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 تبریخچِ
 

 اقذاهبت کبضف
 ّب ة کـف دًیبی هیکشٍ لیَى َّک ىاآًشَ

 کبؿف هیکشٍػکَح ساثشر َّک

 اسائِ سئَسی جشم فشدسیؾ )فشدسیچ( ٌّلِ

 سَكیف سشاًؼفَسهبػیَى )اٍلیي ثبس دس دٌَهَکَک( گشیفیض ٍ آٍسی

 اػز DNAًـبى دادًذ کِ ػبهل ٍساطشی دس دذیذُ سشاًؼفَسهبػیَى لَد آٍسی ٍ هک

Joshua ٍTatum کبؿف کًَظٍگبػیَى 
Cavalla-sfoza  ُسـشیغ دذیذHFr 

Zinder  ٍLederberg کبؿف سشاًغ داکؼیَى 

 PCRکبؿف  کشی هَلیغ

 سئَسی ػویز اًشخبثی -جبًجیاسائِ ًظشیِ صًجیشُ  -دذس ػلن ؿیوی دسهبًی دبٍل اسیؾ )اسلیخ(

 فؼز -اثذاع سًگ آهیضی اػیذ  –اسائِ سئَسی هبطیک ثبلز 

 اػشفبدُ اص ػبهل هذ دسهبًی اسػفٌبهیي دس دسهبى ػفلیغ

 کبؿف هکبًیؼن ایوٌی ّوَسال.  ّشلیٌگ)ثْشیٌگ(

 سَکؼیي هذ کضاص ٍ دیفششی ػبخز آًشی

 ػلَلْبیکبؿف هکبًیؼن فبگَػیشَص ٍ ایوٌی  ؿٌیکف یبهچیٌکَف

 کبؿف اٍلیي ٍاکؼیٌبػیَى هذ آثلِ ادٍاسد جٌش

 ّب اًشـبس اٍلیي کشبة دس صهیٌِ هیکشٍ اسگبًیؼن فشدسیک هَلش

 کبؿف: الکؼبًذس فلویٌگ

 ػیلیَم ًَسبسَم( ػیلیي )دس جشیبى کبسثبدٌی دٌی -

 لیضٍصین -

 کبؿف اػذَس ٍ فشآیٌذ اسَکالٍ ٍ دالػویذ فشًبًذ کْي
 ّب ثٌذی هیکشٍاسگبًیؼن ًجقِاسائِ اٍلیي 

 هؼشفی ػشٍدیبگٌَػشیک دس سـخیق ػفًَز ٍیذال

Kass ّبی ادساسی ّب دس ًوًَِ سکٌیک ؿوبسؽ سؼذاد ثبکششی ٍ ّوکبساى 

 جَصف لیؼشش

 کؾ )فٌل( ثشای اٍلیي ثبس دس اسبق ػول کبسثشد هَاد هیکشٍة -

 سؼشیف هشیت فٌلی -

 فشم ثِ خبًش کـف دس هؤػؼة لیؼشش Lّبی  ٍجِ سؼویِ ثبکششی -

Carl-woese ِثب اػشفبدُ اص ػکبًغ  اسائِ ًجق( 16ثٌذی فیلَطًیsrRNAهٌشح ًوَدى آسکی ثبکششی + ) ّب 

 (Abiogenesisاسائِ ًظشیِ خَدثخَدی ) اسیؼشَل

 سد ًظشیِ سَلیذهظل خَدثخَدی جَصف سدی

 دبػشَس

 قَییـ سد ًظشیِ سَلیذهظل خَد ثِ خَدی ثِ ٍاػٌِ لَلِ گشدى 

 (Biogensisل هَلذ )بهی ػ گزاس ًظشیِ ـ ثٌیبى

 ؿٌبػی هذسى )جذیذ( ـ دذس ػلن هیکشٍة

 ؿٌبػی ـ ثِ ّوشاُ چوجشلٌذ اٍلیي فیلششّبی هیکشٍة

 ی سئَسی جشم ـ سأییذ کٌٌذُ

 ّبی ّبسی، ػیبُ صخن ٍ ٍثبی هشغی ـ کبؿف ٍاکؼي
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 کخ

 سـخیلیـ دذس ػلن هیکشٍة ؿٌبػی 

 ـ اٍلیي ثبس اػشفبدُ اص اؿک چـن گبٍ ثشای کـز

 ـ اػشفبدُ اص طالسیي ثشای کـز اسگبًیؼوْب

 ـ کبؿف سًگ آهیضی آًیلیي

 اٍلیي ثبس طًَم ّوَفیلَع آًفَالًضا سا سَالی یبثی ًوَد ًٍشَس

 کبؿف ػَلفبًبهیذّب گبهدٍ

 کبؿف اػششدشَهبیؼیي يوکؼٍا

 LPSکبؿف  ثَسیي

 )دذشیذ ٍ گلیکبى( P.Gکبؿف  گبیؼي

 هؼشفی اگضٍسَکؼیي شػیي  ٍ سٍکغی

 
 ّبی هْن ببکتریبیی کطف بیوبری

 

 کبضف عبمل بیمبری
 صخن ػیبُ

 ػل

 ٍثب

 ثبػیلَع آًششاػیغ

 هبیکَثبکششیَم سَثشکلَصیغ

 ٍیجشیَکلشُ

 سثشر کخ

 اثشر یفسیػبلوًَال )حلجِ(سیفَئیذ

 شًیؼ ُسیب گٌَشًبیؼ )ػَصاک( گٌَسا

 کلجغ سیٌِ ثبکششیَم دیفششیَِک دیفششی

 کیشبصاسَ کلؼششیذیَم سشبًی کضاص

 اؿشیؾ شؿیبکلیؿا اػْبل

 اًکلشف شَکَک دٌَهًَیِداػشش هًَیَدٌ

 ٍیـلجَم ذیغیٌظیشًٌبیؼش یب ه ظیزٌهٌ

 کبسسٌش یغیذایٌششس ػبلوًَال هؼوَهیز غزائی

 ٍلؾ شفٌجٌغدکلؼششیذیَم  گبًگشى گبصی

 کیشبصاسَ/یشػیي یشػیٌیبدؼشیغ ًبػَى

 ٍاى اسهٌگن کلؼششیذیَم ثَسَلیٌَم ثَسَلیؼن

 ؿیگب شیِؿیگال دیؼبًش دیؼبًششی

 ؿَدیي ٍ َّفوي ٍمذًَوبدبلیدسش ػفلیغ

 ر ٍ طاًگَدثَس دشسَػیغ ثَسدسال ػیبُ ػشفِ

 شثشهبیاسَا ثَسلیب سکَساًشیغ ست ساجؼِ

 ّبًؼي هبیکَثبکششیَم لذشُ جزام

 فیفش ّوَفیلَع آًفَالًضا هٌٌظیز
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 اصَل کخ:
ثبیذ دس ّش هَسد اص ثیوبسی حوَس داؿشِ ٍ الگَی جذاػبصی هیکشٍاسگبًیؼن اص الگَی ثیوبسی سجؼیز ًوبیـذ ٍ   هیکشٍاسگبًیؼن هی -1

 هیکشٍ اسگبًیؼن دس هیضثبى ػبلن حوَس ًذاؿشِ ثبؿذ.

 ثبیذ اص هیضثبى جذا ؿذُ ٍ دس هحیي کـز ػٌشیشک سؿذ کٌذ. هیکشٍاسگبًیؼن هی -2

 هیکشٍاسگبًیؼن ثِ هیضثبى حؼبع ػبلن سلقیح ؿَد ثیوبسی هَسدًظش دٍثبسُ ظبّش ؿَد. ٌّگبهی کِ کـز خبلق -3

 ثبیذ دٍثبسُ هیکشٍاسگبًیؼن جذا ؿَد. اص هیضاًی کِ ثِ ًَس سجشثی آلَدُ ؿذُ اػز هی -4

 

 

 هؼیبسّبی ایوٌی

 

 

 
 

 هؼیبسّبی هَلکَلی

 
 
 

 اضکبالت اصَل کخ:
لذـشُ    ثبؿٌذ. هبًٌذ: هبیکَثـبکششیَم  صا دس هحیي کـز ػٌشیشک قبدس ثِ سؿذ ٍ سکظیش ًوی ّبی ثیوبسی ثؼوی اص هیکشٍاسگبًیؼن -1

 کلجؼیال گشاًَلَهـب سـیغ  )ػبهل ٍیذل( + اػذشیلیَم هیٌَع،  سشٍفشیوب ٍیذلیفلیغ( ٍ یام(، سشدًَوبدبلیذٍم )ػبهل ػز)ػبهل ج

 ، کالهیذیب ٍ ...(یکشضیبسدسٍى ػلَلی اججبسی )کَکؼیال، ّبی  ثبکششی

صا ّؼـشٌذ هبًٌـذ    صایـی ًذاسًـذ ٍ هٌحلـشار ثـشای اًؼـبى ثیوـبسی       ّبیی کِ ثشای حیَاًبر آصهبیــگبّی ثیوـبسی   هیکشٍاسگبًیؼن -2

 سشٍفشیوب ٍیذلی،  اکشیٌَهیؼز ٍ ًَکبسدیببگًََسُ، یشؼیغ، ًبیلٍاطیٌب آئشٍهًَبع، گبسدًال

ًوبیٌـذ.   سی ایجـبد هـی  فلَس ًجیؼی دس جبیگبُ خَد، دس حفظ ػالهز ًقؾ داؿشِ ٍلی اگش ثِ ًقـبى اػـششیل ٍاسد ؿـًَذ ثیوـب     -3

 فلَسًجیؼی دس افشاد ػبلن ٍجَد داسد.

ّبی هخلـَى   ّبی ًبؿی اص سَکؼیي )ثَسَلیؼن(، دس ثیوبسی ثبؿٌذ. هظل: ثیوبسی ّبیی کِ قبثل کـز اص ثذى ثیوبس ًوی اسگبًیؼن -4

 َّاصی( )ثی

 بٌذی: طبقِ
 بٌذی برجی )براسبس دیَارُ سلَلی( طبقِ

 هٌفی(ّبی گشم  کَسغ )ثبکششی گشاػیلی -1

 ّبی گشم هظجز( کَسغ )ثبکششی یهفش -2

 ّبی دسٍى دیَاسُ هبًٌذ هبیکَدالػوب( کَسغ )ثبکششی کَسغ یب سٌشی هَلی -3

 ّب( هبًٌذ آسکی ثبکششی داسای دذشیذ ٍ گلیکبى کبرةّبی  هٌذٍصی کَسغ )ثبکششی -4

 علیِ ارگبًیعن تَلید ؼَد. تی بادیآنـ در ظرم ثیوبر 5

 کعت ًوبید. مصونیتـ فرد علیِ ثیوبری 6

 ّبی ارگبًیعن ثعد از ثْجَدی ًعجت ثِ فرآٍردُ آلرژیـ ٍجَد 7

 ّبی آى از ارگبًیعن پبتَشى ایسٍلِ ؼَد. شى یب فرآٍردُـ 8

 ـ شى در ارگبًیعن غیر پبتَشى خبهَغ ثبؼد.9

 ـ هَتبظیَى هٌجر ثِ خبهَغ ؼدى شى پبتَشى ؼَد.01

 تَشى هٌجر ثِ ثیوبری ؼدُکلَى ًوَدى شى در ارگبًیعن غیرپب-00



 بَلتي گرٍُ آهَزضی دکتر خلیلی

 یک آزهَى ضوبرُسرفصل          ضبّیي بلَری      -سویِ ضبهلَ هؤلف:     ضٌبسی                    ببکتری درس:                

    

 

 

9 

 
 website:www.DKG.ir– 021-66568621ؼوبرُ توبض  –طجقِ اٍل  -هجتوع تجبری پبرض –جٌت ظیٌوب پبرض –ضلع جٌَة غرثی هیداى اًقالة -تْراى

 

 بٌذی هَجَدات زًذُ طبقِ
 

 ػلَل

 دشٍکبسیَر

 ّب یَثبکششی

 ّبی حقیقی( )ثبکششی

 گشم هظجز ّبی ثبکششی

 ّبی گشم هٌفی ثبکششی

 ّبی فبقذ دیَاسُ ثبکششی

ّبی  ّب)ثبکششی آسکئِ ثبکششی

 ثبػشبًی(

 ّبی هیکشٍثی  یَکبسیَر 

 ّب یب آغبصیبى( )دشٍسیؼز

 الگ )جلجک(

 کذک

 قبسچ

 ئی )سک یبخشِ(ٍدشٍسَص

 گیبّبى ٍ حیَاًبر ّب یَکبسیَر

 
 ّب: دشیَى

 ثِ دسگیشی ػیؼشن ػلجی هشکضی شجهٌثبؿٌذ، کَچکششیي رسار ػفًَی ٍ  ّبی فبقذ طًَم هیprّب یب prـ گلیکَ 1

 

 داسای دٍ ؿکل -2

 

 ؿَد.  ؿٌبػبیی هی قرمس کىگًؿَد کِ ثِ ٍاػٌِ  ّبی آهیلَئیذی هی هٌجش ثِ ایجبد دالک ـ كفحبر3

 

 

 ـ الگَی حؼبػیز ٍ هقبٍهز4

 
 
 

cPr P  فقي هبسدیچ :  حؼبع ثِ دشٍسئبص ٍ دسشجٌز. داسای آػذبسسبر ، 

scPr P  هبسدیچ : كفبر ٍ هقبٍم ثِ دشٍسئبص ٍ دسشجٌز. داسای آػذبسطسیي ، 

 ّب، اػشَى، هَاد یذداس، اسَکالٍ، گَاًیذیي سیَػَلفبر دسكذ ػفیذکٌٌذُ 90فٌل  حؼبع ثِ

 دشٍدیَالکشَى، دشسَّبی یًَیضاى، اهالح كفشاٍیفشهبلذئیذ، هقبٍم ثِ

 دشٍسئبص ٍ دسشجٌز،  80دهبی ثبالی
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 ّب ّب ٍ یَکبریَت هقبیسِ صفبت افتراقی عوذُ بیي پرٍکبریَت

َبی  بخص

 سلًلی
 یًکبریًت پريکبریًت َب يیصگی

 ّؼشِ

غـبی ّؼشِ ٍ ًَکئَدالػن جذاؿذُ اص ػیشَدالػن 

 (ءبي غـ)سَػ

(-) 

غـبی دٍالیِ ّبی داسای  ّب سٌْب دشٍکبسیَر زؼدالًکشَهی

 ثبؿذ اًشاف ّؼشِ هی

+ 

 ّبی ثبصی ّیؼشَى دشٍسئیي
(-) 

 ّب ؿجیِ ّیؼشَى ٍجَد داسد دس ثبکششی
+ 

 + - ًَکلئَصٍم

 + - ّؼشک

 ایٌششٍى
(-) 

 داسًذ( 4  ی ثبکششیئ)آسک
+ 

 فشم هبدُ طًشیکی
یؼغ  شَهبد)ثَسلیبثَسگذٍفشی ٍ اػشش (Circular)َیحلق

 (کشٍهَصٍم خٌیٍاجذ 
 خٌی

 سؼذاد کشٍهَصٍم
0 

 (کشٍهَصٍم2ٍاجذ شُ لکثشٍػال هلی سٌؼیغ ٍ ٍیجشیَ)
1> 

 ػیشَدالػن

 - هشفبٍر دالػویذ

 ٍ هیکشٍفیالهٌز)اػکلز ػلَلی( لهیکشٍسَثَ

(- ) 

ٍ ثشخی   Lالػوب، اؿکبلدّب، اػذیشٍ ًَ ثبکششی)ػیب

 ّب ٍاجذ آى( اػذیشٍکز

+ 

ّبی ػیشَدالػوی داسای غـب )هبًٌذ  اًذاهک

هیشَکٌذسی، لیضٍصٍم، گلظی سسیکَلَم اًذٍدالػویک، 

 ل ٍ غیشُ(ئٍاکَ

- + 

 K S80ٍ )دشبػین(  Mgی )هٌیضین(  دبیذاسی ثِ ٍاػٌِ S70 سیجَصٍم ػیشَدالػوی

 S70 - سیجَصٍم اسگبًلی

 ٍاکَئل گشاًَل ای دس ػیشَدالػن هَاد رخیشُ

 + - حشکز ٍ جشیبى ػیشَدالػوی

غـبء 

 ػیشَدالػوی

 لٍجَد اػششٍ
(- ) 

 (دالػوبّب ٍاجذ آىَغـبء هبیک)
+ 

 - + هضٍصٍم

 دیَاسُ ػلَلی

 ٍجَد دیَاسُ ػلَلی
+ 

 (اًذ دالػوبّب فبقذ دیَاسَُهبیک)

هخشلف دس هیبى 

 ّبِ ًگَ

 - + (Dاػیذّبی آهیٌِ غیشًجیؼی )ًَع 

 اػشیل هَساهیک اػیذ -اى
+ 

 )ثِ جض کالهیذیب(
- 

 - + (DAP) ویلیک اػیذدبیدی آهیٌَ 
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َبی  بخص

 سلًلی
 یًکبریًت پريکبریًت َب يیصگی

 کَئیک اػیذ سئی
+ 

)دس 

Gr )ّب 
- 

 هوبئن

ّب دس هقٌغ  هیکشٍسَثَل 9+2ٍیظگی قشاسگیشی 

 لفالط
- + 

 m02/0-01/0 m2/0 )دس كَسر ٍجَد( لقٌش فالط

ّبی  ػبیش فؼبلیز

 ثیَلَطیک

 ایجبد دبی کبرة، اًذٍػیشَص 

 ٍ اگضٍػیشَصص ػیشََفبگ
 هشفبٍر -

 + - هیشَص ٍ سـکیل دٍک سقؼین

 هشفبٍر - هیَص

 + - سـکیل صیگَر ٍ گبهشَطًض

 ًَیيهشی یًَیيش. فشهیل ه N ذشیذیداٍلیي اػیذآهیٌِ دس صًجیشُ دلی 

 <m3-5/0 m5 قٌشُ ػلَل 

شَهبیؼیي یب ػبیش دػیلیي ٍ اػشش حؼبػیز ثِ دٌی

 ّب کبسیَرٍّبی اخشلبكی ثشای دش ثیَسیک آًشی

+ 

 (هشفبٍر دس هیبى هیکشٍاسگبًیؼن)
- 

 
 

 ّب ّب( ٍ یَکبریَت ّبی حقیقی، آرکئی ببکتری ّب )ببکتری ببکتری 2هقبیسِ خصبیص 
 

 یًکبریًت َب آرکئی ببکتری َب یًببکتری خصبیص

 - + + (Circular) حلقَی DNAفشم 

 + + - ایٌششٍى

 - - + ٍجَد اػیذ هَساهیک

tRNA حبٍی ایٌششٍى - + + 

 + + - هشیًَیي ثِ ػٌَاى آغبصگش ػٌشض دشٍسئیي

 - - + (F.metفشهیل هیشًَیي ثِ ػٌَاى آغبصگش ػٌشض دشٍسئیي )

 - - + هْبس ػٌشض دشٍسئیي سَػي کلشاهفٌیکل ٍ کبًبهبیؼیي

ّبی غیش هؼوَل هشبثَلیک ًظیش سَلیذ هشبى ٍ ًیبص ثِ  ٍاکٌؾ

 غلظز ثبدی ًوک، فـبس اػوضی ٍ دهب ثشای سؿذ
- + - 

 + + - ییفششسَػي سَکؼیي د دشٍسئیي ػبصیهْبس ػٌشض 

 + - - هیَص ٍ هیشَص
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 اًَاع هیکرٍسکپ ٍ کبربردّبی آى

 

 آمیسی روگ مىبع وًر میکريسکپ

مطبلعٍ 

سلًلی 

 زوذٌ

مرگ سلًل ببکتری 

 در پريسٍ مطبلعٍ
 کبربرد

 –ّب  ثشای ثشسػی ؿکل، اًذاصُ ٍ حشکز ثبکششی -+/ + -+/ ًَس ػفیذ ًَسی
 2/0قذسر سفکیک  1500-1000ثضسگٌوبیی 

ّب ٍ هٌبلؼِ  ّب ٍ هـبّذُ قبسچ ثشای هٌبلؼِ کلٌی ثبکششی - + - ًَس ػفیذ هؼکَع
 کـز ػلَل

 - + - ًَس ػفیذ فبصکٌششاػز

 ّب هٌبلؼِ جضئیبر دسٍى ػلَلی ثبکششی -
هٌبلؼِ سغییشار ػبخشبسی هظل فبگَػیشَص ٍ  -

 هبکشٍدیٌَصٍم ٍ حشکز
اػـبع کــبس ایــي هیکشٍػـکَح خــشٍع ًــَس اص فبصّــبی    -

 (in phase out of phaseثبؿذ ) هخشلف هی

 (خبًَادُ اػذیشٍکشبلًبصک )ّبی  ی ثبکششی هٌبلؼِ - - + - ًَس ػفیذ داسک فیلذ
 هٌبلؼِ حشکز ثبکششی )ٍیجشیَکلشا( -

 سذاخلی افششاقی
 (DlC))ایٌششفشاًغ( 

 - + - ًَس ػفیذ

آهیضی ًـذُ هظـل )اػـذَس،    ثشای هـبّذُ ػلَلْبی سًگ -
 ٍاکَئل، گشاًَل(

 سلَیش ػِ ثؼذی -
 ثشای هٌبلؼِ فشآیٌذّبی دَیبی دسٍى ػلَلی-

 + - + UV فلَسػبًغ

آهیـضی   هــبّذُ ثبػـیل کـخ ثـب اػـشفبدُ اص سًـگ      ثشای -
 سداهیي -اٍساهیي

 فلَسػٌز Abثشای ؿٌبػبئی دس سؼشْبی ایوًََلَطیک  -
 (FITCثب اػشفبدُ اص فلَسػیي ایضٍسیَػیبًبر ) -

 + - + الکششٍى الکششًٍی

- SEM ًِگبسُ(: هٌبلؼِ ػبخشبس ػٌحی ٍ اسائِ سلبٍیش ػ(

 ثؼذی

- TEM ُاًـذاصُ ٍ اجـضای ػـلَلی ٍ    )گزاسُ(: ثشای هـبّذ

 هٌبلؼِ اجضای دسٍى ػلَلی ثب قذسر سفکیک ثبالسش

 - + + لیضس (Confocalلیضسی )
 ـ اسائِ سلَیش ػِ ثؼذی

 ـ هٌبلؼِ دس آسایؾ طًَم

 
 ًگبرُ پرٍة دار

(Scaning prob) هیکشٍػکَدی ثب قذسر سفکیک ثؼیبس ثبال داسای دٍ ًَع :Atomic force , Tunneling ثبؿذ.  هی 

 ّبی اؿشؿیبکلی سا ثشسػی ًوَد.Prسَاى ٍاکٌؾ ثیي  هی Atomic forceهظال ثب هیکشٍػکَح 

ِ  دـغ  ثبؿـذ  هـی  (10 )ثضسگٌوبیی چـوی ٍ (100 )ثضسگٌوبیی ؿئی ػذػی 2 ٍاجذ ًَسی هیکشٍػکَح وکتٍ:  ثشاثـش  1000 سا ًوًَـ

 کٌذ. هی ثضسگشش
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 ّبی تبکسًََهی )جذیذ( ردیف
 

 
 

 ّب ای اص ثبکششی َؽ هشجغ دػشِػ :Biovarسؼشیف 

 ّبی ثبکششی : اًالػبر هَجَد دس هبکشٍهَلکَلSemanticسؼشیف ٍاطُ 

 : دٍدهبى هـششک یب سجذیذ کـز اص یک ثبکششی خبفStrainسؼشیف ٍاطُ 

 (Kingdom)(Domainدٍهیي )

 (phylumؿبخِ )

 (Classسدُ )

 (Orderساػشِ )

 (Familyخبًَادُ )
 (Genusجٌغ )

 (Speciesگًَِ )

 دشٍسئَثبکششی

 گبهبدشٍسئَثبکششی

 اًششٍثبکششیبل

 اًششٍثبکششیبػِ

 اؿشیـیب
 کلی

 سجضیِ ٍ سحلیل اػیذّبی چشة دیَاسُ ػلَل
 سجضیِ ٍ سحلیل چشثی کل ػلَل

 ّبی کل ػلَل سجضیِ ٍ سحلیل دشٍسئیي
 (MLEEالکششٍفَسص آًضین چٌذ کبًَلی )

 یَثبکششی

ّبی  سٍؽ

 ثٌذی  ًجقِ

 فٌَسیذیک

 دزیشی(+ هبکشٍػکَدی )ّوَلیض ٍ دیگوبى( )سًگهشفَلَطی هیکشٍػکَدی
 فبط سبیذیٌگ -ثیَسبییٌگ

 ػشٍسبیذٌیگ
 ٍ ثبکششیَػیي سبیخ API ، الگَی آًشی ثیَگشام

  

 طًَسیذیک

 

 G+Cدسكذ 
 DNAّیجشیذاػیَى 

 آًبلیض سَالی اػیذّبی ًَکلئیک
 سجضیِ ٍ سحلیل دالػویذ

 سیجَصٍهی( RNAّبی  هشفیؼن هَجَد دس طى سیجَسبیذیٌگ )ؿٌبػبیی دلی
 (RFLPکشٍهَصٍهی ) DNAقٌؼبر 

 آًبلیشیک

 ػذدی
خلَكیبر + دس ًظش گشفشِ ؿَد:  فقي :هشیت سـبثِ جبکبسد

a
sj

a b c


 
  

 ؿَد. دس ًظش گشفشِ هی –. ّن خلَكیبر + ٍّن هشیت ػبدُ سٌجیقی
a d

ssm
a b c d




  
   

 %(82-88تتبًی ) ،کلعتریدیَم پرفرشًط کوتریي

 

 

 %(75هبیکَثبکتریَم تَثرکلَزیط ) ثیؽتریي 

 

 

 فیلَطًشیک:

 
فیلَطًی: 

ثشاػبع 

خلَكیب

ر 

سکبهلی 

هظل 

آًبلیض 

Pr ،ّب

هبکشٍهَ

 ّب لکَل

 

 ّب ّب، هبکشٍهَلکَلPrثشاػبع خلَكیبر سکبهلی هظل آًبلیض 

 ّب اسجحیز داسد(. )ثش ػبیش سٍؽ 16S RNAى ثشسػی سَالی ط
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 آهیسی اجسای ببکتری ّبی رًگ رٍش

 
 ريش اجسای ببکتری

 فَلگي، سٍثیٌَ،سَالصى DNA ّؼشِ کشٍهَصٍم

 ٍیکشَسیب ثلَ غـب ػیشَدالػوی

 )آًذٍفالطل(، فًَشبًب سشی ثًَذٍ Hugb(، سٍؽ اكالح ؿذُ Ryu(، گشی، سیَ)Liffsonلیفؼَى ) فالطل

 آهیضی ًذاسد )هـبّذُ ثب هیکشٍػکَح الکششًٍی( سًگ دیلی

 کذؼَل
آهیضی هٌفی ثِ  ، سًگLaw son(، هک ًیل، muir، سٍؽ آًشًَی، هَیش )Hiss(، سٍؽ welchٍلؾ )

 )جَّشدلیکبى، هشکت چیي( Barriسٍؽ 

 Abbottسٍؽ هَلش، سیشض )هبالؿیز گیشیي(، دٍسًش، ؿفش ٍ فَلشَى دٍسًش،  اػذَس

 سَلَئیذى ثلَ سٍؽ آلجشر، ًبیؼش، ثلَدٍهشیلي )سٍؽ لَفلش( هبسیکٍّبی هشبکش داًِ

ی ؼّبی دلی ّیذسٍک داًِ

 ثَسیشار

 (Burdonػَداى ػیبُ )سٍؽ 

 ای( آهیضی ثب یذ )ایجبد سًگ قَُْ سًگ ّبی گلَػیذی داًِ

 

 ای: ّبی رخیرُ تعریف داًِ
اػیذی ٍ دس فبص ػکَى سَلیذ ؿذُ ٍ دس  pHهَاد غزایی ٍ  شی ًبصک غیشٍاحذ کِ دس ؿشایي فق دیَاسُ ای ثِ ؿکل ًبهحلَل داسای ػبخشبسّبی رخیشُ

 ؿَد.  هلشف هی Logفبص 

 
 ّب ای در ببکتری ّبی رخیرُ اًَاع داًِ

 

 ای َبی رخیرٌ داوٍ
ضرایط 

 ایجبد
 مثبل اسیذفبست ای مبدٌ رخیرٌ

هشبکشٍهبسیک یب لَسیي 

 یب آلجشر
یب  Nکبّؾ 
C 

 + فؼفبر غیشآلی

 : کَسیٌِ ثبکششیَماسگبًیؼن ؿبخق

، یشکلَصیغ،اؿشؿـیبکال ث، هبیکَثبکششیَم سَدیفششیِ

 دؼشیغشػیٌیبیٍثبکششآئشٍطًض، شاًش

PHB )کبّؾ  )چشثیN  یب
P 

C + 
 لیَمیاػذش اصسَثبکشش، ،ػَدٍهًَبع، ثبػیلَع

 ؿَد ّب ثِ ٍفَس یبفز هی دس ثبػیلَع

یب  Nکبّؾ  یذگلَػی
P 

C - ِّب اًششٍثبکششیبػ 

 
 هسٍزٍم )فرٍرفتگی غطبی سلَلی بِ درٍى سیتَپالسن(:

 ای: دیَارُ(1
 سَلیذ دیَاسُ دس سقؼین ػلَلی -1

 دس ٌّگبم ّوبًٌذػبصی DNAؿذى دٍ  ًقؾ دس جذا -2
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 ال(ترکٌبری )جبًبی یب ل(2
 ّب   ، اگضٍآًضینّب  سشؿح اگضٍدشٍسئیي -1

 (الکششٍىًقؾ هؼبدل هیشَکٌذسی )جبیگبُ صًجیشُ اًشقبل  -2

 
 غطبی سیتَپالسوی:

 ّب ٍ کشثَّیذسار Prی هشقبسى اص جٌغ فؼفَلیذیذ،  غـبی دٍ الیِ

 ّب ّب: فقذاى اػششٍل، کَلیي، اػفٌگَلیذیذّب دس دشٍکبسیَر ـ سفبٍر ثب غـبی ػلَلی یَکبسیَر

 ـ فؼفَلیذیذ غبلت: فؼفبسیذیل اسبًَل آهیي

 ّب ٍ ٍجَد صًجیشُ اًشقبل الکششٍى )سٌفؼی( ّب: هضٍصٍم یَرّب اص یَکبس ـ ػلز اّویز ثیـشش غـبی دشٍکبسیَر

 

 ّب Prػبصی  ـ خبلق

 

 ػبصّبی دیَاسُ ٍ هوبئن اص ػیشَدالػن ثِ خبسع کشثٌِ( ثشای اًشقبل دیؾ 55ل قشاسگیشی ثبکشَدشًل )اػیذ چشة هحـ 

 ّب: سَلیذ اًشطی، ًفَر دزیشی اًشخبثی دشٍکبسیَرـ دٍ ػولکشد ثؼیبس هْن غـبی 

  دترجٌت ظراظری: ـ0

 ـ هحیطی: ًوک 8


