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 5درس   

 یعیمخاطرات طب ها و انواع یژگیو

 دهد،  یرخ م نیدر کره  زم یعیطب یها ندیکه بر اثر فرا یبه حوادث :یعیطب مخاطرات

)، ترنادو، خشک  ی(سونام ییایدر یلرزه ها نیاز زم یبهمن، امواج ناش ل،یلرزه، آتشفشان، س نیزم مثال: 

 رفتن نیاز ب ای دنید حوادث موجب صدمه نیدر جنگل. ا یتگرگ، سقوط بهمن، صاعقه و آتش سوز ،یسال

 کنند. یوارد م ینبه جوامع انسا یفراوان یواقتصاد یاجتماع یشوند و خسارت ها یموجودات زنده م

 شود: یم میبه دو دسته تقس یریاز نظر منشأ شکل گ یعیطب مخاطرات

 نیزم یدرون یها ندیاز فرا یکه ناش ،ینیمنشأ درون زمبا  یعیمخاطرات طب -١

 لرزه و آتشفشان. نی؛ مانند زم(یوندر کینامید) هستند

 یمیاقل یها ندیمانند فرا نیاز زم رونیب یها ندیاز فرا یکه ناش ،ینیبرون زمبا منشأ  یعیمخاطرات طب -٢

 یخ مر یعیطب یها ندیبر اثر فرا یعیصاعقه و طوفان. مخاطرات طب ل،ی)؛ مانند سیرونیب کینامیهستند (د

 کنند. فایآنها نقش ا یها سارتکاهش خ ای شیخود در افزا یها تیعالتوانند با ف یدهند اما انسان ها م

 نیلرزه، زم نیمانند زم یعیاز مخاطرات طب یها، برخ یو نوع ناهموار ییایجغراف تیبا توجه به موقع: نکته

 دهند؛ یحوادث رخ م گریاز د شیدر کشور ما ب یو خشک سال لیلغزش، س

 لرزه : نیزم

است که به علت آزاد  نزمی ٔ  و کوتاه مدت پوسته یرزه، لرزش و جنبش ناگهانل نیزم لرزه: نیزم فیتعر

 دهد. یم یدر محل گسل ها رو یشدن انرژ

 ست؟یلرزه چ نیوقوع زم علت

 شده است. لیتشک هستهو  گوشته،پوستهاز سه بخش  نیزم

 ( نام دارد.توسفریل )سنگ کره است که  یگوشته، سخت و سنگ ییپوسته و بخش باال 

 ییاحد هاو لیدارد و تشک یگسستگ نیمع یو مانند توپ فوتبال در محل ها ستین کپارچهی نیزم وسفرتیل 

 شود. یگفته م (تیپل)صفحه  ک،یدهد که به هر یرا م
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 مانند است. از ریخم یجامد و تا اندازه ا مهیبه حالت ن نیدهنده گوشته زم لیصفحات، ماده تشک نیا ریز در

مواد  ی  حرکت همرفت ،یدر گوشته فوقان ابد،ی یم شیبه سمت عمق آن افزا نیآنجا که دما از سطح زم

 شود. یموجب حرکت صفحات نسبت به هم م

 

 

 صفحات: حرکت

شوند  یم کینزد به هم ای(، واگراشوند ) یمهم دور از  ایصفحات  نیا د،ینیب یطور که در شکل م همان

 یو فشردگ یدگیحرکات در ابتدا موجب کش نی(. ایبرش ایامتداد لغز لغزند) یمکنار هم در  ای( و همگرا)

 . کنند یم جادیا گسلبه نام  ییها یشکستگ ابند،یشوند و اگر ادامه  یم نیپوسته زم

با  یلرزه ها و مرز صفحات ارتباط تنگاتنگ نیمحل زم ن،یشود؛ بنابرا یملرزه  نیزمگسل ها موجب  حرکت

 دارند. گریکدی

 دهد: یموقع زلزله رخ م چه

 یاروهیمقاومت خود را در برابر ن نیپوسته زم یافتد که سنگ ها یلرزه اتفاق م نیزم یمنطقه، زمان کی در

ه شکنند و با جاب یدر امتداد گسل م یسنگ ها به طور ناگهان جه،یازدست بدهند. در نت یواگرا، همگرا و برش

 شود. یلرزه آزاد م نیبه صورت زم یادیز یگسل، انرژ ییجا

ثابت  نیلرزه، از آنجا که صفحات پوسته زم نیآن به صورت زم یگسل و آزاد شدن انرژ ییه جااز جاب پس

 ای دیگسل جد لیانباشته شده باعث تشک یشود. انرژ یم یتداوم حرکت موجب تجمع دوباره انرژ ستند،ین

گسل ها  تیموقع ناختش ن،یشود. بنابرا یلرزه م نیو تکرار زم یمیقد یدر محل گسل ها یآزاد شدن انرژ

 دارد. یادیز تیلرزه اهم نیدر درک عمل زم
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 مدل امتداد لغز( 3مدل همگرا ( ٢مدل واگرا ( ١در امتداد خطوط گسل.  یصفحه ا ییانواع جابه جا 

 

 لرزه:  نیکانون زم

 یاست که در آن انرژ نیدر عمق زم ینقطه الرزه:  نیکانون زم

شود و گسل  یم بار آزاد نینخست یانباشته شده در سنگ برا

 کند. یم ختنیشروع به از هم گس

کانون زلزله قرار دارد،  یکه رو نیاز سطح زم یا هیبه ناح

 شود. یلرزه گفته م نیزم یمرکزسطح

                                                                                              

 زلزله یمرکز سطحو  کانونمدل                                                                                                                               

 لرزه:  نیگسل ها و شدت وقوع زم تیو اهم تیموقع

ر ( دکیساخت )تکتون نیزم یروهایدهد. فشار مداوم ن یم یفعال رو یدر امتداد گسل ها نیزم ییجا جابه

 یدو قطعه گسل ییبا جابه جا یگردد و سپس، به طور ناگهان یم رهیذخ جیاطراف قطعات گسل ها به تدر

 شود. یآزاد م

 دهد. یم یآن رو ینقطه کانونلرزه در  نیتنش زم نیدتریشد: نکته

 شود.  یلرزه کاسته م نیاز زم یناش یاز شدت تکان ها م،یرینقطه فاصله بگ نیهر چه از ا: نکته

 ،یمراکز سکونتگاه ژهیساخت و سازها، به و یابیشود که در مکان  یم هیاست که همواره توص لیدل نیهم به

 شود.  تیتا حد امکان رعافعال  یفاصله از گسل ها

 ترشیبگسل ها  ریسانسبت به همگرا  یگسل هاشدن  کیاز نزد یناش یو خسارت ها بیتخر زانیم :نکته

  .دیده حیمدل توض نیمنطقه را در ا یزیع حرکت گسل ها و لرزه خو نو دیتوجه کن ریز ریاست. به تصو
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 لرزه ها: نیزم یریاندازه گ

 شود. یم یریاندازه گ یبزرگ وشدت  براساس نیزم ییلرزه ها جابه جا نیدرزم

 شود. یاستفاده م یمرکال اسیاست و از مقلرزه  نیزم کیاز  یناش بیتخر زانیم شدت:  

 شود. یاستفاده م شتریر اسیو از مقکند  یلرزه آزاد م نیکه زم یا یمقدار انرژ :یبزرگ  

آن را با دستگاه لرزه  یبزرگالرزه و  نیاز محل زم یدانیم یها دیلرزه را با بازد نیزمشدت کارشناسان :نکته

 کنند. یم یرینگار اندازه گ

اس حس یکه فقط دستگاه هاشوند بل یاز آنها اصالً احساس نم یو بعض ستندیلرزه ها خطرناک ن نیزم  همه

 یطوالن ریمس مودنیامواج مجبور به پ یعنی، باشد شتریلرزه ب نیزم یهرچه عمق کانونکنند.  یآنها را ثبت م

 ابدی یم کاهشو خسارت  بیتخربه سطح باشند،.  دنیرس یبرا یتر

 آمده است. اسیمختلف در هر دو مق یزلزله ها ریرتأثیجدول ز در
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 نیزم ۀلرزه ها در سطح کر نیزم یگپراکند

 یکانون ها نیب ایآ د؛یتوجه کن نیجهان و نقشه صفحات پوسته کره زم زینقشه مناطق عمده زلزله خ به

 .دیده حیتوض د؟یکن یمشاهده م یلرزه ها و مرز صفحات، انطباق نیزم یسطح
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 عبارت اند از: جهان زیمناطق زلزله خ نیمهم تر

 لیاروپا به پوسته تشک - ایدهنده قاره آس لیکه پوسته تشک ییجا ،ایمالیآلپ  ه یکمربند کوهستان -١

 کند. یو هند برخورد م قایدهنده قاره آفر

 یکایاروپا، آمر  ایآرام به پوسته قاره آس انوسیکه پوسته کف اق ی، محلآرام انوسیکمربند اطراف اق -٢

 کند. یبرخورد م یشمال یکایو آمر ایاسترال ،یجنوب

 .اطلس در حال باز شدن و گسترش است انوسیکه پوسته بستر اق یی، جااطلس انوسیاق یانیکمربند م -3

 

 رانیا زیلرزه خ ینواح 

 ی. نگاهدیبه نقشه روبه رو توجه کن

 نشان رانیا زیلرزه خ یبه نقشه نواح 

 درکشور یدهدکه کمتر منطقه ا یم

 لرزه است. نیمامصون از زم 

 

 ۀ)مأخذ نقشرانیا یلرزه ا خطر یبند پهنهۀنقش

 (یزلزله شناس یالملل نی: پژوهشگاه بیاصل
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 قراردارد. ایمالیه –آلپ لرزه   نیدر مرکز کمربند زم رانیا

 نیچ موجب ایاوراس -هند  انوسیصفحات عربستان و اق ییهمگرا

 علت ت،یشده و درنها رانیا نیسرزم یباال یو شکستگ یخوردگ

دهد که  یها نشان م یه است. بررسآن منطق یزیلرزه خ یاصل

رخ داده  شتردرآنیر 6 یلرزه باال نیبار زم کیهر ده سال  باً یتقر

زله زلاض، طبس،رودبار و بم از یزهرا، دشت ب نییبو یاست. زلزله ها

  بوده اند. ریدرچند دهه اخ رانیمهم و پرتلفات و خسارت بار ا یها

 

 

 :تیفعال

از  کیدر کدام  ریز یهر گروه از کشور ها دییلرزه و آتشفشان، بگو نیزم یکمربند ها ۀبا توجه به نقش -١

 زلزله قرار دارند. یکمربندها

 (آرام انوسیکمربند اطراف اق) کایپرو، آمر ،یلیشب(  (            ایمالیه _آلپ )افغانستان  ا،یتالیا ران،یا( الف

 (طلسا انوسیاق یانیکمربند م) سلندیا(       د( آرام انوسیکمربند اطراف اق)   نیپیلیف ،یژاپن، اندونز( ج

که از نظر وقوع زلزله در معرض  دیرا نام ببر هیناح 4جهان، حداقل  زیلرزه خ ینواح ۀبا توجه به نقشالف(  ٢

 یجنوب یکاآمری شرق – کانادا – ایشمال آس قرار دارند. یخطر کمتر

 – رجندبی –کرمان .دیرا نام ببر ادیمعرض خطر زدر  یۀچند ناح ران،یا یزیلرزه خ ۀبا توجه به نقش( ب

 زتبری - تهران

 . دیده حیتوض ست؟یچ یو مرکال شتریر اسیلرزه با مق نیزم یریتفاوت اندازه گالف(  3

 .دیکن فیزلزله را تعر یو سطح یکانون عمق( ب
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 :لیس

و  اچهیدر ایرود  کیتر آب از بس انیو خسارت بار جر یشدن ناگهان زیبه طور معمول، به سرر : فیتعر

  شود. یگفته م لیسرودخانه،  رامونیپ یها یشدن آن به خشک ریسراز

 بیرساند و آنها را تخر یم بیاطراف رودخانه آس یکشاورز یها نیشده به سکونتگاه ها و زم یجار لیس

 سازد. یمدفون م یگل و ال ریدر ز ایکند  یم

 یکند، آبده یرود عبور م نیمقطع مع کیمشخص از  یانکه در زم یبه حجم آب یبه طور کل رود: یآبده

 است. هیکه واحدآن مترمکعب بر ثان ندیگو یم (یدب)رود 

بهار با ذوب  لیمثال، در کشور ما در زمستان و اوا یکند؛ برا یم رییرود ها معموالً در طول سال تغ یآبده

 .ابدی یل خشک کاهش مکند و در فص یم دایپ شیرودها افزا یشتر،آبدهیب یبرف و بارش ها

 یرخ م لیسشود،  شتریآن ب یآبده انهیسال نیانگیچنانچه حجم آب رودخانه از م :لیرود و س یآبده

 دهد؛ 

در حوضه آن به  یباشد، چنانچه بارندگ هیمترمکعب در ثان ١000 نیانگیرود به طور م کی یاگر آبدهمثال:  

 لیرودخانه دچار س نیشود، ا شتریب هیترمکعب در ثانم ١000آب در آبراهه از  انیباشد که جر دیشد یقدر

 شوند یم لیچند بار دچار س ای کیسال  یرودها ط شتریشده است.ب

رود فراتر برود و  تیکه از ظرف ابدی شیرود آن قدر افزا یاگر آبده. ستندیها خسارت بار ن لیهمه س اما

 شود. یمخسارت بار  لیسشود،  زیسرر
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 یالبیدشت س

رود از  انیپست و هموار مجاور رود است که در زمان طغ یها نیدر واقع زم یالبیبستر س ای یالبیس دشت

 شود. یم دهیآب پوش

ن آب آ انیجر ،یفصل یها البیدر زمان وقوع س یسال خشک است ول امیرود در اغلب ا یالبیدشت س :نکته

 یم دهی)رس، شن و قلوه سنگ( پوش یاز رسوبات آبرفت یالبیسبب، سطح دشت س نی. به همردیگ یرا فرام

 شود.

اقدام به کشت  یالبیدر دوره خشک و بدون بارش سال در سطح بستر س رانیاز مناطق ا یدر برخنکته: 

 کنند. یم یمحصوالت کشاورز

 

     یعیعوامل طب                                                     

                     لیمؤثر در وقوع س عوامل  

 یعوامل انسان                                                     

ر د یآن نقش مهممدت زمان و حجم بارش  ،ییعناصر آب و هوا نیدر ب شدت و مدت بارش : -1

 شوند. یم یجار عیو سر دیبارش شد کیها پس از  لیس شتریدارد. ب لیوقوع س

مقدار بارش اگر در  نیکند اما هم جادیا لیدوساعت، ممکن است س یط متر یلیم ٢0 زانیبه م یبارش: مثال

 هیتخل جیآب حاصل از بارش را به تدر انیرودخانه جر رایشود؛ ز ینم لیساعت ببارد، منجر به س٢4مدت 

 کند. یم
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 شیبارش ب، لرزه نیزمسدها در اثر عوامل مختلف چون  یشکسته شدن ناگهان شکسته شدن سدها : -٢

از آب  یادیشدن حجم ز زیموجب سرر گرید یعوامل انسان ایمقاوم نبودن سازه سد ، مخزن سد شیاز گنجا

 شود. یدست م نییدر پا لیامر، باعث س نیشده است. هم رهیشود که در پشت سد ذخ یم

دارد که به مجموعه آنها  یدرخت انشعابات یهر رود مانند شاخه ها رود : ۀحوض یعیطب یها یژگیو -٣

 است.  نیآب حاصل از بارش در سطح زم هیو تخل یشبکه جمع آور نیکار ا. ندیگو یم یششبکه زهک

 شود. یگفته م زیحوضه آبخقرار دارد که به آن  عیوس یدر منطقه ا یشبکه زهکش  

تعداد  و بیش، شکل حوضهاست.  شتریب زیآن ن یتر باشد آبده عیرود، وس کی زیهر قدر حوضه آبخ 

 رود دارند. یزیخ لیبا س یمیمستقبطه را زینانشعابات حوضه 

 شوند. یم میتقس پهنو  دراز، گرداز نظر شکل به سه گروه  زیآبخ یحوضه ها 

 است. زتریخ لیسباشد،  شتریآن ب بیگردتر و ش زیهرچه شکل حوضه آبخنکته : 

 است.آن کمتر  یزیخ لیستر باشد،  دهیهرچه حوضه درازتر و کش  : نکته

گرد  یدر حوضه ها رایشود تا آب آبراهه ها خارج شوند؛ ز یصرف م یت زمان کمترگرد، مد یحوضه ها در

ها هم زمان به  انیهمه جراندازه است،  کیبه  باًیبه علت انشعابات پراکنده سرشاخه ها که طول آنها تقر

 شوند. یم لیسو وقوع  زیرسند و موجب سرر یم یخروج

را  یمسافت سرچشمه تا خروج یشود تا آب جار یم یرسپ یتر یمدت زمان طوالن ،دهیکش یحوضه هادر 

 شوند. یم هیاز حوضه تخل یو به طور متوال جیآب سرشاخه ها به تدر جهیکند و در نت یط
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 قابل توجه است. زین خاک یرینفوذپذو جنس و حوضه رود  یها ینوع ناهموارالبته 

 نیشوند. ا یم زیبه سرعت سرر لیوقوع سکنند، براثر  یمعبور  عیوس یکه از دشت ها ییرودهامعموالً  

، در معرض خطر آب هموار استقرار دارند یرا که در دشت ها ییو روستا یشهر یرودها سکونتگاه ها

 دهند. یقرار م یگرفتگ

آن شود. موارد  دیتشد ای لیتواند موجب وقوع س ینابجا م یانسان با دخالت ها :یانسان یدخالت ها -٤ 

 هستند: یانسان یااز جمله دخالت ه ریز

 

 ادیز یها هیتنگ و پا یبا دهانه ها ییپل ها، مانند ساختن رودها رینامناسب در مس یاحداث سازه ها الف(

توانند از دهانه  ینم درختان کنده شده یتنه ها و شاخه ها ل،یوقوع س یدر اثنا رایشوند؛ ز یم لیموجب س

 وارهیساختن دشوند.  یها م پل بیتخر یدن آب و حتش زیپل ها عبور کنند و سرانجام باعث سرر نیا یها

باعث  لیکند و درزمان وقوع س یرود را تنگ تر م یمجرا زینکردن کناره ها  نیو سنگ چ یمانیس یها

 شود. یآن م زیسرر

 

 شود.    یم لیموجب تنگ تر شدن آبراهه و وقوع س یساختمان ینخاله ها ای یشهر یزباله ها ختنیرب( 

 یم لیس دیموجب تشد زیها در حوضه آبخدام  هیرو یب یچرا ای یبوته کن ،یاهیبردن پوشش گ نیاز ب( ج

اصل حسرعت رواناب  جه،یو درنت ابدی یمخاک کاهش  یرینفوذ پذ ،یاهیرفتن پوشش گ نیبا از ب رایشود؛ ز

 شود. یم شتریاز بارش ب

 تیفعال

 وندد؟یپ یچه موقع به وقوع م لیس -1
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از خسارت  یو بعد از وقوع آن کدام اند؟ فهرست لیمربوط به هنگام وقوع س یها به نظر شما خسارت -٢

 .دیسیدر هر مرحله بنو لیس میمستق ریو غ میمستق یها

را که  یلیاز س یناش یعلل وقوع و خسارت ها نترنت،یجست وجو در ا ایبا مراجعه به اخبار روزنامه ها  -3

 .دیو در کالس ارائه کن یجمع آور ریو همراه با تصاو ییایافجغر تیرخ داده است، با ذکر موقع یبه تازگ

ه است؟ آنها را ب شتریب کیکدام  یزیخ لیباشد، استعداد س کسانی ریز زیآبخ ۀاگر مساحت سه حوض -٤

 .دیکن نیو با شماره مع بیترت

 

 دروگرافیبارش چند ساعته آمده است. ه کیرودخانه در مدت  کی یبعد، آمار آبده ۀدر جدول صفح -5

 ٢ا رودخانه ر یآبده نیانگی. ابتدا خط مدیینما نیینمودار تع یرا رو البیاوج س ۀو نقط دیکن میآن را ترس

 .دیرسم کن هیمترمکعب در ثان

چند ساعت بوده  لیاست؟ مدت زمان وقوع س افتهیخاتمه  یشروع شده و در چه زمان یاز چه زمان لیس

 .دیکن نینمودار مع یاست؟ رو
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 لغزش نیزم

شده اند تحت  بیتخر شیکه بر اثر فرسا یسنگ ها و مواد ،یکوهیپا یدر دامنه ها و نواح:  فیتعر

 شود. یگفته م یکنند که به آن حرکت دامنه ا یدست حرکت م نییبه سمت پا نیجاذبه زم یروین ریتأث

 یحرکت ها یچهار گروه اصل لغزش نیزم و یگِل انیجر، خزش ،زشیر  : یانواع حرکات دامنه ا 

 دهند.  یم لیرا تشک یدامنه ا

 است. یحرکات دامنه ا نیو خسارت بارتر نی، مهم ترلغزش نیزم

 
 یو پرتگاه بیپرش یسقوط آزاد سنگ ها و خرده سنگ ها در سطح دامنه ها     ی      حرکت کُند و نامحسوس رسوبات سطح دامنه در مدت زمان طوالن

 

 
 یاشباع شده از آب، به صورت گل و ال ۀزدانیرسوبات ر افتنی انیجر                      بیپرش یمواد در سطح دامنه ها میحجم عظ ییجابه جا                    

 ( نیلغزه، رانش زم نیزم )لغزش :  نیزم

 جابه  نییاز مواد به طرف پا یمیآن حجم عظ یافتد و ط یاتفاق م بینسبتاً پرش یدر دامنه ها

 شود. یجا م

 یروین ریتحت تأث مواد نیاز ا یبیترک ای یتخته سنگ ها، ماسه و گل و الحرکت،  نیا در 

 لغزند. یدامنه م نییبه سمت پا جاذبه
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   توده  ییجابه جا زانیدارند. م یلغزش ها حرکت کند و آرام یبرخ ،ییسرعت جابه جااز نظر

 است. ترمتر تا چند م یچند سانتنوع لغزش هاساالنه  نیجابه جا شونده در ا

  دامنه  نییبه سمت پا ادیبا سرعت ز یآنها توده  لغزش یهستند و ط یناگهانلغزش ها  یبرخ

 بارند.و خسارت  زیآم مخاطرهاریاغلب بس عیو سر یناگهان یکند. لغزش ها یحرکت م

 لغزش : نیزم کی یاصل یقسمت ها

  لغزش. یشانیتاج لغزش تا پ نیب یعمود ۀفاصل، ارتفاع لغزش -1 

 شود. یآن جابه جا م یرو یلغزش ۀبنا که تود ریسطح ز ،یختگیسطح گس -٢ 

 قسمت لغزش است. نی، باالترتاج لغزش -3 

 

 لغزش ها نیزم جادیعوامل مؤثر در ا

 یم یرو کننده کیچند عامل خاص و تحر ای کیدخالت و با مشارکت لغز شها بر اثر  نیاز زم یاریبس

 د از:عوامل عبارت ان نیا نیدهند. مهم تر

 اریبس ریاست، تأث شتریکه شدت آنها کمتر اما مدت آنها ب ییبارش ها :نیبارش سنگ -1

 دایشوند و کمتر نفوذ پ یم یسرعت جار دبهیشد یبارش ها رایدارند؛ ز یداریدر ناپا یشتریب

 کنند تا موجب لغزش شوند. یم

موجب اشباع مواد کند و  یرا فراهم م یشتریبرف امکان نفوذ ب یجیذوب تدر ذوب برف: -٢

  .شود یمقاومت آنها و سرانجام حرکتشان مرفتن  نیسطح دامنه ها و از ب یرسوب

مواد منفصل از  یختگیموجب گس دشدی زلزله کیاز وقوع  یناش یلرزش ها لرزه: نیزم -3

 رودبار منطقه در ١369 سال مثال، پس از وقوع زلزله ی. براشودیدامنه م  یربنایز داریسطح پا

 مسدود شدند یارتباط یاز راه ها یاریداد که براثر آنها بس یصدها لغزش رو لمنجی و
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ر ب ادیبا ضخامت ز یآتشفشان یخروج و انباشته شدن خاکسترها :یآتشفشان یفورا نها -٤

حاصل به صورت  یشود. دوغاب گل یسطح دامنه ها و سپس وقوع بارش، موجب اشباع آنها م

 اند. نیخطر آفر اریبسکه  دیآ یدرم الیس اریبس یروانه ها

وزن دامنه  شیدامنه ها باعث افزا یساخت و ساز بر رو دامنه ها: یرو یانسان یها تیفعال -5

و  یخاک بردار ،یکشاورز یها تیفعال نیشود. همچن یشان م یداریآنها و ناپا یها، فشار رو

لغزش  نیزم در وقوع یانسان یاز دخالت ها زیساخت جاده ن یبرا بیپرش یدامنه ها یبرُ ریز

گاه خود را از دست  هیشود که دامنه، تک یساخت جاده باعث م یدامنه برا یربرُیهاست. ز

 لغزش شود. نیبدهد و دچار زم

کناره آبراهه  شیرودها با حفر و فرسا ،یکوهستان بیپرش یدر دره ها رودخانه ها: یربرُیز -6

نوع لغزش از فراوان  نیشوند. ا یبرند و باعث لغزش در آن م یم نیگاه دامنه را از ب هیها، تک

 . دیآ یبه حساب م یدامنه ا ینوع لغزش ها نیتر
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 است؟ شتریلغزش در کدام دامنه ها ب نیاستعداد زم

 وستهیو ناپ افتهی شیاز رسوبات فرسا یادیحجم ز -٢و  دارند یادیز بیش -1که:  ییها دامنه

 لغزش مستعدترند. ی، براتسطح آنها را پوشانده اس

از درختان و  دهیپوش-٢ ایقرار دارند  در مناطق مرطوب -1که:  ییمقدار نفوذ باران در دامنه ها  

باالتر در آنها و احتمال وقوع لغزش  شتریدارند ب اریدرز و شکاف بس -3 ایو  متراکم اند اهانیگ

توده  نیب اککاهش اصطکدهد بلکه باعث  یم شیوزن دامنه را افزانفوذ آب باران نه تنها  رایز است؛

 شود. یلغزش م جهیو در نت ربنایو ز یلغزش

 

 رانیلغزش در ا نیزم

 ، وقوععلت نیبه هم. ادندیز اریلغزش در آن بس نیمستعد زم یاست و دامنه ها یکوهستان یکشور رانیا

در مناطق  افتهیاستقرار  یمزارع و سکونتگاه هابه  یادیز  یلغزش همه ساله خسارت ها نیزم

 کند. یموارد  یکوهیپا

اثر انباشت مواد ها در  اچهیندریوجود دارد. ا یکوهستان یدر دره ها یمتعدد یسد یها اچهیدر رانیا در

 شده اند. جادیا رودخانه ها ریدر مس افتهیلغزش 

 

 

 لغزه است. نیزم کیشده توسط  جادیا یسد یها اچهیاز در یکیمرزن آباد  ۀوَلَشت در منطق ۀاچیدر                  
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 تیفعال

و  نیشتریب دییو بگو دیانطباق ده رانیا یها یناهموار ۀنقش کیلغزش ها را با  نیزم یپراکندگ ۀنقش -1

 است. یلغزش ها در کدام نواح نیتراکم زم نیکمتر

به دست  ی،اطالعاترخ داده است رانیدر ا رایلغزش که اخ نیزم کی ۀدربار نترنت،یبا جست وجو در ا -٢

 .دیو گزارش کار خود را در کالس ارائه کن دیآور

  یخشک سال

بارش و  رمنتظرهیکمبود غمنطقه با  کیآن  یاست که ط یدوره کم آب کی یخشک سال:  فیتعر

 تداوم داشته باشد. چند ماه تا چند سالتوانداز  یدوره م نیشود. ا یمواجه م یآب رهیذخ

توافق نظر  نهیزم نیو انواع آن ارائه کرده اند و در ا یاز خشک سال یمتعدد فیصاحب نظران تعار تاکنون

 میکن یاشاره م یدو نوع خشکسالبخش به  نیوجود ندارد. در ا
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 : ییآب و هوا یالف( خشک سال

 است.  ییآب وهوا یخشک سال ،ینوع خشک سال نیمعمول تر 

  کی)که براساس  النه آن منطقهسا یبارندگ نیانگیحد ممنطقه از  کیبارش در  زانیاگر م 

رخ داده  یتوان گفت که در آن منطقه خشک سال ی( کمتر باشد، مدیآ یساله به دست م 30دوره 

 تداوم داشته باشد. یدو سال بعد یکیکم شدن بارش در  نیاگر ا ژهیاست. به و

 طقه من کیمثال، اگر در  یبرا فتد؛یاتفاق ب ییهر نوع آب و هواممکن است در  یخشک سال

 یلیم ١000متر است بارش  یلیم ٢000ساالنه آن  یبارندگ نیانگیکه م رانیمرطوب در شمال ا

که  یشوند. در حال یخشک م یاهیگ یگونه ها یو برخ دیآ یم شیپ یرخ دهد، خشک سال یمتر

 دورهاست و در آنجا  رانیا یاز بارش معمول سواحل جنوب شیمتر ب یلیم ١000مقدار  نیهم

 آورد. یم دیپد یسال تر ایمرطوب 

  هر منطقه با  یجانور یزندگ ای یاهیپوشش گ رایاست؛ ز یاز خشک شیب یخطرات خشک سال

 یکمتر م نیانگیبارش منطقه از م یمرطوب( سازگار شده است و وقت ایآن، )خشک  ینوع آب وهوا

 .سازگار شوند دیجد طیتوانند با شرا ینمشود، موجودات زنده 

  رترندیپذ بیها حساس تر و آس یجهان در مقابل خشک سال کخش مهیخشک و نمناطق. 

  دارد. ییجهان رتبه باال یکشور ها نیدر ب یاز نظر خطر خشک سال رانیا 

 باشد. کشور کیکل  ایاستان  کیکوچک،  هیناح کیممکن است  یمنطقه وقوع خشک سال 

 

نشان  ١39٢و  ١388در سال  یرا براساس آمارهواشناس ییآب وهوا یخشک سال یدو نقشه، پهنه بند نیا

و  کنند یم رییشوند، تغ یم یکه دچار خشک سال یمناطق میبر یم یپ ریدهد. با توجه به دو نقشه ز یم

 نیگانیش ازحد میمنطقه ب کیساالنه  یبارندگ زانیدهد که م یم یرو یزمان زین ی. ترسالستندیثابت ن

 .دیرکنیوتفس سهیمقا ریرا در دو نقشه ز یلو ترسا یخشک سال یبارش در آن منطقه باشد.محدوده ها
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بارش منطقه  نیانگیکمتر از م یجو یها زشیر زانی،مینوع خشک سال نیدر ا :یزراعت یب( خشک سال

کشت  اینوع زراعت  کیازیاست، ممکن است بارش ها ن متفاوت اهانیگ یآب ازین نکهیاما باتوجه به ا ستین

 شود. یزراعت یلرا برطرف نکنند و منطقه دچار خشک سا

 یخشک سال یامدهایپ

 آنها عبارت اند از: نیموجودات زنده دارد که مهم تر یبرا یانباریز یها امدیپ یسال خشک

  امدیپ نیتر مهم،یو گرسنگ یو بروز قحط یرفتن محصوالت کشاورز نیاز ب ایکاهش 

شرق در  ١345  - ١346 یکه در سال ها دیشد یها یاز خشک سال یکیاست.  یخشک سال

ن آ جهیشد که درنت یو بلوچستان رخ داد، منجر به قحط ستانیجنوب خراسان و س هیدر ناح رانیا

حمل و نقل و وجود سازمان  لیوسا شرفتیپ لی. امروزه به دلدادندجان  یاز گرسنگ یادیعده ز

به  ،یکاسته شده است اما باز هم خشک سال یاز قحط یناش یرهایامداد رسان از مرگ و م یها

 به دنبال دارد. یتلفات انسان ر،یدر مناطق فق ژهیو

 شدن روستاها هیها و تخل رمکانیشوند به سا یم یکه دچار خشک سال یمناطق مهاجرت ساکنان 

 گونه ها یمهاجرت برخ ایوجانوران  اهانیرفتن گ نیاز ب 

 خشک شدن آنها ای ینیرزمیو ز یآب سطح ریکاهش ذخا 

 مت سکونتگاه ها.و حرکت آنها به س زگردهایر شیافزا 

 یخشک سال علل

عبارت  ریاخ یدر دهه ها ها یخشک سال شیافزا یعلل اصل نیمهم ترمطالعات انجام شده،  براساس

 اند از:

 یمیاقل راتییتغ جهیبارش در نت یها ینظم یو ب نیکره زم یگرم شدن آب و هوا (الف
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 و ینادرست از منابع آب سطح یدارو بهره بر حیصح تیریو مقدار مصرف آب، نبود مد تیجمع شیافزا (ب

 ینیزم ریز

 5درس سواالت 

 هار نوع مخاطرات طبیعی را نام ببرید.چ -1

 طبیعی با منشا درون زمین را نام ببرید.طرات مخا -٢

 .دیرا نام ببر نیرون زمببا منشا  یعیمخاطرات طب -3

 ؟لرزه چیستزمین  -٤

 از چند بخش تشکیل شده است.زمین  -5

 است و ............ نام دارد.سخت وسنگی  ،وبخش باالیی گوشتهپوسته  -6

 دهنده گوشته زمین به حالت ............. است. تشکیلماده  -7

 ............... مواد موجب حرکت صفحات نسبت به هم می شود. ،گوشته فوقانیدر  -8

 .صفحات زمین به چند صورت استحرکات  -9

 موقع زمین لرزه اتفاق می افتد.چه  -10

 ؟زمین لرزه چیستانون ک -11

 ؟زمین لرزه چیستمرکزسطحی  -1٢

 ن روی می دهد.آترین تنش زمین لرزه در ........... شدید  -13

سل ها تخریب وخسارت های ناشی از نزدیک شدن گسل های ............. نسبت به سایر گمیزان  -1٤

 بیشتر است.

 ؟ن چیستآف کنید ومقیاس تعریشدت  -15

 ن را بنویسید.آچیست ومقیاس بزرگی  -16

 ترین مناطق زلزله خیز جهان نام ببرید.مهم  -17

 ؟چیست ن منطقهآلرزه خیزی  وعلت اصلی چین خوردگی وشکستگی باالی سرزمین ایرانعلت  -18

 ؟چیستسیل  -19

 رود تعریف کنید.بدهی آ -٢0

 ؟چرا بدهی رودها افزایش می یابد وآکشور ما در چه مواقعی در  -٢1

 موقع سیل رخ می دهد.چه  -٢٢

 سیالبی تعریف کنید.دشت  -٢3

 (چهارمورد)ر در وقوع سیل را نام ببرید.موثعوامل  -٢٤

 (سه مورد)؟عواملی با سیل خیزی رابطه مستقیمی داردچه  -٢5

 ؟بخیز از نظر شکل به چند گروه تقسیم می شوندآهای حوضه  -٢6
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 سیل خیز تر است. ،ن بیشتر باشدآوشیب  ............بخیزآ حوضهشکل هرچه  -٢7

 ست.ن کمتر اآسیل خیزی  ،حوضه ........... باشدهرچه  -٢8

 ؟ایجاد سیل می شود ب وآدر حوضه های گرد موجب سرریز شدن را چ -٢9

 ؟یک از دخالت های انسانی موجب سیل می شودکدام  -30

 ؟دامنه ای یعنی چهحرکت  -31

 نام ببرید.حرکت دامنه ای را انواع  -3٢

 ............ است. ،بارترین حرکت دامنه ای ترین وخسارتمهم  -33

 (چهارمورد)موثر در ایجاد زمین لغزش را نام ببرید.عوامل  -3٤

 ؟اتفاق می افتد بیشتر لغزش در کدام دامنه هازمین  -35

 ؟چیستخشکسالی  -36

 شکسالی را نام ببرید.خدونوع  -37

 خشکسالی ............. است. ،ترین نوع خشکسالیمعمولی  -38

 ؟خطر خشکسالی بیش از خشکی استچرا  -39

 ؟ب وهوایی چیستآخشکسالی  -٤0

 ؟زراعتی چیستخشکسالی  -٤1

 خشکسالی را بنویسید.های پیامد -٤٢

 ؟ترین علل افزایش خشکسالی ها در دهه های اخیر چیستمهم  -٤3
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