
 

 بٍ وام خذا

ي داوش آمًختگان  یانداوشجً برای یمرجعيب سایت زیست شىاسی دریا بٍ عىًان 

اوًاع خذمات علمی، آمًزشی ي پصيَشی را در تمام ديرٌ تحصیلی داوشجًیان  یادر یشىاس یستز

شىاسی دریا در حال  مُمتریه خذمات سایت زیست کىذ. ایه رشتٍ از کارشىاسی تا دکتری ارائٍ می

 حاضر عبارتىذ از:

  کىکًر کارشىاسی ارشذ ي دکتریمذين ي تایپ شذٌ ارائٍ مىابع 

  ٌرتبٍ َای برترمعرفی مجمًعٍ مىابع تًصیٍ شذ 

 سًاالت کىکًرَای کارشىاسی ارشذ ي دکتری دفترچٍ داولًد رایگان 

 ٍیسیبٍ اوگل یي فارس یبٍ فارس یسیاوگل یمتًن تخصص ترجم 

 ،یي مىابع علم یجسيات آمًزش یهي تذي یٍتُ تالیف 

 عىًان فایل:

شىاسی ي فیسیًلًشی  ماَیي جسيات  َا ماَی شىاسی )فیسیًلًشی(، برگرفتٍ از کتابومًوٍ جسيٌ 

 ، يیصٌ رشتٍ زیست شىاسی دریاماَی

 

 مراجعٍ ومائیذ. /http://marinebiology.blog.irبرای تُیٍ فایل تمام مته، بٍ لیىک 

  

http://marinebiology.blog.ir/
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 زؾتيبٙ ى٘اضـ -4كصٌ 

 ٕ٘احی ٗ اجعای زؾتيبٙ ى٘اضـ:

( ّبٕٖس Filter feederای ّكبثٚ ضٗزٙ ثعضه اؾت. زٛبٓ زض ّبٛیبٓ كیَتطكیسض ) ّبٛی ّؼْ٘ال كبقس ٕبحیٚ

ثبقٖس. ظثبٓ زض ّبٛیبٓ ضقس  ٛب كبقس آضٗاضٙ زض زٛبٓ ّی كیف ٛب ٗ ٛو ّبٛی پبضٗپ٘ظٙ قبثٌ اتؿبع اؾت. الّپطی

ق٘ز ٗ زض ایٔ ٕبحیٚ آة ثٚ ؾْت آثكف ٗ ؿصا ٗاضز ّطی  چٖسإی ٕساضز. آة ٗ ّ٘از ؿصایی ٗاضز حَق ّی

ىیطز.  ٛبی آثككی ضا زضثطّی قی اؾت مٚ حلطٙظٗج میؿٚ حَ 6ىطز حَق زاضای  ق٘ز. زض ّبٛیبٓ زٛبٓ ّی

ٛب ّْنٔ اؾت زض ؾطتبؾط زٛبٓ، حلطٙ زٛبٕی،  حَق زض ّبٛیبٓ ػَْنطز ى٘اضقی ٗ تٖلؿی زاضز. زٕسآ زض ّبٛی

ٛبی یل  ٛبی حَق تحتبٕی ٗ ك٘قبٕی ٗج٘ز زاقتٚ ثبقس. ٖٛيبّی مٚ ْٛٚ زٕسآ ضٗی ظثبٓ ٗ یب ضٗی اؾتر٘آ

ٛب  ٛبی ّٛ٘٘زٕٗت ى٘یٖس ٍٗی اىط قنٌ زٕسآ ٕظط إساظٙ( ثٚ ایٔ حبٍت زٕسآ قنٌ ثبقس )كبضؽ اظ ّبٛی ِٛ

ٕبّٖس. زٕسآ زض ّبٛی كبقس اػصبة اؾت ٗ ثب پ٘قكی قجیٚ ّیٖب مٚ ثب  ّتلبٗت ثبقس إٜٓب ضا ٛتطٗزٕٗت ّی

 زاضآ تلبٗت زاضز پ٘قیسٙ قسٙ اؾت. ّیٖبی زٕسآ ؾبیط ّٜطٙ

 ب ثٚ آضٗاضٙ اتصبً ٕساضز ٗ ثٚ زٕسآ امطٗزٕٗت ّ٘ؾُ٘ اؾت.ٛ ٛب ٗ ثطذی زیيط اظ ّبٛی زٕسآ م٘ؾٚ

ٛب  كیف قٕ٘س. زض ٛو ٛب ثٚ آضٗاضٙ اتصبً زاضٕس ٗ ثٚ ػٖ٘آ زٕسآ تن٘زٕٗت ٕبّیسٙ ّی زٕسآ زض ؾبیط ّبٛی

ٛب ّثٌ مپ٘ض ّطی ثٚ ع٘ض ّؿتقیِ ثٚ ضٗزٙ ّٖتٜی قسٙ ٗ كبقس ّؼسٙ تطقحی ٛؿتٖس. زض ثرف  ٗ ثطذی ّبٛی

 زإٖس. زاضآ ٍْٛ٘٘ه ّی اؾتر٘إی میؿٚ قٖب قطاض زاضز مٚ ثطذی آٓ ضا ثب ضیٚ ّٜطٙ پكتی ّبٛیبٓ

 یل إساُ ٛیسضٗاؾتبتیل جٜت تٖظیِ چيبٍی ٗ قٖبٗضی اؾت.  (Swim Bladder) کیسه شنا

ٗ ؿیطٙ( میؿٚ قٖب ت٘ؾظ  ّبٛی اؾجَٚ ٗ مپ٘ض( ّثٌ ّبٛیبٓ اثتسائی )Physostomزض ّبٛیبٓ كیعٗؾتُ٘ )

ّبٕس. ٗ زض ّبٛیبٓ  ( ثٚ زؾتيبٙ ى٘اضـ ّتصٌ ّیPneumtic ductٕبُ ّجطای پّٖ٘بتیل )ّجطایی ثٚ 

ٗ ؿیطٙ(  ّبٛی ؾ٘ف حبجی عطذبٓ، اضزك ّبٛی( ّثٌ ّبٛیبٓ تَئ٘ؾت ػبٍی )ّبٕٖس Physoclistكیعٗمَیؿت )
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ی و رته غده گاسای ثٚ ٕبُ  ایٔ ّجطا زض ّطاحٌ اٍٗیٚ ضقس اظ ثیٔ ضكتٚ ٗ تٖظیِ حجِ میؿٚ قٖب ت٘ؾظ ؿسٙ

قنِ ، ػضالت جساض قنْی  ی٘اضٙقٖب ٗج٘ز ٕساضز ٗ ز یؿٚم یبٓزض ثؼضی اظ ّبٛىیطز.  ص٘ضت ّی میزابیل

 ظی. یبٓ پٜٔ مقآٓ ضا ثطػٜسٙ زاضز، ّبٕٖس ّبٛ یلٚٗظ

ٕ٘ظازآ ّبٛیبٓ كبقس ّؼسٙ تطقحی حقیقی ٛؿتٖس. ٛطچٚ إساظٙ ؿصا ثعضىتط، ّؼسٙ ٕیع ثعضىتط اؾت. زض 

حقیقی زاضٕس ثرف اًٗ ّؼسٙ یب مبضزیبك كبقس ؿسز تطقحی اؾت ٍٗی ٕبحیٚ كٕ٘سیل ٗ ّبٛیبٕی مٚ ّؼسٙ 

پیَ٘ضیل زاضای ایٔ ؿسز ٛؿتٖس. ّنبٓ ػْسٙ ٛضِ ؿصا ضٗزٙ اؾت. عً٘ ضٗزٙ ثؿتٚ ثٚ ٕ٘ع ؿصا ّتلبٗت اؾت. 

 یٔث یذَل یٚزض ٕبح  Rectal glandٛب یل ؿسٙ  ّبٛیبٓ كبقس مٍ٘٘ٓ یب ضٗزٙ ثعضه ٛؿتٖس. زض ثطذی اظ م٘ؾٚ

ثٚ ٕبحیٚ ػقجی ضٗزٙ زض ّجبٗضت ّرطج ّتصٌ اؾت، مٚ ثب تطقح   ق٘ز یّ یسٙز )مَ٘آك( ضٗزٙ ٗ ثبٍ٘ػٚ

 ْٕل زض تٖظیِ اؾْعی ٕقف زاضز.

 ٛب: چٜبض ٗیػىی جٜت اكعایف ؾغح ى٘اضقی زض ّبٛی

 اكعایف عً٘ زض إ٘اع ّبٛیبٓ پالٕنت٘ٓ ذ٘اض ٗ ىیبٙ ذ٘اض .1

 ّبٛیبٓ ى٘قتر٘اض ذ٘ضزىی ثب ؾبذتبض ّربعی زض چیٔ .2

 ت٘ؾؼٚ میؿٚ ٛب ٗ ظٗائس ثبثبٍْؼسی )ؾَُ٘ ٛب( زض تٔ ّبٛیبٓ ٗ آظازّبٛیبٓ .3

 زضیچٚ ٛبی ّبضپیچی، زض م٘ؾٚ ٛب ٗ ّبٛیبٓ ذبٗیبضی .4

 ٛبی ضْیْٚ ى٘اضقی: مجس، ٍ٘ظاٍْؼسٙ، میؿٚ صلطا إساُ

مجسی ثٚ مجس إتقبً مجس ثعضىتطیٔ إساُ ٗ ؿسٙ ثسٓ اؾت. ّ٘از جصة قسٙ زض ضٗزٙ اظ عطیق ؾیبٛطه ثب 

ىیطز. ایٔ ّ٘از یب اظ عطیق  مٖس، ؾُْ٘ ضا اظ ذ٘ٓ ّی یبكتٚ ٗ مجس ؿَظت ّ٘از ّرتَق ضا زض ذ٘ٓ تٖظیِ ّی

 ق٘ز. ق٘ز یب اظ عطیق ذ٘ٓ ثٚ مَیٚ ضكتٚ ٗ اظ إٓجب زكغ ّی صلطا زكغ ّی
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ث٘زٙ ٗ صلطا  صلطا ت٘ؾظ ثرف ؿسٙ ای مجس تٍ٘یس ّی ق٘ز. م٘ؾٚ ٛب ٗ ٗاثؿتيبٓ آٓ كبقس میؿٚ صلطا

ٍ٘ظاٍْؼسٙ زض امثط ّبٛیبٓ یل ثبكت  ت٘ؾظ مجس إٜٓب تٍ٘یس ٗ ّؿتقیْب زض اثتسای ضٗزٙ ترَیٚ ّی ق٘ز.

ٗٓ طٍ٘ظاٍْؼسٙ زاضای ثبكت ث ّٖتكط ث٘زٙ ٗ اؾتثٖب زض ّبٛیبٕی ّثٌ ّبض ّبٛی اضٗپبیی یل إساُ ّجعا اؾت.

 ضیع ٗ زضٗٓ ضیعی ثبقس.

ٛبی ى٘اضقی، ثی مطثٖبت ٗ یٕٜ٘ب ٗ إٓعیِ ٛب ّكبثٚ ؾبیط ّٜطزاضآ آة ، إٓعیِ  قبٌّتطقحبت ثطٗٓ ضیع 

ٗ  Aاؾت ّبٕٖس پطٗتئبظ ٛبیی ّثٌ تطیپؿٔ، میْ٘ تطپیؿیٔ ، االؾتبظ ، پپتیساظٛبی ذبضجی  ٗ مطث٘مؿی پپتیساظ 

B َی زض ّبٛیبٓ ى٘قتر٘اض آّیالظ مْتط اؾت ٗ ثغ٘ض ماؾت. ، آّیالظ، ٍیپبظ، زی امؿی ٕ٘مَئبظ، ضیجٕ٘٘مَئبظ

 ّیعآ إٓعیِ ثٚ ٕ٘ع تـصیٚ ثؿتيی زاضز.

. پَی پپتیس 4. ؾّ٘بت٘اؾتبتیٔ 3. ىَ٘مبى٘ٓ 2ٛ٘ضّ٘ٓ إؿٍ٘یٔ،  -1 ٕیع قبٌّتطقحبت زضٗٓ ضیع 

 CCKٍ٘ظاٍْؼسی 

تیٔ اٍٗیٔ ٛ٘ضّٕ٘ی اؾت مٚ ثٚ ْٛطاٙ ؾیت٘میٖیٔ ٗظبیق ٍ٘ظاٍْؼسٙ ضا تٖظیِ ّی مٖس. ایٔ ٛ٘ضّ٘ٓ طؾن

 ٗ ّ٘از ّـصی زض اثتسای ضٗزٙ آظاز ّی ق٘ز. ت٘ؾظ ضٗزٙ زض پبؾد ثٚ اؾیس

ّبٛیبٓ  زٖٛس. إساظٙ زٛبٓ ، قنٌ، ّحٌ زٛبٓ ، إساظٙ ٗ ّحٌ زٕسإٜب اعالػبتی اظ ػبزات ؿصایی ثٚ زؾت ّی

زضّبٛیبٕی مٚ ؿصا زاضٕس.  ظٗج مْبٓ آثككی 7 تب 5ّبٛیبٓ  پطٛب، ؾٚ ؾآثكف، م٘ ظٗج 4اؾتر٘إی ّؼْ٘ال  

ٕبّیسٙ  filter feedingآٗضی ؿصا ّ٘ثط اؾت مٚ  ِٛ زض جْغ gill rakerم٘چل اؾت ذبضٛبی آثككی 

ٕٜٖو ٗ ؿیطٙ. ّؼْ٘ال مْبٓ آثككی پٖجِ ّبٛیبٓ اؾتر٘إی زض ٛط  م٘ؾٚ قٕ٘س ّبٕٖس ّبٛیبٓ پالٕنت٘ٓ ذ٘اض ّی

 عطف تحَیٌ ضكتٚ ٗ اظ آٓ ؿضطٗكی ثٚ جب ّبٕسٙ اؾت. 
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 ع اؾتر٘آ قبػسٙ ای پؽ ؾطیجٚ ٗج٘ز ّی آیس.زض مپ٘ضّبٛیبٓ ٗ مبت٘ؾتّ٘یسٙ زٕسآ حَقی اظ اتؿب

زض زٛبٓ ىطزآ ) الّپطی ٗ ٛو كیف ( قیْطاٛب، ثطذی اظ مپ٘ض ّبٛیبٓ ٗع٘عی ّبٛیبٓ ّؼسٙ ٗج٘ز ٕساضز 

اؾت. زض ملبً ّبٛیبٓ یب  Vیب  Uٗ كبقس ؿسز ّؼسی ث٘زٙ ٗ ّؼسٙ اؾبؾب یل ٍٍ٘ٚ ػضالٕی ذْیسٙ ثٚ قنٌ 

mugill  سٙ ثٚ ص٘ضت ؾٖيسآ اؾت.ٗ ٕیع زض ىیعاضز قبز  ّؼ 

زاض مَ٘آك یب ثبٍ٘ػٚ ٗج٘ز زاقتٚ ٗ ثٚ جع جٖؽ ٕط ّبٛی  ٛب، ؾپط ّبٛیبٓ، ّبٛیبٓ قف كقظ زض م٘ؾٚ

 )اظ ؾ٘ظٓ ّبٛیبٓ( ؾبیط ّبٛیبٓ ایٔ ؾبذتبض ضا ٕساضٕس.  nerophis( ٗ جٖؽ ّبزٙ ٕطٗكیؽ latimeriaّطیب ) التی

إس ٛؿتٖس زض حبٍی مٚ ظٗائس ثبة اٍْؼسی آظازّبٛیبٓ ٗ  ْؼسیاٍ ّبٛیبٓ كبقس ظٗائس ثبة ّبٛیبٓ ٗ اضزك ىطثٚ

ٛبی  ٛب ٗ ؾپطّبٛیبٓ ثؿیبض ثعضه ٗ ذص٘صبً زض ثطذی م٘ؾٚ ضؾس. مجس زض م٘ؾٚ ػسز ّی 222اؾنّ٘جطیسٙ تب 

ٍ٘ة زاضز. زض  3ٍ٘ة، زض ّبمطً  1ٍ٘ثی ٍٗی زض ّبٛی آظاز  2% ٗظٓ ثسٓ اؾت. ّؼْ٘الً 22پالغیل  تب 

ق٘ز. الّپطی  ٗ قؿْت ّجعا زاقتٚ مٚ ٛط یل ت٘ؾظ ّجطایی جسا ثٚ میؿٚ صلطا ّتصٌ ّیٛب مجس ز كیف ٛو

 ضیع زاضز. ثبٍؾ كبقس میؿٚ صلطا ٗ ّجطای صلطاٗی اؾت ٍٗی ٍ٘ظاٍْؼسٙ زضٗٓ

 شذیطٙ تطقحبت مجسی   ٗظیلٚ میؿٚ صلطا

عز ٍٗی ثبكت ضی ثب چٖس ّجطا مٚ تطقحبت آٓ ثٚ ّجطای صلطاٗی ّی ٍ٘ظاٍْؼسٙ م٘چل 1ٛو كیف زاضای 

 ٛب كقظ زضٗٓ ضیع اؾت ٗ زض ؾطتبؾط مجس ٗ زی٘اضٙ آٓ قطاض زاضٕس.  ٍ٘ظاٍْؼسی الّپطی
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ٍ٘ظاٍْؼسی ضا -ذبضزاض اؾت مجس ٗ ٍ٘ظاٍْؼسٙ ازؿبُ ٗ ثبكت مجسی  ٛبی ثبٍٚ زض ّبٛیبٓ اؾتر٘إی مٚ قؼبع

ٛبی ثبٍٚ ٕطُ زاضٕس ٗ ّبٛیبٓ  قؼبعمٖس )یب ٍ٘ظاٍْؼسٙ ّٖتكط اؾت( ٍٗی زض ّبٛیبٓ اؾتر٘إی مٚ  ایجبز ّی

 زاض ٍ٘ظاٍْؼسٙ ّجعا اؾت. قف

زض م٘ؾٚ ّبٛیبٓ ٗ ؾپط ّبٛیبٓ ٍ٘ظاٍْؼسٙ یل إساُ ككطزٙ ٗ ٗاجس زٗ قغؼٚ اؾت. زض م٘ؾٚ ّجطای 

 صلطاٗی اظ ّجطای ٍ٘ظاٍْؼسٙ ّجعاؾت.

ٛبی ذٕ٘ی اؾت  ىَجً٘ ٛبی ى٘اضقی ػَْنطز ى٘اضقی ٕساضز. ٗظیلٚ آٓ تٍ٘یس ثب ٗج٘ز اتصبً ثب إساُ طحال:

زاض ثٚ ع٘ض مَی كبقس عحبً ٍٗی الّپطی  ضا زاضز. ّبٛیبٓ قف  R.BCٗ زض ّبٛیبٓ اؾتر٘إی ػبٍی ٕقف إٜساُ

 كیف كبقس عحبً ككطزٙ ث٘زٙ ٗ عحبً زض اّتساز ضٗزٙ ّٖتكط اؾت. ٗ ٛو

 تغذیه

( ٗ Carnivoesى٘قتر٘اض )( ٗ چٚ herbivores( ثبقٖس چٚ ىیبٛر٘اض )detritvoresذ٘اض ) ّبٛیبٓ چٚ ضیعٙ

 زؾتٚ ثٖسی جعئی ٛؿتٖس. 3( زاضای Omnivoresچیعذ٘اض ) چٚ ْٛٚ

 ضغیِ ؿصایی تطمیجی زاضٕس )ی٘ضی قبغ(.    euryphagousاٍق( ی٘ضی كبى٘ؼ 

 مٖٖس. إ٘اع ّحسٗزی اظ ؿصاٛب ضا اؾتلبزٙ ّی   Stenophagousة( اؾتٖ٘كبى٘ؼ 

 مٖٖس. كقظ یل ٕ٘ع ؿصا ضا اؾتلبزٙ ّی    Monophagousج( ّٕ٘٘كبى٘ؼ 

 ذ٘اضٕس( زاضٕس. ٗض )ى٘قت كبى٘ؼ مبضٕی امثط ّبٛیبٓ ضغیِ ی٘ضی



سایت خدمات؛ ها پرهیس ومائید. در صورت رضایت از کیفیت  لطفا از تکثیر و قرار دادن ایه جسوه در سایت

 .فرمائیدمعرفی  داوشجویان ویسسایر به  را  /comlogy.blogbioinehttp://mar.مرجع 

7 

 

ذ٘اض ظطیق تطیٔ ذبضٛبی آثككی ضا زاضٕس. إساظٙ ذبض آثككی ثب إساظٙ ؿصا زض اضتجبط  ّبٛیبٓ پالٕنت٘ٓ

 اؾت.

 ت.آضٗاضٙ ّبٛیبٕی ّثٌ ثبضام٘زا ٗ اضزك ّبٛی ّكبثٚ ّبٛیبٓ اجسازی اؾ

مٖٖس كبقس  ذ٘اضی ّی )ٗاً قبضك( ٗ ؾپطّبٛی ّبٕٖب )ّ٘ثٍ٘یسٙ( مٚ پبٍیسٙ ٕٜٖو م٘ؾٚ مت٘ضیٖ٘ؼ ٗ م٘ؾٚ

زٕسآ ث٘زٙ، زض ػ٘ض ذبضٛبی آثككی ّتؼسز ٗ ّٖظِ إٜٓب زض تٜ٘یٚ آة ٗ ثسؾت آٗضزٓ ؿصا مْل 

 مٖٖس. ّی

 scoliosisٌ ثیْبضی اؾنٍ٘ی٘ظ ٛب ّث آّیٖ٘اؾیس زض ؿصای ّبٛی ّٖجط ثٚ ٕبٖٛجبضی ؾت٘ٓ ّٜطٙ  ٕنتٚ: كقسآ

 ق٘ز. ٛب( ّی )إحطاف ػْ٘زی ؾت٘ٓ ّٜطٙ Lordosisٛب( ٗ ٍ٘ضزٗظ  )إحطاف اكقی ؾت٘ٓ ّٜطٙ

مٖٖس ٍٗی ٛطچٚ ثٚ إتٜبی ػْط ذ٘ز ٕعزینتط قٕ٘س، قغط  ٛب زض ؾطاؾط ػْط ذ٘ز ضقس ّی ٕنتٚ: ّبٛی

 یبثس. )ّحیظ( ثسٓ إٜٓب ؾٖجت ثٚ عً٘ ثسٓ اكعایف ثیكتطی ّی

ٛبی ّ٘م٘ؾی اؾت، ثرف تحتبٕی زؾتيبٙ ى٘ضاـ امثط ّبٛیبٓ ثٚ ٗیػٙ  بً ّطی زض ّبٛیبٓ حبٗی ؾًَ٘ؿبٍج

ذ٘اض زاضای یل ّؼسٙ حقیقی ث٘زٙ مٚ ٗیػىی آٓ زاقتٔ یل الیٚ اظ ثبكت ػضالٕی ثٚ ٕبُ  ّبٛیبٓ ى٘قت

نٌ ؾٖيسآ ذ٘اضی ّثٌ ملبً ٗ قبز ّؼسٙ ثٚ ق ّ٘ؾن٘الضیٔ ّ٘م٘ظا اؾت. زض حبٍی مٚ زض ّبٛیبٓ ضیعٙ

 زضآّسٙ اؾت.
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ٗ زض ٕتیجٚ  pHذ٘اض اتؿبع ّؼسٙ ّ٘جت تطقحبت اؾیسی اظ ؿسٙ ّ٘م٘ؾی ٗ مبٛف  زض ّبٛیبٓ ى٘قت

ٛبی تطقحی زض ایٔ  ق٘ز. پیبُ ٕطغیل )یب ٗاثؿتٚ ثٚ پبؾد اؾتیٌ مٍ٘یٔ( ّی ٛبی مٍ٘ی كؼبً قسٓ ضقتٚ

 ق٘ز.  ٛبی ػصجی ثٚ ؿسز اؾیسی ت٘ؾظ إٓتطٗپیٔ ّٜبض ّی ضقتٚ

 "ذ٘اض زض ّبٛیبٓ ى٘قت"ٓ تطقح اؾیس ّؼسٙ ٗ پپؿیٔ تحت تبثیط زّب ) ضاثغٚ ّؿتقیِ( قطاض زاضز. ّیعا

 ق٘ز. قنٖس مٚ ت٘ؾظ ٍ٘ظاٍْؼسٙ تطقح ّی ٛب زض ّحیظ قَیبیی ضٗزٙ ٕیع ت٘ؾظ تطیپؿیٔ ّی پطٗتئیٔ

یٔ تطقح ق٘ز ی م٘ض ٕیعمٚ ثبكت تطقحی زاضز ّْنٔ اؾت تطیپؿ ٛب یب ضٗزٙ اظ ظٗائس ثبة اٍْؼسی یب میؿٚ

ٛبی م٘ض ٕعزیل  ایٔ تطیپؿیٔ اظ ثبكت ضٗزٙ م٘ض یب ٍ٘ظاٍْؼسی مٚ آٓ ضا احبعٚ مطزٙ تطقح ق٘ز. ایٔ ضٗزٙ

 اٍْؼسی قطاض زاضٕس. زضیچٚ پیَ٘ضیل یب ثبة

ٛبی مطث٘ٛیسضاظ ّثٌ آّیالظ )زض ّبٛیبٓ( ٍ٘ظاٍْؼسٙ اؾت. ّربط ضٗزٙ ٗ ظٗائس  ّنبٓ اصَی تٍ٘یس إٓعیِ

 ٛب ٛؿتٖس. ٛبی ثبٕ٘یٚ تطقح ایٔ إٓعیِ نبٓاٍْؼسی ٕیع ّ ثبة

إس. پپؿیٔ  چیعذ٘اض كبقس پپؿیٔ ذ٘اض ٗ ْٛٚ ٍ٘ظاٍْؼسٙ احتْبالً ّنبٓ اصَی تطقح ٍیپبظ ٕیع اؾت. ّبٛیبٓ ىیبٙ

چیعذ٘اض چٖس ثطاثط ّبٛیبٓ  مٖس. آّیالظ ضٗزٙ ّبٛیبٓ ْٛٚ پبییٔ كؼبً اؾت ٗ پطٗتئیٔ تجعیٚ ّی pHزض 

 ذ٘اض اؾت. ى٘قت

  CO2تجعیٚ ثٚ آة +   ٛب ٗ قٖسٛب یؿِ چطثیّتبثٍ٘

ٛب زكغ  مطثٖبت قسٙ ٗ امثط آٓ اظ آثكف ٗاضز زؾتيبٙ ثی CO2ق٘ز ٗ  آة ثؿتٚ ثٚ ق٘ضی زكغ یب حلظ ّی

 ق٘ز. ّی
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زض ٕٜبیت ّ٘از ظائس ٕیتطٗغٕی تجسیٌ    CO2تجعیٚ ثٚ تطمیجبت ٕیتطٗغٕی + آة +   ٛب ّتبثٍ٘یؿِ پطتئیٔ

 ق٘ز. زض ّبٛیبٓ اؾتر٘إی إّٓ٘یبك  % ِٛ ثٚ اٗضٙ تجسیٌ ّی12ث٘زٙ ٗ  N% آٓ 02ثٚ إّٓ٘یبك قسٙ مٚ 

ق٘ز تب اظ مَیٚ ٗ زض ضْٔ إّٓ٘یبك ّبزٙ زكؼی اصَی اؾت. ثٖبثطایٔ ّبٛیبٓ  ٛب زكغ ّی ثیكتط اظ آثكف

 ٛؿتٖس. Ammoniotelicاؾتر٘إی اؾبؾبً إّٓ٘ی٘تیَیل 

 ك٘ائس زكغ إّٓ٘یبك ٕؿجت ثٚ اٗضٙ ٗ اؾیس اٗضیل:

 زٛس. ٛب ضا ّی ٗظٓ ٍّ٘نٍ٘ی مِ، حالٍیت ثبال ثٚ قنٌ ٍّ٘نٍ٘ی إّٓ٘یبك اجبظٙ زكغ ضاحت اظ آثكف-1

NH4إّٓ٘یبك ثٚ ٗیػٙ -2
Naٛب، ثب  زض آثكف +

ثطای حلظ قَیبئیت ٕؿجی ٗ تؼبزً یٕ٘ی زاذَی ّجبزٍٚ   +

 ق٘ز. ّی

 یبك ثٚ اٗضٙ ٗ اؾیس اٗضیل ٕیبظ ثٚ صطف إطغی زاضز.تجسیٌ إّٓ٘-3

ثب ایٔ ّ٘اضز زض ّبٛیبٓ ػنؽ ّ٘ج٘زات ذكنی، ثطای مبٌّ قسٓ مبتبثٍ٘یؿِ تطمیجبت ٕیتطٗغٕی إطغی 

 مْی ٕیبظ اؾت.

ثطػنؽ ّبٛیبٓ اؾتر٘إی زض ّبٛیبٓ االؾْ٘ثطإف )م٘ؾٚ، ؾپط ّبٛیبٓ(، ْٛبٕٖس ّبٛیبٓ ؾالمبٕت )التی 

 Ureotelicإس.  ق٘ز. ثٖبثطایٔ ایٔ ّبٛیبٓ اٗضئ٘تَیل ٚ ػٖ٘آ ّحصً٘ ٕٜبیی ٕیتطٗغٕی اصَی زكغ ّیّطیب( اٗضٙ ث

ثرف اػظِ اٗضٙ زض ثسٓ ایٔ ّبٛیبٓ ثبقی ّبٕسٙ ٗ ّبیؼبت ثسٓ إٜٓب ضا ٕؿجت ثٚ ّحیظ اعطاف زض حبٍت 

اظ پالؾْب ذ٘ٓ كیَتط قسٙ  ٛب ٗ زض ىَّ٘طًٗ مَیٚ زٛس. اٗضٙ زض االؾْ٘ثطإف ایعٗاؾْ٘تیل)ِٛ ككبض( قطاض ّی
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ىطزز ٗ اظ ٛسض ضكتٔ اٗضٙ زض ازضاض جَ٘ىیطی  ای( ثطّی مٚ ثرف اػظِ آٓ ت٘ؾظ ثبظ جصة كؼبً ت٘ثٍ٘ی )ٍٍ٘ٚ

 مٖس. ّی

زاض ثب زضجبت ّرتَق زاضای تكنیالت ثی٘قیْیبیی ثٚ ص٘ضت إّٓ٘ی٘تیَیل یب اٗضئ٘تیَیل  زض ّبٛیبٓ قف

مٖس ٗ زض  ای اظ ّ٘م٘ؼ زٗ ذ٘ز ایجبز ّی پطٗت٘پتطٗؼ زض ذكنؿبٍی پیَٚزاض آكطیقبیی   ٛؿتٖس. ّبٛی قف

 ّبٕس تب ثبضٕسىی ضخ زٛس. حطمت ّی ٛب ثی ثؿتط ّست

 حطمتی  إّٓ٘ی٘تیَیل ٍٗی زض ظّبٓ ثی  مٖس ّی ایٔ ّبٛی زض ّحیظ آثی إّٓ٘یبك زكغ

مٖس. ایٔ  ظٕسىی ّی ق٘ز ٗ ثب ؾ٘ذت ٗ ؾبظ پطٕٗئیٔ زض ػضالت )ذكنی ّحیظ(تجسیٌ ثٚ اٗضئ٘تیَیل ّی

ثبقس. زض حبٍی مٚ  ٛبی ثبالیی اظ إٓعیِ ّ٘ضز ٕیبظ جٜت تٍ٘یس اٗضٙ زض مجس ّی تـییطات ّؿتَعُ ٗج٘ز ؿَظت

ٛبی تٍ٘یس اٗضٙ  % ؿَظت إٓعی1ِكقظ  Neoceratodusزاض اؾتطاٍیبیی ٕئ٘ؾطات٘زٗؼ  زض ّبٛی قف

مٖس یب اصالً تجطثٚ  تطی ضا تحٌْ ّیپطٗت٘پتطٗؼ زض مجس ٗج٘ز زاضز. چ٘ٓ ایٔ ّبٛی ذكنی اججبضی مْ

 مٖس. ْٕی
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