
https://konkur.info

www.konkur.info


 نواحی زیستی: 2درس

 نمره(22/1) هر مورددرست یا نادرست بودن عبارت های زیر را مشخص کنید: (الف

 □غلط   ■.  صحیح گیاه خواران، مصرف کنندگان رده اول در بخش زنده بوم سازگان محسوب می شوند -0

 □غلط   ■صحیح   سازگان است.گیاهان تنها موجودات زندۀ تولید کننده در یک بوم  -2

 ■غلط   □صحیح   بوم سازگان از تعدادی زیست بوم تشکیل شده است. -9

 ■غلط   □بین متخصصان جغرافیای زیستی توافق بر سر تعداد و تقسیم بندی زیست بوم ها وجود دارد.  صحیح  -0

 □غلط   ■میزان تولید ماده آلی گیاهان، قابل اندازه گیری است.  صحیح  -2

 □غلط   ■صحیح میزان تولید ترکیبات آلی و توده زیستی در مناطق معتدله کمتر از منطقه استوایی است.   -6

 نمره( 22/1)هر موردعبارت های زیر را با کلمات مناسب کامل کنید: ب(

 یند.می گو... بوم سازگان )اکوسیستم(  ...به مجموعه موجودات زنده که با یکدیگر و با محیطی که در آن زندگی می کنند، در ارتباط و تعامل اند  -7

 بوم سازگان است.... غیر زنده ... بخش سنگ، خاک و آب وهوا جزء  -8

 تشکیل شده است و وسعت زیادی دارند.... بوم سازگان  ...تعدادی  زیست بوم از -1

 است.«  ...جغرافیای زیستی  ...» مطالعۀ زیست بوم ها، یکی از موضوعات رشتۀ  -01

 وجود دارد..  . استوایی ...انبوه ترین و متراکم ترین پوشش گیاهی در زیست بوم  -00

 در آنجا بیشتر است. ...مادۀ آلی .... هر چه سرعت رشد پوشش گیاهی در یک ناحیه بیشتر باشد میزان تولید  -02

 زیست بوم خشکی و دریایی است. ... تالقی... ناحیه ساحلی محل  -09

 است. ...نواحی کوهستانی ... یت های جمله محدودخطرات برف و یخ بندان از  -00

 با مشکل مواجه می کند. ... کوهستانی ...لیت های کشاورزی را در نواحی شیب زمین و محدودیت های خاک، فعا -02

 نمره( 22/1)هر مورد گزینۀ صحیح را انتخاب کنید: ج(

 کدام گزینه به ترتیب مصرف کنندگان رده اول و رده دوم هستند؟ -06

 گوشت خواران –د( گیاه خواران گوشت خواران       –باکتری ها          ج( گیاهان  –گیاه خواران    ب( گیاهان  –الف( گیاهان 

 کدام یک از جغرافی دان های زیر، زیست بوم ها را به هشت زیست بوم محدود کرده است؟ -07

 مکیندرد( ج( گودی                            الف( وایتکر                     ب( راتزل                           

 یکی از معیارهای مورد استفاده در روش های جدید برای تمایزگذاری بین زیست بوم ها کدام است؟ -08

 ب( سرعت رشد گیاهان و شرایط آب وهوایی   الف( میزان تولید مواد آلی و سرعت رشد گیاهان              

 ج( میزان تولید ماده آلی و جنس خاک                              د( سرعت رشد گیاهان و جنس خاک

 رکن مهم زیست کره چیست؟ -01

 د( اکوسیستم   ب( جانور                          ج( گیاه                           الف( انسان                       

 کدام گزینه از شرایط نامناسب برای سکونت و فعالیت انسان در بیابان است؟ -21

 ( کمبود آب و خاک برای کشاورزیدالف( سرما یا گرمای شدید      ب( فرسایش خاک                ج( حرکت ماسه های روان        

 دامنه های کوه های .............. دارای بیشترین تراکم جمعیت در نواحی کوهستانی جهان است.  -20

 د( آلپ            ج( آند                            ب( راکی                        الف( هیمالیا                 

 وجود دارد؟کدام قابلیت محیطی در هر سه محیط ساحل، بیابان و کوهستان  -22

 ج( معادن                            د( پرورش دامب( گردشگری                    الف( انرژی                       

 د( به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید:
 

 (2/1هر بوم سازندگان از چند بخش تشکیل شده است؟ نام ببرید.) -29

 پاسخ: بخش زنده و بخش غیر زنده
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 (22/1موجودات زندۀ تولیدکننده در یک بوم سازگان کدام اند؟)تنها  -20

 پاسخ: گیاهان

 (2/1)فرایند عمل فتوسنتز گیاهان چه نتیجه ای را به همراه دارد؟ -22

 پاسخ: گیاهان می توانند غذا بسازند و به این ترتیب حیات دیگر موجودات زنده به آنها وابسته است.

 (2/1ین پدید آمده است؟)چرا زیست بوم های متنوعی در سطح زم -26

 در سطح زمین یکنواخت نیستند و متفاوت اند. هاو ویژگی های آنها زیست بوم به وجود آمدن اسخ: زیرا عوامل تاثیر گذار در پ

 (2/1دو دسته کلی زیست بوم ها را نام ببرید.) -27

 پاسخ: زیست بوم های خشکی و زیست بوم های دریایی.

 (2/1در طبقه بندی معروف خود برای زیست بوم ها روی به عواملی توجه کرد؟)جغرافی دان زیستی « وایتکر »  -28

 پاسخ: دو عامل بارش و دما.

 (2/1جغرافی دان طبیعی در طبقه بندی زیست بوم ها چه معیارهایی را در نظر گرفته است؟ دو مورد را بنویسید.)« گودی »  -21

 پاسخ: شرایط آب وهوایی و خاک.

 (2/1ستفاده در روش های جدید برای تمایز گذاری بین زیست بوم ها چیست؟)یکی از معیارهای مورد ا -91

 .پاسخ: میزان تولید ماده آلی و سرعت رشد گیاهان هر زیست بوم

 (2/1مواد تولید شده توسط گیاهان در یک زیست بوم را چه می نامند؟) -90

 پاسخ: تولید مواد آلی.

 (2/1لید ماده آلی در یک ناحیه وجود دارد؟)چه رابطه ای بین سرعت رشد پوشش گیاهی و میزان تو -92

 پاسخ: هر چه سرعت رشد پوشش گیاهی در یک ناحیه بیشتر باشد، میزان تولید ماده آلی در آنجا بیشتر است.

 (2/1به کدام یک از تولیدات گیاهان در زیست بوم های مختلف، تولید خالص گفته می شود؟) -99

 تولید می کنند، به این تولید، تولید ناخلص می گویند.پاسخ: گیاهان در نتیجه فتوسنتز، موادی 

 (2/1چرا نوع ناهمواری و ارتفاعات در پراکندگی پوشش گیاهی و جانوری تاثیر می گذارد؟) -90

 پاسخ: زیرا گیاهان و جانوران در ارتفاع معینی قادر به زیستن هستند.

 (2/1نقش شیب دامنه ها بر عمق خاک و زهکشی چیست؟) -92

 نه های پرشیب، ضخامت خاک کمتر است و این دامنه ها کمتر می توانند آب را در خود نگه دارند.پاسخ: در دام

 ( 2/1به چه دلیل جوامع انسانی به تخریب و بهره برداری نابخردانه از محیط  وتغییرات نامطلوب در آب کره، سنگ کره و هواکره پرداخته است؟) -96

 ی بر سرمایه داری.پاسخ: به دلیل توسعۀ صنعتی و اقتصاد مبتن

 (2/1برق خورشیدی پرداخت؟) را در بیابان ها می توان به تولیدچ -97

 پاسخ: به علت ساعت های آفتابی زیاد و شدت تابش انرژی خورشیدی

 (2/1چرا نواحی بیابانی برای تحقیقات نجومی و ایجاد صنایع هوافضا مناسب هستند؟) -98

 پاسخ: به علت آسمان صاف و بدون ابر

 (2/1زایی یعنی چه؟)بیابان  -91

 پاسخ: یعنی گسترش بیابان ها و تبدیل مناطق بیشتری به بیابان.

 (22/1روش ها و راهکارهای پیشگیری از بیابان را چه می نامند؟) -01

 پاسخ: بیابان زدایی

 (2/1دلیل مالچ پاشی روی ماسه ها چیست؟) -00

 پاسخ: تثبیت ماسه ها و جلوگیری از حرکتشان.

 (2/1بیابان چیست؟ دو مورد را بنویسید.) جایگزین مالچ نفتی در -02

https://konkur.info



 پاسخ: ریگ یا بقایای گیاهان

 (2/1کدام عوامل موجب آن می شود که سطح آب دریاها باال بیاید؟) -09

 پاسخ: تغییرات آب وهوایی و گرم شدن کرۀ زمین.

 (2/1مهم ترین محدودیت ها و عواملی که سواحل را تهدید می کنند را بنویسید.) -00

 باال آمدن سطح آب دریا        ب( آلودگیپاسخ: الف( 

 (2/1)ناحیه ساحلی منطقه تالقی کدام زیست بوم ها است؟ -02

 پاسخ: زیست بوم های خشکی و دریایی.

 (2/1چرا تنوع زیستی نواحی ساحلی در معرض خطر قرار گرفته است؟) -06

 پاسخ: در اثر تمرکز زیاد جمعیت در سواحل و فعالیت های انسانی.

 (2/1شی اراضی ساحلی چیست؟)منظور از زهک -07

 پاسخ: یعنی خارج کردن آب از آنها

 (2/1شیب زمین و محدودیت خاک چه مشکالتی را برای نواحی کوهستانی ایجاد می کند؟ ) -08

 پاسخ: خانه سازی و فعالیت های کشاورزی را با مشکل مواجه می کند.

 (2/1است؟) یو بیابان ی، ساحلیکوهستاننواحی هر یک از محدودیت های زیر مربوط به کدام یک از  -01

 ...نواحی کوهستانی  ...( کاهش اکسیژن و مشکالت تنفسی: ب       ... نواحی بیابانی ... الف( فرسایش خاک: 

 به سواالت زیر پاسخ کامل دهید و(

 (22/0بوم سازگان )اکوسیستم( را با مثال دو مثال تعریف کنید.) -21

 یکدیگر  و با محیطی که در آن زندگی می کنند، در ارتباط و تعامل اند. مثل: یک جنگل، یک چمنزار و... پاسخ: مجموعه ای از موجودات زنده که با

 (0بخش زنده بوم سازگان از چه موجوداتی تشکیل شده است؟) -20

 .(کنندگان )باکتری ها و.. پاسخ: تولید کنندگان )گیاهان(، مصرف کنندگان رده اول )گیاه خواران(، مصرف کنندگان رده دوم )گوشت خواران(، تجزیه

 (72/1چرا گیاهان تنها موجودات زنده بوم سازگان هستند؟) -22

 پاسخ: زیرا می توانند با عمل نورساخت )فتوسنتز( می توانند غذا بسازند و به این ترتیب حیات دیگر موجودات زنده به آنها وابسته است.

 (72/1)را با ذکر مثال تعریف کنید. )بیوم( زیست بوم -29

 خ: زیست بوم ها نواحی وسیع جغرافیایی هستند که در آنها انواع خاص و مشابهی از گیاهان و جانوران زندگی می کنند.پاس

 (0چرا زیست بوم ها یک ناحیه را تشکیل می دهند؟) -20

را به وجود می آورند که از  پاسخ: زیرا در هر زیست بوم، انواع خاص و مشابهی از گیاهان و جانوران زندگی می کنند و به همین سبب، یک ناحیه
 یر نواحی متمایز می شود.س

 (22/0نوع هر زیست بوم و ویژگی های آن به چه عواملی بستگی دارد؟) -22

 پاسخ: موقعیت جغرافیایی، شرایط آب وهوایی )دما، تبخیر، بارش(، شکل ناهمواری ها و ارتفاع از زمین و جنس خاک ها.

 (0زندگی جانوری تاثیر می گذارند؟ چهار مورد را بنویسید.)چه عواملی در پراکندگی پوشش گیاهی و  -26

 پاسخ: عوامل آب وهوایی، خاک، نوع ناهمواری و ارتفاعات.

 (0افزایش ارتفاع در کدام ویژگی های گیاهان تاثیر می گذارد؟) -27

 .ین فصل رویش آنها کمتر و کوتاه تر می شودقد یا بلندی گیاهان، انبوهی و درجه رشد گیاهان و همچن، تعداد گونه هاخ: با افزایش ارتفاع، پاس

 (0چهار مورد از قابلیت های بیابان ها را نام ببرید.) -28

 پاسخ: گردشگری، معادن، انرژی و مناسب برای تحقیقات نجومی و صنایع هوافضا.

 (0در هریک از بیابان های زیر چه معادنی وجود دارد؟) -21

 ... فسفات ...د( صحرای بزرگ افریقا:      ...  بوکسیت ...ج( استرالیا:      ...  الماس ...ب( کاالهاری:       ...مس ... الف( آتاکاما: 
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 (0دو مورد از محدودیت های نواحی بیابانی را بنویسید.)  -61

 پاسخ: الف( کمبود آب وخاک برای کشاورزی           ب( حرکت ماسه های روان و فرسایش خاک.

 (72/1کونت و فعالیت انسان در نواحی بیابانی را بنویسید.)مورد از شرایط نامناسب برای س سه -60

 سرما یا گرمای شدید هوا، خشکی هوا و کمبود آب پاسخ:

 (0چهار مورد از مهم ترین علل بیابانی شدن را بنویسید.) -62

 یاهی.پاسخ: خشکسالی )کاهش بارندگی(، گرم شدن هوا، استفادۀ بی رویه از آب های زیرزمینی و از بین رفتن پوشش گ

 (2/0سه مورد از روش ها وراهکارهای پیشگیری از گسترش بیابان ها )بیابان زایی( را بنویسید.)  -69

 تشانرکپاسخ: الف( کاشت گیاهان سازگار و مقاوم با نواحی خشک مانند: بنه و کنار  ب( مالچ پاشی روی ماسه ها برای تثبیت آنها و جلوگیری از ح

 ج( مقابله با برداشت بی رویه از آب های زیرزمینی و چرای بی رویۀ دام ها  

 (0چهار مورد از قابلیت های نواحی ساحلی را نام ببرید.) -60

 پاسخ: ماهیگیری، گردشگری، انرژی و فعالیت های فرهنگی.

 (72/1کدام عوامل موجب هجوم امواج به ساحل و تخریب تاسیسات  ساحلی می شود؟) -62

 وع توفان ها، هاریکن و سونامی ) زمین لرزۀ دریایی(پاسخ: وق

 (2/0سه مورد ازعوامل موثر در آلودگی سواحل را بنویسید.) -66

کشتی های نفت کش، تخلیۀ پساب های صنعتی کارخانه ها و فاضالب های شهری، تجمع گردشگران در نواحی  ترددپاسخ: آلودگی های ناشی از 
 و انواع آلودگی در سواحل می شود.ساحلی که موجب تولید انبوه زباله 

 (0دو مورد از راهکارهای حفاظت از نواحی ساحلی را بنویسید.)  -67

 پاسخ: الف( پاکسازی سواحل از انواع آلودگی ها   ب( تدوین مقررات و قوانین و نظارت بر فعالیت های گردشگری و سایر فعالیت ها.

 (72/1دریا و کاهش انرژی امواج را بنویسید.)راه های حفاظت از سواحل در مقابل باال آمدن آب  -68

 پاسخ: نصب و احداث انواع حفاظ های عمودی، موج شکن و دیواره های دریایی

 (2/0سه راه حفاظت از تپه های ماسه ای ساحلی چگونه انجام می شود؟)  -61

 حی دیگر به ساحل و ایجاد تپه های ماسه ای مصنوعی.پاسخ: تثبیت تپه های ماسه ای از طریق کشت گیاهان سازگار با محیط ، انتقال ماسه از نوا

 (0چهار مورد از قابلیت ها و توانمندی های نواحی کوهستانی را بنویسید.) -71

 پاسخ: تنوع زیستی و تنوع فرهنگ های بومی، جاذبه های گردشگری، تامین منابع آب شیرین، دامنه های مناسب برای پرورش دام.

 (0گری در کوهستان را نام ببرید.)چهار مورد از جاذبه های گردش -70

 پاسخ: چشم اندازهای زیبا، هوای تمیز و معتدل، امکان کوه نوردی و ورزش های زمستانی، چشمه های آب گرم.

 (0دو مورد ازمحدودیت های نواحی کوهستانی را بنویسید.) -72

 ونقل  و احداث راه ها، خطرات برف و یخ بندان پاسخ: الف( شرایط سخت طبیعی مانند سرمای شدید، کاهش اکسیژن   ب( مشکل بودن حمل

 (72/1کدام خطرات، اغلب نواحی کوهستانی را تهدید می کند؟) -79

 پاسخ: خطر زمین لرزه، آتشفشان های فعال و لغزش دامنه ها.

 (0چه عواملی موجب ایجاد مشکالتی برای کوهستان ها گردیده است؟ دو مورد را بنویسید.) -70

 و هوایی و ذوب شدن یخچال ها.     ب( آلودگی های ناشی از فعالیت های گردشگری مانند زباله و فاضالب.پاسخ: الف( تغییرات آب 

 (2/0سه مورد از راهکارهای حفاظت از محیط های کوهستانی را بنویسید.) -72

 حیات وحشپاسخ: الف( کشت گیاهان بر روی دامنه ها برای جلوگیری از فرسایش خاک     ب( حفاظت از تنوع زیستی و 

 ج( افزایش آگاهی عمومی در زمینۀ مراقبت از محیط کوهستان         
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