
 

 

 بسمه تعالی

«دبیرستان دخترانه صدیقه کبری )س(»   

 دبیر: شیرین سرگلزهی      

 استان سیستان و بلوچستان غرافیاج 7و 6 سسؤاالت در

 (مسائل زیست محیطی و راه حل آن)

 ؟ در جدول تقسیمات سیاسی استان سیستان و بلوچستان دو شهرزابل  زاهدان را کامل کنید
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 ؟سه شیوه زندگی رایج در استان سیستان و بلوچستان را بنویسید

 زندگی شهری-3زندگی روستایی       -2زندگی عشایری       -1
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 ؟کوچ در بین عشایر به دو صورت رایج است بنویسید

 کوچ درون استانی-2کوچ برون استانی             -1 
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  ؟تایج مثبت طرح های ساماندهی و اسکان عشایر در کانون های توسعه را بنویسیدن

 ــ ایجاد اشتغال پایدار1

 ــ افزایش درآمد خانوارها2

 نشینی و مشکالت بعدی آنها ــ جلوگیری از مهاجرت و حاشیه3

 ....( و آموزش بهداشت،) زیربنایی خدمات ارائه ــ4
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مناسب از مهمترین عوامل استقرار  عوامل جغرافیایی به ویژه آب کافی و خاک ؟چه عواملی در شکل گیری روستا های استان نقش دارد

 . روندهای روستایی به شمار میو تکوین آبادی
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 ؟ شکل ساختاری وجود دارد بنویسید 3اصوال در روستا ها  

 روستاهای خطی یا طولی-3ستاهای پراکنده                           رو-2                           ی متمرکز هاروستا-1
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 وجود منابع آب یکی از علل عمده تشکیل روستاهای متمرکز چیست؟   
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 ؟....... و .................. هستندروستاهای خطی ترکیبی از روستاهای...

 پراکنده-متمرکز 
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 ؟ چه عواملی موجب پدید آمدن روستاهای خطی شده است

ده موجب پیدایش جا امتداد در یا هّ  در کف امتداد در روستا استقرار یا و رودخانهّ  حاشیه در روستایی وجود رودخانه و استقرار خانه های

  .روستاهای خطی شده است
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 10 .به سایر روستاها برتری دارند روستاهای متمرکز نسبت در استان سیستان و بلوچستان کدام روستا برتری دارند؟

 11 .است دامداری و کشاورزی بر کیقتصاد جوامع روستایی در استان متااقتصاد جوامع روستایی در استان متکی به چیست؟

 12 دوزی بافی، خامه بافی،پارچه بافی،پرده در شمال استان قالیبافی،گلیمدر شمال استان کدام فعالیت های هنری رایج است؟

 سوزن ّ دوزی، سفال کلپورگان دوزی،حصیربافی، سکه استان کدام فعالیت های هنری رایج است؟ جنوبدر 
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بقایای شهر سوخته سیستان دارای سیستم  نه دارد؟یچه نکته ای نشان می دهد که در استان سیستان و بلوچستان شهرنشینی سابقه ای دیر

 فاضالب بوده و در زمینه علم پزشکی، پویانمایی، مترقی بوده است.
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 در شکل گیری نظام شهری ایفا می کند را بنویسید؟ عوامل جغرافیایی که نقش بسیار مهمی 

 ــ وجود شرایط اقلیمی و آب و هوای مناسب در مناطقی مانند ایرانشهر، سراوان، هیرمند، زابل و بنجار1

 ــ دسترسی به منابع آب و خاک مناسب، شامل مناطق شهری زابل، زهک، بمپور و چابهار2

 ــ وضعیت پستی و بلندی و ناهمواری ها، شامل مناطق شهری ایرانشهر، سراوان و خاش3
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 16 عوامل سیاسی در شکل گیری شهر زاهدان ................ بسیار موثر بوده است؟  

 نقش هر کدام از شهرهای ذیل را بنویسید؟

 خدماتی  -دانشگاهی -صنعتیزاهدان: 

 دانشگاهی -زابل: کشاورزی

 بازرگانی-ردشگریگ -چابهار: صنعتی

 شیالت -کنارک: صنعتی
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 طرح های جامع موانع توسعۀ شهری را نام ببرید؟در اکثر 

 های، زندان،ههای ماسها، تپهها،رودخانهعی و جغرافیایی همچون باغتوان برخی از عوامل طبیهای جامع میدر اکثر طرح

 .دبر نام شهری توسعه موانع از را پاکستان و افغانستان مرز با همجواری و نظامی عوامل همچنین و آهن راه 
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