
 داًشکذُ تَلیذ گیاّی                                  بٌام خذاًٍذ جاى ٍ خشد               

 9911بخش گیاُ پضشکی                               کضیي بشتش اًذیشِ بشًگزسد             

 اسشذ-بیواسی شٌاسی گیاّی               پشٍکاسیَت ّای بیواسیضا ی گیاّی    ًام ٍ ًام خاًَادگی 

 ٍلت پایاىپس اص  پاسخدس اسسال بشگِ  تاخیشتَج ًواییذ  پاسخ دّیذ. سَال یکفمط بِ  اختیاسی*** اص سَاالت      

 اعالم شذُ با ًوشُ هٌفی هی باشذ. 

 گیسًد؟غاختواى دیَازُ غلَلی دز باکتسی ّای گسم هٌفی چگًَِ اش ًظس غاختازی زٍی ّن قساز هی  -1

 

غلَل باکتسی کِ................................ٍ .........................تس اغت ٍ اش جٌع هحل اتصال تاضک بِ Hook َّک  -2

 .............................اغت.

 اش چِ هَادی تشکیل شدُ اغت؟ًام ببسید. غشای خاسجی سلَلی باکتشی گشم هٌفی -3

 

 هاًٌد:. اجضای سلَلی دس سیتَپالسن فالذ اپشٍکاسیَت ّ -4

 ّػتٌد.......................،...............................،.............................،..................................

 هحػَب هی شًَد. سخت کشت ّا کداهیک اش باکتسیْای ذیل جصی -5

              Leifsonia xyli subsp. xyli: ج iranicus  Rhatayibact:ب   xyli subsp. Xylli  Clavibacterف:  ال

 زا بٌَیػید؟ Xyllela fastidiosaباکتسی  خصَصیات بیَشیویایی -6

 زا هی ًواید؟بِ اغن التیي بٌَیػید.  (Expزا هعسفی ًوایید کِ تَلید پلی غاکازید خازج غلَلی) دٍ باکتشی -7

 

 دازًد؟ ًیاص بِ کلستشٍل ٍ سشم خَى هحیط کشت غراییی دز جْت جداغاش پشٍکاسیَت ّای ًاهبشدُ ریلکداهیک اش  -8

 ,.Leifsonia sppد:     Spiroplasma citriج:      ,.Bacillus sppب.:     ,.Streptomyces sppالف: 

هْوتسیي ام ببسید؟ ً اسن التیيزا با با هعشفی هیضباى گیاّی چْاس باکتشی بیواسگش Microbacteriaceaeاش تیسُ  -9

  اًتخابی ٍیطُ گی آًْا چیػت؟

 اًتخابیچگًَِ تشکیل هی شَد؟  باکتشیدز غلَل  اپی صٍم -01

 

 زا هی ًواید؟ تَلیذ اسپَس دس ششایط سخت کداهیک اش باکتسی ّای ًام بسدُ ذیل -00

 الف: باغیلَظ         ب.: اغتسپتَهی غع       ج: کَزی ًی فسم         د: اغفیٌگَهًَاظ

 

 



زا بٌَیػید؟ یک بیوازی هْن اش آى زا کِ خػازت شا دز ایساى چْاس خصَصیات هْن باکتشی جٌس صاًتَهًَاس   -01

 بٌَیػید؟ بِ التیيگصازؼ شدُ اغت زا 

 

 

 چِدز  (.التیيبِ  گًٍَِ  جٌس)هی ًواید؟ گیاّاى خشصّشُ ٍ صیتَى تَلیذ گال زٍی کداهیک اش باکتسی ّا بس  -02

  اًتخابی ؟اش گیاُ تشکیل هی شَد قػوتی

 

 

هی ًواید؟  چِ بیواسی سا ایجاد( ٍ با اسن التیيیک ًوًَِ زا هعسفی ًوَدُ ) باکتشی تشکیل دٌّذُ ّستِ یخاص  -03

 چیػت؟  علت تشکیل فعالیت ّستِ یخ

 

 

ًتیک تَلیذ گال ٍ بیواسیضایی اص ًظش ط A. rhizogenesاص  Agrobacterium tumefaciensتفاٍت باکتشی  -51

 بٌَیسیذ؟

 

 

 فیلَدی یا تغییش سًگ گلبشگ ٍ جاسٍیی شذى اص عالین کذاهیک اص بیواسی ّای باکتشیایی است؟   -51

  Rhodococus faciensد:    spp.  Brenneria ج:   Spiroplasmaب:   Phytoplasmaالف: 
 

 

هَثش بَدُ اکتشیَم دس سٍی کذاهیک اص بافت ّای گیاّی بیواسیضایی باکتشی پکتَبدس ًمش اصلی پکتیٌاص ّا  -51

 است؟

الف: ایجاد لکِ بشگی ٍ حل شذى تیغِ سلَلی  ب: تشکیل تایلَص   ج: لْیذگی بافت ّا ٍ حل شذى تیغِ هیاًی 

 سلَل ّا

 

 ایشاىاص آى دس  هْن بیواسیفیتَ پالسوا چیست ٍ جضی کذام گشٍُ اص پشٍکاسیَت ّا لشاس هی گیشد؟ یک   -51

 هعشفی کٌیذ؟ جٌس ٍ گًَِ سا چگًَِ ًاهگزاسی کشدُ اًذ)بِ التیي(.

 

 

لشاس  تششحی ّای سیستنّوشاُ با گًَِ باکتشی هعشفی کشدُ ٍ دس کذاهیک اص دٍ ًَع تَکسیي باکتشیایی سا  -51

 هی گیشًذ؟

 

 

 هَفك ٍ سشبلٌذ باشیذ          



 سَاالت اهتحاى آصهایشگاُ پشٍکاسیَت

 ًام ببشیذ.باکتشیایی چیست؟ّای  عالئن بیواسی -9

 

 گش چیست؟ دس یک باکتشی، بیاى (HR) هثبت بَدى آصهَى فَق حساسیت   -2

 

 

 چیست؟آى  اختصاصی کشت هحیط؟ چیست لَاىهٌظَس اص تست  -9

 

صای گیاّی چیست؟ علت اّویت آى سا  ّای بیواسی دسششٍع تشخیص ٍ شٌاسایی باکتشی اصل تشیي هْن -4

 تَضیح دّیذ.

 

 اًتخابی ، دٍ هَسد سا ًام ببشیذ.افتشالیٍ  شذُ غٌی، عوَهیّای  اص ّش کذام اص هحیط کشت -5

 

 دسختاى هَ یا اًگَس چِ شیَُ تکٌیکی سا بایذ سعایت ًوَد؟دس ٌّگام جذا ساصی عاهل گال طَلِ اص سٍی گال  -1

 

 

 دازًد؟ خَى سشمٍ  کلستشٍلًیاص بِ  جْت جداغاشی دز هحیط کشت غرایی پشٍکاسیَت ّای ًاهبشدُ ریلکداهیک اش  -7

 ,.Leifsonia sppد:     Spiroplasma citriج:      Mycoplasma  sppب.:    ,.Streptomyces sppالف: 

 

 

 

 


