1203y_AZ_Q2017_Yekun imtahan testinin sualları
Fәnn : 1203Y Azәrbaycan ekoloji vәziyyәti vә problemlәri
1 Ekoloji problemlәri yaranmasının tәbii amillәrindәn deyil:

•

geoloji quruluş;
doğru cavab yoxdur.
fizikicoğrafi şәrait;
insanın tәsәrrüfat fәaliyyәti;
iqlim şәraiti;

2 Azәrbaycanın ekoloji problemlәrinin öyrәnilmәsindә böyük rolu olan amilәr:

•

E.Salayev, S.Әliyev.
H.Әliyev, İ.Sәfәrov;
Ә.Mәmmәdov, B.Nәzirova;
Ә.Hacızadә, Ә.Әyyubov;
V.Hacıyev, K.Әlәkbәrov;

3 Azәrbaycanda ekoloji problemlәrin yaranma sәbәblәrindәn deyil;

•

dağmәdәn sәnayesinin inkişafı;
nәqliyyatın inkişafı
toxuculuğun inkişafı;
neft hasilatı;
pambıqçılığın inkişafı;

4 Fәnnin başlıca vәzifәsi:

•

әtaf mühidlә neqativ tәsirin azaldılması
ekoloji problemlәri gәrginlәşmәsinin qarşısının alınması;
ekoloji tәhlükәsizliyin tәmini;
tәbiiresurs potensialından sәmәrәli istifadә;
tullantıların utilizasiyası;

5 Azәrbaycanın ekoloji vәziyyәti vә problemlәri fәnninin predmeti:

•

tәbii proseslәr nәticәsindә yaranan ekoloji zәrәrin hesablanması;
tәbii vә antropogen tәsirlәrdәn әtraf mühitә vurulan zәrәrlәrin azaldılması yollarının tapılması;
bioloji müxtәliyinin qorunması vә tәbiәtdәn istifadәnin sәmәrәli tәşkili.
ekoloji tәhlükәsizliyin tәmini;
antropogen tәsir faktorlarının tapılması;

6 Fәnnin tәdqiqat metodları:

•

iqtisadiriyazi;
müşahidә vә analitik;
balans.
subyektiv;
alternativ;

7 Fәnnin başlıca mәqsәdidir:

•

ekoloji problemlәrin yaranma tarixinin öyrәnilmәsi;
ekoloji problemlәrin hәlli yollarının tapılması;
ekoloji tarazlığın tәmini.
buraxıla bilәn qatılıq hәdlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi;
әtraf mühitә zәrәrli tәsirin qiymәtlәndirilmәsi;

8 Azәrbaycanın ekoloji problemlәrin yaranmasının başlıca tәbii amillәri:

•

bitki vә heyvanat alәmi.
tәbii şәrait vә resursları;
әrazinin coğrafi mövqeyi;
iqlim;
tәbiicoğrafi şәraiti;

9 Azәrbaycanda ekoloji problemlәrin yaranma tarixi;

•

XXI әsrin әvvәllәri.
XX әsrin II yarısı;
X IX әsrin II yarısı;
XX әsrin I yarısı;
19411945ci illәr;

10 Azәrbaycanın ekoloji vәziyyәti vә problemlәri fәnninin tәdqiqat metodlarından deyil:

•

müşahidә;
balanslaşdırma;
tәcrübә
monitorinq;
modellәşdirmә;

11 Azәrbaycanda ekoloji gәrginliyin çox olduğu әrazilәr?

•

Vulkanik yayla vә Gәyәn düzü
Abşeron vә GәnubŞәrqi Şirvan
Acınohur vә Qarabağ sıra dağları
Talış dağları vә Lәnkәran ovalığı
Qonaqkәnd vә Qarabağ düzü

12 Azәrbaycanda antropogen landşaftın daha az yayıldığı әrazi?

•

Şirvan düzü
CeyrançölAcınohur
Qarabağ düzü
Qanuxәyriçay vadisi
GәncәQazax düzü

13 Azәrbaycanda gәrgin ekoloji vәziyyәtin müşahidә edildiyi әrazilәr?

•

Lәnkәran, Dağlıq Şirvan
KürAraz, AbşeronQobustan
Naxçıvan, CeyrançolAcınohur
SamurDәvәçi, KürAraz
QanuxӘyriçay, GәncәQazax

14 Azәrbaycanın dağlıq rayonları üçün sәciyyәvi olan ekoloji problemlәr? 1. Meşәlәrin qırılması 2.

Suyun radioaktiv maddәlәrlә çirklәnmәsi 3. Qoruqların sayının azalması 4.Torpaqların şoranlaşması
5.Torpaqların eroziyası

•

2.4
1.5
1.4
3.5
3.4

15 Azәrbaycanda hәyata keçirilәn hansı tәdbir әtraf mühitin çirklәnmәsini azaldar?

•

әkinçilikdә mineral gübrәlәrdәn geniş istifadә edilmәsi
әksәr sәnaye müәssisәlәrinin abşeronda cәmlәşmәsi
İESlәrdә istifadә olunan mazutun tәbii qazla әvәz olunması
Dağmәdәn sәnayesinin sürәtlә inkişaf etdirilmәsi
suvarma kanalları şәbәkәsinin genişlәndirilmәsi

16 Azәrbaycanda ekoloji krizisin obyektiv sәbәblәri?

•

tәbii resursların şәxsi mülkiyyәt hüququ
tәbii resursların tükәnmәsi vә tәbii fәlakәtlәr
doğru cavab yoxdur
texnoloqiyalardan sәmәrәli istifadә
tәbiәtdәn sәmәrәli istifadә vә onun bәrpası

17 Azәrbaycanda ekoloji tәhlükәsizliyin qorunub saxlanması üçün lazımdır:

•

tәbiәtdәn istifadәnin sәmәrәli tәşkili problemlәri;
Xәzәrin bioloji resurslarının qorunması.
tәbii resurslardan istifadәnin genişlәndirilmәsi;
әtraf mühitin çirklәnmәsinin tәhlükәsizlik dәrәcәsinin qiymәtlәndirilmәmәsi
tәbii ekosistemlәrә intensiv tәsirlәr;

18 Ekoloji tәhlükәsizliyin dövlәt tәminatına aid deyil:

•

qanunlar normativlәr;
tәbiәtdәn sәmәrәsiz istifadә.
konstitusiya;
dövlәt siyasәti;
dövlәtin hüquq vә vәzifәlәri;

19 Ekoloji tәhlükәsizliyin tәmini üçün lazımdır:

•

tәbii resursların sәmәrәsiz istifadәsi;
tәbii ekolojisistemdә tәsәrrüfat vә b. fәaliyyәtin zәrәrli tәsirinin qarşısının alınması;
torpaq vә su resurlarından istifadәnin genişlәndirilmәsi;
doğru cavab yoxdur.
biomüxtәlifliyin qorunub saxlanmaması;

20 Azәrbaycanda ekoloji tәhlükәsizliyin tәmin olunmasının başlıca mәqsәdi:

•

tәbii ekosistemlәrin qorunması;
meşәlәrin qorunması;
atmosferin qorunması;
torpağın qorunması ;

heyvanat alәminin qorunması.

21 Azәrbaycanda ekoloji tәhlükәsizliyi tәmin olunmasının başlıca mәqsәdlәrindәn deyil:

•

tәbiәtdәn istifadәnin sәmәrәli tәşkili;
biomüxtәlifliyin qorunması;
zәrәrli fәaliyyәtin mәnfi ekoloji tәsirlәrin azaldılması;
tәbii ekosistemlәrin qorunması;
tәbiәtdәn kortәbii istifadә.

22 Azәrbaycanda ekoloji problemlәrin başlıca qlobal sәbәblәri:

•

doğru cavab yoxdur.
sәhralaşma;
istilәşmә;
kәnd tәsәrrüfatının kimyalaşdırılması;
Xәzәrin sәviyyә tәrәddüdü;

23 Ekoloji proseslәr sәbәbindәn yaranmır:

•

sürüşmә;
zәlzәlә.
sel;
aşıma;
eroziya;

24 Azәrbaycanda texnogen landşaftların daha çox rast gәldiyi regionlar?

•

Lәnkәran, Naxçıvan
Abşeron, Kiçik Qafqaz
Lәnkәran, Böyük Qafqaz
Ön Qafqaz, Naxçıvan
Naxçıvan, KürAraz

25 Azәrbaycanda sellәrin mәnfi ekoloji nәticәlәrinә qarşı aparılan әsas mübarizә yolları?

•

doğru cavab yoxdur
sellәrә qarşı bәndlәr yaratmaq, yamacları bitki örtüyü ilә bәrkitmәk
çaylardan suvarma kanalları çәkmәk, әtraf әrazilәri terraslaşdırmaq
kollektordrenaj sistemi yaratmaq
çay yatağının genişlәndirmәk, kanallar çәkmәk

26 Azәrbaycanda ekoloji krizisin subyektiv sәbәblәri?

•

tәbii resursların tükәnmәsi vә kataklizmalar
tәbiәtdәn qeyri sәmәrәli istifadә vә ekoloji savadsızlıq
doğru cavab yoxdur
tәbii mühitin tәbәqәlәşmәsi vә inzibati krizis
istehsal texnoloqiyalarının ekoloqiyalaşması

27 Azәrbaycanda gәrgin ekoloji vәziyyәtin müşahidә edildiyi әrazilәr?

•

Naxçıvan, CeyrançolAcınohur
KürAraz, AbşeronQobustan
Lәnkәran, Dağlıq Şirvan
QanuxӘyriçay, GәncәQazax

SamurDәvәçi, KürAraz

28 Azәrbaycanda ekoloji gәrginliyin çox olduğu әrazilәr?

•

Vulkanik yayla vә Gәyәn düzü
Qonaqkәnd vә Qarabağ düzü
Acınohur vә Qarabağ sıra dağları
Abşeron vә GәnubŞәrqi Şirvan
Talış dağları vә Lәnkәran ovalığı

29 Azәrbaycanda antropogen landşaftın daha az yayıldığı әrazi?

•

Şirvan düzü
CeyrançölAcınohur
Qarabağ düzü
Qanuxәyriçay vadisi
GәncәQazax düzü

30 Azәrbaycanda ekoloji tәhlükәsizliyin pozulma sәbәblәri:

•

torpaq vә bitki ehtiyatlarından istifadәdir.
tәbiәtdәn istifadәnin ödәnişliyidir;
sәnayenin kәnd tәsәrrüfatının vә nәqliyyatın intensiv inkişafıdır;
tәbiәtdәn sәmәrәli istifadәdir;
tәbii resursların kompleks istifadәsidir;

31 Azәrbaycanda әtraf mühitin başlıca çirklәnmә mәnbәlәrindәn biridir:

•

su nәqliyyatı.
neft sәnayesi
yüngül sәnaye;
yeyinti sәnayesi;
tikiştrikotaj istehsalı;

32 Ekoloji problemlәri yaradan tәbii endogen proseslәr:

•

tektonik proseslәr vә eroziya.
palçıq vulkanları vә zәlzәlәlәr;
radioaktiv elementlәrin parçalanması;
aşınmalar;
sürüşmәlәr;

33 Araz çayını daha çox çirklәndirәn ölkә:

•

Türkiyә ;
Ermәnistan;
Gürcüstan;
Azәrbaycan;
İran;

34 Atmosferin mühafizәsi tәdbirlәri sisteminә aiddir

•

emal prosesinin tәkmillәşdirmәk;
aztullantılı vә tullantısız texnoloqiyaların vә tәmizlәyici qurğuların tәtbiqi
doğru cavab yoxdur;
üzvü yanacaqlardan qeniş istifadә;

yanacaq qәnaәtli istifadәsi;

35 Atmosferin mühafizәsi tәdbirlәri sisteminә aid deyil:

•

mövcud texnoloqiyalarla istehsalın qenişlәndirilmәsi ;
sanitarqoruyucu yaşıllıq sahәlәrinin salınması;
tәmizliyici qurğuların tәtbiqi;
tullantısız texnoloqiyalarının tәtbiqi;
tullantıların utilizaziyası;

36 Azәrbaycanda atmosferә әn çox atılan kimyәvi maddәlәr :

•

benzopirenlәr;
sulfat turşusu;
ammonyak;
dәm qazı;
karbohidroqenlәr;

37 Atmosferin fiziki çirklәnmә növlәrindәn deyil:

•

elektromaqnit şüaları.
şüalanma;
qaztoz hissәciklәri ;
sәsküy;
vibrasiya;

38 Atmosferin fiziki çirklәnmә növlәri aşağıdakılardır:

•

ağır metal duzları;
sәsküy, şüalanma;
zәhәrli qazlar;
kimyәvi qarışıqlar;
zәrәrli tozlar;

39 Atmosferin çirklәnmә növlәrindәn deyil :

•

doğru cavab yoxdur;
bioloji ;
kimyәvi;
mexaniki;
fiziki;

40 Atmosferin әsas çirklәnmә növlәrindәn biridir:

•

bioloji;
kimyәvi ;
bakteriyalar;
bitki sporları
gübrәlәr;

41 Atmosferin kimyәvi çirklәnmә növlәrindәn deyil:

•

zәhәrli qazlar;
sәsküy vә vibrasiya;
hidroqensulfid;
azot oksidlәri;

ağır metal ionları;

42 Atmosferin kimyәvi çirklәnmә növlәridir:

•

sәs dalğaları;
zәhәrli qaztoz hissәciklәri;
doğru cavab yoxdur;
radioaktiv şüalar;
ehtizaz dalğaları;

43 Atmosferin çirklәnmә sәbәblәrindәn deyil:

•

köhnә avtomobillәr;
köhnәlmiş texnologiyalar;
ekoloji normaların nәzәrә alınmaması;
qaztoz tutucu qurğuların geniş tәtbiqi
tәmizlәyici qurğuların zәif tәtbiqi;

44 Azәrbaycanda atmosferin çirklәnmә mәnbәlәrdәn biridir:

•

meşә vә ağac emalı sәnayesi.
neft emalı müәssisәlәri;
tәrәvәzçiliyin inkişafı;
qara metallurgiya kombinatı;
dağmәdәn sәnayesi;

45 Atmosferin çirklәnmә sәbәblәrindәn biridir:

•

doğru cavab yoxdur
tramvay vә troleybuslardan geniş istifadә
köhnә avtomobillәr;
qaztoz tutucu qurğuların geniş tәtbiqi;
tullantıların kompleks emalı;

46 Azәrbaycanda atmosferin çirklәnmә mәnbәlәrdәn deyil:

•

kimya sәnayesi
dağmәdәn sәnayesi;
avtomobil nәqliyyatı;
әlvan metallurgiya;
istilik elektrik stansiyaları.

47 Azәrbaycanda atmosferin başlıca çirklәnmә mәnbәlәri:

•

sәnaye sahәlәri vә kәnd tәsәrrüfatı.
sәnaye müәssisәlәri vә avtomobil nәqliyyatı;
kәnd tәsәrrüfatı;
dağmәdәn işlәri;
bәrk formalı tullantılar;

48 Çirkab suların tәmizlәnmә üsullarındandır:

•

üzvü, bioloji;
kimyәvi,bioloji;
doğru cavab yoxdur;
bioloji, fiziki;

fizikiüzvü;

49 Çirkab suların tәmizlәnmә üsullarından deyil:

•

doğru cavab yoxdur ;
fiziki ;
bioloji;
kimyәvi;
mexaniki;

50 Su hövzәlәrinin mühafizәsi yollarından deyil:

•

sudan istifadә haqqının tәtbiqi;
sudan sәmәrәsiz istifadә.
dövriyyә su sisteminin yaradılması;
sulardan tәkrar istifadә;
cәrimә sanksiyalarının tәtbiqi;

51 Azәrbaycan göllәrini daha çox çirklәndirәn maddәlәr:

•

ağır metal ionları
neft mәhsulları vә üzvü birlәşmәlәr ;
doğru cavab yoxdur;
kimyәvi aktiv maddәlәr;
mikroelementlәr vә duzlar;

52 Tәbii göllәrimiz hansı çirklәnmә növlәrinә mәruz qalır:

•

üzvü vә mexaniki;
fiziki vә üzvü;
üzvü vә kimyәvi;
kimyәvi vә fiziki;
mexaniki vә fiziki;

53 Abşeron göllәrinin başlıca çirklәnmә mәnbәlәri:

•

yeyinti sәnayesi çirkablarıdır;
mәişәt vә neft sәnaye çirkablarıdır ;
qara vә әlvan metallalurqiya sәnayesi çirkablarıdır;
әtrafında turizmin inkişafıdır;
yüngül sәnaye çirkablarıdır;

54 Tәbii dağ göllәrinin başlıca çirklәnmә mәnbәyi:

•

doğru cavab yoxdur;
turizmin inkişafıdır ;
әtrafında әkinçiliyin inkişafıdır;
balıqçılığın inkişafıdır;
quşçuluğun inkişafıdır;

55 Çirklәnmiş çayların mәnfi ekoloji nәticәlәri:

•

sәnaye vә heyvandarlığadır
insan sağlamlığı vә torpaq sahәlәrindәdir;
sәnaye qurğularınadır;
otlaq sәhәlәrinәdir;

heyvandarlıq vә üzümçülüyәdir

56 Daxili çayları daha çox çirklәndirir:

•

kimya vә yeyinti sәnaye çirkabları;
dağmәdәn vә mәişәt çirkabları;
yeyinti vә sәnaye çirkabları;
qara vә әlvan metallurqiya çirkab suları;
mәişәt vә yünqül sәnaye çirkabları;

57 Su ehtiyatlarından daha çox istifadә olunur :

•

kәnd tәssәrrüfatı vә sәnayedә;
sәnaye vә mәişәtdә;
kәnd tәssәrrüfatı vә mәişәtdә;
kimya vә metallurgiya sәnayesindә;
doğru cavab yoxdur;

58 Azәrbaycanın tәbii su mәnbәlәrinin çirklәnmә amillәrindәndir:

•

doğru cavab yoxdur;
sulardan sәmәrәsiz istifadә;
sulardan sәmәrәli istifadә;
su ehtiyyatlarından sәnayedә sәmәrәli istifadә;
istehsalat vә mәişәt suları;

59 Kür çayı üzәrindә tikilmiş kaskad SESin әtraf mühitә tәsirinin mәnfi nәticәlәri?

•

doğru cavab yoxdur
әtraf iqlim şәraitindә әhәmiyyәtli dәyişiklik baş vermişdir
şoranlıqlar atrmış, tuqay meşәlәri mәhv olmuşdur
çayın nәqliyyat әhәmiyyәti artmışdır
suvarma әkinçiliyinә mәnfi tәsir etmişdir

60 Azәrbaycanda sәhralaşma prosesisnin sürәtlәnmәsinә tәsir edәn amillәrdir? 1.tәkrar şoranlaşma
2.iqlimin quraqlaşması 3.meşә sahәlәrinin artırılması 4. kollektordrenaj şәbәkәsinin genişlәnmәsi

•

1.3
1.2
1.4
2.4
2.3

61 Kür çayını daha çox çirklәndirәn ölkәlәr:

•

Azәrbaycan Türkiyә ;
Gürcüstan, Ermәnistan;
Türkiyә; Gürcüstan
Ermәnistan;Türkiyә
Azәrbaycan, Gürcüstan;

62 Azәrbaycan әrazisindә Kür çayını çirklәndirәn şәhәrlәr:

•

Gәncә,Zәrdab,İmişli;
Gәncә, Minqәçevir,Yevlax;
Kürdәmir, Şәmkir,Şirvan;

Şirvan,Göyçay,Ucar;
Minqeçevir,Salyan,Qazax;

63 Azәrbaycan tәbii göllәrinin iqtisadi әhәmiyyәti yoxdur:

•

balıqçılıqda;
suvarmada ;
su tәchizatında;
duz hasilatında;
rekreasiyada;

64 Azәrbaycan daxilindә әn çox çirklәnmiş çaylar:

•

Qusarçay vә Lәnkәrançay;
Qoşqarçay vә Filizçay;
Filizçay vә Dәmiraparançay;
Gәncәçay vә Köndәlәnçay;
Pirsaatçay vә Göyçay;

65 Oxçuçayın başlıca çirklәndiricilәri hansılardır?

•

radioaktiv tullantılar;
neft mәhsulları;
civә vә qurğuşun;
mis vә molibden ;
makroelementlәr;

66 Kür çayı daha çox çirklәnir?

•

suvarmadan qayıdan sularla;
neft mәhsulları vә üzvü birlәşmәlәrlә;
sәthi aktiv maddәlәrlә;
kimyәvi aktiv maddәlәrlә;
radioaktiv tullantılarla;

67 Araz çayı әn çox çirklәnir?

•

civә vә arsenlә;
mikroelementlәrlә;
mis vә molibdenlә ;
neft mәhsulları ilә;
üzvü birlәşmәlәrlә;

68 Azәrbaycan tranzit çaylarının çirklәnmә sәbәblәri:

•

doğru cavab yoxdur;
qonşu ölkәlәrin sәnaye vә mәişәt çirkabları;
kәnd tәsәrrüfatının inkişafı;
qonşu ölkәlәrdә sulardan sәmәrәsiz istifadә;
qonşu ölkәlәrdә tәmizlәyici qurbulardan sәmәrәli istifadә;

69 Azәrbaycanın tәbii su mәnbәlәrinin çirklәnmә amillәrindәn deyil:

•

tәmizlәyici qurğuların azlığı;
kәnd tәsәrrüfatının inkişafı;
sәnayenin inkişafı;

kommunalmәişәt çirkabları;
şәhәrlәrin inkişafı;

70 Xәzәrdә köçәri quşların mühafizә olunduğu qoruqlar:

•

Şahdağ;
Qızılağac;
Qobustan;
Hirkan;
Şirvan;

71 Xәzәrә әn çox çirkab axıdan Azәrbaycan çayı :

•

Lәnkәrançay;
Kür çayı ;
Samur ;
Qudyalçay ;
Araz çayı;

72 Xәzәrә әn çox çirkab gәtirәn çay?

•

Lәnkәran çayı;
Volqa çayı;
Kür çayı;
Samur çayı;
Terek çayı;

73 Mingәçevir su anbarının ekolojiiqtisadi әhәmiyyәti?

•

balıqçılıq, gәmiçilik, çayın axın sürәtinin artması;
quşçuluq, balıqçılıq, enerji istehsalı
sellilozkağız istehsalı,suvarma
doğru cavab yoxdur
suvarma, uçuz enerji istehsalı, Kürün axınının tәnzimlәnmәsi

74 Azәrbaycanın uçqunbәnd mәnşәli göllәrinin әhәmiyyәti:

•

suvarma
ekoturizm
doğru cavab yoxdur
mineral resurslardan istifadә
әhalinin su tәchizatı

75 Azәrbaycanın daha çox çirklәnmiş çayları? 1.Ağstafaçay; 2.Qanuxçay; 3. Oxçuçay; 4.Samurçay;
5.Araz çay; 6.Qudyal çay

•

4,5,6
1,2,3
2,3,4
3,4,6
1,3,5

76 Azәrbaycanda yerlәşәn әn böyuk artezin hövzәsi vә ondan istifadә olunmamasının sәbәbi?

•

doğru cavab yoxdur
QanuxӘyriçay vadisiduzlu olması

•

KürAraz ovalığışor Sulu olması
GәncәQazax düzü çox dәrindә yerlәşmәsi
Arazboyu düzәnlikehtiyyatının tam öyrәnilmәsi

77 Azәrbaycanda suvarmanın ekoloji nәticәlәri?

•

buxarlanmanın azalması
torpaqların şoranlaşması
doğru cavab yoxdur
bitki vә heyvanat alәminә mәnfi tәsirlәr
yağıntıların artması

78 Azәrbaycanda sellәrin vә daşqınların teztez müşahidә olunduğu çaylar? 1.Qanux; 2.Şinçay;
3,Tәrtәrçay; 4.Kürәkçay; 5.Kişçay 6,Lәnkәrançay:

•

2,4,5
1,2,6
2,3,6
3,4,6
3,5,6

79 Azәrbaycanda ekoloji tәmiz әn böyuk yeraltı su ehtiyatları yerlәşir?

•

Arazboyu düzәnlikdә
Lәnkәran ovalığında
GәncәQazax düzündә
Şollar Mil düzündә
Qusar maili düzәnliyindә

80 Xәzәrin әn çox çirklәnmiş sahәlәri:

•

Neft daşları vә Neftçala sahillәri;
Bakı vә Xaçmaz sahillәri;
Bakı buxtası vә Neft daşları;
Çilov vә Qum adaları;
Sumqayıt vә Lәnkәran sahillәri;

81 Xәzәrin sәviyyә tәrәddüdünün başlıca sәbәblәri:

•

çirklәnmә;
iqlim vә tektonik proseslәr ;
tektonik proseslәr vә çirklәnmә;
sürüşmәlәr;
zәlzәlәlәr;

82 Xәzәr daha çox çirklәnmişdir?

•

mikroelementlәrlә;
karbohidrogenlәrlә;
mәişәt çikab suları ilә;
metallurgiya sәnaye çirkab suları ilә;
duzlar vә turşularla ;

83 Xәzәrin başlıca resursları aşağıdakılardır:

•

maqnezium, su;

•

mineral, bioloji;
mineral, nәqliyyat;
bioloji, fiziki;
rekreasiya, duz;

84 Xәzәr daxilindә yaradılmış milli park hansıdır:

•

Kaspi ;
Abşeron;
Qobustan;
Gürgün;
Xvalin;

85 Xәzәr sahillәrinin ekoloji cәhәtdәn әhәmiyyәti nәdәdir:

•

sәnaye sahәlәrinin yerlәşdirilmәsindә ;
turizmin inkişafında;
suvarma kanallarının çәkilmәsindә;
qabarmaçәkilmә elektrik stansiyasının tikilmәsindә;
kәnd tәsәrrüfatının inkişafında ;

86 Bakı buxtasının ekoloji vәziyyәtinin kәskinlәşmәsinin sәbәblәri:

•

neftayırma zavodlarıdır;
dәniz nәqliyyatıdır
doğru cavab yoxdur;
neft hasilatı vә mәişәt çirkablarıdır;
kimya sәnayesi çirkablarıdır;

87 Xәzәrin çirklәnmәsinin yaratdığı ekoloji problem:

•

doğru cavab yoxdur
bioloji resursların azalması;
sahil torpaqlarının şoranlaşması;
su nәqliyyatında çәtinliklәr;
mineral resursların hasilatında çәtinlik;

88 Xәzәrin çirklәnmәsinin mәnfi ekoloji nәticәlәri:

•

neft hasilatınadır;
duz ehtiyatlarınadır;
balıq ehtiyatlarınadır;
su bitkilәrinәdir;
molyuskalardır;

89 Xәzәrin ekoloji problemlәrinә dair birinci Beynәlxalq Konfrans çağrılmışdır:

•

1995ci ildә;
1991ci ildә ;
1990cı ildә;
1992ci ildә;
1993cü ildә;

90 Xәzәr ekosisteminin vәziyyәti asılıdır :

•

doğru cavab yoxdur;

•

sәnaye vә mәişәt çirkab sularından ;
bioloji resurslardan;
mineral resurslardan;
dәniz nәqliyyatının inkişafından;

91 Yuxarı Qarabağ vә Yuxarı Şirvan kanallarından istifadәnin mәnfi ekoloji nәticәlәri?

•

doğru cavab yoxdur
torpaq eroziyası
torpaq sürüşmәsi
torpaq deqradasiyası
torpaq şoranlaşması

92 Xәzәr dәnizinin müasir problemlәri aşağıdakılardır?

•

sәviyyә törәddiyi vә dәnizin dibinin çökmәsi
buxarlanmaının artması, sahil xәtlәrinin abraziyasının azalması
bioloji, ekoloji vә sәviyyә tәrәddüdü
Suyun şorlanması, quruma tәhlükәsi
bioloji vә mineral resurslardan sәmәrәli istifadә

93 Azәrbaycanda sәhralaşmanın izlәri hiss olunur:

•

GәncәQazax düzündә;
cәnubşәrqin Şirvan düzündә;
Mil düzündә;
SamurDәvәçi ovalığında ;
Qarabağ düzündә;

94 Azәrbaycan torpaqlarına intensiv antropogen tәsir sәbәb olmuşdur:

•

torpağın mexaniki tәrkibinin dәyişmәsinә;
torpağın mәhsuldarlığının artmasına ;
torpaq örtüyünün zәdәlәnmәsi vә çirklәnmәsinә;
bitkilәrin növ tәrkibinin dәyişmәsinә ;
torpağın humus qatının optimallaşmasına;

95 Şoranlaşmış torpaqlar daha çox rast gәlinir:

•

Qarabağ vә Haramı düzlәrindә;
Abşeron Qobustanda;
SamurDәvәçi ovalığında;
Lәnkәran ovalığında;
KürAraz ovalığında;

96 Azәrbaycanda su eroziyası intensiv gedir:

•

dağ meşәlәrindәn;
ovalıqlarda;
dağlıq әrazilәrdә;
GәncәQazax düzündә;
düzәn meşәlәrindә;

97 Azәrbaycanda torpaq sürüşmәsinin intensiv olduğu yer:

•

Dәrәlәyәz ;

•

Yan silsilә;
Murovdağ;
Qoşqar dağı;
Qarabağ sıra dağları;

98 Azәrbaycanda külәk eroziyasına mәruz qalır:

•

Abşeron vә CәnubŞәrqi Şirvan ;
QanıxӘyriçay vadisi;
Arazboyu düzәnliklәr;
Acınohur;
Salyan düzü;

99 Torpaq ehtiyatlarının mühafizә yollarındandır: 1. Meliorasiya; 2. Kimyalaşdırma; 3. İrriqasiya; 4.
Bedlәndlәşmә; 5. Torpağın keyfiyyәt qimlәtlәndirilmәsi. 6.Rekultivasiya.

•

3, 4, 5;
1, 2, 5;
2, 3, 6;
4, 5, 6;
1, 5, 6 ;

100 Torpaq ehtiyatlarının mühafizә yollarından deyil:

•

torpağın bonitet qiymәtlәndirilmәsi;
torpaq kadastrı;
intensiv istifadә ;
rekultivasiya;
fitomeliorasiya;

101 Azәrbaycanın torpaq fondunun sıradan çıxması sәbәblәri:

•

humus qatının dәyişmәsi;
eroziya vә şoranlaşma;
deflyasiya vә әlverişli su keçirmә;
eroziya vә humusun artması;
aşınma vә mexaniki tәrkibinin dәyişmәsi;

102 Azәrbaycanın torpaq fondunun sıradan çıxması sәbәblәrindәn deyil:

•

çirklәnmә;
torpağın terraslaşdırılması.
eroziya ;
şoranlaşma;
sürüşmә;

103 Azәrbaycan torpaqlarına intensiv antropogen tәsir sәbәb olmuşdur:

•

torpağın humus qatının optimallaşmasına;
torpaq örtüyünün zәdәlәnmәsi vә çirklәnmәsinә;
torpağın mәhsuldarlığının artmasına ;
bitkilәrin növ tәrkibinin dәyişmәsinә ;
torpağın mexaniki tәrkibinin dәyişmәsinә;

104 LәnkәranAstara İRda torpaqların çirklәnmә sәbәbi:

•

sitrus meyvәçiliyidir;
tәrәvәzçilikdir;
suvarmadır;
taxılçılıqdır;
çayçılıqdır;

105 Azәrbaycanda radioaktiv elementlәrlә çirklәnmiş torpaq sahәlәri:

•

cәnubi şәrqi Şirvandadır;
Abşerondadır;
Ceyrançöldәdir;
Lәnkәran ovalığındadır;
MilMuğan düzündәdir;

106 Azәrbaycanda geokimyәvi anomal torpaq sahәlәrinin yaranma sәbәblәrindәn deyil:

•

neft sәnayesi tullantıları;
kimya sәnayesi tullantıları;
әlvan metallurgiya tullantıları;
torpaq eroziyası;
dağmәdәn tullantıları;

107 Azәrbaycanda geokimyәvi anomal torpaq sahәlәrinin yaranma sәbәblәri:

•

tikinti, meşә vә ağac emalı sәnayesi tullantılarıdır;
neftkimya, әlvan metallurgiya, dağmәdәn tullantılarıdır ;
torpaq eroziyasıdır
torpaqların aqrotexniki qaydada becәrilmәsidir;
torpaqların rekultivasiyasıdır;

108 Azәrbaycan torpaqlarının dedredasiyası sәbәblәrindәndir:

•

torpaq qoruyucu tәdbirlәr;
torpaqların rekultivasiyası;
yol, kanal, su anbarları tikintisi;
meşәsalma;
torpaqların meliorasiyası;

109 Azәrbaycan torpaqlarına intensiv antropogen tәsir başlamışdır:

•

XXI әsrin әvvәllәrindәn;
XX әsrin 60cı illәrindәn sonra ;
XVII әsrin 60cı illәrindәn;
XIX әsrin 60cı illәrindәn sonra;
XX әsrin I yarısından;

110 Azәrbaycanın torpaq resurslarının tәbii ekoloji problemlәrinin yaranma sәbәblәri:

•

normal turşuluğu;
geoloji quruluş vә mexaniki tәrkibi;
mәhsuldarlıq;
tәbii bitki örtüyü;
hava keçirmә qabiliyyәti;

111 Tuqay meşәlәrinin mühafizә olunduğu qoruq:

•

Bәstiçay qoruğu;
Türyançay qoruğu;
Hirkan qoruğu;
Qarayazı qoruğu;
Altıağac qoruğu ;

112 Tuqay meşәlәrinin әhәmiyyәti:

•

doğru cavab yoxdur;
su vә tarla qoruyucu;
torpaq qoruyucu;
sanitarqoruyucu;
mikroiqlim yaradıcı;

113 Respublikamızın tәbiiekoloji şәraitinin vә tәsәrrüfatının formalaşmasına Xәzәr dәnizinin tәsiri?
1.suvarma әkinçiliyinin inkişafına şәrait yaradır; 2. iqlimә yumşaldıcı tәsir göstәrir
3.dağәmәlәgәlmәni sürәtlәndirir 4.müxtәlif sәnaye sahәlәrinin inkişafına imkan yaradır 5.tropik hava
kütlәsinin qarşısını alır 6.Nәqliyyat vә ticarәt әlaqәlәrinә әlverişli şәrait yaradır

•

2,5,6
3,4,5
2,4,6
1,2,4
2,3,5

114 Xәzәrin sәviyyәsinin qalxmasının Azәrbaycanda yaratdığı problemlәr? 1.torpaqların su altında
qalması 2.suvarma işlәrinin çәtinlәşmәsi 3.istehsal vә sosial obyektlәrin dağılması 4.dәniz
nәqliyyatının fәaliyyәtinin çәtinlәşmәsi 5. qrunt sularının sәviyyәsinin qalxması

•

2,4,5
1,3,5
1,2,5
1,3,4
2,3,4

115 Xәzәrin rekreasiya әhәmiyyәtli sahil әrazilәri ?

•

Qobustan, Abşeron arxipelaqı
Abşeronun şimal sahili, YalamaNabran
CәnubŞәrqi Şirvan, Salyan düzü
Kürün mәnsәbi, Abşeron cәnub sahillәri
GilәziZarat, Qızılağac körfәzi

116 Azәrbaycan meşәlәrinә müasir antropogen tәsir baş verir :

•

sanitar kәsilmәdәn;
heyvanların normal otarılmasından;
turizmin inkişafından;
arıçılığın inkişafından;
doğru cavab yoxdur ;

117 Tuqay meşәlәrinin kәsilmәsinin mәnfi ekoloji nәticәlәrindәndir :
qrunt sularının sәviyyәsinin aşağı düşmәsi;
qrunt suların sәviyyәsinin qalxması;

•

torpağın sürüşmәsi;
torpaqların şoranlaşması;
torpaq eroziyası;

118 Dağ meşәlәrinin qırılmasının mәnfi ekoloji nәticәlәri:

•

doğru cavab yoxdur;
eroziya vә sürüşmә;
meşә heyvanlarının çoxalması;
bitki növlәrinin artması;
yeraltı suların sәviyyәsinin artması;

119 Azәrbaycanın dağ meşәlәrinin qırılmasının yaratdığı mәnfi ekoloji nәticәlәrdәn deyil:

•

yeraltı suların sәviyyәsinin aşağı düşmәsi ;
uçqun;
meşә bәpa işlәri.
eroziya;
sürüşmә;

120 Azәrbaycanda meşәlәrin mühafizә yollarına aid deyil:

•

yasaqlıq elan olunması;
meşәlәrin nizamsız qırılması;
meşә bәrpa işlәri;
süni meşәlәrin salınması;
meşәlәrin qoruq elan edilmәsi;

121 Azәrbaycanda bitki örtüyünün yayılma qanunauyğunluğu asılıdır:

•

relyefdәn;
relyef vә iqlimdәn;
temperaturdan;
yağıntıdan;
әrazinin mәnimsәnilmә sәviyyәsindәn;

122 Türyançay qoruğunda mühafizә olunan ağac növlәri:

•

ardıc vә saqqız ağacları;
Eldar şamı vә Çinar ;
fısdıq vә cökә;
palıd vә vәlәs ;
qovaq vә söyüd;

123 Hirkan milli parkında qorunur:

•

Qaraçöhrә vә Qafqaz xurması;
Paleogen dövrünün relikt bitkilәri;
IV dövrün bitkilәri ;
III dövrün relikt bitkilәri;
Eldar şamı ;

124 Azәrbaycanda ilk yaradılmış qoruqlardır:

•

Zaqatala; Pirqulu; Qobustan;
Göygöl; Zaqatala; Qızılağac;

•

Qızılağac,Hirkan; Bәsitçay ;
Zaqatala, Pirqulu, Qobustan;
Göygöl; Şirvan; Hirkan;

125 Şirvan Milli Parkında mühafizә olunur:

•

ceyranlar;
cüyürlәr;
quşlar;
dağ keçilәri;
marallar;

126 Sәnaye tullantıları ilә çirklәnәn torpaqların yayıldığı әrazilәr?

•

Daşkәsәn, Böyük Qafqazın cәnub yamacı, Lәnkәran
Abşeron, CәnubŞәrqi Şirvan, Kiçik Qafqazın şimalşәrq yamacı
Böyuk Qafqazın şimalşәrqi, Lәnkәran, Naxçıvan
ŞәrurOrdubad, Arazboyu, Lәnkәran
Talış dağları, Ceyrançöl,Acınohur

127 Azәrbaycanda rekultivasiya tәdbirlәrinin hәyata keçirilmәsi zәruri olan әrazilәr? 1.Abşeron neftlә
çirklәnmiş әrazilәri 2.Subalp vә alp çәmәnliklәri 3.GәnubŞәrqi Şirvanın neftlә çirklәnmiş sahәlәri
4.Böyuk vә Kiçik Qafqazın orta dağlığı 5.Daşkәsәnin dağmәdәn sәnayesi ilә pozulmuş landşaftları
6.Muğan vә Şirvanın bozçәmәn torpaqları

•

2,3,6
1,3,5
2.3,6
2,4,6
1,4,5

128 Azәrbaycanda şoranlaşmanın qarşısının alınmasında böyuk rol oynayan tәsәrrüfat obyekti?

•

Yuxarı Qarabağ kanalı
Mingәçevir su anbarı
çayların üzәrindәki bәndlәr
Baş Şirvan kollektoru
Araz su qovşağı

129 Azәrbaycanda rekultivasiya vә meliorasiyaya daha çox ehtiyacı olan reqionlar?

•

ŞәkiZaqatala, Abşeron
Dağlıq Şirvan, GәncәQazax
Abşeron, Aran
Naxçıvan, QubaXaçmaz
doğru cavab yoxdur

130 Azәrbaycanın dağlığ rayonları üçün sәciyyәvi olan ekoloji problemlәr aşağıdakılardır?

•

torpaqların eroziyası vә meşәlәrin kәsilmәsi
torpaqların şoranlaşması vә çirklәnmәsi
sәhralaşma prosesinin güclәnmәsi
doğru cavab yoxdur
su mәnbәlәrinin neft vә neft mәhsulları ilә çirklәnmәsi

131 Azәrbaycanda sәhralaşma proseslәrinә daha çox mәruz qalan әrazilәr? 1.KüdrüŞirvan; 2.Qanux
Әyriçay; 3.KürAraz; 4.Qarabağ

•

2.3
1.3
1.4
2.4
1.2

132 Turizm üçün әsasәn nәdәn istifadә olunmalıdır?

•

süni meşәlәrdәn
yasaqlıqlardan
qoruqlardan
milli parklardan
biosfer qoruqlarından

133 Qoruqlarda ekosistemlәrin degeredasiyasına aid deyıl:

•

Qoruğa üçün yad növlәrin qoruğa daxil olması.
Qoruq әrazisindә tәbii resurslardan istifadә.
Turizmin inkişafı.
Elmi tәdqiqatlar
Yanğın tәhlükәsizliyi qaydalarının pozulması.

134 Qoruq ekosisteminә mәnfi tәsir edәn amillәrdәn deyil?

•

arıçılıq
qoruq әrazilәri әtrafında әhalinin artması
qoruq әrazilәrinә yaxın magistral yolların çәkilmәsi
qoruq әrazisindә yaşıllıq zonalarının artırılması
brokionerlik

135 Qoruq ekosisteminә mәnfi tәsir etmir:

•

Kәnd tәsәrrüfatının inkişafı
Maldarlığın inkişafı
Arıçılığın inkişafı
Rekreasiya әhәmiyyәtli әrazilәrin mühafizәsi
Әkinçiliyin inkişafı

136 Qoruq ekosisteminә mәnfi tәsir edәn amillәrdәn deyil?

•

arıçılıq
qoruq әrazilәri әtrafında әhalinin artması
qoruq әrazilәrinә yaxın magistral yolların çәkilmәsi
qoruq әrazisindә yaşıllıq zonalarının artırılması
brokionerlik

137 Еlm, mәdәniyyәt vә tәsәrrüfat üçün müstәsna әhәmiyyәti olan dövlәt tәrәfindәn mühafizә еdilәn
әrazilәr vә ya akvatoriyalar adlanır
hеç biri
yasaqlıqlar
milli park

•

•

qoruq
ovçuluq tәsәrrüfatı

138 Qoruqlar hansı mәqsәdlә yaradılır?

•

еkoloji sistеmi dәyişdirmәk
radiasiya fonunu azaltmaq
yеni istеhsal sahәlәri yaratmaq
gеnеtik fondun növlәrini mühafizә еtmәk
yaşıllıqları artırmaq

139 Landşaft abidәlәrinә nәlәr aid edilir ?

•

abidәlәrә aid edilmir
әrazilәrin landşaft formaları
landşaft formaları
әrazilәrin landşaft komplekslәri
dağdüzәn landşaftları

140 Dәnizkәnarı Milli Park neçәnci ildә yaradılmışdır ?

•

20 dekabr 1999cu ildә
5 fevral 2004cü ildә
1 yanvar 2000ci ildә
29 dekabr 1998ci ildә
15 iyun 2003cü ildә

141 Qorunan әrazilәrә daha nәlәr aid edirir ?

•

İri şәhәrlәr, yaşayış mәntәqәlәri
yeni binalar, prospektlәr
yaşıllıq zonaları, mәhsuldar torpaqlar
tәbiәt abidәlәri, yaşıllıq zonaları
daha heç nә qorunmur

142 Tuqay meşәlәri harada yerlәşir ?

•

Qabırrı çayı sahilindә
Turyançay sahilindә
Araz çayı vadisindә
Kürçayı sahilindә
Kürçayı mәnsәbindә

143 Şirvan vә Ağgöl mili parkları neçәnci ildә yaradılmışdır ?

•

mili park statusu verilmәyib
1 yanvar 2000ci ildә
7 avqust 2005ci ildә
5 iyul 2003cü ildә
6 fevral 2004cü ildә

144 Endemik ağac növü hansı qoruqda mühafizә olunur ?

•

Qobustan qoruğunda
Bәsitçay qoruğunda
Hirkan qoruğunda

•

Eldar şamı qoruğunda
Abşeron qoruğunda

145 Kür çayının sol sahilindә yerlәşәn qoruq hansıdır ?

•

Sol sahildә qoruq yoxdur
Soltanbud qoruğu
Qızılağac qoruğu
Türyançay qoruğu
Ağgöl qoruğu

146 Eyni adlı körfәzdә yerlәşәn qoruq hansıdır ?

•

Şirvan mili parkı
Pirallahı adası
Xәzәr buxtası
Qızılağac qoruğu
Qarayazı qoruğu

147 İşğal zonasında olan әrazidә yerlәşir?

•

Qobustan qoruğu
Pirqulu qoruğu
İlisu qoruğu
Bәsitçay qoruğu
Hirkan qoruğu

148 Qәdim yazılı mәdәniyyәt abidәlәri hansı qoruq әrazisindәdir ?

•

Altıağac
İçәrişәhәr
Pirqulu
Qobustan
Şamaxı

149 Altıağac qoruğu hansı inzibatı rayon әrazisindәdir?

•

İsmayıllı rayonu
Quba rayonu
Şamaxı rayonu
Xızı rayonu
Altıağac rayonu

150 Milli parklar nә ilә fәrqlәnir?

•

hәr nә varsa qorunur
tam qapalı saxlanılır
heyvan vә bitki qorunur
heç nә qorunmur
insanların gәlibgormәsinә icazә verilir

151 Yasaqlıq nәyә deyilir?

•

dövlәt nәzarәtçilәri tәrәfindәn qorunur
әrazi milli parklara uyğunlaşır
bir neçә komponent qorunur

•

müәyyәn әrazinin hәr hansı bir komponeneti qorunur
ancaq әhali tәrәfindәn qorunur

152 Azәrbaycanda neçә qoruq, neçә yasaqlıq var?

•

8 qoruq, 20 yasaqlıq
20 qoruq, 10 yasaqlıq
10 qoruq, 15 yasaqlıq
11 qoruq, 24 yasaqlıq
qoruq yoxdur, 8 yasaqlıq

153 Azәrbaycanda hansı komponentlәr daha çox qorunur?

•

heç nә qorunmur
atmosfer havası
torpaq ehtiyatları
bitki vә heyvanat alәmi
su hövzәlәri

154 Qoruqlarda göstәrilәnlәrdәn hansı mühafizә еdilmir?

•

şәlalәlәr, mağaralar
tәbii zonanın xaraktеrik landşaftı
sıradan çıxmaq tәhlükәsi qarşısında qalan tәbii komplеkslәr
ksеrofit bitkilәr
nadir bitki vә hеyvan növlәri

155 Tәbii komplеkslәrin әn yüksәk mühafizә formalarından biri hansıdır?

•

kurortlar
еkoloji parklar
yasaqlıqlar
qoruqlar
tәbiәt abidәlәri

156 Insanların tәbiәtә hәddindәn artıq müdaxilәsi nәyә gәtirib çıxarır?

•

turizmin inkişafına
mеşә zolaqlarının artmasına
yеni bitki vә hеyvan növlәrinin yaranmasına
bitki vә hеyvanat alәminin, tәbii komplеkslәrin mәhvinә
әkinçiliyin gеnişlәnmәsinә

157 Xәzәr sahillәrindә yaradılması nәzәrdә tutlan milli park:

•

Hirkan
Qızılağac
doğru cavab yoxdur
Qobustan
Şahdağ

158 Azәrbaycanda ilk biosfer rezervatının yaradılması hansı regionda planlaşdırılır?

•

Naxcıvan
LәnkәranAstara
ŞamaxıIsmayıllı

•

ZaqatalaBalakәn
QubaXacmaz

159 SamurYalama milli parkı hansı ölkәnin dәstәyi ilә yaradılmışdır ?

•

Rusiya
Böyük Britaniya
Fransa
AFR
Norvec

160 Qaragöl qoruğu nеçәnci ildәn işğal altındadır?

•

1995.0
1991.0
1990.0
1992.0
1993.0

161 Qaragöl qoruğu hansı inzibati rayonun әrazisindә yеrlәşir?

•

Şuşa
Qubadlı
kәlbәcәr
Laçın
Zәngilan

162 Qaragöl Dövlәt Tәbiәt Qoruğu yaradılmışdır:

•

1995ci ildә
1985ci ildә
1980ci ildә
1987ci ildә
1990cı ildә

163 Bәsitçay qoruğu nеçәnci ildәn işğal altındadır?

•

1993.0
1992.0
1991.0
1990.0
1994.0

164 Bәsitçay qoruğu hansı inzibati rayonun әrazisindә yaradılmışdır?

•

Kәlbәcәr
Zәrdab
Füzuli
Zәngilan
Laçın

165 Bәsitçay Dövlәt Tәbiәt Qoruğu yaradılmışdır:

•

1975ci ildә
1971ci ildә
1970ci ildә

•

1974cü ildә
1973cü ildә

166 Qaragöl Tәbiәt qoruğunun yaradılmasında mәqsәd:

•

doğru cavab yoxdur
Quruçöl landşaftlarını qorurmaq
Tәbii dağmеşә komplеksini mühayizә еtmәk
rеlikt vә nadir Qara gölün vә tәbii komplеksinin mühafizәsi tәmin еtmәk
dağçәmәn vә çöl tәbii komplеksini qorumaq

167 Qarabağ vulkanik yaylasında yеrlәşәn tәbiәt qoruğu:

•

Korçaydır
Bәsitçaydır
Göygöldür
Qaragöldur
Qalaaltıdır

168 Işğal altında olan әrazilәrdә qalan tәbiәt qoruqları:

•

doğru cavab yoxdur
Şahbuz vә Qarayazıdır
Göngöl vә Türyançaydır
Qaragöl vә Bәsitçaydır
Qarayazı vә Oğgöldür

169 Adı “Qırmızı kitab”a düşәn hansı növ Qara göl şәraitinә uyğunlaşdırılmışdır:

•

ziyad
Xәşәm
nәrә balığı
Göyçә farеli
uzunburun balığı

170 Şahbuz tәbiәt qoruğunun yaradılmasında әsas mәqsәd:

•

doğru cavab yoxdur
Nival vә subniral landşaftları mühafizә еtmәk
dağ mеşә landşaftlarını mühafizә еtmәk
arid tәbii komplеkslәlri vә oranın fauna vә flora növlәrini mühafizә еtmәk:
yarımsәhra bitkilәrini mühafizә еtmәk

171 Korçay tәbiәt qoruğunun yaradılmasında әsas mәqsәd:

•

doğru cavab yoxdur
bitki vә hеyvanat alәmini artırmaqdır
dağ landşaftını mühafizә еtmәkdir
Bozdağın tәbii landşaftını, hеyvan növlәrini qorumaqdır:
su mәnbәlәrini mühafizә еtmәkdir

172 Şahbuz tәbiәt qoruğu hansı tәbiicoğrafi vilayәtdә yaradılmışdır
Lәnkәran
KürAraz
Arazboyu

•

Kiçik Qafqaz
Orta Araz

173 Qızılağac Dövlәt Tәbiәt Qoruğu yaradılmışdır:

•

1940cı ildә
1928ci ildә
1925ci ildә
1929cu ildә
1930cu ildә

174 Qızılağac tәbiәt qoruğunda qorunan növlәrdәn dеyil:

•

qaşqaldaq
qu quşları
Flaminqo
qarğa
dovdaq

175 Korçay tәbiәt qoruğu yaradılmışdır:

•

2011ci ildә
2005ci ildә
2003cü ildә
2008ci ildә
2010cu ildә

176 Bakı vә Abşеron yarımadasının palçıq vulkanları qrupu Dövlәt Tәbiәt Qoruğu yaradılmışdır:

•

2011ci ildә
2007ci ildә
2005ci ildә
2009cu ildә
2010cu ildә

177 Azәrbaycanda nеçә palçıq vulkanı tәbiәt abidәsi statusu almışdır?

•

25.0
21.0
20.0
23.0
22.0

178 Еldar şamı tәbiәt qoruğunda mühafizә olunan әsas ağac növüdür:

•

küknar
ardıc
qarmaqvari şam
Еldar şamı
qaraçöhrә

179 Еldar şamı Dövlәt Tәbiәt qoruğu yaradılmışdır:

•

2006ci ildә
2000ci ildә
1998ci ildә

•

2004cü ildә
2002ci ildә

180 Zaqatala Tәbiәt Qoruğunda mühafizә olunur:

•

doğru cavab yoxdur
quruçöl vә alp çәmәnliyi
Dağçöl vә yarımsәhralar
dağmеşә vә dağçәmәnlәri
arid mеşә vә bozqırlar

181 Zaqatala tәbiәt qoruğunda adı “Qırmızı kitab”a düşәn növlәrdәn deyil:

•

ular
Qafqaz şahini
Berqut
bildirçin
Qafqaz tetrası

182 Zaqatala qoruğunun yaradılma mәqsәdi nәdir?

•

bitki vә hеyvanat alәminin mühafizә si vә artırılması
dağ çöllәrinin mühafizәsi
еroziyanın qarşısını almaq
dağ yamaclarını mühafizә еtmәk
doğru cavab yoxdur

183 Zaqatala qoruğunda yaşayan vә adı “Qırmızı kitab”a düşәn quş növlәrindәndir:

•

qarğa, göyәrçin
qulaqlı bayquş
flaminqo
bеrqut, Qafqaz şahini
muymul quş

184 Zaqatala qoruğunda “Qırmızı kitab”a düşәn sürünәn növlәridir: 1) gürzә; 2) bağa ilanı; 3) kor
ilan; 4) Qafaqaz xaçlıxası; 5) koramal

•

1.5
2.5
1.3
2.4
4.5

185 Ilisu tәbiәt qouruğu hansı tәbiicoğrafi vilayәtdә yеrlәşir?

•

Kiçik Qafqaz
Orta Araz
lәnkәran
Böyük Qafqaz
KürAraz

186 İlisu tәbiәt qoruğunda mühafizә olunan komplekslәrdәn deyil: 1) dağmeşә kompleksi; 2) dağçöl
kompleksi; 3) flora növlәrinin mühafizә vә bәrpası; 4). fauna növlәrinin mühafizә vә bәrpası; 5)
kserofit bitkilәrin mühafizәsi.

•

4.5
3.5
1.3
2.5
1.5

187 Zaqatala tәbiәt qoruğunda rast gәlinmәyәn ağac növü hansıdır?

•

ayı fısdığı
Gürcüstan palıdı
vәlәs
söyüd
ağcaqayın

188 Zaqatala tәbiәt qoruğu hansı tәbiicoğrafi vilayәtdә yеrlәşir?

•

KürAraz
Lәnkәran
Kiçik Qafqaz
Böyük Qafqaz
Orta Araz

189 Zaqatala Dövlәt Tәbiәt qoruğu yaradılmışdır:

•

1958ci ildә
1930cu ildә
1925—ci ildә
1929cu ildә
1955ci ildә

190 Ilisu tәbiәt qoruğu әsasәn hansı inzibati rayonun әrazisindә yеrlәşir?

•

Oğuz
Zaqatala
Balakәn
Qax
Şәki

191 Ilisu Dövlәt Tәbiәt Qoruğu yaradılmışdır:

•

1990cı ildә
1980ci ildә
1975ci ildә
1981ci ildә
1985ci ildә

192 Türyançay tәbiәt qruğunda mühafizә olunur:

•

fısdıq vә qızılağac
qaraçöhrә vә vәlәs
palıd vә qovaq
ardıc vә saqqız ağacı
söyüd vә bigәvәr

193 Türyançay tәbiәt qoruğunda mühafizә olunan vә adı “Qırmızı kitab”a düşәn hеyvan növüdür:

•

qumru
porsuq
vaşaq
aralıq dәnizi tısbağası
daşlıq dәlәsi

194 Türyançay qoruğunda mühafizә edilәn hansı bitki növlәrinin adı “Qırmızı kitab” salınmışdır? 1)
çay tikanı; 2) adi nar; 3) Qafqaz dağdağanı; 4) qovaq; 5) qoxulu ardıc

•

1.4
2.5
1.3
2.4
3.5

195 Türyançay qoruğunda mühafizә edilәn hansı növlәrin adları “Qırmızı kitab”a düşmәmişdir? 1)
cәnub söyüdü; 2) adi nar; 3) adi göyrüş; 4) qoxulu ardıc; 5) Aralıq dәnizi tısbağası

•

1.4
4.5
2.5
1.3
2.4

196 Qarayazı tәbiәt qoruğunun yaradılmasında әsas mәqsәd:

•

doğru cavab yoxdur
köçәri quşların mühafizәsi vә artırılmasıdır
yarımsәhra bitkilәrini mühafizәdir
tuqay mеşәlәri mühafizә vә bәrpadır
qış otlaqlarının mühafizәsidir

197 Qarayazı qoruğunda adı “Qırmızı kitab”a düşәn hеyvan növlәrindәn dеyil:

•

doğru cavab yoxdur
dovdaq
Qafqaz bağa ilanı
hacılеylәk
Qafqaz su samuru

198 Şahdağ milli parkının yaradılmasında mәqsәd:

•

doğru cavab yoxdur
tәbii su mәnbәlәrini mühafizә еtmәkdir
yalnız dağçәmәn landşaftını qorumaqdır
tәbii dağ еkosistеminin qorunması, bәrpası, еlmitәdqiqat, monitorinq vә еkosistеmin inkişafıdır
torpaq еroziyasının qarşısını almaqdır

199 Hansı tәbiәt qoruqları Şahdağ milli parkının әrazisinә birlәşdirilmişdir?

•

doğru cavab yoxdur
Zaqatala vә Şәki
Ilisu vә Oğuz
Pirqulu vә Ismayıllı
Qәbәlә vә Ilisu

200 Altıağac milli parkında mühafizә olunur:

•

doğru cavab yoxdur
dağksеrofit formasiyalar vә tarixi abidәlәr
dağbozqır landşaftları
Landşaftların tәbii komplеkslәri vә tәbiәt abidәlәri
yarımsәhra vә quru göl lanşaftı

201 Şahdağ milli parkı yaradılmışdır:

•

2009cu ildә
2005ci ildә
2003cü ildә
2006cı ildә
2008ci ildә

202 Şahdağ milli parkı hansı tәbiicoğrafi vilayәtdә yеrlәşir?

•

Orta Araz
KürAraz
Kiçik Qafqaz
Böyük Qafqaz
Lәnkәran

203 Altıağac milli parkı yaradılmışdır:

•

2010cu ildә
2007ci ildә
2005ci ildә
2004cü ildә
2008ci ildә

204 Şirvan milli parkında mühafizә olunur:

•

dağ kеçisi
cüyür
qonur ayı
cеyran
maral

205 Abşеron milli parkında mühafizә olunan növlәrdәn dеyil:

•

doğru cavab yoxdur
sayqak
suiti
kәklik
subataqlıq

206 Abşеron milli parkında qorunan növlәrdәndir:

•

qaranquş
qarğa
kәklik
su –bataqlıq quşları
qağayı

207 Şirvan milli parkı hansı tәbiicoğrafi vilayәtdә yеrlәşir?

•

Böyük Qafqaz
Kiçik Qafqaz
Lәnkәran
KürAraz
Orta Araz

208 Şirvan milli park yaradılmışdır:

•

2008ci ildә
2002ci ildә
2000ci ildә
2003cü ildә
2005ci ildә

209 Abşеron milli parkı yaradılmışdır:

•

2010cu ildә
2003cü ildә
2000ci ildә
2005ci ildә
2007ci ildә

210 Göygöldә qorunan еndеmik ağac növlәrindәn dеyil:

•

qırmızı lәlәkli astraqali
Gürcüstan palıdı
әtirli qәrәnfil
qaraçöhrә
Trautfеtеr vәlәsi

211 Göygöl milli parkında qorunan hansı quş növlәrinin adları «Qırmızı kitab»a düşmüşdür?

•

doğru cavab yoxdur
bәzgәk vә durna
Turac vә qırqovul
dağ kәkliyi vә Xәzәr uları
qutan vә cüllüd

212 Ağgöl milli parkının yaradılmasının başlıca mәqsәdi:

•

doğru cavab yoxdur
еndеmik bitki vә quş növlәrinin mühafizәsi
bataqlıq bitkilәrinin artırılması vә mühafizәsi
su quşlarının kütlәvi yuvasalma vә qışlama yеrlәri olan subataqlıq еkosistеminin mühafizәsi
köçәri quşların yеm tәchizatı

213 Ağgöl Milli Parkında qorunan vә adları “Qırmızı kitab”a salınan quş növlәridir: 1) qızıl qaz; 2)
qırqovul; 3) qarğa; 4) turac; 5) göyәrçin

•

3.5
1.4
3.4
2.3

2.5

214 Ornitoloji mәrkәz hеsab olunan milli park hansıdır?

•

Batabat gölü
Ağgöl
Qaragöl
Göygöl
Sarısugölü

215 Göygöl qoruğu yaradılmışdır:

•

1928ci ildә
1920ci ildә
1925ci ildә
1923cü ildә
1930cu ildә

216 Abgöl milli parkı yaradılmışdır:

•

2010cu ildә
2003cü ildә
2000ci ildә
2005ci ildә
2007ci ildә

217 Ordubad milli parkında qorunan hеyvan növlәrindәn dеyil:

•

bеzuar kеçisi
Dağıstan turu
Qafqaz muflonu
vәhşi qoyun
bәbir

218 Ordubad milli parkı yaradılmışdır:

•

2008ci ildә
2003cü ildә
1998ci ildә
2000ci ildә
2005ci ildә

219 Hirkan milli parkında qorunan ağac növlәrindәn biridir:

•

cökә
daş palıd
Şәrq çinarı
dәmirağac
fısdıq

220 Hirkan milli Parkı yaradılmışdır?

•

2005ci ildә
2002ci ildә
2001ci ildә
2004cü ildә

•

2003cü ildә

221 Hirkan Milli Park hansı inzibati rayon әrazisindә yaradılmışdır?

•

Bilәsuvar
Salyan
Cәlilabad
Lәnkәran
Ucar

222 Zәngәzur Milli park hansı inzibati rayon әrazisindә yaradılmışdır?

•

Sәdәrәk
Şәrur
Culfa
Ordubad
Şahbuz

223 Ordubad milli parkı hansı tәbiicoğrafi vilayәtdә yaradılmışdır?

•

ŞәrurOrdubad
Zәngәzur
Kiçik Qafqaz
Orta Araz
Dәrәlәyәz

224 Hirkan Milli parkında qorunan qәdim hеyvan növlәrindәndir:

•

doğru cavab yoxdur
sincab vә qar bәbiri
dırnaqlı hеyvanlar
qanadsız hәşәşratlar vә molyuskalar
ayı vә vaşaq

225 Hirkan milli parkı mеşәlәrindә rast gәlinin iynәyarpaqlı ağac:

•

küknar
qarmaqvari şam
Еldar şamı
iynәyarpaqlı qaraçöhrә
Ardıc

226 Göygöl milli parkında qorunan iynәyarpaqlı ağac:

•

sidr
küknar
Еldar şamı
qarmaqvari şam
ardıc

227 Göygöl milli parkında qorunan hеyvan növü hansıdır?

•

doğru cavab yoxdur
çaqqal vә yеrеşәn
pәlәng vә qonur ayı
nәcib maral vә cüyür

•

canavar vә porsuq

228 Göygöl milli parkında qorunan hеyvan növlәrindәn dеyil:

•

şәrqi Qafqaz cеyranı
boz ayı
nәcib Qafqaz maralı
pәlәng
cüyür

229 Göygöl milli parkında qorunan еndеmik bitkilәrdәndir:

•

şabalıdyarpaqlı palıd
ardıc
qaraçöhrә
Trautfеtеr vәlәsi
saqqız ağacı

230 Göygöl milli parkı hansı tәbiicoğrafi vilayәtin әrazisindә yеrlәşir?

•

Lәnkәran
KürAraz
Orta Araz
Kiçik Qafqaz
Böyük Qafqaz

231 Göygöl qoruğu nеçәnci ildәn milli parka çеvrilmişdir?

•

2005ci il
1995ci il
1990cı il
2008ci il
2000ci il

232 Azәrbaycanın ilk qoruğu nеçәnci ildә yaradılmışdır vә hansıdır?

•

doğru cavab yoxdur
1929cu ildә Qızılağac
1929cu ildә, Zaqatala
1925ci ildә, Göygöl
1920ci ildә Şirvan

233 Ağgöl milli parkında adları «Qırmızı kitaba» salınan quş növlәrindәn dеyil:

•

turac
sultan toyuğu
Qızıl qaz
qırqovul
mәrmәr cürә

234 Ağgöl milli parkında adları «Qırmızı kitaba» düşәn quş növlәrindәndir:

•

doğru cavab yoxdur
kәklik vә durna
bәzgәk vә qırqovul
sultan toyuğu vә dәniz qartalı

•

sığırçın vә bildirçin

235 Ağgöl Milli Parkında adları “Qırmızı kitab”a düşәn növlәrdәndir: 1) turac; 2) qarğa; 3) sultan
toyuğu; 4) bildirçin

•

1.5
4.5
2.4
1.3
2.5

236 Ağgöl Milli Parkında adları “Qırmızı kitab”a düşәn növlәrdәn deyil:

•

vәhşi qaz
qızıl qaz
sultan toyuğu
bildirçin
turac

237 Mühafizә olunan, az pozulmuş tәbii komplеksә malik olan, unikal obyеktlәrdәn ibarәt vә
еkoturizmә icazә vеrilәn әrazi vә akvatoriyalar adlanır?

•

Yasaqlıq
Dеndroloji park
Milli Parklar
tәbiәt qoruqları
tәbiәt qoruqları

238 Ordubad milli parkı nә vaxtdan zәngәzur Milli parkı adlanır?

•

2012ci ildәn
2007ci ildәn
2005ci ildәn
2009cu ildәn
2010cu ildәn

239 Kеçmiş SSRI dövründә Azәrbaycanda milli parkların yaranması haqqında qәrar nә vaxt qәbul
еdilmişdir?

•

1985ci ildә
1981ci ildә
1980ci ildә
1982ci ildә
1983cü ildә

240 Azәrbaycanın ilk milli parklarıdır?

•

doğru cavab yoxdur
Şahdağ, Altıağac
Hirkan, Abşеron
Ordubad, Şirvan, Ağgöl
Altağac, Hirkan

241 Azәrbaycanda әn son yaradılmış milli park hansıdır:
doğru cavab yoxdur

•

ŞollarSamur
SamurDәvәçi
SamurYalama
SiyәzәnŞabran

242 Azәrbaycanda ilk milli park yaradılmışdır:

•

2005ci ildә
2001ci ildә
2000ci ildә
2003cü ildә
2002ci ildә

243 Xüsusi mühafizә olunan әrazilәr Respublika әrazisinin neçә faizini tutur;

•

15%ә qәdәrini;
12%ә qәdәrini;
45%ә qәdәrini;
10%dәn çoxunu;
8%ә qәdәrini;

244 Milli Park nәdir?

•

doğru cavab yoxdur;
iqtisadi baxımdan gәlir gәtirmәyәn qoruq sahәsidir;
Ekskursiya obyektidir;
mühafizә olunan tәbii kompleksә malik әrazi olmaqla ekoturizmә icazә verilәn sahәdir;
tәsәrrüfata yararlı mühafizә olunan әrazidir;

245 Qoruq nәdir?

•

doğru cavab yoxdur;
tәbii komplekslәrin qorunduğu vә tәsәrrüfat fәaliyyәtinә icazә verilәn әrazidi;
canlıların orqanizimlәrinin bәrpa olunduğu sahәdir;
bütün tәbiәt komplekslәrinin ilkin tәbii vәziyyәtindә saxlanılan әrazidir ;
mühafizә zolaqları olmayan әrazilәrdir;

246 Azәrbaycanda tәbii komplekslәri mühafizә üçün yaradılması zәruridir:

•

milli parkların;
yasaqlıqların;
qoruqların;
xüsusi mühafizә olunan әrazilәrin;
ovçuluq tәsәrrüfatlarının;

247 Külәk eroziyasının daha intensiv getdiyi әrazi?

•

GәncәQazax
CeyrançölAcınohur
QanuxӘyriçay
AbşeronQobustan
ŞәrurOrdubad

248 Azәrbaycanda torpaq eroziyası sәbәblәrindәn deyil?
doğru cavab yoxdur

•

әrazinin dağlıq olması
bitki örtüyünün seyrәk olması
tarlaların növbәli әkilmәsi
köçәri heyvandarlığın inkişafı

249 Azәrbaycanda suruşmәlәrinin daha geniş yayıldığı әrazilәr?

•

Dәrәlәyәz vә Acınohur
Qobustan vә Acınohur
Lәngәbiz vә Dәrәlәyәz dağları
Baş Suayrıcı vә Yan silsilә
Qarabağ silsilәsi vә vulkanik yayla

250 Azәrbaycanda heyvanat alәminin zәngin olduğu tәbii landşaftlar?

•

nival vә subnival
dağmeşә, meşәçöl
subnival vә quru çöl
dağ çәmәn, quru çöl
yarımsәhra,dağmeşә

251 Köçәri quşların vә suitlәrin mühafizә olunduğu qoruq:

•

Zirә;
Şirvan;
Qızılağac ;
Abşeron ;
Geirgan

252 Şәrq çinarının mühafizә olunduğu qoruq:

•

İlisi;
Qarayazı;
Turyançay;
Bәsitçay ;
Hirkan;

253 Göygöl qoruğunda mühafizә olunan iynәyarpaqlı ağac:

•

Kükürd;
Ardıc;
Eldar şamı ;
Qarmaqvari şam;
Qaraçöhrә;

254 Böyük Qafqaz regionunda tәbii proseslәr sәbәb olmur?

•

yarğanların yaranmasına;
sürüşmәlәrә;
daşqınlara ;
doğru cavab yoxdur.
sellәrә;

255 Azәrbaycanın әsas yay otlaqları vә ondan istifadәnin mәnfi ekoloji nәticәlәri?
Naxçıvanın düzәnlik sahәlәritorpaq eroziyası

•

Qobustan vә Ceyrançöl yarımsәhralarıbitkilәrin mәnfi
doğru cavab yoxdur
Böyuk vә Kiçik Qafqazın dağ çәmәnliklәritorpaq eroziyası
dağmeşәlәrimeşәlәrin seyrәklәşmәsi

256 Azәrbaycanda dağmeşә landşaftlarının mühafizә olunduğu qoruqlar?

•

Besitçay, Abşeron
Şirvan, İsmayıllı
Qarayazı, Hirkan
Zaqatala, İlisu
Altıağac, Türyançay

257 Böyük Qafqaz regionunda turizmin inkişafı ilә bağlı gәrgin ekoloji zona:

•

Pirqulu zonasıdır;
QәbәlәQax zonasıdır;
ŞәkiZaqatalıdır ;
YalamaNabran zonasıdır.
Şamaxıİsmayıllıdır;

258 Milli Mәclisin qәrarı ilә mühafizә mәqsәdi üçün tәbii abidә elan edilәn palçıq vulkanlarının sayı
nә qәdәrdir?

•

27.0
20;
15;
23.0
25.0

259 Böyük Qafqaz regionunda sel vә sürüşmәlәrin qarşısının alınması yollarındadır:

•

yeraltı sulardan istifadә.
kolektorların çәkilmәsi;
rekultivasiya;
drenajların vә meşә salmanın genişlәndirilmәsi;
yasaqlıqların yaradılması;

260 Böyük Qafqaz regionunda meşәlәrin qırılmasının mәnfi ekoloji nәticәlәrindәn deyil:

•

daşqınlar;
bulaqların quruması;
sellәr;
doğru cavab yoxdur.
torpaq eroziyası;

261 Böyük Qafqaz regionunda eroziya prosesinin sәbәblәri:

•

doğru cavab yoxdur.
bitkiçliyin inkişafıdır;
meliorativ tәdbirlәrdir;
heyvandarlığın intensiv inkişafıdır;
üzümçülüyün inkişafıdır;

262 Böyük Qafqaz regionunda tәbii proseslәr sәbәb olur?

•

doğru cavab yoxdur.
daşqın vә bәndlәrin tikilmәsinә;
meşәlәrin qurulmasına ;
sel vә sürüşmәlәrә;
fotomelioratın tәdbirlәrә;

263 Azәrbaycanın dağlıq әrazilәrindә heyvandarlığın ekstensiv inkişafı vә әkin sahәlәrindә
torpaqqoruyucu tәdbirlәrin görülmәmәsi sәbәb olur?

•

doğru cavab yoxdur
humusun miqdarının artmasına
mәhsuldarlığın artmasına
eroziyanın sürәtlәnmәsinә
meşәlәrin qırılmasına

264 Böyük Qafqaz regionunda zәlzәlәrin yaratdığı dağıntı vә onun mәnfi ekoloji nәticәlәrinin
müşahidә olunduğu әrazi:

•

OğuzQax.
ŞәkiZaqatala;
QobustanAbşeron ;
Şamaxıİsmayıllı;
Qәbәlәİsmayıllı;

265 Böyük Qafqaz regionunda vәhşi tәbiәtә vurulan ziyanın sәbәbi:

•

doğru cavab yoxdur.
meşәlәrin kәsilmәsidir;
qoruqların azlığıdır;
ovçuluğun inkişafıdır;
yaşıllıqların sәmәrәli istifadәsidir;

266 Filizçay polmetal filiz yataqlarının hansı üsulla istismarı әtraf ekoloji mühitә az ziyan vurar?

•

doğru cavab yoxdur.
mexanik üsulla;
asıq üsulla;
şaxta üsulu ilә ;
fiziki üsulla;

267 Böyük Qafqaz regionunda havanı oksigenlәşdirmәk imkanı bir ildә nә qәdәrdir?

•

40 mln.ton.
25 mln.ton;
20 mln.ton;
30 mln.ton;
35 mln.ton;

268 Böyük Qafqaz regionunda meşәlәrin qırılmasının mәnfi ekoloji nәticәlәrindәndir:

•

daşqınların azalması.
efemer bitkilәrin yaranması;
ot bitkilәrinin yaranması ;
sellәrin intensivlәşmәsi ;
torpaqların keyfiyyәtinin yaxşılaşması;

269 Böyük Qafqaz regionunda eroziyanın inkişafının son nәticәsi:

•

doğru cavab yoxdur.
kserofit bitkilәrin yaranmasıdır ;
bitkilәrin inkişafının zәiflәmәsidir;
yarğanların yaranmasıdır;
torpaqların sürüşmәsidir ;

270 Böyük Qafqaz regionunda ekoloji problemlәrin yaranmasına tәsir göstәrәn tәbii amillәr:

•

geomorfoloji vә meteoroloji amillәrin әlverişli xüsusiyyәtlәri.
tәbii vә antropogen proseslәr;
fizikikimyәvi amillәr;
әrazinin geoloji quruluşu vә fizcoğrafi xüsusiyyәtlәri ;
torpaq vә bitki örtüyü;

271 Abşeron İRda yeraltı suların sәviyyәsinin qalxması sәbәb olmuşdur:

•

doğru cavab yoxdur
su basma hallarına
yeni göllәrin yaranmasma
şoranlıqların artmasına
sәth sularının çirklәnmәsinә

272 Abşeron İRda torpaqların sıradan çıxması sәbәblәrindәn biridir:

•

meyvәçilik
külәklәr
palçıq vulkanları
sürüşmәlәr
axar sular

273 Atmosferә atılan tullantıların hәcminә vә xüsusi çәkisinә görә 1ci yerdә olan iqtisadi rayon:

•

Lәnkәrandır
Arandır
GәncәQazaxdır
Abşerondur
Naxçıvandır

274 Abşeron iqtisadi rayonunda (İR) ekoloji gәrginliyә sәbәb olan başlıca sәnaye sahәsi:

•

mebel istehsalı
yeyinti sәnayesi
yüngül sәnaye
neft hasilatı vә emalı
tikiş trikotaj istehsalı

275 Türyançay qoruğunda qorunur?

•

Dәmirağac vә qovaq
Fısdıq vә çinar
Şabalıdyarpaq palıd vә ardıc
Ardıc vә saqqız ağacları
Vәlәs vә palıd

276 Azәrbaycanda Göygöl, Qızılağac vә Bәsitçay coğrafi obyektlәrini birlәşdirәn әlamәt?

•

körfәzlәrdir
çaylardır
kurort mәrkәzlәridir
qoruqlardır
göllәrdir

277 Kiçik Qafqaz regionunda ekoturizmin inkişafı üçün әlverişlidir:

•

Zәligöl әtrafı.
Ağgöl әtrafı;
Qaragöl әtrafı;
Göygöl әtrafı ;
Alagöllәr әtrafı;

278 Kiçik Qafqaz regionunda tikinti materialları vә digәr qeyrifiliz hasilatı rayonlarında yaranan
ekoloji problem:

•

doğru cavab yoxdur.
meşәlәrin qırılması;
suların çirklәnmәsi;
tәbii landşaftın deqreiasiyası;
atmosferin çirklәnmәsi;

279 Kiçik Qafqaz regionunun tәbii sәrvәtlәrindәn qeyrisәmәrәli istifadәsinin yaratdığı ekoloji
problemlәr:

•

doğru cavab yoxdur.
yeraltı suların, bitki örtüyünün vә Gәncәçayın çirklәnmәsi;
atmosferin, göllәrin vә toprağın çirklәnmәsi;
torpaqbitki örtüyünün vә tәbii su mәnbәlәrinin çirklәnmәsi ;
relyefin dәyişmәsi vә Göygölün çirklәnmәsi;

280 Kiçik Qafqaz regionunda ekoloji problemlәrin yaranmasına tәsir edәn әsas tәbii amillәrdәn deyil:

•

doğru cavab yoxdur.
geloji quruluş;
vulkanizm ;
antropogen amillәr ;
fizcoğrofi xüsusiyyәt;

281 Abşeron İR torpaqlarmm başlıca çirklәnmә mәnbәsidir:

•

palçıq vulkanı tullantıları
yeyinti sәnayesi tullantıları
toxuculuq sәnayesi tullantıları
neft sәnayesi tullantıları
saxsı qablar zavodu tullantıları

282 Abşeron İRda yerlәşәn zәrәrli tullantıların tәsirinin aradan qaldırılması üçün lazımdır:
doğru cavab yoxdur
tullantı yaradan müәssisәlәrin cәrimәlәnmәsi
tullantıların basdırılması

•

•

tullantılarm utilizasiyası vә zәrәrsizlәşdirilmәsi
tullantı yaradan müәssisәlәrin bağladılması

283 Abşeron İR torpaqlarında qatılıq vә fon hәddini ötüb keşәn elementlәr:

•

flüor,bor,manqan,gümüş
dәmir,qalay,civә
vanadiy,beriliy,dәmir
qurğuşun,kadmiy,mis,sink
azot,yod,bor,qalay

284 Abşeron İRda başlıca ekoloji problemlәrdәn biridir:

•

doğru cavab yoxdur
biomüxtәlifliyin qorunması
meşәlәrin mәhvi
torpaqların çirklәnmәsi
balıqçılığın inkişafı

285 Abşeron İRda yerlәşәn göllәrin әtraf mühitә tәsirinin mәnfı ekoloji nәticәlәridir:

•

doğru cavab yoxdur
göllәrin rekreasiya әhәmiyyәtli olması
sularda balıqşılığın inkişafı
torpaqların deqredasiyası vә şoranlaşması
suların suvarma әhәmiyyәtli olması

286 Abşeron İRda tәbii göllәrin başlıca çirklәndiricilәri :

•

doğru cavab yoxdur
suvarma suları
quşçuluq komplekslәrinin çirkab suları
neft mәhsulları vә üzvi birlәşmәlәr
balıq emalı müәssisәlәrinin çirkab suları

287 Abşeron İRda tәbii göllәrin çirklәnmә mәnbәlәridir:

•

broyler quşçuluğu
suvarma suları
mәişәt çirkabları
yüngül sәnaye
zeytun yağı istehsalı

288 Abşeron İRda sәnaye müәssisәlәri tikilәrkәn nәzәrә alınmayan vә nәticәdә ekoloji normativlәri
pozan başlıca sәbәb:

•

hakim külәklәrin istiqamәti
yağıntılarm miqdarı
buludluluq
Xәzәr dәnizinin tәsiri
müasir texnoloji qurğular

289 Abşeron İRda ekoloji gәrginliyi artıran sәbәblәrdәn biridir:
elektrik dәmir yollarının inkişafı
üzümçülüyün inkişafı

•

dәniz nәqliyyatının inkişafı
avtomobil nәqliyyatmm inkişafı
tәrәvәzçiliyin inkişafı

290 Abşeron İRnun iri şәhәrlәrindә orta sutkalıq qatılıq hәddini keçәn maddәlәr:

•

doğru cavab yoxdur
kükürd anhidridi
karbon oksidi
azot 4 oksid vә toz
benzopiren

291 Abşeron İRda әtraf mühitin çirklәnmәsindә,tullantıların yayılmasında öz tәsirini göstәrәn
amillәr:

•

demoqrafık amillәr
tәbii coğrafı amillәr
hüquqi amillәr
iqtisadi amillәr
sosial amillәr

292 Abşeron İRda әtraf mühitә zәrәr vuran hasilat sәnaye sahәlәrindәn biridir:

•

neft hasilatı
yanar şist hasilatı
torf hasilatı
kömür hasilatı
qaz hasilatı

293 Abşeron İRda atmosfer çirklәnmәsindә 1ci olan şәhәr:

•

Sumqayıtdır
Bakıdır
Xızıdır
doğru cavab yoxdur
Xırdalandır

294 Abşeron İRda atmosferin tozla çirklәnmәsinin başlıca mәnbәlәrindәn biridir:

•

mişardaş istehsalı
sement istehsalı
azbest istehsalı
gil hasilatı
kәrpic istehsalı

295 Abşeron İRda ekoloji gәrginliyin artması sәbәblәri:

•

әhalinin qeyri bәrabәr yerlәşmәsi
hündürmәrtәbәli binalar
kәnd tәsәrrüfatınm ifrat kimyalaşdırılması
meşәlәrin mәhvi
urbanizasiya vә demoqrafık gәrginlik

296 Tuqay meşәlәrinin, arid meşәlәrin vә relikt ağacların qorunduğu müvafiq qoruqlar?
İlisu, Hirkan, Qızılağac

•

Türyançay,Şirvan, Zaqatala
Qarayazı, Göygöl, Qaragöl
Qarayazı, Türyançay, Hirkan
Qәbәlә, Pirqulu, Şahdağ

297 Kiçik Qafqaz regionunun daha çox çirklәnmiş tranzit çaylarıdır:

•

Gәncәçay vә Quruçay.
Oxçuçay vә Köndәlәnçay;
Tovuzçay vә Tәrtәrçay;
Ağstafaçay vә Oxçuçay;
Şәmkirçay vә Kürәkçay;

298 Kiçik Qafqaz regionunda ekoloji problemlәrin yaranmasının başlıca sәbәblәri:

•

irriqasiya.
su ehtiyatlarından sәmәrәsiz istifadә;
tәbiәtdәn istifadәnin sәmәrәli tәşkili ;
filiz mәdәnlәrin istismarı;
nәqliyyatın inkişafı;

299 Azәrbaycanda әlverişli turizm vә rekreasiya şәraitinә malik olan әrazilәr?

•

Yuxarı Qarabağ, Aran, Lәnkәran
Naxçıvan, Dağlıq Şirvan, Aran
Aran, KәlbәcәrLaçın, Naxçıvan
QubaXaçmaz, ŞәkiZaqatala, Abşeron
Aran, QubaXaçmaz, GәncәQazax

300 Abşeron iqtisadi rayonunda әtraf mühitә zәrәr vuran sәnaye sahәlәrindәn biridir:

•

saxsı qablar zavodu
toxuculuq
meyvәtәrәvәz konservi istehsalı
kimya vә neft kimya sәnayesi
mebel istehsalı

301 Tuqay vә düzәn meşәlәrin yayıldığı әrazilәr? 1. Şollar düzü 4. KürAraz ovalığı 2.Әlәt tirәsi 5.
Qarabağ vulkanik yaylası 3. Lәngәbiz dağları 6.Qanuxәyriçay vadisi

•

3,5.6
1,2,4
1,3,5
1,4,6
2,4,5

302 Tuqay meşәlәrin, relikt bitkilәrin vә tarixi abidәlәrin qorunduğu qoruqların müvafiq ardıcıllığı
müәyyәn edin?

•

Göygöl, Besitçay. Şirvan
Zaqatala, Türyançay, Abşeron
İlisu, Şahdağ, Qobustan
Qarayazı, Hirkan, Qobustan
Besitçay, Şirvan, Qızılağac

303 Şәrq çinarı, dәmir ağacı vә ardıcın qorunduğu müvafiq qoruqlar?

•

Hirkan, Qobustan, Göygöl
Turyançay, Şirvan, Qarayazı
Pirqulu, İsmayıllı, Qәlәbә
Bәsitçay. Hirkan, Türyançay
Türyançay, Ağgöl, Zaqatala

304 Respublikamızda köçәri quşların mühafizәsi üçün yaradılmış qoruqlar?

•

Besitçay vә Qaragöl
Hirkan vә Altıağac
Şirvan vә Göygöl
Qızılağac vә Abşeron
Ordubad vә Zaqatala

305 Müvafiq olaraq Eldar şamının vә şәrq çinarının tәbii vәtәnlәrini müәyyәn edin?

•

Talış dağları, Әyriçay dәrәsi
Göygöl, Xaçınçay dәrәsi
Acınohur, Qurucay dәrәsi
Ceyrançöl, Bәsitçay dәrәsi
Zaqatala, Kürdәrәsi

306 Müvafiq olaraq Eldar şamı vә Şәrq çinarının qorunduğu qoruqlar yerlәşir?

•

Murovdağda vә Qoşqarçay dәrәsindә
Talış dağlarında vә Әyriçay dәrәsindә
Zaqatala vә Pirsaatçay dәrәsindә
Ceyrançöldә vә Beşitçay dәrәsindә
Acınohurda vә Köndәlәnçay dәrәsindә

307 Eldar şamının mühafizә olunduğu әrazi?

•

Qobustan
Altıağac
Muğan
Ceyrançöl
Acınohur

308 Azәrbaycanda “Qırmızı kitab”a salınmış fauna növlәri? 1.Dovşan 4.Qızılqaz 2.Tülkü 5.Qarğa
3.Ceyran 6.Sultan toyuğu

•

2,4,5
2,5,6
1,3,5
3,4,6
1,2,4

309 Ermәnistanın ekoloji tәcavüzünün nәticәlәri:

•

doğru cavab yoxdur.
üzüm bağlarının mәhvi;
Tәrtәrçayın çirklәnmәsi;
Bәsitçay vә Qaragöl qoruqlarının mәhvi;

Mehmanә polimetal yatağının istismarı;

310 Kiçik Qafqaz regionunda Ermәnistanın işğalı nәticәsindә yaranan ekoloji problem¬lәrin
sәbәblәridir:

•

doğru cavab yoxdur.
ovçuluğun inkişafı
torpaqlardan istifadә;
qiymәtli ağac növlәrinin mәhvi vә tәbii resursların mәnimsәnilmәsi;
su ehtiyatlarından geniş istifadә;

311 Kiçik Qafqaz regionunda atmosferә çox tullantı atan sәnaye müәssisәsii:

•

Gәncә çәki qablar zavodudur.
Gәncә tikinti materialları istehsalı müәssisәdir;
dağmәdәn sәnayesidir ;
Gәncә alüminüm zavodudur;
Daşkәsәn gilizsaflaşdırma kombinatıdır;

312 Kiçik Qafqaz regionunun torpaq ehtiyatlarına dәyәn zәrәr:

•

üzümçülüyün inkişafındandır.
hevandarlıqdandır;
әkinçilikdәndir;
dağmәdәn sәnayesinin inkişafındandır;
yeyinti sәnayesinin inkişafındandır;

313 Kiçik Qafqaz regionunda balneoloji ehtiyatların inkişafı üçün әlverişli yerlәrdәndir:

•

Samux aә Gәncә әtrafı.
Göygöl, Samux vә Şәmkir;
Tәrtәrçay hövzәsi;
Şuşa, İstisu vә Naftalan ;
Ağdam, Xocalı vә Ağstafa;

314 Kiçik Qafqaz regionunun tәbii sәrvәtlәrindәn qeyrisәmәrәli istifadәnin yaratdığı ekoloji
problemlәrdәn deyil:

•

tәbii landşaftın deqredasiyası;
Qoşqarçayın çirklәnmәsi ;
torpaq ehtiyatlarının dağılması ;
meşә bәrpa işlәri.
bitki örtüyünün mәhvi;

315 Daşkәsәn filiz yataqlarının istismarının mәnfi ekoloji nәticәlәrindәn biridir:

•

Göygölün çirklәnmәsi;
Qoşqarçayın çirklәnmәsi.
Maragölün çirklәnmәsi;
Gәncәçayın çirklәnmәsi ;
Şәmkirçayın çirklәnmәsi;

316 Kiçik Qafqaz regionunda ekoloji problemlәrin yaranmasına tәsir edәn әsas tәbii amillәrdәndir:

•

iqlim şәraiti;
geoloji quruluş;

•

bitki örtüyü.
coğrafi mövqeyi;
su resursları;

317 Şәki Zaqatala İRnm dağlıq sahәlәrindә daha çox rast gәlinәn vә tәbii ekoloği mühitә mәnfi tәcir
göstәrәn proseslәrdәndir:

•

torpaqlarda drenajların çәkilmәsi
torpaq sürüşmәlәri
meşә bәrpa işlәri
torpaqlarm rekultivasiyası
çay sahillәrinin bәrkidilmәsi

318 ŞәkiZaqatala İRdakı yay otlaqlarında eroziya proseslәrinin sürәtlәnmәsinin başlıca sәbәblәri:

•

meşәlәrin qırılması
heyvandarlığın inkişafı vә antropogen tәzyiq
әkinçiliyin inkişafı
qәrzәkli meyvәçiliyin inkişafı
camışçıhğm inkişafı

319 Şәki Zaqatala İRda eroziya proseslәrinin inkişafının mәnfı ekoloji nәticәlәridir:

•

sürüşmә
yarğanların yaranması
yeraltı sularm sәviyyәsinin qalxması
qobuların yaranması
dәrәlәrin yaranması

320 Şәki Zaqatala İRda ekoloji problem yaradan tәbii amillәr:

•

meşә bәrpa işlәridir
daşqın vә sürüşmәlәr
meyvәçiliyin inkişafıdı
heyvandarlığın inkişafıdır
antropogen fәaliyyәtdir

321 Şәki Zaqatala İRda әn mühüm ekoloji problem yaradan amillәrdәn biridir:

•

torpaq meliorasiyası
torpq kadastrı
fıtomeliorasiya
torpaq rekultivasiyası
torpaq eroziyası

322 Şәki Zaqatala İRda tәbii ekoloji mühitә zәrәr vuran ekzogen proseslәr:

•

zәlzәlә
sellәr
doğru cavab yoxdur
tektonik proses
vulkan fәaliyyәti

323 Şәki Zaqatala İRda ekoloji mühitә ciddi tәsir vuran selli çaylardır:
Mazım,Әyriçay

•

doğru cavab yoxdur
Filizçay,Mazım
Әyriçay,Qanıx,Balakәnçay
Kürmük,Dәmiraparan, Şin

324 ŞәkiZaqatala İRda ekoloji vәziyyәtin gәrginlәşmәsinә sәbәb olan tәbii amillәr?

•

düzәn meşәlәr
iqlim vә relyef amili
dağ göllәri
meşә resursları
dağçәmәn landşaftı

325 KürAraz regionunda sәhralaşma vә bataqlıqlaşmaya qarşı aparılan mübarizә tәdbirlәrinә aiddir:

•

fitomeleorativ tәdbirlәri genişlәndirmәk ;
doğru cavab yoxdur.
neft hasilatını azaltmaq;
rekultivasiya aparmaq;
suvarma sistemini tәkmillәşdirmәk;

326 KürAraz regionunda ekoloji şәraitә mәnfi tәsir göstәrmişdir:

•

Tuqay meşәlәrin mәhvi;
Sarısu gölündә balıqçılığın inkişafı;
Ağgölün milli parka çevrilmәsi.
şәkәr çuğunduru istehsalı;
Kür çayında gәmiçilik;

327 Kür çayında baş verәn daşqınların mәnfi ekoloji nәticәlәri:

•

torpaqların su altında qalması vә vurduğu iqtisadi ziyandır ;
doğru cavab yoxdur.
bәndvurma işlәrinin sәmәrәliliyidir;
tәbiәtdәn sәmәrәli istifadәnin tәşkilidir;
neft hasilatının yüksәlmәsidir ;

328 KürAraz regionunda Mingәçevir su anbarının tikilmәsinin mәnfi ekoloji nәticәlәri:

•

doğru cavab yoxdur.
torpaqların şoranlaşması vә tuqay meşәlәrin kәsilmәsi;
әkin sahәlәrinin azalması;
pambıq әkinlәrinin azalması;
tikintilәrin su altında qalması;

329 KürAraz regionunda torpaqların şoranlaşmasının başlıca sәbәblәri:

•

doğru cavab yoxdur.
quru subtropik meyvәçiliyin inkişafı;
üzümçülüyün inkişafı;
suvarma vә qrunt sularının sәthә yaxşılığı;
taxılçılığın inkişafı;

330 Şәki Zaqatala İRnun mövcud ekoloji vәziyyәtinә vә insan sağlamlığma ciddi zәrәr vuran
mәnbәlәrdәn biridir:

•

Balakәn konserv müәssisәsi
Zaqatala fmdıqtәmizlәmә müәssisәsi
Şәki ipәk kombinatı
Qәbәlә RLS
Şәki kәrpic zavodu

331 Gәlәcәkdә Şәki Zaqatala İRda inkişafı nәzәrdә tutulan vә ekoloji mühitә ciddi zәrәr vuran
sәnaye shәsidir:

•

mebel istehsalı
toxuculuq
ipәkçilik
dağ mәdәn
qara metallurgiya

332 Şәki Zaqatala İRda eroziya proseslәrinin sürәtlәnmәsi sәbәblәri aşağıdakılardır: l)meşәlәrin
qırılması, 2)fıtomeliorasiya, 3)ağacların yamac boyu daşınması 4)aqromeliorasiya 5)meşәlәrdәn otlaq
kimi istifadә 6)meşә bәrpa işlәri

•

4,5,6
2,3,4
1,2,4
l,3,5
3,4,5

333 Şәki Zaqatala İRda atmosfer hövzәsinә hansı tәrkibli tullantılar daha çox atılır ?

•

toz vә maye formalı
toz formalı
qaz vә maye formalı
ağır metallar
maye formalı

334 Şәki Zaqatala İRda ekzogen proseslәrin yaratdığı ekoloji problemdir:

•

çaylarm ağır metallarla çirklәndirilmәsi
aqromeliorasiya
meşә meliorasiya
torpaq bitki örtüyünün deqredasiyası
fıtomeliorasiya

335 Ekoloji amllәr nәzәrә alınmaqla gәlәcәkdә Şәki Zaqatala İRda inkişaf etdirilәsi planlaşdırılan
sәnaye sahәlәridir:

•

qara metallurgiya,neft emalı
toxuculuq,tikiş
yüngül,yeyinti
әlvan metallurgiya,kimya
mebel,gön dәri

336 KürAraz regionu torpaqlarının kimyәvi çirklәnmә sәbәblәri:
bitki örtüyünün mәhvidir .
torpaqlarda aparılan meliorativ tәdbirlәr;
suvarmada yeraltı sulardan istifadәdir;

•

•

pestisid vә gübrәlәrdәn geniş istifadәdir;
torpaqların sәmәrәsiz istifadәdәdir;

337 KürAraz regionunun başlıca ekoloji problemidir:

•

yağıntıların azlığı.
eroziya;
sürüşmә;
şoranlaşma;
tuqay meşәlәri;

338 KürAraz regionunda torpaqların yararsız vәziyyәtә düşmәsinin antropogen sәbәblәrindәndir:

•

quru subtropik meyvәçilik.
tuqay meşәlәrinin azalması;
heyvandarlığın inkişafı;
suvarma әkinçiliyinin geniş inkişafı;
iqlimdәki dәyişkәnlik;

339 Şәki Zaqatala İRda ekoloji vәziyyәti gәrginlәşdirәn amillәrdәndir:

•

doğru cavab yoxdur
tәbii resurslardan sәmәrәli istifadә
qәrzәkli meyvәçiliyin inkişafı
kurort turizmin inkişafı
meyvә tәrәvәz konservi müәssisәlәri

340 Şәki Zaqatala İRda әkin sahәlәrinin ekoloji problemlәridir:

•

növbәli әkin
üzvü gübrәlәrdәn istifadә
meyvәçiliyin inkişafı
kimyalaşdırma
suvarma

341 Şәki Zaqatala İRda külәk eroziyasma tәsadüf edilәr:

•

dağәtәyi sahәlәrdә
Nialdağda
Qanıx Әyriçay vadisindә
Acınohur
Böyük Qafqazın cәnub yamaclarında

342 Şәki Zaqatala İRda әn çox çirklәnmiş çaydır:

•

Kişçay
Talaçay
Mazım
Filizçay
Dәmiraparançay

343 KürAraz regionunda torpaqların başlıca antropogen çirklәnmә mәnbәyidir:

•

qaz hasilatı.
şәkәr istehsalı tullantıları ;
taxılçılığın inkişafı;

•

neft hasilatı;
yodbrom istehsalı;

344 KürAraz regionunda nadir heyvan növlәri qorunur:

•

doğru cavab yoxdur.
Qarayazı qoruğunda;
Türyançay qoruğunda;
Şirvan vә Ağgöl milli parklarında;
Mingәçevir su anbarında;

345 KürAraz regionunda şoranlaşmanın qarşısının alınması üçün aparılan tәdbirlәr sisteminә aiddir:
1. Tuqay meşәlәrinin kәsilmәsi; 2. Suvarma kanallarının betonlaşdırılması; 3. Pambıqçılığın geniş
inkişafı; 4. Kollektordrenaj şәbәkәsinin genişlәndirilmәsi; 5. Parkların salınması; 6. Meliorativ
tәdbirlәr.

•

3, 4, 5.
1,3, 5;
1,2,6;
2, 4, 6;
2,3, 5;

346 KürAraz regionunun başlıca su mәnbәlәrdir:

•

Ağgöl vә Göyçay çayı;
Sarısu vә Hacıqabul göllәri;
yeraltı sular;
Kür vә Araz çayları.
bulaq suları;

347 KürAraz regionunda xarakterik eroziya növüdür:

•

doğru cavab yoxdur.
külәk eroziyası;
sәth eroziyası;
irriqasiya eroziyası;
su eroziyası;

348 KürAraz regionunda ekoloji problemlәrin yaranmasına tәsir edәn tәbii amillәr:

•

bitki örtüyü.
mülayimisti iqlim;
dağәtәyi relyef;
geoloji quruluşu,yarımsәhra vә quruçöl iqlim;
rütubәtlәnmә әmsalı;

349 Quba Xaçmaz İRda torpaq ehtiyatlarma mәnfı ekoloji zәrәr vuran sәbәblәrdәndir:

•

sel
aqromerasiya
rekultivasiya
fıtomeliorasiya
deflyasiya

350 Quba Xaçmaz İRda torpaqlarm deqredasiyaya uğrama sәbәblәrindәn biridir:

•

deflyasiya
meliorasiya
infıltrasiya
sürüşmә
fıtomeliorasiyaya

351 Quba Xaçmaz İRda atmosferә daha çox atılan zәrәrli tullantılardır:

•

toz formalı
his vә qurum
toz vә maye formalı
maye formalı
qaz vә maye formalı

352 Lәnkәran regionunda relikt bitkilәrin mühafizә olunduğu qoruqdur:

•

Xvalin.
Hirkan;
Züvәn ;
Bәndovan;
Gürgün;

353 Lәnkәran regionunda tәbii komplekslәrin mühafizәsi mәqsәdi ilә yaradılmış qoruqlar?

•

doğru cavab yoxdur .
Qızılağac vә Bәndovan ;
Tәngәrud vә Hirkan ;
Hirkan vә Qızılağac ;
Burovar vә Hirkan;

354 Yalama Nabran zonasında turizmin inkişafmın mәnfı ekoloji nәticәsidir:

•

düzәn meşә sahәlәrinin artması
әhalinin әmәk vәrdişlәrinin dәyişmәsi
hәyat şәraitinin yaxşılaşması
meşәlәrin deqredasiyası vә sahil zonasınm ekoloji vәziyyәtinin pislәşmәsi
sahil zonasında çimәrliklәrin vә iaşә obyektlәrinin artması

355 Quba Xaçmaz İRda meşәlәrin mәhvi sәbәb olur: l)sel,sürüşmә vә eroziyaya,2)heyvanat alәminin
saymm artmasma,3)insanlarm hәyat şәraitinin yaxşılaşmasına,4)fauna vә flora növlәrinin
mәhvinә,5)bulaqların qurumasına,6)bulaqların çoxalmasına

•

2,5,6
2,4,6
1,2,3
l,4,5
3,5,6

356 Quba Xaçmaz İRda torpaq dağıdıcı proseslәrin qarşısmın alınmasının әn effektiv yoludur:

•

doğru cavab yoxdur
deflyasiya
rekultivasiya tәdbirlәri
fıtomeliorativ tәdbirlәr
infıltrasiya

357 Quba Xaçmaz İRnın torpaq örtüyünә mәnfı ekoloji tәsir göstәrәn tәbii ekzogen proseslәridir: 1
)zәlzәlә,2)sel,3)tektonik proseslәr,4)sürüşmә,5)vulkan fәaliyyәti,6)eroziya

•

3,5,6
l,3,5
1,2,5
2,4,6
3,4,6

358 Quba Xaçmaz İRnm tәbii su hövzәlәrinin çirklәnmә sәbәblәridir: l)sәnaye tullantı suları,2)meşә
suvarma işlәri,3)mәişәt tullantı suları,4)meyvәçilikdә suvarma suları,5)ekoturizmin inkişafı,6)yeraltı
sular

•

2,4,6
2,3,4
1,2,4
l,3,5
3,4,5

359 Quba Xaçmaz İRda ekoloji vәziyyәtә mәnfı tәsir edәrәk texnogen landşaft formalaşdıran әsas
amillәr:

•

torf hasilatı
qaz hasilatı
yanar şist hasilatı
neft hasilatı
kömür hasilatı

360 KürAraz ovalığında şoranlaşmış vә tәkrar şoranlaşmış әrazilәrin genişlәnmәsinin sәbәblәri?
1.yeraltı suların sәthә yaxın olması 2. yağıntının buxarlanmadan çox olması 3.suvarmanın düzgün
aparılmaması 4. tektonik hәrәkәtlәrin intensivliyi

•

2.4
2.3
1.2
1.3
3.4

361 Kiçik Qafqaz reqionu üçün sәciyyәvi olan tәbii ehtiyatlardan hansıları tükәnәn vә bәrpa
olunmayandır? 1.Meşә 4. Dәmir filizi 2.Polimetal filizlәri 5. Torpaq 3. Su 6.Alunit

•

3,5.6
2,3,5
1,2,3
2,4,6
3,4.5

362 Lәnkәran regionunun tәbii ekosistemlәrinә antropogen tәsirlәr sәbәb olmuşdur:

•

doğru cavab yoxdur.
torpağın mәhsuldarlığının artmasına ;
bitkilәrin növ tәrkibinin zәnginlәşmәsinә ;
torpaq vә bitki örtüyünün deqredasiyasına;
şoranlaşmaya;

363 Lәnkәran regionunda tәrәvәçiliyin sürәtli inkişafının yaratdığı ekoloji problemlәr:

•

doğru cavab yoxdur.
meşәlәrin kütlәvi mәhvi ;
torpağın mexaniki tәrkibinin dәyişmәsinә ;
torpaqlarda zәhәrli kimyәvi maddәlәrin vә ağır metalların toplanmasına ;
torpağın mәsamәliliyinin artmasına ;

364 Lәnkәran regionunun Xәzәr sahili torpaqlarının sıradan çıxmasının sәbәblәri:

•

torpaqların әkilmәsi.
heyvanat alәminin tәsiri ;
meşәlәrin mәhvi;
Xәzәrin sәviyyәsinin qalxması;
iqlim amili;

365 Xanbulançay su anbarının tikintisinin mәnfi ekoloji nәticәlәri:

•

sellәrin zәiflәmәsi.
şoranlaşma ;
eroziyanın zәiflәmәsi;
meşә fondunun mәhvi ;
daşqın ;

366 Quba Xaçmaz İRda sürüşmә vә sellәrin mәnfı ekoloji nәticәlәridir: l)torpaq qatınm
pozulması,2)torpağın münbitliyinin artması,3)bitki örtüyünün mәhv olması,4)landşaftların
zәnginlәşmәsi,5)geniş sahәlәrin yararsızlaşması,6)torpaqda mәhsuldarlığm artması

•

l,5,6
2,4,6
1,2,4
l,3,5
3,5,6

367 Quba Xaçmaz İRda torpaqların sıradan çıxmasının başlıca sәbәblәri:

•

aqrotexniki işlәrdir
deflyasiyadır
meliorasiyadır
eroziyadır
fıtomeliorasiyadır

368 QubaXaçmaz İRda antropogen tәzyiqin artması vә nәticәdә ekoloji mühitә mәnfı tәsirin
sәbәblәridir:

•

doğru cavab yoxdur
sәnayenin intensiv inkişafı
mәdәni landşaftlar
turizmin inkişafı
meyvәçiliyin inkişafı

369 Kiçik Qafqaz reqionunda yerlәşәn qoruqlar?
Qaragöl vә Ağgöl
Bәsitçay vә Şirvan

•

Qarayazı vә Hirkan
Göygöl vә Qaragöl
Göygöl vә Ordubad

370 Lәnkәran regionunda dağәtәyi meşәlәrinin qırılması sәbәb olmuşdur:

•

doğru cavab yoxdur.
torpağın fiziki xassәlәrinin dәyişmәsinә;
şoranlaşmaya ;
eroziya vә sürüşmәyә ;
mikroiqlim dәyişmәsinә ;

371 Lәnkәran regionunda ekoloji problemlәrin yaranmasına tәsir göstәrәn tәbii amillәrdәndir:

•

iqlim amili ;
yağıntılar;
vulkanizm;
doğru cavab yoxdur.
iqlim, fizcoğrafi xüsusiyyәtlәr vә zәlzәlәlәr ;

372 Lәnkәran ovalığında ekoloji problem yaradan sәbәblәrdәndir:

•

suvarma kanallarının çәkilmәsi ;
düzәn meşәlәrinin mәhvi;
doğru cavab yoxdur.
sitrus meyvәçiliyinin inkişafı;
çayçılığın inkişafı;

373 Respublika meşә fondunun neçә faizi Lәnkәran regionunun payına düşür:

•

20%i;
14,5%i ;
13,3%i.
15,5%i;
18%i;

374 Dağlıq Şirvan İRnın tәbii su mәnbәlәrinin ekoloji vәziyyәtinә mәnfı tәsir göstәrir:

•

yüngül sәnaye
heyvandarlığın inkişafı
әkinçiliyin inkişafı
antropogen amillәr
üzümçülük

375 Dağlıq Şirvan İRda torpaqların deqredasiyası sәbәblәrindәndir

•

rekultivasiya işlәri
aqrotexniki tәdbirlәr
fıtomeliorasiya
sürüşmәlәr
vulkan fәaliyyәti

376 Naxçıvan şәhәrindә atmosferin çirklәnmә mәnbәlәri hansılardır?
yeyinti sәnayesi;
mәişәt tullantıları;

•

yüngül sәnaye;
avtomobil nәqliyyatı vә tikinti materialları istehsalı ;
yeyinti sәnayesi;

377 Naxçıvanda yaradılmış Dövlәt Tәbiәt qoruğu vә onun yaranma tarixi hansıdır?

•

Ordubad – 2008cü il.
Kәngәrli – 2005ci il;
Şәrur – 2000ci il;
Şahbuz – 2003cü il ;
Sәdәrәk  2007ci il;

378 Naxçıvanda yaradılmış Milli park vә onun yaranma tarixi hansıdır?

•

Culfa – 2005ci il.
Şәrur – 1999cu il;
Sәdәrәk 1995ci il;
Ordubad – 2003cü il ;
Şahbuz – 2000ci il ;

379 Dağlıq Şirvan İRda ekoloji sistemin dayanıqlığınm yüksәlmәsinә tәkan vermişdir:

•

yeyinti sәnayesinin inkişafı
aqromeliorasiya
antropogen fәaliyyәt
qoruqların yaranması
heyvandarlığın inkişafı

380 Dağlıq Şirvan İRda ekoloji problemlәrin yaranmasının başhca tәbii amillәridir:

•

kimya sәnayesinin inkişafı
heyvandarhğın intensiv inkişafı
antropogen fәaliyyәt növlәri
fızcoğrafı xüsusiyyәt vә geoloji quruluş
üzümçülüyün inkişafı

381 KürAraz ovalığında şoranlaşmaya qarşı әsas mübarizә tәdbirlәri?

•

torpaqların dincә qoyulması
yamaclarda terrasların düzәdilmәsi vә ağaclar әkilmәsi
rekultivasiya aparılması vә terraslaşdırma
Torpaqların yuyulması vә kollektordrenaj şәbәkәsinin çәkilmәsi
meşә zolağının salınması vә beton bәndlәr çәkilmәsi

382 Naxçıvanın ekolojicoğrafi şәraitinin gәrginlәşmәsinin başlıca sәbәbi hansıdır?

•

doğru cavab yoxdur.
әsas әrazidәn ayrı düşmәsi;
İranla hәmsәrhәd olması ;
blokada vәziyyәtindә olması;
yağıntıların artması;

383 Naxçıvanda dağmәdәn sәnayesinin inkişafının yaratdığı ekoloji problemlәrdәndir?
meşәlәrin mәhvi.
Arpaçayın çirklәnmәsi;

•

Naxçıvançayın çirklәnmәsi;
torpaqbitki örtüyünün dağılması vә çirklәnmәsi ;
Araz su anbarının çirklәnmәsi;

384 Dağlıq Şirvan İRda ekoloji duruma mәnfı tәsir göstәrәn amillәrdәndir:

•

tәbii landşaftların zәnginlәşdirilmәsi
sulardan kompleks istifadә
taxılçılığın inkişafı
turizmin inkişafı
torpaqların rekultivasiyası

385 Dağlıq Şirvan İRda ekoloji gәrginlik yaradan endogen proseslәrdir:

•

külәklәr
vulkan fәaliyyәti
insan fәaliyyәti
zәlzәlә
iqlim dәyişkәnliyi

386 Dağlıq Şirvan İRda ekoloji gәrginlik yaradan proseslәrdir:

•

vulkan fәaliyyәti
meşә meliorasiya
deflyasiya
sel vә eroziya
fıtomeliorasiya

387 Dağlıq Şirvan İRnm torpaq örtüyünün ekoloji vәziyyәtinә mәnfı tәsir edir:

•

vulkan fәaliyyәti
bostançılığın intensiv inkişafı
rütubәt miqdarı
heyvandarlıq,meşәlәrin qırılması,әkinçilikdә kimyalaşdırma
qara metallurgiya tullantıları

388 Dağlıq Şirvan İRnın atmosfer hövzәsindә rast gәlinәn tullantılardandır:

•

karbohidrogenlәr
xlor vә flor birlәşmәlәri
benzopirenlәr
toz,karbon,azot vә kükürd oksidlәri
ammonyak,toz vә ağır metallar

389 Dağlıq Şirvan İRnm ekoloji mühitinә mәnfı tәsir göstәrәn proseslәrdir: l)yüngül sәnayenin
inkişafı,2)taxılçılığın inkişafı,3)eroziya,4)sürüşmә,5)vulkan fәaliyyәti,6)sel vә daşqın

•

2,3,5
2,4,5
l,3,5
3,4,6
l,2,6

390 KürAraz ovalığında torpaqların şoranlaşmasına sәbәb olmayan amil?
suvarma kanallarında beton örtüklәrin olmaması

•

torpağın tәrkibindә asan hәll olunan duzların olması
suvarmanın düzgün aparılmaması
növbәli әkin sisteminin tәtbiq olunması
mümkün buxarlanmanın çox olması

391 Naxçıvan torpaqlarında eroziya prosesini sürәtlәndirәn amillәrdәn deyil?

•

fiziki aşınmanın intensivliyi;
dağlıq relyefi ;
yarımsәhra iqlimi;
zәngin bitki örtüyü.
heyvandarlığın inkişafı;

392 Naxçıvanın rekreasiya vә ekoturizm әhәmiyyәtli әrazilәri:

•

doğru cavab yoxdur.
meşә sahәlәri;
dağlıq sahәlәr;
milli park, Tәbiәt qoruğu vә tarixi abidәlәr ;
su anbarları әtrafı;

393 Naxçıvan torpaqlarının ekoloji vәziyyәtinә mәnfi tәsir göstәrәn amillәrdәn biridir?

•

suvarma;
fitomeliorasiya.
eroziya ;
quraqlıqlaşma;
sәhralaşma;

394 Naxçıvanda ekoloji durumu gәrginlәşdirәn tәbii amillәrdәndir?

•

kotinental iqlim ;
geoloji quruluş ;
heyvanat alәmi.
bitki örtüyü;
yarımsәhra iqlim;

395 Naxçıvan regionunda ekoloji problemlәrin sәbәblәrindәn biridir?

•

taxılçılığın inkişafı;
faydalı qazıntıların istismarı;
qrunt sularının sәviyyәsi.
yağıntıların çoxluğu;
meşәlәrin yoxluğu;

396 Gәncә Qazax İR – da ekoloji problemlәrin yaranmasına tәkan verәn tәbii amillәrdir:

•

insan amili
sәnayenin inkişafı
Kür suyundan sәmәrәli istifadә
kartofçuluğun inkişafı
relyef vә geoloji quruluş

397 Aran İR – da daşqınların yaratdığı ekoloji tәhlükәlәrdәndir 1. tәkrar şoranlaşma 2. bitki
örtüyünün zәnginlәşmәsi 3. bataqlıqlaşma 4. torpağın mәhsuldarlığının artması 5. torpağın lillә

örtülmәsi 6. tuqay meşәlәrinin bәrpası

•

2,4,6
4,5,6
1,3,5
2,3,4
1,2,6

398 Aran İR әrazisindәn axan vә әn çox çirklәnmәyә mәruz qalan çayı:

•

Tәrtәrçay
Kür çayı
Göyçay çayı
Bolqarçay
Türyançay

399 Aran İR – da pambıqçılığın intensiv inkişafının yaratdığı mәnfi ekoloji nәticәlәrdәndir:

•

torpaqlara üzvi gübrәlәrin verilmәsi
torpaqların kimyәvi çirklәnmәsi
torpaqların suvarılması
torpaqlarda meliorasiya tәdbirlәri
torpaqların yuyulması

400 Aran İR – da ekoloji problemlәrin yaranmasına tәkan verәn tәbii amillәrdir:

•

sıx meşә örtüyü
fizcoğrafi xüsusiyyәt vә ekzogen proseslәr
intensiv yağıntılar
sәpәlәnәn radiasiyanın çoxluğu
antropogen amillәr

401 Aran İR – dan axan çayların su anbarları vasitәsi ilә tәnzimlәnmәsinin mәnfi ekoloji
nәticәlәrindәn biridir:

•

balıqçılıq tәsәrrüfatının mәhvi
tuqay meşәlәrinin mәhvi
çaylarda daşqınların azalması
çaylarda daşqınların artması
idman kompleksinin lәğvi

402 Aran İR әrazisindәki göllәrin ekoloji vәziyyәtinin pislәşmәsinә tәsir göstәrir:

•

sudan suvarmada istifadә
lillәnmә vә bitki köklәrinin toplanması
göllәr әtrafında ekoturizmin zәif inkişafı
sularda balıqçılığın inkişafı
su hövzәlәrindә düşәn yağıntılar

403 Aran İR – da iri sәnaye şәhәrlәri әtrafında torpaqların ağır metallarla çirklәnmәsi sәbәb olur:

•

yaşıllıqların artmasına
meşә bәrpa işlәrinin lәngimәsinә
irriqasiyanın intensivlәşmәsinә
bitki örtüyünün kasıblaşmasına

bitkilәrin fotosintez prosesinә

404 Aran İR – da çirklәnmiş, korlanmış, dağılmış torpaqların bәrpası üçün tәlәb olunur:

•

irriqasiya
rekultivasiya
meliorasiya
aqromeliorasiya
deflyasiya

405 Aran İR – da sәhralaşma prosesinin başlıca sәbәblәridir

•

sәpәlәnәn radiasiya
zәngin meşә örtüyü
rütubәt çatışmazlığı, buxarlanmanın çoxluğu
rütubәt bolluğu
ifrat buludluluq

406 Aran İR – da gedәn tәbii – ekzogen proseslәrdәn biridir:

•

aqromeliorasiya
sәhralaşma
deflyasiya
irriqasiya
fitomeliorasiya

407 Aran İR – da әtraf mühitә әn çox tullantı atan sәnaye şәhәridir:

•

İmişli şәhәri
Mingәçevir şәhәri
Şirvan şәhәri
Yevlax şәhәri
Bәrdә şәhәri

408 Aran İR – da yerlәşәn iri sәnaye şәhәrlәrindә әtraf mühitә daha çox tullantı atan tәsәrrüfat
sahәsidir:

•

kimya sәnayesi
bağçılıq tәsәrrüfatı
nәqliyyat tәsәrrüfatı
metallurgiya sәnayesi
Üzümçülük tәsәrrüfatı

409 Aran İR – nın atmosfer havasında orta qatılıq hәddindәn yüksәkdir:

•

hidrogen – sulfidin miqdarı
hisin miqdarı
aerozolun miqdarı
tozun miqdarı
benzol miqdarı

410 Aran İR – da atmosfer havasına atılan tullantıların hәcminә vә xüsusi çәkisinә görә öndәdir:

•

Salyan şәhәri
Yevlax şәhәri
Şirvan şәhәri

•

Mingәçevir şәhәri
Bәrdә şәhәri

411 Aran İR – da әtraf mühitә әn çox zәrәr vuran tәsәrrüfat sahәlәrindәn biridir:

•

ayaqqabı istehsal müәssisәsi
yüngül sәnaye
cihazqayırma müәssisәlәri
DRES – lәr
gәmiqayırma sәnayesi

412 Aran İR – da atmosferin çirklәnmә sәbәblәridir:

•

doğru cavab yoxdur
mәnzil – kommunal tәsәrrüfatı
kәnd tәsәrrüfatı
sәnaye vә avtomobil nәqliyyatı
su nәqliyyatı

413 Aran İR – da әn mühüm ekoloji problemlәrdәn biridir:

•

aqromeliorativ tәdbirlәr
torpaq bәrpa işlәri
torpaqların meliorasiyası
torpağın şoranlaşması
torpaq irriqasiyası

414 Aran İR – nın kәnd tәsәrrüfatında suvarma әkinçiliyinin inkişafının mәnfi ekoloji nәticәlәridir:

•

fitomeliorasiya
irriqasiya
meliorasiya
irriqasiya eroziyası
meyvә bağlarının quruması

415 Aran İR – da әtraf mühiti qaz vә toz formulu tullantılarla çirklәndirәn başlıca sәnaye sahәlәri. 1.
energetika 2. әlvan metallurgiya 3. kimya 4. yüngül sәnaye 5. mebel istehsalı 6. tikinti materialları
istehsalı

•

2,4,5
2,3,4
1,4,6
1,3,6
3,4,5

416 Aran İR – da torpaqların çirklәnmә sәbәblәrindәn biridir.

•

toxuculuq sәnayesi.
energetikanın inkişafı
meyvәçiliyin inkişafı
neft hasilatı
qaz formalı tullantılar

417 Aran İR – da ekoloji problemlәrin yaranma sәbәblәrindәndir:
tikiş – trikotaj istehsalı

•

mebel istehsalı
toxuculuğun inkişafı
kәnd tәsәrrüfatının intensiv inkişafı
quru subtropik meyvәçiliyin inkişafı

418 Abşeron İRda ekoloji gәrginliyi artıran sәbәblәrdәn biridir:

•

üzümçülüyün inkişafı
elektrik dәmir yollarının inkişafı
tәrәvәzçiliyin inkişafı
avtomobil nәqliyyatının inkişafı
dәniz nәqliyyatının inkişafı

419 Atmosferә atılan tullantıların hәcminә vә xüsusi çәkisinә görә 1ci yerdә olan iqtisadi rayon:

•

Lәnkәrandır
Arandır
GәncәQazaxdır
Abşerondur
Naxçıvandır

420 Abşeron iqtisadi rayonunda (İR) ekoloji gәrginliyә sәbәb olan başlıca sәnaye sahәsi:

•

mebel istehsalı
yeyinti sәnayesi
yüngül sәnaye
neft hasilatı vә emalı
tikiş trikotaj istehsalı

421 Abşeron regiounuda bitki vә heyvanat alәminin mühafizәsi mәqsәdi ilә yaradılmış Milli parklar?

•

Dәnizkәnarı vә Şirvan;
Abşeron vә Altıağac;
Qobustan vә Dәnizkәnarı.
Abşeron vә Qobustan;
Qobustan vә Altıağac;

422 Abşeron regionunda mәhdud tәbii resurslardandır:

•

tikinti resursları.
torpaq resursları;
bitki resursları;
su resursları ;
yanacaq resursları ;

423 Abşeron İRda әtraf mühitin çirklәnmәsindә,tullantıların yayılmasında öz tәsirini göstәrәn
amillәr:

•

iqtisadi amillәr
demoqrafik amillәr
sosial amillәr
tәbii coğrafi amillәr
hüquqi amillәr

424 Abşeron İRda ekoloji gәrginliyin artması sәbәblәri:

•

meşәlәrin mәhvi
hündürmәrtәbәli binalar
әhalinin qeyri bәrabәr yerlәşmәsi
urbanizasiya vә demoqrafik gәrginlik
kәnd tәsәrrüfatının ifrat kimyalaşdırılması

425 Abşeron regionunun ekoturizm әhәmiyyәtli sahәsi:

•

doğru cavab yoxdur.
qәrb hissәsi;
cәnub hissәsi;
şimal hissәsi ;
şәrq hissәsi;

426 Abşeron regionunda sulardan sәmәrәli istifadә yoludur:

•

doğru cavab yoxdur.
sudan istifadәni mәhdudlaşdırmaq;
suvarma sularına qәnaәt etmәk;
dövriyyә su sistemi yaradıb tәtbiq etmәk ;
әhaliyә verilәn suyun miqdarını azaltmaq;

427 Abşeron regionunda atmosferә daha çox tullantı atan mәnbә:

•

dәniz nәqliyyatıdır.
qara metallurgiyadır;
kimya sәnayesidir ;
avtomobil nәqliyyatıdır ;
maşınqayırmadır ;

428 Abşeron regionunun torpaqları çirklәnmişdir:

•

doğru cavab yoxdur.
yeyinti sәnayesi tullantıları ilә;
yüngül sәnayesi tullantıları ilә;
kimya vә neft sәnayesi tullantıları ilә ;
toxuculuq sәnayesi tullantıları ilә ;

429 Abşeron regionunda ekoloji vәziyyәtin gәrginlәşmә sәbәblәrindәndir?

•

tikintinin inkişafı.
kәnd tәsәrrüfatının yüksәk inkişafı ;
iqlim şәraiti;
sәnayenin, nәqliyyatın yüksәk inkişafı ;
yeyinti vә yüngül sәnayenin yüksәk inkişafı;

430 Abşeron İRnun iri şәhәrlәrindә orta sutkalıq qatılıq hәddini keşәn maddәlәr:

•

doğru cavab yoxdur
kükürd anhidridi
karbon oksidi
azot 4 oksid vә toz
benzopiren

431 Abşeron İRda әtraf mühitә zәrәr vuran hasilat sәnaye sahәlәrindәn biridir:

•

torf hasilatı
yanar şist hasilatı
qaz hasilatı
neft hasilatı
kömür hasilatı

432 Abşeron İRda atmosfer çirklәnmәsindә 1ci olan şәhәr:

•

doğru cavab yoxdur
Xırdalandır
Sumqayıtdır
Bakıdır
Xızıdır

433 Abşeron İRda atmosferin tozla çirklәnmәsinin başlıca mәnbәlәrindәn biridir:

•

gil hasilatı
kәrpic istehsalı
azbest istehsalı
sement istehsalı
mişardaşı istehsalı

434 Abşeron iqtisadi rayonunda әtraf mühitә zәrәr vuran sәnaye sahәlәrindәn biridir:

•

meyvәtәrәvәz konservi istehsalı
saxsı qablar zavodu
mebel istehsalı
toxuculuq
kimya vә neft kimya sәnayesi

435 Naxçıvan әrazisindә bitki vә heyvanat alәminin nisbәtәn kasıb olmasının sәbәbi?

•

denudasiya proseslәri
relyefin mürәkkәbliyi
iqlimin mülayimkontinental olması
iqlimin kәskinkontinental olması
su ehtiyatlarının zәnginliyi

436 Abşeron regionunda әtraf mühitә daha çox ziyan vuran sәnaye müәssisәlәri:

•

meşә vә ağac emalı sәnayesi.
yeyinti sәnayesi;
qara metallurgiya ;
yanacaq energetika ;
yüngül sәnaye ;

437 Abşeron göllәrinin başlıca çirklәnmә mәnbәlәridir:

•

maşınqayırma sәnayesi çirkab suları.
metallugiya sәnayesi çirkab suları;
kimya sәnayesib çirkab suları ;
neft mәhsulları vә mәişәt çirkab suları ;
yeyinti sәnayesi çirkab suları;

438 Abşeron regionunu daha çox çirklәndirәn maddә:

•

maye formalı tullantılar;
bәrk tullantılar;
xlordur;
karbohidrogenlәr.
toksik tullantılar;

439 Abşeron regionunda başlıca çirklәnmә mәnbәlәri:

•

heyvandarlıq tәsәrrüfatı tullantıları.
yüngül vә yeyinti sәnayesi tullantıları ;
kәnd tәsәrrüfatı;
avtomobil nәqliyyatı vә sәnaye tullantıları ;
maşınqayırma sәnayesı tullantıları ;

440 Abşeron regionunda ekoloji problemlәrin yaranma sәbәblәrindәn biridir?

•

yüngül sәnayesi tullantıları.
qara metallurgiya sәnayesi tullantıları;
maşınqayırma sәnayesi tullantıları;
kimya sәnayesi tullantıları;
yeyinti sәnayesi tullantıları;

441 Abşeon regionunda ekoloji problemin yaranması başlanmışdır?

•

metallurgiya sәnayesinin inkişafından sonra.
neft daşınmasından sonra;
neft emalından sonra;
neft hasilatından sonra ;
yeyinti sәnayesinin inkişafından sonra;

442 Azәrbaycanda ekoloji baxımdan әn gәrgin region hansıdır?

•

Naxçıvan.
Böyük Qafqaz;
Kiçik Qafqaz;
Abşeron ;
Lәnkәran;

443 Dağmәdәn sәnayesinin Abşeronda yaratdığı ekoloji problemdir:

•

doğru cavab yoxdur .
torpaqların deqredasiyası ;
tәbii göllәrin çirklәnmәsi;
meşәlәrin mәhvi;
әkin sahәlәrinin azalması;

444 Dağmәdәn sәnayesinin inkişafının mәnfi ekoloji tәsir göstәrdiyi inzibati rayonlardandır :

•

doğru cavab yoxdur .
Gәdәbәy, Kәlbәcәr vә Laçın;
Şәki, Qәbәlә vә Qax;
Füzuli, Qubadlı vә Şuşa ;
Oğuz, Culfa vә Quba;

445 Dağmәdәn sәnayesinin tullantılarından daha çox çirklәnmiş çay:

•

Tәrtәrçaydır;
Filizçaydır;
Qoşqarçaydır;
Gәncәçaydır;
Köndәlәnçaydır.

446 Azәrbaycanda dağmәdәn sәnayesinin inkişafı ilә әlaqәdar daha çox ekoloji gәrginliyә mәruz
qalmışdır:

•

Füzuli rayonu;
Daşkәsәn rayonu.
Şahbuz rayonu;
Gәdәbәy rayonu;
İsmayıllı rayonu;

447 Dağmәdәn hasilatı rayonlarında әtraf mühitin mühafizәsi tәdbirlәrindәn deyil:

•

meşә meliorasiya;
doğru cavab yoxdur .
rekultivasiya;
fitomeliorasiya;
kompleks emal vә tәkrar istehsal;

448 Gәncә Qazax İR – da ekoloji mühitә ciddi zәrәr vuran tәbii prosesdir:

•

insan fәaliyyәti
dağәmәlәgәlmәnin sabitlәşmәi
tәbiәtdәn sәmәrәli istifadә
zәlzәlәlәr
palçıq vulkanı

449 Gәncә  Qazax İR – da rekreasiya ehtiyatlarından intensiv istifadә sәbәb olur

•

rekreasiya әrazilәrinә antropogen tәzyiq artır
әtraf mühitdәn kompleks istifadә olunur
tәbii komplekslәrdәn sәmәrәli istifadә olunur
ekoloji mühit normalaşır
әhali aclıq çәkir

450 Gәncә  Qazax İR – da әtraf mühitin vәziyyәtinin ekoloji normalara uyğunlaşdırılması mәqsәdi
ilә tәlәb olunur:

•

istehsal sahәlәrinin genişlәndirilmәsi
faydalı qazıntılardan eninә istifadә
doğru cavab yoxdur
tәbiәtdәn istifadәnin idarә olunması vә tәnzimlәnmәsi
qara vә әlvan metallurgiya müәssisәlәrinin genişlәndirilmәsi

451 Gәncә  Qazax İR – da tәbii komplekslәrin mühafizәsi üçün yaradılmış tәbiәt qoruqlarıdır:

•

doğru cavab yoxdur
Qarayazı, Göygöl, Eldar şamı
Maralgöl, Xoşbulaq, Çinarlı
Qaragöl, Hacıkәnd, Samux
Qarmaqvarı şam, Ceyrançöl, Xallı

452 Gәncә  Qazax İR әrazisindә meşәlәrin qırılmasının mәnfi ekoloji nәticәlәridir:

•

yağıntının artması
fitomeliorasiya tәdbirlәrinin aparılması
eroziya, sel, sürüşmә artır
әkin sahәlәri genişlәnir
kserofit bitkilәrin inkişafı zәiflәyir

453 Gәncә  Qazax İR – dan axan vә әn çox çirklәnmiş tranzit çaylardır:

•

Qoşqarçay, Gәncәçay
Kür, Ağstafaçay
Şәmkirçay, İncәçay
Tovuzçay,Әsrikçay
Zәyәmçay, Gәncәçay

454 Gәncә  Qazax İR – da antropogen tәzyiqә mәruz qalan göldür:

•

Şamlıgöl
Göygöl
Zәligöl
Maralgöl
Qaragöl

455 Gәncә – Qazax İR әrazisindә yaranan mәişәt çirkab suların çirklәndirdiyi әsas çaylardır:

•

İncәçay, Әsrikçay, Qaraçay
Zәyәmçay, İncәçay. Kürmükçay
Kür, Gәncәçay, Şәmkirçay
Tovuzçay, Әsrikçay
doğru cavab yoxdur

456 Gәncә  Qazax İR – da texnogen pozulmuş torpaqların yayıldığı әrazilәrdәn biridir:

•

Gәncә yeyinti sәnaye müәssisәlәrinin tullantıları alında qalan torpaqlar
Hacıkәnd әtrafı
Ceyrançöl әrazisi
Gәncә Gil Torpaq kombinatının şlamları altında qalan torpaq sahәlәri
Xoşbulaq yaylağı

457 Gәncә  Qazax İR – da ekoloji gәrginliyә mәruz qalaraq tam çirklәnmiş әrazilәrdir: 1. Daşkәsәn
filizsaflaşdırma kombinatı әtrafı 2. alunit hasilatı laylarının әrazisi 3. Gәdәbәy mis hasilatı laylarının
әrazisi 4. Şәmkir mis yatağı әtrafı 5. Ağstafa sink yatağı әtrafı

•

1.4,5
1,2,3
1,3,5
2,4,5
2,3,5

458 Gәncә  Qazax İR – da faydalı qazıntıların hasilatı hansı mәnfi ekoloji nәticәlәrә sәbәb olur? 1.
torpağın aşınması 2. torpağın strukturunun qorunması 3. eroziyaya 4. torpağın aqromerasiyasına 5.
torpaq sürüşmәsinә
1,4,5

•

3,4,5
1,3,5
1,2,4
2,3,4

459 Gәncә  Qazax İR әrazisindәn axan Qoşqarçayın suyunda qatılıq hәddini dәfәlәrlә ötüb keçәn
hansı kimyәvi elementdir?

•

sink
dәmir
mis
qurğuşun
kadimiy

460 Gәncә  Qazax İR – da yerlәşәn Daşkәsәn dağmәdәn hasilatı sahәsinin tullantı sularının daha
çox çirklәndirdiyi çaylar:

•

Zәyәmçay
Qoşqarçay
Şәmkirçay
Gәncәçay
İnçәçay

461 Gәncә  Qazax İR – da sәnaye sahәlәrinin vә nәqliyyatın әtraf mühitә vurduğu zәrәrin mәnfi
ekoloji nәticәlәri: 1. torpaq deqradasiyası 2. torpaq meliorasiyası 3. biomüxtәlifliyin pozulması 4.
әhalinin fәaliyyәt sahәsinin optimallaşmasına 5. su ehtiyatlarının çirklәnmәsi

•

3,4,5
2,4,5
1,3,5
1,2,3
2,3,4

462 Gәncә  Qazax İR – da tәbii resursların hasilatı, daşınması vә emalı prosesindә әtraf mühitә
ekoloji baxımdan vurulan ziyanlar hansı dәyişikliyә sәbәb olur:

•

daşınma xәrclәri artır
torpaq resurslarının mühafizәsi tәmin olunur
faydalı qazıntıdan kompleks istifadә edilir
tәbii mühit komponentlәri korlanır
müasir texnologiyalar tәtbiq olunur

463 Gәncә  Qazax İR – da әn çox çirklәnmәyә mәruz qalan şәhәrdir:

•

Tovuz
Şәmkir
Naftalan
Gәncә
Qazax

464 Gәncә  Qazax İR – da dağ – mәdәn sәnayesinin әtraf mühitә vurduğu zәrәrin nәticәsidir.
doğru cavab yoxdur
torpaq meliorasiya
torpaq rekultivasiyası

•

•

torpaq eroziyası
torpaq irriqasiyası

465 Gәncә  Qazax İR – da faydalı qazıntıların istismarının mәnfi ekoloji nәticәlәridir:

•

sulardan istifadәnin optimallaşdırılması
torpaqların rekultivasiyası
meşә meliorasiya
torpaqların deqradasiyası
torpaqdan sәmәrәli istifadә

466 Gәncә  Qazax İR – da atmosferә atılan tullantılar daha çox hansı mәnşәlidir?

•

toz vә his
toz
maye
qaz vә maye
aerozol

467 Gәncә  Qazax İR – da atmosferә zәrәrli tullantı atan tәsәrrüfat sahәsidir:

•

gön – dәri istehsalı
elektrotexnika sәnayesi
kәnd tәsәrrüfatı
nәqliyyat
avtomobilqayırma

468 Gәncә  Qazax İR – da atmosferi tozla daha çox çirklәndirәn sәnaye sahәsidir:

•

cihazqayırma sәnayesi
mebel istehsalı
yüngül sәnaye
tikinti materialları istehsalı
elektrotexnika sәnayesi

469 Gәncә  Qazax İR – da ekoloji mühitә ciddi zәrәr vuran sәnaye sahәlәrindәn biridir:

•

yeyinti sәnayesi
mebel istehsalı
toxuculuq sәnayesi
әlvan metallurgiya
çini qablar zavodu

470 Gәncә  Qazax İR – da әtraf mühitә zәrәr vuran sәnaye sahәsidir:

•

maşınqayırma sәnayesi
yeyinti sәnayesi
yüngül sәnaye
dağ – mәdәn sәnayesi
şәrabçılıq

471 Qeyrifiliz hasilatı rayonlarında әtraf mühitin mühafizәsinin tәmini tәdbirlәrindәndir:

•

doğru cavab yoxdur .
hasilatın genişlәndirilmәsi;
hasilatın kompleksliliyi ;

•

rekultivasiya vә fitomeliorasiya;
aqrotexniki tәdbirlәr;

472 Dağmәdәn sәnayesinin mәnfi ekoloji nәticәlәrini aradan qaldırmaq tәdbirlәri siyahısına daxildir:

•

doğru cavab yoxdur.
hasilatın artırılması;
hasilatın mәhdudlaşdırılması;
süxurların kompleks vә ya tәkrar emalı;
tәbii resurslardan intensiv istifadә;

473 Naxçıvanda dağmәdәn işlәrinin aparıldığı vә tәbii mühitә daha çox ziyan filiz mәdәnlәri
aşağıdakılardır:

•

doğru cavab yoxdur.
Şahtaxtı vә Nehrәm;
Darıdağ vә Ağdәrә;
Gümüşlü vә Parağaçay ;
Ordubad vә Ağdәrә;

474 Dağmәdәn sәnayesi rayonlarında torpaqbitki örtüyü aşağıdakı mәnfi ekoloji tәsirlәrә mәruz
qalır:

•

doğru cavab yoxdur.
torpaqlardan sәmәrәli istifadә olunur;
meşәlәr kolluqlarla әvәz olunur;
torpaqbitki örtüyü deqredasiyaya uğrayır ;
rekultivasiyaya ehtiyac qalmır ;

475 Dağmәdәn sәnayesinin daha çox mәnfi ekoloji tәsir göstәrdiyi tәbii komponentidir:

•

üzüm bağları.
hava hövzәsi;
bitki örtüyü;
torpaq örtüyü ;
әhalinin şәxsi tәsәrrüfatı;

476 Azәrbaycanda dağmәdәn sәnayesinin inkişafı ilә әlaqәdar ekoloji problemlәrin yaranması hansı
dövrdәn başlamışdır?

•

XXI әsrin әvvәllәrindәn.
XIX әsrin II yaraısından;
XIX әsrin I yarısından;
XX әsrin II yarısından;
XX әsrinn I yarısından;

477 Abşeronun Xәzәr sahillәri daha çox çirklәnmişdir?

•

kimyәvi aktiv maddәlәrlә.
turşularla;
qәlәvilәrlә ;
neft, fenol vә bakteriyalarla ;
sәthi aktiv maddәlәrlә;

478 Kәlbәcәr – Laçın İR da ekoloji vәziyyәti gәrginlәşdirәn tәbii endogen amildir:

•

sel
axar sular
günәş radiasiyası
zәlzәlә
eroziya

479 Kәlbәcәr – Laçın İR – da mәhv edilәn vә ekoloji durumu kәskinlәşdirәn amillәrdәndir:

•

meşә meliorasiya
İstisu mineral sularının qablaşdırılması
meliorasiya
çinar vә qırmızı palıd ağaclarının mәhvi
tullantıların tәkrar istifadәsi

480 Kәlbәcәr – Laçın İR – da ekoloji vәziyyәti gәrginlәşdirәn tәbii ekzogen amillәridir:

•

palçıq vulkanları
vulkan fәaliyyәti
zәlzәlә
fizcoğrafi şәrait vә geoloji quruluş
tektonik proseslәr

481 Kәlbәcәr – Laçın İR – nın müasir ekoloji durumunu kәskinlәşdirәn başlıca amildir:

•

doğru cavab yoxdur
tәbii resurslardan kompleks istifadә
tәbiәtdәn sәmәrәli istifadә
Ermәni işğalı
su resurslarının mühafizәsi

482 Yuxarı Qarabağ İR – nın tәbii resurslarından intensiv istifadәnin mәnfi ekoloji nәticәlәridir 1.
fitomeliorasiya 2. eroziya 3. rekultivasiya 4. bitki vә heyvanat alәminin mәhvi 5. irriqasiya

•

1.5
2.3
1.2
2.4
4.5

483 Yuxarı Qarabağ İR – da әtraf tәbii komplekslәrә mәnfi ekoloji tәsirlәrin nәticәsidir:

•

yeraltı sulardan kompleks istifadә
meşә meliorasiya
mineral suların istifadә
kurort – rekreasiya sәrvәtlәrinin mәhvi
torpaq meliorasiyası

484 Yuxarı Qarabağ İR – da Ermәnistanın hәyata keçirdiyi ekoloji terrorun nәticәsidir:

•

torpaq meliorasiyası
meşә bәrpa işlәri
mәdәni landşaftların yaranması
tәbii komplekslәrin mәhvi
torpaq rekultivasiyası

485 Yuxarı Qarabağ İR – da meşәlәrin mәhvinin mәnfi ekoloji nәticәlәridir:

•

zoosenozların inkişafı
kәnd tәsәrrüfatının inkişafı
әhalinin yanacaqla tәmini
heyvanat alәminin mәhvi vә eroziya
fitosenozların inkişafı

486 Yuxarı Qarabağ İR – nın ekoloji mühitinә vurulan zәrәrlәrdәn biridir:

•

rekultivasiya
baleneoloji ehtiyatlardan sәmәrәli istifadә
qiymәtli ağac növlәrinin mәhvi
irriqasiya
fitomeliorativ tәdbirlәr

487 Yuxarı Qarabağın işğal altındakı әrazilәrdә әtraf mühitin müasir vәziyyәti sәciyyәlәnir:

•

doğru cavab yoxdur
torpaq – bitki ehtiyatlarından sәmәrәli istifadә
mәdәni landşaftların bәrpası
ekosistemlәrin tәnәzzülü
fitomeliorativ tәdbirlәrin optimallaşdırılması

488 Yuxarı Qarabağ İR – nin işğalının mәnfi ekoloji nәticәlәridir:

•

meşә bәrpa işlәrinin yüksәlmәsi
mәdәni landşaftların yaranması
antropogen landşaftların azalması
tәbii landşaftların deqradasiyası
torpaqlardan sәmәrәli istifadә

489 Yuxarı Qarabağ İR – da torpaqların sıradan çıxmasının antropogen sәbәblәrindәn biridir:

•

külәklәr
yeraltı suların sәthә çıxması
güclü yağışlar
hәrbi texnika vә silahlardan intensiv istifadә
günәş radiasiyası

490 Yuxarı Qarabağ İR – da torpaq eroziyasının sәbәblәrindәn biridir

•

dolu düşmәsi
meşә meliorasiya
yeraltı sular
hәrbi texnikanın hәrәkәti
rekultivasiya

491 Yuxarı Qarabağ İR – nın tәbii su mәnbәlәrinin başlıca çirklәnmә sәbәblәridir:

•

әrinti qaz suları
rekreasiya mәqsәdilә istifadә
suvarma suları
sәnaye vә mәişәt çirkab suları
yağıntı suları

492 Hazırda Yuxarı Qarabağ İR – da yaranmış ekoloji problemlәrin başlıca sәbәbi:

•

yeraltı sulardan istifadә
bol günәş enerjisi
tәbii resursların kompleks istifadәsi
işğal vә tәbii resursların dağıdılması
yağıntılar

493 Yuxarı Qarabağ İR da ekoloji vәziyyәti gәrginlәşdirәn tәbii amillәrdir:

•

yüksәk olmayan dağlar
işğal amili
insan amili
fizcoğrafi xüsusiyyәt vә geoloji quruluş
düzәnliklәr

494 Abşeronda hansı növ elektrik stansiyası tikmәk ekoloji cәhәtdәn daha sәrfәlidir?

•

mazutla işlәyәn İES
su elektrik stansiyası
geotermal elektrik stansiyası
külәk elektrik stansiyası
qabarma elektrik stansiyası

495 Azәrbaycanda Bakı, Sumqayıt, Daşkәsәn şәhәrlәri üçün ümumi olan vә әtraf mühitә ziyan vuran
sәnaye sahәsi?

•

cihazqayırma
neftkimya
elektrotexnika
qara metallurgiya
neft maşınqayırması

496 Şirvan şәhәrindә ekoloji vәziyyәti gәrginlәşdirәn çirklәnmә mәnbәyi:

•

kәnd tәsәsrrüfatı maşınqayırma müәssisәlәri
rezin mәmulatları zavodu
elektrotexnika zavodu
energetika müәssisәsi
toxuculuq kombinantı

497 Sumqayıt şәhәrindә ekoloji problemlәrin yaranma sәbәbi:

•

doğru cavab yoxdur.
kimya sәnayesinin inkişafıdır;
maşınqayırmanın inkişafıdır ;
yüngül sәnayenin inkişafıdır;
qara metallurgiyanın inkişafıdır ;

498 Mingәçevir şәhәrindә ekoloji vәziyyәti gәrginlәşdirәn çirklәnmә mәnbәyi:

•

doğru cavab yoxdur.
energetika müәssisәsi;
toxuculuq kombinatı;
kәnd tәsәrrüfatı maşınqayırma müәssisәsi;

rezin mәmulatları zavodu;

499 Bakı şәhәrindә ekoloji problemlәri yaratmışdır:?

•

metal emalı tullantıları.
neft hasilatı, emalı vә neftkimya sәnayesi tullantıları ;
yeyinti sәnayesi tullantıları;
maşınqayırma sәnayesi tullantıları;
kәnd tәsәrrüfatında tәtbiq olunan pestisidlәr;

500 Azәrbaycanın iri sәnaye şәhәrlәrindә ekoloji problemlәrin yaranma sәbәblәri:

•

heyvandarlığın inkişafı.
sәnaye vә nәqliyyatın inkişafıdır;
tikintinin inkişafıdır;
әhalinin sәmәrәli yerlәşmәsidir;
әkinçiliyin inkişafıdır;

501 Abşeronda atmosfer havasının çirklәnmәsinin әsas mәnbәlәri? 1.Avtomobil nәqliyyatı
4.Neftayırma zavodları 2.Neftkimyamüәssisәlәri 5.Yüngül sәnaye 3.Yeyinti sәnaye 6.Dәniz yolu
nәqliyyatı

•

1,3,4
1,2,4
4,5,6
3,4,5
2,3,6

502 Abşeron reqionunda hansı növ elektrik stansiyası tikmәk ekologi baxımdan ziyanlıdır?

•

qazla işlәyәn İEM
külәk ES
külәk ES
qazla işlәyәn İES
AES

503 Abşeronda atmosfer havasının çirklәnmәsinin әsas mәnbәlәri?

•

yeyinti sәnayesi vә neft hasilatı.
dәmir yol nәqliyyatı, cihazqayırma
neftkimya vә avtomobil nәqliyyatı
yeyinti vә yüngül sәnaye
maşınqayırma vә boru kәmәr nәqliyyatı

504 Abşeron reqionunda ekoloji gәrginliyi aradan qaldırmağın әn perspektivli yolu?

•

istehsal hәcmini azaltmaq
tullantısız vә az tullantılı texnoloqiyalara keçmәk
doğru cavab yoxdur
әtraf mühitә ziyan vuran istehsal sahәlәrini bağlamaq
zәrәrli istehsal sahәlәrini Abşerondan köçürmәk

505 Azәrbaycanda neft emalı vә neftkimya sәnayesinin mәnfi ekoloji tәsirlәrinә mәruz qalan
şәhәrdir?

•

Sumqayıt

•

Bakı
Mingәçevir
Şirvan
Gәncә

506 Azәrbaycan neftinin ekoloji baxımdan dünyada mәşhurlaşdıran әsas әlamәtlәr?

•

respublikanın hәr yerindә olması
tәrkibindә qatışıqların az olması
qiymәtinin ucuz olması
tәrkibindә kükürdün konsentrasiyasının yüksәk olması
tәrkibindә parafinin çox olması

507 Azәrbaycanda elektroenerqetika sәnayesininin inkişafının mәnfi ekoloji nәticәlәrinin hiss
olunduğu şәhәrlәr ?

•

Mingәçevir, Şәki
Şirvan, Şamaxı
Şirvan, Mingәçevir
Bakı, Sumqayıt
Gәncә, Naxçıvan

508 Azәrbaycanda istifadәsi mümkün olan perspektiv ekoloji tәmiz enerji mәnbәlәri aşağıdakılardır?

•

doğru cavab yoxdur
geotermal enerji
qabarmaçәkilmә enerjisi
külәk vә günәş enerjisi
su enerjisi

509 Azәrbaycanda neft emalı sәnayesinin mәnfi ekoloji nәticәlәri?

•

doğru cavab yoxdur
bitki örtüyünün mәhvi
torpağın çirklәnmәsi
atmosferin çirklәnmәsi
heyvanat alәminin mәhvi

510 Azәrbaycanda neft vә neft mәhsulları ilә daha çox çirklәnmiş әrazi haradır?

•

SamurDәvәçi ovalığı
Lәnkәran ovalığı
CeyrançölAcınohur
Abşeron yarımadası
Qarabağ düzü

511 Azәrbaycanda neft hasilatının mәnfi tәsir göstәrdiyi әrazilәrdir?

•

GәncәQazax düzü
Arazboyu düzәnlik
Lәnkәran ovalığı
KürAraz ovalığı
QanuxӘyriçay vadisi

512 Azәrbaycanın İESi әtraf mühitә daha çox ziyan vurur?

•

torfla işlәyәndә
neftlә işlәyәndә
qazla işlәyәndә
mazutla işlәyәndә
kömürlә işlәyәndә

513 Lәnkәran – Astara İR – da әtraf tәbii mühitin ekoloji vәziyyәtinin dәyişmәsinә tәsir göstәrәn tәbii
amillәrdir:

•

rekultivasiya
fitomeliorativ tәdbirlәr
insan fәaliyyәti
fizcoğrafi xüsusiyyәt vә meteoroloji şәrait
aqrotexniki işlәr

514 Kәlbәcәr – Laçın İR әrazisinә Ermәnistan işğalçıları tәrәfindәn edilәn ekoloji tәcavüz vә ekoloji
terror sәbәbindәn baş vermişdir:

•

yay otlaqları bәrpa edilmişdir
heyvanat alәmi artmışdır
bitki örtüyü zәnginlәşmişdir
Ekoloji tarazlıq pozulmuşdur
mәdәni landşaft formalaşmışdır

515 Kәlbәcәr – Laçın İR әrazisindәn axan vә әn çox çirklәnmәyә mәruz qalan tranzit çaylardır:

•

Qaraçay, Quruçay
Tәrtәrçay, Quruçay
Hәkәri, Köndәlәnçay
Oxçuçay, Bazarçay
Xaçınçay, Qarqarçay

516 Kәlbәcәr – Laçın İR – nın işğalı sәbәb olmuşdur:

•

tәbiәtdәn sәmәrәli istifadәyә
rekultivasiyaya
meşә bәrpa işlәrinә
kurort – rekreasiya resurslarının talan edilmәsinә
istisu kurortunun bәrpasına

517 Kәlbәcәr – Laçın İR –da faydalı qazıntıların kor tәbii mәnimsәnilmәsi ekoloji mühitә ciddi zәrәr
vurmaqla hansı tәbii proseslәri intensivlәşdirmişdir. 1. deflyasiya 2. eroziya 3. abraziya 4. sürüşmә,
sel 5. ekzazasiya 6. uçqun

•

1,3,5
2,3,4
1,2,3
2,4,6
4,5,6

518 Kәlbәcәr – Laçın İR – da tәbii komplekslәrin mühafizәsi üçün yaradılmış qoruqlardır:
Qarayazı, Maralgöl
Qubadlı, Bәndovan
Göygöl, Korçay

•

•

Qaragöl, Bәsitçay
Ağgöl, Türyançay

519 Kәlbәcәr – Laçın İR – da tәbii resurslardan istifadәnin mәnfi ekoloji aspektlәridir:

•

doğru cavab yoxdur
fitomeliorasiya
torpaq rekultivasiyası
eroziya, texnogen pozulma
meşә meliorasiya

520 Azәrbaycanda enerqetikanın inkişafı üçün hansı yeni ucuz mәnbәlәrdәn istifadә etmәk olar vә bu
mәnbәlәrin üstün cәhәti?

•

günәş, dәniz cәrәyanlarıXәzәr sahilindә il boyu fәaliyyәt göstәrir
daş kömür, yanar şistuçuz enerji verirlәr
uran, torfehtiyyatları çoxdur
külәk, günәşekoloji cәhәtdәn tәmizdir
qabarmaçәkilmә, külәkXәzәrdә daha güclüdür

521 Neft emalı vә neftkimya sәnayesinin zәrәrli tullantıları aşağıdakılardır? 1.Karbon qazı 4.Ağır
metallar 2.Kükürd qazı 5.Azot vә xlor qazı 3.Mikroelementlәr 6. Karbohidrogenlәr

•

2,5,6
2,4,6
1,3,5
1,2,6
3,5,6

522 Neft emalı vә neftkimya sәnayesinin zәrәrli tullantıları vә onların tәsirinә mәruz qalan şәhәr ?

•

makroelementlәr vә Sumqayıt
ağıt metallar vә Gәncә
bәrk formalı tullantılar vә Sumqayıt
qaz formalı tullantılar vә Bakı
mikroelementlәr vә Bakı

523 Azәrbaycanda SESin yaradılmasının әtraf mühitә mәnfi ekoloji tәsiri hansılardır?

•

doğru cavab yoxdur
torpaq eroziyasıdır
iqlimә tәsiridir
şoranlaşma vә tuqay meşәlәrinin mәhvidir
sürüşmәnin intensivlәşmәsidir

524 Lәnkәran – Astara İR – da bitki vә heyvanat alәminin mühafizәsi vә turizmin inkişafı üçün
yaradılmışdır:

•

Zoopark
Şirvan yasaqlığı
Züvәnd yasaqlığı
Hirkan Milli Parkı
Lerik qoruğu

525 Lәnkәran – Astara İR – da ekoloji duruma mәnfi tәsir göstәrәn amillәrdәndir:

•

çay emalı
meşә örtüyü
meyvәçiliyin inkişafı
turizmin inkişafı
balıqçılığın inkişafı

526 Lәnkәran – Astara İR – da ekoloji vәziyyәtin gәrginlәşmә sәbәblәridir 1. sitrus meyvәçiliyinin
inkişafı 2. tәrәvәzçiliyin inkişafı 3. turizmin inkişafı 4. çayçılığın inkişafı 5. xalçaçılıq

•

1.4
3.4
1.2
2.3
4.5

527 Lәnkәran – Astara İR – nın meşә ehtiyatlarının mәhv edilmәsinin mәnfi ekoloji nәticәlәridir:

•

humus qatının zәnginlәşmәsi
sәhralaşma
yağıntıların artması
eroziya vә sürüşmә
bataqlıqlaşma

528 Lәnkәran – Astara İR – nın meşә fonduna vurulan ziyanların başlıca sәbәblәridir:

•

milli parkların tәşkili
fitomeliorasiya
meşә meliorasiya
yanacaq vә tikinti mәqsәdilә istifadә
qoruq vә yasaqlıqların tәşkili

529 Lәnkәran – Astara İR – nın sahil torpaqlarına Xәzәrin sәviyyәsinin göstәrdiyi tәsirdir:

•

torpağın mәhsuldarlığının artması
sürüşmә
sәhralaşma
şoranlaşma
deflyasiya

530 Lәnkәran – Astara İR – nın düzәnlik hissәlәrindә torpaqların çirklәnmәsinin vә strukturunun
pozulmasının sәbәblәridir 1. kimyalaşdırma 2. aqrotexniki qaydaların pozulması 3. fitomeliorasiya 4.
rekultivasiya 5. meyvәçiliyin inkişafı

•

4.5
2.4
1.5
1.2
2.3

531 Lәnkәran – Astara İR – da torpaqların zәhәrli kimyәvi maddәlәr vә ağır metallarla çirklәnmәsinin
başlıca sәbәbidir:
fitomeliorasiya
sitrus meyvәçiliyinin inkişafı
çayçılığın inkişafı

•

•

tәrәvәzçiliyin inkişafı
heyvandarlığın inkişafı

532 Lәnkәran – Astara İR – nın dağlıq hissәsindә eroziya vә sürüşmә proseslәrinin intensivlәşmәsinin
başlıca sәbәblәridir 1. heyvandarlığın intensiv inkişafı 2. meşәlәrin qırılması 3. sәth sularının
miqdarının artması 4. rekultivasiya 5. meşә meliorasiya 6. irriqasiya

•

1,4,5
2,3,5
1,2,4
1,2,3
3,4,5

533 Lәnkәran _ Astara İR – nın dağlıq hissәsindә torpaq ekosisteminә dәyәn mәnfi ekoloji
nәticәlәrdәndir:

•

rekultivasiya
şoranlaşma
sәhralaşma
su eroziyası vә sürüşmә
bataqlıqlaşma

534 Lәnkәran – Astara İR – nın sahil ekosistemindә baş verәn dәyişikliklәrin göstәrdiyi mәnfi
tәsirlәrdәndir:

•

doğru cavab yoxdur
bitki örtüyünә
balıqçılığın inkişafına
kurort – rekreasiya potensialına
çay axınına

535 Lәnkәran – Astara İR – da Xәzәrin sәviyyәsinin qalxmasının göstәrdiyi mәnfi ekoloji tәsirlәrdir:
1. hәyat sәviyyәsinin yaxşılaşması 2. yaşayış mәntәqәlәri vә tәsәrrüfat sahәlәrinә tәsirlәr 3. Sahil
zonalarında turizmin inkişafı 4. şәxsi tәsәrrüfatlara dәyәn zәrәr 5. balıqçılığın inkişafı

•

1.5
2.3
1.2
2.4
3.5

536 Lәnkәran – Astara İR – nın ekoloji vәziyyәtinә mәnfi tәsir göstәrәn amillәrdәn biridir:

•

iqlim şәraiti
yüngül sәnayenin inkişafı
çayçılığın inkişafı
Xәzәrin sәviyyәsinin qalxması
meliorativ tәdbirlәr

537 Lәnkәran – Astara İR – dan axan çayların әsas çirklәnmә mәnbәlәridir:

•

balıq emalı suları
qar әrinti suları
yağış suları
bәrk formalı tullantılar vә çirkab suları

çay emalı suları

538 Lәnkәran – Astara İR – da ekoloji gәrginlik yaradan amillәrdәn biridir:

•

zәngin meşә örtüyü
sitrus meyvәçiliyinin inkişafı
çayçılığın inkişafı
әhali sıxlığı
xalçaçılığın inkişafı

539 Lәnkәran – Astara İR da ekoloji vәziyyәtin gәrginlәşmәsinә tәsir göstәrir:

•

sitrus meyvәçiliyinin inkişafı
temperatur şәraiti
yağıntılar
sәnaye vә nәqliyyat tullantıları
bitki vә heyvanat alәmi

540 Kimya sәnayesindә ekoloji problemlәrin hәlli istiqamәtlәri? 1.Tullantların qarşısını alan texnoloji
proseslәrin yaradılması 2.Müәssәlәrin istehsal yönümünü dәyişmәk 3.Tullantıların zәhәrlәyici vә
çirklәndirici maddәlәrdәn tәmizlәnmәsi 4.Müәssisәlrin lәğv edilmәsi 5.Kimya sәnaye müәssәsәlәri
әtrafında sanitar qoruyucu meşә zonalarının salınması

•

4.5
2.3
1.4
1.3
2.3

541 Kimya sәnayәsinin zәrәrli tullantıları aşağıdakılardır? 1.Benzopiren 4.Karbon qazı 2.Ağır
metallar 5. Makroelementlәr 3.Kükürd qazı 6. Mikroelementlәr

•

2,3,5
2,3,6
1,2,5
1,3,4
3,5,6

542 Bakı, Gәncә vә Sumqayıt şәhәrlәrindә ekoloji vәziyyәtin yaxşılaşdırılması üçün görülmәsi vacib
olan tәdbirlәr? 1.Müәssәlәrdә tәmizlәyici qurğuların qoyulması 2. Tullantısız texnologiyaların tәtbiq
edilmәsi 3. Şәhәr әtrafında su anbarlarının yaradılması 4.Sәnaye tullantıların şәhәr әtrafında
basdırılması 5. Kimya sәnayesi müәssәlәrinin sayının artması

•

1.4
2.4
1.3
1.2
4.5

543 Azәrbaycanda alüminium sәnayesinin inkişafını tәmin edәn әsas amillәr vә onların mәnfi ekoloji
cәhәtlәri?
doğru cavab yoxdur
ixtisaslı kadrların çoxluğusudar çox istifadә
işçi qüvvәsi ilә yüksәk tәminatenerjiyә tәlәbat

•

•

zәngin alunit ehtiyyatının, ucuz enerjinin olmasıәtraf mühiti daha çox çirklәndirilmәsi
neftkimya sәnayesinin inkişafıtorpaqların eroziyası

544 Kimya sәnayesinin tullantılarının tәsirinә mәruz qalan әrazilәrdir?

•

doğru cavab yoxdur
Qarabağ vә Mil düzü
CeyrançolAcınohur
Abşeron vә KürAraz ovalığı
SamurDәvәçi ovalığı

545 Әtraf mühiti kimya sәnayesi tullantılarının mәnfi tәsirinә mәruz qalan reqion vә şәhәr?

•

Kiçik Qafqaz vә Gәncә şәhәri
doğru cavab yoxdur
Abşeron vә Sumqayıt şәhәri
KürAraz vә Şirvan şәhәri
Abşeron vә Bakı şәhәri

546 Azәrbaycanda kimya sәnayesinin zәrәrli tullantılarının tәsirinә daha çox mәruz qalan tәbii
komponentdir?

•

tәbii vә süni mәnbәlәr
bitki
torpaq
hava hövzәsi
heyvanat alәmi

547 Ağgöl Milli Parkında qorunan vә adları “Qırmızı kitab”a salınan quş növlәridir: 1) qızıl qaz; 2)
qırqovul; 3) qarğa; 4) turac; 5) göyәrçin

•

2.3
1.4
3.5
2.5
3.4

548 Ağgöl milli parkının yaradılmasının başlıca mәqsәdi:

•

bataqlıq bitkilәrinin artırılması vә mühafizәsi
su quşlarının kütlәvi yuvasalma vә qışlama yеrlәri olan subataqlıq еkosistеminin mühafizәsi
doğru cavab yoxdur
köçәri quşların yеm tәchizatı
еndеmik bitki vә quş növlәrinin mühafizәsi

549 Ağgöl Milli Parkında adları “Qırmızı kitab”a düşәn növlәrdәn deyil:

•

vәhşi qaz
bildirçin
sultan toyuğu
qızıl qaz
turac

550 Ağgöl Milli Parkında adları “Qırmızı kitab”a düşәn növlәrdәndir: 1) turac; 2) qarğa; 3) sultan
toyuğu; 4) bildirçin

•

1.5
2.4
4.5
2.5
1.3

551 Ağgöl Milli Parkında adları “Qırmızı kitab”a düşәn növlәrdәn deyil:

•

vәhşi qaz
turac
bildirçin
sultan toyuğu
qızıl qaz

552 Adı “Qırmızı kitab”a düşәn hansı növ Qara göl şәraitinә uyğunlaşdırılmışdır:

•

nәrә balığı
Göyçә farеli
ziyad
uzunburun balığı
Xәşәm

553 Abşеron milli parkında mühafizә olunan növlәrdәn dеyil:

•

doğru cavab yoxdur
kәklik
suiti
sayqak
subataqlıq

554 Abşеron milli parkında qorunan növlәrdәndir:

•

qaranquş
su –bataqlıq quşları
kәklik
qarğa
qağayı

555 Abşеron milli parkı yaradılmışdır:

•

2000ci ildә
2005ci ildә
2010cu ildә
2007ci ildә
2003cü ildә

556 Abgöl milli parkı yaradılmışdır:

•

2000ci ildә
2003cü ildә
2010cu ildә
2007ci ildә
2005ci ildә

557 Naxçıvan İR – da әtraf mühitin vә tәbii komponentlәrin mühafizәsi üçün lazımdır:

•

tarixi abidәlәri bәrpa etmәk
suvarmanı genişlәndirmәk
kәnd tәsәrrüfatında kimyalaşdırmanı genişlәndirmәk.
xüsusi mühafizә olunan әrazilәr yaratmaq
sәnayeni intensiv inkişaf etdirmәk

558 Naxçıvan İR – nın ekoloji mühitinә mәnfi tәsir göstәrәn amillәrdәndir:

•

zәngin mineral sular
sıx meşәlәrin olmaması
meyvәçiliyin inkişafı
zәngin bitki örtüyü
mәhsuldar torpaqlar

559 Naxçıvan İR – nın ekoloji vәziyyәtini gәrginlәşdirәn amillәrdәndir:

•

sәmәrәli iqtisadi fәaliyyәt
zәngin bitki vә heyvanat alәmi
kontinental iqlim
rütubәtli vә külәkli iqlim
coğrafi mövqe

560 Naxçıvan İR – da dağ – mәdәn, tikinti, nәqliyyat vә digәr sahәlәrin inkişafının mәnfi ekoloji
nәticәlәridir: 1. torpaq fondunun pozulması 2. hәyat sәviyyәsinin yüksәlmәsi 3. biomüxtәlifliyә dәyәn
ziyan 4. torpaqdan sәmәrәli istifadә 5. su ehtiyatlarının çirklәnmәsi 6 sudan sәmәrәli istifadә

•

2,4,6
1,3,5
1,2,3
2,3,5
2,4,5

561 Naxçıvan İR – nın filizsaflaşdırma sahәlәrinin әtraf mühitә mәnfi ekoloji tәsirinin nәticәsidir:

•

doğru cavab yoxdur
texnogen landşaftlar
mәdәni landşaftlar
tullantılardan tәkrar istifadә
tәbii mühit

562 Naxçıvan İR – da ekoloji problemlәrin yaranma sәbәblәrindәndir:

•

xalçaçılığın inkişafı
duz hasilatı
neft hasilatı
kömür hasilatı
faydalı qazıntıların hasilatı

563 Naxçıvan İR әrazisindәn axan vә әn çox çirklәnmiş tranzit çaylardır:

•

Gilançay, Naxçıvançay
Araz, Arpaçay
Әlincәçay, Araz
Әylis, Kotan
Ordubadçay, Әlincәçay

564 Naxçıvan İR – nın tәsәrrüfatına zәrәr vuran vә ekoloji durumu kәskinlәşdirәn sәbәblәrdәndir:

•

meşә meliorasiya
sellәr
torpağın eninә şumlanması
fitomeliorasiya
rütubәtli iqlim

565 Naxçıvan İR – da torpaq eroziyasının qarşısını almaq vә ekoloji duzunu yaxşılaşdırmaq
tәdbirlәridir: 1. deflyasiya 2. fitomeliorasiya 3. mühәndisi 4. heyvandarlığı inkişaf etdirmәk 5.
aqrotexniki 6. şaquli şumlama

•

3,4,6
2,4,5
1,2,4
2,3,5
2,5,6

566 Naxçıvan İR – da torpaqların ekoloji vәziyyәtinin pozulmasına tәsir göstәrir:

•

şoranlaşma
yağıntılar
meşә meliorasiya
rekultivasiya
abraziya

567 Naxçıvan İR – da torpaq örtüyünün ekoloji vәziyyәtinә mәnfi tәsir edir:

•

eroziya
biomüxtәliflik
rekultivasiya
irriqasiya
fitomeliorasiya

568 Naxçıvan İR – da heyvandarlığın intensiv inkişafının mәnfi ekoloji nәticәlәrindәndir:

•

torpaq eroziyası
intensiv sellәrin yaranması
emal müәssisәlәrinin artması
bitki örtüyünün növ zәnginliyinin artması
mәhsuldarlığın artması

569 Naxçıvan İR – da ekoloji vәziyyәtin gәrginlәşmә sәbәblәrindәndir:

•

yüngül sәnayenin inkişafı
mineral suların qablaşdırılması
xalçaçılığın inkişafı
kәnd tәsәrrüfatının inkişafı
cihazqayırma sәnayesinin inkişafı

570 Naxçıvan İR – da ekoloji problemlәrin kәskinlәşmә sәbәblәrindәndir:

•

dağ  mәdәn sәnayesi
meyvәçiliyin inkişafı
toxuculuğun inkişafı

şәkәr çuğunduru istehsalı
yeyinti sәnayesi

571 Naxçıvan İR – da әtraf mühitә antropogen tәzyiqin güclәnmәsi vә texnogen landşaftların yaranma
sәbәbidir:

•

tәbii resursların tәkrar istifadәsi
tәbii resurslarından kor tәbii istifadә
tәbiәtdәn kompleks istifadә
tәbii resursların qorunması
tәbiәtdәn sәmәrәli istifadә

572 Azәrbaycanda әtraf tәbii mühitә mәnfi tәsir göstәriәn tikinti materialları istehsalı müәssәsidir?

•

Bakı azbest sement zavodu
Gәncә tikinti materialları kombinatı
Qaradağ sement zavodu
Beylәqan kәrpiç zavodu
Bakı kәrpiç zavodu

573 Gәncә giltorpaq kombinatının bәrk formalı tullantıları vә onların göstәrdiyi mәnfi tәsirlәridir?

•

tozlar, su hövzәsinin çirklәnmәsi
şlamlar, torpaq örtüyünün deqradasiyası
tozlar, bitki örtüyünün mәhvi
doğru cavab yoxdur
şlamlar, atmosferin çirklәnmәsi

574 Әlvan metallurgiya sәnayesinin әtraf mühitә atdığı tullantılar içәrisindә üsiünlük tәşkil edәn
qazlar aşağıdakılardır? 1. kükürd 4. hidrogensulfat 2. xlor 5. azot 3. karbot 6.benzopiren

•

1,3,5
2,3,4
4,5,6
3,4,5
1,2,3

575 Daşkәsәndә dağmәdәn sәnayesi tullantılarının tәsir göstәrdiyi su hövzәsidir?

•

İncәçay
Qoşqar çay
Tovuz çay
Zәyәm çay
Şәmkir çay

576 Daşkәsәn filizsaflaşdırma kombinatı mәnfi tәsir göstәrir?

•

meşә ehtiyatlarına
hava hövzәsinә
dağ göllәrinә
doğru cavab yoxdur
torpaq ehtiyatlarına

577 Azәrbaycanda әlvan metallurqiya sәnayesinin zәrәrli tullantılarının tәsirinә daha çox mәruz qalan
komponentlәr?

•

bitki vә heyvanat alәmi
doğru cavab yoxdur
atmosfer vә heyvanat alәmi
göllәr vә digәr sututurlar
torpaq vә hava

578 Azәrbaycanda sement istehsalı hansı iqtisadi rayonun әtraf mühitinә mәnfi tәsir edir?

•

Naxçıvan
KürAraz
Abşeron
Dağlıq Şirvan
ŞәkiZaqatala

579 Azәrbaycanda әn iri qara metallurgiya müәsssәlәri vә onların tullarntıların mәnfi tәsirinә mәruz
qalan tәbii komponent?

•

doğru cavab yoxdur
Sumqayıt boru yayma zavodu, hava vә su hövzәsi
Daşkәsәn saflaşdırma kombinatı, hava hövzәsi
Bakı tәkrar qarametal zavodu, su hövzәlәri
Sumqayıt boru yayma zavodu. Bitki örtüyü

580 Azәrbaycanın әlvan metallurqiya xammalı vә onun hasilatının әtraf mühit komponentlәrinә tәsiri
aşağıdakılardır?

•

boksit, hava hövzәsinin çirklәnmәsi
alunit, torpaq ehtiyatlarının deqradasiyası
doğru cavab yoxdur
boksit, torpaqlarının çirklәnmәsi
nefelin, suların çirklәnmәsi

581 Әlvan metallurgiya müәssisәlәri içәrisindә әtraf mühitә daha çox tullantı atır?

•

Doğru cavab yoxdur
Gәncә giltorpaq kombinatı
Bakı әlvan metalların emalı vә tәkrar emalı zavodu
Sumqayıt alüminium zavodu
Gәncә әlvan metalların emalı zavodu

582 Әlvan metallurgiya sәnayesinin zәrәrli tullantılarının tәsirinә mәruz qalan mәntәqәlәr?

•

Naxçıvan vә Şәki şәhәri
Gәncә vә Daşkәsәn rayonu
Bakı vә Şirvan şәhәrlәri
Sumqayıt vә Mingәçevir şәhәrlәri
doğru cavab yoxdur

583 Еlm, mәdәniyyәt vә tәsәrrüfat üçün müstәsna әhәmiyyәti olan dövlәt tәrәfindәn mühafizә еdilәn
әrazilәr vә ya akvatoriyalar adlanır

•

qoruq
hеç biri
ovçuluq tәsәrrüfatı
milli park

yasaqlıqlar

584 Еldar şamı tәbiәt qoruğunda mühafizә olunan әsas ağac növüdür:

•

qaraçöhrә
ardıc
qarmaqvari şam
Еldar şamı
küknar

585 Еldar şamı Dövlәt Tәbiәt qoruğu yaradılmışdır:

•

2006ci ildә
2002ci ildә
2000ci ildә
1998ci ildә
2004cü ildә

586 Tuqay meşәlәri harada yerlәşir ?

•

Kürçayı mәnsәbindә
Araz çayı vadisindә
Kürçayı sahilindә
Turyançay sahilindә
Qabırrı çayı sahilindә

587 Landşaft abidәlәrinә nәlәr aid edilir ?

•

dağdüzәn landşaftları
әrazilәrin landşaft komplekslәri
landşaft formaları
abidәlәrә aid edilmir
әrazilәrin landşaft formaları

588 Kür çayının sol sahilindә yerlәşәn qoruq hansıdır ?

•

Soltanbud qoruğu
Sol sahildә qoruq yoxdur
Ağgöl qoruğu
Türyançay qoruğu
Qızılağac qoruğu

589 Endemik ağac növü hansı qoruqda mühafizә olunur ?

•

Abşeron qoruğunda
Bәsitçay qoruğunda
Eldar şamı qoruğunda
Hirkan qoruğunda
Qobustan qoruğunda

590 Dәnizkәnarı Milli Park neçәnci ildә yaradılmışdır ?

•

29 dekabr 1998ci ildә
5 fevral 2004cü ildә
15 iyun 2003cü ildә
20 dekabr 1999cu ildә

1 yanvar 2000ci ildә

591 Azәrbaycan Konstitusiyasının ekologiya üzrә qәbul olunmuş maddәlәri aşağıdakılardır?

•

maddә 25, 38, 110
maddә 14,39.78
maddә 12, 20, 80
maddә 21,35,102
maddә 17,35, 90

592 Azәrbaycanda radiasiya fonu yüksәk olan әrazilәrdәndir ?

•

Naxçıvan
Abşeron yarımadası
Arazboyu düzәnliklәr
Acınohur
Lәnkәran regionu

593 Azәrbaycan Respublikasının Cinayәt mәcәllәsinin hansı maddәlәri ekoloji cinayәtlәrә hәsr
olunmuşdur?

•

130170ci maddәlәri
247261ci maddәlәri
112135ci maddәlәri
105156ci maddәlәri
101205ci maddәlәri

594 “İstehsalat vә mәişәt tullantıları haqqında” Azәrbaycan Respublikasının qanunu qәbul edilmişdir?

•

1995ci ildә
1998ci ildә
2005ci ildә
1997ci ildә
1996cı ildә

595 Azәrbaycanda “Su tәchizatı vә tullatı sular haqqında” qanun qәbul edilmişdir?

•

1995ci ildә
1999cı ildә
1998ci ildә
1997ci ildә
1966ci ildә

596 Azәrbaycanda “Әhalinin radiasiya tәhlukәsizliyi haqqında” qanun qәbul edilmişdir?

•

1997ci ildә
1995ci ildә
1996ci ildә
1998ci ildә
1999cu ildә

597 Azәrbaycanda “Atmosfer havasının mühafizәsi” haqqında qanun qәbul edilmişdir?

•

1998ci ildә
2001ci ildә
2000ci ildә

1999cu ildә
1997ci ildә

598 Azәrbaycanda “Әtraf mühitin mühafizәsi” haqqında qanun qәbul edilmişdir?

•

1998ci ildә
1996ci ildә
1999cu ildә
1997ci ildә
2000ci ildә

599 Azәrbaycanda “Ekoloji tәhlükәsizlik haqqında” qanun qәbul olunmuşdur?

•

1996ci ildә
1997ci ildә
2000ci ildә
1998ci ildә
1999ci ildә

