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مروری بر رطوبتگیری از هوا در طبیعت
مترجمان :علی انصاری ،1فاطمه خسرونژاد

2

-1دانشجوی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،و عضو کانون برگزیدگان باشگاه نانو
-2دانشجوی مهندسی و علم مواد ،دانشگاه صنعتی شریف ،و عضو کانون برگزیدگان باشگاه نانو

چکیده
طبیعت روش های مختلفی را بررای ننرده مانردن در شررای

ه و هروایی یشرد ایجراد کررده اسرتا هرد ان ایر

مقالرر  ،بررسرری قیبیقرری ایرر روشهررا و ع رر وری اطالعرراقی ان متررون عل رری گسشررت اسررت کرر برررای سررایت
دسررتگاههررای رطوبررتگیررر ان هرروا ،مشرراب نط ر در طبیعررت وعررود دارد ،ابررد اسررتفاده باشررندا اغلررد دسررتگاههررای
رطوبتگیر هوا ک امرونه سرایت شرده انرد ،ان طبیعرت الهرام گر تر نشرده و قعرداد ک ری ان ایر دسرتگاههرا کر طبر
اصول نیستققلیدی سایت شدهاند نیز صرر ا برا الهرام ان یرد گونر ان عانرداران بروده اسرتا در رالیکر ایر بررسری
با مرور متون عل ی ،عهت قهیر ی هرسرتی ان انروا گونر هرای عرانوری مهررهداران و بریمهرگران و گیراهی کر برا
رطوبت گیری هوا در مناط

ه و هوایی یشد و بیابرانی ننردگی مریکننرد ،انجرام شرده اسرت کر یا تر هرای کلیردی

ن ب طور یالص بیان میشودا
سایتار سرییی ویر های بر شرکد ریزسرایتار شر ضرلعی شرامد شریارها و برعسرتگیهرای مخروطری شرکد در
سرریب برردن عانررداران شررنایت شررده اسررتا در ای ر عررا ارقبرران ایر ریزسررایتار بررا عهررت عریرران ه عررسهشررده ک ر
ب وسریل ی انرریی سرییی بردن عانردار کنتررل مری شرود ،مرورد بیرر ررار گر تر اسرتا در مترون بلری ،ارقبران و
ه گرایی ای دو موضو ب ای شکد بیر نشده برودا ایر اطالعراد در ینرده مریقوانرد بررای طرا ری دسرتگاههرای
رطوبتگیر هوا مورد استفاده رار گیردا
کلمات کلیدی :رطوبت هوا ،گیاهان و عانوران ،چگالندهی شبنم ،نیستققلیدی ،عسه م
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 -1مقدمه و پیشزمینهی ترمودینامیکی
طبیعرت بررای ننرده مانردن در شررای

ه و هروایی یشرد ،روشهرای مختلفری را بر کرار گر تر اسرتا یکری ان

اولی قیقیقاد در ای نمینر بر وسریل ی هیلرز
باران" در سرال  1121مریالدی انجرام شردا بری

Hales

برا بررسری گیاهران عراطه رطوبرت هروا برا عنروان "شربنم و

ان  111سرال پری  ،لویرد

Lloyd

ایر دیردگاه را میررر کررد کر

قیقیقاد ینده بر روی ای موضو یواهد بود ک چگونر گیاهران رطوبرت هروا را عرسه مریکننرد و بر طرور د یر قرر،
چگون سایتار و وی گری هرای سریب عراطه ،برر قسرری عرسه رطوبرت ا رر مریگرسارد  1011ا بولویر

Bolwig

در

ایررت ان ای ر دیرردگاه ااهررار داشررت ک ر "مهررمقررری منب ر ه در صرریرای کاالهرراری ان بررر هررای سرربز اسررت"
 1011ا بی مهرگرانی ماننرد سوسرد صریرای نامیبیرا ان رطوبرت مر ناشری ان ا یرانو

اطلرش کر در بخر هرایی ان

صیرای نامیبیا وعرود دارد ،اسرتفاده مری کنرد کر در وا ر ایر نرو اسرتفاده ان رطوبرت بررای ننرده مانردن و نیروهی
شبنم ،مورد هد ای مقال اسرتا برا قوعر بر اه یرت کلیردی رطوبرت هروا در ایر

چگال

ر ینرد ،ابتردا النم اسرت

کر بر شررنایتی ان اصررول قرمودینررامیکی میالعرراد رطوبررت سررنجی دسررتیررابیمد در ادامر بر ایر موضررو پردایتر
میشودا
باران ،مر  ،غبرار صربیگاهی و شربنم ،ه گری ان انروا منراب رطوبرت هروا بروده و در موضرو عرسه رطوبرت هروا
ائز اه یت هستند ا م و شبنم اصرد مترراکم شردن و چگرال
ای

رطوبرت هروا و قشرکید یرراد ریرز ه هسرتند کر

یراد می قوانند ب صورد معلر در هروا بروده و یرا برر روی سریور مختلرف قشرکید شروندا انردانهی یرراد ه

نیررز مرریقوانررد ان  1/1قررا  1میلرریمتررر در یررراد برراران و  1قررا  01میکرررون در یررراد م ر متفرراود باشرردا قعریررف
استاندارد م نیز طب ا

دید کمقر ان ید کیلومتر در نظر گر ت میشودا

انوا م شامد  1دست است ک چهار نرو ن برر اسرا
بخرراری و رار ترری و س ر نررو دیگررر بررر اسررا

میرد و ر ینرد قشرکید مر شرامد مر قابشری ،دریرایی،

میررد علرا یررایی م ر شررامد م ر سررا لی ،درهای و کوهسررتانی

ققسیمبندی مری شروندا قشرکید مر اغلرد ان منراب ه در ه ران میرد منشر مریگیرردا دروا ر قشرکید مر ان بخرار
اصد ان قبخیر مناب بی میلی و یا ر ینرد قعریر گیاهران شررو مری شرودا سر ش ایر بخرار ه موعرود در عرو برا
هسررت نایرری و رشررد بررر روی هسررت هررای موعررود در عررو ان ع ل ر طراد ریررز گرررد و غبررار ،یررراد ه م ر را ایجرراد
میکندا اندانهی ای

یراد ابد مشاهدهی م میقواند بست ب یر هست ی اولی متفاود باشدا

برای قراکم و چگال

رطوبت هروا برر روی سریور و قشرکید شربنم ،بایرد دمرای سریب کرمقرر ان دمرای میری و

یا نهایتا همدما با ن باشدا ایر

ر ینرد اشربا و قرراکم رطوبرت هروا در دمرای معرادل نقیر ی شربنم یرا کرمقرر ان ن

صورد میگیرد و ب میزان بخار ه موعود در هوا نیز بستگی داردا
دمای مناسد برای قراکم سییی بخرار ه ،قیرت قر یر شررای عروی ررار مریگیرردا بررای ملرال ،سر ان شرد
مشاب ید عسم سریاه برا دمرای منبر

ررارد قابشری  2/0کلروی ع رد مریکنردا ایر امرر موعرد ا رزای

شبنم در ید شد صرا و بردون ابرر و برر روی سریور یاصری مری شرود کر قوانرایی قراب
2

قشرکید
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سایت ستاد ویژه توسعه فناوری نانوwww.nano.ir .

انتشار :آذر 9317

طریر امرروار روسرر را دارنرردا هسرت نایرری یرراد شرربنم قیرت شرررای قرمودینرامیکی پایرردار و بردون قبخیررر و بررر
روی سیو ی ک دمای پایی قر ان دمای میی اطرا داشت باشند ،انجام میشودا
هر یره در ق ا

با یرد سریب عامرد ،در مررن سر رانی ،یرد ناویر ی ق اسری یرا(  θایجراد مریکنرد کر

مقدار ن بیانگر میزان قرشوندگی سیب استا ای ناوی در شکد  1نشان داده شده استا
در شررکد ،1
کش ر

ن رراد کش ر

سررییی برری مررای و گرران بخررار ،

سررییی برری عامررد و گرران هسررتندا ه کش ر

ناوی ی ق ا

سررییی نسرربتا برراالیی دارد

سرییی ه در مقایسر برا مرایعی کر کشر
 θو اعزای کش

معادل ی  1ارقبان بی ناوی ی ق ا

کش ر

سررییی برری عامررد و مررای و
ا بنررابراد

سرییی کرمقرری دارد ،بری قرر اسرتا معادلر ی یانر

سییی را نشان میدهد  γا

()1

در صورقی ک ناوی ی ق را

ه برا سریب ،کرمقرر ان  01درعر باشرد ،قرشروندگی سریب اقفرا مریا ترد و سریب

ب عنوان سییی هدوست قلقی میشودد یعنی ه را بر سریب یرود عرسه مریکنردا در رالیکر و تری مولکرولهرای
مای بی قر ب س ت یددیگر عسه مری شروند قوسر نیروهرای چسربندگی بری مولکرولی کر مولکرولهرای مرای را
ب س ت یددیگر مریکشراند  ،قرشروندگی سریب کراه

مرییابردا در ایر شررای  ،ناویر ی ق را

برزر قرر ان 01

درع بوده و سیب ب عنوان سییی ه گریرز قلقری شرده و یرراد روی سریب امکران رکرت دارنردا مرواد هدوسرت
و هگریز ان نظر بره کن

با ید یرهی ساک ه در شکد  2نشان داده شدهاندا
مه رری در ر ینررد هسررت نایرری و ب ر وی ر ه در قرشرروندگی

یصوصرریاد سررییی مربررون ب ر سرریب چگررال  ،نق ر

سیب داردا سیب گیاهان و عانوران بر عرای صرا و یکنوایرت برودن ،دارای برا تی ویر ه و طاقرا نراه گون اسرتا ایر
امررر موعررد ایجرراد هیسررترنیش پسر اند میرران ناویر ی ق ررا
قا

بیشررین و ناویر ی ق ررا

ک ینر مرریشررودا ناویر ی

بیشین  ،برزر قرری ناویر ی ق اسری اسرت کر یرد یررهی در رال رشرد در الرت پایردار مریقوانرد داشرت

باشد و ناوی ی ق ا

ک ین  ،کوچدقرری ناویر ی ق اسری اسرت کر یرد یررهی در رال کشر

و کوچرد شردن

در شرای پایدار می قواند ب ن برسدا هیسترنیش علرت چسربیدن یرد مرای بر سریب را بیران مریکنردا در وا ر یرد
یره میقواند بست ب قعادل بی کشر

سرییی و نیرروی گرانشری برر روی یرد سریب مایرد بطسربد ابرت ب انرد

و یا ب پایی بللتدا در ای عا النم اسرت بر معیرار گیربش نیرز در نمینر ی چسربندگی یرراد ه اشراره شرودا گیربش
دریا ت ک در لبر هرای قیرز سریب یرد مراده بررای ملرال در رخ
ناوی ی ق ا

 αمیدودهی

θ

α

یرد مخررون  ،معادلر ی یانر

 θصد ن یکند ناوی ی رخسی لب های سیب برابر

معادلر ی  1در
πا

یراقی ک روی سیور با تر شرده ررار مریگیرنرد ،مریقواننرد طبر شررای کرامال مرطروه ونرزل
شراییی ک یرره برا رخ

و بری پسرتیهرا و بلنردی هرای سریب برره کن

باکستر در شرراییی کر یرره در رخ

Wenzel

در

کامرد دارد یرا طبر شررای کاسری -

بلنردیهرای سریب و بر نروعی برر روی هروای بری بلنردیهرای سریب ررار

می گیردا قوصیف شوندا چسبندگی یره در شرای ونزل ب صورد عسه وی ب سیب استا
3
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 -2روبتگیری بهوسیلهی جانوران و گیاهان
در سررال  ،1011یررد میالعرر ی مررروری برر وسرریل ی اسررتون

Stone

عهررت بررسرری شرربنم و عررسه ه

بر وسرریل ی گیاهرران در شرررای مختلررف ه و هرروایی انجررام شرردا میالعر ی علرری ،در عهررت گسررترش بررسرریهررای
اسرتون ،انرروا عرانوران و گیاهررانی را کر در شررای

ه و هرروایی یشررد و بردون بارنرردگی ننرردگی مریکننررد و برررای

ننده ماندن ب عسه شبنم و م نیران دارنرد ،بررسری مری کنردا چنردی گونر کر ه مرورد نیران یرود را ان براران قر می
میکنند نیز طکرر شرده انردا بررای ملرال ،نروعی مرار بر نرام
Yuma

cerastes laterorepens

 Crotalusکر در کرویر یومرا

یا ررت مرریشررود و هررمچنرری نرروعی ال پشررت ب ر نررام  Psammobates tentorius trimeniدر منرراط

نی ر یشررد عنرروه ریقررا ،ه برراران را برداشررت مرریکننرردا البتر ق رکررز ای ر مقالر بررر عانررداران عرراطه ه برراران
نخواهد بودد بلک هد اصلی ای میالعر  ،عانرداران رطوبرتگیرر ان هروا ان ع لر شربنم و مر در منراط
استا اولری بخر

ا رد براران

ان میالعر  ،شناسرایی ه ر ی عرانوران و گیاهرانی بروده اسرت کر بر عنروان عراطههرای مسرتقیم

شبنم یا مر طکرر شرده بودنردا ایر اطالعراد در مرورد گونر هرایی کر قوانرایی هگیرری ان شربنم یرا مر را دارنرد در
عدول  1و  2قج ی شدهاندا
ون در سرال  1001عنرروان کرررده اسررت کر بوقر ی صریرای نامیبیررا بر نررام  Arthraerua leubnitziaeقیرررهی
قار یروسیان ا ت اال مریقوانرد ه موعرود در مر را بر طرور غیرمسرتقیم عرسه کنرد کر البتر سرانوکار ن قوضریب
داده نشده است ا ب هر ال چرون ایر گونر ی گیراهی عراطه غیرمسرتقیم رطوبرت اسرت ،در ایر مقالر مرورد بررسری
رار ن یگیردا
 -3مروری بر یافتههای کلیدی متون علمی گذشته
در ای بخ  ،یالص ای ان نکراد کلیردی میرررشرده در مقراالد مربرون بر گونر هرای عراطه مسرتقیم رطوبرت
هوا عرداول  1و  2ارائر مریگررددا بررای سرهولت یوانردن میلرد ،یا تر هرای مررقب برا یرددیگرر در الرد پرن
بخ

شامد سوسدها ،ورباغر هرا ،مارمولردهرا ،عنکبرودهرا و گیاهران ققسریم شردهانردا میالرد در بنردهای بعردی

در الد شناسرایی مقالر بر عنروان ملرالع عنروان و نویسرنده و در ادامر ی ن ع القری ان یالصر ی میالرد اصرلی
ن مقال  ،قیت عنوان "یا ت های کلیردی" و هرم چنری دیردگا ههرای ایر میالعر در مرورد هرر مقالر قیرت عنروان
"قیلیررد" ارائ ر شرردهانرردا بریرری ان مقرراالد مررورد اسررتفاده مبتنرری بررر مشرراهداد و بریرری نیررز بررر اسررا

میالعرراد

جمسنجی بودهاندا
 -1-3سوسکها

پررن گون ر سوسررد ب ر عنرروان عرراطه شرربنم و م ر شناسررایی شرردهانرردا در ای ر میرران ،چهررار گون ر ب ر نررامهررای
Cribripes

unguicularis ،Physosterna

gracilipes ،Onymacris
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 Stenocaraو

Onymacris

سایت ستاد ویژه توسعه فناوری نانوwww.nano.ir .

انتشار :آذر 9317

 bicolorب عنوان عاطههرای مسرتقیم رطوبرت هروا و یرد گونر بر نرام
نورگارد و ه کاران

Onymacris laeviceps

کر بر وسریل ی

در سال  2112معر ی شد ب عنوان عاطه غیرمستقیم رطوبت هوا هستندا

ب نظر می رسد کر قوا ر کلری میران میققران در مرورد عرسه رطوبرت بر طرور مسرتقیم بر وسریل ی دو گونر ی
 Onymacrisوعررود دارد ،در ررالیکرر ه طنرران قردیرردهایی در مررورد عررسه مسررتقیم یررا غیرمسررتقیم رطوبررت
ب وسیل ی گون های  Stenocara gracilipesو  Physosterna Cribripesبا ی استا
پررارکر و لررورنش  ، 2111دربررارهی نیرروهی ایسررتادن سوسررد

Cribripes

 Physosternaبرررای عررسه مرر

بیررر کررردهانررد کر البتر بر وسرریل ی بریرری میققرران نورگررارد و دا  2111 ،بر عنرروان ر تررار هشررداردهندهی ایر
سوسد در موا ییر قوصیف شده اسرتا براای وعرود ،بر دنبرال مقالر ی پرارکر و لرورنش در سرال  ،2111برا بررسری
برری قررر و شرربی سررانی سرریب هدوسررت و هگریررز ایرر سوسررد ،اطالعرراد برری قررری کرر میرررر کننرردهی
رطوبتگیرری بر وسریل ی ایر سریب اسرت ،بر دسرت مرد  Zhaiو ه کراران2112 ،د  Garrodو ه کراران2111 ،د
 Dorrerو 2111 ،Ruhe؛  Hongو ه کاران 2112 ،ا
سوسرردهررای

gracilipes

 Stenocaraو

Cribripes

 Physosternaهررر دو دارای بررالهررای پشررتی سرریاه

اسکلت یارعی سخت ک سریب پشرتی شرکم سوسرد را مریپوشراند برا پسرتی و بلنردیهرای ریرز در سریب مشراب
ق  ،دامنر و دره هسرتندد برا ایر قفراود کر
پشررتی کررمقررری داردا سوسررد
پشررت قررا وسر بررال داردا

gracilipes

unguicularis

laeviceps

 Stenocaraشرکم کوچردقرری داشرت و درنتیجر سریب

 Onymacrisبررالی سرریاه بررا شرریارهایی در بخشرری ان سرریب بررال ان

 Onymacrisنیررز شرریارهایی بررر سرریب بررال یررود دارد کر ان شرریارهای بررال

 Onymacris unguicularisاریرف قرر بروده و ان پشرت قرا علروی برال را دربرمریگیرنردا در میران ایر سوسردهرا،
bicolor

 Onymacrisقنها سوسرکی اسرت کر برال سرفیدرن

 Cribripesو کوچرردقررری نهررا،

gracilipes

داردا برزر قرری ایر سوسردهرا،

Physosterna

 Stenocaraاسررتا بررسرریهررای ای ر مقال ر بررا ق رکررز بررر چهررار

مورد ان ای پن سوسرد ارائر شرده اسرت در مرورد نیروهی عرسه رطوبرت هروا بر وسریل ی

bicolor

،Onymacris

عزئیاد بی قری ان نچ ک در عدول  1گزارش شده است در مقاالدیا ت نشد ا
دو مورد ان مقاالقی ک در ایر بخر
هگریرررزی سوسرررد

Cribripes

مرورد بررسری ررار گر تر انرد ،بر بیرر دربرارهی یصوصریاد هدوسرتی و

 Physosternaپردایتر ر بودنررردا پرررارکر و لرررورنش  2111بیررران کرنرررد کر ر

برعستگیهای ق ر ماننرد سریب برال ،هدوسرت هسرتندد در رالیکر نورگرارد و ه کراران

 2112بیران کردنرد کر

هیچ نروا ی ه دوسرتی در هریچ بخشری ان سریب ایر پرن گونر ی سوسرد یا رت نکردنردا در صرورقی کر گفتر ی
نورگارد و ه کاران

صییب باشرد ،نبایرد هسرت نایری قرعییری در ر ینرد چگرال

ه برر سریب وعرود داشرت باشردد

در ررالیک ر اگررر سرریب بررال سوسررد هدوسررت و هگریررز باشررد ،در ای ر صررورد هسررت نایرری قرعییرری در ر ینررد
چگررال

روی برعسررتگیهررای هدوسررت وعررود یواهررد داشررت کر اقفا ررا ه رری هسررت نایرری قرعییرری در میالعر ی

واراناسرری

Varanasi

و ه کرراران

سررال  2110بررر روی سرریور مصررنوعی مشرراهده شرردا گودارامررا-سررتینا و
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ه کاران در میالع ای ،دریا تند ک هست نایری ان رور تگریهرای سریب اقفرا مریا تردا نهرا ایر یا تر را بر علرت
ریزسایتار هگزاگونال و ن ب دلید وعود نوا ی هدوست در ن میدها دانستندا
ب نظر می رسد ک در میالعاد گسشت  ،اع راعی در مرورد نقر

مروم موعرود برر برال سوسرد ان نظرر ایجراد نقران

هگریررز در عررسه رطوبررت هرروا وعررود نررداردا البت ر برری قررر میالعرراد در ای ر نمین ر صررر ا بررر یررد گون ر ان ای ر
سوسردهرا

Physosterna Cribripes

انجرام شرده اسرتا عرالوهبرر ایر  ،میالعراد بلری برر روی سوسرد مررده

انجرام شررده اسرتد در ررالیکر بررال سوسرد ننررده م کر اسررت وی گریهررای سرییی متفرراوقی داشرت باشررد کر در
ر یند عرسه رطوبرت هروا مرب ر باشردا راه رد پیشرنهادی در ایر نمینر  ،بررسری د یر وی گریهرای سرییی برال
سوسد برای شنایت نوا ی هدوست است ک در ادام بیر یواهد شدا
 -1-1-3رفتار به دام انداختن مه و بازدهی جمعآوری آب بهوسیلهی سوسک سیاه صحرای نامیبیا

ر تررار چهررار عررنش مختلررف ن ونرر هررای ننررده سوسرردهررای نامیبیررایی شررامد
unguicularis

gracilipes ،Onymacris

laeviceps ،Stenocara

Cribripes

،Physosterna

 Onymacrisان طریرررر مشرررراهده

مورد بررسی رار گر تا
یافتههههههای کلیههدی :ان میرران سوسرردهررای ننررده ،قرر سوسررد

unguicularis

 Onymacrisر تررار

کالسید بر دام انردایت مر را در هنگرام ایجراد مر نشران دادا هرمچنری برال سوسردهرای مررده ان نظرر براندهی
عررسه ه و ان طریر روشهررای جررمسررنجی بررا اسررتفاده ان لولر ی اپنرردرو و ع ر وری ه اصررد ان عررسه م ر
مورد نمای

رار گر تا در ایر بررسری ،قفراود معنریداری میران مقردار ه عرسهشرده بر وسریل ی برالهرای ایر

چهار گون سوسد مشراهده نشردد هرچنرد کر هرریرد ان ایر گونر هرا سرایتار و نروا ی سرییی متفراود و یاصری
دارنرردا بررا یکسررانسررانی انرردانهی سوسرردهررای مختلررف نسرربت برر مسررا ت بررال

Physosterna Cribripes

ب عنوان بزر قری سوسد در میران ایر چهرار گونر  ،نشران داده شرد کر برزر قرری سوسرد ،کرمقرری
ه را عررسه کررردهانرردد در ررالیکرر
هگی رری ان رطوبررت هرروا را داشررتندا
بی قری

unguicularis
gracilipes

 Stenocaraبرری قررری بررانده

 ،Stenocaraکوچرردقررری سوسررد در میرران ای ر چهررار گون ر ،

جم ه را عسه کردا

نشررران داده شرررد کررر سوسرررد
Cribripes

 Onymacrisو

gracilipes

جرم

gracilipes

Stenocara

ررردود دو برابرررر ه بررری قرررری نسررربت بررر

 Physosternaب ر انای وا ررد سرریب عررسه کرررده اسررتا ای ر دو گون ر ی سوسررد ک ر روی بررالهررای

یود برعستگیهای ق ای شکد دارند ،در مقایسر برا دو گونر ی دیگرر کر برالهرای شریاردار دارنرد ،در دو سرر طیرف
براندهی هگیررری ان رطوبررت هرروا رررار گر تنرردا در ن ونر هررای مررردهی هررر چهررار گونر سوسررد ،هرریچگونر نرروا ی
هدوسررتی روی بررالهررا نهررا یا ررت نشرردا قرر سوسررد
هگریز را نشان دادا
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نویسندگان پیشنهاد میکننرد کر چرون سوسردهرای کوچردقرر ،الیر ی مررنی باریردقرری دارنرد ،عراطههرای
رطوبت بهتری هستندد مشاب پدیدهای ک در ر یند عرسه مر بر وسریل ی برر هرای نران قرر اقفرا مریا تردا رشرد
الی ی مرنی ب دنبال عریان هوا با عردد رینولردن قعیری مریشرود کر ابعراد سوسرد در مقردار ن بسریار قعیری کننرده
است بونان 2112 ،ا
تحلی ه  :در یکسررانسررانی مسررا ت سرریب بررال سوسررد ،ریزسررایتار ن در نظررر گر ت ر ن رریشررود .مشرراهدهی
قصراویر  SEMان برالهرای سوسردهرا نشران مریدهرد کر

Stenocara gracilipes

پربراندهقرری سوسرد عراطه

رطوبت هوا کانونهرای پسرتی و بلنردی بری قرری در سریب یرود دارد کر بیرانگر برعسرتگیهرای کوچرد و برزر
بی قر نسبت ب س گون ی دیگر استا
با قوعر بر نروا ی شرنایت ی شردهی راوی مروم در سریب برال سوسرد ،مریقروان مروم را برا اسرتفاده ان روش
رنرر

میرررزی سرررودان

III

iبرررر روی برعسرررتگیهرررای سررریب

 Physosternaمشررراهده کررررد کر ر

Cribripes

نشاندهندهی هگریزی در ای نوا ی اسرتا در رالیکر اگرر گفتر ی نویسرندگان بلری مبنری برر "عردم وعرود هریچ
نا ی ی هدوسرتی در هریچ بخشری ان برال سوسرد" صرییب برود ،رنر

میرزی سرودان  IIIمریبایرد در ق رام سریب

بال سوسد ،موم را نشان میداد ]ک بیانگر اشتباه ا ت الی نویسندگان بلی است[ا
ب هر ال با قوع ب شکد  3مری قروان مشراهده کررد کر نروا ی راوی مروم بر شرکد بررا و سرایر نروا ی کر
ا د موم هستند ب شکد کدر دیده میشوند ک بیانگر وعود نوا ی هدوست در ای بخ های کدر استا
برررای اط ینرران برری قررر دربررارهی نرروا ی مررومی ان دو نررو مرکررد رن ر
ه کرراران  2112ان رن ر
O

 Redرن

سررودان  IIIو پررارکر و لررورنش  2111ان رن ر

رمز قیرهقر و مشخصقرری در مقایسر برا رنر

ک ه ی امر موعد میبوبیت و کارایی بی قر رن

میررزی اسررتفاده شررده اسررتا نورگررارد و
O

 Redاسررتفاده کررردهانرردا رن ر

میررزی

رمرز  -نرارنجی اصرد ان سرودان  IIIایجراد مریکنرد

 Red Oشده استا

پارکر و لرورنش  2111یاطرنشران کردنرد کر ریلمهرای گر تر شرده ،رشرد یرراد ه برر روی برعسرتگیهرای
سیب را بد ان ا تادن ن هرا ان روی سریب نشران داده اسرتد بنرابرای هسرت نایری ه مریقوانرد بیرانگر ایر موضرو
باشررد کر ایر نرروا ی ان سرریب بررال سوسررد یاصرریت هدوسررتی دارنرردا هررمچنرری در صررورد بررسرری د یر قررر بررا
بزرگن ایی بی قر م ک است کر ه ابتردا در نروا ی دره ماننرد سریب چگرال

یا تر و سر ش برا اسرتفاده ان نروا ی

برعستگیهای ه گریز سیب بر سر ت دهران سوسرد غلرت یرورده و هردایت شرودا سرایتار  2ضرلعی هگزاگونرال
نوا ی دره مانند سیب ک با استفاده ان  SEMقشرخیص داده شردهانرد ،مریقوانرد ق ییردی برر هدوسرتی ایر نروا ی برا
قوع ب قوپوگرا ی ن باشد قوضییاد بی قر و قصاویر در بخ

 0-1ا

 -2-1-3جانور یا گیاه؟ کدامیک رطوبتگیر بهتری است؟ ( Norgaardو همکاران)2112 ،

ای ر میالع ر مبتنرری بررر مقایس ر ی جررمسررنجی ب ری یررد گون ر ی سوسررد
7
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Stipagrostris sabulicola

 Stipagrostrisدر بخر

و برا هرد قعیری رطوبرتگیرر کار مردقر انجرام شرده

گیاهرران در ادامر بیررر یواهررد شررد ،امررا بررا قوعر بر ایر کر

میالع ی ای مقال ی مرروری برر هرر دو گونر ی سوسرد و گیراه بروده اسرت ،یا تر هرای کلیردی ن در نیرر بر طرور
یالص میرر میشودا
یافتههههای کلیههدی :سوسردهرا رطوبرت مر را در براالی ق ر هررای شرنی عرسه مریکننررد ،در رالیکر علررف
رطوبت م را در پایی در اعردهی ق ر هرا عرسه مری کنردد هرچنرد کر دسترسری بر مر در اعردهی ق ر نسربت بر
باالی ن کمقرر اسرتا دینامیرد عریران ه عرسهشرده بر وسریل ی سوسرد بر صرورد ابرت و در مرورد علرف بر
صورد دورهای و بشاری استا ه عرسهشرده بر وسریل ی سوسرد بسریار کرم قرر ان علرف برود ،امرا مبلفران بر طررن
عجیبی متوع شدند ک یرد سریم لرزی ه ران مقردار بری را عرسه کررد کر علرف عرسه کررده برودا نهرا ااهرار
داشتند ک ع
"ای موضرو نشران مریدهرد کر سرایتار سر بعردی علرف ،رارز ان هرر وی گری سرییی دیگرر ،عامرد مهرم در
ابلیت عسه ه ب وسیل ی ن استا"
سوسدها در ابتدا مقدار ه بی قرری عرسه کردنرد ،امرا پرش ان گسشرت  111د یقر  ،علرف بر طرور ناگهرانی نرر
عریان ه عسهشردهی یرود را ا رزای

دادا نویسرندگان دریا تنرد کر نرر قصراد ی و غیر ابردپری بینری عرسه ه

ب وسریل ی علرف در مقایسر برا نرر ابرت عرسه ه بر وسریل ی سوسرد ،سرباالقی را در مرورد سرانوکارهرای ایر
قلییراد ناگهانی در عسه ه علف میرر میکندا
تحلیه  :نویسرندگان نتیجر گر تنررد کر علرف بر طررور ابررد قروعهی ،رطوبررتگیررر بهتررری اسرت کر البتر ایر
وی گی پش ان گسشرت  111د یقر ان شررو ر ینرد ،کر پرش ان ن علرف عرسه ه یرود را طری  21د یقر بر پرن
برابر میرسراند ،ن ایران مریشرودا ایر موضرو مری قوانرد ان ایر نظرر مرورد بیرر باشرد کر قیرت شررای طبیعری،
سوسررد قوانررایی نوشرریدن مقرردار انرردکی ه و بررا عریرران ابررت و میرردودی را دارد قررا ای ر ک ر ب ر

ررداکلر ار یررت

نگهداری ه یود برسرد ضرای نیرر برال سوسرد در میرد بری برال و سریب پشرتی بردن سوسرد ،ایر امکران را
راهم مری کنرد کر ه را بررای نگهرداری ن بنوشرد و بردن سوسرد مقرداری برزر شرودد قرا عرایی کر ایر

ضرا

ب طور کامد پرشود ا سوسردهرا هرمچنری مجبرور هسرتند کر در یرد برانهی نمرانی میردود برا کرارایی براالیی ه
کنند قا نمان ررار گرر ت یرود در معررد دیرد یوانراد شرکارچی را بر

ع

ردا د برسرانندا در رالیکر نیانهرای

بی علف با سوسد متفاود استا
ا ررزای

ناگهررانی و چشررمگیررر عریرران ه پررش ان  111د یق ر  ،نامتناسررد بررا سررایر بخ ر هررای میالع ر ب ر نظررر

مرریرسررد و ایر موضررو بر وسرریل ی نویسررندگان مقالر قوضرریب داده نشررده اسررت و صررر ا بیرران کررردهانررد کر علررف
ن ی قواند مشاب سوسد رکت داشت باشردا اکنرون ایر سربال میررر مری شرود کر ع یرا ایر قلییرر ناشری ان ییرای
نمای

استیا ب دلید نک علرف در ایر نمران اشربا مریشرود نویسرندگان ایر مقالر میالعر ی یرود را برر روی
8
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رضرری ی وعررود ییررای نمررای

رد مرریشررودا ایرر امررر کرر یعرراد 111

میلیمترری علرف مرورد اسرتفاده در نمرای  ،ان ریشر ی یرود عردا شرده بودنرد م کر اسرت روی یصوصریاد علرف
ق یر گساشت باشد و ب گون ای موعد ا زای

ناگهانی عریان ه عسبی شده باشدا

بررا قوع ر ب ر ای ر ک ر هرریچ قصررویری بررا اسررتفاده ان  SEMان سررایتار علررف قهی ر نشررده اسررت ،انجررام مقایس ر ی
ریزسایتاری در مقیا

میکرو امکرانپرسیر نیسرتا ایر اطالعراد مریقوانسرت در در بهترر سرایت ان سرییی علرف

و مقایس ی نتای با سایر میالعراد ک ردکننرده باشردا البتر میققران ن ونر هرا را برا در نظرر گرر ت مسرا ت سریب
و انی نها مقایس کردند ک نسبتا مقایس ی صیییی ب دست میدهدا
با قوع ب ای ک سیم لزی ه گرالوانیزه مقردار ه مشراب علرف ان رطوبرت هروا عرسه کررده اسرت ،مریقروان
گفت ک ای ا ر ب دلید دمای سیم بوده اسرت کر در صرورد سررد برودن بر ردر کرا ی ،موعرد عرسه رطوبرت هروا
شده باشدا عنش سیم نیز باید ب عنوان یرد عامرد در نظرر گر تر شرودا قصرویری ان سریم مرورد اسرتفاده بر وسریل ی
نویسندگان مقال ارائ نشده اسرت و بنرابرای ن ری قروان در مرورد ایر موضرو نظرر داد کر ا ت راال ردرد عرسه ه
ب دلید نبرری سریب سریم و درنتیجر وعرود کرانونهرای متعردد برعسرتگیهرای سرییی بر عنروان میرد چگرال
رطوبرت برروده باشرردا عالررد یواهررد برود کر بترروانیم قصرراویر  SEMسرریب سرریم را ببینریم قررا بیرررهررا و قیلیرردهررای
بی قری در مورد نتای ای میالع ارائ دهیما
 -3-1-3به دام انداختن آب بهوسیلهی یک سوسک بیابانی (پارکر و لورنس)2111 ،

اگرچر در ایر مقالر  ،در نمرران انجرام نمررای هررا ،سوسررد مررورد اسرتفاده را بر عنرروان  Stenocaraطبقر بنرردی
کرررده بودنررد ،امررا بعرردها ن را ب ر عنرروان سوسررد

Cribripes

 Physosternaاصررالر کردنرردا نهررا قوانررایی عررسه

ه ای سوسد را در شرای م بررسی کردندا
یافتههههههای کلیههدی :سررایتار سررییی سوسررد دارای پسررتی و بلنرردی اسررت ک ر ب ر صررورد نرروا ی متنرراوه
هدوست نوا ی صیقل ی و بدون مروم کر بر شرکد برعسرتگی ق ر ماننرد دیرده مریشروند و هگریرز نروا ی دارای
با ت مومی کر بر شرکد دره و دامنر ی ق ر هرا دیرده مری شروند هسرتندا نروا ی دارای با رت مرومی در سریب برال،
یاصرریت ابررر هگریررزی دارنررد و در مقیررا

میکرررون ،ب ر شررکد رای ر ای ش ر ضررلعی هگزاگونررال ان نی کرررههررای

صا شده دیده میشوندا
با گرر ت

ریلم ان ایر

ر ینرد ،مشراهده شرد کر یررهی ه در ابتردا برر روی برعسرتگیهرای هدوسرت شرکد

میگیرد و رشد میکندد قا عایی کر سریب نا یر ی مرومی را مریپوشراند و ان روی ایر نروا ی برر روی برال شریددار
سوسد شید ناشری ان طررن ررار گرر ت سوسرد بررای عرسه ه بر سر ت پرایی سررانیر مریشرودا یررهی ه
ب وسیل ی موان ناشی ان برعستگی های موعود در ای مسریر بر پرایی هردایت مریشرودا یررهای کر بر پرایی سرر
می یورد ،باید ب

دا لی ان شعا انردانه رسریده باشرد کر بتوانرد برر نیرروی ناشری ان براد در صریرای نامیبیرا بر طرور
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 1در ن میی غلب کندا

میققان ای مقال با شبی سانی سایتار سوسد برا اسرتفاده ان دانر هرای کرروی شیشر ای نی ر غشرت بر مروم برر
روی اسررالید میکروسررکو ب ر بررسرری برری قررر ن پردایتنرردا نهررا ان قرکیررد چهررار سررایتار متفرراود در اسررالیدها
استفاده کردند قا باندهی عسه رطوبرت نهرا را نمرای

کننردا نهرا دریا تنرد کر رایر ی مربعری دانر هرای کرروی،

برری قررری برراندهی عررسه ه و اسررالید شیش ر ای صررا  ،برری قررری قلییررر و قنررو را در عررسه ه ان یررود نشرران
میدهندا ن ها با قوعر بر ایر قجربر نتیجر گر تنرد کر قرکیرد نقران هدوسرت و هگریرز برر روی یرد سریب،
بی قری باندهی را در عسه رطوبت هوا داردا
تحلیه  :ایر میققرران بر عنرروان اولرری ا رررادی بودنررد کر برررای کشررف ایررده و سرررن هررایی برررای عررسه ه ان
رطوبت هوا در کاربردهای انسرانی ،بر بررسری د یر سوسرد نامیبیرایی پردایتنردا اگرچر کر گونر ی سوسرد مرورد
استفاده در ای مقال ب اشرتباه نرام گرساری شرده بودنرد و بعردا اصرالر شردند ،امرا ایر میققران یرد قصرویر کامرد ان
ای سوسد را بت و ارائ کرده بودنرد کر موعرد شرد میققران بعردی بتواننرد ن ونر ی سوسرد مرورد اسرتفاده را بر
مریکننرد نیرز یرد

درستی شناسایی کنندا بهترر اسرت در مقراالد بعردی کر برر روی هرر گونر ان عانرداران نمرای
قصویر کامد ان گون ی مورد استفاده ارائ شود قا ان درستی شناسایی گون اط ینان اصد شودا

میررزان عررسه ه بررا رررار دادن ن ون ر هررا در معرررد ا شرران ی ریررز یررراد ه ک ر البت ر ای ر ا شرران ان نظررر
 1-01 μباشرد قنظریم نشرده برود نمرای

اندانه ی یرراد کر بایرد در ردود انردانهی یرراد مر
مر ل ی بعدی نمرای

شرده اسرتا

مریقوانسرت ایر باشرد کر ن ونر هرا در یرد میفظر ی مر بررسری شروند قرا دیرد بهترری

نسرربت بر ع لکرررد ن ونر هررا در شرررای مشرراب شرررای طبیعرری بر دسررت یرردا میققرران نتیجر گر تنررد کر سررایتار
رایرر ی مربعرری روی اسررالید میکروسررکو بهتررری نتیجرر را داشررت اسررت ،امررا میررانگی مقرردار ه عررسهشررده
ب وسیل ی اسالید شیش ای صا نیز در ق رام نمرانی کر ه در ویرال ع ر وری مریشرده ،مشراب ه ری مقردار بروده
استا در طرا ی ید عراطه رطوبرت هروا یرا انجرام نمرای هرای مشراب بهترر اسرت عهرت اط ینران ان عردم اقرال
بخشرری ان ه عررسهشررده ،ان یررد نرراودان برررای ع ر وری کامررد ه اسررتفاده شررود ه ررانطررور ک ر کرراربرد ن در
ال پشتها ب وسیل ی

Auffenberg

 1023قوضیب داده شده است ا

 -3-1-4جهههذب رطوبهههت مهههه بههههوسهههیلهی سوسهههک نامیبیهههایی Cribripes

Physosterna

( Guadarrama-Cetinaو همکاران)

ابلیررت عررسه رطوبررت مرر برر وسرریل ی بررال سرریاهرنرر
 Cribripesدرون ید میفظ ی چگال
قف سنجی ب منظور سنج

قاب

و دارای برعسررتگی سوسررد

Physosterna

بر منظرور قسرری هسرت نایری یرراد ه روی سریب برال هرمنمران برا

مادون رمز ن مورد نمای

رار گر ت استا

یافتهههای کلیهدی :مشراهده شرد کر ر ینرد قرراکم ه رواره ان نروا ی دره ماننرد هدوسرت سریب برال شررو
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یا تر اسرتد بنرابرای عنروان شرد کر ایر پدیرده بر علرد

نیر بوده استع
" -1ا راد گرمایی"ع نوا ی دره مانند یندقر بودهاندا
 -2نبری و قرشوندگی سیب در هست نایی بی

رور تگیها و برعستگیها شده استا

در ای ر قیقی ر  ،وی گرریهررای سررییی بررال سوسررد شررامد ریزسررایتار ش ر ضررلعی هگزاگونررال و قرراب
پرقرروی مررادون رمررز برر وسرریل ی ن
چگال

در میرردودهی طررول مررور  1-10میکرررون برر عنرروان عامررد

رطوبرت شرنایت شردندا قفراود قرشروندگی برعسرتگیهرا و رور تگریهرای سریب برال برر اسرا

ناویرر ی ق ررا

بررسرری شرردا ناویرر ی ق ررا

نیرراد

برعسررتگیهررا

اطالعراد

در مقایسرر بررا رور تگرریهررای سرریب

بزر قو بود ک ب قرقید نشاندهندهی ر تار هگریزی و هدوستی نها استا
تحلی  :با قوعر بر ایر کر هرر دو نا یر ی برعسرتگی و رور تگریهرای سریب برال بر وسریل ی مروم پوشریده
شده بودنرد ،نویسرندگان مقالر نتوانسرتند علرت هدوسرتی بری قرر در رور تگریهرا نسربت برعسرتگیهرا را قوضریب
دهندا ن ها قرشروندگی سریب را بر ریزسرایتار ن نسربت دادنردا مروم موعرود در سریب برال کر مرادهای هگریرز در
نظر گر ت شرده اسرت ،م کر اسرت در وا ر مرادهای هدوسرت بروده باشردد ه رانطرور کر در مروم سریب گیاهران
شنایت شدا پوش
ای مناط  ،در کراه

مرومی کر روی سریب عرانوران منراط

ه و هروایی یشرد وعرود دارد ،مشراب پوشر

گیاهران

یشرد شردن و ان دسرت دادن ه مرب ر اسرتد بنرابرای اگرر در قیقیقراد مشرخص شرود کر

مرروم سرریب سوسررد یاصرریت هدوسررتی دارد مشرراب نچر کر در مررورد گیاهرران شررنایت شررده اسررت  ،مرریقرروان
ای گون قیلید کرد ک موعرد قیریرد هسرت نایری یرراد ه و درنتیجر پیوسرت نهرا بر یرددیگرر و پوشراندن
سیب عانوران و گیاهان میگرددا ای امر هرمچنری بر عنروان سردی در برابرر قبخیرر ان سریب بردن عرانوران و قعریر
گیاهان ع د کرده و موعد کاه

ان دست دادن ه میشودا

 -2-3قورباغهها

در بررسی مترون گسشرت  ،قر یرد گونر ورباغر ی سربز دریتری در اسرترالیا بر نرام

caerulea

 Litoriaبررای

بررسی در ای مقال مناسد بوده و انتخاه شدا
-1-2-3یادداشتی از تاریخ طبیعی

چگال

رطوبت در سریب پوسرت بر عنروان راهری بررای بر دسرت وردن ه در ورباغر هرای منراط گرمسریری

اسررترالیا  Tracyو ه کرراران 2111 ،ع ورباغ ر هررای سرربز دریترری
استرالیا ان نظر چگرال

Litoria caerulea

منرراط گرمسرریری ش ر ال

رطوبرت در سریب پوسرت یرود در فررههرای دریتری گررم طبیعری و مصرنوعی مرورد بررسری

رار گر تندا
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یافتههای کلیدی :عررم بردن ورباغر برا ر رت ان میری سررد یرارر فررههرای دریتری بر درون فررههرای
مرییا رت بر دلیرد عرسه ه و چگرال

دریتی طبیعی گرم و مرطوه دائ ا ا رزای

رطوبرت در سریب پشرتی بردن

ورباغ مشاهده میشدا همچنی برا ورود ورباغر بر درون فرره هرای دریتری مصرنوعی نیرز عررم بردن ورباغر بر
ه ی صورد ا زای

مییا ت و چگال

در مواردی ک ان نظرر شررای

رطوبت در سیب پشتی بدن ورباغ ابد مشاهده بودا

ه و هروایی امکران پرسیر برود رطوبرت براال ،قبرادل رارقری قابشری ،هروای سررد ،

شبنم برد ان ورود ورباغر بر دایرد فرره ی دریتری برر روی سریب بردن ورباغر قشرکید مریشرد دمرای سریب
ورباغ ان نقی ی شبنم پایی قر بود ا
تحلی  :ای میالع صر ا ب قشکید شبنم و نر عرسه رطوبرت مر  ،پردایتر اسرتا ایر موضرو بر درسرتی و بر
ای دلیرد در ایر مقالر میالعر شرده اسرت کر گونر هرای ورباغر ی اسرترالیایی بایرد برا مقردار بسریار ک ری ه در
شرای سخت صول یشرد سرال ننرده ب اننرد کر بر نظرر مریرسرد ورباغر هرا ایر معضرد را برا عرسه شربنم در
سیب بدن یود د میکنندا
دمای بدن ورباغ بر عنروان عامرد کلیردی در عرسه شربنم بر نظرر مریرسردا نویسرندگان ایر مقالر  ،بر قعرداد
دیگری ان مقاالقی ک ب میالع ی گون های عاطه ه باران یا شبنم پردایت بودند نیز اشاره کرده استا
 مارمولدهاع  Bentleyو
 مارهاع

Sherbrooke

 ال پشتهاع


Blumer

، 2110

Auffenberg

 Gans ، 1022و ه کاران 1012

Glaudas

2110

1023

شرررررررررادع  Hamiltonو

Seely

 Hamilton ، 1012و ه کرررررررراران  Henschel ، 2113و

Seely

2111
نمای ها و میالعاد بی قرر برر روی ایر گونر ی ورباغر در ایر مقالر میررر ن ریشرودد نیررا ارقبران چنردانی
ب مبیر عرسه مر نداشرت و در مقالر ی مرعر نیرز اطالعراد بری قرری ان ریزسرایتار پوسرت ورباغر ارائر نشرده
استا
 -3-3مارمولکها
سرر گونرر مارمولررد برر نررامهررای ،Phrynocephalus arabicus ،Moloch horridus

Phrynosoma

 cornutumب عنوان عاطه م و هرمچنری عراطه سرایر اشرکال رطوبرت در هروا شرنایت شردندا ایر مارمولردهرا
ان مناط علرا یایی متفاوقی در نمری منشر مریگیرنرد و بنرابرای بر نظرر مریرسرد کر بر صرورد عداگانر ان نظرر
قوانایی عسه رطوبت قکامد یا ت اندا
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 -1-3-3جهههذب رطوبهههت ههههوا و انتقههها آب از طریهههو ری سهههاختارهای ویهههژه روی پوسهههت مارمولهههکهههها
( Comannsو همکاران)2111 ،
ایرر میالعرر برر سرر گونرر ی مارمولررد برر نررامهررای ،Phrynocephalus arabicus ،Moloch horridus
cornutum

 Phrynosomaکر عرراطه ه ان رطوبررت هرروا ،مر  ،شرربنم ،برراران و یررا

در منرراط یشررد عهرران

هستند ،پردایت اسرتا آنهها بر ایر دلیرد ایر سر گونر مارمولرد را بررای میالعر انتخراه کردنرد کر ا سرا
کردند قوانایی عرسه ه ایر سر گونر بر طرور عردا ان هرم قکامردیا تر اسرت و بنرابرای بررای ه گرایری بری قرر
اطالعاد ب مقایس ی ریزسایتار سیب ای س گون پردایتندا
یافتههههههای کلیههدی :پوسررت مارمولررد نقرر

واضرریی در عررسه ه برر دایررد نداشررت ،بلکرر برر عنرروان

انتقالدهندهی ه ب س ت دهران مارمولرد ع رد مریکرردا الیر ی یرارعی بترا کراقینر ی پوسرت مارمولرد ،رایر
الن ننبوری کنردوی عسرد ایجراد مریکنرد کر در

arabicus

 Phrynocephalusکرمقرر ان سرایر گونر هرا اسرت).

ای سیب یارعی طاقا یاصیت ابرر ه دوسرتی دارد کر موعرد قرشروندگی نیراد در سریب مریشرودا میققران دریا تنرد
ک ای وی گی بی قر ان عنش ان ریزسایتار سیب ناشی میشودا
با وعود ای ک س گونر اشرکال یرارعی کرامال متفراوقی داشرتند ،امرا ه ر ی نهرا پوسرت ای برا قرشروندگی براال
داشتند کر موعرد پخر

شردن سرری ه در سریب مریشردا مارمولرد

cornutum

 Phrynosomaدر مقایسر برا

دو گون ی دیگر ،سرعت بی قری در انتقال دامی ه ب س ت دهان یود نشان میدادا
چگال

ه در هنگام صبب نود می قواند بر علرت پرایی برا ی مانردن دمرای بردن ایر مارمولردهرای یرون سررد

پش ان س ری کردن ید شد بسریار سررد باشردا میققران ا رر سرایتار سرییی النر ننبروری پوسرت ی مارمولرد را در
چگررال

ه بررا سرایت سرریور اپوکسرری مشرراب نمررای

کردنررد و دریا تنررد کر چگررال

در ایر سرریور نسرربت بر

سیور اپوکسی بدون سایتار الن ننبوری ب میزان  %111بی قر استا نها بیان کردند ک ع
" ای امر میقواند ق ب دلیرد ا رزای

نبرری سریب باشردد نیررا سریب نبرر ،کرانونهرای چگرال

بری قرری را

راهم میکندا ب هر ال اگر چگالشی کر اقفرا ا تراده موعرد ایجراد یرد الیر ی بری در سرایتار النر ننبروری شرود،
سیب یاصیت قرشروندگی براالی یرود را کر ربال قوضریب داده شرد نشران داده و درنتیجر مریقوانرد موعرد عرسه
رطوبت بهتر ان سایر مناب ه ان ع ل باران ،م و شبنم گرددا "
تحلی ه  :اگررر میققرران ایر مقال ر نمایشرری برررای بررسرری مرروم در سرریب برردن مارمولررد نیررز انجررام مرریدادنررد
مریقوانسرت ان دیردگاه مقالر ی مرروری مررا بسریار عالرد باشردا سریب یرارعی مارمولررد ان بترا کرراقی  ،کر ان نظررر
نسبت استیکام بر ونن براال شرنایت شرده اسرت ،بر ه رراه کیتری

کر برال سوسرد را قشرکید مریدهرد و مشراب

کررراقی اسررت قشررکید شررده اسررتا عالررد اسررت برردانیم ک ر قررار عنکبررود نیررز ان نظررر اسررتیکام معرررو برروده و ان
کراقی سایت میشودا
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 -4-3عنکبوتها

قرار ابریشر ی مرطرروه عنکبررود

walckenaerius

 Uloborusبر عنرروان عراطه رطرروبتی کر یاصرریت عهررتدار

نیز دارد ،شنایت شده استا
 -1-4-3جذب جهتیافتهی رطوبت بهوسیلهی ابریشم مرطوب عنکبوت ( Zhengو همکاران)2111 ،

ایرر میققرران برر بررسرری قشررکید و ع رر وری یررراد ه روی قررار عنکبررود

Uloborus walckenaerius

پردایت ر انرردا س ر ش بررا اسررتفاده ان یررد مررادهی سررنتتید متخلخررد بررا گررره دهرری مصررنوعی متنرراوه ب ر واصررد
 ،قار عنکبود را شبی سانی ن ودندا
یافتههههههای کلیههدی :قارهررای ابریش ر ی عنکبررود ان پررروق ی هررای هدوسررت و سررا
شده اند کر موعرد ا رزای

ب ر رطوبررت قشررکید

قرشروندگی ابریشرم عنکبرود شرده و مناسرد بررای عرسه یرراد ه در رال چگرال

استا ب دنبال مرطوه و قرر شردن قرار ابریشر ی ،سرایتار ن قلییرر کررده و موعرد ع ر وری ه بر شرکد عهرتدار
میشودا
ابریشررم مرطرروه شرردهی عنکبررود دارای نبررریهررای گررره ماننررد متنرراوه بر ه ررراه میرردهررای اقصررال در میرران
نها است ک ب صورد سرایتارهایی در مرواناد هرم ررار دارنردا ایر سرایتار عرالوهبرر ایجراد یرد نیرروی پیشرران
با قوع ب گرادیران انرریی سرییی و رانون شرار الپرال
نا ی ی گرهها و اقصاالد چگال
ه ب س ت میدهای ع

موعرد عریران عهرتدار ه مریشرودا ه روی هرر دو

مرییابرد ،امرا قوپروگرا ی اقصراالد بر گونر ای اسرت کر بر عنروان انتقرالدهنردهی

وری ه در گرههرا نقر

ایفرا مریکنردا اقصراالد در مقایسر برا گررههرا ،ناویر ی ق را

بی قری ب یراد ه دارندا گرههرا نسربت بر اقصراالد ،هدوسرتقرر بروده و انرریی سرییی براالقری دارنردا ایر
امررر میرراب بررا معادل ر ی یانر
درنتیج هگریزی سیب ا زای

معادل ر ی  1اسررت ک ر در انررریی سررییی کررمقررر ،ناویر ی ق ررا

ا ررزای یا ت ر و

مییابدا

بررا قوع ر ب ر قفرراود بررارن در نبررری نرروا ی گرهرری و اقصررالی ،یررراد ه ب ر دلیررد ایررتال انررریی سررییی ان
اقصاالد هدوست با انریی سیب کمقر ب س ت گرههرای هدوسرتقرر برا انرریی سرییی بری قرر رانرده مریشروندا
گره های مخروطی شکد ب شکد دو مخررون متصرد بر هرم ایتال ری در شرار الپرال
عهتدار یرراد ه مری ا زایردا پخر

ایجراد کررده و برر عریران

شردن یرراد ه برر روی قوپروگرا ی سرییی مروانی اقصراالد را رتقرر ان

گرهها اقفرا مری ا تردد نیررا اقصراالد برا قوعر بر یر ق را

سر رانی پیوسرت در مقایسر برا الرت گسسرت در

گرههای نبر ،هیسترنیش کمقری دارندا
تحلی  :نویسندگان مقال برا ارعرا بر سرایر مقراالقی کر وی گریهرای سرایتاری غیرمع رول عانرداران را بررسری
کردهاند ،قوضیب دادهاند ک ع
"سیور نیسرتی بسریاری در سلسرل ی گیاهران و عرانوران ،وی گریهرای سرایتاری غیرمع رولی در مقیرا
14
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نها با ه و درنتیج قرشوندگی سیب را کنترل میکنندا"

و نانومتر دارند ک بره کن

در میالع ی مروری علری ،مقایسر ی سریور گونر هرای معر ریشرده انجرام گر تر و اطالعراد اصرد در بخر
چهار برای گون های گیاهی و عانوری قج ی شدهاندا
 -5-3گیاهان

سرررر گونرررر ی گیرررراهی شررررامد

sabulicola ،Opuntia

microdasys

 hereroensisبر عنرروان عرراطههررای مر و گونر ی دیگررر بر نررام
Sequoia sempervirens Redwood
Stipagrostis sabulicola

در بخ

mirabilis

Trianthema

 Stipagrostisو

 Welwitschiaو هررمچنرری دریترران

ب عنوان عراطههرای ا ت رالی مر شرنایت شردهانردا علرف ق ر هرای شرنی

در ید قیقی عهرت مقایسر برا سوسرد در بخر

سوسردهرا مرورد بیرر ررار گر رت و

علی قوضیب داده ن یشودا

 -1-5-3سامانهی چندساختار و چندمنظورهی جذب رطوبت مه در کاکتوس ( Juو همکاران: )2112 ،

یرد عردد یرار ان کراکتو

کرویر چیهرواوا گونر ی

Opuntia microdasys

ان نظرر ابلیرت عرسه رطوبرت مر

مورد بررسی رار گر ت و ان اطالعاد اصد ان ن برای طرا ی سامان ی مصنوعی عسه م استفاده میشودا
یافتههههههای کلیههدی :س ر بخ ر
یرراردار ،شرریارهای بخ ر
ع

سررییی بررا یرروا( سررایتاری متفرراود در یررار کرراکتو

میررانی و نوائررد مررویی در اعرردها هررر یررد ان ای ر بخ ر هررا نق ر

وعررود داردع نررو
منیصرررب ررردی در

وری م داردا یرراد ه ه رواره ،رارز ان عهرت یارهرا ،ان نرو بر سر ت اعردهی یرار رکرت مریکردنرد و

ایر امررر قیقترری را روش ر کرررد ک ر عهررت ع ر وری یررراد ه روی یارهررا قیررت ق ر یر عهررت نیررروی گررران
نیستا قیلید میققان دربارهی علد رکت عهتیا ت ی یراد ه شامد موارد نیر بودع
 ایتال انریی ناد سییی ک ان شیارهای ریز سیب یرار ناشری مریشرود برا قوعر بر ایر کر در رخ
نسبت ب اعدهی ن شیارهای بی قری وعود دارد ،رخ
 ایررتال

شررار الپررال

یرار

یار نبرقر استا

بر علررت شررکد مخروطرری یررار کر بررا نبررری سرریب ن نیررز ایر ایررتال قشرردید

میشود
 سایتار نامتقارن سیب یارهرای ریرز موعرود در رخ
ید عهت شده و ب

یرار کر موعرد غلتیردن و پخر

شردن یرراد ه در

رکت عهتیا ت ی یراد ک د میکندا

سرعت عاب عایی ه در طول یار در مقایسر برا عرسه ه بر وسریل ی نوائرد مرویی اعرده کرمقرر اسرت کر ایر
نر عسه باال موعد ابلیت عسه سری قر و بی قر رطوبت م میگرددا
رخ

یار نیز دارای گرادیران قرشروندگی اسرت کر ان گرادیران نبرری سریب شریارهای سرییی ناشری مریشرودا
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شیارهای سییی همراستاع
 پخ

شدن یرهی ه را کاه

 گرادیان شار الپال

را انای

میدهدا
میدهدا

 هیسترنیش ناه سانگرد ناوی ی ق اسری بر صرورد مروانی یرا ع رود برر عهرت شریارها ایجراد مریکنرد کر
ا ت ال رکت یراد ه را در عهت موانی با شیارهای یار و ب س ت اعدهی یار ا زای

میدهدا

یوش های اوی قعداد نیادی یار مورد بررسری ررار نگر تنردد امرا بر نظرر مریرسرد کر مج وعر ی یوشر هرای
متعدد یار در سیب کاکتو  ،قوانایی ع

وری م را ا زای

تحلی  :موضو دیگرری کر مرورد بررسری د یر

میدهدا
ررار نگر رت ،وعرود نروا ی مرومی در سریب یارهرا برودا ایر

موضو میقوانست ان نظر مقایس با سایر گیاهان و عانوران عالدقوع باشدا
 -2-5-3سههاختار سههبحی بههر ههها ،علههم بههومی صههحرای نامیبیهها ( )Stipagrostis sabulicolaرا
قادر میسازد که خود را با آب حاص از مه آبیاری کند ( Roth-Nebelsickو همکاران)2112 ،

سررا ی گیرراه

sabulicola

 Stipagrostisدارای بررر هررایی اسررت ک ر ب ر صررورد شرررده و رویهررم در اطرررا

ن

رار دارنردا سرایتار ایر برر هرا ان نظرر ابلیرت عرسه رطوبرت مر مرورد میالعر ررار گر تنردا ایر میالعر شرامد
مشاهداد میدانی گیاه ب ه راه قجزی و قیلید نمایشگاهی بودا
یافتههای کلیدی :سیب بر سرایتار بسریار نرامنظم بر ه رراه یرد الیر مرومی دارد ،ولری مشرخص شرد کر
یاصیت هدوستی با ناوی ی ق ا

ا رزای یابنرده دارد کر بر قردری هگریرز مریشرودا قشرکید یرراد ه اصرد

ان م میقواند برر روی برر هرای بلنرد دیرده شرود و مشراهده شرد کر ایر

یرراد برا سرایر یراقری کر بر برر

چسبیدهاند قرکید میشوندا در نهایت یراد ان بر ها بر سر ت ریشر هرا پرایی مری ینرد قرا برا ع ر کرردن یرراد
کوچدقرر موعرود در ایر مسریر ،بر یرد یرر بیرانری برسرندا عریران یرراد ه مروانی برا شریارهای روی برر
استا
مشراهده شرده اسرت کر یرراد ه ع ر وری شرده ترری نمرانی کر برر ان مو عیرت ع رودی یرود کر شررده
است نیز در سیب بر ب س ت اعردهی ن پرایی مری ینردا ایر مرورد اگرر برر در ناویر ی ک ترر ان  11درعر برا
سیب ا

باشد اقفا ن یا تردا پیشرنهاد شرده کر نراه واریهرای سرییی کر روی برر مشراهده مریشروند نظیرر

موهررای نبررر ،سررایتار مررومی و رسرروباد ق ر نش ری شرردهی ا ت ررالی ماننررد ن ررد و ش ر

مرریقواننررد روی وضررعیت

چسبیدن یراد ق یر بگساردا ناه واریها می قواننرد نظیرر نقران ق اسری کر یرراد کوچرد بر ن متصرد مریشروند
ر تار کنندا ای اقصال یراد ه میقواند ب قشکید یراد بزر قر ک د کندا
نر ع

وری ه برای بر با الیرا نرایلونی در ابعراد مشراب مقایسر شرد و ابرت شرد کر برر ع ر کننردهی
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ب وضور بهتری استا قصور میشود ک ایر بر یراطر نبرری بری قرر سریب گیراه در مقایسر برا نرایلون اسرتا ایر
اعتقاد وعود دارد ک وی گی های سایتاری گیاه دلیلی بررای ایر مرورد اسرت کر چررا یرراد ه در هنگرام قعامرد برا
بر ر تار یاصی دارندا ب عرالوه یرراد ه ناشری ان مر قررعیب مری دهنرد کر ابتردا بر شریارهای علرف بطسربند و
پی

ان نک ب عرم بیرانی رسیده و ب س ت پایی سا ی گیاه بللتند ،باهم قلفی شوندا
نویسنده روی ای

قیقت ک مومهرای سریب ایر گیراه ،گرروههرای هدوسرتی برا ناویر ی ق را

طاقری ک ترر ان

 01درع ر را ایجرراد مرریکننررد ،ب ر  Wagnerو ه کرراران  2113ارعررا داده اسررتا عاطب ر  ،شررار الپررال
سیب ه گی در دینامید یراد ه برداشتشده نق

و نبررری

دارندا

 -3-5-3مههه در جن ه قرمه کالی رنیهها :ورودیهههای اکوسیسههتم و مصههره آن بهههوسههیلهی گیاهههان (Dawson
)1998

ای میالع طی س سال و با نگاه بر ا رر ه ناشری ان مر برر اکوسیسرتم عنگردهرای رمرز کالیفرنیرا
sempervirens

Sequioa

انجام شده استا

یافتههای کلیهدی :کشرف شرده اسرت کر دریتران

sempervirens

 Sequioaمریقواننرد مر را عرسه کننرد،

کر سر ش یررراد ان دریترران پررایی مرریا تنررد و  %30میررانگی ه ورودی سرراالن ی عنگررد را قر می مرریکننررد کر
و تی هیچ دریتی نبود ق  %11میرانگی ه ورودی سراالن ی عنگرد ان مر قر می مریشردا ایر مقالر بر مقالر ای
ان

Ingwersen

 1011ارعررا داده شررده کرر روی ایرر موضررو میالعرر کرررده کرر اگررر دریترران ماننررد صررنوبر

Pseudotsuga menziesii Douglas

ان ررونهی بریررز ررس شرروند چگونرر

اکوسیستم در راستای یراد م و عریان ه ،کاه

جررم ه اصررد ان مرر در

مییابدا

ای قیقی  ،میاسب کرده کر در ا یر نا یر قرکیبراد ایزوقرو شرنایت شرده بررای ه اصرد ان مر در مقایسر
با سایر مناب ه ب طرور ملرال ه اصرد ان براران و منراب ه نیرنمینری چقردر متفراود اسرت قرا متوعر شرود کر
سهم هرکدام ان منراب بری در عنگرد رمرز چقردر اسرتا مر بر ایر وی گری شرنایت شرده کر در مقایسر برا سرایر
مشررتقاد بخررار اق سررفری یررود ،برری قررر گرررای

دارد ایزوقررو هررای سررنگی قررر نظیررر  2Hو

بعالوه نویسنده ادعا کرده ک مر در مقایسر برا ه اصرد ان براران در راسرتای ایر

O11

را داشررت باشرردا

قیقرت کر منراب ه اصرد ان

باران ق اید دارند متفاود باشند ،بری قرر بر صرورد ایزوقوپیرد غنری شرده و هرمچنری سریور ک ترری ان  Hو  Oرا
دارد ،نیرا ان واصد طوالنیقری عبور کرده است و ای ک ه ب طور پیوست ان ابرها چگالیده میشودا
ب نظر میرسد سایبان دریتان بلند نیرز مر را مریگیررد و در نتیجر ایر امکران را ایجراد مریکنرد کر ه اصرد
ان م ر ب ر هیرردرولویی اکوسیسررتم میلرری اضررا شررودا نویسررنده ادعررا کرررده ک ر و ترری عنگرردهررا ب ر طررور کامررد
دستنخورده نیستند ،چ ب یاطر مسرائد انسرانی ماننرد یر دریتران یرا مسرائد طبیعری کر باعرر ان دسرت ر رت
دریتان میشود ،مقدار یراد مر کراه

مرییابرد کر باعرر مری شرود میتروای رطوبرت عنگرد ه رراه برا میتروای
17
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مواد ملسی کاه یابدا
تحلی  :صرنوبرهای

Douglas

و دریتران رمرز هرر دو یصوصریاد سرییی مخروطری شرکلی دارنردا و تری کر

قوانایی برداشت م و شربنم بر وسریل ی گیاهران و عرانوران مرورد نمرون ررار مریگیررد ،بررسری قرکیرد ایزوقوپیرد
هع

شده میقواند ابزار ارنشر ندی باشردا قرکیرد ایزوقوپیرد مری قوانرد بررای نقران مختلرف دنیرا متفراود باشرد و

ان ایر رو برررای هررر منیقر ی علرا یررایی ،پیشرراپی
شررهری میل ری
iii

ii

نررالیز منرراب برری متفرراوقی نیرران اسررتا اسررتفاده ان یررد یر

) ،(LMWLه ررانطررور ک ر در ای ر میالع ر انجررام شررد و ب ر وسرریل ی ی ر

ه

ه شررهری عهررانی

) (GMWLمررورد قوعر رررار گر ررت ،برررای امکررانپررسیر کررردن یررد انرردانهگیررری ایزوقوپیررد مناسرردقررر ان قنررو

رطوبت هوای میلی ،میقواند ب عنوان نکتر ای مهرم بررای ینرده ی قیقیقراد در ایر نمینر مرورد قوعر ررار بگیرردا
 GMWLدر رابیر ای کر ارقبرران متوسر عهررانی برری  Hپایرردار و نسرربتهررای ایزوقوپیررد  Oرا مرریدهررد نشرران داده
میشود  Craig 1961ا

-4همبست ی اطالعات
با قوع ب دستگاههای برداشرت کننرده ی مر و شربنم ،مشرخص شرده کر میققران قرا کنرون بر طرور ع رده و در
ید نمان مشخص ،ق روی ید گونر بررای بر دسرت وردن ابلیرتهرای بر دام انردایت ه ن ق رکرز کرردهانرد
و هد

نها قبدید ای

ابلیرتهرا بر یرد دسرتگاه مهندسری بروده اسرتا قرا بر امررون ،هریچ قیقیر کراملی بررای

ر یندهای ه گرا یا ریزسایتارهایی ک در انروا ایر گونر هرا وعرود دارد ،انجرام نشرده قرا بر ایر روش برداشرت مر
و شرربنم مررورد میالعر رررار گیررردا قنهررا در میالع ر ای کر بر وسرریل ی  Nørgaardو ه کرراران  2112انجررام شررده،
مقایس ای بی ید یوان با ید گیاه انجرام شرد ،امرا ایر قیقیر
مقال ی مروری بر قصراویر در دسرتر

ا رد قصراویر  SEMو نرالیز سرایتاری اسرتا ایر

ان ریزسرایتار گونر هرای عراطه مر  ،قوعر داشرت اسرت و مشرخص شرد کر

ای سایتارها بسیار غیرمع ول ب نظر مری ینردا در قیقرت بر نظرر مریرسرد وی گریهرای مروانی ابرد قروعهی بری
گون ها وعود داردا
سایتارها چندی ع لکرد را ان ع ل د را در مقابرد عوامرد بیگانر شرکارچی انجرام مریدهنردد کر ایر ع لکررد
ب ر وضررور در مررورد مارمولررد یرراردار و هررمچنرری ا ت رراال برررای کرراکتو
سوسررد نی رز ب ر عنرروان یررد پوش ر

میررا

ع لکردهررای مختلررف را در یررالل نمررای

وعررود داردا پوسررت ی بیرون ری سررخت

ک ر ان او میا ظررت مرریکنررد ،ع ررد مرریکنرردا مهررم اسررت ک ر ای ر
ابلی رت برداشررت ه و م ر در هرکرردام ان ی ر گون ر هررا ،در طه ر داشررت

باشیما گروهری ان مقالر هرای مرروری ،سرایتار سرییی را بر عنروان یرد عامرد مهرم در ر ینرد ع ر وری ه طکرر
کردهاندد در ای میان وی گیهای متعددی وعود دارند ک در نیر دست بندی شدهاندا
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-1-4ساختارهای شیار مانند

قصرراویر  SEMان سررایتارهای ش ریار ماننررد ب ر وسرریل ی نویسررندگان مرررقب در مرروارد متعررددی گر ت ر شررده و ای ر
سرررایتار بررر طرررورکلی در کررراکتو
 unguicularisوlaeviceps

عنکبررود

walckenaerius

microdasys

Onymacris

 ،Opuntiaدو گونررر ان سوسررردهرررا

و مارمولررد

horridus

Onymacris

Molochیا ررت شررده اسررتا قارهرررای

 Uloborusب ر وسرریل ی نویسررنده ب ر داشررت اقصرراالد مررنظم نررانو یبریلی قوص ریف شررده

است ک ا ت اال بر روشری مشراب برا سرایتارهای شریار ماننرد ع رد مریکننردا ملرالهرایی ان ایر مروارد در شرکد 0
نشان داده شده استا
قصور میشود ایر سرایتارها در ق رامی مروارد بررای هردایت ه ع رد مریکننردا در مرورد مارمولرد ایر شریارها
مرروانی نیسررتند ،ولرری در بقی ر ی مرروارد مرریقرروان مشرراهده کرررد ک ر ق ررامی ش ریارها کررامال مرروانی و مررنظم هسررتندا
همچنی میقوان مشاهده کرد ک شیارهای مارمولد ان بقی ع ی قر استا
رای ر
ق ررا

مررنظم ش ریارها ه ررانطررور ک ر  Juو ه کرراران  2112بیررر کررردهانررد ،ب ر دلیررد هیسررترنیش ناوی ر ی

ناه سررانگرررد و هررمچنرری ایر

قیقررت ک ر چسرربیدن یررراد ه ب ر طررور کررامال مرروانی بررا ش ریارها اقفررا

ن رریا تررد و بلک ر ع ررود ب ر ش ریارها هسررتند

Roth-Nebelsick

و ه کرراران  ، 2112ب ر عری ران هرردایتشرردهی ه

موانی با شیارها ک د میکندا
ای شیارها ب نظر میرسد ک ه را هردایت مریکننرد و بردی قرقیرد ان دسرت ر رت

ه ان طریر قبخیرر را بر

رردا د رسررانده و بررا دور کررردن ه ان کررانونهررای عررسه رطوبررت نظی رر مکررانهررای چگررال
میشوند قا ضا برای عرسه ه بری قرری رراهم شرده و درنتیجر باعرر ا رزای
ب نظر میرسد ک ع لکرد شیارها قر گرر ت

هدوسررت باعررر

برداشرت ه مریشروندا ان ایر رو

ه ان هروا نیسرت بلکر بری قرر بر عنروان یرد کانرال راهن را بررای

هدایت یراد بی است ک بال شکد گر ت اندا
 -2-4ساختارهای مخروطی شک

یررار کرراکتو
شاری الپال

یررد شررکد مخروطرری را نشرران داده کرر طبرر یا ترر هررای  Juو ه کرراران  ، 2112گرادیرران
را ایجراد مریکنرد کر بر نوبر ی یرود ،یکری ان نیروهرای میرکر بررای هردایت عریران ه برداشرت

شده اسرتا برا نمرای

روی سرایتار قرار عنکبرود ،پوسرت ی مارمولرد و برال سوسردهرا

وStenocara gracilipes

Physostern cribripes

میقروان دیرد کر ه ر ی نهرا دارای سرایتار مخروطری شرکلی هسرتند کر بر شریوه

مشررابهی ع ررد مرریکننررد بریرری ان ای ر سررایتارها در شررکد  1نشرران داده شرردهانررد ا  Zhengو ه کرراران 2111
قوع را ب ای نکت علد کردند کر ایر شرکد مخروطری ،بر عنروان یرد نیرروی میرکر بررای ه ع ر وریشرده
ع د میکندا
عالد است ک ه بر روی یارهرای کراکتو

بردون قوعر بر عهرت رارگیرری یرار ان رخ
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رکررت مرریکنرردا ب ر طررور مشرراب  ،شررکد مخروطرری در قررار مرطرروه عنکبررود  Uloborus walckenaeriusدیررده
شده ک میقوان مشاهده کرد ک ه ان میدهای اقصالی ب س ت نوا ی گرهی عهتدهی میشودا
علررف

sabulicola

 Stipagrostisک ر در منرراط

ررو العرراده یشررد صرریرای نامیبیررا یا ررت مرریشررود نیررز ب ر

وضور سایتارهای مخروطی شکد را ان نو قا ریشر اش نشران مریدهردا ایر علرف بر طرور مشراب ه برداشرتشرده
را ان نو

قرا ریشر اش ،بررای ق رامی نوایرای برر گیراه کر بری قرر ان  11درعر نسربت بر ا ر هسرتند ،هردایت

مرریکنرردا دو گونرر ان دریترران کرر اییرررا طکررر شرردهانررد،
Pseudotsuga menziesii

صررنوبر

Douglas

Sequioa sempervirens

دریررت عنگررد رمررز و

هررردو سررایتار مخروطرری شررکد را در رای ر

بررر هررای سرروننی

شکلشان دارا هستندا
 -3-4جریان آب جهتیافته

ه ررانطررور کر در شررکد  2برررای علررف و پوسررت مارمولررد دیررده مرریشررود ،یررراد ه در یررد مسرریر ابررت در
راستای سایتارهای مخروطی شکد ،رکت میکنندا
یکی دیگر ان نکاد ابد قوع عالوهبرر ریزسرایتار مخروطری شرکد ،گرادیران نبرری هرر سریب در مقیرا

میکررو

برروده کرر نتیجرر ی مسررتقیم نرراه واریهررای سرریب اسررتا  Zhengو ه کرراران  2111و  Juو ه کرراران 2112
موا قند ک شرید سریب ،عریران ه را بر قرقیرد بررای کراکتو

و قرار عنکبرود ،ان یرد منیقر برا شرید سرییی

کررمقررر ب ر منیق ر ای بررا شررید سررییی برری قررر هرردایت مرریکنرردا  Juو ه کرراران  2112در مررورد کرراربرد انررریی
سررییی برررای رانرردن ه ان سررییی بررا انررریی سررییی کررمقررر بر سررییی بررا مقرردار برراالقر انررریی سررییی بیررر
کردهاندا نهرا نشران دادنرد کر ه ان سرییی کر هگریزقرر اسرت ،نبرقرر اسرت ،ابلیرت قرشروندگی ک ترری دارد و
دارای انررریی سررییی کررمقررری اسررت ب ر سررییی بررا انررریی سررییی برراالقر عریرران مررییابرردا  Zhengو ه کرراران
 2111هم چنی ق ییرد کردنرد کر

رکرت ه برر روی قرار عنکبرود هرا بر طرر انرریی سرییی براالقر اسرت ،بر

صورقی ک نوا ی گرهی هدوستقر ان نوا ی اقصالی هستندا
ای ر موضررو ک ر ه مرریقوانررد در یررال عاطب ر و میرراب انررریی ناد سررییی
1992

 ChaudhuryوWhitesides

رکت کند ،شنایت شرده اسرتا ایر عریران هردایتشردهی ه مریقوانرد برا اسرتفاده ان عردول  3کر ارقبران

سیور هگریز و هدوسرت را برا قوعر بر ناویر ی ق را  ،قرشروندگی سرییی ،عریران ه و نیروهرای هرم چسربی
و نشان میدهد ،بررسی شودا
با در نظر گر ت نبری سیب ،ه ان رخ
ای

نبر یرار کراکتو

بر سر ت اعردهی صرا قرر ن رکرت مریکنرد کر

رکت با قرار عنکبرود کر ه ان نروا ی اقصرالی صرا قرر بر سر ت نروا ی گرهری نبرقرر رکرت مریکننرد در

قضاد اسرتا بایرد در نظرر داشرت کر عهرت رارگیرری نانو یبریرد هرا در نروا ی اقصرالی قرار عنکبرود مریقوانرد ا رر
برری قررری ان نبررری سرریب داشررت باشرردا ان طر رری ،رکررت ه روی عسررم مخروطرری شررکد ان شررعا کوچرردقررر بر
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شعا بزر قر ]روی یارهای کاکتو [ ب وسیل ی گرادیران شرار الپرال
رابی ر ی معکررو

بررا شررعا

انینررای دایررره

⁄

انجرام مریشرود کر درنتیجر  ،برا قوعر بر

 ،مرریقرروان گفررت ک ر ه ان انینررای برری قررر ب ر طررر

انینای کمقر عاب عا میشودد مشاب نچ ک برای یراد روی سیم مخروطی شکد مشاهده شدا
عریرران عهررتیا ترر ی ه در گیرراه

sabulicola

 Stipagrostisاساسررا طبرر نبررری سرریب اقفررا مرریا ترردا طبرر

یا ت های بلی ،گرادیان قرشوندگی در برر هرای ایر گیراه وعرود نداشرت و بنرابرای بر عنروان یرد عامرد در عهرت
یا تگی عریان ه میرر ن ری شرودا در سوسرکی کر برا عنروان ع ر کننردهی مر شرنایت مریشرود،
 ،unguicularisکرراه
صا

Onymacris

نبررری سرریب بررال ان سر ت پشررتی بررال شرریاردار بر علرروی ن ا ررد شرریار و دارای سرریب

نشان داده شده استا ان طر ری ه بر دلیرد نیروه ی ایسرتادن سوسرد بررای عرسه مر  ،ان سر ت پشرت برال

ب علوی ن عریان مییابدا
سررندرم بررر باریررد در سررال  2111برر وسرریل ی  Martorellaو  Ezcurraمررورد بیررر رررار گر ررتا نهررا
دریا تنررد ک ر بررانده مهررار و عررسه م ر در بررر هررای باریرردقررر ،برری قررر اسررتا ای ر یا ت ر در مررواناد یا ت ر هررای
 Norgaardو

Dacke

 2111بود کر ان میران چهرار گونر ی سوسرد ،کوچردقرری نهرا بری قرری میرزان ه را

عررسه کرررده بررود و هررمچنرری قیقیقرراد بعرردی  Norgaardو ه کرراران
بودند ک وعود الی ی مرنی مشاب و باریدقرر مریقوانرد ایر

در سررال  2112ک ر در ن پیشررنهاد کرررده

قیقرت را قوضریب دهرد کر یرد سریم لرزی قوانسرت

بود ب ه ان مقدار بی ک سوسرد ق ر هرای شرنی بوشر ان عرسه کررده برود ،عرسه کنردا ایر امرر مریقوانرد بررای
سایت دستگاههای مصنوعی برداشت ه ان م ب عنوان ید نکت ی مهم در نظر گر ت شودا
 -4-4ری ساختارهای ششضلعی
قصرراویر  SEMگر ترر شررده ان سرر گونرر ی مارمولررد ،Phrynocephalus arabicus ،Moloch horridus
cornutum

Phrynosoma

برر وسرریل ی  Commansو ه کرراران  ، 2111سررایتاری مشرراب النرر ننبررور را

نشرران داد و نهررا ایرر وی گرری را برر عنرروان علررت هدوسررتی طاقرری پوسررت مارمولررد پیشررنهاد کردنرردا سوسررد
Cribripes

 Physosternaنیررز سررایتار شرر ضررلعی مشررابهی را نشرران مرریدهرردا البترر سررایتار بررال سوسررد

برعکش سایتار پوست مارمولد ررار گر تر اسرتا بر ایر صرورد کر در سوسرد ،نا یر ی میرانی شر ضرلعیهرا
برعست بروده و میرد اقصرال شر ضرلعیهرا بر یرددیگرر ررو ر تر اسرت کر در مقالر ی  Parkeو
ابرررد مشررراهده اسرررت ا قصررراویر  SEMقهیررر شرررده بررر وسررریل ی

Guadarram-Cetina

Lawrence

و ه کررراران ان

 ،Physosterna Cribripesسایتار الن ننبوری را در رور تگیهای دره مانند سیب بال نشان میدهدا
با اسرتناد بر میالعر ی  Commansو ه کراران
را ا ررزای

داده و موعررد ا ررزای

چگررال

 ، 2111ایر سرایتار شر ضرلعی النر ننبروری ،نبرری سریب

ه مرریگرررددا بررا قوع ر ب ر نتررای

اصررد ان مشرراهدهی بررال سوسررد،

سایتار ش ضلعی رور تگیهای دره ماننرد در سریب برال ،عامرد اصرلی قسرری هسرت نایری ه در ایر نروا ی بروده
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و ه کراران ا هرم چنری بایرد بر ایر موضرو قوعر داشرت کر ابلیرت هسرت نایری

باالی ه در ای نوا ی دره مانند میقواند ان سرایتار کلری برال بر شرکد برعسرتگیهرا و رور تگریهرا نشر د گر تر
باشدد ب ای صورد ک موعرد سرردقر شردن هروا در رور تگری هرا شرده و درنتیجر ا رر ا زایشری برر هسرت نایری ه
در ای نوا ی سردقر داشت باشدا
هر دو سایتار ش ضلعی مشراهدهشرده برر سریب مارمولردهرا و سوسردهرا ،بری

ان نکر برر یروا( مردیریت

برداشت ه ا ر داشت باشند ،ان نظر بهرهوری انریی اه یرت دارنردا البتر مناسرد دیرده شرد کر ایر موضرو برا قوعر
ب اهدا ای میالع ی مروری در اینجا میرر شود اما در وا ای سایتارها اساسا مشاب یکدیگر نیستندا
 -5-4مقیاس انواع ساختارهای مدیریت آب

با قج یر ه ر ی اطالعراد مررقب و برا در نظرر گرر ت مقیرا

نهرا عهرت قسرهید مقایسر ی ایر اطالعراد،

سایتارهای مشاب یرددیگرر شرامد سرایتارهای شرب مخروطری و شریاردار و هرمچنری سرایتارهای شر ضرلعی در
الد نیرگروههایی در عدول  0ارائ شدهاندا
ه انطور ک مشاهده مری شرود ،ق رامی شریارها در مقیرا

میلریمترر قرا میکرومترر و سرایتارهای شر ضرلعی در

میرردودهی میکرومتررر هسررتندا صررر ا اطالعرراد میرردودی ان مقیررا

سررایتارهای مخروطرری شررکد نیررز در میالعرراد

بلی موعرود برود کر ارائر شرده انردا اگرچر سرایتارهای مخروطری شرکلی کر ارائر شردهانرد در مقیرا
بودهاند ،اما مقیا

یارهای کاکتو

میکرومترر

و مخرونهای قیغمانند پوست مارمولد در میدودهی میلیمتر هستندا

طرروارهای ان ه گراییهای شنایت شرده در شرکد نیرر مرده اسرت شرکد  1را ببینیرد ا ه رانطرور کر مشراهده
می شود ،سایتارهای شیاردار و مخروطری شرکد میردود بر گیاهران یرا عرانوران نیسرتند ،بلکر در هرر دو وعرود دارنرد
و برر ه رری قرقیررد عریرران عهررتیا ترر ی ه در هررر دو گیاهرران و عررانوران مشرراهده مرریشررودا سررایتارهای
شب ش ضلعی ک پی قرر بر ن هرا اشراره شرد قر در عرانوران یا رت شردند و بنرابرای در قر یر ایر سرایتارها در
ر یند عسه ه قردیدهایی وعود داردا
در میالعرر ای برر وسررریل ی  Drabbleو

Drabble

 1011اشررراره شرررده اسرررت کرر عرررسه ه اق سرررفری در

گیاهانی ک بر های ن هرا شرار اسر زی براالیی دارد ،امکرانپرسیر اسرتا ایر نکتر نیرز مریقوانرد بررای قیقیقراد
بعدی مد نظر رار گیردا
 -5م اهیم و مالحظات
صدها سال است ک انسانها برا اسرتفاده ان قروریهرا ،مترراکم سرانهای هروا ،میفظر هرا ماننرد بشرک هرای ه و
سن ها ب ع

وری ه شبنم ،مر و براران پردایتر انردا البتر در چنرد سرال اییرر برا بر کرار برردن علروم مختلرف ان

ع ل علم مواد بر ا رزای

براندهی ایر قروری هرای عرسه مر و شربنم شرامد انروا عراطههرای غیر عرال ،عرال و
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عال پردایت شده استا در ایر میران ق رکرز بری قرری برر یروا( هگریرزی و هدوسرتی قروریهرای عراطه

مر وعررود داشررت اسررتد بر ویر ه پررش ان مقالر ی  Parkerو

Lawrence

 2111ا البتر در طررول قرراری  ،عرراطههررای

م ر و شرربنم موعررود در طبیعررت ق ر یر ک رری در گرراهی بخشرری برررای طرا رری ای ر سررامان هررای عررسه شرربنم و م ر
داشت اند و امیدواریم ک ای مقال ی مروری با ق رکرز برر ه بسرتگی هرای اطالعراقی کر کسرد شرد ،غرانی برر قر یر
نها در طرا ی چنی سامان هایی باشدا
بر نظررر مرریرسررد کر عررانوران و گیاهررانی ک ر در شرررای

ه و هرروایی سررخت ان ع ل ر صرریرای بسرریار یشررد

نامیبیا ،با م سرا لی و بادهرای شردید ن ،قکامرد یا تر انرد بررای ننرده مانردن در ایر شررای  ،وی گریهرای کلیردی
برررای عررسه ه در یررود ایجرراد کررردهانرردا نرراه واریهررای سررییی کرر موعررد اقصررال ه برر سرریب علررف
sabulicola

 Stipagrostisمیشوند ،ای اط ینران را ایجراد مریکننرد کر یرراد ه عرسهشرده بر وسریل ی بادهرای

صرریرا ربرروده ن رریشررودا مشرراهدهی ییرون عریرران برراد بررر سرریب گونر هررای عرراطه رطوبررت هرروا ،رانهررایی ان ایر
اط ینان ک ه ان سیب عاطه رطوبرت ربروده نشرود را شرکار یواهرد کرردا در نمینر ی شربی سرانی ایر اطالعراد و
یا ت های ینرده بررای سرایت سرامان هرای ابرد اسرتفادهی انسرانی ،بایرد بر یراد داشرت کر سرایتار ایر گونر هرای
عانوری و گیاهی در پاس ب عوامد مختلفی ان ع لر ررار ان شرکارچی و نر صرر ا بررای عرسه رطوبرت هروا ایجراد
شدهاندا
تقدیر و تشکر
ایرر میالعرر بررا قرر می مررالی  Fujitsuو
مرریدانرریم ک ر در اینجررا ان

Childs

ایررت دانشررگاه

Wales

 HPCو  Swanseaاعرررا شررده اسررتا النم

 Jenniferبابررت بررسرری مررت ان نظررر ایرادهررای دسررتوری و هررمچنرری ان گررروه

 ،SCIENTIAگروه قیقیقاقی چندرشت ای در مبسس ی علوم یاد ،بابت

ایتهای نها قشکر کنیما

منبع
F T Malik, R M Clement et al., Nature's Moisture Harvesters: a Comparative Review,
Bioinspir. Biomim., 9 (2014) 031002 (15pp).
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شک  .1ترشوندگی سبح در مرز سه فاز جامد  -مایع  -گاز.

شک  .2زوایای تماس مواد آبدوست و آبگری .

شک  .3نواحی مومی سبح ( Physosterna Cribripesبازسازی تصویر با کسب اجازه از نورگارد و داک ،2111 ،شک  ،3ص حهی )5
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شک  .4ساختارهای شیارمانند .گونههای مت اوت برداشتکنندهی مه شیارهای همراستایی را در ساختار خود نشان میدهند .تصاویر گرفتهشده بهوسیلهی
نویسندههای مختلم در باال نشان داده شدهاند )a .هرچند همراستا نیستند ولی کانا های شیار مانند عمیقی در میان پوستههای مارمولک

Moloch horridus

وجود دارد( .منتشرشده با اجازه از  Gansو همکاران  :1982شک  ، )3 (aص حهی  )© 1982 Koninklijke Brill NV( 61؛ ( )bبا سوسک
 unguicularis Onymacrisو ( Onymacris laeviceps )cمنتشرشده با اجازه از  Nørgaardو  :2111 Dackeتصویر  )A2( 2و ( )B2ص حهی  )4؛
 )dو  )eبر های علم نامیبیایی

 Stipagrostis sabulicolaسبحی شیاردار دارند (منتشرشده با اجازه ازRoth-Nebelsick

و همکاران  :2112تصویر

1

 )(bو ( ، )cص حهی )© 2012 The Royal Society( ( 2

شک  .5ساختارهای مخروطی شک  :ساختارهای مخروطی در تصاویر  SEMگرفتهشده از گونههای مختل ی که مه را به دام میاندازند ،دیده میشود )a .با
سوسک ( Physosterna cribripesمنتشرشده با اجازه از  Nørgaardو  :2111 Dackeشک  ، )D2( 2ص حهی  )4؛  )bبا سوسک
( gracilipesمنتشرشده با اجازه از  Nørgaardو  :2111 Dackeشک  ، )C2( 2ص حهی  )c ، )4پوستهی مخروطی شک محکم مارمولک

Stenocara
Phrynosoma

( cornutumمنتشرشده با اجازه از  Comannsو همکاران  :2111شک  ، )C( 2ص حهی  )216؛  )dپوستهی مخروطی شک محکم مارمولک

Moloch

( horridusمنتشرشده با اجازه از Gansو همکاران  :1982شک  )a( 2ص حهی  )©1982 Koninklijke Brill NC( ،61؛  )eنوک تی علم نامیبیایی
( Stipagrostis sabulicolaنسخهی بریدهشده  Roth-Nebelsickو همکاران  :2112تصویر  ،3ص حهی  ) )© 2012 The RoyalSociety )4؛ )f
ساختارهای مخروطی شک به وضوح روی بر های ( Sequioa sempervirensدرخت جن
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شک  .6جریان آب جهتیافته )a .قبرات آب ناشی از مه روی بر های علم  Stipagrostis sabulicolaتشکی شده و در راستای سیستم ریشهها پایین
میآیند( .نسخهی بریدهشده از  Roth-Nebelsickو همکاران ( : )2112تصویر  ،3ص حهی © 2012 The Royal Society( ،4؛  )bآب با سرعت زیاد به
دهان مارمولک  Phrynosomaهدایت میشود( .چاپشده با اجازه از  Comannsو همکاران ( : )2111شک  Phrynosoma ،8بعد از  3ثانیه ،ص حهی
.)211یادداشت :فلشها برای وضوح بیشتر اضافه شدهاند.

شک  .7طرحوارهی ارتباطی همبست ی ویژگیهای سبحی در طبیعت و جریان جهتیافتهی آب.
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عدول 1ا عانوران ساک مناط
عانور

گون
Physosterna
Cribripes

ه و هوایی یشد و دارای م و شبنم ک ب عنوان رطوبتگیرهای مستقیم ان هوا در میالعاد طکر شدهاندا

قوضییاد
سوسد ع

کنندهی م صیرای نامیبیا  Norgaardو ه کاران  1001 Van Damme ،2112ع "ر تار ایستادن وی هی

سوسد برای عسه م را بررسی کردند" ( Norgaardو  0202 Dackeد  Hamiltonو  1012 Seelyنشست

یراد

م روی بدن سوسد را مشاهده کردندد  1010 Seelyبیان کرد ک ای گون ی سوسد با ایستادن در وضعیت سر ب پایی
رطوبت م را عسه میکندا

سوسدها
Stenocara
gracilipes
Onymacris
laeviceps
Onymacris bicolor

ورباغ

کنندهی م صیرای نامیبیاع "سایتار م گیر" در سیب پشتی سوسد ،یراد ه م را عسه میکند  Parkerو

 2111 Lawrenceد  Norgaardو 2111 Dacke
سوسد ع

Onymacris
unguicularis

انتشار :آذر 9317

Litoria caerulea

سوسد صیرای نامیبیا  Norgaardو  2111 Dackeع
سوسد صیرای نامیبیا ک م را ب طور غیرمستقیم ان سیور مرطوه شده با م ع
 2111ا ه چگال

وری میکند

 Norgaardو Dacke

یا ت روی گیاهان را مینوشد  1010 Seelyا

سوسد صیرای نامیبیاا "ب عنوان ع

کنندهی م شنایت میشود"  Norgaardو  2111 Dackeد  1010 Seelyسیب

پشتی ای سوسد را ب عنوان بخشی ک ه م روی ن ع

میشود نشان دادا

ورباغ ی سبز دریتی در مناط گرمسیری ش ال استرالیا م را در صول یشد سال برداشت میکند ا  Tracyو ه کاران
 2111ع ه در مید چال های گرم روی پوست ورباغ چگالیده میشود
هیوالی یاردار استرالیا  agamidدر بیابانهای استرالیاا  Comannsو ه کاران  2111قوانایی عسه رطوبت ب وسیل ی

Moloch horridus

مارمولد ان رطوبت هوا ،م  ،شبنم ،باران و تی ان یا مرطوه را بیر و بررسی کردندا  Gansو ه کاران  1012پیشنهاد
میکند ک ه اصد ان شبنم چگال

مارمولدها

Phrynocephalus
arabicus
Phrynosoma
cornutum

عنکبود

Uloborus
walckenaerius

یا ت روی پوست ای مارمولدها ،مهمقری منب ه نها استا

مارمولد عربی  agamidدر مناط یشد یاور نزدید و شب عزیرهی عربستانا  Comannsو ه کاران  2111قوانایی
عسه رطوبت ب وسیل ی مارمولد ان رطوبت هوا ،م  ،شبنم ،باران و تی ان یا مرطوه را بیر و بررسی کردندا
مارمولد شا دار قگزا

 iguanidدر بیابانهای ش ال مریکاا  Comannsو ه کاران  2111قوانایی عسه رطوبت

ب وسیل ی مارمولد ان رطوبت هوا ،م  ،شبنم ،باران و تی ان یا مرطوه را بیر و بررسی کردندا
قار عنکبودهای  cribellateابلیت عسه ه ان هوای مرطوه را داردا  Zhengو ه کاران  2111بیان کردهاند ک ق قار
ییش شدهی ای عنکبود قوان عسه رطوبت هوا را دارد اما بقی ای نظری را رد کردهاندا
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ه و هوایی یشد و دارای م و شبنم ک ب عنوان رطوبتگیرهای مستقیم ان هوا در میالعاد طکر شدهاندا

گون

قوضییاد

Sequoia sempervirens

دریتان
Pseudotsuga menziesii

Welwitschia mirabilis

ای دریتان در عنگد رمز ایالت کالیفرنیا م را عسه کرده و ه اصد ان ن را استفاده میکنندد
ای ه ب ورودی هیدرولوییکی منیق نیز ا زوده میشود  Dawson 1998ا
دریت Douglasع  1011 Ingwersenدرای باره بیر میکند ک چگون ب دنبال کاه
ونهی ه ییز ،ه اصد ان م در اکوسیستم کاه

دریتان ای

مییا تا

گیاه صیرای نامیبیاع  1001 Van Dammeااهار داشت ک ای گیاه ا ت اال عاطه یراد م
استد هرچند ای نظر ه طنان یعی نیستا
ای گیاه ق در صیرای نامیبیا در مید دارای م میرویدا دو مقال استفادهی ای گیاه ان م را

Trianthema hereroensis

گیاهان نامیبیا

گزارش کردهاندع " یراد ه م را ب وسیل ی بر های یود ب سرعت عسه میکندا"

Van

 " ، 1001 ،Dammeه م را ک ب وسیل ی بر های یود عسه کرده استفاده میکندا" ،Seely
1010
چ

نامیدا عاطه م و ا ت اال شبنما  Ebnerو ه کاران  2111گزارش کردهاند

ق ی بوش

ک ای گیاه میقواند با قشکید یراد ه روی بر ها ،مقادیر نیادی ه را در شرای م شبان
Stipagrostis sabulicola

عسه کندد  Norgaardو ه کاران  2112بیان کرده است ک ای گیاه ب طور مستقیم ان م  ،ه
عسه میکندد ان طری شبک ی ریش ها رطوبت را عسه میکند

Van Damme ،1010 Seely

 1001ا  Roth-Nebelsickو ه کاران ب سایتار عاطه م در ای گیاه اشاره کردهاندا

کاکتو ها

کویر چیهواهواا سامان ی عسه م کار مدی دارد  Juو ه کاران  2112ا

Opuntia microdasys

کاکتو

Copiapoa haseltoniana

ای کاکتو

Discocactus horstii
Turbinicarpus
schmiedickeanus
klinkerianus
Mammillaria theresae

ای س کاکتو

ان شبن ی ک بر سیب یارهای ن مینشیند استفاده میکند  2113 Nobelا
با قوانایی عسه ه ان هوا ب وسیل ی یارهای یود شنایت میشوند  Schillو

 Schill ،1013 Barthlottو ه کاران  Barthlott ،1012و  ،1010 Capesiusاستناد شده
در  2113 Nobelا
ای عنش شامد پن گون ان کاکتو ها در شیلی ان م و شبنم برای ننده ماندن استفاده میکنند

Eulychnias

 2111 Yetmanا

عدول 3ا نگاهی کلی ب قرشوندگی و ناوی ی ق ا ا  FAنیروی النم برای چسبندگی مولکولها بی سیور مختلف استا  Fcنیروی النم برای چسبندگی مولکولهای
ید ماده ب یکدیگر استا
سیب

ناوی ی ق ا

ابر هدوست

1

هدوست وی

1 - 31

هدوست

01

هگریز

01

هگریز وی

121

ابر هگریز

111

ه θ

قرشوندگی سیب
نیاد

کم

 FAنیروی النم برای چسبندگی مولکولها بی سیور مختلف استا
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