
  
  

  شناسي)و بومسيستماتيك  ـگياهي شناسيزيستمباحث ( نام دروس رديف

  انگليسيزبان   1

هــاي ها، قيدها، مصدر و تطابق، حروف اضافه و ربط، گزارهضماير، افعال، صفت اسم، حرف تعريف،گرامر:
  هاي وصفي قيدي و گزاره

  كل فصل مطالعه شود. واژگان:
  (كل فصل مطالعه شود). درك مطلب

  استعداد تحصيلي  2

ها، تــوان ـ هاي كمي از مباحث (درصــد ـ نســبت و تناســب ـ مجموعــهحل مسئله و مقايسه كميتي:
هاي جبــري ـ ها ـ مجموعه اعداد ـ اعداد زوج و فرد ـ مقايسه اعداد و عبارات ـ اتحادها و عبارتراديكال

عادالت ـ تصاعد ـ لگاريتم ـ آمار ـ آنــاليز ها و ناممعادالت و دستگاه معادالت ـ تعيين عالمت ـ نامساوي
 تركيبي و احتمال ـ نظريه اعداد). 

هاي نقد ارتباط علي هاي منطقي ـ انواع استدالل ـ رابطه علت و معلولي ـ روش(گزاره استدالل منطقي
  ـ تضعيف استدالل)

  (كل فصل مطالعه شود). تحليلي
  (كل فصل مطالعه شود). درك مطلب

 سطح كارشناسي شامل: دروس تخصصي در

  گياهي فيزيولوژي  3
  هاي گياهي ـ تعادل آب گياهان ـ تغذيه معدني ـ ترابري مواد محلولآب و ياخته

هــاي كــربن ـ بررســي فيزيولــوژيكي و اكولــوژيكي) ـ هاي نوري ـ واكنشفتوسنتز (واكنش
 تراسپاري در آوند آبكش

  ها)ايها، نهانزادان آوندي، بازدانگان و تكه لپه(بريوفيت1سيستماتيك گياهي  سيستماتيك گياهي   4
 ها)اي(دو  لپه2سيستماتيك گياهي

  تكوين گياهي  5

ـ ســلول ـ مريســتم ـ پارانشــيم ـ كالنشــيم ـ  آناتومي فان (ساختمان عمومي گياهان عالي
يي و زاهاي رشد و نمو ـ نقش وراثــت در ريخــتزايي (مؤلفهزايي و انداماسكلرانشيم ) ريخت

اي) آوند چوب ـ آوند آبكش ـ مجراي ترشحي و لوله شيرابه -زايي ـ قطبيت ـ تمايزيابياندام
ها ـ ايلپــهزايي (تشكيل جنين ـ نهاندانگان ـ بازدانگــان ـ تكزايي و اندامـ اپيدرم)  ريخت

  هاي نخستين)مريستم و تشكيل بافت
  ها))اكئوفيتها ـ گياهان آوندي (ترتشريح مورفولوژي (بريوفيت

  دار)ها يا گياهان آوندي دانهاي گياهان آوندي (اسپرماتوفيتتشريح مورفولوژي مقايسه
 شامل:ارشددروس تخصصي در سطح كارشناسي

  سيستماتيك گياهي پيشرفته  6

هاي بــاالتر بندي ـ مفهوم گونه ـ رتبهتعريف تاكسونومي ـ رده اي تاكسونومي مدرن:پايهمفاهيم
  ها و ابزارهاهاي پايين تر از گونه ـ روشـ رتبه از گونه

هاي شناسي ـ يافتهشناسي ـ گردهشناسي ـ آناتومي ـ تكوين ـ جنينريخت :شواهد تاكسونوميك
  ها ـ شيميايي ـ سيستماتيك مولكوليجغرافيايي ـ كروموزوم

  هاي گياهيپوشش شناسيبوم  7

هاي گياهي ـ پوشش گياهي و محيط ـ ) پوشششناسياكولوژي (بوم :هاي گياهي و محيطپوشش
ـــ عوامــل 3. عوامــل خــاكي ـ 2بندي كوپن ـ . عوامل آب و هوايي و يا اقليمي ـ طبقه1مفاهيم ـ 

  زيستي ـ تعريف برخي از مفاهيم ـ قوانين ضميمه اكولوژي ـ توالي ـ اكوسيستم 
شناســي ـ گياهــان بومتعريف ـ كورولوژي ـ گسستگي و جانشيني ـ جــدايش  :جغرافياي زيستي

  هاي خشكي جهان) ها (اكوسيستمبيگانه ـ كوروتيپ ـ بيوم
هاي مطالعه و توصيف پوشش گياهي ـ روش فيزيونوميكي روش :مطالعه و توصيف پوشش گياهي

هــاي تجزيــه و تحليــل دادهـ  هاي گيــاهييا سيماي ظــاهري ـ نظريــه آلچــين ـ آنــاليز پوشــش
ها ـ كورولــوژي واحــدهاي گذاري آنشناختي گياهي و نامي جامعهشناختي گياهي ـ واحدهاجامعه
  شناختي گياهي ـ روش محيطي يا اكوسيستماتيكيجامعه

دگرگــوني جوامعــه ، ســاختار جوامــع گيــاهيحدودكننده توزيع گياهان در طبيعت، عوامل م
  .هابيوم، طبقه بندي جوامع گياهي،اندازه گيري پوشش گياهي،گياهي

 1آزمون



هاي كره زمين از لحاظ پوشش بندي گياهان از لحاظ نوع زيستگاه، ويژگي بيومطبقه  گياهي جغرافياي   8
  گياهي، نواحي پراكنش پوش گياهي در بيوسفر

  فلور ايران  9

 رهيت، بيسنبل الط رهيت، اپونوژتوناسه رهيت،سمپلوكاسهرهيت،اسهيآپوستازرهيت
 رهيت، وكوالسهيار رهيت، سنجد رهيت، السهيتروگزيار رهيسنجد تلخ ت رهيت، آدوكساسه

  ستاسهيس رهيت، اسهيتزياسترل رهيت ،راسه پهيس رهيت، اسهياسپاركان رهيتي، نيزم بيس
 رهيت، اسفناج رهيشاتره ت رهيت، راكاسهياست رهيت، اسهينوموريس رهيت، اسهياستركول رهيت

 رهيشاه پسند ت رهيت، اسفنوكله آسه رهيتي، شاه بلوط هند رهيت، اسفند رهيتي، شاخ بز
، آالله رهيت يشمعدان رهيت، ناسهياالت رهيت، شب بو رهيت، افرا رهيت، شاهدانه رهيت، افدرا

ي، انگورك فرنگ رهيت ،رآوريش رهيت، انار رهيت، شوند رهيت، انيامرود رهيت، اسهيشوشر رهيت
 رهيعشقه ت رهيت، اسهيكوالرياوتر رهيت، عرعر رهيت، آنوناسه رهيتي، عدسك آب رهيت

 رهيت، اسهيدينيآكت رهيت، علف هفت بند رهيت، اوواش رهيتي، علف چا رهيت، اوالكاسه
، برگ بو رهيت، اسهيفرانكن رهيت، بارهنگ رهيت، عودالبرق رهيتي، بادام هند رهيعناب ت

 رهيت، فلفل رهيت، اسهيبرومل رهيت، اسهيفالكورت رهيتي، ديبرگ ب رهيت، ونيفرف رهيت
، انيبهمن رهيت، كنجد رهيت، بنفشه رهيتي، كاسن رهيت، بلوط رهيت، دقفن رهيت، اسهيبگون

 رهيت، ديب رهيت، ناسهيكازوآر رهيت، ايبور رهيت، كاج رهيت، اسهيبورمان رهيت ،شيك رهيت
 رهيت، كاكتوس رهيت، ايش يپارون رهيت، سراسهيكال رهيت، گزاسهيب رهيت ،كاسهيتريكال

 يپا رهيت، كدو رهيت، پانداناسه رهيت، كتوس رهيت، الپامچ رهيت، كتان رهيت، اسهيپارناس
، ركيپن رهيت، كنور رهيت، اسهيپله مون رهيت، كندر رهيت، پسته رهيكرگل ت رهيت، خرسان

 رهيت، كوله خاس رهيت، السهيپودوف رهيت، اسهياريكور رهيت، اسهيدونيپوز رهيكور ت رهيت
 .اسهيكولوملرهيت،اسهيپونته در

 جامع كليه مباحث گنجانده خواهد شد. هاي*در آزمون
  



  
  

  )شناسيزيست شناسي گياهي ـ سيستماتيك و بوممباحث ( نام دروس رديف

  زبان انگليسي  1

اي، ســاختار هاي اسمي، نقل قول و گزارش، وجوه سببي، عبارات مقايســهوجوه وصفي، گزاره:گرامر
  جمله و نكات تكميلي

  كل فصل مطالعه شود. واژگان:
  كل فصل مطالعه شود مطلب:درك

  استعداد تحصيلي  2

- زاويــه - حركــت بــر روي دايــره- و ســرعتهاي كمي از مباحث (مســافت مقايسهحل مسئله و  كميتي:
ســواالت - ائل متفرقــهسم- ساعت- هندسه اشكال فضايي- محيط و مساحت- تالس و تشابه- اشكال- هندسه
   هوش).

- اســتدالل- مفروض پنهان- تعيين موضوع متن - گيري از متن(تقويت استدالل، نتيجه استدالل منطقي:
  هاي مشابه به هم

 (كل فصل مطالعه شود). تحليلي
  كل فصل مطالعه شود. درك مطلب:

 دروس تخصصي در سطح كارشناسي شامل:

  گياهي فيزيولوژي  3

  هاي ثانوي و دفاع گياهوهرهتنفس و متابوليسم ـ همانند سازي با عناصر غذايي معدني ـ دگرگ
اي ـ رشد و نمو ـ فيتوكروم و كنتــرل نــوري نمــو بيان ژني و ترارساني عالمت ـ ديواره ياخته

هــا (اكســين، ژيبــرلين ـ ســيتوكينين ـ اتــيلن ـ هاي گياه به نور آبي ـ هورمونگياه ـ پاسخ
  آبسيزيك اسيد) ـ نظارت بر گلدهي ـ فيزيولوژي تنش

شناســي و هــا (قارچهاي گيــاهي) ـ تالوفيتاكولوژي (اكولوژي عمومي و اكولوژي پوشــش  هيسيستماتيك گيا  4
  شناسي)جلبك

  تكوين گياهي  5

پريدرم ـ  -آناتومي فان (ساقه ـ برگ ـ ريشه ـ كامبيوم آوندي ـ چوب ثانوي ـ آبكش ثانوي 
  رشد ثانويه غيرعادي ـ گل ـ ميوه ـ دانه ) 

ها و ها ـ مريســتم رأس ريشــه ـ مريســتم گــل ـ مريســتميوفيتريخت زايي و اندام زايي (بر
زايي هاي علفــي ـ همبســتگي و ريخــتســاختمان پســين ســاقه -هاي پسين ـ رتيــديوم بافت

  زايي در گياه)زايي و ريختهاي گياهي و اندامهورمون
 -هاندانگان اي گياهان آوندي (نهاندانگان يا گياهان گلدار ـ توليد مثل در نمورفولوژي مقايسه

  ميوه ـ دانه ـ دانه رست ـ اهميت و كاربرد گياهان)
 شامل:ارشددروس تخصصي در سطح كارشناسي

  سيستماتيك گياهي پيشرفته  6

ها و كالدها ـ رسم درخــت فيلــوژني ـ درخت فيلوژني ـ صفات ـ تاكسون :سيستماتيك فيلوژني
  هاي بازسازي درخت فيلوژني ـ روش) ـ تبارشناسي مولكولي Consensus treeدرخت توافقي (

ـ گياهــان خشــكي ـ  (Green plants)تكامل گياهــان ســبز :هاي گياهيروابط فيلوژني گروه
ــه ــدانگان  (Spermatophytes)دارگياهــان خشــكي ـ گياهــان دان -Magnolophyta)ـ نهان

Anthophyta) هاي حقيقي ايـ دو لپه(Eudicots)    
هاي جنســي ـ گياهــان بندي ـ انتشار معتبر ـ نام دو رگــههاي علمي ـ تيپمنا :گذاري گياهاننام

 زراعي

  هاي گياهيپوشش شناسيبوم  7

هاي مطالعه روابط پوشش گياهي ـ محــيط ـ گــروه گونــه :مطالعه روابط پوشش گياهي ـ محيط
ش گيــاهي ـ هاي آماري در مطالعه روابــط پوشــاكولوژيكي ـ تجزيه و تحليل شيب محيطي ـ روش

  بنديهاي رستهبندي ـ روشهاي طبقهمحيط ـ روش
برداري گيري و نمونــههــاي انــدازهروش :گيري پوشــش گيــاهيبرداري و اندازههاي نمونهروش

 Quadrat methodـ روش كــوآدرات. 1برداري ـ بر آورد تراكم ـ هاي نمونهپوشش گياهي ـ روش
 Distance methodsاي هاي فاصــلهـ روش line transect methodـ ـ روش ترانسكت خطي 

گيري بيوماس ـ شــكل رويشــي و توليــد برآورد فركانس ـ برآورد پوشش ـ برآورد بيوماس ـ اندازهـ 
  اي ـ بيوماس درختان پوشش ـ روش پوشش ـ بيوماس گياهان بوته

 2آزمون



هــاي عهاي پراكنــدگي ـ توزيالگــوي مكــاني و شــاخص :هاي پراكندگيالگوي مكاني و شاخص
  هاي پراكندگي آماري ـ شاخص

  گيري يكنواختي ـ اندازه گيري ناهمگنياي (مفهوم) ـ اندازهتنوع گونه: ايتنوع گونه
كاربرد مطالعــات پوشــش گيــاهي در : كاربرد مطالعات پوشش گياهي در مناطق مختلف كشور

موقعيــت جغرافيــايي بندي اقليمي ايران بر اساس ضرايب رطــوبتي ـ مناطق مختلف كشور ـ تقسيم
  ايران ـ نواحي و مناطق مختلف فلوريستيكي ايران ـ عناصر بالشتكي

استراتژي هاي گياهي در جوامع، رقابت و همزيستي در جوامــع گيــاهي، پويــايي جوامــع 
 گياهي، توالي جوامع گياهي.

  ي. هاي پوشش گياهي نيمكره شمالي و جنوبشناسي گياهي، ويژگيجامعه  جغرافياي گياهي   8

  فلور ايران  9

، گز رهيت، تاكاسه رهيت، گردو رهيتي، صحرائ چكيپرهيت،گاو زبانرهيتي،انارچيپرهيت
گل  رهيت، گوناسه يتل رهيت، داسهيريگز رهيت، ترشك رهيت، گزنه رهيت، تراپاسه رهيت

، تورنراسه رهيت، گل برنجك رهيت، توت رهيتي، گل استكان رهيت، سيتم رهيتي، اختر
، لئاسه مهيت رهيت، گل حنا رهيتي، تو رهيت، گل حسرت رهيت، توسكا رهيت، زيگل جال رهيت
ي، جعفر رهيتي، پوريگل ش رهيت، ثعلب رهيت، گل سرخ رهيت، زكيت رهيت، گل ساعت رهيت
 رهيت، مونيگل م رهيت، جوز رهيتي، گل مغرب رهيت، انايجنت رهيتي، گل صدتومان رهيت

، چوج رهيت، گندم رهيت، چندل رهيت، اسهيگلوبوالر رهيت، نارچ رهيت، خكيگل م رهيتي، چا
 رهيتي، الله عباس رهيت، حنا رهيت، الدن رهيت، حشره خواران رهيت، اسهيروپ رهيت

، خرما رهيتي، لوئ رهيت، خرفه رهيت، داسهيتيلس رهيت، خرزهره رهيت، الله رهيت، خاراشكن
، سكاسهيدات رهيت، لورانتاسه رهيت، خشخاش رهيت، ايلوبه ل رهيت، خرمالو رهيت، لوآزاسه رهيت
 رهيت، مارچوبه رهيت، نيدارچ رهيت، مارانتاسه رهيت، جكيدارت رهيت، اسهيلوگان رهيت

 رهيت، وناسهيرست رهيت، اكاسهيما رهيت، رزه داسه رهيت، ايماگنول رهيت، اسهيرافلز
 رهيت، مو(انگور) رهيت ،اسهيشليزان رهيت، پرماسه سيمن رهيت، روناس رهيت، مالستوماسه

، نگاسهيمور رهيت، زغال اخته رهيت، مورد رهيت، زرشك رهيت، اسهيم يمون رهيت، زراوند
، مونوتروپاسه رهيت، زوستراسه رهيت، ناسهيمولوگ رهيت، ليزنجب رهيت، موز رهيت، زنبق رهيت
 رهيت، نخود هريت، اسهيژسنر رهيت، نارون رهيت، رفونيز رهيت، وپوراسهيم رهيت، تونيز رهيت

 رهيت، نوالناسه رهيت، ساپوتاسه رهيت، نعناع رهيت، ساپنداسه رهيت، نرگس رهيت، ناسهيژونكاژ
 رهيت، سداب رهيت، هالوراگاسه رهيت، داسهيسانترولپ رهيتي، آب لوفرين رهيت، سانتاالسه

 رهيت، تاسهيدروكاريه رهيت، سرخدار رهيت، السهيدروفيه رهيت، سدم رهيتي، هزارن
  .انيورسكرهيت،سرورهيت،واهورهيت،خدانگانسر

 هاي جامع كليه مباحث گنجانده خواهد شد.*در آزمون
  
  

    


