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 حقیوق  قیانون  بیا  مطیاب   کتیاب  ایین  نشیر  و چاپ حقوق کلیه
 و میفیو   ناشیر  بیرای  9349 سیال  مصیوب  مصنفان و مؤلفان
 از اسیتفاده  گونیه  هیر  لذا باشد. مي نوآور نشر به متعل  منیصراً

 فتیوکيي،  چیاپ،  وعنی  هیر  قبیل )از کتاب این از قسمتي یا کل
 صورت به انتشار نوع هر الکترونیکي، نشر برداری، عکس اسکن،

 و تصیویری  ییا  صوتي فایل ،فیلم دی، وی دی دی، سي اینترنتي،
 حیرام  شرعاً و بوده ممنوع نوآور نشر از کتبي اجازه بدون غیره(
 .گیرند مي قرار قانوني پیگرد تی  متخلفین و اس 

 لطفاً جهت دریافت الحاقات و اصالحات احتمالی این کتاب به سایت انتشارات نوآور مراجعه فرمایید.
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 رسیاند  میي  استیضیارتان  بیه  انتشارات، این های تابک به شما اعتماد به نهادن ارج و قدرداني ضمن نوآور نشر
 تمامي کتاب، نشر و سازی آماده مختلف های کارگروه و مترجمان و مؤلّفان از اعم انتشارات، این همکاران که

 اند کرده تالش و اند بسته کار به گرامي فرهیختة شما شایستة و درخور کتابي ارائة برای را خود همّ  و سعي
 و علمیي  غنیای  و میتیوایي  نظیر  از هم خوب، کتاب یک استاندارد های حداقّل از که نمایند رائها را اثری که

 باشد. برخوردار آن، ساختاری و شکلي کیفیّ  نظر از هم و فرهنگي

 بیروز  احتمیال  هم باز اشکال، کمترین با اثری ارائة برای انتشارات این های تالش تمامي رغم علي وجود، بااین
 دیگیر،  ازسیوی  دانسی .  اِشکال و نقص  از مبرّا الزاماً توان مين را اثری هیچ و دارد وجود کار در لاشکا و ایراد
 خواننیدگان  مسیلّم  حقیوق  بیه  راسی   اعتقیاد  بنابیه  نیز و خود اخالقي و ای حرفه تعهّدات بنابه انتشارت این

 اشیکال  ازهرگونیه  گرامیي،  خواننیدگان  بیه  فراخیوان  طری  از ویژه به ممکن، طری  هر از دارد سعي گرامي،
 نماید. رفع ها آن بعدی های ویرایش و ها چاپ در را ها آن و شده آگاه خود منتشرة های کتاب احتمالي

 و نیواقص  اشکاالت، با کتاب مطالعة حین که درصورتي داریم تقاضا گرامي فرهیختة شما از راستا،  این در لذا
 پیس  اید داده انجام کتاب خود روی بر را اصالحات اگر نمودید، برخورد آن در میتوایي یا شکلي ایرادهای یا
 ارسیال  انتشیارات،  بیا  همیاهنگي  از پس نوآور، انتشارات هزینة با را خود شدة ویرایش کتاب مطالعه، اتمام از

 ییا  عکیس  کیرده  لطیف  ایید،  نموده یادداش  ای جداگانه برگة روی بر را خود اصالحات چنانچه نیز و نمایید،
 ایین  تیا  نماییید،  ارسیال  نیوآور  انتشیارات  ایمیل به خود تماس تلفن شمارة و نام ذکر با را مزبور گةبر اسکن
 هرچیه  و ارتقیا  باعی   و گیردد  اصیال   و اِعمیال  کتیاب  بعدی های ویرایش و ها چاپ در و شده بررسي موارد

 گردد. آن ساختاری و شکلي کیفي، سطح ارتقاء و کتاب میتوایي پربارترشدن

 منظیور  بیه  گرانقیدر،  و فرهیخته خوانندة شما مسئوالنة و متعهّدانه عمل این از امتنان ابراز ضمن ر،نوآو نشر
 باشیند،  بجیا  و درسی   اصیالحات  کیه  درصیورتي  فرهنگیي،  و علمي همکاری و همدلي این از تشکر و تقدیر

 چیاپ  ییا  و ابکتی  همیان  از دیگیری  نسیخة  قدرشناسي، و تشکّر و ادب رسم به اصالحات، میزان با متناسب
 ارسیال  برایتیان  خودتیان،  انتخیاب  بیه  هدییه،  عنیوان  بیه  را خیود  منتشرة کتب سایر از نیز و آن شدة اصال 
 تقیدیر  شیما  زحمیات  نییزاز  کتیاب  بعدی چاپ مقدّمة در باشند تأثیرگذار اصالحات که درصورتي و نماید، مي
 شود. مي

 در عزییزان  شیما  کارهیای  راه و انتقیادات  نظیرات،  ،پیشینهادها  از کتاب، آورندگان پدید و نوآور نشر همچنین
 اسیتقبال  مشیتاقانه  و صیمیمانه  آن علمیي  و کیفیي  سیطح  شدن بهتر هرچه و کتاب، بهبود هرگونه راستای
 نمایند. مي
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قضائیه و دادگسیتری رشیته مهندسیي     های کارشناسي رسمي قوه تشریح کامل آزمون"رو تی  عنوان  کتاب پیش
باشید. در ایین    های کارشناسي رسمي انتشارات نوآور مي های تشریح کامل آزمون از مجموعه کتاب "زیس  میی 

و  9399هیای   هیای سیال   که شامل آزمیون  9311های گذشته تا سال  کتاب تالش کردیم برای تمام سؤاالت دوره
کارشناسي رسمي دادگسیتری   9319و  9314، 9394های  های سال قضائیه و آزمون رسمي قوهکارشناسي  9394

 های کامالً تشرییي و تیلیلي و در صورت نیاز تصویری ارائه نماییم. اس ، پاس 

طور استثناء در این کتاب حییف بیود اگیر از     های کتاب بيردازیم اما به در مقدمه کتاب باید صرفاً به معرفي ویژگي
 آوردیم. روی آن سخن به میان نمي های پیش و تهدیدها و آسیب "زیس  میی "می  اه

طور  بیان شده اس  که به "مییطي جُرم زیس "المللي و البته قوانین کشورمان عبارتي تی  عنوان  در قوانین بین
  و رفتیار  زیس  که سیه عنصیر وجیود قیانون و قصید و نیی       صدمه زدن به میی "شود:  گونه تعریف مي کلي این

 "فیزیکي را به همراه داشته باشد.
سوزی عمد و غیرعمد جنگل گرفته تا شیکار   زیس ، از قطع درختان و آتش روی میی  ها و تهدیدهای پیش آسیب

خیورده طبیعی ، از تولیید     دس  برخي دشیمنان قسیم   وحش به های نادر و زیبای حیات رحمانه گونه و سالخي بي
هیا و   ی مسکوني و تجاری و صنعتي شیهرمان گرفتیه تیا ضیایعات عفیوني بیمارسیتان      ی نامیدود در واحدها زباله

ها، از آلودگي آب و خاک گرفته تا آلودگي صوتي، همگي هشداری برای انسان اس  تا با دس  خود جیان   درمانگاه
 ستاند يطبیع  را نستاند چرا که طبیع  در واقع جان انسان اس  و گویي انسان با دس  خود، جان خود را م

تر آن قیوانین، قابیل    گذاری دقی  و اجرای دقی  گفته، به عقیده ما عمدتاً با قانون ها و تهدیدهای پیش تمام آسیب
شود، چرا که  کنترل و رفع اس . در این راستا نیاز به کارشناسان و متخصصان باتجربه و متعهد بسیار احساس مي

رو  ررسي و آزمایشات تخصصي تعیین و شناسیایي گردنید. از ایین   مییطي باید با تیقی  و ب های زیس  عمده جُرم
 های اخیر سرع  بیشتری یافته اس . زیس  در سال جذب کارشناسان رسمي دادگستری رشته مهندسي میی 

عنوان مسئولی  اجتماعي خود و جه  برداشیتن قیدمي در راه جیذب کارشناسیان متخصیص در رشیته        ما نیز به
این کتاب را در دستورکار قرار دادییم. در ایین کتیاب بیا سیه دسیته سیؤال مواجیه          زیس  تألیف مهندسي میی 

 شویم. مي
هیا و نشیریات میرتب  بیا      ها، دسیتورالعمل  نامه دسته اول سؤاالتي هستند که بر اساس استانداردها، قوانین، آیین -

ند و صفیه منابع مذکور، سعي اند، در این موارد با ارجاع دقی  پاس  سؤاالت به ب زیس  طر  شده مهندسي میی 
 کردیم برای مخاطبان ارجمند، میتوای دقی  و معتبری فراهم نماییم.

زیسی    ای( در حوزه مهندسي میی  نامه دسته دوم سؤاالتي هستند که از دانش عمومي و دانشگاهي )و نه آیین -
شیده را   و مرتب  بیا موضیوع مطیر    اند. در پاس  به این سؤاالت سعي کردیم، تمام میتوای مورد نیاز  مطر  شده

طور کامل بیان کنیم تا مخاطب به درک کاملي از آن موضوع دس  یابد و دیگیر نییازی بیه مراجعیه بیه کتیب        به
خوانده نداشته باشد. الزم به ذکر اس  که بخش عمدهای از سؤاالت این دسته،  دانشگاهي و بازخواني مطالب پیش

 ها و نمودارهای دقیقي ارائه شده اس . ت، در صورت نیاز، شکلمیاسباتي هستند. در این دسته سؤاال
دسته سوم سؤاالتي هستند که جنبه آماری داشته و نیاز به توضییات مفصل ندارند. برای مثیال سیؤال ذییل در     -

 مطر  شده اس : 9319ماه سال  آزمون کارشناسي رسمي دادگستری دی
 "  فعال و بر حسب کیلوگرم در روز در کشور، کدام اس ؟میزان مواد زاید بیمارستاني به ازای هر تخ"

 شده ارائه گشته اس . در این موارد، اطالعات دقی  از موضوع مطر 
 6های پیشین، قوانین، استانداردها و مطالب مهمي در قالیب   در انتهای کتاب و پس از بررسي تمام سؤاالت آزمون

اسیتاندارد  "، "هیا  ه اسیتاندارد آالینید  "، "قانون هیوای پیاک  "، "ندقانون مدیری  پسما"ترتیب با عناوین  پیوس  به
ارائه شده اسی . مطالعیه کامیل و     "الزامات مراکز دفن پسماند"و  "دستورالعمل رفع آلودگي خاک"، "کیفی  هوا

 شود. ها اکیداً توصیه مي دقی  این پیوس 
از این قاعده مستثني نیس . لذا به منظور هر چیه   از آنجا که هیچ دستاورد انساني فاقد ایراد نبوده، این کتاب نیز

پربارتر شدن مطالب این کتاب، از تمام خوانندگان ارجمند خواهشمندیم با ارائه نظرات اصالحي خود، ما را میورد  
کیران علیم، میورد پیذیرش      ای از دریای بي لطف و عنای  خود قرار دهند. امید اس  که این کتاب به عنوان قطره

 پژوهان گرامي قرار بگیرد. دانشمهندسان و 
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 9349 سال مصوّب هنرمندان و مصنّفان و مؤلّفان حقوق قانون با مطاب  کتاب این نشر و چاپ حقوق کلیه

 گونیه  هیر  لیذا  اسی .  نیوآور  نشر به متعل  منیصراً و میفو  ناشر برای ،9348 مصوّب آن اجرایي نامة آیین و

 مجیالت،  کتیب،  دیگیر  در کتیاب،  ایین  تصاویر و جداول نمودارها، اشکال، مطالب، از قسمتي یا لک از استفاده

 چاپ، قبیل از عنواني هر تی  کتاب این مطالب از برداری بهره گونه هر نیز و دیگر، موارد و ها سای  نشریات،

 صورت  به انتشار نوع هر نینهمچ و کتاب، از برداری عکس و اف دی پي فایل تهیه آن، از تایپ اسکن، فتوکيي،

 نشیر  از کتبیي  اجازه بیدون غیره و تصویری یا صوتي فایل فیلم، دی، وی  دی دی، سي الکترونیکي، اینترنتي،

 گیرند. مي قرار قضایي و قانوني پیگرد تی  متخلّفین و اس ، حرام نیز شرعاً و بوده غیرقانوني و ممنوع نوآور

 این توسّ  چنین، این موارد و اف دی پي یا ورد فایل صورت  به نوآور نشر کتب از کتابي هیچ اینکه به توجّه با

 موارد یا و اسکن تایپ، به اقدام سایتي هر که درصورتي لذا اس ، نشده ارائه اینترنتي سای  هیچ در انتشارات

 نماید، آن فروش به اقدام یا و داده قرار خود سای  در را نوآور نشر کتب متن از قسمتي یا کل و نماید مشابه

 به روزانه طور به و دارند عهده به را سای  ادارة مسئولیّ  که انتشارات، این اینترنتي امور کارشناسان توسّ 

 از کار این اینکه ضمن تخلّف، هرگونه شدن مشخّص صورت در و بررسي پردازند، مي ها سای  میتوای بررسي

 و فرهنگ وزارت طری  از انتشارات قانوني وکیل باشد، مي امحر نیز شرعي نظر از و مجاز غیر قانوني نظر

 اقدام قانوني، مراجع سایر نیز و اینترنتي( و ای رایانه جرایم به رسیدگي )پلیس فتا پلیس اسالمي، ارشاد

 قضایي و قانوني پیگرد مورد را خاطیان قضایي، اقدامات و قانوني مراحل انجام طيّ و آورده، عمل  به مقتضي

 شد. خواهد اخذ متخلّفان از مؤلّف و انتشارات این به وارده خسارات کلّیّة و داده قرار

 اُفس  ریسو، چاپ دیجیتال، چاپ جزوه، کيي، تهیّة به اقدام ها، کتابفروشي از یک هر که  صورتي در همچنین

 به مزبور کتابفروشي تخلّفات رساني اطاّلع ضمن نمایند، آن فروش به اقدام و نموده نوآور انتشارات کتب از

 ناشران انجمن و ناشران، اتّیادّیة اسالمي، ارشاد و فرهنگ وزارت طری  از میترم، مُوَزّعین و همکاران سایر

 نماید. مي متخلّف از خود حقوق استیفای به اقدام قضایي و قانوني مراجع نیز و دانشگاهي

 کتاب، غیراصلِ نسخة روی از مطالعه و استفاده تهیّه، فروش، خرید،

 است. حرام نیز شرعاً و غیرمجاز قانونی نظر از

 فیوق، موارد قبیل از تخلّف گونه هر مشاهده صورت در که دارد درخواس  خود گرامي خوانندگان از نوآور انتشارات

 )تلگرام 81980119891 و 809 66494919 -0 های شماره به نوآور انتشارات های تلفین طیری  از یا را مراتب

 در ما با تماس منوی طری  از یا و info@noavarpub.com آدرس به انتشارات ایمیل طری  از یا و ارات(انتش

 خود نیز و پدیدآورنده ناشر، حقوق تضییع از تا نمایند، ابالغ انتشارات این به www.noavarpub.com سای 

  کتب از قدرداني، و تشکّر عنوان  به ،مهم امر این انجام راستای در و آید، عمل  به جلوگیری میترم خوانندگان

 نمایند. دریاف  هدیه نیز نوآور انتشارات   
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 است؟ یستیز تنوع دهنده شیافزا عوامل جزو ریز موارد از کی کدام -0
 .ياساس منابع کمبود د( .یيایجغراف یانزوا ج( .يطیمی س یز یها تنش ب( .يتوال يانیم مراحل الف(

 است؟ ......... تنوع آن  در و دیآ یم وجود به یکشاورز با که یستمیاکوس از است عبارت ستمیس آگرواکو -2
 .ادیز يستگاهیز و یا گونه ،يکیژنت ب( .کم يستگاهیز و یا گونه ،يکیژنت الف(
 .ادیز يستگاهیز و یا گونه تنوع يول کم يکیژنت د( .کم يستگاهیز و یا گونه تنوع يول ادیز يکیژنت ج(

 است؟ کمتر ریز یها ومیب از کی کدام در (یگونگ ی)ز یستیز تنوع -3
 تندرا د( ها استپ ج( ساوانا ب( تایگاه الف(

 .ندیگو .......... باشد افتهی اختصاص یشناس ستیز ریذخا از یبرخ حفظ هدف به که یا منطقه -6
 .يجنگل پارک د( .يعیطب گاه رهیذخ ج( .يجنگل گاه رهیذخ ب( .يمل راثیم الف(

 .شود یم خوانده ..........دهد یم نشان را موجودات شدن خورده و خوردن نحوه که یارتباط -5
 .یيغذا منبع د( .یيغذا شبکه ج( .یيغذا سطح ب( .یيغذا رهیزنج الف(

 است؟ .......... مناطق مشخصات از پراکنده درختان با انبوه علفزار -8
 تندرا د( گاهیتا ج( ساوانا ب( ياستي الف(

 است؟ .......... میاقل نوع کی (یخزر یها )جنگل کشور شمال یجنگل مناطق میاقل -7
 .یا ترانهیمد د( .مرطوب یا ترانهیمد مهین ج( .گرم و مرطوب ب( .سرد معتدل الف(

 است؟ .......... هیال در کیکربن گاز کمترا واسطه به یا گلخانه اثر  دهیپد -6
 تروپوسفر د( ترموسفر ج( استراتوسفر ب( ترموسفر الف(

 است؟ .......... یخشک یها ستمیاکوس در ییغذا ریزنج شالوده -2
 ها قارچ د( ها درختچه و ها درخ  ج( يعلف اهانیگ ب( ها گلسنگ الف(

 قانون ...... اصل رانیا یاسالم یجمهور در زیست محیط از تیحما و حفاظت لزوم و تیماه مورد در یقانون نص و سند نیمعتبرتر -01
 است؟ یاساس
 .چهلم د( .پنجاهم ج( .نهم و چهل ب( .شانزدهم الف(

 است؟ اتمسفر طبقات از کی کدام به مربوط ازن هیال عمده تراکم -00
 .استراتوسفر د( .نروسفر ج( .تروپوسفر ب( .ونوسفری الف(

 د؟یآ یم وجود به اتمسفر طبقات از کی کدام در برق و رعد باد، باران، ابر، لیتشک ثلم یجو یها دهیپد -02
 .تروموسفر د( .فروسفر ج( .تروپوسفر ب( .استراتوسفر الف(

 است؟ رانیا یعیطب یاندازها چشم از کی کدام معرف نگویفالم -03
 .کالهیانم تاالب (د .شانیپر اچهیدر ج( .يانزل مرداب ب( .هیاروم اچهیدر الف(

 .ندیگو ......... باشد سرد و شفاف صاف، ها آن آب کم، ها آن ییغذا مواد مقدار که ییها اچهیدر به -06
 .وتروفی د( .فروتزوف ج( .گوتروفیال ب( .ستروفید الف(

 .ندیگو ........ را دیشد یخشک به سازگار اهانیگ -05
 Edaphic د( Halophytes ج( Epiphytes ب( Xerophytes الف(
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 است. .......... ستگاهیز شاخص مرال و شوکا -08
 .خزر يجنگل د( .يکوهستان ج( .زاگرس یها  جنگل ب( .یریکو و يابانیب الف(

 است؟ گرفته قرار ........... در یا حاره باران پر جنگل ومیب بخش نیتر عیوس -07
 .يغرب یایآس د( .يجنوب یکایآمر ج( .يجنوب یقایآفر ب( .یمرکز یاروپا الف(

 شود؟ یم گفته ........... جهان یخشک عمده های ستمیاکوس به -06
 .کیاکولوژ چین د( ر.وسفیب ج( .ومیب ب( .ستگاهیز الف(

 دارند؟ یشتریب حفاظت ارزش چهارگانه مناطق از کی کدام -02
 شده حفاظ  مناط  (د وحش اتیح یها پناهگاه (ج ممنوع شکار مناط  (ب يمل پارک الف(

 است؟ شده صادر ......... سال در زیست محیط مسائل مورد در رویودوژانیر هیانیب -21
 9114 د( 9118 ج( 9110 ب( 9196 الف(

 است؟ بلندمدت هدف کدام محیطی زیست یامدهایپ در -20
 مناسب ياصالح اقدامات نییتع (ب پروژه به مربوط يانسان مسائل صیتشخ الف(
 امدهایپ بروز ينیب شیپ (د  وژهپر یامدهایپ يابیارز (ج

 کند؟ یم تیفعال یآبز پرندگان درمورد ارگان کدام -22
 Iwrb د( Undp ج( iucn ب( R.c الف(

 رد؟یپذ یم صورت ......... روش با کالوسن اجتماعی – یاقتصاد یابیارز روش -23
 نامه پرسش هیته (ب  یبردار نمونه یآماربردار الف(

 نامه پرسش هیته و یبردار نمونه (د  یاربردارآم و نامه پرسش هیته (ج

 شود؟ یم استفاده .......... روش از معموالً یصنعت یشهرها توسعه اثرات یابیارز یبرا -26
 .سیماتر (د  ي.ستمیس لیتیلو هیتجز (ج ی.گذار هم یرو (ب .س یل چک الف(

 ود؟ش یم اطالق .......... جنگل در تیریمد و یزیر برنامه واحد به -25
 .يزراع بلوک د( پارسل ج( اشکوب ب( زون الف(

 است؟ مهمتر سمیاکوتور یکیزیف توان یابیارز یبرا کی کدام ریز یپارامترها نیب از -28
 .نیزم بیش (د جه  (ج منطقه میاقل (ب ایدر سطح از ارتفاع الف(

 .شود می خوانده ......... برسد حداکثر به جنگل تنوع و توده یز آن در که یشناخت بوم یتوال از یا مرحله -27
 ا.وتیب (د وسفریب (ج ومیب (ب قله ای اوج الف(

 است؟ دهیرس یاسالم یشورا مجلس بیتصو به ......... سال در یستیز تنوع ونیکنوانس به رانیا یاسالم یجمهور دولت الحاق قانون -26
 9369 د( 9364 ج( 9394 ب( 9364 الف(

 مجلـس  بیتصو به .......... سال در ازن ی هیال از حفاظت مورد در نیو ونیکنوانس با رانیا یاسالم یجمهور دولت الحاق قانون -22
 است؟ دهیرس یاسالم یشورا
 9364 د( 9369 ج( 9360 ب( 9360 الف(

 رد؟یگ یم قرار یبررس مورد یدگاهید چه از وحش اتیح یستیز ارزش -31
 یاکولوژ (د رقاب  (ج یولوژیزیف (ب يآناتوم الف(

 است؟ ......... وحش اتیح تیریمد یها برنامه در یاصل اهداف از یکی -30
 نادایص کنترل (د رقاب  کاهش (ج  یجمع شیافزا (ب ستگاهیز تنوع حفظ الف(

 رد؟یگ یم قرار مطالعه و یبررس مورد  نقشه کمک با ریز موارد از کی کدام -32
 .شارگونهتان یيایجغراف حدود (ب  .مییطي زیس  یازهاین الف(
 ی.جانور یایجغراف (د  .انتشارگونه يشناخت بوم حدود (ج



 

 

 هیقضائ قوه رسمی یکارشناس های آزمون پاسخنامه 

 1811 ورـــریـشه ،تـزیس محیط دسیـمهن 

 است. صحیح پاسخ (الف) گزینه -0

 آخیر  مراحل در سيس و رسد يم حداکثر به يانیم مراحل در و نموده شیافزا به شروع يتوال یيابتدا مراحل از (يگونگ ی)ز يستیز تنوع
 مراحیل  واقیع  در .اس  يتوال اواس  در یيایمیش عناصر رهیذخ و يآل ماده مقدار نیشتریب نیبنابرا .کند يم رییتغ زمان با و یافته کاهش
 باشد. مي زیستي تنوع دهنده افزایش عوامل از توالي، میاني

 
 است. صحیح پاسخ (ب) گزینه -2

 یاکولیوژ  اصیول  و میمفیاه  عمل، در که )پرماکالچر( داریپا یکشاورز از یا شاخه یکشاورز يشناس مبو ای (Agroecology) یگرواکولوژآ
 بیه  ،يخیارج  یهیا  نهاده از ادیز استفاده یجا به کیاکولوژ یکشاورز در .شود يم شامل را يزراع یها ستمیاکوس  یریمد و يطراح یبرا
 .شیود  يمی  انیی ب زیی ن یگرواکولیوژ آ و يشیناخت  بیوم  یکشیاورز  یهیا  نام با که شود؛ يم توجه شتریب مزرعه ستمیاکوس کنترل و  یریمد
 آنهاس . ماندن داریپا یبرا ازین مورد يعیطب منابع و یکشاورز دیتول ستمیس شامل یگرواکولوژآ
 یبرا بشر توس   یمی نیا .دارند متقابل رابطه خود یيایمیش و يکیزیف  یمی با که هستند یجانور و ياهیگ جوامع ها، ستمیگرواکوسآ
 م،سیت یگرواکوسآ دیگیر؛  عبیارت  بیه  .اند گرفته قرار تیول و رییتغ دستخوش بشر ازین مورد یها فرآورده گرید و سوخ  بر،یف غذا، دیتول

 اس . زیاد زیستگاهي و ای گونه ژنتیکي، تنوع آن در و آید مي وجود به کشاورزی با که اس  اکوسیستمي

 
  است. صحیح پاسخ (د) گزینه -3

  ده از شیب ماه سه تا کی مدت در دما نیانگیم آنها در که شود يم گفته يمناطق به ایجغراف در يبرف جنگل ای يشمال جنگل ای تایگا :گایتا
  انجام یکشاورز يکم گایتا در دارد. وجود آنجا در برگ يسوزن گسترده یها جنگل و اس  نمناک شهیهم نیزم باشد، يم گراد سانتي درجه

 اس . ماه سه از کمتر اهانیگ شیرو فصل و صفر از کمتر دما نیانگیم ،سال از ماه شش مدت در کم دس  رد،یگ يم
 ایی  سیاوانا  ،يگروهی  ایی  یا هیپا تک صورت به پراکنده، یها درختچه و اندرخت با عموماً ،یریس گرم مهین و یریس گرم یعلفزارها به ساوانا:
 سیوزاندن  بیا  و اس  شده لیتبد دش  گرم به درختان سوزاندن و قطع لیدل به و بوده جنگل قبالً که یا عرصه .شود يم گفته دش  گَرم
 در کیه  اسی   علفیزار  از عیوسی  ينیسرزم دش  گرم .شود يم دهینام يمصنوع دش  گرم ،شود يم حفظ آن يعلف پوشش ساالنه ای مداوم
 فصل و شوند يم مرده مهین و زرد ها، سبزه و ها علف آن در که يخشکسال يطوالن فصل کی دارد: فصل دو تنها بخش نیا دارد. قرار قایآفر
 .کنند مي رشد و شوند يم سبز سرع  به ها سبزه و ها علف آن در که اس  يبارندگ کوتاه فصل گرید

 ياهیی گ پوشش استپ .اند دهییرو هم از فاصله با که قد کوتاه یها بوته و خاردار درختان یدارا اس  یا منطقه سبزدش  ای استپ :اِستِپ
 از و نید ا گرفتیه  قرار معتدل منطقه در که زارهایي علف برای روسي اس  ای واژه استپ .س ین مناسب ها دام یچرا یبرا که دارد يفیضع

 تا اوکراین از که پهناوری بسیار های سرزمین اس . شده پوشیده اند یدهیرو یکدیگر از فاصله با که خاردار های چهتدرخ و قد کوتاه گیاهان
 اس . استيي سرزمین یک اس  شده گسترده )چین( منچوری
 یباال درجه ده و صفر انیم ماه نیتر گرم یدما نیانگیم آنها در که شود يم گفته یيها هیناح به ا،یجغراف در (Tundra) تندرا ای سرددش 

 کند. زبرو سرما اس  ممکن سال از موقع هر در ،تندرا در اس . کوتاه يلیخ تابستان و سرد و يطوالن يلیخ آن زمستان و باشد يم صفر
 اهانیگ هاتن و اس  متر يلیم 048 از کمتر يبارندگ زانیم .دیآ يم در باتالق شکل به تابستان در نیزم و اس  بسته  ی شهیهم خاک ریز
 (یفنالنید  بیه  کیی نزد ي)زبان يسام نیلدیک زبان از تندرا واژه کنند. رشد ندتوان مي آنجا در گلسنگ و خزه مانند کوتاه و کوچک يلیخ

 .باشد مي ینکمتر (يگونگ ی)ز يستیز تنوع مدت، طوالني و زیاد مایرس دلیل به تندرا دراس . "درخ  يب دش " يمعن به و شده گرفته

 
  است. صحیح پاسخ (ج) گزینه -6

 ،قوانین توس  ،گسترده ای میدود ی ههوشمندان شکل به که اس  شناختي زیس  ذخایر از یا گستره يعیطب اندوخته ای يعیطب گاه رهیذخ
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 یسیو  از چه و منطقه ساکنان و یعاد مردم یسو از چه حفاظ  نیا .شود يم حفاظ  ،يمراقبت و يکیزیف یها روش و گوناگون ضواب 
 منیاط   و یا منطقیه  یهیا  پیارک  ،يملی  یهیا  پارک کنار در ریذخا نیا .شود يم اعمال رهگست آن يستیز تنوع از ینگهدار یبرا ها دول 

 هستند. ع یطب ار حفاظ  یابزارها جمله از شده حفاظ 
 راثیم رندهیدربرگ دتوان مي نیهمچن و اس  يغن ،فرد منیصربه یجانور و ياهیگ مختلف یها گونه بودن دارا لیا  از يعیطب گاه رهیذخ
 باشند. يانسان  یتار دگاهید از مهم اریبس یها مکان ای عیبد يدنید مناظر ها، سنگواره گرانبها، معادن ،يعیطب

 س یز  یمی به يانسان یها  یفعال میمستق ریتأث از یریجلوگ منظور به يکل حال  در يعیطب گاه رهیذخ عنوان به هیناح کی یبند طبقه
 و شکار ،یبردار بهره ،یسوز آتش ها، انسان توس  دشدهیتول يآلودگ شامل ها  یفعال نیا اس . شود، يم جانوران ای آن به ضربه باع  که

 يبعضی  کنتیرل  بیه  و کنید  يمی  يگدیرسی  مشیکالت  به که هستند يتیریمد طر  یدارا اغلب يعیطب های گاه رهیذخ .شوند يم آن مانند
 .پردازد يم ها گونه  یجمع و ها اچهیدر آب سطح مانند منطقه یها يژگیو

 
  است. صحیح پاسخ (الف) گزینه -5

 در .نید یگو يمی  یيغیذا  رهیی زنج آن بیه  که کرد هیتشب ریزنج یها حلقه به توان مي را گریکدی به زنده موجودات همه یيغذا يوابستگ غذایي: زنجیره
 آغیاز  در اگیر  کیه  دهید  يم لیتشک را حلقه کی زنده موجود هر گرید عبارت به .کنند مي مکان نقل گرید حلقه به حلقه کی از یانرژ ،یيغذا رهیزنج
 جادکننیده یا خیود  کیه  يحیال  در آورد، يمی  دسی   هب نیشیپ موجود زا را يزندگ استمرار منظور به الزمه یانرژ باشد، نداشته قرار رهیجزن انیپا در و
 یبعید  یهیا  حلقیه  و (وسنتزکنندهیمیش موجودات و سبز اهانی)گ کنندگاندیتول را یيغذا رهیزنج از حلقه نینخست اس . یبعد موجود یبرا یانرژ
 .دهند يم لیتشک (رهیغ و مخمرها و ها یباکتر از یا )دسته گانکنند هیتجز را يانیپا یها حلقه و خواران( گوش  و خواران اهی)گ نکنندگا مصرف را
 دهد. مي نشان را موجودات شدن خورده و خوردن نیوه که اس  ارتباطي غذایي زنجیره تر؛ ساده عبارت به

 
 است. صحیح پاسخ (ب) گزینه -8

 ایی  سیاوانا  ،يگروهی  ایی  یا هیپا تک صورت به پراکنده، یها درختچه و درختان با عموماً ،یریس گرم مهین و یریس گرم یعلفزارها به ساوانا:
 سیوزاندن  بیا  و اس  شده لیتبد دش  گرم به درختان سوزاندن و قطع لیدل به و بوده جنگل قبالً که یا عرصه .شود يم گفته دش  گَرم
 در کیه  اسی   علفیزار  از عیوسی  ينیسرزم دش  گرم .شود يم دهینام يمصنوع دش  گرم ،شود يم حفظ آن يعلف پوشش ساالنه ای مداوم
 فصل و شوند يم مرده مهین و زرد ها، سبزه و ها علف آن در که يخشکسال يطوالن فصل کی دارد: فصل دو تنها بخش نیا دارد. قرار قایآفر
 .کنند مي رشد و شوند يم سبز سرع  به ها سبزه و ها علف آن در که اس  يبارندگ کوتاه فصل گرید

 
  است. صحیح پاسخ (ج) گزینه -7

 .دارنید  شهرت یخزر ای يرکانیه يشیرو یها جنگل به و شده واقع يرکانیه منطقه در ياهیگ یایجغراف نظر از کشور شمال یها جنگل
 بیوده  هکتیار  ونیی لیم پین   حدود گذشته در ها جنگل نیا مساح  .اند شده واقع گلستان و النیگ ،مازندران یها استان در ها جنگل این
 نیی ا اسی .  شیده  هیا  جنگیل  نیی ا کیاهش  باع  یاقتصاد مقاصد منظور به قطع نیچنهم و دام مفرط یچرا ،ریاخ انیسال يط اما اس 
 بیا  و لیومتر یک 68 تیا  08 عیر   و لومتریک 988 يبیتقر طول با ینوار صورت به که باشند يم ایدن یها جنگل نیتر يمیقد جزء ها جنگل
 از نییز  هیا  جنگیل  ایین  یعمود گسترش .رندیگ يمبردر را يداغیگل تا آستارا از البرز يشمال مرخین ،هکتار ونیلیم 94/9 حدود يمساحت
 دارد. معتدله و مرطوب یهوا و آب يعنی مرطوب یا ترانهیمد مهین میاقل رانیا شمال اس . متر 0988 ممیکزما ارتفاع تا ایدر سطح

 
  است. صحیح پاسخ (د) گزینه -6

 دهد. مي رخ تروپوسفر الیه در کربنیک گاز تراکم واسطه به ای گلخانه اثر پدیده

 
  است. صحیح پاسخ (ج) گزینه -2

 در یيغیذا  رهیی زنج شالوده واقع در .ندیآ يم وجود هب ها گلسنگ چون يپست اهانیگ ابتدا ،يشن یها تيه از پر يخشک ستمیاکوس کی در
 شد:اب مي ذیل مطاب  يخشک يتوال هستند. ها گلسنگ ،يخشک های وسیستماک

 آب. کم جنگل  خلنگ فرش ها بوته  علف ای گلسنگ
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  است. صحیح پاسخ (ج) گزینه -01

 :دارد مي مقرر ایران اسالمي جمهوری اساسي قانون پنجاهم اصل
 عمیومي  وظیفیه  باشیند،  داشیته  رشدی به رو اجتماعي حیات آن در باید بعد های نسل و امروز نسل که زیس  میی  حفاظ  اسالمي، جمهوری در

 .اس  ممنوع کند، پیدا مالزمه آن جبران غیرقابل تخریب یا زیس  میی  آلودگي با که آن غیر و اقتصادی های فعالی  رو این از گردد. مي تلقي

 
  است. صحیح پاسخ (د) گزینه -00

 کشف رو نزُاُ هیال سونیبو یآنر و یفابر شارل یها نام به یفرانسو دان کیزیف دو 9193 سال در
 سیطح  از یلومتریک 38 تا 08 ارتفاع در و باشد مي متر يلیم 3 حدود که هیال نیا ضخام  د.کردن
 .دکنی  يمی  رییتغ یيوهوا آب و يفصل  یشرا به بسته ،ددار قرار نیزم جو استراتوسفر هیال در زمین
 که طوری به اس  اندک آن غلظ  اما ددار وجود هم نیزم حسط کینزد یها هیال در زناُ هرچند

 ارتفاع در که اس  يحال در نیا د.دار وجود زناُ مولکول کی فق  هوا، مولکول ونیلیم کی هر در
 هم هوا مولکول ونیلیم هر در مولکول 6 تا و شتریب زناُ غلظ  ن،یزم یباال یلومتریک 04 تا 94
 از کمتیر  د،یخورشی  تابشیى  نرژىا به دسترسى عدم لیدل به ها شب در زناُ هیال ضخام  .درس يم

 اس . روز در آن ضخام 

 
  است. صحیح پاسخ (ب) گزینه -02

 .افتید  يمی  اتفیاق  تروپوسفر يعنی جو نییپا طبقه در اوقات شتریب دارند، یا عمده نقش انسان روزانه يزندگ در که یجو یها دهیپد اکثر
 .درسی  يمی  لیومتر یک 9 يالی  6 بیه  نیقطبی  در و لیومتر یک 99 به استوا در ارتفاع نیا اس . ریمتغ لومتریک 99 تا 6 نیب تروپروسفر ارتفاع

 ،بیرف  بیاران،  ماننید  یجیو  اتفاقیات  تمیام  .شود يم اف ی آن در يآرام قسم  يطوالن مدت در ندرت به و هواس  ریمتغ هیال تروپوسفر
 .دهد يم رخ تروپوسفر در ها نیا امثال و یيهوا یها چاه برق، و رعد ،رگگت

 
  است. صحیح پاسخ (فال) گزینه -03

 اس . ارومیه دریاچه معرف فالمینگو که طوری به کنند مي مهاجرت هیاروم اچهیدر به بهار فصل در هرساله نگوهایفالم

 
  است. صحیح پاسخ (ب) گزینه -06

 :اچهیدر يتوال يبررس
 ،صیاف  يلی یخ آن آب ،اسی   کیم  يلی یخ ها آن مقدار ای بوده غذایي مواد و يآل مواد فاقد ،دیآ يم وجود هب بار نیاول یبرا یا اچهیدر يوقت

 .رسد يم آن اعماق به نور ،يستیز یها  یفعال کمبود و ادیز عم  لیدل به و اس  کم يلیخ آن در موجودات تراکم و بوده سرد و شفاف
 .ندیگو يم (Oligotrophe) گوتروفیال ها اچهیدر نوع نیا به
 ينیب ذره نوع از که شود يم دایپ زنده مواد آن در کم کم ،شده ادیز آن غذایي مواد و يآل مواد شود، يم خارج حال  نیا از اچهیدر کم کم اما

 د.نیگو يم (Mesotrophe) مزوتروف یا اچهیدر نیچن به .کنند مي یریجلوگ نور ورود از و شوند يم جمع ایدر سطح در و هستند
 به نور و شود يم کم  یشفاف ،کنند مي تجمع اچهیدر سطح در بیشتری کوچک اریبس جانوران و يآل مواد کم کم ،مزوتروف مرحله از بعد

 در یفتوسینتز   یی فعال .رندیم يم و دهند انجام فتوسنتز ندتوان مين نور وجود عدم لیدل به آن درون موجودات کم کم و رسد ينم اعماق
 به صورت نیا در .اس  کرده دایپ تجمع آن درون زنده موجودات الشه چون شده کم اچهیدر  عم لیدل نیهم به ،شود يم انجام سطح
 عمی   شیده،  ادیز زین اجساد مقدار ،نور وجود عدم لیدل به و شده ادیز يآل مواد زانیم مرور به .ندیگو يم (Eutrophe) وتروفی ،اچهیدر
 را اچیه یدر تمیام  يوقت شود. يم ادیز يآلودگ و عیسر يلیخ مواد چرخش و کرده حمله اچهیدر به اطراف از اهانیگ و شده کمتر اچهیدر
 .ندیگو يم (Distrophe) فدیسترو را اچهیدر آن (اچهیدر )مرگ شد آب بدون و گرف  فرا يآل مواد

 
  است. صحیح پاسخ (الف) گزینه -05

Xerophytes: به (عیما صورت )به آب با يطیمی در ماندن زنده یبرا که اس  اهیگ از یا گونه واقع در و اس  زی خشکي معني به لغ  در 
  Xerophytes  یرا یها نمونه .دارد یسازگار شمال قطب ای آلپ یها کوه رشته در برف ای  ی از دهیپوش منطقه ای ابانیب مانند کم خیلي مقدار


