
 

 پاسخ تشریحی سواالت پایاى ترم انساى و هحیط زیست

 ًماط اس تسیاری در اس ًظز هػارف وطاٍرسی، تارش (. 25/1) .بنویسید را آبیاری به کشاورزی زیاد وابستگی علل -1

 ًوی اقاتف وطاٍرسی تزای ًیاس هَرد فػَل در ًیش ّا تارش ّویي عوذُ تخص ایي، تز وافی ًیست. عالٍُ اًذاسُ تِ ها وطَر

 .است آتیاری تِ ٍاتستِ عوذتاً ایزاى در علت، وطاٍرسی ّویي تِ ٍ افتذ

 اس وِ طَر ّواى سیستی، وَدّای -الف. (25/1)ببرید.  نام را کود هورد استفاده در خاک توسط کشاورزاى انواع  -2

 -ب .آیٌذ هی دست تِ سًذُ داتهَجَ فعالیت اس حاغل یا ٍ آًْا تمایای ٍ جاًذاراى تجشیِ ًتیجِ در پیذاست، ضاى ًام

 .طًَذ  هی تَلیذ وارخاًِ در ضیویایی هَاد اس تااستفادُ وِ اًذ تزویثاتی ضیویایی وَدّای

 ویفیت تا ٍ ًاهٌاسة ّای هىاى یا ّا در سهاى هػٌَعی ًَرّای (25/1)بنویسید.  را نوری آلودگی هنفی پیاهدهای -3

 ضَد. ٍجَد هی ضة آسواى رغذ در هطىالتی ایجاد تاعث ًیش در ضْزّا سیاد َرً ساسًذ. آلَدُ هی را سیست هحیط ًاهطلَب،

   .ضَد هی تشرگزاُ اطزاف  جاًَراى ٍ گیاّاى تزای تغییز اوَسیستن تاعث ضة، طَل ّا در تشرگزاُ تزخی در ًَر سیاد

 سهاى اس سٍدتز ّا فػل تا است ضذُ سثة جْاًی گزهایص (25/1) بنویسید. را جهانی گرهایش ناهطلوب پیاهدهای -4

 چزخِ ٍ وزدُ پیذا افشایص ّا جٌگل ٍطثیعی خَد تِ خَد سَسی آتص چٌیي ّن ضَد؛ تز وَتاُ سهستاى ٍ رسذ فزا طثیعی

 .ضًَذ هختل طثیعی ّای

 پزتَسایی اًفجاری، ٍ سایی آتص ٍخَرًذگی، ضیویایی تأثیزات وِ ّستٌذ ّایی ستالِ (5/2)چیست؟  خطرناک های زباله  -5

 ّای ستالِ هػزف. ون ّای الهپ ضذیخ، رٍغٌی، ّای رًگ وص، حطزُ تزهش، رٍغي هاًٌذ تاتزی خَدرٍ، دارًذ؛ سوی ٍ

 فلشات سیادی َّضوٌذ وِ همذار ّوزاُ تلفي ّای گَضی فطزدُ، ّای لَح آًْا، جاًثی تجْیشات ٍ ّا رایاًِ هاًٌذ الىتزًٍیىی

  .دارًذ وادهیَم ٍ سزب جیَُ، هاًٌذ خطزًان ٍ سوی

 در ّا خیاتاى ٍ خاًگی ّای ستالِ(. 5/2)شود؟ هی برده کجا به زباله حول های کاهیوى توسط خانگی های زباله -6

 تزًذ. گَرستاى ستالِ گَدالی ستالِ هی تِ گَرستاى را ّا ّا، ستالِ ایي هاضیي ضًَذ. سپس هی تخلیِ ستالِ آٍری جوع ّای واهیَى

  .وٌٌذ هی حفز ًذ، در خارج اس ضْزّا ٍ هٌاطك هسىًَیپسوا اًثاروزدى تزای را وِ آى است

 جای در ٍ اًذ خاظ جغزافیایی هٌطمِ یه تِ هٌحػز ساد، تَم ّای گًَِ( 5/2)چیست؟ زاد و بیگانه بوم های گونه -7

 اُسیستگ آى تزای وٌذ، ًوی سًذگی آًجا در طثیعی طَر تِ وِ ضَد سیستگاّی اگز ایي گًَِ ٍارد .ٍجَد ًذارًذ دیگزی

 .ضَد هی هحسَب تیگاًِ گًَِ

 ٍ اللین تغییز تاعث تارضی، الگَّای ٍ دها تغییز( 5/2پیاهدهای تغییر اقلین بر گونه های گیاهی و جانوری را بنویسید ) -8

 فزاٍاًی رضذ، دٍرُ طَل جاًَراى، هثل تَلیذ سهاى ّوچٌیي .ضًَذ هی ّا گًَِ پزاوٌص جغزافیایی هحذٍدُ تغییز درًتیجِ

 .وٌذ هی تغییز اللین، تغییز تا ًیش جاًَری ّای گًَِ هْاجزت سهاى ٍ ّا، تیواری ٍ آفات

 هی اًجام سًذگی هحل اس خارج وِ فعالیتی ٍ سفز(. 5/2)دارد؟  تنگاتنگ رابطه عواهلی چه چیست و با گردشگری  -9

 ٍ الاهت سًذگی هحل اس غیز ًیهىا در دیگز اّذافی ٍ تفزیح جْت سال یه حذاوثز ٍ رٍس یه حذالل تزای فزد ٍ ضَد

 .دارد تٌگاتٌگی راتطِ هتماتل احتزام ٍ التػادی سیاسی، اهٌیت ًوایذ. ایي فعالیت  تا هی گذار ٍ گطت



 

 

 ّای ًوًَِ ًوایاًگز ضَد وِ هی گفتِ وطَر طثیعی هٌاتع اس ای هحذٍدُ تِ( 5/2) .کنید تعریف را هلی پارک -10

 جاًَراى پزٍرش تىثیز ٍ هٌاسة تزای هحیط ایجاد ٍ حفظ هٌظَر تِ هلی ّای ست. پارنا ایزاى طثیعی هظاّز ای اس تزجستِ

 رعایت تا هلی ّای پارن در گزدضگزی .گیزًذ هی لزار حفاظت تحت واهال طثیعی ضزایط در ّا رستٌی رضذ ٍ ٍحطی

 .ضَد هی اًجام ضذُ هطخع هٌاطك در ٍ سیست هحیط حفاظت همزرات ساسهاى ٍ لَاًیي


