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داریق .أرانزردادارازاده
؟بغاوظراداصادر

ا ظ  دار

 دار  را ر ادور از ،  و ر .دا .ا ا  دار دارای  ی او

  د  اری دار در آن      ه ی   و  ، ،. 

 .ظ ددر آن   ا ار    زن در ای اض دن آن  غا  زن 

ار   رود. از  آن  اری د ن از  لرا    دار 

:   ب   اغ

.   ب    ادی   از  و ذرت  ،اده

 2

د؟IIعدازیایق 

 ر  ی ای ازعدII:از رت ا ن دادا 

از رژ غا ازنرداری.1
2.   وزن و ای از  ا
ورزش.3
اازه ی  ن .4

  روز  دا دا  درره ری و دا  ی  روز ی از آن ای 
.وری اری ض ی از
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 1
:ق

ا( حایدارد؟د
دارد؟اررۀویش )ب

 ح  د ا )ا

ن  د.از  ی  ازد ر آب 

 آب  از  ورود   ن ی .د

.  ف را  ح 

ب(

 ش

 ح ب دۀ  دیغ    ا  .  ود ب در آن دۀ  
ی .   ا   ای آن  ا، هدراغر   در . 

د.  شده ب و ی   ر  رت

 ره
ا. ا رش    رخ  ی     ن   ط ن در ل رش

  و    ده ی   د دن ز آن   ا  ا د   رت
. رآ  ره   ی

   رچ ،د ح دده ز ا و .ا  دب از غ ده دح ز  ره  از 
  رچ ب، ا ده ده ازای ا .  ر  دها اان غ  ب اد از  

  و آ   ذ     ا ی آن آ اورده از     ح
.   و  را   ی  شر
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د؟وبذدهارط
1.ا  دام  را  وب  ک ا ده ای وی ط ت   ذ آن ازد و از

.  ی  ی درو
2..ا و اد ض ط دارای ت
3.    در آن .را  ق ی  ده در آن رادام ا  ی وب ط و  ک 

.  د ه ا  ه  ورود   ه ا ن رج از
ااآ؟ز

 آ��ه ی ا ، ن و  ر   دود

 3
هرس(اهدادهنیااعز،در

ا.(. آلدراها:

م )انرا.
ا؟داونامدرودارداامدرن )ب
ا؟هیازدا )ج

زائ )ا--زو--و
زدار: ائ ب( دا--زو— :ون دا                    و- 

  لج( ر وی یی د

.هآندررایااعوهوپرانآدهش 4فعّالیت

. ر       از ا  زانآ دا



 

 

5 فعّالیت
ا( ،یرمموضبرااحض ؟د

ی و م  :ن   ن
رم: وج ب 

دارد؟ارگازابدربوج )ب
 ا ر آ  ی در ار  ) و  د( ب د در ی و.

.قآندردادوکرادر
  ر و  ی  ب و درا  در  ا  کآ   ک .

.ا  ی ده و ی وب ،ده  ی

 6فعّالیت
ا( وباارد؟

اا د  ر آ ی وب   د.

ا؟کیا )ب
 ا  در ر  و در ر  )از  آ ی  ) ا آ ی د نن 

.گ رخ د ،ه دل اا    د( و غ  ( د  ار   غ 
.  ا ی یذ

آدهرااناز،اآوردوورانآاای 7فعّالیت
. وساوودهداّازل. 

،هواازۀازایTا.

ا( گادآوساراو؟
آن (  دی ل ی دی و در    از )T  اا غ   ی 

گ  د.



 

 

؟ددرریالایرارا )ب
 دد آ ری از رو از ا  آ اا ، دی و ا ر   د  ه

.ع را

؟اوّلرددومرددرادن 8فعّالیت
 اد ی ه نت ز د در   ه ی  دی و   د دا 

.ا  ا  اا

ز؟در؟درراوااادن )ا 9فعّالیت

 ه ،از ،یث( د(  
MMRناور ، ، :

د؟ارراواازا )ب
  ر ن در.د    ار  د ،قر
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س تت ، ز صل ي تع ي2رازد هپ ،

 1عت 

 زان در چآ دا .ه ا ا ز  طاري ار ي ود ش  و  ي آ  ر 
  و غ ن رب و غ  د از  را دار  ا     ديي ا  از اا

. آ  رد ع

2عت 

  اي"ا" ز ،   زپ ا  ِه ا ررت در ا در . س  را ز  و ز 
  اردي  در ا . دهآن ا از  ت  و  دن ه ايذ  ه ايي، ذظ 

.  ه راذ

 3عت

 اار دار دا آزان    آ در پ د آ ا   ز اي را م ، زا ا  اد او
ي د در ره ال  ي   ،ورت  ري آ   آ اي دارد.     آ م

  . رها  از   ن ا اي

4عت 

  ر  و ... و ر ،  ،اد  از   ، ر ارش ر از .د  اا راق د
 ا   دارد.

 ت5ع

ر اي ده ان   در  ل ا ،  دار . ا    ر و داراي ي ي . در ام 
  "ن   "ب ده ا ع ره در    دو ،  گ دن  دن ر    زانآ دا 

 .پان د وت 

6عت 

دا آزان در پ ي   دا  اي رون دا   آ را اا   دو روز در آب    ب  
. ر  دار 

 د و  رج ا را   پ  اع داا ه رو  زانآ دا  ر دارا  د را ي ه 

 :د اره اي ارائ دچ  رجاست كه خ ان اه اوه ، رش دام روگ.



 

 

7عت 

 ه اي  در ا  .د  ن را چ  لي پ هاز پ   .ه ا ا ه در چ
 ا  ر اي و د  در  را چ م  ه در  ش دا  زانآ دا .  ه را  چ ز

آه ا ،  درك  .  ا در  د اي چ   از  ا ه 2 .ر 

8عت 

پخ دا آزان   و ي ظي ا ه  ا د. ه   داراي ل  ك    ،د و ه 
 .     ران در ي  پ  نچ   ر داراي زوائ  

9عت 

  فدرا   زانآ ق دا آ   ا  تآ م د و   ه ير  ء اتا 

 اج رادا  ان  ي د از . اي آ ض و در رو  ر  غ ت��  ورزي و  ن 
   ااج  ي اه  د، اره د.

 ب  ا ي از اي د پ  ا   .ه ا ارائ ،ه اا  در ي آ  ر  

. را ارز  ا   زان در دركآ دا  ، رو

 

 

 

 
 

 

 
 



 

 

7عت 

 ه اي  در ا  .د  ن را چ  لي پ هاز پ   .ه ا ا ه در چ
 ا  ر اي و د  در  را چ م  ه در  ش دا  زانآ دا .  ه را  چ ز

آه ا ،  درك  .  ا در  د اي چ   از  ا ه 2 .ر 

8عت 

پخ دا آزان   و ي ظي ا ه  ا د. ه   داراي ل  ك    ،د و ه 
 .     ران در ي  پ  نچ   ر داراي زوائ  

9عت 

  فدرا   زانآ ق دا آ   ا  تآ م د و   ه ير  ء اتا 

 اج رادا  ان  ي د از . اي آ ض و در رو  ر  غ ت��  ورزي و  ن 
   ااج  ي اه  د، اره د.

 ب  ا ي از اي د پ  ا   .ه ا ارائ ،ه اا  در ي آ  ر  

. را ارز  ا   زان در دركآ دا  ، رو

س ته ، ز صل ي تع ي2رازد هپ ،

1عت 

 دا  اي زا در ر   ا ا    زان از اآ،   ي د را  ، 
 زداره   دارد. 

2عت 

ار دار دا آزان در پخ  ا پ   چ اه اي اي درن ه و  ر   از ه 
ده  د،  . در ر    ژن ان  ي ه را   ا غ س د  ا آ ا

.ده ا دل اه ا ر ا در  ا 

3عت 

ت در پ   ا   ري ي    ا  ت ادا اران د ن وا  
�� اي     ز و ان ار    .ث   ا ارد و   و ي ز  ه ا  در ،  



 

 

 ا  ، د اران ه وارد پ   ر    ل ا ،     
  ف درار دو   ن در ت در ا   دا  .د ارا ا    ،

 ون ر ه اوان و د و در ه دار ارپ  هد    اد د  اه ��   ت
 ر  ي ��زم ارد  ا  .  و ر

4عت 

در ا آز  ي  و ي وا را ص   . در ا ر و  وا پخ 
ر ا .ا پخ ر    در دو  ود ر و د ر ر  د. در ا آز اي ل 

 ا   ارائ    و در  رت  آز ا  .د ر   ر  او خ رپ 
د: ا    ر، ا    ر،  وت )ر از  وت در ا ا ا  ر  د( 

.

5عت 

   د  ن و.  ه داوودي ه روز  د   ري     

6عت 

 ر   واژه را ا  و  م ر هدار در  زانآ خ داپ . آ ه رپ  زانآ دا. 
   د   اران   ر  دا   ا   ا .د داردو  ي و اد  

�� در ر  ن د در ري، ق   ا ي د   و     د ،   د  اف ا  در  ن د  از ر
(په آپ ا .   Allelopathy.د  ه )

7عت 

پخ دا آز  چ   ا از آن دع  .ا ح آز  دا آز ارائ  د،  .قت اف

��ل دا آزان ا .ح آزش  داراي  ، ص دن  و  روش ر  ا  دن   اي  ري
ا ز و  دا آزان ارط ار  .. چ آزا  ا  د

   دن پخ دا آزان  ا پ ،  چا در ح آز ارد. زا ا ح    وه 
   ا  و ر و ا  وه آزد . وه ر  در  ون ا و وه آزد  در

ي ص و ل ه ار دا  . ا   اي وه ر و آزد ن   .ان ا ت را 
 روي رو دا ر د.

ا  از  از   ا    از وع آزش  از دا آزان ا  آن را ام  قت ب.

     زانآ دا .داز ن در ي د رزو ث  زانآ دا ده از ارائا   و د
  د رب ران و در ا. ن دا م در ده اي از ا ارائ ا


