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 یعی طب مخاطرات یها یژگیوو انواع
 
 
 . دیببر نام  را  یعیطب حوادث  نیتر مهم-1

  بهمن،  سقوط  تگرگ،  ،یخشکسال  ترنادو، (  یسونام)   ییایدر  یها  لرزه  ن یزم  از  ی ناش  امواج  بهمن،  ل، یس  آتشفشان،   لرزه،  نیزم
 . جنگل  در یسوز آتش و صاعقه

 
 
 دارد؟  ییامدهایپ چه  یعیطب حوادث وقوع-2

  ی فراوان  یاقتصاد  و   یاجتماع  یها  خسارت   تواند   یم  و  شود   ی م  زنده  موجودات   یزندگ  رفتن  ن یب  از  ا ی  دن ید  صدمه  موجب  حوادث   نیا
 . کند  وارد  یانسان جوامع به
 
 

             

                      

                                    

      
 
 

             

                                               
        

  
     

                               
 
 

      

                                            
                                      
              

. دی  ده  اختصارتوضیح  به  و  برده  نام  گیری  شکل  منشا  براساس  طبیعی  مخاطرات  3-انواع 
آتشفشان. و  لرزه  زمین  مانند  درونی(  ینامیک  د)  است  زمین  درونی  فرآیندهای  از  ناشی  که  زمینی  درون  منشأ  با  طبیعی  1(مخاطرات 
بیرونی( ینامیک  د)  است  اقلیمی  فرآیندهای  مانند  زمین  از  بیرون  فرآیندهای  از  ناشی  که  زمینی  برون  منشا  با  طبیعی  2(مخاطرات 

طوفان. و  صاعقه  و  سیل  مانند 

. دی  ده  چیست؟توضیح  طبیعی  ت  ازمخاطرا  ناشی  خسارات  میزان  در  انسان  4-نقش 
کاهش یا  افزایش  در  خود  های  فعالیت  توانندبا  می  ها  انسان  اما  دهند  می  رخ  زمین  در  طبیعی  فرآیندهای  اثر  بر  طبیعی  مخاطرات 

کنند. ایفا  نقش  آنها  از  ناشی  خسارات 

بنویسید. را  لرزه  زمین  5-تعریف 
دهد. می  روی  ها  گسل  محل  در  انرژی  شدن  آزاد  علت  به  که  است  زمین  پوسته  مدت  کوتاه  و  ناگهانی  جنبش  و  لرزش  لرزه،  زمین 

. دی  ده  چیست؟شرح  لرزه  زمین  وقوع  6-علت 
سنگی و  سخت  گوشته  باالالیی  بخش  و  پوسته  است.  شده  تشکیل  هسته  و  پوسته،گوشته  بخش  سه  از  زمین  دی  دان  می  که  طور   
همان
گسستگی دارای  معینی  های  محل  در  فوتبال  توپ  یک  مانند  و  نیست  یکپارچه  زمین  لیتوسفر  دارد  نام  لیتوسفر(   ( کره  سنگ  که  است 

شود.   می  گفته   )pleat( صفحه  هریک  به  که  دهد  می  را  واحدهایی  وتشکیل  بوده 
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 مواد  یهمرفت  حرکت  دراثر.  است  رمانندیخم  یا  اندازه  تا  و  جامد  مهین  حالت  ن،یزم  گوشته  دهنده  لیتشک  ماده  صفحات،  نیا  ریز  در
 . کنند یم حرکت هم به نسبت نیزم پوسته یها صفحه درگوشته،

  
 . دیسیبنو را  یا ورقه ساخت نیدرزم ها صفحه حرکت  انواع-7

 ( واگرا) شوند یم دور  هم از صفحات  نیا(1

 (همگرا)شوند یم ک ینزد هم به(2

 (یبرش ا ی لغز  امتداد) لغزند یم هم کنار  در(3

  
 . دی سیبنو را نیزم پوسته یها صفحه حرکت  جینتا-8

  موجب  و   جادیا  گسل   نام   به   ییها  یشکستگ  ابدی  ادامه  اگر  و  شود  یم  ن یزم  پوسته  یفشردگ  و  یدگیکش  موجب  ابتدا   در  حرکات  نیا
 . شود یم لرزه نیزم
 
 
 . دیده حیتوض را نیزم پوسته یها صفحه مرز با ها لرزه محل ن یب ارتباط-9

 . است  منطبق صفحات مرز با ها لرزش محل یعنی دارند  گریکدی با یتنگاتنگ ارتباط صفحات مرز و ها لرزه نیزم
 
 
 . دیده افتد؟شرح یم اتفاق ییها مکان درچه  لرزه نیزم-10

  و  همگرا،   واگرا،   یروهاین  برابر  در  را   خود   مقاومت  نیزم  پوسته  یها  سنگ  که  افتد  یم   اتفاق   یزمان  محل  ک ی  در  لرزه  نیزم 
 . شود یم آزاد   لرزه نیزم صورت به ی ادیز یانرژ و شکسته یناگهان طور به ها سنگ  صورت نیا  در. بدهند دست  از یبرش
 
 
 . دی سیبنو را ها گسل تیموقع شناخت تیاهم-11

  دوباره تجمع موجب حرکت  تداوم ستند، ی ن ثابت  صفحات که ییجا  ازآن  لرزه،  نیزم صورت به  یانرژ شدن آزاد و یشکستگ از پس
  درک یهابرا گسل تیموقع شناخت نیبنابرا. شود یم یمیقد یها  گسل درمحل یانرژ شدن آزاد ای  دیجد گسل ای یشکستگ و یانرژ
 . دارد یادیز تیاهم لرزه نیزم محل
 
 
 ست؟ یچ لرزه  نیزم کانون-12

  گسل  و شود یآزادم  بار نینخست یبرا سنگ در شده   انباشت  دارد یانرژ  آن در  که نیزم عمق در است یا نقطه لرزه نیزم کانون 
 . شود یم گفته لرزه نیزم یمرکزسطح دارد، قرار زلزله کانون یرو  بر که نیزم سطح در  یا  هیناح به. کند یم یختگی گس به آغاز
 
 
  

 . دی سیبنو را ها گسل وحرکت ییجا جابه  علت-13

  گسل   قطعات  اطراف  در(    کیتکتون)    ساخت  نیزم  یروهاین  مداوم  فشار.  دهد  یم  یرو  فعال  یها  گسل  امتداد  در  نیزم  ییجا  جابه 
 . شود یم آزاد    گسل دو ییجا  جابه  با یناگهان طور به  سپس  و شود یم رهیذخ جیتدر به ها
 
 

                   

                             
                                           

             
 
 

        

                 
 
 

            

. دی  ده  شرح  را  ها  سازه  گزینی  ومکان  لرزه  زمین  های  تکان  میزان  با  آن  وارتباط  لرزه  زمین  کانونی  14-نقطه 
از ناشی  های  تکان  شدت  از  بگیریم  فاصله  نقطه  این  از  قدر  چه  هر  و  دهد  می  روی  آن  کانونی  نقطه  در  لرزه  زمین  تنش  ترین  دی  شد 
ویژه به  سازها  و  ساخت  گزینی  مکان  در  که  شود  می  توصیه  همواره  که  است  دلیل  همین  به  شود.  می  کاسته  لرزه  زمین 

شود. گرفته  فاصله  فعال  های  گسل  از  امکان  حد  تا  مراکزسکونتگاهی 

. دی  بنویس  را  تخریب  میزان  همگرابا  های  گسل  15-ارتباط 
است. بیشتر  ها  گسل  سایر  به  همگرانسبت  های  گسل  شدن  نزدیک  از  ناشی  خسارات  و  تخریب  میزان 

. دی  ده  شرح  و  برده  نام  را  لرزه  زمین  گیری  اندازه  16-واحدهای 
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  ک ی  از   یناش  ب یتخر  زان یم  یریگ  اندازه  یبرا.  شوند   یم  ی ریگ  اندازه   ی بزرگ  و  شدت   براساس  ن یزم  ییجا  جابه   ها،  لرزه   نیدرزم
  استفاده   شتر یر  اس یمق  از( بزرگا)  کند   یم  آزاد   لرزه   ن یزم  که  یانرژ  مقدار   یریگ اندازه  ی برا  و  ی مرکال  اس یمق  از( شدت)لرزه  نیزم
 . شود یم
 
 
 . دیسیبنو را وخسارت بیتخر زانیم با لرزه نیزم کانون  عمق ارتباط -17

  و  بیتخر  باشند، سطح  به  دن یرس ی برا تر ی طوالن ریمس مودنیپ  به مجبور امواج ی عنی باشد  شتریب لرزه  نیزم یکانون عمق هرچه
 . ابدی  یم کاهش خسارت

 
 شتراست؟ یر4 قدرت  با ی ا لرزه نیزم برابر چند  شتریر7 قدرت  با ی ا لرزه نیزم یانرژ زانیم-18

29791=31 ×31×31 

 .دیده حیاختصارتوض  به و برده نام را نیزم کره ز یخ زلزله مناطق نیتر مهم-19

 ا یمالیه-آلپ یکوهستان کمربند(1

 . کند  یم برخورد هند و قایآفر  قاره دهده  لیتشک پوسته به  اروپا-ایآس قاره دهنده   لیتشک پوسته که ییجا
 آرام   انوسیاق اطراف   کمربند(2

ه پوسته به آرام انوسیاق  کف  پوسته که یمحل   یعنی  . کند یم برخورد یشمال  یکایآمر و ا ی،استرالیجنوب یکای،اروپا،آمر ایآس قار 
 اطلس   انوسیاق یانی م کمربند( 3

 . است گسترش حال در  اطلس انوسیاق  پوسته که ییجا یعنی
  

 . دیده ست؟شرحیچ ران یا یزیخ لرزه  یاصل  علت-20

  ی باال  ی زیخ  لرزه  یاصل  علت  تیدرنها  و  یشکستگ  ،یخوردگ  نی چ  موجب   ای اوراس  -  هند  انوس یاق  و  عربستان   صفحات  ییهمگرا
 . است رانیا نیسرزم

 
 
 . دی ببر نام را رانیدرا پرتلفات  یها زلزله نیتر مهم-21

 . اند ربودهیاخ دهه چند در رانیا خسارت و تلفات پر و مهم یها اززلزله  طبس و بم  بار، رود زهرا، نییبو اض،یب دشت یها زلزله
 
 
 . دیکن  فیتعر را لیس-22

  به   آن  شدن   ریسراز  و  اچهیدر  ای  رود  کی  بستر  از  آب  انیجر  بار  خسارت  و  یناگهان  شدن  زیر  سر  به  لیس  معمول  طور  به  لیس
  اطراف   یکشاورز  یها  نیزم  و  ها   سکونتگاه  به  شده   یجار  لیس   ط یشرا  ن یا  در.  شود   یم  گفته  خانه  رود   رامونیپ  یها  یخشک

 . سازد یم مدفون  یال  و گل ریز در  ای کند یم بیتخر را آنها  رسانده ب یآس رودخانه
 
 

        

                                                 
     

 
 

           

                                                   
            

 
 

       

                                             
                                            

                           

                                               
      

بنویسید. را  دبی  یا  آبدهی  23-تعریف 
واحدآن که  گویند  می  )دبی(  رود  آبدهی  کند،  می  عبور  رود  معین  مقطع  یک  از  مشخص  زمان  در  که  آبی  حجم  به  کلی  طور  به 

است. ثانیه  بر  مترمکعب 

. دی  ده  کند؟شرح  نی  تغییری  چه  سال  درطول  رودها  آبدهی  24-میزان 
های بارش  و  ها  برف  ذوب  با  بهار  اوایل  و  زمستان  در  ما  کشور  در  مثال  برای  کند.  می  تغییر  سال  طول  در  معموالالا  رودها   

آبدهی
یابد. می  کاهش  خشک  فصل  در  و  یافته  افزایش  رودها  آبدهی  بیشتر، 

. دی  بنویس  را  سیل  و  رود  آبدهی  25-ارتباط 
طور به  رود  یک  آبدهی  اگر  مثال  برای  دهد.  می  رخ  سیل  شود،  بیشتر  آن  آبدهی  سالیانه  میانگین  از  رودخانه  آب  حجم  چنانچه 
بیشتر به  آبراهه  در  آب  جریان  که  باشد  دی  شد  قدری  به  رودخانه  حوضه  در  بارندگی  چنانچه  باشد،  ثانیه  در  مکعب  ۱000متر  میانگین 
می دچارسیل  بار  چند  یا  یک  سال  طی  در  رودها  است.بیشتر  شده  سیل  دچار  رودخانه  این  یابد،  افزایش  ثانیه  در  ۱000مترمکعب  از 
دراین شود  ریز  سر  و  رفته  فراتر  رود  ظرفیت  از  که  یابد  افزایش  آنقدر  رود  آبدهی  اگر  نیستند.  بار  خسارت  ها  سیل  همه  اما  شوند، 

شود. می  بار  خسارت  سیل  هنگام 
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 . دیکن  فیتعر  را یالبیس دشت -26

.  شود  یم  دهیپوش  آب  از  رود  انیطغ  زمان  در  که  است  رود  مجاور  هموار و  پست  یها نیزم  واقع  در  یالبیس  بستر  ای  یالبیس  دشت
  نیهم  به  و  ردیگ  یفرام  را  آن  آب  انیجر  ،یفصل  یها  البیس  وقوع  زمان  در  یول  است   خشک  سال  امی ا  اغلب  در  رود  یالبیس  دشت
 . است  شده دهیپوش یآبرفت رسوبات از آن  سطح سبب

  
 . دی ببر نام را لیس دروقوع موثر عوامل-27

 بارش  مدت و شدت(1

 سدها شدن شکسته(2

 رود  حوضه یعیطب یها یژگیو( 3

 ی انسان  یها دخالت( 4

 
 
 . د یسیبنو را لیس دروقوع بارش زمان ومدت بارش  حجم ریتاث-28

  و  د یشد  بارش  کی   از  پس  ها  لیشترسیب.دارد  لیس  وقوع  در  یمهم  نقش  آن  زمان  مدت  و  بارش   حجم  ،ییهوا  و  آب  عناصر  نیب  در
  بارش  مقدار نیهم اما  کند  جاد یا  لیس است  ممکن  دوساعت یط در  متریلیم20  زانیم به  یبارش مثال ی برا. شوند  یم یجار عیسر

 . کند  یم ه یتخل جیتدر به  را ازبارش حاصل آب  انیجر رودخانه رایز. شود ینم لیس به  منجر ببارد ساعت24  مدت در اگر

 
 
 
 . دیسیبنو را لیس دروقوع  رود حوضه یناهموار نوع ریتاث-29

 براثروقوع  کنند   ی م  عبور  ب یش  کم   و   عیوس  یها  دشت   از  که  ییرودها.  است  توجه   قابل  ز ین  رود  حوضه   یها  یناهموار  نوع   البته
  درمعرض   دارند  استقرار  هموار  یها  دشت  بر  که  را  ییروستا  و  یشهر  یها  سکونتگاه  رودها  نیا.  شوند  یم  زیسرر  سرعت  به  لیس

 . دهد یم قرار یآبگرفتگ خطر
 
 
 شود؟  یم لیس وقوع موجب چگونه سدها  شدن  شکسته-30

  اعواملی   سد  سازه  نبودن  مقاوم  سد،  مخزن  شیگنجا  از  شیب  بارش  زلزله،  چون  مختلف   عوامل  اثر  در  سدها  یناگهان  شدن  شکسته
 ن ییپا  در  لیس  وقوع   موجب  و  کرده  زیسرر  است،  شده  رهیذخ  سد  پشت  در  که  آب  از  یادیز  حجم  که  شود  یم  موجب  گرید  یانسان
 . شود  دست
 
 
 . دی سیبنو را رود درحوضه لیس موثردروقوع یعیطب عوامل-31

   خاک یرینفوذپذ و جنس ، رود حوضه  بیش زانیوم ها ناهمواري تیوضع حوضه، ووسعت شکل
 
 
 . دی سیبنو را یزهکش فیتعر-32

 . ندیگو یم یزهکش شبکه آنها  مجموعه به که  دارد یانشعابات درخت  یها شاخه  مانند رود هر
 
 
 
 . دی سیبنو را یزهکش شبکه نقش-33

 است  نیزم سطح در  بارش از حاصل آب  ه یتخل و یآور جمع شبکه  نیا کار
 
  . 
 . دی کن ف یتعر را زیآبخ حوضه-34

 .  شود  یم گفته زیآبخ حوضه آن به  که دارد  قرار عیوس منطقه ک ی در یزهکش شبکه نیا
 
 

           . دی  بنویس  را  آبدهی  میزان  آبخیزبا  حوضه  وسعت  میان  35-ارتباط 
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 .   است  شتریب زین آن یآبده باشد  تر عیوس زیآبخ حوضه قدر هر
 
 
 . د یببر نام را زیآبح یها حوضه شکل  انواع-36

 .  شوند یم میتقس پهن و دراز گرد،   گروه سه  به شکل نظر از  زیآبخ یها حوضه 
  

 . دیده حی توض را  رود یزیخ لیس زان یم با ز یآبخ حوضه شکل ارتباط -37

 . دارد   رود یزیخ لیس با  یمیمستق رابطه ز ین حوضه انشعابات  تعداد و بیش حوضه، شکل
  لیس باشد  تر ده ی کش و درازتر  حوضه  چه هر عکس  به. است زتری خ ل یس باشد شتر یب آن  ب یش و گردتر  زیآبخ حوضه شکل قدر هر
 است   کمتر آن یزیخ
 
. 

 . د یده حیتوض را عیوس یها دردشت  رودها یزیخ لیس زانیم-38

 . شوند مي زیسرر سرعت به لیس وقوع براثر كنند  مي عبور عیوس هاي دشت از  كه يیها رود معموال 
 .   دهد مي قرار آبگرفتگي خطر  معرض در دارند  استقرار هموار  هاي دشت  بر كه  را يیروستا و شهري هاي سكونتگاه رودها نیا
  

 . د یسیبنو را لیس دروقوع یانسان یها ت یفعال نقش-39

.  شود  یم  ل یس  موجب   ادیز  یها  ه یپا  با   و  تنگ   ییها  دهانه   با  ییها پل   ساختن  مانند  رودها  ر یمس  در نامناسب   ی ها  سازه  احداث (  الف
  پل ن یا دهانه  از  نتوانند  شده   کنده  درختان ی ها شاخه و ها  تنه لی س وقوع ی اثنا  در  که  شود یم موجب  ها پل  تنگ  یها دهانه  رایز
  کناره  کردن   ن یچ  سنگ  و  یمانیس  یها  واره ید  ساختن.  بشوند  پل  ب یتخر  یحت  و  آب   شدن   زیر  سر   باعث  سرانجام  و  کرده   عبور  ها
 . کند یم زیر سر لیس وقوع زمان در  و کرده تر تنگ  را رود یمجرا زیهان
 . دارد دنبال  به را لیس وقوع و شود یم آبراهه  شدن تر  تنگ موجب یساختمان یها نخاله ای یشهر  یها زباله ختنیر( ب
  ن یب از رایز. شود یم لیس وقوع د یتشد موجب زیآبخ حوضه در ها  دام هیرو یب یچرا ای یکن بوته ،یاهیگ  پوشش بردن نیب از( ج

 . کند یم شتریب را  بارش از  حاصل رواناب  سرعت  و دهد یم کاهش  را خاک یرینفوذپذ یاهیگ پوشش رفتن
 
 
 . دیسیبنو را  یا  دامنه  حرکات  فیتعر-40

  سمت   به   نیزم  جاذبه  یروین  ر یتأث  تحت   شیفرسا  اثر   بر   شده  بیتخر   مواد  و  ها  سنگ   یکوهیپا  ینواح  و   ها  دامنه  در  یطورکل  به 
 .شود یم گفته یا  دامنه  حرکات آن  به که کنند  یم حرکت  دست  نییپا
 
 
 . دیببر نام  را  یا  دامنه  حرکات  انواع-41

  یم  لیتشک  را  یا  دامنه  حرکات  یاصل  گروه  چهار  لغزش  نیزم  و  یگل  انیجر  خزش،  زش،یر.  دارد   مختلف  انواع  یا  دامنه  حرکات 
 . دهند
  

 است؟  کدام  یا  دامنه  حرکات نیبارتر خسارت و نیمهمتر-42

 لغزش  نیزم
 
 
 . د یسیبنو را  لغزش ن یزم فیتعر-43

ا   ی ها  دامنه  در   ن ییپا  به  مواد   از  یمیعظ   حجم  ییجا  جابه   از   است   عبارت (  نیزم  رانش  لغزه،  ن یزم)  لغزش  نیزم   در .  بیپرش  نسبتا
 . لغزد  یم دامنه  نییپا سمت  به جاذبه یروین ریتأث تحت مواد ن یا از  یبیترک ای ی ال و گل و ماسه  ها، سنگ  تخته حرکت نیا
  

 . دیسیبنو را  لغزش نیزم یها یژگیو-44

 . دارند  یآرام  و کند  حرکت ها لغزش  یبرخ ،ییجا جابه سرعت  نظر از(1

 . دارد وجود  ییجا جابه  متر چند مترتایسانت چند ساالنه ها لغزش از نوع ن یا در  جاشونده جابه توده(2

 . کند  یم حرکت  دامنه نییپا سمت به  ادیز سرعت با یلغزش توده آن  در و بوده  یناگهان زین ها لغزش یبرخ(3

 . هستند  بار خسارت  و بوده زیآم مخاطره  ار یبس اغلب عیسر و یناگهان  یها لغزش( 4
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 . د یسیبنو را ها لغزش  نیزم جادیا در مؤثر عوامل-45

 : نیسنگ بارش(1

  د ی شد یها بارش را یز. دارند یداری ناپا در  یشتریب اریبس ریتأث هستند برخوردار یشتریب  مدت از اما  کمتر شدت از که ییها بارش 
 . شوند  لغزش موجب تا کنند یم دایپ نفوذ کمتر و شده  یجار سرعت به
 :  برف ذوب(2

  موجب  سرانجام  و  شده  ها  دامنه  سطح  یرسوب  مواد  شدن  اشباع  موجب  و  کرده  فراهم  را  شتریب  نفوذ  امکان  برف  یجیتدر  ذوب
 . شود یم آنها ییروانگرا

 : لرزه نیزم(3

 .  شود یم دامنه  یربنایز داری پا سطح از منفصل مواد  یختکیگس موجب د یشد  زلزله کی وقوع از یناش یها لرزش
  راه  از یاری بس شدن مسدود  موجب که داد  یرو لغزش صدها لیمنج و رودبار منطفه در١3٦9  سال زلزله وقوع از پس مثال یبرا

 . شد  یارتباط یها
 : یآتشفشان یها فوران( 4

  شدن   اشباع  موجب  بارش  وقوع  سپس  و  ها  دامنه   سطح  یرو  بر  اد ی ز  ضحامت  با   آنها شدن انباشته و  یآتشفشان  یخاکسترها  خروج 
 . هستند زیآم  مخاطره اریبس و د یآ یدرم الی س اری بس یها روانه صورت به حاصله یگل  دوغاب. شود یم آنها
 : ها دامنه یرو بر یانسان یها ت یفعال( 5

  تی فعال نیهمچن. شود یم آنها  دارشدنی ناپا و ها  دامنه یرو بر فشار و وزن ش یافزا باعث  ها دامنه  یدررو سازها و ساخت انجام  
  لغزش   نیزم  وقوع  در   یانسان  ی ها  دخالت  از  زین  ها   جاده  ساخت  ی برا  ب یپرش  یها  دامنه   یبر  ر یز  و  یخاکبردار  ،یکشاورز  یها
 . شود  لغزش نیزم دچار  و داده   دست  از را  خود گاه   هیتک دامنه  که  شود یم باعث  جاده  ساخت یبرا دامنه  یربریز مدل. است ها
 :  ها رودخانه یربُریز( 6

  آن  در  لغزش جادیوا دامنه   گاه هیتک  دادن دست   از موجب ها آبراهه  کناره شیفرسا حفرو با رودها ،یکوهستان ب یپرش یها دره  در
 . د یآ  یم حساب به یا دامنه   یها لغزش  نوع نیتر فراوان جزو لغزش  نوع نیا شوند یم
 
 
 است؟  شتریب لغزش  نیزم استعداد   ها دامنه کدام در-46

 لغزش   یبرا باشد  پوشانده  را دامنه   سطح وسته یناپ و افتهی  شیفرسا رسوبات  از ی ادی ز حجم و دارند  یادیز بیش  که ییها دامنه (1

 .  مستعدترهستند
  ار یبس  شکاف  و  درز  ای  و  بوده  متراکم  اهانی گ  و  درختان  از  دهیپوش  ا ی  دارند  قرار  مرطوب  مناطق  در  که  ییها  دامنه  نیهمچن(2

 . است  باالتر  آنها در لغزش وقوع احتمال و بوده شتریب آنها  در  باران نفوذ دارندمقدار 
 
 
 

            

                                              
           
             

                                           
                

  
     

                                              
          

 
 

          

     
                                         

                                         

              
  

بیشتراست؟ مرطوب  مناطق  های  دامنه  در  لغرش  زمین  ه  دی  پد  وقوع  47-چرااحتمال 
چنین شود.  می  بنا  زیر  و  لغزشی  توده  بین  اصطکاک  کاهش  باعث  دهدبلکه  می  افزایش  را  دامنه  وزن  تنها  نه  باران  آب  نفوذ  زیرا 

شود. می  ها  دامنه  این  در  لغزش  وقوع  موجب  شرایطی 
شود؟ می  فراوان  های  خسارت  موحب  لغزش  زمین  وقوع  درایران  48-چرا 

همه لغزش  زمین  وقوع  علت  همین  به  است.  زیاد  بسیار  آن  در  لغزش  زمین  مستعد  های  دامنه  و  است  کوهستانی  کشور  یک  ایران 
کند. می  وارد  پایکوهی  درمناطق  یافته  استقرار  های  سکونتگاه  و  مزارع  به  زیادی  های  خسارت  ساله 

. دی  بنویس  را  خشکسالی  49-تعریف 
می دوره  این  شود.  می  مواجه  آبی  ذخیره  و  بارش  غیرمنتظره  کمبود  با  منطقه  یک  آن  طی  که  است  آبی  کم  دوره  یک  خشکسالی 

باشد. داشته  تداوم  سال  چند  تا  ماه  چند  توانداز 

. دی  ده  اختصارتوضیح  به  و  دی  ببر  نام  را  خشکسالی  هوایی: 50-انوا  و  آب  خشکسالی  الف( 
منطقه آن  ساالالنه  بارندگی  حدمیانگین  از  منطقه  یک  در  بارش  میزان  اگر  است.  وهوایی  ب  آ  خشکسالی  خشکسالی،  نوع  ترین   
معمول
این اگر  ویژه  به  است.  داده  رخ  منطقه  آن  در  خشکسالی  گفت  توان  می  باشد  کمتر   ) دی  آ  می  دست  به  ۳0ساله  دوره  یک  براساس  )که 

باشد. داشته  تداوم  بعدی  سال  دو  یکی  در  بارش  شدن  کم 
زراعتی: خشکسالی  ب( 
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  اهان یگ  انواع  یآب  ازین  که  نیا  به  توجه  با  اما  ستین  منطقه  بارش  نیانگیم  از  کمتر  یجو  یها  زشیر  زانیم  یخشکسال  نوع  نیا  در
 . شود یزراعت یخشکسال دچار ومنطقه نکنند نیتأم را اکشتی زراعت نوع آن ازی ن ها بارش است  ممکن  است، متفاوت

 
 
 
 . دیسیبنو را  می اقل نوع و یخشکسال انیم ارتباط -51

  ی بارندگ  ن یانگیم  که   رانیا  شمال  در   مرطوب  منطقه  ک ی  در  اگر  مثال  یبرا.فتد یب  اتفاق  ییهوا  و  آب  نوع  هر  در  است   ممکن  یخشکسال
.  شوند  یم  خشک  یاهیگ  یها  گونه  یخ  بر  و  دهد  یم  رخ  یخشکسال  دهد  رخ  متریلیم۱000   بارش  است  متریلی م2000   آن  ساالنه

  د یپد  را  یسال  تر   ای   مرطوب  دوره و  بوده  آن معمول  بارش  از  شیب   رانیا  یجنوب  سواحل یبرا  متر یلیم۱000  مقدار  نیهم  که  ی حال  در

 . آورد یم
 
 
 است؟  هوا یخشک از ش یب یخشکسال خطرات چرا-52

  طوب  مر ای  خشک  آن، یوهوا آب نوع با منطقه هر یجانور یازندگی یاهی گ پوشش را یز. است یخشک از  شیب یخشکسال خطرات
 . شوند  سازگار  دیجد طیشرا با توانند  ینم زنده  موجودات  شود یم ن یانگیم از  کمتر منطقه بارش یوقت و است  شده سازگار

 
 
 . د یده است؟شرح چگونه  یخشکسال درمقابل  خشک مه ین و خشک  مناطق یریپذ ب یآس-53

  خطر  نظر  از  رانیا.  هستند  رتریپذ  ب یآس  و  تر  حساس  ها  یخشکسال  مقابل  در   جهان  خشک   مه ین  و  خشک  مناطق  یکل  طور  به
 . دارد ییباال رتبه جهان یکشورها نیب در  یخشکسال

 
 
 . دی سیبنو را یخشکسال وقوع منطقه وسعت  زانیم-54

 . باشد کشور ک ی کل ای  استان  کی کوچک،  هیناح ک ی سطح در  است ممکن یخشکسال وقوع منطقه وسعت
 
 
 . د یسیبنو را یخشکسال یامدهایپ-55

 . است یخشکسال امدیپ نیمهمتر یگرسنگ و یقحط بروز و یکشاورز محصوالت  رفتن نیب از  ای کاهش(1

 روستاها  شدن هیتخل و ها رمکانی سا  به شوند یم یخشکسال دچار  که یمناطق ساکنان مهاجرت( 2

 ها  گونه یبرخ مهاجرت  ای وجانوران یاهیگ پوشش رفتن ن یب از( 3

 ینیزم ریز ینیرزمیز و یسطح آب  ر یذخا شدن  خشک  ا ی کاهش( 4

 ها  سکونتگاه سمت به آنها  حرکت و زگردها یر شیافزا( 5

 
 
 . دی سیبنو را یخشکسال علل-56

 یمیاقل رات ییتغ جهینت در  بارش یها ینظم یب و نیزم کره  یهوا و آب شدن گرم(  الف
 ینیزم ریز و یسطح آب  منابع از  حیصح یبردار وبهره تیریمد عدم و آب  مصرف مقدار ش یوافزا تیجمع شیافزا( ب
  
 
 
 

 

 
 دموفق وپپیروز باشی

 پایگذار 
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