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 :اىُاع دضتگاً گسدش نُاد ه اٍهیت آن (6
.زٛا٘ایی تٝ ٌززػ زر آٚرزٖ ذٖٛ  ذالف خٟر ٘یزٚی ٌزاػ تزای خا٘ٛراٖ إٞیر تغیار زارز.1
ٚ ٔٛازی را وٝ اس ٔحیػ خذب وززٜ ا٘س زرٖٚ ذٛز زر خٟر ا ذالف ٌزا٘ؼ سٔیٗ تٝ ٌززػ زر .  خا٘ساراٖ تایس تٝ زثازَ ٔٛاز تا ٔحیػ تدززاس٘سٍهٌ.2

. آٚر٘س
. زار٘س ِٚی ٕٞٝ زعسٍاٜ ٌززػ ٔٛاز ٘سار٘س (تٝ ٌززػ زر آٚرزٖ زر خٟر ا ذالف خٟر ٌزا٘ؼ )خا٘ساراٖ ٌززػ ٔٛازٍهٌ .3
کیا دضتگاً گسدش نُاد دارىر؟.4

ِّٛی زارز3 یا 2 تسٖ ҉       اس خا٘ٛراٖ تغیاری- 1            عزٚط زریایی  اس ویغٝ  زٙاٖ الیٝ ع
ِّٛی زؾىیُ ؽسٜ ҉  ...... ّٔد ٚ  تسٖ اس چٙسیٗ الیٝ ع

 . ذشٜ ٌیاٞاٖ زعسٍاٜ ٌززػ ٔٛاز ٘سار٘س҉ ٌیاٞاٖ تٝ خش    -2 

 روش انتقال آب و مواد غذایی در خزه:  نکته ترکیبی انتشار و اسمز از سلولی به سلول دیگر  

 : دضتگاً گسدش نُادجاىراران از ىظس تلطیم ةيری .5
: (ةعضی جاىراران)دُن ه دضتگاً گسدش نُاد ىرارىر.1

ِّٛی ٞا ҉         ه ع ِّٛی ٞای  عازٜ....ٞیسر ٚ اعفٙح  ٚ وزْ وسٚ  ҉ ذشٜ ٞااس ٌیاٞاٖ ҉ ٔا٘ٙس آٔیة ز  اس خزع
 :(ضیاری از جاىُرانب)دضتگاً گسدش نُاد دارىر.2

 : دُن ىرارىر -1 
ٍاٜ ٌززػ آب) اس خا٘ٛراٖ҈  ِّٛی عاذسٝ  ؽسٜ: (زعس  (عازٜ ززیٗ زعسٍاٜ ٌززػ ٔٛاز) عزٚط زریایی ( تسٖ اس زٚ یا عٝ الیٝ  ع
 ٕٞٝ ٌیاٞاٖ تٝ خش ذشٜاس ٌیاٞاٖ ҈

 :  ضٌ الیٌ  ضلُلی داردةیظ از (چيریو الیٌ ضلُلی)ةرن + دُن دارىر -2
  ةاز دُن گسدش    ҈

ّد ֯        ذ) تغیاری اس تی ٟٔزٌاٖ ٔا٘ٙس عٙىثٛزیاٖ، ٔ ً زراس  (حؾزا ، ذزچٙ
. ٔٛیزي ٘سار٘س֯ 
ٟا ذارج ֯  ٌ  ذٖٛ اسا٘سٟای تاس تععی ر

ِّٟٛا ٌززػ ٔی وٙس .ٚ تیٗ ع
ِٙف  + ذٖٛ  ِٕٞٛٙف زار٘س ֯ 
 عزعر حزور ذٖٛ وٙسزز اس ٌززػ ذٖٛ تغسٝ֯ 

ةطتٌ دُن گسدش  ҈
ْ ذاوی ٚ ٕٞٝ ٟٔزٜ زاراٖ֯   . ذٖٛ، ِٙف ٚ ٔایع ٔیاٖ تافسی زار٘س֯   ٔٛیزي زار٘س֯   تععی  تی ٟٔزٌاٖ  ٔا٘ٙس وز
   :ده ىُع ضیطتم نی ةاعر ֯ 

 ٔاٞی ٞا ٚ وزْ ذاوی      ضادً ׂ֯
         ّىٝ تٝ عزاعز تسٖ ٚا٘سأٟا ٌاس زٚتارٜ  تٝ لّة تز ٕ٘ی ٌززز ت  َ ذٖٛ تعس  ذزٚج اس لّة ٚ زثاز

ّة تاس ٔی ٌززز.                                                     ٔی رٚز  .ٚتعس زثازَ ٔٛاز تٝ ل

ٌاٖ ، خغسا٘سارٖ ، زٚسیغساٖ    نضاعف ׂ֯ ّة عٝ حفزٜ ای زار٘س) خز٘س ٌاٖ (زٚسیغساٖ تاِغ ل ٚ ذش٘س
  ّة ٌاٖ ، خز٘سٌاٖ ٚ خغسا٘سارٖ ل  (زٚ زّٞیش زر تاال ٚ زٚ تؽٗ زر خاییٗ) حفزٜ ای4ذش٘س
   ٍٖززز ٚ اس لّة تٝ عزاعز تس ٌاس زٚتارٜ تٝ لّة تز ٔی  َ ذٖٛ تعس ذزٚج اس لّة ٚ زثاز

 .                                                       ٔی رٚز
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 چند نکته : 

در جاىُران ةا گسدش دُن ةاز دضتگاً گسدش نُاد نی تُاىر در اىتلال گازٍای تيفطی ىلظ داعتٌ ةاعر یا :ىکتٌ
 . ةٌ عيُان نحال در نلخ ىلظ ىرارد هلی در دسچيگ  دراز ىلظ دارد.  ىراعتٌ ةاعر

هلی در كلب دسچيگ دراز دُن رهعو ه در كلب  ضایس نَسً . در كلب ناٍی ه کسم داکی دُن تیسً هجُد دارد: ىکتٌ
 . داران غیس ناٍی ، ٍم دُن رهعو ه ٍم دُن تیسً هجُد دارد

در كلب دهزیطتان ةٌ علت ضٌ حفسً ای ةُدن دُن تیسً ه رهعو ةاٍم نذلُط نی عُد هلی در ضایس نَسً داران : ىکتٌ
ایو ده ةاٍم نذلُط  (...التتٌ کهی در دشىرگان نذلُط نی عُد ه التتٌ ىٌ ٍهٌ ةلکٌ در نار ه)ةا كلب چَارحفسً ای

در كلب چَار حفسً ای زناىی کٌ دُن رهعو نی دُاٍر از عظ ةٌ كلب ةازگسدد در ضیاٍسگ عغی ةا .ىهی عُىر
 .کٌ ةاعث نی عُد فغار اکطیژن کهی کاٍظ یاةر (ىٌ در دادل كلب)دُن تیسً دُد ةافت عظ نذلُط نی عُد

 

چند شکل برای درک بهتر مطلب  :

 

 
 :دشً ٍا (7

َ زیً ٔٙسمُ ٔی وٙٙس ... آب ٚ . ٌزٚٞی اس  ٌیاٞاٖ ٞغسٙس وٝ آٚ٘س ٚ زا٘ٝ ٘سار٘س ّٛ ِّّٛی تٝ ع زر )تٝ ایٗ ٌیاٞاٖ ٌیاٞاٖ اتسسایی. را اس ؼزیك اعٕش اس ع
ٌٛیٙس (وٙار عزذظ ٞا ٍاٖ.  ٔی  ٍاٖ( واج ٚ عزٚ)ایٗ ٌیاٞاٖ تزذالف تاسزا٘ ٌّسار)ٚ ٟ٘ا٘سا٘ َ زار٘س( ٌیاٞاٖ  ِّٟٛای س٘سٜ ؽاٖ عا٘سزیٛ ْ ع  . زر زٕا
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 : ردش دُن درجيیوگ(8
 .  زا  عزذزي زاریٓ ٚ یٝ زٚ٘ٝ عیاٞزي 2زر تٙس ٘اف خٙیٙی  . 1
عر. 2 ّفسز ا ٟا و ٌ  .عیاٞزي اس عزذز
ٟا ذٖٛ زیزٜ زاریٓ. 3 ٌ اذُ عزذز اذُ عیاٞزي ذٖٛ رٚؽٗ ٚ زر ز ٚخز . ز  . ٚ وٓ غذا ٔی تاؽسCO2 ٚ عزذزي خز O2عیاٞزي خز غذا ٚ 
ٚق خزیاٖ زارز ذٖٛ خٙیٗ ٔی تاؽس. 4 اذُ ایٗ عز  .تٙاتزایٗ ٌزٜٚ ذٛ٘ی ایٗ ذٖٛ ٔزتٛغ  تٝ خٙیٗ اعر ٘ٝ ٔازر.  ذٛ٘ی وٝ ز
  .ٚ عزذزي ذٖٛ را اس خٙیٗ زٚر ٔی وٙس.عیاٞزي ذٖٛ را تٝ عٕر خٙیٗ ٔی آٚرز .5
 .زر تٙس ٘اف خٙیٗ ٔا٘ٙس عیاٞزي ؽؾی زر عیاٞزي ذٖٛ رٚؽٗ زاریٓ .6
 .زر تٙس ٘اف خٙیٗ ٔا٘ٙس عزذزي ؽؾی زر عزذزي  ذٖٛ زیزٜ زاریٓ.7
عر.8 عر. عزعر حزور ذٖٛ زر عزذزي تٙس ٘اف اس عیاٞزي تٙس ٘اف تیؾسز ا ّة خٙیٗ ا  .فؾار ذٖٛ عزذزي تٙس ٘اف ٘اؽی اس ل

  آىتی ةادی کٌ ةاعث هاکيظ نسةُط ةٌ آىتی ژن رزهس نی عُد از راً ضیاٍسگ ةير ىاف ةٌ جيیو نی رضر :نکته. 

 
 1 رنش ىانٌ

                                             !کهپ دكت چزا ذٖٛ زر خاٞا خٕع ٕ٘ی ؽٛز؟                                    - 1 
ٌٓ(ز)(4تافر خیٛ٘سی خا(ج)(3ٔىؼ زر لفغٝ عیٙٝ(ْ)(2وثٛززی ( ن)زریچٝ ال٘ٝ(1  زّٕثٝ ٔاٞیچٝ ای(ذ)(6لّة ٔاٞیچٝ ای (ق)(5اثز زیافزا
 :   تٙس ٘اف - 2

 ( زلر وٙیسلزٔش ٚ وّٕٝ ذتٝ حزف .)را اس خٙیٗ زٚر ٔی وٙس( عزذزي=عزخ)ري زیزٜ ترسی ٚ ٚظعیر لزٔش (two) زٛ=زیزٜ تا زٚذٖٛ 
  !زا عزذزي تا ذٖٛ زیزٜ زار2ٜاس خّٕٝ تاال ٔیؾٝ ایٙٛ حفظ وزز وٝ خٙیٗ 

ظ یىیؾٓ ٔیؾٝ عیاٞزي تا ذٖٛ رٚؽٗ وٝ عیاٞی رٚ اس خٙیٗ حذف .٘اف عٝ حزفیٝ ٚ عٝ زا ٞٓ ري زارٜ ، زٚزاػ وٝ ؽس عزذزي تا ذٖٛ زیزٜ   خ
 !!! ٔی وٙٝ

 ! یٌ ةچٌ ( ضیاٍسگ=دادل یٌ ضی +  رهعو =ره)رهضی  (حاهی دُن تیسً = ت + ضسدسگ =س +  ده تا =ده)دهضت:   ٘اف  یا 
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 دضتگاً گسدش نُاد در جاىراران نذتلف ه اىُاع گسدش دُن ةطتٌ  : 2درضيانٌ 
 

 دریایی عسهس ( 1
 .عازٜ ززیٗ زعسٍاٜ ٌززػ ٔٛاز را زر تیٗ خا٘ٛراٖ زارز.1

 . ٌززػ ٔٛاز زارززعسٍاٜذٖٛ ٘سارز ِٚی ٌززػ ٔٛاز ٚ .2

عر 3 یا 2تسٖ آٖ اس .3 ِّٛی عاذسٝ ؽسٜ ا ٍٛ٘ٝ ٞغسٙس) الیٝ ع  .(ٕٞٝ ویغٝ زٙاٖ ایٙ

مُ. 4 ِّٟٛا ٔی زٛا٘ٙس تٝ ؼٛر ٔغس  .تٝ زثازَ ٔٛاز تا ٔحیػ تدززاس٘س (٘ٝ ٔغسمیٓ)ٕٞٝ ع

عر . 5 ٌٛارػ ٚ ٌززػ ٔٛاز آٖ یىی ا  .زعسٍاٜ 

ٍز اس ٕٞاٖ ؼزیك ذارج ٔی ؽٛز.6 ٌٛارؽی ٔی ؽٛز ٚ عدظ تار زی ز ِِٛٝ  ؽعاعی ٚاس ِِٛٝ ؽعاعی تٝ )آب اس زٞاٖ ٚارز ویغٝ   اس زٞاٖ اَٚ ٚار
  (ِِٛٝ زایزٜ ای ٚ اس ِِٛٝ زایزٜ ای زٚتارٜ تٝ ِِٛٝ ؽعاعی ٚ اس آٟ٘ا تٝ زٞاٖ تزٔی ٌززز

ه ِِٛٝ زایزٜ ای زیٍز ٔسصُ ا٘س.7 عر وٝ تٝ صٛرذ ؽعاعی تٝ ی ٌٛارؽی زارز أا ایٗ ویغٝ زارای ِِٛٝ ٞایی ا  .عزٚط زریایی ٘یش یه ویغٝ 

ِّٟٛای  خٛؽا٘ٙسٜ زرٖٚ ایٗ .8 ن زار٘س (ؽعاعی ٚ زایزٜ ای) ٞاِِٛٝع ن)ٔض  ٚ س٘ؼ ایٗ ٔضوٟا آب را زرایٗ ِِٛٝ ٞا تٝ حزور زر  (٘ٝ زاص
عر). ٔی آٚرز ِّٟٛای عزٚط زریایی ا   (تٙاتزایٗ  زاؽسٗ ٔضن ٔزتٛغ تٝ ٌزٚٞی اس ع

غر زٟٙا .9 ِّٟٛا تا آب  چٙساٖ  سیاز ٘ی ِّٟٛای ٔضوسار تٝ ؼٛر ٔغسمیٓ تا ٔٛاز ٔٛخٛززرآب زرزٕاط ا٘س ٚ فاصّٝ عایز  ع  .ع

غر  :دكت  .ِِٛٝ زایزٜ ای ٕٞاٖ زٞاٖ ٘ی

٘مؼ زارز:دكت ٌاسٞای زٙفغی ٘یش   َ ِّٟٛا). زعسٍاٜ ٌززػ ٔٛاز عزٚط زریایی زر ا٘سما  (اِثسٝ ٘ٝ تزای ٕٞٝ ع
ِّٟٛازر ویغٝ زٙاٖ .13 مُ تؽٛر ٕٞٝ ی ع ٌٛارؽی ٔی خززاس٘س ِٚی ٔثازِٝ ٔٛاز تا ٔحیػ تٝ ٔغس ِّٟٛای زاذّی ویغٝ   تا ٔٛاز ٔغسمیٓ تؽٛر فمػ ع

َ .. زر زٕاط ٞغسٙس (٘ٝ اوغیضٖ ٚ زی اوغیس وزتٗ )غذایی ِّٟٛای الیٝ زاذّی ٚ ذارخی ٔغسمیٕا تا آب زر زٕاعٙس ٚ ٔغسمیٕا ٚ ٔغسمال تٝ زثاز ع
 .اوغیضٖ ٚ زی اوغیس وزتٗ ٔی خززاس٘س

 چندنکته ترکیبی : 
       علایق دریایی  ه عسهس دریایی ٍیرر ،: کیطٌ تيان  .هعتکٌ عصتی ىیش دارد.عسهس دریایی جشه کیطٌ تيان اضت.1
زیسا ةاکُچکتسیو تحسیک حطی عادک ٍای دُد را نيلتض نیکير، در . در عسهس دریایی رفتار عادی عرن دیرً نی عُد.2

 .حالی کٌ ىطتت ةٌ حسکت نراهم انُاج آب هاکيغی از دُد ىغان ىهی دٍر
  : ده جای دیگس کٌ کلهٌ زیتای عادک را داریم.3

 رفتار نغاةٌ ةا عسهس دریایی ه اىلتاض عادکَای حطی)در علایق دریایی- 1        
 .  ىُعی پسهاىٌ اةسیغم(zz) گیسىرً ٍای عیهیایی حطاس ةٌ نُلکُلَا ةُی ةرن جاىُر نادً در  عادک ٍای جيص ىس -2       
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 نلخ ( 2
ٔٙفذ زار.1 ّة ِِٛٝ ای  ه ل ّد ی ّة زیسٜ ٔی ؽٛز  )ٔ ه عٕر ل ٔٙفذ 6زارای زر ؽىُ وساب ٔٙافذ ی  .خؾسی تا چٙس حفزٜ زارز (  خفر 

ٔٙفذ زریچٝ ای زارز.2 ٔٙفذاعر ٚ ٞز  ّة زارای  ّىٝ  . ل ّة تغسٝ ٔی ؽٛز ٚ زر ٘سیدٝ ذٖٛ اس آٟ٘ا ذارج ٕ٘ی ؽٛز  ت ایٗ زریچٝ ٞا ٔٛلع ا٘مثاض ل
ة رٌی ّ ّٛیی  ذارج ٔی ؽٛز زر لغٕر عمثی ل ه ري خ ذ افمی ذارج ٕ٘ی ؽٛز زر٘سیدٝ حزور ٔاٞیچٝ  (عزذزٌی)اس رٌٟای وٙاری ٚ ی تٝ صٛر

 .ٞای تسٖ خا٘ٛر ذٖٛ را تٝ ترؼ ٞای عمثی تسٖ ٔی را٘ٙس
3. ْ ٍا  ذٖٛ تٝ ٕٞزاٜ ٔٛاز غذایی خذب ؽسٜ اس ٔعسٜ ٚ آب خذب ؽسٜ اس رٚزٜ اس راٜ ٔٙافذی وٝ زریچٝ آٖ ٞا تاس ٔی ؽٛ٘س اضتساحت كلبٞٙ

ّة تاس ٔی ٌززز  . تٝ ل
ّد ذٖٛ زیزٜ ٚ رٚؽٗ ٘ساریٓ.4 ٌاسٞای زٙفغی ٘سارز . زرلّة ٚ رٌٟای ٔ  َ ٘مؾی زرا٘سما  (زٙفظ ٘ایی )چٖٛ زعسٍاٜ ٌززػ ٔٛاز 

 

  :(ةير پایان ه دارای چغم نسکب ضذت پُضت ه جشه)  دراز دسچيگ (3
ٔٙفذزار خؾسی زارز  .1 ّة  ٔٙفذ زیسٜ ٔی ؽٛز3ز روساب )ل  ).  

ٔٙفذ زار ٔسصُ ٔی ؽٛز . 2 ّة   .عزذزي ٞا تٝ ل

 . ٚ عزذزي  ؽىٕی زارز عیاٞزي. 3

ّة ٔٙمثط ٔی ؽٛز ٚ زریچٝ ٞا ٔٙافذ را ٔی تٙس٘س.4 دظ ذٖٛ اس ؼزیك .ل ّة ذارج ٔی ؽٛز ٚ تٝ عٕر عز ٚ زْ ٚ عایز 4ع  عزذزي اس ل
زازٖ غذا ٚ اوغیضٖ ٚ ٌزفسٗ ٔٛاز زفعی ٔا٘ٙس زی اوغیس )لغٕر ٞای تسٖ ٔی رٚز ٚ اس ا٘سٟای  تاس عزذزي ٞا ذارج ٔی ؽٛز ٚ تعسزثازَ ٔٛاز

َ اوغیضٖ  ٚزی اوغیس وزتٗ ، ذٖٛ رٚؽٗ اس ؼزیك   (وزتٗ ٚارز عیاٞزي ؽىٕی ؽسٜ ٚ اس عیاٞزي ؽىٕی ٚارز آتؾؼ  ؽىٕی ٚ تعس زثاز
 .رٌٟایی اس آتؾؼ ذارج ؽسٜ ٚ اس ؼزیك ٔٙافذ ٚارز لّة ٔی ؽٛز

رگَای دسهجی از آةغظ نطتلیهاو ةٌ نيافز كلب نتصل ىیطتير: دقت کنید  . 

ً زراس  ذٖٛ رٚؽٗ خزاوغیضٖ ٚ زر عیاٞزي ذٖٛ زیزٜ .5  . ٚخٛز زارزCO2خز  زرلّة ٚ عزذزٌٟای ذزچٙ
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 داکی کسم  (4
ّة ِِٛٝ ای.1 ه حفزٜ ای)چٙس ل ْ ز ا ٌززػ ذٖٛ تغسٝ زارز (ٞزوسا ٌٛارػ . ٕٞزاٜ ت ّٛی تسٖ لزار زار٘س ٚ زٚؼزف زعسٍاٜ  لّثٟا زر لغٕر خ

  چؾٓ خأی ؽىُ خال٘اریاعازٜ ززیٗ ٌیز٘سٜ ی ٘ٛری زر خا٘ٛراٖ -1.                                         لزار ٌزفسٝ ا٘س 

ٌّٙا  عازٜ ززیٗ ٌیز٘سٜ ی ٘ٛری زر خا٘ساراٖ-2.             عازٜ ززیٗ ٌززػ ذٖٛ تغسٝ را زارز.2  اٚ
 عازٜ ززیٗ ٌززػ ذٖٛ تغسٝ-3       چٙس ٔٛرز اس عازٜ ززیٗ ٞای وساب  (نکته    وزْ ذاوی 

  عزٚط زریاییعازٜ ززیٗ زعسٍاٜ ٌززػ ٔٛاز -4                                                           
ىُ رفسار  - 5          عازی ؽسٖعازٜ ززیٗ ٘ٛع یازٌیزی ٚ زغییز ؽ
ِّٛی -6          (تاوسزی)زمغیٓ زٚزاییعازٜ ززیٗ ٘ٛع زمغیٓ ع
ٍاٟٞای عصثی -7          ؽثىٝ ی عصثی ٞیسریىی اس عازٜ ززیٗ زعس

 .ةیو رگ ٍای عکهی  طياب عصتی كسار دارد.   رگ  عکهی2 رگ پغتی ه 1   : ضٌ رگ اصلی دارد.3

  ازعلب ةٌ جلُ   ه ةٌ طسف ضسرگ پغتی -1   جَت جسیان دُن .4
  از جلُ ةٌ علب ه رضاىرن دُن ةٌ كطهت علتی ةرن جاىراررگَای عکهی -2                                  

اس ري . لّثٟای ِِٛٝ ای ذٖٛ را زّٕثٝ ٔی وٙٙس ٚ ٚارز ري ؽىٕی ٔی وٙٙس. ذٖٛ اس ري ٞای خؾسی ٚارز لّة ٞای ِِٛٝ ای ٔی ؽٛز . 5
ٔی ؽٛز ٚ ٚارز ٔٛیزٌٟای سیز خٛعسی  ٔٙؾعة اس ایٗ رٌٟای ٚصُ وٙٙسٜ  (زر ٞز لؽعٝ تسٖ)ؽىٕی ٚارز ري ٚصُ وٙٙسٜ ري ؽىٕی ٚ خؾسی

دظ ذٖٛ اس ؼزیك ري خؾسی تٝ خّٛ حزور ٚ ٚارز لّة ٔی ؽٛز ٌاسٞا تٝ ا٘سأٟا ٔی رٚز ٚ ع  َ  .ؽسٜ  ٚ تعس زثاز

ّة حاٚی ذٖٛ زیزٜ ٔی تاؽس.6  .ري خؾسی ٚ ؽىٕی ٚ ل

ّة ٔی آٚرز.7  .ري خؾسی حاٚی ذٖٛ زیزٜ ی خز اس غذاعر وٝ آٖ را تٝ ل

ّىٝ تٝ ا٘سأٟا ٔی رٚز ٔا٘ٙس عزذزي خؾسی ٔاٞی .8 ّة تاس ٕ٘ی ٌززز ت َ ٌاس تٝ ل  . ذٖٛ تعس زثاز

ّٛیی زر عایز . 9 ىُ زلر وٙیس غیز اس لغٕر ٞای خ اٌز زر ؽ ّىٝ  ارزثاغ ري خؾسی تا ري ؽىٕی فمػ اس ؼزیك لّثٟای ِِٛٝ ای ٘یغر ت
 .لغٕر ٞا رٌٟایی تٝ ؼٛر ٔغسمیٓ اس ري خؾسی تٝ ري ؽىٕی خاییٗ عصة ٔسصُ ٔی ؽٛز

حاِر وّی زٚ ؽثىٝ ٔٛیزٌی زاریٓ.10  عتکٌ نُیسگی در اىرانَا -2عتکٌ نُیسگی زیس پُضتی    -1  :زر وزْ ذاوی زر 
ر راززن ٔی وٙس زا تٝ ا٘سأٟا تزعس، ذٖٛ رٚؽٗ زاریٓ .11  . زر عزذزٌی وٝ خٛع
٘مؼ زارز.12 ٌاسٞای زٙفغی   َ ٍاٜ ٌززػ ذٖٛ زر ا٘سما ّٛتیٗ زارز.زر وزْ ذاوی زعس ٌ  .ٚ ٕٞچٙیٗ ٕٞٛ
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 ناٍی در دُن گسدش (5

 
 :نطیس گسدش دُن . 1 

  آةغظ ← ضسدسگ عکهی ←دریچٌ ← ةطو ←دریچٌ  ← دٍلیش ←                   ضیاٍسگ  عکهی 
  ضسدسگ پغتی→ضساضس ةرن                                                           

:عتکٌ ٍای نُیسگی در ناٍی  (دكت.2
ةیو ضسدسگ عکهی ه ضسدسگ  پغتی در آةغظ ٍا  -2   ةیو ضسدسگ پغتی ه ضیاٍسگ عکهی هجُد دارد- 1

ّة ، عیاٞزي ٚعزذزي ؽىٕی ٔاٞی حاٚی ذٖٛ زیزٜ ٔی تاؽس.3  .ل
 : اىُع گسدش دُن ةطتٌ( 6

: ضادً .1 
 زر ٔاٞی ٞا ٚ وزْ ذاوی  - 1    
ّة :               ٔغیز حزور ذٖٛ- 2     َ  ← ل   ا٘سأٟا   ← ٌاس زثاز

: نضاعف .2 
 تمیٝ ٟٔزٜ زاراٖ غیز اس ٔاٞی    -1   
ّة :                  ٔغیز حزور ذٖٛ-2    َ  ← ل ّة ←ٌاس زثاز  ا٘سأٟا  ← ل

  در گسدش دُن  (ٍم در رگ هرهدی ه ٍم دسهجی )در گسدش دُن ضادً در كلب دُن تیسً داریم :نکته
 .نضاعف در كلب ٍم دُن تیسً داریم هٍم دُن رهعو 

 
 :ده نطیس گسدش  دُن نضاعف ( 7

:   (عغی)گسدش کُچک .1
ّة فعاِیر ٔی وٙس- 1    عر ل ر را  .عٕ
 (فزعسازٖ ذٖٛ تٝ ؽؼ)زثسیُ ذٖٛ ذٖٛ زیزٜ تٝ رٚؽٗ-2   

  دٍلیش چپ← ضیاٍسگ عغی ← عظ ← ضسدسگ عغی ←ةطو راضت       :نطیس - 3   

 : (ضیطتهیک)گسدش ةشرگ.2
ّة فعاِیر ٔی وٙس - 1  ر چح ل  .عٕ
 (فزعسازٖ ذٖٛ تٝ عزاعز تسٖ)زثسیُ ذٖٛ رٚؽٗ تٝ زیزٜ -2 

 دٍلیش راضت← ضیاٍسگ ٍای ةشرگ  ←اىرانَا ←  آئُرت ←ةطو چپ          :نطیس -3
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ّة  زٚ تؽٗ ٕٞشٔاٖ تاٞٓ ٚ : دقت عر  زر ل غر وٝ اَٚ زّٞیش راعر  تعس تؽٗ را ٍٛ٘ٝ ٘ی زٚ زّٞیش ٕٞشٔاٖ تاٞٓ تٝ ا٘مثاض زر ٔی آیٙس ٚ ایٙ
ٔٙمثط ؽٛز  .ٚ تعس زّٞیش چح ٚ تعس تؽٗ چح 

 ّة ٔی آٚرز عیاٞزي ٚ رٌی وٝ ذٖٛ را اس لّة ٔی تزز عزذزي ٔی تاؽس :دقت رٌی وٝ ذٖٛ را اس یه ا٘ساْ ٔی تزز . رٌی ٌٝ ذٖٛ را تٝ ل

عرنعهُالو عیاٞزي ٚ رٌی وٝ ذٖٛ را تٝ ا٘ساْ ٔی آٚرز نعهُالو ْ .  عزذزٌی ا عر وز زر آتؾؼ ٔاٞی ري ٚرٚزی ٚ ذزٚخی اس ٘ٛع عزذزي ٚ زر خٛ
. ذاوی ري ٚرٚزی ٚ ذزٚخی اس ٘ٛع  عزذزي زاریٓ 

 
 

       دضتگاً گسدش نُاد در جاىُران نذتلف هاىُاع گسدش دُن ةطتٌ:  2رنش ىانٌ     

ا ٌززػ ذٖٛ  تاس زار٘س؟ - 1 اذر زر عذموی ذ    (ع)    !یتاس تی ٟٔزٜ تراؼز ت ً زار  (خ)عٙىثٛ ّد(ْ)ذزچٙ ٌاٖ)ٔ  (تغیاری اس تی ٟٔز

ً زراس- 2                     !!! عُ در آهردپغت پطسضفیر پُضتظ ه كلب ضفیر  عُ فسه کسد تُ عطتیٌ دسچيگ  دراز  :زاعساٖ ذزچٙ
غر + (ذزٌی)عز +(خؾسی)ج=    خغز  (زیزٜ)ذ+(عیاٞزٌی)ط + (ؽىٕی)ػ=ؽ

ّة خؾسی ٚ  عزذزي خؾسی حاٚی ذٖٛ ذٖٛ رٚؽٗ(2 ري ؽىٕی عیاٞزٌی ذٖٛ زیزٜ(1  ل
 زٟٙا لغٕر رٚؽٗ  رٌیٝ وٝ ذٖٛ را اس خٛعر تٝ ا٘سأٟا تزز کسم داکی ٍهٌ چیشش ضیاٌٍ ه لُلٌ ای :زاعساٖ وزْ ذاوی - 3
  !اه ضفیر پطسه اضر ةطسش  ضیاً ةطتٌ    :زاعساٖ ٔاٞی- 4
ْ(ا)(1 عزذزٌی  ٚ (عز)خؾسی (ج)(2 (ؽىٕی ٚ زارای ذٖٛ عیاٜ ٚ زیزٜ(ػ)ٕٞٝ   )عزذزي (ط) تؽٗ(ب) زّٞیش(ز) عیاٞزي(ط) ا٘سا

 عفیس= ذٖٛ رٚؽٗ 
عر-5 عر زا زّٞیش چح ٚ تشري اس تؽٗ چح زا زّٞیش را ه ٌززػ ذٖٛ اس تؽٗ را  :ٔغیز وٛچ

  !!! نا ةس ٍهٌ جایی نیسضرo2      دُن پس ةچسدی ةشرگ نا گس کُچک ةس دل            

عر)ر+(تؽٗ)ب= تز َ   (را فر)َ+(زّٞیش)ز=زا  ز عر)ر+(چح)ذ+(تؽٗ)ب=تچزز         (چح= ِ  (زّٞیش)ز+(را
ه    عر زا زّٞیش چح:  ٌززػ وٛچ فر)اس  تؽٗ را ِ=left )          عر : ٌٚززػ تشري  اس تؽٗ چح زا زّٞیش را
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