
 

 

 بسمه تعالی

«دبیرستان دخترانه صدیقه کبری )س(»   

 دبیر: شیرین سرگلزهی      

 استان سیستان و بلوچستان غرافیاج 5 سسؤاالت در

 (مسائل زیست محیطی و راه حل آن)

نگرانی های زیست محیطی فرا روی بشر همچون ؟ چه عواملی باعث آلودگی محیط زیست شد در دهه های اولیه قرن بیست و یکم

-ای گیاهی، جانوری و انواع آلودگینابودی زیستگاه های حیات وحش، انقراض گونه ه رشد جمعیت، استفاده بی رویه منابع طبیعی،

 .ها، ارتباطی درونی با یکدیگر دارند

 

 

1 

 ؟نام ببرید منابع عمده آلودگی هوا را

 فیزیولوژیکی آثار و ترکیبات منشأ، منبع، اساس بر که مصنوعی منابع و طبیعی منابع: از اند عبارت هوا آلودگی ۀمنابع عمد

 متفاوت است

2 

 ؟راه حل های مقابله با مسائل زیست محیطی هوا را بنویسید

 آلودگی هوای سیستانــ ایجاد چندین ایستگاه پایش آالیندههای فرامرزی و پاالیش 1 

 ــ تثبیت ذرات گرد و غبار در محل و کانون ایجاد آن2

 ــ نهالکاری، ایجاد پوشش گیاهی و بوتهکاری در مسیر حرکت بادها3
 

3 

  ؟آلودگی مصنوعی را بنویسیدمنابع 

 ــ وسایط نقلیه موتوری1

 ــ صنایع و نیروگاهها2

 تجاری و خانگی منابع کنندهــ سیستمهای گرم 3

 ها ــ سوزاندن زباله4
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منابع آالینده آب های زیر -منابع آالینده آبهای سطحی و دریایی    ب-الف ؟منابعی که در آلودگی آب ها موثر هستند را نام ببرید

 زمینی
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 ؟ برخی از راه حل های مقابله با آلودگی آب ها را بنویسید 

 ــ ضرورت مدیریت صحیح آب در بخش کشاورزی1

 روستایی و شهری فاضالب تصفیه های ــ ایجاد شبکه 2

 ــ جلوگیری از ورود فاضالبهای انسانی، تجاری و صنعتی به آبها3
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 ؟آلودگی های صوتی را نام ببرید

 بعضی دیزلی نیروگاههای و مسکونی مناطق مجاورت در شهری ناهمگون توسعه دلیل قرارگرفتن بعضی فرودگاهها به  تردد وسایط نقلیه،

 اشهرستانه

7 

 ؟برخی از راه های مقابله با آلودگی صوتی را بنویسید

 نقلیه سنگین مانند کامیون در طول شبانه روز در سطح شهرهاــ جلوگیری از تردد وسایط 1 

 ــ از رده خارج نمودن نیروگاههای دیزلی و احداث نیروگاههای منطبق با محیط زیست2

 ردورت نقاط به آنها انتقال یا و ها کارخانه فرودگاهها، اطراف سبز فضای توسعه ــ3
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 ؟ راه حل های مقابله با آلودگی خاک در استان را بنویسید

 ــ احداث کارخانه بیوکمپوست در مرکز استان1

 ــ مدیریت بر دفع اصولی زباله2

 ناستا شهرهای از برخی در صنعتی و شهری فاضالب تصفیه های سیستم احداث ــ3 
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