
 

 

 

 

 

 

 

 

سايت جامع آموزش كنكور كشور 

 

www.farayand-pasokh.com       سايت :
      www.mohasebat.com  

مهندس   امير حسين دربندي 

http://www.farayand-pasokh.com/
http://www.forum.farayand-pasokh.com/
http://www.forum.farayand-pasokh.com/
http://www.forum.farayand-pasokh.com/




    

93  

 
 

 احمد باقری اقدم ًام دتیر:

 

  

ًام درض ٍ هقطع ٍ رشتِ:  
 

تجربیچهارم زیست 
 

 

 
 ها ها و باکتری ویروس هثحث:

 

 ّا ّا ٍ تاکتری ٍیرٍض

 شَد. ّب ثِ كزاٍاًی اعتلبدُ هی ّب ٍ ثبکتزی ّبی هٌْذعی صًتیک اس ٍیزٍط اهزٍسُ در آسهبیشگبُ

 ّا الف: ٍیرٍض

 ای اس ًَکلئیک اعیذ اعت کِ درٍى پَششی اس پزٍتئیي قزار دارد. )ًَکلئَپزٍتئیٌی اعت.( ٍیزٍط قغؼِ

 اًذ. ّب كقظ ثب هیکزٍعکَح الکتزًٍی قبثل هشبّذُ تز ٍیزٍط ثیش

 ّب را دارًذ. تزیي خبًذاراًی ّغتٌذ کِ ایي ٍیضگی ّب کَزک ثبکتزی ّبی علَل سًذُ، تـذیِ، رشذ ٍ تَلیذهثل اعت. ٍیضگی -

ّب اس عزیق تَلیذهثل درٍى علَل  ّب عبختبر علَلی ًذارًذ ٍ در خبرج اس علَل یک تزکیت شیویبیی ؿیزسًذُ ّغتٌذ. ٍیضگی ضیبت ٍیزٍط ٍیزٍط

 گزدد. هیشثبى یؼٌی تکثیز درٍى علَلی هشخص هی

 گذارًذ. شًَذ، تأثیز هْوی ثز دًیبی سًذُ ثز خبی هی اس خبًذاراى ثبػث ثیوبری هی ّب زَى در ثغیبری ٍیزٍط -

 کٌٌذ. ّب ثب آلَدُ کزدى علَل هیشثبى ٍ اعتلبدُ اس اهکبًبت آى، تَلیذهثل هی ٍیزٍط

 ًذارًذ.( …دّذ. )رشذ ٍ ًوَ، خذة ٍ دكغ ٍ  ّب رظ ًوی ّب َّهئَعتبسی ًذارًذ ٍ هتبثَلیغوی درٍى آى ٍیزٍط

 ّب ثِ دًجبل یبكتي ػبهل ًَػی ثیوبری ثِ ًبم هَساییک تٌجبکَ صَرت گزكت. ٍیزٍط کشق

 را تخلیص کٌذ. TMVًٍذل اعتٌلی تَاًغت ثلَر  3111در عبل 

 پَشش پزٍتئیٌی ٍیزٍط، کپغیذ ًبم دارد.

 ّا: اًَاع ٍیرٍض

 ز دٍ( ٍخَد دارد )تلبٍت ٍیزٍط ثب علَل(.)ًِ ّ RNAیب  DNAّز دٍ ٍخَد دارًذ. ٍلی درٍى کپغیذ ٍیزٍط  DNA  ٍRNAدر علَل، 

 دارDNAّای  ٍیرٍض دارRNAّای  ٍیرٍض

3- TMV تٌجبکَ کٍیزٍط هَسایی 

1- HIV ٍیزٍط ًقص ایوٌی اکتغبثی یب ػبهل ایذس 

 ٍیزٍط ّبری -1

 ٍیزٍط آًللَآًشا -1

 ثبکتزیَكبص -3

 هزؿبى ٍیزٍط آثلِ -1

 ٍیزٍط سگیل -1

 ٍیزٍط ّزپظ تٌبعلی -1

 ًللَآًشا ؿشبیی ثِ ًبم پَشش دارد کِ کپغیذ را اضبعِ کزدُ ٍ اس پزٍتئیي، لیپیذ ٍ گلیکَپزٍتئیي عبختِ شذُ اعت.ٍیزٍط آ

 ّبی هبرپیسی ٍیزٍط




 
 هبًٌذ دارًذ. ظبّزی هیلِ

 .TMVذ اًذ، هبًٌ ٍار اعزاف ًَکلئیک اعیذ را كزاگزكتِ ی کپغیذ هبرپیر ّبی عبسًذُ پزٍتئیي

 

 ّبی زٌذٍخْی ٍیزٍط




 
 رعٌذ. ًظز هی کزٍی ثِ

 ٍخِ هثلثی تشکیل شذُ اعت )کبرآهذتزیي شکل کپغیذ( هبًٌذ آدًٍَیزٍط ٍ ثبکتزیَكبص. 11در اکثز آًْب کپغیذ اس 
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 ّب ّب در علَل ّوبًٌذعبسی ٍیزٍط




 
 لیتیک ی ززخِ

 ی لیشٍصًی ززخِ

 ی لیتیک چرخِ

 پذیزد. در ایي ززخِ، ّوبًٌذعبسی ٍیزٍط ثالكبصلِ ثؼذ اس آلَدُ کزدى علَل صَرت هی

ّبی ٍیزٍعی ثؼذ اس آى کِ ٍارد  گَیٌذ. در ایي ززخِ صى ی لیتیک هی عبسی علَل، ّوبًٌذعبسی ٍیزٍط ّوزاُ ثب تخزیت علَل را ززخِ هزاضل آلَدُ

در ٍاقغ ًَکلئیک  –ّبی ٍیزٍعی  ّب ٍ صى پزداسًذ. عپظ پزٍتئیي ّبی ٍیزٍعی )کپغیذ( هی تز ٍ ًیش پزٍتئیي ّبی ٍیزٍعی ثیش ذ صىعلَل شذًذ، ثِ تَلی

 آٍرًذ. گیزًذ ٍ ٍیزٍط کبهل را پذیذ هی ثب آرایش خبصی کٌبر ّن قزار هی –اعیذ ٍیزٍط 

 ی لیسٍشًی چرخِ

ّبی ٍیزٍعی خَد را  عبسًذ. صى هبًٌذ، اهب ٍیزٍط خذیذی ًوی تب هذتی درٍى علَل هیشثبى ثبقی هی عبسی علَل ّب ثؼذ اس آلَدُ در ایي ززخِ، ٍیزٍط

ل ًیش ثِ ٍیزٍط صّبی ضب گزدد. در ًتیدِ علَل دٌّذ )پزٍٍیزٍط(. ثب ّز ثبر تقغین علَل، پزٍٍیزٍط ًیش تقغین هی درٍى کزٍهَسٍم هیشثبى خبی هی

 شًَذ. آلَدُ هی

 گزدد. کٌذ، کِ در ایي صَرت علَل هیشثبى تخزیت هی ی لیتیک را آؿبس هی ی لیشٍصًی، پزٍٍیزٍط ززخِ ی در ززخِّب * در ثؼضی اس ٍیزٍط

 ّای ٍیصُ دارًد. ّا هیستاى ٍیرٍض

 تَاًذ خبًَراى را آلَدُ کٌذ. ًوبیذ ٍ ًوی تٌجبکَ ٍ گیبّبى خَیشبًٍذ آى را آلَدُ هی TMVهثال 

 اًذ. داًٌذ کِ ثِ خبرج اس علَل راُ پیذا کزدُ ّب هی تی اس ًَکلئیک اعیذ علَلّب را قغؼب شٌبعبى هٌشبء ٍیزٍط سیغت

سا کبّش  دّذ ٍ دكبع ثذى ػلیِ ػَاهل ثیوبری را هَرد ضولِ قزار هی Tّبی  ثیوبری ایذس ًقص ایوٌی اکتغبثی اعت کِ ٍیزٍط، ًَع خبصی اس لٌلَعیت

 گَیٌذ. زد دیگز هٌتقل شَد، لذا آى را اکتغبثی هیتَاًذ اس كزدی ثِ ك کٌذ. ػبهل ایي ثیوبری هی پیذا هی

هزؿبى، آًللَآًشا، عزخدِ، اٍریَى، كلح اعلبل، ایذس،  ، پبپیلَهب )عزعبى گزدى رضن(، آثلBِشًَذ: ّپبتیت  ّبی هتؼذدی هی ّب هَخت ثیوبری ٍیزٍط

 ثبشٌذ. ّبی ٍیزٍعی هی عزهبخَردگی ٍ ّبری اس ثیوبری

 ّا ٍ ٍیرٍئیدّا پریَى

 اًذ ٍ ًَکلئیک اعیذ ًذارًذ. ّب اس پزٍتئیي عبختِ شذُ پزیَى

 کٌذ. ّب ثزٍس هی ّب ثزاعبط تـییزشکل پزٍتئیي سایی پزیَى ثیوبری

 داًٌذ. ثبر ثِ یک ثیوبری گَعلٌذی ًغجت دادُ شذًذ. اهزٍسُ ػبهل ثیوبری خٌَى گبٍی را ًیش پزیَى هی ّب اٍلیي پزیَى

 ٍیرٍئید

 یذ ًذارد.اعت کِ کپغ RNAای اس  رشتِ تک

 ثبشٌذ. سهیٌی ٍ خیبر( هی سایی در گیبّبى )پزتقبل، عیت اس ػَاهل هْن ثیوبری




