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 را تعریف کنید ؟ طبیعی مخاطرات 1

 گویند. می طبیعی دهد، مخاطرات می رخ زمین درکره   طبیعی براثرفرایندهای که حوادثی به
 

 را نام ببرید ؟ طبیعی انواع مخاطرات 2

 ،ترنادو،خشکسالی،) سونامی( دریایی های لرزه اززمین ناشی امواج بهمن، سیل، آتشفشان، لرزه، زمین 

 درجنگل سوزی وآتش صاعقه بهمن،سقوط  تگرگ،

 
 مخاطرات طبیعی چه صدماتی برروی محیط وارد می کند؟ 3

 فراوانی واقتصادی اجتماعی وخسارتهای شوند زنده می موجودات رفتن ازبین یا دیدن صدمه موجب حوادث این

 .کنند می وارد انسانی جوامع به

 
 کرد؟ تقسیمها  دسته کدام به گیری ازنظرمنشأشکل رامیتوان طبیعی مخاطرات 4

 زمینی برون بامنشأ – زمینی درون بامنشأ

 با ذکر مثالناشی از چه فرایندی می باشد؟ زمینی منشأدرون با طبیعی مخاطرات 5
 .وآتشفشان لرزه زمین مانند)درونی دینامیک(زمین  درونی ازفرآیندهای ناشی

 

 با ذکر مثالفرایندی می باشد؟ناشی از چه  زمینی برون بامنشأ طبیعی مخاطرات 6
 .وطوفان صاعقه ؛مانندسیل، )بیرونی دینامیک( هستند اقلیمی فرآیندهای اززمین مانند بیرون ازفرایندهای ناشی

 نقش انسان ها درمخاطرات طبیعی چیست ؟ 7
 درافزایش خود های با فعالیت توانند می ها انسان اما دهند می رخ طبیعی براثرفرآیندهای طبیعی مخاطرات

 .کنند ایفا نقش آنها های خسارت یاکاهش
 وخشکسالی لغزش،سیل زمینلرزه، مانند زمین طبیعی ازمخاطرات برخیچرا  8

 دهند؟ می رخ ازدیگرحوادث درکشورمابیش

 ناهمواریها نوع و جغرافیایی موقعیت به توجه با
 کدام مخاطرات طبیعی در ایران بیشتر اتفاق می افتد؟ 9

 وخشکسالی لغزش،سیل لرزه،زمین زمین
 چیست ؟ لرزه زمین 10

 می رویها گسل درمحل انرژی آزادشدن علت به که است زمین پوسته   مدت وکوتاه ناگهانی وجنبش لرزش

 .دهد
 وهسته پوسته،گوشته کدام بخش ها تشکیل شده است ؟از زمین 11

 

 زمین چه ویژگی هایی دارد؟ پوسته12

 .دارد نام  )لیتوسفر ( کره وسنگ وسنگی است گوشته،سخت باالیی بخش

 چیست ؟)پلیت( صفحه 13
 دهدکه رامی وتشکیل واحدهایی دارد گسستگی معین های درمحل فوتبال توپ ومانند نیست یکپارچه زمینپوسته 

 .شود می گفته )پلیت (  هریک،صفحه به
 

 چه حالتی دارد ؟ زمین گوشته   دهنده   تشکیل ،ماده  سازنده پوسته زمین  درزیرصفحات14

  .است خمیرمانند ای اندازه وتا جامد نیمه حالت به

 حرکت می کنند؟ هم به نسبت فوقانی،صفحات چرا درگوشته   15

 صفحات حرکت موجب مواد همرفتی   یابد، حرکت می افزایش آن عمق سمت زمین به ازسطح دما که ازآنجا

 .شود می هم به نسبت

 زمین چند نوع حرکت نسبت به یکدیگر دارند؟صفحات سازنده پوسته 16
    لغزندمی  درکنارهم ویا  )همگرا( شوند می نزدیک هم ،یابه)واگرا( شوند دورمی ازهم یا صفحات این

 .)برشی یا امتدادلغز)
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 د ؟نچه تاثیری بر روی پوسته زمین دار حرکات صفحات سازنده پوسته زمین 17

گسل  نام به هایی یابند،شکستگی واگرادامه شوند می زمین پوسته   وفشردگی کشیدگی موجب درابتدا حرکات این

 .کنند می ایجاد

 گسل چیست ؟ به محل شکستگی ها بر روی پوسته زمین گسل می گویند . 18

 

 .شود می لرزه زمین گسلهاموجب حرکت حرکت گسل ها چه اثری بر روی پوسته زمین دارد ؟ 19

 

 ؟یکدیگردارند با تنگاتنگی ارتباطگسل ( ( هاومرزصفحات لرزه زمین چرا محل20

 .شود می لرزه زمین موجب ها گسل حرکتزیرا

 ؟افتد می اتفاق لرزه چه زمانی زمین منطقه، دریک 21

 .بدهند از دست برشیو واگرا،همگرا نیروهای دربرابر را خود مقاومت زمین پوسته   سنگهای زمانیکه

 لرزه زمین صورت به زیادی گسل،انرژی جایی وباجابه شکنند می درامتدادگسل طورناگهانی به درنتیجه،سنگها

 .شود می آزاد
 

 دارد؟ زیادی اهمیت لرزه زمین عمل دردرک ها گسل موقعیت چرا شناخت22

 ثابت زمین پوسته   صفحات لرزه،ازآنجاکه زمین صورت به آن انرژی شدن وآزاد گسل جایی ازجابه پس زیرا

 یا جدید گسل تشکیل باعث شده انباشته انرژی .شود می انرژی دوباره   موجب تجمع حرکت تداوم نیستند،

 .شود می لرزه وتکرار زمین قدیمی های گسل درمحل انرژی آزادشدن

 به چه منطقه ای گفته می شود ؟ لرزه زمین کانون 23
 به شودوگسل شروع می بارآزاد نخستین برای درسنگ شده انرژی انباشته درآن که است زمین درعمق ای نقطه

 .کند می گسیختن ازهم

 
 شود؟ می گفته به چه منطقه ای لرزه زمین مرکز سطحی 24

 .دارد قرار زلزله کانون روی که زمین ازسطح ای ناحیه به

 
 فعال های گسل در امتداددهد؟  می درکجاروی زمین جایی جابه 25

 
 ساخت چگونه آزاد می شود ؟ نیروهای زمین 26

 وسپس،به گردد می ذخیره تدریج به ها گسل قطعات دراطراف )تکتونیک(  ساخت نیروهای زمین فشارمداوم

 .شود آزاد می گسل دوقطعه   جایی جابه با طورناگهانی
 

 .دهد می روی آن کانونی درنقطه   در کجا روی می دهد؟ لرزه زمین تنش شدیدترین 27
 

 چیست ؟ ارتباط بین کانون زلزله و شدت زلزله28

 .شود می کاسته لرزه از زمین ناشی های تکان بگیریم،ازشدت فاصله کانون زلزله از نقطه هرچه
 

 های ازگسل مراکزسکونتگاهی، فاصله ویژه به وسازها، ساخت یابی درمکان شود که می توصیه چرا همواره 29

 شود؟ رعایت تاحدامکان فعال

 .شود می کاسته لرزه از زمین ناشی تکانهای ازشدت بگیریم، فاصله کانون زلزله از نقطه زیرا هرچه
 همگرا های گسل؟رنزدیک شدن کدام نوع از گسل ها بیشتراستها دوخسارت تخریب30

 
 بزرگیو شدتشود؟ می گیری برچه اساسی اندازه زمین جایی به هاجا لرزه درزمین 31

 

 از چه مقیاسی استفاده می شود ؟)لرزه)شدت زمین ازیک ناشی تخریب میزان گیری ندازه برایا 32

 مرکالی مقیاس

 از چه مقیاسی استفاده می شود ؟)بزرگی( کند می لرزهآزاد زمین ایکه مقدارانرژی گیری اندازه برای 33

 ریشتر مقیاس
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 کنند؟ می گیری اندازه چگونهرا لرزه زمین شدت کارشناسان 34

 لرزه ازمحل زمین میدانی بازدیدهای با

 نگار کنند؟ لرزه می گیری اندازه دستگاهی چه رابا کارشناسان بزرگی زلزله 35

 
        اصالًاحساس ازآنها وبعضی نیستند خطرناک ها لرزه زمین همه   هستند؟ خطرناک ها لرزه زمین همه  آیا 36

 .کنند می راثبت آنها حساس های دستگاه فقط بلکه شوند نمی

 

 های زلزله چیست ؟ وخسارت تخریبرابطه عمق کانونی زلزله با  37
 سطح به رسیدن برای تری مسیرطوالنی پیمودن مجبوربه امواج بیشترباشد،یعنی لرزه زمین کانونی هرچه عمق

 .یابد می کاهشهای زلزله  وخسارت باشند، تخریب

 
 لرزه مثال،زمین برای .شود می قبلی بیشترازرتبه   بار 31 شدتزلزله هرعدد، افزایش ازای به ریشتر درمقیاس 38

 .ریشتراست 1 بزرگی با ای شدیدتراززلزله بار31×31ریشتر3بزرگی به ای
 

 مشخص کنید ؟را نام ببرید ومحل آنهارا خیزجهان زلزله مناطق مهمترین 39

 اطلس اقیانوس میانی کمربندو     آرام  اقیانوس اطراف کمربند ،هیمالیا -آلپ کوهستانی کمربند
 

 .لرزهاست از زمین مصون درکشورما ای منطقهکمتر دهد که می نشان خیرایران لرزه نواحی نقشه  40
 

 در محل تماس کدام صفحه ها قرار دارد ؟  ،هیمالیا-آلپ کوهستانی کمربند 41

 .کند برخوردمی هندو آفریقا قاره   دهنده   تشکیل پوسته بهاروپا-آسیا قاره   دهنده   تشکیل پوسته   جاییکه

 
 در محل تماس کدام صفحه ها قرار دارد ؟ ، آرام اقیانوس اطراف کمربند 42

 برخورد شمالی و آمریکای جنوبی،استرالیا آمریکای اروپا،-آسیا قاره   پوسته   به آرام اقیانوس کف پوسته   محلیکه

 .کند می

 
 در کجا واقع شده است ؟ اطلس اقیانوس کمربندمیانی 43

 .است وگسترش بازشدن درحال اطلس بستراقیانوس پوسته   جاییکه

 
 .قراردارد هیمالیا-آلپ لرزه   مرکزکمربندزمیندر کدام کمربند زلزله خیز جهان قرار دارد؟در ایران 44

 
 ایران چیست ؟ خیزی لرزه اصلی علت 45

شده  ایران سرزمین باالی وشکستگی خوردگی موجب چین اوراسیا-هند واقیانوس عربستان صفحات همگرایی

 است .

 
 ایران چیست ؟ سرزمین باالی وشکستگی خوردگی علت چین 46

 اوراسیا – هند واقیانوس عربستان صفحات همگرایی

 
 است؟ هر ده سال یکبار رخداده ریشتردر ایران 6 باالی لرزه   یکبارزمین سالچند تقریباًهر 47

 

 ریشتر6باالی لرزه هایی با بزرگی چند ریشتر هستیم ؟هر ده سال یکبار در ایران شاهد زمین 48
 

 اخیررا نام ببرید ؟ دهه   در چند بارایران وخسارت وپرتلفات مهم های زلزله 49

 وبم بیاض،طبس، رودبار زهرا،دشت بویین های زلزله
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 فعالیت : 50

 ازکمربندهای یک زیردرکدام ازکشورهای وآتشفشان،بگوییدهرگروه لرزه زمین کمربندهای نقشۀ به باتوجه-1

 .قراردارند زلزله

 هیمالیا -یآلپ کمربندکوهستان:ایران،ایتالیا،افغانستان  )الف

 آرام اقیانوس کمربنداطراف شیلی،پرو،آمریکا: ) ب

 آرام اقیانوس کمربنداطراف: ژاپن،اندونزی،فلیپین (ج

 :اطلس  اقیانوس میانی کمربند :ایسلند (د

 درمعرض زلزله ازنظروقوع ببریدکه رانام ناحیه 4 خیزجهان،حداقل یلرزه نقشۀنواح به باتوجه )الف-2

 .قراردارند خطرکمتری
 آفریقا،استرالیا،انگلستان،کانادا غرب

 

 .ببرید رانام خطرزیاد درمعرض ایران،چندناحیۀ خیزی لرزه نقشۀ به باتوجه )ب

 اصفهان ، اراک ، یزد و همدان

 .چیست؟توضیحدهید ریشترومرکالی بامقیاس لرزه زمین گیری اندازه تفاوت )الف-3

 کند. می گیری را اندازه)بزرگی ( شده آزاد انرژی میزان:ریشتر مقیاس -الف

 .می کند گیری اندازه را ) شدت(واردشده خسارتهای میزان:مقیاس مرکالی
 

 .کنید راتعریف زلزله وسطحی عمقی کانون )ب
 نخستین برای درسنگ شده انباشته انرژی درآن که است زمین درعمق ای لرزه :نقطه زمین کانون عمقی

 .کند می گسیختن ازهم به شروع شود وگسل بارآزادمی

 .شود می گفته زلزله قراردارد،مرکزسطحی زلزله کانون روی که زمین ازسطح ای ناحیه کانون سطحی : به

 سیل چست ؟ 50

 خشکیهای به آن وسرازیرشدن دریاچه یا رود ازبستریک آب بارجریان وخسارت ناگهانی سرریزشدن به

 .شود می گفته پیرامون رودخانه،سیل
 پی آمدهای وقوع سیل چیست ؟ 51

 وآنهاراتخریب رساند می آسیب رودخانه اطراف کشاورزی های وزمین ها سکونتگاه به شده جاری سیل

 .سازد می مدفون درزیرگلوالی یا میکند

 را تعریف کنید ؟ رود آبدهی 52

 گویندکه می )دبی( رود کند،آبدهی رودعبورمی معین مقطع ازیک مشخص درزمانی که آبی حجم به طورکلی به

 .است برثانیه مترمکعب واحد آن
 .تغییرمیکند سال طول در معموالً  رودها آبدهی 53

 ؟کند پیدامی افزایش درچه زمانی رودها درکشورما آبدهی 54

 .کند پیدامی افزایش رودها بیشتر، آبدهی های وبارش رفب ذوب با بهار واوایل درزمستان

 

 .یابد می کاهش خشک درفصل ؟کند پیدامی کاهش درچه زمانی رودها درکشورما آبدهی55
 

 آبدهی رود چگونه در وقوع سیل موثر است ؟ 56

 دهد می رخ بیشترشود،سیل آن آبدهی سالیانه   ازمیانگین رودخانه آب حجم چنانچه
 

در چه صورت بارندگی در حوضه این رود باشد، درثانیه مترمکعب1000طورمیانگین رودبه اگرآبدهی یک57

 منجر به وقوع سیل می شود ؟

 درثانیه مترمکعب1000آبراهه از در آب جریان که باشد شدید قدری به آن درحوضه   بارندگی چنانچه

 میشوند. باردچارسیل یاچند یک سال طی بیشتررودها.است شده دچارسیل رودخانه بیشترشود،این
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 وقوع سیل در چه زمانی خسارت بار می شود ؟ 58

 وسرریزشود،سیل رودفراتربرود ازظرفیت یابدکه رودآنقدرافزایش اگرآبدهی .بارنیستند هاخسارت سیل همه  

 بارمی شود. خسارت
 چیست ؟ یابسترسیالبی سیالبی دشت 59

 .شود می پوشیده رودازآب طغیان درزمان که وهموارمجاورروداست پست های زمین درواقع
 

 شده است ؟ پوشیده ) سنگ وقلوه رس،شن( آبرفتی ازرسوبات سیالبی چرا دشت 60

 .گیرد آنرافرامی آب فصلی،جریان سیالبهای وقوع درزمان ولی است خشک سال ایام دراغلب رود دشت سیالبی

 شده است. پوشیده  )سنگ وقلوه رس،شن ( آبرفتی رسوبات سبب، سطح آن از همین به
 

 میکنند؟ کشاورزی محصوالت کشت به اقدام بسترسیالبی درسطح ایرانچه زمان هایی دردر61

 سال بارش وبدون خشک دوره

 را نام ببرید ؟ سیل مؤثردروقوع عوامل 62

 ناهمواریهای نوع ، انسانی دخالتهای ،رود حوضۀ طبیعی ویژگیهای ،سدها شدن شکسته ،بارش ومدت شدت

 پذیری خاک ونفوذ وجنس رود حوضه  
 کدام ویژگی های بارش در وقوع سیل موثر است ؟ 63

 .دارد سیل دروقوع مهمی نقش آن زمان ومدت بارش حجم
 

 چگونه در وقوع سیل اثر می گذارند ؟ زمان ومدت بارش حجم 64

 .شوند می جاری وسریع شدید بارش ازیک پس ها بیشترسیل
 

 24اگردرمدت مقداربارش کنداماهمین ایجاد سیل است دوساعت،ممکن میلیمترطی20میزان به بارشی چرا65

 یشود؟ نم سیل منجربه ببارد، ساعت

 .کند می تخلیه تدریج رابه ازبارش آب حاصل جریان رودخانه زیرا

 
 دراثرچه عواملی اتفاق می افتد؟ سدها ناگهانی شدن شکسته 66

 سد سازۀ نبودن مقاوم مخزن سد، ازگنجایش بیش بارش زلزله،

 
 وقوع سیل می شود؟ موجب سدها ناگهانی شدن چرا شکسته 67

 درپایین سیل امر،باعث است همین شده ذخیره سد درپشت که شود می ازآب زیادی حجم زیرا باعث سرریزشدن

 .شود می دست
 چیست ؟زهکشی شبکه   68

 .گویند میزهکشی  شبکه   آنها مجموعه   به که دارد انشعاباتی درخت های شاخه مانند هررود

 
 ؟ چیستزهکشی کار شبکه   69

 .است زمین درسطح ازبارش حاصل آب وتخلیه   آوری جمع شبکه کاراین
 

 چیست ؟آبخیز حوضه   70

 .شود می آبخیزگفته آن حوضه   به که داردقرار وسیع ای درمنطقه زهکشی شبکه   

 
 و آبدهی آن وجود دارد ؟ خیزبین وسعت حوضه آبچه رابطه ای  71

 .نیزبیشتراست آن آبدهی ترباشد رود،وسیع یک آبخیز هرقدرحوضه  

 
 با چه عواملی ارتباط مستقیم دارد؟ رود خیزی سیل 72

 انشعابات حوضه حوضه،شیب وتعداد وسعت ،شکل

 
 به کدام گروه ها تقسیم می شود ؟ آبخیزازنظرشکل های حوضه 73
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 وپهن دراز گرد، : گروه سه

 

 
 چه تاثیری در وقوع سیل دارد؟ در حوضه آبخیزمشخص کنید هر یک از عوامل زیر 74

 آن خیزی تر باشد،سیل وکشیده درازتر حوضه هرچه .خیزتراست گردتر سیل آبخیز هرچه حوضه   شکل :شکل

 .کمتراست

 .خیزتراست بیشترباشد سیل هرچهآبخیز حوضه شیب :شیب

 حوضه های آبخیز گرد سیل پذیرتر هستند؟چرا  75
 .شوند هاخارج آبراهه آب تا شود می صرف بیشتری زمان گرد،مدت های درحوضه
ً  آنها طول که ها پراکنده سرشاخه انشعابات علت به گرد های درحوضه  ها جریان است،همه اندازه یک به تقریبا

 .شوند می سیل سریزووقوع وموجب رسند می خروجی به همزمان

 

 
 ؟شوند هاخارج آبراهه تاآب شود می صرف بیشتری زمان مدت گرد، های درحوضهچرا  76

 جریان است،همه اندازه یک تقریباًبه آنها طول که ها پراکنده سرشاخه انشعابات علت به گرد های زیرادرحوضه

 .شوند می سیل وقوع و سریز وموجب رسند می خروجی به همزمان ها
 
 

 احتمال وقوع سیل کمتر است ؟آبخیزکشیده، های چرا در حوضه77

 طی را خروجی تا سرچشمه مسافت جاری آب تا شود می سپری تری طوالنی زمان کشیده،مدت های درحوضه 

 .شوند می تخلیه ازحوضه طورمتوالی وبه تدریج به ها سرشاخه کندودرنتیجه آب
 

 وروستایی را درمعرض شهری های سكونتگاهكنند،  عبورمیوهموار ازدشتهای وسیع ییكه چرا رودها 78

 دهند؟ قرارمی خطرآبگرفتگی

 شوند. سرریزمی سرعت به سیل زیرا براثروقوع
 کدام دخالت های انسان در وقوع سیل موثر است ؟79

 زیاد های وپایه تنگ های دهانه با هایی پل ساختن مانند درمسیررودها، نامناسب های سازه احداث -1
 کندودر رمی راتنگت رود نیزمجرای ها کناره کردن چین وسنگ سیمانی های دیواره ساختن -2

 .شود می سرریزآن باعث سیل وقوع زمان

 دنبال رابه سیل شودووقوع می آبراهه ترشدن تنگ موجب ساختمانی های نخاله یا شهری های زباله ریختن -3

 .دارد
 .شود می سیل تشدید موجب آبخیز درحوضه   دامها بیرویه   یاچرای کنی گیاهی،بوته پوشش بردن ازبین-4

 
 شوند؟ می سیل موجب زیاد های وپایه تنگ های بادهانه هایی پل چراساختن 80

 هاعبورکنند پل این های ازدهانه توانند نمی شده کنده درختان های وشاخه ها سیل،تنه وقوع زیرا دراثنای

 .شوند می ها پل تخریب وحتی سرریزشدن آب باعث وسرانجام

 
 ؟شود می سیل تشدید آبخیزموجب درحوضه دامها بیرویه   چرای یا کنی بوته گیاهی، پوشش بردن بیناز چرا81

 ازبارش حاصل رواناب ودرنتیجه،سرعت یابد می کاهش خاک نفوذپذیری گیاهی، رفتن پوشش ازبین با زیرا

 .شود بیشترمی
 فعالیت : 82

 پیوندد؟ می وقوع به موقع چه سیل -1

 خشکی های به آن وسرازیرشدن دریاچه یا رود ازبستریک آب بارجریان وخسارت ناگهانی سرریزشدن به

 .شود می گفته رودخانه،سیل پیرامون
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 مستقیم ازخسارتهای اند؟فهرستی کدام آن وبعدازوقوع سیل وقوع هنگام به مربوط نظرشماخسارتهای به -2

 .بنویسید درهرمرحله وغیرمستقیم سیل

 هنگام وقوع سیل :
 ومزارع ها سکونتگاه تخریب

 ها      پل وتخریب ها جاده رفتن ازبین

 منابع آب آشامیدنی شدن وآلوده تخریب

 آب،برق،گازوتلفن      مانند،خطوط انتقال ارتباطی خطوط قطع

 والی  درزیرگل ها وجاده مزارع شدن مدفون

 زده سیل درمنطقه سرما وحکمفرماشدن جوی شدید تغییرات
 بعد از وقوع سیل :

 آشامیدنی آب منابع شدن آلوده دلیل رواج بیماری های واگیرداربه

 عفونی بیماریهای شیوع

 وروانی روحی صدمات

 ...و ارتباطی های راه رفتن ازبین دلیل وامدادرسانی به پزشکی های کمک ویاقطع کمبود

 

 وبا ترتیب بیشتراست؟آنهارابه یک کدام خیزی سیل باشد،استعداد حوضۀآبخیززیریکسان سه اگرمساحت -4

 .کنید معین شماره

 
 آن هیدروگراف .است آمده چندساعته بارش یک درمدت رودخانه یک بعد،آمارآبدهی صفحۀ درجدول -5

 مترمکعب 2 را رودخانه آبدهی میانگین ابتداخط .نمایید نمودارتعیین راروی سیالب اوج کنیدونقطۀ راترسیم

 چندساعت سیل وقوع زمان است؟مدت یافته خاتمه زمانی ودرچه شده شروع زمانی ازچه سیل .کنید رسم درثانیه

 نمودارمعین کنید. است؟روی بوده

 
 ساعت7تقریبا مدت به 9تاساعت شود می شروع2 ازساعت تقریبا سیل

چیست ؟ ای دامنه حرکات 83

 به زمین تأثیرنیروی جاذبه   تحت اند شده تخریب براثرفرسایش که وموادی پایکوهی،سنگها ونواحی ها دردامنه

 .شود می گفته ای دامنه حرکت آن به کنندکه می حرکت دست پایین سمت
 

 را نام ببرید ؟ ای دامنه انواع حرکات 84

لی جریان خزش، ریزش،  لغزش زمینو گ 

 
 ای،چه نام دارد ؟ حرکات دامنه بارترین وخسارت مهمترین 85

 لغزش زمین

1 2 3 
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 زمین لغزش چیست ؟ 86

 یا والی وگل ها،ماسه سنگ حرکت،تخته دراین .شود جا می به جا ایینپ طرف به ازمواد عظیمی حجم آن طی

 .لغزند می دامنه پایین سمت به جاذبه تأثیرنیروی تحت مواد ازاین ترکیبی
 

 چه مناطقی اتفاق می افتد؟در  )زمین لغزه،رانش زمین( لغزش زمین 87

ً  های دامنهدر   .افتد می اتفاق پرشیب نسبتا
 

 چند نوع حرکت دارند؟ جایی جابه لغزش ها ازنظرسرعت 88

 هستند.وسریع ناگهانی ها لغزش وآرامی و برخی کند هاحرکت لغزش برخی

 

 ویژگی لغزش هایی که کند و آرام حرکت می کنند چیست ؟89
  .سانتیمترتاچندمتراست چند ها ساالنه لغزش نوع دراین جاشونده جابه توده جایی به جا میزان

 
 ویژگی لغزش هایی که ناگهانی و سریع حرکت می کنند چیست ؟ 90

 بسیارمخاطره اغلب وسریع ناگهانی های لغزش .کند می دامنه حرکت پایین سمت به زیاد باسرعت لغزشی توده

 .بارند آمیز وخسارت

 
 ببرید ؟ را نامها لغزش زمین مؤثردرایجاد عوامل 91

 ذوب برف ، زمین لرزه ، فوران های آتشفشانی ،فعالیت های انسانی روی دامنه ها ،سنگین بارش
 بارش سنگین به چه بارش هایی گفته می شود ؟ 92

 بیشتراست. آنها مدت کمتراما آنها شدت که هایی بارش
 

 بارش های سنگین چگونه در وقوع لغزش زمین موثر هستند؟ 93
 .دارند درناپایداری تأثیربسیاربیشتری بیشتراست، آنها مدت کمتراما آنها شدت هاییکه بارش

 .شوند لغزش تاموجب کنند پیدامی وکمترنفوذ شوند می جاری سرعت شدید به های بارش

 
 ذوب برف چگونه موجب وقوع زمین لغزه می شوند؟ 94

 رفتن هاوازبین دامنه سطح رسوبی مواد اشباع کندوموجب می فراهم را بیشتری نفوذ امکان برف تدریجی ذوب

 .می شود حرکتشان وسرانجام مقاومت آنها

 
 زمین لرزه چگونه در وقوع زمین لغزه موثر است ؟95

 .شود می دامنه زیربنای پایدار ازسطح منفصل مواد گسیختگی موجب شدید زلزله   یک ازوقوع ناشی های لرزش
 شدن راه های ارتباطیپی آمد وقوع زمین لغزه چیست ؟مسدود  96

 

 چگونه موجب زمین لغزه می شوند؟ آتشفشانی های فوران 97

 بارش، وقوع وسپس ها دامنه برسطح زیاد باضخامت آتشفشانی ای خاکستره شدن وانباشته خروج

 بسیارخطر که آید درمی بسیارسیال های روانه صورت به حاصل گلی دوغاب  .شود می آنها اشباع موجب

 .آفریناند
 ه می شوند؟زموجب وقوع زمین لغ ها دامنه روی انسانی کدام فعالیتهای 98

 زیربری رودخانه هاجاده ،  ساخت برای دامنه کشاورزی ، زیربُری ها، فعالیتهای دامنه وسازبرروی ساخت

 
 ه می شوند؟زموجب وقوع زمین لغچگونه ها دامنه وسازبرروی ساخت 99

 .شود آنهاوناپایداریشان می ها،فشارروی دامنه وزن افزایش هاباعث دامنه وسازبرروی ساخت

 
 کدام فعالیت های کشاورزی موجب وقوع زمین لغزه می شوند؟ 100

 جاده ساخت برای پرشیب های دامنه وزیربُری برداری خاک
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 چگونه موجب وقوع زمین لغزه می شوند؟ دامنه زیربُری 101

 .شوده لغز بدهدودچارزمین ازدست خودرا گاه تکیه دامنه، شودکه می باعث جاده ساخت برای دامنه زیربُری

 چگونه موجب وقوع زمین لغزه می شوند؟ رودخانه ها زیربُری 102

 برند می راازبین دامنه گاه ها،تکیه آبراهه کناره حفروفرسایش رودها با کوهستانی، پرشیب های دردره

 آید. می حساب به ای دامنه های نوع لغزش ترین ازفراوان لغزش نوع این .شوند می درآن لغزش وباعث
 

 رودخانه ها کدام عامل است ؟ زیربُری ای دامنه های نوع لغزش ترین فراوان 103

 

 بیشتراست؟ ها دامنه درکدام لغزش زمین استعداد 104

 راپوشانده آنها سطح وناپیوسته یافته فرسایش ازرسوبات زیادی وحجم دارند زیادی شیب ییکه ها دامنه

 .مستعدترند لغزش است،برای
 

 در کدام دامنه هابیشتر است ؟ باران مقدارنفوذ 105

درزوشکاف  ویا اند متراکم وگیاهان ازدرختان یاپوشیده قراردارند مرطوب درمناطق که هایی دردامنه

 است .بیشتر بسیاردارند

 گذارد؟مقدار نفوذ باران چگونه بر وقع زمین لغزش تاثیر می  106

 یا و اند متراکم وگیاهان ازدرختان یاپوشیده قراردارند مرطوب درمناطق هاییکه دردامنهمقدار نفوذ باران 

 .باالتراست درآنها لغزش وقوع واحتمال است .بیشتر درزوشکاف بسیاردارند

 
 

ویادرزوشکاف  اند متراکم وگیاهان ازدرختان یاپوشیده قراردارند مرطوب درمناطق که هایی چرا در دردامنه 107

 باالتراست؟ درآنها لغزش وقوع ،احتمال استبیشتر بسیاردارند

 لغزشی توده بین کاهش اصطکاک باعث بلکه دهد می راافزایش دامنه وزن تنها نه باران آب زیرانفوذ

 .میدهد هارخ دامنه دراین لغزش شرایطی چنین .شود وزیربنامی

 
 پایکوهی درمناطق ستقراریافتها یا ها وسکونتگاه مزارع به خسارتهای زیادی ساله همه لغزش زمین چرا وقوع 108

 ؟کند می وارد ایران

 .بسیارزیادند درآن لغزش زمین مستعد های ودامنه است کوهستانی کشوری زیرا ایران

 

 فعالیت : 109
 وکمترین بیشترین وبگویید دهید انطباق ایران های ناهمواری نقشۀ یک هارابا لغزش زمین نقشۀپراکندگی-1

 .است نواحی درکدام ها لغزش تراکم زمین

 کوهستانی ها:نواحی لغزش زمین تراکم بیشترین

 .میشود دیده شرق وهموارداخلی،شرق وجنوب پست نواحی :ها لغزش زمین کمترین
 را تعریف کنید ؟خشکسالی 110

 .شود می مواجه آبی وذخیره   بارش کمبودغیرمنتظره   با منطقه یک آن طی که است آبی کم دوره   یک خشکسالی

 .باشد داشته تداوم تاچندسال ماه تواند ازچند می دوره این
 انواع خشک سالی را نام ببرید ؟ 111

 زراعتی  خشکسالی ،وهوایی آب خشکسالی
 تعریف کنید ؟ را وهوایی آب خشکسالی 112

 بارندگی میانگین منطقه ازحد دریک بارش اگرمیزان .است وهوایی آب خشکسالی خشکسالی، نوع ترین معمول

منطقه  درآن که گفت کمترباشد،میتوان )آید می دست به ساله 30دوره   یک براساس که(  منطقه آن ساالنه

 .باشد داشته تداوم بعدی دوسال دریکی بارش شدن کم اگراین ویژه است. به داده رخ خشکسالی

 
 وهوایی آب خشکسالی چه نام دارد ؟ خشکسالی نوع معمولترین 113
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 است ممکن خشکسالیبا ذکر مثال بیان کنید چگونه خشکسالی می تواند در هر آب و هوایی اتفاق می افتد؟ 114

 بیفتد؛ اتفاق وهوایی آب درهرنوع

 میلیمتراست2000آن ساالنه بارندگی میانگین که ایران درشمال مرطوب منطقه   مثال،اگردریک برای

 .شوند می خشک گیاهی های گونه وبرخی آید می پیش دهد، خشکسالی رخ متری میلی1000بارش

 یا مرطوب دوره   ودرآنجا است ایران سواحل جنوبی معمول ازبارش میلیمتربیش1000مقدار همین درحالیکه

 .آورد می پدید ترسالی
 ؟است ازخشکی بیش خشکسالی چرا خطرات 115

 ووقتی است سازگارشده)امرطوب خشکی( آن، وهوای آب بانوع هرمنطقه جانوری یا زندگی گیاهی زیراپوشش

 .سازگارشوند جدید باشرایط نمیتوانند زنده شود، موجودات کمترمی ازمیانگین منطقه بارش
 

 پذیرترند؟  تروآسیب ها حساس خشکسالی درمقابل جهان کدام مناطق 116

 خشک ونیمه خشک
 .داردباالیی رتبه  جهان دربین کشورهای ازنظرخطرخشکسالی ایران 117
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