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 نسل  وقتی. است شده AaBb ژنوتیپ دارای  Fنسل  و ایم داده آمیزش aaBB ژنوتیپ دارای دیگری گیاه با راAAbb ی با ژنوتیپ گیاه .۱
F از  (% 0.04 )درصد  صدم چهار تنها است کرده خودلقاحی به اقدامF ژنوتیپ دارای aaBB است؟ چقدر ژن دو فاصله. ندا شده  

  

  

  

  

  

  

  

  

 نمودار .۲
V
	VS	 I Sه طوریک هب کنید رسم Sو  S  های غلظت در رقابتی ندهمهارکن یک برای را  	 S .هنقط چند در نمودار دو این 

  ؟هایی هستندرپارامته چ دهنده نشان نقاط این و کنند می قطع را همدیگر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ):.m.uجواب نهايی(بر حسب 



 

 

 مختلف غلظت دو در را آنزیم (specific velocity) ویژه سرعت نمودار محققی، Gold-pinase آنزیم روی بر کینتیکی یه مطالع در .۳

V صورت هب specific velocity نموداراست.  کرده رسم کننده مهار

VI
	VS	 آن در هک باشد می S

Km
 توجه به نمودار تعیین کنید. با 

  .بنویسید را آن عددی مقدار سپس است، همحاسب قابل زیر هایپارامتر از یک کدام
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اشاره کرد. مارکر  RAPDو  RFLPامروزه مارکر های مولکولی کاربردها بسیار گسترده ای پیدا کرده اند. از جمله این مارکرها می توان به . ۴
RFLP  از هضم ژنوم توسط آنزیم های محدود کننده و سپس استفاده از پروب علیه توالی های تکراری ایجاد می شوند. (جهش نقطه ای از بین

ن دو جایگاه برش ایجاد ) که در فاصله ی بیinsertion) و اضافه هایی (deletionجایگاه برش آنزیم بوده و حذف ها ( برنده یا ایجاد کننده
با پرایمر تصادفی  PCRناشی از  RAPDمی شوند می توانند باعث حذف یا اضافه شدن یک باند و اضافه یا حذف شدن باند دیگر گردند.) مارکر 

یجاد باند بر روی استفاده می شود). در هر دو مورد ایجاد یا عدم ا -reverse-و ریورس -forward -کوچک است (یک پرایمر به عنوان فوروارد
ژل صفت پلی مورف است. (علت ایجاد یا حذف باند، جهش های نقطه ای در ژنوم است که جایگاه تصادفی برای اتصال پرایمر ایجاد می کند یا 

الل ها را  آن را حذف می کند و نیز حذف و اضافه شدن ژنوم در بین دو محل اتصال پرایمر می باشد) در مورد هر دو مارکر نوع برهمکنش بین
  .مشخص کنید
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