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نگاه كلي* 

كه آزمـون سـنجش     در ابتدا بايد عرض كنم كساني     !آموزان عزيز با عرض سالم و خسته نباشيد خدمت شما دانش        

ي بسيار درسـت و خـوبي اسـت؛     ي زيست سنجش برنامه   اند، چون برنامه  جا و درستي كرده   اند انتخاب به  را انتخاب كرده  

ي كنكـور  شناسـي پايـه اسـت و كـساني كـه بـا برنامـه             درصد سـؤاالت كنكـور از زيـست        65دانيد  طور كه مي  زيرا همان 

هايي كه  سؤاالت زيست سنجش نسبت ساير آزمون     . كنندروند قطعاً چندين بار پايه را دوره مي       آزمايشي سنجش پيش مي   

كرد، تا دقيقاً شبيه كنكـور  تر ميبيششود استانداردتر است، فقط اي كاش درصد سؤاالت سخت را كمي  كشور برگزار مي  

چند نمونه سؤال را بـا هـم حـل    . ناسازگار مطالعه شوددكنم مسائل ژن خوبراي آزمون بعدي توصيه مي   !سراسري شود 

:كنيممي

:آميزش ناهمسان پسندانه

پـسندانه  ناهمسان تصادفي آميزش اين نوع آميزش غير. كننديزش نميشود كه افراد همانند باهم آم     گاه مشاهده مي  

هاي ناهمسان پـسندانه كـه در گيـاه شـبدر     اي از آميزشنمونه. شودنام دارد و منجر به افزايش فراواني افراد ناخالص مي       

ي اي روي كاللـه   ي گـرده  كه دانـه  هنگامي. شودنام ژن خودناسازگاري تنظيم مي    شود، توسط يك ژن چند اللي، به      يافت مي 

هـاي  دانيـد كـه سـلول   مـي .  تشكيل خواهد شد يا نـه ي گردهكنند كه لوله  هاي اين ژن تعيين مي     الل نشيند،مادگي اين گل مي   

ي گرده دارد، شبيه يكي از دو اللي باشد كـه در   اگر اللي كه دانه   . ي هاپلوييد هستند  هاي گرده ي مادگي ديپلوئيد و دانه    كالله

اي كه اللي متفاوت نـسبت بـه دو        هاي گرده دانه. ر آن مادگي رشد كند    تواند د ي گرده نمي  هاي كالله وجود دارد، لوله    سلول

.ي گرده تشكيل و لقاح انجام دهندتوانند لولهي گرده را در خود دارند، ميالل موجود در گياه پذيرنده

لـه  و ژنوتيـپ كال ABژنوتيپ پرچم گـل نـر   . شود كنترل ميE و B وA الل  3 ژن خود ناسازگار شبدر توسط       :مثال

.استAEمادگي 

ي دانـه   ژنوتيپ آن شبيه گـل مـاده اسـت چـون پوسـته            .  است n2پوسته دانه   : ها چيست  ژنوتيپ پوسته دانه   )الف

.استAEها ي دانهدر اين سؤال ژنوتيپ پوسته. ي تخمك استمانده پوستهباقي

دانه چيست؟) رويان و لپه( ژنوتيپ تخم ديپلوئيد )ب

اگر ژنوتيپ رويـان و لپـه دانـه را خواسـتند            

سـپس بـا    . هاي مـاده را بنويـسيد     ابتدا گامت 

.گامت نر ناهمسان لقاح دهيد

.شودشود، پس از رويش به رويان و لپه تبديل ميخل دانه تشكيل ميتخم ديپلوئيد كه دا

.وقت هموزيگوس نيستند و هميشه هتروزيگوس هستندهاي حاصله هيچ در ژن خودناسازگار تخم:1نكته

ي نخواهند شد يعني ژنوتيپ رويـان و لپـه        ) گل ماده (وقت شبيه مادگي    هاي حاصله هيچ   در ژن خودناسازگار تخم    :2نكته  

.ي دانه باشدتواند شبيه پوستهوقت نميدانه هيچ

EAگامت ماده
BEجديد ABگامت نر ناهمسان  شبيه پرچمB
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يعنـي آميـزش ناهمـسان پـسندانه      . را دارنـد  ) نوتركيب(هاي حاصله قطعاً ژنوتيپ جديد       در ژن خودناسازگار تخم    :3نكته  

.كندها را زياد ميبراي همين احتمال بقاء و سازگاري جمعيت. شودمنجر به افزايش تنوع مي

بـراي همـين   . هميشه دگر لقاحي داريم، چـون آميـزش ناهمـسان پـسندانه اسـت     . وقت خودلقاحي ندارد   شبدر هيچ  :4نكته  

.دهدها را كاهش ميكاهش تراكم توان توليد مثلي آن

.  الل داشته باشد3شود كه بايد حداقل  ژن خودناسازگار توسط يك ژن تنظيم مي:5نكته 

دانه چيست؟) آلبومن(ريپلوئيد ژنوتيپ تخم ت) ج

كـه  . ي دانه اسـت   آلبومن دانه همان اندوخته   

n3 دست آوردن ژنوتيـپ آن     براي به .  است

سـپس  . هاي ماده را بنويـسيد بايد اول گامت  

.سپس با گامت نر ناهمسان لقاح دهيد. ها را تكرار كنيدآن

يعنـي يـك    . ها تكـراري اسـت     نوع چون يكي از الل     2 الل است ولي از      3 آلبومن ژن خود ناسازگار در شبدر داراي         :5نكته  

. نوع الل دارد2آلبومن حداقل و حداكثر 

خيلي راحته، اللي كـه  . كنيد ژن خود ناسازگار يك دانه را دادند و گامت نر و ماده را خواستند چكار مي     ناگر آلبوم : 6نكته  

 باشـد  AABبه طور مثال اگر آلبـومن  . و اللي كه تكراري است گامت ماده است. با بقيه تفاوت داره گامت نر است    

و ژنوتيـپ رويـان و   .  اسـت A) زاتخم(مت ماده  و ژنوتيپ گا استB) آنتروزوئيد(ي گرده و گامت نر ژنوتيپ دانه 

. استABلپه 

ژنوتيپ سلول تخـم   .  است zyyژنوتيپ آلبومن دانه    .  كنترل شود  zو  yو  x الل   3 اگر ژن خود ناسازگاري با       :مثال

ترتيب از راست به چپ چيست؟ي والد بهو ژنوتيپ كالله

1(zy xy−2 (zx xy−3 (xy zy−4 (zx zy−

zyپس ژنوتيپ تخم    .  است yو گامت نر    .  است z است پس گامت نر      zyyچون وقتي كه آلبومن     . است 3ي  جواب گزينه 

پس بـه سـادگي قطعـاً    .  استyباشد و گامت ماده اشته را دzتواند  پس كالله گل ماده نمي    .   است  zچون كامت نر    . است

. را داردyيك الل 

ABژنوتيپ تخم حاصل از آميزشـي       . شود كنترل مي  E و   B و A الل   3 در گياهي ژن خود ناسازگار توسط        :مثال

ي همان دانه چيست؟ژنوتيپ آلبومن و پوسته. است

1(AB ABB−2 (AE AEE−3 (AE BEE−4 (AE AAB−

ي  و پوسـته   ABB باشـد آلبـومن دانـه        Bاگر گامت نر    . شود سلول تخم از گامت نر و گامت ماده حاصل مي          ؛4ي  گزينه

. استAEي دانه و پوسته.  استAAB باشد آلبومن دانه Aاگر گامت ماده .  استBEدانه 

EEAAتكرار گامت ماده

EEBAABB گامت نر ناهمسان 
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)A و B و C و D. (شود الل كنترل مي4 ژن خود ناسازگاري توسط :مثال

 چند نوع ژنوتيپ در گياهان وجود دارد؟-1

ي توانيد از رابطهمي. نوع داريم6
(N )N− =1

6
2

. استفاده كنيد

AB AC AD
BC BD
CD

؟دهد، چند نوع مادگي آميزشي ميAي ي گرده دانه-2

نـد  توا نميADو ACو ABپس با . باشد را نداشتهAدهد كه الل  با گلي آميزش ميAي ي گرده چون دانه .  نوع 3با  

.تواند ميCDو BDو BCولي با . آميزش بدهد

دهد؟ هر مادگي با چند نوع الل آميزش مي-3

-2(ي  د از رابطـه   انـ وتبا بقيه مـي   . دهدآميزش ب تواند نوع الل نمي   2ي با   پس هر مادگ  .  الل دارد  2چون هر مادگي    .  نوع 2

.استفاده كنيد) تعداد الل

 چند نوع آلبومن دانه وجود دارد؟-4

ها را تكرار كنيد بعد با گامـت نـر همـان لقـاح              ها را بنويسيد آن   گامت

Nي يا از رابطه. دهيد N−2 نوع داريم12 استفاده كنيد كه .
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