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 را تعریف کنید ؟ مخاطره 1

 انسان های ودارایی اموال به یا کند راتهدید زنده وموجودات ها انسان وحیات سالمتی که محیطی عامل هرگونه

 .است مخاطرهآورد، هاخسارت وارد

 
 را تعریف کنید ؟ بحران2

 یاجامعه فرد وناپایداربرای خطرناک وضعیتی وبه می دهد رخ شدید وگاهی ناگهانی صورت به که است پیشامدی

 .انجامد می
 می تواند بحران ایجاد کند ؟ کدام مخاطرات 3

 وسیل زلزله مخاطرات طبیعی مانند 
 مخاطرات چیست ؟ مدیریت4

حوادث،بتوان  بروزآن درصورت یا کرد ناگوارپیشگیری ازبروزحوادث بتوان آنها کمک به که است اقداماتی کلیه  

 .کرد فراهم را اوضاع وبهبود سریع رسانی امداد برای الزم وشرایط داد آثارآنهاراکاهش
 

 را به ترتیب بنویسید ؟  مخاطره مراحل مدیریت 5

 مخاطره وقوع از وبعد وقوع قبل ازوقوع،حین
 

 نهاد است ؟عهده  کدام  به بحران مسئولیت مدیریت درکشورما 6

 کشوراست. وزارت به وابسته بحران مدیریت سازمان به عهده

 
 زیر نظرکدام نهاد است ؟ ها استان بحران درهمه   مدیریت کل اداره   7

 زیرنظراستانداری

 بحران چیست ؟ مدیریت وظیفه سازمان8

 آسیب به اولیه های کمک ورساندن بحران ازآن،مدیریت و پیشگیری بابحران مقابله برای ایجادآمادگی وظیفه  

 .دارد عهده رابه دیده آسیب مناطق وبازسازی دهی وسامان دیدگان

 
 ازچه ظرفیت هایی استفاده می کند؟ خود وظایف دادن انجام سازمان مدیریت بحران برای 9

 های وسازمان و انتظامی نظامی ونیروهای دولتی های وسازمان ها خانه وزارت مانند موجود ظرفیتهای ازکلیه  

 .سازد می هماهنگ بابحران مقابله رابرای آنها وفعالیتهای کند می ستفادهی اامداد

 
 را بنویسید ؟ زلزله وقوع های نشانه 10

 ها گسل درراستای زمین کوچک های لرزش کاهش )الف

 زیرزمینی تغییردرآبهای )ب

 هوایی های عکسو دقیق های دستگاه وسیله به زمین پوسته   های شکستگی بین فاصله تغییراندازه   بررسی )پ

 تصاویرماهوارهایو

 ؟دهند می نشان ازخود غیرعادی هایی واکنش جانوران زلزله وقوع به نزدیک های چرا درزمان 11
 .است انسان به نسبت جانوران حواس درحساسیت امرنیزتفاوت این علت

 
 جانوران هنگام وقوع زلزله چه واکنش هایی از خود نشان می دهند؟ 12

 ازالنه ها کنند. یاموش می پارس بیوقفه ها مثال،سگ .برایمیدهند  شان ازخودن غیرعادی هایی واکنش جانوران

  .کنند فرارمی هایشان

 
 چرا کاهش لرزشهای کوچک زمین در راستای گسل نشانه وقوع زلزله است ؟ 13

 یکباره دراثرتخلیه   است شودوممکن بیشترمی انرژی تجمع شوند،امکان هامتوقف لرزش این زمانیکهزیرا 

 رخ دهد. شدیدتری لرزه انرژی،زمین
 

 لرزشهای کوچک زمین را چگونه می توان ثبت کرد ؟ 14

 نگار لرزه حساس های دستگاهبا
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 چگونه در پیش بینی زلزله می تواند به ما کمک کند ؟ زیرزمینی تغییردرآبهای 15

 درچاهها،( آبزیرزمینی زمین،سطح پوسته   های دراثرفشاربرالیه است ممکن لرزه زمین ازوقوع پیش

 ازوقوع هایی نشانه توانند اینهامی همه   .تغییریابد آنها شیمیایی ترکیب یا برود پایین یا باال ) ها هاوقنات چشمه

 .باشند زلزله احتمالی
 هایی قابل اندازه گیری است ؟ دستگاه چه وسیله   به زمین پوسته   شکستگیهای بین فاصله تغییراندازه   16

 وتصاویرماهوارهای هوایی وعکسهای دقیق دستگاه های
 

 کرد؟ رسانی واطالع دریافت زلزله ازوقوع قبل را عالئم میتوانچگونه امروزه 17

 ای هشدارلرزه های سیستم مانند پیشرفته، ازوسایل بااستفاده
 

 مدیریت پیش از وقوع زلزله چگونه باید صورت بگیرد ؟ 18
 ووقوع دریافت زلزله ازوقوع راقبل عالئم هشدارلرزهای،میتوان های مانندسیستم ، پیشرفته ازوسایل استفاده با -

 .کرد رسانی را اطالع آن

 .گردد آنهارعایت به مربوط ومقررات ساختمان ومهندسی طراحی واصول شوند سازی مقاوم باید ها ساختمان -
 دارند،جلوگیری فعّال های گسل که مناطقی دراطراف وشهرها انسانی هاومراکزفعالیت سکونتگاه ازساختن -

 .شود

 هرمنطقه باجمعیت متناسب اضطراری اولوازم ایجادشودوچادره مختلف هادرمناطق گاه وپناه مراکزامدادونجات -

 .گردد توزیع

 .)همگانی آموزش(شود داده آموزش مردم مختلف های گروه به مختلف روشهای به لرزه زمین با مقابله ای راهکاره -
 ؟بینند می آسیب شهری های ازساختمان بیش روستایی بناهایچرا  19

 بیشتری مقاومت روستایی وگلی خشت های سکونتگاه به نسبت شهری های درساختمان رفته کار به زیرامصالح

 بینندوتلفات می کمترآسیب زلزله شوند،درزمان وقوع می ساخته مهندسی اصول براساس هاییکه ساختمان.دارند

 .آورند بارمی به کمتری خیلی انسانی
 ارچگونه باید باشد ؟ ومحلک خانه،مدرسه مدیریت پیش از وقوع زلزله درسطح 20

 . کنیم شناسایی... کارو رادرخانه،مدرسه،محل پناهگیری امن نقاط -

 سقوط بالرزش است ممکن را که وسایروسایلی آبگرمکن آویز،لوله   های وگلدان کتاب،اشیا های قفسه -

 .کنیم محکم کنند،سرجایشان

  .قراردهیم مناسب رادرمحل وآن کنیم تهیه اولیه های کمک کیف -
 

 لرزه شامل چه فعالیت هایی است ؟ زمین وقوع درزمان مدیریت 21

 زمینهای وبه بگیریم بلندفاصله های کنیم،ازساختمان خودراحفظ لرزه،خونسردی زمین وقوع درزمان بهتراست -

 .ببریم بازپناه

 های مثال،کنارستون برای بگیریم؛ پناه درساختمان وامن مناسب درمحل هستیم،بهتراست ساختمان داخل چنانچه -

  .دیوارها یا گوشه   ساختمان اصلی

  .بگیریم فاصله وشیشه پنجره دارای ودیوارهای ها ازپنجره -

 ببریم پناه محکم چوبی میزهایزیر به توانیم می اجسام دربرابرسقوط ازخود محافظت برای -

 .بچسبیم رامحکم آن های پایه میز، جاشدن ازجابه جلوگیری برای -

  .کنیم مواظبت ازسرخود بادودست باید ازپناهگرفتن بعد -

 .نکنیم ترک لرزه زمین پایان راتا گاه پناه محل -

 .نكنیم وآسانسوراستفاده ازپله -

 بگیریم فاصله ها مغازه وتابلوی برق چراغ بلندوتیرهای هستیم،ازساختمانهای اگردرخیابان -

 کنیم متوقف برق تیرهای یا بلند های ودورازساختمان یاجاده هستیم،خودرو رادرکنارخیابان رانندگی اگردرحال-

 .بمانیم درخودرو لرزه زمین وتاپایان
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 مدیریت بعد از زمین لرزه شامل چه فعالیت هایی می شود ؟ 22

 ها لرزه درپس است ممکن مخروبه نیمه های هاباشیم؛ساختمان لرزه پس مواظب دبای  لرزه زمین ازوقوع پس -

 .فروبریزند

 .کنیم ترک را ومحل وگازراببندیم آب کنیم،شیرهای راقطع برق سرعت بایدبه -

 باعث ما حرکت آوارباشندکه خالی زیرفضای افرادی دارد امکان نکنیم؛چون آوارحرکت روی ممکن تاحد -

 .شود آنها روی آوار ریزش

 به ورسیدگی مناسب درمناطق واستقرارمراکزدرمانی امداد چادرهای کردن وبرپا زدگان زلزله موقت اسکان -

 .شود انجام سرعت وبادقت به باید مصدومان

 .کنیم کمک ها گیرافتاده یا دیدگان وآسیب امدادی نیروهای به وهماهنگی نظم بارعایت-

 است،تقویت خارج بهتنهایی دولت ازتوان رسانی بزرگ،کمک های وزلزله شدید های بحران در ازآنجاییکه

 .کند می زده زلزله مناطق مشکالت حل به زیادی کمک مردمی و همیاری دوستی نوع فرهنگ

 
 فعالیت : 23

 آذرماه است. درهشتم زلزله زمان اجرای مانورسراسری
 

 است؟ بوده افزایش روبه در کشورماهمواره ازسیالب ناشی اخیر،خسارتهای دهه   چرا درچند 24

 :مانند انسانی فعالیتهای نابخردانه  
 ها سکونتگاه توسعه   -
 گیاهی پوشش بردن ازبین -
 ها رودخانه سیلگیر درحریم وسازها ساخت -
 اراضی تغییرکاربری -
 

 سیل شامل چه فعالیت هایی می شود؟ ازوقوع پیش مدیریت 25

 ای غیرسازه های روش،  سازهای های روش

 
 مدیریت روش های سازه ای پیش از وقوع سیل چگونه انجام می شود ؟ 26

 .شود می زده تخمینو محاسبه هیدرولوژی های روش آن براساس جریان شدتسیل، ازوقوع قبل ها روش دراین

 مهاریاهدایت،انحرافبه ،نسبتمناسب های سازه احداثو مهندسی کارگیری روشهای سپس،بابه

 شود. می اقدام سیل
 ی مدیریت سازه ای پیش از وقوع سیل را نام ببرید؟روشها 27

 ها رودخانه بسترهای اصالح

 انحرافی های ایجادکانال

 وپایدارکننده مهارکننده های دیواره ایجاد

  )ها آبراهه شیب واصالح هدایت( یا تنظیمی ای ذخیره سدهای احداث

 
 میشود؟ بیشتری تأکید ای غیرسازه های روش کارگیری بربه اخیر های درسال چرا 28

  بسیارکم و مفیدتر درازمدت در دارند، زیست برمحیط کمتری نامطلوب تأثیرات که براین هاعالوه روش این

 هزینه ترند.
 

 دراغلب موارد، روشهای غیرسازه ای بایدهمراه باروش های سازه ای به کارگرفته شوند. 29
 را نام ببرید ؟روش های غیر سازه ای مدیریت پیش از وقوع سیل  

 آبخیزداری های روش اجرای

 حوضه گیاهی پوشش تقویت

 ها درحوضه باران آب دادن نفوذ

 ها رودخانه برای توسعه حریم تعیین
 گیری سیل حریم های گیرونقشه سیل های محدوده تعیین

 گیر سیل وسازدرمحدوده پرهیزازساخت
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 رودخانه ها ی سیل خیزحریم سیل گیر تععین کرده اند؟چگونه برای  هراستانها در اخیر،استانداری درسالهای 30

  .بانصب میله هایی برای رودخانه های سیل خیزحریم سیل گیرتعیین کرده است

 
 تعیین حریم سیل گیر چگونه انجام می شود؟ 31

ال ،باالترین سطحی راکه احتم)سال35حداقل( باانجام دادن محاسبات آماری براساس آبدهی گذشته  یک رودخانه

 معموالًصدسال آینده (دارد آب آن رود درآینده درحین وقوع یک سیل دربرگیرد، درنظرمی گیرند

درحریم سیل گیرتعیین شده دراطراف رود،اجازه  ساخت وسازداده  .)که به آن دوره  بازگشت صدساله می گویند

 .نمی شود
 مدیریت بعد از وقوع سیل شامل چه فعالیت هایی می شود ؟ 32

 خطر از دور مناطق در درمانی مراکز استقرار و امداد چادرهای کردن برپا و موقت اسکان برای یابیمکان   -

 مصدومان به رسیدگی برای سیالب

 سیالب از پس موردنیاز تجهیزات و خدمات دریافت برای ارتباطی های راه فوری - مرمت

 برای بهداشتی آشامیدنی آب های تانکر استقرار ویژه به مصدومان، موردنیاز تجهیزات و امکانات - توزیع

 عفونی های بیماری شیوع از جلوگیری
33

 

 

 فعالیت :

 

 

 

 

 

 اند؟ داده راافزایش سیل وقوع امکان تغییراتی چه )الف

 دیوارهای حائلواستتفاده از  ها رودخانه حریم رعایت.است سیل وقوع مانع انبوه وجوددرختان Aدرتصویر

، رودخانه  ناامن وسازدرحاشیه هاوساخت رودخانه حریم رعایت کنی،عدم جنگلی،بوته درختان قطعBدر تصویر 

 زیاد وتغییرکاربری بستررودخانه وتخریب درمسیررودخانه راه بزرگ ساخت
 .دهید اند؟توضیح افزایش داده ناحیه رادراین سیل وقوع احتمال تغییرات چرااین )ب

 ل وسی با موانع برخورد می کنند درمسیرسیالب ها رودخانه طغیان در هنگام نشود رعایت ها رودخانه اگرحریم -

 .بار می آورد به ومالی جانی کندوخسارتهای خودحرکت درمسیرطبیعی راحتی به نمی تواند

 بوته درصورتیکه .کنند می جلوگیری سیل روان،ازوقوع آبهای حرکت نمودن کندبا  ها وبوته جنگلی درختان -

شود آب های روان با سرعت حرکت می کنند و در مسیر خود  انجام ازحد بیش درختان جنگلی وقطع کنی

 خسارت های مالی و جانی به بار می آورند.

تواند  هامی رودخانه وتغییرمسیرطبیعی هادرمسیررودخانه بزرگراه ساخت هاازجمله تغییرکاربری همچنین -

 .باشد داشته همراه به ناپذیری جبران وخسارتهای گشته بستررودخانه تخریب موجب

 .میدهد است،نشان ایجادشده آن تأثیرات و کاهش سیالب مخاطرۀ مدیریت باهدف که را تغییراتیCشکل  -2

 است؟ شده استفاده سیل کنترل برای راهکارهایی ازچه )الف
منظورکنترل تصویر،احداث سدبه راست درسمت کنی ازبوته رودخانه،جلوگیری چپ سمت پرشیب های دردامنه درختان افزایش

 بهاآ ابوروان سیل

 .دهند سیل راکاهش مخاطرۀ توانند می چگونه غییراتتن ای دهیدکه توضیح )ب

 جنگلی افزایش درختان جهت بسیارمفیدی تصویراقدام ودراین شوند سیالب قدرت کاهش موجب توانند می ها وبوته درختان -

 است. گرفته انجام کنی ازبوته وجلوگیری

ه راهیک بزرگ ویا اند شده ساخته دربستررودخانه که ساختمانهایی از تخریب وجلوگیری سیالب کنترل ضمن تواند سدمی احداث -

 .باشد بخش اطمینان زیادی تا حدود است دهش احداث ه رودخان روی

 .نمود استفاده منطقه شرب آب وتأمین ها درصنایع وکارخانه مصرف وهمچنین کشاورزی استفاده برای سد پشت ازآب همچنین
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 به چه معنی می باشد ؟لرزهاست؛ زمین مانند هابسیارکمترازمخاطراتی لغزش زمین گستره   35
 چندان آن های وبنابراین،خسارت کیلومتر است کمترازیک لغزشی های توده اغلب وطول عرض یعنی

 فراگیرنیست.

 
 

 درطی چه مراحلی صورت می گیرد ؟ جهت کنترل خسارت های ناشی از زمین لغزش مدیریتی اقدامات 36

 .است لغزش زمین وبعدازوقوع وقوع ازوقوع،حین قبل
 

 را بنویسید ؟ لغزش زمین ازوقوع قبلمدیریتی  اقدامات 37

 دره پرشیب های رودهاودامنه پرشیب های پرتگاهی،کناره های تند،لبه بایدازشیبهای سازی ساختمان برای -

 .هاپرهیزکرد

 .پذیرد انجام زمین وپایداری شناسی خاک دار،مطالعات شیب وسازدرسطوح ازساخت قبل -
 .پذیرد انجام انرژی انتقال های لوله سازی مانندمقاوم سازی ایمن کارهای-

 .پذیرد انجام دارونظایرآن شیب سطوح پایدارسازی-
 را بنویسید ؟ لغزش زمین وقوع حین اقدامات 38

 .شد خارج والی گل وجریان ازمسیرلغزش سرعت به باید

 .کرد نیازدارند،امدادرسانی کمک به محل ترک برای کسانیکه وبه داد اطالع نجات و امداد سازمانهای به

 
 را بنویسید ؟ لغزشن زمی بعدازوقوع اقدامات 39

 وگاز آب،برق خطوط زیربنایی،مثل تأسیسات تخریب درصورت ویژه به منطقه تعمیروبازسازی -

  .یابد کاهش آن نفوذپذیری طوریکه به شود؛ ساماندهی لغزشی توده   سطح زهکشی شبکه   -

 .شود می تخلیه سرعت کندوبه می کمترنفوذ باران لغزش،آب زهکشی سطح شبکه   ومرمت اصالح درصورت -

 شود ارزیابی مجدد لغزش استعداد است آتی،الزم ازخطرات پیشگیری برای -

. 
 متراست. میلی272 تا 224 چند میلی متر است ؟ حدود درکشورپهناورایران ساالنه بارندگی 40

 میلیمتر 800چند میلی متر است ؟ زمین های خشکی بارندگی میانگین 41

 وهوایی قرار دارد ؟  آب چهدرقلمرو ازکشورما وسیعی بخش 42

 آب و هوای خشک

 درصد10حدودبه صورت دیم آبیاری می شود ؟ازسطوحکشاورزیکشورچند درصد  43

 
 درصد10حدود طولدریافت می کنند ؟درسالبارانمیلیمتر500چند درصد ازسطوحکشاورزیکشوربیشاز 44
 درصد 90چند درصد از زمین های کشاورزی در ایران به آبیاری نیاز دارند ؟  45
 درکشورماچیست ؟خشکسالی کشاورزی بخش کننده   تهدید عامل مهمترین 46

 خشکسالی را بنویسید ؟ درمدیریت راهکارها مهمترین 47

 موجود وزیرزمینی سطحی آبهای رویه   بی وپرهیزازمصرف آب درمصرف جویی صرفه -

 فشار تحت آبیاری های ازروش واستفاده درکشاورزی آبیاری وری بهره افزایش -

 .نیازمندند کمتری آب به ومحصوالتیکه خشکی به مقاوم گیاهان نیازدارندوکاشت زیاد آب به محصوالتیکه پرهیزازکشت -

 مختلف روشهای به باران آب سازی وذخیره آوری جمع -

 زیرزمینی آب های سفره مصنوعی تغذیه   -

 خاک فرسایش وکنترل گیاهی وپوشش ازمراتع آبخیزداری،حفاظت مدیریت -

 .ازآب مجدد هاواستفاده   پساب و ها فاضالب مدیریت -
 

 .اند مدت بلند وبرخی مدت کوتاه ازراهکارهای مدیریت خشک سالی برخی 48

 



 : مدیریت مخاطرات طبیعی 6لیال نصیری طرزجانی                        درس                                              هوالرحمن

6  

 

49 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فعالیت :

 مختصری گزارش هریک ومزایای کاربرد دربارۀ .اند فشارکدام تحت آبیاری های روش که کنید بررسی – 1

 .هدهید کنیدودرکالس ارائ تهیه

 ،آبیاری بارانی ، آبیاری قطره ای آبیاریزیرزمینی
 کاربرد آبیاری زیرزمینی :

 وکود آب زیرزمینی تراوا های لوله این قرارگرفته وتوسط ریشه درناحیه درزیززمین تراوا ها لوله روش دراین

 .گیرد قرارمی گیاه دراختیارریشه مستقیما واکسیژن وسم
 زیرزمینی: آبیاری مزایای

 درمصرف جویی محصول ، صرفه وسم ، افزایش کود درمصرف جویی انرژی، صرفه درمصرف جویی صرفه

 محیطی زیست آلودگی آب، کاهش

 
 آبیاری بارانی :کاربرد 

 می پاش آب نام به واردقسمتی وسپس پیداکرده جریان درمزرعه هایی ازلوله آب درآن که ازروشی است عبارت

 .ریزد می خاک برروی باران صورت شودوبه می پخش درهوا آب قطرات ازآن خروج درموقع .شود
 مزایای آبیاری بارانی :

 انسانی آبیاری نیروی آب ،نیازکمتربه درمصرف جویی آب،کودوسم صرفه یکنواخت اندازه وبه موقع به توزیع

 دار شیب اراضی آبیاری امکان آبی کم بامنابع

 

 ای : کاربرد آبیاری قطره

 یا بوته پای قطره ای صورت وبه خارج ازشبکه چکان یاقطره ازروزنه بافشارکم آب آن طی که است روشی

 .شود می درخت،ریخته

 
 مزایای آبیاری قطره ای:

 انسانی نیروی آب، نیازبه درمصرف جویی آن ،  صرفه با مبارزه هرزوهزینه علفهای مشکالت رفتن ازبین

 محصول عملکرد وکود ، افزایش آب واندازه موقع به کمتر توزیع

 

 اند،تحقیق کشت قابل شما زندگی نیازندارندودرمنطقۀمحل زیاد آب به که کشاورزی محصول دربارۀچندنوع   -٢

 .بگویید کنیدونتیجه رادرکالس

 کلزا،گلرنگ،کنجد جو، گندم،: اتزراعی محصول

 زرشک،زعفران،عناب،پسته :اتباغی محصول

 دورۀخشک   وطول شده ترسیم مرودشت هواشناسی ایستگاه وبارش آماردما میانگین نمودارزیربراساس   -٣

 .است تعیین شده درآن سال

 
 اند؟ کدام ترتیب به سال های ماه ترین بارش وکم ترین گرم )الف

 .شود می بسیارکم بارش میزان شهریور تا وازخرداد ماه:تیراست گرمترین
 است؟ کدام سال ماه آبترین دارد؟کم کمبودآب ازسال چندماه کرمان )ب

 .است تیرماه سال ماه ترین آب وکم دارد بارش کمبود ماه8درطول کرمان

 
 .کنید مقایسه دونمودارراباهم )ج

 .است سلسیوس درجه29حداکثردما درشهرکرمان ولی است سلسیوس درجه35شهرمرودشت حداکثردمای-

 سالۀایستگاه 45 آمارمیانگین به شمانیزباتوجه

 است زیرآمده درجدول که کرمان هواشناسی

 کنید راترسیم کرمان ایستگاه نموداردماوبارش

 .دهید زیرپاسخ سؤاالت وسپس،به
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 .است بیشترازکرمان درمرودشت بارش میزان-

 است ماه4کرمان مرطوب های تعدادماه ولی وبهمن آذر،دی یعنی است ماه3درمرودشت مرطوب های تعدادماه-

 .تاآخراسفند از آذرماه
 کرمان هواشناسی سالۀایستگاه45دماوبارش آمارمیانگین جدول

  


