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فصل ششن
کروهوزوم ها و هیتوز
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هقدهه
 تَلیذهثل فطآیٌسی اؾت کِ زض عی آى خبًساض ،افطاز ًسل بعذ ذَز ضا ثَخَز هی آٍضز.
 ثطای یبفتي پبؾد پطؾش ّبی ذَز زض هَضز تَلیسهثل ثبیس ثِ ؾطاؽ ؾلَل ثطٍین ،چطا کِ ّط خبًساض یب ذَز یک ؾلَل
اؾت (تک ؾلَلی) یب ظهبًی یک ؾلَل ثَزُ اؾت.
 تقؿین ؾلَل زض ؾطاؾط عَل ظًسگی یک خبًساض ضخ هی زّس ٍ ،ثبػث رشذ ٍ ًوَ بذى ،تزهین بخش ّبی آسیب
دیذُ ٍ ،تَلیذ هثل خبًساض هی شَز.
 تقؿین ؾلَلی اًَاع هرتلفی زاضز کِ ػجبضتٌس اظ:


تقسین دٍتبیی (ببکتزی ّب)



تقسین هیتَس (رشذ ٍ ًوَ ٍ تزهین ٍ تَلیذهثل غیز جٌسی)



تقسین هیَس (ایجبد گبهت بِ هٌظَر تَلیذهثل جٌسی)

 زض ّوِ اًَاع تقؿین ّب ،ؾلَل زض حبل تقؿین ضا سلَل هبدر ٍ ؾلَل ّبی حبصل اظ تقؿین ضا سلَل ّبی دختز هی
ًبهٌس .ؾلَل ّبی زذتط ثِ ؾلَل هبزض شجبّت فطاٍاًی زاضًس.
ٌّ گبم تقؿین ،هبدُ صًتیک اظ ؾلَل هبزض ثِ ؾلَل ّبی زذتط هٌتقل ٍ ذصَصیبت ؾلَل هبزض ضا ثِ ؾلَل ّبی زذتط
هٌتقل هی کٌس.

تولیدهثل باکتری ها
 سبدُ تزیي ًَع تقسین (تقسین دٍ تبیی) در ببکتزی ّب دیذُ هی شَد.
 DNA ثبکتطی ّب هَلکَلی بستِ یب حلقَی هی ثبشس کِ ثِ غشبی پالسوبیی هتصل است.
 تقؿین زٍ تبیی ًَػی تَلیذ هثل غیزجٌسی اؾت کِ ثِ تَلیذ سادُ ّبی یکسبى هٌدط هی شَز.
 تَلیذهثل غیزجٌسی تَلیسهثلی اؾت کِ زض آى فقظ یک ٍالذ شزکت دارد ٍ ،سادُ ّب کبهالً شبیِ ٍالذ خَد
ّستٌذ.
 تقؿین زٍتبیی ثِ زًجبل ّوبًٌذ سبسی  DNAصَضت گطفتِ ٍ عی آى ثب اضبفِ شسى غشبی ؾلَلی خسیس ثِ ًقغِ ای اظ
غشب کِ ثیي زٍ هَلکَل  DNAقطاض زاضز پیش هی ضٍز .غشبء اظ ٍؾظ ثِ زضٍى ؾلَل فطٍ ضفتِ تب ؾطاًدبم ؾلَل ضا ثِ زٍ
ًین تقؿین هی کٌسّ .وعهبى ثب فطٍ ضفتگی غشب ،زیَاضُ ؾلَل ًیع زض هحل خسایی ایي زٍ ؾلَل خسیس تشکیل هی شَز.
 زض تقؿین زٍ تبیی ّط یک اظ زٍ ؾلَل خسیس زاضای یکی اظ زٍ ًؿرِ  DNAثَزُ ٍ کبهالً یکؿبى ّؿتٌس.
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 تکثیط ؾلَل ثب تکثیط صفحبت کتبة هتفبٍت اؾت ،ظیطا زض تکثیط یک صفحِ کتبة ًؿرِ اصلی تغییطی ًوی کٌسٍ ،لی زض
تقؿین ؾلَل هبزض زٍ ؾلَل زذتط ثَخَز هی آیس ٍ ؾلَل هبزض زیگط ثصَضت قجلی ٍخَز ًساضز.

تولیدهثل در سلول های یوکاریوتی
 ؾلَل ّبی یَکبضیَتی ،ثط ذالف ؾلَل ّبی پطٍکبضیَتیّ ،ؿتِ ای ؾبظهبى یبفتِ زاضًس ٍ هبزُ غًتیک آًْب تَؾظ پَشش
ّؿتِ اظ ؾیتَپالؾن خسا هی شَز.
 ثرش هْوی اظ  DNAؾلَل ّبی یَکبضیَتی زضٍى ّؿتِ ٍ زض اخعائی ثِ ًبم کزٍهَسٍم خبی زاضز.
 اعالػبت ظیبز  DNAزض ٍاحسّبیی ثِ ًبم صى شذیطُ هی شَزّ .ط غى قؿوتی اظ  DNAاؾت کِ ثطای سبختي پزٍتئیي ٍ
یب  RNAهَضز اؾتفبزُ قطاض هی گیطز .یک هَلکَل ّ DNAعاضاى غى زاضز کِ ّوبًٌس ٍاگي ّبی قغبض ثِ زًجبل ّن قطاض
گطفتِ اًس .غًْب ًقش هْوی زض رشذ ٍ ًوَ بذى ٍ تٌظین کبرکزد بذى ثط ػْسُ زاضًس.
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 زضٍى ّؿتِ ؾلَل ّبی یَکبضیَتی هؼوَالً چٌذیي کزٍهَسٍم قطاض زاضز کِ ّط کطٍهَظٍم حبٍی  ٍ DNAپزٍتئیي
(ّیستَى) اؾت.
ٍ قتی ؾلَل زض حبل تقؿین ًیؿت ،کطٍهَظٍم ّب ثِ صَضت ضشتِ ّبیی ثلٌس ٍ ثبضیک ٍ زض ّن تٌیسُ ثِ ًبم کزٍهبتیي قطاض
زاضًسٍ .قتی ؾلَل ثطای تقؿین آهبزُ هی شَزّ ،ط یک اظ ضشتِ ّبی ًبهشرص کطٍهبتیيّ ،وبًٌذ سبسی هی کٌٌس ٍ
ؾطاًدبم کزٍهَسٍم ّبی هضبعف شذُ ضا ثَخَز هی آٍضًس.
ّ ز رشتِ کزٍهبتیي در اصل یک کزٍهَسٍم است.
 در ٌّگبم تقسینّ ،ط ضشتِ ثلٌس ٍ ثبضیک کطٍهبتیي ،کَتبُ ٍ قغَض ٍ فشطزُ هی شَز کِ زض ایي حبلت ثِ آى کزٍهبتیذ
گفتِ هی شَز.
 در کزٍهَسٍم هضبعف شذُ ،زٍ کطٍهبتیس زض ًبحیِ ای ثِ ًبم سبًتزٍهز ثِ ّن هتصل هی شًَس .زٍ کطٍهبتیس هتصل ثِ
ّن زض کطٍهَظٍم هضبػف شسُ ،کزٍهبتیذ ّبی خَاّزی ًبهیسُ هی شًَس کِ کبهالً ّوبًٌس یکسیگط ّؿتٌس.
 فشزدُ شذى  DNAبِ کوک پزٍتئیي ّبیی بِ ًبم ّیستَى صَرت هی گیزد.
 هَلکَل  DNAزض هحل ّبیی ،حسٍز زٍ زٍض ثِ زٍض هدوَػِ ّشت تبیی هَلکَل ّبی ّیؿتَى هی پیچس ٍ ؾبذتبضی ثٌبم
ًَکلئَسٍم ثَخَز هی آٍضز .ؾبذتبض ًَکلئَظٍم شجیِ گطزى ثٌس هطٍ اضیس ثَزُ کِ هْطُ ّب هؼبزل تَکلئَظٍم ٍ ًد ثیي هْطُ
ّب هؼبزل  DNAهی ثبشس.
 تعذاد ٍ سبختبر کزٍهَسٍم ّب بز رشذ ٍ ًوَ تبثیز هی گذارد.
 زض ؾلَل ،کطٍهَظٍم ّب زٍ ثِ زٍ اظ ًظط شکل ،اًساظُ ٍ هحتَا ثِ ّن شجیِ ّؿتٌس کِ ثِ آًْب کزٍهَسٍم ّبی ّوتب یب
خفت گفتِ هی شَز .اظ زٍ کطٍهَظٍم ّوتب زض ّط ؾلَل یکی اظ پسض ٍ زیگطی اظ هبزض ثِ فطظًس ضؾیسُ اؾت.
 64 کزٍهَسٍم ؾلَل ّبی پیکطی اًؿبى اظ دٍ هجوَعِ  32کزٍهَسٍهی تشکیل شسُ اؾت کِ یک هدوَػِ اظ پسض ٍ
هدوَػِ زیگط اظ هبزض ثِ فطظًس ضؾیسُ اؾت.
ٍ قتی یک ؾلَل هثل ؾلَل پیکطی اًؿبى ،دٍ هجوَعِ کزٍهَسٍم زاضز ،هی گَیٌس آى ؾلَل دیپلَئیذ اؾت.
ٍ قتی یک ؾلَل هثل ؾلَل خٌؿی (گبهت) اًؿبى ،فقظ یک هجوَعِ کزٍهَسٍم زاضز ،هی گَیٌس آى ؾلَل ّبپلَئیذ
اؾت.
 ثطای ًشبى زازى یک هدوَػِ کطٍهَظٍم اظ ًوبز  nاؾتفبزُ هی شَز ٍ ثِ آى عذد ّبپلَئیذ گفتِ هی شَز.
 ثطای ًشبى زازى زٍ هدوَػِ کطٍهَظٍم اظ ًوبز  3nاؾتفبزُ هی شَز ٍ ،ثِ آى عذد دیپلَئیذ گفتِ هی شَز.
 ػسز زیپلَئیس زض ؾلَل ّبی پیکطی اًؿبى ثصَضت ً 2n ; 46شبى زازُ هی شَز.
 ازغبم زٍ گبهت ّبپلَئیس ( )nلقبح ًبم زاضز کِ زض عی آى ؾلَل ترن (ظیگَت) کِ زیپلَئیس ( )2nاؾت پسیس هی آیس.
 ظیگَت اٍلیي ؾلَل خبًساضی اؾت کِ ثِ تبظگی تشکیل شسُ اؾت .ظیگَت ثب تقؿین ّبی پی زض پی ،ؾلَل ّبی ثسى یک
خبًساض پطؾلَلی ضا پسیس هی آٍضز کِ اًَاع هرتلفی زاضًس ٍ اظ ًظط شکل ٍ ٍظیفِ ثب ّن هتفبٍت اًس.
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کروهوزوم ها و تعیین جنسیت
 تؼساز کطٍهَظٍم ّبی ّط خبًساض هشرص اؾت .کطٍهَظٍم ّبی ؾلَل ّبی خبًساضاًی کِ اظ یک گًَِ ّؿتٌس عوَهبً
یکؿبى اؾت.
 هگؽ ؾطکِ زض ّط ؾلَل  8کطٍهَظٍم زاضز ،ثؼضی ؾطذؽ ّب ثیش اظ  555کطٍهَظٍم ٍ قبضذ پٌی ؾیلیَم یک خفت (زٍ
ػسز) کطٍهَظٍم زاضز.
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 تؼساز کطٍهَظٍم ّبی ثؼضی گًَِ ّب ثب یکسیگط یکؿبى اؾت ،هثل ؾیت ظهیٌی ،آلَ ٍ شبهپبًعُ کِ ّط ؾِ  64کزٍهَسٍم
زض ؾلَل پیکطی ذَز زاضًس .هؿبٍی ثَزى تؼساز کطٍهَظٍم ّبی چٌس گًَِ زلیل ثط شجبّت ًیؿت ،چطا کِ هحتَای
کزٍهَسٍم ّب اّویت دارد.
 شکل ،اًذاسُ ٍ سبختبر کزٍهَسٍم ّب ،حتی در گًَِ ّبیی کِ عذد کزٍهَسٍهی آًْب یکسبى است بب ّن تفبٍت
دارد.
 اظ  23خفت کطٍهَظٍم ؾلَل ّبی پیکطی اًؿبى 22 ،خفت اتَسٍم (غیز جٌسی) ٍ یک خفت جٌسی ّؿتٌس.
 کطٍهَظٍم ّبی غیط خٌؿی زض تؼییي خٌؿیت هؿتقیوبً ًقش ًساضًسٍ ،لی کطٍهَظٍم ّبی خٌؿی ،غى ّبی هؿئَل تؼییي
خٌؿیت ضا زض ثط زاضًس.
 زض اًؿبى ٍ ثؿیبضی اظ خبًساضاى ،زٍ کطٍهَظٍم خٌؿی هؿئَل تؼییي خٌؿیت ضا  Y ٍ Xهی ًبهٌس.
 زض اًؿبى غى ّبیی کِ ؾجت هی شًَس تروک لقبح یبفتِ ثِ ًَظاز پؿط ًوَ یبثس زض کطٍهَظٍم  Yقطاض زاضًسّ .ط فطزی کِ
کطٍهَظٍم  Yزاشتِ ثبشس ،پؿط ٍ اگط ًساشتِ ثبشس زذتط اؾت.
 در هزدّب کزٍهَسٍم ّبی جٌسی  ٍ XYدر سى ّب  XXهی ببشذ.
 زض ثؼضی حشطات هثل هلد ّب ،کطٍهَظٍم ٍ Yخَز ًساضز ٍ ،کطٍهَظٍم ّبی خٌؿی زض هبزُ ّب  ٍ XXزض ًطّب  XOهی ثبشس؛
حطف ً Oشبى زٌّسُ ًجَزى کطٍهَظٍم هی ثبشس.
 زض پطًسُ ّب ٍ پطٍاًِ ّبً ،طّب زٍ کطٍهَظٍم  ٍ Xهبزُ ّب فقظ یک کطٍهَظٍم  Xزاضًس .زض ایي خبًساضاى کطٍهَظٍم ّبی ٍ X
 Yضا ثِ تطتیت ثصَضت ً W ٍ Zشبى هی زٌّس؛ کِ ًط ّب زاضای کطٍهَظٍم ّبی خٌؿی  ٍ ZZهبزُ ّب زاضای کطٍهَظٍم ّبی
خٌؿی ّ ZWؿتٌس.
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تغییر در ساختار کروهوزوم ها
 تغییز در سبختبر کزٍهَسٍم ّب را جْش هی ًبهٌذ.
 شکؿتِ شسى کطٍهَظٍم ّب هٌدط ثِ ایدبز چْبر ًَع جْش هی شَز؛
 -1حذف :قغؼِ ای اظ کطٍهَظٍم زض اثط شکؿتِ شسى کبهالً اظ آى خسا شسُ ٍ حصف هی شَز.
 -2هضبعف شذى :قغؼِ ای اظ کطٍهَظٍم زض اثط شکؿتِ شسى ،اظ آى خسا ٍ ثِ کطٍهَظٍم ّوتبی آى اضبفِ هی شَز.
ٍ -3اصگًَی :قغؼِ ای اظ کطٍهَظٍم زض اثط شکؿتِ شسى خسا ٍ زض خْت هؼکَؼ ثِ خبی اٍل ذَز هتصل هی شَز.
 -4جببجبیی :قغؼِ ای اظ کطٍهَظٍم زض اثط شکؿتِ شسى ،خسا ٍ ثِ کطٍهَظٍم غیط ّوتبی ذَز هتصل هی شَز.
 در بسیبری اس هَارد جْش ّبی حذفی ببعث هزگ سلَل تخن هی شَد.
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چرخه سلول
 تقؿین ؾلَل ّبی یَکبریَتی ًؿجت ثِ ؾلَل ّبی پطٍکبضیَتی پیچیسُ تط اؾت ،چطا کِ زض ایي تقؿین ّن ؾیتَپالؾن ٍ
ّن ّؿتِ ّط زٍ تقؿین هی شًَس ّ .وچٌیي قجل اظ تقؿین الظم اؾت اًساهک ّبی هرتلف ثِ زضؾتی زض فضبی ؾلَل ثبظ
آضایی شًَس تب ثتَاًٌس ثِ گًَِ ای هٌبؾت ثیي ؾلَل ّبی زذتط تَظیغ شًَس.
 هطاحل ظًسگی یک ؾلَل یَکبضیَتی ثِ صَضت یک چطذِ ًشبى زازُ هی شَز کِ ثِ آى چزخِ سلَل گفتِ هی شَز.
 چطذِ ؾلَل اظ پبیبى یک تقؿین شطٍع هی شَز ٍ تب پبیبى تقؿین ثؼسی ازاهِ هی یبثس.
 چزخِ سلَل خَد شبهل  5هزحلِ است؛
 -1هزحلِ G1

 -6هیتَس

 -3هزحلِ S

 -5سیتَکیٌش

 -2هزحلِ G2
 حسٍز  %95اظ ظًسگی یک ؾلَل زض ؾِ هطحلِ اٍل هی گصضز کِ ثِ آى ایٌتزفبس گفتِ هی شَز.
 در هزحلِ  G1سلَل بِ سزعت رشذ کزدُ ٍ بشرگ هی شَد.
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 در هزحلِ سٌتش (ّ DNA ،)Sوبًٌذ سبسی هی کٌذ ٍ ّط کطٍهَظٍم اظ زٍ کطٍهبتیس یکؿبى کِ زض هحل ؾبًتطٍهط ثِ
ّن هتصل ّؿتٌس تشکیل شسُ اؾت؛ ٍلی کطٍهبتیس ٌَّظ فشطزُ ٍ ضرین ًشسُ اؾت.
 در هزحلِ  G2توْیذات السم بزای تقسین ّستِ فزاّن هی شَد ٍ ّوبًٌس ؾبظی هیتَکٌسضی ٍ ؾبیط اًساهک ّب
صَضت هی گیطز.
 هیتَس فطآیٌسی اؾت کِ عی آى ّؿتِ ؾلَل ثسٍى کبّش تؼساز کطٍهَظٍم ّب ثِ زٍ ّؿتِ تقؿین هی شَز .ثؼس اظ هیتَظ
ّؿتِ ّبی خسیس ّوبى تؼساز کطٍهَظٍم ؾلَل هبزض ضا زاضًسٍ ،لی زض ایي ظهبى کطٍهَظٍم ّبی تک کطٍهبتیسی ّؿتٌس.
 سیتَکیٌش فزآیٌذی است کِ عی آى سیتَپالسن سلَل تقسین هی شَد.
 گبّی ّؿتِ ؾلَل چٌس ثبض تقؿین هی شَزٍ ،لی ؾیتَکیٌع اًدبم ًوی شَز ،زض ایي حبلت سلَل چٌذ ّستِ ای ثَخَز
هی آیسً .وًَِ ؾلَل ّبی چٌس ّؿتِ ای ،سلَل ّبی هبّیچِ ای هخغظ هی ثبشٌس.
 هیتَس ٍ سیتَکیٌش بِ هٌظَر رشذ ،تزهین ٍ ،تَلیذ هثل غیز جٌسی اًجبم هی شًَذ.

تنظین چرخه سلول
ً قبط ٍارسی ،ظهبى ّبی حؿبؾی زض چطذِ ؾلَلی ّؿتٌس کِ زض ایي ظهبًْب ػجَض ؾلَل اظ یک هطحلِ ثِ هطحلِ زیگط
کٌتطل هی شَز.
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 زض ًقبط ٍاضؾی تب ٌّگ بهی کِ هطحلِ قجل تکویل ًشسُ ثبشس ،اظ ٍضٍز ؾلَل ثِ هطحلِ ثؼس خلَگیطی هی شَزً .قبط
ٍاضؾی در سِ ًقغِ چزخِ سلَلی قطاض زاضًس؛
 -1پبیبى G1
 -3پبیبى G2
 -2پبیبى هیتَس
 ؾطعبى ،تقؿین ٍ ضشس غیطػبزی ؾلَل ّب اؾت .زلیل اصلی ؾطعبى ّب ،تغییط ًبگْبًی غًی زض ؾلَل (خْش) هی ثبشس.
 جْش ّبی سزعبى سا زٍ زؾتِ اًس:
 -1زؾتِ ای کِ ؾجت تَلیس ثیش اظ حس هَلکَل ّبی هحطک ضشس ٍ تقؿین ؾلَلْب هی شًَس.
 -2خْش ّبیی کِ پطٍتئیي ّبی هؿئَل کٌس ٍ یب هتَقف کطزى چطذِ ؾلَل ضا غیط فؼبل هی کٌٌس.
 ثؿیبضی اظ خْش ّبی ؾطعبى ظا ًتیدِ تبثیط ػَاهل هحیغی ّؿتٌس ،ثٌبثطایي شیَُ ظًسگی زض اثتال ثِ ؾطعبى اثط زاضز.
هصطف هَاز هرسض ٍ زذبًیبت ،اشؼِ ّب ٍ پطتَ ّب ،هصطف غصاّب ٍ َّای آلَزُ ثِ تطکیجبت شیویبیی ،احتوبل ؾطعبى ضا
ظیبز هی کٌس.

هیتوز و سیتوکینس
 زض ٌّگبم تقسین هیتَس کطٍهبتیسّبی ّط کطٍهَظٍم اظ ّن خسا هی شًَس ٍ ثِ ؾَی زٍ قغت ؾلَل حطکت هی کٌٌس.
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 دٍک تقسین ،ؾبذتبضی اؾت هتشکل اظ ؾبًتطیَل ّب ٍ گطٍّی اظ هیکطٍتَثَل ّب کِ زض حطکت زازى کطٍهَظٍم ّب ٌّگبم
تقؿین ًقش زاضًس.
ّ ط ؾلَل خبًَی ٍ ؾلَل ّبی ثسٍى زیَاضُ ،ثغَض هؼوَل یک خفت ؾبًتطیَل زض ًعزیکی ّؿتِ زاضزّ .ط ؾبًتطیَل یک
خؿن کَچک اؾتَاًِ ای اؾت ٍ زٍ ؾبًتطیَل ثب ظاٍیِ  95زضخِ (ػوَز ثط ّن) ًؿجت ثِ یکسیگط قطاض هی گیطًس.
 سبًتزیَل ّب در هزحلِ  G2اس چزخِ سلَل ّوبًٌذ سبسی هی کٌٌذ.
ّ ط ؾلَل خبًَضی زض ٌّگبم ٍضٍز ثِ هیتَظ زٍ خفت (چْبض ػسز) ؾبًتطیَل زاضز.
ٌّ گبم زٍض شسى خفت ؾبًتطیَل ّب اظ ّن ،ثیي آًْب ضشتِ ّبیی پطٍتئیٌی شکل هی گیطز ٍ ؾبذتبض زٍک پسیس هی آیس.
 ؾبًتطیَل ّب ٍ ضشتِ ّبی زٍک ّط زٍ اس لَلِ ّبیی تَخبلی اس جٌس پزٍتئیي ؾبذتِ شسُ اًس کِ هیکزٍتَبَل ًبهیسُ
هی شًَسّ .ط ضشتِ زٍک اظ یک هیکطٍتَثَل ؾبذتِ شسُ اؾتّ ٍ ،ط ؾبًتطیَل اظ  9زؾتِ ؾِ تبیی ( 27ضشتِ)
هیکطٍتَثَل ؾبذتِ شسُ اؾت.
 سلَل ّبی بسیبری اس گیبّبى گزچِ سبًتزیَل ًذارًذ ،اهب دٍک هی سبسًذ (دٍک بذٍى سبًتزیَل).

مراحل میتوز
 هیتَظ فطآیٌسی ثْن پیَؾتِ اؾت کِ ثطای آؾبًی هغبلؼِ آى ضا ثِ  6هزحلِ تقؿین کطزُ اًس؛ چْبض هطحلِ هیتَظ ثِ تطتیت
ػجبضتٌس اظ :پزٍفبس ،هتبفبس ،آًبفبس ،تلَفبس.
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 -1پزٍفبس:
الف) ضشتِ ّبی زضاظ ٍ زض ّن تٌیسُ کطٍهبتیي ثِ تسضیح کَتبُ ٍ ضرین شسُ ٍ کطٍهَظٍم ّبی هضبػف قبثل زیسى
هی شًَس.
ة) پَشش ّؿتِ ًبپسیس هی شَز.
ج) ثب زٍض شسى ؾبًتطیَل ّب اظ یکسیگط ،زٍک تشکیل هی شَز.
 -3هتبفبس:
الف) کطٍهَظٍم ّبی هضبػف ثِ ؾوت ٍؾظ ؾلَل حطکت کطزُ ٍ زض ؾغح اؾتَایی ؾلَل ضزیف هی شًَس.
ة) ّط ضشتِ زٍک اظ یک ؾَ ثِ قغت ؾلَل ٍ اظ ؾَی زیگط ثِ ؾبًتطٍهط کطٍهَظٍم هتصل هی شَز.
ج) زض هتبفبظ کطٍهبتیس ّب ثیشتطیي فشطزگی ضا پیسا کطزُ اًس.
 -2آًبفبس:
زٍ کطٍهبتیس ذَاّطی ّط کطٍهَظٍم ،اظ هحل ؾبًتطٍهط اظ یکسیگط خسا هی شًَس ٍ ثط اثط کَتبُ شسى ضشتِ ّبی زٍک
هتصل ثِ ؾبًتطیَل ّب ثِ ؾَی قغت ّب کشیسُ هی شًَس.
 -6تلَفبس:
الف) زض ّط یک اظ زٍ قغت ،پَشش ّؿتِ زض اعطاف کطٍهبتیسّب (کِ ّن اکٌَى کطٍهَظٍم ًبم زاضًس) تشکیل هی
شَز.
ة) کطٍهَظٍم ّب اظ حبلت فشطزگی ذبضج شسُ ٍ ز ٍثبضُ حبلت ثبضیک ٍ زضاظ پیسا هی کٌٌس کِ ضشتِ کطٍهبتیٌی ضا
ثَخَز هی آٍضًس.
ج) زض ایي هطحلِ زٍک تقؿین اظ ثیي هی ضٍز.
 سیتَکیٌش :زض ثؿیبضی اظ هَاضز ثؼس اظ هیتَظ ضخ هی زّس ٍ زض عی آى ؾیتَپالؾن ؾلَل ثِ زٍ ًین تقؿین هی شَز؛
 -1زض ؾیتَکیٌع ؾلَل ّبی خبًَضی ،کوطثٌسی اظ ضشتِ ّبی پطٍتئیٌی زض هیبًِ ؾلَل ایدبز هی شَز کِ ثب تٌگ شسى
آى ؾلَل ثِ زٍ ًین تقؿین هی شَز.
 -2زض ؾلَل ّبی گیبّی ٍظیکَل ّبیی تَؾظ زؾتگبُ گلػی ؾبذتِ هی شَز کِ زض هیبًِ ؾلَل ثِ ّن هی پیًَسًس ٍ
صفحِ ای ضا پسیس هی آٍضًس کِ عطح اٍلیِ زیَاضُ اؾکلتی ؾلَل اؾت.
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