
 

 بٍ وام خذا

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

اوًاع خذمات علمی، آمًزشی ي پژيَشی 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:

، يیژٌ رشتٍ زیست شىاسی از جسيات شیالتی ، برگرفتٍ از شىاسی دریا چکیذٌ بًمومًوٍ جسيٌ 

 دریا
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درسواحلجزرومدی(Zoneationبندی)منطقه

Parallel Level Bottom Community : ایي ًظزیِ تَعظ آلبیThorson ٌذگی ٍ در راثغِ ثب پزاو

ای اس ثبفت  وٌذ وِ ًمبط گغتزدُ ثبشذ. ایي ًظزیِ ثیبى هی هْزگبى ًبحیِ ًزیتیه پبییي هی اجتوبػبت هشبثِ ثی

ای اس  ّبی هشبثِ ثغتزّبی ّن عغح وِ در اػوبق یىغبى ٍ در ًَاحی جغزافیبیی هختلف لزار دارًذ، دارای گزٍُ

ثب ّوذیگز هشبثِ ٍلی اس ًظز گًَِ ثب ّوذیگز  هْزگبى اس ًظز جٌظ هْزگبى ّغتٌذ ثِ عَری وِ ایي ثی ثی

ػوك ثذٍى تَجِ ثِ هٌغمِ  سی در ثغتزّبی شٌی ٍ لجٌی ون هتفبٍت ّغتٌذ. ثِ ػٌَاى هثبل حوؼیت وف

ثبشذ. ًىتِ هْن ایي اعت وِ ایي ًظزیِ فمظ در هَرد  هی Macomaای اس جٌظ  جغزافیبیی دارای یه دٍوفِ

 ٍ ثزای هٌبعك ػویك وبرثزد ًذارد. هٌبعك ون ػوك فالت لبرُ صحت دارد 

هبّیبى، عزخَهبّیبى،  تَاى ثِ عٌگغزهبّیبى، شَریذُ اس هبّیبى عبوي در ًشدیه وف دریب اس اًَاع ًزیتیه هی

 هبّیبى ٍ غیزُ اشبرُ وزد. گَاسین هبّیبى، خبهِ

 د.هبّیبى اشبرُ وز تَاى ثِ ّبهبدهبّیبى ٍ عَعی ّبی هزجبًی هی اس هبّیبى عبوي در صخزُ

 هبّیبى ٍ راشگَهبّیبى ًبم ثزد. هبّیبى، حلَا تَاى اس وفبل ای هی هبّیبى هْبجز وزاًِاس 

 هیشاى تٌَع در اًَاع عَاحل:

 هبعِ اًؼىبعی <ای هتَعظ  هبعِ <ای وبّشی  هبعِ <ای  عَاحل صخزُ

 

 شَد: ًبحیِ تمغین هی 3هٌغمِ جشرٍهذی ثِ 

 (Supra- Tidal Zoneهٌغمِ ثبالی جشرٍهذی  یب ثبالی وشٌذی ) -1

 (Intertidal Zoneهٌغمِ ثیي جشرٍهذی  یب ثیي وشٌذی ) -2

 (Sub- Tidal Zoneهٌغمِ پبییي جشرٍهذی  یب پبییي وشٌذی ) -3

شزایظ سیغتی ثب حزوت اس هٌغمِ پبییي جشرٍهذی ثِ عوت ًبحیِ ثبالی جشرٍهذی ثزای هَجَدات سًذُ 

 شَد. تز هی هشىل
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شَد وِ دائوب اس آة  ( اس حذ هذ ثبال تب جشر پبییي را شبهل هیIntertidal Zoneجشرٍهذی ) ًىتِ: هٌغمِ ثیي

ّبی هبًگزٍ ٍ هحل  . ایي هٌغمِ اس لحبػ سیغتگبّی ثغیبر هْن اعت ٍ هحل رٍیش جٌگلشَد پز یب خبلی هی

 ثبشذ. همبٍم ثِ خشىی هی سیغت اًَاع دٍسیغتبى دریبیی، ٍ ثٌتَسّبی

ثبشذ. هٌغمِ ثیي جشرٍهذی تٌَع  ثیي جشرٍهذی سیز ٍ رٍی ثغتز هی هحذٍدُ پزاوٌش جبًذاراى در هٌغمِ

 هتز اعت. 30ای ٍ تزاون ثیشتزی ًغجت ثِ ثمیِ هٌبعك دارد. حذاوثز تغییزات ػوك آة در ایي هٌغمِ  گًَِ

ّب ٍ تزاون افزاد را در هٌغمِ پبییي وشٌذی ثِ دلیل ثجبت شزایظ  ًىتِ هْن: در ثزخی هٌبثغ هیشاى تٌَع گًَِ

 اًذ. حیغی ثیش اس عبیز هٌبعك ػٌَاى وزدُه

ای ثیشتز اعت. ثبالتزیي ثیَهبط یب تزاون در  تٌَع ٍ تزاون جبًَراى در عَاحل عٌگی ًغجت ثِ عَاحل هبعِ

عَاحل را عَاحل لجٌی ٍ ووتزیي هیشاى را عَاحل شٌی دارًذ. ًبپبیذارتزیي جٌظ ثغتز را عَاحل شٌی دارًذ. 

ّبی دریبیی ثزای  گذارد. اس آًجب وِ جلجه را ثز هَجَدات عبوي در ثغتزّبی شٌی هی اهَاج شذیذ ثیشتزیي تبثیز

ای ایي  ّبی دریبیی ثِ یه هىبى هحىن ٍ عخت ًیبسهٌذ ّغتٌذ ٍ چَى در عَاحل هبعِ اعتمزار در هحیظ

ای  هبعِشًَذ. اگزچِ در عَاحل  ای یبفت ًوی ّب در عَاحل هبعِ شَد در ًتیجِ ایي جلجه ّب یبفت ًوی هىبى

ای ًیغتٌذ ثلىِ ثِ عَر هَلت در آًجب حضَر  جثِ ًیش ٍجَد دارًذ، ٍلی آًْب همین عَاحل هبعِ جبًَراى درشت

ّبی  اًذ هبًٌذ ػزٍط ّبی دیگز ثِ آًجب هٌتمل شذُ هحیظّب ٍ پزًذگبى آثشی ٍ یب ایٌىِ اس  پشت دارًذ، هبًٌذ الن

ّب اشبرُ  هبّی ٍ عبردیي هبّی، عفزُ وي تَاى ثِ سهیي ای هی دریبیی. اس هبّیبى عبوي در عَاحل ٍ ثغتزّبی هبعِ

ّب  ّب ٍ عیبًَثبوتزی تَاى ثِ دیبتَهِ ّبی عبوي )هیىزٍفبًب ٍ هیىزٍفلَر( در عَاحل گلی هی وزد. اس هیىزٍارگبًیغن

بًب گزٍُ هبوزٍف تَاى اس ًوبتَدّب ٍ پزتبراى ًبم ثزد ٍ اس ( هیMyofaunaاشبرُ وزد، اس گزٍُ هیَفبًب )

(Macrofaunaًیش هی ) پبیبى ًبم ثزد. پَعتبى وَچه ٍ شىن تَاى اس عخت 

ّب رلبثت دارًذ، در حبلی وِ اس ًظز غذایی ثب ّن  خَار ثَدُ وِ ثز عز فضب ثب ثبرًبول پبی ػلف ّب ًَػی شىن لیوپت

ّب ثب خَردى  ذ. لیوپتثزً ّب فیلتزوٌٌذُ ّغتٌذ. ّز دٍ در عَاحل عٌگی ثِ عز هی رلبثت ًذارًذ، چزاوِ ثبرًبول

 آٍرًذ. ّبی ریش فضبی هَرد ًیبس خَد را ثذعت هی ثبرًبول
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 سًاحل سىگی:

تز اس عَاحل شٌی ٍ گلی اعت. عَاحل عٌگی اس ًظز سیغتی  تز ٍ ًوبیبى ثٌذی در عَاحل عٌگی ثزجغتِ هٌغمِ

 ّبی دریبیی ػلف <ّب  ثبرًبول <ّب  ٍیٌىل پزی شًَذ: هٌغمِ هشخص تمغین هی 3ثِ 

 (Periwinkles Zoneٍیٌىل ّب ) الف( هٌغمِ پزی

 (Barnacles Zoneة( هٌغمِ ثبرًبول ّب )

 (Sea Weeds Zoneّبی دریبیی ) ج( هٌغمِ ػلف

 

 ّبی عیبُ ٍیضُ هٌبعك ثبالی جشرٍهذی عَاحل عٌگی ّغتٌذ. ّب ٍ گلغٌگ ٍیٌىل پزی 

 شًَذ. هیّب در هٌغمِ ثبالی جشرٍهذی یه عبحل عٌگی یبفت  ٍیٌىل پزی 

 جشرٍهذی یه عبحل عٌگی یبفت  ّب ٍیضُ عَاحل عٌگی ّغتٌذ ٍ در ثخش ثبالی هٌغمِ ثیي ثبرًبول

 شًَذ. هی

 ( وبَّی دریبییUlvaدر ثخش هیبًی هٌغمِ ثیي ) شًَذ. جشرٍهذی یه عبحل عٌگی یبفت هی 

 جشرٍهذی یه عبحل عٌگی لزار دارًذ. اٍیغتزّب در ثخش هیبًی هٌغمِ ثیي 

 Mytilus  شًَذ. جشرٍهذی یه عبحل عٌگی یبفت هی صذف ثبداهی در ثخش پبییٌی هٌغمِ ثیيیب 

 ( تَتیبی دریبییSea Urchinُجبًَری گیب ) ( خَار ثَدُ ٍ ثز رٍی خبرّبی خَدSpines حزوت )

 وٌذ. وٌذ. ایي جبًَر در هٌغمِ پبییي وشٌذی عَاحل عٌگی سًذگی هی هی

 ّبی دریبیی ٍیضُ هٌبعك  شمبیكSubtidal َهبّیبى در هٌغمِ پبییي  احل عٌگی ّغتٌذ.وفشهع

 وٌٌذ. جشرٍهذی تغذیِ هی وشٌذی سًذگی وزدُ اهب اس هٌغمِ ثیي

 ّب در در ثخش  هزجبىSubtidal شًَذ. عَاحل عٌگی یبفت هی 

 ای ٍ لزهش ػوذتب در ثخش پبییي وشٌذی عَاحل عٌگی لزار دارًذ. ّبی لَُْ جلجه 
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یبیی ّغتٌذ ٍ در ثخش پبییي وشٌذی عَاحل عٌگی لزار دارًذ ٍ اس در ػوذتبای ٍ لزهش  ّبی لَُْ جلجه

ای ٍ لزهشی وِ در ولزٍپالعت خَدشبى دارًذ، ًَرّبی سرد هتوبیل ثِ عجش را جذة  ّبی لَُْ عزیك رًگذاًِ

 شَد. ّب در تْیِ آگبر، صلَس ٍ تغذیِ اًغبًی ثِ دلیل ٍجَد پزٍتئیي فزاٍاى اعتفبدُ هی وٌٌذ. اس ایي جلجه هی

ّبی  اس عوت عبحل ثِ دریب ثِ تزتیت شبهل جلجه عٌگالخیّبی دریبیی در عَاحل  تزتیت لزار گزفتي جلجه

 ّبی لزهش اعت. ای ٍ جلجه ّبی لَُْ عجش، جلجه

 سًاحل ماسٍ ای:

 ای لزار  وشٌذی )ثیي جشرٍهذی( در عَاحل هبعِ ای در ثخش هغغح هٌغمِ ثیي یبختِ ّبی ته جلجه

 ّب اعت. اس دیبتَهِ Nitzchia seriata ای ّوِ هیىزٍعىَپی ّغتٌذ.  گیبّبى عَاحل هبعِ دارًذ.

 وٌٌذ. ای سًذگی هی سى در ثخش هغغح هٌغمِ ثیي وشٌذی در عَاحل هبعِ جبًَراى ًمت 

 ( وزهْبی پزتبرPolychatesدر ثخش هغغح هٌغمِ ثیي ) ِوٌٌذ. ای سًذگی هی جشرٍهذی عَاحل هبع 

 ( پبرٍپبیبىCopepodaِدر هٌغمِ پبییي وشٌذی عَاحل هبع ) .ای لزار دارًذ 

 ِوٌذ. ای سًذگی هی ای وبردیَم در هٌغمِ پبییي جشرٍهذی در عَاحل هبعِ دٍوف 

 تز اس آى اعت. در هٌغمِ پبییي جشرٍهذی ٍ پبییي Infaunaحذاوثز تَعؼِ هَجَدات 

 پاییه کشىذی بیه کشىذی باالی کشىذی وًع ساحل

 ّبی عیبُ ٍیٌىل، گلغٌگ پزی ایُ عٌگی ٍ صخز

اٍیغتزّب )ثخش هیبًی(، 

ّب )ثخش ثبالیی(،  ثبرًبول

هیتلَط )ثخش پبییٌی(، 

، Ulvaوبَّی دریبیی 

 فبًب ّب، اپی لیوپت

ای ٍ  ّبی لَُْ تَتیب، جلجه

، شمبیك Sea Weedsلزهش، 

 فبًب  ، ایيCoralsدریبیی، 

  ای هبعِ
ّبی  ّب، هبًگزٍ، جلجه ویت پلی

 ّب سى ای، ًمت یبختِ ته
 فبًب پبرٍپبیبى، وبردیَم، ایي
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