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 2931سال فرم خالصه درس 
 

 احمد باقری اقدم ًام دتیر:

 

  

ًام درض ٍ هقطع ٍ رشتِ:  
 

تجربیچهارم زیست 
 

 

 
 ها باکتری هثحث:

 ّا ب: تاکتری

 ّب تلبٍت دارًذ: یَکبریَتّب ضذاقل در ّلت هَرد ثب  ثبکتزی

 علَلی ًذارًذ. ّبی ؿشبدار درٍى ای توبیشیبكتِ ٍ اًذاهک ّب( ّغتِ ّب )ثبکتزی ثٌذی كضبی درٍى علَل: پزٍکبریَت تقغین -3

 ّب ّغتٌذ. تز اس ثبکتزی ثزاثز ثشرگ 31عَر هتَعظ  ّبی یَکبریَتی ثِ  ی علَل: علَل اًذاسُ -1

تَاى آى را پزعلَلی در  آٍرًذ، ٍلی ًوی هبًٌذی را پذیذ هی ّب ثِ ّن زغجیذُ ٍ عبختبرّبی رشتِ اًذ. ثؼضی اس آى علَلی ّب تک پزعلَلی ثَدى: ثبکتزی -1

 دیگز ًذارد. ّب ارتجبط هغتقیوی ثب یک ًظز گزكت، زَى عیتَپالعن آى

ّبیی ثِ آى  ثبشذ کِ پزٍتئیي ی خغی هی DNAّب ضبٍی  ی ضلقَی تشکیل شذُ، اهب کزٍهَسٍم یَکبریَتDNAکزٍهَسٍم: کزٍهَسٍم ثبکتزی اس  -1

 هتصل اعت.

 شَد. ّب ّن تقغین ّغتِ ٍ ّن تقغین عیتَپالعن را شبهل هی کٌٌذ، ٍلی تَلیذهثل در یَکبریَت ّب تقغین دٍتبیی هی تَلیذهثل: ثبکتزی -1

 راًذ. تئیي تشکیل شذُ اعت ٍ ثب ضزکبت خَد ثبکتزی را ثِ خلَ هیدر ثبکتزی اس یک تبر پزٍ تبصک:  -0

زٌیي  ّب ثسغجذ، ّن کٌذ تب ثبکتزی ثِ عغَش هختلق یب دیگز علَل ّب ثزآهذگی کَتبُ ٍ ضخیوی ثِ ًبم پیلی دارًذ کِ کوک هی ثؼضی اس ثبکتزی

 بکتزی ثذٍى پیلی هٌتقل عبسد.ثثبکتزی دارای پیلی ثِ   یَؿی اس ی صًتیک خَد را عی كزآیٌذ ّن عبسد تب هبدُ ّب را قبدر هی ثبکتزی

 ی دیگز هٌتشز کٌٌذ. ای ثِ عزدُ ّب را، اس عزدُ ثیَتیک ّبی هقبٍهت ثِ آًتی دّذ تب صى ّب اهکبى هی یَؿی ثِ ثبکتزی ّن

 اًذ. ثْزُ ّب اس آى ثی ّبی هتبثَلیغوی هتؼذدی دارًذ کِ یَکبریَت ّب تَاًبیی گًَبگًَی هتبثَلیغوی: ثبکتزی -0

 اًذ. ّب ػوذتبً خبًذاراًی َّاسی دٌّذ، اهب یَکبریَت َّاسی ٍ َّاسی را اًدبم هی ّب زٌذ ًَع كزایٌذ ثی هثال ثبکتزی

 شکل ثبکتزی:








 

 ای( ثبعیلَط )هیلِ

 کَکَط )کزٍی(




 
 ای( اعتزپتَکَکَط )رشتِ

 ای( لَکَکَط )خَشِاعتبكی

 اعپیزیلیَم )هبرپیسی(

 

 ی علَلی ثبکتزی دیَارُ




 
 ی پپتیذٍگلیکبى ضخین الیِ ←گزم هثجت

 ی پپتیذٍگلیکبى ًبسک الیِ ←گزم هٌلی

شَد. اًذٍعپَر ًغجت ثِ  دهبی سیبد تشکیل هیّب اًذٍعپَر )ّبگ درًٍی( دارًذ کِ در شزایظ عخت هبًٌذ کوجَد هَادؿذایی، خشکی ٍ  ثؼضی ثبکتزی

ّب ثؼذ اس تشکیل شذى رٍیش کزدُ ٍ ثبکتزی خذیذ ٍ كؼبلی تَلیذ کٌذ. در تشکیل اًذٍعپَر کزٍهَسٍم ٍ  تَاًذ عبل ّبی هطیغی هقبٍم اعت ٍ هی تٌش

 رٍد. کبر هی کوی عیتَپالعن ثِ

 ّب ّغتٌذ: هْن اس ثبکتزی ّب شبهل دٍ گزٍُ كزهبًزٍی پزٍکبریَت  ّب: ثٌذی ثبکتزی ردُ




 
 ّب یَثبکتزی

 ّب ثبکتزی آرکی
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 ّا تاکتری آرکی ّا یَتاکتری 

 پپتیذٍگلیکبى ًذارًذ اس خٌظ پپتیذٍگلیکبى دارًذ ی علَلی دیَارُ

 ایٌتزٍى دارًذ ایٌتزٍى ًذارًذ عبختبر صًی

 ی صى دعتگبُ تزخوِ
هزاس هتلبٍت  پلی RNAّبی ریجَسٍهی ٍ  پزٍتئیيٌَاعیذّب در تَالی آهی

 ّبعت. ّب ٍ یَکبریَت ثبکتزی ثب آرکی

ّب ٍ  ّبی ریجَسٍهی هشبثِ ثب یَکبریَت پزٍتئیي

 ّب اعت. هتلبٍت ثب یَثبکتزی

 دارًذ.ی هَادی هبًذى کزثي، ًیتزٍصى ٍ كغلز ًقش هْوی  ّب ّغتٌذ ٍ در ززخِ کٌٌذگبى اصلی اکَعیغتن ّب اس تدشیِ یَثبکتزی

 ّا تاکتری اًَاع آرکی

 کٌٌذ. ّب سًذگی هی ّبیی ّوسَى هزداة کٌٌذ ٍ در هطیظ ثب تَلیذ گبس هتبى اس هَاد آلی اًزصی کغت هی  ّب: الق( هتبًَصى

 کٌٌذ. سًذگی هی c080تب C060ّبی ثیي کٌٌذ. هؼوَال در آة ّب: اس هَاد گَگزددار اًزصی کغت هی ة( تزهَكیل

 کٌٌذ. درصذ ًوک( سًذگی هی 11تب  31ر )َّبی ثغیبر ش ّب: در آة ج( ّبلَكیل

 ّب ّغتٌذ. ّب اس ًخغتیي تَلیذکٌٌذُ ثبکتزی آرکی

 سایر هَارد:

 شَد. ّبیی ػزضی ٍ کَتبُ اس خٌغی پزٍتئیي در آى یبكت هی پپتیذٍگلیکبى ًَػی کزثَّیذرات اعت کِ پل

ّب اعتلبدُ  ثبکتزی ّب ٍ آرکی هزاس ثزای هؼلَم کزدى رٍاثظ خَیشبًٍذی ثیي یَثبکتزی پلی RNAّبی ریجَسٍهی ٍ  آهیٌَاعیذّب در پزٍتئیياس تَالی 

 کٌٌذ. هی

 ّب هتلبٍت اعت. ّب ٍ یَکبریَت ّب ثب هَاد هشبثِ در یَثبکتزی ثبکتزی ًَع لیپیذّبی هَخَد در آرکی

 ّا ریَتّا تا یَکا تاکتری دٍ شثاّت آرکی

 داشتي ایٌتزٍى -3

 ّبی ریجَسٍهی ٍخَد پزٍتئیي -1

 گیزد. ّب در ّغتِ اًدبم هی ّب در عیتَپالعن ٍ در یَکبریَت ثبکتزی ی ثبلؾ آرکیmRNAتشکیل 

 ی کسة اًرشی تٌدی تاکتری ّا تراساض شیَُ تقسین

 کٌٌدُ ّای فتَسٌتس تاکتری -1

 شًَذ: غین هیی كتَعٌتشی ثِ زْبر گزٍُ تق ثزاعبط ًَع رًگیشُ

 الق( ؿیزگَگزدی ارؿَاًی

 ة( گَگزدی ارؿَاًی

 ج( گَگزدی عجش

 ّب د( عیبًَثبکتزی

H)ّبی گَگزدی ارؿَاًی ٍ گَگزدی عجش ثِ خبی آة اس تزکیجبت گَگزدی ثبکتزی S)2 ّبی  ّب در هطیظ ثزًذ. ایي ثبکتزی ثزای كتَعٌتش عَد هی

 کٌٌذ. َّاسی رشذ هی ثی

 کٌٌذ. ػٌَاى هٌجغ الکتزٍى اعتلبدُ هی ّب ثِ ّبی ؿیزگَگزدی ارؿَاًی ثزای كتَعٌتش اس تزکیجبت آلی هثل اعیذّب ٍ کزثَّیذرات کتزیثب

صلِ ّبعت کِ در کپغَل  ای اس علَل آٍرًذ کِ ّز رشتِ سًدیزُ ّبیی پذیذ هی ّب رشتِ کٌٌذ. عیبًَثبکتزی ّب )آًبثٌب( ًیتزٍصى را تثجیت هی عیبًَثبکتزی

 ّب تَلیذ شذُ اعت. اًذ. اکغیضى هَخَد در خَ تَعظ عیبًَثبکتزی ای خبی گزكتِ هبًٌذ پیَعتِ

 آًبثٌب




 
 كتَعٌتشCO2تثجیت

 تثجیت ًیتزٍصى N2تثجیت

 ّای شیویَاتَترٍف تاکتری -2

Hّبی ؿیزآلی هبًٌذ ّب اس هَلکَل س عزیق ثزداشتي الکتزٍىاًزصی خَد را ا S,NH2  آٍرًذ. دعت هی ثِ 3

ی ًیتزٍصى ثز ػْذُ  گذاری را در ززخِ کٌٌذ ٍ ًقش شَرُ ّبی شیویَاتَتزٍكی ّغتٌذ کِ در خبک سًذگی هی ًیتزٍسٍهًَبط ٍ ًیتزٍثبکتز اس ثبکتزی

 تٌذ.ّب َّاسی ّغ دارًذ. ایي ثبکتزی
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 شَد. ی اکغیذاعیَى ثِ ًیتزات تجذیل هی گذاری كزآیٌذی اعت کِ عی آى آهًَیبک ثِ ٍعیلِ شَرُ

 ّای ّترٍترٍف تاکتری -3

 اًذ. کٌٌذگبى اصلی دًیبی سًذُ ّب، اس تدشیِ ّبی ّتزٍتزٍف، ّوزاُ ثب قبرذ ثبکتزی

 اعت. ّبی ّتزٍتزٍف شَد ًبشی اس ثبکتزی تز ثَیی کِ اس خبک اعتشوبم هی ثیش

 ّب َّاسی ّغتٌذ. تز ثبکتزی ثیش -

 اًذ اس: ّبی ّتزٍتزٍف ػجبرت اًَاع ثبکتزی

 ّب ًقش هْوی دارد. ثیَتیک الق( اعتزپتَهبیغش کِ در عبختي آًتی

 شَد. ة( اعتبكیلَکَکَط کِ ثب تزشص عن ثبػث تَْع، اعتلزاؽ ٍ اعْبل هی

 تزٍصى ّغتٌذ.ی ًی کٌٌذُ تزیي خبًذاراى تثجیت ّب کِ هْن ج( ریشٍثیَم

 کٌٌذ. ٍاراى )هبًٌذ عَیب، ثبدام سهیٌی، یًَدِ، شجذر ٍ لَثیب( سًذگی هی ی پزٍاًِ ی گیبّبى تیزُ ّبی رٍی ریشِ ّب در ؿذُ ریشٍثیَم

 




