در دسترس بودن آب نیز در درجه 
اول یک عامل زمینی است. با این حال، گونه هایی که در امتداد منطقه 
جزر و مدی اقیانوس ها یا در امتداد لبه دریاچه ها زندگی می کنند 
از  برخی  برای گونه ها در  نیز دچار خشکی می شوند. تنش شوری 
سیستم های آبی و خشکی مهم است. در دسترس بودن اکسیژن یک 
عامل مهم در درجه اول برای گونه ها در برخی از سیستم های آبی و 

در خاک و رسوبات است. 
 بررسی مفهومی52.1  

هوای  افزایش  و  آب  تبخیر  باعث  باال  دمای  استوایی،  مناطق  در   .1
بیشتر  و  شود  می  سرد  آمدن،  باال  با  شود.  می  مرطوب  و  گرم 
کند.  می  آزاد  استوایی  مناطق  در  باران  صورت  به  را  خود  آب 
جنوبی  و  شمالی  درجه   30 در  تقریباً  باقیمانده  خشک  هوای 
می شود.  مناطق  آن  در  بیابان ها  ایجاد  باعث  و  می آید   فرود 
سایه  و  تر  مرطوب  تر،  خنک  رودخانه  اطراف  اقلیم  ریز   .2
بود.  خواهد  نشده  کاشته  کشاورزی  زمین  اطراف  از   دارتر 
طوالنی  زمان  به  تولیدمثلی  سن  به  رسیدن  برای  که  درختانی   .3
از  کندتر  هوایی  و  آب  تغییرات  به  واکنش  در  احتماالً  دارند،  نیاز 
درختانی  چنین  بالقوه  توانایی  و  می یابند  تکامل  یکساله  گیاهان 
می کنند.  محدود  هوا  و  آب  سریع  تغییرات  به  واکنش  برای   را 
با گرم شدن آب و هوای زمین،  4.  گیاهان با فتوسنتز C4 احتماالً 
دامنه خود را در سطح جهانی گسترش می دهند. فتوسنتز C 4 تنفس 
نوری را به حداقل می رساند و تولید قند را افزایش می دهد، مزیتی 
که به ویژه در مناطق گرمتر که امروزه گیاهان C 4 یافت می شود 

مفید است.
بررسی مفهومی 52.2 

که  است  باالتری  بارندگی  میزان  بیوم،  دو  بین  تفاوت  بزرگترین   .1
جنگل دریافت می کند.

اساس  بر  باید  اما  بود  خواهد  متفاوت  مکان  اساس  بر  ها  پاسخ   .2  
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منطقه محلی شما  اینکه  باشد.  نقشه های شکل 52.13  و  اطالعات 
چقدر از حالت طبیعی خود تغییر کرده است، بر میزان بازتاب ویژگی 
های مورد انتظار زیست شما، به ویژه گیاهان و حیوانات مورد انتظار 

تأثیر می گذارد.
 3. جنگل های مخروطی شمالی احتماالً جایگزین توندرا در امتداد مرز 
بین این بیوم ها می شود. برای اینکه بفهمید چرا، توجه داشته باشید 
شمال  شمالی،  آمریکای  سراسر  در  شمالی  مخروطی  جنگل های  که 
اروپا و آسیا در مجاورت توندرا قرار دارد )شکل 52.10 را ببینید( و 
محدوده دما برای جنگل های مخروطی شمالی درست باالتر از تاندرا 

است )شکل 52.11 را ببینید(
بررسی مفهومی 52.3 

قرار  فوتیک  ناحیه  زیر  اقیانوس  اقیانوسی، کف  1. در منطقه دریایی 
دارد، بنابراین نور بسیار کمی برای حمایت از جلبک های کف زی یا 

گیاهان ریشه دار وجود دارد.

 2. موجودات آبزی در صورتی که اسموالریته محیط آنها با اسموالریته 
داخلی آنها متفاوت باشد، یا با اسمز آب بیش از حد بدست می آورند 
یا بیش از حد از دست می دهند. افزایش آب می تواند باعث متورم 
شدن سلول ها شود و از دست دادن آب می تواند باعث چرکیده شدن 
سلول،  حجم  در  حد  از  بیش  تغییرات  از  جلوگیری  برای  شود.  آنها 
موجوداتی که در مصب رودخانه زندگی می کنند باید بتوانند هم برای 
افزایش آب )در شرایط آب شیرین( و هم از دست دادن آب )در شرایط 

آب شور( را جبران کنند.

 3. هنگامی که تجزیه کننده ها بدن جلبک های مرده را با استفاده از 
تنفس هوازی تجزیه می کنند، به عنوان یک واکنش دهنده عمل می 
کند. پس از شکوفایی جلبک، تعداد زیادی جلبک مرده وجود دارد. 
از این رو، تجزیه کننده ها ممکن است از اکسیژن زیادی برای تجزیه 
اکسیژن  باعث کاهش سطح  و  استفاده کنند  مرده  بدن جلبک های 

دریاچه شوند.
 بررسی مفهومی52.4  

1. الف( انسان ها ممکن است گونه ای را به منطقه جدیدی بیفزایند 
که قباًل به دلیل یک مانع جغرافیایی نمی توانست به آن برسد. )ب( 
انسان ها ممکن است یک گونه شکارچی یا گیاهخوار مانند خارپشت 

دریایی را از یک منطقه حذف کنند.
 2. یک آزمایش می تواند ایجاد حصار در اطراف یک قطعه زمین در 
منطقه ای  دارای درختان آن گونه بدون احتساب همه گوزن ها از 
قطعه زمین باشد. سپس می توانید فراوانی نهال درختان را در داخل و 

خارج از زمین حصارکشی شده در طول زمان مقایسه کنید.
جزایر  وجود  اوایل  در  ای  نقره  شمشیر  ماهی  که  آنجایی  از   .3  
روبرو  کمی  رقابت  با  احتماالً  رسید،  شده  ایزوله  هاوایی  به 
کند.  اشغال  را  خالی  های  کنام  از  بسیاری  توانست  و   بود 
با  باید  و  آمریکا شده است  قاره  وارد  تازگی  به  مقابل، گاوچرانک  در 
گروهی از گونه های شناخته شده رقابت کند. بنابراین، فرصت های آن 

برای واگرایش سازشی   احتماالً بسیار محدودتر بوده است.
 بررسی مفهومی52.5  

1. تغییر در نحوه تعامل موجودات با یکدیگر و محیط آن ها می تواند 
مانند  تکاملی،  تغییر  یک  خود،  نوبه  به  شود.  تکاملی  تغییرات  باعث 
تعامالت  تواند  می  تشخیص طعمه خود،  در  توانایی شکارچی  بهبود 

اکولوژیکی را تغییر دهد.
 2. از آنجایی که ماهی با تولیدمثل در سنین پایین تر و اندازه های 
کوچکتر با فشار ماهیگیری تجاری سازگار می شود، تعداد فرزندانی که 

هر سال تولید می کنند کمتر خواهد بود. این ممکن است با گذشت 
برای  جمعیت  توانایی  نتیجه  در  و  شود  جمعیت  کاهش  باعث  زمان 
بهبودی را کاهش دهد. اگر این اتفاق بیفتد، با کاهش جمعیت در طول 
زمان، تأثیرات رانش ژنتیکی ممکن است اهمیت فزاینده ای پیدا کند. 
برای مثال، رانش می تواند منجر به تثبیت آلل های مضر شود، که توانایی 

جمعیت ماهی را برای بهبودی پس از صید بی رویه مختل می کند

خالصه سواالت مفاهیم کلیدی :

52.1 از آنجایی که هوای خشک به جای 30 درجه عرض شمالی و 

جنوبی )جایی که امروزه بیابان ها وجود دارد( در استوا فرود می آید، 
احتمال وجود بیابان ها در امتداد خط استوا بیشتر است )شکل 52.3 

را ببینید(. 
با  به سازگاری  تمایل  اکوسیستم های ساوانا  52.2 گیاهان غالب در 
آتش و تحمل خشکسالی های فصلی دارند. بیوم ساوانا توسط آتش 
سوزی های دوره ای، چه طبیعی و چه توسط انسان ایجاد می شود، 
برای  ها  دشت  پاکسازی  حال  در  نیز  ها  انسان  اما  شود،  می  حفظ 

کشاورزی و سایر مصارف هستند.
در آب های عمیق یک  زیاد  احتمال  به  آفوتیک  منطقه   52.3 یک 
دریاچه، منطقه دریایی اقیانوسی یا منطقه اعماق دریا یافت می شود.

 52.4شما ممکن است فلوچارتی ترتیب دهید که با محدودیت های 
غیرزیستی شروع می شود - ابتدا شرایط فیزیکی و شیمیایی که یک 
گونه می تواند تحت آن زنده بماند را تعیین می کند و سپس از طریق 

سایر عوامل ذکر شده در نمودار جریان حرکت می کند.
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انگل های  یا  دارای شکارچیان  معرفی شده  گونه  که  آنجا  از   52.5 
نتیجه  و در  بگیرد  پیشی  بومی  از گونه های  است  بود، ممکن  کمی 
گسترش  جدید  مکان  در  را  خود  دامنه  و  یافته  افزایش  آن  تعداد 
انتخاب طبیعی ممکن  با افزایش فراوانی گونه های معرفی شده،  دهد. 
دارای  افراد  و  شود  رقیب  گونه های  جمعیت  در  تکامل  باعث  است 
با گونه های معرفی شده  به رقبای مؤثرتری  را  آنها  را که  ویژگی هایی 
تکامل  باعث  انتخاب همچنین می تواند  ترجیح دهد.  تبدیل می کند، 
این  در  شود،  بالقوه  انگل  یا  شکارچی  گونه های  جمعیت های  در 
این  از  تا  می سازد  قادر  را  آنها  که  ویژگی هایی  با  افرادی  از  مورد 
چنین  گیرد.  قرار  توجه  مورد  ببرند،  بهره  بالقوه  غذایی  جدید  منبع 
تغییر  را  شناختی  بوم  تعامالت  نتیجه  تواند  می  تکاملی  تغییرات 
شود.  غیره  و  بیشتر  تکاملی  تغییرات  به  منجر  بالقوه  طور  به  و   دهد 

خود را بیازمایید
4.د               3.ج               2.ب              1.ب             

 5.ج               6.الف                 7.الف               8.ب

فصل 53

سواالت شکل
شکل 53.3 هنگام پرواز بر فراز جزایر پرجمعیت و اقیانوس های کم 
جمعیت، پراکندگی پنگوئن ها به احتمال زیاد به صورت توده ای به 

نظر می رسد.
زنده می  تا 3 سالگی  زنان  از  ده درصد )1000/100(   شکل 53.4 

مانند.
 شکل 53.6 109# 

شکل 53.7 جمعیت با( r = 1.0منحنی آبی( در حدود 7.5 نسل به 
1500 نفر می رسد، در حالی که جمعیت با r = 0.5  )منحنی قرمز( 

در حدود 14.5 نسل به 1500 نفر می رسد. 
شکل 53.15     

 شکل 53.22 بر اساس شکل 53.21، که رشد بلندمدت و انفجاری 
جمعیت انسانی را نشان می دهد، می توان )به اشتباه( نتیجه گرفت 
که نرخ رشد جمعیت انسانی در دهه های اخیر کاهش نیافته است. 
با این حال، نرخ رشد جمعیت انسانی در دهه های اخیر کاهش یافته 
آبی نشان داده شده در شکل 53.22  است - کندی که در منحنی 
را  متفاوتی  پیام های  اما  هستند،  دقیق  منحنی  دو  هر  است.  مشهود 
منتقل می کنند زیرا در مقیاس زمانی که اندازه جمعیت انسانی نشان 
توسط  داده شده  پوشش  زمانی  دوره  متفاوت هستند.  داده می شود، 
بخش  در  سال   6000 از  )بیش  است  طوالنی  آنقدر   53.21 شکل 
دارد(  قرار  دریچه  عالمت  راست  سمت  در  که   x محور  »ناشکسته« 
که کندی اخیر در سرعت رشد جمعیت انسانی از نظر بصری آشکار 
نیست. . در مقابل، شکل 53.22 تنها 100 سال را پوشش می دهد، 
رشد  نرخ  اخیر  کاهش  تا  است  کوتاه  کافی  اندازه  به  که  زمانی  دوره 

جمعیت انسانی را نشان دهد.

 شکل 53.24 اگر میانگین ردپای اکولوژیکی gha 8 در هر نفر باشد، 
زمین می تواند حدود 1.5 میلیارد نفر را به شیوه ای پایدار پشتیبانی 
کند. این تخمین از تقسیم مقدار کل زمین مولد زمین )11.9 میلیارد 
/gha 8( بر تعداد هکتارهای جهانی استفاده شده به ازای هر نفر )گالن

نفر( به دست می آید که 1.49 میلیارد نفر را به دست می آورد.
بررسی مفهومی 53.1 

1. منحنی بقای نوع III به احتمال زیاد به این دلیل است که تعداد 
بسیار کمی از جوانان احتماال زنده می مانند. 

2. نسبت زنده در شروع سال 0-1 485<485 = 1.0 است. نسبت 
زنده در شروع سال 1-2  218<485 = 0.449 است. 

3. ماهی های آبنوس نر احتماالً دارای یک الگوی پراکندگی یکنواخت 
هستند، با رفتارهای آنتاگونیستیک فاصله نسبتاً ثابتی بین آنها حفظ 

می شود. 
بررسی مفهومی 53.2 
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1. اگرچه r ثابت است، اما اندازه جمعیتN( ( در حال افزایش است. 
همانطور که r به یک N به طور فزاینده بزرگ اعمال می شود، رشد 

جمعیت  )rN( شتاب می گیرد و منحنی J شکل را تولید می کند. 
2. احتمال رشد تصاعدی در منطقه ای که جنگل در اثر آتش سوزی 
زیستگاه  آنجا  در  که  گیاهانی  اولین  است.  بیشتر  است  رفته  بین  از 
می  مواجه  نور  و  مغذی  مواد  فراوان،  فضای  با  کردند،  پیدا  مناسبی 
منابع  این  برای  گیاهان  بین  رقابت  نخورده،  در جنگل دست  شدند. 

شدید خواهد بود.
 N>∆t =∆ 3. معادله تعداد افراد اضافه شده به جمعیت در هر سال 
 N>∆t∆ 2018 است. بنابراین رشد خالص جمعیت در سال r∆t N
= 0.005 * 327.000.000 = 1.635.000 یا تقریباً 1.6 میلیون نفر. 
برای تعیین اینکه آیا جمعیت به صورت تصاعدی در حال رشد است، 
)در طول  زمان  آیا در طول  و  است   0 7 r آیا  تعیین کنید که  باید 

چندین سال( ثابت است یا خیر.

بررسی مفهومی 53.3
افراد نسبتا کمی   1. هنگامی که N )اندازه جمعیت( کوچک است، 
است،  بزرگ   N که  هنگامی  کنند.  می  تولید  فرزند  که  دارند  وجود 
زیرا  است  کوچک  نسبتاً  سرانه  رشد  نرخ  حمل،  ظرفیت  به  نزدیک 
است. شیب دارترین بخش منحنی  منابع موجود محدود شده  توسط 
رشد لجستیک مربوط به جمعیتی است که تعداد افراد در حال تولید 
مثل آن قابل توجه است اما هنوز به ظرفیت حمل نزدیک نشده است.

در  گیاهی  گونه های  که  دارید  انتظار  باشد،  برابر  چیز  همه  اگر   .2  

استوا ظرفیت حمل بیشتری نسبت به عرض های جغرافیایی باال داشته 
باشند، زیرا نور خورشید در نزدیکی استوا بیشتر است.

فنوتیپی  صفات  است  ممکن  محیطی  شرایط  در  ناگهانی  تغییر   .3  
مورد عالقه انتخاب طبیعی را تغییر دهد. با فرض اینکه صفات جدید 
مورد عالقه حداقل تا حدی توسط ژن ها رمزگذاری شده اند، انتخاب 
طبیعی ممکن است فراوانی ژن ها را در این جمعیت تغییر دهد. عالوه 
بر این، کاهش قابل توجهی در ظرفیت حمل جمعیت می تواند باعث 
اثرات  بیفتد،  اتفاق  این  اگر  شود.  جمعیت  اندازه  توجه  قابل  کاهش 
رانش ژنتیکی می تواند بارزتر شود - و این به نوبه خود می تواند منجر 
به  بازگشت  برای  توانایی جمعیت  از  و  آلل های مضر شود  تثبیت  به 

اندازه جلوگیری کند.
بررسی مفهومی 53.4

1. سه ویژگی کلیدی تاریخ زندگی یک گونه عبارتند از زمان شروع 
تولیدمثل، تعداد دفعات تولید مثل و تعداد فرزندان در هر دوره تولید 

مثل. موجودات زنده برای هر یک از این صفات بسیار متفاوت هستند. 
به عنوان مثال، سن اولین تولیدمثل معموالً 3 تا 4 سال در ماهی قزل 
آال کوهو در مقایسه با 30 سال در الک پشت های سر درختی است. به 
طور مشابه، آگاو تنها یک بار در طول عمر خود تولید مثل می کند، 
در حالی که درخت بلوط بارها تولید مثل می کند. در نهایت، کرگدن 
سفید هنگام تولید مثل یک گوساله تولید می کند، در حالی که اکثر 

حشرات در هر بار تولید مثل فرزندان زیادی تولید می کنند.
که  تخم هایی  روی  ترجیحی  سرمایه گذاری  با  طاووس  خرچنگ   .2  
افزایش می دهد.  را  تخم ها  آن  ماندن  زنده  النه می گذارد، شانس  در 
مراقبت  آنها  از  و  می شوند  پراکنده  گسترده  به طور  که  تخم هایی 
بمانند،  زنده  دارد  احتمال  کمتر  مواقع  برخی  در  حداقل  نمی کنند، 
اما نیاز به سرمایه گذاری کمتری توسط بزرگساالن دارند. )از این نظر، 
بزرگساالن از خطر قرار دادن تمام تخم های خود در یک سبد اجتناب 
به  استرس  مواقع  در  بچه دار شدن  با  والدین  بقای  اگر   .3 می کنند.( 

شدت به خطر بیفتد، اگر حیوان فعلی را رها کند و زنده بماند، آمادگی 
جسمانی حیوانچ  برای تولید جوان سالم تری در آینده ممکن است 

افزایش یابد.
Translation is too long to be saved

بررسی مفهومی 53.5 
Translation is too long to be saved

1. سه ویژگی اندازه، کیفیت و جداسازی قطعه ها هستند. قطعه ای 
که بزرگتر یا با کیفیت باالتر باشد، احتمال بیشتری دارد که افراد را 

جذب کند و منبعی برای افراد دیگر باشد. در قطعه ای که نسبتاً ایزوله 
باشد، مبادله افراد با سایر قطعه ها کمتر خواهد بود.

 2. باید قسمتی از منحنی را که نزدیک به K است )بعد از نسل 10( 
دایره بکشید.

بررسی  برای  اینکه داده های کافی  از  قبل  را  باید جمعیت   3. شما 
تغییرات در طول زمان داشته باشید، برای بیش از یک چرخه )بیش از 
10 سال و احتماال حداقل 20 سال( مطالعه کنید در غیر این صورت، 
منعکس  اندازه جمعیت  در  مشاهده شده  کاهش  آیا  اینکه  تشخیص 
از چرخه عادی غیرممکن  یا بخشی  بلندمدت است  کننده یک روند 

خواهد بود.
 4. در بازخورد منفی، خروجی یا محصول یک فرآیند آن فرآیند را کند 
می کند. در جمعیت هایی که نرخ زاد و ولد وابسته به تراکم دارند، 
مانند dune fescue grass، تجمع محصول )افراد بیشتر و در نتیجه 
تراکم جمعیت باالتر( با کاهش نرخ تولد، روند )رشد جمعیت( را کند 
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می کند.
بررسی مفهومی 53.6 

مداوم  رشد  جوانان،  از  نامتناسبی  تعداد  با  پایین،  سنی  ساختار   .1
جمعیت را با شروع تولید مثل این جوانان نشان می دهد. در مقابل، 
را  باثبات تری  جمعیت  اندازه  یکنواخت تر،  شده  توزیع  سنی  ساختار 
را  جمعیت  اندازه  کاهش  باال،  سنی  ساختار  و  می کند،  پیش بینی 
مثل  تولید  حال  در  کمتری  نسبتاً  جواناِن  زیرا  می کند،  پیش بینی 

هستند.
 2. نرخ رشد جمعیت انسانی زمین از دهه 1960 به نصف کاهش یافته 
است، از 2.2 درصد در سال 1962 به 1.1 درصد امروز. با این وجود، 
افزایش ساالنه در اندازه جمعیت آنچنان کند نشده است زیرا نرخ رشد 
کمتر با افزایش اندازه جمعیت خنثی می شود. از این رو، تعداد افراد 

اضافی روی زمین در هر سال بسیار زیاد است - تقریباً 80 میلیون.
 3. هر دانش آموز ردپای اکولوژیکی خود را محاسبه می کند. هر یک 

انرژی که مصرف  آنچه می خوریم، مقدار   – زندگی مان  نحوه  با  ما  از 
تعداد  همچنین  و   – می کنیم  تولید  که  زباله هایی  مقدار  و  می کنیم 
انتخاب هایی  می گذاریم.  تأثیر  خود  اکولوژیکی  ردپای  بر  فرزندانمان 
که تقاضای ما برای منابع را کاهش می دهند، ردپای اکولوژیکی ما را 

کوچک تر می کند.

خالصه سواالت مفاهیم کلیدی :

53.1 بوم شناسان می توانند به طور بالقوه نرخ زاد و ولد را با شمارش 
تعداد نوزادان متولد شده در هر سال تخمین بزنند، و با مشاهده اینکه 

چگونه تعداد بزرگساالن در هر سال تغییر می کند، نرخ مرگ و میر 
را تخمین بزنند. 

53.2 طبق مدل نمایی، هر دو جمعیت بدون توجه به مقدار خاص r به 
رشد خود تا اندازه بی نهایت ادامه خواهند داد )شکل 53.7 را ببینید(.

 53.3 کارهای زیادی وجود دارد که می توانید برای افزایش ظرفیت 
حمل گونه انجام دهید، از جمله افزایش عرضه غذا، محافظت از آن 
در برابر شکارچیان، و ایجاد مکان های بیشتر برای النه سازی یا تولید 

مثل.
به  زیرا موجودات زنده  رایج هستند   53.4 مبادالت زیست محیطی 
مقادیر نامحدود انرژی و منابع دسترسی ندارند. در نتیجه، استفاده از 
انرژی یا منابع برای یک عملکرد )مانند تولید مثل( می تواند انرژی 
یا منابع موجود برای حمایت از عملکردهای دیگر )مانند رشد یا بقا( 

را کاهش دهد.
 53.5 یک مثال از یک عامل زنده، بیماری ناشی از یک پاتوژن است. 

زنده  غیر  عوامل  از  هایی  نمونه  سیل،  و  زلزله  مانند  طبیعی،  بالیای 
هستند.

 53.6 انسانها در توانایی بالقوه ما برای کاهش جمعیت جهانی از طریق 
پیشگیری از بارداری و تنظیم خانواده منحصر به فرد هستند. انسان ها 
همچنین می توانند آگاهانه رژیم غذایی و سبک زندگی شخصی خود 
را انتخاب کنند و این انتخاب ها بر تعداد افرادی که زمین می تواند 

داشته باشد تأثیر می گذارد.
خودآزمایی

1. ب
2. الف
3. الف

4. د
5. ج
6. ب

7. ج
8. الف

9.ج
فصل 54

پرسش شکل 54.3 نشان می دهد که کنام اصلی و اساسی آن شبیه 
به کاتامالوس است. 

شکل 54.5 عمق منقار در جمعیت جی.فورتیس  ممکن است در طول 
زمان کاهش یابد . با انقراض جی.فولیجینوسا با این وجود ، دانه های 

کوچک که توسط این گونه ها خورده می شوند به وفور افزایش خواهند 
منقارهای  با  جی.فورتیس  نفع  به  طبیعی  انتخاب  نتیجه  در   . یافت 
را  کوچک  دانه های  می توانند  افراد  که  دلیل  این  به  است  کوچک تر 

موثرتر از جی فورتیس با منقارهای بزرگ تر بخورند. 
شکل 54.6 افراد یک گونه بی ضرر که شبیه به یک گونه دوردست 
مورد  سایرین  از  کمتر  است  ممکن  مرتبط  مضر  های  گونه  هستند. 
حمله شکارچیان قرار گیرند افرادی که شبیه گونه های مضر نیستند. 
در نتیجه افراد از گونه های بی ضرر که شبیه گونه های مضر هستند، 
نسبت به سایر افراد نسل های بیشتری به نسل بعدی کمک می کنند. 
گونه های بی ضرر با گذشت زمان، همانطور که انتخاب طبیعی توسط 
شکارچیان ادامه یافت از آن دسته از افراد گونه های بی ضرر که بیشتر 
شبیه به آن هستند، حمایت کنید گونه های مضر، شباهت گونه های 
بی ضرر به گونه های مضر افزایش می یابد. با این حال، انتخاب تنها 
فرآیندی نیست که می تواند باعث شودگونه های بی ضرر برای شبیه 
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شدن به گونه های مضر نزدیک به هم شوند . در این مورد، این دو 
گونه همچنین می توانند به یکدیگر شباهت داشته باشند زیرا آنها از 
نسل آ هستند جد مشترک اخیر و از این رو ویژگی های بسیاری )از 

جمله یک شباهت( مشترک است به یکدیگر.
زئوپالنکتون  خوردن  که  گوشتخواران  فراوانی  افزایش   54.16 شکل 
ممکن است باعث کاهش فراوانی زئوپالنکتون شود و در نتیجه باعث 

شود افزایش فراوانی فیتوپالنکتون.
انواع موجودات خورده شده برای فیتوپالنکتون   شکل 54.17 تعداد 
صفر است. یکی برای غالف، فوک های خرچنگ خوار، و نهنگ های 
بالین؛ دو مورد برای کریل، پالنکتون های گوشتخوار، مهرهای فیل، و 
اسپرم نهنگ ها سه تا برای ماهی مرکب، ماهی و پلنگ فوک. و پنج 
هم  که  گروهی  دو  دار  دندانه  های  نهنگ  کوچکتر  و  پرندگان  برای 

مصرف می کنند و هم هر کدام مصرف می کنند 
دیگر ماهی ها و ماهی مرکب هستند. 

هستند  اولیه  کنندگان  مصرف  ها  زئوپالنکتون   54.18 شکل 
زئوپالنکتون  ثانویه  کنندگان  مصرف  ماهی  الروهای  فیتوپالنکتون 
عنوان  به  خورند  می  زئوپالنکتون  که  هنگامی  دریایی  گزنه  هستند. 
مصرف کننده ثانویه عمل می کنند، اما به عنوان مصرف کننده سوم 
عمل می کنند مصرف کنندگان هنگام خوردن الرو ماهی. باس های 

راه راه نوجوانان مصرف کنندگان درجه سوم هستند الرو ماهی 
شکل 54.20 مرگ افراد مایتیلوس، رقابتی گونه های غالب، باید فضا 
را برای افراد گونه های دیگر باز کند و در نتیجه غنای گونه ای را حتی 

در غیاب پیاستر افزایش می دهد 
شکل 54.27 در مراحل اولیه جانشینی اولیه، پروکاریوت های آزاد در 
خاک این کار را انجام می دهند. بعد از آنکه گیاهان در محل حضور 

یافتند با روابط همزیستی نیتروژن اتمسفری تثبت میشود. 
شکل 54.31 ما انتظار داریم که )الف( اندازه جمعیت کاهش یابد، زیرا 
منابع مناسب تر است. )ب( منحنی انقراض با تعداد گونه ها با سرعت 
جزایر  زیرا  است  یافته  افزایش  جزیره  در  یابد.  می  افزایش  بیشتری 
کوچک معموال منابع کمتری، زیستگاه های متنوع کمتر  و جمعیت 

کوچکتر دارند؛ و )ج( تعادل پیش بینی شده 
تعداد گونه ها کوچکتر از آنچه در شکل 54.31 نشان داده شده است 
مختلف  های  زیستگاه  و  ها  مکان  در  ها  جمعیت    54.34 شکل 
در  تفاوت  و  دهند  نشان  را  توجهی  قابل  ژنتیکی  تنوع  است  ممکن 
حساسیت آنها به پاتوژن الیم، ممکن است وجود داشته باشد در نتیجه 
جمعیت های که کمتر به الیم حساس هستند کنه های آلوده کمتری 

پاتوژن و کنه های  دارند و در جایی که حشرات حساس تر هستند 
آلوده بیشتری دارند.

بررسی مفهوم  54.1 
1.رقابت اثرات منفی بر روی افراد هر دو گونه دارد )-/-(. در شکار و 
شکارچی اعضای جمعیت شکارچیان با کشتن اعضای جمعیت طعمه 
یاری   هم  است.  برداری)+/-(  بهره  از  ای  نمونه  این  ؛  برند  می  سود 

تعاملی است که در آن افراد هر دو گونه از هم بهره می برند. )+/+( 
رقیب  بیشتر  باروری  موفقیت  دلیل  به  رقیب  های  گونه  از  2.یکی   

کارآمدتر منقرض خواهد شد 
3.افراد دو نوع فنچ بذر گونه های مختلف گیاهی را می خورند ، پس  
احتمال کمتری وجود دارد که گونه ها در زیستگاه جداگانه در تماس 

باشند و در نتیجه مانع تولید مثلی برای هیبریداسیون میشود. 
بررسی مفهوم  54.2  

1.غنای گونه ای، تعداد گونه های موجود در جامعه و فراوانی نسبی،   

تنوع  به  دو  هر  گونه  های مختلف.  توسط  ارائه  شده  نسبت جمعیت 
گونه ای کمک می  کنند. هر دو به تنوع گونه ها کمک می کنند. در 
مقایسه با جامعه ای با نسبت بسیار باالیی از یک گونه، یکی با نسبت 

یکنواخت تر گونه ها متنوع تر در نظر گرفته می شود. 
2.یک زنجیره غذایی مجموعه ای از انتقال یک طرفه انرژی غذایی را 
به سطوح تغذیه ای باالتر ارائه می دهد. یک شبکه غذایی با گونه های 
زیادی که در بیش از یک سطح تغذیه ای به شبکه می بافند نشان می 

دهد که چگونه زنجیره های غذایی به هم مرتبط می شوند. 

3.در کنترل از پایین به باال، اضافه کردن شکارچیان اضافی تاثیر کمی 
بر سطوح تغذیه ای پایین تر، به خصوص  زندگی گیاهی دارند . اگر 
کنترل از باال به پایین اعمال شود، تعداد گربه های وحشی افزایش می 
یابد تعداد راکون کاهش، تعداد مارهاافزایش ،  تعداد موش کاهش، و 

زیست توده چمن را افزایش می دهد.   
4.کاهش فراوانی کریل ممکن است فراوانی موجوداتی که کریل می 
خورند )فیتوپالنکتون ها و غالف های کوچک( را افزایش دهد، ضمن 
بالن،  های  )نهنگ  خورند  می  کریل  که  موجوداتی  فراوانی  کاهش 
های  پالنکتون  و  ها  ماهی  پرندگان،  فوک خرچنگ خوار وخرچنگ، 
ممکن  خرچنگ  و  خوار  خرچنگ  فوک  و   بالین  نهنگ  گوشتخوار(. 
می  کریل  فقط  آنها  زیرا  باشند  خطر  معرض  در  خصوص  به  است 
خورند. با این حال، بسیاری از این تغییرات احتمالی می تواند منجر به 
تغییرات دیگری نیز شود،که پیش بینی نتیجه کلی را سخت می کند. 
فراوانی  افزایش  باعث  می تواند  کریل  فراوانی  کاهش  مثال،  عنوان  به 
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از  برخی  تواند  می  پود  کوپه  درفراوانی  افزایش  اما   - پود شود  کوپه 
اثرات دیگر کاهش فراوانی کریل را خنثی کند )از آنجایی که مانند 
کریل، کوپه پود فیتوپالنکتون ها را می خورند و توسط پالنکتون ها و 

ماهی های گوشتخوار خورده می شوند.(.
بررسی مفهوم  54.3  

1. سطوح باالی اختالل عموما آنقدر مخرب است که بسیاری از گونه  
گونه  چند  سلطه  تحت  را  جامعه  و  می  کنند  جوامع حذف  از  را  ها 
مقاوم قرار می  دهند. سطوح پایین اختالل اجازه می دهد تا گونه  های 
غالب رقابتی . گونه  های دیگر را از جامعه حذف کنند . از سوی دیگر 
. سطوح متوسط   اختالل می تواند همزیستی تعداد بیشتری از گونه 
ها را در یک جامعه با جلوگیری کردن از این که گونه های غالب به 
اندازه کافی غنی شوند تا بتوانند گونه های دیگر جامعه را از بین ببرند 

تسهیل کند.  
2. توالی اولیه گونه ها می توانند ورود گونه های دیگر را به طرق مختلف 

آب  نگهداری  یا ظرفیت  افزایش حاصلخیزی  از جمله  کنند،  تسهیل 
در خاک یا ایجاد پناهگاه برای جوانه های بذر در برابر باد و نور شدید 

خورشید.  
3. عدم وجود آتش برای 100 سال . نشان دهنده تغییر در سطح پایین 
اختالالت است . با توجه به فرضیه اختالل حدواسط . این تغییر باید 
باعث کاهش تنوع شود زیرا گونه های غالب رقابتی زمان کافی برای 

حذف گونه های کمتر رقابتی به دست می آورند. 
بررسی مفهوم 54.4  

استوایی  مناطق  گونه ای  غنای  که  می کند  پیشنهاد  شناسان  بوم   .1
انرژی  بودن  دسترس  در  و  آن ها  طوالنی تر  تکاملی  تاریخچه  نتیجه 

خورشیدی بیشتر و در دسترس بودن آب در مناطق استوایی است. 
2. مهاجرت گونه ها به جزایر با فاصله گرفتن از سرزمین اصلی کاهش 
می یابد و با مساحت جزیره افزایش می یابد. انقراض گونه ها در جزایر 
که  آنجا  از  که  آنجا  از  است.  کمتر  منزوی  کمتر  جزایر  در  و  بزرگتر 
تعداد گونه ها در جزایر تا حد زیادی از مقدار تفاوت بین نرخ مهاجرت 
و انقراض مشخص می شود . باال ترین تعداد گونه ها در جزایر بزرگ 
نزدیک سرزمین اصلی و کمترین تعداد گونه در جزایر کوچک بسیار 

دورتر از سرزمین اصلی خواهد بود. 
در جزیره   مارمولک ها  و  مارها  از  پرندگان  بیشتر  تحرک  دلیل  به   .3
بیشتر پراکنده می شوند. بنابراین پرندگان باید غنای بیشتری داشته 

باشند. 
بررسی مفهوم 54.5   

 1. پاتوژن ها میکروارگانیسم ها، ویروس ها، ویروئیدها یا پریون هایی 
هستند که باعث بیماری می شوند  

2. برای جلوگیری از ویروس هاری، می توانید واردات همه پستانداران، 
از جمله حیوانات خانگی را ممنوع کنید. به طور بالقوه، شما همچنین 
می توانید سعی کنید تمام سگ ها را در بریتانیا واکسینه کنید جزایر 
در برابر ویروس یک رویکرد عملی تر ممکن است قرنطینه کردن همه 
حیوانات خانگی باشد وارد کشور می شود که ناقالن بالقوه این بیماری 

هستند، رویکردی است که دولت بریتانیا بکار می گیرد.

خالصه سواالت مفاهیم کلیدی :

54.1 توجه : پاسخ نمونه دنبال می شود; پاسخ های دیگر نیز می توانند 
درست باشند . رقابت : یک روباه و یک گربه وحشی برای شکار رقابت 

می کنند . شکار : اوراکا یک سمور دریایی را می خورد .    
گیاه خوار : یک گاومیش کوهان دار آمریکایی  انگلی : زنبور انگل که 
را  که گلسنگ  و جلبکی  قارچ  : یک  . همیاری   تخم گذاری می کند 

می سازند . همسفرگی: یک گل وحشی که در یک جنگل افرا ودرخت 
افرا رشد می کند .

 54.2 نه لزوماً  اگر جامعه غنی از گونه ها تنها یک یا چند گونه غالب 
باشد   

54.3 همانند جنگل زدایی یا شخم زدن زمین، برخی گونه ها در ابتدا 
حاضر خواهند بود. در نتیجه ، با وجود حضور سختگیرانه ان ،اشوب 

توالی ثانویه را وارد میکند   
کامل  طور  به  می تواند  که  است  عمده ای  اختالالت  از  انجماد   54.4

جوامع یافت شده در مناطق معتدل و قطبی را از بین ببرد . در نتیجه 
، جوامع استوایی ممکن است از جوامع معتدل و قطبی بزرگ تر باشند 
این  به   ، استوایی شود  مناطق  در  تنوع گونه ای  باعث  این می تواند   .
دلیل که زمان بیشتری برای گونه زایی وجود دارد .  54.5یک گونه 
سنگ تاج یکی از نقش اکولوژیکی مهم است . از این رو . پاتوژن هایی 
که فراوانی ) یا سایر صدمات ( یک گونه سنگ تاج را کاهش می دهد 
می تواند ساختار جامعه را به شدت تغییر دهد . به عنوان مثال . اگر 
یک پاتوژن جدید . یک گونه سنگ تاج را به انقراض محلی هدایت کند 

. تغییرات شدید در تنوع گونه ای ممکن است رخ دهد. 
خود را بیازمایید

 B.8 D.7 C.6 B.5 C.4 C.3 C.2 D.1
 + 0.05 ln 0.05 + 0.05 ln 10.05 - = H :1 Community .9
 H :2 Community .0.59 = 0.052 ln 0.05  + 0.85 ln 0.85

 .1.1 = 0.302 ln 0.30  + 0.40 ln 0.40 + 0.30 ln 10.30 - =
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جامعه 2 از تنوع بیشتری برخوردار است .
 10 . خرچنگ باید افزایش یابد و فراوانی علف مار ماهی را کاهش دهد. 

فصل 55

سواالت اشکال:
می شود  منجر  اولیه  کنندگان  مصرف  به  که  آبی  وفلش   55.4 شکل 
می توانند یک ملخ را نشان دهند که بر روی یک گیاه تغذیه می کند 
و ضایعات می رسد  بقایا  به  اولیه  از مصرف کنندگان  که  آبی  فلش   .

را نشان   ) مانند ملخ   ( اولیه مرده  بقایای یک مصرف کننده  می تواند 
دهد که بخشی از ضایعاتی هست که در اکو سیستم یافت می شود . 
و  ثانویه  به مصرف کنندگان  اولیه  از مصرف کنندگان  که  آبی  فلش 
سوم می رسد می تواند نماینده یک پرنده ) مصرف کننده ثانویه ( باشد 
که یک ملخ تغذیه می کند ) مصرف کننده اصلی ( . در نهایت . فلش 
آبی که از مصرف کنندگان اولیه به تولید کنندگان اولیه منجر می شود 
تولید شده توسط ملخ در تنفس  . می تواند حاوی کربن دی اکسید 

سلولی باشد . 

شکل 5 - 55 نقشه به طور دقیق منعکس کننده بهره وری زمین های 
این  زیرا  نیست  ساحلی  مناطق  و   . مرجانی  صخره های   . مرطوب 
زیستگاه مناطقی را پوشش می دهد که برای نشان دادن به وضوح در 

نقشه های جهانی بسیار کوچک هستند . 
شکل 55.6 مزارع اردک جدید نیتروژن و فسفر اضافی را به نمونه های 
آب مورد استفاده در آزمایش اضافه خواهد کرد . ما انتظار داریم که 
) چون  ندهد  تغییر  را  نتایج  اردک جدید  مزارع  این  از  اضافی  فسفر 
در آزمایش اصلی . سطح فسفر آنقدر باال بود که افزودن فسفر رشد 
فیتو پالنکتون ها را افزایش نداد ( . با این حال . مزارع اردک جدید 
ممکن است سطح نیتروژن را به نقطه ای افزایش دهند که اضافه کردن 
افزایش  را  ها  فیتوپالنکتون  تراکم   . آزمایش  یک  به  اضافی  نیتروژن 

نمی دهد.
شکل 55.12 در دسترس بودن آب و قرار گرفتن در معرض نور عوامل 
دیگری هستند که ممکن است در سراسر مکان ها متغیر باشند.عواملی 

مانند این که در طراحی آزمایش گنجانده نشده اند می تواند نتایج را 
طبیعت  در  یکدیگر  با  می توانند  نیز  چندگانه  عوامل   . کند  سخت تر 
باشند  مراقب  باید  محیط زیست  متخصصان  بنابراین   . باشند  مرتبط 
که عاملی که آن ها مطالعه می کنند در واقع باعث واکنش دیده شده و 

ارتباط مستقیمی با آن ندارد.
بیشتری  آلی  اگر میزان تجزیه کند شود. مواد   )  شکل 55.13 ) 1 
امر  این   . نهایت  در   ; شد  خواهند  منتقل  ب  مخزن  به  آ  مخزن  از 
ممکن است منجر به تبدیل شدن مواد آلی به سوخت فسیلی شود . 
عالوه بر این . کاهشی در نرخ تجزیه می تواند باعث شود که مواد غیر 
آلی کمتری به عنوان مواد مغذی در مخزن سی موجود شوند که در 
نهایت میزان جذب مواد مغذی و فتوسنتز را توسط ارگانیسم های زنده 

کاهش می دهد.  
از  کوتاه تر  زمانی  مقیاس  در  آ  مخزن  از  خارج  و  داخل  به  مواد   )2(
حرکت به مخزن ب حرکت می کنند . مواد ممکن است برای مدتی 

طوالنی در مخزن ب باقی بمانند و یا انسان ها ممکن است آن ها را با 
سرعت زیادی با حفاری و سوزاندن سوخت های فسیلی از بین ببرند.

 شکل 55.15 اگر وای دارای یک مقیاس سازگار با عدم تجزیه باشد . 
تغییر در غلظت نیترات در رواناب از یک عالمت تیک به نقطه بعدی 
در کل محور ثابت باقی می ماند . به عنوان مثال . اگر محور وای مجدداً 
 L / L 80 ترسیم شود تا یک مقیاس سازگار داشته باشد که از 0 تا
با نه مساوی با عالمت تیک فاصله داشت . غلظت نیترات می تواند تا 
10 میلی گرم در لیتر از هر عالمت تیک به نقطه بعدی افزایش یابد 

غلظت  افزایش چشمگیر  بر   . مقیاس سازگار  با یک  نمودار  ترسیم   .
نیترات که در سال 1966 رخ داد تاکید دارد . اما دیدن تغییرات نسبتا 
ً کوچکی که از سال 1965 تا 1968 در هر دو منطقه کنترل و جنگل 
زدایی رخ داد . سخت تر خواهد بود . شکل 55.19 نشان می دهد که 
با شرایط فیزیکی و  و  تعامل دارند  با یکدیگر  چگونه موجودات زنده 
شیمیایی محیط خود تعامل دارند . در نتیجه . هر اقدام انسانی که 
محیط را تغییر می دهد . پتانسیل ایجاد تغییر تکاملی را دارد . به طور 
خاص . از آنجا که تغییر آب و هوا . اکوسیستم   های قطبی را به شدت 
تحت  تاثیر قرار داده  است . ما انتظار داریم که تغییر آب و هوا باعث 

ایجاد تحول در جمعیت  های توندارای قطبی شود.
بررسی مفهوم 55.1  

1. انرژی از یک اکوسیستم عبور می کند و به عنوان نور خورشید وارد 
بازیافت  سیستم  اکو  در  و  شود  می  خارج  گرما  صورت  وبه  می شود 

نمی شود.



ی
اس

شن
ت 

یس
د ز

پیا
الم

ی 
لیف

 تأ
ت

واال
 س

عه
مو

مج

ی
ت شناس

ی المپیاد زیس
ت تألیف

مجموعه سواال

121 120

121

120

2. شما باید بدانید که کل یالدار چقدر از پالت شما غذا می خوردند و 
مقدار نیتروژن در آن زیست توده چقدر بود. همچنین الزم است بدانید 

که نیتروژن چقدر در ادرار یا مدفوع قرار می گیرد. 
برخی  انرژی،  انتقال  یا  انتقال  هر  در  که  می کند  بیان  دوم  قانون   .3
اکوسیستم  اینکه  برای  می شوند.  پراکنده  اطراف  محیط  به  انرژی  از 
دست نخورده باقی بماند، این "فرار" انرژی از اکو سیستم باید با نفوذ 

مداوم اشعه خورشید جبران شود.
بررسی مفهوم 55.2

1.تنها بخشی از تابش خورشیدی به گیاهان و یا جلبک اصابت می کند 
انرژی  از طول موج ها مناسب برای فوتوسنتز است و  ، و فقط بخشی 

زیادی به صورت گرما منعکس یا از دست می رود .
2. با دستکاری سطح عوامل موردنظر مانند در دسترس بودن فسفر یا 

رطوبت خاک و اندازه گیری پاسخ ها توسط تولید کنندگان اولیه
از آتش سوزی  بعد  اولیه  تولید خالص  احتمال وجود دارد که  این   .3

. برای اینکه ببینیم چرا ، به یاد داشته باشید که تولید  کاهش یابد 
خالص اولیه برابر است با تولید ناخالص اولیه منهای مدار کلی تنفس 
سلولی در اکوسیستم. با کشتن درختان و گیاهان دیگر ، آتش سوزی 
باعث کاهش شدید تولید ناخالص اولیه خواهد شد . به عالوه ، همانطور 
که تجزیه کنندگان بقایای درختان کشته شده توسط آتش را متالشی 
میکنند ، مقدار کلی تنفس سلولی در اکو سیستم می تواند افزایش یابد 

) به دلیل افزایش تنفس سلولی توسط تجزیه کنندگان ( 
فراوان   ، است  کالوین  چرخه  در  قدم  اولین  که   ، روبیسکو  4.آنزیم 

روبیسکو   ، پروتیین ها  همه  مانند   . است  زمین  روی  پروتیین  ترین 
دارای نیتروژن است و به این دلیل که ارگانیسم های فتوسنتزی نیاز 
به نیتروژن زیادی دارند ، آن ها نیز به نیتروژن قابل توجهی نیاز دارند 
تا آن را بسازند . فسفر نیز به عنوان جزیی از چندین متابولیت ها در 
چرخه کالوین مورد نیاز است و به عنوان جزیی از هر دو آدنوزین تری 

فسفات و ان آ دی پی اچ به کار می رود ) شکل 10.19 را ببینید (
بررسی مفهوم 55.3 

J 20 ; 40 % 2 . نیکوتین گیاه را از گیاه خواران محافظت می کند . 
  J 10 + 100 + 1000 + 10000  3 . کل تولید خالص تولید اولیه
J= 11.110 . این مقدار انرژی از نظر تئوری در اختیار تجزیه کندگان 

قرار دارد .
بررسی مفهوم 55.4 

1. برای مثال، برای چرخه کربن: 

به  و  کند  می  متوقف  را  خاک  از  نیتروژن  جذب  درختان  حذف   .2
نیترات اجازه می دهد تا در خاک انباشته می شود. نیترات با بارش 

شسته شده و وارد جریان ها می شود  
3.بیشتر مواد مغذی موجود در یک جنگل بارانی استوایی در درختان 
آن وجود دارد، بنابراین حذف درختان با قطع درختان به سرعت مواد 

مغذی زیست بوم را از بین می برد. . مواد مغذی باقی مانده در خاک 
به سرعت به نهرها و آب های زیرزمینی در اثر نزوالت جوی فراوان 

منتقل میشود
بررسی مفهوم55.5

وضعیت  یک  به  تخریب شده  اکوسیستم های  احیای  اصلی  هدف   .1
طبیعی تر است 

2. زیست پاالیی از موجودات زنده  به طور کلی پروکاریوت ها ، قارچ ها ، 
یا گیاهان - برای سم زدایی یا حذف آالینده ها از اکوسیستم ها استفاده 

می کند . افزایش زیستی از موجودات زنده مانند گیاهان تثبیت کننده 
اکوسیستم های  به  را  ضروری  مواد  تا  می کند  استفاده  نیتروژن 

تخریب شده اضافه کند. 
 3. پروژه رودخانه کیسیمی جریان آب را به کانال اصلی برمی گرداند 
و جریان طبیعی ، خود را دوباره احیا می کند .  بوم شناسان در ذخیره 
مائوگاتوتاری باید یکپارچگی حصار را به طور نامحدود حفظ کنند ، 

نتیجه ای که در دراز مدت پایدار نیست.
خالصه سواالت مفاهیم کلیدی 

انرژی  از  و مقداری  است  ناکارآمد  انرژی  تبدیل  آنجایی که  از   55.1
معینی  دارید که حجم  انتظار  از دست می رود، شما  گرما  به صورت 
از تولیدکنندگان اولیه از زیست توده کوچکتری از مصرف کنندگان 

پشتیبانی می کند. 
55.2 اگر تولید خالص اولیه را می شناسید و می خواهید تولید حالص 
از  چقدر  که  کنید  تعیین  بتوانید  باید  بزنید،  تخمین  را  اکوسیستم 
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ها  اتوتروف  است  آن  مقدار  و  ها  هتروتروف  از  ناشی  کل  تنفس  آن 
ارگانیسم ها  سایر  و  اولیه  تولیدکنندگان  اقیانوس،  آب  از  نمونه ای  در 
برای جدا کردن  را  مربوطه  تنفس  و  با هم مخلوط می شوند  معموالً 

سخت می کنند. 
کنند  تنفس مصرف می  در  را  بیشتری  بسیار  انرژی  دوندگان   55.3

نسبت به زمانی که بی تحرک هستند،
تجزیه  مواد مغذی،  و  از جمله کمبود آب  از دما،  55.4 عواملی غیر 
آهسته در بیابان های گرم کار می کنند و بازده تولید آنها را کاهش 

می دهد.
 . شوند  نگه داشته  جدا  هم  از  عمیق تر  و  سطحی  خاک  اگر   55.5
مهندسان می توانند ابتدا خاک عمیق تر را به محل بازگردانند و سپس 
از خاک سطحی حاصلخیز برای بهبود پوشش گیاهی و دیگر تالش های 

بازسازی استفاده کنند. 
خود را بیازمایید :

 )a(.9 D.8 D.7 D.6 A.5 C.4 A.3 B.2 B.1

ب(به طور متوسط ، نسبت 1 برابر با مقادیر مساوی آب از اقیانوس تا 
زمین به عنوان بارش و حرکت از زمین به اقیانوس در رواناب است. 

ج ( در طول یک عصر یخ بندان ، میزان تبخیر اقیانوس روی زمین به 
عنوان بارش بیشتر از مقدار بازگشت به اقیانوس ها در رواناب می شود 
؛ در نتیجه ، این نسبت 71 خواهد بود . این اختالف بر روی زمین به 

عنوان یخ ساخته خواهد شد.

فصل 5۶

سواالت اشکال
 56.3 - 56.3 : شما باید دامنه کامل گونه ها را بدانید شما همچنین 
است  ممکن  چون   . نیستند  پنهان  گونه ها  که  باشید  مطمئن  باید 
حیوانی  در زیر زمین به خواب رفته  باشد یا گیاهی به شکل بذر یا 
اسپور وجود داشته باشد . شکل 56.8 - 56.8 - دو نمونه از این نظر 
که بخش هایی از دنا از نمونه های برداشت شده مشابه هستند تجزیه 
و تحلیل و با بخش هایی از نمونه های با منشاء شناخته شده مقایسه 

شد. یک تفاوت این است که محققان نهنگ ارتباط گونه ها و سطوح 
جمعیت را بررسی کرده اند تا مشخص کنند که آیا فعالیت غیرقانونی 
سطح  در  ارتباط  فیل  محققان  که  حالی  در   . خیر  یا  داده است  رخ 
جمعیت را برای تعیین محل دقیق شکار غیرقانونی تعیین کرده اند . 
تفاوت دیگر این است که دنای میتوکندریال برای مطالعه نهنگ مورد 
فیل  مطالعه  برای  دنای هسته ای  که  حالی  در   . گرفت  قرار  استفاده 
مورد استفاده قرار گرفت . محدودیت های اولیه چنین روش هایی نیاز 
به داشتن ) یا تولید ( یک پایگاه داده مرجع و نیاز به تنوع کافی در 

دنای آن ها برای آشکار کردن ارتباط نمونه ها است . 
شکل 56.10 - 56.10 : هرچه پی اچ بیشتر باشد . اسیدیته کم تر است 

. بنابراین بارش در این جنگل کم تر اسیدی می شود .
 شکل 56.12 پاسخ ها ممکن است متفاوت باشد . اما دو دلیل برای 
جمعیت  اینکه.  اول   . دارد  وجود  اضافی  پرندگان  انتقال  از  حمایت 
دیگر  مناطق  در  پرندگان  به  نسبت  متفاوتی  ژنتیکی  آرایش  ایلینویز 

دارد و شما می خواهید تا بیش ترین حد ممکن فراوانی ژن ها یا آلل های 
مفید یافت شده در جمعیت ایلینویز را حفظ کنید . دوم اینکه انتقال 
پرندگان از سایر کشورها سبب افزایش چشمگیر درصد تخم هچ شده 

شده و نشان می دهد که پیوند پرندگان اضافی ضروری نیست .
 شکل 56.14 - 56.14 - رژیم اختالل طبیعی در این رویشگاه شامل 
آتش سوزی های مکرر است که گیاهان را روشن می کنند اما درختان 
کاج بالغ را نمی کشند . بدون این آتش سوزی ها . بوته ها به سرعت پر 
می شوند و سکونت گاه برای دارکوب های کاکل قرمز نامناسب می شود . 

شکل 56.16 - 56.16 حاشیه بین اکوسیستم های جنگلی و مرتعی . 
و اکوسیستم های مرتعی و رودخانه ای را نشان می دهد . 

شکل 56.24 - 56.24 - غلظت هیات کریکت پاکستان با ضریب 4.9 
از فیتوپالنکتون به زئوپالنکتون . 41.6 از فیتوپالنکتون به بو . 8.5 از 
زئوپالنکتون به بو . 4.6 از بوی ماهی قزل آال . 119.2 از بوی ماهی 

هرینگ و 25.7 از ماهی قزل آالی دریاچه ای افزایش یافت .
بودن  اقیانوس در دسترس   شکل 56.31 - 56.31 - اسیدی شدن 
یون های کربنات را کاهش می دهد. مرجان ها و بسیاری از موجودات 
دریایی دیگر به یون های کربنات برای ساخت صدف ها نیاز دارند . از 
آنجا که موجودات سازنده پوسته برای بقا به پوسته خود وابسته هستند 
. دانشمندان پیش بینی کرده اند که اسیدی شدن اقیانوس باعث مرگ 
بسیاری از موجودات پوسته خواهد شد . به نوبه خود . افزایش میزان 
مرگ و میر موجودات زنده که پوسته می سازند باعث تغییرات بسیاری 
در جوامع اکولوژیکی می شود . به عنوان مثال . افزایش میزان مرگ 
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و میر مرجان ها به بسیاری از گونه های دیگر آسیب می رساند که به 
دنبال حفاظت در صخره های مرجانی یا تغذیه از گونه های زندگی در 

آنجا هستند.
تنها عوامل   ( آبی  نتایج مدل در منحنی   -  شکل 56.32 - 56.32 
طبیعی ( و نتایج در منحنی بنفش ) عوامل طبیعی و انسانی ( هر دو 
. با  با تغییرات دمای مشاهده شده تا سال 1960 دارند  تطابق خوبی 
این حال . پس از سال 1960 . نتایج در منحنی آبی تطابق ضعیفی 
با تغییرات دمایی مشاهده شده دارند . در حالی که نتایج در منحنی 
آن  از  نتایج حاکی  این   . ادامه می دهند  تطابق خوبی  ارائه  به  بنفش 
به  فسیلی  سوخت های  سوزاندن  مانند  انسانی  فعالیت های  که  است 
افزایش مشاهده شده در دمای جهانی . به ویژه در دوره 1960 تا کمک 

کرده است .
بررسی مفهوم56.1 

1.عالوه بر از دست دادن گونه ها . بحران تنوع زیستی شامل از دست 

دادن تنوع ژنتیکی در جمعیت ها و گونه ها و نابودی کل اکوسیستم ها 
می باشد.

2. تخریب زیستگاه . مانند جنگل زدایی . طغیان رودخانه ها . یا تبدیل 
اکوسیستم های طبیعی به کشاورزی و یا شهرها . از گونه مکان هایی 
برای زندگی محروم می کند . این گونه ها که توسط انسان ها به مناطق 
جمعیت  اندازه  اغلب   . می شوند  منتقل  خود  بومی  گستره  از  خارج 
عنوان  به   ( آن ها  از  تغذیه  با  یا  رقابت  طریق  از  را  بومی  گونه های 
شکارچی . گیاه خواران و یا پاتوژن ها ( کاهش می دهند . صید بیش 

از حد جمعیت گیاهان و حیوانات را کاهش داده یا آن ها را به نابودی 
تا حدی  را  محیط زیست  جهانی  تغییر   . نهایت  در   . داده است  سوق 

تغییر می دهد که ظرفیت زمین برای حفظ حیات را کاهش می دهد.
. سپس  به طور جداگانه پرورش داده شوند  3.اگر هر دو جمعیت ها 
جریان ژن بین جمعیت ها رخ نخواهد داد و تفاوت های ژنتیکی بین 
آن ها بیشتر خواهد بود . در نتیجه . از دست دادن تنوع ژنتیکی بیشتر 

از افزایش جمعیت است.
بررسی مفهوم 56.2

1.کاهش تنوع ژنتیکی ظرفیت یک جمعیت برای تکامل در مواجهه با 
تغییر را کاهش می دهد.

2. جمعیت موثر جمعیتی برابر با 30=)30+10(/)30*10( است.
3. از آنجا که میلیون  ها نفر هر ساله از یلوستون استفاده می کنند . از 
بین بردن تمام تماس ها بین مردم و خرس ها امکان پذیر نیست . در 
عوض . ممکن است سعی کنید انواع برخوردها را که در آن ها خرس ها 

محدودیت های  است  ممکن  شما   . دهید  کاهش  را  می شوند  کشته 
سرعت کمتری در جاده ها در پارک را توصیه کنید . زمان بندی یا محل 
شکار را تنظیم کنید ) که در آن شکار در خارج از پارک مجاز است ( تا 
ارتباط با خرس ها و بچه هایش را به حداقل برساند و مشوق های مالی 
برای دامداران تامین کند تا راه های جایگزین محافظت از دام ها مانند 

استفاده از سگ های نگهبان را امتحان کنند. 
بررسی مفهوم 56.3

و همچنین  متعدد  بومی  گونه های  از  در حمایت  منطقه کوچکی   .1
تعداد زیادی از گونه های در معرض خطر انقراض و تهدید 

محصوالت  مداوم  تامین  است  ممکن  شده  بندی  ذخایرمنطقه   .2
از  حاصل  درآمد  و  آموزشی  فرصت های   . آبی  برق   . آب   . جنگلی 

گردشگری را تامین نماید.
پراکندگی  یا  حرکت  سرعت  می تواند  سکونت گاه  راهروهای   .3
موجودات زنده بین وصله های زیستگاه و در نتیجه میزان جریان ژن 

بین گروه های جمعیتی را افزایش دهد . بنابراین آن ها به جلوگیری از 
کاهش شایستگی مربوط به همخونی کمک می کنند . آن ها همچنین 
می توانند تعامالت بین ارگانیسم ها و انسان ها را به حداقل برسانند ; 
در مواردی که شکارچیان بالقوه . مثل خرس ها و یا گربه های بزرگ . 

به حداقل رساندن چنین تعاملی مطلوب هستند. 
بررسی مفهوم 56.4

1. افزودن مواد غذایی منجر به رشد جمعیت جلبک و جانورانی که از 
. افزایش تنفس توسط جلبک و مصرف  ان تغذیه می کنند می شود 

کنندگان ، از جمله تجزیه کنندگان ، اکسیژن دریاچه را تهی می کند 
، که ماهی به آن نیاز دارد .

ارگانیک  مواد  از  که  هستند  کنندگان  مصرف  کنندگان  تجزیه   .2
 ، می کنند  استفاده  سلولی  تنفس  برای  عنوان سوخت  به  زنده  غیر  
که کربن دی اکسید را به عنوان محصول جانبی منتشر می کند . از 
آنجا که دماهای باالتر منجر به تجزیه سریع تر می شوند، مواد آلی در 
این خاک ها را می توان به سرعت به دی اکسید کربن تجزیه کرد و در 

نتیجه سرعت گرم شدن جهانی هوای کره زمین را افزایش داد.
3. کاهش غلظت اوزون در اتمسفر مقدار اشعه یو ای که به سطح زمین 
و موجودات زنده در آنجا می رسد افزایش می دهد . اشعه فرابنفش 

می تواند با تولید دیمرهای مخرب تیمین در دنا جهش ایجاد کند.
بررسی مفهوم 56.5 

بلند  پیشرفت  به  توسعه است که  برای  پایدار یک رویکرد  توسعه   .1
مدت جوامع بشری و اکوسیستم های حمایت از آن ها نیاز دارد که به 
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پیوند علوم زیستی با علوم اجتماعی ، اقتصاد و علوم انسانی نیاز دارد. 
2. بیوفیلیا ، حس ارتباط ما با طبیعت و همه اشکال زندگی ، ممکن 
است به عنوان یک انگیزه قابل توجه برای توسعه یک اخالقیات محیطی 
عمل کند که به گونه ها اجازه نمی دهد که منقرض   یا اکوسیستم ها 
تخریب شوند. اگر بخواهیم مراقب محیط زیست باشیم، چنین اخالقی 

ضروری است. 
3. حداقل ، شما می خواهید اندازه جمعیت و میانگین نرخ باروری افراد 
برداشت  نرخ  به دنبال  ، شما  برای توسعه صنعت شیالت   . بدانید  را 
محصول خواهید بود که جمعیت را در نزدیکی اندازه اصلی خود حفظ 

کرده و برداشت خود را در طوالنی مدت به حداکثر رساند.

خالصه سواالت مفاهیم کلیدی :

طبیعت ما را با بسیاری از خدمات سودمند . از جمله تامین آب سالم 
. آب تمیز . تولید غذا و فیبر . و رقیق سازی و سم زدایی آالینده های 
ژنتیکی  لحاظ  به  ژنتیکی  متنوع  .56.2 جمعیت  می کند  فراهم  خود 

باعث  یا تغییر محیطی است و  بیماری  از  ناشی  به تحمل فشار  قادر 
 . منقرض شود  زمانی مشخص کمتر  دوره  می شود که در طول یک 
تجزیه و تکه تکه کردن سکونت گاه می تواند جمعیت ها را جدا کند که 
منجر به همخونی و رانش ژنی می شود و می تواند جمعیت بیشتری را 
در معرض آسیب موضعی ناشی از اثرات لبه . از جمله تغییر در شرایط 
فیزیکی و افزایش رقابت یا شکار با گونه های سازگار یافته ایجاد کند 
. 56.4 برای تغذیه در سطح پایین تر تغذیه ای سالم تر است . چون 
افزایش می دهد  را  باالتر  بزرگنمایی زیستی غلظت سموم در سطوح 

گونه ها  از  زیادی  تعداد  حفظ   . زیست شناسی  از  حفاظت  از  هدف   .
را حفظ  پایدار که کیفیت زیستگاه های طبیعی  . روش های  می باشد 

می کنند برای بقای بلندمدت ارگانیسم ها نیاز است. 
خود را بیازمایید:

D .6 B .5 A .4 B .3 D .2 1C

برای به حداقل رساندن مساحت جنگلی که در آن نفوذ گاومرغ به آن 
نفوذ می کند ، باید جاده را در امتداد لبه غربی ذخیره تعیین کنید ) از 
آنجا که حاشیه جنگل ،جنگل زدایی شده است و زمین های کشاورزی 
افزایش مساحت زیستگاه های آسیب دیده  ( . هر مکان دیگری باعث 
خواهد شد. به طور مشابه ، ساختمان نگهداری باید در گوشه جنوب 
غربی ذخیره باشد تا منطقه آسیب پذیر به گاومرغ را به حداقل برساند.
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