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 پیش دانشگاهی زیسـت شناسـی پویایی مجعیت

 فصل ششم

  جمعیت 

  . کنندگروهی از جانداران که به یک گونه تعلق دارند و در یک محل زندگی می

  

  

  

  

  

ملـی  هر عاملی که باعث افـزایش تنـوع شـود   :1ي بسیار خفن  نکته  افـزایش شایـستگی ت
  . جمعیت

    :2ي بسیار خفن  نکته 
  

  

   rبیشترین توان تولید مثلی  و آهنگ تولد و آهنگ مرگ و کمترین میزان:3ي بسیار خفن  نکته 

 

  

  

  

  

  
  

١٩١١  گوزن شمالی به آالسکا رفتند ٢٥ 1938 رأس ٢٠٠٠  گلـسنگ ًمنابع غـذایی گـوزن هـا کـه عمـدتا 

   رأس٨ 1950باشد تمام شد  می

 انتخاب طبیعی تمایل به افزایش تراکم جمعیت دارد

 به جز جمعیت هایی که خود لقاحی دارند   آهنگ رشد رقابت  تراکم 

 الگوهاي جمعیت 

   نمایی 
 

   لجستیک 
 

  . شودو افزایش تراکم، آهنگ رشد کند می Kی جمعیت به با نزدیک شدن اندازه
 

  زمان
 

  تعداد
 

   حداکثر توان تولید مثلی-١
   نامحدود در نظر گرفتن منابع-٢ 
  . شود در جمعیت های فرصت طلب دیده می-٣ 
 

K  گنجایش محیط  
 

 رشد نمایی

 )بقا تنوع  �همسان پسندانه  قدرهر چه اندازه 


B Dr
�����������������

 (  

 
 تعداد افراد در ابتدای سال

  تعداد افراد در یک واحد سطح تراکم 
 

  گویند به چگونگی پراکندگی افراد جمعیت می پراکنش 
 

  پستانداران  ایدسته
 

  درختان جنگل تصادفی
 

  تراکم در قسمت های  یکنواخت
         مختلف یکسان  

 
  پرندگان
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 پیش دانشگاهی زیسـت شناسـی پویایی مجعیت

 فصل ششم

  

  

  

  
  

  کاسН های لجستیک

   Kباال رفتن   عدم توجه به تنوع افراد -١

ن رفتن   عدم جایگزینی منابع توسط طبیعت -٢    Kپا

   تاثیر کاهش تراکم در جمعیت های مختلف -٣

   شکار شدن برهم کنش گونه های مختلف از جمله -٤

در بسیاری از جانداران افـزایش تـراکم بالفاصـله باعـث کـاهش آهنـگ رشـد   رشد غیر پیوسته جمعیت ها -٥
  . شود نمی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 وامل موثر بر الگوي رشد جمعیت ع
 نیازهای ضروری و طبیعت/ آب و هوای بالیای طبیعی  مستقل از تراکم

 انگلی / شکار کردن / مهاجرت به داخل / رقابت  وابسته به تراکم 

  این عوامل مسئول افزایش رقابت 

 و کند کردن آهنگ رشد ذاتی

  اصلی ترین عامل 

 ی جمعیتحدود کنندهم

 انواع جمعیت 
 ) های گندم ، لوبیا ، آفتابگردان تیره( گیاهان یک ساله / حشرات  فرصت طلب

 مهره داران تعادلی 

  جمعیت هاي فرصت طلب  جمعیت هاي تعادلی  عوامل 

  متغیر و غیر قابل پیش بینی    یا قابل پیش بینیتا حدودی ثابت  آب و هوای محیط

  ًمعموال تصادفی، مستقل از تراکم  ًمعموال هدف دار، وابسته به تراکم  مرگ و میر 

ًتقریبـا ثابـت، تعـادلی، نزدیـک بـه گنجــایش   ی جمعیتاندازه

  محیط، محیط اشباع شده 
ن تر  ًمتغیر با زمان، غیر تعادلی، معموال خیلی پا

  محیط، محیط اشباع نشده از گنجایش 

  اغلب وجود ندارد  ًعموما شدید   رقابت 

ــــای  ــــی ه ویژگ
مطلوب در انتخاب 

  طبیعی

   رشد و نمو آهسته -١

   قابلیت های رقابتی باال-٢

  . رسند افراد دیر به سن تولید مثل می-٣

  ی بزرگ  جثه-٤

  .کندً معموال هر فرد چند بار تولید مثل می-٥

  آورند بزرگ به وجود میی تعداد کمی زاده-٦

   رشد و نمو سریع -١

   تولید مثل سریع -٢

  رسند  افراد زود به سن تولید مثل می-٣

  ی کوچک  جثه-٤

  ً معموال هر فرد یک بار فرصت تولید مثل دارد -٥

  آورند ی کوچک به وجود می تعداد زیادی زاده-٦

ًنسبتا طوالنی، عموما بیشتر از یک سال  طول عمر    ًتا کوتاه، اغلب کمتر از یک سالنسب  ً

  زادآوری سریع   سازگاری بیشتر با محیط   نتیجه 
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 پیش دانشگاهی زیسـت شناسـی پویایی مجعیت

 فصل ششم

 م ترین مقایسه بین تعادд و فرصت طلب مه

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

توجـه .   است گیاهان    اغلبترکیب هاي ثانویه نخستین راه دفاعی   :1ي بسیار خفن  نکته 
  . ي گیاهان، ترکیبات ثانویه را دارندکنید که همه

  

  

  
  

  کنام 

   مواد غذایی به نقش جاندار در محیط زیست و تاثیرآن برروی انرژی و

  کنام بنیادی کنام واقعی 

 افزایش سرعت زاد آوری فرصت طلب 
 اثر انتخاب طبیعی

 افزایش سازگاری با محیط و افزایش توان رقابت  تعادلی 

 شود صرف تولید مثل می فرصت طلب 
 بیشترین انرژي

 ایجاد فرزندانی با قابلیت رقابتی باال و رقابت تعادلی 

 گویندبه هماهنگی تکاملی بین گونه های مختلف موجود در یک اکوسیستم می
 تکامل همراه

 افتدهمیشه و در همه اتفاق می

 اثر انتخاب طبیعی

 کاهش رقابت 

 عافزایش تنو

 صیادی

 انواع تکامل همراه

 همزیستی

 مانند عنکبوت: شکار و شکارچی 

 انگلی 

 همسفرگی

 ...شپش ، زالو، پشه و کنه و : انگل خارجی 

  فالسی پاروم کرم های روده و پالسمودیوم: خلی انگل دا

 همیاری
 ...گلسنگ، قارچ، ریشه ای و : اجباری 

 مورچه و شته : اختیاری 

 تولید روغن خردل ي شب بو یرهگیاه ت

  روابط بین جانداري 

 )همزیستی( 

 مورچه و شته ، گلسنگ/ هر دو طرف سود  همیاری

 ی کلم روی شب بو نوزاد پروانه–انگلی / یک طرف سود ، یک طرف ضرر  صیادی

 دلقک ماهی و شقایق/ یک طرف سود ، یک طرف هیچ  همسفرگی 

 کنام واقعی

 کنام بنیادی
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 پیش دانشگاهی زیسـت شناسـی پویایی مجعیت

 فصل ششم

  

  

  آزمایش مک آرتور

 نـوع روی یـک ٥ انتخاب طبیعی منجر به ایجاد رفتارهای تغذیه ای متفاوت در گونه هـایی کـه دارای سـسک 
  . شودد باعث تقسیم منابع میکنام بنیادی مشترک هستن درخت

  کانل آزمایش

  

  

  
  

  . کندرقابت دسترسی گونه ها را به منابع محدود می: نتیجه               

  

  

  آزمایش گوس

  

  

  

اي زنده ماند که در برابر مواد دفعی باکتري ها مقاومت شدیدي در آزمایش اول گوس، گونه  :نکته 
  .نشان دادند

  آزمایش ˔ین

  صدف های باریک و پهن و ستاره دریایی  افزایش تنوع  رقابت  ی صیاد

  .  برسد٨ به ١٥باعث شد تنوع صدف ها از  در این آزمایش حذف ستاره دریایی 

ر اصل  :نکته    . ی ستاره دریایی، صدف باریک استش

  آزمایش تیلمن

  . شودمیزان جذب و تثبیت نیتروژن بیشتر می هر قدر تنوع گونه های گیاهی در منطقه بیشتر باشد

  . افزایش مقاومت در برابر شرایط نامساعد افزایش قدرت تولید کنندگی  افزایش تنوع : نتیجه 

  

 هم پوشانی بین منابع 
 تقسیم منابع بین گونه ها

 قابتیحذف ر

 )سخت پوست(کشتی چسب 
 باالی صخره  کل صخره ) ١(ی گونه

ن صخره  ) ٢(گونه  ن صخره پا  پا

  . باال نماید) ٢(گونه  ) ١(حذف گونه 
  

ن را هم گرف) ١(گونه  ) ٢(حذف گونه    . تپا
  

 به باالی صخره بسنده کرد) ١(گونه ) ٢(وارد کردن گونه 

 سیمپارا
 یک گونه حذف کردند در کنار هم گونه که از یک باکتری تغذیه می٢) ١ (

 زنده ماندن هر دو تقسیم منابع  ) ٣(ی گونه+ ی زنده ماندهگونه) ٢(

 بی هوازی

 حذف رقابتی
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 پیش دانشگاهی زیسـت شناسـی پویایی مجعیت

 فصل ششم

            مجموعه تست

 .جمعیت هاي واقعی می شود............................  کاهش  همواره سبب ..................  افزایش -1
  مرگ و میر-آهنگ رشد ) 2   آهنگ تولیدمثل -گنجایش محیط ) 1
  آهنگ رشد-تراکم جانداران ) 4   توان بقا -اندازه ي جمعیت ) 3
 .یابدکاهش می..................... همواره با افزایش  -2
  احتمال آمیزش بین خویشاوندان، همانندي ژنی در جمعیت ) 2   اندازه ي جمعیت، توان بقاي جمعیت)1
  همانندي ژنی، توان بقاي جمعیت ) 4  تراکم جمعیت، توان تولید مثلی آن جمعیت ) 3
 باشد، با گذشت  25/0 و  45/0هاي قطبی، به ترتیب برابر تایی پنگوئن 400 گ مرگ و آهنگ تولد براي جمعیتآهناگر  -3

 چند نسل جمعیت آن ها تقریباً نصف خواهد شد؟
1 (2   2 (3   3 (4   4 (5   
 کاهش تراکم در کدام جمعیت باعث پایین رفتن آهنگ تولیدمثل می شود؟ -4
  شبدر ) 4  آمیب ) 3  نگی نخود فر) 2   اشریشیا کلی )1
است، در طول سال  + 3/0نفري که آهنگ تولد سه برابر آهنگ مرگ بوده و آهنگ افزایش ذاتی برابر 10000در جمعیتی  -5

 دوم در این جمعیت چند زاده متولد می شود؟
1 (5850   2 (4500   3 (1500   4 (4750   
آنهـا شـدیداً متغیـر و غیـر قابـل پیـشبینی اسـت مـی تـوان              به طور معمول، در جمعیت هایی که شرایط محـیط زنـدگی              -6

  .................گفت
  . ستن، بین افراد رقابت شدیدي وجود داردیز  به منظور)1
  . بیشترین تعداد فرزندان را در کم ترین زمان تولید می کنند) 2
  . تعداد افرادي که بالغ می شوند فراتر از حد گنجایش محیط است) 3
  . ر گسترده ي افراد با توجه به ژنوتیپ و فنوتیپ آن ها صورت می گیردمرگ و می) 4
  نادرست است؟  » Operophthera brumata « يکدام جمله در مورد گونه-7
  . در فصل پاییز معموال پروانه هاي بالغ بیشترین انرژي را صرف تولید مثل می کنند) 1
  .  استمرگ و میر الروها در فصل بهار مستقل از تراکم) 2
  . در فصل زمستان معموال اندازه ي جمعیت پروانه هاي بالغ ثابت می ماند) 3
 .بینی است شرایط محیط زیست براي این گونه، متغیر و غیر قابل پیش) 4
  بیشترین موج تولد نوزادان در چه سال هایی رخ داد؟ ، 1358باتوجه به هرم سنی جمعیت ایران در سال  -8
     70 الی 66) 1
     65 الی 61) 2
     60 الی 56) 3
  74 الی 71) 4
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 پیش دانشگاهی زیسـت شناسـی پویایی مجعیت

 فصل ششم

  ...................  » Operophthera brumata«  در -9
  .  بعضی از الروها زمانی از تخم ها خارج می شوند که درختان هنوز برگ ندارند)1
  . بهترین راهبرد، به وجود آوردن فرزندانی با قابلیت رقابت بیشتر است) 2
  . راد نابالغ در فصل پاییز، پیله را ترك می کنندبسیاري از اف) 3
 .طی فصل جفت گیري جاگوار، به حالت شفیره در خاك باقی میماند) 4

  ................... به طور معمول در جمعیت هایی که -10
  . دمیر افراد غیر تصادفی است، عوامل وابسته به تراکم محدودیتی براي رشد جمعیت ایجاد نمی کنن  مرگ و)1
  . بین افراد رقابت وجود ندارد، اندازه ي جمعیت بیش از حد گنجایش محیط است) 2
  . تعداد فرزندان محدود نیست، قابلیت رقابتی فرزندان باال است) 3
 .تراکم جمعیت نوسان زیادي دارد، مرگ ومیر گسترده ي افراد ارتباطی با ژنوتیپ و فنوتیپ آن ها ندارد) 4

    .................... ستیک الگوي لجبراساس -11
  . ي جمعیت، شکار شدن است اصلی ترین عامل محدود کننده)1
  . پایین بودن اندازه ي جمعیت، احتمال جفت یابی را کاهش می دهد) 2
  . آهنگ رشد یک جمعیت با تراکم آن رابطه ي معکوس دارد) 3
  . هتر از انواع پیشین استبازده افراد جهش یافته در استفاده از مواد غذایی، گاهی ب) 4

 کدام در الگوي رشد لجستیک مورد توجه قرار میگیرد؟ -12
 تنوع افراد گونه ها) 2   رویداد جهش در جمعیت ها )1
 ثابت ماندن گنجایش محیط) 4    برهم کنش گونه ها ) 3

  ي عوامل وابسته به تراکم درست است؟ کدام عبارت درباره -13
    قدار آن ها همواره کمتر می شود در اثر افزایش تراکم، م)1
  . رشد جمعیت ها را محدود می کنند) 2
    . موجب باال رفتن آهنگ رشد جمعیت ها می شوند) 3
 .آورندالگوي رشد جمعیت را به صورت نمایی درمی) 4

   . مورد توجه قرار گرفته است.................. در الگوي رشد مقابل،  -14
  ي مختلف کنش بین گونه ها برهم)1
  وجود تنوع میان افراد گونه ) 2
 محدودیت منابع زیستی در طبیعت) 3
 امکان فراتر رفتن اندازه ي جمعیت از گنجایش محیط) 4

   است؟نادرستکدام گزینه . دهدرا در یک محیط نشان می B و A نمودار مقابل الگوي رشد نمایی دو جمعیت -15
  . است A  از جمعیتکمتر Bآهنگ افزایش رشد ذاتی جمعیت ) 1

 .رقابت بر سر منابع محیطی وجود ندارد B و A بین افراد جمعیت) 2
 .یکسان است B و A کنام واقعی جمعیت)3
 .رقابت بر سر منابع محیطی وجود ندارد A بین افراد جمعیت) 4
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 پیش دانشگاهی زیسـت شناسـی پویایی مجعیت

 فصل ششم

  » .................. ره در طبیعت هموا«چه تعداد از جمالت زیر، عبارت مقابل را به نادرستی تکمیل می کنند؟  -16
  . جهش در جمعیت ها روي می دهد و ممکن است منجر به تولید زاده هایی با تولیدمثل سریع تر شود) الف
  . عواملی مثل شیوع بیماري، شکار شدن و رقابت بر سر غذا، جلوي رشد نمایی افراد جمعیت را می گیرند) ب
. ب شروع می شود، تعداد بالغین زنده بسیار کمتر از گنجایش محیط استهنگامی که فصل تولیدمثل گونه هاي فرصت طل      ) ج
 .آهنگ مرگ یا آهنگ تولد در جمعیت آدمی را به صورت مرگ یا تولد در هر هزار نفر در سال بیان می کنند) د
1 (4   2 (3   3 (2   4 (1   

  چند مورد از موارد زیر به درستی بیان شده است؟  -17
  . ي گیاهان ترکیب هاي ثانوي را تولید می کنندهمه)ب  . شکارچی هستندم عنکبوت ها تما) الف

 .همه ي هزار پایان شکارچی هستند) د  . روغن خردل براي همه ي حشرات سمی است) ج
1 (1   2 (2   3 (3   4 (4  

 ............................ي در رابطه -18
  . ی رابطه ي همزیستی دیده می شودي شب بو، نوعزاد پروانه ي کلم با گیاهان تیرهنو) 1
  . برنددلقک ماهی با شقایق دریایی، هر دو جانور سود می) 2
  . کرم کدو و انسان، هیچ جانوري سود نمی برد) 3
  . شپش با جاندار میزبان، هیچ گونه رابطه ي همزیستی دیده نمی شود) 4

  ت؟چند مورد از روابط نامبرده شده نوعی رابطه ي هم زیستی اس -19
    رابطه ي نوزاد پروانه ي کلم و گیاهان تیره شب بو ) الف
  رابطه ي دلقک ماهی و شقایق دریایی ) ب
    رابطه ي کرم کدو و انسان ) ج
 رابطه ي موش و مار) د
1 (1   2 (2   3 (3   4 (4  

  چند جمله درست است؟  -20
  . کنند نقش دارند، تولید میخوران ي گیاهان ترکیب هاي ثانوي که در دفاع در برابر گیاههمه) الف
  کلم و تربچه مانند تمام گیاهان، روغن خردل تولید می کنند) ب
  . ترکیب هاي ثانوي، نخستین راه دفاعی اغلب گیاهان هستند) ج
 .روغن خردل کلم و تربچه براي تمام حشرات سمی است) د
1 (1   2 (2  3 (3   4 (4  

 » ..................... تمام انواع «به درستی کامل می کند؟ کدام یک از موارد زیر جمله ي مقابل را  -21
  2  .  پشه ها از انواع انگل هاي خارجی محسوب می شوند)1
  . گیاهان قادرند مواد شیمیایی دفاعی بسازند) 
    . انگل ها موجب مرگ میزبان خودشان می شوند) 3
  . کنندن زندگی میانگل ها روي بدن میزبان هاي بزرگ تر از خودشا) 4

 روغن خردل توسط چه جانداري تولید می شود؟ -22
 پالسمودیوم فالسی پاروم) 4  پروفترا بروماتا او) 3  اسه پراسیکا اولر) 2  سپیانمورالیس) 1
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  د ؟نچند مورد جمله ي زیر را به درستی کامل می ک -23
  ...........................، در دفاع گیاه در برابر گیاهخواران

  . شودرار شکار از شکارچی مشاهده نمی ف- الف
  . گردد همواره مواد دفاعی به نام ترکیب هاي ثانوي تولید می-ب
  .  گیاهان مختلف، ترکیبات شیمیایی مختلفی تولید می کنند-ج
 .تواند خطوط دفاعی گیاهان را بشکندگاهی گیاهخوار می-د
1 (1   2 (2   3 (3   4 (4  

  ................. ش نشان داد که مطالعات تیلمن و همکاران -24
    . صیادي اثرات رقابت را کاهش می دهد) 1
  . توانند با هم سازش داشته باشندرقابت کنندگان می) 2
    . کنام گونه هاي مختلف، یک اندازه نیست) 3
 .ها می شودن، موجب افزایش پایداري زیستگاهافزایش تنوع گیاها) 4

انتخاب طبیعی باعث بـروز رفتارهـاي متفـاوت در میـان     «: انجام داد، این بود که   .................. ..نتیجه ي پژوهش هایی که       -25
 .»شود که کنام بنیادي مشابهی دارند جاندارانی می

    ن درباره ي اثر صیادي بر تنوع زیستی  رابرت پای)1
  ژوزف کانال درباره ي رقابت و دسترسی گونه ها به منابع محدود ) 2
  ک سي رفتارهاي تغذیه اي پنج گونه سآرتور درباره مکرابرت) 3
  ي بین تنوع زیستی و تولید کنندگی دیوید تیلمن درباره ي رابطه) 4

  درباره ي پلنگ جاگوار چند جمله از جمالت زیر به درستی بیان شده است؟  -26
    . مهرگان تغذیه نمی کنداز بی) الف
  . ر کندتواند هم در روز و هم در شب شکامی) ب
  . دار یکسان تغذیه کندمی تواند همانند راکون از نوعی مهره) ج
 .زمان تولیدمثل این نوع جانوران در طول بهار است) د
1 (2  2 (3   3 (4   4 (1   

   کنند ؟یرا به درستی تکمیل م»  ............... بیان کرد که........ ......ي العه کننده دربارهپژوهشگر مط« چند مورد عبارت  -27
  .  بر اثر رقابت، دسترسی گونه ها به منابع محدود می شود-کشتی چسب ) الف
  .  رقابت بدون تقسیم منابع، باعث انقراض می شود-پارامسی ) ب
  . دهد صیادي، رقابت را کاهش می-ستارهاي دریایی ) ج
 .شود میکس الگوهاي تغذیه اي، باعث کاهش رقابت بین پنج گونه س-ک سس) د
1 (1   2 (2   3 (3   4 (4   

   است؟ نادرستکدام جمله  -28
 .دهد رقابت به جوامع زیستی شکل می)1
 .نتیجه ي رقابت بین دو گونه به تشابه و هم پوشانی کنام هاي بنیادي آنها بستگی دارد) 2
  . رقابت، دسترسی گونه ها را به منابع محدود می کند) 3
 . دشو میراضت، بدون تقسیم منابع باعث انق رقاب)4
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 ي زیر درست است؟کدام گزینه. ه دو گونه پارامسی در آزمایش گوس استنمودار مقابل مربوط ب -29
  . بین این دو گونه حذف رقابتی صورت گرفته است) 1
  . کنام بنیادي این دو گونه متفاوت است) 2
  . هاي سازشی آن ها با یکدیگر متفاوت استتوانایی) 3
 . دو گونه یکسان استکنام واقعی این) 4

ـ » .داروین مشاهده کرد که رقابت بین گونه هایی که شباهت زیادي به یکدیگر دارند، حادتر اسـت      « -30 ه ي فـوق  در جمل
 ي شباهت به کدام یک از گزینه ها داللت دارد؟کلمه

  شباهت بر سر منابع غذایی ) 2    شباهت فنوتیپی ) 1
  اي استفاده از منابع غذایی شباهت روشه)4    شباهت کنام بنیادي ) 3

  .............. ژوزف کانال گونه هایی را مطالعه می کرد که -30
  . ي کوچک تر، باهم برابر استکنام بنیادي و واقعی گونه) 1
  . ي کوچک تر، وسیع تر استي بزرگ تر، از کنام بنیادي گونهکنام بنیادي گونه) 2
  . ، باهم برابر استي بزرگ ترکنام بنیادي و واقعی گونه) 3
  . ي بزرگ تر، وسیع تر است ي کوچک تر، از کنام بنیادي گونهکنام واقعی گونه) 4

  .................. جاندار مقابل، در پژوهش هایی مورد مطالعه قرار گرفت که نشان داد  -32
  . ي ضعیف تر می گردد همواره منجر به حذف رقابتی گونهرقابت بدون تقسیم منابع،) 1
   .رقابت، دسترسی گونه ها را به منابع محدود می سازد) 2
   .ابت، میزان صیادي را کاهش می دهدرق) 3
 .نتیجه ي رقابت به میزان همپوشانی و تشابه کنام هاي واقعی رقیبان بستگی دارد) 4

  . بوده است.................. ، رقابت بین افراد جمعیت .................. در پراکنش  -33
     شدیدي -تصادفی درختان کاج ) 1
  یکنواخت بوفالوها، شدیدي) 2
       شدید–دستهاي بوفالوها ) 3
  خفیف–تصادفی درختان کاج ) 4

  ................. شوند که میخیرهترکیبات ثانوي گیاهان عمدتاً درون اندامکی ذ -34
 .برخالف ریبوزوم، در تمام سلول هاي گیاهی بافت می شود) 1
 .همانند لیزوزوم از کیسه هاي غشایی ساخته شده است) 2
 .برخالف ریبوزوم، توسط دو غشاي پیرامونی احاطه می گردد) 3
 .همانند لیزوزوم، با جذب آب به بزرگ شدن سلول کمک می کند) 4

 کدام عبارت نادرست است؟ -35
 . افزایش تنوع ژنی افراد بر توان بقاي جمعیت تأثیر مثبت دارد) 1
 تخاب وابسته به فراوانی، شایستگی برخی فنوتیپ ها را کاهش می دهد،ان) 2
 .نتیجه ي رقابت به تشابه و هم پوشانی کنام هاي واقعی گونه هاي رقیب بستگی دارد) 3
 .تغییر اندازه ي یک جمعیت تعادلی به رقابت بین گونه هاي مختلف بستگی دارد) 4
  

 روز
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  .................... نیستممکن ، .................. اگر در جمعیتی  -36
 . الگوي رشد نمایی در آن جمعیت دیده شود-رقابت ناچیز باشد ) 1
 .اند، کمتر از حد گنجایش محیط باشد تعداد افراد بالغی که زنده مانده-مرگ ومیر افراد تصادفی باشد) 2
  .ي یک صفت یک شود مجموع فراوانی نسبی الل ها-برقرار نباشد »  واینبرگ-هاردي «تعادل ) 3
 . مرگ و میر افراد تصادفی باشد-نوسان تراکم کم باشد ) 4

 جمعیت برگ متحرك.................. در جمعیت بیستون بتوالریا،  -37
K - برخالف) 1 N بینی است و محیط زندگی شدیداً غیر قابل پیش. 
K - همانند) 2 N میر افراد به صورت هدف دار است و مرگ و. 
K -بر خالف) 3 Nنوسانات تراکم، شدید است . 
K - همانند) 4 Nو میزان رقابت ناچیز است. 

  تري دارد؟  نقش مهم» مک آرتور«ي کدام عامل در جداسازي خزانه ي ژنی گونه هاي مختلف مورد مطالعه -38
 جدایی مکانیکی) 4  جدایی زمانی ) 3  جدایی گامتی ) 2  جدایی رفتاري ) 1

  ...................  » Biston betularia«  در -39
    .بال هایی همولوگ بال هاي خفاش مشاهده می شود) 1
  . همانند برگ متحرك، توانایی استتار با محیط وجود دارد) 2
  .  بالی بلندتر از یک متر وجود داردتوانایی پرواز با دو جفت) 3
 .، ستون مهره ها مشاهده نمی شودبر خالف سنجاقک) 4

   ..................  کهنشدداروین متوجه  -40
  . هر چه میزان شباهت بین رقیبان بیشتر باشد، میزان رقابت آن ها نیز حادتر است) 1
  . ه هاي دیگر قابل تعمیم استاندیشه ي مالتوس درباره ي جمعیت آدمی، به تمام گون) 2
  . نحوه ي وراثت صفات در فرزندان، می تواند از نوع رابطه ي غالب و مغلوبی باشد) 3
  . نرها، اغلب خصوصیات چشمگیري دارند که نقش مهمی در رفتار جفت گیري ایفا می کنند) 4

   .......................... به طور معمول در جمعیت گیاه آفتابگردان -41
  . به منظور زیستن، بین افراد رقابت شدیدي وجود دارد) 1
 .مرگ و میر گستردهاي به صورت هدف دار و وابسته به تراکم انجام می شود) 2
  . آیندن ممکن، پدید میبیشترین تعداد زاده ها در کمترین زما) 3
 .تعداد افرادي که بالغ می شوند، خیلی بیشتر از گنجایش محیط است) 4

   ............... جمعیتی از جانداران که قفسه ي سینه ي آن ها توسط دیافراگم از حفره ي شکمی جدا می شوددر  -42
  . مواد نیتروژن دار عمدتاً به صورت اوریک اسید دفع می گردد) 1
  . قلب چهار حفره اي و چهار اندام حرکتی وجود دارد) 2
  . تراکم صورت می گیردمیر افراد به صورت هدف دار و مستقل از  مرگ و) 3
  . لقاح طبیعی اسپرم و تخمک در بیرون بدن مادر صورت می گیرد) 4
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ي افراد معموالً به طـور هـدف دار صـورت مـی گیـرد، درسـت       میر گسترده هایی که مرگ و   چند جمله درباره جمعیت    -43
  است؟

  .استشرایط محیطی براي این جمعیت ها شدیداً متغیر و غیرقابل پیش بینی ) الف
  . تعداد افرادي که بالغ می شوند، خیلی کمتر از گنجایش محیط است) ب
  . به منظور زیستن، معموالً رقابت شدیدي بین افراد وجود دارد) ج
 .بیشترین تعداد فرزندان در کمترین زمان ممکن تولید می گردند) د
1 (1   2 (2   3 (3   4 (4   

  ...................اد که نشان د......................  مطالعات -44
  . دهد صیادي رقابت را کاهش می-رابرت پایان ) 1
  .  رقابت بدون تقسیم منابع، همواره منجر به حذف رقابتی می شود-مک آرتور ) 2
  .  نتیجه رقابت به تشابه و همپوشانی کنام هاي واقعی گونه هاي رقیب بستگی دارد-دیوید تیلمن ) 3
  . ع در گونه هاي گیاهی باعث افزایش جذب نیتروژن خاك می شود افزایش تنو-گوسی ) 4

  با توجه به شکل مقابل کدام جمله نادرست است؟  -45
  . رابطه ي بین این دو جاندار نوعی رابطه ي هم زیستی است) 1
  . دهدشکل؛ تکامل همراه این دو جاندار را نشان می) 2
  . برند سود میي همزیستیهر دو جاندار از این نوع رابطه) 3
 .ضرر می کند برد و دیگريخورد و یک جاندار سود میرابطه بین این دو گونه طوري است که طی آن یکی دیگري را می) 4

   ................. ، هاي باریک و پهن استي دریایی شکارچی جانوران دریازي مانند صدفستاره -46
  . ریک، صدف هاي پهن را صید کنند می شود صدف هاي باثحذف ستاره دریایی باع) 1
  . حضور ستاره دریایی رقابت بین صدف هاي باریک و پهن را زیاد می کند) 2
  . دهدحضور ستاره دریایی رقابت بین صدف هاي باریک را کاهش می) 3
  . ها و کاهش تنوع زیستی می شود حذف ستاره دریایی باعث افزایش رقابت بین صدف) 4

نمـودار  . مایشی دو گونه پارامسی را که از یک نوع باکتري تغذیه می کردند، در یک ظرف کشت داد پژوهشگري در آز   -47
   .................. با توجه به این نمودار. دهدآزمایش را نشان می يزیر نتیجه

  .کنام بنیادي این دو گونه متفاوت بوده است) 1
    .ي دیگر بوده استیک گونه پارامسی، شکارچی گونه) 2
 .دو گونه پارامسی یکسان بوده استکنام واقعی این ) 3
  حذف گونه ي سازگار از محیط شده استثحذف رقابتی باع) 4

داروین مشاهده کرد که رقابت بین گونه هایی که شباهت زیاد به یکدیگر دارند، حادتر اسـت، چـون                  « ي  مفهوم جمله  -48
  )با تغییر(به کدام گزینه نزدیک تر است؟ » .کسان استفاده می کنندي از منابع یاین گونه ها معموال با روش مشابه

  . تر استهایی که فنوتیپ مشابه دارند، حادرقابت بین گونه ) 1
  . هر چه کنام واقعی دو گونه بیشتر به هم شبیه باشند، رقابت بین این گونه ها شدیدتر است) 2
  . نام بنیادي آنها بستگی داردپوشانی کنتیجه رقابت بین دو گونه به تشابه و هم) 3
  . هر چه فنوتیپ دو گونه به هم شبیه تر باشد، روش استفاده از منابع آنها هم یکسان است) 4
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 کدام جمله درست است؟ -49
  . همواره کنام بنیادي از کنام واقعی بزرگ تر است) 1
  . تواند هم اندازه کنام بنیادي باشددر یک گونه کنام واقعی می) 2
  . نام بنیادي نتیجه رقابت بین دو گونه استک) 3
 .کنام واقعی همواره از کنام بنیادي یک گونه بزرگ تر است) 4

این گونه هـاي رقیـب از موجـوداتی تغذیـه     .  در یکی از آزمایشات گوس، حذف رقابتی بین گونه هاي پارامسی رخ نداد    -50
  ...............کردند که همگی می
  . ، انرژي کسب می کردندNADH ل الکترون خود با کمکدر زنجیره ي انتقا) 1
  . کردندمراز استفاده میپلی RNA براي رونویسی ژن هاي خود، از یک نوع) 2
 .در ژنوم خود، تعداد زیادي محل هاي آغاز همانندسازي داشتند) 3
 .در چرخه سلولی شان، سه نقطه ي وارسی داشتند) 4

 ت است؟کدام نادرس -51
   ........................ ، یره شب بودر گیاهان ت

  . بخشی از اکسیژن مورد نیاز به واسطه ي فتوسنتز تأمین می شود) 1
  . باشندترکیبات ثانویه اي ایجاد می شوند که براي بعضی از حشرات، سمی می) 2
  . تواند بخشی از محصوالت حاصل از سوختن گلوکز باشدتولید اکسیژن می) 3
  . وانند بخشی از مواد حاصل از متابولیسم گیاه را به محیط خارج وارد کنندروزنه ها میت) 4

  ي جمعیت هاي طبیعی قطعاً درست است؟ کدام عبارت، درباره ي همه -52
  . مؤثر استیت ي جمعیت بر توان بقاي جمعاندازه) 1
  . شانس آمیزش، میان افرادي با فنوتیپ یکسان بیشتر است) 2
  . ماند ها از نسلی به نسل دیگر بدون تغییر باقی میفراوانی نسبی الل) 3
 .یابدمثل کاهش می به دنبال پایین آمدن تراکم جمعیت، احتمال تولید) 4

ریـا، در بـدن جانـداري     تولیدمثل جنسی پالسمودیوم مولد ماال    « یستی تکمیل می نماید؟     چند مورد جمله زیر را به نادر       -53
 »............  که صورت می گیرد

  .  اسکلت غیر کیتینی دارد-الف
  . بسازد NADH  ،ATP  می تواند با استفاده از انرژي موجود در-ب 
  .  طناب عصبی شکمی دارد-ج
  .دهدص ئی ترین حرکات رادر محیط تشخیتواند جز می-د

 . به جمعیت هاي فرصت طلب تعلق دارد-هـ
1 (1   2 (2   3 (3   4 (4  

مکاران او چنین برداشت می شود که تنوع بیش تر در گونه هـاي گیـاهی یـک منطقـه، بـا        از تحقیقات دیوید تیلمن و ه      -54
 همراه می باشد.......................... و کاهش ...................... افزایش 

  رقابت-تولیدکنندگی) 2     تولیدکنندگی -رقابت) 1
  مقاومت در برابر کم آبی- جذب شده از زمین نیتروژن) 4   پایداري زیستگاهی -نیتروژن جذب شده از زمین ) 3
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 پیش دانشگاهی زیسـت شناسـی پویایی مجعیت

 فصل ششم

 کدام نادرست است؟ -55
  .................. ي کلم می تواند نوزاد پروانه

  . با تغییر در ترکیبات ثانویه، با گیاه رابطه ي هم زیستی برقرار کند) 1
  . ي گیاهان تغذیه نمایده توسط همهاز ترکیبات دفاعی تولید شد) 2
  . دفاعی بعضی گیاهان را بشکندنخستین خط ) 3
  با افزودن موادي به روغن خردل، از اثرات سمی آن در امان بماند) 4

   ................... مطالعه کرد، بیان کرد که................... دانشمندي که در مورد  -56
  .دهد صیادي رقابت را افزایش می-ستارهاي دریایی ) 1
  ی گونه ها را به منابع محدود می کند رقابت دسترس-کشتی چسب ) 2
   . شود میبت بدون تقسیم منابع باعث انقراض رقا- کسس) 3
  . هاي بنیادي بستگی دارد  نتیجه ي رقابت به همپوشانی کنام-پارامسی ) 4

  کند؟را به درستی کامل می» .................. با افزایش «ي چند مورد، جمله -57
  . یابدازهاي جمعیت افزایش میهمانندي ژنی، اند) الف
  . یابدي جمعیت، همانندي ژنی کاهش میاندازه) ب
  . یابدفاصله ي بین افراد یک جمعیت، توان تولیدمثلی کاهش می) ج
 .یابداندازهاي جمعیت، توان بقاي جمعیت افزایش می) د
1 (1   2 (2   3 (3   4 (4   

  ............. ، نددر حال رقابت باش B با جاندار A اگر جاندار -58
  . از دو گونه هستند B و A حتماً) 1
  . زیستگاه مشترکی دارند B و A به طور حتم) 2
  . الزاماً بخشی از کنام بنیادي یا تمام کنام بنیادي آنها مشترك است) 3
 .متعلق به یک گونه هستند B و A حتماً) 4

  کدام عبارت در مورد هر جمعیتی صادق است؟  -59
  .باشد ي جمعیت معموال نزدیک به گنجایش محیط میاندازه) 1
  . پایین بودن تراکم جمعیت، قطعاً سبب کاهش آهنگ تولیدمثل می شود) 2
  . ي اندازهاي جمعیت بستگی داردي عوامل تعیین کنندهآهنگ رشد به همه) 3
  .یابدبا انجام نوعی آمیزش غیر تصادفی بین افراد، تنوع درون جمعیت کاهش می) 4

شود، در ایـن افـراد،    در جمعیتی از جانداران کم ترین وابستگی بین سیستم تبادل گازها و دستگاه گردش خون دیده می    -60
.............  

  . شودترین انرژي صرف تولید مثل میبیش) 2  . بروز مرگ و میر گسترده معموالً غیرتصادفی است) 1
  . باشدهاي الکترومغناطیسی قابل رویت میطیف تابش) 4  . گرددمواد نیتروژن دار به صورت اوره دفع می) 3

  . یابدمی................... با توجه به رفتار والدین آنها، ....................  شایستگی تکاملی فرزندان -61
   کاهش –نوعی گاو وحشی و زنبور کارگر ) 2   کاهش –سینه سرخ و شیر نر شرق آفریقا ) 1
   افزایش –زنبور کارگر و شیر نر شرق آفریقا ) 4   افزایش –وعی گاو وحشی سینه سرخ و ن) 3
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