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  (   ) باعث افزايش كربن دي اكسيد آب ها مي شود (   )            كاهش تنوع زيستي در آن مي شود  باعث

  (   ) سبب انقراض گونه هاي بوم زاد مي شود (   )             د سبب افزايش تنوع جانوري آن مي شو

 چه تعداد گونه آوندي در ايران وجود دارد  -2

  (   ) گونه  1700بيش از (    )                  1400     (   )          8000           (   )     3000در حدود 

 : سطوح بررسي سطح زيستي عبارت است از  - 3

  (   ) سازگان بوم ، ژن ،گونه          (   )   ژن   ،سازگان م  بو     (    )    ژن  ،گونه   (   )        بوم سازگان 

  .......................عوامل تخريب زيستگاه ها 

  (   ) همه موارد(   )       كردن تاالب خشك  –ساختمان سازي (    )         سد سازي (   )       جاده سازي 

 ايران است ؟ در  وارد زير، از نقاط داغ تنوع زيستيكدام يك از م - 4

   (   )پارك جنگلي گيسوم (   )      درياچه اروميه   )    (  خليج فارس )           (رشته كوه زاگرس 

 ر گونه هاي بوم زاد و در معرض انقراض در استان هرمزگان است ؟يكدام يك از گياهان ز -5

  (   ) گياه مورخوش            (   )    سرو (   )             گياه سنبل آبي     )        ( سوسن چلچراغ 

 كدام يك از جانوران زيراز گونه هاي در معرض خطرانقراض در ايران به شمار نمي آيد؟  - 6

  (   )افعي لطيفي        )      (الك پشت پوزه عقابي      (   )      خرس سياه (   )         شيرايراني 

 رفتن تنوع زيستي در جهان كدام است ؟  مهم ترين دليل از بين - 7

  (   ) آلودگي محيط زيست                            (   )       برداشت بي رويه واستفاده ناپايدار 

  )    (گونه هاي بيگانه مهاجم                 (   )  تخريب زيستگاه 

 ه مهاجم در تاالب عينك است ؟ كدام يك جزء گونه هاي بيگان -8

  (   ) الله واژگون             (   )     راكن             (   )   سنبل آبي      (   )       سوسن چلچراغ 

 محل زندگي گاندو در كدام استان مي باشد ؟  -9

  (   ) بوشهر             (   )    كرمان          (   )    سيستان وبلوچستان            (   )هرمزگان 

 .............باعث آلودگي محيط زيست  - 10

  (   )مي شود  اعث كاهش جمعيت گونهتاثير بر شرايط توليد مثلي ببا (   )         مرگ گونه ها مي شود 

  (   ) همه موارد (   )                         باعث تولد جانوران با ناهنجاري هاي مادرزادي مي شود 

 كدام يك از مناطق زير در نقاط داغ تنوع زيستي قرار دارند ؟  -11

  (   ) رشته كوه هاي زاگرس (   )     كوههاي مكران     (   )   ي باتالق گاوخون   (   )    جنگل هاي حرا 
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 . بومي ايران است ) راكن  –زاغ بور (  - 4
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