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 ؿاخِ صًذگی چشخۀ هتاتَلیؼن ّاگ گاهت پیکش ٍیظگی

هی تَاًٌذ دسٍى ػلَل ّای جاًذاساى ایي جلثک ّا  تـکیل هی دٌّذ. جلثک ّای ػثض تک ػلَلی  ًیضتیـتش پالًکتَى آب ّای ؿَس سا ،ّوچٌیي  اًذتک ػلَلی ٍ ػاکي آب ؿیشیي  تیـتش :  جلثک ّای ػثضاًذ  اها تیؾ تش جلثک ّا پشػلَلی 

 ٍاص ًظش سًگیضُ ّای فتَػٌتضی هـاتِ گیاّاى اًذ.جلثک ّای ػثض ّشدٍ ًَع تَلیذ هثل جٌؼی ٍ غیشجٌؼی ٍجَد داسد. اغلةدیگش صًذگی ّوضیؼتی داؿتِ تاؿٌذ. دس 

تاطکی کِ دس ؿشایظ هؼاعذ تَلیذ هثل غیشجٌؼی ٍلی دس ؿشایظ ًاهؼاعذ تشجیحاً تَلیذهثل جٌؼی داسد.  2جاًذاسی 

 .،دس ؿشایظ هؼاعذ  هیَص داسد ٍ تِ ؿشایظ ػخت هقاٍم اػت ٍ فاقذ تاطک تَدُ دیپلَئیذ  صیگَػپَس

 تاطکی2 تک ػلَلی

 هحصَل هیَص

 تاطکی2صئَػپَس

 هحصَل هیتَص

 کالهیذٍهًَاع-1 ّاپلَئیذی اتَتشٍف

 ( تاطکی 2الًکتَى )پ

تش سٍی سٍی اػپَسٍفیت ػاختاسّای تک ػلَلی تِ ًام  .اسًذ ٍ تِ ّن ٍاتؼتِ ًیؼتٌذاػپَسفیت ٍ گاهتَفیت فتَػٌتض د

 تاطکی آى تا ّن جَؿی تشکیة هی ؿًَذ 2تَدُ هیَص اًجام هی دّذ. گاهت ّای  دیپلَئیذپذیذ هی آیذ کِ  اػپَساًظ

 تاطک2 ػلَلیپش 

 هحصَل هیتَص

 تاطکی4صئَػپَس

 هحصَل هیَص

 کاَّدسیایی-2 تٌاٍب ًؼل اتَتشٍف

تَلیذ هثل جٌؼی تِ ، داسد. دس ؿشایظ ًاهؼاعذ قغعِ قغعِ ؿذىِ سٍؽ غیش جٌؼی تدس ؿشایظ هؼاعذ تَلیذ هثل 

 اًجام هی دّذ.صیگَت دس ؿشایظ هؼاعذ هیَص اًجام هی دّذ. یغَیّن سٍؽ 

هحتَیات ّواى  پشػلَلی

 ػلَلی اػت

 اػپیشٍطیش)پیکش سؿتِ ای(-3 ّاپلَئیذی اتَتشٍف ًذاسد.

 تاطکی( 2ّش ػلَلٍلَکغ)-4 * اتَتشٍف * * پش ػلَلی .تا تقؼیوات خَد ػلَل ّای کَچک تاطک داس سا تَلیذ هی کٌذ آىصیگَت تضسگ پیکش تک الیِ تا ّضاساى تاطک .

اص جٌغ کشتٌات کلؼین اػت ، اص تعضی آى ّا اص آًْا  تعضی دیَاسُ دسػاکي هٌاعق عویق اقیاًَع ّای گشم اًذ. 

 آگاس دس هحیظ کـت تاکتشی ّا ٍ دس آصهایؾ ًٍت تکاس هی سٍد.آگاس هی گیشًذ. 

پیچیذُ ٍ هعوَالً  اتَتشٍف هحصَل هیَص هحصَل هیتَص پش ػلَلی

 تٌاٍب ًؼل

 جلثک ّای قشهض

 جلثک ّای قَُْ ای)کلپ( تٌاٍب ًؼل اتَتشٍف هحصَل هیَص هحصَل هیتَص پش ػلَلی ّؼتٌذ. اص عَیلتشیي جاًذاساىتؼیاسی اص جاًذاسى هی تاؿٌذ.کلپ ّا دس هٌاعق ػاحلی اًذ ٍ صیؼتگاُ 

 (هْوتشیي تَلیذکٌٌذُ) دیاتَم دیپلَئیذی اتَتشٍف - هحصَل هیَص تک ػلَلی پالًکتَى تا ػُش خَسدى تَلیذ هثل غیشجٌؼی داسًذ. هعوَالً داسد. ،تضئیٌاتاغلة  داسًذ کِ ؼییػیل دٍ قؼوتی ٍ پَػتِ

 )تیؾ تش آصادصی(آهیة ّا .ًذاسًذ ّتشٍتشٍف - - تک ػلَلی )عاهل اػْال( فاقذ دیَاسُ ،داسای پای کارب تشای تغزیِ ٍ حشکتػاکي آب ؿَس ٍ ؿیشیي ٍ خاک ّا هشعَب ، 

حشکت ٍ تغزیِ پای کارب  کٌٌذ.  ّواًٌذ آهیة تادس هاػِ ّا یا چؼثیذُ تِ صخش ُ ّا ٍ تذى جاًذاساى صًذگی هی 

 هٌفز داس اًذ ، تعضی ّوضیؼت تا جلثک ّا  ، داسای پَػتِ آّکیهی کٌٌذ

 سٍصى داساى * ّتشٍتشٍف * * *

  .ًذساد ی ًضدیک ّن خَیـاًٍذ، تاطکذساى جاًَسهاًٌذ ٍ اٍگلٌاّا تا ػن تَلیذ هی کٌٌذتعضی اص تاطکذاساى چشخاى لکِ ی چـوی داسد ، اٍگلٌا  : ػِ ؿاخِ اصلی داسًذ تاطک داساى

داسًذ پَػتِ  اغلة دٍ پَػتِ.دسیا ٍ تعذاد کوی دس آب ؿیشیي صًذگی هی کٌٌذتش اًَاع آًْا دس  پالًکتَى اًذ تیؾ

 هی گشدد.پَؿاًذُ هی ؿَد الیِ ػیلیؼی ػثة اؿکال غیش هتعاسف ػیلیؼی  داخلی ػلَلضی اػت کِ اغلة تا الیِ

 ( تاطکی 2)اغلة چشخاى -1 ًذاسًذ. اتَتشٍف - - تک ػلَلی

ٌؼی اًذ. تیؾ تش آًْا فقظ تَلیذهثل غیش ج اًگل دام ٍ اًؼاىتشخی ،  تشای تجضیِ چَب دس هَسیاًِ تشخی ّوضیؼت

 داسًذ . تعضی تا تَلیذ گاهت تَلیذ هثل جٌؼی داسًذ.

)تعضی گًَِ ّا جاًَسهاًٌذ-2 فقظ دس تعضی ّتشٍتشٍف * * تک ػلَلی

 داسای یک تا ّضاس تاطک(

 (ًاهؼاٍی تاطک 2)اٍگلٌا-3 ًذاسًذ. اتَ ٍ ّتشٍ - - تک ػلَلی اًذ. صَست جلثک ٍ پشٍتَصئَسِ ، ًاقض سدُ تٌذی قذیوی ت ، رخیشُ ّای غزایی داسًذ داسای یک ٍاکَئل ضشتاى داس

  .داسًذ)ٍاکَئل غزایی + لیضٍصٍم( ٍاکَئل ّای گَاسؿیٍاکَئل ضشتاى داس ٍ  2 ، داسًذ دیَاسُ ػخت ٍ اًعغاف پزیش

 ّؼتِ کَچک هیتَص داسد. کِ ّؼتِ ی تضسگ اص ّؼتِ ی کَچک هادُ طًتیکی هی گیشد.اًذاغلة دٍ ّؼتِ ای 

هعوَالً اًجام  ّتشٍتشٍف * * تک ػلَلی

 ًوی دٌّذ.

)پیچیذُ تشیي هظک داساى

 آغاصیاى دس حذ یک فشهاًشٍ(
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 ؿاخِ صًذگی چشخۀ هتاتَلیؼن ّاگ گاهت پیکش ٍیظگی

 اها اص ًظش ظاّش ٍ چشخۀ صًذگی ؿثیِ قاسچ اًذ. ایي کپک اص عَاهل تیواسیضا هْن دس گیاّاى ؿٌاختِ هی ؿًَذ. .تِ دلیل داؿتي تحشک ، فقذاى کیتیي دس دیَاسُ ٍ ًذاؿتي هیتَص ّؼتِ ای قاسچ ًیؼتٌذکپک ّای هخاعی : 

 کپک هخاعی ػلَلی ّاپلَئیذی ّتشٍتشٍف سٍیؾ داسد. داسًذ. تک ػلَلی .هی ػاصًذ کِ  ػاقِ ٍ کپؼَل سا پذیذ هی آٍسد کلٌی هی ایؼتٌذ ٍ دس ؿشایظ ًاهؼاعذتک ػلَلی ؿثیِ آهیة اًذ اها 

قغعِ یک پالػوَدیَم تَدُ ای ػیتَپالػوی چٌذ ّؼتِ ای اػت کِ دس ؿشایظ ًاهؼاعذ قغعِ قغعِ ؿذُ ٍ اص ّش 

ت ػاقِ ٍ کپؼَل ایجاد هی ؿَد. تشخالف کپک هخاعی ػلَلی تا هیَص ّاگ هی ػاصد ٍ ّاگ ّا پغ اص سٍیؾ گاه

 هیتَص داسد ٍلی ػیتَکیٌض اًجام ًوی دّذ.آى ّا صیگَت هی ػاصًذ.  ّای آهیثی ؿکل ٍ یا تاطک داس سا

 کپک هخاعی پالػوَدیَهی دیپلَئیذی ّتشٍتشٍف سٍیؾ داسد. آهیثی یا تاطکذاس چٌذ ّؼتِ ای

آًْا اص عشیق ًیؾ حـشات تؼیاسی اًگل ، تک ػلَلی ٍ  غیش هتحشک اًذ.  ّوگیگًَِ سا ؿاهل هی ؿًَذ  4544

سا اًجام هی ّش دٍ ًَع تَلیذهثل جٌؼی ٍ غیشجٌؼی هٌتقل هی ؿًَذ.چشخۀ صًذگی پیچیذُ ای داسًذ کِ عی آى 

 عاهل هاالسیا چٌذیي دس استثاط تا چٌذیي گًَِ پالػوَدیَم اػت.دٌّذ. صیگَت آًْا هقاٍم تِ ؿشایظ ػخت اػت. 

 گاهت ًشکَچک  تک ػلَلی

گاهت  ٍ تاطکذاس

 هادُ تضسگ اػت.

 ّاگذاساى * ّتشٍتشٍف داسًذ.

 تعضی تاطک ٍ هظک داسًذ. تافت توایض یافتِ ٍ ػاختاسّای تَلیذ هثلی پش ػلَلی ًذاسًذ. تیؾ تش تک ػلَلی ٍ ػاکي آب اًذ. سٍیاى ٍ جٌیي ،پشػلَلی آغاصیاى  :1ًکتِ 

 آغاصیاى قذیوی تشیي یَکاسیَت اًذ کِ تعذ اص دسٍى ّوضیؼتی ایجاد ؿذُ اًذ ٍ اص تحَل آى ّا قاسچ ّا ، گیاّاى ٍ جاًَساى پذیذ آهذًذ. :2ًکتِ 

 تیواسی تَکؼَپالػوَص.آغاصیاى تیـتشیي ػْن سا دس تَلیذ اکؼیظى داسًذ. اص ًظش تیواسیضایی هْن اًذ هثل تیواسیضایی کپک ّای هخاعی دس گیاّاى یا :3ًکتِ 

هی ؿًَذ دس تذى اًؼاى تَلیذ  ٍصٍئیتاػپَسٍ  )عاهل هقاٍم تِ ؿشایظ ػخت(صیگَت  ، گاهتهاالسیا هی ؿًَذ. دسٍى تذى پـِ ،  )ّاگذاساى(پالػوَدیَم  :4ًکتِ 

اػپَسٍصٍئیت اص غذُ تضاقی پـِ ٍاسد خَى ٍ ػپغ تِ کثذ هی سٍد. دس کثذ اػپَسٍصٍئیت تقؼین ٍ تِ هشٍصٍئیت ًوَ هی ػاختِ هی ؿًَذ.  گاهتَػیتٍ  هشٍصٍئیت

Hbػاعت تکثیش ٍ ػثة هتالؿی ؿذى گلثَل ّای قشهض  22 44یاتذ. هشٍصٍئیت ّا ٍاسد گلثَل قشهض ؿذُ ٍ ّش 
A
Hb

A  .تعضی هشٍصٍئیت ّا تِ ٍ تة ٍ لشصهی ؿًَذ

پـِ تـکیل ٍ تقؼین هی هی یاتٌذ. صیگَت دس دػتگاُ گَاسؽ پـِ دیگش تِ گاهت ًش )تاطکذاس( ٍ گاهت هادُ ًوَ گاهتَػیت ًوَ هی یاتٌذ ٍ پغ اص ٍسٍد تِ تذى 

  تشای دسهاى هاالسیا اػتفادُ هی ؿَد. کیٌیياص  ، کلیِ ٍ هغض آػیة هی تیٌذ. دس ایي تیواسی کثذؿَد اػپَسٍصٍئیت ّا تـکیل ؿذُ تِ غذُ تضاقی پـِ هی سًٍذ. 

 ٍلی دس کپک ّای هخاعی ّاگ ایي ًقؾ سا داسد. عاهل هقاٍم تِ ؿشایظ ًاهؼاعذ اػت.ّاگذاساى ٍکالهیذٍهًَاع ،صیگَت اػپیشٍطیش ، دس :5ًکتِ 

 


