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نكات متن:
 oهريك از ياختههاي بدن ما ويژگيهايي مانند شكل ،اندازه ،تواناييها و ...دارند) .اين ويژگيها در ياختههاي مختلف،
متفاوت است(.
 oويژگيهاي ياختهها تحت فرمان هسته هستند.
 oدستورالعملهاي هسته در حين تقسيم از ياخته اي به ياخته ديگر و در حين توليدمثل از نسلي به نسل ديگر منتقل ميشود.
 oاطلاعات و دستورالعمل فعاليتهاي ياخته در ژنها ذخيره ميشوند كه خود ژنها ،بخشهايي از مولكول ) DNAدِنا( مي-
باشند.
يادآوري:
مادة ژنتيكي موجود در هسته = فامتنها )كروموزومها( و هر فامتن تشكيل شده از  + DNA :پروتئين )هيستونها(

آزمايش گريفيت:
گريفيتيك باكتريشناس بود
هدف آزمايش :كشف واكسن عليه باكتري مولد آنفولانزا )استرپتوكوكوس نومونيا(
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 دو نوع از اين باكتري وجود دارد
 نوع پوشينهدار )كپسولدار( اين باكتري موجب بيماري )سينه پهلو يا آنفولانزا( مي شود.
 نوع بدون پوشينه اين باكتري قبل از اينكه بخواهد بيماري ايجاد كند ،توسط سيستم ايمني
بدن از بين ميرود.

 نتايج آزمايش گريفيت:
 oكپسول باكتري عامل مرگ موشها نيست.
 oباكتريهاي بدون كپسول با دريافت مواد ژنتيكي از محيط خارج
)در مرحلةچهارم آزمايش( در خصوصيات ظاهري خود تغييراتي پديد
ميآورند.
 oاز نتايﺞ اين آزمايشها مشخﺺ شد كه ماده وراثتي ميتواند از ياختهاي
به ياخته ديگر منتقل شود ولي ماهيت اين ماده و چگونگي انتقال آن
مشخﺺ نشد.

عامل اصلي انتقال صفات وراثتي ،مولكول دِنا است
آزمايش آقاي ايوري و همكاران
مراحل آزمايش:
 .١استخراج عصارة سلولي باكتريهاي )استرپتوكوكوس نومونيا( پوشينهدار كشته شده
 .٢افزودن آنزيم تخريبكنندة پروتئينها )پروتئازها( به عصاره ودر نتيجه تمام پروتئينهاي موجود در عصاره از بين رفت.
 .٣وقتي عصارة فاقد پروتئينها را به م حيط كشت باكتري فاقد پوشينه اضافه كردند و ديدند كه انتقال صفت صورت مي-
گيرد؛ نتيجه گرفتند كه پروتئينها ماده وراثتي نيستند.
 .٤در آزمايش ديگري مخلوط بهدست آمده را در يك گريزانه )سانتريفيوژ( با سرعت بالا قرار دادند و مواد آن را بهصورت
لايهلايه جدا كردند .با اضافه كردن هريك از لايهها به صورت جداگانه به محيط كشت باكتري فاقد پوشينه مشاهده كردند كه
انتقال صفت فقط با لايه اي كه در آن دِنا وجود دارد انجام ميشود.
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يعني  انتقال صفت ﻓقﻂ زماني رخ ميدهد كه  DNAوجود داشته باشد.
نتيجة آزمايش :ايوري و همكارانش را به اين نتيجه رساند كه عامل اصلي و مؤثر در انتقال صفات ،دِنا است .به عبارت سادهتر،
دِنا همان ماده وراثتي است.
نكته :نتايﺞ به دست آمده مورد قبول عده اي قرار نگرفت؛ چون در آن زمان بسياري از دانشمندان بر اين باور بودند كه
پروتئينها ماده وراثتي هستند.
 آزمايش تحكيم ادعاي ايوري
مراحل آزمايش:
 .١استخراج عصارة سلولي باكتريهاي )استرپتوكوكوس نومونيا( پوشينهدار
كشته شده

نكته :عصارة سلولي همة  ٤گروه مواد شيميايي درون باكتري يعني
اسيدهاي نوكلئيك ،كربوهيدرات ،ليپيد و پروتئينها را دارد.
 .٢تقسيم عصاره به چند قسمت و افزودن يك آنزيم تخريب كنندة مواد آلي
به هر قسمت.
 .٣افزودن هر كدام از اين عصارهها به باكتريهاي زندة بدون كپسول براي
انتقال صفت.
نتيجه  انتقال صفت فقط در عصارهاي كه آنزيم تخريب كنندة DNA
به آن افزوده شده بود )يعني  DNAآن تجزيه شده بود( صورت نپذيرفت.
يعني  انتقال صفت ﻓقﻂ زماني رخ ميدهد كه  DNAتخريب نشده باشد.
ساختار نوكلئيك اسيد
انواع نوكلئيك اسيدها) DNA :دئوكسي ريبونوكلئيك اسيد( و ) RNAريبونوكلئيك اسيد(
 واحد ساختاري اسيدهاي نوكلئيك  :نوكلئوتيد  يعني همة نوكلئيك اسيدها بسـپارهايي )پليمرهايـي( از واحدهـاي
تكرارشـونده بهنـام نوكلئوتيـد هسـتند.

اجزاي يك نوكلئوتيد

 -١قند  ٥كربنه  ريبوز در  RNAو دئوكسي ريبوز در DNA
 -٢يك باز آلي
 -٣يك تا سه گروه فسفات
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نكته :دئوكسي ريبوز ،يك اكسيژن كمتر از ريبوز دارد.
انواع بازهاي آلي نيتروژندار در ساختمان نوكلئيك اسيدها:
 -١بازهاي پوريني)دوحلقهاي( :آدنين ) (Aو گوانين )(G
 -٢بازهاي پريميديني )تك حلقهاي( :سيتوزين ) ،(Cتيمين ) (Tو يوراسيل )(U
نكات:
 -١در دنا باز يوراسيل شركت ندارد و بهجاي آن تيمين وجود دارد و در رنا بهجاي تيمين ،باز يوراسيل وجود دارد.
 -٢براي تشكيل يك نوكلئوتيد ،باز آلي نيتروژندار و گروه يا گروههاي فسفات با پيوند اشتراكي )كووالانسي( به دو سمت
قند متصل ميشوند.
 -٣نوكلئوتيدها از نظر نوع قند ،نوع باز آلي و تعداد گروههاي ﻓسفات با يكديگر تفاوت دارند.
 -٤پيوند بين دو نوكلئوتيد مجاور )پشت سرهم( :نوكلئوتيدها با نوعي پيوند اشتراكي به
نام ﻓسفودي استر به هم متصل ميشوند و رشته پلينوكلئوتيدي را ميسازند.
در پيوند فسفودي استر ،فسفات نوكلئوتيد پائيني به گروه هيدروكسيل)  (OHاز قند
مربوط به نوكلئوتيد بالايي متصل ميشود.
 -٥رشتههاي پلينوكلئوتيدي يا به تنهايي نوكلئيك اسيد را ميسازند مثل رِنا ،يا بهصورت دوتايي مقابل هم قرار ميگيرند و
نوكلئيك اسيدهايي مثل دِنا را ميسازند.
 -٦در مولكول دِنا ،پيوند بين دو نوكلئوتيد مقابل هم ،بين بازهاي نيتروژن دار برقرار شده و از نوع هيدروژني است.
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 -٧دو انتهـاي رشـتههاي پلينوكلئوتيـدي نيـز مي تواننـد بـا پيونـد فسفودي اسـتر بـه هـم متصـل شـوند و نوكلئيك اسـيد
حلقـوي را ايجـاد كننـد؛ بـراي مثـال دِنـا در باكتريهـا ،داخل ميتوكتدري و كلروپلاست بهصـورت حلقـوي اسـت.
 -٨در نوكلئيك اسـيدهاي خﻄي ،گـروه فسـفات در يـك انتهـا و گـروه هيدروكسـيل در انتهاي ديگر آزاد اسـت؛ .بنابرايـن
هـر رشـته دِنـا و رِنـاي خطـي هميشـه دو سـر متفـاوت دارد.
 -٩نوكلئوتيدهاي داخل زنجيره كه با نوكلئوتيد بالايي پيوند فسفودي استري دارند ،يك گروه فسفات دارند اما در هر زنجيره
نوكلئوتيدي كه در انتهاي زنجيره قرار دارد ،سه گروه فسفات دارد.

جمﻊبندي:
 -١پيوندهاي درون نوكلئوتيدي
انواع پيوندهاي موجود در يك مولكول DNA
 -٢پيوندهاي بين نوكلئوتيدي
تفاوتهاي  DNAو : RNA
-١
-٢
-٣
-٤
كشف ساختار DNA
نسبت بازهاي آلي:
 oدر ابتدا تصور مي ِشد كه چهار نوع نوكلئوتيد موجود در دنا به نسبت مساوي در سراسر مولكول توزيع شدهاند .بر اين
اساس دانشمندان انتظار داشتند كه مقدار  ٤نوع باز آلي در تمامي مولكولهاي دِنا از هر جانداري كه بهدست آمده باشد با
يكديگر برابر باشد.
 oمشاهدات و تحقيقات چارگاف روي دنِاهاي طبيعي موجودات نشان داد كه :مقدار آدنين موجود در دِنا با مقدار تيمين برابر
است و مقدار گوانين در آن با مقدار سيتوزين برابري ميكند ) A = Tو .(C =G
 oتحقيقات بعدي دانشمندان دليل اين برابري نوكلئوتيدها را مشخﺺ كرد :چون در دو رشتة ،DNA
نوكلئوتيدهاي آدنين دار در مقابل نوكلئوتيدهاي تيمين دار قرار گرفته و نوكلئوتيدهاي سيتوزين دار
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دربرابر نوكلئوتيدهاي گوانيندار قرار ميگيرد .يعني هميشه يك باز پوريني در برابر يك باز پريميديني
قرار دارد.
استفاده از پرتو ايكس براي تهيه تصوير از دِنا
ويلكينز و فرانكلين با استفاده از پرتو ايكس از مولكولهاي دِنا تصاويري تهيه كردند.

يافتههاي ويلكينز و فراكلين

 -١مولكول دنا حالت مارپيچي دارد
 -٢مولكول دِنا بيش از يك رشته دارد
 -٣تشخيﺺ ابعاد مولكولها

مدل مولكولي دِنا )مدل نردبان مارپيچ(
 oواتسون و كريك با استفاده از نتايﺞ آزمايشهاي چارگاف و دادههاي حاصل از تصاوير تهيه شده با پرتو ايكس و با استفاده از
يافتههاي خود ،مدل مولكولي نردبان مارپيچ را ساختند.
 oنتايﺞ حاصل از اين تحقيقات با پژوهشهاي امروزي مورد تأييد قرار گرفتهاند.
نكات كليدي مدل واتسون و كريك
 -١هر مولكول دنا در حقيقت از دو رشته پلي نوكلئوتيدي ساخته شده است كه به دور محوري فرضي پيچيده شده و ساختار
مارپيچ دو رشته اي را ايجاد ميكند.
 -٢اين مارپيچ اغلب با يك نردبان پيچخورده مقايسه ميشود :ستونهاي اين نردبان را قند و فسفات و پلهها را بازهاي آلي
تشكيل ميدهند.
 -٣بين قند يك نوكلئوتيد و فسفات نوكلئوتيد ديگر پيوند فسفودي استر و بين بازهاي روبهروي هم پيوند هيدروژني برقرار
است.
 -٤پيوندهاي هيدروژني بين بازها ،دو رشته دنا را در مقابل هم نگه ميدارد .اين پيوندها بين جفت بازها
بهصورت اختصاصي تشكيل ميشوند :آدنين ) (Aبا تيمين ) (Tروبهروي هم قرار ميگيرند و گوانين
)  (Gبا سيتوزين ) (Cجفت ميشوند .به اين جفت بازها ،بازهاي مكمل ميگويند.
 -٥بين Cو  Gنسبت به  Aو  Tپيوند هيدروژني بيشتري تشكيل ميشود.
 -٦مكمل بودن بازهاي آلي نتايﺞ آزمايشهاي چارگاف را نيز تأييد ميكند.
 -٧قرارگيري جفت بازها به اين صورت دو مزيت دارد:
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الف -موجب ميشود تا قطر مولكول در سراسر آن يكسان باشد .چون در هر صورت يك باز تكحلقه اي
در مقابل يك باز دوحلقه اي قرار ميگيرد.
ب -جفت شدن بازهاي مكمل نتيجة ديگري هم دارد و آن اينكه اگرچه دو رشته يك مولكول دنا يكسان نيستند ،ولي شناسايي
ترتيب نوكلئوتيدهاي هر كدام مي تواند ترتيب نوكلئوتيدهاي رشته ديگر را هم مشخﺺ كند؛ مثلا اگر ترتيب نوكلئوتيدها در
يك رشته  ATGCباشد ترتيب نوكلئوتيدها در رشته مكمل آن بايد  TACGباشد.
 -٨ثابت ماندن قطر دِ نا باعث پايداري اطلاعات آن شده و در فشرده شدن بهتر فامتنها مؤثر است.
 -٩اگرچه هر پيوند هيدروژني به تنهايي انرژي پيوند كمي دارد ،ولي وجود هزاران يا ميليونها نوكلئوتيد و برقراري پيوند
هيدروژني بين آنها به مولكول دِنا حالت پايدارتري ميدهد.
 -١٠دو رشته دِنا در موقع نياز هم مي توانند در بعضي از نقاط از هم جدا شوند و بدون اينكه پايداري آنها به هم بخورد وظايف
خود را انجام دهند.
رِ نا و انواع آن
رِناها نقشهاي متنوعي دارند كه در اينجا به بعضي از آنها اشاره ميشود:
 -١رِناي پيك ) :(mRNAاطلاعات ژنها را از دِنا به رِناتنها )ريبوزومها( ميرساند .رِناتن با استفاده از اطلاعات رِناي پيك،
پروتئينسازي مي كند .هر رِناي پيك حاوي اطلاعات لازم براي ساخته شدن يك زنجيرة پليپپتيدي )چند آمينواسيدي( ميباشد.
 -٢رِناي ناقل ) :(tRNAآمينواسيدها را براي استفاده در پروتئينسازي به سمت رِناتنها ميبرد.
 -٣رِناي رِناتني ) :(rRNAدر ساختمان رناتنها ،علاوه بر پروتئين ،رناي رناتني نيز حضور دارد .يعني :رناتن =
نكته :علاوه بر نقشهاي بالا ،براي رِناها نقشهاي آنزيمي و دخالت در تنظيم بيان ژن نيز مطرح ميشود.
ژن چيست؟
طبق آزمايشات ايوري و همكارانش ،اطلاعات وراثتي در دِنا قرار دارد و از نسلي به نسل ديگر منتقل ميشود .اين اطلاعات در
واحدهايي به نام ژن سازماندهي شدهاند.
تعريف ژن :ژن بخشي از مولكول  DNAاست كه اطلاعات لازم براي توليد رِنا ) (RNAيا پليپپتيد را در خود دارد.
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دخالت نوكلئوتيدها در واكنشهاي سوخت و سازي
نوكلئوتيدها علاوه برشركت در ساختار دنا و رنا ،نقشهاي اساسي ديگري نيز در ياخته برعهده دارند .براي مثال نوكلئوتيد
آدنيندار ) ATPآدنوزين تري فسفات( به عنوان منبع رايﺞ انرژي در ياخته است و ياخته در فعاليتهاي مختلف از آن
استفاده ميكند.
همچنين نوكلئوتيدها در ساختار مولكولهايي وارد ميشوند كه در فرايندهاي فتوسنتز و تنفس ياختهاي نقش ناقل الكترون را
بر عهده دارند نظير:
: FAD

: NADP

:NAD

نكته ATP :به دو طريق در بدن انسان ساخته ميشود:
-١
-٢
نكته ATP :در گياهان به دو طريق ساخته ميشود:
-١
-٢
موارد كاربرد : ATP
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* تعريف :به ساخته شدن مولكول دِناي جديد از روي دناي قديمي همانندسازي گويند.
نكته :همانندسازي در مرحلة  Sيا سنتز چرخة سلولي )قبل از ميتوز يا ميوز( انجام ميشود.
انواع طرحهاي مﻄرح شده در بارة همانندسازي:
 -١همانندسازي حفاظتي :در اين طرح هر دو رشته دناي قبلي )اوليه( بهصورت دست نخورده باقي مانده
و وارد يكي از ياختههاي حاصل از تقسيم مي شوند و دو رشته دناي جديد )كه از روي دناي قديمي ساخته شدهاند(
هم وارد ياخته ديگر ميشوند .چون دناي اوليه بهصورت دست نخورده در يكي از ياختهها حفظ شده است به آن
همانندسازي حفاظتي ميگويند.
 -٢همانندسازي نيمه حفاظتي :در اين طرح در هر ياخته يكي از دو رشتة دِنا مربوط به دِناي اوليه است
و رشته ديگر با نوكلئوتيدهاي جديد ساخته شده است .چون در هر ياخته حاصل ،فقط يكي از دو رشته دناي
قبلي وجود دارد به آن نيمهحفاظتي ميگويند.
 -٣همانندسازي غير حفاظتي )پراكنده(:
در اين طرح هر كدام از دناهاي حاصل ،قطعاتي از رشتههاي قبلي و رشتههاي جديد را بهصورت
پراكنده در خود دارند.
آزمايش مزلسون و استال براي تعيين طرح اصلي همانندسازي:
 -١ابتدا مولكول دناي مادر )مولكولي كه رونويسي از روي آن انجام ميشود( را با استفاده از
نوكلئوتيدهايي كه ايزوتوپ سنگين نيتروژن ) (15Nدارند ،نشانهگذاري كردند .براي اين منظور،
اجازه دادند تا باكتري  E.Coliدر محيط كشت حاوي نوكلئوتيدهاي  15Nبراي چندين نسل رشد و تكثير انجام دهد.
نكته :دناهايي كه با  15Nساخته مي ِشوند نسبت به دناي معمولي كه در نوكلئوتيدهاي خود 14Nدارد چگالي بيشتري دارند.
بنابراين ،با ابزارهايي مثل ﻓراگريزانه )سانتريفيوژ سرعت بالا( ميتوان آنها را از هم جدا كرد.
 -٢پس از چندين مرحله رشد و تكثير در اين محيط ،باكتريهايي توليد شدند كه دِناي سنگينتري نسبت به باكتريهاي اوليه
داشتند .سپس اين باكتريها را به محيط كشت حاوي نوكلئوتيدهاي 14Nمنتقل كردند.
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نكته :با توجه به اينكه تقسيم باكتريها حدود  ٢٠دقيقه طول ميكشد در فواصل  ٢٠دقيقه اي باكتريها را از محيط كشت جدا و
بررسي كردند.
 -٣براي سنجش چگالي دناها در هر فاصله زماني ،دناي باكتريها را استخراج و در محلولي از سزيمكلريد در سرعتي بسيار بالا
گريز ميدادند )سانتريفيوژ ميكردند( .با توجه به اينكه در گريزانه ،ميزان حركت مواد در محلول براساس چگالي است و مواد
سنگينتر تندتر حركت ميكنند ،توانستند براساس ميزان حركت ،نوع دناي تشكيل شده در هر مرحله را تشخيﺺ دهند.
* ن تايج اين آزمايش نشان داد كه همانندسازي دنا ،نيمهحفاظتي است.

نكته :از نظر چگالي :
 DNAداراي  DNA  15Nداراي  15Nو  DNA  14Nداراي N

14

عوامل مورد نياز جهت همانندسازي:
 -١مولكول  DNAالگو :مولكولي است كه از روي آن دو زنجيره دِناي جديد ساخته ميشود.
 -٢واحدهاي سازنده دِ نا كه بتوانند در كنار هم نسخه مكمل الگو را بسازند.اين واحدها نوكلئوتيدهاي آزاد داخل ياخته و سه
فسفاته هستند كه در لحظه اتصال به رشته پلينوكلئوتيد در حال ساخت ،دو فسفات خود را از دست ميدهند.
 -٣آنزيمهاي لازم براي همانندسازي كه ضمن بازكردن دو رشته )هليكاز( نوكلئوتيدها را بهصورت مكمل روبهروي هم
قرارميدهد و با پيوند فسفودياستر به هم وصل ميكند )دِنابسپاراز(.
مراحل همانندسازي
 -١باز شدن پيچ و تاب هاي  DNAو جدا شدن هيستونها توسط آنزيم هليكاز
 -٢سپس جدا شدن دو رشتة دِنا از يكديگر توسط آنزيم هليكاز و ايجاد
فاصله بين دو رشته  :آنزيم هليكاز در اين مرحله پيوندهاي هيدروژني
١٠
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را ميشكند تا دو رشته را مانند زيپ از يكديگر باز كند.
نكته :مراحل  ١و  ٢قبل از آغاز همانند سازي انجام ميشوند.
 -٣آنزيم دِنابسپاراز ) DNAپليمراز( نوكلئوتيدهاي مكمل )نوكلئوتيدهاي  ٣فسفاتة آزاد( را با نوكلئوتيدهاي رشته الگو جفت
ميكند .قرار گيري نوكلئوتيدها در مقابل يكديگر موجب ايجاد پيوند هيدروژني بين جفت بازهاي مكمل ميشود.
نكته :اضافه شدن يك نوكلئوتيد به نوع بازي بستگي دارد كه در
نوكلئوتيد رشته الگو قرار دارد .هر نوكلئوتيد بايد با نوكلئوتيد
روي رشته الگو مكمل باشد.
 -٤سپس آنزيم دِنابسپاراز بين نوكلئوتيدهاي مجاور،
پيوند فسفودياستري ايجاد ميكند )فعاليت بسپارازي يا پليمرازي
آنزيم( .در هنگام تشكيل پيوند فسفودياستري ،نوكلئوتيدهاي
 ٣فسفاته ،دو فسفات خود را از دست ميدهند و به صورت يك
فسفاته به زنجيرة پلينوكلئوتيدي متصل ميشوند.
 -٥مرحلة ويرايش :آنزيم دنابسپاراز پس از ايجاد هر پيوند فسفودياستري برميگردد و رابطة مكملي نوكلئوتيد را بررسي
ميكند كه رابطه آن درست است يا اشتباه؟ اگر اشتباه باشد آن را برداشته و نوكلئوتيد درست را بهجاي آن قرار ميدهد.
براي حذف نوكلئوتيد نادرست بايد بتواند پيوند فسفودي استر را بشكند و نوكلئوتيد نادرست را از دِنا جدا كند .توانايي بريدن
دنا را فعاليت نوكلئازيگويند كه در آن پيوند فسفودي استر ميشكند.

انواع ﻓعاليتهاي

 -١فعاليت بسپارازي )پليمِرازي(:

آنزيم دِنا بسپاراز

 -٢فعاليت نوكلئازي:

نكته  :١فعاليت نوكلئازي دنابسپاراز را كه باعث رفع اشتباهها در همانندسازي ميشود ،ويرايش ميگويند.
نكته  :٢همانندسازي دنا با دقت زيادي انجام ميشود؛ اين دقت تاحدود زيادي مربوط به رابطة مكملي بين نوكلئوتيدها است
و پس از آن مربوط به فعاليت نوكلئازي آنزيم دِنابسپاراز ميباشد.
جايگاه و دوراهي همانندسازي
محل انجام همانندسازي كه دو رشتة دِنا از هم جدا ميشوند را
جايگاه همانندسازي مينامند.
نكتة  :١تحقيقات نشان داده است كه در جايگاه همانند سازي دو رشته
از هم بازميشوند .بقيه قسمتها بسته هستند و به تدريﺞ باز ميشوند.
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نكتة  :٢در هر جايگاه همانندسازي ٢ ،تا دوراهي همانندسازي داريم كه در هر دوراهي همانندسازي ،يك آنزيم هليكاز و دو
آنزيم دِنابسپاراز فعاليت ميكنند ،پس در مجموع در يك جايگاه همانند سازي ٢ :آنزيم هليكاز و  ٤آنزيم دِنابسپاراز داريم.
دو راهي همانندسازي :در محلي كه دو رشته دِنا از هم جدا ميشوند )جايگاه همانندسازي( ،دو ساختار Yمانندي بهوجود
ميآيد كه به هريك از آنها دوراهي همانندسازي مي گويند .در فاصله بين اين دو ساختار ،پيوندهاي هيدروژني بين دو رشته
از هم گسيخته و دو رشته از يكديگر باز شدهاند .همچنين پيوندهاي فسفودي استر جديدي در حال تشكيل هستند.

همانند سازي در پيشهستهايها )پروكاريوتها( و هو هستهايها )يوكاريوتها(
* پيشهستهايها شامل :تمام باكتريها ميشوند.
ويژگيهاي مادة ژنتيك

 -١مولكولهاي وراثتي آنها درون غشاء قرار ندارد )يعني هستة مشخصي ندارند(

در پيشهستهايها

 -٢فامتن اصلي به صورت يك مولكول دِ ناي حلقوي است كه در سيتوپلاسم قرار دارد و به غشاي-
پلاسمايي ياخته متصل است *) .فقط يك كروموزوم يا فامتن دارند(
 -٣پروتئين متصل به دِنا )مثل هيستون( ندارند
 -٤علاوه بر ِدناي اصلي ممكن است مولكولهايي از دِناي ديگر به نام ديسَك )پلازميد( يا دِناي
كمكي در اختيار داشته باشند.

 -٥اغلب پيشهستهايها ،داراي يك جايگاه آغاز همانندسازي در دناي خود ميباشند.
نكته :اطلاعات موجود در ديسك ميتواند ويژگي هاي ديگري را به باكتري بدهد مانند افزايش مقاومت باكتري در برابر
آنتيبيوتيكها.
* هوهستهايها شامل :بقيه موجودات زنده يعني آغازيان ،قارچها ،گياهان و جانوران ميباشند.
نكته :هوهستهايها = تمام جانداران بجز باكتريها.
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 -١دنا در هر فامتن به صورت خطي است و مجموعه اي از پروتئينها كه مهمترين آنها هيستونها
هستند همراه آن قرار دارند.
الف( دِناي هستهاي :شامل فامتنها و بيشتر دِنا بوده كه درون هسته

 -٢دو نوع دِنا دارند

قرار دارند.

ب( دِناي سيتوپلاسمي :اين نوع از دنا كه حالت حلقوي دارد در راكيزه

)ميتوكندري( و سبزديسه )كلروپلاست(ديده ميشود.
 -٣داراي چندين جايگاه همانندسازي در دِناي خود ميباشند.
نكات:
 -١بهجز هيستونها ،انواعي ديگر از پروتئينها نيز در اتصال با دِناي هوهستهايها قرار دارند.
 -٢هوهستهايها بيش از يك فامتن )كروموزوم( دارند.

 -٣دناي سيتوپلاسمي هوهستهايها همانند دِناي اصلي و كمكي )ديسَكها( در پيشهستهايها ،حلقوي ميباشد.
مقايسة همانندسازي در پيشهستهايها و هوهستهايها:
 -١در پيشهستهايها:
اغلب پيشهستهايها فقط يك جايگاه آغاز همانندسازي در دناي خود دارند .اين نقطه در بخش خاصي از دنا قرار دارد ،در
اين جايگاه دو رشته دِنا از هم باز ميشوند .پژوهش ها نشان داده است همانندسازي دوجهتي در باكتريها هم وجود دارد .يعني
از يك نقطه همانندسازي شروع و در دو جهت ادامه مييابد تا به همديگر رسيده و همانندسازي پايان يابد.
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 -٢در هوهستهايها:
 oهمانندسازي در هوهستهايها بسيار پيچيدهتر از پيشهستهايها است .علت:
الف -وجود مقدار زياد دِنا
ب -قرار داشتن دِنا در چندين فام تن كه هر كدام از آنها چندين برابر دناي باكتري هستند.
 oبنابراين اگر فقط يك جايگاه آغاز همانندسازي در هر فامتن داشته باشند ،مدت زمان زيادي براي همانندسازي لازم است.
به همين علت در هوهستهايها  ،آغاز همانندسازي در چندين نقطه در هر فامتن انجام ميشود.
 oتعداد نقطههاي آغاز همانندسازي در هوهستهايها حتي ميتواند بسته به مراحل رشد و نمو تنظيم شود؛ مثلا در ابتداي
تقسيمات ياختهاي تعداد جايگاه آغاز همانندسازي كمتر و هنگاهي كه سرعت تقسيم ياخته زياد ميشود تعداد جايگاه آغاز
همانندسازي نيز افزايش مييابد .پس از آن اگر سرعت تقسيم بخواهد كاهش يابد تعداد جايگاه آغاز هم كاهش مييابد.
 oدر دوران جنيني در مراحل مورولا و بلاستولا سرعت تقسيم زياد و تعداد نقاط آغاز مورد استفاده هم زياد است ولي پس
از تشكيل اندامها سرعت تقسيم و تعداد نقاط آغاز كم ميشوند.
نكات شكل:

جدول مقايسهاي همانندسازي در پيشهستهايها و هوهستهايها
نوع دِنا

طول دِنا

تعداد جايگاههاي همانند سازي

سرعت همانندسازي

نوع جاندار

پيشهستهاي

حلقوي

كم

يك جايگاه در هر مولكولِ دِنا

كم و غيرقابل تنظيم

هوهستهاي

خطي

زياد

چندين جايگاه در هر مولكولِ

قابل تنظيم

دِنا
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تعريف پروتئينها :يكي از چهار درشت مولكولهاي مهم بدن ميباشند كه بَسپارهاي خطي از آمينواسيدها هستند.
)يعني هر پروتئين از تعداد زيادي آمينواسيد تشكيل شده است(.
نكته :ساختار و عمل پروتئينها بستگي دارد به  نوع ،ترتيب و تعداد آمينواسيدها در پروتئين
ساختار كلي آمينواسيدها:
يك اتم كربن مركزي به چهار گروه مختلف اتصال دارد:
 -١يك گروه آمين ) : (-NH2در محيط آبي بار مثبت ) (+ميگيرد.
 -٢يك گروه اسيدي كربوكسيل ) :(-COOHدر محيط آبي بار منفي ) (-ميگيرد.
 -٣يك اتم H
 -٤گروه  :Rدر آمينو اسيدهاي مختلف متفاوت است و ويژگيهاي منحصربهفرد هر آمينواسيد به آن بستگي دارد.
پيوند پپتيدي
پيوندي است اشتراكي بين گروه آمين يك آمينواسيد با گروه كربوكسيل آمينواسيد ديگر و موجب اتصال دو آمينواسيد به
يكديگر ميشود.
نحوة ايجاد پيوند پپتيدي:
در محيط آبي ،گروه آمين بار مثبت و گروه كربوكسيل بار منفي به خود ميگيرد ← اين دو گروه ميتوانند به يكديگر
نزديك شده و با كمك آنزيم ،واكنش سنتز آبدهي انجام دهند.
واكنش سنتز آبدهي :واكنشي است كه در آن دو منومر يا تكپاره )مانند دو آمينواسيد( به يكديگر متصل ميشوند و به ازاي
پيوند ايجاد شده ،يك مولكول آب آزاد ميشود.
نكته :واكنش سنتزآبدهي ،عكس واكنش آبكافت )هيدروليز( ميباشد.
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تشكيل پروتئينها
پليپپتيد :وقتي تعدادي آمينواسيد با پيوندپپتيدي به هم وصل شوند ،زنجيرهاي از آمينواسيدها به نام پليپپتيد تشكيل مي-
شود.
* تمام پروتئينها از يك يا چند زنجيره بلند و بدون شاخه از پليپپتيدها ساخته شدهاند.
* هر نوع پروتئين ،ترتيب خاصي از آمينواسيدها را دارد كه با استفاده از روشهاي شيميايي ،آمينواسيدها را جدا و آنها را
شناسايي ميكنند.
* گرچه آمينواسيدها در طبيعت انواع گوناگوني دارند اما فقط  ٢٠نوع از آنها در ساختار پروتئينها بهكار ميروند.

 ٢٠از اين نوع آمينواسيد

 ٨عدد ضروري ميباشند .يعني در بدن انسان )بالغ( ساخته نميشوند و بايد همراه مواد غذايي
وارد بدن شوند.

 ١٢عدد غير ضروري هستند .يعني در بدن افراد ساخته ميشوند.
نكتة مهم :آمينواسيدهاي ضروري در بدن نوزادان و كودكان ساخته ميشود.
سﻄوح مختلف ساختاري در پروتئينها
** در پاراگراف دوم صفحة  ١٦كتاب آمده است » :ساختار و عمل پروتئينها بستگي دارد به  نوع ،ترتيب و تعداد
آمينواسيدها در پروتئين« اما كتاب در اينجا ميگويد » :شكل فضايي پروتئين ،نوع عمل آن را مشخﺺ ميكند «.
 نتيجه گيري مهم :علاوه بر نوع ،ترتيب و تعداد آمينواسيدها ،شكل فضايي پروتئين نيز در عملكرد آن موثر است ،اما
ساختار پروتئين ،فقط بستگي به نوع ،ترتيب و تعداد آمينواسيدها دارد.
 يكي از راههاي پي بردن به شكل پروتئين استفاده از پرتوهاي ايكس است .با استفاده از تصاوير حاصل از آن و روشهاي ديگر،
محققين به ساختار سهبعدي پروتئينها پي ميبرند كه در آن حتي جايگاه هر اتم را ميتوانند مشخﺺ كنند.
نكته :از پرتوهاي  Xعلاوه بر تعيين ساختار پروتئينها ،در تعيين ساختار مولكول  DNAنيز استفاده شده است.
نكته :علاوه بر پرتوهاي ايكس ،روشهاي ديگري نيز براي تعييين ساختار پروتئينها وجود دارند.
* اولين پروتئيني كه ساختار آن شناسايي شد ميوگلوبين بود .اين پروتئين از يك رشته پليپپتيد تشكيل شده است.
نكته :ميوگلوبين نقش ذخيرة اكسيژن را در تارهاي ماهيچهاي برعهده دارد.
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 ساختار پروتئينها در چهار سطح بررسي ميشود كه هر ساختار مبناي تشكيل ساختار بالاتر است )يعني اگر مثلا پروتئيني
ساختار دوم را نداشته باشد ،نميتواند ساختار سوم را داشته باشد(.

بذاريد با يك مثال بهتر موضوع رو براتون روشن كنم ،هر ساختار پروتئين برابر با يك طبقه از يك آپارتمان است تا طبقة اول ساخته نشود ،طبقة
دوم نميتواند ساخته شود و همينطور براي ساخت طبقة سوم ،حتما قبلش بايد طبقة دوم ساخته شود.
ساختار اول پروتئين ــ توالي آمينواسيدها :
ترتيب قرار گرفتن آمينواسيدها بهصورت خطي ،ساختار اول پروتئينها
را مشخﺺ ميكند.
ساختار اول با ايجاد پيوندهاي پپتيدي بين آمينواسيدها شكل ميگيرد .اين
پيوند در واقع نوعي پيوند اشتراكي است.
نوع ،تعداد ،ترتيب و تكرار آمينواسيدها ،در ساختار اول هر پروتئين مهم است؛
زيرا :تغيير آمينواسيد در هر جايگاه موجب تغيير در ساختار اول پروتئين ميشود و ممكن است فعاليت آن را تغيير دهد.
با در نظر گرفتن  ٢٠نوع آمينواسيد و اينكه محدوديتي در توالي آمينواسيدها در ساختار اول پروتئينها وجود ندارد پروتئينهاي
حاصل ميتوانند بسيار متنوع باشند.
ب ا توجه به اهميت توالي آمينواسيدها در ساختار اول ،همه سطوح ديگر ساختاري در پروتئينها به اين ساختار بستگي دارند.
ساختار دوم ــ الگوهايي از پيوندهاي هيدروژني :
بين بخشهايي از زنجيره پليپپتيدي ميتواند پيوندهاي هيدروژني برقرار شود كه اين پيوندها ،منشاء تشكيل ساختار دوم
در پروتئينها هستند.
دو نوع ساختار دوم در پروتئينها مشاهده ميشود:
ساختار مارپيچ و ساختار صفحهاي.

ساختار نهايي بعضي از پروتئينها ميتواند همين ساختار دوم باشد.
مثالي براي ساختار صفحهاي :منافذ غشايي ،مجموعهاي از پروتئينها با ساختار صفحهاي هستند كه در كنار هم منظم شدهاند.
مثالي براي ساختار مارپيچ :در هموگلوبين زنجيرههاي پپتيدي مارپيچي با همكاري همديگر مولكول هموگلوبين را ميسازند
كه هر كدامشان خصوصيات ساختار دوم را دارند.
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ساختار سوم ــ تاخورده و متصل به هم:
ساختار سوم ،ساختار سهبعدي پروتئينهاست كه در آن با تاخوردگي بيشتر صفحات و مارپيچهاي ساختار دوم به شكل كروي
در ميآيند.
تشكيل اين ساختار در اثر پيوندهاي آب گريز است؛ به اين صورت كه گروههاي  Rآمينواسيدهايي كه آبگريزند ،به يكديگر
نزديك مي شوند تا در معرض آب نباشند .سپس با تشكيل پيوندهاي ديگري مانند هيدروژني ،اشتراكي و يوني ساختار سوم
پروتئين تثبيت ميشود.
مجموعه اين نيروها قسمتهاي مختلف پروتئين را بهصورت بههم پيچيده در كنار هم نگه ميدارند .بنابراين با وجود اين
نيروها پروتئينهاي داراي ساختار سوم ،ثبات نسبي دارند.
ايجاد تغيير در پروتئين ،حتي تغيير يك آمينواسيد هم ميتواند ساختار و عملكرد آنها را به شدت تغيير دهد.
 پس به طور خلاصه :تاخوردگي ساختار دوم و ايجاد پيوندهاي آبگريز
)هيدروژني ،اشتراكي و يوني( بين گروههاي  ،Rساختار سوم را بوجود ميآورند
و در نتيجة بوجود آمدن اين ساختار ،پروتئينها به يك ثبات نسبي ميرسند.
ساختار چهارم ــ آرايش زيرواحدها:
بعضي از پروتئينها ساختار چهارم دارند،
اين ساختار هنگامي شكل ميگيرد كه دو يا چند زنجيره پليپپتيد در كنار يكديگر پروتئين را تشكيل دهند .در اين ساختار
هريك از زنجيرهها نقشي كليدي در شكلگيري پروتئين دارند .نحوة آرايش اين زيرواحدها در كنار هم ساختار چهارم پروتئينها
ناميده ميشود.
هموگلوبين چهار زنجيره از دو نوع متفاوت دارد .هر زنجيره ،ترتيب خاصي از آمينواسيدها را در ساختار اول دارند .در
ساختار دوم به شكل مارپيچ درميآيند .در ساختار سوم هريك از زنجيرهها بهصورت يك زيرواحد تاخورده و شكل خاصي پيدا
مي كنند .در نهايت در ساختار چهارم اين چهار زيرواحد در كنار هم قرار گرفته و هموگلوبين را شكل
ميدهند .براي پروتئينهايي كه فقط يك زنجيره پليپپتيد دارند ساختار نهايي
ميتواند ساختار دوم يا سوم باشد،

نكات شكل:
-١
-٢
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-٣

جدول مقايسهاي ساختارهاي پروتئينها
انواع ساختار

تعريف

علت تشكيل

انواع پيوندها

ﻓراواني

ساختار اول

توالي خطي آمينواسيدها

ايجاد پيوندهاي پپتيدي بين آمينواسيدها

پپتيدي

در تمام پروتئينها

ساختار دوم

الگوهايي از پيوندهاي

ايجاد پيوندهاي پپتيدي بين بخشهايي از

پپتيدي

در تمام پروتئينها

يك زنجيرة پليپپتيدي و تاخوردگي زنجيره-

هيدروژني

هيدروژني

هاي پليپپتيدي
ساختار سوم

تاخورده و متصل به هم

ساختار چهارم

آرايش زيرواحدها

ايجاد پيوندهاي مختلف بين گروههاي R

پپتيدي،

آمينواسيدها  تاخوردگي بيشتر

هيدروژني  ،يوني

ساختارهاي دوم  ايجاد شكل كروي

اشتراكي مثل

بيشتر پروتئينها

ديسولفيدي
دو يا چند زنجيره پليپپتيد در كنار يكديگر

تمام پيوندهاي

در برخي از پروتئينها )آنهايي

قرار گرفته و با يكديگر ارتباط برقرار مي-

ساختار سوم را

كه بيش از يك زنجيرة پلي-

كنند

دارد

پپتيدي دارند(

نكتة تركيبي مهم :پروتئازهاي معده ساختارهاي چهارم ،سوم و دوم پروتئينها را آبكافت )هيدروليز( كرده و زنجيرههاي پليپپتيدي كوتاه ايجاد مي-
كنند )يعني توانايي آبكافت همة پيوندهاي پپتيدي ساختار اول را ندارند( اما پروتئازهاي رودة باريك و پانكراس ،تمامي پيوندهاي پپتيدي ساختار اول را
آبكافت كرده و آمينواسيدها را يكي يكي از يكديگر جدا ميكنند.

نقش پروتئينها

پروتئينها متنوعترين گروه مولكولهاي زيستي از نظر ساختار شيميايي و عملكردي هستند.
انواع نقشهاي پروتئينها:
 -١نقش آنزيمي:
بيشتر آنزيمهاي بدن از جنس پروتئين هستند.
پروتئينهاي آنزيمي ،بهصورت كاتاليزورهاي زيستي عمل ميكنند و سرعت واكنش شيميايي خاصي را زياد ميكنند.
 -٢نقش ايمني:
بعضي ديگر از پروتئينها بهصورت گيرندههايي در سطح ياختهها قرار دارند و ميكروبهاي خارجي ،ياختههاي سرطاني يا
مولكولهاي ديگر را تشخيﺺ ميدهند كه به آنها گيرندههاي آنتيژني ميگويند.
گلوبولينهاي دفاعي هم كه پادتنها را ميسازند مثالي از اين نوع پروتئين هستند.
* ساير پروتئينهاي ايمني :پادتنها ،اينترفرونها ،پروتئينهاي مكمل ،پرفورين.
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نكتة تركيبي :پادتنها هم توسط لنفوسيتهاي  Bكه نوعي گلبول )گويچه( سفيد است ساخته ميشوند و هم توسط نوعي
پروتئين به نام گلوبولين.
 -٣پروتئينهاي انتقالي:
هموگلوبين :انتقال گازهاي تنفسي و تنظيم  PHخون.
آلبومينها :انتقال بعضي از داروها نظير پنيسيلين )علاوه بر اين ،در حفظ فشار اسمزي نيز موثرند(.
 -٤پروتئينهاي غشايي:
كانالها :پروتئينهايي كه در انتشار تسهيلشده دخالت دارند و بدون صرف انرژي و در جهت شيب غلظت ،مواد را جابجا
ميكنند.
نكته :كانال پروتوني موجود در غشاي تيلاكوئيدها ،فعاليت آنزيمي نيز دارد و  ATPميسازد.
پمﭗها :در انتقال فعال نقش دارند و مواد را در خلاف جهت شيب غلظت و با صرف انرژي جابجا ميكنند .مثل كانال سديم –
پتاسيم در غشاي نورونها كه فعاليت آنزيمي هم دارد ) با هيدروليز يك مولكول  ،ATPانرژي لازم براي انتقال سه يون سديم
به خارج از نورون و ورود دو يون پتاسيم به داخل نورون را فراهم ميآورد(.
 -٥پروتئينهاي رشتهاي:
ﻓيبرين :به صورت فيبرينوژن در خوناب محلول است و توسط ترومبين تبديل به رشتههاي نامحلول فيبرين ميشود .رشته-
هاي نامحلول فيبرين در ايجاد لختة خون نقش دارند.
كلاژن :در بافتهاي پيوندي از بخشهاي مختلف بدن حفاظت ميكند.
نكته :زردپي و رباط )هر دو بافت پيوندي متراكم يا رشتهاي دارند( استخوان و پوست مقدار فراواني از پروتئين كلاژن
دارند.
 -٦پروتئينهاي انقباضي :انقباض ماهيچهها ناشي از حركت لغزشي دو پروتئينِ انقباضي اكتين و ميوزين روي يكديگر است.
 -٧پروتئينهاي تنظيمي:
هورمونها :بيشتر هورمونهاي بدن مثل انسولين و اكسيتوسين پروتئينياند .هورمونها پيامهاي بين ياختهاي را در بدن
جانوران رد و بدل ميكنند تا تنظيمهاي مختلف در بدن انجام شود.
ساير پروتئينهاي تنظيمي :نقاط وارسي چرخة سلولي و تنظيمكنندههاي رونويسي مثل پروتئين مهاركنندة رونويسي.
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 .١تبديل بسپارهها)پليمرها( به واحدهاي سازنده )منومر( .مثل تبديل پروتئينها به آمينواسيدها
 .٢برخي واكنشها مثل تنفس ياختهاي

انواع واكنشهاي
بدن

 .١تركيب منومرها با يكديگر و توليد پليمر يا بسپاره .مثل پيوند بين آمينواسيدها و توليد
ساختن

زنجيرة پليپپتيدي
 ٢توليد برخي از مولكولهاي زيستي مثل گلوكز.

واكنشهاي شيميايي در صورتي سرعت مناسب ميگيرند كه انرژي اوليه كافي براي انجام آن وجود داشته باشد .اين
انرژي را انرژي ﻓعالسازي گويند.
تمامي واكنشها در بدن موجود زنده )واكنشهاي سوخت وساز( به انرژي فعالسازي نياز داشته و با حضور آنزيم انجام
ميشوند.
تعريف آنزيم :مولكولي عموما پروتئيني بوده كه امكان برخورد مناسب مولكولها را افزايش و انرژي فعالسازي واكنش را
كاهش ميدهد  اين دو عمل موجب افزايش سرعت واكنشهاي زيستي ميشود.
نكته :بدون آنزيم ممكن است در دماي بدن سوخت و ساز ياختهها بسياركند انجام شود و انرژي لازم براي حيات تأمين
نشود.
 -١آنزيمهاي برون ياختهاي :مثل آنزيمهاي لولة گوارش )آميلاز ،پروتئاز و ليپاز( و ليزوزيم
انواع آنزيمها
)از نظر محل عملكرد(

 -٢آنزيمهاي درونياختهاي :مثل آنزيمهاي درون ليزوزوم )كافندهتن( و آنزيمهاي مؤثر در تنفس
ياختهاي ،فتوسنتز و همانندسازي

 -٣آنزيمهاي غشايي :مثل پمپ سديم – پتاسيم در غشاي نورونها و كانال پروتوني در غشاي تيلاكوئيدها

ساختار آنزيمها
بيشتر آنزيمها پروتئيني هستند.
آنزيمها در ساختار خود بخشي به نام جايگاه ﻓعال دارند .جايگاه فعال بخشي اختصاصي در آنزيم است كه پيشماده در آن
قرار ميگيرد.
پيشماده :تركيباتي كه آنزيم روي آنها عمل ميكند.
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ﻓراورده يا محصول :تركيباتي كه حاصل فعاليت آنزيم هستند.مثال :پيشمادة آنزيم ليپاز لوزالمعده ،تريگليسريدها و
محصول اين آنزيم ،اسيدهاي چرب آزاد و مونوگليسريدها هستند.
كوآنزيم )كمككننده به آنزيم( :بعضي آنزيمها براي فعاليت به يونهاي فلزي مانند آهن ،مس و يا مواد آلي مثل ويتامينها
نياز دارند كه به اين مواد كوآنزيم)كمككننده به آنزيم( گفته ميشود.
نكات شكل:

عملكرد اختصاصي آنزيمها
هر آنزيم روي يك يا چند پيشماده خاص مؤثر است .بنابراين گفته ميشود كه آنزيمها عمل اختصاصي دارند  زيرا:
شكل آنزيم در جايگاه فعال با شكل پيشماده يا بخشي از آن مطابقت دارد و به اصطلاح مكمل يكديگرند.
نكته :برخي از آنزيمها نظير دِنا بسپاراز يا  DNAپليمراز ،بيش از يك واكنش را سرعت ميبخشند.
نكته :آنزيمها در همه واكنشهاي شيميايي بدن جانداران كه شركت ميكنند؛احتمال برخورد مولكولها و سرعت واكنش را
زياد ميكنند اما در پايان واكنشها دستنخورده باقي ميمانند تا بدن بتواند بارها از آنها استفاده كند .به همين دليل ياختهها
به مقدار كم به آنزيمها نياز دارند .البته به مرور مقداري از آنها از بين ميروند و ياخته مجبور به توليد آنزيمهاي جديد
ميشود.
عوامل مؤثر بر ﻓعاليت آنزيمها
 pH .١محيﻂ:
 pHبيشتر مايعات بدن ٦-٨ 
 pHهاي مهم بدن

 pHخون ٧/٤ 
 pHترشحات معده ٢ 
 pHدوازدهه ٨ 

 pHبهينه :هر آنزيم در يك  pHويژه بهترين فعاليت را دارد كه به آن  pHبهينه ميگويند .مثلا  pHبهينه پپسين كه از ياخته-
هاي معده ترشح ميشود حدود  ٢است درحاليكه آنزيمهايي كه از لوزالمعده به روده كوچك وارد ميشوند  pHبهينه حدود
 ٨دارند.
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نتيجة تغيير  pHبر روي آنزيم :تغيير  pHبا تأثير بر پيوندهاي شيميايي مولكول پروتئين ميتواند باعث تغيير شكل آنزيم
شود )خصوصا تغيير شكل جايگاه فعال( و در نتيجه امكان اتصال آن به پيشماده از بين برود ،در نتيجه ميزان فعاليت آنزيم
تغيير ميكند )كاهش مييابد(.
 .٢دما:
آنزيمهاي بدن انسان در دماي  ٣٧درجه سانتيگراد بهترين فعاليت را دارند.
تاثير دما بر
آنزيمهاي بدن

اﻓزايش دما :آنزيمهاي بدن در دماي بالاتر ممكن است شكل غيرطبيعي يا برگشت ناپذير پيدا كنند و
غيرفعال شوند.
كاهش دما :كاهش دما نيز ممكن است موجب غيرفعال شدن آنزيمها شود ،اما اين غيرفعال شدن
برگشت پذير است .يعني آنزيمهايي كه در دماي پايين غيرفعال ميشوند با برگشت دما به حالت طبيعي،
ميتوانند به حالت فعال برگردند.

نكته :تب يك مكانيسم دفاعي براي كاهش فعاليت ميكروبهاي از طريق كاهش فعاليت آنزيمهاي آنها ميباشد .يعني در تب
دماي بدن افزايش يافته تا فعاليت آنزيمهاي ميكروبها كاهش يابد  رشد و تكثير ميكروبها كم شود تا بدن فرصت
مبارزه با آنها را پيدا كند .اما تب شديد )بالاي  ٤٠درجه( ،بدليل كاهش فعاليت يكسري از آنزيمهاي بدن انسان ،خطرناك
بوده و حتي ميتواند منجر به مرگ شود.
نكتة شكل:

 .٣غلظت آنزيم و پيش ماده:
م قدار بسيار كمي از آنزيم كافي است تا مقدار زيادي از پيشماده را در واحد زمان به
فراورده تبديل كند .اگر مقدار آنزيم زيادتر شود توليد فراورده در واحد زمان افزايش مييابد.

افزايش غلظت پيشماده در محيطي كه آنزيم وجود دارد نيز ميتواند تا حدي باعث
افزايش سرعت شود ولي اين افزايش تا زماني ادامه مييابد كه تمامي جايگاههاي فعال
آنزيمها با پيشماده اشغال شوند .در اين حالت سرعت انجام واكنش ثابت ميشود.
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 .٤وجود مواد اشغال كنندة جايگاه ﻓعال آنزيم:
وجود بعضي از مواد سمي در محيط مثل سيانيد و آرسنيك ميتواند با قرار گرفتن در جايگاه فعال آنزيم )بدليل شباهت با
پيشمادة آنزيم( ،مانع فعاليت آن شود .بعضي از اين مواد به همين طريق باعث مرگ ميشوند.
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يادآوري:
واحد سازندة دِنا ← نوكلئوتيد

واحد سازندة پليپپتيد ← آمينواسيد

دنا چگونه نوع آمينواسيدهاي پليپپتيد را تعيين ميكند؟

پس از پژوهشهايي مشخص شد كه هر توالي  ٣تايي از نوكلئوتيدهاي دنا ،بيانگر نوعي آمينواسيد است) .مثلا رمز ATC

مربوط به يك نوع آمينو اسيد است(.

با  ٤نوع نوكلئوتيد بهكار رفته در دنا ٦٤ ،توالي  ٣نوكلئوتيدي مختلف ايجاد ميشود ،كه مي توانند رمز ساخت پليپپتيدهايي
با  ٢٠نوع آمينواسيد را داشته باشند.

نكته ٦٤ :رمز براي آمينواسيد ميتوانيم داشته باشيم ،درحاليكه تنها  ٢٠نوع آمينو اسيد داريم و اين يعني :برخي از
آمينواسيدها ،بيش از يك رمز دارند.

نقش مولكول رنا به عنوان ميانجي

پليپپتيدها بر اساس اطلاعات دنا و توسط رِناتَنها در سيتوپلاسم ساخته ميشوند.
در ياختههاي داراي هسته )هوهستهايها( ،پروتئينسازي در هسته انجام نميشود زيرا  رِناتنها درون هسته وجود ندارند.

نكته :مولكول دِنا در هسته حضور دارد و از هسته خارج نميشود و پروتئينسازي هم درون سيتوپلاسم انجام ميشود .از اين
جمله ميتوان نتيجه گرفت كه مولكولهاي ديگري )انواع رِناها( نيز در فرآيند پروتئينسازي نقش دارند.

نكته :رِناها در فرآيند رونويسي از روي بخشي از يك رشتة دِنا ساخته ميشوند.
پس:


محل ساخت پليپپتيدها  رِناتنهاي موجود در سيتوپلاسم



محل رمزهاي مربوط به پليپپتيدها ژنها بر روي مولكول DNA



حمل كنندة دستورات ساخت پليپپتيدها از مولكول دِنا به رِناتنها mRNA يا رِناي پيك



رونويسي :ساخته شدن رِنا از روي بخشي از يك رشتة دِنا

 شباهت رونويسي با همانندسازي  اساس رونويسي شبيه همانندسازي است .در اين فرايند نيز با توجه به
نوكلئوتيدهاي رشته دنا ،نوكلئوتيدهاي مكمل در زنجيره رنا قرار ميگيرد و به هم متصل ميشوند.
 تفاوتهاي رونويسي و همانندسازي:
 -١در همانندسازي ،دئوكسيريبونوكلئوتيدها در برابر نوكلئوتيدهاي مكمل رشتة الگو قرار ميگيرند ،اما در رونويسي
ريبونوكلئوتيدها در برابر نوكلئوتيدهاي مكمل رشتة الگو قرار ميگيرند.

 -٢محصول همانندسازي مولكول دِنا و محصول رونويسي مولكول رِنا ميباشد.

 -٣برخلاف همانندسازي كه در هر چرخه ياختهاي يكبار انجام ميشود )در مرحلة سنتز يا  ،(Sرونويسي يك ژن ميتواند در
هر چرخه بارها انجام شود و چندين رشته رنا ساخته شود.

 -٤همانندسازي توسط دو آنزيم هليكاز و دِنابسپاراز انجام ميشود در حاليكه در رونويسي فقط يك آنزيم به نام رِنابسپاراز

نقش دارد.
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 -٥همانندسازي ويرايش دارد اما رونويسي ندارد.

 -٦در همانندسازي كلِ دو رشتة دِنا مورد استفاده قرار ميگيرند اما در رونويسي فقط بخشي از يك رشتة دِنا مورد استفاده
قرار ميگيرد.
آنزيمهاي موثر

در پيشهستهايها فقط يك نوع رِنابسپاراز وجود دارد.
نوع  ←١رِناي رِناتني ) (rRNAرا ميسازد

در رونويسي

در هوهستهايها  سه نوع رِنابسپاراز وجود دارد

نوع  ← ٢رِناي پيك ) (mRNAرا ميسازد
نوع  ← ٣رِناي ناقل ) (tRNAرا ميسازد

سوال  :١به ترتيب محل ساخت و فعاليت رِنا بسپارازهاي استرپتوكوكوس نومونيا كدام بخشهاي سلول است؟
 (١هسته-هسته

 (٢هسته-سيتوپلاسم

 (٣سيتوپلاسم – هسته

 (٤سيتوپلاسم – سيتوپلاسم

 (١هسته-هسته

 (٢هسته-سيتوپلاسم

 (٣سيتوپلاسم – هسته

 (٤سيتوپلاسم – سيتوپلاسم

سوال  :٢به ترتيب محل ساخت و فعاليت رِنا بسپارازهاي پارامسي ،كدام بخشهاي سلول است؟

سوال  :٣به ترتيب رونويسي از ژنهاي رناي رناتني و پروتئينهاي رناتني بر عهده كدام رِنا بسپارازهاي يوكاريوتي است؟
II – I (١

I-II (٢

II-II (٤

I-I (٣

سوال :٤به ترتيب رونويسي از ژنهاي رِنا بسپارازهاي نوع  ١و رِنا بسپارازهاي نوع  ٢توسط كدام رِنا بسپارازها انجام مي-
شود؟

II – I (١

I-II (٢

II-II (٤

I-I (٣

سوال :٥به ترتيب محل ساخت و فعاليت  tRNAكدام بخشهاي سلول است؟
 (١هسته – هسته

 (٣سيتوپلاسم – هسته

 (٢هسته – سيتوپلاسم

 (٤سيتوپلاسم – سيتوپلاسم

جدول مقايسهاي دِنابسپاراز و رِنا بسپاراز
دنابسپاراز

رنابسپاراز

در چه فرآيندي شركت ميكند

همانندسازي

رونويسي

توانايي شكستن پيوندهيدروژني

ندارد

دارد

توانايي ايجاد پيوند فسفودياستري

دارد

دارد

فعاليت نوكلئازي )شكستن پيوند

دارد

ندارد

فسفودياستري( يا ويرايش

پيش ماده جهت توليد نوكلئيك اسيد

دئوكسيريبونوكلئوتيد

ريبونوكلئوتيد

DNA

RNA

رِناتَنهاي سيتوپلاسم

رِناتَنهاي سيتوپلاسم

محل فعاليت در يوكاريوتها

هسته

هسته

محل فعاليت در پروكاريوتها

سيتوپلاسم

سيتوپلاسم

محصول
محل توليد
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مراحل رونويسي
رونويسي فرايندي پيوسته است ولي براي سادگي موضوع ،آن را به سه مرحله آغاز ،طويل شدن و پايان تقسيم ميكنند.

در اين مراحل ،آنزيم رنابسپاراز ،عمل رونويسي را از بخشي از يك رشته دنا انجام ميدهد.
الف( مرحلة آغاز:

 -aآنزيم رِنابسپاراز به توالي نوكلئوتيدي ويژهاي در مولكول دِنا به نام راهانداز متصل ميشود.
راهانداز

تعريف :توالي خاصي در مولكول دِنا است كه رنابسپاراز به آن متصل ميشود.
نقش :راه انداز موجب ميشود رنابسپاراز اولين نوكلئوتيد مناسب را بهطور دقيق پيدا و رونويسي را از آنجا آغاز كند.

نكات راهانداز:

 -١راهانداز بخشي از دِنا بوده و بنابراين نوكلئيك اسيد است.

 -٢نوكلئوتيدهاي راهانداز رونويسي نميشوند.

 -٣راهانداز اولين محل اتصال آنزيم رنابسپاراز و مولكول دِنا ميباشد.

 -bباز شدن بخش كوچكي از مولكولدِنا توسط آنزيم رِنابسپاراز )در اين مرحله ،آنزيم پيوندهاي هيدروژني را بين دو رشتة
دِنا ميشكند(.

 -cساخت زنجيرة كوتاهي از رِنا.

نكته :نحوة عمل رنابسپاراز به اين صورت است كه آنزيم با توجه به نوع نوكلئوتيد رشته الگوي دنا ،نوكلئوتيد مكمل را در
برابر آن قرار ميدهد و سپس اين نوكلئوتيد را به نوكلئوتيد قبلي رشته رنا متصل ميكند )بوسيلة پيوند فسفودياستري(.

نكته :در رونويسي ،نوكلئوتيد يوراسيلدار رِنا به عنوان مكمل در برابر نوكلئوتيد آدنيندار دنا قرار ميگيرد.

ب(مرحله طويل شدن:
در اين مرحله رنابسپاراز ساخت رنا را ادامه ميدهد كه در نتيجه آن ،رنا طويل ميشود.

همچنانكه مولكول رنابسپاراز به پيش ميرود ،دو رشته دنا در جلوي آن باز و در چندين نوكلئوتيد عقبتر ،رنا از دنا جدا

ميشود و دو رشته دنا مجددا به هم ميپيوندند.بنابراين در محل رونويسي و نواحي مجاور آنها حالتي شبيه حباب ايجاد
ميشود كه به سوي انتهاي ژن پيش ميرود.

نكته :رونويسي از ابتداي ژن آغاز شده و در انتهاي ژن پايان ميپذيرد.
ج( مرحله پايان:
 -١پس از رسيدن آنزيم رِنابسپاراز به توالي ويژهاي در مولكول دِنا به نام
توالي پايان ،رونويسي تمام شده و آنزيم از مولكول دِنا و رِناي تازه ساخته شده جدا ميشود.

 -٢پس از جداشدن آنزيم ،دو رشته دنا به هم متصل ميشوند.
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نكته :توالي پايان برخلاف راهانداز ،رونويسي ميشود.

فقط يكي از دو رشته دنا در هر ژن رونويسي ميشود
 oژن بخشي از مولكول دناي دو رشتهاي است ولي رونويسي از روي هردو رشته يك ژن انجام نميشود.
 oاگر رونويسي از روي هر دو رشتة ژن انجام شود ،رِنا و پليپپتيد ساخته شده از روي دو رشتة مكمل دِنا بسيار متفاوت
ميشدند  بنابراين براي هر ژن خاص ،هميشه و فقط يكي از دو رشته رونويسي ميشود.
 oبه بخشي از رشته دنا كه مكمل رشته رناي رونويسي شده است رشته الگو ميگويند.
 oرشتة رمزگذار :به مكمل رشتة الگو در مولكول دِنا ،رشتة رمزگذار گويند .زيرا توالي نوكلئوتيدي آن شبيه رشته رنايي
است كه از روي رشته الگوي آن ساخته ميشود.
مثالي براي تفهيم موضوع:
توالي رشتة الگو:

توالي رشتة رمزگذار:

توالي مولكول رِناي ساخته شده:

نكته :رشته مورد رونويسي يك ژن ممكن است با رشته مورد رونويسي ژن مجاور خود يكسان يا متفاوت باشد:

 مقايسه شروع رونويسي و شروع همانندسازي
محل شناسايي آنزيم اوليه

محل شروع فرآيند

همانندسازي

جايگاه آغاز همانندسازي

نقطهي آغاز همانندسازي :يك جفت نوكلئوتيد

رونويسي

راه انداز

جايگاه آغاز رونويسي ١ :عدد نوكلئوتيد

تغيير رِناها:
 oدر يوكاريوتها )هوهستهايها( رنايي كه در هسته رونويسي ميشود با رنايي كه در سيتوپلاسم وجود دارد تفاوتهايي
دارد.
 oاين تغييرات در بيشتر رِناها انجام ميشود.
 oتغييرات رِناها براي انجام كارهاي اين مولكولها انجام ميشود.
تغييرات رِناي پيك:
 oرناي پيك ممكن است دستخوش تغييراتي در حين رونويسي و يا پس از آن شود.
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 oيكي از تغييرات پس از رونويسي در يوكاريوتها  حذف بخشهايي از مولكول ِرناي پيك )پيرايش(
 oتعريف پيرايش :در بعضي ژنها ،تواليهاي معيني از رناي ساخته شده )اينترون يا ميانه( ،جدا و حذف ميشود و ساير
بخشها به هم متصل ميشوند و يك رناي پيك يكپارچه ميسازند .به اين فرايند پيرايش گفته ميشود.
 oكشف اين تغييرات در اثر مقايسة رِناي درون سيتوپلاسم
)ويرايش شده( با رشتة الگوي ژن آن در هسته انجام گرفت.
 محققان پس از مقايسه دريافتند كه :بخشهايي از دناي الگو با
رناي رونويسي شده ،دو رشته مكمل را تشكيل ميدهندولي

بخشهايي نيز فاقد مكمل باقي ميمانند.
نكته :بخشهايي از دناي الگو كه بدون مكمل باقي ميمانند )يعني مكمل آنها در
رِنا حذف شده است( بهصورت حلقههايي بيرون از مولكول دو رشته اي قرار ميگيرند.

ميانه )اينترون( :به اين نواحي كه درمولكول دنا وجود دارد ولي رونوشت آن در رناي پيك سيتوپلاسمي حذف شده ميانه
)اينترون(ميگويند.

بيانه )اگزون( :به ساير بخشهاي مولكول دنا ،كه رونوشت آنها حذف نميشوند بيانه )اگزون(گفته ميشود.
رِناي نابالغ يا اوليه :رناي رونويسي شده از رشته الگو كه داراي رونوشتهاي ميانة دنا است.

رِناي بالغ :در اثر حذف رونوشتهاي ميانه از رناي اوليه و پيوستن بخشهاي باقيمانده به يكديگر ،ساخته ميشود.
نكات:
 -١ميانه و بيانه ،قطعاتي از مولكول  DNAبوده و بنابراين جنس آنها دئوكسيريبونوكلئيك اسيد است.
 -٢مولكول رِنا ،ميانه و بيانه ندارد و تنها داراي رونوشتهايي از اين تواليها ميباشد.
 -٣رِناي نابالغ در هسته اما رِناي بالغ هم در هسته و هم در سيتوپلاسم يافت ميشود.

 -٤پروكاريوتها )پيش هستهايها( عمل پيرايش ندارند  رِناي اوليه بدون تغيير باقي ميماند.
 -٥در پروكاريوتها بدليل عدم وجود پيرايش ،پروتئينسازي يا ترجمه )ساخت پليپپتيد از روي رِناي پيك(
بلافاصله پس از رونويسي انجام ميشود اما در يوكاريوتها بين عمل رونويسي و ترجمه ،يك فاصلة زماني

بدليل انجام عمل پيرايش وجود دارد.

مثال :كدام مطلب در يوكاريوتها درست است؟
 (١همهي اگزونها رونويسي نميشوند
نكته:

 (٣همه اينترونها رونويسي نميشوند

 (٢همهي اگزونها ترجمه نميشوند
 (٤بعضي اينترونها ترجمه ميشوند
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شدت و ميزان رونويسي
عامل موثر بر ميزان رونويسي يك ژن  مقدار نياز ياخته به فرآوردههاي ژن

بعضي ژنها ،مانند ژنهاي سازندة رِناي رناتني در ياختههاي تازه تقسيم شده بسيار فعالاند  زيرا بايد تعداد زيادي از اين

نوع رِناها بسازند.

در ژنهايي با فعاليت زياد :همزمان تعداد زيادي رنابسپاراز در حال فعاليت ميباشند  در نتيجه همزمان تعداد زيادي
رِنا در حال ساخت هستند.

نكات:

 -١در ژنهاي فعال ،به اين دليل كه در هر زمان ،رنابسپارازها در مراحل مختلفي از رونويسي هستند ،در زير

ميكروسكوپ الكتروني ،اندازه رناهاي ساخته شده متفاوت ديده ميشود )ساختاري شبيه پَر(.

 -٢رِناهايي كه اندازة بزرگتري دارند در مراحل آخر رونويسي هستند  در تواليهاي پاياني ژن قرار دارند.
 -٣رِناهايي كه اندازههاي كوچكتري دارند در مراحل اولية رونويسي هستند  در تواليهاي ابتدايي ژن قرار دارند.

 -٤پس :ابتداي ژن داراي رِناهاي كوتاه و انتهاي ژن داراي رِناهاي بزرگ ميباشد.
 -٥تمامي رِناهاي ساخته شده از روي يك ژن كاملا مشابه يكديگر ميباشند.

 -٦تمام رِنابسپارازهايي كه همزمان درحال رونويسي از روي يك ژن ميباشند نيز از يك نوع هستند.

 -٧هر ژن ،فقط توسط رِنابسپاراز مخصوص همان ژن رونويسي ميشود .مثلا اگر چند ژن ) ١و  ٢و  ٣و  (...داشته باشيم كه
محصول همگي ،رناي پيك ) (mRNAباشد ،همگي توسط رنابسپاراز نوع  ٢مخصوص به خود رونويسي ميشوند .يعني رنا-

بسپاراز نوع  ٢رونويسي كننده از ژن شمارة  ،١فقط از روي اين ژن ميتواند رونويسي كند و رِناي پيك بسازد.
 -٨تواليهاي بين ژني ،قطعاتي از مولكول دِنا بوده كه رونويسي نميشوند.
سوال :علت تشكيل ساختار پر مانند حين رونويسي چيست؟
 (١رونويسي از چند ژن مجاور توسط چند  RNAپليمراز
 (٢رونويسي از يك ژن توسط چند نوع  RNAپليمراز

 (٣رونويسي از چند ژن مجاور توسط يك  RNAپليمراز
 (٤رونويسي از يك ژن توسط چند  RNAپليمراز
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تبديل زبان نوكلئيك اسيدي رنا به پليپپتيدي
پلي پپتيدها از مهمترين فراوردههاي ژنها هستند.

تعريف ترجمه :به ساخته شدن پليپپتيد از روي اطلاعات رناي پيك ،ترجمه گفته ميشود.

نكتة شكل:

تعريف رمزه )كدون( :تواليهاي  ٣نوكلئوتيدي در رناي پيك كه هر كدام مربوط به يك آمينواسيد ميباشند.

نكته :رمزههاي روي رناي پيك تعيين ميكنند كه كدام آمينواسيدها بايد در ساختار پليپپتيد قرار بگيرند  رمزهها تعيين
كنندة ساختار اول پروتئينها ميباشند.

در ياخته  ٦٤نوع رمزه وجود دارد  برخي آمينواسيدها بيش از يك رمزه دارند.
رمزة آمينواسيدها در جانداران يكساناند اين موضوع نشاندهندة منشاء مشترك بين جانداران است.

رمزههاي پايان :رمزههاي UGA ،UAAو  UAGهيچ آمينواسيدي را رمز نميكنند كه به آنها رمزۀ پايان ميگويند.

نكته :حضور رمزههاي پايان در رناي پيك موجب پايان يافتن عمل ترجمه ميشود.

رمزۀ آغاز يا  AUGرمزه اي است كه ترجمه از آن آغاز ميشود.اين رمزه ،معرف آمينواسيد متيونين نيز است.

نكتة  :١از  ٦٤رمزة موجود در رِناي پيك ،فقط  ٦١رمزه قابيل ترجمه هستند ،يعني به ازاي آنها آمينواسيد به رشتة پلي-
پپتيدي افزوده ميشود و سه رمزه )رمزههاي پايان( قابل ترجمه نيستند.

نكتة :٢اولين آمينواسيدي كه در ابتداي تمام پليپپتيدها قرار ميگيرد ،متيونين ميباشد .زيرا اولين رمزهاي كه ترجمه مي-
شود )رمزة آغاز( مربوط به متيونين است.
عوامل لازم در ترجمه

 -١رِناي پيك :دستورالعمل لازم براي ساخت رشتة پليپپتيدي را از هسته )محل ژنها( به رِناتن )محل پروتئينسازي( مي-
آورد.

 -٢آمينواسيدها :مادة اولية توليد پليپپتيدها هستند.

 -٣رناي ناقل ) :(tRNAآمينواسيدها را به داخل رِناتن ميبرد.

 -٤رِناتنها :محل توليد رشتههاي پليپپتيدياند
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 :ATP -٥تامين كنندة انرژي لازم براي فرآيند ترجمه ميباشد.
ساختار رناي ناقل
رناي ناقل مانند ساير رناها پس از رونويسي دچار تغييراتي ميشود.
در ساختار نهايي رناي ناقل ،نوكلئوتيدهاي مكمل ميتوانند پيوند هيدروژني ايجاد كنند .به همين علت رناي تك رشته اي،
روي خود تا ميخورد )تاخوردگي اوليه(.

رناي ناقل در حالت فعال تاخوردگيهاي مجددي پيدا ميكند كه ساختار سهبعدي را بهوجود ميآورد .در اين ساختار يك

بخش محل اتصال آمينواسيد و ديگري توالي  ٣نوكلئوتيدي به نام پادرمزه )آنتيكدون( است.

نكتة  :١توالي پادرمزه ،مكمل توالي رمزه است و هنگام ترجمه با يكديگر پيوند هيدروژني برقرار ميكنند .يعني اگر توالي
رمزه در رناي پيك برابر با  CGAباشد ،توالي پادرمزة مكمل آن در رناي ناقل برابر با  GCUميباشد.
نكتة  :٢به تعداد رمزههاي قابل ترجمه ) ٦١رمزه( ،پاد رمزه وجود دارد و رمزههاي پايان ،پادرمزه ندارند.
نكتة  :٣رناهاي ناقل به جز در ناحيه پادرَمزه اي ،بقية تواليهايشان مشابه با يكديگر است.
اتصال آمينواسيد به رناي ناقل:
* نوع توالي پادرمزة هر رِناي ناقل تعيين كنندة نوع آمينواسيد متصل به آن ميباشد.

در ياختهها ،آنزيمهاي ويژه اي وجود دارند كه براساس نوع توالي پادرمزه ،آمينواسيد مناسب را به رناي ناقل متصل مي-

كنند.

مراحل اتصال آمينواسيد به رناي ناقل:
 -١ابتدا رناي ناقل در جايگاه مخصوص خود در داخل آنزيم قرار ميگيرد.

 -٢سپس آنزيم با تشخيص پادرمزة رناي ناقل ،آمينواسيد مناسب را به آن متصل
ميكند.

نكته :اين فرآيند نيازمند انرژي  ATPميباشد.

نكته :يكي از رمزههاي متيونين AUG ،بوده كه پادرمزة آن  UACخواهد بود.
ساختار رِناتَن
رِناتَن از دو زيرواحد )بخش( كوچك و بزرگ ساخته شده است كه اين دو بخش در شرايط استراحت از يكديگر جدا بوده و

فقط هنگام ترجمه بر روي يكديگر قرار ميگيرند )بخش كوچك بر روي بخش بزرگ قرار ميگيرد(.
جنس رناتن :پروتئين  +رناي رناتني

نكته :بخش پروتئيني رِناتن درون سيتوپلاسم ساخته شده و رِناي رِناتني نيز توسط رِنابسپاراز نوع  ١و از روي دِنا در هسته
ساخته ميشود؛ سپس اين دوبخش در سيتوپلاسم در كنار يكديگر قرار گرفته و رِناتن را ميسازند.
در جايگاه بزرگ رِناتن سه بخش وجود دارد:

 :Aدر سمت راست قرار داشته و جايگاه ورود آمينواسيد ميباشد .همچنين پيوند پپتيدي در اين جايگاه برقرار ميشود.
 :Pدر وسط قرار دارد و جايگاه پليپپتيد ميباشد.
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 :Eدر سمت چپ قرار دارد و جايگاه خروج رناي ناقل بدون آمينواسيد ميباشد.
مراحل ترجمه
ترجمه نيز مانند رونويسي ،فرآيندي پيوسته است كه براي سهولت آنرا به سه مرحلة آغاز ،طويل شدن و پايان تقسيم مي-
كنند.

الف( مرحلة آغاز:

 -١ابتدا رناي پيك به زيرواحد كوچك رِناتَن متصل شده و زيرواحد كوچك را به سمت رمزة آغاز ) (AUGهدايت ميكند.

 -٢سپس در اين محل َرناي ناقلي كه مكمل رمزة آغاز است به آن متصل ميشود )اولين رِناي ناقل هميشه داراي پادرمزة
 UACميباشد(.

 -٣در مرحلة بعد ،زيرواحد بزرگ رِناتَن نيز به اين مجموعه اضافه شده و ساختار رِناتَن كامل ميشود .زيرواحد بزرگ به

صورتي قرار ميگيرد كه رمزة آغاز و پادرمزة مكمل آن در جايگاه  Pقرار بگيرند و دومين رمزه در جايگاه  Aقرار ميگيرد.

نكات:
 در مرحلة آغاز فقط جايگاه  Pدر زيرواحد بزرگ پر ميشود )توسط پادرمزة مكمل رمزة آغاز( و جايگاههاي  Eو  Aخالي
ميماند.
 پس اولين رناي ناقل در جايگاه  Pقرار ميگيرد اما رناهاي ناقل بعدي ابتدا وارد جايگاه  Aشده و سپس به جايگاه  Pمنتقل
ميشوند.
ب( مرحلة طويل شدن:
 -١ورود دومين رناي ناقل به جايگاه A

نكته :در اين مرحله ممكن است رناهاي ناقل مختلفي وارد جايگاه Aرناتن شوند ،اما فقط رنايي كه مكمل رمزة جايگاه  Aاست،
استقرار پيدا ميكند؛ در غير اينصورت جايگاه را ترك ميكند.

 -٢سپس آمينواسيد جايگاه Pاز رناي ناقل خود جدا ميشود و با آمينواسيد جايگاه  Aپيوند پپتيدي بر قرار ميكند.

 -٣پس از جداشدن آمينواسيد از رناي ناقل جايگاه  ،Pرناتن به اندازة يك رمزه )سه نوكلئوتيد( به سوي رمزة پايان حركت
ميكند تا رمزة بعدي در جايگاه  Aقرار گيرد .در اينحالت رمزة اول و رناي ناقل متصل به آن )رِناي ناقل فاقد آمينواسيد( در

جايگاه  Eو رمزة دوم و رناي ناقل متصل به آن )حاوي رشتة پليپپتيدي( در جايگاه  Pقرار ميگيرند و جايگاه  Aخالي ميشود تا

پذيراي رناي ناقل بعدي باشد.

 -٤رناي ناقل بدون آمينواسيد از جايگاه  Eخارج ميشود و رناي ناقل بعدي در جايگاه  Aقرار ميگيرد.
اين فرآيند بارها تكرار ميشود تا زنجيرة آمينواسيدي طويلتر شود و رِناتن به يكي از رمزههاي پايان برسد.
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ج( مرحلة پايان:
 -١ورود يكي از رمزههاي پايان )UGA ،UAAو  ( UAGبه جايگاه  Aريبوزوم.

 -٢چون رمزههاي پايان ،هيچگونه رناي ناقلي ندارند ،پس بجاي رناي ناقل ،پروتئينهايي به نام عوامل آزادكننده در جايگاه
 Aريبوزوم قرار ميگيرند.
 -٣نقش عوامل آزادكننده

 -١جداشدن پليپپتيد از آخرين رِناي ناقل در جايگاه P

 -٢جدا شدن زيرواحدهاي رِناتن از يكديگر و آزادشدن رِناي پيك

نكات پروتئينسازي:
 -١اولين رناي ناقلي كه وارد رِناتن ميشود وارد جايگاه  Pشده و مابقي رِناهاي ناقل ابتدا وارد جايگاه  Aميشوند.
اولين آمينواسيد )متصل به اولين رناي ناقل( وارد جايگاه  Pميشود ،اما بقية آمينواسيدها ابتدا وارد جايگاه  Aميشوند

 -٢اولين رناي ناقلي كه وارد رِناتن ميشود ،در جايگاه  Pقرار ميگيرد و از جايگاه  Eخارج ميشود اما آخرين رِناي ناقلي كه
وارد رِناتن ميشود ،در جايگاه  Aقرار گرفته و از جايگاه  Pخارج ميشود.

 -٣اولين رناي ناقلي كه وارد رِناتن ميشود مكمل رمزة آغاز بوده اما آخرين رِناي ناقلي كه وارد رِناتن ميشود ،مكمل
رمزة ماقبل پايان ميباشد.

 -٤اولين رِناي ناقل هيچگاه وارد جايگاه  Aنميشود و آخرين رناي ناقل نيز هيچگاه وارد جايگاه  Eنميشود.
 -٥رمزة آغاز رِناي پيك در جايگاه  Pو رمزة پايان آن در جايگاه  Aقرار ميگيرد.
 -٦پليپپتيد ساخته شده در نهايت از جايگاه  Pخارج ميشود.
 -٧يك رناي پيك ميتواند چندين بار ترجمه شود.

 -٨زيرواحدهاي ريبوزوم چندين بار ديگر مراحل ترجمه را تكرار ميكنند.
 -٩دقت كنيد كه در هر بار ترجمه ،يك رشتة پليپپتيدي ساخته شده و پروتئين ساخته نميشود .پروتئينها در اثر كنار هم
قرار گرفتن و پيچ و تاب خوردن پليپپتيدها ساخته ميشوند.
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محل ورود

محل خروج

مكمل كدام رمزه است

پادرمزة آغاز

P

E

آغاز )(AUG

پاد رمزة پايان

A

P

ماقبل پايان

محلهاي ساخت پروتئينها

در كدام جايگاه قرار نميگيرد؟
A
E

 -١داخل سيتوپلاسم

 -٢داخل ميتوكندري و كلروپلاست

نكته :هرجايي كه رِناتن حضور داشته باشد ،پروتئينسازي هم انجام ميشود.

سرنوشت پروتئينهاي ساخته شده در سيتوپلاسم :
 -١پروتئينهايي كه به شبكة آندوپلاسمي و دستگاه گلژي ميروند

ممكن است براي ترشح به خارج ياخته بروند
ممكن است به كريچه )واكوئل( يا كافندهتن )ليزوزوم( بروند.

 -٢پروتئينهايي كه به شبكة آندوپلاسمي و دستگاه گلژي نميروند

يا در سيتوپلاسم ميمانند
يا به راكيزه ،هسته و ديسهها ميروند.

نكته :براساس مقصدي كه پروتئين بايد برود ،تواليهاي آمينواسيدي در آن وجود دارد كه پروتئين را به مقصد هدايت
ميكند.
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سرعت و مقدار پروتئينسازي:
 سرعت و مقدار پروتئينسازي در ياختهها بر اساس نياز ياخته تامين ميشود.

 -١در پيشهستهايها )پروكاريوتها(:
پروتئينسازي ممكن است پيش از پايان رونويسي رِناي پيك ) (mRNAانجام شود زيرا:
الف( طول عمر رناي پيك در اين ياختهها كم است.

ب( رناي پيك در پيشهستهايها پيرايش نميشود و بنابراين بلافاصله پس از رونويسي و يا در مراحل پاياني

رونويسي ،ترجمه ميشود.

نكتة شكل :در پيشهستهايها ،چندين رِناتن )ريبوزوم( به طور
همزمان به رِناي پيكي كه در حال رونويسي ميباشد ،متصل
ميشوند و عمل ترجمه را انجام ميدهند .در نتيجه به طور
همزمان ،چندين پليپپتيد از روي يك رِناي پيك ساخته ميشود.

در اين مجموعه ،رِناتنها مانند دانههاي تسبيح و رناي پيك شبيه نخي
است كه از درون اين دانهها ميگذرد.

* نتيجهگيري :عامل افزايش سرعت پروتئينسازي در پيشهستهايها  همكاري جمعي رِناتنها
 -١در هوهستهايها )يوكاريوتها(:
تجمع رناتنها در يوكاريوتها نيز ديده ميشود.
در اين ياختهها سازوكارهايي براي حفاظت رناي پيك در برابر تخريب وجود دارد  بنابراين ،فرصت بيشتري براي

پروتئينسازي هست.

نكته :در يوكاريوتها ،همزماني ترجمه و رونويسي ،مانند آنچه در پروكاريوتها اتفاق ميافتد ،ميسر نيست .زيرا رونويسي
در يوكاريوتها ،درون هسته انجام ميشود اما پروتئينسازي درون سيتوپلاسم .همچنين رِناي پيك توليد شده در يوكاريوت-
ها ،قبل از خروج از هسته بايد مورد پيرايش قرار گيرد و نميتواند مستقيما ترجمه شود.
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 تمامي ياخته هاي بدن انسان ،در اثر تقسيمات ياختة تخم بوجود ميآيند .با اينكه ياختههاي حاصل ،از نظر فامتني و ژنها يكساناند ،اما
شكل و عمل متفاوتي با يكديگر دارند .مثلا ياختههاي عصبي و ماهيچهاي بدن يك فرد ،ژنهاي يكساني دارند ولي داراي عملكرد و

شكل متفاوتي هستند.
سوال:چگونه ممكن است ياختههايي با ژنهاي يكسان تا اين حد متفاوت باشند؟
پاسخ :در هر ياخته تنها تعدادي از ژنها فعال و ساير ژنها غيرفعال هستند.

 هرگاه اطلاعات ژني در يك ياخته مورد استفاده قرار بگيرد ،ميگوييم آن ژن بيان شده و به اصطلاح روشن است.
 ژني كه مورد استفاده قرار نميگيرد خاموش است و به اصطلاح بيان نشده.
 مقدار ،بازه و زمان استفاده از ژن در ياختههاي مختلف يك جاندار ممكن است فرق داشته باشد و حتي در يك ياخته هم بسته به
نياز متفاوت باشد.
 تنظيم بيان ژن :به فرايندهايي كه تعيين ميكنند در چه هنگام ،به چه مقدار و كدام ژنها بيان شوند و يا بيان نشوند ،فرايندهاي

تنظيم بيان ژن ميگويند.
 تنظيم بيان ژن فرايندي بسيار دقيق و پيچيده است و عوامل متعددي ممكن است بر آن اثر بگذارند.
مزاياي تنظيم بيان ژن:
 -١تنظيم بيان ژن موجب ميشود تا جاندار به تغييرات پاسخ دهد؛ مثلا در گياه ،نور ميتواند باعث فعال شدن ژن سازندۀ
آنزيمي شود كه در فتوسنتز مورد استفاده قرار ميگيرد .در حاليكه در نبود نور اين ژن بيان نميشود.

 -٢همچنين تنظيم بيان ژن ميتواند موجب ايجاد ياختههاي مختلفي از يك ياخته شود .ياختههاي متفاوتي كه از ياختههاي
بنيادي مغز استخوان ايجاد ميشوند.
تنظيم بيان ژن در پروكاريوتها
 oمحصول ژن ،رنا و پروتئين است .بنابراين ،تغيير در فعاليت ژنها ،بر ساخت اين محصولات نيز اثر ميگذارد.
 oتنظيم بيان ژن در پروكاريوتها مي تواند در هر يك از مراحل ساخت رنا و پروتئين تأثير بگذارد ولي بهطور معمول تنظيم بيان ژن در
مرحله رونويسي انجام ميشود.
 oدر مواردي هم ممكن است ياخته با تغيير در پايداري )طول عمر( رنا يا پروتئين ،فعاليت آن را تنظيم كند.

تنظيم رونويسي در پروكاريوتها
در اين نوع تنظيم

براي روشن شدن ژن  عواملي به پيوستن رنابسپاراز به توالي راه انداز كمك ميكنند )تسهيل رونويسي(.
براي خاموش شدن ژن  عواملي از پيوستن رنابسپاراز به توالي راه انداز جلوگيري ميكنند )ممانعت از رونويسي(.
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مثالي از تنظيم بيان ژن در باكتري اشرشياكلي )پروكاريوت(:
قند مصرفي باكتري  گلوكز )مونوساكاريد(

قند مصرفي در صورت عدم وجود گلوكز در محيط  لاكتوز )ديساكاريد(.
* بدليل متفاوت بودن آنزيمهاي تجزيه كنندة لاكتوز و گلوكز:
در صورت عدم وجود گلوكز و وجود لاكتوز در محيط ژنهاي مربوط به آنزيمهاي تجزيه كنندة لاكتوز ) ٣ژن( روشن
ميشود  توليد آنزيمهاي تجزيه كنندة لاكتوز در باكتري ،افزايش مييابد.
در صورت كاهش لاكتوز در محيط آنزيمهاي تجزيه كنندة لاكتوز در باكتري كم ميشوند )در اثر كاهش فعاليت ژنها(.

در صورت عدم وجود لاكتوز در محيط  بدليل خاموش شدن ژنها ،توليد آنزيمهاي تجزيه كنندة لاكتوز در باكتري
متوقف ميشود.

* نكتة مهم :اگر هم گلوكز در محيط باشد و هم لاكتوز ،ژنهاي آنزيمهاي تجزيه كنندة لاكتوز خاموش ميمانند .زيرا

اولويت باكتري ،مصرف گلوكز است.
تنظيم منفي رونويسي در پروكاريوتها
نكات شكل:
 -١آنزيمهاي تجزيه كنندة لاكتوز توسط سه ژن توليد
ميشوند.

 -٢قبل از اين سه ژن ،يك اپراتور و يك راهانداز وجود دارد )اپراتور بين راهانداز و ژنها قرار دارد( كه هيچكدام رونويسي

نميشوند.

 -٣تمامي اين تواليها )ژنها ،اپراتور و راه انداز( بخشهايي از يك رشتة  DNAميباشند.
 -٤آنزيم رنابسپاراز به راهانداز متصل ميشود و پروتئين مهار كننده به اپراتور.

الف( مكانيسم خاموش ماندن ژن :در صورت عدم وجود لاكتوز در محيط ،پروتئين مهار كننده مانع از حركت آنزيم
رِنابسپاراز ميشود  رونويسي انجام نميشود.

ب( مكانيسم روشن شدن ژن :در صورت وجود لاكتوز در محيط ،لاكتوز وارد باكتري شده و با مهاركننده اتصال مييابد.

اتصال لاكتوز به مهاركننده موجب تغيير شكل مهار كننده ميشود و درنتيجه  مهاركننده از اپراتور جدا ميشود و ديگر

نميتواند به آن متصل شود با برداشته شدن مانع سر راه ،رنابسپاراز ميتواند رونويسي ژنها را انجام دهد.
نكات:

 -١بدليل اينكه سه ژن همزمان با يكديگر رونويسي شده
و يا از رونويسي آنها ممانعت به عمل ميآيد ،در نتيجه

محصول آنها )آنزيمهاي تجزي كنندة لاكتوز( نيز همزمان
با يكديگر افزايش و يا كاهش خواهد يافت.

 -٢رونويسي از ژنهاي پروتئين مهار كننده و آنزيم رِنابسپاراز ،در تواليهاي ديگري  DNAباكتري انجام شده و بنابراين

حتي در صورت خاموش بودن ژنهاي آنزيمهاي تجزية لاكتوز ،رونويسي از ژن مهاركننده و آنزيم رنابسپاراز انجام ميشود.
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 -٣در اينجا ،لاكتوز را عامل رونويسي مينامند .يعني لاكتوز باعث ميشود كه پروتئين مهاركننده تغيير شكل يابد و رونويسي
انجام شود.

تنظيم مثبت رونويسي در پروكاريوتها:
در اين نوع تنظيم ،پروتئينهاي خاصي به رنابسپاراز كمك ميكنند تا بتواند به راه انداز متصل شود و رونويسي را شروع كند.
مثال :تنظيم مثبت رونويسي از ژنهاي آنزيمهاي تجزيه كنندة مالتوز )ديساكاريد :گلوكز  +گلوكز(
نكات شكل:
 -١ژنهاي مربوط به آنزيمهاي تجزية مالتوز نيز همانند ژنهاي
آنزيمهاي تجزيه كنندة لاكتوز ،سه عدد ميباشند.

 -٢در تنظيم مثبت رونويسي ،اپراتور و پروتئين مهار كننده نداريم.
 -٣در تنظيم مثبت رونويسي،راهانداز به اولين ژن متصل است و قبل از

راهانداز نيز جايگاه اتصال فعال كننده وجود دارد )راه انداز بين اولين ژن و
جايگاه اتصال فعالكننده قرار دارد(.

مراحل تنظيم مثبت ژن:
 -١در صورت عدم وجود مالتوز در محيط ،پروتئين فعال كننده به جايگاه اتصال خود نميچسبد و در نتيجه رنابسپاراز نيز به
راهانداز متصل نميشود  رونويسي انجام نگرفته و ژنها خاموش ميمانند.

 -٢در صورت وجود لاكتوز در محيط:

الف( ابتدا مالتوز به پروتئين فعال كننده ميچسبد

ب( اتصال مالتوز به پروتئين فعال كننده ،موجب ميشود تا اين پروتئين به جايگاه خود بر روي  DNAاتصال يابد.

ج( پروتئين فعال كننده پس از اتصال به جايگاه خود ،به رنابسپاراز كمك ميكند تا به راه انداز متصل شود و
نكات:

رونويسي را شروع كند  ژن روشن ميشود.

 -١در اينجا ،عامل رونويسي  مالتوز
جدول مقايسهاي تنظيم مثبت و منفي رونويسي در باكتري اشرشياكلي )(E.Coli
تنظيم مثبت

تنظيم منفي

مثال

رونويسي از ژنهاي آنزيمهاي تجزيه كنندة مالتوز

رونويسي از ژنهاي آنزيمهاي تجزيه كنندة لاكتوز

تعداد ژن در توالي ژني

 ٣ژن

 ٣ژن

تواليهاي تنظيم كننده

جايگاه اتصال فعال كننده و راهانداز

راهانداز و اپراتور

پروتئين تنظيم كننده

فعال كننده :موجب اتصال رنابسپاراز به راهانداز

ميشود

١٥
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لاكتوز :موجب تغيير شكل و جدا شدن مهاركننده

شده كه اين امر موجب اتصال رنابسپاراز به راه-

از اپراتوز شده كه اين امر موجب حركت

انداز و آغاز رونويسي ميشود.

رنابسپاراز و آغاز رونويسي ميشود.

نكتة مهم :در تنظيم مثبت رونويسي ،براي آغاز رونويسي ،رنابسپاراز بايد به راهانداز متصل شود ،اما در تنظيم منفي
رونويسي ،رنابسپاراز به راهانداز متصل است ،و براي آغاز رونويسي ،بايد مهاركننده از سر راهش برداشته شود.
تنظيم بيان ژن در يوكاريوتها )هوهستهايها(:
 تنظيم بيان ژن در هوهسته ايها پيچيدهتر از پروكاريوتها) پيشهسته ايها( است و ميتواند در مراحل بيشتري انجام شود.
 ياختههاي هوهسته اي به وسيله غشاها به بخشهاي مختلفي تقسيم شدهاند .بنابراين ،اگر ياخته بخواهد نسبت به يك ماده )عامل تنظيم
كننده( واكنش نشان دهد بايد اين عوامل به طريقي از غشاها عبور كنند و ژنها را تحت تأثير قرار دهند.
 در ياختههاي هوهستهاي ،بيشتر ژنها در هسته و برخي در راكيزه و ديسهها قرار دارند .در هر يك از اين محلها ،ياخته ميتواند بر
بيان ژن نظارت داشته باشد.

* نكتة مهم :تنظيم بيان ژن در يوكاريوتها ميتواند در مراحل متعدد و در محلهاي مختلفي انجام شود.
انواع تنظيم بيان ژن در يوكاريوتها:

الف( تنظيم بيان ژن هنگام رونويسي :شامل تنظيم بيان ژن در آغاز رونويسي و پس از آغاز رونويسي )افزايش سرعت
رونويسي( ميباشد.

 .١تنظيم بيان ژن در مرحلة آغاز رونويسي

تنظيم پيوستن رِنابسپاراز به راهانداز:
در هوهستهايها نيز مانند پيشهستهايها ،رونويسي با پيوستن رنابسپاراز به راه انداز آغاز ميشود.

در هوهستهايها رنابسپاراز نميتواند به تنهايي راه انداز را شناسايي كند و براي پيوستن به آن نيازمند پروتئينهايي بهنام
عوامل رونويسي هستند.

گروهي از اين پروتئينها )عوامل رونويسي( با اتصال به نواحي خاصي از راه انداز ،رنابسپاراز را به محل راه انداز هدايت مي-

كند.

* عوامل مختلفي ميتوانند تمايل عوامل رونويسي را به راهانداز تغيير دهند و در نتيجه ،مقدار رونويسي را كاهش دهند.
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 .٢تنظيم بيان ژن از طريق افزايش سرعت رونويسي
در هوهسته ايها ممكن است عوامل رونويسي ديگري به بخشهاي خاصي از دنا به نام توالي افزاينده متصل شوند .با
پيوستن اين پروتئينها به توالي افزاينده و با ايجاد خميدگي در دنا ،عوامل رونويسي در كنار هم قرار ميگيرند .كنار هم
قرارگيري اين عوامل ،سرعت رونويسي را افزايش ميدهند.

نكته :تواليهاي افزاينده متفاوت از راه انداز هستند و ممكن است در فاصله دوري از ژن قرار داشته باشند.
نكتة مهم :در يوكاريوتها دو نوع پروتئين تنظيم كننده وجود دارد
كه به هر دو عوامل رونويسي ميگويند:

الف( عوامل رونويسي متصل به راهانداز

ب( عوامل رونويسي متصل به توالي افزاينده

نكات:

 -١براي آغاز رونويسي در يوكاريوتها ،هميشه وجود عوامل رونويسي متصل به راهانداز ،ضروري ميباشد اما در
پروكاريوتها ،فقط در روش تنظيم مثبت ،اتصال رنابسپاراز به راهانداز نيازمند يك عامل رونويسي به نام پروتئين فعال كننده
ميباشد و در تنظيم منفي ،رنابسپاراز بدون هيچ واسطهاي به راهانداز متصل ميشود.

 -٢توالي افزاينده همانند راهانداز ،بخشي از مولكول  DNAميباشد.

 -٣در يوكاريوتها ،اتصال عوامل رونويسي متصل به افزاينده و عوامل رونويسي متصل به راهانداز ،موجب افزايش سرعت
و مقدار رونويسي ميشود و نه شروع رونويسي .شروع رونويسي با پيوستن رنابسپاراز به راهانداز رخ ميدهد.
جدول مقايسة پروتئينهاي تنظيمكنندة رونويسي در پروكاريوتها و يوكاريوتها
نام
عوامل تنظيم كنندة

نقش

جنس

نتيجة عمل

مهار كننده

پروتئين

جلوگيري از حركت رنابسپاراز

عدم رونويسي از ژن

فعال كننده

پروتئين

اتصال رنابسپاراز به راهانداز

آغاز رونويسي از ژن

عوامل تنظيم كنندة

عوامل رونويسي متصل به

پروتئين

هدايت رنابسپاراز به راهانداز

آغاز رونويسي از ژن

رونويسي در

راهانداز

رونويسي در

پروكاريوتها

يوكاريوتها

عوامل رونويسي متصل به

افزاينده

ايجاد خميدگي در دِنا و قرار

پروتئين

گرفتن عوامل رونويسي در كنار

افزايش سرعت رونويسي

يكديگر

ب( تنظيم بيان ژن در مراحل غير رونويسي:

 -١تنظيم بيان ژن پيش از رونويسي = تنظيم در سطح فامتني
از طريق تنظيم فشردگي فامتنها )كروموزومها( انجام ميشود .بهطور معمول بخشهاي فشردة فامتن كمتر در دسترس
رنابسپارازها قرار ميگيرند بنابراين ياخته ميتواند با تغيير در ميزان فشردگي فامتن در بخشهاي خاصي ،دسترسي

رنابسپاراز را به ژن مورد نظر تنظيم كند.

يعني

افزايش فشردگي فامتن  كاهش دسترسي رنابسپاراز به   DNAكاهش رونويسي از ژن

كاهش فشردگي فامتن افزايش دسترسي رنابسپاراز به   DNAافزايش رونويسي از ژن
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 -٢تنظيم پس از رونويسي:
الف( جلوگيري از ترجمة رناي پيك :اتصال بعضي رناهاي كوچك مكمل به رناي پيك مثالي از تنظيم بيان ژن پس از
رونويسي است .با اتصال اين رناها ،از كار رناتن جلوگيري ميشود .در نتيجه ،عمل ترجمه متوقف و رناي پيك ساخته شده پس

از مدتي تجزيه ميشود.

ب( طول عمر رناي پيك :افزايش طول عمر رناي پيك موجب افزايش محصول ميشود .اين فرايندها در ميزان پروتئين-
سازي مؤثر خواهند بود )موجب افزايش ترجمه ميشوند(.

نكته :علاوه بر اين روشها ،شيوههاي ديگري نيز در تنظيم بيان ژن مؤثرند كه نحوه عمل بسياري از آنها ناشناخته است.
جمعبندي:
 -١تنظيم قبل از رونويسي

انواع تنظيم بيان ژن
در يوكاريوتها

 -٢تنظيم هنگام رونويسي

 -٣تنظيم پس از رونويسي

الف( جلوگيري از ترجمة رناي پيك از طريق اتصال رناهاي كوچك مكمل به رناي پيك
ب( افزايش طول عمر رناي پيك  افزايش ميزان ترجمه

الف( اتصال رِناي پيك با كمك عوامل رونويسي متصل به راهانداز
ب( افزايش سرعت رونويسي از طريق اتصال عوامل رونويسي به افزاينده

الف( افزايش فشردگي فامتن  كاهش دسترسي رنابسپاراز به   DNAكاهش رونويسي
ب(كاهش فشردگي فامتن افزايش دسترسي رنابسپاراز به   DNAافزايش رونويسي
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نكات پيشگفتار:
 -١شباهت فرزندان به والدين بدليل انتقال ويژگيهاي والدين به فرزندان از طريق توليد مثل ميباشد.
 -٢مقايسة انواع توليد مثل
توليد مثل غير جنسي

توليدمثل جنسي

فقط يك والد شركت دارد

نيازمند به دو والد ميباشد

اندامهاي تخصصي مثل غدد جنسي و فرآيندهايي مثل

نيازمند اندامهاي تخصصي )غدد جنسي( و فرآيندهايي مثل

فرزندان كاملا شبيه والد خود هستند )كپي والدين(

فرزندان كاملا شبيه هيچكدام از والدين نيستند

تنوعي بين فرزندان وجود ندارد

بين فرزندان تنوع وجود دارد

تقسيم ميوز  ،توليد گامت و لقاح ميباشد

تقسيم ميوز ،توليد گامت و لقاح ندارد

 -٣در توليد مثل جنسي ،ويژگيهاي هريك از والدين توسط دستورالعملهايي كه در دناي موجود در گامتها )كامهها( قرار
دارد ،به نسل بعد منتقل ميشود.
 -٤پيش از كشف قوانين وراثت ،تصور بر آن بود كه صفات فرزندان ،آميختهاي از صفات والدين و حد واسطي از آنهاست.
مثلا اگر يكي از والدين بلندقد و ديگري كوتاهقد باشد ،فرزند آنان قدي متوسط خواهد داشت .اما مشاهدات متعدد نشان

داد كه اين تصور درست نيست.

 -٥در اواخر قرن نوزدهم ،زماني كه ِهنوز ساختار و عمل دنا و ژنها معلوم نبود ،دانشمندي بهنام گريگور مندل توانست
قوانين بنيادي وراثت را كشف كند .به كمك اين قوانين ،ميشد صفات فرزندان را پيشبيني كرد.
*** واژهها و توضيحات زير براي درك بهتر مطالب اين فصل ضرورررررري هستند!!!

كروموزوم :قطعهاي از مولكول  DNAبه همراه پروتئينها )هيستونها( كه تعداد و محتوي
ژنتيكي آن در جانداران مختلف ،متفاوت است.
ژن :بخشهايي از مولكول  DNAكه حاوي اطلاعات لازم براي
توليد پروتئين يا  RNAميباشد.

كروموزوم همتا :سلولهاي پيكري )غيرجنسي( يك جاندار ديپلوئيد )دولاد( از هر كروموزوم
دو نسخه دارند كه به اين دو نسخه ،كروموزومهاي همتا ميگويند .يكي از اين كروموزومها
از پدر و ديگري از مادر به ارث رسيده است و ميتوانند دستورالعملهاي يكسان و يا متفاوتي

داشته باشند.
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نكته :كروموزومهاي همتا از نظر اندازه ،شكل و محل سانترومر مشابه بوده و داراي محتواي ژنتيكي مشابه هستند .كه اين
محتواي ژنتيكي ميتواند يكسان يا متفاوت باشد.

* محتواي ژني مشابه يعني اگر روي يكي از كروموزومهاي همتا ژن رنگ چشم باشد،
روي ديگري هم بايد همان ژن وجود داشته باشد ،اما ممكن است محتوي اين دو ژن

يعني نوع رنگها متفاوت باشد :يعني يكي از كروموزومها داراي ژن رنگ چشم آبي و

ديگري داراي ژن رنگ چشم قهوهاي باشد )مشابه و غير يكسان( .و يا ممكن است كه هر

دو كروموزوم داراي ژن رنگ چشم قهوهاي باشند )محتواي مشابه و يكسان(.
* پس  بر روي دو كروموزوم همتا ،ژنهاي مشابهي وجود دارد كه محتواي اين ژنها
)يعني دستورات آنها( ميتواند يكسان يا متفاوت باشد.

كروموزوم مضاعف :هر يك از كروموزومهاي همتا در مرحلة سنتز ) (Sچرخة سلولي،
مضاعف ميشوند .يعني كروموزومهاي تك كروماتيدي تبديل به كروموزومهاي
دو كروماتيدي ميشوند.

نكتة مهم :هر كروموزوم مضاعف داراي دو كروماتيد خواهري بوده كه
اين دو كروماتيد كاملا از هر نظر )شكل و اندازه و محتواي ژنتيكي(
يكسان ميباشند.

صفت :در علم ژنشناسي ،ويژگيهاي ارثي جانداران را صفت مينامند.
نكتة  :١برخي از صفات توسط يك ژن كنترل ميشوند )صفات تك ژني( و برخي از صفات توسط چندژن كنترل ميشوند
)صفات چند ژني(.

نكتة  :٢برخي از صفات تا حدي تحت تاثير محيط و شرايط محيطي قرار دارند مثل اندازة قد كه با تغذيه و ورزشهاي
مناسب ،ميتوان آن را افزايش داد .اما برخي از صفات مثل گروه خوني ،پيوسته يا آزاد بودن لالة گوش و  ...در اثر محيط

تغيير نميكنند و همواره ثابت ميباشند.

شكلهاي يك صفت :به انواع مختلف يك صفت ،شكلهاي آن صفت ميگويند .مثلا رنگ چشم ممكن است به رنگ مشكي،

قهوه اي ،سبز يا آبي باشد .يا حالت مو ممكن است به شكل صاف ،موجدار يا فر ديده شود.

ژنشناسي :شاخه اي از زيستشناسي است كه به چگونگي وراثت صفات از نسلي به نسل ديگر ميپردازد.

الل )دگره( :به حالتهاي مختلف يك صفت )يا يك ژن( گفته ميشود كه هريك

بر روي مكان مشابه يك كروموزوم همولوگ قرار دارندو جايگاه مشخصي و يكساني
دارند.

نكته :اللهاي يك ژن را با حروف انگليسي نشان ميدهند و براي هر ژن از يك حرف
استفاده ميشود .مثلا رنگ چشم را با حرف  Gو رنگ پوست را با حرف  Rنشان ميدهند.
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الل بارز )غالب( :اللي است كه اثر خود را بروز ميكند و آن را با حرف بزرگ نشان ميدهند.
الل نهفته )مغلوب( :اللي است كه اثر خود را بروز نميكند و ممكن است در نسلهاي بعدي اثر خود را بروز دهد .اين الل
را با حرف كوچك نشان ميدهند.

* مثلا اگر فردي براي رنگ چشم خود داراي دو الل آبي و مشكي بوده و رنگ چشمهاي اين فرد مشكي باشد ،ميگوييم الل
مشكي بارز و الل آبي نهفته )مغلوب( است .بنابر اين الل مشكي را با حرف بزرگ ) (Gو الل آبي را با حرف كوچك ) (gنشان
ميدهيم.
** حالا مفهوم محتواي ژني يكسان يا متفاوت را بهتر متوجه ميشويد:
الف( محتواي ژنتيكي يكسان يعني اللهاي موجود بر روي كروموزومهاي همتا،
يكسان باشند:

 oيا هر دو الل بارز باشند AA 
 oيا هر دو الل نهفته باشند aa 
ب( محتواي ژنتيكي متفاوت يعني اللهاي موجود بر روي كروموزومهاي همتا
غير يكسان باشند :يعني يكي از اللها بارز و ديگري نهفته باشد Aa 
خالص )هوموزيگوس( :اگر اللهاي يك صفت ،يكسان باشند ) AAو  ،(aaيعني هر دو كروموزوم همتا ،داراي اللهاي يكسان
باشند ،آنگاه ميگوييم كه فرد از نظر آن صفت خالص است.

ناخالص )هتروزيگوس( :اگر اللهاي يك صفت ،غير يكسان باشند ) (Aaيعني يكي از كروموزومهاي همتا الل بارز ) (Aو
ديگري الل نهفته ) (aداشته باشند ،آنگاه ميگوييم كه فرد از نظر آن صفت ناخالص است.

نكتة  :١فرد ناخالص ،هر دو الل يك صفت را دارد ) Aو  (aاما فرد
خالص فقط يكي از اللها را دارد يعني يا الل  aرا دارد و يا الل .A

ژنوتيپ )ژننمود( :فرمول ژنتيكي يك صفت را ژننمود يا ژنوتيپ مينامند.
فنوتيپ )رخنمود( :حالت ظاهري يك صفت را فنوتيپ يا رخنمود مينامند.

بررسي حالتهاي يك صفت در افراد:

اگر در يك جمعيتي الل بارز ) (Aمربوط به رنگ موي مشكي و الل نهفته ) (aمربوط به رنگ موي قهوهاي باشد ،آنگاه:

الف( افراد خالص بارز ) (AAاين افراد حالت بارز صفت را نشان ميدهند ،افراد خالص بارز ،داراي رنگ موي مشكي

هستند) .ژنوتيپ بارز خالص AA :و فنوتيپ بارز خالص = رنگ موي مشكي ميباشد(

ب( افراد خالص نهفته ) :(aaاين افراد حالت نهفتة يك صفت را نشان ميدهند .يعني داراي موي قهوهاي هستند) .ژنوتيپ

افراد خالص نهفته =  aaو فنوتيپ آنها قهوهاي )نهفته( ميباشد(.
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ج( افراد ناخالص ) :(Aaدر اين افراد ،الل بارز بر الل نهفته پيروز شده ! و اثر خود را بروز ميكند .يعني اين افراد داراي
موي مشكي هستند )ژنوتيپ افراد(.

* نكته :افراد ناخالص از نظر ظاهري )فنوتيپ يا رخ نمود( شبيه افراد بارز خالص هستند اما از نظر فرمول ژنتيكي صفت
)ژنوتيپ يا ژننمود( ،با افراد بارز خالص تفاوت دارند.
تمرين :جدول زير مربوط به صفات گياه نخودفرنگي ميباشد .جاهاي خالي را در جدول زير پر نماييد.
افراد بارز خالص

افراد نهفتة خالص

صفت

 = Aارغواني

ژنوتيپ=.........................

ژنوتيپ=.........................

ژنوتيپ=.........................

 =aسفيد

فنوتيپ=.........................

فنوتيپ=.........................

فنوتيپ=.........................

رنگ دانه

............................... =B

ژنوتيپ= ........................

ژنوتيپ= .......................

ژنوتيپ= ........................

طول ساقه

 =Dبلند

 =dكوتاه

ژنوتيپ=........................
فنوتيپ=........................

ژنوتيپ=........................

ژنوتيپ=........................

شكل دانه

........................ =F

ژنوتيپ= ........................

ژنوتيپ= ........................

ژنوتيپ= ........................

........................ =f

فنوتيپ = صاف

فنوتيپ = چروكيده

فنوتيپ = ........................

رنگ گلبرگ

اللها

............................... =b

فنوتيپ=........................

فنوتيپ= سبز

فنوتيپ=........................

افراد ناخالص

فنوتيپ= زرد

فنوتيپ=........................

نكات مهم:
 -١در ژنهاي دو اللي ،در صورت برقراري رابطة بارزيت كامل )يعني يكي از اللها بارز و ديگري نهفته باشد( ٣ ،نوع ژنوتيپ
و دو نوع ژنوتيپ داريم.

 -٢ژنوتيپ افرادي كه فنوتيپ بارز را نشان ميدهند را نميتوان مشخص كرد .زيرا اين افراد يا بارز خالص هستند ) (AAو
يا ناخالصاند ) .(Aaاما افرادي كه فنوتيپ نهفته را نشان ميدهند صد در صد ژنوتيپ نهفته ) (aaدارند.
 -٣كلا وقتي ميگوييم افراد بارز ،دو حالت داريم :يا فرد داراي ژنوتيپ  AAاست و يا .Aa

 -٤وقتي ميگوييم افراد خالص نيز دو حالت داريم :يا فرد بارز خالص ) (AAاست و يا نهفتة خالص ).(aa

 -٥كروموزوم  Xبا كروموزوم  Yهمتا نميباشند .در نتيجه در مردان ) (XYاللهايي كه بر روي كروموزوم  Xقرار دارند،
هيچ همتايي بر روي كروموزوم  Yندارند .پس در مردان ،صفتي كه بر روي كروموزوم  Xداراي الل ميباشد ،حالت

ناخالص ندارند .اما در زنان ) (XXكه دو كروموزوم  Xدارند .اين دو همتا محسوب شده و هر اللي كه بر روي يكي از
كروموزومهاي  Xباشد ،داراي همتايي بر روي كروموزوم  Xديگر دارد.

 -٦تفاوت ژن با الل :هر ژن داراي دو الل ميباشد كه هر كدام از اين اللها بر روي يكي از كروموزومهاي همتا قرار دارند.

تبصره :برخي ژنها نظير گروه خوني بيش از يك الل دارند ،اما هر فردي حداكثر ميتواند دو تا الل را از بين چندين الل
داشته باشد.
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انواع روابط بين اللها
 -١بارز و نهفتگي ) بارزيت كامل( :در اين حالت الل بارز ) (Aبر الل نهفته ) (aغلبه كرده و سه نوع ژنوتيپ و دو نوع
فنوتيپ در جمعيت داريم.
•

انواع ژنوتيپ:

•

انواع فنوتيپ:

AA

aa

Aa

مغلوب

غالب

 -٢همتواني :در اين حالت ،در افراد ناخالص يا هتروزيگوس ،اثر هر دو الل همزمان با هم ظاهر مي شود .در اين حالت سه
ژنوتيپ و سه فنوتيپ در جامعه داريم.
مثال :رنگ موي اسب
ژنوتيپ

AA

فنوتيپ

اسب مو قرمز

A
اسب با موهاي قرمز و

اسب

 -٣بارزيت ناقص :در اين حالت ،فردي كه ناخالص است ،فنوتيپ حد واسط را نشان مي دهد .در اين حالت  ٣ژنوتيپ و سه
فنوتيپ در جمعيت داريم.

مثال :براي صفت رنگ گل ميموني دو الل داريم :رنگ قرمز كه با حرف  Rنمايش داده ميشود و رنگ سفيد كه با حرف W

نمايش داده ميشود .انواع ژنوتيپ و فنوتيپ عبارتند از:
ژنوتيپ

RR

WW

RW

فنوتيپ

گل قرمز

گل سفيد

گل صورتي

نكتة مهم تفاوت بين همتواني و بارزيت ناقص :در همتواني هر دو فنوتيپ با هم در افراد ناخالص ظاهر ميشوند ،اما
در بارزيت ناقص ،فنوتيپها به صورت ناقص در افراد ناخالص ظاهر ميشوند )افراد ناخالص فنوتيپ حدواسط را دارند(.
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بررسي گروههاي خوني )مثالي از ژنهاي چند اللي(
 گروه خوني داراي  ٣الل  Aو  Bو  Oميباشد كه هر فرد حداكثر دو تا از اين اللها را داراست.
 بين الل  Aو  Oبارزيت كامل وجود دارد .يعني افراد داراي ژنوتيپ  ،AOگروه خوني)فنوتيپ(  Aدارند.
 بين الل  Bو  Oنيز بارزيت كامل وجود دارد .يعني افراد داراي ژنوتيپ  ،BOگروه خوني)فنوتيپ(  Bدارند.
 بين اللهاي  Aو  Bرابطة همتواني برقرار است و افراد داراي ژنوتيپ  ،ABداراي گروه خوني )فنوتيپ(  ABميباشند.
 علت بروز گروههاي خوني ،كربوهيدراتي است كه بر روي غشاي گلبولهاي قرمز وجود دارد .افراد داراي گروه خوني  Aداراي
كربوهيدرات  Aو افراد داراي گروه خوني  Bداراي كربوهيدرات  Bهستند .افرادي كه گروه خوني  ABدارند ،هر دو
كربوهيدرات  Aو  Bرا دارند و افراد داراي گروه خوني  ،Oهيچ كدام از كربوهيدراتهاي  Aو Bرا ندارند.
 كربوهيدراتهاي روي غشاي گلبولهاي قرمز ،توسط يك آنزيم خاص ساخته ميشود .افرادي كه گروه خوني  Aرا دارند ،آنزيم
سازندة كربوهيدرات  Aو افرادي كه گروه خوني  Bدارند ،آنزيم سازندة گروه خوني  Bرا دارند .افراد  ABهر دو آنزيم را
دارند و افراد  ،Oهيچ آنزيمي ندارند.
 جايگاه ژنهاي گروههاي خوني در كروموزوم )فامتن( شمارة  ٩است.
 گروههاي خوني داراي  ٣الل ٦ ،نوع ژنوتيپ و  ٤نوع فنوتيپ ميباشند.

بررسي گروههاي خوني
فنوتيپ )گروه خوني(

A

B

AB

O

ژنوتيپ

 AAيا AO

 BBيا BO

AB

OO

شكل گويچة قرمز

هيچكدام

كربوهيدرات روي
گويچة قرمز

گروه خوني :RH
 گروه خوني  Rhبر اساس بودن يا نبودن پروتئيني است كه در غشاي
گويچههاي قرمز جاي دارد و پروتئين  Dناميده ميشود .اگر اين پروتئين
وجود داشته باشد ،گروه خوني Rhمثبت است و اگر وجود نداشته باشد

گروه خوني  Rhمنفي خواهد شد.


بود و نبود پروتئين  Dبه نوعي ژن بستگي دارد .دو الل در ارتباط با اين پروتئين ،در ميان مردم ديده ميشود .اللي كه
ميتواند پروتئين  Dرا بسازد و اللي كه نميتواند پروتئين  Dرا بسازد .اين دو الل را به ترتيب  Dو  dميناميم.

٦

عنوان :انتقال اطلاعات در نسلها


تهيه و تنظيم :دكتر سروش صفا

@zistnovin

 Dو  dجاي مشخصي در فامتن دارند .هر دو ،جاي يكساني از فامتن شماره  ١را به خود اختصاص دادهاند .توجه داشته
باشيد كه هر فامتن شماره  ١در اين جايگاه ژن  Dيا  dرا دارد و نه هر دو را .به اين جايگاه از فامتن شماره  ،١جايگاه
ژنهاي  Rhميگويند.



چون ياختههاي پيكري هر فرد ،دو كروموزوم شمارة  ١دارد )يكي از پدر و ديگري از مادر( ،پس
هر فرد دو الل براي اين صفت دارد.



بين الل  Dو  dرابطة بارز و نهفتگي )بارزيت كامل( وجود دارد و بنابراين ٣ ،نوع ژنوتيپ و  ٢نوع
فنوتيپ در جامعه براي اين صفت داريم.
ژنوتيپ

DD

Dd

dd

فنوتيپ

 Rhمثبت

 Rhمثبت

 Rhمنفي

نكته :در بررسي همزمان گروههاي خوني چهارگانه و گروهخوني  ،Rhمجموعا  ١٨ژنوتيپ و  ٨فنوتيپ داريم.
A+
AADD
AADd
AODD
AODd

ژنوتيپهاي گروههاي خوني

ژنوتيپهاي گروههاي خوني

ژنوتيپهاي گروههاي خوني

ژنوتيپهاي گروههاي خوني

BBDD
BBDd
BODD
BODd

ABDD
ABDD

OODD
OODd

ژنوتيپهاي گروههاي خوني

ژنوتيپهاي گروههاي خوني

ژنوتيپهاي گروههاي خوني

ژنوتيپهاي گروههاي خوني

AAAdd
AOdd

AB+

B+

ABABrr

BBBdd
BOdd

O+

OOOdd

تمرين:
 -١در بين فرزندان يك خانواده ٤ ،نوع گروه خوني يافت ميشود .با توجه به اين موضوع ،نوع گروه خوني والدين را
مشخص نماييد.
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 -٢گروه خوني هر فرد بستگي به آنتيژني دارد كه در سطح غشاي  .........................قرار دارد.
 (١پلاكتها

RH (٣

 (٢گلبولهاي سفيد

 -٣در غشاي گلبول قرمز فردي با گروه خوني  ،A+كداميك وجود ندارد؟
 (١آنتيژن رزوس

 (٣آنتيژنA

(٢پادتن ضد B

 -٤در غشاي گلبول قرمز كداميك آنتيژن بيشتري وجود دارد؟
A+ (١

B+ (٢

O+ ( ٤

AB+ (٣

٨

 (٤گلبولهاي قرمز

 (٤انيدراز كربنيك
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صفت مستقل از جنس :صفاتي هستند كه ژن مربوط آنها بر روي كروموزومهاي غير جنسي قرار دارد.
انواع صفات

صفت وابسته به جنس :صفاتي هستند كه ژن مربوط آنها بر روي يكي از كروموزومهاي جنسي قرار دارد.

وراثت صفات مستقل از جنس
* هر صفت داراي دو الل ميباشد كه هر كدام بر روي يكي از كروموزومهاي همتا )هومولوگ قرار دارد( .در طي گامت-
زايي و هنگام تقسيم ميوز )آنافاز  (١كه كروموزومهاي هومولوگ از يكديگر جدا شده و هر كدام وارد يك ياخته ميشوند،

اللهاي مربوط به هر صفت نيز از يكديگر جدا شده و هر كدام وارد يكي از دو ياختة حاصل از ميوز  ١ميشوند.
a

a a
a
a

a

A A

A A

A

ميوز ١

جدا شدن كروموزومهاي همتا

A

ميوز ٢

جدا شدن كروماتيدهاي خواهري

* پس جدا شدن اللها در ميوز  ١انجام ميشود.

 بيماريهاي مستقل از جنس )اتوزومي( مغلوب در مردان و زنان دو نوع فنوتيپ و سه نوع ژنوتيپ دارند.
AA

سالم

Aa

ناقل

aa

بيمار
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انواع مسائل ژنتيك و روشهاي حل آنها) :جواب مسائل و نكات مربوطه را در كانال  @zistnovinببينيد(
 .١انواع گامت :در برخي مسائل ،از شما انواع گامت توليدي توسط يك فرد را ميخواهند .توجه كنيد كه انواع گامت يعني
فردي با يك ژنوتيپ مشخص ،چه نوع گامتهايي ميتواند توليد نمايد.

نكته :اگر تعداد گامت را بخواهند ،در مردان ميليونها گامت و در زنان در هر چرخه تنها يك گامت توليد ميشود!
مثال  :١يك زن با گروه خوني  Rhناخالص با مردي خالص و نهفته ،هر كدام چند نوع گامت توليد ميكنند.

نكته :انواع گامت براي هر ژنوتيپ برابر است با  ٢nكه  nبرابر است با تعداد صفات ناخالص )هتروزيگوس(.
مثال  :٢فردي با ژنوتيپ  AaBBDdGgمفروض است .اين فرد حداكثر چند نوع گامت ميتواند توليد كند؟

نكته :ژنوتيپ )ژننمود( فرزندان به اين بستگي دارد كه كدام گامتها )كامهها( با يكديگر لقاح پيدا كنند.
 .٢مربع پانت :جدولي است كه براي بدست آوردن نسبت ژنوتيپ و فنوتيپ آميزشهاي دلخواه ميتوان از آن استفاده
كرد) .كاشف آن آقاي رجينالد پانت بود(.

روش كار :فرض ميكنيم ميخواهيم نسبتهاي ژنوتيپي و فنوتيپي آميزش مقابل را بدست آوريم:

Aa ×aa

 .١بدين منظور ابتدا گامتهاي هر دو والد را با نسبتهاي آنها تعيين مينماييم:

 .٢آنگاه يك مربع رسم ميكنيم )چون هر كدام  ٢گامت دارند ،مربع بايد  ٢ × ٢باشد(.
 .٣پس از رسم مربع ،گامتهاي يك والد را در يك ضلع آن و گامتهاي والد ديگر را در كنار ضلع ديگر قرار ميدهيم و

سپس در يكديگر ضرب مينماييم و حاصل را در خانههاي داخل مربع مينويسيم.
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 .٤سپس نسبتهاي داخل مربع را با يكديگر جمع ميكنيم تا ژنوتيپهاي فرزندان بدست

2 ( Aa) + 2 ( aa) = Aa + aa
 .٥اكنون بر اساس ژنوتيپها ،فنوتيپها را تعيين مينماييم:

تمرين :در هر يك از تمرينهاي زير ،نسبت-هاي ژنوتيپي و فنوتيپي فرزندان را با رسم مربع پانت تعيين نماييد.
: Aa × Aa -١

: AA × Aa -٢

: AA × aa -٣

*** براي تست زني و حل سريع مسائل ،حتما نسبتهاي آميزشهاي تك صفتي اصلي ،حفظ شود:
= AA × Aa

 100% Aaيا AA × aa = Aa

aa × Aa = Aa + aa

Aa × Aa = AA + Aa + aa

AA + Aa

١١

عنوان :انتقال اطلاعات در نسلها

@zistnovin

تهيه و تنظيم :دكتر سروش صفا

 .٣تعيين فنوتيپ و ژنوتيپ در آميزشهاي چند صفتي:
آميزشهاي چند صفتي ،براي بررسي همزمان چندين صفت به كار ميروند و در آنها ،هر صفت را با يك حرف انگليسي

نشان ميدهند.

مثال :انواع ژنوتيپ و فنوتيپ آميزش مقابل را بدست آوريد:

AaBbDD × aaBbDd

براي حل اين مسائل به روش تستي و سريع  ٢راه حل داريم:
راه اول:

راه دوم:

تمرين :در هر يك از آميزشهاي زير ،انواع ژنوتيپها و فنوتيپهاي فرزندان را مشخص نماييد.
: AabbDdGG × AABbDdGg -١

: AaBBddhh × AaBbDDHh -٢
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 .٤محاسبة ژنوتيپ از روي فنوتيپ:
براي حل اين مسائل بايد ابتدا ژنوتيپ والدين را از روي فنوتيپ آنها تشخيص داده و سپس نسبتهاي ژنوتيپي و فنوتيپي
زادهها را تعيين نماييم.

مثال  :١از پدر و مادري  A+و هتروزيگوس در بين فرزندان چند نوع ژنوتيپ و چند نوع فنوتيپ وجود دارد؟

مثال  :٢از ازدواج مردي با گروه خوني – Oو زني با گروه خوني  ،AB+چه نوع ژنوتيپها و فنوتيپهايي در بين فرزندان
قابل پيشبيني است؟

 .٥ژنوتيپ و فنوتيپهاي خاص براي فرزندان:

مثال :١در آميزش  ، aaBbDd × AaBbDdچه نسبتي از فرزندان ژنوتيپ  AaBBddرا خواهند داشت؟

مثال  :٢از پدر و مادري سالم و ناقل صفت فنيل كتونوري ،احتمال تولد ...................
 -١دختري با فنيل كتونوري چقدر است؟

 -٢پسري سالم چقدر است؟

 -٣فرزندي با حداقل يك ژن بيماري چقدر است؟
١٣

عنوان :انتقال اطلاعات در نسلها

@zistnovin

تهيه و تنظيم :دكتر سروش صفا

 -٤فرزند بعدي همواره سالم باشد چقدر است؟

 -٥دختري سالم چقدر است؟

 -٦دختري بيمار چقدر است؟

مثال  :٣مردي  A+و مبتلا به بيماري فنيل كتونوري با زني سالم و داراي گروه خوني  B+ازدواج ميكند .فرزند اول آنها
پسري مبتلا به فنيل كتونوري با گروه خوني  O-ميشود.
الف( ژنوتيپ پدر و مادر را تعيين كنيد.

ب( چقدر احتمال دارد كه فرزند بعدي آنها دختري سالم و داراي گروه خوني  AB+باشد؟

ج( چقدر احتمال دارد كه اين زوج فرزند پسري با گروه خوني  O+و مبتلا به فنيلكتونوري به دنيا بياورند؟

د( چه نسبتي از فرزندان سالم اين زوج ،ناقل هستند؟

تست :در بيماريهاي اتوزومي نهفته ،هرگاه از پدر و مادري سالم ،فرزندي بيمار متولد شود ،با اطمينان ميتوانيم بگوييم
كه....

 (١پدر و مادر هر دو ناقل هستند

 (٢فقط يكي ناقل است

 (٣پدربزرگ مادري بيمار است

 (٤فرزند بعدي هم قطعا بيمار خواهد بود

١٤
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مثال  -٤در آميزش رو به رو به سوالات زير پاسخ دهيد:

P = AA × Aa

الف( چه نسبتي از فرزندان ناخالصاند؟

ب( چه نسبتي از فرزندان بارزند؟

ج( چه نسبتي از فرزندان اين خانواده دختر هتروزيگوتاند؟

د( چقدر احتمال دارد از سه فرزند اين خانواده ،يكي خالص باشد؟

ه( چقدر احتمال دارد از سه فرزند اين خانواده حداقل يكي خالص باشد؟

مثال  :٥در آميزش روبهرو به سوالات زير پاسخ دهيد:

P = Aa × Aa

الف( چقدر احتمال دارد از چهار فرزند اين خانواده ،حداقل يكي ناخالص باشد؟

ب( احتمال تولد پسري با فنوتيپ بارز؟

ج( چقدر احتمال دارد پسر اين خانواده فنوتيپ نهفته داشته باشد؟

د( احتمال هموزيگوت بودن يك فرزند بارز؟

١٥
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مثال  :٦در آميزش روبرو به سوالات زير پاسخ دهيد:

AaBbDd × aabbDD

الف( چه نسبتي از افراد در هر سه صفت ناخالصاند؟

ب( چه نسبتي از افراد در هر سه صفت هموزيگوت بارز هستند؟

ج( احتمال وقوع فنوتيپ  AbDچقدر است؟

د( چه نسبتي از افراد بارز ،ناخالصاند؟

ه( چه نسبتي از خالصها ،بارز هستند؟

١٦
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 -٦محاسبة انواع ژنوتيپ و فنوتيپ
الف( در صفات دو اللي :انواع ژنوتيپ و فنوتيپ را در آميزش مقابل مشخص نماييد.

AABbdd × AaBbDD

ب( انواع فنوتيپ و ژنوتيپ در صفات چند اللي:
 .aبدون رابطة بارز و نهفتگي صفتي داراي سه الل  A١و  A٢و  A٣در جامعه ميباشد كه رابطة بارز و نهفتگي بين اللها
وجود ندارد .انواع ژنوتيپ و فنوتيپ ممكن را بدست آوريد.

 .bهمراه با رابطة بارز و نهفتگي صفتي داراي  ٤الل  A٣ ، A٢ ، A١و  A٤در جامعه ميباشد .اگر الل  A١بر سه الل
ديگر بارزيت داشته باشد و الل  A٣نيز بر الل  A٤بارزيت داشته باشد ،انواع ژنوتيپ و فنوتيپ ممكن را بدست آوريد.

ج( انواع فنوتيپ و ژنوتيپ در صفات چند ژني )چند جايگاهي(:
صفتي  ٢ژني داريم كه ژن اول داراي  ٣الل  A٣ ، A٢ ، A١بوده كه الل  A١بر ساير اللها بارزيت دارد و ژن دوم داراي ٤

الل  B٣ ، B٢ ، B١و  B٤ميباشد كه هيچ رابطة بارز و نهفتگي بين آنها وجود ندارد .اين صفت در مجموع داراي چند نوع
ژنوتيپ و فنوتيپ در جامعه ميباشد؟

١٧
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وراثت صفات وابسته به : X
 اگر اللهاي يك ژن روي كروموزومهاي جنسي  Xقرار داشته باشد ،آن صفت وابسته به كروموزوم جنسي  Xاست.
 بنابر اين شيوع اين بيماري در مردان بيشتر از زنان است .زيرا اللهاي اين بيماريها بر روي كروموزوم Yمردان
پوشاننده ندارند.
بيماريهاي وابسته به جنس نهفته )مغلوب( :الل بيماريزا در اين بيماريها ،الل نهفته يا مغلوب ميباشد .مثل بيماري
هموفيلي.
بيماري هموفيلي :خون اين افراد در موقع لزوم منعقد نميشود .كه علت آن فقدان عامل انعقادي  (VIII) ٨ميباشد.
بنابراين چنين افرادي در خطر خونريزي بيش از حد قرار دارند .الل مغلوب اين بيماري بر روي كروموزوم جنسي  Xاست
)بيماري وابسته به جنس نهفته يا مغلوب( .كروزوم  Yاللي براي اين صفت ندارد.
 الل بيماريزا در اين بيماري را با حرف  hو الل سالم را با حرف  Hنشان ميدهند.
ژنوتيپها و فنوتيپهاي مردان

ژنوتيپها و فنوتيپهاي زنان

 ← XHYسالم

 ← XHXHسالم

 ← XhYبيمار

 ← XHXhسالم )ناقل(
 ← XHXhبيمار

نكتة  :١در صفات وابسته به  Xتعداد انواع ژنوتيپ در مردان و زنان به هم برابر نيست .مثلا در بيماري هموفيلي مردان دو
نوع فنوتيپ و دو نوع ژنوتيپ دارند .ولي زنان دو نوع فنوتيپ و سه نوع ژنوتيپ دارند .پس در مجموع  ٥نوع ژنوتيپ و ٤
نوع فنوتيپ در جامعه داريم.

نكتة  :٢در بيماريهاي وابسته به  ،Xمرد ناقل نداريم و مردها يا بيمارند و يا سالم هستند.

نكتة  :٣اگر از يك مادر بيمار و پدر سالم ،فقط پسرها بيمار شوند  الگوي بيماري وابسته به جنس نهفته )مغلوب( است.

مثال  :١چند درصد اسپرمهاي مردي مبتلا به هموفيلي ،داراي الل بيماري ميباشند؟
الف( % ٢٥

ب( % ٣٣

د( % ٧٥

ج( % ٥٠

مثال  :٢از پدر و مادري سالم ،فرزندي مبتلا به هموفيلي متولد شده است ،ژنوتيپ والدين و فرزند را مشخص نماييد.

١٨
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مثال  :٣از پدري و مادري سالم ،فرزند اول مبتلا به هموفيلي و فنيل كتونوري ميباشد .مطلوب است محاسبه احتمالات زير:
الف( احتمال اينكه فرزند بعدي پسري مبتلا به هر دو بيماري باشد؟

ب( احتمال تولد دختري كه فقط يكي از بيماريها را داشته باشد؟

ج( چه نسبتي از فرزندان آنها الل هر دو بيماري را ندارند؟

صفات پيوسته و گسسته
صفات پيوسته :صفاتي هستند كه داراي مقادير مختلفي در جامعه ميباشند )به اين معني كه هر عددي بين يك حداقل و يك
حداكثر ،ممكن است باشد( .مثل قد ،وزن و .....

صفات گسسته :صفاتي كه تنها چند حالت بيشتر ندارند ،را گسسته مينامند .مثل گروه خوني  Rhكه دو حالت مثبت و
منفي بيشتر ندارد.
صفات تكجايگاهي و چندجايگاهي
صفات تكجايگاهي:
صفاتي هستند كه يك جايگاه ژن در كروموزوم ) فامتن( دارند .براي مثال ،الل )دگره( صفت گروههاي خوني  ABOيك

جايگاه مشخص از فامتن  ٩را به خود اختصاص دادهاند.

* صفات تكجايگاهي غير وابسته به كروموزوم  Xدر افراد ديپلوئيد تنها داراي دو الل هستند كه هر كدام بر روي يكي از
كروموزومهاي همتا قرار دارد.

* صفات تكجايگاهي وابسته به  Xدر زنان داراي  ٢الل و در مردان فقط داراي يك الل ميباشند  زيرا كروموزوم  Yهيچ
جايگاهي براي صفاتي كه روي كروموزوم  Xهستند ،ندارد.

انواع صفات تكجايگاهي:

الف( تك جايگاهي دو اللي :مثل گروه خوني  Rhكه دو الل در جامعه بيشتر ندارد .الل  Aو الل .a

ب( تك جايگاهي چند اللي :مثل گروههاي خوني  ABOكه سه الل  Aو  Bو  Oرا در جامعه دارد كه البته در هر فرد فقط
دوتا از اين اللها ميتواند وجود داشته باشد.

نكته :كلا در صفات تك جايگاهي غيرجنسي )چه دو اللي و چه چند اللي( ،هر فرد ديپلوئيد فقط دو الل ميتواند داشته باشد.
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صفات چندجايگاهي:
* صفاتي هستند كه در بروز آنها بيش از يك جايگاه ژن شركت دارد .يعني اين صفات بيش از  ٢الل در هر فرد دارند .مثال:
رنگ نوعي ذرت مثالي از صفات چندجايگاهي است .رنگ اين ذرت طيفي از سفيد تا قرمز است.

* صفت رنگ در اين نوع ذرت صفتي با سه جايگاه ژني است كه هر كدام دو دگره دارند .براي نشان دادن ژنها در اين سه
جايگاه ،از حروف بزرگ و كوچك B ، Aو  Cاستفاده ميكنيم.
* برحسب نوع تركيب دگرهها ،رنگهاي مختلفي ايجاد ميشود .دگرههاي بارز ،رنگ قرمز و دگرههاي نهفته رنگ سفيد را
بهوجود ميآورند .بنابراين فنوتيپهاي دو آستانه طيف ،يعني قرمز و سفيد به ترتيب ژنوتيپهاي )ژننمودهاي(

 AABBCCو  aabbccرا دارند.

* در فنوتيپهاي )رخنمودهاي( ناخالص ،هرچه تعداد اللهاي بارز بيشتر باشد ،مقدار رنگ قرمز بيشتر است.

* صفات چندجايگاهي فنوتيپهاي پيوستهاي دارند .يعني افراد جمعيت اين ذرت ،در مجموع طيف پيوستهاي بين سفيد و
قرمز را به نمايش ميگذارند .به همين علت ،نمودار توزيع فراواني اين فنوتيپها شبيه زنگوله است.

* فنوتيپ صفات تكجايگاهي ،غيرپيوسته است .مثلا رنگ گل ميموني يا سفيد ،يا قرمز يا صورتي )بدون طيف( است.

نكتة شكل :هرچه تعداد اللهاي بارز در يك ژنوتيپ بيشتر باشد ،رنگ دانههاي ذرت )فنوتيپ( بيشتر به سمت قرمز متمايل
ميشود و هرچه تعداد اللهاي نهفته در يك ژنوتيپ بيشتر باشد ،رنگ دانههاي ذرت )فنوتيپ( به سمت سفيد ميرود .مثلا

رنگ دانههاي ذرت داراي ژنوتيپ  AaBbccنسبت به ذرت داراي ژنوتيپ  Aabbccقرمزتر است .زيرا ذرت اولي داراي دو

الل بارز است اما ذرت دومي تنها يك الل بارز دارد و در نتيجه ،سفيدتر است.
اثر محيط

* گاهي براي بروز يك فنوتيپ )رخنمود( تنها وجود ژن كافي نيست .براي مثال در گياهان ،ساخته شدن سبزينه علاوه بر ژن،
به نور هم نياز دارد.

* محيط انسان ،شامل عوامل متعددي است .تغذيه و ورزش عواملي محيطياند كه ميتوانند بر ظهور فنوتيپ )رخنمود(
اثر بگذارند )پاسخ به محيط( .بهعنوان مثال ،قد انسان به تغذيه و ورزش هم بستگي دارد .بنابراين نميتوان تنها از روي ژنها،
علت اندازه قد يك نفر را توضيح داد.

٢٠
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مهار بيماريهاي ژنتيك
* گرچه نميتوان بيماريهاي ژنتيك را در حال حاضر درمان كرد )مگر در موارد معدود( اما گاهي ميتوان با تغيير عوامل
محيطي ،بروز اثر ژنها را مهار كرد.

بيماري فنيل كتونوري )(PKU
 oعلت بيماري :آنزيمي كه آمينواسيد فنيلآلانين را ميتواند تجزيه كند وجود ندارد )ژن اين آنزيم نقص دارد و در نتيجه اين
آنزيم ساخته نميشود(.
 oپيامدهاي بيماري :تجمع فنيلآلانين در بدن به ايجاد تركيبات خطرناك منجر ميشود  در اين بيماري ،مغز آسيب ميبيند.

نكته :اين تركيبات خطرناك وارد خون ميشوند و با آزمايش خون قابل تشخيصاند.
 oروش جلوگيري از اثرات اين بيماري در افراد بيمار :تغذيه نكردن از خوراكيهايي كه فنيلآلانين دارند.

نكته :فنيل كتونوري يك بيماري ژنتيكي غيروابسته به كروموزومهاي جنسي و نهفته است و وقتي نوزاد متولد ميشود ،علائم
آشكاري ندارد .در عين حال ،تغذيه نوزاد مبتلا به فنيل كتونوري با شير مادر )كه حاوي فنيلآلانين است( به آسيب ياختههاي

مغزي او ميانجامد .به همين علت ،نوزادان را در بدو تولد از نظر ابتلاي احتمالي به اين بيماري ،با انجام آزمايش خون

بررسي ميكنند .در صورت ابتلا ،نوزاد با شيرخشكهايي كه فاقد فنيلآلانين است تغذيه ميشود و در رژيم غذايي او براي
آينده ،از رژيمهاي بدون )يا كم( فنيلآلانين استفاده ميشود.

٢١
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پايداري اطلاعات در سامانههاي زنده ،يكي از ويژگيهاي ماده وراثتي است اما در عين حال ،مادة وراثتي بهطور محدود
تغييرپذير است.

پيامدهاي تغيير در مادة ژنتيك:
تغيير در مادة ژنتيك  ايجاد گوناگوني  افزايش توان بقاي جمعيتها در شرايط متغيير محيطي  فراهم ساختن زمينة
تغيير گونهها

 تغييرپذيري ماده وراثتي پيامدهاي مختلفي دارد .تغيير ،ممكن است »مفيد«» ،مضر« يا »خنثي« باشد.
نكات كمخوني داسي شكل:
 يك بيماري اتوزومي )غيروابسته به جنس( نهفته است .يعني افراد بارز ) (CCو ناخالص ) (Ccسالم بوده و افراد نهفته
) (ccبيمار هستند.



الل سالم )  (Cهموگلوبين سالم ميسازد.

الل نهفته ) (cهموگلوبين تغيير شكل يافته )ناقص( ميسازد.



علت بيماري :تغيير شكل در مولكولهاي هموگلوبين) .هموگلوبين سالم و تغيير شكل يافته ،فقط در يك



علت تغيير شكل گلبول قرمز :وجود هموگلوبين ناقص در داخل گلبول قرمز.

آمينواسيد با يكديگر تفاوت دارند(.

* مقايسه ژنهاي هموگلوبين در بيماران و افراد سالم نشان ميدهد كه در رمز مربوط به اين آمينواسيد ،نوكلئوتيد  Aبه
جاي Tقرار گرفته است.

نكتة شكل:
تغيير در دومين نوكلئوتيد رمز مربوط به آمينواسيد گلوتامين

) (CTT  CATموجب تغيير در رمزه شده )GUT

 (GAA و

رمزة گلوتامين تبديل به رمزة والين ميشود .در نتيجه بجاي آمينواسيد
گلوتامين ،آمينواسيد والين در مولكول هموگلوبين قرار ميگيرد .اين تغيير
آمينواسيد منجر به تغيير شكل مولكول هموگلوبين و در نتيجه تغيير شكل
گلبول قرمز ميشود.
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جهش
تعريف جهش :تغيير دائمي )پايدار( در نوكلئوتيدهاي ماده وراثتي ) (DNAرا جهش مينامند.

انواع جهش:

الف -جهشهاي كوچك )ژني( :اين جهشها يك يا چند نوكلئوتيد را در برميگيرند.
انواع جهشهاي كوچك

 -١جهش جانشيني :در اين نوع جهش ،يك نوكلئوتيد ،جانشين نوكلئوتيد ديگري ميشود.
مثال :كمخوني داسي شكل.

نكتة  :١به علت وجود رابطه مكملي بين بازها ،تغيير در يك نوكلئوتيد از يك رشتة دنا ،نوكلئوتيد مقابل آن را در رشته ديگر
تغيير ميدهد به همين علت ،جانشيني در يك نوكلئوتيد به جانشيني در يك جفت نوكلئوتيد منجر ميشود.

نكتة  :٢جهش جانشيني هميشه باعث تغيير در توالي آمينواسيدها نميشود  گاهي جهش ،رمز يك آمينواسيد را به رمز
ديگري براي همان آمينواسيد تبديل ميكند؛ و يا جهش در مناطقي خارج از ژن )تواليهاي تنظيمي مثل راهانداز و تواليهاي

بينژني( رخ دهد ،اين نوع جهش تأثيري بر پروتئين نخواهد گذاشت .چنين جهشي را جهش خاموش مينامند.

مثال براي جهش خاموش TTA :رمز مربوط به آمينواسيدي به نام آسپاراژين است .اگر بجاي نوكلئوتيد  ،Aنوكلئوتيد G
قرار گيرد ،آنگاه رمز  TTAتبديل به رمز  TTGميشود كه اتفاقا اين رمز هم مربوط به آسپاراژين ميباشد .پس تغييري

در پروتئين ساخته شده بوجود نخواهد آمد.

نكتة  :٣جهش در تواليهاي تنظيمي )راهانداز و افزاينده( ميتواند مقدار رونويسي و ترجمه را تحت تاثير قرار دهد.

نكتة  :٤اين امكان وجود دارد كه جهش جانشيني رمز يك آمينواسيد را به رمز پايان ترجمه تبديل كند كه در اين صورت
پليپپتيد حاصل از آن ،كوتاه خواهد شد و به اين نوع جهش ،جهش بيمعنا گويند.

 -٢جهشهاي اضافه و حذف :انواع ديگر جهشهاي كوچكاند .در اين جهشها به ترتيب يك يا چند نوكلئوتيد اضافه يا
حذف ميشوند.

٢

عنوان :تغيير در اطلاعات وراثتي

@zistnovin

تهيه و تنظيم :دكتر سروش صفا

نكته :ميدانيم كه رمز دنا بهصورت دستههاي سهتايي از نوكلئوتيدها خوانده ميشود .اگر نوكلئوتيدي اضافه يا حذف شود
ممكن است پيامد وخيمي داشته باشد.
جمله »اين سيب سرخ است« را كه با كلمات سه حرفي نوشته شده است ،بهصورت زير در نظر بگيريد:
ا ي ن /س ي ب /س ر خ /ا س ت

اگر يك حرف به جايي درون اين جمله اضافه شود چگونه خوانده ميشود؟ قرار است اين جمله را همچنان بهصورت كلمات
سه حرفي بخوانيم:

ا ي ن /ر س ي /ب س ر /خ ا س /ت

ميبينيم كه جمله معناي خود را از دست ميدهد.

جهش تغيير چهارچوب :نوعي جهش كوچك است كه در آن به علت اضافه يا حذف شدن يك نوكلئوتيد ،چهارچوب خواندن
رمزهاي  ٣نوكلئوتيدي تغيير كند.

نكتة مهم :در جهشهاي جانشيني ،تعداد نوكلئوتيدهاي  DNAتغييري نميكند ،اما در جهشهاي حذف و اضافه به ترتيب
تعداد نوكلئوتيدهاي  DNAكم و زياد ميشود.
»بررسي انواع جهشهاي كوچك«
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جمع بندي جهشهاي كوچك )شكل صفحة قبل(
انواع جهشهاي حذف و اضافه

 (١تغيير چهارچوب :بدليل اضافه يا حذف شدن يك نوكلئوتيد
 (٢اضافه يا حذف شدن يك رمز ) ٣نوكلئوتيد(

انواع جهشهاي جانشيني

 (١خاموش :تبديل يك رمز به رمزي ديگر در حاليكه هر دو رمز مربوط به يك
آمينواسيد ميباشند.
 (٢دگرهاي :رمز يك آمينواسيد به رمز آمينواسيد ديگري تبديل ميشود.
 (٣بيمعنا :رمز آمينواسيد تبديل به رمز پايان ميشود  پروتئينسازي متوقف مي-
شود.

ب -جهش هاي بزرگ )ناهنجاريهاي كروموزومي يا فامتني(:

جهش ممكن است در مقياس وسيعتري رخ دهد تا جاييكه به ناهنجاريهاي فامتني منجر شود .زيستشناسان با مشاهده

كاريوتيپ ميتوانند از وجود چنين ناهنجاريهايي آگاه شوند.
انواع ناهنجاريهاي كروموزومي:

 -١ناهنجاريهاي عددي در كروموزومها :اين تغيير بدليل با هم ماندن كروموزومها در تقسيم ميوز بوجود ميآيد .مثال:
مبتلايان به بيماري سندرم داون ،يك كروموزوم  ٢١اضافي دارند ) ٤٧كروموزوم دارند(.

 -٢ناهنجاريهاي ساختاري در كروموزومها:

 (aحذف :ممكن است قسمتي از كروموزوم از دست برود كه به آن حذف ميگويند .

نكتة  :١جهشهاي كروموزومي حذفي غالبا باعث مرگ ميشوند ) %١٠٠نيست(.
نكتة  :٢جهشهاي حذف موجب كاهش طول كروموزوم ميشوند.

 (bجابهجايي :نوع ديگري از ناهنجاري كروموزومي است كه در آن قسمتي از يك كروموزوم به كروموزوم غيرهمتا يا
حتي بخش ديگري از همان كروموزومي منتقل ميشود.

نكته :جهش جابجايي موجب كاهش طول كروموزوم مبداء و افزايش طول كروموزوم مقصد ميشود.
 (cمضاعف شدگي :اگر قسمتي از يك كروموزوم به كروموزوم همتا جابهجا شود ،آنگاه در كروموزوم همتا ،از آن
قسمت دو نسخه ديده ميشود .به اين جهش ،مضاعفشدگي ميگويند.

نكتة  :١جهش مضاعف شدگي نيز همانند جهش جابجايي موجب كاهش طول كروموزوم مبداء و افزايش طول
كروموزوم مقصد ميشود.

نكتة  :٢بين كروموزومهاي جنسي در مردان  ،نميتواند جهش مضاعفشدگي رخ دهد ،زيرا كروموزومهاي جنسي
مردان ) (XYهمتاي يكديگر محسوب نميشوند .اما در زنان بين كروموزومهاي جنسي ) (XXجهش مضاعف شدگي
داريم ،چون همتا هستند.

 (dواژگوني :در اين ناهنجاري ،جهت قرارگيري قسمتي از يك كروموزوم در جاي خود معكوس ميشود.
نكته :درجهش واژگوني ،طول كروموزوم تغييري نميكند.
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سوال :در كدام جهشها ،قطعة جدا شده از كروموزوم ميتواند بر روي همان كروموزوم متصل شود؟
سوال :قضاوت صحيح كدام است؟
الف( در جهش جابجايي ،طول كروموزوم افزايش مييابد.

ب( هر نوع جهش بزرگي كه درآن طول كروموزوم افزايش يابد ،از نوع جابجايي است.
 (١هردو صحيح

 (٢هر دو غلط

 (٣الف درست ،ب غلط

 (٤الف غلط ،ب درست

نكات مهم:
 -١كوچك و بزرگ بودن جهش ربطي به نوع اثر جهش ندارد و فقط از نظر تعداد نوكلئوتيدهاي تغيير يافته نامگذاري شده
اند .گاهي يك جهش كوچك اثر به مراتب خطرناكتري بر حيات فرد ميتواند داشته باشد.

 -٢جهشهاي بزرگ را ميتوان از روي كاريوتيپ افراد تشخيص داد ،اما جهشهاي كوچك را نميتوان.

پيامدهاي جهش بر عملكرد

اثر جهش بر عملكرد محصول ژنها ،به عوامل متعددي بستگي دارد كه يكي از اين عوامل ،محل وقوع جهش در ژنگان
)ژنوم( است .
ژنگان )ژنوم(

تعريف :به كل محتواي ماده وراثتي گفته ميشود و برابر است با مجموع محتواي ماده وراثتي هستهاي و سيتوپلاسمي.

نكتة  :١طبق قرارداد ،ژنگان هستهاي را معادل مجموعهاي شامل يك نسخه از هريك از انواع فامتنها در نظر ميگيرند.
ژنگان هستهاي انسان شامل  ٢٢فامتن غيرجنسي و فامتنهاي جنسي  Xو  Yاست.

نكتة  :٢دناي راكيزه ،ژنگان سيتوپلاسمي را در ژنگان انسان تشكيل ميدهد.
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انواع بخشهاي موجود در ژنگان:
 -١ژنها )تواليهاي درون ژني( :بخشهايي از ژنگان هستند كه از روي آنها رونويسي انجام ميگيرد و جهش در اين
بخشها ميتواند بر محصول ژن )پروتئين يا  (RNAاثرگذار باشد.

 -٢تواليهاي بين ژني :نوكلئوتيدهايي هستند كه بين ژنها قرار دارند .اين تواليها رونويسي نميشوند -٣ .تواليهاي

تنظيمي :تواليهايي نظير راهانداز ،افزاينده و اپراتور را توالي تنظيمي ميگويند .اين تواليها رونويسي نميشوند اما در آغاز

و تنظيم رونويسي نقش دارند.
مثال :چند مورد صحيح است؟
الف( براي بررسي ژنوم يك زن ،بايد  ٢٣قطعه  DNAرا بررسي كرد.
ب( براي بررسي ژنوم يك مرد ،بايد  ٢٣قطعه  DNAرا بررسي كرد.

ج( براي بررسي ژنوم زنبور نر ،بايد تمام قطعات  DNAموجود در هستة يكي از ياختههايش را بررسي كرد.
د( براي بررسي ژنوم درخت زيتون ،بايد  ٤٨قطعه  DNAرا بررسي كرد.
 (١يك مورد

 (٢دو مورد

 (٣سه مورد

 (٤چهار مورد

بررسي اثر جهش بر روي تواليهاي مختلف:

 -١جهش در تواليهاي درونژني :اگر جهش درون ژن رخ دهد ،آنگاه پيامدهاي آن مختلف خواهد بود )ممكن است
»مفيد«» ،مضر« يا »خنثي« باشد( .مثلا اگر جهش جانشيني در رمز يك آمينواسيد مربوط به يك آنزيم اتفاق بيافتد و موجب
تغيير آمينواسيد شود ،بستگي دارد كه اين آمينواسيد در كجاي آنزيم قرار داشته باشد .اگر جهش باعث تغيير در جايگاه فعال
آنزيم شود ،آنگاه احتمال تغيير عملكرد آنزيم بسيار زياد است .اما اگر جهش در جايي دور از جايگاه فعال رخ دهد،

بهطوريكه بر آن اثري نگذارد ،احتمال تغيير در عملكرد آنزيم كم يا حتي صفر است.
 پس :

الف( اثر جهش در تواليهاي درونژني به محل وقوع جهش و نوع جهش دارد.
ب( اگر بر روي اگزونها رخ دهد ،بر روي پروتئينسازي )نوع پروتئين ساخته شده( تاثيرگذار خواهد بود ،اما اگر بر روي

اينترونها رخ دهد ،اثري بر پروتئينسازي ندارد.
 -٢جهش در تواليهاي بينژني :اگر جهش در تواليهاي بين ژني رخ دهد .در اين صورت بر توالي محصول ژن ،اثري
نخواهد گذاشت )يعني بر نوع و مقدار محصول تاثير نميگذارد(.
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 -٣جهش در تواليهاي تنظيمي :گاهي جهش در يكي از تواليهاي تنظيمي ژن رخ ميدهد ،مثلا در راه انداز يا افزاينده .اين
جهش بر توالي پروتئين اثري نخواهد داشت بلكه بر »مقدار« آن تأثير ميگذارد .جهش در راهانداز يك ژن ،ممكن

است آن را به راهاندازي قويتر يا ضعيفتر تبديل كند و با اثر بر ميزان رونويسي از ژن آن راهانداز ،محصول آن را نيز

بيشتر يا كمتر كند.

 پس :جهش در تواليهاي تنظيمي بر نوع محصول )مثلا پروتئين( بيتاثير است ،اما بر ميزان محصول ميتواند تاثيرگذار

باشد.

نكته :جهش در تواليهاي مختلف ،از نوع جهشهاي كوچك ميباشند.
علت جهش

گرچه سازوكارهاي دقيقي براي اطمينان از صحت همانندسازي دنا وجود دارد اما با وجود اينها ،گاهي در همانندسازي
خطاهايي رخ ميدهد كه باعث جهش ميشوند.

پس  علت جهش :خطاهاي رخ داده در هنگام همانند سازي ميباشند.

نكته :عواملي كه موجب خطاي همانند سازي ميشوند را عوامل جهشزا ميگويند.

انواع عوامل
جهشزا

فيزيكي:

پرتوي فرابنفش يكي از عوامل جهشزاي فيزيكي است .اين پرتو ،كه در نور خورشيد وجود دارد ،باعث تشكيل پيوند

بين دو تيمين مجاور هم ميشود كه به آن دوپار )ديمر( تيمين ميگويند )شكل زير(.

شيميايي:

از مواد شيميايي جهشزا ميتوان به بنزوپيرن اشاره كرد كه در دود سيگار وجود دارد و جهشي ايجاد ميكند كه به

سرطان منجر ميشود.

انواع جهش:

 -١ارثي :جهش ارثي از يك يا هر دو والد به فرزند ميرسد .اين جهش در كامهها )گامتها( وجود دارد كه پس از لقاح،
جهش را به تخم منتقل ميكنند )پس در تخم هم وجود دارد( .در اين صورت همه ياختههاي حاصل از آن تخم ،داراي آن
جهشاند.

پس  جهشي كه در گامتها رخ دهد ،ميتواند به نسل بعد منتقل شود اما جهش در سلولهاي غيرجنسي مثل سلول
پوست ،به نسل بعد منتقل نميشود.

 -٢اكتسابي :جهش اكتسابي از محيط كسب مي شود .مثلا سيگار كشيدن ميتواند باعث ايجاد جهش در ياختههاي دستگاه
تنفس شود.
بررسي انتقال جهش به نسل بعد:

 -١اگر جهش در گامتها رخ دهد ،ميتواند به نسل بعد منتقل شود .چرا ميگوييم ممكن است؟ چون ممكن است جهشي در

يك گامت رخ دهد ،اما آن گامت در لقاح شركت نكند.

 -٢اگر جهشي در سلولهاي غيرجنسي )مثلا پوست دست( رخ دهد ،در بدن همان فرد ميماند و به نسل بعد منتقل نمي-
شود.
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 -٣اگر جهشي در سلول تخم )زيگوت( رخ دهد و آن سلول زنده بماند ،اين جهش در تمام سلولهاي بدن فرد وجود خواهد
داشت ،چون تمام سلولها ،از تقسيم سلول تخم بوجود ميآيند .در اين حالت اگر اين فرد به سن توليدمثل برسد و بخواهد

گامتزايي كند ،در گامتهايش هم اثر آن جهش ديده ميشود ،چون سلولهاي زايندة گامتها كه غيرجنسي ميباشند نيز
از سلول تخم جهشيافتة اوليه حاصل ميشوند .پس اين نوع جهش نيز به نسل بعد منتقل ميشود.
نكتة مهم :جهش در ژنهاي ياختههاي پيكري ميتواند بر عملكرد آن ياختهها بياثر باشد .مثلا اگر جهش در ژن ساخت آنزيم
پروتئاز در ياختههاي اصلي غدههاي معده رخ دهد ،ساخت اين آنزيم دچار مشكل خواهد شد .اما اگر همين ژن در ياختههاي
مري جهش پيدا كند ،اثري ندارد ،چون در مري پروتئاز ساخته نميشود.
نكات مهم در رابطه با سرطان:
 -١سبك زندگي و تغذيه سالم نقش مهمي در پيشگيري از سرطان دارند.

 -٢ورزش و وزن مناسب ،از عوامل مهم در حفظ سلامتاند نقش مهمي در پيشگيري از سرطان دارند.
 -٣غذاهاي گياهي كه پاد اكسنده يا آنتي اكسيدان و الياف دارند در پيشگيري از سرطان مؤثرند.

* رنگدانههاي گياهي نظير كاروتنوئيدها )در كروموپلاست( و آنتوسيانين )در كريچه( داراي خاصيت آنتياكسيداني هستند.

 -٤شيوة فراوري و پخت غذا بر سلامت آن اثر ميگذارد:

 در مناطقي كه مصرف غذاهاي نمكسود يا دودي شده رايج است ،سرطان شيوع بيشتري دارد.
 ارتباط بعضي از سرطانها با مصرف زياد غذاهاي كباب شده يا سرخ شده مشخص شده است

 تركيبات نيتريتدار مانند سديم نيتريت ،كه براي ماندگاري محصولات پروتئيني مثل سوسيس و كالباس به آنها اضافه
ميشود ،در بدن به تركيباتي تبديل ميشوند كه تحت شرايطي قابليت سرطانزايي دارند .بنابراين مصرف زياد
چنين موادغذايي از عوامل ايجاد سرطان است.
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بعد از كشف پادزيستها )آنتيبيوتيكها( در نيمه قرن گذشته ،آدمي به يكي از كارآمدترين ابزارهاي دفاعي در برابر
باكتريهاي بيماريزا مجهز شد و توانست در نبرد با آنها پيروز شود.
باكتريها در گذر زمان نسبت به پادزيستها مقاوم ميشوند و اين نشان ميدهد كه »موجودات زنده ميتوانند در
گذر زمان تغيير كنند«.

تعريف جمعيت :به مجموعة افراد يك گونه كه در يك مكان و يك زمان زندگي ميكنند ،جمعيت گويند.

تعريف گونه :به افرادي كه از نظر تعداد كروموزوم و نوع ژنها شبيه هم هستند و ميتوانند با يكديگر توليدمثل كنند
و زادههايي زيستا )داراي توانايي زيستن( و زايا )داراي توانايي توليدمثل( بوجود آورند ،افراد همگونه ميگويند.

تغيير در گذر زمان

 شباهتهاي بين جانداران موجب ميشود كه آنها را در يك گونه قرار دهيم ،اما در بين افراد يك گونه ،تفاوتهاي فردي
نيز وجود دارد كه باعث شناخت آنها از يكديگر ميشود.

 تفاوتهاي فردي در اثر عوامل ارثي و محيطي بوجود ميآيند.
 تفاوتهاي فردي موجب پايداري گونه و تغيير جمعيت ميشود.
 هرچه تفاوتهاي فردي درجمعيتي بيشتر باشد ،تنوع افراد نيز در آن جمعيت بيشتر است.
مثالي از تغيير جمعيت در اثر تفاوتهاي فردي:

افراد يك گونه از نظر تحمل سرما متفاوتند يعني برخي بيشتر و برخي كمتر سرما را تحمل ميكنند  در اثر سرد شدن

شديد هوا ،افرادي كه تحمل بيشتري دارند شانس بيشتري براي زنده ماندن دارند  اين افراد ،بيشتر از ديگران توليدمثل
ميكنند و در نتيجه  صفت تحمل سرما ،بيش از گذشته ،به نسل بعد منتقل ميشود.

 اگر سرما همچنان ادامه يابد ،باز هم آنها كه سرما را تحمل ميكنند ،شانس بيشتري براي توليدمثل و انتقال صفت به

نسلهاي بعد را خواهند داشت .بنابراين ،بعد از مدتي با جمعيتي روبهرو خواهيم شد كه در آن ،تعداد افرادي كه سرما را
تحمل ميكنند در مقايسه با جمعيت اول ،بيشتر است و اين يعني تغيير در جمعيت.
عوامل مورد نياز براي تغيير جمعيت:

 -١تفاوتهاي فردي :تفاوتهاي فردي موجب باقيماندن افراد سازگارتر با محيط ميشود.

نكتة مهم :بهتر بودن يك صفت ،به شرايط محيطي وابسته است .يعني محيط تعيين كنندة صفت بهتر است .مثلا در مثال تغير
جمعيت ،اگر هوا گرم ميشد ،افرادي كه تحمل گرماي بيشتري داشتند باقي ميماندند .بنابراين ،زيستشناسان از واژة

»صفت بهتر« استفاده نميكنند بلكه به جاي آن ميگويند صفت سازگارتر با محيط.

 -٢محيط :اين» ،محيط« است كه تعيين ميكند كدام صفات با فراواني بيشتري به نسل بعد منتقل شوند.

 -٣انتخاب طبيعي :اين فرايند را كه در آن افراد سازگارتر با محيط انتخاب ميشوند ،يعني آنهايي كه شانس بيشتري براي

زنده ماندن و توليدمثل دارند ،انتخاب طبيعي مينامند.

نكتة  :١وقتي از تفاوتهاي فردي سخن ميگوييم در واقع در حال بررسي جمعيتي از افراد هستيم نه يك فرد.
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نكتة  :٢انتخاب طبيعي »جمعيت« را تغيير ميدهد نه »فرد« را و همچنين باعث ايجاد الل جديد نميشود ،اما
جهش فرد را تغيير ميدهد و سبب ايجاد الل جديد نيز ميشود.

تغيير

نكتة  :٣تغيير جمعيت ،تدريجي انجام ميشود.

جمعيت

عوامل محيطي و غير

انتخاب افراد سازگارتر با

محيطي )جهش ،نوتركيبي و

محيط توسط انتخاب طبيعي

( ....

افزايش فراواني

افراد متنوع

افراد سازگارتر

نكات تغيير جمعيت در باكتريها:
 (١صفت سازگار با محيط  مقاومت دربرابر آنتيبيوتيكها
 (٢عامل محيطي  آنتيبيوتيك

 (٣ژن مقاومت به آنتيبيوتيك بر روي ديسك يا پلازميد باكتريهاي مقاوم وجود دارد  براي انتقال صفت مقاومت از
باكتري مقاوم به غيرمقاوم ،تنها كافيست تا ديسك باكتري مقاوم ،وارد باكتري غيرمقاوم شود.
خزانه ژن

قبل از كشف مفاهيم پاية ژنتيك ،زيستشناسان جمعيت را بر اساس صفات ظاهري توصيف ميكردند .مثل گوناگوني رنگ

بدن در يك جمعيت جانوري يا گوناگوني رنگ گلبرگ در يك جمعيت گياهي .با شناخت ژنها ،اين امكان فراهم شد كه
زيستشناسان ،جمعيت را بر اساس ژنهاي آن توصيف كنند.
تعريف خزانه ژن :مجموع همه دگرههاي )اللهاي(

موجود در همه جايگاههاي ژني افراد يك جمعيت را خزانة ژن
آن جمعيت مينامند.

جمعيت در حال تعادل

تعريف :اگر در جمعيتي فراواني نسبي دگرهها )اللها( يا ژننمودها )ژنوتيپها( از نسلي به نسل ديگر حفظ شود آنگاه مي-

گويند جمعيت در حال تعادل ژني است.
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نكتة  :١تا وقتي جمعيت در حال تعادل است ،تغيير در آن ،مورد انتظار نيست.
نكتة  :٢اگر جمعيت از تعادل خارج شود ،روند تغيير را در پيش گرفته است.
نكتة  :٣براي آنكه جمعيتي درحال تعادل باشد ،بايد:
الف( اندازة بزرگي داشته باشد.
ب( آميزشها تصادفي باشند.

عوامل برهمزنندة تعادل در جمعيتها:
الف( جهش:
 جهش ميتواند موجب بروز دگره )الل( جديد در جمعيت شود  فراواني اللها تغيير ميكند
 جهش ،با افزودن دگرههاي جديد ،خزانة ژن را غنيتر ميكند و گوناگوني را افزايش ميدهد.

 بسياري از جهشها تأثيري فوري بر فنوتيپ )رخنمود( ندارند و بنابراين ممكن است تشخيص داده نشوند .اما با تغيير
شرايط محيط ممكن است الل جديد ،سازگارتر از الل يا اللهاي قبلي عمل كند.

 جهش مادة خام انتخاب طبيعي ميباشد .يعني جهش ابتدا سبب تنوع افراد شده و سپس انتخاب طبيعي افراد سازگارتر را
ميگزيند.

 كاهش وقوع جهش = كاهش تنوع در جمعيت

 مهمترين نقش جهش  ايجاد تنوع در افراد  ايجاد تنوع در جمعيت

ب( رانش دگره اي:

تعريف :به فرايندي كه باعث تغيير فراواني دگره اي بر اثر رويدادهاي تصادفي ميشود ،رانش دگره اي ميگويند.
در هر جمعيتي ،بعضي از افراد ممكن است فرزندان بيشتري نسبت به بقيه داشته باشند يا اينكه اصلا فرزندي نداشته باشند.

بنابراين ژنهايي كه به نسل بعد مي رسند لزوما ژنهاي سازگارتر نيستند بلكه ژنهاي خوش شانسترند!

مثال  :١گله اي شامل ١٠٠گوسفند در حال عبور از ارتفاعاتاند .حين عبور ،دو گوسفند به پايين سقوط ميكنند .اگر اين دو
گوسفند پيش از رسيدن به سن توليدمثل مرده باشند ،شانس انتقال ژنهاي خود را به نسل بعد نداشتهاند.

مثال  :٢گاهي در حوادثي نظير سيل ،زلزله ،آتشسوزي و نظاير آن ،تعداد آنهايي كه ميميرند ممكن است بيش از آنهايي

باشند كه زنده ميمانند .بنابراين فقط بخشي از دگرههاي جمعيت بزرگ اوليه به جمعيت كوچك باقيمانده خواهد رسيد و
جمعيت آينده از همين دگرههاي برجاي مانده تشكيل خواهند شد .

نكتة مثال  :٢در اين صورت نيز فراواني دگرهها تغيير ميكند اما اين تغيير در فراواني ،ارتباطي با سازگاري آنها با محيط و
انتخاب طبيعي ندارد.
نكتة شكل :رانش ژن در اثر عوامل طبيعي )سيل و
زلزله و  (....سبب ايجاد خزانة ژني كوچكتر و يكدستتري
شده كه افراد اين خزانه ،به هم شبيهتر هستند.
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نكات مهم:
 -١هرچه اندازة يك جمعيت كوچكتر باشد ،رانش دگرهاي اثر بيشتري دارد .به همين علت ،براي آنكه جمعيتي در تعادل
باشد ،بايد اندازة بزرگي داشته باشد .منظور از اندازه جمعيت ،تعداد افراد آن است.
 -٢رانش جمعيت در جمعيتهاي مختلف ،نتايج يكساني ندارد )نتايج متفاوتي دارد( .مثلا رانش در جمعيتهاي كوچكتر ،اثرات
بيشتري دارد.

 -٣رانش ژن برخلاف جهش ،به كاهش تنوع ميانجامد  دست انتخاب طبيعي براي انتخاب افراد سازگارتر ،بسته ميماند.
 -٤هرچه رانش شديدتر باشد ،خزانة ژني باقيمانده محدودتر شده و فراواني اللها سريعتر تغيير ميكند.
پ( شارش ژن:
تعريف :وقتي افرادي از يك جمعيت به جمعيت ديگري مهاجرت ميكنند ،در واقع تعدادي از دگرههاي جمعيت مبدأ را به
جمعيت مقصد وارد ميكنند .به اين پديده ،شارش ژن ميگويند.
نكتة  :١اگر بين دو جمعيت ،شارش ژن بهطور پيوسته و دوسويه ادامه يابد ،سرانجام خزانة ژن دو جمعيت به هم شبيه مي-
شود.

نكتة  :٢شارش يكطرفه ميتواند فقط سبب افزايش تنوع درون جمعيت پذيرنده )مقصد( شود.
ت( آميزش غيرتصادفي:
 براي آنكه جمعيتي در حال تعادل باشد ،لازم است آميزشها در آن تصادفي باشند.

تعريف آميزش تصادفي :آميزشي است كه در آن احتمال آميزش هر فرد با افراد جنس ديگر در آن جمعيت يكسان

باشد.
 اگر آميزشها به رخنمود يا ژننمود بستگي داشته باشد ديگر تصادفي نيست .براي مثال ،جانوران جفت خود را بر اساس
ويژگيهاي ظاهري و رفتاري » انتخاب« ميكنند.

ث( انتخاب طبيعي:

 انتخاب طبيعي فراواني دگرهها را در خزانة ژني تغيير ميدهد.
 انتخاب طبيعي افراد سازگارتر با محيط را برميگزيند و از فراواني ديگر افراد ميكاهد .به اين ترتيب ،خزانه ژن نسل
آينده دستخوش تغيير ميشود.

حفﻆ گوناگوني در جمعيتها
با انتخاب شدن افراد سازگارتر بوسيلة انتخاب طبيعي ،تفاوتهاي فردي و در نتيجه گوناگوني كاهش مييابد.
از سوي ديگر ،گوناگوني در ميان افراد يك جمعيت ،توانايي بقاي جمعيت را در شرايط محيطي جديد بالا ميبرد.
* ساز و كارهايي كه در عين وجود انتخاب طبيعي ،گوناگوني را در جمعيت حفﻆ ميكنند:
الف( گوناگوني اللي در گامتها

ج( اهميت ناخالصها

ب( نوتركيبي

الف( گوناگوني دگره اي )اللي( در كامهها )گامتها(:
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در توليدمثل جنسي ،هر والد از طريق كامههايي كه ميسازد ،نيمي از فامتنهاي خود را به نسل بعد منتقل ميكند.

اينكه هر كامه كداميك از فامتنها را منتقل ميكند ،به آرايش چهارتايهها )تترادها( در كاستمان )ميوز(  ١بستگي دارد.

در متافاز كاستمان )ميوز(  ،١فامتن-ها با آرايشهاي مختلفي ممكن است در سطح مياني ياخته قرار گيرند ،كه به ايجاد

كامههاي مختلف ميانجامد.

 پس نتيجه ميگيريم كه آرايش تترادي در متافاز ميوز  ،١يكي از عوامل ايجاد كنندة تنوع در گونههاست.

نكته :انواع آرايش تترادي در يك جاندار برابر است با  ٢ n – ١كه در اينجا  nبرابر است با تعداد جفت كروموزومهاي همتاي
ناخالص.
مثال :يك ياختة زايندة اسپرم به شكل زير موجود ميباشد ،انواع آرايشهاي تترادي و گامتهاي حاصله از آن را تعيين
نماييد.

ب( نوتركيبي:

 يعني :ايجاد گامتهايي با كروموزومهاي نوتركيب را نوتركيبي گويند.
 در نوتركيبي ،تركيبات جديد از اللهاي قديمي بدست ميآيد.

 ميتواند بدون نياز به پيدايش اللهاي جديد ،بر تنوع ژنتيكي بيفزايد.
 گامت نوتركيب :يعني گامتهايي كه نظير آنها در والدين وجود نداشته است.


علت ايجاد كروموزومهاي نوتركيب  كراسينگاور )چليپايي شدن( بين دو كروماتيد غيرخواهري از كروموزومهاي
همتا



تعريف كراسينگاور :در ميوز  ،١هنگام جفت شدن فامتنهاي )كروموزومهاي( همتا و ايجاد چهارتايه )تتراد( ،ممكن

است قطعهاي از فامتن بين كروماتيدهاي )فامينكهاي( غيرخواهري مبادله شود .اين پديده را چليپايي شدن

)كراسينگ اور( ميگويند.
نكتة  :١كراسينگاور تنها هنگامي موجب نوتركيبي ميشود كه قطعات مبادله شده داراي اللهاي متفاوتي باشند.

نكتة  :٢اگر كراسينگ اور ايجاد گامتهاي نوتركيب كند  ايجاد ژنوتيپهاي نوتركيب نيز ميكند
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نكته مهم :دو ژني كه بر روي يك كروموزوم قرار دارند )ژنهاي پيوسته( ،مستقل از هم وارد گامتهاي مختلف نميشوند
)يعني هر دو با هم وارد يك گامت ميشوند( .مگر اينكه كراسينگاور رخ دهد و آنگاه اين دو ژن ميتوانند وارد  ٢گامت

مختلف شوند.

ژنهاي پيوسته :ژنهايي هستند كه بر روي يك كروموزوم قرار دارند و هنگام ميوز ،با هم وارد يك گامت ميشوند.

نكتة شكل:

نكات كنكوري:
الف -هر سلول زاينده در مردان در اثر ميوز  ٢نوع گامت و در زنان  ١نوع گامت ميدهد .اما در صورت رخ دادن كراسينگاور  هر سلول زايندة مردان  ٤نوع و
زنان  ٢نوع گامت ميدهد.
ب -جانداراني كه ميوز انجام نميدهند  توليد مثل جنسي ندارند  ،توانايي توليد گامت و لقاح و نوتركيبي ندارند ،كراسينگ اور هم ندارند .شامل-١ :تمام باكتري-
ها -٢ ،برخي از آغازيان -٣برخي از قارچها -٤گياهان تريپلوئيد-٥ ،قاطر )حتما ياد گرفته شود(.
ج( بين كروموزومهاي جنسي ملخ نر ) ،(XOمردها ) ،(XYپرندگان و پروانههاي ماده ) (ZWكراسينگاور رخ نميدهد .چرا؟
د( در سلولهاي اتوزومي )پيكري( كراسينگ اور رخ نميدهد .چرا؟

مثال :١فردي با ژنوتيپ مقابل ) (٢n = ٤بعد از كراسينگاور و تبادل قطعات  Bو  bحداكثر چند نوع گامت جديد ميتواند
توليد كند؟ )سراسري (٨٤ -
٢ (١

٤ (٢

٦ (٣

٨ (٤

مثال  :٢در فردي  ٢n = ٤با ژنوتيپ
الف( قبل و بعد از كراسينگاور بين  Bو  bچند نوع گامت توليد ميكند؟
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مثال  :٣هر يك از ژنوتيپهايي كه در موارد الف ،ب و ج نوشته شده اند ،به همراه ميوز و كراسينگ آور توانايي توليد چند
گامت را دارند؟ )از راست به چپ(.

مثال  :٤گامتهاي حاصل از  ،AaBbچند نوع آنها به ترتيب )از راست به چپ( گامتهاي نوتركيب و چند نوع گامتهاي
والدي هستند؟ )آزاد(٨٦ -

١ – ٣ (١

٣ – ١ (٢

مثال  :٥در جانداري با ژنوتيپ

٣ – ٢ (٣

٢ – ٢ (٤

در صورتي كه احتمال اتفاق افتادن كراسينگاور در هر جفت از كروموزومها برابر ٥٠

 %باشد ،فراواني گامتي كه فاقد هر نوع آلل غالب است ،چه ميشود؟
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مثال  :٦مثال :از آميزش دو گياه نخودفرنگي با ژنوتيپ  AABBو  aabbبا يكديگر ،افراد نسل اول چه تعداد گامت نوتركيب
توليد خواهند كرد؟

ج( اهميت ناخالصها:
* يعني افراد ناخالص موجب حفظ تنوع ميشوند و هيچ اللي از جمعيت حذف نميشود.

شايستگي تكاملي :يعني توانايي يا شانس زنده ماندن افراد كه از صفر تا  ١متغير است.

مثالي از اهميت ناخالصها:

بيماري كمخوني داسي شكل

 يك بيماري اتوزومي مغلوب است:
 Hbs Hbsخالص نهفته )بيمار( –  HbA Hbsناخالص )سالم و ناقل ژن بيماري( –  HbA HbAخالص بارز )سالم(

 علت بيماري :نوعي هموگلوبين غير طبيعي كه در اثر كاهش اكسيژن درون گلبول قرمز رسوب كرده و گلبول قرمز
داسي شكل ميشود  مرگ گلبول قرمز.
 افراد نهفته ) (Hbs Hbsمبتلا به كمخوني شديد بوده و معمولا در سنين پائين يعني پيش از رسيدن به سن بلوغ ميميرند
 شايستگي تكاملي اين افراد صفر است.

 افراد ناخالص ) (HbA Hbsبراي زندگي روزمره مشكلي ندارند )سالم هستند( ،و فقط در اثر كاهش فشار اكسيژن محيط،
بعضي از گلبولهاي قرمزشان )نه همه( داسي شكل ميشود خطر انسداد مويرگها!! اما چون فشار اكسيژن در هواي
محيط بيدليل كاهش نمييابد  شايستگي اين افراد برابر  ١است )همانند افراد خالص بارز(.
 چون افراد مغلوب از بين ميروند ،فقط اللهاي  Hbsنهفته در افراد ناخالص )هتروزيگوت( ميتوانند به نسل بعد منتقل
شوند.
 در اغلب جوامع فراواني الل  Hbsاز ) ٠/٠٠٠١يك ده هزارم( تجاوز نميكند  .يعني از هر ده هزار نفر ،يك نفر داراي
اين آلل ميباشد.

ارتباط مالاريا با كم خوني داسي شكل:



در نقاطي از آفريقا كه شيوع مالاريا بالاست ،فراواني الل

Hbs

نيز به طور غير طبيعي بالاست ) ٠/١٥تا .(٠/١٤

علت :انگل تك سلولي مالاريا درون گلبولهاي قرمز افراد سالم ) (HbA HbAزندگي ميكند اما نميتواند درون گلبول
قرمز فرد ناخالص ) (HbA Hbsزنده بماند ،زيرا در صورت ورود به گلبولهاي قرمز افراد ناخالص ،گلبولها داسي شكل
ميشوند و انگل ميميرد.



در نتيجه:

 -١افراد غالب ) (HbA HbAبه دليل مالاريا ميميرند  كاهش فراواني آلل HbA
 (٢افراد مغلوب ) (Hbs Hbsدر اثر كمخوني داسي شكل ميميرند.
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 (٣افراد ناخالص )  (HbA Hbsدر برابر مالاريا مقاومند و زنده ميمانند  وجود الل  Hbsدر مناطق مالارياخيز موجب

بقاي جمعيت ميشود.

نتيجه گيري مهم دربارة شايستگي تكاملي ژنوتيپهاي مختلف كمخوني داسي شكل :
 شايستگي تكاملي افراد نهفته در همة جوامع صفر است.

 شايستگي تكاملي افراد ناخالص در همة جوامع برابر  ١است.

 شايستگي تكاملي افراد بارز )سالم( در مناطق مالاريا خيز كمتر از ساير مناطق است.
* اين مثال ،مثال خوبي است كه نشان ميدهد شرايط محيط ،تعيين كنندة صفتي است كه حفظ ميشود.
مثال :در مناطقي كه عارضة گلبولهاي قرمز داسي شكل شايع است ،شايستگي تكاملي  ..............در هنگام شيوع مالاريا نسبت به
قبل از آن . .............
)سراسري(٨٧ -

 (١افراد ناخالص – بيشتر ميشود

 (٣خالصهاي بارز و نهفته – كمتر ميشود

 (٢خالصهاي نهفته -كمتر ميشود

 (٤خالصهاي نهفته و ناخالصها – تغيير نميكند

نكات پيشگفتار:
 -١برخي از گونههاي امروزي ،در گذشتة دور وجود نداشتهاند.
 -٢برخي از گونههاي قديمي ،امروز وجود ندارند.

 -٣برخي از گونههاي قديمي امروزه وجود دارند اما به شكلي متفاوت.

نتيجهگيري  گونهها در طول زمان تغيير كردهاند.
 -١سنگوارهها

شواهد تغيير گونهها

 -٢تشريح مقايسهاي
 -٣مطالعات مولكولي

 -١سنگوارهها

تعريف سنگواره :سنگواره عبارتست از بقاياي يك جاندار يا آثاري از جانداري كه در گذشته دور زندگي ميكرده است.
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 -١معمولا حاوي قسمتهاي سخت بدن جانداران )مثل استخوانها يا اسكلت خارجي( است.
 -٢گاهي ممكن است كل يك جاندار سنگواره شده باشد مثل ماموتهاي منجمد شدهاي كه همه قسمتهاي بدن آنها ،حتي پوست و
مو ،حفظ شدهاند.
 -٣حشراتي كه در رزينهاي گياهان به دام افتادهاند.

ديرينهشناسي :شاخهاي از زيستشناسي است كه به مطالعه سنگوارهها ميپردازد.

نكته :ديرينه شناسان قادرند كه عمر يك سنگواره را تعيين كنند.

* اطلاعاتي كه ديرينهشناسان با مطالعة سنگوارهها بدست آوردهاند:
 -١در گذشته جانداراني زندگي ميكردهاند كه اكنون ديگر وجود ندارند .مثل دايناسورها

 -٢امروزه جانداراني زندگي ميكنند كه در گذشته زندگي نميكردهاند مثل گل لاله و گربه.

 -٣گونههايي هم هستند كه از گذشتههاي دور تا زمان حال زندگي كرده اند مثل درخت گيسو .شواهد سنگواره اي نشان
ميدهند كه اين درخت در  ١٧٠ميليون سال پيش هم وجود داشته است.

 -٤سنگوارهها نشان ميدهند كه در هر زمان چه جانداراني وجود داشتهاند.
در مجموع ،سنگوارهها نشان ميدهند كه در زمانهاي مختلف ،زندگي به شكلهاي مختلفي جريان داشته است.
 -٢تشريح مقايسهاي:

֍ تعريف :در تشريح مقايسهاي اجزاي پيكر جانداران گونههاي مختلف با يكديگر مقايسه ميشود.

֍ نتيجة تشريح مقايسهاي اين مقايسه نشان ميدهد كه ساختار بدني بعضي گونهها از طرح مشابهي برخوردار است.

֍ مثال :مقايسة اندام حركت جلويي در مهرهداران مختلف ،از طرح ساختاري يكسان حكايت دارد  اندامهاي جلويي مهره-
داران ،اندامها يا ساختار همتا محسوب ميشوند.
◄ اندامها يا ساختارهاي همتا :اندامهايي را كه طرح ساختاري آنها يكسان است ،با اينكه كار متفاوتي دارند» ،اندامها يا
ساختارهاي همتا« مينامند .دست انسان ،بال پرنده ،بالة دلفين و دست گربه مثالهايي از اندامهاي همتا هستند.

֍ علت وجود ساختارهاي همتا در گونههاي متفاوت  وجود نياي مشترك براي اين گونهها ← يعني اين گونهها در

گذشته از گونة مشتركي مشتق شدهاند.

֍ گونههاي خويشاوند :گونههايي هستند كه نياي مشترك دارند و بنابراين شباهتهايي به يكديگر دارند.
֍ كاربرد ساختارهاي همتا :زيستشناسان از ساختارهاي همتا براي
ردهبندي جانداران استفاده ميكنند و جانداران خويشاوند را در يك
گروه قرار ميدهند.

◄ساختارهاي آنالوگ :ساختارهايي را كه كار يكسان اما طرح متفاوت
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دارند ،ساختارهاي آنالوگ مينامند .بال كبوتر و بال پروانه آنالوگاند چون هر دو براي پرواز كردناند )كار يكسان( اما

ساختارهاي متفاوتي دارند.

نكته :ساختارهاي آنالوگ نشان ميدهند كه براي پاسخ به يك نياز ،جانداران به
روشهاي مختلفي سازش پيدا كردهاند .يعني در پروانه و كبوتر ،بال )ساختار
آنالوگ( براي نياز پرواز كردن بوجود آمده است ،اما نحوة ايجاد آن متفاوت است.
◄ ساختارهاي وستيجال :ساختارهايي هستند كه در يك عده بسيار كارآمد
بوده اما در عده ديگر ،كوچك يا ساده شده و حتي ممكن است فاقد كار خاصي

باشند .اين ساختارهاي كوچك ،ساده يا ضعيف شده را ساختارهاي وستيجيال

) به معني ردپا ( ميناميم.

مثال براي ساختارهاي وستيجال :مار پيتون با اينكه پا ندارد اما بقاياي پا در
لگن آن به صورت وستيجيال موجود است و اين حاكي از وجود رابطهاي ميان

آن و ديگر مهرهداران است.

نكتة  :١در واقع ساختارهاي وستيجيال »ردپاي تغيير گونهها« هستند.

نكتة  :٢شواهد متعددي در دست است كه نشان ميدهد مارها از تغيير يافتن سوسمارها پديد آمده اند.
جمع بندي ساختارهاي مختلف در جانوران
ويژگي
مثال
كاربرد

اهميت

ساختارهاي همتا

ساختارهاي آنالوگ

ساختارهاي وستيجال

طرح ساختاري يكسان ولي كار متفاوتي

كار يكسان اما طرح متفاوت

دارند

دارند

كوچك ،ساده يا ضعيف
شدهاند

دست انسان ،بال پرنده ،بالة دلفين و دست

بال كبوتر و بال پروانه

لگن مار پيتون

ردهبندي جانداران

نشان دهندة سازش

يافتن تغييرات جانداران

گربه

و

جانداران در پاسخ به يك نياز
هستند
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 -٣مطالعات مولكولي
تعريف :در ژنگانشناسي گونهاي ،ژنگان گونههاي مختلف با هم مقايسه ميشوند و اطلاعات ارزشمندي بدست ميآيد.

 -١يافتن ژنهاي مشترك بين گونههاي مختلف

ژنگانشناسي
مقايسهاي

نتايج حاصل از
ژنگانشناسي

 -٢يافتن ژنهايي كه ويژگيهاي خاص يك گونه را باعث ميشوند.

 -٣تشخيص خويشاوندي از طريق مقايسة دناي جانداران مختلف )*هرچه دناي دو جاندار شباهت
بيشتري داشته باشد ،خويشاوندي نزديكتري

دارند(.

 نكته :تواليهايي از دنا را كه در بين گونههاي مختلف
ديده ميشوند تواليهاي حفﻆ شده مينامند.

نكتة شكل:

 -٤گونهزايي

تعريف گونه از ديدگاه ارنست ماير:

گونه در زيستشناسي به جانداراني گفته ميشود كه ميتوانند در طبيعت با هم آميزش كنند و زادههاي *زيستا و *زايا به-
وجود آورند ولي نميتوانند با جانداران ديگر *آميزش موفقيتآميز داشته باشند.

نكته :اين تعريف براي جانداراني كاربرد دارد كه توليدمثل جنسي دارند.

* زيستا :زيستا در تعريف بالا ،به جانداري گفته ميشود كه زنده ميماند و زندگي طبيعي خود را ادامه ميدهد.
* زايا :يعني جانداري كه قابليت توليدمثل دارد.

*آميزش موفقيتآميز :منظور از آميزش موفقيتآميز ،آميزشي است كه به توليد زادههاي زيستا و زايا منجر شود.
نحوة گونهزايي :اگر ميان افراد يك گونه جدايي توليدمثلي رخ دهد ،آنگاه خزانه ژني آنها از يكديگر جدا و احتمال تشكيل
گونة جديد فراهم ميشود.
جدايي توليدمثلي

جداشدن خزانة ژني
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نكتة  :١جدايي خزانة ژني صد در صد به تشكيل گونة جديد نميانجامد.
نكتة  : ٢منظور از جدايي توليدمثلي ،عواملي است كه مانع آميزش بعضي از افراد يك گونه با بعضي ديگر از افراد همانگونه
ميشوند.
* بهطور كلي سازوكارهايي را كه باعث ايجاد گونهاي جديد ميشوند،
به دو گروه تقسيم ميكنند:

الف( گونهزايي دگرميهني كه در آن جدايي جغرافيايي رخ ميدهد
ب( گونهزايي همميهنيكه در آن جدايي جغرافيايي رخ نميدهد.
الف( گونهزايي دگر ميهني
وقوع رويدادهاي زمينشناختي )ايجاد كوه ،درياچه و دره( در يك منطقه ← ايجاد سد فيزيكي بين افراد يك جمعيت و قطع
ارتباط آنها با يكديگر ← عدم وقوع شارش ← افزايش تفاوت بين دو جمعيت جداشده در اثر جهش ،نوتركيبي و انتخاب
طبيعي ← جداشدن خزانة ژني دو جمعيت از يكديگر  ايجاد دو گونة متفاوت

نكتة  :١اگر خزانة ژني دو جمعيت از يكديگر جدا شود ،حتي در اثر

برداشتن سدهاي فيزيكي و در كنار هم قرار گرفتن جمعيتها ،بازهم
آميزشي در بين آنها رخ نخواهد داد و بنابراين ،ميتوان آنها را دو

گونة مجزا به شمار آورد.

نكتة  :٢اگر جمعيتي كه از جمعيت اصلي جدا شده است كوچك باشد،
آنوقت اثر رانش ژن را نيز بايد در نظر گرفت كه خود بر ميزان تفاوت
بين دو جمعيت ميافزايد.

نكتة  :٣هرچه تحرك جانداران بيشتر باشد ،سد جغرافيايي نيز بايد
بزرگتر باشد.

ب( گونهزايي همميهني
علت وقوع :در اثر جدايي توليدمثلي بين اعضاي يك گونه كه در يك زيستگاه زندگي ميكنند ،بوجود ميآيد.

نكته :در گونهزايي همميهني ،جدايي جغرافيايي نداريم.
مثال :پيدايش گياهان چندلادي )پليپلوئيدي(

علت پيدايش :در اثر خطاي ميوزي )باهم ماندن كروموزومها( از گياهان دولادي )ديپلوئيدي( بوجود آمدهاند.

گياهان چندلادي
)پليپلوئيدي(

ويژگيها :گياهاني زيستا و زايا هستند ،اما نميتوانند در نتيجه آميزش با افراد گونة نيايي خود )گياهان ديپلوئيدي( ،زاده-
هاي زيستا و زايا پديد آورند و بنابراين گونه اي جديد به شمار ميروند.
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نكتة شكل :با هم ماندن و يا جدا نشدن كروموزومها ميتواند در ميوز  ١يا  ٢اتفاق بيافتد:
الف( اگر در ميوز  ١اتفاق بيافتد  نيمي از گامتها داراي كروموزوم كمتر و نيمي ديگر داراي كروموزوم بيشتر خواهند

بود )تمام گامتها مشكل دارند() .شكل سمت چپ(

ب( اگر در ميوز  ٢اتفاق بيافتد  نيمي از گامتها طبيعي خواهند بود و يك چهارم گامتها داراي كروموزوم بيشتر و يك

چهارم ديگر داراي كروموزوم كمتر ميباشند )نيمي از گامتها مشكل خواهند داشت () .شكل سمت راست(
مشاهدات هوگودوري:
اين دانشمند در اوايل دهة  ١٩٠٠با گياهان گلمغربي ) (٢n = ١٤كار ميكرد.

او گياهي متفاوت از نظر ظاهري با بقيه مشاهده كرد كه پس از بررسي كروموزومهايش متوجه شد كه تتراپلوئيدي )چارلاد(

است و  ٢٨عدد كروموزوم دارد ٤n = ٢٨ 
نكات مهم:

 -١گياه گل مغربي داراي گلهاي دو جنسي بوده و خودلقاحي انجام ميدهد.

 -٢گياه گل مغربي تتراپلوئيدي در اثر خطاي ميوزي بوجود آمده است و زيستا و زايا ميباشد.

 -٣گياه گل مغربي تتراپلوئيدي از نظر ظاهر با گياهان گل مغربي ديپلوئيدي متفاوت است.

 -٤گامتهاي ايجاد شده توسط گل مغربي ديپلوئيدي  nكروموزومياند )هاپلوئيد يا تكلاد( اما گامتهاي حاصل از گياه گل-

مغربي تتراپلوئيدي) ٢n ،ديپلوئيد يا دولاد( ميباشند.

 -٥گياه گل مغربي تتراپلوئيدي يك گونة جديد محسوب ميشود زيرا در اثر آميزش با گونة نيايي خود )گل مغربي
ديپلوئيدي( ،زادههايي زيستا اما نازا )گياهان تريپلوئيدي يا  ( ٣nبوجود ميآورد.
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 ٢نكتة مهم از توليد مثل گياه گل مغربي پليپلوئيدي:
 زادههاي حاصل از خودلقاحي گياه گل مغربي تتراپلوئيدي  تتراپلوئيدي بوده و زايا هستند.
 زاده هاي حاصل از دگر لقاحي گياه تتراپلوئيدي با يك گياه ديپلوئيدي تريپلوئيد ) (٣nبوده و نازا ميباشند.
بررسي لقاح گامتهاي گل مغربي تتراپلوئيدي:
ب( آميزش تتراپلوئيدي و ديپلوئيدي

الف( خودلقاحي تتراپلوئيدي

* يكي ديگر از سازوكارهاي گونهزايي همميهني ،آميزش بين افراد متعلق به دو گونه مختلف است .اگرچه زادههاي حاصل از
آميزش بين گونهاي ،زيستا و زايا نيستند اما گاهي به لطف خطاي ميوزي )كاستماني( ،امكان ايجاد گونه جديد ،بهخصوص در
گياهان ،فراهم ميشود.
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نكتة پيشگفتار :انرژي مورد نياز تمام جانوران ،به شيوة يكساني از غذايي كه ميخورند تامين ميشود.

تنفس ياخته اي
علت نياز به اكسيژن در ياختهها  نياز ما به اكسيژن به علت انجام فرايندي به نام تنفس ياختهاي است.
محل تنفس ياختهاي  درون ميتوكندري )راكيزه(
واكنش تنفس ياختهاي هوازي:
نكات مهم:

 -١مهمترين محصول تنفس ياختهاي ATP 
 -٢در اين واكنش يك مولكول گلوكز به همراه اكسيژن ميسوزد و تبديل به مولكولهاي كوچكتري مثل كربن دياكسيد و
آب ميشود.
 -٣تمام اتمهاي كربن گلوكز به شكل مولكولهاي كربندياكسيد در پايان واكنش ظاهر ميشوند.
 -٤تمام اتمهاي اكسيژن و هيدروژن گلوكز و اتمهاي اكسيژن مصرف شده در اين واكنش در مولكولهاي آب و كربندي-
اكسيد ظاهر ميشوند.
 -٥گلوكز به روش بيهوازي هم ميتواند  ATPتوليد كند كه بازدة اين روش در مقابل روش هوازي ،بسيار پائينتر است.
 -٦سلولهايي كه ميزان مصرف  ATPبيشتري دارند :
الف( تعداد ميتوكندري بيشتري دارند.

همة اين موارد موجب نياز بيشتر اين

ب( مصرف گلوكز و اكسيژن بيشتري دارند.
ج( ميزان آب و كربندياكسيد حاصله از آنها بيشتر ميباشد

سلولها به خونرساني بيشتر ميباشد.

 -٧هورمونهاي  T3و  T4انجام واكنش تنفس ياختهاي را در سلولها شدت ميبخشند.

نكات ATP
 -١هيچ جانداري نميتواند بدون انرژي زنده بماند ،رشد و فعاليت كند.
 -٢حفظ هريك از ويژگيهاي جانداران مانند رشد و نمو و توليد مثل به در اختيار داشتن  ATPوابسته است.
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 ATP -٣يا آدنوزينتريفسفات ،شكل رايج و قابل استفادة انرژي در ياختهها ميباشد.
* سوخت رايج سلولها  گلوكز

 -٤ساختار ATP

* شكل رايج انرژي سلولها ATP 

 -١يك قند پنج كربنة ريبوز
 -٢سه گروه فسفات آلي
 -٣يك باز آلي آدنين )پوريني(

 -٥مراحل ساخته شدن :ATP
الف( ابتدا قند ريبوز و باز آدنين به يكديگر پيوسته و ايجاد مولكول آدنوزين ميكنند) .ريبوز  +آدنين = آدنوزين(
ب( پيوستن گروه هاي فسفات به مولكول آدنوزين در سه مرحله انجام ميشود:
.I

يك گروه فسفات  +آدنوزين  آدنوزين مونوفسفات يا AMP

.II

يك گروه فسفات   AMP +آدنوزين ديفسفات يا ADP

.III

يك گروه فسفات   ADP +آدنوزين تريفسفات يا ATP

 -٦به طور معمول  ATPاز  ADPتشكيل شده و اين دو مولكول به يكديگر تبديل ميشوند.
مثال :نوكلئوتيد  ATPدر ساختار كداميك ميتواند بهكار رود؟
 (١رناتن

 (٢راهانداز

 (٤دنابسپاراز

 (٣رنابسپاراز

نكتة تست:
تبديل  ATPبه  ADPو برعكس:

نكات:
 -١انرژي مواد غذايي در  ATPو در پيوندهاي بين مولكولهاي فسفات ذخيره ميشود.
 -٢در تبديل  ATPبه  ، ADPپيوند بين فسفات سوم و دوم شكسته شده و انرژي ذخيره شده در آن ،آزاد ميشود.
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روشهاي ساخته شدن :ATP
 -١ساخته شدن  ATPدر سطح پيشماده :در اين روش ،گروه فسفات از يك تركيب فسفات دار )پيشماده( مثل كراتين
فسفات برداشته شده و به  ADPافزوده ميشود.
* اين واكنش در ماهيچهها اتفاق ميافتد.
نكته :در اولين مرحله از تنفس ياختهاي )قندكافت يا
گليكوليز( نيز  ATPدر سطح پيش ماده ساخته ميشود.
 -٢ساختهشدن اكسايشي  :ATPدر ساختهشدن اكسايشي ATP ،از يون فسفات و انرژي حاصل از انتقال الكترونها در راكيزه
ساخته ميشود.
 -٣ساخته شدن نوري :در سبزديسه )كلروپلاست( و در غشاي تيلاكوئيدها ساخته ميشود.

تنفس هوازي = تنفس ياختهاي
مرحلة  :١قند كافت )گليكوليز(  اين مرحله بيهوازي بوده و مادة اوليه مرحلة هوازي يعني پيرووات را توليد ميكند.
محل :درون سيتوپلاسم

مادة اولية گليكوليز :گلوكز و ATP
محصول گليكوليز :پيرووات به همراه  ATPو ) NADHناقل الكترون و پروتون است(
خلاصة واكنش گليكوليز:

 ٢ + ٤ ATP + ٢NADHپيرووات  + ٢ATP يك گلوكز
نكات :NADH
 NADH حامل الكترون است ،دو نوكلئوتيد دارد و از  NAD+به اضافه الكترون و پروتون تشكيل ميشود
 NAD+ و  NADHبا گرفتن و از دست دادن الكترون وپروتون ،به همديگر تبديل ميشوند
 NAD+ با گرفتن الكترون كاهش و  NADHبا از دست دادن الكترون اكسايش مييابد.
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نكته :يك الكترون براي خنثي كردن NAD+بهكار ميرود .بنابراين محصول به صورت  NADH + H+نوشته
ميشود.
خلاصة مراحل گليكوليز
 -١مولكول گلوكز ) ٦اتم كربن دارد( با مصرف  ATP ٢تبديل
به گلوكز فسفاته ميشود.

نكات:

 گلوكز فسفاته ،دو مولكول فسفات دارد كه هر كدام را از يك
 ATPگرفته است.
در پايان اين مرحله ،يك گلوكز دوفسفاته و دو مولكول ADP
توليد ميشود.
 -٢در اين مرحله ،مولكول گلوكز فسفاته تبديل به دو مولكول
قند سه كربنة يك فسفاته ميشود.

 -٣هر كدام از قندهاي سه كربنة يك فسفاته ،با گرفتن يك
فسفات ديگر ،تبديل به قند سه كربنة  ٢فسفاته ميشوند.

 -٤در اين مرحله قندهاي سه كربنة  ٢فسفاته ،با از دست دادن
فسفاتهاي خود ،تبديل به مولكول پيرووات )بنيان پيروويك
اسيد( ميشوند.

نكتة  :١در پايان مراحل  ٣و  ATP ،٤و  NADHتشكيل ميشود.
نكتة  :٢ساخته شدن  ATPدر گليكوليز به روش توليد در سطح پيش ماده انجام ميشود .يعني فسفاتهاي قندهاي سه
كربني به مولكول  ADPمنتقل شده و  ATPتوليد ميشود.
نكتة  :٣محصول نهايي گليكوليز ٢ ،مولكول پيرووات ميباشد كه دو مسير را ميتواند طي كند:
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الف( اگر اكسيژن كافي در سلول وجود داشته باشد ٢ ،مولكول
پيرووات وارد مرحلة هوازي تنفس ياختهاي در ميتوكندري ميشوند.
ب( اگر اكسيژن ناكافي باشد ،پيرووات در همان سيتوپلاسم مانده و به
صورت بيهوازي تخمير ميشود كه در اين حالت ،علاوه بر توليد
لاكتيك اسيد يا الكل ،انرژي كمتري هم نسبت به حالت الف توليد ميشود.
مرحلة دوم تنفس ياختهاي
اين مرحله داراي  ٢بخش ميباشد:
الف( بخش اول :اكسيداسيون پيرووات و چرخة كربس درون بخش داخلي )ماتريكس( ميتوكندري.
ب( زنجيرة انتقال الكترون در غشاي داخلي ميتوكندري.
ساختار ميتوكندري )راكيزه(
داراي  ٢غشاء ميباشد )همانند هسته و كلروپلاست(:
غشاي بيروني صاف ،و غشاي دروني آن به داخل چين خورده است .درنتيجه،
فضاي درون ميتوكندري به بخش تقسيم ميشوند:
 (١بخش بيروني :فضاي بين  ٢غشاء
 ( ٢بخش داخلي :شبيه سيتوپلاسم ياخته بوده و داراي مايع سيالي )به نام
ماتريكس( ميباشد DNA .حلقوي و ريبوزومهاي ميتوكندري در بخش
داخلي قرار دارند
نكتة  DNA :١ميتوكندري جزو ژنوم سيتوپلاسمي محسوب شده و ژنهاي
مورد نياز براي ساخته شدن انواع پروتئينهاي لازم در مراحل مختلف تنفس
ياختهاي را دارد.
نكتة  :٢تقسيم سيتوپلاسم مستقل از تقسيم ياخته است و در هر چرخة سلولي
مي تواند بارها انجام شود .با توجه به اين مساله ،در شرايطي كه ياخته به
انرژي بيشتري نياز داشته ميتواند با تقسيم ميتوكندري و توليد ميتوكندري-
هاي بيشتر ،انرژي مورد نياز خود را تامين كند.
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نكتة  :٣همة پروتئينها و آنزيمهاي مورد نياز ميتوكندري ،درون خود اين اندامك وجود ندارند و ميتوكندري براي انجام
نقش خود در تنفس ياخته اي به پروتئينهايي وابسته است كه ژنهاي آنها در هسته قرار دارند و به وسيلة رناتنهاي )ريبوزوم-
هاي( سيتوپلاسم ساخته ميشوند.
اكسايش پيرووات:
پيرووات توليد شده در گليكوليز از طريق انتقال فعال )با صرف انرژي و برخلاف شيب غلظت( وارد ميتوكندري شده و در
بخش داخلي ميتوكندري اكسايش مييابد.
مراحل اكسايش پيرووات
 (١تبديل مولكول  ٣كربنة پيرووات به مولكول
٢كربنة استيل.
* طي اين واكنش يك اتم كربن پيرووات به شكل
 CO2از دست ميرود و يك  NADHنيز تشكيل
ميشود.

 (٢مولكول استيل با دريافت يك كوآنزيم  Aتبديل
به استيل كوآنزيم  Aميشود.
استيل كوآنزيم  Aوارد چرخة كربس ميشود.

*جمع بندي:
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مولكول گلوكز در تنفس هوازي بايد تا حد تشكيل مولكولهاي  CO2تجزيه شود .بخشي از اين تجزيه در قندكافت و بخش
ديگر آن در چرخة كربس انجام ميشود.
مراحل چرخة كربس:
 -١مرحلة اول :در اين مرحله استيل كوآنزيم  Aحاصل از اكسايش
پيرووات با يك مولكول  ٤كربني تركيب شده و ضمن تشكيل
مولكول  ٦كربني ،كوآنزيم  Aنيز آزاد ميشود.
مولكول  ٦كربنه  مولكول  ٤كربنه  +استيل كوآنزيم A
كوآنزيم A

 -٢مرحلة دوم :تبديل مولكول  ٦كربني به مولكول  ٥كربنه و
آزاد شدن يك مولكول كربن دياكسيد.

 -٣مرحلة سوم :تبديل مولكول پنج كربنة حاصل از مرحلة قبل به مولكول سه كربنه و آزاد شدن يك مولكول كربندي-
اكسيد ديگر.
نكات:
 -١در هر چرخة كربس علاوه بر توليد  ٢مولكول  ، CO٢مولكولهاي  FADH2 ،NADHو  ATPهم توليد ميشود.

 FADH2 -٢تركيبي نوكلئوتيددار و همانند  NADHحامل الكترون است.
 FADH2 -٣از  FADو مطابق با واكنش مقابل توليد ميشود.
 -٤با انجام گليكوليز )قندكافت( و چرخه كربس ،مولكول گلوكز تا تشكيل مولكولهاي  CO2تجزيه و انرژي آن صرف ساخته
شدن  ATPو مولكولهاي حامل الكترون  NADHو  FADH2ميشود.
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زنجيرة انتقال الكترون
اين زنجيره از مولكول هايي تشكيل شده است كه در غشاي دروني راكيزه قرار دارند و ميتوانند الكترون بگيرند يا از دست
دهند.
محل :غشاي دروني ميتوكندري
پيشمادهها NADH :و  FADH2توليدي در گليكوليز ،اكسايش پيرووات و كربس.

محصولات :آب و ATP

شرح كار زنجيرة انتقال الكترون:
 -١هر مولكول  ٢ ،NADHالكترون خود را به اولين پروتئين زنجيره )پروتئين شمارة  (١ميدهد و به  NAD+اكسايش مييابد.
 -٢هر مولكول  FADH2نيز  ٢الكترون خود را به مسير بين پروتئين  ١و  ٢ميدهد و به  FADاكسايش مييابد.
 -٣در اثر عبور الكترونهاي از پروتئينهاي  ١و  ٢و  ٣و با استفاده از انرژي اين الكترونها ،اين پروتئينها يونهاي هيدروژن
) H+يا پروتون( را از فضاي داخلي ميتوكندري )ماتريكس( به فضاي بيروني )فضاي بين دو غشاء( پمپ ميكنند )برخلاف شيب
غلظت(.
 -٤در نهايت الكترون ها پس از عبور از سومين پروتئين ،به اكسيژن مولكولي برخورد كرده و توليد يون اكسيد )اكسيژن با دو
بار منفي( ميكنند .سپس يون اكسيد با گرفتن دو پروتون ) (H+تبديل به يك مولكول آب ميشود.
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 -٥در اثر ورود پروتونها ) (H+از بخش داخلي به فضاي بين دو غشاء ،تراكم اين يونها در فضاي بين دو غشاء افزايش يافته
و تمايل به بازگشت به بخش دروني ميتوكندري دارد .اين يونهاي هيدروژن تنها از طريق شمارة  ٤كه مجموعهاي پروتئيني
به نام آنزيم  ATPساز است ،ميتوانند بر اساس شيب غلظت به فضاي دروني ميتوكندري بازگردند .عبور پروتونها از
كانالي كه در اين مجموعه قرار دارد ،انرژي لازم را براي تبديل  ADPبه  ATPفراهم ميكند )توليد  ATPاز طريق اكسايش(.
نكتة مهم :اكسايش  NADHبه  NAD+و  FADH2به  FADو همچنين توليد آب و سنتز  ،ATPهمگي در سطح داخلي
غشاي دروني ميتوكندري )سطحي كه به سمت بخش دروني ميتوكندري است( انجام ميشوند.
نكته :چين خوردگي غشاي داخلي ميتوكندري موجب افزايش سطح اين غشاء شده و امكان جاي دادن زنجيرههاي الكترون
بيشتري را درون خود فراهم ساخته است.

نام فرآورده

ATP

NADH

FADH2

CO2

H2 O

مرحلة توليد

گليكوليز ،كربس و

گليكوليز ،اكسايش

كربس

اكسايش

زنجيرة انتقال

زنجيرة انتقال الكترون

پيرووات و كربس

پيرووات –

الكترون

كربس – تخمير
الكلي
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بازده انرژيايي تنفس ياخته اي
 اندازه گيري هاي واقعي در شرايط بهينه آزمايشگاهي نشان ميدهند كه مقدار  ATPتوليد شده در ازاي تجزيه كامل

گلوكز در بهترين شرايط در ياخته يوكاريوت ،حداكثر  ٣٠ ATPاست.
 توليد  ATPدر ياختههاي متفاوت و متناسب با نياز بدن فرق ميكند .بنابراين ،نميتوان به سادگي به اين پرسش پاسﺦ
داد كه در ازاي تجزية هر مقدار گلوكز چه مقدار  ATPدر ياختهها توليد ميشود.

تنظيم تنفس ياخته اي :توليدي اقتصادي

 -١افزايش ميزان  ATPبه   ADPمهار آنزيمهاي گليكوليز و چرخة كربس  كاهش توليد ATP
 -٢افزايش ميزان  ADPبه   ATPفعال شدن آنزيمهاي گليكوليز و چرخة كربس  افزايش توليد ATP
نكات:
 اين تنظيم مانع از هدر رفتن منابع ميشود.
 ياختههاي بدن ما بهطور معمول از گلوكز و ذخيرة قندي كبد براي تأمين انرژي استفاده ميكنند .درصورتي كه اين منابع

كافي نباشند ،آنها براي توليد  ATPبه سراغ تجزية چربيها و پروتئينها ميروند.
 تحليل و ضعيف شدن ماهيچه هاي اسكلتي و سيستم ايمني از عوارض سوء تغذيه و فقر غذايي شديد و طولانيمدت در
افرادي است كه رژيم غذايي نامناسب دارند يا اينكه به دلايل متفاوت غذاي كافي دراختيار ندارند.
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تخمير

 تعريف :تخمير از روش هاي تأمين انرژي در شرايط كمبود يا نبود اكسيژن است كه در انواعي از جانداران رخ ميدهد.
 در فرايند تخمير ،راكيزه و در نتيجه زنجيره انتقال الكترون نقشي ندارند.
 انواع تخمير :الكلي و لاكتيكي
 تخمير الكلي و لاكتيكي مانند تنفس هوازي با قندكافت آغاز ميشوند و پيرووات ايجاد ميكنند.

 در قندكافت تشكيل پيرووات از قند فسفاته همراه با ايجاد  NADHاز NAD+است؛ بنابراين براي تداوم قندكافتNAD+ ،
ضروري است و اگر نباشد قندكافت متوقف ميشود و در نتيجه تخمير انجام نميشود.
 در تخمير ،مولكولهايي ايجاد ميشوند كه در فرايند تشكيل آنها  NAD+به وجود ميآيد.

الف( تخمير الكلي
محل :درون سيتوپلاسم
مراحل تخمير الكلي:
 -١ابتدا پيرووات با از دست دادن يك كربن به صورت  CO2تبديل به
اتانال ميشود.
 -٢سپس اتانال با گرفتن الكترونهاي  NADHو اكسايش آن به
 ،NAD+تبديل به اتانول ميشود.

نكته :ورآمدن خمير نان به علت انجام تخمير الكلي است.
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ب( تخمير لاكتيكي
محل :درون سيتوپلاسم
مراحل :تخمير لاكتيكي فقط يك مرحله دارد كه طي آن ،پيرووات) ٣كربني(
به صورت مستقيم با دريافت الكترونهاي  NADHو اكسايش آن به
 ،NAD+تبديل به لاكتات ) ٣كربني( ميشود.

نكات:
 -١در تخمير الكلي ،يك اتم كربن از پيرووات به صورت كربندياكسيد خارج ميشود و مولكول حاصل يعني اتانول ،دو اتم
كربن دارد ،اما در تخمير لاكتيكي ،مولكول حاصل از تخمير يعني لاكتات )يا لاكتيك اسيد( ،همانند پيرووات سه اتم كربن دارد.
 -٢ماهيچه هاي اسكلتي براي تجزيه كامل گلوكز به اكسيژن نياز دارند و اگر اكسيژن كافي نباشد ،لاكتات در ماهيچهها تجمع
مييابد كه تجمع لاكتات با درد و گرفتگي عضلات همراه ميباشد.
 -٣انواعي از باكتريها تخميرلاكتيكي را انجام ميدهند .بعضي از اين باكتريها ،مانند آنچه در ترش شدن شير رخ ميدهد،
سبب فساد غذا مي-شوند؛ اما انواعي از آنها در توليد فراوردههاي غذايي بهكار ميروند .تخمير لاكتيكي در توليد فراوردههاي
شيري )مثل ماست و پنير( و خوراكيهايي مانند خيارشور نقش دارد.

تخمير در گياهان
 گياهاني كه به طور طبيعي در شرايط غرقابي رشد ميكنند ،سازوكارهايي براي تأمين اكسيژن مورد نياز دارند.تشكيل بافت
نرمآكنهاي هوادار در گياهان آبزي و ششريشه در درخت حّرا از سازوكارهايي است كه قبلا با آن آشنا شده ايد.
 به هر حال ،اگر اكسيژن به هر علتي در محيط نباشد يا كم باشد ،تخمير انجام ميشود.

 هر دو نوع تخمير الكلي و لاكتيكي در گياهان وجود دارد.
 تجمع الكل يا لاكتيك اسيد در ياخت ه گياهي به مرگ آن مي انجامد ،بنابراين بايد از ياختهها دور شوند.
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سلامت بدن :پاداكسندهها )آنتياكسيدانها(
 راديكا لهاي آزاد به علت داشتن الكترونهاي جفت نشده در ساختار خود ،واكنشپذيري بالايي دارند و ميتوانند در واكنش با

مولكولهاي تشكيل دهندة بافتهاي بدن ،به آنها آسيب برسانند.
 در تنفس هوازي اكسيژن با پذيرش الكترون در پايان زنجيرة انتقال الكترون ،به يون اكسيد ) (O--تبديل ميشود .يونهاي
اكسيد با يونهاي هيدروژن ) (H+تركيب ميشوند و در نتيجه مولكول آب بهوجود ميآيد .اما گاه پيش ميآيد كه درصدي
از اكسيژنها وارد واكنش تشكيل آب نميشوند ،بلكه بهصورت راديكال آزاد در ميآيند .راديكالهاي آزاد از عوامل ايجاد
سرطان اند.

 ميتوكندريها )راكيزهها( براي مقابله با اثر سمي راديكالهاي آزاد ،به تركيبات پاداكسنده وابستهاند.
 خوردن ميوهها و سبزيجات در حفظ سلامت بدن نقش دارند .اين موادغذايي داراي پاداكسندههايي مانند كاروتنوئيدها و

آنتوسيانينها هستند.
 اهميت پاداكسندهها :پاداكسندهها در واكنش با راديكالهاي آزاد مانع از اثر تخريبي آنها بر مولكولهاي زيستي و درنتيجه
تخريب بافتهاي بدن ميشوند.
 تجمع راديكال هاي آزاد :اگر به هر علت سرعت تشكيل راديكالهاي آزاد از سرعت مبارزه با آنها بيشتر باشد  در چنين
شرايطي ،راديكالهاي آزاد در راكيزه تجمع مييابند و آن را تخريب ميكنند  در نتيجه ،ياخته هم تخريب ميشود.
 عوامل فراواني ميتوانند ،راكيزه را در مبارزه با راديكالهاي آزاد با مشكل روبهرو كنند؛ مثلا الكل و انواعي از نقصهاي ژني
در عملكرد راكيزه در خنثيسازي راديكالهاي آزاد مشكل ايجاد ميكنند.
 اثر الكل :مطالعات نشان ميدهد كه الكل سرعت تشكيل راديكالهاي آزاد از اكسيژن را افزايش ميدهد و مانع از عملكرد
راكيزه در جهت كاهش آنها ميشود .راديكالهاي آزاد با حمله به  DNAراكيزه ،سبب تخريب راكيزه و در نتيجه مرگ
ياختههاي كبدي و بافت مردگي )نكروز( كبد ميشوند .به همين علت اختلال در كار كبد و ازكار افتادن آن از شايعترين
عوارض نوشيدن مشروبات الكلي است.
 نقصژني:گاه نقص در ژنهاي مربوط به پروتئينهاي زنجيرة انتقال الكترون ،به ساخته شدن پروتئينهاي معيوب مي انجامد.
راكيزه اي كه اين پروتئينهاي معيوب را داشته باشد در مبارزه با راديكالهاي آزاد ،عملكرد مناسبي ندارد.
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توقف انتقال الكترون:
مواد سمي فراواني وجود دارند كه با مهار يك يا تعدادي از واكنشهاي تنفس هوازي ،سبب توقف تنفس ياخته و مرگ ميشوند.
مثال:
 -١سيانيد :سيانيد واكنش نهايي مربوط به انتقال الكترونها به  O2را مهار و در نتيجه باعث توقف زنجيره انتقال الكترون ميشود.
* نكته :سيانيد همچنين با اشغال جايگاه فعال آنزيمها نيز در كار سلول اختلال ايجاد ميكند )گفتار  ،٣فصل .(١

 -٢كربنمونواكسيد:
گاز كربنمونواكسيد به دو شكل در تنفس ياختهاي اختلال ايجاد ميكند:
الف( گاز كربنمونواكسيد با اتصال به هموگلوبين ،مانع از اتصال اكسيژن به آن ميشود و چون به آساني از هموگلوبين جدا
نميشود ،ظرفيت حمل اكسيژن در خون را كاهش داده  اين عملكرد مونواكسيدكربن ،در واقع در انجام تنفس ياخته اي
اختلال ايجاد ميكند.
ب( همچنين اين گاز سبب توقف واكنش مربوط به انتقال الكترونها به اكسيژن ميشود.
منابع كربنمونواكسيد  :دود خارج شده از خودروها و سيگار ،از منابع ديگر توليد مونواكسيدكربناند.

دانش آموزان عزيزي كه دوست دارند مطالب اين جزوه رو به صورت تدريس ويدئويي همراه با حل تست مشاهده
كنند ،براي اطلاع از زمان پخش ويدئوها ميتونند به كانال تلگرامي بنده  @ZISTNOVINمراجعه كنند .به مﺤﺾ
آماده شدن ويدئوها ،لينك پخش رايگان ويدئو را در كانال قرار خواهم داد.
 با آرزوي موفقيت براي تمام شما عزيزان 
خداوند مهربون پشت و پناهتون
سروش صﻔا
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گياهان در فرايند فتوسنتز  CO2را با استفاده از انرژي نور خورشيد به ماده آلي تبديل و اكسيژن نيز توليد ميكنند )واكنش
زير(

نكتة  :١فتوسنتز درون سبزديسه )كلروپلاست( انجام ميشود.
نكتة :٢مي توان ميزان فتوسنتز را با تعيين ميزان كربن دي اكسيد مصرف شده و يا اكسيژن توليد شده ،اندازه گرفت.
نكتة  :٣برگ اكثر گياهان بدليل دارا بودن مقدار زيادي سبزديسه ،مناسبترين ساختار براي انجام فتوسنتز ميباشد.
اجزاي برگ گياهان دولپهاي:
 .١دمبرگ
 .٢پهنك :پهنك شامل روپوست ،ميانبرگ و دسته هاي آوندي )رگبرگ( است .روپوست روييو زيرينبه ترتيب در سطح رويي
و زيرين پهنك برگ قرار دارند .ميانبرگ شامل ياختههاي نرم آكنه است كه شامل دو نوع نرده اي و اسفنجي ميباشد.

١
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نكات شكل:
 -١ميانبرگ در دولپهايها )شكل الف( شامل نرمآكنة اسفنجي و نردهاي ميباشد اما در بعضي گياهان )تكلپهايها( ،فقط از
ياختههاي اسفنجي تشكيل شده است )شكل ب(.
 -٢ياختههاي نردهاي بعد از روپوست رويي قراردارند و به هم فشردهاند در حالي كه ياختههاي اسفنجي به سمت روپوست
زيرين قراردارند.
 -٣در هر رگبرگ ،در اطراف آوندهاي چوبي و آبكش را ياختههاي غلاف آوندي قرار دارند .در واقع ياختههاي غلاف آوندي
بين ياختههاي نرمآكنهاي و استوانة آوندي قرار دارند.
 -٤در هر رگبرگ ،آوندهاي چوبي در بالاي آوندهاي آبكشي قرار دارند.
 -٥جهت حركت آب و مواد محلول در آوندهاي چوبي رگبرگ ،از سمت دمبرگ به سمت برگ است ،درحاليكه جهت حركت
مواد آلي در آوندهاي آبكش رگبرگ ،برعكس )از برگ به سمت دمبرگ( ميباشد.

ساختار سبزديسه:



سبزديسه همانند راكيزه داراي غشاي بيروني و غشاي دروني
است كه از هم فاصله دارند.



فضاي درون سبزديسه با سامانه اي غشايي به نام تيلاكوئيدبه دو بخش فضاي درون تيلاكوئيد و بستره )استروما( تقسيم
شده است.



تيلاكوئيدها ساختارهاي غشايي و كيسه مانند و به هم متصل هستند.



بستره همارز با سيتوپلاسم ياخته بوده و داراي رِنا ،دِنا و رِناتَن )ريبوزوم(است.



سبزديسه همانند راكيزه ميتواند بعضي از پروتئينهاي مورد نياز خود را بسازد.



سبزديسه همانند راكيزه ميتواند به طور مستقل تقسيم شود.

نكته :به طور كلي در سبزديسه سه فضا داريم:
 -١فضاي بين دو غشاء
٢

عنوان :فصل ٦دوازدهم )از انرژي به ماده(

@Zistnovin

تهيه و تنظيم :دكتر سروش صفا

 -٢بستره يا استروما
 -٣فضاي داخل تيلاكوئيدها
رنگيزههاي فتوسنتزي:
اين رنگيزهها در غشاي تيلاكوئيدها قرار دارند و شامل سبزينههاي )كلروفيلهاي(  aو  bو كاروتنوئيدها ميباشند.
نام رنگيزه

طول موج

طيف جذبي در

بيشترين جذب

نور مرئي

)نانومتر(
سبزينة  aو b

كاروتنوئيدها

٤٠٠ – ٥٠٠

بنفش  -آبي

٦٠٠ - ٧٠٠

نارنجي  -قرمز

٤٠٠ – ٥٠٠

بنفش و آبي و
سبز

نكات مهم:
 .١طيف جذبي سبزينة  bدر محدودة  ٤٠٠-٥٠٠نانومتر ،بيشتر از طيف جذبي سبزينة  aميباشد.
 .٢طيف جذبي سبزينة aدر محدودة  ٦٠٠-٧٠٠نانومتر ،بيشتر از طيف جذبي سبزينة  bميباشد.
 .٣از نظر ميزان جذب نور ،رابطة مقابل بين رنگيزهها برقرار است:

سبزينة   bسبزينة   aكاروتنوئيدها

 .٤بيشترين ميزان جذب نور مربوط به سبزينة  bو در طيف نور آبي ) ٤٥٠- ٥٠٠نانومتر( ميباشد.
 .٥وجود رنگيزههاي متفاوت ،كارايي گياه را در استفاده از طول موج هاي متفاوت نور افزايش ميدهد.
فتوسيستمها:
رنگيزههاي فتوسنتزي همراه با انواعي پروتئين در سامانههايي بهنام فتوسيستم  ١و  ٢قرار دارند.

٣
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اجزاي هر فتوسيستم:
 .١آنتن هاي گيرندة نور :هر آنتن كه از رنگيزههاي متفاوت )سبزينهها و كاروتنوئيدها( و انواعي پروتئين ساخته شده است،
انرژي نور را ميگيرد و به مركز واكنش منتقل ميكند.
 .٢يك مركز واكنش :مركز واكنش ،شامل مولكولهاي كلروفيل  aاست كه در بستري پروتئيني قرار دارند.
نكتة  :١حداكثر جذب سبزينه  aدر مركز واكنش فتوسيستم  ،١در طول موج  ٧٠٠نانومتر و حداكثر جذب آن در فتوسيستم ،٢
در طول موج  ٦٨٠نانومتر است .بر همين اساس ،به سبزينه  aدر فتوسيستم P٧٠٠ ،١و در فتوسيستم P ٦٨٠ ،٢ميگويند.
نكتة  :٢فتوسيستم ها در غشاي تيلاكوئيد قرار دارند و با مولكولهايي به نام ناقل الكترون به هم مرتبط ميشوند .اين مولكولها
ميتوانند الكترون بگيرند يا اينكه الكترون از دست بدهند )كاهش و اكسايش(.

٤
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اجزاي مورد نياز براي فتوسنتز )شكل بالا(:
 .١دو عدد فتوسيستم ) ١و (٢
 .٢آنزيم تجزيه كنندة آب :در اتصال با بخش زيرين فتوسيستم  ٢قرار دارد.
 .٣دو زنجيرة انتقال الكترون :مولكولهاي ناقل الكترون كه يكي بين فتوسيستم  ١و  ٢و ديگري بعد از فتوسيستم  ١قرار دارد.
 .٤سه عدد پروتئين غشايي:
الف( پمپ غشايي :بين زنجيرة انتقال الكترون اول قرار دارد و يونهاي هيدروژن را برخلاف شيب غلظت و به صورت فعال )با
صرف انرژي زيستي( از بستره به داخل تيلاكوئيد پمپ ميكند.
ب( آنزيم  ATPساز )كانال يوني( :يون هاي هيدروژن را از درون تيلاكوئيد و در جهت شيب غلظت به درون بستره ميفرستد
و  ATPتوليد ميكند.
ج( پروتئين احياء كنندة  :NADP+با دريافت  ٢عدد الكترون از زنجيرة انتقال الكترون دوم NADP+ ،را احياء كرده )يك عدد
 H+را به  NADP+ميافزايد( و  NADPHبدست ميآيد.
نكته :تمام موارد فوق ،درون غشاي تيلاكوئيد قرار دارند.
واكنشهاي فتوسنتز:
 .١واكنشهاي وابسته به نور )واكنشهاي تيلاكوئيدي( :طي اين واكنشها كه در حضور نور خورشيد )روز( و درون تيلاكوئيد-
ها انجام ميگيرد ،مولكول  NADPHو  ATPو همچنين اكسيژن توليد ميشود.
 .٢واكنشهاي مستقل از نور :اين واكنشها در شب انجام ميگيرند و طي اين واكنشها كه چرخة كالوين ناميده ميشوند ،با
كمك مولكولهاي  NADPHو  ATPتوليد شده در واكنشهاي مرحلة روشنايي ،مولكولهاي  CO٢تبديل به گلوكز و ساير مواد
آلي ميشوند.
واكنشهاي مرحلة روشنايي فتوسنتز
 .١در اثر تابش نور خورشيد به فتوسيستمها ،الكترونهاي موجود
در فتوسيستم ها انرژي نور خورشيد را دريافت كرده و برانگيخته ميشوند.
اين الكترونهاي برانگيخته شده از فتوسيستمها خارج شده و وارد زنجيرة انتقال
الكترون ميشوند.

٥
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نكته :الكترونهاي خارج شده از فتوسيستم  ٢وارد اولين زنجيرة انتقال الكترون و الكترونهاي خارج شده از فتوسيستم  ،١وارد
دومين زنجيرة انتقال الكترون ميشوند.
مسير طي شده توسط الكترونها:
فتوسيستم  ← ٢زنجيرة انتقال الكترون اول ← فتوسيستم  ← ١دومين زنجيرة انتقال الكترون ← NADP+

 .٢الكترونهاي خروجي از فتوسيستم ، ١پس از عبور از زنجيرة انتقال الكترون دوم ،توسط پروتئين احياء كنندة  ،NADP+به
مولكول  NADP+منتقل ميشوند  NADP+ با گرفتن دو الكترون ،بار منفي پيدا ميكند و با ايجاد پيوند با پروتون )يون
هيدروژن( به مولكول  NADPHتبديل ميشود:
 .٣در اثر خروج الكترونهاي برانگيخته شده از فتوسيستمها،كمبود الكترون در داخل اين فتوسيستمها رخ ميدهد كه بايد
جبران شوند ،يعني الكترونهاي جديدي به شرح زير ،جايگزين الكترونهاي خارج شده ميشوند:
الف -كمبود الكتروني فتوسيستم  ،٢بوسيلة الكترون هاي حاصل از تجزية مولكول آب توسط آنزيم متصل به سطح داخلي
فتوسيستم  ٢تأمين ميشود .در طي تجزية نوري آب محصولات زير توليد ميشوند:


دو يون هيدروژن :موجب افزايش تراكم يون هيدروژن در داخل تيلاكوئيد ميشوند.



يك اتم اكسيژن



دو عدد الكترون :كه كمبود الكتروني فتوسيستم  ٢را جبران ميكنند.

ب -كمبود الكتروني فتوسيستم  ١بوسيلة الكترونهاي خروجي از اولين زنجيرة انتقال الكترون جبران ميشود.

٦
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 .٤الكترونهاي در حال عبور از اولين زنجيرة انتقال الكترون ،مقداري از انرژي خود را به پمپ هيدروژني )در بين مولكولهاي
زنجيرة انتقال الكترون اول( ميدهند تا اين پمپ يونهاي هيدروژن را از بستره به داخل فضاي تيلاكوئيدي و در خلاف جهت
شيب غلظت انتقال دهد.
نكته :دو عامل موجب افزايش غلظت يون هيدروژن در داخل تيلاكوئيد ميشوند:
الف( فعاليت پمپ هيدروژني

ب( تجزية نوري آب

 .٥در اثر افزايش غلظت پروتونها درون تيلاكوئيد ،پروتونها در جهت شيب غلظت و از طريق آنزيم  ATPساز موجود در
غشاي تيلاكوئيدها از داخل تيلاكوئيد به بستره ميروند كه همراه با عبور پروتونها از اين آنزيم ATP ،ساخته ميشود.
نكته :به ساخته شدن  ATPدر واكنش هاي نوري ،ساخته شدن نوري  ATPميگويند ،زيرا حاصل فرايندي است كه با نور به راه
مي افتد.

واكنشهاي مستقل از نور :واكنشهاي تثبيت CO٢
در اين مرحله ،مولكولهاي  CO٢با استفاده از مواد توليد شده در مراحل روشنايي يعني  ATPبه عنوان منبع انرژي و NADPA
به عنوان منبع الكترون ،در چرخهاي از واكنشها به نام چرخة كالوين ،تبديل به قند ميشوند.
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مراحل چرخة كالوين:

 .١مرحلة اول :تركيب  ٦مولكول  CO٢با  ٦مولكول قند پنج كربني ريبولوز بيسفسفات )هر قند داراي دو فسفات ميباشد(
توسط آنزيم روبيسكو )ريبولوز بيسفسفات كربوكسيلاز  -اكسيژناز(  ايجاد  ٦قند شش كربنة دو فسفاتة ناپايدار  تبديل
هر كدام از قندهاي  ٦كربنة ناپايدار به يك اسيد سه كربنة يك فسفاته:
 ١٢اسيد سه كربنة يك فسفاته

 ٦قند شش كربنة دوفسفاته

روبيسكو

 ٦ريبولوز بيسفسفات ٦CO٢ +

نكته :روبيسكو هم فعاليت كربوكسيلازي داشته و هم اكسيژنازي ،كه در اين واكنش ،فعاليت كربوكسيلازي دارد.

٨
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 .٢مرحلة دوم :هر يك از اسيدهاي توليدي در مرحلة قبل با مصرف يك مولكول  ATPو يك مولكول  NADPHتبديل به سه
قند سه كربنة يك فسفاته ميشود.
 ١٢ + ١٢ATP + ١٢NADPHاسيد سه كربنة يك فسفاته

 ١٢ + ١٢ADP + ١٢NADP+ + ١٢Pقند سه كربنة يك فسفاته

 .٣مرحلة سوم :در اين مرحله  ٢مولكول قند سه كربنه از واكنش خارج شده و به توليد گلوكز و يا ساير مواد آلي ديگر مي-
رسد و  ١٠قند سه كربنة باقي مانده ،تبديل به  ٦قند سه كربنة ريبولوز فسفات )يك فسفات دارد( ميشود.
 ٦قند  ٥كربنة يك فسفاته )ريبولوز فسفات(

 ١٠قند سه كربنة يك فسفاته  ١٢ قندسه كربنة يك فسفاته

دو قند سهكربنه
 .٤مرحلة چهارم :هر يك از مولكولهاي ريبولوز فسفات ،با صرف يك مولكول  ATPتبديل به ريبولوز بيس فسفات ميشوند
كه در اين واكنش ATP ،هم به عنوان منبع انرژي و هم منبع فسفات بهكار ميرود .مولكولهاي ريبولوزبيسفسفات مجددا
آغازگر چرخة بعدي خواهند بود.
 ٦ + ٦ATPمولكول ريبولوز فسفات

 ٦ + ٦ADPمولكول ريبولوزبيسفسفات
نكات مهم:

 -١در هر چرخة كالوين  ١٨مولكول  ATPو  ١٢مولكول  NADPHمصرف ميشود.
 -٢چرخة كالوين در تاريكي )شب( انجام ميگيرد ،اما چون مولكولهاي  ATPو  NADPHمورد نياز اين چرخه در واكنشهاي
مرحلة وابسته به نور توليدميشوند ،مي توان گفت كه چرخة كالوين نيز به طور غيرمستقيم به نور وابسته است.
 -٣اولين ماده آلي پايدار ساخته شده ،تركيبي سه كربني است؛ به همين علت به گياهاني كه تثبيت كربن در آنها فقط با چرخة
كالوين انجام ميشود،گياهان C٣ميگويند .اكثر گياهان  C٣هستند.

اثر محيط بر فتوسنتز:
 .١اثر نور در فتوسنتز :افزايش نور در اكثر گياهان تا حدي موجب افزايش فتوسنتز ميشود،
اما در نور شديد به علت اشباع شدن فتوسيستمها ،شدت فتوسنتز تغييري نميكند .
نكته :طول موج ،شدت و مدت زمان تابش نور بر فتوسنتز اثر ميگذارند.

٩
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 .٢اثر غلظت  CO٢بر فتوسنتز :با افزايش ميزان  ،CO٢شدت فتوسنتز تا حدي
افزايش مييابد ،اما با افزايش بيشتر  ،CO٢بدليل محدود بودن قندهاي ريبولوز
بيسفسفات و آنزيمهاي چرخة كالوين ،شدت فتوسنتز ثابت ميماند )مشابه اثر نور(.
 .٣اثر دما بر فتوسنتز :افزايش دما تا يك حدي بدليل افزايش انرژي جنبشي مولكولها،
موجب افزايش فتوسنتز ميشود ،اما در دماي بالا بدليل بسته شدن روزنههاي هوايي و
همچنين عدم فعاليت آنزيمها ،موجب كاهش شدت فتوسنتز ميشود.
 .٤اثر اكسيژن بر فتوسنتز :افزايش اكسيژن موجب افزايش فعاليت اكسيژنازي
آنزيم روبيسكو ميشود و در نتيجه بجاي تركيب كردن ريبولوز بيسفسفات با ،CO٢
اين قند را با اكسيژن تركيب كرده كه اين عمل ،شدت فتوسنتز را كاهش ميدهد.
نكته :با افزايش اكسيژن ،شدت فتوسنتز كاهش يافته ،اما شدت تنفس نوري افزايش مييابد.
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فتوسنتز در شرايط بسته بودن روزنهها:
 افزايش بيش از حد دما و نور و همچنين هورمون آبسيزيك اسيد ،باعث بسته شدن روزنههاي هوايي جهت كاهش تعرق
ميشوند.
 در شرايط بسته شدن روزنهها ،تبادل گازهاي اكسيژن و كربندياكسيد نيز متوقف ميشود .در اين حال از ميزان كربن-
دياكسيد داخل برگها كاسته ميشود )بدليل مصرف در چرخة كالوين( اما ميزان اكسيژن در برگها افزايش مييابد )در اثر
تجزية نوري آب( .اين شرايط موجب افزايش فعاليت اكسيژنازي آنزيم روبيسكو ميشود.

در اثر فعاليت اكسيژنازي آنزيم روبيسكو ،ريبولوزبيسفسفات با اكسيژن تركيب ميشود .مولكول حاصل ،ناپايدار است و به
دو مولكول سه كربني و دو كربني تجزيه ميشود:
 (١مولكول سه كربني به مصرف بازسازي ريبولوزبيس فسفات ميرسد.
 (٢مولكول دو كربني از كلروپلاست خارج و در واكنشهايي كه بخشي از آنها در راكيزه انجام ميگيرد ،از آن مولكول CO2
آزاد ميشود .چون اين فرايند با مصرف اكسيژن ،آزاد شدن  CO2و همراه با فتوسنتز است ،تنفس نوري ناميده ميشود.
نكتة  :١در تنفس نوري گرچه ماده آلي تجزيه ميشود ،اما برخلاف تنفس ياختهاي ATP،از آن ايجاد نميشود .بنابراين تنفس
نوري باعث كاهش فراوردههاي فتوسنتز ميشود.
نكتة  :٢فعاليت اكسيژنازي و كربوكسيلازي آنزيم روبيسكو به ميزان اكسيژن و كربندياكسيد در محيط عملكرد آن بستگي
دارد ،يعني در صورتي كه  O2  CO2باشد ،اين آنزيم فعاليت كربوكسيلازي و درصورتي كه  O2  CO2باشد ،اين آنزيم فعاليت
اكسيژنازي خواهد داشت.
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فتوسنتز در گياهان :C٤

تثبيت كربن در اين گياهان در دو مرحله انجام ميشود:
 CO2 .١در ياختههاي ميانبرگ با اسيدي سه كربني تركيب و در نتيجه اسيدي چهار كربني ايجاد ميشود .به همين علت
به اين گياهان ،گياهان  C٤ميگويند؛ زيرا اولين مادة پايدار حاصل از تثبيت كربن ،تركيبي چهار كربني است.
 .٢در ياختههاي غلاف آوندي ،مولكول  CO2از اسيد چهار كربني آزاد و وارد چرخه كالوين ميشود .اسيد سه كربني
باقيمانده نيز به ياختههاي ميانبرگ برميگردد.
نكتة  :١آنزيمي كه در تركيب  CO2با اسيد سه كربني و تشكيل اسيد چهاركربني نقش دارد ،برخلاف روبيسكو به طور
اختصاصي با  CO2عمل ميكند و تمايلي به اكسيژن ندارد.
نكتة  :٢اسيد چهاركربني از ياختههاي ميانبرگ از طريق پلاسمودسمها به ياختههاي غلاف آوندي منتقل ميشود.
نكات مهم:
 .١در گياهان  ، C٤برخلاف گياهان  ،C٣ياختههاي غلاف آوندي داراي كلروپلاست ميباشند.
 .٢در گياهان  C٤با وجود عملكرد آنزيم هاي گوناگون در تثبيت كربن و تقسيم مكاني آن در دو نوع ياخته ،ميزان  CO2در
محل فعاليت آنزيم روبيسكو ،به اندازهاي بالا نگه داشته ميشود كه بازدارندة تنفس نوري است .بنابراين ،تنفس نوري به ندرت
در اين گياهان روي ميدهد.
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 .٣در گياهان  ،C٤در دماهاي بالا ،شدتهاي زياد نور و كمبود آب ،در حاليكه روزنهها بسته شدهاند تا از تبخير آب جلوگيري
شود ،همچنان ميزان  CO2را در محل عملكرد آنزيم روبيسكو بالا نگه ميدارند .همين علت كارايي آنها در چنين شرايطي بيش
از گياهان  C٣است.

فتوسنتز در گياهان ) CAMكَم(:
ويژگي گياهان : CAM
 .١در مناطقي با درجه حرارت و نور شديد و آب كم زندگي ميكنند.
 .٢در اين گياهان براي جلوگيري از هدر رفتن آب ،روزنهها در طول روز بسته و در شب بازند.
 .٣برگ ،ساقه يا هردوي آنها در چنين گياهاني گوشتي و پرآب است.
 .٤اين گياهان در كريچههاي خود تركيباتي پليساكاريدي دارند كه آب را نگه ميدارند.
تثبيت كربن در گياهان  CAMهمانند گياهان  C٤در دو مرحله انجام ميشود ،اما هردوي اين مراحل در ياختههاي ميانبرگ اما
در دو زمان متفاوت )شب و روز( انجام ميگيرند:
 -١در شب )روزنهها بازند( :تركيب  CO2با اسيد سهكربنه در ياختههاي ميانبرگ و توليد اسيد چهاركربنه.
 -٢در روز )روزنهها بستهاند( :مولكول  CO2در همان ياختههاي ميانبرگ از اسيد چهار كربني آزاد و وارد چرخه كالوين مي-
شود.
مثال براي گياهان  :CAMكاكتوس ،گياهان تيرة گل ناز و آناناس.
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جدول مقايسهاي گياهان از نظر فتوسنتز
گياهان C٣

گياهان C٤

گياهان CAM

مثال

بيشتر گياهان

نيشكر

كاكتوس ،گياهان تيرة گلناز

زيستگاه

بيشتر مناطق

مناطق گرم

مناطق بسيار گرم و خشك

واكنشهاي تثبيتكنندة CO٢

فقط چرخة كالوين

چرخة كالوين و ساير

چرخة كالوين و ساير

واكنشها

واكنشها

اولين مادة آلي پايدار كه از CO٢

اسيد سه كربنه

اسيد  ٤كربنه

اسيد  ٤كربنه

و آناناس

ساخته ميشود
محل ساخت اولين مادة آلي

ياختههاي ميانبرگ

ياختههاي ميانبرگ

ياختههاي ميانبرگ

پايدار از CO٢
محل انجام چرخة كالوين

ياختههاي ميانبرگ

ياختههاي غلاف آوندي

ياختههاي ميانبرگ

زمان ساخت اولين مادة آلي

شب

شب

شب

پايدار از CO٢
زمان انجام چرخة كالوين

شب

شب

روز

وضعيت روزنههاي هوايي در روز

باز

باز

بسته

وضعيت روزنههاي هوايي در

بسته

بسته

باز

شﺐ

جانداران فتوسنتز كنندة ديگر
 بخش عمدة فتوسنتز را جانداراني انجام ميدهند كه گياه نيستند و در خشكي زندگي نميكنند.
 انواعي از باكتريها و آغازيان در محيطهاي متفاوت خشكي و آبي فتوسنتز ميكنند.
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باكتري ها:باكتريهايي كه فتوسنتز ميكنند ،سبزديسه ندارند ،اما داراي رنگيزههاي جذب كننده نور هستند.
جدول مقايسهاي انواع باكتريهاي فتوسنتز كننده
انواع باكتري

اكسيژنزا

غير اكسيژنزا

مثال

سيانوباكتريها

باكتريهاي گوگردي ارغواني و سبز

نام رنگيزة فتوسنتز كننده

سبزينة a

باكتريوكلروفيل

منبع كربن

CO2

CO2

منبع الكترون

آب )(H2O

H2S

منبع انرژي

نور خورشيد

نور خورشيد

محصولات فتوسنتزي

قندهاي ساده و اكسيژن

قندهاي ساده و گوگرد

واكنش فتوسنتزي

نكات:
 -١چون منبع الكترون باكتريهاي گوگردي ) (H2Sاكسيژن ندارد ،به همين خاطر در اثر تجزية آن ،بجاي اكسيژن ،گوگرد
درست ميشود.
 -٢از اين باكتريها در تصفية فاضلابها براي حذف هيدروژن سولفيد استفاده ميكنند.
 -٣هيدروژن سولفيد گازي بيرنگ است و بويي شبيه تخممرغ گنديده دارد.

آغازيان:
آغازيان نقش مهمي در توليد مادۀ آلي از ماده معدني دارند.
انواع آغازيان فتوسنتز كننده
 -١جلبكهاي سبز ،قرمز و قهوه اي كه به صورت دائمي فتوسنتز ميكنند.
 -٢اوگلنا  :جانداري تك ياخته اي و مثال ديگري از آغازيان فتوسنتزكننده است.
اين جاندار در حضور نور فتوسنتز ميكند و در صورتي كه نور نباشد ،سبزديسههاي
خود را از دست مي دهد و با تغذيه از مواد آلي ،تركيبات مورد نياز خود را به دست ميآورد.
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شيميوسنتز
تعريف :ساختن مواد آلي از مواد معدني  ،با استفاده از انرژي واكنشهاي شيميايي را شيميوسنتز گويند.
در معادن ،اعماق اقيانوسها و اطراف دهانه آتشفشانهاي زيرآب وجود دارند.
باكتريهاي
شيميوسنتز كننده

از قديميترين جانداران روي زميناند.
ميتوانند بدون نياز به نور از كربن دي اكسيد مادۀ آلي بسازند.
انرژي مورد نياز براي ساختن مواد آلي از مواد معدني را از واكنشهاي شيميايي ،به ويژه اكسايش
تركيبات معدني )غيرآلي( به دست ميآورند.
مثال :باكتريهاي نيترات ساز ← آمونيوم را به نيترات تبديل ميكنند

نكته :زيستن در معادن ،اعماق اقيانوسها و اطراف دهانه آتشفشانهاي زيرآب براي بسياري از جانداران غيرممكن است.

دانش آموزان عزيزي كه دوست دارند مطالب اين جزوه رو به صورت تدريس ويدئويي همراه با حل تست مشاهده
كنند ،براي اطلاع از زمان پخش ويدئوها ميتونند به كانال تلگرامي بنده  @ZISTNOVINمراجعه كنند .به مﺤﺾ
آماده شدن ويدئوها ،لينك پخش رايگان ويدئو را در كانال قرار خواهم داد.
 با آرزوي موفقيت براي تمام شما عزيزان 
خداوند مهربون پشت و پناهتون
سروش صﻔا
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 امروزه به كمك روشهاي زيست فناوري ،توليد پلاستيكهاي قابلتجزيه با صرف هزينة كمتر ممكن شده است .اين كار با
وارد كردن ژنهاي توليدكنندة بسياري از اين نوع مواد از باكتري به گياه امكانپذير است.
 تا چندي پيش ،انتقال ژنهاي انسان به داخل سلولهاي ساير موجودات زنده و يا استفاده از باكتريها براي ساختن پروتئين-
هاي انساني غيرقابل تصور بود اما اكنون روشهاي لازم براي تحقق آن توسعه يافته و كاربرد فراواني پيدا كرده است.

زيستفناوري چيست؟

تعريف زيستفناوري :بهطوركلي به هرگونه فعاليت هوشمندانه آدمي در توليد و بهبود محصولات گوناگون با استفاده

از موجود زنده ،زيست فناوريگويند.
قلمروي زيستفناوري :زيست فناوري قلمروي بسيار گسترده دارد و روشهايي مانند مهندسي ژنتيك ،مهندسي پروتئين و
بافت را دربرميگيرد.

علوم مورد استفاده در زيستفناوري :زيست فناوري از گرايشهاي علمي متعددي مانند علوم زيستي ،فيزيك ،رياضيات و

علوم مهندسي بهره ميبرد.

مزاياي زيستفناوري :كاربردهاي فراوان زيست فناوري ،آن را بهعنوان نﺸانة پيﺸرفت كﺸورها در قرن حاضر و به

يكي از ابزارهاي مهم براي تأمين نيازهاي متنوع تبديل كرده است.

تاريخچة زيستفناوري
براي زيست فناوري ،كه از سالهاي بسيار دور آغاز شده است ،سه دوره درنظر مي گيرند:

زيستفناوري سنتي :توليد محصولات تخميري مانند سركه ،نان و فراوردههاي لبني با استفاده از فرايندهاي زيستي

مربوط به اين دوره است.

زيستفناوري كلاسيك :با استفاده از روشهاي تخمير و كشت ريزاندامگان )ميكروارگانيسمها( توليد موادي مانند

پادزيستها )آنتيبيوتيكها( ،آنزيمها و مواد غذايي در اين دوره ممكن شد.

زيست فناوري نوين :اين دوره با انتقال ژن از يك ريزاندامگان به ريزاندامگان ديگر آغاز شد  .دانشمندان توانستند با تغيير

و اصلاح خصوصيات ريزاندامگانها تركيبات جديد را با مقادير بيﺸتر و كارايي بالاتر توليد كنند.
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مهندسيژنتيك
يكي از روشهاي مؤثر در زيست فناوري نوين ،مهندسي ژنتيك است.

تعريف :در مهندسي ژنتيك قطعهاي از DNAي يك سلول توسط ناقل به سلول اي ديگر انتقال مييابد .در اين حالت ،ياختة

دريافت كنندة قطعه  DNAدچار دستورزي ژنتيكي و داراي صفت جديد ميشود.

تعريف جاندار تراژن :به جانداري كه از طريق مهندسي ژنتيك داراي تركيب جديدي از مواد ژنتيكي شده است ،جاندار

تغييريافته ژنتيكي يا تراژني ميگويند.
نكتة  :١تركيبات جديد ژني در يك جاندار تراژن موجب بروز صفات جديدي
در اين جاندار ميشود كه در گذشته ،اين صفات در اين جاندار وجود نداشته
است.

نكتة  :٢اولين جانداران تراژن ،باكتريها بودند و به تدريج ،امكان دستورزي
ژنتيكي براي گياهان و جانوران نيز فراهم آمده است.
مراحل ايجاد گياهان زراعي تراژني )شكل زير(:
 -١تعيين صفت يا صفات مطلوب

 -٢استخراج ژن يا ژنهاي صفت موردنظر
 -٣آمادهسازي و انتقال ژن به گياه
 -٤توليد گياه تراژني

 -٥بررسي دقيق ايمني زيستي و اثبات بيخطر بودن
براي سلامت انسان و محيطزيست

٦ــ تكثير و كشت گياه تراژني با رعايت اصول ايمني زيستي
نكات شكل:
 -١ژن مورد نظر توسط ديسك )پلازميد( به گياه منتقل ميشود.

 -٢سلولاي كه ژن خارجي )ژن مورد نظر( را دريافت ميكند ،ياختة نوتركيب ناميده ميشود.
 -٣سلولهاي نوتركيب ابتدا تبديل به گياهچه و سپس گياه تراژن ميشوند.

 -٤ژن خارجي در تمام سلولهاي زنده و داراي هستة گياه تراژن وجود دارد .زيرا تمام سلولهاي گياه تراژن ،از ياختة

نوتركيب اوليه بوجود آمدهاند.
مراحلمهندسيژنتيك

يكي از اهداف مهندسي ژنتيك توليد انبوه ژن و فراوردههاي آن ) RNAو پروتئين( است.
توليد انبوه ژن با همسانهسازي  DNAانجام ميشود.

تعريف همسانهسازي :جداسازي يك يا چند ژن و تكثير آنها را همسانه سازي  DNAميگويند.

٢
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روش همسانهسازي:
 -١مادة وراثتي با ابزارهاي مختلفي در خارج از سلول تهيه ميشود.
 -٢مادة وراثتي به وسيلة يك ناقل همسانهسازي به درون ژنوم ميزبان منتقل ميشود.
اهداف همسانهسازي :توليد مقادير زيادي از DNAي خالص كه ميتواند براي  :الف( دستورزي و يا ب( توليد يك
مادة بخصوص و يا ج( مﻄالعه ،مورد استفاده قرار گيرد.
 -١جداسازي قطعهاي از  DNAكه حاوي ژن مورد نظر است.
 -٢اتصال قطعة  DNAجدا شده به ناقل و تشكيل  DNAنوتركيب.

مراحل مهندسي ژنتيك

 -٣وارد كردن  DNAنوتركيب به ياخته ميزبان.
 -٤جداسازي ياخته هاي تراژني

 -١جداسازي قﻄعهاي از DNA
اين كار بهوسيلة آنزيمهاي برشدهنده انجام ميشود.
آنزيمهاي برش
دهنده

 در باكتريها وجود دارند و قسمتي از سامانة دفاعي آنها محسوب ميشوند.
 اولين مرحله از همسانهسازي كه جداسازي ژنها است ،به وسيلة اين آنزيمها انجام ميشود.
 اين آنزيمها تواليهاي نوكلئوتيدي خاصي )جايگاه شناسايي آنزيم( را در  DNAتشخيص و برش مي-
دهند.
 استفاده از آنزيمهاي برشدهنده DNA ،را به قطعات كوتاهتري تبديل ميكند.

نكات جايگاه تﺸحيص آنزيم:
 -١اين جايگاهها در ابتدا و انتهاي ژن مورد نظر قرار دارند و جزو توالي ژن نميباشند  يعني مورد رونويسي قرار نمي-
گيرند.
 -٢در جايگاه تشخيص آنزيم توالي نوكلئوتيدهاي هر دو رشته  DNAاز دو سمت مخالف يكسان خوانده ميشود.
مثال :معروفترين آنزيم برش دهنده ،آنزيم EcoR1است كه توالي شش جفت نوكلئوتيدي

كرده و برش ميدهد.

نحوة عمل آنزيم : EcoR1اين آنزيم پيوند فسفودي استر بين نوكلئوتيد
گوانيندار و آدنيندار هر دو رشته را برش ميزند .در نتيجه ،انتهايي از
مولكول  DNAايجاد ميشود كه يك رشتة آن بلندتر از رشته مقابل است و به

آن انتهاي چسبنده ميگويند.
نكات:

 -١براي تشكيل چنين انتهايي از مولكول  ،DNAعلاوه بر پيوندهاي فسفودياستر،
پيوندهاي هيدروژني بين دو رشته  DNAدر منطقه تشخيص نيز شكسته ميشوند.
 -٢آنزيم  EcoR1در هر جايگاه تشخيص ،دو انتهاي چسبنده ايجاد ميكند و
٣
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چون براي هر ژن ،دو جايگاه تشخيص آنزيم وجود دارد ،در نتيجه مجموعا  ٤انتهاي چسبنده ايجاد ميشود )در هر رشتة
 ،DNAدو انتهاي چسبنده(.

نكته :استفاده از آنزيمهاي برشدهنده DNA ،را به قطعات كوتاهتري تبديل ميكند كه اين قطعات را با روشهاي خاصي جدا
ميكنند و تشخيص ميدهند.
 -٢اتصال قطعة  DNAجدا شده به ناقل و تشكيل  DNAنوتركيب

 ناقل همسانهسازي :تواليهاي DNAيي هستند كه در خارج از كروموزومها اصلي قرار دارند و ميتوانند مستقل از آن
تكثير شوند .يكي از اين ناقلها ديسك )پلازميد( باكتري است.
 DNA نوتركيب :به مجموعه  DNAناقل و ژن جاگذاري شده در آن DNA ،نوتركيب گفته ميشود.

نكات ديسك )پلازميد(:
 -١ديسك يك مولكول DNAي دو رشتهاي و حلقوي خارج فامتني است.
 -٢معمولا درون باكتريها )نه تمام باكتريها( و بعضي قارچها مثل مخمرها وجود دارد.
 -٣ميتواند مستقل از ژنوم ميزبان همانندسازي كند.

 -٤ديسكها را كروموزومهاي )فامتنهاي( كمكي نيز مينامند چون حاوي ژنهايي هستند كه در كروموزومهاي اصلي
باكتري وجود ندارند .مثل ژن مقاومت به آنتيبيوتيك.

 -٥ژن مقاومت به آنتيبيوتيك به باكتري اين توانايي را ميدهند كه پادزيستها را به موادي غيركشنده و قابل استفاده براي
خود تبديل كنند.

نكتة  :١در صورت انتقال قطعه DNAي مورد نظر به ديسك و ورود آن به ياختة ميزبان ،با هر بار همانندسازي ديسك،
DNAي مورد نظر نيز همانندسازي ميشود.

نكتة  :٢بهتر است از ديسكي استفاده شود كه يك جايگاه تشخيص براي آنزيم برشدهنده داشته باشد.
مراحل ساخت  DNAنوتركيب:
 -١برش دادن  DNAناقل توسط همان آنزيمي كه با آن ژن اصلي را
برش دادهاند .علت 

* برش ديسك با آنزيم ،آن را به يك قطعه دناي خطي تبديل ميكند
كه داراي دو انتهاي چسبنده است.

 -٢اتصال  DNAمورد نظر به ديسك توسط آنزيم ليگاز )اتصال دهنده(.

٤
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 -٣وارد كردن  DNAنوتركيب به سلول ميزبان:
براي ورود  DNAنوتركيب به درون ياختة ميزبان مثل باكتري بايد بر روي ديوارة باكتري منافذي ايجاد كرد كه اين منافذ
را ميتوان با كمك شوك الكتريكي و يا شوك حرارتي همراه با مواد شيميايي ايجاد كرد.

نكته :همه باكتريها  DNAنوتركيب را دريافت نميكنند .بنابراين لازم است باكتري دريافت كنندة ديسك از باكتري فاقد آن
تفكيك شود.

* باكتري دريافت كنندة  DNAنوتركيب ،ياختة تراژني محسوب ميشود.
 -٤جداسازي سلول هاي تراژني:
براي انجام اين مرحله ،از روشهاي متفاوتي ميتوان استفاده كرد ،مثل استفاده از ديسكي كه داراي ژن مقاومت به آنتي-

بيوتيك )پادزيست( آمپي سيلين است .در اين صورت ،اگر باكتري DNA ،نوتركيب را دريافت كرده باشد ،در محيط حاوي

آنتيبيوتيك رشد ميكند.باكتريهاي فاقد دناي نوتركيب بهدليل حساسيت به آنتيبيوتيك در چنين محيطي از بين ميروند.



در شرايط مناسب ،باكتريهاي تراژني با سرعت بالايي تكثير ميشوند .همچنين از DNAهاي نوتركيب نيز بهصورت
مستقل از فامتن اصلي سلول ،نسخههاي متعددي ساخته ميشود كه درنتيجة آن  DNAخارجي به سرعت تكثير ميشود.
بنابراين ،تعداد زيادي باكتري داراي دناي خارجي آماده خواهد شد كه ميتوان از آنها براي توليد فراورده يا استخراج
ژن استفاده كرد.

نكته :امروزه با پيشرفت روشهاي مهندسي ژنتيك ميتوان سلولهاي ديگري مثل مخمرها ،سلولهاي گياهي و حتي جانوري
را با اين فرايند تغيير داد.
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روشهاي جديد امكان ايجاد تغييرات دلخواه در توالي آمينواسيدهاي يك پروتئين را فراهم كرده است كه ميتوان از آنها
به منظور تغيير در ويژگيهاي يك پروتئين و بهبود عملكرد آن بهرهمند شد.
تعريف مهندسي پروتئين :انجام تغييراتي در پروتئينها به منظور تغيير در ويژگي و بهبود عملكرد پروتئينها.
انواع تغييرات
پروتئينها

 -١تغييرات جزئي :تغيير يك يا چند آمينواسيد در پروتئين )در مقايسه با پروتئين طبيعي(
 -٢تغييرات كلي يا عمده :گستردهتر است و ميتواند شامل برداشتن قسمتي از ژن يك پروتئين تا
تركيب بخشهايي از ژنهاي مربوط به پروتئينهاي متفاوت باشد.

نكته :تغيير در توالي آمينواسيدها باعث تغيير در شكل فضايي مولكول پروتئين و در نتيجه تغيير در عمل آن ميشود.

هدف از ساخت پروتئينهاي تغيير يافته :چنين پروتئينهاي تغيير يافتهاي با اهداف مختلف ،مثلا درماني و تحقيقاتي ساخته
ميشوند.
* از تغييرات و اصلاحات مفيد در فرايند مهندسي پروتئينها ميتوان به افزايش پايداري پروتئين در مقابل گرما و تغيير، pH
افزايش حداكثري سرعت واكنش و تمايل آنزيم براي اتصال به پيشماده اشاره كرد.
افزايش پايداري پروتئينها
اهميت افزايش پايداري پروتئينها در برابر گرما:
-١

در دماي بالاتر سرعت واكنش بيشتر و خطر آلودگي ميكروبي در محيط واكنش كمتر ميشود.

 -٢نيازي به خنك كردن محيط واكنش بهخصوص در مورد واكنشهاي گرمازا نيست.

* مثالهايي از افزايش پايداري پروتئينها:
نقش :مولكولهاي نشاسته را به قطعات كوچكتري تجزيه ميكنند.

 (١آميلازها

محل ترشح در انسان :بزاق و بهش برون ريز لوزالمعده
كاربرد در صنعت :صنايع غذايي ،نساجي و توليد شويندهها
علت نياز به آميلاز مقاوم به گرما :زيرا بسياري از مراحل توليد صنعتي در دماهاي بالا انجام ميشود.

مزاياي استفاده از آميلاز
مقاوم به گرما

 -١كاهش زمان واكنش
 -٢صرفهجويي اقتصادي
* در نتيجة  ٢مورد فوق  بهرهوري صنعتي افزايش مييابد
٦
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نكته :در طبيعت نيز آميلاز مقاوم به گرما وجود دارد .مثلا باكتريهاي گرمادوست در چشمههاي آب گرم داراي آميلازهايي
هستند كه پايداري بيشتري در مقابل گرما دارند.
يادآوري :اينترفرونها نوعي از پروتئينهاي ايمني هستند كه در دفاع غيراخاصاصي نقش دارند .اينترفرون
نوع  ١از ياختههاي آلوده به ويروس و اينترفرون نوع  ٢از سلولهاي كشندة طبيعي و لنفوسيتهاي T
ترشح ميشود.

 (٢اينترفرون

وقتي اين پروتئين با روش مهندسي ژنتيك ساخته ميشود ،فعاليتي بسيار كمتر از اينترفرون طبيعي
دارد



علت اين كاهش فعاليت  تشكيل پيوندهاي نادرست در هنگام ساخته شدن آن در ياخته باكتري
است.



پيوندهاي نادرست باعث تغيير در شكل مولكول و درنتيجه كاهش فعاليت آن ميشوند.



به كمك فرايند مهندسي پروتئين ،توالي آمينواسيدهاي اينترفرون را طوري تغيير ميدهند كه يكي از
آمينواسيدهاي آن ،جايگزين آمينواسيد ديگري ميشود .اين تغيير ،فعاليت ضد ويروسي اينترفرون
ساخته شده را به اندازة پروتئين طبيعي افزايش ميدهد و همچنين آن را پايدارتر ميكند.



افزايش پايداري در نگهداري طولانيمدت پروتئينهايي كه بهعنوان دارو استفاده ميشوند ،اهميت
زيادي دارد.

 تشكيل لخته ،يك فرايند زيستي مهم است كه از ادامه خونريزي جلوگيري ميكند ،اما تشكيل لخته در
سرخرگهاي شش ،مغز و ماهيچه قلب بهترتيب منجر به بسته شدن رگهاي شش ،سكته مغزي و
 -٣پلاسمين

قلبي ميشود كه بسيار خطرناك است و ميتواند باعث مرگ شود.
 نقش پلاسمين :آنزيمي است كه در بدن به طور طبيعي لختهها را تجزيه ميكند.
 پلاسمين كاربرد درماني دارد ،اما مدت اثر آن در پلاسما خيلي كوتاه است.
 جانشيني يك آمينواسيد پلاسمين با آمينواسيد ديگري در توالي ،باعث ميشود كه مدت زمان فعاليت
پلاسمايي و اثرات درماني آن بيشتر شود.

٧
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مهندسي بافت
از دست رفتن بافت بهدليل آسيب يا بيماري ،زندگي را دشوار و هزينة بالاي اقتصادي و اجتماعي را بر فرد بيمار و
خانواده او تحميل ميكند.

مثالهايي از مهندسي بافت:

 -١كﺸت بافت و پيوند پوست ثابت شده است كه در پوست سلولهايي وجود دارد كه توانايي تكثير زياد و تمايز به
انواع سلولهاي پوست را دارند.

 -٢توليد و پيوند اعضا  جراحان بازسازيكنندة چهره ميتوانند به كمك روشهاي مهندسي از بافت غضروف براي
بازسازي لاله گوش و بيني استفاده كنند.

نكته :در اين روش ،سلولهاي غضروفي را در محيط كشت روي داربست مناسب تكثير و غضروف جديد را براي بازسازي

اندام آسيب ديده توليد ميكنند.

 -٣استفاده از سلولهاي بنيادي براي توليد بافت يا اندامهاي مختلف :سلولهاي تمايز يافتهاي مانند سلولهاي

ماهيچهاي در محيط كشت به مقدار كم تكثير ميشوند و يا اصلا تكثير نميشوند .بههمين دليل ،در چنين مواردي از
منابع سلول اي كه سريع تكثير ميشوند مثل سلولهاي بنيادي جنيني يا سلولهاي بنيادي بالغ استفاده ميكنند.
سلولهاي بنيادي

ويژگي مهم :سلولهاي بنيادي ميتوانند تكثير و به انواع متفاوت سلول
تبديل شوند.

انواع سلولهاي بنيادي:
 -١سلولهاي بنيادي كبد :ميتوانند تكثير شوند و به سلول كبدي يا سلول مجراي صفراوي تمايز
پيدا كنند.
 -١سلولهاي بنيادي
بالغ

 -٢سلولهاي بنيادي مغز استخوان
الف( سلولهاي بنيادي ميلوئيدي  ميتوانند به گلبولهاي قرمز ،مگاكاريوسيت )منشاء پلاكتها(،
گلبولهاي سفيد دانهدار و مونوسيتها تبديل شوند.

ب( سلولهاي بنيادي لنفوئيدي :منشاء لنفوسيتها هستند.

ج( سلولهاي بنيادي ديگر :انواع ديگري از ياختههاي بنيادي در مغز استخوان وجود دارند كه مي-
توانند به رگهاي خوني ،ماهيچه اسكلتي و قلبي تمايز پيدا كنند.

٨
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همان ياختههاي تودة داخلي بلاستولا هستند.
 -٢سلولهاي بنيادي
جنيني

ويژگي منحصر به فرد :چنين ياختههايي نهتنها قادر به تشكيل همه بافتهاي بدن جنين هستند،

بلكه اگر در مراحل اولية جنيني جداسازي شوند ،ميتوانند يك جنين كامل را تشكيل دهند.
* اما تمايز چنين ياختههايي هنوز نميتواند به گونه اي تنظيم شود كه بتوانند همه انواع ياختههايي
را كه در بدن جنين توليد ميكنند در شرايط آزمايشگاهي نيز بهوجود بياورند.
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الف( كاربردهاي زيستفناوري در كﺸاورزي
 -١استفاده از كودها و سموم شيميايي
تحولات ايجاد شده
در كﺸاورزي

 -٢كشت انواع محصول
 -٣استفاده از ماشينها در كشاورزي
 -٤افزايش سطح زير كشت

مزاياي اين تحولات :افزايش چشمگير در محصولات كشاورزي مانند گندم ،برنج و ذرت

معايب اين تحولات :آلودگي محيط زيست ،كاهش تنوع ژني و تخريب جنگلها و مراتع
* امروزه نميتوان براي افزايش محصولات به هر روشي متوسل شد .بنابراين ،شايد فناوريهاي جديد زيستي بتوانند تا
حدودي مشكلات بشر را در اين زمينه حل كنند.
انواع كاربردهاي زيستفناوري در كﺸاورزي:
 -١توليد گياهان مقاوم در برابر آفتها
 -٢اصلاح بذر براي توليد گياهان مطلوب
 -٣توليد گياهان مقاوم به خشكي و شوري
 -٤تنظيم سرعت رسيدن ميوهها
 -٥افزايش ارزش غذايي محصولات
 -٦توليد گياهان مقاوم به علفكشها

توليد گياهان مقاوم در برابر آفتها
مزيت توليد گياهان مقاوم به آفتها  كاهش مصرف آفتكشها و در نتيجه حفاظت از محيط زيست
* استفاده زياد سم براي محيطزيست مضر است.
مثالي از نحوة ايجاد گياه مقاوم در برابر آفتها:
برخي از باكتريهاي خاكزي ،پروتئينهايي توليد ميكنند كه حشرات مضر براي گياهان زراعي را ميكشند .اين باكتريها در
مرحلهاي از رشد خود نوعي پروتئين سمي ميسازند كه ابتدا بهصورت مولكولي غيرفعال است .اين مولكول در بدن حشره
فعال شده ،حشره را از بين ميبرد.

نحوة عملكرد سم در داخل بدن حﺸره :پيشسم غيرفعال ،تحتتأثير آنزيمهاي گوارشي موجود در لوله گوارش حشره
شكسته و فعال ميشود .سم فعال شده باعث تخريب ياختههاي لوله گوارش و سرانجام مرگ حشره ميشود.
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نكتة  :١چون اين پروتئين به صورت غيرفعال ترشح ميشود ،نميتواند بر روي خود باكتريها تاثير بگذارد.
نكتة  :٢چون جنس اين سم ،پروتئيني ميباشد ،پس پروتئينهاي لولة گوارش پرندگان بر روي آن اثر ميگذارند.
نحوة توليد گياه مقاوم به آفت:
 -١جداسازي ژن مربوط به توليد سم از باكتري
 -٢همسانه سازي ژن
 -٣انتقال ژن توليد سم به گياه مورد نظر

مثال :تاكنون با اين روش چند نوع گياه مقاوم مثل ذرت ،پنبه و سويا توليد شدهاند.

نكات آفت گياه پنبه:
 -١اين آفت ،نوزاد يا لارو حشره بوده كه به شكل كرم ميباشد.

 -٢اين كرم ،به درون غوزة نارس پنبه نفوذ كرده و موجب آلوده شدن گياه ميشود.
 -٣براي از بين بردن اين حشره به روش سنتي ،نياز به سمپاشيهاي متعدد ميباشد زيرا آفت در معرض سم قرار نمي-
گيرد.
 -٤امروزه با كمك فناوري زيستي و توليد پنبههاي مقاوم ،نياز به سمپاشي مزارع پنبه تا حدود زيادي كاهش پيدا كرده
است .حشره در اثر خوردن گياه مقاوم شده از بين ميرود و فرصت ورود به درون غوزه را از دست ميدهد .بنابراين ،نياز
به سم پاشي مزرعه كاهش مييابد.

مزاياي توليد گياهان مقاوم به علفكﺸها:
 -١كشت چنين گياهاني باعث ميشود كه علفهاي هرز با استفاده از علفكشهايي كه راحت در طبيعت تجزيه ميشوند ،بدون
آسيب به گياه اصلي از بين برود.
-٢همچنين بهعلت عدم شخم زدن زمين ،خاكهاي سطحي نيز كمتر دستخوش فرسايش ميشوند.
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ب( كاربرد زيستفناوري در پزشكي
 -١توليد دارو
فناوري  DNAنوتركيب بهعلت توليد داروهاي مطمئن و مؤثر ،جايگاه ويژهاي در صنعت داروسازي دارد.

مزيت داروهاي توليد شده به روش زيستفناوري :اين داروها ،برخلاف فراوردههاي مشابهي كه از منابع غيرانساني

تهيه ميشوند ،پاسﺦهاي ايمني ايجاد نميكنند.
مثال :توليد انسولين به روش مهندسي ژنتيك

نكته :بعضي از انواع ديابت )ديابت شيرين نوع  (١را ميتوان بوسيلة دريافت انسولين كنترل كرد )ديابت نوع  ١نوعي بيماري
خود ايمني هستش و درمان نداره !!!(.
انواع روشهاي توليد
انسولين

 -١جداسازي و خالص كردن انسولين از لوزالمعده جانوراني مثل گاو  عيب اين روش:
 -٢استفاده از مهندسي ژنتيك  انتقال ژن انسولين از انسان به باكتري و توليد اين هورمون
توسط باكتري

تفاوت انسولين توليد شده در انسان و باكتري:
مولكول انسولين فعال ،از دو زنجيرة كوتاه پليپپتيدي به نامهاي
 Aو  Bتشكيل شده است كه به يكديگر متصل هستند .در پستانداران
از جمله انسان انسولين بهصورت يك مولكول پيشهورمون ساخته
ميشود.
 پيشهورمون بهصورت يك زنجيرة پليپپتيدي است و با جدا شدن بخشي
از توالي بهنام زنجيره  Cبه هورمون فعال تبديل ميشود .

 مهمترين مرحله در ساخت انسولين به روش مهندسي ژنتيك ،تبديل انسولين غيرفعال به انسولين فعال است ،زيرا تبديل
پيشهورمون به هورمون در باكتري انجام نميشود.
نحوة توليد انسولين به روش مهندسي ژنتيك:
 -١دو توالي  DNAبهصورت جداگانه براي رمز كردن زنجيرههاي  Aو Bانسولين توليد و هر كدام به يك ديسك منتقل مي-
شوند.
 -٢ديسكها به نوعي باكتري منتقل ميشوند.
 -٢زنجيرههاي پليپپتيدي ساخته شده توسط باكتريها جمعآوري و در آزمايشگاه به وسيله پيوندهايي به يكديگر متصل مي-
شوند.
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 -٢توليد واكسن:
روشهاي قبلي توليد واكسن شامل ضعيف كردن ميكروبها ،كشتن آنها و يا غيرفعال كردن سموم خالص شده آنها با روشهايي
خاص بود.

واكسن توليد شده بايد بتواند دستگاه ايمني را براي مقابله با عامل بيماريزا تحريك كند ،اما منجر به ايجاد بيماري نشود.

ايراد روشهاي قديمي توليد واكسن  چنانچه در مراحل توليد واكسن خطايي رخ دهد ،احتمال بروز بيماري در اثر
مصرف آن وجود دارد؛ درحاليكه واكسنهاي توليد شده با روش مهندسي ژنتيك چنين خطري ندارند.

نحوة توليد واكسن به روش مهندسي ژنتيك :در اين روش ،ژن مربوط به پادگن )آنتيژن( سطحي عامل بيماريزا به
يك باكتري يا ويروس غيربيماريزا منتقل ميشود.
مثال :واكسن ضد هپاتيت B

نكته :عامل غيربيماريزايي كه ژن مربوط به آنتيژن يك عامل بيماريزا را دريافت كرده است ،هم آنتيژنهاي سطحي
خودش را ميسازد و هم آنتيژنهاي سطحي عامل بيماريزا را ميسازد.

١٣

عنوان :ﻓناوري زيستي

تهيه و تنظيم :دكتر سروش صفا

@zistnovin

 -٣ژندرماني :
يكي از روشهاي جديد درمان بيماريهاي ژنتيكي ،ژن درماني است كه خود مجموعه اي از روشهاست.

تعريف :ژن درماني يعني قرار دادن نسخه سالم يك ژن در ياختههاي

فردي كه داراي نسخه اي ناقص از همان ژن است.

روش ژندرماني :در اين روش ياختههايي را از بدن بيمار خارج و ژن سالم را با كمك ناقل وارد آنها ميكنند .سپس ياخته
تغييريافته را به بدن بيمار باز ميگردانند.

نكته :ياختة تغيير يافته بايد قابليت تكثير را داشته باشد.
مثال:
 اولين ژن درماني موفقيتآميز در سال  ١٩٩٠براي يك دختر بچه  ٤ساله ،داراي نوعي نقص ژني ،انجام شد .اين ژن
جهش يافته نميتوانست يك آنزيم مهم دستگاه ايمني را بسازد.

 براي درمان آن:

 -١ابتدا لنفوسيتها را از خون بيمار جدا كردند و در خارج از بدن كشت دادند.
 -٢سپس نسخه اي از ژن كارآمد را توسط نوعي ويروس به لنفوسيتها منتقل و آنها را وارد بدن بيمار كردند.
 اگرچه اين ياختهها توانستند آنزيم مورد نياز بدن را بسازند ولي چون قدرت بقاي زيادي ندارند ،لازم بود بيمار به طور
متناوب لنفوسيتهاي مهندسي شده را دريافت كند.
نكتة  :١ويروسي كه در اينجا به عنوان ناقل ژن به كار ميرود ،بايد قبل از دريافت ژن سالم ،ابتدا توانايي تكثير خود را از
دست بدهد.

نكتة  :٢براي درمان اين افراد ميتوان از روشهايي مثل پيوند مغز استخوان و يا تزريق آنزيم هم استفاده كرد.

 -٤تﺸخيص بيماري:
 براي درمان موفقيتآميز يك بيماري ،تﺸخيص اوليه و شناخت دقيق آن بسيار مهم است.
 علاوه بر روشهاي تشخيصي مثل آزمايش خون و ادرار ،روشهاي ديگري مثل فناوريهاي مبتني بر  DNAدر تشخيص
بيماري نقش مهمي دارند.
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 تشخيص بيماري وقتي كه علائم آن در بدن ظاهر شده باشد ساده است ،اما وقتي كه هنوز علائم ظاهر نشدهاند و
ميزان عامل بيماريزا در بدن پايين است مشكل است.
 امروزه با كمك روشهاي زيست فناوري و شناسايي نوكلئيك اسيد عامل بيماريزا ميتوان به وجود آن در بدن پي برد.

مثال :تشخيص بيماري ايدز

نكات :

 .١ايدز بيماري خطرناكي است و هنوز درمان قﻄعي براي آن وجود ندارد.
 .٢فرد مبتلا به ايدز توانايي دفاع در مقابل عوامل بيماريزا را از دست ميدهد.
 .٣براي تشخيص ايدز در مراحل اوليه DNA ،موجود در خون فرد مشكوك را استخراج ميكنند DNA ،استخراج شده

شامل  DNAياختههاي بدن خود فرد و احتمالا  DNAويروس است .سپس با استفاده از روشهاي زيست فناوري DNA
ويروس تشخيص داده ميشود.

 .٤تشخيص زود هنگام آلودگي با ويروس ايدز اهميت زيادي دارد زيرا باعث ميشود كه بدون اتلاف وقت اقدامات درماني
و پيشگيري لازم براي جلوگيري از انتقال ويروس به ساير افراد صورت گيرد.
نكته :روش زيست فناوري در تشخيص ژنهــاي جهــش يافتــه در بيمــاران مســتعد بــه ســرطان ،در مســائل پزشــكي قــانوني و
تحقيقاتي همچون مطالعه در مورد دناي فسيلها نيز كاربرد دارد.
اهميت توليدجانوران تراژني درزيستفناوري:

دلايل متعددي براي طراحي و توليد اين جانوران وجود دارد كه ميتوان به چندمورد اشاره كرد:

 -١مطالعه عملكرد ژنهاي خاص در بدن مثل ژنهاي عوامل رشد و نقش آنها در رشد بهتر دامها
 -٢كاربرد آنها بهعنوان مدلي براي مطالعه بيماريهاي انساني از قبيل انواع سرطان ،آلزايمر و بيماري ام.اس
 -٣توليد پروتئينهاي انساني يا داروهاي خاص در بدن آنها ،بهعنوان مثال گاوهاي تراژني ميتوانند شير غني از نوعي پــروتئين
انساني توليد كنند كه براي انسان نسبت به شير طبيعي گاو مناسبتر است.
زيستفناوري و اخلاق:
مانند همةدستاوردهاي بشر ،استفاده از اين دستاورد علمي نيز بايد با ملاحظاتي همراه باشد .اين ملاحظات جنبههاي مختلــف

اخلاقي ،اجتماعي و ايمني زيستي را دربر ميگيرند.

ايمني زيستي شامل مجموعه اي از تدابير،مقررات و روشهايي براي تضمين بهرهبرداري از اين فنون است .قــانون ايمنــي
زيستي بهمنظور استفاده مناسب از مزاياي زيست فناوري و پيشگيري از خطرات احتمالي آن ،در همه كشورها از جمله ايــران
تدوين و به تصويب رسيده است.
تاكنون از نتايج تحقيقات انجام شده هيچگونه گزارشي مبتني بر شواهد و دادههاي علمي در مورد آثــار جــانبي كــاربرد ايــن
فناوري ،محصولات بهدست آمده و خطرناك بودن آنها ارائه نشده است.
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ﺗﻌﺮﯾﻒ رﻓﺘﺎر :رﻓﺘﺎر ،واﮐﻨﺶ ﯾﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ واﮐﻨﺶﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻮر در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻣﺤﺮك ﯾﺎ ﻣﺤﺮكﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ.

اﻧﻮاع ﻣﺤﺮكﻫﺎ :ﻣﺤﺮكﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻮ ،رﻧﮓ ،ﺻﺪا ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯿﺰان ﻫﻮرﻣﻮنﻫﺎ ﯾﺎ ﮔﻠﻮﮐﺰ در ﺑﺪن ﺟﺎﻧﻮر ،ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻣﺎي ﻣﺤﯿﻂ و ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻃﻮل روز ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﺟﺎﻧﻮران ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
اﻟﻒ -رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻏﺮﯾﺰي
اﻧﻮاع رﻓﺘﺎرﻫﺎي
ﺟﺎﻧﻮري

ب -رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از ﯾﺎدﮔﯿﺮي

 -1ﺧﻮﮔﯿﺮي )ﻋﺎدي ﺷﺪن(

 -2ﺷﺮﻃﯽ ﺷﺪن ﮐﻼﺳﯿﮏ
 -3ﺷﺮﻃﯽ ﺷﺪن ﻓﻌﺎل
 -4ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ

 -5ﻧﻘﺶ ﭘﺬﯾﺮي

اﻟﻒ -رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻏﺮﯾﺰي

ﻣﺜﺎل  :1ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺎﮐﺎﯾﯽ ﺑﺮاي درﯾﺎﻓﺖ ﻏﺬا ﺑﻪ ﻣﻨﻘﺎر ﭘﺮﻧﺪه واﻟﺪ ﻧﻮك ﻣﯽزﻧﺪ و واﻟﺪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻏﺬاي ﺧﻮرده ﺷﺪه را ﺑﺮﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ
ﺗﺎ ﺟﻮﺟﻪ آنرا ﺑﺨﻮرد.

ﻧﮑﺎت:

 -1ﺟﻮﺟﻪ ﭘﺲ از ﺑﯿﺮون آﻣﺪن از ﺗﺨﻢ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻘﺎر واﻟﺪ ﻧﻮك ﺑﺰﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ رﻓﺘﺎر درﺧﻮاﺳﺖ ﻏﺬا را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
 -2درﯾﺎﻓﺖ ﻏﺬاي ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮاي ﺑﻘﺎ و رﺷﺪ ﺟﻮﺟﻪ اﻫﻤﯿﺖ دارد.

 -3ﺟﻮﺟﻪﻫﺎي ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺮاي ﻏﺬاي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزﺷﺎن ﺑﻪ واﻟﺪ )ﯾﺎ واﻟﺪﯾﻦ( ﺧﻮد ﻣﺘﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺜﺎل  :2ﻣﻮشﻫﺎي ﻣﺎده ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ ﺑﭽﻪﻫﺎﯾﺸﺎن از آنﻫﺎ دور ﺷﻮد .اﮔﺮ ﺑﭽﻪ ﻣﻮشﻫﺎ دور ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺎدر آﻧﻬﺎ
را ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻮد ﻣﯽﮐﺸﺪ.

ﻋﻠﺖ رﻓﺘﺎر ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ ﻣﻮشﻫﺎي ﻣﺎده  ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ژن  Bدر ﻣﻮشﻫﺎ.
ﻧﺤﻮة ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ژن   Bﻣﻮش ﻣﺎدر اﺑﺘﺪا ﻧﻮزادان را وارﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ از راه ﺣﻮاس ﺑﻪ ﻣﻐﺰ آن ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮد←

درﻧﺘﯿﺠﻪ ژن  Bدر ﯾﺎﺧﺘﻪﻫﺎﯾﯽ در ﻣﻐﺰ ﻣﻮش ﻣﺎدر ﻓﻌﺎل ﻣﯽﺷﻮد و دﺳﺘﻮر ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ را ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ آﻧﺰﯾﻤﻬﺎ و ژﻧﻬﺎي
دﯾﮕﺮي را ﻓﻌﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ← در ﻣﻐﺰ ﺟﺎﻧﻮر ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي ﭘﯿﭽﯿﺪه اي ﺑﻪ راه ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﮥ آﻧﻬﺎ ،ﻣﻮش ﻣﺎده رﻓﺘﺎر ﻣﺮاﻗﺒﺖ

ﻣﺎدري را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
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ﺳﻮال :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ رﻓﺘﺎر ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ ﻣﻮشﻫﺎي ﻣﺎده ،اﺳﺎس ژﻧﯽ دارد؟
ﭘﺎﺳﺦ :ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺟﻬﺶ در ژن  Bآن را ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﻮشﻫﺎي ﻣﺎدهاي ﮐﻪ ژنﻫﺎي ﺟﻬﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ داﺷﺘﻨﺪ ،اﺑﺘﺪا
ﺑﭽﻪ ﻣﻮﺷﻬﺎي ﺗﺎزه ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه را وارﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﻌﺪ آﻧﻬﺎ را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و رﻓﺘﺎر ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ،

ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ رﻓﺘﺎر ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﺎدري در ﻣﻮش اﺳﺎس ژﻧﯽ دارد.
ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي رﻓﺘﺎر ﻏﺮﯾﺰي

 اﺳﺎس رﻓﺘﺎر ﻏﺮﯾﺰي در ﻫﻤﮥ اﻓﺮاد ﯾﮏ ﮔﻮﻧﻪ ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ  زﯾﺮا ژﻧﯽ و ارﺛﯽ اﺳﺖ.
 ﻫﻤﮥ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻏﺮﯾﺰي ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﺪ در ﺟﺎﻧﻮر اﯾﺠﺎد ﻧﺸﺪهاﻧﺪ.

 رﻓﺘﺎر ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺎﮐﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻏﺬا ،ﻻﻧﻪﺳﺎزي ﭘﺮﻧﺪهﻫﺎ و رﻓﺘﺎر ﻣﮑﯿﺪن در ﺷﯿﺮﺧﻮاران ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي دﯾﮕﺮي از

رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻏﺮﯾﺰياﻧﺪ.

ﯾﺎدﮔﯿﺮي و رﻓﺘﺎر
ﺟﺎﻧﻮران در ﻣﺤﯿﻂ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎي آﻧﻬﺎ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﯾﺎدﮔﯿﺮي :ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﭘﺎﯾﺪار در رﻓﺘﺎر ﮐﻪ در اﺛﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻧﺎم دارد.

ﭘﺲ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻏﺮﯾﺰي ﺟﺎﻧﻮران  ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻮران در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺜﺎﻟﯽ ﺑﺮاي ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻓﺘﺎر ﻏﺮﯾﺰي:
در رﻓﺘﺎر درﺧﻮاﺳﺖ ﻏﺬا ،ﻧﻮك زدنﻫﺎي ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺎﮐﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻘﺎر واﻟﺪ در اﺑﺘﺪا دﻗﯿﻖ ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ و ﺑﺎ ﺗﻤﺮﯾﻦ ،اﯾﻦ رﻓﺘﺎر

دﻗﯿﻖﺗﺮ ﻣﯿﺸﻮد .ﻫﺮﭼﻪ ﺟﻮﺟﻪ دﻗﯿﻖﺗﺮ ﻧﻮك ﺑﺰﻧﺪ ،واﻟﺪ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ آن ﺑﺮاي ﻏﺬا ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺟﻮﺟﻪ
ﻣﯽآﻣﻮزد ﺗﺎ دﻗﯿﻖﺗﺮ ﻧﻮك ﺑﺰﻧﺪ.

* ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺎﮐﺎﯾﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورد و رﻓﺘﺎرﻏﺮﯾﺰي آن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﺻﻼح ﻣﯽﺷﻮد.

ﻧﮑﺘﻪ :ﻧﻮك زدن ﺟﻮﺟﮥ ﯾﮏروزه ﭘﺮاﮐﻨﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻧﻮك زدن ﺟﻮﺟﮥ دوروزه ﻣﺘﺮاﮐﻢ اﺳﺖ.

اﻧﻮاع ﯾﺎدﮔﯿﺮي
 -1ﺧﻮﮔﯿﺮي )ﻋﺎدي ﺷﺪن(:
در اﯾﻦ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ،ﭘﺎﺳﺦ ﺟﺎﻧﻮر ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺤﺮك ﺗﮑﺮاري ﮐﻪ ﺳﻮد ﯾﺎ زﯾﺎﻧﯽ ﺑﺮاي آن ﻧﺪارد ،ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺟﺎﻧﻮر ﻣﯽآﻣﻮزد
ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﺮكﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺪﻫﺪ.
ﻣﺰﯾﺖ ﺧﻮﮔﯿﺮي :ﺟﺎﻧﻮران در ﻣﻌﺮض ﻣﺤﺮكﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻫﻤﮥ آﻧﻬﺎ ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺻﺮف اﻧﺮژي زﯾﺎدي
اﺳﺖ .ﺧﻮﮔﯿﺮي ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﺟﺎﻧﻮر ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ از ﻣﺤﺮكﻫﺎي ﺑﯽ اﻫﻤﯿﺖ ،اﻧﺮژي ﺧﻮد را ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﺣﯿﺎﺗﯽ

ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ.
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ﻣﺜﺎل  1ﺧﻮﮔﯿﺮي :ﺟﻮﺟﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن اﺟﺴﺎم ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮگﻫﺎي در ﺣﺎل اﻓﺘﺎدن را در ﺑﺎﻻي ﺳﺮ ﺧﻮد ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ .در اﺑﺘﺪا
ﺟﻮﺟﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ آوردن ﺳﺮ ﺧﻮد و آرام ﻣﺎﻧﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺮكﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ دﯾﺪن ﻣﮑﺮر اﺟﺴﺎم در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ ،ﯾﺎد
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ آنﻫﺎ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺧﻄﺮ ﯾﺎ ﻓﺎﯾﺪهاي ﻧﺪارﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺟﻮﺟﻪﻫﺎ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺮكﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ.

ﻣﺜﺎل  2ﺧﻮﮔﯿﺮي :ﮐﻼغﻫﺎ اﺑﺘﺪا از ﻗﻮﻃﯽﻫﺎي ﻓﻠﺰي آوﯾﺰان ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺘﺮﺳﮏ ﻣﯽﺗﺮﺳﻨﺪ ،اﻣﺎ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ وﻗﺘﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻗﻮﻃﯽﻫﺎ ﺧﻄﺮ و ﻓﺎﯾﺪهاي ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻧﺪارﻧﺪ ،دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ ﻣﺤﺮكﻫﺎ ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﻨﺪ.
 -2ﺷﺮﻃﯽﺷﺪن ﮐﻼﺳﯿﮏ:
در اﯾﻦ ﻧﻮع ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻫﺮﮔﺎه ﯾﮏ ﻣﺤﺮك ﺑﯽاﺛﺮ )ﻣﺜﻼً ﺻﺪاي زﻧﮓ( ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﯾﮏ ﻣﺤﺮك ﻃﺒﯿﻌﯽ )ﻣﺜﻼ ﻏﺬا( ﺑﻪ ﺟﺎﻧﻮر ﻋﺮﺿﻪ
ﺷﻮد ،ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﻣﺤﺮك ﺑﯽاﺛﺮ ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز ﭘﺎﺳﺦ )ﻣﺜﻼً ﺗﺮﺷﺢ ﺑﺰاق( در ﺟﺎﻧﻮر ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺮك ﺟﺪﯾﺪ ،ﻣﺤﺮك

ﺷﺮﻃﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ.

ﻣﺜﺎل :وﻗﺘﯽ ﺟﺎﻧﻮري ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﮓ ﻏﺬا ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﻮي آن را اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺰاق او ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯽﺷﻮد .ﻏﺬا ﻣﺤﺮك و ﺗﺮﺷﺢ
ﺑﺰاق ،ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻏﺮﯾﺰي و ﯾﮏ ﺑﺎزﺗﺎب ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ.
 داﻧﺸﻤﻨﺪي ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﺎوﻟﻮف آزﻣﺎﯾﺸﻬﺎي ﻣﺘﻌﺪدي در اﯾﻦ ﺑﺎره اﻧﺠﺎم داد .او ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﺑﺰاق ﺳﮓ ،ﺑﺎ دﯾﺪن ﻓﺮد ﻏﺬادﻫﻨﺪه و

ﻗﺒﻞ از درﯾﺎﻓﺖ ﻏﺬا ﻧﯿﺰ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯽﺷﻮد.

 ﭘﺎوﻟﻒ آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮد و در آن ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ دادن ﭘﻮدر ﮔﻮﺷﺖ ﺑﻪ ﺳﮓ ﮔﺮﺳﻨﻪ ،زﻧﮕﯽ را ﺑﻪ ﺻﺪا درآورد .ﺑﺎ ﺗﮑﺮار اﯾﻦ
ﮐﺎر ،ﺳﮓ ﺑﯿﻦ ﺻﺪاي زﻧﮓ و ﻏﺬا ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮد ،ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﺑﺰاق آن ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن ﺻﺪاي زﻧﮓ و ﺣﺘﯽ ﺑﺪون درﯾﺎﻓﺖ ﻏﺬا ﻧﯿﺰ
ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯽﺷﺪ .ﺻﺪاي زﻧﮓ در اﺑﺘﺪا ﯾﮏ ﻣﺤﺮك ﺑﯽاﺛﺮ ﺑﻮد وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﺮك ﻃﺒﯿﻌﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻏﺬا ﻫﻤﺮاه ﺷﺪ ،ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز ﭘﺎﺳﺦ
ﺗﺮﺷﺢ ﺑﺰاق ﺷﺪ.

 -3ﺷﺮﻃﯽ ﺷﺪن ﻓﻌﺎل )ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺑﺎ آزﻣﻮن و ﺧﻄﺎ(:
در ﺷﺮﻃﯽ ﺷﺪن ﻓﻌﺎل ،ﺟﺎﻧﻮر ﻣﯽآﻣﻮزد ﺑﯿﻦ رﻓﺘﺎر ﺧﻮد ﺑﺎ ﭘﺎداش ﯾﺎ ﺗﻨﺒﯿﻬﯽ ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده و در آﯾﻨﺪه

رﻓﺘﺎري را ﺗﮑﺮار ﯾﺎ از اﻧﺠﺎم آن ﺧﻮدداري ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﺜﺎل  1از ﺷﺮﻃﯽ ﺷﺪن ﻓﻌﺎل:

در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﯾﺎدﮔﯿﺮي ،داﻧﺸﻤﻨﺪي ﺑﻪ ﻧﺎم اﺳﮑﯿﻨﺮ ﻣﻮش ﮔﺮﺳﻨﻪاي را در ﺟﻌﺒﻪ اي ﻗﺮار داد ﮐﻪ

درون آن اﻫﺮﻣﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ و ﻣﻮش ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ آن را ﻓﺸﺎر دﻫﺪ .ﻣﻮش درون ﺟﻌﺒﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ

اﻫﺮم درون ﺟﻌﺒﻪ را ﻓﺸﺎر ﻣﯽداد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺗﮑﻪاي ﻏﺬا ﺑﻪ درون ﺟﻌﺒﻪ ﻣﯽاﻓﺘﺎد و ﻣﻮش ﻏﺬا درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﺮد .ﭘﺲ از ﭼﻨﺪﺑﺎر

ﺗﮑﺮار اﯾﻦ رﻓﺘﺎر ،ﻣﻮش ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻓﺸﺎر دادن اﻫﺮم و ﭘﺎداش ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻏﺬا ﭘﯽ ﺑﺮد .ﻣﻮش ﭘﺲ از آن ﺑﻪﻃﻮر
ﻋﻤﺪي ،اﻫﺮم را ﻓﺸﺎر ﻣﯽداد ﺗﺎ ﻏﺬا ﺑﻪ دﺳﺖ آورد.

ﻣﺜﺎل  2از ﺷﺮﻃﯽ ﺷﺪن ﻓﻌﺎل :ﭘﺮﻧﺪهاي ﭘﺮواﻧﮥ ﻣﻮﻧﺎرك را ﻣﯽﺧﻮرد و دﭼﺎر ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻬﻮع ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺲ از ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎﯾﯽ
ﭘﺮﻧﺪه ﻣﯽآﻣﻮزد ،اﯾﻦ ﺣﺸﺮه را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺨﻮرد .اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ آزﻣﻮن و ﺧﻄﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺷﺮﻃﯽ ﺷﺪن ﻓﻌﺎل ﻧﺎم دارد.
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 -4ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻠﻪ:

 در رﻓﺘﺎر ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﺟﺎﻧﻮر ﺑﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﺣﻞ
ﻣﺴﺌﻠﮥ ﺟﺪﯾﺪ ،آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﻣﯽﮐﻨﺪ.


ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﺎﻧﻮران ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎي ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﺮاي ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ اي ﮐﻪ ﺑﺎ آن روﺑﻪرو ﺷﺪهاﻧﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﺜﺎل  :1در ﯾﮑﯽ از آزﻣﺎﯾﺸﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ رﻓﺘﺎر ،ﺷﺎﻣﭙﺎﻧﺰهاي را در اﺗﺎﻗﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪادي ﻣﻮز از ﺳﻘﻒ آن آوﯾﺰان ﺑﻮد
و ﭼﻨﺪ ﺟﻌﺒﮥ ﭼﻮﺑﯽ ﻫﻢ در اﺗﺎق وﺟﻮد داﺷﺖ .ﺷﺎﻣﭙﺎﻧﺰه ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺑﺎﻻ ﭘﺮﯾﺪن و ﺗﻼش ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻮزﻫﺎ ،ﺟﻌﺒﻪ-

ﻫﺎ را روي ﻫﻢ ﻗﺮار داد ،از آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺖ و ﺑﻪ ﻣﻮزﻫﺎ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ.

ﻣﺜﺎل  :2ﺷﺎﻣﭙﺎﻧﺰهﻫﺎ ﺑﺮﮔﻬﺎي ﺷﺎﺧﮥ ﻧﺎزك درﺧﺘﺎن را ﺟﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و آن را درون ﻻﻧﮥ ﻣﻮرﯾﺎﻧﻪﻫﺎ ﻓﺮو ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻮرﯾﺎﻧﻪﻫﺎ را
ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎورﻧﺪ و ﺑﺨﻮرﻧﺪ.

ﻣﺜﺎل  :3ﺷﺎﻣﭙﺎﻧﺰهﻫﺎ از ﺗﮑﻪﻫﺎي ﭼﻮپ ﯾﺎ ﺳﻨﮓ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﻨﺪان و ﭼﮑﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﻮﺳﺘﮥ ﺳﺨﺖ ﻣﯿﻮهﻫﺎ را ﺑﺸﮑﻨﻨﺪ.
ﻣﺜﺎل :4ﮐﻼغ ﺑﺎ ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن ﻧﺦ ﺗﮑﻪ ﮔﻮﺷﺖ را ﺑﺎﻻ ﻣﯽﮐﺸﺪ.

 -5ﻧﻘﺶ ﭘﺬﯾﺮي:
 ﻧﻘﺶ ﭘﺬﯾﺮي ﻧﻮﻋﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮي اﺳﺖ ﮐﻪ در دورة ﻣﺸﺨﺼﯽ از زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺎﻧﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﺜﺎل :ﺟﻮﺟﻪ ﻏﺎزﻫﺎ ﭘﺲ از ﺑﯿﺮون آﻣﺪن از ﺗﺨﻢ ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﺴﻢ ﻣﺘﺤﺮﮐﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ،دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺟﺴﻢ ﻣﺘﺤﺮك ﻣﻌﻤﻮﻻ
ﻣﺎدر آﻧﻬﺎﺳﺖ .اﯾﻦ دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن ﻣﻮﺟﺐ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺟﻮﺟﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺎدر ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺟﻮﺟﻪ ﻏﺎزﻫﺎ و ﻣﺎدرﺷﺎن در ﻧﺘﯿﺠﮥ ﻧﻮﻋﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮي
ﺑﻪﻧﺎم ﻧﻘﺶ ﭘﺬﯾﺮي اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد.

ﻧﮑﺎت:
 -1ﻧﻘﺶﭘﺬﯾﺮي ﺟﻮﺟﻪﻏﺎزﻫﺎ ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﺧﺮوج از ﺗﺨﻢ رخ ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ زﻣﺎن ،دورة ﺣﺴﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻧﻘﺶ-
ﭘﺬﯾﺮي ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.

 -2ﻣﺰﯾﺖ ﻧﻘﺶﭘﺬﯾﺮي ﺑﺮاي ﺟﻮﺟﻪ ﻏﺎزﻫﺎ:
اﻟﻒ( ﺟﻮﺟﻪ ﻏﺎزﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﻘﺶﭘﺬﯾﺮي ﻣﺎدر ﺧﻮد را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﺑﻘﺎي ﺟﻮﺟﻪﻫﺎ ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ ،ﺑﺪون آن ﺟﻮﺟﻪﻫﺎ
ﺗﺤﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﺎدر ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻤﯿﺮﻧﺪ.

ب( ﺟﻮﺟﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﻘﺶﭘﺬﯾﺮي ،رﻓﺘﺎرﻫﺎي اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺴﺖوﺟﻮي ﻏﺬا را ﻧﯿﺰ از ﻣﺎدر ﯾﺎد ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
 -3ﻧﻘﺶﭘﺬﯾﺮي در ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﻧﯿﺰ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺜﻼ ﺑﺮهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎدر ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادهاﻧﺪ و اﻧﺴﺎن آﻧﻬﺎ را ﭘﺮورش داده
اﺳﺖ ،دﻧﺒﺎل او راه ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ و ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﺮاي ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ.

 -4اﻣﺮوزه ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ از ﻧﻘﺶﭘﺬﯾﺮي در ﺣﻔﻆ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮران در ﺧﻄﺮ اﻧﻘﺮاض اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺜﻼ آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي
ﭘﺮورش ﺟﻮﺟﻪ ﭘﺮﻧﺪهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده و ﺗﺤﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه اﻧﺪ ،ﺻﺪاي ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻫﻤﺎن

ﮔﻮﻧﻪ را ﭘﺨﺶ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻓﺮادي ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺟﻮﺟﻪﻫﺎ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮد را ﺷﺒﯿﻪ آن ﭘﺮﻧﺪه ﮐﺮده و ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﻬﺎ رﻓﺘﺎر
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
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ﺑﺮﻫﻢﮐﻨﺶ ﻏﺮﯾﺰه و ﯾﺎدﮔﯿﺮي
 ﺑﯿﺸﺘﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮران ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮﻫﻢ ﮐﻨﺶ ژنﻫﺎ و اﺛﺮﻫﺎي ﻣﺤﯿﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻮر در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ
در رﻓﺘﺎر درﺧﻮاﺳﺖ ﻏﺬاي ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺎﮐﺎﯾﯽ دﯾﺪﯾﻢ ،اﯾﻦ رﻓﺘﺎر ﻏﺮﯾﺰي ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ در ﺟﻮﺟﻪاي ﮐﻪ از ﺗﺨﻢ ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺑﺮوز
ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮاي ﺷﮑﻞﮔﯿﺮي ﮐﺎﻣﻞ آن ،ﺑﺮﻫﻢ ﮐﻨﺶ ﺟﻮﺟﻪ و واﻟﺪﯾﻦ و ﮐﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻻزم اﺳﺖ.

 ﺟﺎﻧﻮر اﺳﺎس ژﻧﯽ ﻻزم ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﯾﻦ رﻓﺘﺎر را دارد و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ از آﻣﻮﺧﺘﻪﻫﺎي ﺧﻮد از ﻣﺤﯿﻂ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻪ-
دﺳﺖ ﻣﯽآورد و آﻧﻬﺎ را ﺑﺮاي ﺗﻐﯿﯿﺮ و اﺻﻼح رﻓﺘﺎر ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮد.

 ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺑﺮاي ﺑﻘﺎي ﺟﺎﻧﻮران ﻻزم اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻣﺤﯿﻂ ﺟﺎﻧﻮران ﻫﻤﻮاره در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ .ﺑﺮاي آﻧﮑﻪ ﺟﺎﻧﻮران ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در
اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭘﺎﺳﺦﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺪﻫﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺑﺮﻫﻢﮐﻨﺶ ژنﻫﺎ و
ﯾﺎدﮔﯿﺮي اﻣﮑﺎن ﺳﺎزﮔﺎر ﺷﺪن ﺟﺎﻧﻮر ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد.

5

ﻋﻨﻮان :رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮران

@zistnovin

ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ :دﮐﺘﺮ ﺳﺮوش ﺻﻔﺎ

اﻧﻮاع ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ در ﺑﺮرﺳﯽ ﯾﮏ رﻓﺘﺎر:
 -1ﺟﺎﻧﻮر ﭼﮕﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎري را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ؟
ﭘﺎﺳﺦ :ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي ژﻧﯽ ،رﺷﺪ وﻧﻤﻮ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺪن ﺟﺎﻧﻮر را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ.
 -2ﭼﺮا ﺟﺎﻧﻮر رﻓﺘﺎري را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ؟
ﭘﺎﺳﺦ :ﺑﻪ دﯾﺪﮔﺎه اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ← رﻓﺘﺎر ﻫﺎي ﺳﺎزﮔﺎرﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎ ﺳﺎزوﮐﺎر اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺎﻧﻮران رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻘﺎي آنﻫﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.

ﻣﺜﺎﻟﯽ از رﻓﺘﺎرﻫﺎي اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪة ﺑﻘﺎء ﺟﺎﻧﺪار:
ﭘﺮﻧﺪه ﮐﺎﮐﺎﯾﯽ ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎﯾﺶ از ﺗﺨﻢ ﺑﯿﺮون ﻣﯽ آﯾﻨﺪ ،ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺨﻢ را از ﻻﻧﻪ ﺧﺎرج ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ و ﺗﺨﻢ ﻫﺎي

ﮐﺎﮐﺎﯾﯽ در ﻣﯿﺎن ﻋﻠﻒ ﻫﺎي اﻃﺮاف آﺷﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺘﺘﺎر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻋﻠﺖ اﯾﻦ رﻓﺘﺎر :رﻧﮓ ﺳﻔﯿﺪ داﺧﻞ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ و ﻣﻮﺟﺐ ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﮑﺎرﭼﯿﺎﻧﯽ ﻣﺜﻞ ﮐﻼغﻫﺎ ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ آﺷﯿﺎﻧﮥ ﮐﺎﮐﺎﯾﯽ و آﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺎﮐﺎﯾﯽ ﻫﺎ رﻓﺘﺎر دور اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺷﮑﺴﺘﻪ از ﻻﻧﻪ را

ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ اﺣﺘﻤﺎل ﺷﮑﺎر ﺷﺪن و اﻓﺰاﯾﺶ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻘﺎي ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

ﻧﮑﺎت:

 -1ﮐﺎﮐﺎﯾﯽ ﻫﺎ زﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ را ﺑﺮاي ﺑﯿﺮون ﺑﺮدن ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺻﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ رﻓﺘﺎر در ﺑﻘﺎي زاده ﻫﺎي آﻧﻬﺎ
ﻧﻘﺸﯽ ﺣﯿﺎﺗﯽ دارد.

 -2اﯾﻦ رﻓﺘﺎرِ ﮐﺎﮐﺎﯾﯽ ﻫﺎ ﺳﺎزﮔﺎرﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ زﯾﺮا اﺣﺘﻤﺎل دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺷﮑﺎرﭼﯽ ﺑﻪ زاده ﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ و اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻘﺎي آﻧﻬﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ
دﻫﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮد ﭘﺮﻧﺪه و زاده ﻫﺎي آن اﺳﺖ.

 -3در رﻓﺘﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎه اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﭼﺮاﯾﯽ رﻓﺘﺎرﻫﺎ و اﺛﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﺷﮑﻞ
دادن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

اﻧﻮاع رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﻘﺎي ﻧﺴﻞ در ﺟﺎﻧﻮران:
 -1زادآوري )ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻞ(
 -2ﻏﺬاﯾﺎﺑﯽ

 -3ﻗﻠﻤﺮوﺧﻮاﻫﯽ
 -4ﻣﻬﺎﺟﺮت

 -5ﺧﻮاب زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ و رﮐﻮد ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ
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زادآوري )ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻞ(
 داﺷﺘﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد زاده ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ ،ﻣﻌﯿﺎري ﺑﺮاي ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ زادآوري در ﺟﺎﻧﻮران اﺳﺖ.
 ﺟﺎﻧﻮران ﺑﺮاي دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در زادآوري) ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ( ،رﻓﺘﺎرﻫﺎي زادآوري اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
 2 رﻓﺘﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻠﯽ ﻣﻬﻢ:

اﻟﻒ -اﻧﺘﺨﺎب ﺟﻔﺖ

ب -ﻧﻈﺎم ﺟﻔﺘﮕﯿﺮي

اﻟﻒ( رﻓﺘﺎر اﻧﺘﺨﺎب ﺟﻔﺖ:
در رﻓﺘﺎر اﻧﺘﺨﺎب ﺟﻔﺖ ،ﺟﺎﻧﻮر اﺑﺘﺪا وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﺟﻔﺖ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻌﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺑﺎ آن ﺟﻔﺖ ﮔﯿﺮي ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ.
ﻣﺜﺎل  : 1ﺟﻔﺖﮔﯿﺮي در ﻃﺎووسﻫﺎ
 وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﻇﺎﻫﺮي ﻃﺎووسﻫﺎي ﻧﺮ و ﻣﺎده ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .
 اﻧﺘﺨﺎب ﺟﻔﺖ در ﻃﺎووسﻫﺎ ﺑﺎ ﺟﺎﻧﻮر ﻣﺎده اﺳﺖ.
 ﺟﻔﺖ :روش اﻧﺘﺨﺎدر ﻓﺼﻞ زادآوري دم ﻃﺎووس ﻧﺮ ،ﭘﺮﻫﺎي ﭘﺮﻧﻘﺶ و ﻧﮕﺎري ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻃﺎووس ﻧﺮ ﺑﺮاي ﺟﻠﺐ ﺟﻔﺖ،
دم ﺧﻮد را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎدﺑﺰن ﻣﯽ ﮔﺴﺘﺮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮ در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ ﺟﺎﻧﻮر ﻣﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﻃﺎووس ﻣﺎده دم ﻃﺎووس ﻫﺎي ﻧﺮ را
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻧﺮي را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﻔﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ رﻧﮓ درﺧﺸﺎن و ﻟﮑﻪ ﻫﺎي ﭼﺸﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮي روي
ﭘﺮﻫﺎي دم ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 درﺧﺸﺎن ﺑﻮدن رﻧﮓ ﭘﺮﻧﺪه ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﮥ ﺳﻼﻣﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ آن اﺳﺖ .ﺟﻔﺖ ﮔﯿﺮي ﺑﺎ
ﻧﺮي ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ را دارد ،ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻧﻮر ﻣﺎده و زاده ﻫﺎﯾﺶ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﻇﺎﻫﺮي ﺟﺎﻧﻮر ﻧﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪ اي از داﺷﺘﻦ ژن ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻔﺎت ﺳﺎزﮔﺎرﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﮔﺮﭼﻪ دم ﺑﻠﻨﺪ
و زﯾﻨﺘﯽ ﻃﺎووس ﻧﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﺟﺎﻧﻮر را دﺷﻮار و آن را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﮑﺎرﭼﯽ ﻫﺎ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮﺗﺮ ﮐﻨﺪ و اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻘﺎي
آن را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻘﺎي ﺟﺎﻧﻮري ﺑﺎ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ ،ﺳﺎزﮔﺎرﺗﺮ ﺑﻮدن آن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ در
ﺻﻮرت اﻧﺘﺨﺎب آن ،زاده ﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ وﯾﮋﮔﯽ ﻇﺎﻫﺮي ،ژن ﻫﺎي ﺻﻔﺎت ﺳﺎزﮔﺎرﺗﺮ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ارث ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ
 وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﻇﺎﻫﺮي ﻣﺎﻧﻨﺪ دم زﯾﻨﺘﯽ ﻃﺎووس ﻧﺮ ﯾﺎ ﺷﺎخ ﮔﻮزن ﻧﺮ از ﺻﻔﺎت ﺛﺎﻧﻮﯾﮥ* ﺟﻨﺴﯽ ﺟﺎﻧﻮران ﻧﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﻫﻨﮕﺎم ﺟﻔﺖ ﯾﺎﺑﯽ و رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﻧﺮﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽروﻧﺪ.

* ﺻﻔﺎت ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون و ﭘﺲ از ﺑﻠﻮغ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآﯾﻨﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ :در ﺟﺎﻧﻮران ،ﻣﺎده ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﺮﻫﺎ رﻓﺘﺎر اﻧﺘﺨﺎب ﺟﻔﺖ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .زﯾﺮا :در ﺟﺎﻧﻮران ﻫﺮ ﯾﮏ از واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ
اﻧﺮژي و ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ را ﺑﺮاي زادآوري و ﭘﺮورش زاده ﻫﺎ ﺻﺮف ﮐﻨﻨﺪ  .ﺟﺎﻧﻮران ﻣﺎده ﻣﻌﻤﻮﻻً زﻣﺎن و اﻧﺮژي ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺻﺮف ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﻧﮕﻬﺪاري از ﺗﺨﻢ ﻫﺎ و ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ در ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﺑﺎرداري و ﺷﯿﺮدادن ﺑﻪ ﻧﻮزادان در ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي

ﭘﺮﻫﺰﯾﻨﻪ اي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻮران ﻣﺎده آﻧﻬﺎ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻞ ﺑﺮاي ﻣﺎدهﻫﺎ ﻫﺰﯾﻨﮥ ﺑﯿﺸﺘﺮي دارد .ﭘﺲ

ﺟﺎﻧﻮران ﻣﺎده ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻔﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻠﯽ آﻧﻬﺎ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﻮد.
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ﻣﺜﺎل  -2رﻓﺘﺎر ﺟﻔﺖﯾﺎﺑﯽ در ﺟﯿﺮﺟﯿﺮكﻫﺎ:
 در ﻧﻮﻋﯽ ﺟﯿﺮﺟﯿﺮك ،ﺟﺎﻧﻮر ﻧﺮ ﻫﺰﯾﻨﮥ ﺑﯿﺸﺘﺮي در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﯽ ﭘﺮدازد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺟﻔﺖ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ.

 ﺟﯿﺮﺟﯿﺮك ﻧﺮ زاﻣﻪ ﻫﺎي ﺧﻮد را درون ﮐﯿﺴﻪاي ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻘﺪاري ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺑﻪ ﺟﺎﻧﻮر ﻣﺎده ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﯿﺴﻪ ﺑﺨﺶ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از وزن ﺑﺪن ﺟﺎﻧﻮر ﻧﺮ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ.

 ﺟﺎﻧﻮر ﻣﺎده ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺗﺨﻢ و ﺑﺮاي رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﺟﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي درون ﮐﯿﺴﮥ ﻧﺮ ﻧﯿﺎز دارد.
ﻧﺤﻮة اﻧﺘﺨﺎب ﺟﻔﺖ :ﺟﺎﻧﻮر ﻧﺮ ،ﺟﯿﺮﺟﯿﺮك ﻣﺎدهاي را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا ﺑﺰرگﺗﺮ ﺑﻮدن ﺟﯿﺮﺟﯿﺮك ﻣﺎده
ﻧﺸﺎﻧﮥ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺨﻤﮏﻫﺎي ﺑﯿﺸﺘﺮي دارد و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ زادهﻫﺎي ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺟﺎﻧﻮران ﺟﯿﺮﺟﯿﺮﮐﻬﺎي ﻣﺎده ﺑﺮاي
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪن رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﻧﮑﺎت:

 -1ﺟﯿﺮﺟﯿﺮك ﺟﺰو ﺣﺸﺮات اﺳﺖ.

 -2اﻧﺪام ﺷﻨﻮاﯾﯽ ﺟﯿﺮﺟﯿﺮك در زاﻧﻮي ﭘﺎﻫﺎي ﺟﻠﻮﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﭘﺮدة ﺻﻤﺎخ و ﺗﻌﺪادي ﮔﯿﺮﻧﺪة ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺷﻨﻮاﯾﯽ ﻣﯽ-
ﺑﺎﺷﺪ.

ب( ﻧﻈﺎم ﺟﻔﺖﮔﯿﺮي
ﻧﻮع ﻧﻈﺎم

ﺗﮏ ﻫﻤﺴﺮي

ﭼﻨﺪ ﻫﻤﺴﺮي

ﻣﺜﺎل

ﻃﺎووس و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﺜﻞ ﻗﻤﺮي ﺧﺎﻧﮕﯽ

ﻧﻘﺶ ﻧﺮﻫﺎ

ﻧﮕﻬﺪاري از ﻗﻠﻤﺮو ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ،ﻣﺤﻞ ﻻﻧﻪ و

ﻫﻢ ﻧﻘﺶ ﺑﺎ ﻣﺎدهﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ

ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه اﯾﻤﻦ از ﺷﮑﺎرﭼﯽ ﻫﺎ

ﻧﻘﺶ ﻣﺎده ﻫﺎ

اﻧﺘﺨﺎب ﺟﻔﺖ

ﻫﻢ ﻧﻘﺶ ﺑﺎ ﻧﺮﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻧﮕﻬﺪاري از ﻓﺮزﻧﺪان

ﺑﺮ ﻋﻬﺪة ﯾﮑﯽ از واﻟﺪﯾﻦ اﺳﺖ )واﻟﺪ ﻣﺎده(

ﺑﺮ ﻋﻬﺪة ﻫﺮ دو واﻟﺪ اﺳﺖ.

اﻧﺘﺨﺎب ﺟﻔﺖ

ﺑﺮ ﻋﻬﺪة ﻣﺎدهﻫﺎﺳﺖ

ﺟﺎﻧﻮر ﻧﺮ و ﻣﺎده در اﻧﺘﺨﺎب ﺟﻔﺖ ﺳﻬﻢ
ﻣﺴﺎوي دارﻧﺪ

ﻏﺬاﯾﺎﺑﯽ
 رﻓﺘﺎر ﻏﺬاﯾﺎﺑﯽ

ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮر ﺑﺮاي ﺟﺴﺖ وﺟﻮ و ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻏﺬاﺳﺖ.

 ﻏﺬاﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻮران ﻣﯽ ﺧﻮرﻧﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻً اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارﻧﺪ .ﻏﺬاﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺗﺮ اﻧﺮژي ﺑﯿﺸﺘﺮي دارﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ آﻧﻬﺎ ﮐﻤﺘﺮ و ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن آنﻫﺎ دﺷﻮارﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

 ﺑﺮاي ﺟﺎﻧﻮران ﻣﯿﺰان ﺳﻮد ﯾﻌﻨﯽ  ﻣﯿﺰان اﻧﺮژي ﻣﻮﺟﻮد در ﻏﺬا .

 ﻏﺬاﯾﺎﺑﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪ :ﻣﻮازﻧﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺤﺘﻮاي اﻧﺮژي ﻏﺬا و ﻫﺰﯾﻨﮥ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن آن ،ﻏﺬاﯾﺎﺑﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻧﺎم دارد.
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ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎب رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻏﺬاﯾﺎﺑﯽ:
 -1رﻓﺘﺎر ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﯿﺰان اﻧﺮژي درﯾﺎﻓﺘﯽ :ﺑﺮاﺳﺎس اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﯿﻌﯽ ،رﻓﺘﺎر ﻏﺬاﯾﺎﺑﯽاي ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺰان
اﻧﺮژي درﯾﺎﻓﺘﯽ ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺎﻧﻮر در ﻫﺮ ﺑﺎر ﻏﺬاﯾﺎﺑﯽ ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻧﺮژي ﺧﺎﻟﺺ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ.

ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺻﺪﻓﻬﺎي ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻣﺘﻮﺳﻂ را ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ زﯾﺮا آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻧﺮژي ﺧﺎﻟﺺ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .

ﺻﺪف ﻫﺎي ﺑﺰرگﺗﺮ اﻧﺮژي ﺑﯿﺸﺘﺮي دارﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺮاي ﺷﮑﺴﺘﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺮژي ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺻﺮف ﺷﻮد.

 -2رﻓﺘﺎر ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻧﺮژي درﯾﺎﻓﺎي و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺧﻄﺮ :ﻫﻨﮕﺎم ﻏﺬاﯾﺎﺑﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺟﺎﻧﻮر ﺧﻮد در ﺧﻄﺮ ﺷﮑﺎر ﺷﺪن
ﯾﺎ آﺳﯿﺐ دﯾﺪن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ رﻓﺘﺎر ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮازﻧﻪاي ﺑﯿﻦ ﮐﺴﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻧﺮژي و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺧﻄﺮ را ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ .

ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم وﺟﻮد ﺷﮑﺎرﭼﯽ ﯾﺎ رﻗﯿﺐ ،ﺟﺎﻧﻮران رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻏﺬاﯾﺎﺑﯽ ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و در ﺣﺎﻟﺘﯽ آﻣﺎده و

ﮔﻮش ﺑﻪ زﻧﮓ ﺑﻪ ﻏﺬاﯾﺎﺑﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻧﮑﺘﻪ :ﻣﺼﺮف ﻏﺬا ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز :ﮔﺎﻫﯽ ﺟﺎﻧﻮران ﻏﺬاﯾﯽ را ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮاي اﻧﺮژي ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارد
اﻣﺎ ﻣﻮاد ﻣﻮردﻧﯿﺎز آﻧﻬﺎ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﻃﻮﻃﯽ ﻫﺎﯾﯽ در ﺳﺎﺣﻞ رود آﻣﺎزون ﺧﺎك رس ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻮاد ﺳﻤﯽ
ﺣﺎﺻﻞ از ﻏﺬاﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ را در ﻟﻮﻟﮥ ﮔﻮارش آﻧﻬﺎ ﺧﻨﺜﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻗﻠﻤﺮوﺧﻮاﻫﯽ

 ﻗﻠﻤﺮو ﯾﮏ ﺟﺎﻧﻮر ،ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺤﺪودة ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻮر در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 ﻗﻠﻤﺮوﺧﻮاﻫﯽ :دﻓﺎع ﺟﺎﻧﻮران از ﻗﻠﻤﺮو ﺧﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺮاد ﻫﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﯾﺎ اﻓﺮاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دﯾﮕﺮ را ﻗﻠﻤﺮوﺧﻮاﻫﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
 ﺟﺎﻧﻮر ﺑﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺟﺮاي ﻧﻤﺎﯾﺶ و ﯾﺎ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﻮران دﯾﮕﺮ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﻠﻤﺮو ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آن اﺳﺖ.

ﻣﺜﺎل :ﯾﮏ ﭘﺮﻧﺪه ﺑﺎ آواز ﺧﻮاﻧﺪن ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ از ورود ﭘﺮﻧﺪة ﻣﺰاﺣﻢ ﺑﻪ ﻗﻠﻤﺮو ﺧﻮد ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ آواز ﻣﺆﺛﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ،
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﺮﻧﺪة ﺻﺎﺣﺐ ﻗﻠﻤﺮو ﺑﺮاي ﺑﯿﺮون راﻧﺪن ﻣﺰاﺣﻢ ﺑﻪ آن ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﺪ.
ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي رﻓﺘﺎر ﻗﻠﻤﺮوﺧﻮاﻫﯽ ﺑﺮاي ﭘﺮﻧﺪه:
 -1اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺻﺮف زﻣﺎن و ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي اﺳﺖ
 -2ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ آﺳﯿﺐ دﯾﺪن ﭘﺮﻧﺪة ﺻﺎﺣﺐ ﻗﻠﻤﺮو ﻫﻢ ﺑﯿﻨﺠﺎﻣﺪ.

 -3آواز ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﭘﺮﻧﺪه را ﺑﺮاي ﺷﮑﺎرﭼﯽ آﺷﮑﺎر ﮐﻨﺪ.
ﻓﻮاﺋﺪ ﻗﻠﻤﺮوﺧﻮاﻫﯽ:

 -1اﺳﺘﻔﺎدة اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﻠﻤﺮو ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻏﺬا و اﻧﺮژي درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺟﺎﻧﻮر را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ.

 -2اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﮑﺎن ﺟﻔﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺟﺎﻧﻮر

 -3اﻓﺰاﯾﺶ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﺑﺮاي در اﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪن از ﺷﮑﺎرﭼﯽ
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ﻣﻬﺎﺟﺮت
ﺗﻌﺮﯾﻒ :ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ و رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ ﺟﺎﻧﻮران ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﺎم دارد.

دﻻﯾﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮت

ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺼﻞ و ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﺷﺪن ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻂ

ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز

ﻫﺪف از ﻣﻬﺎﺟﺮت :ﯾﺎﻓﺘﻦ زﯾﺴﺖﮔﺎه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﯾﻪ ،ﺑﻘﺎء و زادآوري
ﻧﮑﺘﻪ :ﻣﻬﺎﺟﺮت رﻓﺘﺎري ﻏﺮﯾﺰي اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻧﯿﺰ در آن ﻧﻘﺶ دارد
ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ ﻣﻬﺎﺟﺮت:
 -1ﺳﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﮥ ﻣﻬﺎﺟﺮت دارﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮ از آنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت را ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽ-
دﻫﻨﺪ.

 -2ﺟﺎﻧﻮران ﺑﺮاي ﺟﻬﺖ ﯾﺎﺑﯽ از ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺤﯿﻄﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺜﻼً ﺟﻬﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﻫﻨﮕﺎم روز ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮرﺷﯿﺪ
و در ﺷﺐ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺳﺘﺎرهﻫﺎ در آﺳﻤﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
 -3ﮐﺒﻮﺗﺮ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ زﻣﯿﻦ اﺣﺴﺎس و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺟﻬﺖﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﺪ.

)ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان در ﯾﮏ روز اﺑﺮي آﻫﻨﺮﺑﺎي ﮐﻮﭼﮑﯽ را روي ﺳﺮ ﮐﺒﻮﺗﺮ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ آﻫﻨﺮﺑﺎ ،ﭘﺮﻧﺪه ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺴﯿﺮ درﺳﺖ را ﺑﯿﺎﺑﺪ و ﺑﻪ
ﻻﻧﻪ ﺑﺎز ﮔﺮدد(

 -4ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان در ﺳﺮ ﺑﻌﻀﯽ از ﭘﺮﻧﺪه ﻫﺎ ذرات آﻫﻦ ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﺷﺪه ﻧﯿﺰ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ.

 -5ﻻك ﭘﺸﺖ ﻫﺎي درﯾﺎﯾﯽ ﻣﺎده ﭘﺲ از ﻃﯽ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻃﻮﻻﻧﯽ ،ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﮕﺬاري ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ درﯾﺎ ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﭘﺲ از ﺗﺨﻢﮔﺬاري
دوﺑﺎره ﺑﻪ درﯾﺎ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻣﯿﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ زﻣﯿﻦ در ﺟﻬﺖﯾﺎﺑﯽ ﻻك ﭘﺸﺖﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺶ دارد.

ﺧﻮاب زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ و رﮐﻮد ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ
ﺧﻮاب زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ

 ﺑﺮﺧﯽ ﺟﺎﻧﻮران ﺑﺮاي ﺑﻘﺎ ،در زﻣﺴﺘﺎن ،ﺧﻮاب زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ

دارﻧﺪ.

 در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺎﻧﻮر ﺑﻪ ﺧﻮاب ﻋﻤﯿﻘﯽ ﻓﺮو ﻣﯽ رود و ﯾﮏ دورة ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ را ﻃﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در آن دﻣﺎي ﺑﺪن،
ﻣﺼﺮف اﮐﺴﯿﮋن ،ﺗﻌﺪاد ﺗﻨﻔﺲ ﺟﺎﻧﻮر و ﻧﯿﺎز ﺟﺎﻧﻮر ﺑﻪ اﻧﺮژي ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
ﭘﯿﺶ از ورود ﺑﻪ ﺧﻮاب زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ،ﺟﺎﻧﻮر ﻣﻘﺪار زﯾﺎدي ﻏﺬا ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﺑﺪن آن ﭼﺮﺑﯽ ﻻزم ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﮐﺎﻓﯽ ذﺧﯿﺮه

ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻮاب ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﺮﺳﺪ.

رﮐﻮد ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ

 رﮐﻮدﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﯾﮏ دورة ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺳﻮﺧﺖ وﺳﺎز ﺟﺎﻧﻮر ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 رﮐﻮد ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ در ﺟﺎﻧﻮراﻧﯽ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺟﺎﻫﺎي ﺑﻪ ﺷﺪت ﮔﺮم ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﺎﺑﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

 ﻋﻠﺖ رﮐﻮد ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ :اﯾﻦ ﺟﺎﻧﻮران در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻧﺒﻮد ﻏﺬا ﯾﺎ دوره ﻫﺎي ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ،رﮐﻮد ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

ﻧﮑﺘﻪ :ﻫﻢ در ﺧﻮاب زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ و ﻫﻢ در رﮐﻮد ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ،ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز ﺑﺪن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
10

ﻋﻨﻮان :رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮران

@zistnovin

ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ :دﮐﺘﺮ ﺳﺮوش ﺻﻔﺎ

 ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﺎﻧﻮران زﻧﺪﮔﯽ ﮔﺮوﻫﯽ دارﻧﺪ.


ﺑﺮاي زﻧﺪﮔﯽ در ﮔﺮوه ،ﺟﺎﻧﻮران ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ.

ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺟﺎﻧﻮران
 ﺟﺎﻧﻮران از راهﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﺪا ،ﻋﻼﻣﺖ ﻫﺎي دﯾﺪاري ،ﺑﻮ و ﻟﻤﺲ ﮐﺮدن ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﺳﺎﺧﺘﻪ و

اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

 در ﻧﺘﯿﺠﮥ اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ،رﻓﺘﺎر آﻧﻬﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﻣﺜﺎلﻫﺎﯾﯽ از ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺟﺎﻧﻮران:
 ﻓﺮﻣﻮنﻫﺎ :ﺑﻌﻀﯽ ﺟﺎﻧﻮران ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻧﺒﻮرﻫﺎ ،ﻣﺎرﻫﺎ و ﮔﺮﺑﻪﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮوﻣﻮن )ﻧﻮﻋﯽ ﭘﯿﮏ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ( ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ارﺗﺒﺎط
ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

 ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺎﮐﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻟﻤﺲ ﻣﻨﻘﺎر واﻟﺪ ﺑﺎ او اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط و ﻏﺬا درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

 ﺻﺪاي ﺟﯿﺮﺟﯿﺮك ﻧﺮ ،اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ و ﺟﻨﺴﯿﺖ را ﺑﻪ اﻃﻼع ﺟﯿﺮﺟﯿﺮك ﻣﺎده ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ.
 ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﺑﺮاي ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻏﺬا در زﻧﺒﻮرﻫﺎي ﻋﺴﻞ .
ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط در زﻧﺒﻮرﻫﺎي ﻋﺴﻞ:
 -1اﻧﺠﺎم ﺣﺮﮐﺎت وﯾﮋه :وﻗﺘﯽ زﻧﺒﻮر ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﻨﺒﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪي ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﮐﻨﺪو ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد ،اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد درﺑﺎرة
ﻣﻨﺒﻊ ﻏﺬاﯾﯽ را ﺑﻪ زﻧﺒﻮرﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺣﺮﮐﺎت وﯾﮋه اي ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ  زﻧﺒﻮرﻫﺎي ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪة اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺎت ،ﻓﺎﺻﻠﮥ
ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﮐﻨﺪو ﺗﺎ ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺒﻊ ﻏﺬا و ﺟﻬﺘﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮواز ﮐﻨﻨﺪ ،درﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ.

ﻧﮑﺘﻪ :ﻫﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺎت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻨﺒﻊ ﻏﺬاﯾﯽ دورﺗﺮ اﺳﺖ.

 -2ﺻﺪاي وزوز :ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺠﺎم ﺣﺮﮐﺎت ،زﻧﺒﻮر ﯾﺎﺑﻨﺪه ﺻﺪاي وزوز ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻧﯿﺰ دارد .زﻧﺒﻮرﻫﺎي ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻠﯽ
ﮐﻪ از زﻧﺒﻮر ﯾﺎﺑﻨﺪه درﺑﺎرة ﻣﻨﺒﻊ ﻏﺬاﯾﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آن ﭘﺮواز و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﻮﯾﺎﯾﯽ ﺧﻮد ،ﻣﺤﻞ دﻗﯿﻖ ﻏﺬا را ﭘﯿﺪا

ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﺰﯾﺖ اﯾﻦ روشﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ  وﻗﺘﯽ زﻧﺒﻮرﻫﺎي ﮐﺎرﮔﺮ ﻗﺒﻞ از ﺟﺴﺖ وﺟﻮ درﺑﺎرةﻣﺤﻞ ﻣﻨﺒﻊ ﻏﺬا اﻃﻼﻋﺎت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺎ
ﺻﺮف اﻧﺮژي ﮐﻤﺘﺮ و در زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮي ﻣﺤﻞ دﻗﯿﻖ آن را ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ:
 -1زﻧﺒﻮرﻫﺎي ﮐﺎرﮔﺮ ﺷﻬﺪ و ﮔﺮدة ﮔﻞ ﻫﺎ را ﺟﻤﻊ آوري ﮐﺮده و ﺑﻪ ﮐﻨﺪو ﻣﯽ آورﻧﺪ.

 -2زﻧﺒﻮرﻫﺎي ﻋﺴﻞ ﮔﻞ ﻫﺎﯾﯽ را ﮔﺮده اﻓﺸﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻬﺪ آﻧﻬﺎ ﻗﻨﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﮔﻞ ﻫﺎ ﻋﻼﺋﻤﯽ دارﻧﺪ
ﮐﻪ ﻓﻘﻂ در ﻧﻮر ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و زﻧﺒﻮر را ﺑﻪ ﺳﻮي ﺷﻬﺪ ﮔﻞ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

 -3زﻧﺒﻮرﻫﺎي ﻋﺴﻞ داراي ﭼﺸﻢ ﻣﺮﮐﺐ ،ﮔﯿﺮﻧﺪهﻫﺎي ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ و ﺣﺲ ﺑﻮﯾﺎﯾﯽ ﻗﻮي ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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-4وﻗﺘﯽ زﻧﺒﻮر ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﻨﺒﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪي ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﮐﻨﺪو ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد ،ﺧﯿﻠﯽ ﻃﻮل ﻧﻤﯽﮐﺸﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدي زﻧﺒﻮر

ﮐﺎرﮔﺮ در ﻣﺤﻞ آن ﻣﻨﺒﻊ ﻏﺬاﯾﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

زﻧﺪﮔﯽ ﮔﺮوﻫﯽ

ﺑﺮﺧﯽ ﺟﺎﻧﻮران ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮرﭼﻪ و ﮔﺮگ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﺮوﻫﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﮑﺎري دارﻧﺪ.

ﻣﺰاﯾﺎي زﻧﺪﮔﯽ
ﮔﺮوﻫﯽ

 -1اﺣﺘﻤﺎل ﺷﮑﺎر ﺷﺪن ﺟﺎﻧﻮر در ﮔﺮوه ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ زﯾﺮا ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻫﺎي ﮔﺮوه ،ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاف را زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ
 -2ﮔﯿﺮﻧﺪ.دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ زﯾﺮا ﺟﺎﻧﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ درﺑﺎره ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺒﻊ ﻏﺬا از
ﺟﺎﻧﻮران دﯾﮕﺮ ﮔﺮوه اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ.

 -3ﺷﮑﺎر ﮔﺮوﻫﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي دارد زﯾﺮا اﻓﺮاد ﯾﮏ ﮔﺮوه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﮑﺎر ﺑﺰرگ ﺗﺮي را ﺑﻪ دام
ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ.

 اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻮرﭼﻪ ﻫﺎ از ﮔﺮوه ﻫﺎﯾﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻧﺪازه ،ﺷﮑﻞ و ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ .ﻣﺜﻼً در
اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻮرﭼﻪ ﻫﺎي ﺑﺮگ ﺑﺮ ،ﮐﺎرﮔﺮﻫﺎ اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارﻧﺪ:

اﻟﻒ -ﺗﻌﺪادي از آﻧﻬﺎ ﺑﺮگ ﻫﺎرا ﺑﺮش ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﺑﻪ ﻻﻧﻪ ﺣﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ

ب -ﮔﺮوﻫﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﺎر دﻓﺎع را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ

* اﯾﻦ ﻣﻮرﭼﻪ ﻫﺎ ﻗﻄﻌﻪ ﻫﺎي ﺑﺮگ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻮد ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻧﻮﻋﯽ ﻗﺎرچ ﮐﻪ از آن ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.

رﻓﺘﺎر دﮔﺮﺧﻮاﻫﯽ
ﺗﻌﺮﯾﻒ دﮔﺮﺧﻮاﻫﯽ :رﻓﺘﺎري اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﯾﮏ ﺟﺎﻧﻮر ﺑﻘﺎ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻠﯽ ﺟﺎﻧﻮر دﯾﮕﺮي را ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﮥ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪن از
اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻘﺎ و ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻞ ﺧﻮد ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.

 در ﺑﯿﻦ ﺟﺎﻧﻮراﻧﯽ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﮔﺮوﻫﯽ دارﻧﺪ ،اﻓﺮاد ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﺪا ﺣﻀﻮر ﺷﮑﺎرﭼﯽ را ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻫﺸﺪار ﻣﯽ

دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻓﺮار ﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﻮﺟﻪ ﺷﮑﺎرﭼﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮده ،اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻘﺎي ﺧﻮد را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
رﻓﺘﺎر دﮔﺮﺧﻮاﻫﯽ در زﻧﺒﻮرﻫﺎي ﻋﺴﻞ:

 زﻧﺒﻮرﻫﺎي ﻋﺴﻞ ﮐﺎرﮔﺮ)ﻣﺎده و  ،(2nﻧﺎزا ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﮕﻬﺪاري و ﭘﺮورش زادهﻫﺎي ﻣﻠﮑﻪ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ  .ﺟﺎﻧﻮران ﻧﮕﻬﺒﺎن و
زﻧﺒﻮرﻫﺎي ﻋﺴﻞ ﮐﺎرﮔﺮ رﻓﺘﺎر دﮔﺮﺧﻮاﻫﯽ دارﻧﺪ.

ﻋﻠﺖ رﻓﺘﺎر دﮔﺮﺧﻮاﻫﯽ زﻧﺒﻮرﻫﺎي ﻋﺴﻞ ﮐﺎرﮔﺮ و ﻧﮕﻬﺒﺎن  آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪاﻧﺸﺎن ،ژن ﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ دارﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﺟﺎﻧﻮران ﺧﻮد زاده اي ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ،وﻟﯽ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ زادآوري ﮐﺮده و ژن ﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك را ﺑﻪ
ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﯿﻌﯽ ،رﻓﺘﺎر دﮔﺮﺧﻮاﻫﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.

12

ﻋﻨﻮان :رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮران

@zistnovin
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رﻓﺘﺎر دﮔﺮﺧﻮاﻫﯽ در ﺧﻔﺎشﻫﺎي ﺧﻮنآﺷﺎم:
ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ :ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺮوﻫﯽ درون ﻏﺎرﻫﺎ ﯾﺎ ﺳﻮراخ درﺧﺘﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﻐﺬﯾﻪ :ﻏﺬاي آﻧﻬﺎ ﺧﻮن ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﺑﺰرگ ﻣﺜﻞ دام ﻫﺎﺳﺖ.
ﻧﺤﻮة اﻧﺠﺎم رﻓﺘﺎر دﮔﺮﺧﻮاﻫﯽ در ﺧﻔﺎشﻫﺎ:
اﯾﻦ ﺧﻔﺎش ﻫﺎ ﺧﻮﻧﯽ را ﮐﻪ ﺧﻮرده اﻧﺪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ  ﺧﻔﺎﺷﯽ ﮐﻪ ﻏﺬا ﺧﻮرده اﺳﺖ ﮐﻤﯽ از ﺧﻮن ﺧﻮرده

ﺷﺪه را ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮداﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﻔﺎش ﮔﺮﺳﻨﻪ آن را ﺑﺨﻮرد ،در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺧﻔﺎش ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮد.

ﺧﻔﺎﺷﯽ ﮐﻪ ﻏﺬا درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ،ﮐﺎر ﺧﻔﺎش دﮔﺮﺧﻮاه را در آﯾﻨﺪه ﺟﺒﺮان ﻣﯽﮐﻨﺪ اﮔﺮ ﺟﺒﺮان اﻧﺠﺎم ﻧﺸﻮد ،اﯾﻦ ﺧﻔﺎش از اﺷﺘﺮاك
ﻏﺬا ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻧﮑﺘﻪ :ﺧﻔﺎش ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﮔﺮﺧﻮاﻫﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ،ﻟﺰوﻣﺎً ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .در واﻗﻊ ،رﻓﺘﺎر دﮔﺮﺧﻮاﻫﯽ ﮐﻪ در اﺛﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﯿﻌﯽ

ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺑﻘﺎي آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.

رﻓﺘﺎر دﮔﺮﺧﻮاﻫﯽ در دم ﻋﺼﺎﯾﯽ

در اﯾﻦ ﺟﺎﻧﻮران ،ﻋﺪهاي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﮕﻬﺒﺎن ،دﯾﺪه ﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﻫﻨﮕﺎم اﺣﺴﺎس وﺟﻮد ﺷﮑﺎرﭼﯽ دﯾﮕﺮان را ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺎد آﮔﺎه ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ.

رﻓﺘﺎر دﮔﺮﺧﻮاﻫﯽ در ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن
در ﻣﯿﺎن ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ،اﻓﺮاد ﯾﺎرﯾﮕﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺟﻮاناﻧﺪ( ﮐﻪ در ﭘﺮورش زاده ﻫﺎ ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﯾﺎري ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﻣﺰﯾﺖ ﯾﺎرﯾﮕﺮﻫﺎ ﺑﺮاي واﻟﺪﯾﻦ :وﺟﻮد اﯾﻦ ﯾﺎرﯾﮕﺮﻫﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻘﺎي زاده ﻫﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﻣﺰﯾﺖ رﻓﺘﺎر دﮔﺮﺧﻮاﻫﯽ ﺑﺮاي ﯾﺎرﯾﮕﺮﻫﺎ:
 -1ﮐﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪ :ﯾﺎرﯾﮕﺮﻫﺎ اﻏﻠﺐ ﭘﺮﻧﺪه ﻫﺎي ﺟﻮاﻧﯽ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﻻﻧﻪ ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻨﮕﺎم
زادآوري ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﭘﺮورش زاده ﻫﺎي ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ

 -2ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻗﻠﻤﺮو:

ﺑﺎ ﻣﺮگ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺟﻔﺖ ﻫﺎي زادآور ،ﻗﻠﻤﺮو آﻧﻬﺎ را ﺗﺼﺎﺣﺐ و ﺧﻮد زادآوري ﮐﻨﻨﺪ.

ﻧﮑﺘﮥ ﻧﻤﻮدار:

ﺑﺎ آرزوي ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﯽ داﻧﺶﭘﮋوﻫﺎن ﻋﺰﯾﺰي ﮐﻪ از ﺟﺰوات ﺑﻨﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدهاﯾﺪ ،ﻟﻄﻔﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات و اﻧﺘﻘﺎدات ﺧﻮد را درﺑﺎرة
ﺟﺰوات اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﺑﻪ آﯾﺪي ﺗﻠﮕﺮام ﺑﻨﺪه ) (@Soroush_safaaﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ .ﺗﺎ اﻧﺸﺎﷲ در اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﯿﮏ ،ﺑﺎ ﺑﻨﺪه ﺷﺮﯾﮏ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
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