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 ١

  منابع طبيعي و محيط زيست

  آيند؟ ها جزو كدام دسته به حساب مي در اكوسيستم، قارچ‐۱
  ها هتروترف)۴  توليد كنندگان)۳  تجزيه كنندگان)۲  مصرف كنندگان)۱  

  ؟در كدام اكوسيستم، عدم اعتماد به بارندگي باعث شده است تعادل طبيعي، بر مبناي عامل سازگاري به جاي عامل ثبات استوار شود‐۲
  جنگل)۴  دريا)۳  بيابان)۲  مرتع)۱  

  شود؟ ها محسوب مي آباد چالوس جزو كدام جنگل هاي زربين حسن جنگل‐۳
  استوايي)۴  حمايتي)۳  توليدي)۲  پارك جنگلي)۱  

  گيرند؟ ها و وحوش قرار مي  در كدام فصل سال مورد تعليف دامتر قشالقي و ييالقي به ترتيب بيشمراتع ‐۴
  سرد ـ گرم)۴  معتدل ـ گرم)۳  عتدلسرد ـ م)۲  گرم ـ سرد)۱  

  شود؟ جان جزو كدام كويرها محسوب ميكوير سير‐۵
  مرغي شكل هاي نمكي تخم خاكستري رنگ با برجستگي)۲    با اشكال چند ضلعي از نمك)۱  
  مسطح و سفيد)۴    هاي مدور رنگ با حفره تيره)۳  

  .متر در سال است ميلي. . . . . . . پسند بيش از  هاي نم ميزان بارندگي در جنگل‐۶
  ۱(۳۰۰  ۲(۴۰۰  ۳(۵۰۰  ۴(۶۰۰  

  ي زاگرس چيست؟ هاي حوزه ي اصلي جنگل گونه‐۷
  شمشاد)۴  نمدار)۳  ممرز)۲  بلوط)۱  

  هاي ايران در كدام حوزه قرار دارد؟ ترين جنگل پر ارزش‐۸
  فارس ي خليج كرانه)۴  ارسباران)۳  زاگرس)۲  ي درياي خزر كرانه)۱  

  ۲ و ۱حفظ نباتات 

  از حشرات داراي دگرديسي كامل هستند؟يك  كدام‐۹
  ي مو ي گندم و زنجره شپشه)۲  ي فري و سن معمولي گندم پروانه)۱  
  مگس خانگي و ملخ صحرايي)۴  ي سيب كرم سفيد ريشه و ليسه)۳  

  كند؟ ها به ويژه سن گندم را پارازيته مي كدام حشره، تخم سن‐۱۰
  مگس تاكينيد)۴  رفيدمگس سي)۳  زنبور تريسولكوس)۲  زنبور تريكوگراما)۱  

  قارچ عامل سفيدك داخلي انگور، متعلق به كدام رده است؟‐۱۱
  اُاُميست)۴  آسكوميست)۳  زيگوميست)۲  بازيديوميست)۱  

  شوند؟ بندي مي  كدام سموم طبقهومتاسيستوكس و ديازينون به ترتيب جز‐۱۲
  سيستميك ـ سطحي)۲    سيستميك ـ نفوذي)۱  
  ميكسطحي ـ سيست)۴    سطحي ـ نفوذي)۳  

  شود؟ هاي هرز محسوب مي تاج خروس و دارواش از نظر نوع زندگي به ترتيب جزو كدام علف‐۱۳
  كامل ـ انگل)۲    انگل ـ نيمه انگل)۱  
  نيمه انگل ـ انگل)۴    كامل ـ نيمه انگل)۳  

  باشد؟ ف مياي و شفا هاي شيشه ي بزرگ داراي برآمدگي و بال پرچهسي كامل كدام آفت، سبز روشن با  رنگ بدن حشره‐۱۴
  سپردار بنفش زيتون)۲    ي مو زنجره)۱  
  پيسل گالبي)۴    ي مغزخوار پسته پروانه)۳  
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 ٢

  الرو كدام آفت بدون پا، قوسي شكل و داراي چهار سن است؟‐۱۵
  سرخرطومي يونجه)۲    خوار برنج كرم ساقه)۱  
  خوار ذرت كرم ساقه)۴    خوار چغندرقند كرم برگ)۳  

  ، چند پايه است؟عامل بيماري زنگ سياه گندم‐۱۶
  دو پايه)۴  سه پايه)۳  يك پايه)۲  چهار پايه)۱  

  آيد؟ هاي سفيد تا قرمز در مي ها متورم و كلفت شده و به رنگ ها در بهار پيچيده شده و پهنك در بعضي از قسمت در كدام بيماري، برگ‐۱۷
  سفيدك سطحي رز)۴  سفيدك داخلي كاهو)۳   آجري برگ باداملكه)۲  شتري هلو لب)۱  

  آذين در علف هرز قياق كدام است؟ نوع گل‐۱۸
  ي مركب خوشه)۴  پانيكول)۳  كالپرك)۲  سنبله مانند)۱  

  آب و خاك

  باشد؟ ها تشكيل يافته، مي هايي كه خاك از آن كدام افق معموالً محتوي سنگ‐۱۹
  ۱(R  ۲(C  ۳(B  ۴(A  

  هاست؟ دانه ق با ساير خاكها، نسبتاً فاقد خلل و فرج و كوچك و غيرقابل انطبا دانه كدام نوع خاك‐۲۰
  مكعبي)۴  كروي)۳  ستوني)۲  منشوري)۱  

  چغندرقند از نظر حساسيت نسبت به شوري در كدام گروه قرار دارد؟‐۲۱
  خيلي حساس)۴  حساس)۳  پايدار نيمه)۲  پايدار)۱  

  كنند؟  آب شروع به حركت ميها در اثر نيروي ثقل و با دخالت در كدام نوع فرسايش، خاك دامنه‐۲۲
  اي توده)۴  اي ورقه)۳  خندقي)۲  آبي)۱  

  كند؟ كدام نوع آبراهه آب را از كانال اصلي دريافت و به قسمت مشخصي از اراضي هدايت مي‐۲۳
  هاي مزرعه جويچه)۴  جوي آب)۳  ي دو كانال درجه)۲  ي يك كانال درجه)۱  

هاي متوسط  كند و بعد از هر آبياري يا بارندگي روزنه       يكدام نوع آب، تحت تأثير نيروي كشش ذرات خاك و نيروي ثقل زمين در خاك حركت م                ‐۲۴
  كند؟ و درشت خاك را پر مي

  تركيبي)۴  اي پوسته)۳  موئينه)۲  آزاد)۱  
  تر باشد؟ تواند، بزرگ ي كرت كدام خاك مي با دبي ثابت، اندازه‐۲۵

  شني رسي)۴  لومي)۳  رسي)۲  شني)۱  
  ترين سودمندي آبياري باراني كدام است؟ مهم‐۲۶

  دار و تپه ماهور كاربرد در اراضي شيب)۲    ي كم نههزي)۱  
  پذير هاي فرسايش كاربرد در زمين)۴    توزيع يكنواخت آب)۳  

  آيد؟ منابع آب به حساب مياز سيالب جزو كدام دسته ‐۲۷
  هاي ديگر اتمسفر آب)۴  جاري)۳  زيرزميني)۲  الت آسمانينزو)۱  

  شود؟  از كدام مورد استفاده ميهاي تنگ ها و يا دره براي عبور آب از روي گودال‐۲۸
  ها فلوم)۴  ها سيفون معكوس)۳  آبگيرها)۲  ها مقسم)۱  

  شناسي گياه

  .آيد دانه به وجود مي) آلبومن(، اندوخته  . . . . . . . .، رويان دانه و از تخم . . . . . . .از تخم ‐۲۹
  ضميمه ـ اصلي)۴  ضميمه ـ ضميمه)۳  اصلي ـ اصلي)۲  اصلي ـ ضميمه)۱  
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 ٣

  گيرد؟ ها روي ساقه، چندين برگ در اطراف ساقه و در يك سطح قرار مي يب قرار گرفتن برگر كدام نوع ترتد‐۳۰
  متالقي)۴  اي طوقه)۳  متراكب)۲  فراهم)۱  

  هاي پاييزي مربوط به كدام پالست است؟ ها و برگ ها، ميوه رنگ بسياري از گلبرگ‐۳۱
  ستكلروپال)۴  آميلوپالست)۳  كروموپالست)۲  لوكوپالست)۱  

  شوند؟ ها مي اند و تنها موجب استحكام اندام  در حالت بلوغ مردهها يك از بافت هاي كدام سلول‐۳۲
  پارانشيم)۴  اسكلرانشيم)۳  كالنشيم)۲  كلرانشيم)۱  

  گردند؟ هاي حامل گل به آن متصل مي آذين، محور اصلي آن طويل شده و دمگل در كدام نوع گل‐۳۳
  هخوش)۴  چتر)۳  ديهيم)۲  كالپرك)۱  

  آيد؟ پيرابر از تغيير شكل كدام بخش به وجود مي‐۳۴
  ي تخمدان ديواره)۴  ميكروسپوروفيل)۳  تخمك)۲  مگاسپورانژ)۱  

  قرنفل متعلق به كدام تيره است؟‐۳۵
  آالله)۴  پنيرك)۳  بو شب)۲  ميخك)۱  

  اي است؟ خانه اي و يك برچه در كدام گياه مادگي يك‐۳۶
  پامچال)۴  الله)۳  لوبيا)۲  پرتقال)۱  

  ريز و بدون دمگل چسبيده و آرايش مركبي به نام كالپرك دارد؟ از خصوصيات كدام تيره، اين است كه بر روي نهنج برجسته، تعداد زيادي گل‐۳۷
  نعناع)۴  كدوئيان)۳  كاسني)۲  خرمالو)۱  

  نوع ميوه در پامچال كدام است؟‐۳۸
  سته)۴  شفت)۳  نيام)۲  كپسول)۱  

  توليد محصوالت زراعي

  اند؟ رد و فصل گرم به ترتيب كدامغالت فصل س‐۳۹
  ذرت ـ جو)۴  گندم ـ برنج)۳  يوالف ـ چاودار)۲  ذرت ـ سورگوم)۱  

  گل برنج داراي چند پرچم است؟‐۴۰
  ۱(۴  ۲(۶  ۳(۸  ۴(۲  

  نوع ميوه در يونجه كدام است؟‐۴۱
  خورجينك)۴  خورجين)۳  كپسول)۲  نيام)۱  

   ذرت به آب كدام است؟ي ترين مرحله حساس‐۴۲
  ها ظهور گل ماده تا خميري شدن دانه)۲    نه تا رسيدن كاملخميري دا)۱  
  آذين نر ساقه رفتن تا ظهور گل)۴  آذين ماده آذين نر تا ظهور گل ظهور گل)۳  

  مرغي شكل است؟ هاي درشت و تخم  داراي غوزه وكدام رقم پنبه، مقاوم به پژمردگي، فرم بوته باز‐۴۳
  ورامين)۴  پاك)۳  بختگان)۲  مهر)۱  

  .شوند ميكشت . . . . . . . و ارقام ديررس در مناطق . . . . . . .  ارقام زودرس سويا در مناطق معموالً‐۴۴
  گرم ـ سرد)۴  سرد ـ گرم)۳  سرد ـ معتدل)۲  معتدل ـ گرم)۱  

  گراد است؟ ي سانتي زميني، دماي خاك حدود چند درجه بندي سيب در بهترين وضعيت براي غده‐۴۵
  ۱(۱۷  ۲(۲۰  ۳(۲۵  ۴(۳۰  

  .است. . . . . . . و تمكن . . . . . . .  گياه نخود، تخمدان در‐۴۶
  فوقاني ـ مركزي)۴  فوقاني ـ جانبي)۳  تحتاني ـ مركزي)۲  تاني ـ جانبيتح)۱  
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 ٤

  هاي كدام گروه نسبت به شرايط نامساعد محيطي و آفات و امراض و نيز ورس حساس هستند؟ برنج‐۴۷
  شده  اصالح)۴  گرده)۳  چمپا)۲  صدري)۱  

  ام رقم يونجه، رقمي پرمحصول و مخصوص آب و هواي نسبتاً خشك و معتدل بدون سرماي سخت است؟كد‐۴۸
  شيرازي)۴  همداني)۳  يزدي)۲  بمي)۱  

  توليد محصوالت باغي

  آيد؟ هايي نظير موز، انبه و پاپايا به عمل مي در كدام اقليم عالوه بر خرما، ميوه‐۴۹
  گرمسيري و مرطوب)۴  نيمه گرمسيري ساحلي)۳  گرمسيري و خشك)۲  نيمه سردسيري و خشك)۱  

  گيرد؟ كدام نوع گلخانه براي پرورش نباتاتي كه به سرماي زمستان حساس هستند، مورد استفاده قرار مي‐۵۰
  سرد)۴  معتدل)۳  گرم و مرطوب)۲  گرم)۱  

  شود؟ ي زيرزميني زياد مي ي ساقه كدام گياه به وسيله‐۵۱
  ريواس)۴  كوكب)۳  تراخ)۲  كاالديوم)۱  

  توان ازدياد كرد؟ ي كدام نوع قلمه مي گل ابريشم را به وسيله‐۵۲
  نيمه خشبي)۴  خشبي)۳  شاخه)۲  ريشه)۱  

  ها است؟ كدام هورمون مسئول رسيدن ميوه‐۵۳
  اكسين)۴  جيبرلين)۳  سايتوكينين)۲  اتيلن)۱  

  ترين كاربرد را در مورد درخت مو دارد؟ كدام فرم هرس، بيش‐۵۴
  هرمي)۴  شلجمي)۳  پاچراغي)۲  ميجا)۱  

  متر است؟ ي درختان بونساي بزرگ حدود چند سانتي اندازه‐۵۵
  ۱۲۰ تا ۶۰)۴  ۱۵ تا ۵)۳  ۶۰ تا ۱۵)۲       ۱۸۰ تا ۱۲۰)۱  

  فرنگي، پابلند، پر رشد، پر محصول، ميوه درشت، كروي و پوست كلفت و قابل حمل به نقاط دور است؟ كدام رقم گوجه‐۵۶
  ردكلود)۴  روت جرز)۳  دتاپر)۲  وسترن رد)۱  

  اي و تخمك فراوان است؟ خانه اي يك  نامساوي، پنج كاسبرگ، پنج گلبرگ، پنج پرچم، يك مادگي سه برچهيها هايي با اندازه كدام گياه زينتي، داراي گلبرگ‐۵۷
  سينرر)۴  باخيا ديفن)۳  بنفشه فرنگي)۲  گاليل)۱  

  شود؟ كاري كاشته مي  در فضاي چمنو در تزئينات به صورت چند بوتهكند  وب رشد ميهاي نيمه سايه خ ي زينتي در محل كدام درختچه‐۵۸
  سرخدار)۴  دم موشي)۳  برگ نو)۲  اسپيره)۱  

  هاي زراعي ماشين

  هاي سنگالخي است؟ كدام نوع تيغه، مخصوص زمين‐۵۹
  مشبك)۴  اي ذوزنقه)۳  منقاري)۲  دار ديلم)۱  

  ده و مراتع كاربرد دارد؟هاي چسبن كدام نوع صفحه برگردان در زمين‐۶۰
  اي نيمه استوانه)۴  معمولي)۳  پيچيده)۲  مشبك)۱  

  باشد؟ كاربرد كدام مورد به طور اختصار برش عمودي خاك و قطع خاشاك براي كمك به تيغه و صفحه خاك برگردان مي‐۶۱
  بر پيش)۴  پاشنه)۳  كفش)۲  تنه)۱  

  رود؟ هاي هرز جوان در مراتع به كار مي شكني و كنترل علف ذر، سلهي بستر بذر، زير خاك كردن ب كدام نوع چنگه براي تهيه‐۶۲
  اي شاخه)۴  دندانه ميخي)۳  دندانه فنري)۲  يزنجير)۱  

  :ورزي هستند، بجز همه موارد از مزاياي ماشين مركب خاك‐۶۳
  افزايش مصرف انرژي)۴  كاهش فرسايش خاك)۳  افزايش سرعت انجام كار)۲  كاهش تردد تراكتور)۱  

  ع چنگالي در كدام ماشين كارنده به كار گرفته شده است؟موزّ‐۶۴
  كار خطي)۴  كار غده)۳  كار نشاء)۲  كار رديف)۱  
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 ٥

  شود؟ تر به صورت مكانيزه انجام مي يك از مراحل زراعي نسبت به ساير مراحل، كم كدام‐۶۵
  برداشت)۴  داشت)۳  كاشت)۲  ي زمين تهيه)۱  

  .تعبيه شده است. . . . . . . . . ها شود،  نواخت وارد افشانكها براي آن كه سم با فشار يك در سمپاش‐۶۶
  بوم)۴  ي تحت فشار محفظه)۳  پمپ)۲  فشارسنج)۱  

  هاي سنگين و چمني كاربرد دارد؟ بر براي برش عمودي خاك كدام نوع پيش‐۶۷
  دار چين)۴  دار كنگره)۳  صاف)۲  كاردي)۱  

  . عرض كار گاوآهن برگرداندار را تنظيم نمودتوان مي. . . . . . . . با تغيير جهت دادن زاويه ‐۶۸
  بازوي وسط تراكتور)۲    بازوي رابط سمت چپ تراكتور)۱  
  محور دوسر لنگي گاوآهن)۴    بازوي رابط سمت راست تراكتور)۳  

  هاي باغباني تجهيزات و ماشين

  كاربرد دارد؟) تارتر از يك هك كم(هاي ميوه و فضاهاي سبز كوچك  پاش براي محلول پاشي در باغ كدام سم‐۶۹
  اي دستي لوله)۴  پشتي موتوري)۳  دار موتوري چرخ)۲  اي پشتي تلمبه)۱  

  .هستند. . . . . . . . . هاي  تر مناسب براي قطع چوب باشد، بيش مي. . . . . . . . ها نسبتاً  هاي آن هايي كه اندازه، گام و ميزان چپ و راستي دندانه اره‐۷۰
  تر ـ تر و خشك كوچك)۴  تر ـ تر كوچك)۳  ر ـ ترت بزرگ)۲  تر ـ خشك بزرگ)۱  

  .سيلندر است. . . . . . . . . . ي بنزيني  زمانه. . . . . . . . زن موتوري اغلب  موتور احتراقي مورد استفاده در چمن‐۷۱
  دو ـ دو)۴  دو ـ يك)۳  چهار ـ يك)۲  چهار ـ دو)۱  

  هدف اصلي از كشيدن پالستيك روي خاك، كدام است؟‐۷۲
  ي خاك كاهش تهويه)۴  مبارزه با رويش علف هرز)۳  حفظ حرارت خاك)۲  ت خارج از فصلكش)۱  

  دام دستگاه از تار مو استفاده شده است؟كدر ‐۷۳
  دماسنج خاك)۴  دمانگار)۳  سنج رطوبت)۲  نگار رطوبت)۱  

  ت؟در سايكرومتر، اگر اختالف دماي دو دماسنج تر و خشك صفر باشد، رطوبت نسبي هوا چند درصد اس‐۷۴
  ۱(۱۰۰  ۲(۷۵  ۳(۵۰  ۴(۲۵  

  زني بذرها كاربرد دارند؟ هاي كشت براي جوانه تر در محيط ها بيش ها كدام دسته المپ خانه در گل‐۷۵
  فلورسنت)۴  ي الكتريكي تخليه)۳  نور سفيد)۲  نور رنگي)۱  

  زراعت و باغباني عمومي

  باشند؟ جزو حبوبات مييك از گياهان  كدام‐۷۶
  لوبيا و ارزن)۴  بادام زميني و سويا)۳  و ذرتنخود )۲  نخود و ارزن)۱  

  شود؟ مخلوطي از خاك برگ و كود حيواني كه به تدريج پوسيده و حرارت خود را از دست داده، اصطالحاً چه ناميده مي‐۷۷
  خاك باغچه)۴  خاك باغ)۳  خاك چمن)۲  خاك كوش)۱  

  اي دارد؟ كدام گياه مصرف ساقه‐۷۸
  بهمارچو)۴  آرتيشو)۳  كاهو)۲  شلغم)۱  

  هاي خاك كدام است؟ بهترين وسيله براي خرد كردن كلوخه‐۷۹
  ماله)۴  كولتيواتور)۳  ديسك)۲  دندانه)۱  

  شود؟ چه قسمتي از گياه زعفران برداشت مي‐۸۰
  پرچم)۴  كالله)۳  گلبرگ)۲  كاسبرگ)۱  

  كاري ديم

  ترين خطر براي توليد محصول در مناطق نيمه خشك كدام است؟ بزرگ‐۸۱
  نوسانات بارندگي)۴  بارندگي مؤثر)۳  بارندگي كم)۲  تروالت جوي)۱  



  دهمين دوره مسابقات علمي عملي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كشوري ـ امور زراعي و باغي
 

 ٦

  .به طور طبيعي داراي حاصلخيزي خوبي هستند. . . . . . . . . و اشباع بازي . . . . . . . . هاي مناطق نيمه خشك به علت دارا بودن ظرفيت تبادل يوني  خاك‐۸۲
  پايين ـ كم)۴  پايين ـ زياد)۳  باال ـ كم)۲  باال ـ زياد)۱  

  دهد؟ شود و به علت كاهش وزن دانه، عملكرد را نيز كاهش مي  در كدام مراحل، باعث تسريع در رسيدن گياه و افزايش ورس ميتنش آب‐۸۳
    دهي و خميري شدن دانه گل)۱  
  دهي و شيري شدن دانه گل)۲  
    ساقه رفتن و خميري شدن دانه)۳  
  ساقه رفتن و شيري شدن دانه)۴  

  شود؟ اعي در طول آيش كامالً عاري از بقاياي گياهي نگه داشته ميدر كدام نوع آيش، سطح خاك زر‐۸۴
  شيميايي)۴  اكولوژيكي)۳  سياه)۲  دار كلش)۱  

  كند؟ ترين خسارت را به مزارع ديم وارد مي كدام بيماري در حال حاضر بيش‐۸۵
  زنگ سياه)۴  سياهك پنهان)۳  سياهك آشكار)۲  زنگ زرد)۱  

  يبردار مساحي و نقشه

  دهند؟ ي عوارض آن به صورت عاليم قراردادي نمايش مي هاي سطح زمين را با كليه  نقشه، پستي و بلنديدر كدام نوع‐۸۶
  ثبتي)۴  جغرافيايي)۳  پالنيمتري)۲  توپوگرافي)۱  

باشند، مـورد اسـتفاده   ي دور قابل ديدن  كدام وسيله، در تعيين امتداد يك خط مستقيم بين دو نقطه و مشخص كردن نقاط براي يك مدت كوتاه كه از فاصله   ‐۸۷
  گيرد؟ قرار مي

  ژالن)۴  گونيا)۳  شاقول)۲  شيلنگ تراز)۱  
  .نامند نقطه مي. . . . . . . . . در هر نقطه از سطح زمين خط منطبق بر امتداد شاقولي گذرنده، از آن نقطه را ‐۸۸

  خط تراز)۲    سطح تراز)۱  
  سطح مبنا)۴    خط قائم)۳  

  شود؟  تراز به ترتيب جزو كدام نوع خطاها در ترازيايي محسوب ميخطاي انكسار نور و ميزان نبودن‐۸۹
  طبيعي ـ دستگاهي)۲    طبيعي ـ انساني)۱  
  دستگاهي ـ طبيعي)۴    انساني ـ دستگاهي)۳  

  .شود د ميهاي ساعت ايجا عقربه. . . . . . . . . در . . . . . . . . . اي است كه بين يك امتداد و  آزيموت يك امتداد، عبارت از زاويه‐۹۰
  شمال ـ خالف جهت)۲    جنوب ـ خالف جهت)۱  
  شمال ـ جهت)۴    جنوب ـ جهت)۳  


