واژهﻧﺎﻣﮥ ﺗﻮﺻﻴﻔﯽ

آﺑﻠﮥ ﮔﺎوی :ﻧﻮﻋﯽ ﺑﻴﻤﺎری ﺳﺮﭘﺴﺘﺎن ﮔﺎو ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ
ﮔﺮوﻫﯽ از وﻳﺮوسﻫﺎ اﻳﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد و اﻧﺴﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ
ﺑﺎ دوﺷﻴﺪن ﮔﺎو آﻟﻮده ﺑﻪ آن ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻗﻨﺪ
اﭘﺮان ﻟﮏ :اﭘﺮاﻧﯽ ﮐﻪ آﻧﺰﻳﻢﻫﺎی ﻻزم را ﺑﺮای ٔ
ﻻﮐﺘﻮز ،ﮐُﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
وﺳﻴﻠﻪ ﻳﮏ
ُاﭘﺮان :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﭼﻨﺪ ژن ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ٔ
وﻳﮋه ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎﺳﺖ و
راهاﻧﺪاز روﻧﻮﻳﺴﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﭘﺮان ٔ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮔﺎﻫﯽ ﺗﮏژﻧﯽ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ.
اﺗﻮﺗﺮوف :ﺟﺎﻧﺪاری ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت ﻣﻌﺪﻧﯽ،
ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت آﻟﯽ ﺑﺴﺎزد.
آرﮐﯽﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ :ﮔﺮوﻫﯽ از ﭘﺮوﮐﺎرﻳﻮتﻫﺎ و از ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ
دﻳﻮاره آﻧﻬﺎ ﻓﺎﻗﺪ
ﺗﻮﻟﻴﺪﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی روی زﻣﻴﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ٔ
ﭘﭙﺘﻴﺪوﮔﻠﻴﮑﺎن اﺳﺖ.
آرﻣﺎدﻳﻠﻮ :ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاری اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻮﺳﺖ او از ﺻﻔﺤﺎت
اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪﻫﺎ و ﻧﺎﺧﻦﻫﺎﻳﺶ ﺑﺮای
ﺣﻔﺮ زﻣﻴﻦ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﻨﺪ.
ارﻳﺘﺮوﭘﻮﻳﺘﻴﻦ :ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﮐﻠﻴﻪ ﺗﺮﺷﺢ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺤﺮک ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻠﺒﻮلﻫﺎی ﻗﺮﻣﺰ اﺳﺖ )ﻓﺎﮐﺘﻮر
ﺧﻮﻧﺴﺎزی ﮐﻠﻴﻮی(.
آزﻣﻮن و ﺧﻄﺎ )ﺷﺮﻃﯽ ﺷﺪن ﻓﻌﺎل( :رﻓﺘﺎر ﻳﺎدﮔﻴﺮی
ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻮر در آن ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﺎداش ﻳﺎ ﺗﻨﺒﻴﻪ ،رﻓﺘﺎر ﺧﺎﺻﯽ
از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
اﺳﭙﻮراﻧﮋﻳﻮم :ﺳﺎﺧﺘﺎری ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻴﻮز ﺗﻌﺪادی

ﻫﺎگ در آن ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮ :ﭘﻴﺸﻮﻧﺪی ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن اﺟﺘﻤﺎع ﺧﻮﺷﻪای
ﺷﮑﻞ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ.
اﺳﺘﺮﭘﺘﻮ :ﭘﻴﺸﻮﻧﺪی ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن اﺟﺘﻤﺎع رﺷﺘﻪای
ﺷﮑﻞ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ.
اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮﮐﻮس :ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی ﮐﺮوی رﺷﺘﻪای
ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﻠﻮ دردﻫﺎی ﭼﺮﮐﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
آﺳﮏ :ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﮐﻴﺴﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪی در ﻗﺎرچ ﻫﺎی
آﺳﮑﻮﻣﻴﺴﺖ ﮐﻪ در آن ﻫﺎگﻫﺎ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
آﺳﮑﻮﻣﻴﮑﻮﺗﺎ :ﺷﺎﺧﻪای از ﻗﺎرچﻫﺎ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﻫﺎگﻫﺎی
ﺟﻨﺴﯽ در آﺳﮏ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﭼﺮﺧﻪ
اﮔﺰاﻟﻮاﺳﺘﺎت :اﺳﻴﺪ آﻟﯽ  ۴ﮐﺮﺑﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ٔ
ﮐﺮﺑﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻴﻞ ﮐﻮآﻧﺰﻳﻢ  Aﺗﺮﮐﻴﺐ ﻣﯽﺷﻮد.
اﮔﺰون :ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﻳﯽ از ) DNAﻳﺎ  mRNAاوﻟﻴﻪ(
ﻳﻮﮐﺎرﻳﻮﺗﯽ ﮐﻪ روﻧﻮﺷﺖ آﻧﻬﺎ در  RNAﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ.
آﻟﮑﺎﭘﺘﻮﻧﻮرﻳﺎ :ﺑﻴﻤﺎری ژﻧﺘﻴﮑﯽ ﮐﻪ در آن ادرار اﻓﺮاد
ﻣﺒﺘﻼ در ﻣﺠﺎورت ﻫﻮا ﺳﻴﺎه ﻣﯽﺷﻮد.
اﻟﮑﺘﺮوﻓﻮرز :روﺷﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺟﺪا ﮐﺮدن ﻗﻄﻌﺎت
 DNAاز ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺑﺮاﺳﺎس اﻧﺪازه و ﺑﺎر آﻧﻬﺎ.
اﻟﮕﻮی ﺗﻌﺎدل ﻧﻘﻄﻪای :ﻧﻮﻋﯽ اﻟﮕﻮی ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ ﮐﻪ
ﻃﯽ آن اﻓﺮاد ﮔﻮﻧﻪ در دورهﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮات
ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،اﻣﺎ در دورهﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات
ﺷﺪﻳﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
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اﻟﮕﻮی ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺪرﻳﺠﯽ :اﻟﮕﻮﻳﯽ از ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ ﮐﻪ در
آن روﻳﺪادﻫﺎی ﺗﺪرﻳﺠﯽ در ﻃﻮل زﻣﺎنﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﻨﺠﺮ
ﺑﻪ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﻣﯽﺷﻮد.
اﻟﮕﻮی رﺷﺪ ﻟﺠﻴﺴﺘﻴﮏ :اﻟﮕﻮﻳﯽ از رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ
آن ﺑﻪدﻟﻴﻞ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ،رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺤﺪود ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﻈﺮﻳﻪ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺣﻴﺎت در
اﻟﮕﻮی ﺳﻮپ ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ:
ٔ
اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﺎی ﭘﺮ از ﻣﻮاد آﻟﯽ ﺣﺎﺻﻞ از واﮐﻨﺶ ﻫﺎی
ﺟﻮ.
درون ّ
اﻟﮕﻮی ﻋﻤﻞ ﺛﺎﺑﺖ :اﻟﮕﻮی رﻓﺘﺎر ﻏﺮﻳﺰی ﺟﺎﻧﻮران ،ﮐﻪ در
ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﻳﮏﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻳﮏ ﺷﮑﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
ٔ
اﻟﮕﻮی ﻧﻤﺎﻳﯽ رﺷﺪ :رﺷﺪ ﺟﺎﻧﺪاران در ﻣﺤﻴﻂﻫﺎی
دارای ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺮاوان و ﺑﺪون رﻗﺎﺑﺖ و ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﺼﺎﻋﺪ ﻫﻨﺪﺳﯽ اﺳﺖ.
آﻣﺎﻧﻴﺘﺎ ﻣﻮﺳﮑﺎرﻳﺎ :ﻳﮏ ﻧﻮع ﻗﺎرچ ﭼﺘﺮی ﺳﻤﯽ و
ﮐﺸﻨﺪه.
ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺘﺮوﺗﺮوف ﮐﻪ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﭘﺎی ﮐﺎذب
آﻣﻴﺐ :ﺗﮏ ٔ
ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
آﻣﻴﺰش ﺗﺼﺎدﻓﯽ :آﻣﻴﺰﺷﯽ ﮐﻪ در آن اﺣﺘﻤﺎل آﻣﻴﺰش
ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد ﺟﻨﺲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ ﻳﺎ ژﻧﻮﺗﻴﭗ
آﻧﻬﺎ ﻧﺪارد.
آﻣﻴﺰش ﻧﺎﻫﻤﺴﺎنﭘﺴﻨﺪاﻧﻪ :آﻣﻴﺰش ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد ﻧﺎﻫﻤﺴﺎن
ﻳﮏﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ اﻓﺮاد ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﯽﺷﻮد.
آﻣﻴﺰش ﻫﻤﺴﺎنﭘﺴﻨﺪاﻧﻪ :آﻣﻴﺰﺷﯽ ﮐﻪ در آن اﺣﺘﻤﺎل
آﻣﻴﺰش ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎ ژﻧﻮﺗﻴﭗ ﻳﺎ ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ ﻳﮑﺴﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ
اﺳﺖ.
اﻧﺘﺨﺎب ﺟﻨﺴﯽ :ﻓﺮاﻳﻨﺪی ﮐﻪ در آن ﻳﮏ ﺻﻔﺖ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ
اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺎﻧﺲ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮد.
اﻧﺘﺨﺎب ﺟﻬﺖ دار :ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺤﻮل ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﺳﺎزﮔﺎر ﺷﺪن ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺘﻐﻴﺮ.
اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﻴﻌﯽ :ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ
ﺧﻮد.
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اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺴﻠﻨﺪه :ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺤﻮل ﺟﺎﻧﺪاران در ﻣﺤﻴﻂﻫﺎی
ﻧﺎﻫﻤﮕﻦ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺬف ﻓﺘﻮﺗﻴﭗﻫﺎی ﺣﺪ واﺳﻂ ﺑﻴﻦ دو
ﻓﺘﻮﺗﻴﭗ اﻓﺮاﻃﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
اﻧﺘﻬﺎی ﭼﺴﺒﻨﺪه :ﻗﻄﻌﻪای ﺗﮏرﺷﺘﻪای ﮐﻪ در اﻧﺘﻬﺎی
ﻗﻄﻌﻪ
ﻳﮏ ﻗﻄﻌﻪ  DNAدورﺷﺘﻪای ﻗﺮار دارد و ﻣﮑﻤﻞ ٔ
ﺗﮏرﺷﺘﻪای دﻳﮕﺮی اﺳﺖ.
آﻧﺘﯽﮐﺪون :ﺗﻮاﻟﯽ ﺳﻪ ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﻴﺪی در ﻣﻮﻟﮑﻮل ،tRNA
ﮐﻪ ﻣﮑﻤﻞ ﺗﻮاﻟﯽ ﮐﺪون در  mRNAاﺳﺖ.
اﻧﺪام وﺳﺘﻴﺠﻴﺎل :اﻧﺪام و ﻳﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﮐﻪ در ﺑﺪن ﻳﮏ
ﺟﺎﻧﺪار ﻧﻘﺶ ﺧﺎﺻﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﻫﻤﺎن ﺳﺎﺧﺘﺎر در
ﺑﺪن ﺟﺎﻧﺪار دﻳﮕﺮ ،ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﺷﺪه و ﻓﺎﻗﺪ ﻧﻘﺶ
ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
آﻧﺰﻳﻢﻫﺎی ﻣﺤﺪودﮐﻨﻨﺪه :ﮔﺮوﻫﯽ از آﻧﺰﻳﻢﻫﺎی ﺑﺎﮐﺘﺮﻳﺎﻳﯽ ﮐﻪ
ﺗﻮاﻟﯽﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه و ﺧﺎﺻﯽ از  DNAرا ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ
آﻧﻬﺎ وﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺳﭙﺲ  DNAرا ﺑُﺮش ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
آورﻧﺪه ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﺟﺎﻧﻮران.
اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ :ﻫﻮرﻣﻮن ﭘﺎﻳﻴﻦ
ٔ
اﻧﻘﺮاض ﮔﺮوﻫﯽ :ﻣﺮگ ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد
زﻳﺎدی از ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺰرگ ﺑﻮمﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
وﺳﻴﻠﻪ RNA ،ﭘﻠﯽﻣﺮاز
 mRNAاوﻟﻴﻪRNA :ای ﮐﻪ ﺑﻪ ٔ
 IIﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻨﻮز ﭘﺮدازش ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
اوﮔﻠﻨﺎ :ﺷﺎﺧﻪای از آﻏﺎزﻳﺎن آبﻫﺎی ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺎ دو ﺗﺎژک.
اﻳﺪز ) :(HIVﻧﺸﺎﻧﮕﺎن ﻧﻘﺺ اﻳﻤﻨﯽ اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ ﮐﻪ در
آن ،ﺑﻪدﻟﻴﻞ آﺳﻴﺐ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﯽ ﺑﺪن ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ دﻓﺎع ﻋﻠﻴﻪ
ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎریزا از دﺳﺖ ﻣﯽرود و ﻓﺮد ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽﺷﻮد.
وﺳﻴﻠﻪ
اﻳﻨﺘﺮﻓﺮون ﻫﺎ :ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﯽ ﺿﺪ وﻳﺮوﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ٔ
ﺳﻠﻮلﻫﺎی آﻟﻮده ﺑﻪ وﻳﺮوس ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﺷﻮد و از آﻟﻮده ﺷﺪن
ﺳﻠﻮلﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﻳﻨﺘﺮون :ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﻳﯽ از ژن ﻳﻮﮐﺎرﻳﻮﺗﯽ )ﻳﺎ روﻧﻮﺷﺖ
اوﻟﻴﻪ ژن( ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در  mRNA، tRNAﻳﺎ
ٔ

 rRNAﺑﺎﻟﻎ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭘﺮدازش
 mRNAﺑﺎﻟﻎ mRNA :ای ﮐﻪ در
ٔ
 mRNAاوﻟﻴﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺎزﻳﺪی :ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﯽ ﮔﺮز ﻣﺎﻧﻨﺪ در ﻗﺎرچ ﻫﺎی
ﺑﺎزﻳﺪﻳﻮﻣﻴﮑﻮﺗﺎ ﮐﻪ ﻫﺎگﻫﺎ روی آن ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺎزﻳﺪﻳﻮﻣﻴﮑﻮﺗﺎ :ﺷﺎﺧﻪ ای از ﻗﺎرچ ﻫﺎ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ
ﻫﺎگﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ روی ﺑﺎزﻳﺪی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی ﺷﻴﻤﻴﻮاﺗﻮﺗﺮوف :ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ اﻧﺮژی
ﺷﺪه آﻣﻮﻧﻴﺎک ) ،(NH۳ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ
ﺧﻮد را از ﮔﺎزﻫﺎی اﺣﻴﺎ ٔ
ﻫﻴﺪروژن ) (H۲Sو ﻳﺎ ﻣﺘﺎن ) (CH۴ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآورﻧﺪ.
ﺑﺎﮐﺘﺮﻳﻮﻓﺎژ :وﻳﺮوسﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ را آﻟﻮده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻮﺗﻮﻟﻴﺴﻢ :ﺑﻴﻤﺎری ﮐﺸﻨﺪه ای ﮐﻪ در اﺛﺮ ﺧﻮردن
ﮐﻨﺴﺮوﻫﺎی آﻟﻮده ﺑﻪ ﺳﻢِ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﮐﻠﺴﺘﺮﻳﺪﻳﻮم ﺑﻮﺗﻮﻟﻴﻨﻢ اﻳﺠﺎد
ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در ﺗﻨﻔﺲ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻣﮋکدار ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﮋکﻫﺎﻳﺶ
ﭘﺎراﻣﺴﯽ :ﻧﻮﻋﯽ ﺗﮏ ٔ
ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ و ﺗﻐﺬﻳﻪ اﺳﺖ.
ﭘﺎﻫﺎی ﮐﺎذب :ﺑﺮآﻣﺪﮔﯽﻫﺎی ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻤﯽ و ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻌﻄﺎﻓﯽ
ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺣﺮﮐﺖ در آﻣﻴﺐاﻧﺪ.
ﭘﺮاﮐﻨﺶ :اﻟﮕﻮی ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ اﻓﺮاد ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﻣﺤﻴﻂ
زﻳﺴﺖ.
ﭘﺮاﻳﻤﺮ ــ آﻏﺎزﮔﺮ :ﺗﻮاﻟﯽ ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﻴﺪی ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮐﻪ آﻧﺰﻳﻢ
 DNAﭘﻠﯽﻣﺮاز ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎ ﺑﻪ آن،
آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﭘﺮوــ وﻳﺮوس :وﻳﺮوﺳﯽ ﮐﻪ ژﻧﻮم ﺧﻮد را درون ژﻧﻮم
ﺳﻠﻮل ﻣﻴﺰﺑﺎن ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢﮐﻨﻨﺪه :ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ روی
ﺗﻮاﻟﯽﻫﺎی ﺗﻨﻈﻴﻢﮐﻨﻨﺪه در  DNAﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺎن ژنﻫﺎ اﺛﺮ
ﻣﯽﮔﺬارد.
ﭘﺮوژه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮاﻟﯽ
ﭘﺮوژۀ ژﻧﻮم اﻧﺴﺎن ):(HGP
ٔ
ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻫﺮ ژن
ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﻴﺪی ژﻧﻮم اﻧﺴﺎن و ﺗﻌﻴﻴﻦ ٔ
روی ﻫﺮ ﮐﺮوﻣﻮزوم.

ﭘﺮﻳﻮنﻫﺎ :ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻴﻤﺎریزا ﺷﻮﻧﺪ و
اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر اﺳﺘﺎﻧﻠﯽ ﭘﺮوزﻳﻨﺮ آﻧﻬﺎ را در ﺳﺎل  ۱۹۸۲ﮐﺸﻒ
ﮐﺮد.
 RNAﭘﻠﯽﻣﺮاز :آﻧﺰﻳﻤﯽ ﮐﻪ واﮐﻨﺶ  RNAﺳﺎزی را
ﮐﺎﺗﺎﻟﻴﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﭘﻼزﻣﻴﺪ  :Tiﭘﻼزﻣﻴﺪ اﻟﻘﺎﮐﻨﻨﺪه ﺗﻮﻣﻮر در ﮔﻴﺎﻫﺎن.
ﭘﻼزﻣﻴﺪ :ﻣﻮﻟﮑﻮل  DNAﺣﻠﻘﻮی ﮐﻪ درون ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ
ﺣﻀﻮر دارد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﮐﺮوﻣﻮزوم اﺻﻠﯽ
ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزی ﮐﻨﺪ.
 RNAﭘﻴﮏ)RNA:( mRNAای ﮐﻪ از روی DNA
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﭘﻴﺮووات :ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ ﺳﻪﮐﺮﺑﻨﯽ ﮐﻪ ﻃﯽ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﮔﻠﻴﮑﻮﻟﻴﺰ
ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﭘﻴﻠﯽ :ﺑﺮآﻣﺪﮔﯽ ﮐﻮﺗﺎه و ﺿﺨﻴﻤﯽ در ﺳﻄﺢ ﺳﻠﻮل ﺑﺎﮐﺘﺮی
ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﺴﺒﻴﺪن ﺑﺎﮐﺘﺮی ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻳﺎ ﺳﻠﻮلﻫﺎی
دﻳﮕﺮ ﻧﻘﺶ دارد.
ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻓﺴﻔﻮدیاﺳﺘﺮ :ﭘﻴﻮﻧﺪی ﮐﻮواﻻن در ﻧﻮﮐﻠﺌﻴﮏ
اﺳﻴﺪﻫﺎ ﮐﻪ در آن ﮔﺮوه ﻫﻴﺪروﮐﺴﻴﻞ ﻗﻨﺪ ﻳﮏ ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﻴﺪ ﺑﻪ
ﮔﺮوه ﻓﺴﻔﺎت ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﻴﺪ دﻳﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﺎژک ﺑﺎﮐﺘﺮی :ﺳﺎﺧﺘﺎر رﺷﺘﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪی از ﺟﻨﺲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
ﺳﻄﺢ ﺳﻠﻮل ﺑﻴﺮون ﻣﯽآﻳﺪ و ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﺗﻮان ﺣﺮﮐﺖ
ﮐﻪ از ِ
ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺗﺎژﮐﺪاران ﭼﺮﺧﺎن :ﮔﺮوﻫﯽ از آﻏﺎزﻳﺎن ﺗﮏ ﺳﻠﻮﻟﯽ
ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰﮐﻨﻨﺪه ﺳﺎﮐﻦ درﻳﺎﻫﺎ و آبﻫﺎی ﺷﻴﺮﻳﻦ ﮐﻪ از
و
ٔ
ﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺗﺨﻤﻴﺮ اﺳﻴﺪﻻﮐﺘﻴﮏ :ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺨﻤﻴﺮ ،ﮐﻪ ﻃﯽ آن ﭘﻴﺮووات
ﺣﺎﺻﻞ از ﮔﻠﻴﮑﻮﻟﻴﺰ ﺑﻪ اﺳﻴﺪ ﻻﮐﺘﻴﮏ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﺨﻤﻴﺮ :ﻓﺮاﻳﻨﺪی ﺑﯽﻫﻮازی ﮐﻪ ﻃﯽ آن ﭘﻴﺮووات ﺣﺎﺻﻞ از
ﭼﺮﺧﻪ ﮐﺮﺑﺲ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎﻳﯽ
ﮔﻠﻴﮑﻮﻟﻴﺰ وارد
ٔ
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺗﺎﻧﻮل ،ﻻﮐﺘﺎت و… ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ :ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﻳﮏ ﮔﻮﻧﻪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ،
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ﻳﺎ ﺣﺠﻢ در ﻳﮏ زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ.
ﺗﺮﻣﻮﻓﻴﻞﻫﺎ :ﮔﺮوﻫﯽ از آرﮐﯽﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ﮐﻪ در آبﻫﺎی
ﺑﺴﻴﺎر داغ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺴﻴﺎری از آﻧﻬﺎ از ﻣﻮاد
ﮔﻮﮔﺮددار اﻧﺮژی ﮐﺴﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻫﻤﺮاه :ﺳﺎزﮔﺎریﻫﺎی ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻦ اﻓﺮادی
ﮐﻪ در ﻳﮏ اﮐﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﻫﻢ در ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﻳﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺗﻨﻔﺲ ﺳﻠﻮﻟﯽ :ﻓﺮاﻳﻨﺪی ﮐﻪ ﻃﯽ آن از اﻧﺮژی ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت
آﻟﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪ  ATPاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﻨﻔﺲ ﻧﻮری :ﻓﺮآﻳﻨﺪی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮر در ﮔﻴﺎﻫﺎن ﮐﻪ ﻃﯽ
آن اﮐﺴﻴﮋن ﺟﺬب و دیاﮐﺴﻴﺪﮐﺮﺑﻦ آزاد ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﻮﮐﺴﻴﻦﻫﺎی ﺑﺎﮐﺘﺮﻳﺎﻳﯽ :ﺗﺮﺷﺤﺎت ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺳﻤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎی ﻳﻮﮐﺎرﻳﻮﺗﯽ ّ
ﺗﻴﻼﮐﻮﺋﻴﺪ :ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﮐﻴﺴﻪای ﺷﮑﻞ و ﭘﻬﻦ از ﺟﻨﺲ
ﻏﺸﺎی ﺳﻠﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﻗﺮارﮔﻴﺮی رﻧﮕﻴﺰهﻫﺎی ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰی
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺟﺎﻧﺪاران ﺗﺮاژن :ﺟﺎﻧﺪاری ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮای ژﻧﯽاش ،ﺷﺎﻣﻞ
ژن ،ﻳﺎ ژنﻫﺎی ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی دﻳﮕﺮ اﺳﺖ.
ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﯽ :ﻧﻮﻋﯽ ﺟﻬﺶ ﻧﻘﻄﻪای ﮐﻪ در آن ﻳﮏ ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﻴﺪ
از ﻳﮏ ژن ﺑﺎ ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﻴﺪ ﻧﻮع دﻳﮕﺮی ﻋﻮض ﻣﯽﺷﻮد.
ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻮاﻟﯽ ﺧﺎص از
ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺗﺸﺨﻴﺺ آﻧﺰﻳﻢ :ﻣﺤﺪود ٔ
 DNAﮐﻪ آﻧﺰﻳﻢ آن را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺟﺪاﻳﯽ ﺑﻮمﺷﻨﺎﺧﺘﯽ )زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﯽ( :ﺟﺪاﻳﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﯽ
ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد ﻳﮏﮔﻮﻧﻪ در اﺛﺮ ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﻮمﺷﻨﺎﺧﺘﯽ.
ﺟﺪاﻳﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﯽ :ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪ زادهﻫﺎی ﺑﺎرور
در ﮔﺮوهﻫﺎﻳﯽ از ﺟﺎﻧﺪاران ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ً دارای اﻳﻦ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ
ﺑﻮدهاﻧﺪ.
ﺟﺪاﻳﯽ رﻓﺘﺎری :ﺟﺪاﻳﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﯽ ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد ﻳﮏﮔﻮﻧﻪ
در اﺛﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت.
ﺟﺪاﻳﯽ زﻣﺎﻧﯽ :ﺟﺪاﻳﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﯽ در اﺛﺮ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن
ﺟﺎﻧﺪاران از ﻧﻈﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﯽ در زﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ.
ﺟﺪاﻳﯽ ﮔﺎﻣﺘﯽ :ﺟﺪاﻳﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﯽ ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی
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ﻣﺨﺘﻠﻒ.
ﺟﺪاﻳﯽ ﻣﮑﺎﻧﻴﮑﯽ :ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ آﻣﻴﺰش در اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ.
ﺟﻬﺶ :ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺗﻮاﻟﯽ ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎی .DNA
ﺟﻬﺶ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭼﻬﺎرﭼﻮب :ﺟﻬﺶﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ درﻧﺘﻴﺠﻪ اﺿﺎﻓﻪ
ﻳﺎ ﺣﺬف ﺷﺪن ﺗﻌﺪادی ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﻴﺪ ﭘﺪﻳﺪ ﻣﯽآﻳﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ
اﺷﺘﺒﺎه ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪن ﺣﺮوف ﺳﻪ ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﻴﺪی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎی اﺿﺎﻓﻪ ﻳﺎ ﺣﺬف ﺷﺪه،
ﻣﻀﺮب  ۳ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﺟﻬﺶﻫﺎی ﻧﻘﻄﻪای :ﺟﻬﺶﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻳﮏ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﻴﺪ
ژن را ،روی ﻳﮏ ﮐﺮوﻣﻮزوم ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﭼﺮﺧﮥ ﮐﺮﺑﺲ :ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻨﻔﺲ ﻫﻮازی ﮐﻪ ﻃﯽ
آن ﭘﻴﺮووات ﺣﺎﺻﻞ از ﮔﻠﻴﮑﻮﻟﻴﺰ وارد ﻣﻴﺘﻮﮐﻨﺪریﻫﺎ و ﺗﺎ
ﺗﺸﮑﻴﻞ  CO۲ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﭼﺮﺧﮥ ﻟﻴﺘﻴﮏ :ﭼﺮﺧﻪای ﮐﻪ در آن وﻳﺮوس ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزی
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺳﻠﻮل ﻣﻴﺰﺑﺎن را ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﭼﺮﺧﮥ ﻟﻴﺰوژﻧﯽ :ﭼﺮﺧﻪای ﮐﻪ ﻃﯽ آن ،ژﻧﻮم وﻳﺮوس
ﺑﻪﺻﻮرت ﭘﺮووﻳﺮوس ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺪون آﻧﮑﻪ
ﺳﻠﻮل ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷﻮد.
 mRNAﭼﻨﺪ ژﻧﯽmRNA :ای ﮐﻪ از روی اﭘﺮان
ﭼﻨﺪژﻧﯽ روﻧﻮﻳﺴﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺣﺬف رﻗﺎﺑﺘﯽ :ﻧﻮﻋﯽ ﺣﺬف در اﺛﺮ رﻗﺎﺑﺖ ﮐﻪ در آن
ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﮐﺎراﻳﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ دارد ،از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ را از زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺣﺬف ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﺳﺘﻔﺎده و ٔ
ﺧﺰاﻧﮥ ژﻧﯽ :ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻞﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻠﻮلﻫﺎی
زاﻳﺸﯽ ﺟﻤﻌﻴﺖ.
دﺋﻮﺗﺮوﻣﻴﺴﺖﻫﺎ :ﮔﺮوﻫﯽ از ﻗﺎرچﻫﺎ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ
ﺟﻨﺴﯽ دﻳﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
درﺧﺖﻫﺎی ﺗﺒﺎرزاﻳﺸﯽ :ﻃﺮحﻫﺎﻳﯽ ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن
ارﺗﺒﺎطﻫﺎی ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪی ﺑﻴﻦ ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﺪار.
درون ﻫﻤﺰﻳﺴﺘﯽ :ﻧﻈﺮﻳﻪای ﮐﻪ ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﻴﺘﻮﮐﻨﺪریﻫﺎ

و ﮐﻠﺮوﭘﻼﺳﺖﻫﺎ از ﻧﺴﻞ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی ﻫﻮازی ﻫﻤﺰﻳﺴﺖ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
درونآﻣﻴﺰی :آﻣﻴﺰش ﻣﻴﺎن ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪان ﻧﺰدﻳﮏ ﮐﻪ
ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮐﻤﺘﺮ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﺴﺒﯽ آﻟﻞﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد.
دﻳﺎﺗﻮم :ﮔﺮوﻫﯽ از آﻏﺎزﻳﺎن ﺗﮏ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰﮐﻨﻨﺪه ﮐﻪ
دﻳﻮاره ﺳﻠﻮﻟﯽ دوﻗﺴﻤﺘﯽ و ﺳﻴﻠﻴﺴﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
دارای
ٔ
دﻳﺮﻳﻨﻪﺷﻨﺎﺳﺎن :ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش
ﭘﺮﺗﻮﺳﻨﺠﯽ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻨﮕﻮارهﻫﺎ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ.
 :RFLPﻗﻄﻌﺎت  DNAﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮش آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎی
ﻣﺤﺪودﮐﻨﻨﺪه ﮐﻪ ﻃﻮل ﻣﺘﻔﺎوت دارﻧﺪ.
راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ دو ﺟﺎﻧﺪار ﮐﻪ در آن ﻳﮑﯽ ﺳﻮد
راﺑﻄﮥ اﻧﮕﻠﯽٔ :
و دﻳﮕﺮی زﻳﺎن ﻣﯽﺑﺮد.
راﻧﺶ ژن :ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﺴﺒﯽ اﻟﻞﻫﺎی ﺟﻤﻌﻴﺖ در اﺛﺮ
روﻳﺪادﻫﺎی ﺗﺼﺎدﻓﯽ.
راهاﻧﺪاز :ﻣﮑﺎﻧﯽ از  DNAﮐﻪ آﻧﺰﻳﻢ  RNAﭘﻠﯽﻣﺮاز
ﺑﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ روی آن ،روﻧﻮﻳﺴﯽ را از ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺻﺤﻴﺢ
آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ.
رﻓﺘﺎر :ﻋﻤﻞ ﻳﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از اﻋﻤﺎل ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻮر در ﭘﺎﺳﺦ
ﺑﻪ ﻣﺤﺮک از ﺧﻮد ﺑﺮوز ﻣﯽدﻫﺪ.
رﻓﺘﺎر ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ :رﻓﺘﺎر ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﮐﻪ در آن ﺟﺎﻧﻮر
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺌﻠﻪای را ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ً ﺑﺎ آن روﺑﻪرو ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
ﺑﺪون آزﻣﻮن و ﺧﻄﺎ ،ﺣﻞ ﮐﻨﺪ.
رﻓﺘﺎر وراﺛﺘﯽ )ژﻧﯽ( :رﻓﺘﺎری ﮐﻪ ﻣﻨﺸﺄ ژﻧﯽ دارد.
دﻳﻮاره ﺳﻠﻮﻟﯽ
رﻧﮓآﻣﻴﺰی ِ ﮔﺮم :ﻧﻮﻋﯽ رﻧﮓ آﻣﻴﺰی
ٔ
ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ﮐﻪ از آن ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺑﺎﮐﺘﺮی
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
روﺑﻴﺴﮑﻮ :آﻧﺰﻳﻤﯽ ﮐﻪ در واﮐﻨﺶﻫﺎی ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰی ،واﮐﻨﺶ
ﺗﺮﮐﻴﺐ  CO۲ﺑﺎ ﺗﺮﮐﻴﺐ  ۵ﮐﺮﺑﻨﯽ را ﮐﺎﺗﺎﻟﻴﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
روزنداران :آﻏﺎزﻳﺎﻧﯽ درﻳﺎزی ﮐﻪ ﭘﻮﺳﺘﻪای ﻣﺤﮑﻢ و
ﺳﻮراخدار از ﺟﻨﺲ آﻫﮏ دارﻧﺪ.
روﻧﻮﻳﺴﯽ :ﻋﻤﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﻮﻟﮑﻮل  RNAاز روی

.DNA
رﻳﺒﻮزوم :از اﺟﺰای ﺳﻠﻮل ﮐﻪ در ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ،
ﻣﻴﺘﻮﮐﻨﺪری و ﮐﻠﺮوﭘﻼﺳﺖ وﺟﻮد دارد و از  rRNAو
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 RNAرﻳﺒﻮزوﻣﯽ ) :(rRNAﻣﻮﻟﮑﻮل RNAای ﮐﻪ
در ﺳﺎﺧﺘﺎر رﻳﺒﻮزوم ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
رﻳﺰوﺋﻴﺪ :رﻳﺴﻪﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ از ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺑﻌﻀﯽ از ﻗﺎرچﻫﺎ
رﻳﺸﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن را
و ﺧﺰه ﮔﻴﺎن ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻧﻘﺶ
ٔ
دارﻧﺪ.
زﻧﺠﻴﺮۀ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﮑﺘﺮون :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی
ﺷﺪه اﻟﮑﺘﺮون ﻫﺎ در
ﻧﺎﻗﻞ اﻟﮑﺘﺮون ﮐﻪ از اﻧﺮژی آزاد ٔ
واﮐﻨﺶﻫﺎی اﮐﺴﻴﺪ و اﺣﻴﺎء ﺑﺮای ﺗﺸﮑﻴﻞ  ATPو ﺳﺎﻳﺮ
ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی ﭘﺮاﻧﺮژی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻳﻦ ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎ
در ﻏﺸﺎی داﺧﻠﯽ ﻣﻴﺘﻮﮐﻨﺪری ،ﻏﺸﺎی ﺗﻴﻼﮐﻮﺋﻴﺪی
ﮐﻠﺮوﭘﻼﺳﺖ و ﻏﺸﺎی ﭘﻼﺳﻤﺎﻳﯽ ﭘﺮوﮐﺎرﻳﻮت ﻫﺎ ﻗﺮار
دارﻧﺪ.
زﻳﮕﻮﺳﭙﻮر :زﻳﮕﻮت دﻳﭙﻠﻮﺋﻴﺪی ﮐﻪ از ﺟﻔﺖ ﺷﺪن
ﮔﺎﻣﺖ ﻫﺎی دارای ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺸﮑﻴﻞ
ﻣﯽﺷﻮد.
دﻳﻮاره ﺿﺨﻴﻢ
زﻳﮕﻮﺳﭙﻮراﻧﮋ :ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﯽ ﺑﺎ
ٔ
ﺷﺎﺧﻪ زﻳﮕﻮﻣﻴﮑﻮﺗﺎ
ﮐﻪ وﺟﻮد آﻧﻬﺎ از وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی اﻓﺮاد
ٔ
اﺳﺖ.
زﻳﮕﻮﻣﻴﮑﻮﺗﺎ :ﺷﺎﺧﻪای از ﻗﺎرچﻫﺎ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﻫﺎگﻫﺎی
ﺟﻨﺴﯽ در زﻳﮕﻮﺳﭙﻮراﻧﮋ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﻬﺎرﮐﻨﻨﺪه
ژن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮐﻨﻨﺪه :ژن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
ٔ
روﻧﻮﻳﺴﯽ اﭘﺮان.
ژن ﺧﻮدﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر :ﻧﻮﻋﯽ ژن ﭼﻨﺪ آﻟﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ از آﻣﻴﺰش
ﺑﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻫﻤﺴﺎن ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﺴﺨﻪ ﺳﺎﻟﻢ از ﻳﮏ ژن،
ژن درﻣﺎﻧﯽ :ﻗﺮار دادن ﻳﮏ
ٔ
درون ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻓﺮدی ﮐﻪ دارای ﻧﺴﺨﻪای ﻧﺎﻗﺺ از
آن ژن اﺳﺖ.
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ﻫﻤﻪ ﻣﺤﺘﻮای  DNAﻳﮏ ﺟﺎﻧﺪار را ﮔﻮﻳﻨﺪ.
ژﻧﻮمٔ :
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺮگ ﺷﺒﺪری :ﺳﺎﺧﺘﺎری ﮐﻪ ﻣﺪل دوﺑﻌﺪی
ﻣﻮﻟﮑﻮل  tRNAاز ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺳﻨﮕﻮاره :ﺑﻘﺎﻳﺎی ﺣﻔﻆ ﺷﺪه ،ﻳﺎ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺷﺪه ،ﻳﺎ اﺛﺮات
ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه از ﺟﺎﻧﺪاراﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺪت ﻫﺎ ﭘﻴﺶ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺳﻴﺎﻧﻮﺑﺎﮐﺘﺮی :ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ آزاد ﮐﺮدن
اﮐﺴﻴﮋن در ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﺟﻮد ﮐﻠﺮوﻓﻴﻞ  aو
ﺳﺎﻳﺮ رﻧﮕﻴﺰهﻫﺎ ﺑﺎ ﺟﻠﺒﮏﻫﺎ و ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻋﺎﻟﯽّ ،اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻠﻮﻟﯽ ،رﻳﺒﻮزوم و ﮔﺮم ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻮدن ﺑﺎ ﭘﺮوﮐﺎرﻳﻮت
ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ دارﻧﺪ.
ﺷﺎرش ژن :ورود ﻳﺎ ﺧﺮوج آﻟﻞﻫﺎ از ﻳﮏ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻪ
ﺟﻤﻌﻴﺘﯽ دﻳﮕﺮ ﺑﻪدﻟﻴﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮت اﻓﺮاد.
ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﯽ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ :ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ ﺑﺮای زﻳﺴﺘﻦ در
ﻣﺤﻴﻂ و ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ.
ﺷﺮﻃﯽ ﺷﺪن ﮐﻼﺳﻴﮏ :رﻓﺘﺎر ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻮر در
آن ﺑﻪ ﻣﺤﺮک ﺑﯽاﺛﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻳﮏ ﻣﺤﺮک ﻃﺒﻴﻌﯽ ﻫﻤﺮاه ﺷﺪه
اﺳﺖ ،ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻣﻬﺎرﮐﻨﻨﺪه
ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮐﻨﻨﺪه :ﻋﺎﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ٔ
اﭘﺮان ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮد و اﺗﺼﺎل آن را ﺑﻪ اﭘﺮاﺗﻮر ﻣﻤﮑﻦ ﻳﺎ
ﻏﻴﺮﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﮐﻨﻨﺪه ﻋﻤﻞ
ﻋﻮاﻣﻞ روﻧﻮﻳﺴﯽ :ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎی ﺗﻨﻈﻴﻢ ٔ
روﻧﻮﻳﺴﯽ در ﻳﻮﮐﺎرﻳﻮتﻫﺎ.
ﻏﺬاﻳﺎﺑﯽ ﺑﻬﻴﻨﻪ :راﻫﺒﺮد ﺟﺎﻧﻮران ﺑﺮای ﺑﻪدﺳﺖ آوردن
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻧﺮژی در ﮐﻤﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن.
ﻏﺮﺑﺎل ﮐﺮدن :ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺟﺪا ﮐﺮدن ﺳﻠﻮلﻫﺎی دارای ژن
ﺧﺎص از ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻠﻮلﻫﺎ )در ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ژﻧﺘﻴﮏ(.
ﻓﺎﮐﺘﻮر رﺷﺪ :ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﻠﻮلﻫﺎی
ﺑﺪن ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯽﺷﻮد و ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻠﻮلﻫﺎ را وادار ﺑﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻓﺘﻮﺳﻴﺴﺘﻢ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از رﻧﮕﻴﺰهﻫﺎی ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰی و
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ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﻏﺸﺎی ﺗﻴﻼﮐﻮﺋﻴﺪ ﮐﻪ اﻧﺮژی ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ را
ﻣﻬﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻓﺘﻮﺳﻴﺴﺘﻢ  :IIﻓﺘﻮﺳﻴﺴﺘﻤﯽ ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺟﺬب ﻧﻮری آن
در ﻃﻮل ﻣﻮج  ۶۸۰ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ.
ﻓﺘﻮﺳﻴﺴﺘﻢ  :Iﻓﺘﻮﺳﻴﺴﺘﻤﯽ ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺟﺬب ﻧﻮری آن
در ﻃﻮل ﻣﻮج  ۷۰۰ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ.
ﻓﺮوﻣﻮن :ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﮐﻪ در ﺑﻌﻀﯽ ﺟﺎﻧﻮران
ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﺳﺎﻳﺮ اﻓﺮاد اﺛﺮ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ.
رﻳﺸﻪ ﺑﻌﻀﯽ
ﻗﺎرچ ــ رﻳﺸﻪای :ﻗﺎرچﻫﺎی ﻫﻤﺰﻳﺴﺖ ﺑﺎ ٔ
ﮔﻴﺎﻫﺎن.
ﮐﺎﺗﺎﻟﻴﺰور :ﻣﺎدهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺴﺮﻳﻊ واﮐﻨﺶﻫﺎی
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﻣﯽﺷﻮد وﻟﯽ در آﺧﺮ ،دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ.
ﮐﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ :رﻧﮕﻴﺰه ای واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  Aﮐﻪ
ﻣﻮﺟﺐ ﭘﻴﺪاﻳﺶ رﻧﮓ ﻫﺎی زرد و ﻧﺎرﻧﺠﯽ و ﻗﺮﻣﺰ در
ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﯽﺷﻮد.
ﮐﺎﻧﺪﻳﺪا آﻟﺒﻴﮑﻨﺰ :ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺨﻤﺮ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎری ﺑﺮﻓﮏ
دﻫﺎن اﺳﺖ.
ﮐﺎوﺷﮕﺮ :ﻗﻄﻌﻪای از  RNAﻳﺎ  DNAﺗﮏرﺷﺘﻪای
وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻮاد رادﻳﻮاﮐﺘﻴﻮ ﻳﺎ ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ ﮐﻪ
ﻧﺸﺎندار ﺷﺪه ﺑﻪ ٔ
ﻣﮑﻤﻞ ژن ﻣﻮردﻧﻈﺮ اﺳﺖ.
ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻗﻄﻌﺎت  DNAﺑﻴﻦ ﮐﺮوﻣﻮزومﻫﺎی
ﮐﺮاﺳﻴﻨﮓ ُاورٔ :
ﻫﻤﺘﺎ در ﺗﺘﺮادﻫﺎی ﻣﻴﻮز .I
ﮐﻼﻣﻴﺪوﻣﻮﻧﺎس :ﻧﻮﻋﯽ ﺟﻠﺒﮏ ﺳﺒﺰ ﺗﮏﺳﻠﻮﻟﯽ.
رﻧﮕﻴﺰه ﮐﻠﺮوﻓﻴﻞ
ﮐﻠﺮوﭘﻼﺳﺖ :ﻧﻮﻋﯽ ﭘﻼﺳﺖ ﮐﻪ در آن
ٔ
وﺟﻮد دارد و ﻣﺤﻞ اﻧﺠﺎم ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ در ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﮔﻴﺎﻫﯽ
اﺳﺖ.
ﮐﻠﺴﺘﺮﻳﺪﻳﻮم ﺑﻮﺗﻮﻟﻴﻨﻢ :ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﺑﯽﻫﻮازی ﮐﻪ
در ﻏﺬاﻫﺎی ﮐﻨﺴﺮو ﺷﺪهای ﮐﻪ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﺳﺘﺮون ﻧﺸﺪهاﻧﺪ،
ﺳﻤﯽ ﻣﻬﻠﮏ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻴﻤﺎری ﺑﻮﺗﻮﻟﻴﺴﻢ
ﻣﯽﺷﻮد.

ﮐﻠﻮن ﮐﺮدن :ﺗﮑﺜﻴﺮ ﻗﻄﻌﻪای ﺧﺎص از  DNAدر ﺳﻠﻮل
ﻣﻴﺰﺑﺎن.
ﻫﻤﻪ راهﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺟﺎﻧﺪار ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂزﻳﺴﺖ و
ﮐُﻨﺎمٔ :
ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻘﺶ ﻫﺮ ﺟﺎﻧﺪار در ﻣﺤﻴﻂ.
ﮐﻨﺎم ﺑﻨﻴﺎدی :ﻃﻴﻒﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ از ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎ ﮐﻪ ﻳﮏ
ﺟﺎﻧﺪار ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺗﻮان زﻳﺴﺘﻦ در آﻧﻬﺎ را دارد.
ﮔﻮﻧﻪ آن را
ﮐﻨﺎم واﻗﻌﯽ :ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﻨﺎم ﺑﻨﻴﺎدی ﮐﻪ ﻳﮏ ٔ
اﺷﻐﺎل ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﮐﻮاﺳﺮوات :رﻳﺰ ﮐﻴﺴﻪﻫﺎﻳﯽ از ﺟﻨﺲ ﻟﻴﭙﻴﺪ ،آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪﻫﺎ
و ﻗﻨﺪﻫﺎی ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ.
ﮐﻴﺘﻴﻦ :ﭘﻠﯽ ﺳﺎﮐﺎرﻳﺪ ﺳﺨﺘﯽ ﮐﻪ در ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺎرﺟﯽ
دﻳﻮاره ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻗﺎرچﻫﺎ ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺣﺸﺮات و
ٔ
ﮔﺎﻣﺖﻫﺎی ﻧﻮﺗﺮﮐﻴﺐ :ﮔﺎﻣﺖﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﮐﺮوﻣﻮزوﻣﯽ
آﻧﻬﺎ ﺷﺒﻴﻪ واﻟﺪﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ.
ﮔﻠﺴﻨﮓ :ﻧﻮﻋﯽ ﺟﺎﻧﺪار ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻫﻤﺰﻳﺴﺘﯽ ﺑﻴﻦ ﻳﮏ
ﻗﺎرچ و ﻳﮏ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰﮐﻨﻨﺪه ﻣﺜﻞ ﺟﻠﺒﮏ ﺳﺒﺰ اﺳﺖ.
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﮔﻠﻮﮐﺰ ﮐﻪ در ﺳﻴﺘﻮﺳﻞ
ﮔﻠﻴﮑﻮﻟﻴﺰ :اوﻟﻴﻦ
ٔ
ﺳﻠﻮل اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
ﮔﻨﺠﺎﻳﺶ ﻣﺤﻴﻂ :ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﻴﻨﯽ از ﺟﺎﻧﺪاران ﻫﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﮐﻪ ﻫﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آﻧﻬﺎ را در ﺧﻮد ﺟﺎی دﻫﺪ و در
ﺣﺪ ﺗﻌﺎدل ﻧﮕﻪ دارد.
ﮔﻮﻧﻪزاﻳﯽ دﮔﺮﻣﻴﻬﻨﯽ :ﻧﻮﻋﯽ ﮔﻮﻧﻪزاﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﺪاﻳﯽ
زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺟﻤﻌﻴﺖﻫﺎ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد.
ﮔﻮﻧﻪزاﻳﯽ ﻫﻢﻣﻴﻬﻨﯽ :ﻧﻮﻋﯽ ﮔﻮﻧﻪزاﻳﯽ در ﺟﻤﻌﻴﺖﻫﺎﻳﯽ
ﮐﻪ در ﻳﮏ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.
ﮔﻴﺎﻫﺎن  :CAMﻧﻮﻋﯽ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﮐﻪ اوﻟﻴﻦﺑﺎر
ﺗﻴﺮه ﮐﺮاﺳﻮﻻﺳﻪ ﮐﺸﻒ ﺷﺪ.
در ﮔﻴﺎﻫﺎن ٔ
ﭼﺮﺧﻪ ﮐﺎﻟﻮﻳﻦ
ﮔﻴﺎﻫﺎن  :C۴ﮔﻴﺎﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﻗﺒﻞ از
ٔ
واﮐﻨﺶ ﻫﺎی دﻳﮕﺮی اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﻴﺮد و ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺜﺒﻴﺖ
دیاﮐﺴﻴﺪﮐﺮﺑﻦ در اﻳﻦ واﮐﻨﺶﻫﺎ ﻳﮏ اﺳﻴﺪ ۴ﮐﺮﺑﻨﯽ اﺳﺖ.
ﮔﻴﺎﻫﺎن  :C۳ﮔﻴﺎﻫﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺜﺒﻴﺖ دیاﮐﺴﻴﺪﮐﺮﺑﻦ

ﭼﺮﺧﻪ ﮐﺎﻟﻮﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اوﻟﻴﻦ ﻣﻮﻟﮑﻮل
ﻓﻘﻂ از
ٔ
ﭘﺎﻳﺪاری ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﻳﮏ اﺳﻴﺪ  ۳ﮐﺮﺑﻨﯽ اﺳﺖ.
ﻟﮑّﮥ ﺳﺎدرن :روﺷﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل  DNAاز ژل
اﻟﮑﺘﺮوﻓﻮرز ﺑﻪ ﮐﺎﻏﺬ ﻣﺨﺼﻮص ﺟﺬب .DNA
 DNAﻟﻴﮕﺎز :آﻧﺰﻳﻤﯽ ﮐﻪ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻓﺴﻔﻮدیاﺳﺘﺮ را ﻣﻴﺎن
دو  DNAﮐﻪ ﻫﺮ دو دارای اﻧﺘﻬﺎی ﭼﺴﺒﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﺎﻳﮑﻮﺑﺎﮐﺘﺮﻳﻮم ﺗﻮﺑﺮﮐﻠﻮزﻳﺲ :ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻣﻮﻟﺪ ﺑﻴﻤﺎری
ﺳﻞ .اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎری از ﻃﺮﻳﻖ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺴﯽ
اﺳﺖ.
ﻣﺘﺎﻧﻮژنﻫﺎ :ﮔﺮوﻫﯽ از آرﮐﯽﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﮐﺴﺐ
اﻧﺮژی از ﺑﻘﺎﻳﺎی ﺟﺎﻧﻮران ﮔﺎز ﻣﺘﺎن )  (CH ۴ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺤﺮک ﻧﺸﺎﻧﻪ :ﻣﺤﺮﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز رﻓﺘﺎر ﺑﺎ اﻟﮕﻮی
ﻋﻤﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﻼﻧﻴﻨﯽ ﺷﺪن ﺻﻨﻌﺘﯽ :ﺗﻴﺮه ﺷﺪن رﻧﮓ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﺎﻧﺪار
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ آﻟﻮدﮔﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﺳﺎل ﻫﺎی ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب
ﺻﻨﻌﺘﯽ.
ﻣﻮﻟﮑﻮل  :ATPﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﻴﺪ ﺳﻪﻓﺴﻔﺎﺗﻪای ﮐﻪ اﻧﺮژی ﻻزم
ﺑﺮای ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی ﺳﻠﻮﻟﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﻬﺎرﮐﻨﻨﺪه :ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻟﯽ ﺧﺎﺻﯽ
از ) DNAاُﭘﺮاﺗﻮر( در اﭘﺮان ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه و ﻣﺎﻧﻊ ﻋﻤﻞ
روﻧﻮﻳﺴﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ژﻧﺘﻴﮏ :اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﻴﮏﻫﺎی آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﯽ
ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻮﻟﮑﻮل DNAای ﮐﻪ ﺣﺎوی ژنﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ
ﻳﺎ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺟﺪﻳﺪی از ژنﻫﺎﺳﺖ.
ﺗﻮده ﺣﺎﺻﻞ از رﺷﺪ و اﻧﺸﻌﺎب ﻧﺨﻴﻨﻪﻫﺎی
ﻣﻴﺴﻠﻴﻮمٔ :
ﻗﺎرچﻫﺎ.
ﻣﻴﮑﺮوﺳﻔﺮ :رﻳﺰﮐﻴﺴﻪای ﮐﻪ از زﻧﺠﻴﺮهﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه آﻣﻴﻨﻮ
اﺳﻴﺪی ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 RNAﻧﺎﻗﻞ ) :(tRNAاز ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی  RNAﮐﻮﭼﮏ
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ﮐﻪ آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪﻫﺎ را ﺑﻪ رﻳﺒﻮزوم ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻧﺎزاﻳﯽ دورﮔﻪ :ﻧﺎزا ﺑﻮدن اﻓﺮاد ﺣﺎﺻﻞ از آﻣﻴﺰش
دوﮔﻮﻧﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﺛﺮ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری ﮐﺮوﻣﻮزوﻣﯽ.
ٔ
ﻧﺎزﻳﺴﺘﺎﻳﯽ دورﮔﻪ :ﻣﺮگ ﺟﻨﻴﻦ ﺣﺎﺻﻞ از ﻟﻘﺎح
ﮔﺎﻣﺖﻫﺎی ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری ژﻧﯽ.
ﻧﺨﻴﻨﻪ :رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻟﻮﻟﻪ ای ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ از اﺟﺘﻤﺎع آﻧﻬﺎ
ﻣﻴﺴﻠﻴﻮم ﻗﺎرچﻫﺎ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
دوره
ﻧﻘﺶ ﭘﺬﻳﺮی :ﺷﮑﻞ ﺧﺎﺻﯽ از ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﮐﻪ در
ٔ
ﻣﺸﺨﺼﯽ از زﻧﺪﮔﯽ ﻳﮏ ﺟﺎﻧﻮر رخ ﻣﯽدﻫﺪ و ارﺗﺒﺎط
ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﯽ ﺑﺎ رﻓﺘﺎر ﻏﺮﻳﺰی دارد و در ﺷﮑﻞﮔﻴﺮی ارﺗﺒﺎط
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻌﺪی اﻓﺮاد ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ.
 DNAﻧﻮﺗﺮﮐﻴﺐ :ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از  DNAدو ﻳﺎ
ﭼﻨﺪ ﻓﺮد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﻮﺗﺮﮐﻴﺒﯽ :آراﻳﺶ ﮐﺮوﻣﻮزومﻫﺎ ﻃﯽ ﻣﻴﻮز  Iﮐﻪ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد
ﮔﺎﻣﺖﻫﺎی ﻧﻮﺗﺮﮐﻴﺐ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ.
ﻧﻴﺘﺮوﺑﺎﮐﺘﺮ :ﺑﺎﮐﺘﺮی ﺷﻴﻤﻴﻮاﺗﻮﺗﺮوﻓﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎک
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و از ﻧﻈﺮ ﮐﺸﺎورزی و ﺣﻔﻆ ﻣﺤﻴﻂزﻳﺴﺖ
ﺣﺎﺋﺰاﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ و در ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻧﻴﺘﺮوژن ﻧﻘﺶ دارد.
واﮐﻨﺶ زﻧﺠﻴﺮهای ﭘﻠﻴﻤﺮاز ) :(PCRروﺷﯽ ﺑﺮای
ﺗﮑﺜﻴﺮ ﻗﻄﻌﻪای از .DNA
واﮔﺮاﻳﯽ )اﺷﺘﻘﺎق( :اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪن ﺗﻔﺎوتﻫﺎ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوهﻫﺎی
ﺟﺎﻧﺪاران ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪزاﻳﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
وﮐﺘﻮر :ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ژن ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎی
ﻣﻴﺰﺑﺎن در ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ژﻧﺘﻴﮏ.
وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ) B۱ﺗﻴﺎﻣﻴﻦ( :وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﯽ ﻣﺤﻠﻮل در آب ﮐﻪ در
ﺗﺒﺪﻳﻞ ﭘﻴﺮووات ﺑﻪ اﺳﺘﻴﻞ  COAﻧﻘﺶ دارد.
وﻳﺮوﺋﻴﺪﻫﺎ :ﮔﺮوﻫﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺑﻴﻤﺎریزای ﮔﻴﺎﻫﯽ
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و ﺷﺒﻴﻪ وﻳﺮوس ﮐﻪ ﺟﻨﺲ آﻧﻬﺎ از  RNAﺗﮏرﺷﺘﻪ اﺳﺖ
و ﮐﭙﺴﻴﺪ ﻧﺪارﻧﺪ.
وﻳﺮوس :ﻗﻄﻌﻪای از ﻧﻮﮐﻠﺌﻴﮏ اﺳﻴﺪ ﮐﻪ درون ﭘﻮﺷﺸﯽ
از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻗﺮار دارد.
ﻫﺎﻟﻮﻓﻴﻞﻫﺎ :ﮔﺮوﻫﯽ از آرﮐﯽﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ﮐﻪ در آبﻫﺎی
ﺑﺴﻴﺎر ﺷﻮر زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﺘﺮوﺗﺮوف :ﺟﺎﻧﺪاری ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت ﻣﻌﺪﻧﯽ،
ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت آﻟﯽ ﺑﺴﺎزد.
ﻫﺮم ﺟﻤﻌﻴﺖ :ﻧﻮﻋﯽ ﻧﻤﻮدار ﻫﺮﻣﯽ ﺷﮑﻞ ﺑﺮای ﺟﻤﻌﻴﺖ
آدﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﮔﺮوهﻫﺎی ﺳﻨﯽ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ در ﭘﺎﻳﻴﻦ
و ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺴﻦﺗﺮ در ﺑﺎﻻ ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻫﻢزﻳﺴﺖ :دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﺪار از ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﮐﻪ در
راﺑﻄﻪ ﻧﺰدﻳﮏ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
درازﻣﺪت ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ
ٔ
راﺑﻄﻪ ﻣﻴﺎن دو ﺟﺎﻧﺪار ﮐﻪ در آن ﻳﮑﯽ ﺳﻮد
ﻫﻢﺳﻔﺮﮔﯽ:
ٔ
ﻣﯽﺑﺮد و دﻳﮕﺮی ﻧﻪ ﺳﻮد ﻣﯽﺑﺮد و ﻧﻪ زﻳﺎن.
ﻣﺒﺎدﻟﻪ ژن در ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ.
ﻫﻢﻳﻮﻏﯽ :ﻋﻤﻞ
ٔ
ﻫﻤﻪﭼﻴﺰﺧﻮار :ﮔﺮوﻫﯽ از ﺟﺎﻧﻮران ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻏﺬاﻳﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻴﺎﻫﯽ و ﺟﺎﻧﻮری اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﻤﻴﺎری :راﺑﻄﻪای ﮐﻪ در آن ﻫﺮ دو ﻃﺮف از زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ
ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺳﻮد ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.
ﻳﺎدﮔﻴﺮی :ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻓﺘﺎر ﺟﺎﻧﺪار ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻳﮏ ژن ــ ﻳﮏ آﻧﺰﻳﻢ :ﻧﻈﺮﻳﻪای ﮐﻪ ﻫﺮ ژن را ﻣﺴﺌﻮل
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻳﮏ آﻧﺰﻳﻢ ﻣﯽداﻧﺪ.
دﻳﻮاره آﻧﻬﺎ
ﻳﻮﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ :ﮔﺮوه ﻋﻤﺪهای از ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ﮐﻪ
ٔ
دﻳﻮاره ﺳﻠﻮﻟﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ آرﮐﯽ
دارای ﭘﭙﺘﻴﺪ و ﮔﻠﻴﮑﺎن اﺳﺖ.
ٔ
ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ﻓﺮق ﻣﯽﮐﻨﺪ.
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