
  

 

 سواالت مهم  جغرافیای استان ) استان شناسی ( سیستان و بلوچستان  

 ) نوبت دوم ( 15 تا 8 :درس

     تهیه کننده: عبدالغنی صفرزائی

 جغرافیای شهر زابلزمین شناسی و دبیر  
 

 قاعده هرم سنی استان چگونه است و نشان دهنده چیست؟  -1

 است. دنشان دهنده افزایش فوق العاده گروه های سنی پایین به علت زاد و ولد زیا –قاعده پهن 

 دو مورد درباره مهاجرت و جمعیت در استان را که از مشکالت اساسی می باشد بنویسید؟ -2

 مهاجرت خارجی (ز دو کشور افغانستان و پاکستان )ورود مهاجران خارجی ا –( داخلیمهاجرت از روستاها به شهر) مهاجرت  -

 دالیل مهاجرت روستاییان به شهرها چیست؟ -3

 خشکسالی های چندساله، تمرکز صنایع و فعالیت های اقتصادی در شهرها

 ترین پیامدهای مهاجرت بی رویه به شهرها در استان بنویسید؟مهم -4

 رشد افقی شهرها عدم امکان خدمات رسانی مناسب به تمام محالت شهری - نشینی در اطراف شهرهاپیدایش حاشیه  -

 فشار بر منابع محدود آبی شهرها  - رشد بیکاری و عواقب آن  -رشد مشاغل کاذب 

 علت رشد سریع جمعیت استان در مقایسه با جمعیت کشور چیست؟ -5

 کشورهای مجاور باال بودن موالید ، ورود مهاجران خارجی از

 ویژگی های سیستانی واقعی بنویسید؟ -6

مردمانی خوش رفتار، مومن، نیکوکار، پرتالش،کم توقع، قدرشناس و اهل علم هستند. مردان و زنان آن پاکیزه و           

 نی هستند.با حمیت اند، چنان که فردی از آنان را به دیگر جای اندر پاکیزگی یار نباشد و اصالتاَ آریایی و ایرا

 ویژگی های بلوچ واقعی بنویسید؟ -7

مردم بلوچستان از قدیم االیام به صفات نیکویی همچون سخت کوشی، میهمان نوازی، مومن بودن، طالب رزق حالل، 

امانت داری و همیاری شهره عام و خاص بوده اند.قوم بلوچ اصالتاَ آریایی و  ایرانی و وطن دوست هستند و به زبان خاص 

 که بلوچی معروف است سخن می گویند.خود 

 زبان مردم سیستان چیست؟ -8

زبان مردم سیستان فارسی دری است که به صورت شکسته تلفظ می شود. لهجه سیستانی به زابلی ) زاولی ( معروف  

 است که ریشه زبان فارسی و یادگار هخامنشیان و اوستاست.

 یش زبان و لهجه بلوچی نام ببرید؟  دو گو -9

 بلوچی مکرانی –بلوچی سرحدی 

 های محلی استان بنویسید؟نمونه های از بازی -10

 بازی خوسو، کبدی، شیطونک و چوب بازی در سیستان و بازی لگوش و بکش بکش در بلوچستان

 نمونه ای از صنایع دستی استان که زنان در اوقات فراغت به آن می پردازند نام ببرید؟ -11

 یاه چادر، و همچنین گل دوزی و خامه دوزی فرش، گلیم، خورجین، س



  

 

یکی از شهرهای بسیار پیشرفته در زمان خود و از مراکز اولیه تمدن در شمال استان ) سیستان ( کدام شهر می باشد -12

 و چه ویژگی هایی داشته است؟

و تخلیه فاضالب بوده و نیز در  سال قدمت دارد و این شهر دارای یک نظام مرتب و منظم آبرسانی 5200 - شهر سوخته

شهر سوخته دارای بخش  زمینه پزشکی اعمال شگفت انگیزی چون جراحی جمجمه در این منطقه صورت گرفته است.

 های مسکونی، صنعتی، بناهای یادمانی و گورستان بوده است.

 آثار به دست آمده در شهر سوخته نام ببرید؟ -13

 اولین نقاشی متحرک دنیا(، جعبه آینه و لوازم آرایش، تخته بازی و انواع مهرها)شن چشم مصنوعی، شانه معرق، جام انیمی

 ترین محوطه باستانی شناخته شده منطقه جنوب استان ) بلوچستان ( مربوط به چیست و در کجا قرار دارد؟کهن -14

 کیلومتری غرب بمپور  45در تپه چاه حسینی  مربوط به نیمه هزاره چهارم قبل از میالد در شمال رودخانه بمپور 

 چند شخصیت مهم مذهبی و انقالبی استان بنویسید؟ -15

  –: آیت اهلل العظمی حاج سید علی حسینی سیستانی کتاب آمده است 86تا  82) شخصیت های که در صفحه 

مولوی عبدالعزیز  سید -مولوی عبدالعزیز مالزاده –شهید سید محمد تقی حسینی طباطبایی  –شهید مرتضی  مطهری 

 آیت اهلل حاج شیخ محمد کفعمی خراسانی و ..........  –ساداتی 

 دو مورد از سرداران دفاع مقدس از استان بنویسید؟ -16

 خلبان شهید محمد امین میرمرادزهی ) قهرمان بلوچستان ( –سردار شهید اسالم شهید حاج قاسم میرحسینی 

 زابل، هیرمند، نیمروز و هامون نام ببرید؟نمونه های از جاذبه های گردشگری  -17

ارگ محمدحسین  -آتشکده کرکویه –بان کایران و انگلیس، کنسولگری انگلیس  –آسبادها  –کوه خواجه  -شهر سوخته

 قلعه سه کوهه  -قلعه مچی –ارگ خان ملک  -خان نارویی

 نمونه هایی از جاذبه های گردشگری زهک نام ببرید؟ -18

 کندرک کهنه  -رام شهرستان -آتش گاه و قلعه کله کنگ –کهنه  زاهدان -قلعه نو

 نمونه هایی از جاذبه های گردشگری زاهدان نام ببرید؟ -19

قبرستان  ،موزه بزرگ منطقه ای جنوب شرق کشور،تلگراف خانه حرمک،ساختمان دادگستری،بازارچه سرپوش زاهدان

 هفتاد مال

 از جاذبه های گردشگری ایرانشهر و سرباز  نام ببرید؟ نمونه هایی -20

مسجد جامع  –قلعه برنجی  -قلعه ناصری –ساختمان بیت مقام معظم رهبری ) موزه عترت و قرآن (  –قلعه بمپور 

 پشامک، مسجد قدیمی راسک و اسپیدژ

 نمونه هایی از جاذبه های گردشگری چابهار نام ببرید؟ -21

 منطقه آزاد تجاری و صنعتی چابهار –قلعه تاریخی تیس  –مقبره سید غالم رسول 

 منطقه آزاد تجاری و صنعتی چابهار از چه نظر اهمیت دارد؟ -22

 از لحاظ تجاری ) صادرات، واردات، ترانزیت کاال ( و صنعتی ) تولیدی و بسته بندی کاال ( اهمیت فراوانی دارد.

 ید انواع محصوالت زراعی، باغی، دامی و شیالتی در استان شده است؟چه عواملی باعث تنوع بسیار مناسبی در تول -23

تنوع آب و هوای استان، دشت ها و جلگه های حاصل خیز، منابع آبی   زیرزمینی، وجود رودخانه های دائمی نظیر هیرمند 

 دریای عمان (و سرباز و دسترسی به منابع آب شیرین مانند دریاچه هامون، همچنین دسترسی به آب های آزاد ) 

 



  

 

 ؟ترین محصوالت زراعی استان بنویسیدمهم -24

غالت ) گندم و جو (، محصوالت جالیزی ) هندوانه و خربزه(، گیاهان علوفه ای ) یونجه و شبدر (، پیاز، سیب زمینی ، 

 .کلزا، برنج، باقال، حنا، گیاهان دارویی و ..

 ؟ترین محصوالت باغی استان بنویسیدمهم -25

 (، زردآلو، پسته، مرکبات) پرتقال، لیمو، نارنگی (گردو،بادام، زیتون، انجیر، میوه های گرمسیری و ...، انگور)یاقوتیخرما، موز

 ، چیکو، کنار و انبهپاپایا ) خربزه درختی (   میوه های گرمسیری استان نام ببرید؟ -26

 فلفل، توت فرنگی و بادمجانخیار، گوجه فرنگی،  ؟ای استان بنویسیدترین محصوالت گلخانهمهم -27

 به چه دالیلی استان قطب دامپروری جنوب شرق کشور به شمار می آید؟ -28

 بهره مندی از بهترین نژادهای گاو گوشتی کشور نظیر گاو سیستانی و گاو دشتیاری -

 وجود گوسفند بلوچی و محلی -

 وجود نژاد مرغ خزک و دشتیاری -

 تان را در مقام اول قرار داده است.وجود بیشترین شتر به لحاظ اقلیمی که اس -

 چه مواردی ظرفیت صید و آبزی پروری مناسبی را برای استان فراهم نموده است؟ -29

کیلومتر با دریای عمان و راه یابی به آب های آزاد بهترین منطقه پرورش و تکثیر میگو 300جنوب استان، نوار ساحلی به طول 

 و چاه نیمه ها و در شمال استان وجود دریاچه هامون 

 ترین صنایع استان بنویسید؟مهم -30

کارخانجات سیمان خاش و سیستان، کارخانجات کنسروسازی چابهار، انواع سنگ های گرانیت، لبنیات، پلی اتیلن، 

 پلیمر، نساجی، صنایع پوشاک و سردخانه های موادغذایی و تجهیزات پزشکی

 های نسبی زیربنایی استان بنویسید؟های بالقوه و مزیتترین توانمندیمهم -31

 محور ترانزیت چابهار به میلک  -

 مشهد –زاهدان و احداث راه آهن چابهار  –راه آهن پاکستان  -

 خط انتقال گاز به شهرهای استان و عبور آن به طرف پاکستان -

 های بالقوه بیابان در استان بنویسید؟توانمدی -32

 های گوناگونبهره برداری از نمک –بهره برداری از نیروی خورشید  –بهره برداری از نیروی باد 

 کانی سازی مس   ترین ویژگی متالوژی ) منطقه فلزاتی ( استان چیست؟مشخص -33

 مناطق تجاری و اقتصادی استان نام ببرید؟ -34

 منطقه ویژه اقتصادی میرجاوه  –منطقه ویژه اقتصادی زابل  –منطقه آزاد چابهار 

 زایای ایجاد منطقه ویژه اقتصادی زابل بنویسید؟م -35

وجود بازار مصرف وسیع و کم رقیب و کم توقع در افغانستان که بیشترین مایحتاج آنان مواد اولیه مانند آرد، سوخت  -

 سیمان و ... می باشد.

تحصیلکردگان به وجود نرخ باالی بیکاری در منطقه سیستان ) به دلیل خشکسالی سال های گذشته ( و مهاجرت  -

 سایر نقاط استان که منطقه ویژه تجاری می تواند تا حدود زیادی در رفع مشکالت مذکور موثر باشد



  

 

های خوب نظیر فرودگاه، تاسیسات زیربنایی مانند آب، برق و تلفن و فرودگاه که با تکمیل راه آهن وجود پتانسیل -

از چابهار به میلک و نهایتاَ افغانستان و آسیای میانه به رونق منطقه  کرمان، زاهدان، چابهار ... زابل و بحث ترانزیت کاال

 کمک شایانی خواهد کرد.

های مهم گردشگری مرتبط با آثار باستانی منطقه نظیر شهر سوخته، کوه خواجه، دهانه غالمان و ... و تاالب و ظرفیت -

 نموده است. دریاچه هامون و هیرمندکه با جریان مجدد آب امید مردم را دوچندان

 بازارچه های فعال استان نام ببرید؟ -36

پنج بازارچه در مرز مشترک با پاکستان شامل: میرجاوه در زاهدان، پیشین در سرباز، کوهک و جالق در سراوان، ریمدان 

 ( در چابهار و دو بازارچه مرزی در دو مرز مشترک با افغانستان : میلک و گمشاد در  زابل ) شهرستان هیرمند 

 زاهدان –زاهدان و بم  –راه آهن میرجاوه  ترین پروژه ریلی انجام شده استان چیست؟مهم -37

 زاهدان، زابل، چابهار  مراکز مهم دانشگاهی استان نام ببرید؟ -38

 برخی از تنگناها و محدودیت ها بر سر راه توسعه استان بنویسید؟ -39

 شرایط طبیعی و اقلیمی دشوار به ویژه کمبود منابع آب، وزش دائمی باد و حرکت ماسه های روان -

 پراکندگی سکونتگاه ها و کمبود منابع طبیعی  -

 تناوب دوره ای خشکسالی و پیامدهای زیان بار زیست محیطی و آثار مخرب آن بر تولیدات -

 برخی از مسائل و مشکالت استان بنویسید؟ -40

گی با دو کشور پاکستان و افغانستان زمینه ساز سایموقعیت استان به عنوان گذرگاه بین المللی مواد مخدر و هم -

 ناامنی و ترددهای غیرمجاز از مرزهای کشور

های سنتی و ضد توسعه به عنوان عامل بازدارنده نهادهای رواج فرهنگ عشیره ای، طایفه ای، برخی باورها، نگرش  -

 و اجتماعینوین اقتصادی 

 جوارعدم رشد بخش رسمی اقتصاد در استان، گسترش تجارت زیرزمینی و واردات قاچاق از کشورهای هم -

 نرخ بیکاری بسیار باال در مقایسه با سطح کشور و رشد سریع جمعیت و ضریب جوانی باالی جمعیت استان -

 هبردهای بلندمدت توسعه استان بنویسید؟ترین اهداف و راسال آینده برخی از مهم20بر اساس سند چشم انداز  -41

تقویت مناسب اقتصادی فراملی با بهره گیری از موقعیت جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی استان با استفاده از موقعیت  -

 ویژه اقتصادی زابل  منطقه آزاد چابهار و منطقه

 ت های متراکم و  گلخانه ای توسعه بخش کشاورزی با تاکید بر زیربخش های باغبانی، صید و آبزی پروری ، کش -

 توسعه ظرفیت های صنعت گردشگری و بهره برداری از جاذبه های تاریخی استان -

 برقراری امنیت الزم در ابعاد مختلف ) فیزیکی، اقتصادی، اجتماعی( به منظور تسهیل فرآیند توسعه استان -

 رشیدبهره گیری از انرژی های تجدید شونده مانند: باد، زیست توده و نورخو -

- ..... 

 


