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سؤاالت

 2 وارونگی دما را تعریف کنیذ. 1

 2 های رودهای ایران را ترشمریذ.ویژگی 2

 2 های آتگیر در ایران را نام تثریذ.انواع کانون 3

 2 پیشینه دریای مازنذران را شرح دهیذ. 4

 2 دالیل کاهش سطح آب دریاچه ارومیه را تنویسیذ. 5

 2 عوامل انسانی موثر تر پراکنذگی جمعیت کذامنذ؟ 6

 2 سال اخیر چه توده است؟ 88در  ایران علل افسایش جمعیت 7

 2 چهار ایالت ایران در دوره قاجار را رکر کنیذ؟ 8

 2 های اخیر ته چه صورتی توده است؟گاههای ایران در دهه رونذ تغییرات جمعیتی سکونت 9
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 12جمعنمرهموفقباشیذ.
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«پاسخنامه»

یاتذ، اها دس ٍضؼیتی کِ تا افضایص استفاع، دهای َّا تِ طَس ًاگْاًی افضایص یاتذ،  تا افضایص استفاع، دهای َّا کاّص هی -1

دّذ آلَدگی تِ طشف تاال گیشد ٍ اخاصُ ًویلشاس هیدّذ. دس ایي حالت، َّای سشد ٍ سٌگیي دس سطح صهیي دها سخ هی ٍاسًٍگی

ضَد ٍ هطکالت فشاٍاًی سا تشای ّا دس َّای ضْشّای تضسگی هاًٌذ تْشاى تسیاس صیاد هی حشکت کٌذ ٍ دسًتیدِ، هیضاى آالیٌذُ

 .گیشدخایی َّا صَست ًوی کٌذ. دس ضشایط ٍاسًٍگی، ًوَداس حشکت صؼَدی ٍ خاتِهشدم ایداد هی

دّذ، تِ ایي دلیل ّش چِ تِ پایاى ایي دٍسُ ًضدیکتش  ى تیطتش تاسضْا دس اٍاخش فصل پاییض تا اٍایل فصل تْاس سخ هیدس ایشا -2

تا تَخِ تِ ًاّوَاسیْا ٍ خْت آًْا، ّش چِ اص غشب تِ سوت ضشق کطَس تشٍین، همذاس آب  .ضَد ضَین، آتذّی سٍدّا تیطتش هی هی

ضًَذ، دائوی ّستٌذ. اگش ایي سٍدّا دس ًَاحی  گیش تغزیِ هی ّای تلٌذ ٍ تشفَّستاىسٍدّایی کِ اص ک  د.ضَ سٍدّا کوتش هی

سٍدّای هٌاطك ًسثتا خطک تیطتش طغیاًی، تصادفی ٍ اتفالی، ٍ همذاس آب  .هشطَب،خشیاى یاتٌذ همذاس آب آًْا تیطتش خَاّذ تَد

 .استآًْا دس سالْای هختلف هتفاٍت 

هیلیوتش تاسش داضتِ تاضٌذ ٍ حذالل دس ّطت هاُ اص سال، ایي تاسضْا اتفاق تیفتذ، تِ آًْا  555کاًًَْای آتگیشی کِ تیص اص  -3

اتتذای هاّْای گشم سال حفظ کٌٌذ، ف خَد سا تا تش ۀاگش کاًًَْای آتگیش دس فصَل سشد سال، رخیشگَیٌذ. هیکاًًَْای دائوی 

سٍد. دس کَّستاًْای ًضدیک تِ هٌاطك گشهَخطک، کِ  تِ ضواس هیکاًًَْای فصلی تذٍى تَخِ تِ هیضاى ِتاسش ٍ صهاى آى خضء 

 گَیین.هی کاًًَْای اتفالیگیشد کِ آًْا سا  دّذ، ًَػی کاًَى آتگیش هَلت ضکل هی ّای کَتاُ ٍ اتفالی سخ هی گاّی تاسش

ضوال تِ خٌَب کطیذُ ضذُ است. ایي دسیا اص تمایای دسیای ػظین تتیس  اهتذاد دس کِ است تضسگی آتی ۀدسیای خضس، پْي -4

خذا هاًذ  لذیوی آتْای یِهیلیَى سال پیص ایي دسیا اص تم65 حذٍد اص. تَد پَضاًیذُ سا ضوالی ۀکشاست کِ صهاًی تخص اػظن ًین

ایي دسیا سا تِ ًاهْای  .دسآهذ؛ اها تِ دلیل ّویي ٍسؼت صیاد، ًام دسیا سا تش آى ًْادًذ خْاىی  چٍِ تِ ضکل تضسگتشیي دسیا

حاضش ًام آى،  ًاهٌذ؛ اص خولِ دسیای هاصًذساى، کاسپیي، لضٍیي، گشگاى، طثشستاى، ّیشکاًی ٍ دسیای دیلن. دسحال هختلفی هی

 .ضَد ّای خاسخی کاسپیي ًاهیذُ هی دسیای خضس است ٍ دس ًمطِ

تغییش کطت  - حساب اص چاّْای اطشاف دسیاچِ  تشداضت تی   -دسیاچِ آتشیض ی ضِکاّص تاسش دس حَ گشم ضذى ػوَهی َّا -5

تغییش دسهیضاى آب ٍسٍدی تِ   .هحصَالتی کِ کطت آًْا تِ آب صیادی احتیاج داسد اًذ، تِ اصهحصَالتی کِ آب کوتشی ًیاص داضتِ

 .است دادُ تغییش دسیاچِ سد سا آبی  خٍِخَد هَاًؼی کِ چش ٍ دسیاچِ

 .یتاسیخساتمِ پیطیٌِ ٍ  -ایداد هشاکض سفاّی -سشهایِ ٍ فٌاٍسی -حول ٍ ًمل ٍ استثاطات -6

صادسات ًفت ٍ ٍاسدات هَاد  کطی ٍ تْثَد آب آضاهیذًی، سًٍكسال اخیش تش اثش گستشش تْذاضت ٍ ٍاکسیٌاسیَى، لَلِ 85دس  -7

 .ٍ ایي کاّص، سثة افضایص سشیغ خوؼیت ضذُ استهیش کاّص یافتِ  ٍ غزایی؛ هیضاى هشگ

 23ـ کشهاى ٍ تلَچستاى ٍ 4ـ فاسس ٍ تٌذس 3ـ خشاساى ٍ سیستاى 2ـ آرستایداى 1ایشاى دس صهاى لاخاسیِ، داسای چْاس ایالت  -8

 .ٍالیت تَد

سَ، تش تؼذاد  اص یکتذسیح تغییش یاتذ. سضذ سشیغ خوؼیت  ّا تِگاُ ّای سکًَتافضایص خوؼیت سثة ضذُ است کِ ضکل -9

ی  ِّْشی سا افضایص دادُ است. دس سِ دخوؼیت ضْشّا افضٍدُ ٍ اص سَی دیگش تا تثذیل ًماط سٍستایی تِ ضْش تؼذاد ًماط ض

 ـ اختواػی صًذگیی  َُضی دس تغییشات ایي. تَدُ است خَد گاّْای سکًَت ظاّش ٍ خوؼیت دس صیادی تغییشات ضاّذ ایشاى اخیش،

 .است داضتِ شاث ّن آًاى التصادی

طَس  ایشاى تِ دّذ کِ تِ تَاى ٍ ظشفیتْای هحیطی ّای صٌؼتی دس سطح کطَس ًطاى هی ػذم تؼادل دس پشاکٌذگی لطة -15

تَاى تِ ًَاحی ضشلی ٍ هشکضی کطَس اضاسُ کشد کِ اص ًظش رخایش ٍ هَاد اٍلیِ غٌی  طَس هثال هی کاهل تَخِ ًطذُ است. تِ

اًذ.اگش دس استفادُ اص  سٍ ًثَدُ اًذ تا سضذ صٌؼتی سٍتِ تشداسی لشاس گشفتِ صَست هحذٍد هَسد تْشُّستٌذ ٍلی تِ دلیل ایٌکِ تِ 

تَاًٌذ هتٌاسة تا اهکاًْای  هٌاطك کطَس هیّوِ ّا ٍ تَاى هحیطی آى هٌطمِ هَسد تشسسی لشاس گیشد،  هٌاتغ طثیؼی، ٍیژگی

 .طثیؼی ٍ اًساًی خَد تَسؼِ یاتٌذ
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