


»کتابی برای پرکاری تستی«
 چرا »تستیک« را آماده کردیم؟

پشت سر این مجموعه کتاب، یک ایدة آموزشی وجود دارد:
برخی از دانش آموزان، مطالب درسی را در مدرسه یاد می گیرند و از تست به عنوان یک 

ابزار یادگیری استفاده می کنند و ابتدا تست کار می کنند.
این دانش آموزان، این ترتیب را در یادگیری دارند: یادگیری در مدرسه + پرکاری تستی + 

رفع اشکال به کمک پاسخ های تشریحی + مراجعه به درسنامه برای مرور
طبیعی است که این دانش آموزان بهتر و بهتر مطالب را یاد خواهند گرفت و به نظر می رسد 

که نتایج درخشان تری در آزمون های چهارگزینه ای نیز بگیرند.
 به تست پاسخ بده، تیک بزن، برو جلو.

تستیک یعنی چه؟
»تستیک= تست+ تیک«

یادگیری از طریق تست، جسارت نیز می خواهد. این یادمان باشد. جسارت می خواهد چون 
ممکن است از حجم تست هایی که پاسخ آن را نمی دانیم یا پاسخ تست را اشتباه زده باشیم، 

بترسیم و در این صورت باز برویم و فقط درسنامه بخوانیم، اما نترسید.
یادتان باشد که تکرار دوبارة درسنامه به شما کمکی نمی کند و تنها باعث می شود که آرام 

شوید. 
اما بهترین کار این است که آرام نباشید. آرامش را نباید با کارهای غلط که نتیجه ندارد 
به دست آورید. آرامش باید در اثر کارهای درستی باشد که منجر به نتیجة خوب می شود.

بتوانید  تا  شود  رو  ایرادهایتان  بگذارید  نترسید؛  می کند.  رو  را  ما  ایرادهای  تست زدن، 
ایرادهای تان را حل کنید و با حل هر ایراد، یک قدم برای نتیجة بهتر بردارید.

برویم و حمله کنیم برای به دست آوردن نتیجه ای بهتر!

انتشارات مشاوران آموزش



زمین، خانءه ماست؛ نقطه ای از جهان هستی و یکی از میلیون ها سیارءه موجود در آن

 این سیاره در منظومءه خورشیدی متعلق به کهکشان راه شیری واقع شده است. 

خانءه کوچک و سنگی ما در برگیرندءه تعداد زیادی نواحی است که موجودات آن با یکدیگر و محیطی که در آن زندگی 
می کنند در حال تعامل هستند. 

هر ناحیه، ویژگی های خاص و منحصربه فردی دارد که آن را از سایرین متمایز می سازد؛ این نواحی، طبیعی یا انسانی 
هستند. نواحی زیستی، آب و هوایی و ناهمواری ها از جمله نواحی طبیعی و نواحی انسانی شامل آن دسته از نواحی 
است که براساس معیارهای فرهنگی یا اقتصادی و دیگر معیارها که در کتاب بیشتر با آن ها آشنا می شوید، از یکدیگر 

جدا شده اند. 

کتاب تستیک جغرافیای یازدهم برگرفته از کتاب درسی شماست که در آن اندکی از توضیحات کتاب درسی فراتر رفته و 
تا حد ممکن به ساده سازی برخی از مطالب درسی برای فهم بهتر موضوعات پرداخته شده است. این کتاب شامل بخش 
درسنامه )مقدمه در ابتدای هر درس، متن درس، مفهوم نقشه، شکل و پرسش داخل متن(، پرسش های چهارگزینه ای، 
پاسخنامءه کلیدی، آزمون و پاسخنامءه تشریحی برای آزمون هاست. کتاب حاضر تمام مطالب درسی را پوشش داده و 

منبع کاملی برای استفادءه دبیران، دانش آموزان، داوطلبان کنکور علوم انسانی و المپیاد جغرافیاست.

امیدواریم این کتاب به عنوان منبع کمکی در کنار کتاب درسی که منبع اصلی است، برای شما عزیزان مفید باشد.

با تشکر از جناب آقای خداداد مدیر محترم انتشارات مشاوران آموزش، خانم ها پرن موسوی در واحد فنی، سیده زهرا 
موسوی نیا و الهام رضایی در واحد ویراستاری، دوستان واحد تولید، صفحه آرایی، بخش اجرایی و همءه همکارانی که در 

تهیه و تدوین این کتاب همراه بودند.

زهرا فروغی
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ترکیب سه بخش هواکره، آب کره و سنگ کره، موجب پدید آمدن زیست کره شده است. زیست کره شامل نواحی مختلفی؛ مانند نواحی کوهستانی، 
بیابانی و ساحلی است. در این درس به بررسی این نواحی، قابلیت ها، محدودیت ها، عوامل تهدید و راهکارهای مقابله با این عوامل می پردازیم.

واژه های کلیدی: بوم سازگان / اکوسیستم / زیست بوم / بیوم / نواحی زیستی / بیابان زایی / بیابان زدایی 

بوم سازگان )اکوسیستم(

دانشمندان حدس می زنند:
 آفرینش حیات روی سیارۀ زمین، میلیون ها سال پیش آغاز شده است.

 زیست کره به تدریج، روی سیارۀ زمین گسترش یافته. 
 زیست کره در دوره های مختلف زمین شناسی، تغییراتی کرده است.

بوم سازگان )اکوسیستم( مجموعه ای از موجودات زنده است که با یکدیگر و با محیطی که در آن زندگی می کنند، در ارتباط و تعامل اند. 

جنگل، چمنزار و دریاچءه آب شیرین 
طبقه  بندی بوم سازگان )اکوسیستم( 

گیاهانتولیدکننداگن

گیاه خوارانمصرف کننداگن ردۀ اول

گوشت خوارانمصرف کننداگن ردۀ دوم

باکتری هاتجزیه کننداگن

سنگ، خاک، آب و هوا و ...

بوم سازگان

بخش زنده

بخش غیرزنده

چرا گیاهان تنها موجودات زندءه تولیدکننده در یک بوم سازگان هستند؟
زیرا می توانند با عمل نورساخت )فتوسنتز(، غذا بسازند و به این ترتیب حیات دیگر موجودات زنده به آن ها وابسته است.

زیست بوم )بیوم(

 از تعدادی بوم سازگان تشکیل شده است.
 وسعت زیادی دارد.

 نواحی وسیع جغرافیایی هستند.
 در آن ها انواع خاص و مشابهی از گیاهان و جانوران زندگی می کنند و به همین سبب، یک ناحیه را به وجود می آورند که از سایر نواحی متمایز می شود.

 مطالعءه زیست بوم ها، یکی از موضوعات جغرافیای زیستی است.

 زیست بوم توندرا    زیست بوم جنگل های بارانی استوایی

نوع هر زیست بوم و ویژگی های آن به چه عواملی بستگی دارد؟
 موقعیت جغرافیایی  شرایط آب و هوایی )دما، تبخیر، بارش(  شکل ناهمواری ها

 ارتفاع از سطح زمین  جنس خاک ها
از آنجا که این عوامل در سطح زمین یکنواخت نیستند و متفاوت اند، سبب به وجود آمدن زیست بوم های متنوعی شده اند.
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تقسیم بندی و پراکندگی زیست بوم های جهان
 تقسیم بندی زیست بوم ها سابقه ای طوالنی دارد   کار پیچیده ای است.

 متخصصان جغرافیای زیستی، در مورد تعداد زیست بوم ها و تقسیم بندی آن ها توافقی ندارند.
 برخی زیست بوم ها را به دو دستءه کلی زیست بوم های خشکی و زیست بوم های دریایی تقسیم کرده اند.

 برخی حتی تا 16 بیوم خشکی و 5 بیوم دریایی را در طبقه بندی خود ارائه داده اند.

طبقه بندی وایتکر 
 وایتکر )بوم شناس(، در طبقه بندی معروف خود، به دو عامل توجه کرد:

2  دما 1  بارش 

این تصویر طبقه بندی وایتکر است.
انواع پوشش گیاهی براساس میانگین ساالنءه دما و بارش به 9 بخش به شرح زیر تقسیم می شود.

 جنگل های بارانی استوایی
 ساوان

 بیابان های جنب مداری
 جنگل های منطقءه معتدله

 جنگل های برگریزان و حاره ای و موسمی

 بیشه زار، علفزار
 علفزار منطقءه معتدل، بیابان سرد

 جنگل های تایگا
 توندرا

با توجه به شکل مشاهده می کنید که:
 جنگل های توندرا مربوط به نواحی کم بارش و سردسیر هستند. )سرد و خشک(

 جنگل های بارانی استوایی مربوط به نواحی پرباران و گرمسیر هستند. )گرم و مرطوب(

مفهوم شکل

طبقه بندی گودی
 گودی )جغرافی دان زیستی( زیست بوم ها را به 8 زیست بوم تقسیم کرده است.

 در این طبقه بندی، عالوه بر شرایط آب و هوایی و خاک، از روش های جدید نیز استفاده شده است.
 از معیارهای مورد استفاده برای تمایز زیست بوم ها از یکدیگر در روش جدید، میزان تولید مادءه آلی و سرعت رشد گیاهان هر زیست بوم است.

این شکل نشان دهندۀ طبقه بندی گودی است.
در این طبقه بندی 8 زیست بوم را به شرح زیر مشاهده می کنیم:

 توندرا  تایگا
 جنگل های پهن برگ منطقءه معتدل  علفزارهای منطقءه معتدل

 بیشه زارها و مراتع مدیترانه ای  بیابان
 جنگل های بارانی استوایی  ساوان

 سایر زیست بوم ها

مفهوم نقشه

میزان تولید مادءه آلی در گیاهان و سرعت رشد آن ها:
 گیاهان، موجودات زندۀ تولیدکننده هستند.

 با عمل نورساخت )فتوسنتز(، ترکیبات آلی، تولید و اکسیژن آزاد می کنند.
 هرچه سرعت رشد پوشش گیاهی در یک ناحیه بیشتر باشد، میزان تولید مادءه آلی در آنجا بیشتر است.

 میزان تولید مواد آلی گیاهان را می توان اندازه گیری کرد.
دربارءه عمل نورساخت:

فتوسنتز فرایندی است که در آن انرژی نورانی خورشید، آب و دی اکسیدکربن توسط گیاهان به انرژی شیمیایی ذخیره شده در مواد غذایی آن ها تبدیل می شود.
یعنی چی؟

یعنی انرژی خورشید توسط گیاهان جذب میشه )نور خورشید یکی از منابع تغذیۀ گیاهه( و این انرژی به انرژی شیمیایی مواد غذایی گیاه تبدیل میشه.
قسمت هایی از گیاه نور خورشید رو جذب می کنن و طی یه سری واکنش این نور رو به اکسیژن و مواد آلی تبدیل می کنن.

مواد آلی چیه؟
مواد غذایی موجود در گیاهان و جانوران که ممکنه در طول زندگیشون اون مواد رو وارد محیط زیست کنن یا بعد از مرگشون؛ مثل ریشه و برگ گیاهان که بعد 

از مرگشون وارد چرخۀ غذایی محیط زیست میشه.
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میزان تولید ترکیبات آلی در گیاهان با میزان تابش خورشید ارتباط داره:
هرچی انرژی خورشیدی بیشتر باشه گیاهان بیشتر اونو جذب می کنن در نتیجه سرعت رشد گیاه بیشتر میشه و اکسیژن و مادۀ آلی بیشتری رو تولید میکنه.

چرا زیست بوم ها از نظر میزان تولید ترکیبات آلی و تودءه زیستی تفاوت دارند؟
زیرا انتشار و انرژی خورشید در سطح زمین یکنواخت نیست.

میزان دریافت انرژی روزانه )حدوداً( در سانتی متر مربعمنطقه

100 کالرینزدیک قطبی

 400 کالریمعتدله

800 کالری استوایی

تحلیل نمودار

نشان  مختلف  زیست بوم های  در  را   )NPP( اولیه  خالص  تولید  میزان  نمودار،  این 
می دهد. گیاهان در نتیجءه فتوسنتز، موادی تولید می کنند؛ به این تولید، تولید ناخالص 
می گویند. گیاه مقداری از این مواد را برای رفع نیازهای خود؛ مثل تنفس مصرف 

می کند. آنچه باقی می ماند تولید خالص اولیه است.
با توجه به نمودار، زیست بوم جنگل های بارانی استوایی بیشترین میزان تولید خالص 

اولیه و زیست بوم بیابان کمترین میزان تولید خالص اولیه را دارد.
جنگل های بارانی استوایی، به دلیل اینکه بیشترین تولید خالص اولیه را دارند، مهم ترین 

زیست بوم و ذخیرۀ زیستی سیارۀ زمین محسوب می شوند.

 رابطۀ پراکندگی پوشش گیاهی با ارتفاع

 عالوه بر آب و هوا و خاک، نوع ناهمواری ها و ارتفاعات نیز در پراکندگی پوشش گیاهی و زندگی جانوری نواحی، تأثیر می گذارند؛ زیرا گیاهان و جانوران 
در ارتفاع معینی قادر به زیستن هستند.

 هرچه ارتفاع افزایش می یابد، تعداد گونه ها، قد یا بلندی گیاهان، انبوهی و درجءه رشد گیاهان و همچنین، فصل رویش آن ها کمتر و کوتاه تر می شود.

شیب دامنه چه تأثیری بر خاک دارد؟
بر عمق خاک و زهکشی آن اثر می گذارد. به گونه ای که در دامنه های پرشیب، ضخامت خاک کمتر است و این دامنه ها، کمتر می توانند 

آب را در خود نگه دارند.

زهکشی یعنی چی؟
خارج کردن آب اضافی رو میگن زهکشی.

حاال زهکشی خاک یعنی چی؟
در اینجا یعنی مقدار آبی که خاک به خاطر عمق کمش از دست میده.

چرا اینطوری میشه؟
هرچی دامنه شیب بیشتری داشته باشه، فرسایش خاک دامنه بیشتر میشه؛ یعنی خاک توسط عوامل فرسایشی مثل سیل شسته میشه در نتیجه ضخامت خاک کمتر 

میشه و وقتی ضخامت کم میشه آب کمتری رو میتونه نگهداری کنه.

حفاظت از نواحی زیستی

انسان، رکن مهم زیست کره )بیوسفر( است.

چرا جوامع انسانی به تخریب و بهره گیری نابخردانءه محیط طبیعی پرداخته اند؟
به دلیل توسعءه صنعتی و اقتصاد مبتنی بر سرمایه داری

چرا؟ 
چون توسعءه صنعتی موجب پیشرفت تکنولوژی و ابداع ابزارهای مختلف میشه و هرچی بشر پیشرفت بیشتری داشته باشه بیشتر 

میتونه به طبیعت ضربه بزنه.
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نواحی بیابانی
 حدود 33% سطح زمین را پوشانده اند.  کم جمعیت یا خالی از جمعیت اند.

صحرای بزرگ افریقا به تنهایی، 9 میلیون کیلومتر مربع وسعت دارد. 
قابلیت ها:

 گردشگری )طبیعت گردی(   انرژی )ساعت های آفتابی زیاد و شدت تابش انرژی خورشیدی(
 مناسب برای تحقیقات نجومی و صنایع هوافضا )به دلیل آسمان صاف و بدون ابر(  معادن

محدودیت ها:
 کمبود آب و خاک برای کشاورزی

 حرکت ماسه های روان و فرسایش خاک
 شرایط نامناسب برای سکونت و فعالیت انسان

 سرما یا گرمای شدید هوا   خشکی هوا
 کمبود آب

 دشواری آمد و شد و راه سازی به دلیل پوشش وسیع ماسه ای

بیابانی شدن )بیابان زایی(
 بیابانی شدن )بیابان زایی(؛ یعنی گسترش بیابان ها و تبدیل مناطق بیشتری به بیابان

مهم ترین عوامل بیابانی شدن )بیابان زایی(
 خشکسالی  گرم شدن هوا   کاهش بارندگی

 حفر چاه های عمیق و نیمه  عمیق در مناطق خشک   استفادۀ بی رویه از آب های زیرزمینی
 ازبین رفتن پوشش گیاهی )کندن بوته ها و علف ها برای تأمین سوخت ساکنان حاشیءه بیابان ها(

راهکارهای پیشگیری از بیابان ها )بیابان زدایی(
 کاشت گیاهان سازگار و مقاوم با نواحی خشک مانند، َبنه و کُنار، ُاکالیپتوس و اقاقیا

 مقابله با برداشت بی رویه از آب های زیرزمینی و چرای بی رویءه دام ها
 مالچ پاشی روی ماسه ها برای تثبیت آن ها و جلوگیری از حرکتشان

البته برخی معتقدند استفاده از مالچ نفتی به دلیل تأثیرات بد و زیان آور آن مناسب نیست و بهتر است در این مناطق از مالچ های مناسب مانند ریگ یا 
بقایای گیاهان و ... استفاده کرد.

مالچ پاشی یعنی چی؟
مالچ یه ماده ایه که از فراورده های نفتی یا بقایای گیاهان به دست میاد. این ماده برای ثابت نگه داشتن شن و ماسه های نواحی بیابانی استفاده میشه تا از 

حرکت و گسترش اون ها و از به وجود اومدن گرد و غبار جلوگیری کنه.
مثل یه جور چسب که شن و ماسه رو تو جای خودشون ثابت نگه میداره.

نواحی ساحلی

 کمتر از 15% سطح زمین را شامل می شوند.  40% جمعیت جهان را در خود جای داده اند.
 اغلب شهرهای بزرگ و بندری جهان در سواحل قرار گرفته اند.   پیش بینی می شود که در آینده، تمرکز جمعیت در سواحل، بیشتر شود.

قابلیت ها
 ماهیگیری و فعالیت ها و مشاغل وابسته به صید آبزیان  فعالیت های بازرگانی و بنادر و مشاغل وابسته به آن

 گردشگری )استراحت، تفریح و ورزش های آبی(  انرژی )حاصل از امواج و جزر و مد(
محدودیت ها

1  باال آمدن سطح آب دریا
تغییرات آب و هوایی و گرم شدن کرۀ زمین مو جب باالآمدن سطح آب دریا شده است.

وقوع توفان ها،   هاریکن و سونامی  )زمین لرزۀ دریایی(   هجوم امواج به ساحل   تخریب تأسیسات ساحلی 
در این صورت، ساکنان آن باید تأسیسات را به نواحی عقب تر منتقل کنند که این کار برای آن ها هزینءه زیادی دارد.

2  آلودگی
 آلودگی های ناشی از عبور و مرور کشتی های نفت کش

 تخلیءه پساب های صنعتی کارخانه ها و فاضالب های شهری، که به طور مستقیم از طریق رودها به دریا تخلیه می شوند.
 تجمع گردشگران در این نواحی، موجب تولید انبوه زباله و انواع آلودگی ها در سواحل شده است.

نوع معدننام بیابان

بوکسیتبیابان استرالیا

فسفاتصحرای بزرگ افریقا

الماسکاالهاری

مسبیابان آتاکاما

نفتعربستان
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حفاظت از نواحی ساحلی
 محل تالقی زیست بوم خشکی و دریایی است.

 زندگی گیاهی و جانوری متنوع و خاص خود را دارد )گیاهان خشکی و آبزی، انواع ماهیان، مرجان ها و نرم تنان، پرندگان و حشرات و سخت پوستان را 
که در جزایر، آب ها و سواحل زندگی می کنند(.

 این تنوع زیستی در اثر تمرکز زیاد جمعیت در سواحل و فعالیت های انسانی، در معرض خطر قرار گرفته است.

راهکارهای حفاظت از نواحی ساحلی
 حفاظت از سواحل در مقابل باال آمدن آب و کاهش انرژی امواج، با نصب و احداث انواع حفاظ های عمودی، موج شکن و دیواره های دریایی و نظایر آن

 پاک سازی سواحل از انواع آلودگی ها، تدوین مقررات و قوانین و نظارت بر فعالیت های گردشگری و سایر فعالیت ها
 زهکشی اراضی ساحلی )خارج کردن آب از آن ها(  حفاظت از تپه های ماسه ای

چرا باید از تپه های ماسه ای محافظت کرد؟
چون این تپه ها مانعی در برابر امواج هستن و خطر تخریب رو کمتر میکنن.

چگونه می توان از تپه های ماسه ای محافظت کرد؟
 تثبیت تپه های ماسه ای از طریق کشت گیاهان سازگار با محیط روی آن ها

 انتقال ماسه از نواحی دیگر به ساحل و ایجاد تپه های ماسه ای مصنوعی
نواحی کوهستانی

 تخمین زده می شود که حدود 10% مردم جهان در این نواحی ساکن اند.
 دامنه های کوه های آلپ، دارای بیشترین تراکم جمعیت در نواحی کوهستانی جهان است.

قابلیت ها
 تنوع زیستی  تنوع فرهنگ های بومی  دامنه های مناسب برای پرورش دام و رمه گردانی
 معادن  جاذبه های گردشگری  دامنه های مناسب برای پرورش دام و رمه گردانی

 تأمین منابع آب شیرین )رودها و چشمه ها( برای دشت ها و نواحی پایکوهی

 چشم اندازهای زیبا   هوای تمیز و معتدل
 امکان کوهنوردی و ورزش های زمستانی  چشمه های آب گرم

محدودیت ها
 شرایط سخت طبیعی مانند سرمای شدید؛ به ویژه در شب ها، کاهش اکسیژن و مشکالت تنفسی

 مشکل بودن حمل و نقل و احداث راه ها، خطرات برف و یخ بندان
 منطبق بودن اغلب نواحی کوهستانی جوان بر گسل های فعال و وجود خطر زمین لرزه، آتشفشان های فعال و لغزش دامنه ها

 شیب زمین و محدودیت خاک که خانه سازی و فعالیت های کشاورزی را با مشکل مواجه می کند.

حفاظت از کوهستان
کوهستان ها پناهگاه حیات وحش اند و تنوع زیستی گیاهی و جانوری خاص خود را دارند.

چه عواملی موجب به وجود آمدن مشکالت برای کوهستان ها می شود؟
 تغییرات آب و هوایی و ذوب شدن یخچال ها

 آلودگی های ناشی از فعالیت های گردشگری؛ مانند زباله و فاضالب ها 
ساخت و سازهای غیراصویل مسکوین و تأسیسات گردشگری و تفرییح از بین رفتن پوشش گیاهی دامنه ها

چرای یب رویۀ دام ها

حفر تونل ها و جاده های خایک برای گمانه زین معادن

علت از بین رفتن پوشش گیاهی دامنه  ها

راهکارهای حفاظت از نواحی کوهستانی
 کشت گیاهان بر روی دامنه ها برای جلوگیری از فرسایش خاک  حفاظت از تنوع زیستی و حیات وحش

 پاک سازی کوهستان ها از آلودگی ها  تدوین قوانین و مقررات برای فعالیت های گردشگری
 افزایش آگاهی عمومی  در زمینءه مراقبت از محیط کوهستان

 ایجاد حوضچه های ذخیره و سیل بند و جمع آوری آب و جلوگیری از به هدر رفتن آب
کشت گیاه روی دامنه چطوری از فرسایش جلوگیری میکنه؟

ریشۀ گیاهان کاشته شده باعث انسجام و محافظت خاک از عوامل فرسایشی میشه.
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پرسش های چهارگزینه ای

درس 5

کدام گزینه دربارءه اکوسیستم نادرست است؟   213
1  نام دیگر آن بوم سازگان است.

2  مجموعه ای از موجودات زنده که با یکدیگر و با محیط مجاور خود در ارتباط و تعامل اند.

3  از دو بخش زنده و غیر زنده تشکیل شده است.

4  چمنزار یک بوم سازگان است.

درستی و نادرستی عبارت های زیر در کدام گزینه مشخص شده است؟   214
الف( تولیدکنندگان )گیاهان(، مصرف کنندگان ردءه اول )گیاه خواران( 

ب( مصرف کنندگان ردءه دوم )گوشت خواران(، تجزیه کنندگان )باکتری ها(
پ( تولیدکنندگان )گیاهان(، مصرف کنندگان ردءه اول )گوشت خواران(
ت(مصرف کنندگان ردءه دوم )گیاه خواران(، تجزیه کنندگان )باکتری ها(

4  ن- ن- د- د 3  ن- د- د- ن  2  د- ن- ن- د  1  د- د- ن- ن 

کدام گزینه به ترتیب بیانگر بخش غیر زنده و زندءه اکوسیستم است؟   215
4  آب   و هوا - گیاهان 3  خاک - آب   و هوا  2  باکتری ها - گوشت خواران  1  گیاهان - گیاه خواران 

عبارت زیر دربارءه کدام موجودات اکوسیستم درست است؟   216
»تنها موجودات زندءه تولیدکننده در یک بوم سازگان هستند «

4  انسان ها 3  گیاهان  2  گیاه خواران  1  تجزیه کنندگان 

کدام عبارت ها دربارءه تولید کنندگان بوم سازگان نادرست هستند؟   217
الف( گیاهان تنها موجودات زندءه تولیدکننده در اکوسیستم نیستند 

ب( تنها تولیدکنندگان بوم سازگان می توانند با عمل نورساخت، غذا بسازند 
پ( حیات سایر موجودات زنده به آن ها وابسته است 

ت( آن ها جزء مصرف کنندگان ردءه اول نیز هستند 
4  ت و الف 3  پ و ت  2  ب و پ  1  الف و ب 

نام دیگر بوم سازگان چیست؟   218
4  زیست کره 3  زیست بوم  2  بیوم  1  اکوسیستم 

کدام عبارت ها دربارءه بیوم درست هستند؟   219
الف( نواحی کوچک جغرافیایی با انواع گوناگون جانوران هستند 

ب( مطالعءه آن ها یکی از موضوعات رشتءه جغرافیای زیستی است 
پ( ناحیه ای را به وجود می آورند که از سایر نواحی متمایز می شود 

ت( بوم سازگان از تعدادی بیوم تشکیل شده است 
4  ت و الف 3  پ و ت  2  ب و پ  1  الف و ب 

دریاچءه آب شیرین یک ............... و جنگل های بارانی استوایی یک ............... است    220
4  بیوم - زیست بوم 3  بوم سازگان - اکوسیستم  2  اکوسیستم - بیوم  1  زیست بوم - بوم سازگان 

نوع هر زیست بوم به عوامل ............... بستگی دارد و این عوامل در سطح زمین ...............   221
2  جغرافیایی - همگون و متفاوت اند. 1  مختلفی - یکنواخت نیستند و متفاوت اند. 

4  طبیعی - مشابه و همگون اند. 3  زیستی - یکنواخت و مشابه اند.  

کدام گزینه دربارءه تقسیم بندی و پراکندگی زیست بوم ها درست است؟   222
1  طبقه بندی زیست بوم ها کار پیچیده ای نیست.

2  سابقءه تقسیم بندی زیست بوم ها طوالنی نیست و به دهه های اخیر مربوط می شود.

3  همءه زیست بوم ها به دو دسته تقسیم می شوند.

4  بر سر طبقه بندی زیست بوم ها بین متخصصان جغرافیای زیستی اتفاق نظر وجود ندارد.

وایتکر در طبقه بندی زیست بوم ها به چه عواملی توجه کرده است؟   223
4  پوشش گیاهی 3  فشار و رطوبت  2  ناهمواری ها  1  بارش و دما 



53

جغرافـیــــا 11

کدام گزینه دربارءه طبقه بندی زیست بوم ها درست است؟   224
1  وایتکر )بوم شناس( زیست بوم ها را به هشت زیست بوم محدود و گودی )جغرافی دان زیستی(، در طبقه بندی زیست بوم ها به دو عامل بارش و دما توجه کرد.

2  وایتکر )جغرافی دان زیستی( در طبقه بندی زیست بوم ها به دو عامل بارش و دما توجه و گودی )بوم شناس(، زیست بوم ها را به هشت زیست بوم محدود کرد.

3  وایتکر )بوم شناس( در طبقه بندی زیست بوم ها به دو عامل بارش و دما توجه و گودی )جغرافی دان زیستی(، زیست بوم ها را به هشت زیست بوم محدود کرد.

4  وایتکر )جغرافی دان زیستی( زیست بوم ها را به هشت زیست بوم محدود و گودی )بوم شناس(، در طبقه بندی زیست بوم ها به دو عامل بارش و دما توجه کرد.

کدام عبارت ها به ترتیب دربارءه طبقه بندی گودی و وایتکر درست هستند؟   225
الف( در این طبقه بندی فقط به شرایط آب   و هوایی و خاک توجه شده است 

ب( یکی از معیارهای مورد استفاده در این طبقه بندی، میزان تولید مادءه آلی است  
پ( در این طبقه بندی به دو عامل بارش و دما توجه شده است 

ت( توسط یک بوم شناس طبقه بندی شده است 
4  ت و الف 3  پ و ت  2  ب و پ  1  الف و ب 

کدام گزینه دربارءه میزان تولید مادءه آلی نادرست است؟   226
1  در طبقه بندی مربوط به آن عالوه بر این معیار از معیارهایی مانند خاک استفاده شده است.

2  از معیارهای مورد استفاده برای تمایز زیست بوم ها است.

3  در روش های جدید طبقه بندی از آن استفاده می شود.

4  یکی از معیارهای طبقه بندی وایتکر است.

کدام گزینه بیانگر معیارهای جدید مورد استفاده برای تمایز زیست بوم ها در طبقه بندی گودی است؟   227
2  شرایط آب   و هوایی 1  توجه به نوع پوشش گیاهی و خاک نواحی 

4  دما و بارش 3  میزان تولید مادۀ آلی و سرعت رشد گیاهان 

گیاهان موجودات زندءه ............... هستند که با عمل نورساخت )فتوسنتز( ترکیبات آلی ............... و اکسیژن ............... می کنند    228
2  مصرف کننده - مصرف - تولید 1  مصرف کننده - تولید - آزاد  

4  تولید کننده - تولید - آزاد 3  تولید کننده - مصرف - تولید  

کدام گزینه دربارءه گیاهان درست است؟   229
1  هرچه سرعت رشد گیاه بیشتر باشد میزان تولید مادۀ آلی بیشتر می شود.

2  با عمل فتوسنتز اکسیژن را مصرف و ترکیبات آلی را آزاد می کنند.

3  میزان تولید مواد آلی گیاهان را نمی توان اندازه گیری کرد.

4  موجودات زندۀ مصرف کننده هستند.

هرچه ............... در یک ناحیه بیشتر باشد، ............... در آنجا بیشتر است    230
2  میزان مصرف اکسیژن گیاهان - میزان تولید مادۀ آلی 1  سرعت رشد پوشش گیاهی - میزان تولید مادۀ آلی 

4  میزان مصرف اکسیژن گیاهان - سرعت رشد پوشش گیاهی 3  سرعت رشد پوشش گیاهی - میزان مصرف اکسیژن گیاهان 

کدام عبارت ها دربارءه میزان دریافت انرژی در زیست بوم ها درست هستند؟   231
الف( انتشار و انرژی خورشید در سطح زمین یکنواخت نیست؛ به همین دلیل میزان تولید مواد آلی گیاهان را نمی توان اندازه گیری کرد  

ب( انرژی دریافتی روزانه در مناطق نزدیک قطبی حدود 100کالری در سانتی متر مربع است 
پ( میزان دریافت انرژی در مناطق معتدله حدود 400 کالری و در مناطق استوایی 800 کالری در متر مربع است 

ت( به دلیل یکسان نبودن انرژی دریافتی از خورشید، زیست بوم ها از نظر میزان تولید ترکیبات آلی تفاوت دارند 
4  ب و ت 3  ب و پ  2  الف و پ  1  الف و ب 

چرا زیست بوم ها از نظر میزان تولید ترکیبات آلی تفاوت دارند؟   232
2  تفاوت در نوع بارندگی در نواحی مختلف 1  یکنواخت نبودن انتشار انرژی خورشید در سطح زمین 

4  نوع خاک 3  میزان مصرف اکسیژن  

کدام گزینه دربارءه میزان دریافت انرژی خورشید در نواحی مختلف سطح زمین درست است؟   233
1  میزان دریافت انرژی در نواحی قطبی کمتر از نواحی معتدله و در نواحی معتدله بیشتر از نواحی استوایی است. 

2  میزان دریافت انرژی در نواحی معتدله کمتر از نواحی استوایی و بیشتر از نواحی قطبی است.

3  میزان دریافت انرژی در نواحی قطبی بیشتر از نواحی معتدله و کمتر از نواحی استوایی است.

4  میزان دریافت انرژی در نواحی معتدله کمتر از نواحی قطبی و در نواحی قطبی بیشتر از نواحی استوایی است.

کدام گزینه دربارءه میزان دریافت انرژی و میزان تولید مادءه آلی نادرست است؟   234
1  میزان تولید مادۀ آلی به سرعت رشد گیاهان بستگی دارد.

2  زیست بوم ها از نظر میزان ترکیبات آلی باهم متفاوت اند.

3  زیست بوم ها از نظر تودۀ زیستی که از آن ها حاصل می شود تفاوتی با یکدیگر ندارند.

4  سرعت رشد گیاهان در زیست بوم ها به عواملی چون میزان دریافت انرژی خورشید بستگی دارد.
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گیاهان در نتیجءه فتوسنتز، موادی تولید می کنند؛ به این تولید، تولید ............... می گویند  گیاه مقداری از این مواد را برای رفع نیازهای خود مثل تنفس    235
مصرف می کند  آنچه باقی می ماند تولید ............... است 

4  خالص اولیه - ناخالص 3  ناخالص - خالص اولیه  2  ناخالص اولیه - خالص  1  خالص - ناخالص اولیه 

کدام عبارت ها دربارءه رابطءه پراکندگی پوشش گیاهی و ارتفاع نادرست هستند؟   236
الف( ارتفاع معینی برای زیست گیاهان وجود ندارد و آن ها در هر ارتفاعی قادر به زیستن هستند 

ب( هرچه ارتفاع افزایش می یابد تعداد گونه های گیاهان افزایش می یابد 
پ( نوع ناهمواری در پراکندگی پوشش گیاهی تأثیرگذار است 

ت( با کاهش ارتفاع انبوهی گیاهان بیشتر می شود 
4  ت و الف 3  پ و ت  2  ب و پ  1  الف و ب 

کدام عبارت ها دربارءه تأثیر ارتفاع بر رشد و پراکندگی گیاهان درست هستند؟   237
الف( با افزایش ارتفاع، گیاهان کوتاه تر می شوند 

ب( هر چه ارتفاع کمتر می شود تعداد گونه های گیاهی نیز کمتر می شوند 
پ( با کاهش ارتفاع، انبوهی گیاهان بیشتر می شود 

ت( هرچه ارتفاع بیشتر می شود درجءه رشد گیاهان به تبع آن بیشتر می شود 
4  ب و ت 3  ب و پ  2  الف و پ  1  الف و ب 

کدام عامل بر عمق خاک و زهکشی آن تأثیرگذار است؟   238
4  رطوبت  3  جنس خاک  2  شیب دامنه ها  1  نوع پوشش گیاهی 

در دامنه های ...............، ضخامت خاک ............... است و این دامنه ها ............... می توانند آب را در خود نگه دارند    239
4  پرشیب - کمتر - کمتر 3  کم شیب - بیشتر - کمتر  2  پرشیب - بیشتر - بیشتر  1  کم شیب - کمتر - بیشتر 

چرا انسان در سده های اخیر تغییرات نامطلوبی در زیست کره به وجود آورده است؟   240
2  به دلیل اینکه انسان رکن مهم زیست کره است. 1  توسعءه صنعتی و اقتصاد مبتنی بر سرمایه داری 

4  تأثیر عوامل طبیعی بر فعالیت های انسان  3  ناتوانی انسان در بهره گیری از منابع طبیعی 

بیابان ها حدود ............... از سطح زمین را پوشانده اند    241
4  یک پنجم 3  یک چهارم  2  یک سوم  1  یک دوم 

صحرای بزرگ افریقا به تنهایی حدود ............... کیلومتر مربع وسعت دارد    242
4  90هزار  3  33هزار   2  3میلیون   1  9میلیون  

کدام گزینه جدول را در ارتباط با پراکندگی معادن موجود در نواحی بیابانی کامل می کند؟   243
1  الف( الماس - ب( صحرای عربستان - پ( بوکسیت ت( تکله ماکان

2  الف( الماس - ب( صحرای بزرگ افریقا - پ( بوکسیت - ت( آتاکاما

3  الف( بوکسیت - ب( صحرای عربستان - پ( الماس - ت( تکله ماکان

4  الف( بوکسیت - ب( صحرای بزرگ افریقا - پ( الماس - ت( آتاکاما

کدام گزینه دربارءه ویژگی های نواحی بیابانی نادرست است؟   244
2  شدت تابش نور خورشید باعث دریافت انرژی زیادی در آن می شود. 1  این نواحی مناسب استقرار صنایع هوافضا هستند. 

4  وجود معادن و قابلیت گردشگری از ویژگی های نواحی بیابانی است. 3  به دلیل ساعت های آفتابی زیاد برای تحقیقات نجومی مناسب است. 

همءه گزینه های زیر از مهم ترین عوامل بیابانی شدن هستند؛ به جز:   245
2  کاهش تعداد چاه های عمیق در مناطق خشک  1  خشکسالی و گرم شدن هوا   

4  از بین رفتن پوشش گیاهی 3  استفادۀ بی رویه از آب های زیر زمینی 

کدام گزینه به ترتیب بیانگر عوامل بیابان زایی و روش بیابان زدایی است؟   246
2  کندن بوته ها و علف ها - حفر چاه های عمیق در مناطق خشک 1  حفر چاه های عمیق در مناطق خشک - مقابله با چرای بی رویءه دام ها 

4  مالچ پاشی - کندن بوته ها و علف ها 3  مقابله با چرای بی رویءه دام ها - مالچ پاشی  

مالچ پاشی به چه منظوری انجام می شود؟   247
4  جلوگیری از فرسایش نواحی مختلف 3  تثبیت ماسه های روان  2  جلوگیری از چرای بی رویءه دام ها  1  جلوگیری از بیابان زدایی 

نواحی ساحلی ............... سطح زمین را شامل می شوند در حالی که ............... را در خود جای داده اند    248
2  کمتر از 15 درصد - 40 درصد جمعیت جهان 1  40 درصد - 15 درصد جمعیت ایران 

4  40درصد - 15 درصد جمعیت جهان 3  کمتر از 15 درصد - 40 درصد جمعیت ایران 

کدام گزینءه دربارءه نواحی ساحلی درست است؟   249
2  بیشتر از نیمی از جمعیت جهان را در خود جای داده اند. 1  بیشتر از 15 درصد سطح زمین را شامل می شوند. 

4  اغلب شهرهای بزرگ و بندری جهان در سواحل قرار گرفته اند. 3  پیش بینی می شود تمرکز جمعیت در سواحل در آینده کمتر شود. 

معدنبیابان
»الف«بیابان استرالیا

فسفات»ب« 

»پ« کاالهاری 

مس»ت« 
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کدام گزینه از قابلیت های مشترک نواحی ساحلی و بیابانی است؟   250
ب( استقرار صنایع هوا و فضا الف( انرژی 

ت( تحقیقات نجومی پ( گردشگری 
4  ب و ت 3  ب و پ  2  الف و پ  1  الف و ب 

کدام گزینه دربارءه عوامل تهدیدکنندءه سواحل نادرست است؟   251
2  هاریکن و سونامی از عوامل تهدیدکنندۀ نواحی ساحلی هستند. 1  گرم شدن کرۀ زمین از عوامل باال آمدن سطح آب دریاهاست. 

4  توفان های دریایی موجب تخریب تأسیسات ساحلی می شوند. 3  عوامل تهدیدکنندۀ سواحل، عوامل طبیعی هستند. 

کدام عبارت ها از راهکارهای حفاظت از نواحی ساحلی نیستند؟   252
ب( خارج کردن آب از اراضی ساحلی الف( کاهش انرژی امواج با نصب حفاظ های افقی  

ت( ایجاد تپه های ماسه ای مصنوعی پ( تثبیت تپه های ماسه ای ساحلی از طریق مالچ پاشی 
4  ب و ت 3  ب و پ  2  الف و پ  1  الف و ب 

همءه گزینه ها به منظور تثبیت تپه های ماسه ای سواحل صورت می گیرند؛ به جز:   253
2  انتقال ماسه از نواحی دیگر به ساحل 1  کشت گیاهان سازگار با محیط روی آن ها 

4  تثبیت ماسه های ساحلی از طریق مالچ پاشی 3  ایجاد تپه های ماسه ای مصنوعی  

دامنه های کوه های آلپ دارای ............... است    254
2  بیشترین تراکم جمعیت صرفاً در نواحی کوهستانی قارۀ اروپا 1  بیشترین تراکم جمعیت در نواحی کوهستانی جهان 

4  کمترین تراکم جمعیت صرفاً در نواحی کوهستانی قارۀ اروپا 3  کمترین تراکم جمعیت در نواحی کوهستانی جهان 

کدام گزینه از قابلیت های مشترک نواحی بیابانی و کوهستانی است؟   255
ب( انرژی خورشیدی الف( استقرار صنایع هوا و فضا 

ت( معادن پ( گردشگری 
4  ت و الف 3  پ و ت  2  ب و پ  1  الف و ب 

همءه گزینه ها از محدودیت های نواحی کوهستانی هستند؛ به جز:   256
2  منطبق بودن اغلب نواحی کوهستانی قدیمی بر گسل های فعال 1  کاهش اکسیژن و مشکالت تنفسی 

4  آتش فشان های فعال و لغزش دامنه ها 3  شیب زمین و محدودیت خاک  

درستی و نادرستی عبارت های زیر دربارءه راهکارهای حفاظت از محیط های کوهستانی در کدام گزینه مشخص شده است؟   257
ب( تدوین مقررات برای فعالیت های گردشگری الف( کشت گیاهان بر روی دامنه ها 

پ( جلوگیری از ساخت حوضچه های ذخیرءه آب
4  د - د - ن 3  ن - ن - د  2  ن- د - ن  1  د - ن - د 

)سراسری 98(   258 براساس تصویر زیر، کدام جمله مقایسءه درستی از زیست بوم های واقع در محدوده های »A-B« و »X-Y« را ارائه می کند؟  
1  میزان تولید ترکیبات آلی گیاهان در محدودۀ X-Y کمتر از محدودۀ A-B است.

2  تودۀ زیستی و سرعت رشد گیاهان در محدودۀ A-B بیشتر از محدودۀ X-Y است.

3  تودۀ زیستی و سرعت رشد گیاهان در محدودۀ X-Y کمتر از محدودۀ  A-B است.

4  میزان تولید ترکیبات آلی گیاهان در محدودۀ X-Y بیشتر از محدودۀ A-B است.

)سراسری 98(   259 کدام »توان محیطی مناطق گرم و خشک« دلیل مناسبی برای »احداث رصدخانءه بزرگ السیا در بیابان آتاکاما در کشور شیلی« است؟  
4  شدت تابش انرژی خورشیدی 3  طول مدت ساعات آفتابی  2  وسعت زیاد و جمعیت کم  1  آسمان صاف و بدون ابر 

پاسخنامۀ کلیدی درس 5

213   

214   

215   
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217   

218   
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231   

232   
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234   

235   

236   
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240   

241   

242   
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245   
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247   

248   

249   
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