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 مقدمه

 اص اغت مٚ ْٛبٕٖد فسفسٙ ثس زٗي ثدٓ ٍغصٕدٙ ي ّبٛي ٛاب رسمات ماسوٙ ٗ     آثضيٗ  تل ػلَليجبٕدازي  تشينَديٌب

 ثبمتشي تغزيِ هي مٌذ.

 خا٘و ّاي زإٖاد ٗ ٛاِ      ثبمتشي ّب سا ثِ ػوت دّابى ػالَلي  ائ تل غٍَ٘ي ثب شٕؽ ٛبي خ٘و ، ٛاِ   هظك ّبي

 جبٕداز ّي ؾٕ٘د. هَجت حشمت

  ، ٗج٘و وازٕد مٚ ائ خبزٛب جبٕداز زا ثٚ تنيٚ ىبٙ خ٘و يؼٖاي   خبسّبي اتصبل دٌّذُوز ثخؽ پبئيٖي غًَ٘ تسم٘ويٖب

 مٖٖد. زٗي ثدٓ ّبٛي ، ّتكٌ ّي

 مسوٙ اغت. ػلَلي ثؼيبس تخصص يبفتِ، تسم٘ويٖب زا  خبزٛبي اتكبً وٖٛدٙٗ  وٛبٓ غٍَ٘ي،  واؾتٔ ّطك 

  ٌوازٕد ؛ ْٛچٖائ   هظك، ْٛبٕٖد تسم٘ويٖب  ّبي تٌفؼي ػلَل ّبي پَؿبًٌذُ لَلِثؼضي اش غًَ٘ ٛبي ثدٓ ّب ّث

غـابي  َْاٚ تسم٘ويٖاب   وازٕد؛ ٗ ٕيص ْٛٚ غًَ٘ ٛب اش ج DNAاي هحتَي  ّؼتِغًَ٘ ٛبي ثدٓ ّب ْٛبٕٖد تسم٘ويٖب 

 وازٕد. پالػوبيي

  ضٓ ٛبي ّ٘ج٘و وز ثسخيDNA  غًَ٘ زا تؼيئ ّي مٖٖد ٗ ثسخي وييس  ٗيطىي ٛبي زيخت ؾٖبختيٗ  ؾنٌتسم٘ويٖب

 ثب تٖظيِ تٍ٘يد پسٗتئئ ٛبي اختكبقي ، ؾنٌ ٗ مبز غًَ٘ زا اختكبقي ّي مٖٖد.

 زا اش ّحيظ اعساف ثييسو ٗ ّ٘او شاياد زا ثاٚ ّحايظ     ثٚ غًَ٘ مْل ّي مٖد تب ّ٘او ّ٘زو ٕيبش خ٘و غـبي پالػوبيي

 وفغ مٖد.

 .غؿبي پالغْبيي غيت٘پالغِ زا اربعٚ مسوٙ اغت 

 اي ٕػجتبً زٗآ ) غيبً( اغت مٚ إداّل ٛبي ّختَفي وزآٓ قساز وازٕد. ّبوٙ ػيتَپالػن 

 .ٛػتٚ ٗ ٛس ٕ٘ع إداّل غيت٘پالغْي ٗظيفٚ ي خبقي ثس ػٜدٙ وازٕد 

 ؼبٍيت ٛبي غًَ٘ تخكف يبفتٚ اغت .ٛػتٚ ثساي تٖظيِ ف 

 .ّطك ٛب ّ٘جت رسمت غًَ٘ يب رسمت ّبيغ وز اعساف غًَ٘ ّي ؾٕ٘د 
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 میکروسکوپ

  ثساثس ثصزه مٖد. ثصزىْٖبيي ائ ٕ٘ع ذزٙ ثائ ٛاب زا ثاٚ قا٘ز       10ذزٙ ثئ ّؼٍْ٘ي ّي ت٘إد تك٘يس اؾيب زا تب ردٗو

 ْٕبيؽ ّي وٛيِ.× 10

  اغتفبوٙ ّي مٖيِ. هينشٍػنَحثساي ويدٓ اؾيبء ثػيبز زيص مٚ ثب ذزٙ ثئ ويدٙ ْٕي ؾٕ٘د اش 

  ّٓش هينشٍهتش يل ّضاسم هيلي هتاش اػات  ) ّينسٗٓ ( اغت .  هينشٍهتشٗارد إداشٙ ىيسي غًَ٘ ٗ اجصاي آ ( .

 يل ّيَيٕ٘يِ ّتس(

 اي ّختَف ّي ىرزو ٗ ثٚ ايأ تستيات    ٛبي ؾيؿٚ وز ّينسٗغن٘ح ٕ٘زي ، ٕ٘ز ّسئي اش ْٕٕ٘ٚ ػج٘ز ّي مٖد ، اش ػدغي

 تك٘يس ثصه ؾدٙ اي اش ْٕٕ٘ٚ ربقٌ ّي ؾ٘و.

  ، ِّي ٕبّيِ. ًوًَِإٓچٚ زا مٚ ثب ّينسٗغن٘ح ّي خ٘اٛيِ ّغبٍؼٚ مٖي 

  (1000ثساثس ثصزه مٖد ) 1000ّيسٗغن٘ح ٕ٘زي ّي ت٘إد تك٘يس ْٕٕ٘ٚ زا تب × 

  ّي ٕبّٖد. ثضسگٌوبييثصزه مسوٓ تك٘يس يل جػِ زا 

 َّٚي ٕبّٖد. سيضًگبسي ّينسٗغن٘ح اش ْٕٕ٘ٚ ىسفتٚ ّي ؾ٘و زا  ػنػي مٚ ثٚ ٗغي 

  آٓ اغت. قذست تفنيليني وييس اش ػ٘اٌّ ِّٜ وز ّينسٗغن٘ح 

 ت٘إابيي  ماٚ   ػجبز  اغت اش ت٘إبيي يل اثصاز ٕ٘زي وز ٕؿبٓ واوٓ وٗ جػِ ثٚ ق٘ز  ّجصا اش يندييس. قذست تفنيل

 دز  تفنيل آٓ ثػتيي وازو.ٛس اثصاز ٕ٘زي ثٚ ق
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  ّينسّٗتس يؼٖي وز ردٗو إداشٙ ي م٘چنتسئ ثبمتسي ، زا ٕؿابٓ   2/0ّينسٗغن٘ح ٕ٘زي ْٕي ت٘إد اجػبُ م٘چنتس اش

غبختبز وزٕٗي غًَ٘ ثبمتسي ٗ اجصاي آٓ زا ثٚ  ًوي تَاىثب ّينسٗغن٘ح ٕ٘زي . ّينسّٗتس( 2/0  =وٛد. ) رد تفنيل 

 ٗض٘ح ّؿبٛدٙ مسو.

  ؾٖبغبٓ ثب ّينسٗغن٘ح ٕ٘زي ت٘إػتٖد ثؼضي اش ثخؽ ٛبي وزٗٓ غًَ٘ ) غيس اش ىاسٗٙ ثابمتسي ٛاب( زا مؿاف     شيػت

 مٖٖد.

  وإؽ ّب وزثبزٙ ي غبختبز غًَ٘ ثٚ ع٘ز چؿْييسي افصايؽ يبفتٚ اغت. هينشٍػنَح النتشًٍيثب اختساع 

 اغتفبوٙ ّي ؾ٘و. النتشٍىاص  وز ّينسٗغن٘ح اٍنتسٕٗي ثٚ جبي ٕ٘ز 

 ٕبّٕ٘تس ( ٛس ٕابّٕ٘تس =   2/0نيل ّينسٗغن٘ح اٍنتسٕٗي ثػيبز ثيؿتس اش ّينسٗغن٘ح ٕ٘زي اغت . ) وز ردٗو قدز  تف

 يل ّيَيبزوُ ّتس.

  رتي ٍّ٘نً٘ ٛبي وزؾتي ّثٌ  اًذاهل ّبي ػلَلثب ّينسٗغن٘ح اٍنتسٕٗي ٗDNA  ٍقبثاٌ ّؿابٛدٙ    ّب پشٍتئيي

 ٛػتٖد.

 يؿتس اغتفبوٙ ّي مٖٖد.شيػت ؾٖبغبٓ اش وٗ ٕ٘ع ّينسٗغن٘ح اٍنتسٕٗي ث 

 هينشٍػنَح النتشًٍي گزاسُ -1

 .هينشٍػنَح النتشًٍي ًگبسُ -2

  اش غغح ْٕٕ٘ٚ فساِٛ ّي ؾ٘و. تصَيشي ػِ ثعذي،  ًگبسُثٚ مْل ّينسٗغن٘ح اٍنتسٕٗي 

  زا ّغبٍؼٚ مسو. ػبختبس دسًٍي ػلَلّي ت٘آ گزاسُ ،  ثٚ مْل ّينسٗغن٘ح اٍنتسٕٗي 

    ثب ٗج٘و ّينسٗغن٘ح ٛبي اٍنتسٕٗي ، إٜٓب ٖٛ٘ش جبييصئ ّينسٗغن٘ح ٛبي ٕ٘زي ٕؿدٙ إد؛ چ٘ٓ ّينسٗغان٘ح ٛابي

سا  ػلَل صًذُهي تَاى اغت ٗ ْٛچٖئ ثب ّينسٗغن٘ح ٕ٘زي  ػبدُ تشمبس ثب آًْب ثؼيبس ٛػتٖد ٗ  اسصاى تشٕ٘زي 

 ٍٗي ثب ّينسٗغن٘ح اٍنتسٕٗي خيس. ثشسػي مشد

 

 اندازه سلول ها

 ي إٜٓب ثئ   ٛػتٖد مٚ إداشٙ ثبمتشي ّبيي َچنتشيي ػلَل ّبمmµ 1  تبmµ 10  .اغت 

 ٛػتٖد. هبّيچِ اي ٍ عصجي، ثؼضي غًَ٘ ٛبي  غًَ٘ ٛب دساصتشيي 

  ٗإداشٙ ي م٘چنتسئ غًَ٘ ٛبي ىيبٛي ٗ جبٕ٘زي وز ردmµ 10  اغت. ٗ إداشٙ ي ثصزىتسئ إٜٓبmµ100 .اغت 

 آى ػلَل ثؼتگي داسد اًذاصُ ٍ ؿنل ّش ػلَل ثِ مبس. 

  ٓوز خ٘و جبي واوٙ اغت. ثشاي سؿذ جٌيٌياغت چ٘ٓ ّقداز شيبوي ّ٘او غرايي زا  حجينتخْل پسٕدىب ، 
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 وز ٕتيجٚ ّي ت٘إٖد قػْت ٛبي ّختَف ثدٓ زا ثٚ يندييس ٕصويل مٖٖد. دساصًذ غًَ٘ ٛبي ّبٛيچٚ اي 

 ش يل ٕقغٚ ثدٓ ثٚ ٕقغٚ اي وييس ّٖتقٌ مٖٖد.ؾدٙ إد تب پيبُ ػكجي زا ثٚ غسػت ا دساصٕيص  غًَ٘ ٛبي ػكجي 

 ّثال ىَجً٘ ٛبي قسّص خ٘ٓ ثب قغس  ّن فَايذ صيبدي داسد مَچل ثَدى ػلَل ،mµ 8    ّي ت٘إٖاد اش وزٗٓ ثبزيال

 تسئ زىٜبي ثدٓ ػج٘ز مٖٖد.

 ٙاش ردي ثصزىتس ٗ يب اش ردي م٘چنتس ثبؾد. ًوي تَاًذي غًَ٘  إداش 

 ٙي غًَ٘ ثبيد ثٚ قدزي ثبؾد مٚ ثت٘إد ثٚ ّقاداز مابفي    م٘چنتسئ إداشDNA      پاسٗتئئ ٗ إاداّل ٛابي  شُ ثاساي ،

 شيػتٔ ٗ تٍ٘يد ّثٌ مسوٓ زا وز خ٘و جبي وٛد.

  ، ًَ٘اغت. ًؼجت ػطح ثِ حجنػبٌّ ّحدٗو مٖٖدٙ إداشٙ غ 

 غرايي اش ّحيظ ثييسو ٗ ّ٘او شايد زا ثٚ ّحايظ وفاغ    غغح غًَ٘ ثبيد ثٚ إداشٙ اي ثبؾد مٚ ثت٘إد ثٚ ّقداز مبفي ّ٘او

 مٖد.

   ، غًَ٘ ٛبي ثصزه غغح ٗغيؼي وازٕد اّب ٕػجت غغح ثٚ رجِ إٜٓب وز ّقبيػٚ ثب غًَ٘ ٛبي م٘چنتس ِٛ ؾنٌ خا٘و

 پبئئ تس اغت.

 .وز ّ٘ازوي مٚ غًَ٘ خيَي ثصزه ثبؾد ، غغح آٓ ْٕي ت٘إد ارتيبجب  رجِ زا ثسآٗزوٙ مٖد 

 ؾدٙ إاد )   ثبسيل ٍ دساصإد ّثٌ غًَ٘ ٛبيي مٚ  إد مٚ ثس ّحدٗويت إداشٙ چيسٙ ؾدٙ غًَ٘ پديد آّدٙ ؾنٌ ٛبيي اش

إد ائ غًَ٘ ٛب ٕػجت ثٚ ربٍات ماسٗي ) ٛاِ رجاِ خا٘و(       ؾدٙ پْياي يب ػكجي( يب غًَ٘ ٛبيي مٚ  غًَ٘ ّبٛيچٚ

 غغح ثيؿتسي وازٕد.

 سلول های پروکاریوتی و یوکاریوتی

  ٔإد؛ وٗ ٕ٘ع غًَ٘ ، ثب غبختبزٛبي ّتفبٗ  ثٚ ٗج٘و آّدٙوز عً٘ ػْس شّي 

     پشٍمبسيَتيغًَ٘ ٛبي  -1

 يَمبسيَتيغًَ٘ ٛبي  -2

  آثي (  ٗ غبيس إ٘اع غًَ٘ ٛاب   -) جَجل ٛبي غجص  ػيبًَثبمتشي ّب ٍ ثبمتشي ّبػجبزتٖد اش  پشٍمبسيَتيغًَ٘ ٛبي

 جصء ي٘مبزي٘  ٛب ٛػتٖد.

  ّؼتِ ي هـخص ٍ ػبصهبى يبفتاِ اي  ٛػتٖد ٗ  ثؼيبس مَچلوازٕد ،  اي ػبختبس ػبدُغًَ٘ ٛبي پسٗمبزي٘تي

 . ًذاسًذ

 ٙثئ  پشٍمبسيَتيي ثيؿتس غًَ٘ ٛبي  إداشmµ 2   تبmµ 8 .اغت 

   ، وز پسٗمبزي٘  ٛبDNA ٚي ٛػتٚ ّبٕٖدي ثٚ ٕابُ   ٗ پسٗتئئ ٛبي ْٛساٙ آٓ وز ٕبري ِ قاساز   ي ًَملئَتياذي  ًبحيا

 إد. ىسفتٚ
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 ْٕٚي مٖدي ٕ٘مَئ٘تيدي زا اربعٚ  اش إٓجب مٚ ٛيچ غؿبيي ٕبري  ،DNA        پاسٗتئئ ٛابي آٓ وز تْابظ ّػاتقيِ ثاب ٗ

 ّحت٘يب  غًَ٘ ٛػتٖد.

 اغت. پشٍتئيي ػبصيغًَ٘ پسٗمبزي٘تي اغت مٚ مبز آٓ  تٌْب اًذاهل سيجَصٍم 

 DNA َ٘زا مٖتسً ّي مٖد.ثب ٗاغغٚ ٛبيي ، ٕ٘ع پسٗتئئ زا تؼيئ ٗ اشائ زاٙ ، فؼبٍيت ٛبي غ ً 

 .ثبمتسي وازاي غؿبيي اغت مٚ غيت٘پالغِ ثبمتسي زا وز ثس ّي ىيسو 

  ٙهحبفظات ثاٚ غاًَ٘ ٗ    ؿانل دادى ثبمتسي وازاي وي٘ازٙ غٍَ٘ي اغت مٚ اعساف غؿب زا وز ثس ّي ىيسو. مبز وي٘از 

 اشغًَ٘ اغت.

 ٙاربعٚ ؾدٙ اغت. مپؼَلپَؿؾ چؼجٌبمي ثِ ًبم ي  ي غٍَ٘ي ثٚ ٗغيَٚ وز ثؼضي اش ثبمتسي ٛب ، وي٘از 

  مْل ّي مٖد. ثبمتشي ثِ ػطَح هختلف چؼجيذىّي مٖد ٗ ٕيص ثٚ  هحبفظتمپػً٘ اش ثبمتسي 

  پيليثبؾٖد ،  مَتبُثؼضي اش ثبمتسي ٛب ثسآّدىي ٛبيي ثسزٗي غغح خ٘و وازٕد مٚ اىس ائ ثسآّدىي ٛب ي ّ٘ ّبٕٖد  (

 مْل ّي مٖد. چؼجيذى ثبمتشي ثِ ػطَح هختلفِٛ ّبٕٖد مپػً٘ ثب پيَي  ّفسو آٓ پيَ٘ظ( ٕبُ وازٕد.

  ثابمتسي زا وز ّحايظ    ىفتٚ ّي ؾ٘و. تبضك ثب رسمت خا٘و  تبطكثبؾٖد ثٚ إٜٓب  ثلٌذاىس ثسآّدىي ٛبي غغح ثبمتسي

 ّبيغ پيساّ٘ٓ ثٚ جَ٘ ّي زإد.

 آؿنبستشيي تفبٍت   ٘ ٛابي ىٕ٘ابىٕ٘ي وز    إاداّل تي ، غًَ٘ پسٗمبزي٘تي ٗ ي٘مبزي٘تي وز ائ اغت مٚ غاًَ٘ ي٘مابزي

 غيت٘پالغِ خ٘و وازو.
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 غشاء سلولی و دیواره سلولی

 سلول غشاء

  

 ي يل ظسف( وز ػئ رابً ٕػاجت ثاٚ     ّي مٖد)ّبٕٖد وي٘ازٙ جذاّ٘او وزٗٓ غًَ٘ زا اش ّحيظ اعساف  غـبي ػلَل

 اغت.)ثس خالف وي٘ازٙ ي ظسف مٚ مبّالً ٕف٘ذ ٕبپريس اغت.( ًفَر پزيشثؼضي اش ّ٘او 

  ( .يؼٖي ثٚ ثؼضي ّ٘او اجبشٙ ي ٗزٗو ياب خاسٗم ّاي    ًيوِ تشاٍا اػتغؿبي غًَ٘ ٕػجت ثٚ ّ٘او تساٗايي ٕػجي وازو )

 وٛد. وٛد ٗ ثٚ ثؼضي وييس ائ اجبشٙ زا ْٕي

 ٛػتٖد. فؼفَ ليپيذٍّ٘نً٘ ٛبي غؿب ٍّ٘نً٘ ٛبي  ثيـتشيي تعذاد 

 اغت. آة گشيضٗ ثخؽ وييس  آة دٍػتإٜٓب  غس ٍ٘يپيد وازاي وٗ ثخؽ ٛػتٖد مٚ يلٍّ٘نً٘ ٛبي فػف 

   ثٚ ىٕ٘ٚ اي قساز ّي ىيسٕد مٚ عسف آة وٗغت إٜٓب زٗ ثٚ ثياسٗٓ ٗ   اي دٍ اليٍِّ٘نً٘ ٛبي فػفٍ٘يپيد غؿب ثٚ ق٘ز

 عسف آة ىسيص إٜٓب ثٚ غْت واخٌ وٗ  يٚ غؿب ثبؾد.

 وز آٓ ػٌْ ّي مٖد. آة ٍ هَاد هحلَلوز ّقبثٌ  ػذيوٗ  يٚ ثٚ ق٘ز   ءغؿب 

  ّي ت٘إٖد ثٚ ّقداز إدمي  ثِ خبطش مَچل ثَدى، ثَنٚ ٍّ٘نً٘ ٛبي آة  ًيؼتغؿب ٕػجت ثٚ آة مبّالً ٕف٘ذ ٕبپريس

 اش غؿب ػج٘ز مٖٖد.

  ٖع ث٘وٓ ٗ زارتي رٌ ؾدٓ(ثٚ زارتي ّي ت٘إٖد اش غؿب ػج٘ز ّي مٖٖد. )ثٚ خبعس ِٛ ج ليپيذيٍّ٘نً٘ ٛبي 

  تؿنيٌ ّي وٖٛد. پشٍتئيٌيثخؽ شيبوي اش غؿب زا ٍّ٘نً٘ ٛبي 

  ٕابُ وازٕاد. يؼٖاي ثاٚ      هَلنَل ّبي پزيشًذُثؼضي اش ائ ٍّ٘نً٘ ٛب ثٚ ٗيطٙ إٜٓبيي مٚ وز غغح غؿب قساز ىسفتٚ إد

ٍناً٘ ٛاب ٗ غاًَ٘ ٛاب مْال ّاي       ٍّ٘نً٘ ٛبي وييس ّتكٌ ّي ؾٕ٘د ٗ اش ائ زاٙ ثٚ ثسقسازي اتكبً فيصيني ّيبٓ ّ٘

 مٖٖد.

  زا ثساي ػج٘ز ّا٘او وز غؿاب ايجابو ّاي مٖٖاد.      مبًبل ّب يب هٌبفزيپسٗتئئ ٛبيي مٚ وز غساغس ػسل غؿب قساز وازٕد 

 ٍّ٘نً٘ ٛب اش يل غْت ائ پسٗتئئ ٛب ٗازو ٗ اش غْت وييس خبزم ّي ؾٕ٘د.)پسٗتئئ ٛبي مبٕبٍي(

  ي ػج٘ز ّي وٖٛد. ٖد، يؼٖي فقظ ثٚ يل ٕ٘ع ٍّ٘نً٘ خبـ اجبشٙػٌْ ّي مٖ تخصصيمبٕبً ٛبي پسٗتئيٖي 

 .ٍّ٘نً٘ ٛبي م٘چل ّبٕٖد آة ٕيص ّي ت٘إٖد اش ائ مبٕبً ٛبي پسٗتئيٖي ػج٘ز مٖٖد 

   ٛػتٖد ٗ ثؼضي وييس فقظ وز ٖٛيبُ ػج٘ز ّ٘او ثبش ّي ؾٕ٘د. ّويـِ ثبصثؼضي اش پسٗتئئ ٛبي مبٕبٍي 

  ّبوٙ اي زا اش خ٘و ػج٘ز ّاي وٖٛاد. )ّبٕٖاد     ثب صشف اًشطيٖد. ائ پسٗتئئ ٛب ٛػت ًبقلثؼضي اش پسٗتئئ ٛبي غؿب

وز ٕتيجٚ ّي ت٘آ ىفت مٚ غؿابٛب ثاساي تٖظايِ ٗضاؼيت وزٗٓ غاٍَ٘ي اْٛيات       . ػج٘ز واوٓ ي٘ٓ ٛبيي ّثٌ غديِ (

 فساٗإي وازٕد.
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   اًاذاهل ّابي   ٕاداّل ٛاب   ثيؿتس إداّل ٛبي غًَ٘ ٛبي پسٗمبزي٘تي وازاي غؿب ٛػتٖد، ثٚ ْٛئ خبعس ثاٚ ايأ ا

 ّي ى٘يٖد. داسغـب

  پشامؼاي  ، ليضٍصٍم،  هيتَمٌذسي،  جؼن گلظي، ؿجنِ ي آًذٍپالػوي،  ّؼتِإداّل ٛبي غؿبواز ػجبزتٖد اش

 . ٍامَئل،  ملشٍپالػت،  صٍم

     .ايأ   ثػيبزي اش ٗامٖؽ ٛبي ؾيْيبيي ) ّتبثٍ٘يػِ غٍَ٘ي( وز فضبي وزٗٓ إداّل ٛب ي غؿابواز قا٘ز  ّاي ىياسو

 فضبٛب اش ّ٘او غيبً ٗ زٗآ پس ؾدٙ اغت.

     وز فضبي وزٗٓ ٛس إداّل ٗضؼيت خبقي مٚ ثساي إجبُ ٗامٖؽ ٛبي ؾيْيبيي ٗيطٙ ّ٘زو ٕيبش اغت ، ايجابو ٗ رفا

 ائ ٗضؼيت وز إداّل ٛبي ىٕ٘بى٘ٓ  ّتفبٗ  اغت. ّي ؾ٘و.

 ٛبي ّتفابٗتي ٕيبشوازٕاد ّاي ت٘إٖاد      فسآيٖدٛبي ّتفبٗ  ّتبثٍ٘يػْي مٚ ثٚ ٗضؼيت ثب ٍجَد اًذاهل ّبي غـب داس

 ثٚ إجبُ ثسغٖد ، چ٘ٓ ٛس يل اش إٜٓب وز إداّل جداىبٕٚ اي ثٚ ٗق٘ع ّي پيٕ٘دٕد. طَس ّوضهبى دس يل ػلَلث

   ٚايي غـبّب هجوَع هؼبحت غـبّبي ػلَل سا ثِ هقذاس قبثال  فبيدٙ ي وُٗ غؿبٛبي وزٗٓ غٍَ٘ي ائ اغت ما

ي اش فسآيٖدٛبي ّتبثٍ٘يػْي ثس زٗي غغح غؿبٛب ق٘ز  ّي ىياسو وز ماٌ   ٗ چ٘ٓ ثػيبز تَجْي افضايؾ هي دٌّذ

 ت٘آ مبزي غًَ٘ ثب  ّي زٗو.

  ٌوز غًَ٘ ٛبي ىيبٛي ٗج٘و ٕدازٕد ) ثجص وز غًَ٘ ٛبي جٖػي ىيبٛابٓ   ػبًتشيَل ، تبطك ٍ هظكإداّل ٛبيي ّث

 اثتدايي ّثٌ خصٙ ٗ غسخع(

  ٌماٚ وز غاًَ٘ ىيابٛي ٗجا٘و وازو وز غاًَ٘       ػبختبس ديَاسُ پالػت ّب ٍ ٍامَئل دسؿت ٍ ًيضإداّل ٛبيي ّث

 ًوي ؿَد.جبٕ٘زي يبفت 

 ػبصهبى دّي هينشٍتَثَل ّب ، تـنيل دٍك تقؼين ٍ تـنيل اغت ماٚ وز   ثذٍى غـبيل إداّل  ػبًتشيَل

 ٕقؽ وازو. تبطك ٍ هظك

  ثب تبضك غًَ٘ ي٘مبزي٘تي ّتفبٗ  اغت. ػبختبس ٍ عولتبضك غًَ٘ ٛبي پسٗمبزي٘تي اش ٕظس 

  ّي  رخيشُاي اش جٖع غؿب اغت مٚ وز غًَ٘ ٛبي ىيبٛي وز آٓ آة ٗ ّ٘او ؾيْيبيي ىٕ٘بى٘ٓ  ميػٚٗام٘ئٌ ّسمصي

غٍَ٘ي زا ثٚ إجبُ ّي زغبٕد وز ضْٔ ثب جارة آة ٗ ّٖجػاظ ؾادٓ ثاٚ      گَاسؽؾ٘و. ْٛچٖئ إٓصيِ ٛبيي وازو مٚ 

 مْل ّي مٖد. ػلَل ثضسه ؿذى

  ػبًتشيَل ٍ اػنلت ػلَلي ٍ سيجَصٍم ّبمٚ ػجبزتٖد اش :  غـب ًذاسًذثؼضي إداّل ٛبي غًَ٘ ٛبي ي٘مبزي٘تي 

  ُّينسٗت٘ثً٘ ( ٗزؾتٚ ٛبي پسٗتئيٖاي ثاٚ    سيضلَلِغبٕتسٗيً٘ ٛب ٗ اغنَت غٍَ٘ي ْٛيي اش ٍٍ٘ٚ ٛبي پسٗتئيٖي ثٚ ٕب (

 غبختٚ ؾدٙ إد. سيض سؿتِٕبُ 

  ّٓٗبيغ غيت٘پالغْي قساز وازٕد ٗ ثؼضي ويياس ثاٚ ثخاؽ ٛابيي اش ؾاجنٚ ي إٓدٗپالغاْي ٗ       ثؼضي اش زيج٘زشُٗ ٛب وز

 إد.  غؿبي خبزجي ٛػتٚ چػجيدٙ
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 ٙإد مٚ ثؼضي اش إٜٓب ثاٚ عا٘ز فيصيناي ثاٚ ٛاِ       ىسٗٛي اش إداّل ٛبي ي٘مبزي٘تي اش غؿبٛبي ّستجظ ثب ِٛ تؿنيٌ ؾد

 إد ، اّب ثؼضي وييس اش ِٛ جدا ٛػتٖد. پي٘غتٚ

 ْ٘دػاتگبُ غـابيي   ع ائ غؿبٛب ، ؾجنٚ اي وزٗٓ غيت٘پالغِ تؿنيٌ ّي وٖٛد مٚ شيػات ؾٖبغابٓ آٓ زا   وز ّج

 ّي ٕبّٖد. دسًٍي

  ٍّ٘نً٘ ٛبي ِّٜ شيػتي ثب ينادييس ْٛنابزي ّاي     ػبخت ، رخيشُ ٍ تشؿحإداّل ٛبي وغتيبٙ غؿبيي وزٕٗي وز

 مٖٖد.

 

 
 

 ي اسكلتی دیواره

 

 ؛ چ٘ٓ إٜٓب تال غاٍَ٘ي إاد ٗ    ّب ينپبسچِ ٍ ثذٍى هٌفز ٍ ػَساخ اػت ديَاسُ ي ػلَل ّبي ثبمتشي ّب ٍ قبسچ

 ٕيبشي ثٚ زاثغٚ ثب غًَ٘ ٛبي پيسإّ٘ي ٕدازٕد.

  غؿبء پالغْبيي اغت. ثشاثش 111تب  11وي٘ازٙ ي غٍَ٘ي ىيبٛبٓ وازاي ضخبّتي 

 ٙپلاي  غابيس  اغات ماٚ وز غايْبٕي اش جاٖع      ّبي ػالَلضي ًابصك   سؿتِي غٍَ٘ي ىيبٛبٓ ػْدتبً اش جاٖع   وي٘از

 قساز ىسفتٚ إد. پشٍتئييٗ  ّبػبمبسيذ

 ٙيٚ ( 5اغت ) وز ربٍت مبٌّ  اي چٌذاليِي غٍَ٘ي ىيبٛبٓ  وي٘از  

  ، ي ّيبٕي غًَ٘ ٛبي ّجبٗز زا ثٚ  ٕبُ وازو. تيغٚ تيغِ ي هيبًييني اش يٚ ٛب مٚ ثئ غًَ٘ ٛبي ّجبٗز ّؿتسك اغت

 ِٛ ّي چػجبٕد.
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 ٚقساز ىسفتٚ اغت . ) چ٘ٓ وز وٗ عسف تيغاٚ ي ّيابٕي اغات وز     ي ًخؼتيي ديَاسُ اي ثٚ ٕبُ زٗي تيغٚ ي ّيبٕي  ي

 ٕتيجٚ خ٘و وٗ  يٚ ّحػ٘ة ّي ؾ٘و (

 ٙدياَاسُ ي دٍهايي  ي وييسي ثاٚ ٕابُ    وز ثؼضي غًَ٘ ٛب ثٚ ٗيطٙ غًَ٘ ٛبي ّػٔ ، زٗي وي٘ازٙ ي ٕخػتئ ، وي٘از 

 زغ٘ة ّي مٖد.

  ، وازو مٚ اش عسيق آٓ ازتجبط ثائ غاًَ٘ ٛابي ّجابٗز      هٌبفزياّب وي٘ازٙ ي غًَ٘ ٛبي ىيبٛي اىس چٚ ضخيِ اغت

 ثسقساز ّي ؾ٘و.

  ، ٕبُ وازو. پالػوَدػنّبوٙ ي شٕدٙ اي مٚ وزٗٓ ّٖبفر ازتجبعي زا پس ّي مٖد 

 اش جَْٚ ّ٘اوي ٛػتٖد مٚ اش عسيق پالغْ٘وغِ ٛب ثٚ غاًَ٘ ٛابي ّجابٗز     آة ، هَاد غزايي ٍ پيبم ّبي ؿيويبيي

 ّٖتقٌ ّي ؾٕ٘د.

 ٕٙبّيدٙ ّي ؾٕ٘د.  الىي غٍَ٘ي وز ثسخي ّٖبعق ٕبشمتس ّي ؾ٘و ، ائ ّٖبعق ٕبشمتس  وي٘از 

 وز ْٛئ ّحٌ  ٓ ٛب ثٚ ٗج٘و ّي آيٖد. پالػوَدػن ّبوٗ غًَ٘ ّجبٗز وز مٖبز ِٛ ٛػتٖد ٗ  الى ِٛ 

 ٙسي ّتفبٗ  ٛػتٖد.ي غًَ٘ ٛبي ثبمت ي غًَ٘ ٛبي ىيبٛي مٚ اش جٖع غٍَ٘ص اغت اش ٕظس ؾيْيبيي ثب وي٘ازٙ وي٘از 
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 اجساء و اندامک های درون سلولی

 ریبوزوم

 .زيج٘شُٗ ٛب اجصاي ثػيبز زيص غًَ٘ ٛػتٖد 

  يبفت ّي ؾٕ٘د. ملشٍپالػتٗ  هيتَمٌذسيزيج٘شُٗ ٛب وزٗٓ غيت٘پالغِ ٗ رتي وزٗٓ إداّل ٛبيي ّبٕٖد 

  اغت. پشٍتئيي ػبصيمبز زيج٘شُٗ ٛب ّؿبزمت وز 

  تؿنيٌ ؾدٙ اغت. ًبهؼبٍيدٍ ثخؾ ٛس زيج٘شُٗ اش 

  پشٍتئيي ٍ اًَاع ٍيظُ اي اصغبختبز ٛس وٗ ثخؽ زيج٘شُ اشRNA  ٓمٚ ثٚ آrRNA  يبRNA     ٚٛابي زيجا٘شّٗي ىفتا

 ّي ؾ٘و ، تؿنيٌ ؾدٙ اغت.

  ٕػجت ثٚ زيج٘شُٗ ٛبي ي٘مابزي٘  ٛاب    ي مَچنتشي ػبدُ تش ٍ اًذاصُزيج٘شُٗ ٛبي غًَ٘ ٛبي پسٗمبزي٘تي غبختبزي

 وازٕد.

 ُٗٛبي پسٗمبزي٘تي غبختبزي ؾجيٚ ثٚ زيج٘شُٗ ٛبي وزٗٓ ّيت٘مٖدزي ٛب ٗ مَسٗپالغت ٛب وازٕد. زيج٘ش 

 ٖنٚ ثٚ ق٘ز  آشاو وز ّبوٙ ي شّيٖاٚ  زيج٘شُٗ ٛبي غيت٘پالغِ يب چػجيدٙ ثٚ ثسخي اش ثخؽ ٛبي غٍَ٘ي ٛػتٖد ٗ يب اي

 ( قساز وازٕد.ػيتَػلغيت٘پالغِ )

 
 

 هسته

 جبي وازو. ّؼتِغَ٘ ٍٜبي ي٘مبزي٘تي وز غبختبز  ثيـتشيي هبدُ ي طًتيل 

  ٛػتٚ ٗ ثؼضي وٗ يب چٖد ٛػتٚ وازٕد. يلاغَت غًَ٘ ٛبي ي٘مبزي٘تي 

  ٚغًَ٘ ي٘مبزي٘تي اغت. هشمض تٌظين طًتيلٛػت 

 DNA .ّ٘ج٘و وز ٛػتٚ فؼبٍيت ٛبي غًَ٘ زا زٛجسي ّي مٖد 
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 .ٛػتٚ زا پ٘ؾؿي وٗ  يٚ اي ٗ ّٖفر واز اربعٚ مسوٙ اغت 

 ًآٓ ق٘ز  ّي ىيسو. هٌبفز پَؿؾّ٘او ثئ ٛػتٚ ٗ غيت٘پالغِ اش عسيق  تجبو 

 ٗي ٛػتٚ پس ؾدٙ اغت. ٓ ٛػتٚ اش ّبيؼي ثٚ ٕبُ ؾيسٙوز 

 ٙي ٛػتٚ   وز ؾيسDNA  ٗي  پشٍتئيي ّبي تـنيل دٌّذُٗ  ّؼتل ّبيب  ّؼتلثٚ آٓ ،  پشٍتئيي ّبي هتصل

 قساز وازٕد. اي اػنلت ّؼتِ

  ثٚ ق٘ز  ؾجنٚ اي وز ِٛ ثبفتٚ وز ٛػتٚ قساز وازٕد ٗ ّ٘جت پبيدازي ؾانٌ ٛػاتٚ ٗ   پسٗتئئ ٛبي اغنَت ٛػتٚ اي

 پبيدازي پ٘ؾؽ ٛػتٚ ّي ؾٕ٘د.

 ٕٚٛابي   ٛبيي تؿنيٌ ؾدٙ اغات. ايأ تا٘وٙ    وزٗٓ ٛػتٚ يل يب چٖد ت٘وٙ ي ّتسامِ ويدٙ ّي ؾ٘و مٚ اش زؾتٚ ٛب ٗ وا

 ٕبُ وإد. ّؼتلّتسامِ 

 جبي ثخؿي اش  ٛػتلDNA  ٗثٚ آٓ ٗ  هتصل پشٍتئيي ّبيRNA  ٗاغت. پشٍتئيي 

 .ٛػتل ّحَي اغت مٚ زيج٘شُٗ ٛب وز آٓ غبختٚ ّي ؾٕ٘د 

 
 

 شبكه آندوپالسوی

 .ؾجنٚ ي إٓدٗپالغْي آٓ قػْت اش وغتيبٙ غؿبيي وزٕٗي اغت مٚ اش غؿبٛبي ثٚ ِٛ پي٘غتٚ تؿنيٌ ؾدٙ اغت 

 ٙىسفتٚ ؾدٙ اغت. دسٍى ػلَلاش شثبٓ يٕ٘بٕي ثٚ ّؼٖي  آًذٍپالػني  ٗاض 

  ٕٗ٘ع ؾجنٚ ي إٓدٗپالغْي ٗج٘و وازو:و 

 ؾجنٚ ي إٓدٗپالغْي شثس -1

 ؾجنٚ ي إٓدٗپالغْي قبف  -2
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  اّب غؿبي غبشٕدٙ ي إٜٓب ثٚ ِٛ پي٘غتٚ  اص ًظش ػبختبس ٍ عول ثب ّن تفبٍت داسًذائ وٗ ٕ٘ع ؾجنٚ ي إٓدٗپالغْي

 اغت.

 ت.ؾجنٚ ي إٓدٗپالغْي ثٚ غؿبي خبزجي پ٘ؾؽ ٛػتٚ پي٘غتٚ اغ 

  ٚيؼٖي فضبي وزٗٓ خ٘و ٗ فضبي ثيسٕٗي خا٘و تقػايِ ّاي     دٍ قؼوتؾجنٚ ي إٓدٗپالغْي فضبي وزٗٓ غًَ٘ زا ث

 مٖد.

  اغت. مبس اصلي دػتگبُ غـبيي دسًٍيتقػيِ مسوٓ فضبي وزٗٓ غًَ٘ ثٚ قػْت ٛبي ّختَف 

 زبر شبكه آندوپالسوی

 وز زيصٕيبزٛبي ّينسٗغن٘ح اٍنتسٕٗاي ، زٗي آٓ  ؾجنٚ ي إٓدٗپالغْي شثس اش آٓ جٜت ثٚ ائ ٕبُ خ٘إدٙ ّي ؾ٘و م ٚ

 ٛب ٛػتٖد. زيج٘شُٗٛبيي ويدٙ ّي ؾ٘و. ائ وإٚ ٛب ْٛبٓ  وإٚ

 .ؾجنٚ ي إٓدٗپالغْي شثس اش ّجْ٘ع ميػٚ ٛبي پٜٖي غبختٚ ؾدٙ اغت مٚ ثٚ يندييس ّتكٌ ٛػتٖد 

  ػبخت پشٍتئيي -2 غـب ػبصي -1ؾجنٚ ي إٓدٗپالغْي وٗ مبز ِّٜ ثس ػٜدٙ وازو؛ 

 َٚي زيج٘شُٗ ٛب غبختٚ ّي ؾٕ٘د ٗ ْٛچٖئ فػف٘ ٍيپيد ٛابيي ماٚ ت٘غاظ إٓاصيِ ٛاب       ثؼضي اش پسٗتئئ ٛب مٚ ثٚ ٗغي

ٚ   ؾجنٚ ي إٓدٗپالغْي غبختٚ ّي ؾٕ٘د ، وزٗٓ غؿبي ؾجنٚ ي إٓدٗپالغْي قساز ّي ىيسٕد .   وز ٕتيجٚ غؿابي ؾاجن

 .)غـب ػبصي(ٓ ثٚ وييس إداّل ٛب فسغتبوٙ ّي ؾ٘وتس ّي ؾ٘و تب ايٖنٚ قػْتي اشآ  تس ٗ ىػتسوٙ إٓدٗپالغْي ٗغيغ

 ْٕٕٚ٘   ، ٛػتٖد ٛب پبدتيپسٗتئئ ٛبي تسؾحي مٚ ت٘غظ ؾجنٚ ي إٓدٗپالغْي غبختٚ ّي ؾٕ٘د. 

 .پبوتٔ ٛب ٍّ٘نً٘ ٛبي وفبػي ثدٓ ٛػتٖد مٚ ت٘غظ ىَجً٘ ٛبي غفيد خ٘ٓ غبختٚ ٗ تسؾح ّي ؾٕ٘د 

 ٚختٚ ؾدٙ اغت.پَي پپتيدي غب  ٛس ٍّ٘نً٘ پبوتٔ اش چٖد زؾت 

 ٚي ٍّ٘نً٘ پابوتٔ زا ّاي غابشٕد ٗ ايأ پَاي پپتيادٛب وز وزٗٓ        إٓدٗپالغْي شثس ائ پَي پپتيد ٛب  زيج٘شُٗ ٛبي ؾجن

 ؾجنٚ ي إٓدٗپالغْي مٖبز ِٛ قسا ّي ىيسٕد ٗ ثٚ ائ تستيت پبوتٔ مبٌّ ٗ فؼبً ربقٌ ّي ؾ٘و.

 : ّسارٌ تٍ٘يد پبوتٔ ػجبزتٖد اش 

  ٚوزٗٓ ؾجنٚ ي إدٗپالغْي ٗازو ّي ؾ٘و.پَي پپتيد غبختٚ ؾدٙ ث 

 ٙ(تـنيل گلينَپشٍتئييي م٘چني اش قٖد ثٚ پَي پپتيد اضبفٚ ّي ؾ٘و. )  شٕجيس 

 ٚٛبي زيصي ثٚ ٕبُ ٗشينً٘ )ميػٚ چٚ ( إتقبٍي قساز ّي وٛد  ؾجنٚ ي إٓدٗپالغْي ىَين٘پسٗتئئ زا وز ميػ

 ٗ ثػتٚ ثٖدي ّي مٖد.

 ع ثٚ وغاتيبٙ ىَاطي ّٖتقاٌ ّاي     ْي ثٚ ثيسٗٓ ج٘إٚ ّي شٕٖد ٗ غپغائ ميػٚ چٚ ٛب اش ؾجنٚ ي إٓدٗپال

 ؾٕ٘د.
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 صافشبكه آندوپالسوی 

 .ؾجنٚ ي إٓدٗپالغْي قبف ، ؾجنٚ ي ثٚ ِٛ پي٘غتٚ اي اش ٍٍ٘ٚ ٛب ٗ ميػٚ ٛب ي غؿب واز ثدٗٓ زيج٘شُٗ اغت 

 مبزٛبي اقَي ؾجنٚ ي إٓدٗپالغاْي   وزٗٓ  ؾجنٚ إٓدٗپالغْي قبف إٓصيِ ٛبي ّتؼدوي جبي ىسفتٚ إد.ائ إٓصيِ ٛب

 قبف زا إجبُ ّي وٖٛد.

   ػبختي هَادي هبًٌذ اػيذ ّبي چاشة ، فؼافَ ليپياذ ٍ    يني اش ّْٜتسئ مبزٛبي ؾجنٚ ي إٓدٗپالغْي قابف

 اغت. اػتشٍئيذّب

 ٕبُ ثسوٙ ؾدٙ ت٘غظ ٕ٘ع خبقي غًَ٘ تٍ٘يد ّي ؾٕ٘د. يٛس يل اش إ٘اع ٍيپيد ٛب 

 ؛إٓدٗپالغْي قبف ىػتسوٙ اي ٗج٘و وازو مٚ وز آٓ وز غًَ٘ ٛبي جيس ّب ؾجنٚ ي 

مٚ اش غًَ٘ ٛبي جيس ثٚ جسيبٓ خ٘ٓ ٗازو ّي ؾإ٘د   تٌظين هقذاس قٌذيإٓصيِ ٛبي خبقي قساز وازٕد مٚ ثٚ  -1

 مْل ّي مٖٖد.

ْٛچٖئ إٓصيِ ٛبي وييسي ٗج٘و وازو مٚ وازٗ ٛب ٗ ّ٘او ؾيْيبيي ّضس زا تجصيٚ ّي مٖٖد. ماٚ ثاٚ ايأ مابز      -2

 ى٘يٖد. ػن صداييجيس  غًَ٘ ٛبي

  وز غًَ٘ ٛبي ّبٛيچٚ اي اغت. ي يَى ملؼين رخيشُيني وييس اش مبزٛبي ؾجنٚ ي إٓدٗپالغْي قبف 

 .ي٘ٓ مَػيِ ثساي إقجبل ّبٛيچٚ ٛب وز ثبفت ّبٛيچٚ اي  شُ اغت 

    د ٗ ثاٚ  ٗقتي پيبُ ػكجي ثٚ غًَ٘ ٛبي ّبٛيچٚ اي ّي زغد ي٘ٓ مَػيِ اش ؾجنٚ ي إٓدٗپالغْي قبف ٕؿت ّاي مٖا

 وزٗٓ غيت٘پالغِ ٗازو ؾدٙ ، ّ٘جت إقجبل ّي ؾ٘و.
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 جسن گلژي

 .ثٚ پبظ پطٗٛؽ ٛبي مبّيَ٘ ىَطي ، شيػت ؾٖبظ ٗ پصؾل ايتبٍيبيي ثٚ ائ ٕبُ خ٘إدٙ ّي ؾ٘و 

 .ىَطي ثب اغتفبوٙ اش ّينسٗغن٘ح ٕ٘زي ٗ ٕيص زٗؼ ٛبي زٕو آّيصي غًَ٘ ٗ اجصاي آٓ جػِ ىَطي زا مؿف مسو 

  تؿنيٌ ؾدٙ اغت. ّبي پٌْي مِ ثش سٍي ّن قشاس گشفتِ اًذ ميؼِائ إداّل اش ، 

  اغت. غـبءجٖع ميػٚ ٛبي ىَطي اش 

  ٕٚيػتٖدميػٚ ٛبي ىَطي ثس خالف ؾجنٚ ي إٓدٗپالغْي ثٚ ِٛ پي٘غت. 

 .تؼدا اجػبُ ىَطي وز ٛس غًَ٘ اش چٖد ػدو تب چٖد قد ػدو اغت 

  ٚوز تسؾح پسٗتئئ ٗ ّ٘او تسؾحي وييس ثػتيي وازو. لَلهيضاى فعبليت ػتؼداو اجػبُ ىَطي ث 
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 ميػٚ چٚ ٛبي إتقبٍي ثٚ وغتيبٙ ىَاطي ٗازو    ٗپالغْي تٍ٘يد ّي ؾٕ٘د ثٚ ٗغيٍَّٚ٘نً٘ ٛبيي مٚ ت٘غظ ؾجنٚ ي إد

ّي ؾٕ٘د ٗ وز إٓجب ائ ٍّ٘نً٘ ٛب ٕؿبٕٚ ىرازي ّي ؾٕ٘د ٗ ثس رػت ٕؿابٕٚ اي ماٚ وازٕاد ثاٚ ٕقابط ّختَاف غاًَ٘        

 ٙ ّي ؾٕ٘د.فسغتبو

 
 

 

 

 لیسوزوم

 .ٍيصٗشُٗ ٛب جصء وغتيبٙ غؿبيي وزٕٗي ٛػتٖد 

 ٍيصٗشُٗ ٛب زا تٍ٘يد ّي مٖٖد. جػِ ىَطيٗ  ؾجنٚ ي إٓدٗپالغْي شثس ، 

 ٚاغت. إٓصيِ ٛبي تجصيٚ مٖٖدٙاي اغت غؿب واز مٚ وازاي  ٍيصٗشُٗ ميػ 

 إٓصيِ ٛبي ى٘ازؾي وز آٓ ذخيسٙ ٛػاتٖد ٗ ثاٚ ايأ    ، وز ٗاقغ پيساّ٘ٓ قػْتي زا فسا ىسفتٚ اغت مٚ غؿبي ٍيصٗشُٗ ٛب

 تستيت وييس قػْت ٛبي غًَ٘ اش ىصٕد إٓصيِ ٛبي ى٘ازؾي وز اّبٓ ّي ّبٕٖد.

 .ثدٗٓ ٍيصٗشُٗ ٛب ٛيچ غٍَ٘ي ْٕي ت٘إد إٓصيِ ٛبي ى٘ازؾي زا وز وزٗٓ خ٘و واؾتٚ ثبؾد 

 وزٗٓ ٗام٘ئٌ تخَيٚ ٗ ّحت٘اي وزٗٓ ٗام٘ئاٌ زا  ٍيصٗشُٗ ٛب ثب پي٘غتٔ ثٚ ٗام٘ئٌ ٛبي غرايي ، إٓصيِ ٛبي ى٘ازؾي زا ث ٚ

 تجصيٚ ّي مٖٖد.

 .ٍّ٘نً٘ ٛبي م٘چل ربقٌ اش ائ تجصيٚ ّبٕٖد اغيد ٛبي آّيٖٚ ٍيصٗشُٗ ٛب زا تسك ٗ ثٚ ّكسف غًَ٘ ّي زغٖد 
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 زٛبي ٍيصٗشُٗ ؾسمت وز ثَغ ٗ ى٘ازؼ إداّل ٛبي پيس ٗ يب آغيت ويدٙ اغت.بيني وييس اش م 

  ت ويدٙ ، إداّل ٛبي جديدي ثبشغبشي ّي ؾٕ٘د .يتجصيٚ إداّل ٛبي پيس ٗ آغاش اجصاي ربقٌ اش 

         ٍٔيصٗشُٗ ٛب وز ْٕ٘ جٖيٖي ٕقؽ ريبتي وازٕد؛ ّثاًل إٓصيِ ٛبي ٍيصٗشّٗاي ، ثبفات ٛابيي زا ماٚ وز شّابٓ جٖيٖاي ثاي

 إيؿتبٓ وغت ٗ پب قساز وازٕد ٕبث٘و ّي مٖٖد ٗ إيؿتبٓ زا اش يندييس جدا ّي مٖٖد .

 
 

 کوئلوا

 .ْٛبٕٖد ٍيصٗشُٗ ٛب ميػٚ ٛبيي اش جٖع غؿب ٛػتٖد مٚ ثٚ وغتيبٙ غؿبيي وزٕٗي تؼَق وازٕد 

  ْٛنبزي وازٕد. گَاسؽٗام٘ئٌ ٛبي ى٘ازؾي ٗ ٍيصٗشُٗ ٛب ثب يندييس ثساي 

  ، ٕبُ وازو مٚ ّؼبوً يل ٍيصٗشُٗ ثصزه اغت. ٍامَئل هشمضيٗام٘ئٌ ثػيبز وزؾت غًَ٘ ٛبي ىيبٛي 

  جرة آة ثٚ ثصزه ؾدٓ غًَ٘ ىيبٛي مْل ّي مٖد.ٗام٘ئٌ ّسمصي ثب 

         ٙٗام٘ئٌ ّسمصي وز ىَجسه ىيبٛبٓ ّْنٔ اغت زٕييصٙ ٛبيي واؾتٚ ثبؾد ماٚ غاجت جارة رؿاسا  ثاٚ ٖٛيابُ ىاسو

 افؿبٕي ؾٕ٘د.

   ٗ ٗام٘ئٌ ٛبي ّسمصي وز ثؼضي اش ىيبٛبٓ ربٗي ّ٘او غْي ٛػتٖد مٚ ثٚ ائ تستيت ىيبٙ وز ثساثس جبٕ٘زآ ىيابٛخ٘از

 اش آفب  ىيبٛي اش خ٘و وفبع ّي مٖد.ثؼضي 
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  ُوز پبزاّػي مٚ آغبشي ّطمداز تال غاٍَ٘ي آة ؾايسئ اغات ٗجا٘و       ى داسبٍامَئل ضشثٕ٘ع خبقي اش ٗام٘ئٌ ثٚ ٕب

 وازو.

 .ٗام٘ئٌ ضسثبٓ واز ، آة اضبفي زا وز غًَ٘ جْغ مسوٙ ٗ غپع ثٚ ثيسٗٓ ّي زإد 

 اغت چ٘ٓ آة وائْبً ٗازو غًَ٘ ّي ؾا٘و ٗ اىاس غاًَ٘ زاٛاي     ثساي آغبشيبٓ آة ؾيسئ ثػيبز ضسٗزي  وفغ آة اضبفي

ثساي رف  وز ٗاقغ ٗام٘ئٌ ضسثبٓ واز  ثساي وفغ آة اضبفي ٕداؾتٚ ثبؾد ، إٓقدز رجيِ ّي ؾ٘و مٚ غسإجبُ ّي تسمد.

 ريبتي اغت. تؼبوً ّحيظ وزٕٗي غًَ٘

 ٚي إٓدٗپالغْي شثاس ٗ ؾاجنٚ ي    وز وغتيبٙ غؿبيي وزٕٗي ، پي٘غتيي غبختبزي ّػتقيْي ثئ پ٘ؾؽ ٛػتٚ ، ؾجن

ّثالً ٗشينً٘ ٛبي إتقبٍي وز ؾجنٚ ي إٓدٗپالغْي غبختٚ ّي ؾٕ٘د ، غپع ثٚ جػاِ   اغت. زإٓدٗپالغْي قبف ثسقسا

 ؾٕ٘د. ىَطي ٗازو ّي ؾٕ٘د ٗ غسإجبُ ثٚ ٍيصٗشُٗ ٗ يب ٗام٘ئٌ تجديٌ ّي

 

 
 

 کلروپالست

  ُّبٕٖد جَجل ٛب يبفت ّي ؾ٘و. آغبشيبٓٗ ثؼضي اش  ىيبٛبٓٗ وز  زا ثس ػٜدٙ وازو فتَػٌتضإجب 

  ٕٜٓفتٚ وز قٖد تجديٌ ّي ؾ٘و. إسضي ؾيْيبييٗ ثٚ  إسضي ٕ٘ز خ٘زؾيد جرةفت٘غٖتص فسآيٖدي اغت مٚ وز عي آ 

 .ثخؿي اش قٖد ٛبي تٍ٘يد ؾدٙ وز فت٘غٖتص ثساي تٜيٚ ّ٘او غرايي وييس ثٚ مبز ّي زٕٗد 
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 ٚثػيبز ّ٘فق تس اش ٛس چيصي ػٌْ ّي مٖد مٚ تب مٖ٘ٓ ت٘غظ قادز  اثتنابز ٗ    مَسٗپالغت ٕيسٗىبٙ خ٘زؾيدي اغت م

 ٕج٘ؽ آوّي غبختٚ ؾدٙ اغت.

  غؿبٛب ، فضبي واخٌ مَسٗپالغت زا ثٚ غٚ قػْت تقػيِ ّي مٖٖد ٗ غبختبز مَسٗپالغت زا ثب مبزي مٚ إجبُ ّي وٛد

 ائ قػْت ٛب ػجبزتٖد اش :   إد. ّتٖبغت مسوٙ

  ي ثيسٕٗي ٗ غؿبي وزٕٗي مَسٗپالغت.فضبي ثبزيني ثئ غؿب -1

 بي وزٕٗي ّحك٘ز ؾدٙ اغت.ؿفضبيي مٚ ت٘غظ غ -2

 فضبي وزٗٓ ٍٍ٘ٚ ٛب ٗ قسـ ٛبي غؿبواز ت٘خبٍي . -3

  ّي ٕبّيِ. گشاًَمقسـ ٛبي غؿبواز ت٘خبٍي ثٚ ق٘ز  چٖد تبيي زٗي ِٛ قساز ّي ىيسٕد مٚ ٛس وغتٚ زا 

  خ٘زؾيدي ثٚ واُ ّي افتدإسضي ٕ٘ز ىسإُ٘ ٛب ّنبٓ ٛبيي ٛػتٖد مٚ وزإٓجب. 

  پس ّي مٖد. اػتشٍهباي غيبً ثٚ ٕبُ  اغت زا ّبوٙ مسوٙوزٗٓ فضبيي زا مٚ غؿبي واخَي ّحك٘ز 

   ػالٗٙ ثس مَسٗپالغت وز غًَ٘ ٛبي ىيبٛبٓ ّْنٔ اغت إ٘اع وييسي اش پالغت ٛب ويدٙ ؾٕ٘د مٚ وز إٜٓب ّ٘او ّتفابٗتي

 پيد ٛب ذخيسٙ ّي ؾٕ٘د.ٛب ٗ ٍي ، ذزا  زٕيي ، پسٗتئئ ٕؿبغتّٚبٕٖد 

 
 

 هیتوکندري

 .إداّني اغت مٚ إسضي ؾيْيبيي زا اش ؾنَي ثٚ ؾنٌ وييس وز ّي آٗزو 

  زا ثس ػٜدٙ وازو. تٌفغ ػلَلي إجبُائ إداّل 

  ّٓبٕٖد قٖد ٛب ثٚ إسضي ؾايْيبيي ٍّ٘ناً٘ غا٘ختي     إسضي ؾيْيبيي غراٛبتٖفع غٍَ٘ي فسآيٖدي اغت مٚ وز عي آ

 تجديٌ ّي ؾ٘و. ATPغًَ٘ ٛب يؼٖي 
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 .ائ وٗ فضب وز ّيت٘مٖدزي  ّيت٘مٖدزي وازاي وٗ غؿب اغت ، اّب فضبي وزٗٓ آٓ فقظ اش وٗ قػْت تؿنيٌ ؾدٙ اغت

 :ػجبزتٖد اش

 فضبي ثئ وٗ غؿبي وزٕٗي ٗ ثيسٕٗي -1

 فضبيي مٚ ت٘غظ غؿبي وزٕٗي ّحك٘ز ؾدٙ اغت.  -2

  ُپس مسوٙ اغت. هبتشينغفضبي وزٕٗي ّيت٘مٖدزي زا ّبوٙ اي غيبً ثٚ ٕب 

  ٚوزٗٓ ّبتسينع ّيت٘مٖدزي زخ ّي وٖٛد. تٌفغثػيبزي اش ٗامٖؽ ٛبي ؾيْيبيي ّسث٘ط ث ، 

 زا ثاٚ ٗجا٘و ّاي     مشيؼاتب مٚ ٛس چئ خ٘زوىي يل تيغٚ ثٚ ٕابُ   غؿبي وزٕٗي ّيت٘مٖدزي ثػيبز چئ خ٘زوٙ اغت

 آٗزو.

  آًضين ّبيي مِ ػبختِ ؿذىATP خا٘زوٙ ٗ ٕياص ثاس غاغح آٓ قاساز      وزٗٓ ايأ غؿابي چائ     سا ثش عْذُ داسًذ

 إد. ىسفتٚ

 ٚي آٓ ثبػا  ثاب  زفاتٔ ت٘إابيي ّيت٘مٖادزي وز       مسيػتبٛب ّ٘جت افصايؽ غغح غؿبي وزٕٗي ّيت٘مٖدزي ٗ وز ٕتيج

 ّي ؾٕ٘د. ATPتٍ٘يد 
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 ورود و خروج مواد از سلول

  ثٚ غًَ٘ ٗازو ٗ يب اش آٓ خبزم ّي ؾٕ٘د. اًتـبسثػيبزي ّ٘او اش عسيق 

  من تشامنثٚ غ٘ي ّحٌ  پشتشامنإتؿبز يؼٖي رسمت ذزا  ّبوٙ اش جبي. 

  زا  ّبوٙ ثئ وٗ ٕقغٚ اش ّحيظ اغت.ذ اختالف غلظتػبٌّ إتؿبز 

     رسمت خبٍف ٍّ٘نً٘ ٛبي ّ٘او وز إتؿبز زا ّي ت٘آ اش تفسيق تؼداو ٍّ٘نً٘ ٛبيي مٚ ثٚ غْت ّحايظ غَاي  پايؽ

 ريٚ وٗز ّي ؾٕ٘د ٗ ثٚ غْت غَظت مْتس ّي زٕٗد ّحبغجٚ مسو.ّيسٕٗد ، اش ٍّ٘نً٘ ٛبيي مٚ اش ائ ٕب

 ْٚٛ ي ٕقبعي اغت مٚ آٓ ّبوٙ ٗج٘و وازو. ٕتيجٚ ي ٕٜبيي إتؿبز ، ينػبٓ ؾدٓ غَظت آٓ ّبوٙ وز 

 مشثي دي امؼيذاش عسيق إتؿبز ٗازو غًَ٘ ّي ؾ٘و ٗ  امؼيظى  (CO2.اش عسيق إتؿبز اش غًَ٘ خبزم ّي ؾ٘و ) 

  ْٕي ت٘إٖد ثٚ زارتي اش غؿب وز جٜت ؾيت غَظت رسمت مٖٖد . ائ ّا٘او ثاٚ مْال مبٕابً ٛابي      ثؼضي ٍّ٘نً٘ ٛب

 پسٗتئيٖي اش ػسل غؿب ػج٘ز ّي مٖٖد.

  ّي  اًتـبس تؼْيل ؿذُػج٘ز ٍّ٘نً٘ ٛبي ّ٘او اش ػسل غؿب ثب مْل مبٕبً ٛبي پسٗتئيٖي وز جٜت ؾيت غَظت زا

 ٕبّٖد.

  ٗ ْٕي مٖداش إسضي شيػتي اغتفبوٙ إتؿبز يل فسآيٖد مبّالً فيصيني اغت. 

 ثٚ خبعس شيبو مسوٓ جٖجؽ ٗ ثسخ٘زو ٍّ٘نً٘ ٛب ثبػ  افسايؽ غسػت إتؿبز ّي ؾ٘و. افضايؾ گشهبي هحيط 

  ، ٕابُ وازو.  اًتقبل فعبلػج٘ز ّ٘او اش ػسل غؿب ثب قسف إسضي ت٘غظ ٍّ٘نً٘ ٛبي ٕبقٌ ثس خالف ؾيت غَظت  ٚ   زيؿا

 ىيبٛبٓ ثؼضي ّ٘او زا ثب إتقبً فؼبً جرة ّي مٖٖد.

 جرة ّي مٖد. ثٚ ق٘ز  ميػٚفسآيٖدي اغت مٚ غًَ٘ ، ٍّ٘نً٘ ٛب ٗ ذزا  وزؾت زا  آًذٍػيتَص 

 ٙاغت. ٗزٗو ثٚ غًَ٘اي يٕ٘بٕي ٗ ثٚ ّؼٖبي  إٓدٗغيت٘ش ٗاض 

 ّي مٖد. تغزيِثب زٗؼ إٓدٗغيت٘ش  آهيتتل غٍَ٘ي ّبٕٖد  ا ّ٘ج٘و 

 غؿاب ّتكاٌ ٗ ثاٚ خابزم فسغاتبوٙ      اغت مٚ ذزا  وزؾت ت٘غظ ميػٚ چٚ ث ػنع إٓدٗغيت٘شآيٖدي فس اگضٍػيتَص ٚ

 ؿٕ٘د.ّي

 ثٚ غًَ٘ ٗازو ٗ يب اش آٓ خبزم ّي ؾ٘و. إتؿبز آة اش ػاسل يال غؿابي     اػوضاش عسيق ٕ٘ع خبقي إتؿبز ثٚ ٕبُ  آة

ّي وٛد مٚ وٗ ّحًَ٘ ثب غَظت ّتفبٗ  آة ،  ٕيْٚ تساٗا ) وازاي ٕف٘ذپريسي إتخبثي ( اغْص ٕبُ وازو. اغْص جبيي زٗي

 ي يل غؿبي ٕيْٚ تساٗا اش يندييس جدا ؾدٙ ثبؾٖد. ثٚ ٗغيَٚ

  اي اش جاٖع مبغار    پاسوٙ ) واؾاتٚ ثبؾاد.  خبصيت ًفَرپازيشي اًتخابثي   ثساي ايجبو خبقيت اغْص پسوٙ يب غؿب ثبيد

 يت ٕف٘ذپريسي إتخبثي واؾتٚ ثبؾد(غَ٘فبٓ ّي ت٘إد خبق

 ٕبُ وازو. فـبس اػوضيٕػجت ثٚ آة  ظ غَي ٕيسٗي مؿؽ ّحي 
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 ثاساي   ثييسو ثٚ خبعس اغْص ، إٓقدز آة ٗازو آٓ ّي ؾ٘و مٚ غاًَ٘ ّاي تسماد.    زاىس يل ىَجً٘ قسّص وز آة ّقغس قسا

 جَ٘ىيسي اش تسميدٓ ىَجً٘ قسّص ، خ٘ٓ ٗ ّبيؼب  ثدٓ ّب غَظتي ّؿبثٚ غَظت وزٗٓ غًَ٘ ىَجً٘ قسّص وازٕد.

 وز آة ّقغس قساز وٛيِ ، آة ٗازو ٗام٘ئٌ ّسمصي ّي ؾ٘و ٗ غًَ٘ ثبو ّي مٖد ٍٗي ثٚ خابعس   اىس يل غًَ٘ ىيبٛي زا

 ىفتٚ ّي ؾ٘و. ) آهبع ( تَسطػبًغمٚ ثٚ ائ ربٍت  واؾتٔ وي٘ازٙ ْٕي تسمد

 ثػيبز اْٛيت وازو چ٘ٓ ثبػ  ّي ؾا٘و ىيابٙ اغات٘از ثْبٕاد وز غياس ايٖكا٘ز  ىيابٙ         گيبّبى خـنيوز  ت٘زضغبٕع

 پطّسوٙ خ٘اٛد ؾد.

  ٕبّيدٙ ّي ؾ٘و. پالػوَليضواخٌ إٜٓب ،  موجَد فـبس اػوضيىيبٛبٓ ثٚ خبعس  پظهشدگيپديدٙ ي 

 ٘ز  پطّسوىاي ايأ   مٚ چ٘ة شيبوي ٕدازٕد ثساي اغت٘از ّبٕدٓ ثٚ ت٘زضغبٕع ٗاثػاتٚ ٛػاتٖد. ٗ وز قا    گيبّبى علفي

 ىيبٛبٓ ػَفي خِ خ٘اٖٛد ؾد.
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