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.تَاى گفت ّش جبًذاسی کِ فبگَػیتَص اًجبم هی دّذ ثب پبی اکرة حشکت هی کٌذًوی (1

.دلز وٌیذ وِ دس سشیىَدیٌب فبگَػیشَص اص ًبحیِ دّبى ػلَلی اًدبم هی ؿَد ًِ ّش ثخـی اص  ػلَل. سشیىَدیٌب فبگَػیشَص داسد ٍلی ثب هظن حشوز هی وٌذ

: ػلَلْبیی وِ سَاًبیی حشوز ثب دبی وبرة سا داسًذ 

ػلَلْبی فبگَػیز وٌٌذُ ی ػیؼشن ایوٌی- 4وذه ّبی هخبًی  - 3سٍصى داساى  - 2آهیت ّب   - 1

. ّوِ ی ایي ػلَلْب فبگَػیشَص داسًذ

: ػلَلْبیی وِ فبگَػیشَص داسًذ ٍلی دبی وبرة ًذاسًذ 

اٍگلٌب -  2   (دبساهؼی ٍ سشیىَدیٌب)هظوذاساى - 1

:ػلَلْبیی وِ هظوذاسًذ ٍ ثب آى حشوز هی وٌٌذ 

دبساهؼی - 2سشیىَدیٌب  - 1  

:  ػلَلْبیی وِ هظن داسًذ ٍلی ثب آى حشوز ًوی وٌٌذ 

ػلَلْبی خي خبًجی هبّی - 5ػلَلْبی گیشًذُ ی ثَیبیی - 4ػلَلْبی حلضٍى ٍ هدبسی ًین دایشُ ای گَؽ - 3ػلَلْبی لَلِ ی فبلَح  - 2ػلَلْبی هدبسی سٌفؼی - 1

.ػلَلْبی ویؼِ گَاسؿی دسٍى ٓشٍع دسیبیی- 6

:ًىشِ هْن   

. ًوی سَاى گفز ّش ًَّ فبگَػیشَصی ثب سـىیل دبی وبرة اًدبم هی ؿَد

.ّش جبًذاسی کِ ثب پبی اکرة حشکت هی کٌذ قٌؼب فبگَػیتَص داسد(2

. ایي ًىشِ سٍ خَة ثِ رّي ثؼذبسیذ

:ًىشِ   

ایي. فبگَػیشَص ًَٓی اًشمبل هی ثبؿذ وِ اص اًشطی صیؼشی ثْشُ هی ثشد

ثبوششیْب. فشآیٌذ ثشای اًشمبل رسار دسؿز ثِ دسٍى ػلَل اػشفبدُ هی ؿَد

.ًوی سَاًٌذ ثب سـىیل ٍصیىَل هَاد سا اص غـب ٓجَس دٌّذ

(. آًذٍػیشَص ٍ فبگَػیشَص ٍ اگضٍػیشَص ًذاسًذ) 

تؼذاد هظکْبی هجبٍس دّبى ػلَلی اص تؼذاد هظکْبی هجبٍس خبسّبی اتلبل دٌّذُ کوتش . دس تشیکَدیٌب هجبٍس خبسّبی اتلبل دٌّذُ هظک دیذُ هی ؿَد(3

.اػت  

: یه ؿىل ثْشش اص ّضاساى سَهیح 

هظوْبی ػٌح سحشبًی ثذى سشیىَدیٌب خبسّبی اسلبل دٌّذُ سا احبًِ . ّوِ ی هظوْب دس سغزیِ سشیىَدیٌب ًمؾ داسًذ. اوثش هظوْب ثب ػٌح ثذى هبّی دس سوبع هؼشمین ّؼشٌذ

. هی وٌٌذ  
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.ثیي تشیکَدیٌب ٍ هبّی ساثٌِ ّوؼفشگی ٍجَد ًذاسد(4

اگش سشیىَدیٌب صیبد سىثیش دیذا وٌِ هیشًَِ  هبّی .ػٌح سٌفؼی هبّی ّن ثیشٍى ثذًِ ٍ اًٍدبّن سشیىَدیٌب یبفز هیـِ.دلز وٌیذ سشیىَدیٌب دس ػٌح ثذى هبّی صًذگی هی وٌذ

!!!   سٍ خفِ  وٌِ   

:اًَاّ سٍاثي ثیي خبًذاساى 

اًگلی -  (یه ًشف ػَد هی ثشد ٍ ًشف دیگِ ًِ ػَد هی وٌذ ٍ ًِ صیبى) ّوؼفشگی– (ّش دٍ خبًذاس دسگیش دس ساثٌِ اص ایي ساثٌِ ػَد هی ثشًذ)ّویبسی: ّوضیؼشی - 1

   ( ًَّ ٍیظُ ای اص ّوضیؼشی هی ثبؿذ–یه ًشف ػَد هی وٌذ ٍ ًشف دیگِ هشس )

.   ٍ فشكشی ثشای ّوضیؼشی ٍخَد ًذاسد. یىی دیگشی سا هی خَسد (كیبدی)ؿىبسٍ ؿىبسچی - 2 

.دس دٍ ًشف هظکْبی تشیکَدیٌب ثخـی فبقذ ًفَرپزیشی اًتخبثی دیذُ هی ؿَد(5

. دیَاسُ وِ ًفَردزیشی اًشخبثی ًذاسد هیشَاًذ دس اًشاف هظن لشاس ثگیشد. هظن اص ػیشَدالػن ؿشٍّ هیـِ ٍ اص دیَاسُ سد هیـِ. سشیىَدیٌب دیَاسُ ّن داسُ

. ثٌبثشایي ٍخَد دیَاسُ هبًٔی ثشای اًدبم فبگَػیشَص ًیؼز. خبًذاسای وِ دیَاسُ داسد هی سَاًذ فبگَػیشَص اًدبم دّذ: ًىشِ 

:خبًذاساى داسای دیَاسُ ی ػلَلی  (ًىشِ 

ثیـشش ثبوششیْب - 7گیبّبى  - 6لبسچْب  - 5خلجىْب  - 4دیبسَم ّب  - 2سٍصى داساى  - 2  (سشیىَدیٌب ٍ دبساهؼی)داسای دیَاسُ ی ػخز ٍ أًٌبف دزیش : هظوذاساى - 1

. دیَاسُ ی ػلَلی ّوَاسُ ًمؾ اػشحىبهی داسد: ًىشِ 

 (دیَاسُ ّبی اًشاف سخوه ). ّش چٌذ ػلَلْبی خبًَسی دیَاسُ ًذاسًذ ٍلی دس ثشخی هَاسد دیَاسُ ّبیی دس اًشاف ایي ػلَلْب لشاس هی گیشد: ًىشِ 

.ثشخی هظکْبی هَجَد دس  هجبسی تٌفؼی  دس دفبع غیش اختلبكی  ًقؾ ًذاسًذ(6

: دس هدبسی سٌفؼی هب دٍ ًَّ  هظن دیذُ هی ؿَد

.هظوْبی هشثَى ثِ ػلَلْبی گیشًذُ ثَیبیی وِ ثخـی اص دًذسیز آى هی ثبؿٌذ (الف

.هظوْبی ػلَلْبی دَؿـی وِ دس دفبّ غیش اخشلبكی خي اٍل دسگیشًذ (ة

:هظوْب ًمؾ ّبی هخشلفی داسًذ اص آى خولِ  (ًىشِ 

هثال دس سشیىَدیٌب : سغزیِ ای - 1

دس هدبسی سٌفؼی : دفبٓی - 2  

: حشوشی - 3

سشیىَدیٌب ٍ دبساهؼی ٍ ٍلَوغ : حشوز دادى خَد ػلَل  (الف

حشوز دادى سخوه سَػي هظوْبی لَلِ ی  فبلَح : حشوز دادى ػبیش ػلَلْب  (ة

حشوز دادى خلي سَػي هظوْبی هدبسی سٌفؼی  : حشوز دادى هبیْ اًشاف  (ج

. ًوی تَاى گفت دس ّش ثخـی اص ثذى اًؼبى کِ هظک ٍجَد داسد هَکَص ًیض دیذُ هی ؿَد(7

.دس گَؽ اًؼبى ػلَلْبی هظوذاس دیذُ هی ؿًَذ ٍلی هَوَص دیذُ ًوی ؿَد

.هظن هخلَف یَوبسیَسْب ٍ دیلی هخلَف دشٍوبسیَسْبػز: ًىشِ 

 . ٍ یب ثب ووه هبیْ اًشاف حشوز هی وٌذATPهظن دس ػلَلْبی هظوذاس خَد ٍ ثب هلشف : ًىشِ 

 :ایدبد دیبم ٓلجی ثِ ووه هظن ّب ثِ دٍ كَسر اًدبم هی ؿَد : ًىشِ 

 حشوز هظن - 2اسلبل هبدُ ی هحشن ثِ گیشًذُ ی ٍالْ دس هظن     - 1

 .  ًَسٍى دس ػشػت حشکت پیبم ػلجی آى ًقؾ داسدDNAقٌؼب (8

DNAوِ دس ػشٓز حشوز دیبم ٓلجی دس آى ًمؾ داسد. لٌش ًَسٍى اص ٍیظگی ّبی سیخز ؿٌبػی آى هی ثبؿذ .ٍیظگیْبی سیخز ؿٌبػی ػلَل سا سٔییي هی وٌذ. 

 :دس هَسد سشیىَدیٌب 

 .  ٍیظگی ّبی سیحز ؿٌبػی ػلَل سا سٔییي هی وٌذDNAثشخی اص طى ّبی هَخَد دس - 1

 . ثشخی دیگش اص طى ّب ثب سَلیذ دشٍسئیي ّبی اخشلبكی وش ػلَل سا اخشلبكی هی وٌٌذ- 2

 . سشیىَدیٌب ّش چٌذ ػلَلی هشثَى ثِ دشػلَلی ّب یب ثبفز ًیؼز ٍلی ػلَلی سخلق یبفشِ اػز- 3

.  ثب هیکشٍػکَح الکتشًٍی ًیض هی تَاى ػلَل صًذُ سا ثشسػی کشد(9

. ثب هیىشٍػىَح الىششًٍی ًگبسُ ٍ گزاسُ ًوی سَاى ػلَل صًذُ سا ثشسػی وشد ٍ ثب ػبیش الىششًٍی ّب اهىبى دزیش اػز
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:اًَاّ اثضاسّبی ثشسػی اؿیب ٍ هَخَدار سیض 

( ثشاثش10ثضسگٌوبیی ثیؾ اص .)ٍ دیـشفشِ ( ثشاثش10ثضسگٌوبیی )هٔوَلی : رسُ ثیي - 1

.  دّن هیىشٍهشش داسد2لَی سشیي ًَّ آًْب لذسر سفىیىی ثشاثش . ثب ّوِ ی آًْب هی سَاى هَخَد صًذُ سا ثشسػی وشد: هیىشٍػىَح ًَسی - 2

ّضاس ثشاثش ). دّن ًبًَهشش هی ثبؿذ2لذسر سفىیه لَی سشیي ًَّ آًْب . اًَاّ هخشلفی داسًذ. ثب اغلت آًْب هَخَد صًذُ لبثل ثشسػی ًوی ثبؿذ: هیىشٍػىَح الىششًٍی  - 3

. ثب ًَّ گزاسُ ٍ ًگبسُ ًوی سَاى ػلَل صًذُ سا ثشسػی وشد (لَی سش اص ًَسی

: هحذٍدُ ی هـبّذُ ثب اًَاّ هیىشٍػىَح ّب 

.  الىششٍى اص ًوًَِ ٓجَس هی وٌذ،دس هیىشٍػىَح ًَسی ثدبی ًَس : ًىشِ 

. ٍلی هـبّذُ ثشخی ػلَلْباهاکى پزیش اػت. ثذٍى هیکشٍػکَح هـبّذُ ی ّیچ اًذاهکی اهاکًپزیش ًیؼت(10

:هـبّذُ ی اًذاهىْب 

. ثب چـن غیش هؼلح  ًوی سَاى ّیچ اًذاهىی سا هـبّذُ وشد- 1

. ثب چـن هؼلح اص ًَّ  رسُ ثیي ًیض ّیچ  اًذاهىی دیذُ ًوی ؿَد- 2

(.....هثل گلظی ٍ ).لبثل هـبّذُ ّؼشٌذ (ثضسي)ثب اػشفبدُ اص هیىشٍػىَح ًَسی ثشخی اص اًذاهىْب - 3

. خضئیبر اًذاهىْب كشفب ثب هیىشٍػىَح الىششًٍی اهىبًذزیش اػز- 4

. ػلَل سخن ثِ ٓلز ثضسگی هی سَاًذ ثذٍى چـن هؼلح ًیض دیذُ ؿَد

. ثشاثش داسًذ10ًوی تَاى گفت ّوِ  اًَاع رسُ ثیي ّب حذاکثش ثضسگٌوبیی (11

.   ثشاثش  داسًذ10رسُ ثیي ّبی هٔوَلی ثضسي ًوبیی 

. تب قجل  اختشاع هیکشٍػکَح ّشچٌذ ثشخی ػلَلْب دیذُ هی ؿذ ٍلی ًوی داًؼتٌذ کِ  جبًذاساى اص ػلَل ػبختِ ؿذُ اًذ(12

. هـخق ؿذ (ًِ رسُ ثیي)ایٌىِ خبًذاساى اص ػلَل ػبخشِ ؿذُ اًذ ثٔذ اخششاّ هیىشٍػىَح

. ًیض دیذُ هی ؿًَذ(حشی ثذٍى اػشفبدُ اص رسُ ثیي)ٍلی ثٔوی ػلَلْب هبًٌذ سخوه اًؼبى ثب چـن غیش هؼلح 

ّش هیکشٍػکَپی کِ  ثضسگٌوبیی ثیـتشی داؿتِ ثبؿذ ػذد تفکیک . ّشچِ قذس ػذد تفکیک هیکشٍػکَح کَچکتش  ثبؿذ قذست تفکیک آى هیکشٍػکَح ثیـتش اػت(13

.کَچکتشی خَاّذ داؿت

هثال ٓذد . ثِ ایي ٓذد هی گي ٓذد سفىیه. ایي سَاًبیی سا ثب یه ٓذد ًـبى هی دى. سَاًبیی ّش اثضاس ًَسی دس ًـبى دادى  دٍ خؼن ثلَسر هدضا اص ّن: لذسر سفىیه 

.  دّن ًبًَهشش  ثلَسر یه خؼن هدضا اص ػبیش اخؼبم هیشًَِ سَػي ایي هیىشٍػىَح دیذُ ثـ2ِ دّن ًبًَهشش یٌٔی ایٌىِ  رسُ ای ثِ اًذاصُ ی 2سفىیه 

ّشچی یه هیىشٍػىَح خؼن .  ٌٓی خؼن سٍ  ّضاس ثشاثش ثضسي ًـَى هیذ1000ُثضسگٌوبیی . ثضسگٌوبیی یٌٔی ایٌىِ ایي اثضاس ًَسی خؼن سٍ چٌذ ثشاثش ثضسي ًـَى هیذُ 

(لذسر سفىیه ثیـشش).سٍ ثیـشش ثضسي وٌِ یٌٔی اخؼبم وَچىششی سٍ هیـِ ثب اٍى هـبّذُ وشد

.ًوی تَاى گفت ّؼتِ ثب هیکشٍػکَح ًَسی کـف ٍ ثِ دقت ثشسػی ؿذ(14

. ًیبص ثِ هیىشٍػىَح الىششًٍی داسین ثشای ثشسػی دلیك ّش ػلَلیّؼشِ ثب هیىشٍػىَح ًَسی وـف ؿذ ٍلی

(هثال پشاکؼیذ ّیذسٍطى). اتن سا هـبّذُ کشد4هی تَاى گفت ثب اػتفبدُ اص هیکشٍػکَح الکتشًٍی رسُ ای ثِ اًذاصُ (15

    2- 7ثشاػبع فٔبلیز 
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. ثباػتفبدُ اص هیکشٍػکَح ّبی الکتشًٍی کِ اهشٍصُ ثیـتش اػتفبدُ هی ؿَد ًوی تَاى ػلَل صًذُ سا ثشسػی کشد(16

. اهشٍصُ دس ثیي هیىشٍػىَدْبی الىششًٍی اًَاّ  ًگبسُ ٍ گزاسُ ثیـشش هَسد اػشفبدُ لشاس هی گیشًذ ٍ ثب ایي هیىشٍػىَدْب ًوی سَاى ػلَل صًذُ سا ثشسػی وشد

. ایي فشآیٌذ ثب هیىشٍػىَح الىششًٍی ًگبسُ ٍ گزاسُ لبثل ثشسػی ًیؼز. ثِ ٌَٓاى هثبل اگضٍػیشَص دشٍسئیي. دس سؼشْب هٔوَال یىی اص فٔبلیشْبی ػلَل سا هی وٌٌذ

. ثب اػتفبدُ اص ّشدٍ ًَع هیکشٍػکَح الکتشًٍی ًاگسُ ٍ گزاسُ هی تَاى اجضای ػٌح ػلَل سا ثذقت ثشسػی کشد(17

. ًجك ؿىل هَخَد دس وشبة وِ هظوْبی ػٌح ػلَل سَػي ایي دٍ ًَّ هیىشٍػىَح ثشسػی ؿذُ اًذ ایي ٓجبسر كحیح اػز

. اص اخضای ػٌحی ػلَل هحؼَة هی ؿًَذ...هظن ٍ سبطن ٍ

.  هبًٌذ اًؼبى هی سَاى هظن یبفز (دؼشبًذاس)دس ًبی خشگَؽ: ًىشِ 

ّشچٌذ دساص ثَدى ایي ػلَلْب ثبػث هیـِ . ایي ػجبست کِ ػلَلْبی هبّیچِ ای دساص  اػلکتی  كشفبدس اًقجبهبت ایضٍتًَیک ًقؾ داسى ًبدسػتِ(18

.  ثخـْبی هختلف ثذى ثِ ّن ًضدیک ثـي

کَچکتشیي اًذاصُ ػلَلْب ثبیذ ثِ حذی ثبؿذ کِ  ػبختبسّبی الصم ثشای تکثیش ٍ تَلیذ هثل سا دسخَد : ًوی تَاى گفت ایي جولِ ّوَاسُ دسػت اػت (19

. جبی دّذ  

.هثال گلجَلْبی لشهض ثبلغ وِ سىثیش ًوی ؿَد. ایي خولِ ثشای خبًذاساى سه ػلَلی لٌٔب كذق هی وٌذ ٍلی ًِ ّش ػلَلی 

. دشػلَلی ؿذى - 2ایدبد ؿىل خبف دس ػلَلْب    - 1: دٍ ٓبهل اػبػی ثشای غلجِ ثش هحذٍدیز اًذاصُ دس ػلَلْب  (ًىشِ 

. ایي ػجبست کِ  دسٍى لگجَل قشهض ثبلغ اًؼبى ّیچاگُ ًویتَاى ّؼتِ یبفت ًبدسػتِ(20

. دس كَسسی فشدی هجشال ثِ هبالسیب ؿَد هشٍصٍئیز ّب ٍاسد گلجَل لشهض هی ؿًَذ ٍ ایي ػلَلْبی آغبصی ّؼشِ داس ّؼشٌذ

(سىثیش هشٍصٍئیز ّب)ثٌبثشایي حشی دس هَاسدی هیشَاى دسٍى گلجَل لشهض چٌذیي ّؼشِ یبفز

. گلجَلْبی لشهض ثبلغ اًؼبى ٍ ثؼیبسی اص خبًَساى داسای گلجَل لشهض ّؼشِ ًذاسد: ًىشِ 

(تشکیجی.)هٌجغ غزایی تخوک ثشای سؿذ جٌیي قٌؼب کشثَ ّیذسات ًوی  ثبؿذ(21

. ػَم اًذٍخشِ غزایی سخوه هخلًَی اص چشثی ٍ دشٍسئیي اػز11ثشاػبع فلل 

. ػلَل داسای دیَاسُ تَاًبیی فبگَػیتَص ٍ حتی اگضٍػیتَص ًیض داسد(22

. دیَاسُ ی ػلَلی داؿشِ ٍ ثبلیوبًذُ ثبوششی وِ گَاسؽ ًیبفشِ سا اص ًشیك اگضٍػیشَص دفْ هی وٌذ. سشیىَدیٌب سَاًبیی فبگَػیشَص داسد 

:سَاًبیی فبگَػیشَص  دس ػلَلْبی صیش دیذُ هی ؿَد 

 وذه ّبی هخبًی اٍگلٌب –-   آغبصیبى اٍلیِ ّششٍسشٍف  اػفٌح –– آهیت – ( ائَصیٌَفیل– ًَسشٍفیل – هًََػیز –هبوشٍفبط )گلجَلْبی ػفیذ فبگَػیز وٌٌذُ 

: سَاًبیی اگضٍػیشَص دس ػلَلْبی صیش دیذُ هی ؿَد 

 ػلَلْبی ٓلجی ٍ ویؼِ ی گَاسؿی ّیذس– ػلَلْبی سٍدَػشی ٍ دبساًـیوی گیبّبى – (گَاسؽ ػلَلض) سبطوذاس خبًَسهبًٌذ  لبسچْب ––ّوِ ی ػلَلْبی ّؼشِ داس ثذى 

. تبطک ثبکتشی هی تَاًذ دس  ثخـْبی هختلف ثبکتشی  قشاس گیشد ًِ  كشفب یک ػوت آى.پیلی ّوَاسُ هتؼذد اػت ٍ لی  تبطک هیتَاًذ یک یب چٌذ ػذد ثبؿذ(23

 .اكلی یبفتDNAدسٍى ثبکتشی هی  تَاى دٍ (24

 . دس ایي حبلز دسٍى ثبوششی هی سَاى دٍ دی اى ای اكلی یبفز.  سمؼین هی ؿَدDNAٍلشی ثبوششی خَد سا ثشای سمؼین دٍسبیی آهبدُ هی وٌذ 
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 .  هتفبٍت یبفتDNA ًَع 4دسٍى ثبکتشی هیتَاى (25

 (خٌی) ثبوششیَفبطDNA(دالصهیذی وِ اص ًشیك ّن یَغی ثِ آى ٍاسد ؿذُ  د(دالصهیذ خَد ثبوششی  ج( اكلی   ةDNA(الف

. ًوی تَاى گفت دس ّش ثبکتشی کِ کپؼَل ٍجَد داسد ثِ چؼجیذى آى ثِ ػٌَح کوک هی کٌذ(26

.  وذؼَل ثِ ثٔوی ثبوششیْبی داسای آى ووه هی وٌذ سب ثِ ػٌَح هخشلف هثال ثِ ثبفشْبی دسٍى ثذى آدهی ثچؼجٌذ

:اخضای چؼجٌذُ ی سشویجی 

  DNA- 5واللِ دس ًْبًذاًگبى   - 4وذؼَل ثبوششی    - 3دلی ػبوبسیذّبی غـبی دبیِ     - 2دشٍسئیٌْبی سبس ٌٓىجَر     - 1

.پشٍتئیٌی ثب ػولکشد هـبثِ ّیؼتَى دس ثبکتشیْب هی تَاى یبفت(27

DNAفـشدگی دس .  ثبوششیْب ًیض هی سَاًذ ّوشاُ ثب دشٍسئیي ثبؿذDNAاكلی  ثبوششی دیذُ هی ؿَد  . 

. ًقؾ اػلکت ػلَلی  دس یَاکسیَتْب هی تَاًذ هـبثِ  دیَاسُ دس ثبکتشی ثبؿذ(28

.  ّشدٍ دس حفَ ؿىل ًمؾ داسًذ

:ًمؾ اخضای هخشلف دس ثبوششی ّب 

 وشدُ ٍ ثبوششی سا دس هحبفِزاص ثبوششی . ایي دیَاسُ سمشیجب ػخز اػز. هخبهز آى اص وذؼَل ووشش ٍلی اص غـب ثیـشش اػز. دس ثیـشش ثبوششیْب ٍخَد داسد: دیَاسُ - 1

. حفَ ؿىل یبسی هی وٌذ

 ػلَل هحبفِزثبٓث . دَؿـی چؼجٌبن هی ثبؿذ وِ دس ثٔوی اص ثبوششیْب ٍخَد داسد. هخیوشش اص غـب ٍ دیَاسُ هی ثبؿذ. ثشسٍی دیَاسُ لشاس هی گیشد: وذؼَل - 2

.  ثچؼجٌذ....ثِ ثٔوی ثبوششیْب ووه هی وٌذ سب ثِ ػٌگْبی هؼیش سٍدخبًِ ٍ یب ثبفشْبی ثذى آدهی ٍ. ثبوششی هی ؿَد

دس ثٔوی اص ثبوششیْب . ووه هی وٌذ (هثال ثبوششی دیگش)ثِ چؼجیذى ثبوششی ثِ ػٌَح هخشلف. ثشآهذگی ّبی وَسبُ ثب سٔذاد ثیـشش ٍ ولفشش اص سبطن هی ثبؿٌذ: دیلی - 3

. ٍخَد داسد  

4 -DNA  : هشلل ثِ غـبی دالػوبیی هی ثبؿذ. هشوض وٌششل فٔبلیز ّبی ثبوششی اػز . 

هیشًَي . اى هـبسوز دس دشٍسئیي ػبصی اػز/ًمؾ . طى سوبم ثخـْبی آى ثش سٍی وشٍهَصٍم اكلی ثبوششی ٍخَد داسد. اص ًَّ وَچه ٍ ػبدُ هی ثبؿذ: سیجَصٍم - 5

 . دسٍى ػلَل ثبوششی ثلَسر صًدیش ٍاس دیذُ ؿًَذ

 .  اكلی اػزDNAطًْبی آى هشفبٍر ثب طى ّبی . سٔذادؽ هی سًَِ یه یب چٌذ ٓذد ثبؿذ.  حلمَی وَچىی اػز وِ دس ثشخی ثبوششیْب ٍخَد داسدDNA: دالصهیذ - 6

ٍلی لٌٔب اص سٔذاد دیلی ووشش .سٔذاد سبطن هیشًَِ یه یب چٌذ ٓذد ثبؿِ. ثبوششیْبی فبلذ سبطن فبلذ سَاًبیی حشوز ّؼشٌذ. دس ثشخی ثبوششیْب دیذُ هی ؿَد: سبطن - 8

 . اػز

دس اغلت . لشاس هی گیشًذ (ًِ ّش خبیی اص ػیشَدالین) ٍ دشٍسئیي ّبی ّوشاُ آى دسٍى ًبحیِ ی ّؼشِ هبًٌذی ثٌبم ًبحیِ ًَولئَئیذی DNA: ًبحیِ ی ًَولئَئیذی - 9

ثبوششی سٌْب هحل ػٌشض 
Mrnaٍ .....ًبحیِ ی ًَولئَئیذی هی ثبؿذ

 . 

. ّش ثبکتشی کِ کپؼَل داسد قٌؼب دیَاسُ داسد ٍلی  ػکغ آى كحیح  ًیؼت(29

. چَى وذؼَل ثش سٍی دیَاسُ سـىیل هی ؿَد

 .   دس ثشاثش گشهب هقبٍم اػتDNAکپؼَل هبًٌذ  (30

چَى دس ایي كَسر اػشفبدُ اص ثبوششیْبی . چَى گشهب ّشچٌذ ثبوششی سا هی وـذ ٍلی وذؼَل آى اص ثیي ًوی سُ. ایي ًىشِ سشویجی هشثَى ثِ آصهبیؾ گشیفیز هی ثبؿذ

.    وـشِ ثشای سٔییي ایٌىِ آیب وذؼَل ٓبهل هشي هَؽ ّبػز یب ًِ ثی هٌٔیِ

. ًوی تَاى گفت ثشآهذگی ّبی ثلٌذتش ٍ لکفت تش ػٌح ثبکتشی تبطک ًبهیذُ هی ؿَد(31

.       دس وشبة دیؾ داًـگبّی گفشِ ؿذُ دلی وَسبُ ٍ ولفششُ

. ًوی تَاى گفت  ّوَاسُ دس ػلَل داسای اًذاهک دس هقبیؼِ ثب ػلَل فبقذ آى ّوَاسُ تَاًبیی ّبی  هتبثَلیؼوی هتؼذدتش ی دیذُ هی ؿَد(32

ػلَل یَوبسیَسی اص دشٍوبسیَسی دیچیذُ سش (دس ًگبُ اٍل)ٍلی دلز وٌیذ وِ  اص ًِش ؿىل ُبّشی هی سَاى دسیبفز وِ . دس ثبوششیْب فشایٌذّبی هشبثَلیؼوی هشٌَٓشش اػز

. اػز  

( ًبدسػت. )ّش  ثبکتش ی فؼبلی هحلَل هؼتقین تقؼین دٍتبیی هی ثبؿٌذ(33

سمؼین دٍسبیی - 2سٍیؾ آًذٍػذَس      - 1:  ثبوششی ّبی فٔبل هحلَل دٍ هَسد ّؼشٌذ 

.  ایي ػجبست کِ ّش ثخـی اص ثبکتشی ثبػث هحبفظت ثبکتشی هی ؿَد دس حفظ ؿلک آى ًیض ًقؾ داسد ًبدسػتِ (34

. ٍلی وذؼَل ثبٓث حفَ ؿىل ثبوششی ًوی ؿَد.وذؼَل هبًٌذ دیَاسُ دس هحبفِز اص ثبوششی ًمؾ داسد
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. ًوی تَاى گفت ّوِ ی ػلَلْبی داسای هتبثَلیؼن ثب یکذیگش ؿجبّت ّبی اػبػی داسًذ(35

. ٍلی ؿجبّز اػبػی ثیي یَوبسیَسْب دیذُ هی ؿَد ًِ یَوبسیَر ٍ دشٍوبسیَر. هشبثَلیؼن دس ثبوششیْب ًیض دیذُ هی ؿَد

: ًىبر خبف سفبٍر ٍ ؿجبّز 

. ّوِ ی ػلَلْبی صًذُ دسٍى خَد هشبثَلیؼن ٍ هحلَالر هشبثَلیؼوی داسًذ: ًىشِ 

. ًوی تَاى گفت ٍجَد اػلکت ػلَلی  ٍ ػبًتشیَل آؿاکستشیي تفبٍت ػلَل یَاکسیَتی ٍ پشٍاکسیَتی اػت(36

: چند نکته 

–– ٌٓلش آًٍذی – اػىلشٍئیذ –فیجش .)اٍل ایٌىِ ثشخی ػلَلْبی یَوبسیَسی هبًٌذ دشٍوبسیَسی  اػىلز ػلَلی ًذاسًذ (الف  
.... ػلَل ؿبخی ٍ سشاوئیذ

)

. گلجَل لشهض اػىلز ػلَلی داسد: ًىشِ 

. ػبًششیَل دیذُ ًوی ؿَد... دس ػلَلْبی گیبّبى دیـشفشِ  ٍ ثشخی ػلَلْبی خبًَسی هبًٌذ گلجَل لشهض  ٍ (ة

. ، خبًَساى ٍ آغبصیبى ػبًششیَل دیذُ هی ؿَد(خضُ ٍ ػشخغ)دس گیبّبى اثشذایی: ًىشِ 

.آؿىبسسشیي سفبٍر ػلَلْبی یَوبسیَسی ثب دشٍوبسیَسی ٍخَد اًذاهه ّبی غـب داس اػز ًِ ػبخشبس ّبی ثذٍى غـب (ج

.  سیجَصٍم ٍ دیَاسُ اص ػبخشبسّبی ثذٍى غـب هحؼَة هی ؿًَذ، اػىلز ػلَلی ،ػبًششیَل 

. ًبحیِ  ًَلکئَئیذی دس توبع ثب غـبی پالػوبیی هی ثبؿذ(37

 . اكلی ثبوششی ثِ غـب چؼجیذُ اػز ٍ اص ًشفی دی اى ای اكلی دس  ًبحیِ ًَولئَئیذی لشاس داسد دغ ایي ًشیدِ گیشی دسػز اػزDNAچَى 

. چَى ثِ غـب چؼجیذُ اػز!!!  اكلی آصاداًِ دس ػیشَدالػن گشدؽ ًوی وٌذDNAدلز وٌیذ وِ  

.ثِ ػٌح ثبکتشی قٌؼب تَػي خَد ثبکتشی ػبختِ هی ؿَد( چؼجیذُ)ًوی تَاى گفت پیلی هتلل(38

. دس فشایٌذی ثِ ًبم ّن یَغی  دیلی ثبوششی دیلی داس ثِ ثبوششی دیگش هیچؼجذ ٍ طى ّبیی اص ًشیك هدشای دیلی ثِ ثبوششی ثذٍى دیلی هٌشمل هی ؿَد

. ًوی تَاى گفت ّشثخؾ غـبداس داسای آًضین کِ  دس ػلَل دیذُ هی ؿَد جضٍ دػتاگُ غـبیی دسًٍی هی ثبؿذ(39

. دشاوؼی صٍم خضٍ دػشگبُ غـبیی دسًٍی ًیؼشٌذو هیشَوٌذسی ،ولشٍدالػز 

 .ولشٍدالػز ٍ هیشَوٌذسی ّشچٌذ دس ػبخز هَلىَلْبی هْن صیؼشی ثب ّن ّوىبسی هی وٌي ٍلی خضٍ دػشگبُ غـبیی دسًٍی ًیؼشٌذ: ًىشِ 

.ثٌَس قٌغ هی تَاى گفت سیجَصهْبی غیش هتلل ثِ غـب دس ػبخت پشٍتئیي ّبی غـبیی ًقؾ داسًذ(40

. دشٍسئیٌْبی غـبی ثبوششیْب سَػي ایي ًَّ اص سیجَصٍهْب ػبخشِ هی ؿًَذ

. هی تَاى گفت ؿجکِ آًذٍپالػوی صثش  هبًٌذ دػتاگُ لگظی هی تَاًذ هجبٍس غـبی پالػوبیی ٍ دیَاسُ قشاس گیشد(41

ًوی تَاى گفت طًْبی هَجَد دس . ٍ ًوی تَاى گفت دس ّؼتک دٍ ًَع  سیجَصٍم ػبختِ هی ؿَد. ًوی تَاى گفت ّؼتک ّوَاسُ دس هشکض ّؼتِ قشاس هی گیشد(42

. ّؼتک هیتَاًذ یک یبچٌذ ػذد ثبؿذ هبًٌذ تبطک دس ػلَلْبی جبًَسی .ّؼتک تشجوِ هی ؿًَذ

 ٍخَد داسد وِ سشخوِ ًوی rRNAدس ّؼشه طًْبی.  ٍ ّوچٌیي ؿىل هشثَى ثِ اًَاّ ًَسًٍْب دس ػبل ػَم ّؼشه هدبٍس دَؿؾ ّؼشِ لشاس داسد2-10 ٍ 2-11دس ؿىل 

 . ؿًَذ

.  دس ػلَلْبی خبًَسی یه یب چٌذ سبطن ٍخَد داسد

. دس كَسر اخشالل دس اػذشم صایی هوىٌِ اػذشم ثیؾ اص یه اػذشم داؿشِ ثبؿذ. دس ّیذس ػلَلْبی دٍسبطوی ٍخَد داسد: ًىشِ 
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. تجضیِ پشاکؼیذ ّیذسٍطى دس ػلَلْبی گیبّی هبًٌذ جبًَسی دیذُ هی ؿَد(43

. دلز وٌیذ وِ دشاوؼیذ ّیذسٍطى آوبل دیگشی ّن داسد. ثٌبثشایي دس ّش دٍ آًضین وبسبالص ٍسدضیِ دشاوؼیذ ّیذسٍطى دیذُ هی ؿَد.چَى ّشدٍ دشاوؼی صٍم داسًذ

. دشاوؼی صٍم دس ػلَل گیبّی اص لحبٍ اًذاصُ اص خبًَسی ثضسگشش اػز:ًىشِ 

. هی تَاًذ دس اکّؾ هیتَص  ثبفت پَؿـی یکی اص حفشات ثذى تبثیش گزاس ثبؿذ( غیش ؿجکِ آًَپالػوی)اختال ل دس  فؼبلیت ًَػی اًذاهک داسای آًضین (44

.دس كَسر اخشالل دس ٓولىشد  دشاوؼی صٍم َّسهًَْبی اػششٍئیذی ثٔذ سَلیذ سخشیت هی ؿًَذ. اػششٍطى ٍ دشٍطػششٍى ثبٓث سىثیش ثبفز دَؿـی سحن هی ؿًَذ

. َّسهًَْبی اػششٍئیذی سَػي آًضین ّبی ؿجىِ ی آًذٍدالػوی كبف ػٌشض هی ؿًَذ. دس ایٌدب اثش ًَٓی هبدُ ی هٔذًی دسٍى ثذى سا دس هْبس ٓولىشد َّسهًَْب داسین

:ًىشِ اص خٌغ ؿجىِ ی آًذٍدالػوی كبف  چٌذ

. ؿجىِ سا ثِ اًدبم هی سػبًٌذ (ًِ ّوِ ی وبسّب)دس ایي ؿجىِ آًضیوْبیی دسٍى غـبیی ٍخَد داسًذ وِ سَػي ؿجىِ ی آًذٍدالػوی ػٌشض ؿذُ اًذ ٍ وبسّبی اكلی - 1

. ٍلی دشاوؼی صٍم دس اغلت ػلَلْب ایي ًمؾ سا داسد. دس ثذى اًؼبى ایي ؿجىِ كشفب دس وجذ ٓول ػن صدایی سا اًدبم هیذّذ- 2

. كشفب ؿىل ًْبیی گلَوضی وِ ی سَاًذ ٍاسد خَى ؿَد ثب اثش آًضین ّبی ایي ؿجىِ اًدبم هی ؿَد. ایي ؿجىِ ًِ گلیىَطى سا رخیشُ هی وٌذ ٍ ًِ سدضیِ - 3

.  اػششٍئیذّب ٍ فؼفَلیذیذّب سا اًدبم هیذّذ، ػٌشض اػیذّبی چشة ،دس ّوِ ی ػلَلْبی ّؼشِ داس اًؼبى ایي ؿجىِ رخیشُ ی یَى ولؼین - 4

. ایي ؿجىِ هبًٌذ ؿجىِ ی آًذٍدالػوی صثش ٍصیىَلْبیی ثِ گلظی هی فشػشذ- 5

. اًذاصُ ی کیؼِ ّبی كبدس کٌٌذُ ی لگظی هبًٌذ کیؼِ ّبی ثخؾ دسیبفت کٌٌذُ آى اص کیؼِ ّبی  ثخؾ هیبًی  لگظی کَچکتش ّؼتٌذ(45

:چٌذ ًىشِ  اص ؿىل   

. ثِ هحل ٍسٍد ٍ خشٍج ٍصیىَلْب دلز وٌیذ- 1

. ثِ سٔمش ٍ سحذة ویؼِ ّب دلز وٌیذ- 2

. ثِ ٓذم اسلبل ویؼِ ّب ٍ اًذاصُ ی آًْب دلز وٌیذ- 3

خبیگبُ كبدس وٌٌذُ ًضدیه سش ثِ غـبی دالػوبیی  لشاس  - 4

.گشفشِ اػز

. ٍصیىَلْبی خشٍخی هی سَاًٌذ اص آخشیي ویؼِ  خبسج ًـًَذ- 5

. دػشگبُ گلظی داسای آًضیوْبیی اػز وِ ثب ٓث سغییشار ثیَؿیویبیی هَلىَلْبی صیؼشی هی ؿًَذ: ًىشِ 

. دس ثخؾ هیبًی کیؼِ ی كبدس کٌٌذُ لگظی فؼفَلیپیذ دیذُ ًوی ؿَد(46

. ثبدلز ًگبُ وٌیذ سب ػَساخ ٍػي ایي ویؼِ سٍ ثجیٌیذؿىلثشیي ثِ 

.ًوی تَاى گفت لک ؿجکِ ی آًَپالػوی صثش یک ػلَل یَاکسیَتی جلَی ّؼتِ قشاس هی گیشد(47

2- 10ؿىل 

. دس ایي ؿىل ثخـی اص ایي ؿجىِ هدبٍس غبی دالػوبیی ٍ ثب فبكلِ ی صیبد اص ّؼشِ لشاس هی گیشد

. فؼبلیت ثخـْبی تـکیل دٌّذُ ی اػلکت ػلَلی ثب هلشف اًشطی صیؼتی اًجبم هی ؿَد(48

. اًشمبل اًذاهىْب هثال ٍصیىَل دسٍى ػلَل سَػي ایي اخضا اًدبم هی ؿًَذ ٍ  ایي اًشمبل ًیبصهٌذ اػشفبدُ اص اًشطی صیؼشی هی ثبؿذ

اػىلز ػلَلی اص سیض لَلِ ٍ سیض سؿشِ . اػىلز ػلَلی خضٍ ػبخشبسّبی ثذٍى غـب هی ثبؿذ وِ دس ّوِ ی ػلَلْبی صًذُ ی یَوبسیَسی ثشخالف ثبوششی ّب دیذُ هی ؿَد

دس صهبى سمؼین ػلَلی ٍ ثب سخشیت غـبی ّؼشِ اػىلز ػلَلی ٍ ّؼشِ ای یىی . سیض سؿشِ ّب دس سوبع هؼشمین ثب دشٍسئیي ّبی غـبیی لشاس هی گیشًذ. ػبخشِ هی ؿَد

. هی ؿًَذ

.  پشاکؼیذ ّیذسٍطى ثشخالف اػتشٍئیذّب تَاًبیی ػجَس اص غـب سا ًذاسد(49

!!!ایي یٌٔی چی ؟؟؟. ثِ ٓلز ٍخَد غـب دشاوؼیذ ّیذسٍطى دسٍى دشاوؼی صٍم هی هبًذ

. دسٍى پشاکؼی صٍم فشآیٌذّبی هختلفی هی تَاًٌذ دس  تَلیذ پشاکؼیذ ّیذسٍطى هَثش ثبؿٌذ(50

. فشآیٌذّبی هشبثَلیؼوی دسٍى دشاوؼی صٍم ػبخشِ هی ؿَد(ًِ فمي یه )دشاوؼیذ ّیذسٍطى ًی ثشخی 



     9 
 
 

دکتش فذااکس   09011739391 - هثبلْبی ًقن –قیذّبی ّش ٍ ّوِ 
 ولشٍدالػز –دشاوؼی صٍم : اًذاهىْبیی وِ دسٍى آًْب اوؼیظى سَلیذ هی ؿَد  (ًىشِ 

ول ػیشَدالػن : ثخـْبیی اص ػلَل  وِ دس آًْب آة سَلیذ هی ؿَد  (ًىشِ 

 ولشٍدالػز هیشَوٌذسی –: ثخـْبیی اص ػلَل وِ دسٍى آًْب اوؼیظى هلشف هی ؿَد  (ًىشِ 

ول ػیشَدالػن : ثخـْبیی اص ػلَل وِ آة دس آًْب هلشف هی ؿَد (ًىشِ 

ولشٍدالػز : ثخؾ ّبیی اص ػلَل وِ دس آًْب دی اوؼیذ وشثي هلشف هی ؿَد (ًىشِ 

( خبسج اص وشبة=ٍ ولشٍدالػز )هیشَوٌذسی : ثخؾ ّبیی اص ػلَل وِ دس آًْب دی اوؼیذ وشثي سَلیذ هی ؿَد  (ًىشِ 

(دقیقب هتي کتبة. )فشآیٌذ ػٌتض تبس ػٌکجَت هبًٌذ فشآیٌذ تجضیِ پشاکؼیذ ّیذسٍطى ثب ػشػت ثؼیبس اًجبم هی ؿَد(51

ًوی تَاى گفت ثٌَس قٌغ دس كَست فقذاى  غـبّبی دسًٍی ػلَلْبی یَاکسیَتی ػٌح اکفی ثشای اًجبم ٍ پبػخ گَیی ثِ ًیبصّبی  هتبثَلیؼوی سا (52

.ًخَاٌّذ داؿت  

اص ًشفی ػلَلی هبًٌذ گلجَل لشهض ّشچٌذ غـبی دسًٍی  ًذاسد ٍلی دس . . ػٌح وبفی ثشای اًدبم فشآیٌذّبی هشبثَلیؼوی ًخَاٌّذ داؿز (ًِ ثٌَس لٌْ )وشبة گفشِ احشوبال 

 (ثِ ٓلز وَچه ثَدى اًذاصُ).ّش لحِِ ّضاساى ٍاوٌؾ هشبثَلیؼوی اًدبم هی دّذ

 (ًِ غـبّب)ّش ػلَل صًذُ ای غـبی دالػوبیی داسد: ًىشِ 

. ثیـشش ٍاوٌؾ ّبی هشبثَلیؼوی ػلَلْبی یَوبسیَسی دس فوبی دسٍى اًذاهىْب اًدبم هی ؿَد ًِ دسٍى ػیشَػل: ًىشِ 

: اخضای ػلَلْبی یَوبسیَسی  (ًىشِ 

: اخضای صًذُ - 1

اًذاهىْب + ػیشَػل : ػیشَدالػن 

.ػیشَدالػن سا احبًِ هی وٌذ: غـبی دالػوبیی 

:اخضای هشدُ - 2

(.غـبی دالػوبیی سا احبًِ هی وٌذ-  ًفَردزیشی اًشخبثی ًذاسدخبسج ػلَل لشاس گشفشِ –) دیَاسُ 

 (ًبدسػز).  سٍ خبسج ػلَل اًجبم هیذّذco2  ٍH2Oدس غـبی لگجَل قشهض آًضین اًْیذساص کشثٌیک ػول تشکیت (53

.   ٍ آة هلشف هی ؿَد CO2ایي فشآیٌذ ًَٓی ٍاوٌؾ هشبثَلیؼوی هیجبؿذ وِ دس آى 

: دٍ ًىشِ 

.  ًوی سَاى گفز ّش ٍاوٌـی وِ دس آى آة هلشف هی ؿَد اص ًَّ ّیذسٍلیض هی ثبؿذ- 1

  CAM ػیشَػل ػلَل هیبًجشي گیبّبى – ولشٍدالػز ػیشَػل گلجَل لشهض –:  سا هلشف وٌٌذ CO2ثخـْبیی  اص ػلَل  وِ هی سَاًٌذ - 2

. تٌْب ػلَل تبطکذاس یَاکسیَتی اػپشم یک تبطکی هی ثبؿذ: ایي ػجبست ًبدسػتِ (54

. چَى ػلَلْبی خبًَسی هوىٌِ یه یب چٌذ سبطن داؿشِ ثبؿٌذ

:ػلَلْبی سبطوذاس 

  اٍگلٌب ––سبطوذاساى خبًَس هبًٌذ : آغبصی - 4ثیـششؿبى  : ثبوششی - 3آًششٍصٍئیذ خضُ ٍ ػشخغ  : گیبّی - 2 ویؼِ ی گَاسؿی ّیذس –اػذشم : خبًَسی - 1

 گبهز ًش ّبگذاساى – ٍلَوغ  ّبي ٍ گبهز وبَّی دسیبیی ––والهیذٍهًَبع 

. ّوِ ی ػلَلْبی صًذُ ػشخغ ٍ خضُ ػبًتشیَل داسًذ(55

ثشخی لبسچْب - 4ػلَلْبی ّؼشِ داس خبًَسی -  3آغبصیبى - 2 (ّوِ ی ػلَلْب )خضُ ٍ ػشخغ - 1: ػلَلْبی  ػبًششیَل داس  

. گشچِ لبسچْب سبطن ًذاسًذ ٍلی هی سَاًٌذ داسای ػبًششیَل ثبؿٌذ: ًىشِ 

. اػذیشٍطیش ًَٓی خلجه ػجض هی ثبؿذ ٍلی ّیچگبُ ػلَل سبطوذاس ایدبد ًوی وٌذ: ًىشِ 

. ػلَلْبی دیَاسُ داس  هبًٌذ ػلَلْبی ثذٍى دیَاسُ دس هَاسدی ًیبص ثِ  ٍاکَئل هشثبى داس داسًذ(56

دیَاسُ داس ٍ داسای ٍاوَئل هشثبًذاس  : دبساهؼی    

.فبلذ دیَاسُ ٍ داسای ٍاوَئل هشثبًذاس: آهیت 

. ّش دٍ خبًذاس ػبوي آة ؿیشیي ّؼشٌذ

. ًوی تَاى گفت ّش  ػلَل صًذُ یَاکسیَتی سیجَصم داسد(57

.  ػبًششیَل ًذاسداػىلز ػلَلی داسد –- سیجَصٍم ًذاسد: گلجَل لشهض  
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. صثبى اًؼبى   هبًٌذ گیبّبى داسای ػلَلْبی چٌذ ٍجْی اػت (58

.ثبفز دَؿـی صثبى داسای ػلَلْبی چٌذ ٍخْی هی ثبؿذ: ؿىل ػبل ػَم فلل ػَم 

:ؿىل ػلَلْبی گیبّی ٍ خبًَسی 

........یٌٔی ثشخی چٌذ ٍخْی ًیؼشٌذ هثل ػلَل ًگْجبى سٍصًِ یب سخوضا ٍ. ثؼیبسی اص ػلَلْبی گیبّی چٌذ ٍخْی ّؼشٌذ

.......هثل ػلَلْبی هىٔجی ًفشٍى ٍ. یٌٔی ثشخی چٌذ ٍخْی ّؼشٌذ. ثؼیبسی اص ػلَلْبی خبًَسی چٌذ ٍخْی ًیؼشٌذ

. ّش ػلَل یَاکسیَتی کِ تَاًبیی فتَػٌتض داسد هیتَکٌذسی ًیض داسد(59

:چٌذ ٓجبسر ّش ٍ ّوِ داس خفي 

. ًوی سَاى گفز ّش ػلَل گیبّی داسای هیشَوٌذسی ولشٍدالػز داسد- 1

. ًوی سَاى گفز ّش  اًذاهه ثخؾ داسای سًگیضُ دس گیبّبى ولشدالػز اػز- 2

(ثِ ػلَل گیبّی ثذٍى دس ًِش گشفشي دیَاسُ دشٍسَدالػن هی گَیٌذ). ًوی سَاى گفز ّشػلَل گیبّی فبلذ ّؼشِ  دشٍسَدالػن ًذاسد- 3

. ًوی تَاى گفت ّش ػلَل داسای پالػت فتَػٌتض اًجبم هی دّذ(60

. چَى دالػز اًَاّ هشفبٍسی داسد ٍ ولشٍدالػز یىی اص آًْبػز

. دالػشْب هبًٌذ ولشٍدالػز داسای دٍ غـب هی ثبؿٌذ: ًىشِ 

. ّش ػلَل یَاکسیَتی تبطک داس ٍ یب هظک داس  قٌؼب ػبًتشیَل داسد(61

. چَى دس سـىیل ایي اخضا ٍخَد ػبًششیَل هشٍسی اػز

. ػبًششیَل دس ػبصهبًذّی هیىشٍسَثَلْب ًمؾ داسد ًِ سـىیل آى: ًىشِ 

. ًیض هی سَاًذ ثب ووه ثشخی دشٍسئیي ّب هیىشٍسَثَلْبی خَد سا ػبصهبًذّی وٌذ (گیبّی دیـشفشِ)ػلَل فبلذ ػبًششیَل : ًىشِ 

. دس ػلَلْبیی جبًَسی ّشچٌذ ّیچاگُ ٍاکَئل هشکضی دیذُ ًوی ؿَد ٍلی اًَاع دیگشی اص ٍاکَئل سا هی تَاى یبفت(62

. هثال ٍاوَئل غزایی ٍ گَاسؿی دس ّیذس ٍ اػفٌح

: اًَاّ ٍاوَئل 

. دس خبًَساى یب ػلَلْبی فبگَػیز وٌٌذُ: غزایی - 1

.دس خبًَساى یب ػلَلْبی فبگَػیز وٌٌذُ : گَاسؿی - 2

. هخلَف آغبصیبى سه ػلَلی یب دشػلَلی ػبوي آة ؿیشیي: هشثبًذاس - 3

هخلَف گیبّبى : هشوضی - 4

. ٍاکَئل هبًٌذ لیضٍصٍم ٍ دیَاسُ ی ػلَلی جضٍ اًذاهکْبی رخیشُ ای یک ػلَل گیبّی هحؼَة هی ؿَد(63

رخیشُ ی آًضین ّبی گَاسؿی : لیضٍصٍم /  رخیشُ هَاد دفٔی دس گیبّبى ٓلفی : دیَاسُ . / رخیشُ آة ٍ هَاد ؿیویبیی گًَبگَى: ٍاوَئل 

.دس ثشخی ػلَلْبی گیبّی ثبلغ لیضٍصٍم ػول گَاسؽ ػلَلی سا ثِ اًجبم هی سػبًذ(64

. دس ثشخی اص ػلَلْبی گیبّی هی سَاى لیضٍصٍم یبفز

.  دس ّش الیِ اص دیَاسُ ػلَلی گیبّی  سؿتِ ّبی ػلَلضی جْت گیشیْبی هتفبٍتی هی تَاًٌذ داؿتِ ثبؿٌذ(65 

فیجشیلْبی ػلَلضی دس وٌبس. سؿشِ ّبی ػلَلضی دس وٌبس ّن فیجشیلْبی ػلَلضی سا هی ػبصًذ

ٍ دشٍسئیي ٍ دس یه خْز گیشی خبف (دىشیي) ّن ٍ دس سشویت ثب ػبیش دلی ػبوبسیذّب

الیِ ّبی صیبدی وِ وٌبس .  لشاس گشفشِ ٍ یه الیِ ی اص دیَاسُ ی ػلَلی سا ایدبد هی وٌٌذ

. ّن لشاس هی گیشًذ دیَاسُ سا هی ػبصًذ

. ًوی تَاى گفت دس ػبختوبى دیَاسُ ػلَلی ػلَلض ّوَاسُ دس کٌبس پشٍتئیي ٍ ػبیش پلی ػباکسیذّب قشاس هی گیشد(66

.چَى دس ثٔوی آغبصیبى ًیض  دیَاسُ ی ػلَلضی دیذُ هی ؿَد ٍلی  ایي سشویجبر وٌبس ّن ًیؼشٌذ

. ّوِ ی ػلَلْبی گیبّی داسای تیغِ هیبًی ٍ دیَاسُ ًخؼتیي ّؼتٌذ(67

.ًوی تَاى گفت ّش ػلَ ل گیبّی کِ دیَاسُ دٍهیي داسد هؼي اػت(68

. دیَساُ دٍهیي ّوَاسُ هخین اػز. دیَاسُ ی دٍهیي هخین هی ػبصًذ (ًِ فمي ػلَلْبی هؼي)چَى وشبة گفشِ ثٔوی ػلَلْب ، ثَیظُ ػلَلْبی هؼي

. هخبهز دیَاسُ ی دٍهیي اص ًخؼشیي ٍ ًخؼشیي اص سیغِ ی هیبًی ثیـشش اػز: ًىشِ 
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.  ًوی تَاى گفت ّش ػلَلی کِ هؼي اػت دیَاسُ دٍهیي تـکیل هی دّذ(69

. هثل ػلَلْبی والًـیوی یب اوثش ػلَلْبی دبساًـیوی. چَى ثشخی ػلَلْب حشی اگِ هؼي ّن ثـي دیَاسُ دٍهیي سـىیل ًوی دى

. دیَاسُ دٍهیي هی تَاًذ چٌذ الیِ ای ثبؿذ ٍلی دیَاسُ ًخؼتیي ٍ تیغِ هیبًی تک الیِ ای  ّؼتٌذ(70

. ًوی تَاى گفت ّوَاسُ دس دًٍشف الى دیَاسُ ی دٍهیي دیذُ هی ؿَد(71

.  دس ایي حبلز وبّؾ هخبهز دیَاسُ ًخؼشیي سا دس هحل الى خَاّین داؿز.چَى والًـین دیَاسُ دٍهیي ًذاسد ٍلی الى داسد

. ّوِ ػلَلْبی گیبّی الى داسًذ(72

. ثشخی ػلَلْبی گیبّی  دس هحل الى  ٍ یب خبسج اص الى پالػوَدػن ًذاسًذ(73

. چَى دالػوَدػن ثیي دٍ ػلَل گیبّی سـىیل هی ؿَد. هثل ّبي

. هٌبفزی دسٍى الى ٍ خبسج اص آى . دسكَست داسا ثَدى هٌفز دس ػلَل گیبّی هی تَاى دٍ ًَع هٌفز دیذ(74

.  اػت سٍثشٍی ّن قشاس گیشًذهوکيالًْبی دٍػلَل هجبٍس  ( 75

.تیغِ هیبًی ٍ دیَاسُ ی ًخؼتیي : دس هحل الى حذاکثش  دٍالیِ ػلَلی دیذُ هی ؿَد  ( 76

.                              دس هحل هٌبفز ػلَل گیبّی  غـبی پالػوبیی دس توبع هؼتقین ثب ّوِ ی الیِ ّبی دیَاسُ ػلَلی قشاس هی گیشد (77

: دس دٍ حبلز غـبی دالػوبیی دس سوبع هؼشمین ثب سیغِ  ی هیبًی لشاس هی گیشد 

ثالفبكلِ ثٔذ ػیشَویٌض ػلَلْبی گیبّی    - 2دس هحل هٌبفز    - 1

. ّوِ ی پلی پپتیذّبی  پشٍتئیٌْبی غـبی پالػوبیی دس ػلَلْبی یَاکسیَتی تَػي سیجَصٍهْبی ثضسگ ٍ پیچیذُ ػبختِ هی ؿًَذ(78

(گلجَل لشهض ثبلغ اًؼبى ٍ ثؼیبسی اص  خبًَساى).ػلَلی  وِ آًضین ٍ دشٍسئیي غـبیی داسد هی سَاًذ فبلذ سیجَصٍم ّبی ثضسي ثبؿذ: ًىشِ 

. ًوی تَاى گفت ّوِ ی ػلَلْبی گیبّی ثِ جزة یب دفغ ثؼوی هَاد ًیبص داسًذ(79

. صیشا ایي ٍیظگی هخلَف ػلَلْبی صًذُ اػز

. ًوی تَاًٌذ پزیشًذُ ثبؿٌذ( داخلی )ثشخی  پشٍتئیٌْبی غـب اص ًَع ػٌحی (80

. صیشا دشٍسئیي دزیشًذُ ثبیذ ثٌَس وبهل یب ثخـی اص آى دس ثخؾ ثیشٍى ػلَل ثبؿذ سب ثِ اسلبل هیبى ػلَلْب ٍ هَلىَلْب ووه وٌذ

. ًوی تَاى گفت ّش پشٍتئیي غـبیی کِ دس اًتقبل هَاد اص غـب ًقؾ داسد آة سا ًیض اص خَد ػجَس هی دّذ(81

.الجشِ اص ثخؾ فؼفَلیذیذی غـب ًیض همذاس ووی آة ٓجَس هی وٌذ. ٓجَس دادى آة ٍیظُ دشٍسئیي ّبی وبًبلی هی ثبؿذ

.ثشخی دشٍسئیي ّبی وبًبلی ٍیظُ ی اًشمبل آة ّؼشٌذ: ًىشِ 

. ثیـشش آة ٓجَس ی اص غـب اص سا دشٍسئیي ّبی وبًبلی هی ثبؿذ: ًىشِ 

. َّسهَى هذ ادساسی ٓجَس آة سا اص غـب افضایؾ هی دّذ: ًىشِ 

.  ثؼوی پشٍتئیٌْبی آًضیوی غـب اجضایی ثضسگتش اص هًََهش سا ٍاسد ػلَل هی کٌٌذ(82

. آًضیوْبی خزة الوشَص دس ثبوششی اوالی دی ػبوبسیذ الوشَص سا ٍاسد ثبوششی هی وٌٌذ
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. ٍجَد لکؼتشٍل دس غـب اص تؼذاد فؼفَلیپیذّبی آى کن هی کٌذ(83

. ثِ ؿىل دلز وٌیذ. چَى ولؼششٍل خبی یه فؼفَلیذیذ سا  دس غـب هی گیشد

:  چٌذ ًىشِ 

. ولؼششٍل هی سَاًذ دس سوبع ثب هبیْ هیبى ثبفشی یب ػیشَدالػن ثبؿذ- 1

. ولؼششٍل هبًٌذ دشٍسئیي ّبع ػشاػشی ٍ فؼفَلیذیذّبی غـب داسای ثخؾ آثگشیض ٍ آثذٍػز هی ثبؿذ- 2

. ثخؾ ّبی حلمَی ولؼششٍل ثشخالف ثخؾ خٌی آى دس ّش دٍالیِ اص غـب لشاس هی گیشد- 3

 . اػتفبدُ ًوی کٌٌذATPپشٍتئیٌْبی ًبقل ّوَاسُ اص  (84

دیؾ ).صًدیشُ اًشمبل الىششٍى دس غـبی هیشَوٌذسی ٍ سیالوَئیذ داسای دشٍسئیي ّبیی هی ثبؿذ وِ اص اًشطی الىششًٍْبی دش اًشطی ثشای اًشمبل یَى ّیذسٍطى اػشفبدُ هی وٌٌذ

(8داًـگبّی فلل   

دس ٍالْ دس غـبی هیشَوٌذسی ٍ سیالوَئیذ . ثشخی  دشٍسئیي ّبی دسگیش دس اًشمبل سؼْیل ؿذُ هی سَاًٌذ اص  هَاد فؼفبر داس  حیي اًشمبل هَاد اػشفبدُ وٌٌذ: ًىشِ  

.   هی ػبصًذATP هَلىَل  ADPدشٍسئیٌْبیی  ٍخَد داسًذ وِ  ثب اهبفِ وشدى فؼفبر ثِ  

. پشٍتئیٌْبی غـب داسای ثخؾ آثذٍػت ٍ آثگشیض ّؼتٌذ(85

. ثخؾ آثذٍػز دس سوبع ثب ػش آثذٍػز فؼفَلیذیذّب ٍ هبیْ داخل ٍ ثیشٍى ػلَل اػز ٍ ثخؾ آثگشیض دس سوبع ثب دم ّبی ّیذسٍوشثی اػیذّبی چشة

. تٌْب دسؿت هَلکَلْبی پلیوشی دس  ػبختوبى غـبی پالػوبیی  پشٍتئیٌْب هی ثبؿٌذ(86

. دلز وٌیذ وِ هَلىَل ّبی لٌذ هَخَد دس غـب دسؿز هَلىَل ایدبد هی وٌٌذ. هَلىَل لٌذ ثشای ایٌىِ دلیوش هحؼَة ؿَد ثبیذ حذالل چٌذ كذ هًََهش داؿشِ ثبؿٌذ

. پشٍتئیٌْبی غـبیی ّشچٌذ تخللی ػول هیکٌٌذ ٍلی  چٌذ ًَع  هبدُ ی خبف سا هی تَاًٌذ اص خَد ػجَس دٌّذ(87

.دشبػین- هبًٌذ دوخ ػذین

. هثبل دیگِ دشٍسئیي ّبی وبًبلی هی ثبؿذ وِ آة سا ّوشاُ هبدُ ای دیگش اص خَد ٓجَس هی دٌّذ

. ًوی تَاى گفت سیجَصٍهْبی ثبکتشیْب اص سیجَصّبی هخلَف یَاکسیَتْب ثؼیبس کَچکتش ّؼتٌذ(88

.   ًجك هشي وشبة ووی وَچىشش ّؼشٌذ

 دس ػبختوبى سیجَصٍم ؿشکت هی کٌذ ٍلی یک ًَع آى دس تـکیل پیًَذ پپتیذی ًقؾ  rRNAچٌذیي ًَ ع (89

 .  داسد

. ّیذسٍلیض اکهل سیجَصٍم یَاکسیَتی دس هقبیؼِ ثب سیجَصٍم پشٍاکسیَتی دهبی هحیي سا ثیـتش تغییش هی دّذ(90

. چَى ًَّ یَوبسیَسی ثضسگشش اػز ٍ هًََهشّبی ثیـششی داسد

. ًبهگزاسی ؿجکِ آًَپالػوی صثش ثب ایي ًبم ثَػیلِ هیکشٍػکَح الکتشًٍی اهاکًپزیش ؿذ(91

. چَى سیجَصهْبی آى ثب ووه ایي ًَّ هیىشٍػىَح دیذُ هی ؿَد

.گلجَلْبی لشهضی ثبؿذ وِ حبٍی چٌذ ّؼشِ ّؼشٌذدس فشدی کِ تؼذاد ائَصیٌَفیلْبی ثذًؾ افضایؾ یبفتِ هی تَاًذ داسی (92

 (ٍخَد ػلَلْبی ّؼشِ داس  داخل گلجَل لشهض).دس كَسر اثشالی فشد ثِ ثیوبسی هبالسیب هشٍصٍئیز ّب دسٍى گلجَل لشهض سىثیش هی ؿًَذ 

. دس ایي ثیوبسی اًگلی سٔذاد ائَصیٌَفیل ّبی خَى افضایؾ هی  یبثذ

. ػلَلی دس ثذى اًؼبى کِ دس چشخِ صًذگی  خَد  دٍّؼتِ داسد هی تَاًذ ػلَل هبّیچِ ای ًجبؿذ (93

: ایي حبلز ثِ چٌذ ؿىل اهىبى دزیش اػز 

.ائَصیٌَفیل هشٍصٍئیز ّؼشِ داس سا فبگَػیز وٌذ (الف

ٍ لجل ػیشَویٌض( ثدض  ػلَلْبی هبّیچِ  ثٔذ هشاحل چٌذ ّؼشِ ای )دس هشحلِ سلَفبص سمؼین ّوِ ی ػلَلْبی ثذى (ة

.......گلجَل لشهض حبٍی هشٍصٍئیز ٍ (ج

. ًوی تَاى گفت لک طًَم جبًذاس هشکض  تٌظین طًتیک ػلَل یَاکسیَتی اػت(94

 .هیشَوٌذسیDNAّؼشِ هشوض سٌِیوِ ًِ 

. ّؼتک دس هشحلِ ای اص هیَص ًبپذیذ هی ؿَد کِ  دس یک دختش  دٍػبلِ  پَؿؾ ّؼتِ  آى ػلَل سا هی تَاى دیذ(95

اص آخشیي ٍلبیْ )هیَص ػلَلْبی صایٌذُ دس دخشش دٍػبلِ ؿشٍّ ؿذُ ٍ ّؼشه ًبدذیذ ٍلی غـبی ّؼشِ. ًبدذیذ ؿذى ّؼشه هشثَى ثِ هشحلِ  دشٍفبص اػز

. دبثشخبػز(دشٍفبص  
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. سیجَصٍم ّبی ثضسي دسٍى ّؼشه ٍ سیجَصٍم ّبی وَچه دس دشٍوبسیَسْب ٍ هیشَوٌذسی ٍ ولشٍدالػز ػبخشِ هی ؿًَذ: ًىشِ 

ٍ ایي هٌبفز كشفب اص غـب ػبختِ ًـذُ اًذ ٍ پشٍتئیٌْب ّن .ٍ ثیشًٍی دس توبع ثب ّن هی ثبؿٌذ(ًِ پَؿؾ دسًٍی)دس هحل هٌبفز ّؼتِ ای غـبی دسًٍی (96

. دس ػبخت آى ًقؾ داسًذ

(ًِ دٍ دَؿؾ).ّؼشِ یه دَؿؾ داسد  وِ اص دٍ  غـب ػبخشِ ؿذُ اػز: ًىشِ  

.ًوی تَاى گفت ّش هبدُ ی لیپیذی ثشاحتی ٍ ثذٍى هلشف اًشطی صیؼتی اص غـب ػجَس  هی کٌٌذ(97

. خشٍج وَسیي اص ػلَل ػبصًذُ ثب اگضٍػیشَص هی ثبؿذ!! وَسیي ثضسگشش اص اًٍِ وِ ثخَاد سَلیذیذ غـب حل ثـِ 

 رخیشُ ٍ تشؿح هَلکَلْبی هْن صیؼتی ًوی ثبؿذ ثلکِ اکس اكلی آى تقؼین کشدى فوبی دسٍى ػلَل تقؼین ،اکس اكلی دػتاگُ غـبیی دسًٍی  ػبخت (98

. کشدى فوبی دسٍى ػلَل ثِ قؼوتْبی هختلف اػت

.قٌؼب ثخـی اص لیپیذّبی غـبی ػلَلْبی اًؼبى كشفب تَػي ؿجکِ آًَپالػوی كبف ػبختِ هی ؿَد(99

  (فمي دس ؿجىِ آًذٍدالػوی كبف )ولؼششٍل: خیلی ػبدُ 

ؿجىِ آًذٍدالػوی كبف ٍ صثش : اًذاهىْبی ػبصًذُ ی فؼفَلیذیذ 

(ًبدسػت. )پلی  پپتیذّب ثؼذ ایٌکِ  تَػي سیجَصٍم ّبی هتلل ثِ  ؿجکِ ی آًذپالػوی صثش   ثٌَس اکهل ػبختِ ؿذًذ  ثِ ؿجکِ  آًذٍپالػوی ٍاسد هی ؿًَذ(100

. ّوضهبى ثب ػبخشِ ؿذى ٍاسد ؿجىِ  ی آًذٍدالػوی ّن هیـي

. ًوی تَاى گفت ّوِ ی پشٍتئیي ّبی ػبختِ ؿذُ تَػي سیجَصٍم ّب هتلل ثِ ؿجکِ ی آًذپالػوی صثش  دسٍى ؿجکِ  ٍاسد هی ؿًَذ(101

.  دس هَسد  دشٍسئیي ّبی غـبیی  ایي هَسد ًمن هی ؿَد

( ًِ ایٌکِ ّوِ دس دػتاگُ لگظی اًجبم ؿَد.)ثخـی اص اکسّبی الصم ثشای تشؿح پبدتي ًیض دس ؿجکِ آًذٍپالػوی صثش اًجبم هی ؿَد(102

. ػبخز ٍ فٔبل ؿذى ٍ ثخـی اص وبسّبی الصم ثشای سشؿح دبدسي دس دػشگبُ گلظی اًدبم هی ؿَد

.غـبی آى اًجبم ًوی ؿَد( ًِ ػٌح)ثخـی اص اکسّبی ؿجکِ آًذٍپالػوی كبف ثَػیلِ آًضیوْبی دسٍى(103

. وبسّبی فشٓی سا آًضیوْب اًدبم ًوی دٌّذ

.  فؼفَلیپیذ ٍ  اػیذ چشة سا داسًذ،ّوِ ی ػلَلْبی صًذُ ٍ ّؼتِ داس ثذى اًؼبى تَاى ػبخت اػتشٍئیذ (104

. ػن صدایی ٍ ػبخت اػتشٍئیذ ثٌَس ّوضهبى فقي دس ػلَلْبیی اص ثذى هب دیذُ هی ؿًَذ کِ پشٍتئیي هکول ػبختِ ٍ ثیلی سٍثیي تشؿح هی کٌٌذ(105

. ػلَلْبی وجذی

. ٍلی دشاوؼی صٍم ًیض هی سَاًذ هبدُ ی ػوی دشاوؼیذ ّیذسٍطى سا سدضیِ وٌذ. اكٌالح ػن صدایی ٍیظُ ی ؿجىِ ی آًذٍدالػوی كبف هی ثبؿذ: ًىشِ 

. چَى دشاوؼیذ ّیذسٍطى سدضیِ ًـذُ ٍ َّسهًَْبی خٌؼی سا اص ثیي هی ثشد. دس كَسر اخشالل دس ٓولىشد وبسبالص چشخِ ی خٌؼی هی سَاًذ ثْن ثخَسد: ًىشِ 

.صدٍدى ػن اص ثذى كشفب هخلَف ػلَلْبی کجذی ًیؼت (106

(دس حذ وٌىَس).ٍلی ثِ ٓولىشد آًْب ػن صدایی ًوی گَیٌذ. ولیِ ٍ ؿؾ ًیض ایي وبس سا اًدبم هی دٌّذ

دس ّوِ ی هبّیچِ ّب لکؼین ثشای اًقجبم هشٍسی اػت ٍلی ًوی تَاى گفت کِ ّوَاسُ پیبم ػلجی  ثبػث ًـت آى اص ؿجکِ آًذٍپالػوی كبف (107

. ثشای اًقجبم هی ؿَد

. َٓاهل هخشلفی هبًٌذ  اوؼیظى ٍ َّسهًَْب ًیض دس اًمجبم ٓوالر ًمؾ داسًذ

. ٍلی ثبصگـز ولؼین ثِ ؿجىِ ی آًذٍدالػوی ثب اًشمبل فٔبل.خشٍج ولؼین اص ؿجىِ ی آًذٍدالػوی ثب اًشـبس سؼْیل ؿذُ اص وبًبل دسیچِ داس كَسر هی گیشد: ًىشِ 

.دسگیش اػت( ًِ  اكٌالح ػن صدایی)ًوی تَاى گفت ؿجکِ  آًذٍپالػوی كبف تٌْب اًذاهکی ّؼت کِ دس خٌثی کشدى ػن ّب (108

(ًىشِ ی هشٍسی). دشاوؼی صٍم ًیض دس ایي هَسد ًمؾ داسد

. ًوی تَاى گفت ثب پظٍّؾ ّب ی اکهیلَ لگظی هـخق ؿذ کِ  دػتاگُ لگظی اص کیؼِ ّبی پْي غیش هتلل ػبختِ ؿذُ اػت(109

. ایي اًالٓبر ثٔذا ثب ووه هیىشٍػىَح الىششًٍی ثذػز اٍهذ

.ٍصیکَلْبی دػتاگُ لگظی هوکي اػت اص ثخـی غیش اص هحل كبدس کٌٌذُ جَاًِ ثضًٌذ(110

(. ٍصیىَل خذیذ دس حبل سـىیل  ).ثِ ؿىل دلز وٌیذ

ًوی تَاى گفت لیضٍصٍم تٌْب صهبًی دس تخشیت ػلَلْبی خَدی ًقؾ داسد کِ فشد دچبس  ػشًبى(111

.  ؿَد

. ثبفز ثیي اًگـشبى داسای ػلَلْبی خَدی اػز. سخشیت ثبفز ثیي اًگـشبى دس دٍساى خٌیٌی  سَػي لیضٍصٍم ّب اًدبم هی ؿَد
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.ًوی تَاى گفت تٌْب ًقؾ لیضٍصٍهْب دس ًوَ جٌیٌی جذا کشدى اًگـتبى اص یکذیگش اػت(112

. آة هی تَاًذ ثِ ػٌَاى هحلَل دفؼی حبكل اص هتبثَلیؼن دس ٍاکَئل هشکضی رخیشُ ؿَد(113

. دس ػلَلْبی گیبّی  دسٍى ٍاکَئل هشکضی هی تَاى تشی لگیؼیشیذ یبفت(114

 سٍغي خشدل دس گیبّبى سیشُ ؿت ثَ  

.هحیي دسًٍی  هبًٌذ ّوَػتبص ّن دس پشػلَلی ّب دیذُ هی ؿَد ٍ ّن تک ػلَلی ّب(115

. ػلَل هی ؿَد(ًِ داخلی)ًجك هشي وشب وِ گفشِ ٍاوَئل هشثبًذاس ثبٓث حفَ هحیي دسًٍی 

. ّیچاگُ دسٍى ٍصیکَل ًوی تَاى ػَاهل سًٍَیؼی یبفت(116

.چَى َٓاهل سًٍَیؼی سَػي سیجَصٍهْبی ؿجىِ آًذٍدالػوی صثش ػبخشِ ًوی ؿًَذ

:اًَاّ دشٍسئیي ّب ٍ ػبخشِ ؿذى آًْب سَػي سیجَصٍم ّب 

. ثخـی اص دشٍسئیٌْبی آًْب سَػي خَدؿبى ٍ ثخـی ًیض سَػي سیجَصٍم ّبی آصاد ػیشَػل ػبخشِ هی ؿَد: دشٍسئیي ّبی هیشَوٌذسی ٍ ولشٍدالػز -  1

:دشٍسئیٌْبی آًضیوی دسٍى ػلَلی - 2

سیجَصٍم ّبی هشلل ثِ ؿجىِ ی آًذدالػوی : آًضین ّبی ؿجىِ ی آًذٍدالػوی ٍ لیضٍصٍم ٍ ٍاوَئل ٍ ّوچٌیي آًضیوْبی غـبیی ٍ آًضین ّبی گلظی  (الف

ثب ووه سیجَصٍم ّبی آصاد ػیشَػل : ثمیِ ی آًضین ّبی دشٍسئیٌی دسٍى ػلَلی  (ة

سیجَصٍم ّبی هشلل ثِ ؿجىِ ی آًذٍدالػوی : دشٍسئیي ّبی سشؿحی - 3

سیجَصٍم ّبی آصاد ػیشَػل ...... : ثمیِ دشٍسئیي ّب هثال ّیؼشَى ٍ اػىلز ػلَلی ٍ ّؼشِ ای ٍ دشٍسئیي سیجَصٍم ٍ- 4

. اغلت آغبصیبى ثشای حفظ ؿلک خَد دس هقبیؼِ ثب ػلَل کجذی اص اجضای هتٌَع تشی اػتفبدُ هی کٌٌذ(117

اػىلز ػلَلی ٍ دیَاسُ: حفَ ؿىل ػلَل سَػي . چَى اغلت آغبصیبى دیَاسُ داسًذ

. ًبدسػتِ.ایي ػجبست کِ پشتئیٌْبی گیبّی ّوَاسُ دس پالػت رخیشُ هی ؿَد (118

. چَى دشٍسئیٌْبی دفبٓی گیبّبى دس ٍاوَل ّن رخیشُ هی ؿَد

ثیـتش آًضیوْبی دسگیش دس تٌفغ ػلَلی َّاصی هیتَکٌذسی دس ػٌح ٍ دسٍى غـبی دسًٍی قشاس گشفتِ اًذ ٍلی دس ؿجکِ آًذٍپالػوی كبف ّوِ ی آًضیوْب (119

. دسٍى غـب  

.  پیؾ گفتِ خَاّذ ؿذ8ثقیِ ًاکت هیتَکٌذسی ٍ لکشٍپالػت ثِ ػلت ایٌکِ تشکیجی ّؼتٌذ ثب فلل 

.هـبّذُ ّؼتِ دس ثشگ ػیت ٍ هوبئن ثشگ هبًٌذ خضُ  اص  ّؼتِ ّبی فلغ پیبص ػختتش اػت (120

. ثِ ٓلز ٍخَد ولشٍدالػز فشاٍاى وِ هبًْ دیذُ ؿذى ّؼشِ هی ؿًَذ

.ثشای ػول اًتـبس ػبدُ ثشخالف اػوض ًیبصی ثِ غـبی داسای ًفَرپزیشی اًتخبثی ًیؼت(121

.ًوی تَاى گفت دس فشآیٌذ اًتـبس ّوَاسُ هَلکَلْب اص جبی پشتشاکن ثِ کن تشاکن هی سًٍذ(122

. ٍلی حشوز خبلق ثِ خبی ون سشاون هی سٍد. حشوز هَلىَلْب دس اًشـبس دس سوبم خْبر اػز

ًوی تَاى گفت دس ّش ًَع اًتقبلی کِ اص اًشطی صیؼتی اػتفبدُ هی ؿَد حشکت هَاد اص جبی کن تشاکن ثِ پش تشاکن اػت(123  

. دس اگضٍػیشَص ٍ آًذٍػیشَص غلِز هْن ًیغ ثلىِ اًذاصُ هْوِ

اًشمبل فٔبل ًَٓی سٍؽ اًشمبل اػز وِ ثب ووه دشٍسئیي ًبلل اًدبم : ًىشِ 

ثٌبثشایي اگضٍػیشَص ٍ آًذٍػیشَص دسػشِ وِ اًشطی صیؼشی اػشفبدُ. هی گیشد

.  هی وٌٌذ ٍلی خضٍ اًشمبل فٔبل ًیؼٌذ

افضٍدُ ؿذى اسیتشٍهبیؼیي ّوضهبى ثب تتشاػبیلکیي ثِ  هحلَل(124

. آصهبیؾ هشثَى ثِ  تکثیش طى اًؼَلیي هشحلِ  غشثبل کشدى سا هختل هی کٌذ

. اسیششٍهبیؼیي دشٍسئٌی ػبصی سا هخشل هی وٌذ. چَى هبًْ ػبخز دشٍسئیي سدضیِ وٌٌذُ سششاػبولیي هی ؿَد

.آهبع دس ػلَّبی اًؼبًی ّن دیذُ هی ؿَد(125

. آهبع دالوشْب هثبل ایي هَسد هی ثبؿذ


