
 

 

 بسمه تعالی

«دبیرستان دخترانه صدیقه کبری )س(»   

 دبیر: شیرین سرگلزهی      

 استان سیستان و بلوچستان غرافیاج 4 سسؤاالت در

 (استان منابع طبیعی)

موجودات زنده ای گفته می شود که به طور طبیعی به وجود آمده اند و انسان در پیدایش یا خلقت به مواد و ؟ منابع طبیعی را توضیح دهید

  آن ها هیج گونه دخالتی نداشته است.

1 

 با توجه به محدودیت های منابع آب در استان چه تمهیداتی می تواند موثر باشد؟

 های موثر آن باشد.سیاست های کنترل جمعیت و مصرف بهینه آب می تواند از راه حل 

2 

 رود باهوکالت(-3رود بمپور     -2رودهیرمند     -1رودها)آبهای سطحی-1؟ شودآب های استان به چند بخش تقسیم می

 های زیر زمینیآب-2

 

3 

  رودها، دریاچه ها، تاالب ها، دریاچه های پشت سدها ؟منابع آب سطحی در جنوب و شمال استان را نام ببرید
 

4 

 رودخانه های فصلی -رودخانه هیرمند ؟منطقۀ سیستان وابسته به ....................و جنوب استان محدود به .....................است حیات

 
 

5 

 6 هیرمند؟ مهمترین رود شرق کشور........................است

 



 

 

 
 

 7  هیرمند؟منبع اصلی تامین آب دشت حاصلخیز سیستان کدام رود است

 8 هیرمند؟ شاهرگ حیاتی سیستان کدام رود است

 9 افغانستان  -بابایغما -هندوکش؟ رود هیرمند از کوه های............... و ارتفاعات........... در ...............سرچشمه می گیرد

از  رود هیرمند در نقطۀ مرزی به دو شاخه تقسیم می شود یک شاخه از رود در امتداد مرز به نام  رود................... جریان آلودگی و پس

 هامون -هیرمند -پریان؟ مشروب کردن زمین های اطراف و شهر ...................به دریاچه ....................... می ریزد

10 

و................ را مشروب می سازد و در محل ر رود هیرمند به نام هیرمند................ زمینهای مزروعی شهرستان زهک شاخه دیگ

 دریاچه هامون-لورگ باغ-زابل-داخلی؟ ..................... وارد ................. می شود

11 

 12 رود بمپور؟ یکی از رودهای دائمی و پر آب بلوچستان را نام ببرید

 شرقی شمال در کارواندر ارتفاعات از که است بلوچستان پرآب و دائمی رودهای از یکی؟ رود بمپور از کجا سرچشمه می گیرد.

 .پیوندد می آن به نیز دیگر ۀشاخ سه و گیرد می سرچشمه ایرندگان در ایرانشهر

13 

 جازموریان ریگزارهای به آن آب مابقی ، اطراف روستاهای و اراضی کردن مشروب از پس رود این ؟مسیر رود بمپور را بنویسید

 .ریزد می

14 

 آید می وجود به سرباز و کاجو رود پیوستن هم به از رود این؟ رودخانه باهوکالت از بهم پیوستن کدام رودها بوجود می آید

 

15 

 16 .ریزد می عمان دریای در گواتر خلیج به دشتیاری و باهوکالت های دشت از عبور با؟ رود باهوکالت به کدام دریا می ریزد

 17 تهالب و فنوج،ماشکید ، کهیر؟ رودهای دیگر استان را نام ببرید



 

 

 هامون؟ بزرگترین دریاچه آب شیرین کشور را نام ببرید

 

18 

 های سال در پرندگان صید و ماهی صید و پرورش امکان که است آن شیرین آب دلیل به؟ اهیت دریاچه هامون از چه جنبه ای است

 صورت در دریاچه آب مازاد پرآبی، مواقع در .کند می پذیر امکان نیزارها طریق از را بافی حصیر و ها دام ۀعلوف تأمین و پرآبی

 .رود می فرو افغانستان زره گود زارهای شن در شیله، آبراه طریق از کنترل عدم

19 

 مساحت بیشتر و شده واقع دلگان شهرستان غرب در که است فصلی های دریاچه از؟ استهامون جازموریان دارای چه ویژگی هایی 

 .دارد قرار کرمان استان در آن

20 

 به است شیرین که دریاچه این آب. ریزند می دریاچه این به بمپور و رود هلیل رودهای؟ کدام رودها به هامون جازموریان می ریزد

 .شود می منطقه این در علفزار و نیزار رویش باعث و رود می فرو زمین داخل

21 

 22 .دارند برعهدهنقش مهمی  آب تأمین و هدایت در؟ سدهای استان چه نقشی بر عهده دارند

 23 سدهای مخزنی-2سدهای انحرافی            -1؟ انواع سدهای استان را نام ببرید

 در ... و کشاورزی آشامیدنی، آب تأمین و هدایت برای سدها این از ؟ سدهای انحرافی به چه منظوری از آن ها استفاده می شود

 ... و بمپور سد شیرگواز، زهک، سد سیستان، سد مثل .شود می استفاده مختلف مناطق

24 

 از ناشی های رواناب آوری جمع و آب ۀذخیر برای مخزنی سدهای؟ سدهای مخزنی و تغذیه ای به چه منظور بهره برداری می شود

 شی خیرآباد، زیردان، ، پیشین سدهای :مثل گیرد؛ می قرار استفاده مورد ... و شرب کشاورزی، های بخش در که است بارندگی

 .کلک

25 

 دودَرالدیز، :سدهای مانند شوند، می احداث زیرزمینی های سفره برای نیز ای تغذیه سدهای ؟ سدهای تغذیه ای چرا احداث می شوند

 گلوگاه سارادان، آباد، شمس مرگوک، بزمان،

26 



 

 

 مخزنی نوع از اند، شده ساخته استان جنوب در که سدهایی ۀهم؟ همه سدهایی که در جنوب استان ساخته شده اند از چه نوعی هستند

 .اند ای تغذیه و

 

 

 

27 

 تأمین بر عالوه که است الهی بزرگ های نعمت از یکی و طبیعی مخازن از سیستان های نیمه چاه؟ ویژگی چاه نیمه ها را بنویسید

 طول به ای لوله خطوط به ها نیمه چاه آب .کند می تأمین نیز را زاهدان شهر نیاز مورد آب از سیستان،بخشی مختلف مناطق آب

 .رسد می زاهدان شهر به متر 1510 ارتفاع به پمپاژ ایستگاه 4 از استفاده با کیلومتر 200 حدود

 
 

 

28 



 

 

 سپس و ها چشمه از ابتدا در استان این مردم؟ بلوچستان ابتدا از چه طریقی آب مورد نیاز خود را تامین می کردندسیستان و مردم استان 

 .کنند می نتأمی را خود وآشامیدنی کشاورزی نیازهای چاه، از استفاده با اخیرۀده در کردند،امّا می استفاده ها قنات از

29 

 هایی دشت به مربوط پذیری آسیب کمترین اخیر های خشکسالی در؟ مربوط  به چیستدر خشکسالی اخیر کمترین آسیب پذیری 

 .اند بوده غنی زیرزمینی آب های سفره دارای که است

30 

 دومک، های دشت و ممنوعۀ بحرانی منطقۀ خاش و زاهدان دشت دو ؟منطقۀ ممنوعه بحرانی و منطقۀ ممنوعه در استان را نام ببرید

 .اند ممنوعه ایرانشهر دشت از قسمتی و سوران ، سراوان ، کوه پشت الدیز، کوه، گوهر بید، قلعه کورین،شورو،

31 

 به آنها تعداد که استان های چشمه .نامند می چشمه را زمین سطح در زیرزمینی های آب طبیعی ظهور؟ تعریف چشمه را بنویسید

 .شوند می دیده ها دشت و کوهستانی مناطق در رسد، می دهنه 791

32 

 33 .دارند قرار بیابانی ٔ  ناحیه در ایران جنوبی های کناره و داخلی های سرزمین از وسیعی بخش؟ ناحیه بیابانی ایران را بنویسید

 حرکت با که است خاک و گیاهی پوشش تخریب ما استان در زایی بیابان مصادیق جمله از؟ مصادیق بیابان زایی در ایران را بنویسید

 .شود می تشدید انسانی زیست و باغات مزارع، آبی، منابع سمت به روان های ماسه

34 

 همراه بادهای وزش مخرب اثرات از جلوگیری ضمن درختچه و درخت کاشت؟ اقدامات برای کاهش میزان فرسایش بادی را بنویسید

 .کرد ممانعت توان می نیز بیابان پیشروی از دیگر عبارتی به یا زایی بیابان از ماسه، با

35 

 خسارات ناشی از فرسایش بادی را بنویسید؟ 

 آن حاصلخیزی و خاک رفتن بین از و زمین فرسایش- 1

 نیرو انتقال خطوط و تأسیسات مسکونی، اماکن ، آب ۀذخیر مخازن رسانی، آب های کانال به خسارت- 2

 ای جادّه تصادفات ایجاد و ها جاده در دید کاهش و پروازها لغو -3

 چشمی و گوارشی تنفسی، های بیماری شیوع افزایش -4

36 

 37 بادشکن-3نهال کاری      -2مالچ پاشی    -1فعالیت های کلی مقابله با بیابان زایی را بنویسید؟ 

 منابع به خسارت و حرکت از جلوگیری و روان های ماسه تثبیت هدف با طرح اینطرح مالچ پاشی با چه هدفی اجرا می شود؟ 

 .شود می اجرا شده، کشت های نهال و بذرها استقرار برای مناسب بستری کردن فراهم همچنین و زیستی طبیعی،

 
 

 

38 



 

 

 محمدشاه ، آباد شریف ، جزینک و نیاتک هامون، ۀدریاچ جنوبی ۀحاشی در؟ مهمترین مناطق نهال کاری شده در استان را نام ببرید

 و هومدان ، ایرانشهر شهرستان در اسپکه آباد سیف بمپور، سوران، شهرستان در شندان همچنین سیستان، دشتک راهی سه کرم،

 استان در شده کاری نهال مناطق ترین مهم ۀجمل از چابهار شهرستان در پارَک و وشنام کنارک، شهرستان در کن شیرین آب اطراف

 .هستند

 
 

 

39 

 روان،کاهش های ماسه تثبیت آن، تخریبی آثار و باد سرعت کاهش هدف با طرح این؟ با چه هدفی انجام می شودطرح نهال کاری 

 .شود می اجرا منطقه در گیاهی پوشش افزایش غبار، و گرد

 

40 

 خاک از حفاظت بر عالوه که شود می اجرا مردم مشارکت با مزارع اطراف درطرح بادشکن در کجا و به چه منظور اجرا می شود؟ 

 .کند می کمک محصول افزایش همچنین و سرمازدگی و بادزدگی از جلوگیری و رطوبت حفظ به

 
 

 

41 



 

 

 42 .است وهوایی آب شرایط و خاک آب،پوشش گیاهی تابع چه عواملی است؟

 43 .ارتفاععامل موثر در تغییر نوع پوشش گیاهی چیست؟

 پوشش گیاهی چه اثراتی دارد؟

 خاک، از حفاظت و محیطی زیست آثار-1

 شود؛ می بارندگی از ناشی های رواناب حرکت شدن کند سبب -2

 .کند می فراهم زیرزمینی های سفره به را آب تدریجی نفوذ ۀزمین و کنترل را ها سیالب-3

44 

 دو ناحیل رویشی پوشش گیاهی استان را بنویسید ؟

 تورانی  ایران رویشی ۀناحی )الف

 عمانی  خلیج رویشی ۀناحی )ب

45 

 46 جنگل های ماندابی )مانگرو()حرّا(-3جنگل های گرمسیری    -2جنگل های نیمه گرمسیری     -1انواع جنگل های استان را نام ببرید؟ 

 ؟مهمترین دالیل اهمیت مراتع در استان را بنویسید

 .بادی و آبی فرسایش برابر در خاک حفظ -1

 .ها دام علوفه تأمین-2

 .صنعتی و خوراکی دارویی، گیاهان از استفاده -3

47 

 جنگل ها و مراتع استان را بنویسید؟ عوامل تخریب

 ای دوره های خشکسالی شدید، بادهای اندک، بارش :طبیعی عوامل-1

 جهت کنی بوته زودرس، چرای ها، سکونتگاه و شهرنشینی توسعۀ ها، دام رویۀ بی چرای :انسانی و طبیعی غیر عوامل-2

 مراتع و ها جنگل ارزش با منابع اهمیت از مردم آگاهی عدم و سوخت مصارف

48 

 استان چیست؟ در مراتع و ها جنگل ترمیم های راه

 ها جنگل گسترش و حفظ )الف

 کشاورزی های زمین و مراتع حفظ )ب

 روان های ماسه حرکت کنترل )ج

 )... و ها بندآب و آبگیر های هاللی( آبخیزداری های طرح توسعۀ )د

  
 

49 

 


