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 ٍیظگی یبختِ گیبّی -9

 پیـگلتبس

 سا تـکیل هی دٌّذ ثیـتشیي گًَِ ّبی گیبّی سٍی صهیي ٍیظُ ًْبى داًگبى، ثِ  گیبّبى آًٍذی 

  ثشای تبهیي هبدُ ٍ  ًوی تَاًٌذگیبّبى هبًٌذ جبًَساى ثِ هبدُ ٍ اًشطی ًیبص داسًذ، ٍلی ثشخالف آًْب

 اص جبیی ثِ جبی دیگش ثشًٍذ.اًشطی 

  ثؼیبسی اص هشدم کشُ صهیي ثَدُ ٍ ًیض تبهیي کٌٌذُ هَاد  اٍلیِ صٌبیغ  اصلی ؿزا ثشایهٌجغ گیبّبى

 داسٍ ػبصی ٍ پَؿبک اًذ.

 دیَاسُ یبختِ ای -9                                            

 هیبى یبختِ  -2                                            

 پشٍتَپالػت                کلشٍپالػت )ػجضدیؼِ( -3       ثخؾ ّبی اصلی یبختِ گیبّی

 ٍاکَئل هشکضی) کشیچِ هشکضی( -4                                            

 

 یبًیه یـِت-9                             

 یيًخؼت یَاسُد -2     دیَاسُ یبختِ ؿبهل

 یيپؼ یَاسُد-3                            

 

 ؿکل دادى ثِ یبختِ -9                            

 اػتحکبم دادى ثِ یبختِ -2        ًقؾ ّبی دیَاسُ

 کٌتشل تجبدل هَاد ثیي یبختِ ای -3                            

 جلَگیشی اص ٍسٍد ػَاهل ثیوبسی صا -4                            
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 ػبختِ ؿذُ اػتپکتیي ثِ ًبم پلی ػبکبسیذی اص -9                     

 .، ایجبد هی ؿَد ّؼتِثؼذ اصتقؼین  -2        تیـِ هیبًی

 سا کٌبسّن ًگِ هی داسد. دٍ یبختِ چؼت هبًٌذ -3                     

 

 

  ّب تـکیل هی ؿَد یبختِ پشٍتَپالػتتَػط  ثؼذ اصتیـِ هیبًی -9                                

 پشٍتئیي+  پلی ػبکبسیذّبی دیگش+ ػلَلضپلی ػبکبسیذ اص  -2                                

 تـکیل هی ؿَد تیـِ هیبًیٍ ؿـبء ثیي  -3             دیَاسُ ًخؼتیي  

 داسد. گؼتشؽ ٍتَػؼِقبثلیت  -4                                 

 ًوی ؿَد.ّبی گیبّی  هبًغ سؿذ یبختِ -5                                 
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 تـکیل هی ؿَد دیَاسُ ًخؼتیيٍ  ثیي ؿـبءگیبّی  دسثؼضی یبختِ ّبی 9                      

 ٍهتشاکن داسًذ اػتقشاس الیِ الیِسؿتِ ّبی ػلَلضی دس آى  -2       دیَاسُ پؼیي

 سؿذ یبختِ هتَقق هی ؿَد.ثؼذ اصتـکیل  3                      

 

 

 هبًذُ اػت ًبصک کِ دیَاسُ یبختِ ایهٌبطقی  -9            

 .ًوی ؿَدتـکیل  هؼوَال دیَاسُ پؼیيدس ایي هٌبطق  -2      الى 

 ثِ كشاٍاًی ٍجَد داسًذ. پالػوَدػن ّب، هحل الى ّبدس  -3           

 

 

 ّؼتٌذ کبًبل ّبی ثیي یبختِ ای  -9                     

 پالػوَدػن

 هی ؿَد. ا هجبدلِثیي یبختِ ُ تشکیجبت دیگشٍ  هَاد هـزیاص طشیق ایي کبًبل ّب ،  -2                    

 

 کبًبل ثؼتِ

پشٍتئیٌْبی هؼذٍد 

 کٌٌذُ

 کبًبل ثبص
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 دس پشٍتَپالػتلیگیٌیي ػبختِ ؿذى  -9                                                                                 

 اضبكِ ؿذى آى ثِ دیَاسُ -2      چَثی ؿذى )لیگٌیٌی ؿذى ( -9                                   

 یَاسُاػتحکبم د یؾاكضا -3                                                                                 

 یبختِ ثِ دیَاسُهَادهؼذًی  اكضٍدُ ؿذى -9                                                                               

                  ثشگ گٌذمدسغ ػیلیهبًٌذ ٍجَد  -2       کبًی ؿذى )هؼذًی ؿذى( - 2                                    

 یلیغثشگ گٌذم ثؼلت ٍجَدػ صثشثَدى -3                                                  تـییشات ؿیویبیی دیَاسُ

 آة جزة کشدُ ٍ هتَسم هی ؿَد پکتیي تیـِ هیبًی -9                                                 یبختِ     

 اػت هقذاسپکتیي ثؼضی گیبّبى ثؼیبس صیبد -2    طلِ ای ؿذى -3                                    

 اػت پکتیي صیبدثِ ػلت  داًِثِ لؼبثی خیؼبًذُ طلِ  -3                                                             

 دس دیَاسُ کَتیي ثِ ًبم  لیپیذی سػَة ًَػی هبدُ -9                                                              

 پَػتک ایجبد ایي تـییش دس یبختِ ّبی سٍپَػتی -2     کَتیٌی ؿذى -4                                    

 ٍسٍد هیکشٍثْبػت. هبًغٍ  ػجت کبّؾ دكغ آة -3                                                              

 اػت تشکیت لیپیذیًَػی  -9                                                                     

      چَة پٌجِ ای ؿذى -5                                    

 داسد. ًقؾ حلبظتی -2                                                                     

 

                                                        

 

 

 

 هَم

 کَتیکَل ٍ هَم

دیَاسُ یبختِ 

 تیـِ هیبًیای

 ؿـبء پالػوبیی
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 کشیچِ ) ٍاکَئل ( هحلی ثشای رخیشُ                                 

 تًََپالػتثِ ًبم ؿـبیی   -9                                

 هؼذًی آة ٍػبیشهَاد -9                                  اجضاء ٍاکَئل هشکضی

 گلَتيهَاد آلی هبًٌذ پشٍتئیي هبًٌذ  -2      ؿیشُ ٍاکَئلی -2                                

 آًتَػیبًیي تشکیجبت سًگی ثِ ًبم -3                                                           

 سیـِ چـٌذسدس  قشهض سًگیضُ -9                   

 ثشگ کلندس  ثٌلؾسًگ  -2     آًتَػیبًیي

 پشتقبل خًَیدس  قشهضسًگ  -3                   

 تـییش هی کٌذ. سًگ آًتَػیبًیي ّب،  هحیط PHثبتـییش ًکتِ : 

 داسد. ًلَرپزیشی اًتخبثیخبصیت تًََپالػت ًکتِ : 

 تٌظین آة یبختِ -9                                    

 هحل اًذٍختِ هَاد هختلق -2     ًقؾ ّبی ٍاکَئل هشکضی

 هحل دكغ هَاد اضبكی یبختِ -3                                    

 ؿَد ٍپشٍتَپالػت جوغ آة یبختِ کنحبلتی کِ  -9                                                                    

 پالػوَلیض -9                                               

 هیـَد ٍهشگ یبختِ پظهشدگی دائنػجت  طَالًی -2                           یبختِ گیبّیتـییشات هیضاى آة  

 ٍ حجین ؿذى کشیچِ جزة آة صیبد -9                                                                    

 ٍكـبسثشآى دیَاسُثِ  پشٍتَپالػتچؼجیذى  -2     تَسطػبًغ -2                                              

 اػتگیبّبى ػللی ٍثشگ دس  ػجت اػتَاسی -3                                                                     

 ًبم داسد.ػلیبک رخیشُ هی ؿَد. ثیوبسی حؼبػیت ثِ آى  داًِ گٌذم ٍجًَکتِ : گلَتي دس 
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 سًگ ّبی پبییضی

 .هختللی داسد اؿکبل -9                                                                           

 .داسد کلشٍكیل یب ػجضیٌِهقذاس صیبدی  -2      کلشٍپالػت ) ػجضدیؼِ ( -9                                  

 اػت. كتَػٌتض هحل اًجبم -3                                                                           

 ّؼتٌذکبسٍتٌَئیذی حبٍی سًگیضُ ّبی  -9                                                                            

 تشکیجبت سًگی آًْب آًتی اکؼیذاًیًقؾ  -2(     کشٍهَپالػت ) سًگ دیؼِ -2      اًَاع پالػت دس گیبّبى

 ػولکشد هـضٍثْجَد  اص ػشطبى یشیجلَگ -3                                                                            

 رخیشُ چشثی -9                                                      

 رخیشُ ًـبػتِ -2     رخیشُ ای -3                                 

                     پشٍتئیي ّب -3                                                      

 ٍجَد داسد. کبسٍتٌَئیذ ًیضًیض  دسٍى کلشٍپالػت ًکتِ :

 ًبسًجی َّیج: ػبهل سًگ  کبسٍتي -9                       

 سًگ قشهض گَجِ كشًگی: ػبهل  لیکَپي -2    اًَاع کبسٍتٌَئیذ

 صسد گلجشگ ّب: ػبهل سًگ  گضاًتَكیل -3                       

 ًکبت            

 آة هحلَلٌذ.سًگیضُ ّبی کشیچِ دس  -9

سًگیضُ ّبی پالػتْب دس آة هحلَل  -2

 ًیؼتٌذ.

 پالػت ّبی رخیشُ کٌٌذُ ًـبػتِ ، -3

 ًبم داسًذ.آهیلَپالػت 

آهیلَپالػت ّب دس ػیت صهیٌی  -4

 داًِ ّب دیذُ هی ؿَد ٍثؼیبسی اص
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 هصشف هی ؿَد.ّبی ػیت صهیٌی  سٍیؾ جَاًِ، ٌّگبم  رخیشُ ًـبػتِ -9           

 ثِ یکذیگش تجذیل هی ؿًَذ تـییش ؿشایط هحیطیپالػت ّب ثب  -2     ًکبت

 تجذیل هی ؿًَذ.کشٍهَپالػت ثِ  کلشٍپالػت ّب، کن ؿذى ًَس ٍ کبّؾ طَل سٍصثب پبییض دس -3           

 

 

 التکغ َِّآ دستْیِ الػتیک : ؿبهل تشکیجبت هختلق اػت هبًٌذ ؿیشاثِ -9                               

 داسًذ داسٍیی دس ثشاثش گیبّخَاساى، ًقؾ دكبػیػالٍُ ًقؾ آلکبلَئیذّب :  -2                               

 گل هحوذیٍ  ًؼٌب هَاد هؼطش هَجَد دستشکیجبت هؼطش:  -3     گیبّی دیگشتشکیجبت 

 سیـِ سًٍبع: هبًٌذ سًگ هَجَد دس  تشکیجبت سًگی -4                               

 ، صوؾ ّب ٍ سصیي ّب تبًي ّب -5                               

 اػت. هؼکي ٍآسام ثخؾثِ ًبم هَسكیي تْیِ هی ؿَد کِ آلکبلَئیذی  اصگیبُ خـخبؽ ،ًکتِ : 

 هی ؿًَذ. تَػط گیبّخَاساىّؼتٌذ هبًغ خَسدى ؿذى گیبُ  آلکبلَئیذّب تشکیجبت ًیتشٍطى داس آلیًکتِ : 

 ّؼتٌذ. ػشطبى صاٍ ثؼضی  ضذػشطبى ًکتِ : ثؼضی تشکیجبت گیبّی

 آًْب سا اكضایؾ هی دّذ. ثبصدُ كتَػٌتضیدس ثشگ ّب ،  ٍجَد سًگیضُ ّبی هختلقًکتِ : 
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 ثخؾ پَؿـی -9                                                   

 ثخؾ صهیٌِ ای -2     ًْبًذاًگبى دسثشؽ ػشضی سیـِ ٍػبقِ

 ثخؾ آًٍذی -3                                                   

 

 داسد ٍ ّش ػبهبًِ ثبكتی ػولکشد خبصی داسد.ثٌبثشایي پیکشگیبّبى آًٍذی ػِ ػبهبًِ ثبكتی 

 خطشات هحیطیحلظ اًذام ّب دس ثشاثش  ػبهبًِ پَؿـی : -9                                     

 كضبی ثیي سٍپَػت ٍ ثبكت آًٍذی سا پشهی کٌذ.  صهیٌِ ای : ػبهبًِ -2     ػولکشد ػبهبًِ ّبی ثبكتی

 ّذایت ؿیشُ ّبی خبم ٍ پشٍسدُ:  ػبهبًِ آًٍذی -3                                     
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 داسد.ؿجیِ پَػت دس جبًَساى ػولکشدی  -9                             

 سا هی پَؿبًذ. ػشاػش اًذام ّبی گیبُ -2    ػبهبًِ ثبكت پَؿـی

 حلظ هی کٌذ.تخشیت گش ٍ ػَاهل ثیوبسی صااًذام ّبی گیبّی سا دس ثشاثش  -3                             

 سیـِ ّبی جَاىٍ  ػبقِ ّب،  ثشگ ّب: دس ثبكت سٍپَػتی  -9                               

 اًَاع ػبهبًِ پَؿـی 

 دس اًذام ّبی هؼي گیبُثبكت پیشاپَػت )پشیذسم ( :  -2                               

 یبختِ ّبی سٍپَػتی -9                                                     

 یبختِ ّبی ًگْجبى سٍصًِ -2                                                     

 کشک ّب -3        یبختِ ّبی ثبكت سٍپَػتی )اپیذسهی(

 یبختِ ّبی تشؿحی -4                                                     

 تبسّبی کـٌذُ سیـِ -5                                                     
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 ثیـتشیي یبختِ ّبی ثبكت سٍپَػتی -9                              

 كبقذ کلشٍپالػت -2                              

 داسای كضبی ثیي یبختِ ای کن   -3      یبختِ ّبی سٍپَػت

 لیپیذی هبًٌذکَتیيؿبهل تشکیجبت  -9                                                                                 

  ٍسٍد ًیؾ حـشاتهوبًؼت اص  -2      ػبصًذُ الی لیپیذی ثِ ًبم پَػتک -4                              

 ػبیشػَاهل ثیوبسی صاهوبًؼت اص ٍسٍد  -3                                                                                  

 ثشاثش ػشهبحلظ گیبُ دس  -4                                                                                  

 دسثؼضی گیبّبى کبّؾ تجخیش آة -5                                                                                  

 اػت.هتلبٍت دس گیبّبى هٌبطق هختلق  ضخبهت پَػتکًکتِ : 

 پَػتک ًذاسًذ.،  ػطح یبختِ ّبی ًگْجبى سٍپَػت سیـِ ٍ ًکتِ :

 گیبُ دیذُ هی ؿًَذ.جَاى ٍ  اًذام ّبی َّاییدس  پَػتکًکتِ : 

 ؿکل ّؼتٌذ اؿلت لَثیبیی -9                                   

 .ػجضیٌِ داسًذثشخالف یبختِ ّبی سٍپَػتی ،  -2                                   

 ساثشػْذُ داسًذ ثخبس آةٍ تٌظین هقذاس ٍسٍد ٍ خشٍج گبصّب -3     یبختِ ّبی ًگْجبى سٍصًِ

 هی ؿًَذ تختاصدػت دادى آة ٌٍّگبم  لَثیبییٌّگبم جزة آة  -4                                   

 

 ثبصتبة ًَسخَسؿیذثب  جلَگیشی اص اكضایؾ دهبی ثشگ -9                           

 هَاد هؼطشتشکیجبت ؿیویبیی هبًٌذ  تشؿح -2      یبختِ ّبی کشک

 کبّؾ دادى تجخیش آة اصػطح ثشگ -3                           
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 ػبهبًِ ثبكت صهیٌِ ای

 

 ًشم آکٌِ ) پبساًـیوی ( -9                              

 چؼت آکٌِ )کالًـین ( -2     اًَاع ثبكت صهیٌِ ای

 ػخت آکٌِ ) اػکلشاًـین ( -3                             

 

 چَثی ًـذٍُ  ًبصک دیَاسُ ًخؼتیي داسای  -9                                       

 ًلَرپزیش ًؼجت ثِ آة -2      ثبكت پبساًـیویٍیظگی ّبی 

 داسًذ. تشهین ٍتقؼین تَاى  -3                                        

 

 هَادتشؿح  -9                                    

 كتَػٌتض ٍ ػبخت هَاد -2      ٍظبیق ثبكت پبساًـیوی 

 رخیشُ هَاد هختلق -3                                   

 داسًذ. پبساًـین كضبی ثیي یبختِ ای صیبدیًکتِ : ثبكت 
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 پبساًـین َّایی -9                                 

 )کلشاًـین ( کلشٍكیل داسپبساًـین  -2        اًَاع ثبكت پبساًـین 

 پبساًـین آثی -3                                

 پبساًـین رخیشُ ای -4                                

 

 داسًذ دیَاسُ ًخؼتیي ٍضخینیبحتِ ّبی آى  -9                                      

 داسًذاًؼطبف ٍدسػیي حبل  هی ثبؿٌذ ًقؾ اػتحکبهیداسای  -2      کالًـینٍیظگی ّبی ثبكت 

 ثبؿٌذػجضیٌِ داسای هوکي اػت یبختِ ّب  -3                                      

 ٍجَد داسًذ. الیِ خبسجی پَػتٍ  صیش سٍپَػتدس  هؼوَال -4                                      

 

 چَة)لیگٌیي(ٍ آؿـتِ ثِ  ضخیندٍهیي  دیَاسُ یبختِ ّبی آى داسای  -9                     

 ّؼتٌذ. اؿلت هشدُیبختِ ّبی آى  -2                     

 اػت ًقؾ اػتحکبهیداسای  -3     اػکلشاًـین  

 اػت. اػکلشئیذ -2 كیجش چَثی -9داسای دٍ ًَع یبختِ  -4                     

 ػجت ؿٌبٍسهبًذى ثشگ ّب هی ؿَد



 گروه زیست شناسی خوزستان -سیدستارباویر

 

949 

 

 دیذُ هی ؿًَذ پبساًـین گالثیکِ دس  ٍگبُ هٌـؼت کَتبُ : اػکلشئیذّب -9                                 

 یبختِ ّبی اػکلشاًـین

 قبثلیت اػتلبدُ داسًذ. پبسچٍِ تَلیذ طٌبةکِ دس طَیل یبختِ ّبی  كیجشّب : -2                                 

 

 

                                               

 ّذایت ؿیشُ خبم:  ثبكت آًٍذ چَثی -9                             

 ػبهبًِ ثبكت آًٍذی

 ّذایت ؿیشُ پشٍسدُ:  ثبكت آًٍذ آثکؾ -2                             

 

 تشاکئیذّب )ًبیذیغ ( -9                               

 ػٌبصش آًٍذی -2     اجضاء ثبكت آًٍذچَثی

 كیجش چَثی+ یبختِ ّبی پبساًـیوی  -3                               

 

 ّؼتٌذ یبختِ ّبی هشدُ -9                                      

 ؿذُ اػت چَثی )لیگٌیٌی ( دیَاسُ پؼیيكقط  -2     ٍیظگی ّبی ثبكت آًٍذچَثی

 .ًبهگزاسی آًْبػت اػبعدیَاسُ  تضئیٌبت چَثی -3                                       
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 یبختِ ّبی ؿشثبلی -9                           

 دسًْبًذاًگبى ) گلذاس(:  یبختِ ّب ّوشاُ -2     اجضاءثبكت آثکـی

 یبختِ ّبی پبساًـیوی+  دػتِ ّبی كیجشآثکـی -3                           

 

 ّؼتٌذ یبختِ ّبی صًذُ -9                                                

 داسًذ هیبى یبختِ صًذُاهب  ثلَؽ كبقذ ّؼتِدسحبلت  -2                                                

 داسًذ دیَاسُ ًخؼتیي ػلَلضی -3        ٍیظگی ّبی یبختِ ّبی ؿشثبلی    

 دادُ اػت صلحِ ؿشثبلیدیَاسُ ػشضی ، تـکیل  -4                                                

 هی گیشًذ. یبختِ ّبی ّوشاُسا اص  ATPٍ پشٍتئیي  -5                                                

 

 ًکبت :                       

اصسٍی ّن قشاس گشكتي تشاکئیذّب یب ػٌبصش آًٍذی آًٍذّبی چَثی  -9

 ایجبد هی ؿًَذ.

دس تشاکئیذّب کٌذتش اص ػٌبصش آًٍذی ػشػت ّذایت ؿیشُ خبم  -2

 اػت.

 ًـذُ كقط دس هحل الى ّب ،دیَاسُ چَثیدس آًٍذّبی الى داس  -3

 اػت.
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 هی ثبؿٌذ. وِ ػبهبًِ ّبی ثبكتیهٌـبء ٍّجَد داسد کِ  هشیؼتن )ػشالد(دس گیبّبى یبختِ ّبیی ثِ ًبم 

 ( ًخؼتیي هشیؼتن  ّبی ًخؼتیي ) ػشالد -9                       

 اًَاع هشیؼتن 

 هشیؼتن ّبی پؼیي ) ػشالد پؼیي ( -2                       

 

 دس کٌبسّن قشاس داسًذ. صَست كـشدُثِ  -9                                              

 هی ؿًَذ . دائوب تقؼین -2     ّبی یبختِ ّبی هشیؼتوی ٍیظگی

 .داسًذ ؿلیظهیبى ػلَل ) ػیتَپالػن ( ٍ  ّؼتِ دسؿت -3                                               

 

 

 ػشالد ًخؼتیي سیـِ -9                                     

 هیبًگشّیػشالد ًخؼتیي  -2     هکبى قشاس گیشی ػشالد ّب

 ػشالد ًخؼتیي ػبقِ -3                                     

 .قشاس داسد سیـِ ًضدیک ثِ اًتْبی -9                                    

 ػشالد ًخؼتیي سیـِ          

 .هی ؿَد تَػط کالّک حلبظت -2                                    
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 اػت ساع سیـِثخؾ اًگـتبًِ هبًٌذ  -9               

 سا آػبى هی کٌٌذ. ًلَر سیـِ ثِ خبکتشؿح هی کٌٌذ کِ  پلی ػبکبسیذییبختِ ّبی آى  -2     کالّک 

 هی ؿًَذ اصػطح دسٍى جبیگضیياص آى جذا ؿذُ ٍ  یبختِ ّبی ػطح ثیشًٍی -3               

 جَاًِ ساػی یب اًتْبیی      -9             

 قشاس داسد جَاًِ ّبدس  ثِ طَسػوذُ -9                                

 جَاًِ ّبی جبًجی -2ػشالد ًخؼتیي ػبقِ                                                            

 سد.ًیض ٍجَد دا هیبًگشُ ّبدس  -2                                

 ًکبتي                                                                                                     

 تؼذادی یبختِ هشیؼتوی -9                    

 جَاًِ            ّش    

    ثشگ ّبی ثؼیبس جَاى -2                   

 

 

 ًکبت                            

 هشیؼت ساع ػبقِ تَػط ثشگْب حلبظت هی ؿَد. 

 اكضایؾ طَل ػبقِ -9                                     

 ٍظبیق هشیؼتن ساع ػبقِ 

 ایجبد ؿبخِ ّب ٍثشگْبی جذیذ -2                                      

 اكضایؾ قطش ًیض کوک هی کٌٌذ.ػشالدّبی ًخؼتیي تبحذٍدی ثِ 
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 هقبیؼِ ػبختبس ًخؼتیي سیـِ تک لپِ ّب ٍ دٍلپِ ّب

 

 

 جَاًِ اًتْبیی

 ًکبت                           

ٍ دٍلپِ ّب سیـِ سیـِ اكـبى تک لپِ ّب  -9

 داسًذ.ساػت 

 دػتجبت آًٍذی ثیـتشی  سیـِ تک لپِ ّب  -2

 داسًذ.

 دٍلپِ ٍجَد ًذاسد.دس سیـِ ّبی هـض سیـِ -3

دایشُ هحیطیِ ،  هٌـبء سیـِ ّبی كشػی -4

 اػت.

دس سیـِ دٍلپِ ّب، آًٍذّبی چَة ٍ آثکؾ  -5

 قشاس داسًذ. یک دسهیبىثِ صَست 

------------------------------------- 
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 هقبیؼِ ثشؽ ػشضی ػبقِ دس گیبّبى تک لپِ ٍ دٍلپِ

 

 

 ًکبت

 ٍجَد داسًذ. دٍایش هتحذهشکضدػتجبت آًٍذی سٍی  دسػبقِ تک لپِ ّبًکتِ : 

 قشاس داسًذ. سٍی یک حلقِدػتجبت آًٍذی  دسػبقِ دٍلپًِکتِ :  

 ًکتِ : تؼذاد دػتجبت آًٍذی تک لپِ ّب ثؼیبس ثیـتش اص دٍلپِ اػت.

 داسًذ. تؼذاد ثیـتشیٍ  اًذاصُ کَچکتش، ثیشًٍی ، دػتجبت آًٍذی  دسػبقِ تک لپًِکتِ : 

 ػبقِ اص سیـِ کوتش اػت.ًکتِ : ٍػؼت هٌطقِ پَػت دس 

 



 گروه زیست شناسی خوزستان -سیدستارباویر

 

947 

 

 

 

 

 هی کٌٌذ.کِ دس سیـِ ٍػبقِ كؼبلیت  حبصل كؼبلیت ػشالدّبی پؼیي اػت سؿذ قطشیدسگیبّبى چَثی 

 ثي الد )کبهجیَم ( آًٍذی -9                           

 اًَاع ػشالد پؼیي

 ثي الد ) کبهجیَم ( چَة پٌجِ ػبص -2                          

 اػت چَثی دٍلپِ، سؿذقطشی  گیبّبى  حبصل كؼبلیت ػشالدّبی پؼیيًکتِ : 

 .ػشالد پؼیي ًذاسًذاهب  سؿذقطشی داسًذ ،ًخلثؼضی گیبّبى تک لپِ هبًٌذ ًکتِ : 

 

 

 ثشؽ ػشضی سیـِ

 ثشؽ ػشضی سیـِ
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 تـکیل هی ؿًَذ ثیي چَة ٍ آثکؾ ًخؼتیي، -9                      

 سا هی ػبصًذ. آثکؾ پؼیي ػوت ثیشٍىثِ  -2                      

 سا هی ػبصد. چَة پؼیي،  ػوت دسٍىثِ  -3      ثي الد آًٍذی

 اػت. آثکؾ پؼیياص ػیبسثیـتش ة هقذاس چَة پؼیي -4                      

 

 

 

 ثیي چَة ٍ آثکؾدس  هشیؼتوی پیؾ کبهجیَمیبختِ ّبی ،  دسػبقِ هٌـبء هشیؼتن کبهجیَم آًٍذ ػبصًکتِ : 

 هتؼذد ثِ ٍجَد هی آیذ. ثیي دػتجبتیبختِ ّبی پبساًـیوی ٍ 

 اػت. یبختِ ّبی هشیؼتوی، سیـِ دس  هٌـبء کبهجیَم آًٍذػبصًکتِ : 

 هی ؿَد. صشف تَػؼِ ثي الد،  یبختِ ّبی حبصل اصكؼبلیت ثي الدّبًکتِ : ثخـی اص 
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 تـکیل هی ؿَد پَػتٍ  سٍپَػت ثیي -9                                 

 سا هی ػبصد چَة پٌجِ ایثبكت  ػوت ثیشٍىثِ  -2                                 

 سا هی ػبصًذ. پبساًـین پؼیي،  ػوت دسٍىثِ  -3      ثي الد چَة پٌجِ ػبص

 ایجبد هی ؿَد. کبهجیَم آًٍذػبصثؼذ اص  هؼوَال -4                                 

 )پیشاپَػت (پشیذسم;  پبساًـین پؼیي + چَة پٌجِ+  ثي الد چَة پٌجِ ػبص -5                                 

 

 سا هی گیشد جبی ثبكت سٍپَػتی -9                           

 داسد یبختِ ّبی هشدُ -2       ثبكت چَة پٌجِ

 هی ػبصد. آة ٍگبصّب ًلَرًبپزیشسا ًؼجت ثِ  ٍ ػبقِسیـِ  -3                           

 ایجبد هی ؿَد ػذػک ّبثیي َّا ٍثبكت ّبی صًذُ صیش آى تَػط  تجبدل گبصّبًکتِ : 

 هی ؿًَذ ًٍقؾ آًْب سا ثش ػْذُ هی گیشًذ. ی َّاییّبسٍصًِ جبیگضیي  ػذػک ّبًکتِ : 
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 آًٍذّبی چَثی ، كیجشچَثی ٍپبسًـین چَثی اػت.چَة پؼیي ؿبهل ًکتِ : 

 ًبم داسًذ. حلقِ ّبی ػبالًِکِ اػت  الیِ ّبی تیشُ ٍ سٍؿيًکتِ : چَة پؼیي دس هٌبطق هؼتذلِ ثِ صَست 

 اػت. ػبل ػوش دسختثیبًگش یک  حلقِ تیشُ ٍ سٍؿيدٍّشًکتِ : 

 

                             

 ثبكت چَة پٌجِ -9                                               

 ثي الد چَة پٌجِ ػبص -2       پشیذسم -9                           

 پبساًـین پؼیي -3                           پَػت دسخت 

 آثکؾ پؼیي -2                           
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 ٍجَد سٍصًِ دس ؿبسّب )کشیپت ( -9                                                                             

 تش پَػتک ضخین -9                                                                                                   

 ٍجَدکشک دسدّبًِ ؿبس -3    دسگیبُ خشصّشُ     ػبصؽ ثب هٌبطق خـک ٍکن آة -9                            

 دسؿبس سٍصًِ هخلی -2                                                                                                   

 ٍجَدتشکیجبت پلی ػبکبسیذی دسکشیچِ ّب -2                                                     ػبصؽ ّبی گیبّبى

 ٍجزة آة                رخیشُ آّة                                                                             

 

 دیذُ هی ؿَدًیلَكش آثی ٍحشا دسثؼضی گیبّبى هبًٌذ - 9                                                               

 هَاجِ هی ؿًَذ. کوجَد اکؼیظىایي گیبّبى ثب سیـِ  -2   ػبصؽ ثب صًذگی دس آة -2                           

 داؿتي ؿؾ سیـِ+  داؿتي پبساًـین َّایی -3                                                               

ٍجلَگیشی اتوؼلش هشطَة دس ؿبس ػجت ایجبد کشک ّبی صیبد دس دّبًِ ؿبسٍ ٍجَد  ٍجَد سٍصًِ دس ؿبس: ًکتِ 

 هی ؿَد. خشٍج ثیؾ اص حذ آة اصگیبُاص 

 

 هقبثلِ ثب کن آثی
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 ػشگشٍُ صیؼت ؿٌبػی اػتبى خَصػتبى –هَكق ثبؿیذ       دکتشػیذػتبسثبٍیش  

 دسًیلَكش آثیپبساًـین َّایی 

 ؿؾ سیـِ ّب ثب جزة اکؼیظى هبًغ هشگ سیـِ هی ؿًَذ


