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مطالبی که میتوانند (با احتمال بیشتر) برای دوره تابستانی مفید باشند.
سیستماتیك گیاهى ← مشخصا کتاب سیستماتیک گیاهی سیمپسون ،منتها براى مبحث آزمايشگاه بد نیست با تیره هاى گیاهى خیلی
معروف از فصل هاى  ٧و  (٨مثل  Asteraceaeيا  Poaceaeآشنايى داشته باشین .حتما حواستون باشه در سیستماتیک آنچه را که در کتاب
میخونین در طبیعت! هم به صورت عملى بررسى کنین .فصل  ٩رو هم يک نگاهى بندازين به خصوص تا بخش General Terminology
خوبه ( يک راه بسیار ساده براى فهمیدن اينكه کدوم تیره معروفه ،اينه که ببینین در طبیعت چه گلى میبینین و بعد تیره اون رو پیدا کنین).
بازم اينجا لیستی از تیرههای خیلی مهم (که راحت میتونین به نمونههاشون دسترسی داشته باشین) رو قرار میدم:
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برای هر تیره به چه چیزهایی توجه کنیم؟!
همونظور که میبینین جزئیات فوق العاده زيادی ذکر شده ،اونچه که برای شما مهم هست رو به صورت خالصه میتوان گفت اين ها هستند:


آشنايی با شكل گیاه و مخصوصا گل و توانايی تشخیص فرمول گل (بايد بتونین تو واقعیت فرمول گل گیاه رو تعیین کنین)



آشنايی با ويژگی های اختصاصی و صفات مورفولوژيک خیلی  boldهر گروه (مثال سنبلچه –  – spikeletبرای گندمیان) – خیلی
از اين ويژگی ها در فصل  ٩زمانی که انواع صفات برشمرده میشن ذکر شدن (مثال  gynobasicبودن خامه در  Lamiaceaeو
 )Boraginacaeaپس حتما اين فصل رو هم يک نگاهی بندازين.



آشنايی با انواع میوه و توانايی تشخیص آن در طبیعت

نمونههای اين تیرهها رو اغلبتون ديدين و میتونین تو گلفروشیها (الزم نیست گل تازه بخرين! گلهايی که قراره دور انداخته شن هم کارتون رو
راه میندازن) و يا دشت و دمن! پیداشون کنین .به مرور که با اين تیره های مهم آشنا شدين ،میتونین خودتون دنبال نمونه های مجهول هم تو
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کتاب و هم تو اينترنت بگردين! يه کار خیلی خوب اينه که اسم فارسی (و رايج) گیاه رو جست و جو کنین ،تیره گیاهیش راحت پیدا میشه .در
مجموع مهمترين چیز اينه که شما بتونین از اين اطالعات روی گیاه واقعی استفاده کنین و مطمئنا تمامی انواع ممكن از يک چیز (مثال يک تیره
میتونه انواع مختف میوه يا رنگ گل و  ...داشته باشه) به دردتون نمیخوره .در نهايت هم يادتون باشه که کسی قرار نیست از آمازون برای شما
نمونه بیاره تا بررسی کنین! پس به همین نمونههای ايرانی (که خدا رو شكر مملكتی بسیار پهناور با اقلیمهای بسیار متنوع است) بسنده کنین.
جانورشناسی ← براى تئورى همون هیكمن بهترين گزينست .فصول مهم تو ويرايش  14کتاب (که تو سايت هست و بیشتر بچهها همین رو
دارن) عبارتنداز فصلهای ( 12اسفنجها) تا ( 21هگزاپودا) .گروههای مهمی که تو کمپبل به تفصیل توضیح داده شدن (و نه مثال  placozoaيا
 )nemerteaرو مطالعه کنین .براى آزمايشگاه هم حتما فیلم هاى تشريح بر روى سايت رو ببینین!
میكروبیولوژى ← هر کتاب میكروبیولوژى عملى دانشگاهى کار شما رو راه میندازه  .):البته فیلم هاى سايت هم االن تا حد خوبى پوشش
میدن ،براساس پروتوکل آموزشى موجود تو سايت هم میتونین ببینین چیا رو الزمه بلد باشین .مهمترين چیزی که تو يک کتاب بايد دنبالش
باشین ،تستهای بیوشیمیايی باکتریها (مثل  urease ،MR-VPو  )...و محیطهای کشت افتراقی (مثل Kligler ،mannitol-salt agar
 Eosin-Methylene Blue [EMB] agar ،Iron agarو  )...هستن .با نتايجی که تو اين تستها ممكنه و همچنین بنیان تئوری اونها آشنا
باشین.

آمار ← کتاب "آمار زيستى" نوشته Wayne Danielو ترجمه دکتر آيت اللهى  -انتشارات امیرکبیر کتاب بدى نیست (کتاب اصلى رو
میتونین از سايت دانلود کنین) .فصلهای مهم12 ،٩ ،٨ ،7 ،6 ،5 ،4 :

