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 هرم را توضیح دهید.-37

 

هرم بیشترین مطلوبیت را می بینیم و  این هرم مربوط به هرم پسماند می باشد.درراس

درقاعده هرم حداقل مطلوبیت را می توان دید.بهترین کاربرای کاهش تولید زباله برطبق هرم 

پسماند این است که یازباله تولید نشود و یا زباله کمی تولید شود که به آن بازگاهی گفته می 

از زباله و حداقل مطلوبیت، دفن یا انهدام  شود و یا بازمصرف زباله و یا بازیافت ویا تولید انرژی

 .زباله می باشد

 6درس

 ی را بنویسید.ستیعلت کاربرد واژه تنوع ز -1

 برند. یرا به کار م یستیواژه تنوع ز ات،یح یگوناگون فیتوص یبرا

 ی را نام ببرید.ستیسه سطح تنوع ز-2

 بوم سازگان، گونه و ژن

 را بنویسید. یستیتنوع ز تیاهم -3

دام در مراتع،  یو چرا ییدارو اهانیگ یجمع آور ،یادیمانند ص ییها تیفعال ایمشاغل 

 است. یستیوابسته به تنوع ز
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 را بنویسید.رفتن هرگونه جاندار نیاز ب یامدهایپ -4

 یاز دست م میاموزیاز آن ب میتوانست یرفتن هرگونه جاندار، بهره و آنچه را م نیبا از ب

 .میده

 چیست؟هرجاندار انسان درمقابل فهیوظ -5

دارد  فهیدارد و انسان به عنوان اشرف مخلوقات وظ یخود حق زندگ یبه خود یهر جاندار

 کند. تیآنها حما اتیاز ح

 را توضیح دهید. رانیباال و ارزشمند ا یستیتنوع ز -6

درصد 80تعداد، معادل   نیشده اند. ا ییشناسا رانیآونددار در ا اهیگونه گ8000حدود  

و عناصر  رانیا یانحصار ایگونه ها،بوم زاد  نیاز ا یاریقاره اروپاست.بس یاهیگ یگونه ها

 شوند. یمحسوب م یمل یها هیباارزش و سرما

 ست؟یبوم زاد چ یگونه ها -7

 یگرید یخاص اند و در جا ییایمنطقه جغراف کیبوم زاد، منحصر به  یگونه ها

 .وجودندارند

 را بنویسید. رانیرامهره د یتعداد جانوران مهره دار و ب -8

 مهره وجود دارد. یجانور ب یگونه جانور مهره دار و تعداد فراوان1400از   شیب رانیدر ا

 ست؟یچ یستینقاط داغ تنوع ز -9

تعداد  ستگاهیز اد،یز یوجود دارند که عالوه بر داشتن تنوع گونه ا نیدر کره زم یمناطق

مناطق نقاط  نیدر خطر انقراض هستند.به ا از آنها یبوم زادند که بعض یاز گونه ها یفراوان

 .ندیگو یم یستیداغ تنوع ز

 قراردارد؟ رانیا یدرکجا رانینقاط داغ ا نیمهم تر -10
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 یزاگرس، دربخش یو رشته کوهها رانیشمال شرق ا یارسباران، البرز، کوه ها یجنگل ها

 نقاط قرار دارند. نیاز ا

 

 ست؟یانقراض چ -11

مناسب نباشد، ممکن است گونه به طور کامل نابود  یجاندار تایح یبرا ستیز طیاگرمح

 .ندیگویانقراض م دهیپد نیشود. به ا

 ی را بنویسید.درجهان امروز یوجانور یاهیگ یانقراض گونه ها تیوضع -12

وجود داشته است؛ اما امروزه سرعت از  نیکره زم یرو اتیح یریشکل گ یانقراض از ابتدا

 یو جانور یاهیگ یازگونه ها یاست.در حال حاضر تعداد افتهی شیرفتن گونه ها افزا نیب

 در معرض خطر انقراض قراردارند. رانیدر ا

 ست؟یچ هیرو یبرداشت ب -13
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 یستیاز تنوع ز یاست که سرعت برداشت و بهره بردار نیا هیرو یمنظور از برداشت ب

است؛  داریناپا یستیز حالت، استفاده ما از تنوع نیآن باشد. در ا یاز سرعت بازساز شیب

 .دانبوهیو ص یرقانونیدام ها، شکار غ هیرو یب یمانند چرا

 را بنویسید. یانبوه ماه دیص یامدهایپ -14

 زیرا ن یخوراک ریغ یگونه ها اتیها، ح یماه تیافزون بر کاهش جمع ،یانبوه ماه دیص

 کند. یم دیتهد

 ی را بنویسید.وجانور یاهیگ یبرگونه ها ستیز طیمح یعوارض آلودگ -15

 ممکن است باعث مرگ افراد گونه ها شود. طیمح یآلودگ-الف

باعث  ،یدمثلیتول طیبر شرا ریبرند؛ بلکه با تأث ینم نیها جانداران را از ب ندهیآال یگاه-ب

 شوند. یگونه در طول زمان م تیکاهش جمع

 ستیز طیمح یاز عوارض آلودگ یمادرزاد یها یتولد جانوران با ناهنجار نیهمچن-پ

 است.

 ست؟یچ گانهیگونه ب -16

آن  یکند، برا ینم یدر آنجا زندگ یعیشود که به طور طب یستگاهیوارد ز یاگر گونه ا

 شود. یمحسوب م گانهیگونه ب ستگاهیز

 شوند؟ یم لیبه گونه مهاجم تبد گانهیب یچگونه گونه ها -17

 نیشوند. ا لیمهاجم تبد انهگیتوانند به گونه ب یم گانهیب یاز موارد گونه ها یاریدر بس

 کنند. یدر استفاده از منابع موفق تر عمل م یبوم یگونه ها در رقابت باگونه ها

 چیست؟ به گونه مهاجم گانهیگونه ب لیتبد جهینت -18

را به  یبوم یگونه ها اتیو ح ابندی یم ریرشد و تکث دیجد ستگاهیبه سرعت درز گانهیگونه ب

 اندازند. یخطر م




