
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استاندارد ها ی الزم
ویراستاران در دایره المعارف گرزیمک  اطالعات را هرر ارا اانران    

پذیر بوده اسرتاداارد دمروده ادرار برراع و رعاظ ی،رااتره دایرره        

توسرع  یاتتر     IUCN) المعارف گرزیمک ساستم سرااه  ررار)    

توسط کماساون بقاء  گود  ها را پر ار گاردر لاسظ ررار) اراا    

رسظ اهادر و عاظ ی،ااتر گااهان و یاوادرات ددارا را   ترین ته

را در  IUCNارائ  ار کنار براع ت،سار کاال هر اقول  وب سایظ 

 آدرس زیر االیظ  دمائاار 
http: 

//www.iucn.org/themes/ssc/redlists/category.gtm  
 

 حی یتصاویر تشر
را در یالر ک  دایره المعارف تالش ار کنا ک  اصطالیات علمرر  

کم کناه خوادناگان با تعااد زیادع واژه تنر اررتطط برا تیرری  و    

تا)یولوژع در طرو  کتراب روبررو خواهنرا برار برراع کمرک بر          

خوادناگان در زاان رسراان بر  واژه تا)یولروژینر در ارتن ارورد      

دظربان تعاادع دقابر با تیری  ا)یاات یاتظ ارر برود کر  در    

 ربوط اسظ پراکناه ادار ااان بخیهاع رده بناع ک  ب  آدها ا

 

 (  for further readingبرای مطالعه بیشتر ) 
خوادنرراگان را برر  انرراب  بایررترع دربرراره او رروعات اررورد دظررر 

 راهنمایر ار کنار  

 

  ( appendixضمیمه ها )
  مام  ها در دایره المعارف گرزیمک عطارتنا از:  

لر  ویررای    سااه  اع ال،طایر از سازاادهایر ک  در تهار  اطا  -1

 دوم  و اقاالت اجلا اربوط  با گال همنارع دابت  ادا

اساار همناران ویرای  او  همراه با سمظ و احرل کرار آدهرا     -2

 ذکر باه اسظر 

 

 (   glossaryواژه نامه  )
بساارع از واژگان تخصصر در واژه داا  تیرریحر پایران هرر الرا     

ااخل اربوط  دا)با توصاف باه ادار دظم واژه داا  ال،طایر اسظ و 

 ( ب  چاپ رسااه اسظر  Boldیروف پرردگ  

 

 ( index)  نمایه

دمای  ال،طایر در ادتهاع هر الا یاوع رئوس اطالطر اسظ کر  در  

آن الا اورد بحث ررار گرتت  اسظر برراع اسرت،اده از دمایر  بایرا     

توا  دابظ ک  بماره ص،حاتر ک  پرردگ تر اسرظ دیران دهنراه    

ع اورددظر و بماره هایر ک  ب  صرورت بنسرت    بحث اصلر او و

 Italic   دوبت  باه اداه ب  تصاویر و دمودارها ارااع ارر دهنرار ر )

(  see alsoهمچنان در ذیل برخرر از ارااخل از دظرام اراراع       

براع راهنمایر خوادناه ب  ب  او وع هراع اررتطط اسرت،اده براه     

 11ردع برراع  دار) دمایر  ع درهمنر    11اسظرعالوه براین در الا 

الا دایره المعارف دردظر گرتت  باه اسظ ک  خوادناه ارر توادرا   

 براع بازیابر اطالعات استقاما ب  آن ارااع  دمایار 

 اثا : 

Ecology,  :   -                                                  

See also: behavior, conservation, status 

ecteinascidia turbinate  :     

 

 

                                 
                                                                     

 ارک) اطالع رسادر و کتابخاد  ارک)ع:

 (2علوم پای ؛ اراا  التان  
 

Grzimek' s Animal Life Encyclopedia 

 

 

 

 احمود صایقر

 61زاستان 
 

 

http://www.amazon.com/Grzimeks-Animal-Life-Encyclopedia-Deuterostomes/dp/0787657778/ref=sr_1_11?ie=UTF8&s=books&qid=1201674691&sr=1-11
http://www.amazon.com/Grzimeks-Animal-Life-Encyclopedia-Deuterostomes/dp/0787657778/ref=sr_1_11?ie=UTF8&s=books&qid=1201674691&sr=1-11


 

Grizmek's animal life encyclopedia.-  
nd

 

ed.-  

       Detroit: Gale, c    -c       .vol 

 

 ( Grzimekدایره المعارف گرزیمک)
 

دایره المعارف زداگر یاوادات گرزیمک یک ترالاف  

 ارا  علمر براست  بان المللر اسظه اولان بار در آلمان در

با ویراستارع اادور بناس بردارد گرزیمرک   1611اواخر ده  

(  انتیر بار در یرک ترالش ایرتری بران      1616-1661 

( و ادجمررن برراش ویرر  و آکواریرروم  Galeادتیررارات گاررل  

آاریناه اجموع  براع اولان بار بعا از سر سا  ب  طور کاارل  

تجایا دظره ویررای  و روز آارا براه اسرظر چنادنر  تعرااد       

الا ات)ای  یاتت  و عرالوه برر آن عنر      11ب   11ها از الا

هاع ردگر اایا و اطالعات روزآاا است،اده از ایرن اجموعر    

را براع خوادناه رایظ تر کرده اسظ و در دهایظ اطالعات هرر  

رده در رال  یک طرح ارتطط با ساختار کلر ب  ترتار  ذیرل   

 در دسترس ررار گرتت  اسظ: 

 

   : چنا سلولر ها1الا 

 : پروتوستوم ها  2الا 

 : ییرات 1الا 

 : ااهر ها  5تا  4الا 

 : دوزیستان 1الا 

 : خ)داگان1الا 

 : پرداگان  11تا  6الا 

 : پستادااران 11تا  12الا 

 : دمای  درهمنرد11الا 

 
 

این دایره المعارف ب  همراه دادر  گرردآورع براه    

ارظ  در آن ار توادا در آاوزش ارردم دربراره یاوادرات و اهم   

 ترهنگر و احاطر   اکولوژینر(  ا،اا وار  برودر اطالعراتر  

درباره یقوق رادودر ی،ااظه تهایا ها و تالش براع ی،ااظ 

از گود  هاع اتنوع در ویرای  دوم اثرر ارائر  براه اسرظر از     

اطالعراتر   دیگر ویژگر هاع بارز این اثرر ارر تروان بر  ارائر      

هرا در هنرر و   درباره اهماظ ترهنگر یاوادات براال دقر  آد  

 اذه  اباره کردر

    

 ساختار دایره المعارف
ساختار کلر این اثر ارا  بر پای  رده بناع  یاوادات ب           

صورت گروه هاع وابست  ططاعر اسظر علم رده بناع 

 taxonomy  علمر اسظ ک  طر آن ارگاداسم هاع زیادع )

اع ار کیف ه اعرتره تیری ه دااگذارعه ططق  بناع و رده بن

بودار این رده بناع با ساده ترین بنل زیستر یعنر چنا سلولر 

ها در الا او  بروع ار بود و در رودا تناالر خود ب  زداگر 

پستادااران در الا هاع دوازده تا باد)ده ختم ار بودر الا ه،اه  

 دا) یک دمای  درهمنرد اااگاد  ار بابارر  

 

ین اجموع  دا) براساس دظم و ترتا  بخ  هاع اختلف ا       

سلسل  ارات  رده بناع ار بابار ب  عنوان اثا  در الا او  

 چنا سلولر ها( ویژگر هاع کلر و پای  را در این گروه ها بررسر 

ار کنا سپ  بخ  هاع اختصاصر و رده اربوط  را در دظر ار 

گارد و سرادجام بمارش گود  ها را در پایان بخ  هاع رده اع 

ودر براع کمک بایتر از دظر علمر هر بخ  یک ردگ یادآور ار ب

 و دیاد  اج)ا داردر

در اداا   یک رال  تعاان باه براع بازیابر اطالعات ارائ  ار 

 بود: 

 

 

رسمظ سراغازه دام علمره راست ه رده   اگر رابل اطالق  -1

  ؛بابا (ه تعااد خادوادهه برح کوتاه 

یژگر رسمظ اصلره تناال تاریجر و ساستماتاکه و -2

هاع تا)ینره توزی ه اسنن ططاعره رتتاره ططاعظ 

غذایره باولوژع تولاا اثله و عاظ ی،ااتره اهماظ 

 براع بیر ؛

بمارش گود  هاه دام عمواره دام علمره دظمه خادوادهه  -1

ردهه دام هاع عموار دیگره ویژگر هاع تا)ینره توزی ه 

اسنن ططاعره  رتتاره ططاعظ غذایره باولوژع تولاا 

 ه و عاظ ی،ااتر ه اهماظ براع بیر ؛اثل

 اناب  و اآخذ  -4

       

در این ویرای  اطالعات ب  طور ساختارع سازاان یاتت  تر           

ارائ  باه اسظر بر خالف گرزیمک اصلر این ویرای  روزآاا 

اطالعات را زیر او وعات خاص اادنا تولاا اثله رتتاره بوم 

کنار ب  عالوه ساختار سازاادر بناسر و تاصل  سازااداهر ار 

پای  ب  طور کلر در هر الا صرف دظر از گروه هاع یاوادات تحظ 

پوب  ثابظ اسظر این اسال  انان یابر اطالعات است،اده کنناه را 

 آسان ار کنا ک  با سرعظ بایتر و اوثرتر ادجام ار کاردر 

اسظ ک  از زبان تخصصر کمتر  اادنا ویرای  او  تالش باه

است،اده بود و براع عطارت هاع تخصصر  رورع برح  توصاف 

 الزم آورده باه اسظر

 

براع تاوین ایرن اثرر و همچنران روزآارا برودن اطالعرات دایرره        

المعارف از بهترین اتخصصان است،اده باه اسظر  بنابراین اتررادع  

براع دوبتن بخیها ک  بایترین آبنایر را در زاان  هاع گوداگون 

دابررت  ادرراه ادتخرراب و بهترررین احققرران برر  عنرروان ویراسررتاران  

او وعره دویسناگان و ایاوران ب  کار گرتت  باه ادار اقاالت بر   

چرراپ رسررااه دارر) ااهررادار هسررتنار دررام ویراسررتاران او رروعره  

دویسناگان و اصوران در لاسرظ همنراران در هرر الرا بر  طرور       

 ر اااگاد  ارائ  باه اسظ

 


