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قرني��ه  نظ��ر  از  ش��تر مرغ  چش��م 
نزديك ترين چش��م به انسان است و 
به علت خصوصيات آناتوميکی مشابه 
می توان��د در پيوند قرنيه انس��ان از 
قرنيه ش��تر مرغ اس��تفاده ش��ود. در 
اين بررسی س��اختار بافتی صلبيه و 
قرنيه چش��م در جنين شترمرغ نژاد 
كاناداي��ی مورد مطالعه ق��رار گرفته 

است )صفحه 25(

در اين تحقيق تع��داد 180 كندوی 
زنبور عسل مربوط به يك زنبورستان 
واقع در روستای اراء استان مازندران 
به علت تلف��ات و كاهش توليد مورد 
بررس��ی و مطالعه ق��رار گرفتند. 40 
درص��د زنبوره��ای م��ورد آزمايش، 
آلوده به الرو سوس��ك ت��اول زا گونه 
)Meloe variegatus( می باشند كه 
در اين استان برای اولين بار گزارش 

می شود )صفحه 32(.

اين پژوهش با هدف مقايسه تاثيرات 
 Cd هيستوپاتولوژيکی دو فلز سنگين
و  As ب��ر بافت آبش��ش ماهي بومی 
انج��ام ش��ده   Aphanius sophiae

اس��ت. با توجه به نتاي��ج اين تحقيق 
می توان نتيجه گيری نمود كه كاهش 
غلظت نم��ك و به دنب��ال آن كاهش 
س��ختی آب تلفات را به ميزان 11/4 
براب��ر افزايش داده و منجر به افزايش 
اث��رات آس��يب های بافت��ی می گردد 

)صفحه 57(.


