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 آة -3                                                   

 گبصّب هبًٌذ وشثي دی اوؼیذ -2         گیبّبى ًیبصّبی تغزیِ ای 

 هَاد هؼذًی  -1                                         

 خبن .هَاد هغزی هَسد ًیبص گیبّبى

 آلی هَاد -3                         

 هَاد غیش آلی -2      خبن تشویجی اص

 ) هیىشٍ اسگبًیؼن ّب (سیض اًذاهگبى  -1                         

 

 ًىبت                  

ثبوتشی ّب هیىشٍاسگبًیؼن ّب ؿبهل ؛  -3

ٍ خبًَساى ثؼضی آغبصیبى ، لبسذ ّبی سیض، 

 هی ثبؿٌذ.

گیبّبى ثب فتَػٌتض، هَاد آلی هَسد  -2

 ًیبص خَد سا هی ػبصًذ.

اهالح هَسد ًیبص گیبّبى ثِ دٍ دػتِ   -1

تمؼین هی  سیض هغزیٍ  دسؿت هغزی

 ؿًَذ
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 تفبٍت دس ًگْذاسی آة  -3                                    

 تفبٍت دس همذاس َّای آة -2     خبن ّبی هختلف اص ًظش

  PHتفبٍت دس  -1                                    

 تفبٍت دس ًَع ٍهمذاس هبدُ هؼذًی -1                                    

ٍ ثِ ٍیظُ اخضای دس حبل  ثمبیبی خبًذاساىًبهیذُ هی ؿَد وِ اص  گیبخبن یب َّهَعخبن، آلی ًىتِ : ثخؾ 

 تدضیِ آًْب تـىیل ؿذُ اػت

 هی وٌٌذ. هَاد اػیذیبّی داسًذ، ایدبد ثؼضی اخضای آى وِ ثیـتش هٌـبء گی -3               

 سا دسػغح خَدًگِ هی داسًذ. یَى ّبی هثجتوِ وِ  ثبسهٌفی داسًذهَاد اػیذی آى  -2    گیبخبن 

 هی ؿَد. ًشهی ثبفت خبنثبػث  -1               

 

 .فیضیىی ٍ ؿیویبیی خبن حبكل هی ؿًَذ َّاصدگیاص -3                              

 رسات غیش آلی خبن     

 اًذاصُ رسات آى اص سع تب ؿي ٍ هبػِ هتفبٍت اػت. -2                              

 اػیذّبی ًَولئیهوَآًضین ّب ٍ آهیٌَاػیذّب، : دس ػبختبس  ًیتشٍطى -3                                

 هَاد هؼذًی هْن خبن

  ATPٍ اػیذّبی ًَولئیه دس ػبختبس : فؼفش  -2                                
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 .اػت N2دس َّا ثِ كَست  -3                

+یَى آهًَیَم )  -3                                                                ًیتشٍطى 
NH4 ) 

 ثیـتش ًیتشٍطى هَسد اػتفبدُ دس گیبّبى -2                 

-یَى ًیتشات )  -2                                                                           
NO3 ) 

 هی گَیٌذ. تثجیت ًیتشٍطىگیبّبى  ًیتشٍطى لبثل اػتفبدُ)گبصی ( ثِ  ًیتشٍطى خًَىتِ : ثِ تجذیل 

 ّبػت شیػولىشد صیؼتی ثؼضی ثبوتاص ًیتشٍطى تثجیت ؿذُ دسخبن، حبكل ثخـی ًىتِ : 

 غیشّوضیؼت ) آصاد( -3                                              

 ثبوتشی ّبی تثجیت وٌٌذُ ًیتشٍطى

 ثب گیبّبى  ّوضیؼت -2                                              

 .ؿَد هی دفغ ثِ همذاس لبثل تَخْی -3                                                    

 ًیتشٍطى تثجیت ؿذُ تَػظ ثبوتشی ّب

 .هی ؿَد خبن آصادپغ اص هشي آًْب دس  -2                                                    

 دس خشیبى اػت. تثجیت ًیتشٍطى ثِ گیبّبىّبی هَثش دس  اًتمبل طىًىتِ : اهشٍصُ تالؽ ّبی صیبدی ثشای 

 هی گَیٌذ. هٌْذػی طىدیگش،  ًذاساًتمبل طى اصخبًذاسی ثِ خبًىتِ : 

 ًبم داسد. خبًذاس تشاطىًىتِ : خبًذاسی وِ طى ثیگبًِ سا دسٍى ثذى خَد داسد، 
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 ووجَد آى سؿذ گیبُ سا هحذٍد هی وٌذ. -3                   

 تَػظ گیبّبى اص خبن گشفتِ هی ؿَد. یَى ّبی فؼفبتثِ كَست  -2     خزة فؼفش

 .اػت غیشلبثل دػتشعثشای گیبّبى  اغلتاػت اهب  خبن فشاٍاىفؼفبت دس  -1                   

 ىن آى ثِ تشویجبت هؼذًی خبنهح، اتلبل دالیل غیشلبثل دػتشع ثَدى فؼفبت تَػظ سیـًِىتِ : یىی اص 

 اػت.

 سیـِ ّبایدبد ؿجىِ گؼتشدُ ای اص  -3                                                     

 گیبّبى ثشای خجشاى ػذم خزة فؼفبت

 دس سیـِ ّب تبسّبی وـٌذُافضایؾ  -2                                                      

        

  داسًذ. ون ثؼضی هَاد سا -3            

 خبوْب

 داسًذ. اضبفِ ثؼضی هَاد سا -2             

 هی وٌٌذ. وَد اضبفًِىتِ : ثشای ثشعشف ًوَدى ووجَد هَاد هختلف دس خبن ، ثِ آى 

 هی دٌّذ. هحلَل ّبی هغزی وـتًىتِ : گیبّـٌبػبى ثشای تـخیق ًیبصّبی تغزیِ ای گیبّبى، آًْب سا دس 

 اػت. اغلت خبن ّب هحذٍددس پتبػین ٍفؼفش  ًیتشٍطى،ًىتِ : هیضاى 

 آلی -3                     

 ؿیویبیی -2     وَدّبی هْن

 صیؼتی ) ثیَلَطیىی( -1                     

 تدضیِ خبًذاساىؿبهل ثمبیبی دس حبل  -3                     

 هی وٌٌذ. آّؼتگی آصادهَاد هؼذًی سا ثِ  -2      وَدّبی آلی

 اػتفبدُ ثیؾ اص حذ اص آًْب ، آػیت ووتشی ٍاسد هی وٌذ. -1                     

 ػیت : احتوبل آلَدگی دس وَدّبی آلی صیبد اػت
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 ّؼتٌذ.هؼذًی ؿبهل ػٌبكش  -3                            

 ثِ ساحتی هَاد هؼذًی سا دس اختیبس گیبُ لشاس هی دٌّذ -2                            

 وٌٌذ.هَاد هغزی خبن سا خجشاى هی  ػشػت ووجَدثِ  -1      وَدّبی ؿیویبیی

 آػیت ّبی صیبدی ثِ خبن ٍهحیظ صیؼت ٍاسد هی وٌٌذ. -1                            

 هی ؿًَذ. ساحتی ؿؼتِثِ  تَػظ آة ثبساى -5                            

 ثبػث سؿذ ػشیغ خلجه ّب، ثبوتشی ّب ٍگیبّبى آثضی هی ؿًَذ. -1                            

 هی تَاًذؿذُ ٍ ثِ آة  وبفیهبًغ ًفَر ًَس ٍ اوؼیظى ،  گیبّبى آثضیٍ  ثبوتشی ّب،  ّب افضایؾ خلجهًىتِ : 

 ػجت هشي ٍهیش آثضیبى ؿَد.

 

 خبن ّؼتٌذ ثبوتشی ّبی هفیذؿبهل  -3                         

 افضایؾ هی یبثذ. هَاد هؼذًی خبنثبفؼبلیت ایي ثبوتشی ّب  -2                         

 تش اػت. ػبدُ تش ٍون ّضیٌِاػتفبدُ اص آًْب  -1    وَدّبی صیؼتی  

 ًذاسد.هؼبیت دًٍَع وَد دیگش سا  -1                         

 هؼوَال ّوشاُ ثب وَدّبی ؿیویبیی ثِ خبن افضٍدُ هی ؿَد. -5                         

 .ایدبد هی وٌذهؼوَهیت افضایؾ ثؼضی هَاد دسخبن  -3                                           

 اگشخبن هبدُ اضبفِ داؿتِ ثبؿذ

 گیبّبى ؿَد. هبًغ سؿذ هی تَاًذ -2                                           

 هحیظ ّیذسٍپًَیه
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 دسٍى خَد ًگِ داسًذ. ایويسا ثِ كَست  هَاد اضبفیبد یهی تَاًٌذ غلظت ّبی ص ثؼضی گیبّبىًىتِ : 

 اػت رخیشُ هی وٌذ. هبدُ ای ػویسا وِ  آسػٌیه ًَػی ػشخغ ) ػشخغ چیٌی (، -3            

 گیبُ گل ادسیؼی هی تَاًذ غلظت ثبالی آلَهیٌیَم سا دس ثبفت ّب ٍ وشیچِ ّب رخیشُ هی وٌذ. -2     هثبل 

 .هی ؿًَذ وبّؾ ؿَسی خبن، هَخت  ٍخیشُ ًوه ّبخزة ثب  ثؼضی گیبّبى -1            

گلجشي ّبی آى اص  تدوغ آلَهیٌیَمسؿذ هی وٌذ، ثب  خبن ّبی اػیذیدس  گیبُ گل ادسیؼیًىتِ : ٍلتی 

 تغییش هی وٌٌذ. كَستی ثِ آثی

 

 

 لبسذ ّب -3                                                                                       

 لبسذ سیـِ ای -3                                                            

 سیـِ گیبّبى -2                                 هْن تشیي استجبعبت گیبّبى ثب ػبیش خبًذاساى

 گیبّبى هختلف -3                                                                                                

 ّوضیؼتی ثب ثبوتشی ّب -2                                                            

 ثبوتشی ّبی ّوضیؼت -2                                                                                                

 ای ّؼتٌذ. دیَاسُ یبختِّب داسای  ثبوتشی ّب ٍ لبسذًىتِ : یبختِ ّبی 

 اػت. یذپلی ػبوبساػت وِ ًَػی ویتیي اص خٌغ  لبسذ ّبدس  دیَاسُ یبختِ ایًىتِ : خٌغ 
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 اػت سیـِ گیبّبى آًٍذیٍ  لبسذ ّوضیؼتی اختوبع -3                     

  داسًذ. ّوضیؼتی لبسذ ّبثب  % گیبّبى داًِ داس19 -2     لبسذ سیـِ ای

 ) ّویبسی (.هی سػبًذ ّشدٍ خبًذاس ثِ ّن ػَددسایي ًَع ّوضیؼتی -1                     

 ) سؿتِ ّبی لبسذ دسػغح سیـِ هی هبًٌذ( ػغحی -3                         

 اًَاع لبسذ سیـِ

 )سؿتِ ّبی ظشیف لبسذ ٍاسد ثخؾ ّبی دسًٍی سیـِ هی ؿَد( دسًٍی -2                         

 

 سا اص خبن ثِ گیبُ هٌتمل هی وٌذ هَاد هؼذًی ثِ ٍیظُ فؼفبت : لبسذ -3               

 ًمؾ ّب

 سا تبهیي هی وٌذ. هَاد آلی هَسد ًیبص لبسذ : سیـِ-2                

، تب حذٍد صیبدی ثِ ػلت تَاًبیی دس خبن ّبی فمیش ًىتِ : ٍخَد گیبّبى ؿبداة ّوضیؼت ثب لبسذ سیـِ ای

 اػت. اًتمبل آى ثِ سیـِ گیبٍُ  خزة ػشیغ هَاددس  لبسذ سیـِ ای

 ذًس داسالش ػغح سیـِسیؼِ ّبی لبسذ دس :  اوتَ هبیىَسیضا -3                             

 اًَاع لبسذ سیـِ ای

 هی ؿَد. ثبفت ّبی پَػت سیـِسیؼِ ّبی لبسذ ٍاسد :  آًذٍهبیىَسیضا 2                             
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 سیضٍثیَم ّب -3                                                

 دٍگشٍُ هْن ثبوتشی ّبی ّوضیؼت

 ػیبًَ ثبوتشی ّب -2                                                

 ثِ هٌظَس تمَیت خبن. وـت ًَثتی گیبّبىًىتِ : تٌبٍة وـت ػجبست اػت اص  

 هی تَاى ًبم ثشد تیشُ پشٍاًِ ٍاساى )ًخَد (ًىتِ : اص اًَاع گیبّبى دس تٌبٍة وـت اص گیبّبى 

 ًبم ثشد.یًَدِ ٍ ؿجذس ػذع ، ًخَد، لَثیب، ػَیب،ًىتِ : اص گیبّبى تیشُ پشٍاًِ ٍاساى هی تَاى ثِ 

 .گیبّبى ّوضیؼت، صًذگی هی وٌذ گشّه ّبی سیـِدسٍى  -3                         

 ثبوتشی سیضٍثیَم

 ثشعشف هی وٌذ. ػٌلش ًیبص گیبُ سا ثِ ایي،  تثجیت ًیتشٍطىثب  -2                         
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ؿَد، گشّه ّبی سیـِ دس خبن هبًذُ ثشداؿت ٍیبثخؾ ّبی َّایی آًْب  هی هیشًذًىتِ : ٍلتی ایي گیبّبى  

 ایدبد هی وٌذ. ٍگیبخبن غٌی اص ًیتشٍطى

 

 

 

 

 گیبُ : تبهیي هَاد آلی هَسد ًیبص ثبوتشی -3                                      

 ّوضیؼتی گیبُ ٍسیضٍثیَم

 ثبوتشی : تبهیي ًیتشٍطى ثشای گیبُ -2                                      
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 .سا ؿبهل هی ؿَد ثبوتشی ّبی فتَػٌتض وٌٌذُاًَاػی اص  -3                        

 ػیبًَثبوتشی ّب

 ًیض اًدبم هی دٌّذ. تثجیت ًیتشٍطىثؼضی اص آًْب  -2                        

 

 هی ثبؿذ اص ػشخغ ّبی آثضی گیبُ وَچهًَػی  -3                 

 گیبُ آصٍال

 ٍخَد داسد هضاسع ثشًحدستبالة ّبی ؿوبل وـَس ٍ  -2                 

 سؿذؿگفت اًگیضی داسد. فمیش اص ًیتشٍطىدسًَاحی  -3                  

 گیبُ گًَشا

 ٍخَد داسد. ًیتشٍطىػیبًَثبوتشی ّبی تثجیت وٌٌذُ ،  دسٍى ػبلِ ٍ دهجشي آى -2                 

 صًذگی هی وٌذ. گیبُ گًَشا ػیبًَثبوتشی ّب دسحفشُ ّبی وَچه ؿبخِ ٍ دهجشيًىتِ : 

 

 

 ًىبت                      

 ًَػی ػیبًَثبوتشی اػت. آًبثٌب -3

یبختِ دسؿت آى تثجیت ًیتشٍطى اًدبم هی  -2

 دّذ.

یبختِ ّبی وَچىتش، فتَػٌتض اًدبم هی  -1

 دٌّذ.

ٍ  گًَشا ػیبًَثبوتشی ّب ثب گیبّبًی هبًٌذ -1

 ّوضیؼتی ایدبد هی وٌذ آصٍال،
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 گیبّبى گَؿتخَاس -3                                                                 

 

 گیبّبى اًگل -2                                                                  

 .فتَػٌتض وٌٌذُ ّؼتٌذ -3                            

 ٍخَد داسًذ.دسهٌبعك غٌی اص ًیتشٍطى  -2      گیبّبى گَؿتخَاس

 تغییش وشدُ اػت. ثشای ؿىبس ٍ گَاسؽ خبًَساى وَچه ثشخی ثشگْب -1                            

 تَثشُ ٍاؽ -3                                  

 دیًَِ -2      هثبل گیبّبى گَؿتخَاس

 ػبساػیٌب -1                                   

 

خزة هی  وَصُ هبًٌذدس تبالثْبی ؿوبل وـَس ػبوي ثَدُ ٍ حـشات ٍ السٍ آًْب سا ثِ ثخؾ  تَثشُ ٍاؽًىتِ : 

 وٌذ ٍ ػپغ گَاسؽ هی دّذ.
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 هی وٌٌذ وِ ثذى خبًَساى سا تدضیِ ٍّضن هی وٌذ. تشؿحآًضین ّبیی  ؿت خَاسگیبّبى گًَىتِ : 

 تحشیه آًْب ػجت ثِ دامٍخَد داسد وِ  هَّبی سیضیگیبّبى گَؿت خَاس، ثؼضی ًىتِ : دسػغح ثشي ّبی 

 افتبدى حـشُ هی ؿَد.

هی صگیبّبى فتَػٌتضوٌٌذُ سا ا)آلی (ٍهَادغزایی  هَاد هؼذًی(اص آة ) ّوِ یب ثخـی -3                  

 گیشًذ

 گیبّبى اًگل

 اًدبم ًوی دٌّذ.فتَػٌتض ٍ غزا ػبصی  -2                   

 گیبُ ػغ -3            

 هثبل

 گل خبلیض -2            

 ّؼتٌذ.ًبسًدی  ٍ یب صسدّبی  ػبلِ -3                  

                                                            فبلذ سیـِ اػت . -2      گیبُ ػغ

 ایدبد هی وٌذ ثخؾ ّبی هىٌذُثِ دٍس گیبُ ػجض هی پیچذ ٍ  ػبلِ آى-1                  

 ًفَر هی وٌذ. ٍثشي ػبلِدػتگبُ آًٍذی ثِ دسٍى  -3                   

 اًذام هىٌذُ

 گیبُ اًگل خزة هی ؿَد. هَاد هَسد ًیبص -2                   

 داسای سیـِ اػت ثشخالف ػغ -3                      

 هی ؿَد ٍاسد سیـِ گیبُآى ثشخالف ػغ  اًذام هىٌذُ -2     گیبُ گل خبلیض

 هی گیشدسیـِ گیبّبى خبلیضی )هبًٌذخیبسٍ گَخِ( سا تَػظ اًذام هىٌذُ اص هَاد هغزی -1                       

 ّؼتٌذ. دٍلپٍِ  آًٍذیگیبُ ػغ ّشدٍ ٍ خبلیضگل ًىتِ : 
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 اًتمبل اص خبن ثِ ثشي

 دس ػغح یه یبختِ -3                                                               

 دس هؼیش وَتبُ -3                                    

 دس ػغح چٌذ یبختِ -2                                 خبثدبیی هَاد دس گیبّبى

 هی سػذ. ثیؾ اصكذهتشدسثؼضی دسختبى ثِ  دس هؼیشثلٌذ : -2                                    

 ، ًمؾ اػبػی داسد.آة ثِ ػٌَاى اًتمبل دٌّذُ هَادی ایي هؼیشّب، ّشدًٍىتِ : دس

 پتبًؼیل آة

 .اػت اًشطی پتبًؼیلهبًٌذ هَاد دیگش داسای  -3             

 آة 

 حشوت هی وٌذ. ووتشپتبًؼیل ثِ ًبحیِ ای ثب اًشطی  اًشطی پتبًؼیل ثبالتشاصهحل داسای  -2              

 اػت.پتبًؼیل آة خبلق كفش -3                     

 پتبًؼیل آة

 هی ؿَد. ون ٍیب هٌفیؿَد ، همذاس آى  ٍلتی هبدُ ای دس آة حل -2                    

 دس آى اػت. آة ٍهَاد حل ؿذُ تؼییي وٌٌذُ خْت حشوت پتبًؼیل آةًىتِ : 
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 اًتمبل فؼبلثِ كَست فؼبل : هبًٌذ  -3                                     

 اًتمبل هَاد دسػغح یبختِ

  هبًٌذ اًتـبسثِ كَست غیشفؼبل :  -2                                     

 .ایدبد هی ؿًَذ غـبء وشیچِّبی گیبّی ٍ خبًَسی ٍ  ثؼضی یبختِدسغـبء  -3                  

 هی ؿَد.تـذیذ  ػبختي آًْب ٌّگبم ون آثیّؼتٌذ وِ  وبًبل ّبی پشٍتئیٌی -2     آوَاپَسیي

 افضایؾ هی دٌّذ.وشیچِ ٍ  یبختِى سا ثِ دسٍ خشیبى آةػشػت  -1                  

 

 .ّویـِ ثبصّؼتٌذًىتِ : آوَاپَسیي ّب یب هٌبفز آثی خضٍ وبًبل ّبی 

 غـبء هی ثبؿٌذ. پشٍتئیي ػشاػشیًىتِ : آوَاپَسیي ّب، 

 هی وـٌذًیشٍّبیی وِ آة سا اصثبال  -3                                       

 

 ًیشٍّبی ثبال ثشًذُ ؿیشُ خبم

 ّل هی دٌّذبیی وِ آة سا ثِ ثبال ًیشٍّ -2                                      
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 اًتمبل اص ػشم غـبء -3                                                  

 اًتمبل ػیوپالػتی -2سٍؽ ّبی اًتمبل هَاد اصػشم سیـِ       

 اًتمبل آپَپالػتی -1                                                  

 اػت. پالػوَدػن ثِ ّوشاُ پشٍتَپالػتثِ هؼٌی  -3                              

 اًتمبل ػیوپالػتی  

  پالػوَدػن اص عشیك یبختِ هدبٍسثِ  پشٍتَپالػت یه یبختِحشوت هَاد اص  -2                              

 

 یبختِ ّبی گیبّی اػت استجبط ػیتَپالػنهحل  -3                     

 .ثِ یبختِ دیگش هٌتمل هی ؿَدثؼیبسی اص هَاد هحلَل ٍ آة هٌبفزی داسد وِ اصعشیك آى -2     پالػوَدػن 

 آى هی گزسًذ. اصگبّی ٍیشٍػْب ٍ ًَولئیه اػیذ پشٍتئیي،هٌبفز ثضسگی داسد وِ  -1                     

 

 فضبّبی ثیي یبختِ ایحشوت آة ٍ هَاد هحلَل اص  -3                          

 هؼیش آپَپالػتی

 هٌبفز هَخَد دس دیَاسُ حشوت آة ٍ هَاد هحلَل اص -2                          

 لبثل تغییشاػت.ّب تَػظ پشٍتئیي ّب اًمجبضی آى  لغش هٌبفز پالػوَدػنًىتِ : 

 دیَاسُ تـىیل ًوی ؿَد.پالػوَدػن،  دسهحل ٍخَد هٌفزًىتِ : 
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 آًٍذ چَثیتب دسٍى  اًتمبل هَاد اص سٍپَػتثِ هؼٌی  -3                                    

 اًتمبل هَاد دسػشم سیـِ

 كَست هی گیشد. آپَپالػتی ٍ ػیوپالػتیثِ ّشدٍ سٍؽ  -2                                    

 

 آپَپالػتی ٍ ػیوپالػتی:  اص سٍپَػت -3                                     

 آپَپالػتی ٍػیوپالػتی :  اص پَػت -2      اًتمبل هَاد دسػشم سیـِ

  فمظ ػیوپالػتی اص دسٍى پَػت : -1                                     

 آپَپالػتیٍ  ػیوپالػتی : سیـِ صااص دایشُ  -1                                    

 اػت.یه الیِ یبختِ ؿبهل   -3                                   

 اػت دسًٍی تشیي الیِ پَػت -2                                  

 اػت ًَاس وبػپبسییبختِ ّبی آى داسای  -1     دسٍى پَػت) آًذٍدسم (

 ًظبست هی وٌذ.ثش ٍسٍد هَاد ثِ اػتَاًِ آًٍذی  -1                                  

 .خلَگیشی هی وٌذاص اػتَاًِ آًٍذی ثِ خبسج سیـِ  اصثبصگـت هَاد  -5                                  

 ٍخَد داسد یبختِ ّبی آًذٍدسم خبًجی دس دیَاسُ ّبی -3                       

 اػت. ػَثشیي یب چَة پٌجِاصخٌغ  -2       ًَاس وبػپبسی

 هی ػبصد هَاد ًفَر ًبپزیشسا ًؼجت ثِ ػجَس  هؼیش آپَپالػتی  -1                       

 ٍخَد داسد. دس اگضٍدسم ًیضًَاس وبػپبسی ػالٍُ ثش آًذٍدسم، ،  دسثؼضی گیبّبىًىتِ : 

خَد، ًَاسوبػپبسی ٍخَُ ) خبًجی ٍ پـتی ( ثمیِ یبختِ ّب دس  هؼجش،ثدض یبختِ ّبی  دسگیبّبى ته لپًِىتِ : 

 ؿىل ّؼتٌذ. Uًؼلی ؿىل یب داسًذ، ایي یبختِ ّب 

 ّؼتٌذ. فبلذ ًَاس وبػپبسیثل دػتدبت آًٍذی چَثی لشاس داسًذ ٍ ، دس همبیبختِ ّبی هؼجشًىتِ : 

 اسد.ًبم د ثبسگیشی چَثیًىتِ : اًتمبل هَاد  ثِ دسٍى آًٍذّبی چَثی ، 
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 ًىتِ : پالػوَدػن ّب، ؿجىِ آًذٍپالػوی یبختِ ّبی هدبٍس گیبّی سا ثِ ّن هتلل هی وٌٌذ.

 

 

 ػبختبس پالػوَدػن ّب

 یبختِ هؼجش،دسٍى پَػت
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 هی گَیٌذ. هؼیش ثلٌذ یب كؼَدیاًتمبل آة اص سیـِ گیبّبى آًٍذی تب ثشي ّب سا 

 هىؾ تؼشلی -3                                                

 فـبس سیـِ ای -2                                               

 ًیشٍی دگشچؼجی -1       ػَاهل هَثش كؼَد هَاد دس گیبّبى

 چؼجیًیشٍی ّن  -1                                               

ٍ هَاد ثِ كَست  اًتـبس ػبدُ ٍتؼْیل ؿذُ ًمـی ًذاسددسگیبّبى، هؼیشثلٌذ ًىتِ : دس حشوت هَاد دس 

 خبثدب هی ؿًَذ. خشیبى تَدُ ای

 .ثش ػتَى آة ًٍوه ّب دسٍى آًٍذ چَثی ٍاسد هی ؿَد اصعشف سیـًِیشٍیی اػت وِ  -3                       

 داسد. ًمؾ ووی دس كؼَد ؿیشُ خبم دسثیـتش گیبّبى -2                        

 هی ؿَد. آًٍذّبی چَثیثِ  یبختِ ّبی صًذُتَػظ  ًبؿی اص اًتمبل فؼبل یًَْب -1       فـبس سیـِ ای

 هی ؿَد. وبّؾ پتبًؼیل آة، ػجت اًتمبل یًَْب ثِ آًٍذّبی چَثی -1                        

 هی ؿَد. سفتي فـبس دسٍى آًٍذٍثبال  ػجت ػشاصیش ؿذى آةوبّؾ پتبًؼیل آة ،  -5                        

 یبختِ ّبی دسٍى پَػت -3                                           

 یبختِ ّبی الیِ سیـِ صا -2     یبختِ ّبی پوپ وٌٌذُ یَى ّب

 یبختِ ّبی پبساًـیوی اػتَاًِ آًٍذی -1                                           

 ثجشد. ؿیشُ خبم سا دسٍى آًٍذّب ثبالهی تَاًذ چٌذهتش دسثْتشیي حبلت  فـب س سیـِ ایًىتِ : 

 

 خَاف ٍیظُ آة
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 ٍاسد هی ؿَد ثبال ثش ػتَى ؿیشُ خبم دسٍى آًٍذ چَثیهىـی اػت وِ اص  -3                      

 هی گَیٌذ. كَست ثخبس آة تؼشقٍ ثِ  آة اص گیبُخشٍج ثِ -2                      

 هی یبثذ. فـبس آة دسٍى ثشي وبّؾٌّگبم تؼشق  -1                      

 هی وٌذ ػوت ثشي حشوت، اص سیـِ ثِ ؿیت پتبًؼیل آةثش اػبع  ؿیشُ خبم -1       هىؾ تؼشلی

 .ػتِ حشوت هی وٌذكَست پیَثِ  ػتَى آة دسٍى آًٍذّبی چَثی -5                      

 اػت. پیَػتگی ػتَى آة دسٍى آًٍذّبػبهل  دگشچؼجی،ٍ  ًیشٍی ّن چؼجی -1                      

 هی ؿَد. حشوت آة دس ػشم سیـِثبالسفتي ؿیشُ خبم دس آًٍذّب، ػجت  -1                      

 

 هی گَیٌذ. خشیبى تَدُ ایًىتِ : اًتمبل هَاد، دسٍى آًٍذّب سا 

 هی ؿًَذ. هَاد هختلف ّوشاُ ثب ّن خبثِ خبًىتِ : دسخشیبى تَدُ ای، 

 كَست هی گیشد. سٍصًِ ّبی َّاییًىتِ : ثیـتش تؼشق دس گیبّبى اصػغح ثشي ّب ٍ تَػظ 

 ًىبت                               

ًگْذاسًذُ هَلىَل ّبی ًیشٍی ّن چؼجی، ًیشٍی  -3

 یه خؼن دس وٌبسّن هی ثبؿذ.

 ًیشٍی ّن چؼجی آة همذاسی لبثل تَخِ اػت. -2

ًیشٍی ّن چؼجی آة ًبؿی اص تـىیل پیًَذّبی  -1

 ّیذسٍطًی ثیي هَلىَل ّبی آى اػت.

ًیشٍی دگشچؼجی، ثیي هَلىَل ّبی آة ٍ هَلىَل  -1

 ّبی دیَاسُ آًٍذچَثی ایدبد هی ؿَد.

دگشچؼجی، ػبهل ایدبد هَئیٌگی دسٍ ى ًیشٍی  -5

 آًٍذّبی چَثی اػت.

 ًیشٍی دگشچؼجی آة ؛ اصّن چؼجی آى ثیـتش اػت. -1
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 سٍصًِ ّبی َّایی -3                                

 اصػغح پَػته یب وَتیىَل -2      هحل ّبی اًدبم تؼشق

 اص عشیك ػذػه ّب -1                                

 دٍ ػلَل ًگْجبى سٍصًِ -3                                

 ّش سٍصًِ َّایی ؿبهل

 هٌفز سٍصًِ -2                                

 اػت. تٌظین هیضاى تؼشقًىتِ : وبسیبختِ ّبی ًگْجبى، 

 CO2غلظت ٍ  سعَثتٍ دهب هبًٌذ  ػَاهل هحیغی -3                                                   

 تٌظین ثبصٍثؼتِ ؿذى سٍصًِ ّب تَػظ

 آة گیبٍُ  هبًٌذ َّسهَى ّبتَػظ ػَاهل دسًٍی  -2                                                   

 سؿتِ ّبی ػلَلضیخبف  آسایؾ ؿؼبػیداؿتي  3                                                  

 ًگْجبى سٍصًٍِیظگی ّبی یبختِ ّبی 

 پـتی ٍؿىوی ضخبهت دیَاسُ ًبهؼبٍی ثَدى  -2                                                   

 

 داسًذ.                                     توبیل ثِ گشد ؿذىیبختِ ّب ٌّگبم خزة آة  -3           

 هی ؿًَذ. عَیل، سؿتِ ّبی ؿؼبػیخَد یبختِ ّبی ًگْجبى ٌّگبم خزة آة ، ثِ دلیل ٍ -2ًىبت     

 هی ؿًَذ. خویذُ ضخبهت ثیـتش دیَاسُ ؿىویایي یبختِ ٌّگبم خزة آة، ثِ دلیل  -1           

 هی ؿَد. ػجت ثبصؿذى سٍصًِ ّبتب حذی خبف  CO2وبّؾ ٍ افضایؾ دهب، ًَسًىتِ :            
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 دسیبختِ ًگْجبى هی ؿَد تدوغ یًَْب ٍػبوبسصػَاهل دسًٍی ٍهحیغی ػجت  -3                                    

 هی ؿَد وبّؾ پتبًؼیل آةتدوغ ایي هَاد ػجت  -2      هىبًیؼن ثبص ٍثؼتِ ؿذى

 هی ؿَد. ِیبختِ ّبی ًگْجبى سٍصً، ٍاسد یبختِ ّبی هدبٍسآة اص  -1              سٍصًِ ّبی َّایی 

 ، ًمؾ هْوی دس ثبص ٍثؼتِ ؿذى سٍصًِ ّب داسًذ.یَى ّبی پتبػین ٍولشًىتِ : 

 ثبػث ثؼتِ ؿذى سٍصًِ ّب هی ؿَد. َّسهَى آثؼیضیه اػیذًىتِ : 

 اًدبم هی ؿَد. عی فشآیٌذی هؼىَعًىتِ : هىبًیؼن ثؼتِ ؿذى سٍصًِ ، 
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ثِ عَسهؼوَل ػَاهل دسًٍی ٍ ثیشًٍی ، ثش ثبص ٍثؼتِ ؿذى سٍصًِ ّب هَثش ّؼتٌذ، اهب ثؼضی گیبّبى هٌبعك 

 دچبس ػبصگبسی ّبی ٍیظُ ای ؿذُ اًذ؛هبًٌذ خـه ٍثؼیبسخـه خبف 

 هی ؿًَذ. دسؿت ثبصٍ  سٍص ثؼتِسٍصًِ ّب دس  دسوبوتَػْب ٍثؼضی گیبّبى دیگش، -3

 ّؼتٌذ. سٍصًِ ّبی هخفیداسای  خشصّشُ،ثؼضی گیبّبى هبًٌذ  -2

 ّؼتٌذ. سٍصًِ فشٍ سفتِداسای وبج ثؼضی گیبّبى هبًٌذ  -1

 تجذیل ؿذُ اًذ. ثشي ّب ثِ خبسٍ یب  ػغح ثشي وبّؾ یبفتِدسثؼضی گیبّبى  -1

 ایدبد هی ؿَد. تؼذاد صیبدی وشنػغح ثؼضی ثشي ّب،  -5

 

 

 ًبم داسد. تؼشیك، لغشات هبیغثِ كَست  خشٍج آة اص گیبُ -3             

 اػت. ًـبًِ فـبس سیـِ ای صیبد -2     تؼشیك 

 كَست هی گیشد. سٍصًِ ّبی آثی ،تؼشیك اص عشیك -1             

 لشاس داسًذ. ْی الیِ آًٍذّبی چَثیتهٌدس  -3                      

 ّویـِ ثبص ّؼتٌذ. -2    سٍصًِ ّبی آثی

 ًگْجبى، ًذاسًذیبختِ  -1                      
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 دسًَن ثشي ّب:  دسگیبّبى ته لپِ -3                                            

 هىبى لشاسگیشی سٍصًِ ّبی آثی

 دسًَن ٍلجِ ثشي ّب گیبّبى دٍلپِ : -2                                            

 

 

 

 اػیت همذاس خزة صیبداهب  تؼشق اًدبم ًوی ؿَدٍ  سعَثت َّا صیبد اػتصهبًی وِ  -3                    

  صهبى تؼشیك

 .اػت هیضاى تؼشق ونٍلی  ٍخزة ثبالاػت  خبن گشم یٍلَّاػشد وِ  اٍائل ؿت -2                   

 دس ًظش گشفت ثبّن اؿتجبُیىؼبى اػت ، اهب ًجبیذ آًْب سا  ؿجٌن ثب تؼشیكًىتِ : ؿشایظ هحیغی ایدبد وٌٌذُ 

 

 

 

 

 دٍلپِ ته لپِ
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 َّسهَى ّبی گیبّیٍ  آّة -3                                

 تشویجبت ؿیشُ پشٍسدُ

 آهیٌَ اػیذّبٍ  ػبوبسصهَاد آلی  هبًٌذ  -2                                

 دسّوِ خْبت ؿیشُ پشٍسدُداسد اهب  كؼَدیفمظ هؼیش  ؿیشُ خبم -3                                          

 صًذُدسیبختِ ّبی  ؿیشُ پشٍسدٍُلی  یبختِ ّبی هشدُدسٍى  ؿیشُ خبم -2                                          

 اػت فؼبل ثِ كَست ؿیشُ پشٍسدُاهب غیشفؼبل  ؿیشُ خبمحشوت  -1  تفبٍت حشوت ؿیشُ خبم ٍپشٍسدُ

 اص ؿیشُ خبم اػت. وٌذتش ٍپیچیذُ تشؿیشُ پشٍسدُ حشوت  – 1                                          

 

 )ثبسگیشی (ثِ آًٍذ آثىـیهٌجغ اص اًتمبل فؼبلحشوت ؿیشُ پشٍسدُ ثب  -3                                           

 ، دسٍى آًٍذ آثىـی وبّؾ پتبًؼیل آة -2                                           

 آًٍذّبی آثىـیثِ  آًٍذّبی چَثیاًتـبس آة اص  -1         هىبًیؼن اًتمبل ؿیشُ پشٍسدُ

 پشٍسدُؿیشُ  حشوت تَدُ ایٍ  پتبًؼیل فـبسیثبال سفتي  -1                                            

 )ثبسثشداسی ( هحل هلشفاًتمبل هَاد آلی اص آًٍذ آثىـی ثِ  -5                                            

 ًبم داسًذ. هٌجغ ًىتِ : هحل ّبی تَلیذ ؿیشُ پشٍسدُ ،

 ّؼتٌذ. هحل ّبی هٌجغهْوتشیي  ثشي ّبًىتِ : 

ثِ ػٌَاى  آصاد وشدى هَاد آلیٌٍّگبم  هحل هلشفثِ ػٌَاى  ٌّگبم رخیشُ هَاد  ثبفت ّبی رخیشُ ای،ًىتِ : 

 )ثبًَیِ ( ػول هی وٌٌذ. هٌجغ

 هی ثبؿٌذ. هحل ّبی هلشفهْن تشیي  هیَُ ّب گلْب ٍ،  داًِ ّب، ثبفت ّبی سیـًِىتِ : 

 اػت. اػتفبدُ اصحـشاتی ثِ ًبم ؿتِؿیشُ پشٍسدُ،  اص سٍؽ ّبی تؼییي ػشػت یىیًىتِ : 

 



 زیست شناسی خوزستانگروه  –سیدستارباویر 
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 هی ؿًَذ. تَلیذ ٍهلشف،  تٌظین ؿذُهَاد آلی ثِ كَست ًىتِ : 

. دسایي اصهٌجغ ثیـتشثبؿذ تؼذاد هحل ّبی هلشف تَلیذ هیَُ هوىي اػتٍیب  دسٌّگبم گل دّیًىتِ : 

 الذام ثِ حزف تؼذادی داًِ، هیَُ ٍیب گل هیىٌذ.كَست گیبُ 

تب  ب هیَُ ّبی خَاى سا هی چیٌٌذتؼذادی اصگل ّب ی دسثبغجبًی ثشای داؿتي هیَُ ّبی دسؿت تش،ًىتِ : 

 ایدبد وٌٌذ. ٍلی دسؿت تش دسختبى هیَُ ّبی ووتش

 


