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در پنجاه سال اخیر کشاورزي و دامداري و تجارت الوار و استخراج معادن طال و بوکسیت (آلومینیوم) موجب تخریب یا گزینه 2 - 31
جنگل زدایی در این منطقه شده است.

عصارة گیاهان زمستان در ترکیب بسیاري از داروهاي شیمیایی به کار می رود. اغلب داروهایی که امروزه از آن ها براي معالجۀ گزینه 1 - 32
سرطان استفاده می شود.

بائوباب از درختان و گونه هاي گیاهی ساوان و بامبو از گونه هاي گیاهی جنگل هاي بارانی استوایی و سرو از درختان زیست بوم گزینه 2 - 33
تایگا می باشد که همیشه سبز و برگ ریزان ندارند.

جنگل هاي استوایی را ریه هاي زمین نامیده اند. برخی دانشمندان معتقدند این جنگل ها حدود 50 درصد اکسیژن و 50 درصد گزینه 1 - 34
رطوبت جوي را تولید می کنند.

گزینه 4 - 35

عربستان گزینه 1 - 36

اقیانوسیه از بین قاره هاي جهان داراي کمترین تراکم جمعیت است. گزینه 3 - 37

وضعیت سالمت و برخورداري از محیط پاك و غذاي کافی از عوامل میزان امید به زندگی است. گزینه 4 - 38

درآمد سرانۀ کشورها استرالیا از برزیل و چین و ایران بیشتر است. گزینه 4 - 39

چین بین گزینه هاي مورد نظر داراي توسعۀ انسانی خیلی باال نیست. گزینه 4 - 40
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