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GIẢI SINH LỚP 12: ĐÁP ÁN BÀI 5 TRANG 213 SGK SINH HỌC 

Đề bài 

Nêu các điểm khác biệt giữa quá trình hình thành loài bằng con đường cách li địa lí 

với quá trình hình thành loài bằng con đường lai xa và đa bội hoá. 

Lời giải 

 Sự khác biệt giữa hình thành loài bằng con đường địa lí với hình thành loài bằng lai 

xa đa bội hoá: 

    * Sự hình thành loài bằng con đường địa lí: 

      - Cách li địa lí là những trở ngại địa lí làm cho các cá thể của các quần thể bị cách 

li và không thể giao phối với nhau. Cách li địa lí có vai trò duy trì sự khác biệt về vốn 

gen giữa các quần thể do các nhân tố tiến hoá tạo ra. 

       - Các quần thể sống cách biệt trong những khu vực địa lí khác nhau nên CLTN và 

các nhân tố tiến hoá khác có thể tạo nên sự khác biệt về vốn gen giữa các quần thể. 

Khi sự khác biệt về di truyền giữa các quần thể được tích tụ dẫn đến xuất hiện sự cách 

li sinh sản thì loài mới được hình thành. 

    * Sự hình thành loài bằng lai xa và đa bội hoá: 

      - Lai xa và đa bội hoá là con đường hình thành loài thường gặp ở thực vật và trong 

cùng một khu vực địa lí . 

      - Sự đa bội hoá có thể diễn ra ở quá trình phân bào, lúc các NST phân li. Cá thể đa 

bội được cách li di truyền với các cá thể khác và sau một số ít thế hệ đã phát triển 

thành một nhóm có tính chất một loài mới. Nếu dạng mới này thích nghi với ngoại 

cảnh có sẽ tồn tại như một mắt xích trong hệ sinh thái. 
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