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و مير در جمعيت ............... هدف-1 و وابسته به تراكم است. مرگ  دار

 ) دافني4 ) چرخ ريسك3 گردان ) آفتاب2 ) لوبيا1

 الگوي رشد مقابل مربوط به چه جانوري است؟-2

 ) مخمر1

 ) پرنده2

د) گوسفن3

 ) سوسك4

 ميزبان نوزاد پروانه كلم چه جانداري است؟-3

 ) ساكارومايسز سرويزيه4 ) بيستون بتوالريا3 ) هموفيلوس آنفلونزا2 ) براسيكا اولراسه1

مي-4  شود. كاهش تراكم جمعيت در زادآوري به روش ............... سبب كاهش آهنگ توليدمثل

بك3 ) جنسي خودلقاحي2 ) غيرجنسي1  ) جنسي دگرلقاحي4 رزايي)

 ها معموالً ............... است. در جمعيت قرقاول-5

1(N Kو مير تصادفي� N)2و مرگ K<و مير تصادفي و مرگ

3(N Kو مير هدف� N)4 دارو مرگ K<و مير هدف  دارو مرگ

و رقابت بين صدف-6 به در آزمايشات رابرت پاين در حضور ستاره دريايي، ميزان تنوع زيستي مي ها  كند؟ ترتيب چه تغييري

 كاهش-) افزايش4 افزايش-) افزايش3 افزايش-) كاهش2 كاهش-) كاهش1

 .. هاي خود نشان داد كه ............. طي پژوهش» ديويد تيلمن«-7

ي صيادي ممكن است ميزان رقابت را كاهش دهد. ) رابطه2 شود. ) رقابت بدون تقسيم منابع، موجب انقراضمي1

مي ) رقابت، دسترسي گونه3 مي4 سازد. ها را به منابع زيستي محدود  شود. ) افزايش تنوع گياهان، باعث افزايش توليدكنندگي

د توجه قرار گرفته است؟يك مور در الگوي رشد مقابل، كدام-8

 ) تأثير حوادث طبيعي بر گنجايش محيط1

 ) تنوع افراد گونه در جمعيت يك گونه2

 هاي مختلف بر همديگر ) برهم كنش گونه3

 ) سودمندي كاهش تراكم براي افراد جمعيت4

 طور معمول تركيبات ثانوي ...............به-9

و ) توسط همه1 ميي گياهان توليد شده  گردند. درون واكوئل ذخيره

مي ) نخستين راه دفاعي در همه2  شوند.ي گياهان محسوب

 خواران است. هاي دفاعي گياهان در برابر گياه ترين راه ) يكي از ساده3

و بازدارنده هستند. ) براي همه4 ي انواع شكارچيان گياه، سمي

 است؟كدام عبارت در مورد آزمايش ژوزف كانل درست-10

مي از كنام واقعي آن بزرگ2ي گونه چسب كنام بنيادي كشتي)2 باهم برابر است.2و1هاي گونه چسب ) كنام واقعي كشتي1 .باشد تر

مي از كنام واقعي آن كوچك2ي گونه چسب كنام بنيادي كشتي)4 تر است. بزرگ2ي از گونه1ي گونه چسب ) كنام بنيادي كشتي3  باشد. تر

 زرد در كجاي درخت كاج نوئل قرار دارد؟ كنام بنيادي سسك-11

 ) نصف درخت4 ) قسمت باالي درخت3 ) تمام درخت2 ) قسمت پايين درخت1

مي-12 از ................ توليدمثل  كند. پلنگ جاگوار در فصل بعد

 ) زمستان4 ) بهار3 ) پاييز2 ) تابستان1

و اجتماعات زيستي پويايي جمعيت:6فصل شناسي زيست  ها

K

www.1book.blog.ir
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.1book.blog.ir



2

كمآهنگ افزايش ذاتي كدام جمع-13  تر از صفر دارد؟ يت در طي يك سال، مقداري

1(2(3(4(

آن-14  هاست. ويژگي ............... در يك جمعيت جانوري، عمدتاً حاصل نوع رفتار
 ) پراكنش4 ) تراكم3 ) تعداد2 ) اندازه1

هـاي ............... كه مقاومت ............... نسبت به مواد دفعي بـاكتريهرا با هم كشت داد، همواره گون2و1هاي كه گوس، دو پارامسي گونه وقتي-15
 يافت. داشت، دوام مي

دو1 يك2 تري بيش-) دو3 تري بيش-) يك4 تريكم-)  تريكم-)

ي رابطه-16
ــداد) (تع
(حجم)

N
D

V
به را براي محاسبه= ميي تراكم كدام جانداران  برند؟ كار

و گوزن آالسكا2و بوفالو) راكون1 و كشتي3 ) صدف دريايي و گوسفند تاسماني4 چسب ) المپري  ) ماهي خاردار
مي هاي پيكري همه اكسيژن براي رسيدن به سلول-17 .جزبهكند،ي جانوران زير از درون رگ عبور ............... 

 ) چيتا4 ) اوپروفترا3 ) آرماديلو2 ) راكون1

مي» اوپروفترا بروماتا«نه گيري پروا جفت-18  شود؟ در چه فصلي انجام
 ) زمستان4 ) پاييز3 ) تابستان2 ) بهار1

آني رقابت بين گونه نتيجه-19 مي هاي رقيب را ميزان تشابه بين ...............  كند. ها، تعيين
 ) كنام بنيادي4 ) عوامل وابسته به تراكم3 ) كنام واقعي2 ) زيستگاه1

در-20 رأس افزوده شود؛ به شرط ثابت بودن آهنگ افزايش ذاتي در طي اين88تايي شيرهاي شرق آفريقا، 200طي دو سال به يك جمعيت اگر
 دو سال، ميزان اين آهنگ چقدر است؟

1(4/02(3/03(2/04(1/0
با هاي واقعي سسك آرتور معلوم كرد كه كنام آزمايشاتمك-21 ،  تري دارند. هم فاصله بيش هاي ...............

و زرد1 و سبز آبي2 ) سينه سرخ و پشت سياه3 ) زرد و پشت4 ) سينه سرخ  سياه ) سينه سياه
به» جمعيت«ي كدام گزينه، تعريف واژه-22 مي را  كند؟ طور صحيح بيان

 هاي آفريقا در امسال ) تعداد سسك2 هاي گذشته ) تعداد چيتاهاي آفريقايي در سال1
ت3  2011) تعداد شيرهاي شرق آفريقا در سال4ي بزرگ در همين لحظه هاي روده عداد باكتري)

 است؟ نادرستكدام عبارت-23
 ها، شكار شدن است.ي جمعيت در بسياري از جمعيت ترين عامل محدودكننده ) اصلي1
 ) در برخي جانداران، كاهش تراكم جمعيت به نفع افراد نيست.2
ي جمعيت، از گنجايش محيط هم باالتر رود. ممكن است اندازه ) گاهي اوقات3
مي4 و افزايش تعداد، بالفاصله آهنگ رشد را  كاهد. ) در بسياري جانداران رشد جمعيت پيوسته بوده

؟نيستخوار كدام جانور گوشت-24
 ) بيوه سياه4 ) راكون3 ) الرو اوپروفترا2 ) سسك1

 است؟ايي فقدان چه پديده توانند در برابر زنبوران سرخ از خودشان دفاع كنند، نشانه اروپايي وارداتي به ژاپن، نمياين امر كه زنبوران عسل-25
هم2 ) تكامل همراه1 هم4 ) تقسيم منابع3 ياري)  سفرگي)

 ها همواره ............... انگل-26
آن ) روي ميزباني كه بزرگ1 مي تر از مي نوع ويژه)2 كنند. ها است زندگي  شوند. اي صياد محسوب

مي4 شوند. ) باعث كشته شدن ميزبان خود نمي3  كنند. ) بر سطح بدن ميزبان خود زندگي
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 پاسخ است.3گزينه-1
آن مهره اغلبنوعي پرنده است كه مثل» چرخ ريسك« و مير و مرگ س داران داراي جمعيت تعادلي بوده ايرين ها وابسته به تراكم است، ولي

 همگي جمعيت فرصت طلب دارند.
 پاسخ است.2گزينه-2

آن» چرخ ريسك«نام الگوي مزبور مربوط به نوعي پرنده به و ميزان نوسانات تراكم كم است كه جمعيتي تعادلي دارد مي ها به تصاوير[باشد. تر
]كتاب درسي دقت كنيد6-5شكل 

 پاسخ است.1گزينه-3
مي» براسيكا اولراسه«گياه كلم نوزاد پروانه كلم روي مي زندگي و از آن تغذيه به كند راحتي قادر است روغـن خـردل را تجزيـه نمايد، چون
آن نمايد. رابطه بين آن و نوعي تكامل همراه بين  ها وجود دارد. ها از نوع صيادي است

 پاسخ است.4گزينه-4
(بـه جـز خودلقـاحي) هميشه كاهش تراكم به نفع افراد جمعيت نيست، مثالً در جانوراني كه فعاليت شكار گروهي دارند يا توليدمثل جنسي

مي دارند، كاهش تراكم باعث كاهش شانس جفت و توليدمثل  شود. مربوط نمي غيرجنسيشود! اين امر به توليدمثل يابي
 پاسخ است.3گزينه-5

آن»قرقاول« N)ها اشباع شده نوعي پرنده است كه جمعيت تعادلي دارد، يعني محيط زندگي K)و مير آن� و هـا نيـز هـدفو مرگ دار
 وابسته به تراكم است. 

 پاسخ است.4گزينه-6
(به و باريك كه شكا عنوان شكارچي)، ميزان رقابت بين صدف در حضور ستاره دريايي شـوند كـاهشر ستاره دريايي محسوب مـي هاي پهن

و بنابراين تنوع زيستي آن  ها افزايش خواهد يافت. يافته
 پاسخ است.4گزينه-7

و حتـي مقـدار جـذب هر چه تنوع گياهان يك منطقه بيش و پايداري اجتماعات زيسـتي و مقاومت گياهان تر باشد، ميزان توليدات گياهي
 ابد. اين مطلب در آزمايشات تيلمن روي علفزارهاي آمريكا اثبات شد.ي نيتروژن از خاك هم افزايش مي

 پاسخ است.4گزينه-8
مي الگوي رشد لجستيك، همواره كاهش تراكم را به نفع جانداران مي هـا باشد، ولي به ساير گزينـه داند! كه البته اين از ايرادات الگوي مزبور

 توجهي ندارد.
 پاسخ است.1گزينه-9

و درون اندامك واكوئل ذخيره مـي همهاي هستند كه توسط مواد دفاعي شيميايي ويژه» بات ثانويتركي« شـوند. ايـني گياهان توليد شده
مي اغلبتركيبات كه نخستين راه دفاعي در از گياهان مي راه ترين پيچيدهباشند، يكي و جلـوي تهـاجم اكثـر هاي دفاعي محسوب گردنـد

مي گياه مي د، ولي برخي از جانوران گياهگيرن خواران را ي كلم. توانند اين سد دفاعي را بشكنند؛ مثالً نوزاد پروانه خوار نيز
 پاسخ است.3گزينه-10

و براي كشتي1ي گونه چسب كنام بنيادي براي كشتي ( مناطق پايين2ي گونه چسب، تمام مناطق صخره 3تر صـخره
4

در تحتـاني) اسـت.

و براي گونه1ي كه كنام واقعي گونه حالي ( همان مناطق پايين2ي در مناطق باالي صخره 3تر صخره
4

مي تحتاني) مي كه باشد. مالحظه كنيد

و بنيادي نيز براي كشتي بزرگ2از1ي گونه چسب كنام بنيادي كشتي و كنام واقعي ، با هم برابرند.2ي گونه چسب تر است
 پاسخ است.2گزينه-11

 ها، تمام درخت كاج نوئل است. كنام بنيادي همه سسك
 پاسخ است.3گزينه-12

(اولين فصل پس از بهار) است.  فصل توليدمثل پلنگ جاگوار در تابستان
 پاسخ است.2گزينه-13

يع (r)كه آهنگ افزايش ذاتي وقتي در ني آهنگ مرگ از آهنگ تولد جمعيت بيشمقداري منفي داشته باشد، و اين بـا هـرم سـني تر است!
 تري دارد.ي دوم مطابقت بيش گزينه

0
r B D
r D B
= −
< ⇒ >
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 پاسخ است.4گزينه-14
و دسته و يكنواخت (تصادفي  باشد.ميهاي جمعيت است كه ناشي از رفتار جانوران اي) يكي از ويژگي چگونگي پراكنش جمعيت در طبيعت

 پاسخ است.1گزينه-15
مي»گوس«ها توسط پارامسي2و1هاي در كشت همزمان گونه شد چونمي حذفدر رقابت1ي داد كه طي آن، گونه، پديده حذف رقابتي روي

مي2ي ها داشت ولي گونه تري نسبت به مواد دفعي باكتري حساسيت بيش مي در اين رقابت پيروز و دوام  يافت. شد
 پاسخ است.3گزينه-16

و كشتي (نوعي سخت ماهي المپري دوپوست) چسب آن هر و تراكم 3ي ها از رابطه ساكن آب هستند
ــداد تع

حجم

(N)

(m )
ميبه   آيد. دست

 پاسخ است.3گزينه-17
(مثل پروانه اوپروفترا بروماتا يا برگ متحرك يا بيستون بتوالريا) داراي سيستم تنف هاي رساني به سلولس نايي هستند كه اكسيژنحشرات

مي بدون نيازها بدن آن رگ[گيرد. به همكاري سيستم گردش مواد صورت و همراه ناقلين پروتئيني عبور نمي يعني اكسيژن از درون ]كند. ها
 پاسخ است.3گزينه-18

جف كه جمعيتي فرصت» اوپروفترا بروماتا«پروانه و تخممي گيريميتطلب دارد در فصل پاييز  شوند. ريزد، اما الروها در بهار از تخم خارجمي كند
 پاسخ است.2گزينه-19

هم» گوس«آزمايشات آن كننده هاي رقيب، تعيين گونه واقعيهاي پوشاني بين كنام نشان داد كه ميزان  هاست.ي شدت رقابت بين
 پاسخ است.3گزينه-20

در با يك حساب ساده مي  رأس رسيده است! 288به تعداد2/0تايي شيرها طي دو سال با آهنگ افزايش ذاتي 200يافت كه جمعيت توان
0 2 0 2

40 48
200 240 288/ /

+ +
→ →

 پاسخ است.2گزينه-21
و كنام واقعي سسك درخت كاج نوئل است، ولي كنام واقعي سسك تمامها، كنام بنيادي همه انواع سسك درس زرد در نوك درخت بز آبـي

كم مناطق پايين هم تر درخت قرار دارد كه (از هم دورترند) ترين ميزان  پوشاني را با همديگر دارند.
 پاسخ است.4گزينه-22

يك يك گونهاعضاي مي مكانو زمانكه با همديگر در در1ي نامند. در گزينهمي» جمعيت«كنند را اصطالحاً مشخص زندگي و زمان دقيـق
]هاي موجود در روده آدمي نيز از چندين گونه مختلف هستند. باكتري[نوع گونه، دقيقاً معلوم نشده است.3و2ايه گزينه

 پاسخ است.4گزينه-23
ازدر آن جانداران رشد جمعيت برخي و در آن ها پيوسته بوده مي ها افزايش تعداد بالفاصله موجب كاهش آهنگ رشد شود، ولي ساير موارد ها
 مگي صحيح هستند.ه

 پاسخ است.2گزينه-24
مي از برگ» اوپروفترا بروماتا«الروهاي پروانه مي هاي درختان تغذيه  خوار محسوب كرد. توان گوشت كنند، ولي ساير موارد را

 پاسخ است.1گزينه-25
(تكامل همراه و زنبوران سرخ شكارچي ژاپن نوعي هماهنگي كامل بهبين زنبوران عسل ژاپني دليل فقدان اين رابطه زنبوران ) وجود دارد، ولي

 توانند در برابر زنبوران سرخ شكارچي از خودشان دفاع كنند. عسل اروپايي وارداتي به ژاپن نمي
 پاسخ است.2گزينه-26

ميي انگلي نوع ويژه رابطه از روي ميزبان كه بـزرگ معموالًاه كند. انگل اي از صيادي است كه طي آن، جاندار انگل از بدن ميزبان تغذيه تـر
مي آن و ها است زندگي و باعث كشتن ميزبان نمي معموالًكنند آن بعضيشوند مي از (كه بـه انگـل ها بر سطح بدن ميزبان زندگي هـاي كنند

به كه بقيه انگل خارجي معروفند). در حالي و مي طور تخصصي ها، دروني هستند  كنند. تر عمل
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