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ژنتیک مولکولی در بوم شناسی

بوم شناسی مولکولی و تاریخچه پیدایش آن

بوم شناسی مولکولی چیست؟

باهاآنبرهمکمنشوهاگونهبینروابطمطالعهبهکهشناسیزیستازایشاخهشناسیبوم
.پردازدمیپیرامونشانفیزیکیمحیط

پدیدیشناسبومتحقیقاتدرشگرفتحولیگذشتهسالچندطیدرمولکولیشناسیزیست
.استآورده

واهجمعیتموجودات،ژنتیکیشناساییبرایمولکولیهایروشازاستفادهمدتاینطیدر
ناسیشبومزمینهدررافراوانیوجدیداطالعاتتوانستهوگشتهمتداولهاآزمایشگاهدرگونه ها

.آوردفراهمهاقارچوهاجلبکها،باکتریجانوران،گیاهان،تکاملو
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ژنتیک مولکولی در بوم شناسی

بوم شناسی مولکولی و تاریخچه پیدایش آن

بوم شناسی مولکولی چیست؟

مانندسواالتیبهپاسخدراطالعاتگونهاینکاربردیهایجنبه:

است؟مواجهانقراضجدیخطرباآمیزیدروندلیلبههاجمعیتکدام
است؟آمدهوجودبهژنتیکیمحصوالتوحشیواهلینژادهایبینآمیختگیمیزانچه

کمورتآسانتر،سریعروزبهروزاطالعاتیچنینبهدسترسیمولکولیهایروشتوسعهبا
.می شودترهزینه

رامهاجمووارداتیگونه هایجغرافیاییمنشامی توانیمنمونهاندکیتعدادازاستفادهباامروزه
.کنیممشخص

ایگونه هجمعیتدفعی،موادیاومونظیرجانوران،ازماندهجابرموادازاستفادهباهمچنین
.کنیممدیریتراجاگواریاخرسمثلشدهتهدید
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بینتهاییتفاوچهاگروهستندبهممرتبطکامالموضوعدومولکولیشناسیزیستوژنتیک
تیکژناصطالحدلیلاینبه.کردمطرحقالبیکدرراآنهاکهاستبهترولیاست،موجودآنها

طالعهمبهمربوطکهمی رودبکارشناسیزیستازشاخه ایتشریحبرایاغلبامروزهمولکولی
.استژنیکجنبه هایهمه

باعدبنسلبهنسلیکازژنتیکیاطالعاتچطورچیست؟ژنتیکیمادهمولکولیماهیت
گونهچمی باشد،تکاملخاممادهکهژنتیکیمادهدرنادرتغییراتمی یابد؟انتقالباالصحت
لهایمولکوآمینه ایاسیدهایتوالیشکلبهنهایتاژنتیکیاطالعاتچطورمی شوند؟ایجاد

دراطالعاتپایهواحد....ومی شود؟بیان،زندهسلولیکدرموجودمتنوعپروتئینی
.می باشدژن،زندهسیستمهای

ژنتیک مولکولی در بوم شناسی
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DNAددارنقشژنتیکیداده هایانتقالدرکه،می  باشدزیستیماکرومولکول هایازیکی.
استنوکلئوتیدیزیرواحدهایازپلیمریماکرومولکول،این.

DNAایهنامبهدانشمنددوراآنساختمانباراولینبرایواستمارپیچیساختمانیدارای
نوبلجایزهدلیلهمینبهوکردندکشف۱۹۵۳سالدرراکریکفرانسیسوواتسونجیمز

.کردنددریافت

اصلیکارکردDNAنامبهدیگرنوکلئیکاسیدیکشدنساختهبرایبودنالگوRNAاست.
رشتهدوDNAاساییشنرایکدیگرمی  توانندباشند،یکدیگرمیمکملبازها،توالینظرازهک

ازتااستساختهقادررادانشمندانکهاستچیزیآناین،وکنندبرقرارهیدروژنیپیوندکرده،
DNAکننداستفادهشیمیاییواکنشهایدر.
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نوکلئوتید

کربنی-۵قندیکازمتشکلترکیبیکهمی  باشندنوکلئیکاسیدهایسازندهواحدنوکلئوتید
یا(وانینگ،آدنین)پورینآلیبازهایازیکیو(فسفات)فسفریکاسید(ریبوزداکسییاریبوز)

.می  باشند(اوراسیل،تیمین،سیتوزین)پیریمیدین

ترکیبریکفسفاسیددلیلبهنوکلئوتیدها.گویندمیفسفاتنوکلئوزیدرانوکلئوتیداغلب
.هستنداسیدی

بازهایDNAباز،جفتنامبهواحدهاییتشکیلمنظوربهیعنی.می شودجفتیکدیگرباAباT

لمتصفسفاتمولکولیکوقندمولکولیکبهبازهرهمچنین.می شوندجفتهمباGباCو
می نامیمنوکلئوتیدرافسفاتوقندباز،یکمجموع،در.می شود

هلیکسدابلنامبهمارپیچیککهمی کنندپیداآرایشبلندرشتهدوصورتبهنوکلئوتید ها
.می سازند[دوتاییمارپیچ]

وندقمولکول هایونردبانپله هایبازهاجفتکهنردبانیشبیهحدیتاهلیکسدابلساختار
.می دهندشکلراآنعمودیستون هایفسفات

مهمویژگی هایازیکیDNAنسخهخودشازیاکرده،سازیهمانندمی تواندکهاستاین
سازیهمانندبرایالگوییعنوانبهمی تواندDNAرشته یهردوتایی،مارپیچایندر.کندبرداری

بایدیدجدسلولهرزیرااستحیاتیکاراینسلول هاتقسیمهنگام.شودگرفتهبکاربازهاتوالی
.باشدداشتهقدیمیسلولدرموجودهایDNAازدقیقیکامالنسخه

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D8%AF%D9%86%DB%8C%D9%86&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%DB%8C%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D9%86&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%84&action=edit
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:دیگرعبارتیبهیا

مولکولیکازکروموزومهرDNAتقسیمژنعنوانتحتواحدهاییبهکهشدهتشکیل
.می شود

گویندلوکوسکروموزومرویبرهاژنقرارگیریمحلبه.

لآلعنوانتحتکهباشندداشتهحضوراستممکنژنیکمتفاوتاشکاللوکوسهردر
.اندشدهساختهDNAاختصاصیرشتهازهاآلل.می شودنامیده
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RNAو DNAساختار 

رشتهDNAوودهبمتفاوتشیمیاییترکیبداراییکهرکهنوکلوتیدچهارقرارگیریاز
.استشدهتشکیلمی شود،نامیدهبازعنوانتحت

آدنیننوکلئوتیدیبازهای(A)سیتوزین(C)گوانین(G)تیمینو(T)اینپله هایدر
.دارندقرارنردبانیماکرومولکول

پیوندبانینآدبهتیمینبلکهندارندقرارهمکناردرتصادفیطوربهنوکلئوتیدیبازهایاین
.دارداتصالهیدروژنیپیوندباگوانینبهنیزسیتوزینواستوصلهیدروژنی

DNAمتصلگریکدیبههیدروژنیپیوندتوسطکهمکملرشتهدوازطبیعیشکلبه
.استآمدهپدیدشدهپیچیدهفرضیمحورحولکهایرشتهدوساختاریوشده
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RNAو DNAساختار 

ولمولکاینبهوشوندمیدیدهنردبانایندیوارهایدرریبوزدزوکسیقندهایمولکول
.هستندمتصلفسفاتگروه هایقندهای

درریبوزدزوکسیقندبینفرقDNAدرریبوزقندباRNAدزوکسیقندکهاستاین
.داردکمترریبوزقندازهیدروکسیلگروهیکریبوز
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RNAاستسلولدرنوکلئیکاسیدیکاسیدنوکلئیکریبویا.RNAراDNAسازدمیسلولهستهدر.

RNAنوعسهدر:tRNA(مخففtransfer RNA)یاRNAناقل،mRNA(مخففmessenger RNA)
ribosomalمخفف)rRNAوربغامپیRNAیا RNA)یاRNAکار.استریبوزومیrRNAساختن

.استریبوزومدرپروتئین

اوراسیلنوکلئوتیدیبازهای(U)سیتوزین(C)گوانین(G)وآدنین(A)برخالفوداراستراDNAفاقد
.استRNAهایبخشدیگرازفسفاتگروه هایوریبوزقندهایمولکول.است(T)تیمین

درریبوزقندRNAدرریبوزدزوکسیقندازهیدروکسیلگروهیکDNAار .داردبیشتر
خت

سا
D

N
A

و 
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N
A

RNA  برخالفDNA تک رشته ای است و به جای باز
.تیمین اوراسیل جایگزین می شود
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مولکولدرموجوداطالعاتآنطیکهفرآیندیDNAرامی شودتبدیلپروتئینبهنهایتدر

.می گویندژنبیان

رشتهترجمهسازیپروتئینفرآینددرمرحلهاولینDNAبهRNAاستاسیدریبونوکلئیکیا.
.استشدهشناختهبردارینسخهعنوانتحتفرآینداین

RNAبرخالفشدهساختهDNAرشتهمکملای،رشتهتکDNAاستمشابهساختارباو.

رمزگذارغیرهایبخشبرداری،نسخهازبعدDNAاینترونعنوانتحتکه(Intron)نامیده
تبدیلپروتئینبهمی شودنامیدهترجمهکهفرآیندیطیRNAتوالیوشدهجدامی شوند
.می شود

Intron
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 فرآیند ترجمه از طریق تبدیل هر سه باز که تحت عنوان کلید رمز یا کدون(Codon ) به یکی از
.آمینواسید موجود تبدیل شده و در نهایت رشته پروتئینی به دست می آید20

 و ترجمه رشته ( رونویسی)در فرآیند نسخه برداریDNA به پروتئین هر سه نوعRNA

)ناقلtRNAریبوزومی، rRNAپیغام بر، ( mRNA.مشارکت دارند

mRNAحامل اطالعات موردنیاز جهت ساختن رشته پروتئین:پیغام بر

rRNAیکی از اجزای ریبوزوم هاست که از اندامک های درون سلول و مسئول :ریبوزومی
فرآیند پروتئین سازی در آن

tRNAمشارکت در شناسایی آمینو اسیدها و اتصال آن ها به :ناقلRNAپیغام بر
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جلسه اول درس ژنتیک حفاظت

موفق باشید


